
  
  
 

  

 30ביום  .1970-, התש"ללתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג 5מונח זה בתקנה  ת"תאגיד קטן" כהגדר הינה חברהה
ההקלות המפורטות להלן: ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה  מלוא , אישר דירקטוריון החברה את אימוץ2020 בספטמבר

; העלאת סף 20% -העלת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי להפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; 
תקנות (פרטים בדבר ; פטור מיישום הוראות התוספת השנייה ב40% -הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

  . ודיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית ))"גלאי"דוח חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם (

  
תמורת ההנפקה לפי תשקיף זה מיועדת, בין היתר, למימון הוצאות מחקר ופיתוח באופן המתואר בתשקיף. ההשקעה בניירות 
הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה תוך זמן העלול להיות קצר יחסית, וזאת, בין היתר, בשל 

במחקר ופיתוח  , בין היתר,עוסקתלתשקיף. למועד התשקיף, החברה  6.43התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
פעמי בשימוש באנרגיה אולטרסונית (גלי -בקטריאליים של טקסטיל רב-לצורך מסחור פטנטים וידע בתחום הציפויים האנטי

שלון במחקר ובפיתוח על רקע אי הוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעת החברה, במקרה של כי. אולטרה סאונד)
או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצריה או בחדירתה לשוק, עלולות השקעות 

    לשם השלמת המחקר והפיתוח.החברה במחקר ופיתוח כאמור לרדת לטמיון. כמו כן, החברה עשויה להידרש לגיוסי הון נוספים 

  
  מבע" סונוביה

 ")("החברה
  

  תשקיף מדף
  

מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות, מניות רגילות של החברה, מניות 
, אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות ועתידיות של אגרות חוב של החברה), אגרות חוב הניתנות להמרה 1בכורה

למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב 
וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף  הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים

  )."הערך"ניירות במועד הרלוונטי (להלן: 
  

"חוק (להלן:  1968 –א(ו) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 
בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך  ), באמצעות דוחות הצעת מדף אשר"ערך ניירות

והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: 
  ) ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת."הבורסה"

  
  נפקה ראשונה לציבורשל ה תשקיף להשלמהו

  של
  

  
 המניות"(להלן:  , אשר תוצענה לציבור על ידי החברהנקוב ערך ללא, שם על רשומות, של החברה רגילות מניות 3,825,142
  )."המוצעים הערך"ניירות או  "המוצעות

  
והודעה  )להשלמה""תשקיף או  "התשקיף"להלן: (תשקיף זה, תתבצע על פי תשקיף להשלמה  לפיהצעת המניות המוצעות 

להלן: ( 2007-, התשס״ז)הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(ותקנות ניירות ערך  1968-משלימה, וזאת מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח
  )., בהתאמה"תקנות הודעה משלימה"-ו "חוק ניירות ערך", ״ההודעה המשלימה״

  
המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה תסתיים לא יאוחר  פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם, ובלבד שהתקופה  45-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ 75-מ
י להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף להשלמה תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפנ

תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה. על אף האמור, ככל שבהודעה המשלימה ישונו 
לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות ) 3א(1עד  )1א(1 פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה

  .ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה 2תשקיף זה לא לפני חלוף לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי 
  

במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו, בכמות 
 2.13סעיף  ה המשלימה ראולפרטים בקשר עם ההודע ובתנאי ההצעה והמועד שבו תחל התקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה.

  לתשקיף. 2בפרק 
  

(בכפוף לאמור להלן), כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות  ניירות הערך המוצעים מוצעים למשקיעים מוסדיים
, לציבור""תקנות אופן הצעה -ו "המשקיעים המוסדיים", אשר מאוגדים בישראל ומחוצה לה (להלן: 2007-ערך לציבור), התשס"ז

יחידות (כל אחת  3,825,142- ) לתקנות אופן הצעה לציבור, ב1(א)(11בהתאמה), בדרך של הצעה לא אחידה, בהתאם לתקנה 
  "), ובמחיר אחיד ליחידה, כשהרכב ומחיר כל יחידה הינם, כדלקמן:יחידהמהיחידות תכונה להלן: "

  
    היחידהמחיר והרכב 

    ש"ח 9.15במחיר מניה רגילה  1
    

מניירות הערך המוצעים למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי  30%החברה תהא רשאית להציע עד 
תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך המוצעים למשקיעים המוסדיים ובאותו יום והכמות שתוקצה לכל 

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



  

  

חסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה הי
מתוך כלל  30%יימנו אותם  –משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל 

  לתשקיף. 2בפרק  2.6סעיף  ההנפקה. לפרטים נוספים ראו
  

אחידה לציבור ויתקיים מכרז בהתאם, החברה תפרסם, במסגרת ההצעה שלב הגם במסגרת ההצעה הלא אחידה בוצע ישככל 
  .ההודעה המשלימה, את מועד פתיחת רשימת החתימות ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז

  
ביצוע הצעת ניירות ערך לפי תשקיף זה מותנה בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין 

  .לתשקיף 2בפרק  2.10בסעיף  כמפורט ,ודעה המשלימה (ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור) וכן בהתקיימות דרישות הבורסהבה
  

מניירות הערך  25% (לפחות בחיתוםבחלקה  תובטחההצעה על פי תשקיף זה  ,לתקנות אופן הצעה לציבור )(א)1(11לפי תקנה 
בשל כך ובהתאם להוראת התקנה הנ"ל, ההצעה על פי תשקיף זה צפויה להיות . )המוצעים לפי תשקיף זה וההודעה המשלימה

) "החתם המתמחר"בחיתום על ידי רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ (להלן: מכמות המניות המוצעות)  25%( בחלקה מובטחת
 הסכם אודות פרטיםמשלימה. ם המתמחר יחתום על ההודעה ההחת .ויתכן כי גם עם חתמים נוספים בקונסורציום תחת ניהולה

 פרטים וכן, זה תשקיף במסגרת במכירתם הכרוכות נוספות והוצאות הפצתם, הערך ניירות חיתום בשל העמילות דמי, החיתום
 , ראו. לפרטיםהמשלימה בהודעה ייכללו), שתקבל(ככל  מוסדיים משקיעים מאת החברה שתקבל חוזרות בלתי התחייבויות בדבר

  לתשקיף. 2בפרק  2.14-ו 2.6 פיםסעי
  

  וכן
  

  רישום למסחר של
  

שתנבענה ממימוש ללא ערך נקוב  רגילות מניות 2,702,461ושל  החברההקיימות בהון רגילות ללא ערך נקוב מניות  11,129,022
לקבלת אישור , בכפוף )לתשקיף 2בפרק  2.2ובסעיף  לתשקיף 3(כמפורט בפרק  כתבי האופציה הלא רשומים הקיימים בהון החברה

  הבורסה.
  

יין רישום נחיות על פיו לענהבורסה והה תקנוןיירות הערך כפוף לעמידה בדרישות ל ניאישור הבורסה המתייחס לרישום למסחר ש
  .והל הגשת בקשה לרישום, דמי בדיקה ודמי רישום של חברה חדשהולעניין נלמסחר של חברה חדשה 

  
למסחר תדווח החברה על השלמת הקצאת המניות וכתבי האופציה כמפורט בסעיפים במסגרת ההודעה המשלימה וטרם הרישום 

  לתשקיף. 3בפרק  3.6.6.2-ו 3.6.6.1, 3.6.2, 3.6.1
  

***  
 

  ).IPO( הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה
  

מזערי, שווי ושיעור החזקות ציבור, אשר לא רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים בבורסה מותנה בקיום הון עצמי, פיזור 
  לתשקיף. 2בפרק  2.10. לפרטים ראו סעיף יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה

  

  .יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה(ככל שיהיו) הערך המוצעים על פי תשקיף זה  של ניירותהמפיצים 
  

הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף בנוסף, החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה את סך כל ההוצאות 
להשלמה זה (לרבות עלויות עבור התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה, ככל שתהיינה כאלה) והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה 

  מתמורת ההנפקה.
  

  .יירשמו למסחרהיה ותבוטל ההנפקה של ניירות הערך המוצעים מסיבה כלשהי, ניירות הערך המוצעים לא יוקצו ולא 
  

אישור המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה בדבר היותה חברת מו"פ לצורך הנפקה את חברה ה קיבלה 2020בנובמבר  26ביום 
חברת מו"פ, כמשמעות המונח בתקנון והנחיות  החברה של היותה לאור .30.6.2020-ל 1.7.2017בבורסה, בהתייחס לתקופה שבין 

 ,הבורסה, הרישום למסחר בבורסה מותנה בכך שההון העצמי, כהגדרתו בתקנון הבורסה והנחיות הבורסה, לאחר הרישום למסחר
קות (בהתחשב בהיקף הגיוס וככל ששווי החז 10% -מיליון ש"ח ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לא יפחת מ 8 -לא יפחת מ

  מיליון ש"ח). 16 -הציבור במניות יהיה גבוה מ
  

עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף -אביב טק-החברה תיכלל במדד תלשכפי שנמסר לחברה מהבורסה ייתכן 
ורסה : (א) שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבהם כדלקמן למספר תנאים, שהעיקריים שבהם

; (ג) שווי השוק של 10% -מיליון ש"ח לפחות; (ב) שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ 20יעמוד על 
מיליון ש"ח; (ד) המחיר למניה על פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה  100 -מניות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מ

החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. לפיכך, בהתחשב במאפייני  אגורות; (ה) מניית 50 - לא יפחת מ
עילית. ככל ואם תעמוד החברה בתנאים -אביב טק-החברה, במבנה ההנפקה ובהקיפה, ייתכן מצב בו תיכלל החברה במדד תל

ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך (דוחות  עילית, תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן-אביב טק- האמורים לעיל ותיכלל במדד תל
, וכן הקלה ביחס למתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה 2016 –עילית), תשע"ו -תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

כי תיכלל  כי נכון למועד תשקיף זה החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה ,לב לחוק ניירות ערך. יובהר35בחו"ל כאמור בסעיף 
עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם לאמץ אלו מן -אביב טק-במדד תל

  .2016 –עילית), תשע"ו -ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק
  
  
  
  
  



  

  

בקטריאליים של טקסטיל -ופיתוח לצורך מסחור פטנטים וידע בתחום הציפויים האנטיעוסקת במחקר החברה למועד התשקיף, 
לאור התקדמות החברה . אילן- פעמי בשימוש באנרגיה אולטרסונית (גלי אולטרה סאונד) תחת הסכם רישיון מסחור מאונ׳ בר-רב

בייצור, שיווק ומכירה של מוצרים המיועדים לציבור הרחב,  2020 השני של שנתבשלבי המחקר והפיתוח, החלה החברה ברבעון 
מפני הידבקות במחלת  ,ובכלל זה שתמש הגנה מפני וירוסים ובקטריותהמבוססים על הידע של החברה ושתוכננו לספק למ

מוש חוזר עם ציפוי הקורונה. למועד התשקיף, החברה עוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מסיכות מגן לפנים הניתנות לכביסה ושי
   .בקטריאלי ואנטי וויראלי, המיועדות לציבור הרחב-אנטי

  
למועד החברה לאור היותה של בין היתר,  .ת מו"פה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברהשקעה בניירות הערך של החברה כרוכ

- ת פיתוח האפליקציה האנטיאין וודאות כי החברה תצליח להשלים א ,מצויה בתחילת דרכההחברת מחקר ופיתוח התשקיף 
ויראלית או כי תצליח להשלים את הפיתוח של מוצרים עתידיים ו/או משלימים של החברה, ו/או את מסחור -בקטריאלית והאנטי

על ואשר עשויים להשפיע הייחודיים לחברה העיקריים גורמי הסיכון האפליקציות, ו/או את השגת המטרות לשמן הן נועדו. 
: קושי לחדור לשוק קיים כמוצר שווה ערך או בעל ערך מסורתי לשוק חדירה) 1: (, כדלקמןהינם ה העסקיותפעילותה ותוצאותי

במוצרי החברה מובע עניין צמיחה מהירה: ) 2(; מוסף בהשוואה למוצרים קיימים שמשווקים על ידי חברות בינלאומיות גדולות
כתוצאה מכך, החברה רוקמת קשרים עסקיים עם אותם לקוחות וחברות מצד לקוחות פוטנציאליים וחברות בינלאומיות גדולות. 

מכירות וכתוצאה מכך גם גדל קצב הייצור. מצב זה של צמיחה מהירה של קצב הבינלאומיות. קשרים אלה מובילים לגידול ב
 סיכון קיים עכבית הטכנולוגיה שמסחור ככלאפקט הראשוניות: ) 3(החברה עשוי לסכן מבחינה תפעולית ואחרת את החברה; 

) 4( .היעד בשווקי החברה של הפוטנציאלי השוק מנתח חלק ויתפסו החברה של לזו דומה טכנולוגיה לפתח יצליחו מתחרות שחברות
בה ביצרן: למועד התשקיף לחברה תלות בטווח הקצר ביצרן המכונה באמצעותה מייצרת החברה את מוצריה ואשר נעשה  תלות

 של היעד לשווקי הטכנולוגיה למכירת הדרוש הטכנולוגי לסף הגעה אי) 5( .של החברה והפיתוח המחקרפעילות לצורך  שימוש
 עשויה הרישיון הסכם סיום או לביטול: אילן- עם חברה בת של אוניברסיטת בר ) ביטול הסכם הרישיון6. (והפיתוח המחקר חטיבת
לשיווק ומכירה של מוצרי החברה  רגולטוריים אישורים השגת אי) 7(. הטכנולוגיה את למסחר החברה יכולת על השלכה להיות

) פיתוח חיסון למחלת 9( .ברישום מוגן אינו החברה של הרוחני הקנייןהתשקיף,  למועד: מתחרים) העתקה על ידי 8( בשווקי היעד.
  לתשקיף. 6בפרק  6.43לפרטים אודות גורמי הסיכון של החברה ראו סעיף הקורונה. 

  
  

 ,3.6.2, 3.6.1 החודשים האחרונים שקדמו לתאריך התשקיף ראו סעיפים 12השקעות בהון החברה שבוצעו במהלך לפרטים אודות 
בנובמבר  2מיום  השקעהשהוקצו למשקיעים לפי הסכם  ופציהא כתבי 655,739ההוגן של  השווי לתשקיף. 3בפרק  3.6.6.2-ו 3.6.6.1

 6.17 הינו זו הקצאה במסגרת למניה האפקטיבי המחיר. אופציה לכתב"ח ש 2.98-כ הינו, לתשקיף 3.6.6.1 בסעיף כמפורט, 2020
 3.6.2-ו 3.6.1כמפורט בסעיפים  "ח.ש 9.15 שהינו זה תשקיף לפי ההנפקה במסגרת המניה ממחיר 33%-כ של הנחה המשקף"ח, ש

מניות  449,332, 2018מחודש אוקטובר  SAFEעל פי הסכמי  לתשקיף,  בסמוך למועד ההנפקה וטרם הרישום למסחר תקצה החברה
, 2020בנובמבר  11מיום  SAFEממחיר המניה לפי תשקיף זה, ועל פי הסכם  80.6%-ש"ח למניה, המשקף הנחה של כ 1.77בשווי 
  ממחיר המניה לפי תשקיף זה. 17.15%-ש"ח למניה, המשקף הנחה של כ 7.58מניות בשווי  13,214

  
  לתשקיף.  4לזכויות הנלוות למניות המוצעות ראו פרק 

  
  לתשקיף. 8לפרטים אודות עסקאות בין החברה לבעלי עניין בה ראו פרק 

  
  למועד התשקיף לא חלות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנד.

  
 הבורסה של האינטרנט ובאתר www.magna.isa.gov.ilמהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:  עותק

  .http://maya.tase.co.ilשכתובתו:  "מבע אביב בתל ערך לניירות
 2020 בנובמבר 30 :התשקיף תאריך
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 1-א
 

 

  מבוא – 1פרק 

 

  לליכ 1.1

, תחת 1999 –חוק החברות, תשנ"ט לבהתאם  2013בדצמבר  29החברה התאגדה בישראל ביום  1.1.1

ננו -ל של החברה שונה שמה 2015בינואר  15ביום  טכסטיל אנטי בקטריאלי בע"מ. .ט.א.בהשם 

  . לשמה הנוכחי שם החברה שונה 2019במרץ  28טקסטיל בע"מ וביום 

מחקר ופיתוח של טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל בשימוש בהחברה עוסקת למועד התשקיף,  1.1.2

כן עוסקת . האשפרה של טקסטילעל גבי מיכון תעשייתי בתחום  ויישומם בגלי אולטרסאונד

לשימוש רב פעמי בעלי ציפוי בייצור, שיווק והפצה של מוצרי טקסטיל למועד התשקיף  החברה

  .וויראלי בקטריאלי-אנטי

  החברה. שלהצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך  1.1.3

זה בבורסה, תהפוך החברה לחברה  ףעם רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקי 1.1.4

  גדרת המונח בחוק החברות) ולתאגיד מדווח (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך).ציבורית (כה

  תשקיף.ל 6תיאור עסקי החברה מפורט בפרק  1.1.5

  הגדרות 1.2

  בתשקיף זה תשמשנה ההגדרות הבאות למונחים המופיעים לצדן:

  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. – "הבורסה" 1.2.1

  בע"מ. סונוביה – "החברה" 1.2.2

  .1999 –חוק החברות, התשנ"ט  –"חוק החברות"  1.2.3

  .1968- חוק ניירות ערך, התשכ"ח –"חוק ניירות ערך"  1.2.4

"ניירות הערך או "המניות המונפקות לציבור" או  "המניות המוצעות"או  "המניות המונפקות" 1.2.5

 ברה, בדרך של הנפקה על פי התשקיף.המניות אשר תוצענה לציבור על ידי הח – המוצעים"

סוגי ניירות ערך שונים שבאפשרות החברה להנפיק מכוח תשקיף המדף,  – "ניירות ערך כלולים" 1.2.6

באמצעות דוחות הצעת מדף (לרבות מניות רגילות, אגרות חוב הניתנות להמרה, בין אם סדרה 

אופציה הניתנים למימוש למניות החברה או לניירות ערך שה או בדרך של הרחבת סדרה, כתבי חד

  .)מסחרייםמסוגים אחרים, וכן ניירות ערך 

  רשות ניירות ערך. – "הרשות" 1.2.7

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת  – "תקנות הודעה משלימה"או  "תקנות ההצעה" 1.2.8

  . 2007 –תשקיף), תשס"ז 

  .2005 –תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו  – "תקנות הצעת מדף" 1.2.9

  היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף 1.3

קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין לפרסום תשקיף החברה  1.3.1

א לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות ערך 23מדף זה. תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף 

  פיו תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.-על

ירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אין בהיתרה של הרשות לני 1.3.2
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  אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לניירות הערך הכלולים בתשקיף זה ואשר  1.3.3

  יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוחות הצעת מדף. 

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או 

לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים או 

  על המחיר בו הם יוצעו.

ישום מתן אישור עקרוני זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, והר

למסחר של ניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על פי 

דוח הצעת מדף, אשר יפורסם בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות 

  )."דוח הצעת מדף"(להלן:  2005-ערך), התשס"ו

למתן אישור לרשום ניירות הערך המוצעים למסחר אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות  1.3.4

פי דוח הצעת מדף, -פי דוח הצעת מדף. על אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-על

פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום -יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

 למסחר כאמור.

   ת ערך על פי תשקיף להשלמה זהלהצעה ראשונה של ניירו היתרים ואישורים 1.4

פי כל דין להצעת ניירות ערך -קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על החברה 1.4.1

 . תשקיףהולפרסום  זה, להנפקתם פי תשקיף-על

משום אימות הפרטים המובאים בו או  תשקיףה ם אתרשות ניירות ערך לפרס ה שלאין בהיתר 1.4.2

   .המוצעיםניירות הערך ם של משום הבעת דעה על טיב וואין ב ,םאישור מהימנותם או שלמות

בהון תנאי ניירות הערך הקיימים אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה לפיו הבורסה נתנה את  1.4.3

על פי תשקיף להשלמה זה (בפרק  יונפקואשר  ,לציבורות המוצעוהמניות  החברה במועד התשקיף

בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו  יםעומד ,)"ניירות הערך המוצעים"זה: 

המניות הקיימות בהון החברה והמניות רישום  ").אישור הבורסה לתשקיף להשלמה" :להלן(

ניירות הערך אשר הוקצו על ידי החברה ושל  יםלא רשומ כתבי אופציהשתנבענה ממימוש 

המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה כפוף לקיום פיזור מזערי של 

 מזערי של אחזקות הציבור במניות החברהושיעור החזקות הציבור במניות החברה, לקיום שווי 

 , כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה. והון עצמי

, והרישום למסחר ניירות הערך המוצעים למסחרום אישור לרישכאמור אינו מהווה אישור המתן  1.4.4

על פי הערך המוצעים למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות  של ניירות הערך המוצעים

ותקנות ניירות ערך  1968-להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח ורסם בהתאםהודעה משלימה שתפ

 ").משלימהההודעה ה" (להלן: 2007- (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז

פרסום יתקבל טרם  תשקיף זה פי-על ר של ניירות הערך המוצעיםחסאישור הבורסה לרישום למ 1.4.5

  .לתשקיף 2בפרק  2.9.2כמפורט בסעיף  המשלימה ההודעה

משום התחייבות למתן אישור השלמה לתשקיף להבורסה  ה העקרוני שלאין לראות באישור 1.4.6

המוצעים על פי תשקיף זה לציבור על פי ההודעה המשלימה. על לרישום למסחר של ניירות הערך 

פי ההודעה המשלימה יחולו - על ר של ניירות הערך המוצעים לציבורור בקשה לרישום למסחשאי

הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר על 
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 פי ההודעה המשלימה. 

למהימנותם או , אישור לפרטים המובאים בתשקיףהאמור של הבורסה אין לראות באישור  1.4.7

או על טיבם של ניירות הערך המוצעים  החברהמשום הבעת דעה כלשהי על  הםלשלמותם, ואין ב

 .או על המחיר בו הם מוצעים בתשקיף

  הון החברה 1.5

  של החברה למועד התשקיף ותהון המני 1.5.1

  1מונפק ונפרעהון   רשוםהון  סוג המניות

  11,129,022 300,000,000  רגילות ללא ערך נקוב

 הון מניות, קרנות ועודפים 1.5.2

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

  :הוא כדלקמןוערב הרישום למסחר  תשקיףה, סמוך למועד הון המניות של החברה

כמות מניות 
רגילות ללא ערך 

הון נקוב כ"א ב
 רשוםה

כמות מניות רגילות 
ללא ערך נקוב כ"א 

נפרע המונפק וההון ב
  סמוך למועד התשקיף

כתבי 
  אופציה 
  לעובדים

כתבי אופציה 
  נוספים 

כמות מניות ללא ערך 
מונפק ההון נקוב ב

 נפרע, בדילול מלאהו
 2ערב הרישום למסחר

300,000,000  11,129,022 965,998  1,736,463  13,831,483 

, כמפורט בדוח התקופתי )דולר(באלפי  9201בדצמבר  31הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  1.5.3

  :הינו כדלקמן ,9201לשנת 

  9201 בדצמבר 31ליום 

  825  פרמיה על מניותוהון 

  101  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

  658  כתבי אופציה

 )2,570(  הפסדיתרת 

  )986(  המיוחס לבעלי המניות של התאגיד הוןהגרעון בסך 

לשנת  החציוני, כמפורט בדוח )דולר(באלפי  2020 ביוני 30הרכב ההון העצמי של החברה נכון ליום  1.5.4

  :הינו כדלקמן ,2020

  2020ביוני  30ליום 

  867  פרמיה על מניותוהון 

  125  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

  689  כתבי אופציה

 )1,991(  הפסדיתרת 

                                                 
  .לתשקיף 3אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף ראו פרק  לפרטים 1

החברה ביצוע איחוד של הון המניות המונפק והנפרע של החברה ה האסיפה הכללית של בעלי מניות אישר 2020 בנובמבר 5ביום  2

(אחת) של החברה ללא ערך נקוב וללא שינוי בהון  1למניה רגילה אוחדו מניות רגילות של החברה  10באופן שכל  1:10ביחס של 

  . המניות הרשום
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  )310(  המיוחס לבעלי המניות של התאגיד הוןהגרעון בסך 

סכומים שנתקבלו בשל מניות שהונפקו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול  1.5.5

    בתשקיף

ביום פרסום התשקיף  ) "הסכם ההשקעה"(להלן:  2020בנובמבר  2הסכם השקעה מיום על פי 

והתוספת הראשונה לחוק ניירות  1א(ב)15'כשירים' לפי סעיף  למשקיעים צהועובר לפרסומו תק

(לאחר  של החברה כתבי אופציה לא סחירים 655,739-מניות רגילות ללא ערך נקוב ו 655,739 ,ערך

ההקצאה תבוצע טרם מיליוני ש"ח.  6 כולל של בתמורה להשקעה בסך )1:10איחוד הון ביחס של 

לפרטים נוספים בקשר עם הסכם ההשקעה ראו  בורסה.רישום ניירות הערך של החברה למסחר ב

  לתשקיף. 3בפרק  3.6.6.1סעיף 

 מי"הסכ(להלן: בהסכמי השקעה נוספים התקשרה החברה  2020בנובמבר  24-ו 23 בימים

 1א(ב)15'כשירים' לפי סעיף  משקיעים 20 מתוכםמשקיעים פרטיים,  31עם  )"הנוספים ההשקעה

ביום פרסום התשקיף  ההשקעה הנוספים, על פי הסכמיוהתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך. 

מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה  720,212 ועובר לפרסומו תקצה החברה למשקיעים

הקצאה הש"ח למניה.  9.15ש"ח, המשקף מחיר של  6,590,000כולל של  כום(בסה"כ) תמורת ס

לפרטים נוספים טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי התשקיף.  תבוצע

  לתשקיף. 3בפרק  3.6.6.2בקשר עם הסכמי ההשקעה הנוספים ראו סעיף 

בין החברה לבין צדדים  )SAFE""(להלן:  Simple Agreement for Future Equityעל פי הסכמי 

ולאחר הקצאת ניירות הערך למשקיעים בחברה  ועובר לפרסומוביום פרסום התשקיף שלישיים, 

החברה ), תקצה לעיל ם, כהגדרתוהסכמי ההשקעה הנוספים על פי הסכם ההשקעה(לרבות 

מניות רגילות של החברה כנגד סכומים שהשקיעו הצדדים השלישיים  462,546לצדדים השלישיים 

לפני רישום ניירות הערך של תתבצע ההקצאה ארה"ב.  דולר 268,023-כ שלבחברה בסך כולל 

ראו סעיפים  SAFE-לפרטים נוספים אודות הסכמי ה. תשקיףהעל פי בבורסה החברה למסחר 

 לתשקיף. 3בפרק  3.6.2- ו 3.6.1

 שינויים בהון המניות המונפק והנפרע לאחר תאריך המאזן 1.5.6

הקצאת  למעט  ,לא חלו שינויים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר תאריך המאזן

כמפורט , כמפורט להלן) 1:10(לאחר איחוד הון ביחס של  החברהמניות רגילות של  2,051,223

   לתשקיף.  3בפרק  3.2.2סעיף ב

החברה ביצוע איחוד של הון ה האסיפה הכללית של בעלי מניות אישר 2020 בנובמבר 5ביום 

אוחדו מניות רגילות של החברה  10באופן שכל  1:10המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 

. במסגרת (אחת) של החברה ללא ערך נקוב וללא שינוי בהון המניות הרשום 1למניה רגילה 

בידיו שבר מניה,  לכל בעל מניות שהאיחוד יותירההחלטה על ביצוע איחוד הון כאמור נקבע, כי 

במסגרת יוקצה שבר מניה נוסף בכמות שתיצור יחד עם השבר הקיים מניה אחת מאוחדת ושלמה. 

    מספר כתבי האופציה הלא סחירים של החברה.איחוד ההון עודכן בהתאם 

 שינויים בהון המניות הרשום לאחר תאריך המאזן 1.5.7

   .ך המאזןלא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה לאחר תארי
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  עילית-מדד טק 1.6

עילית לאחר רישום ניירות -אביב טק-ייתכן והחברה תיכלל במדד תל ,כפי שנמסר לחברה מהבורסה

: (א) שווי החזקות הציבור הינם כדלקמן הערך שלה למסחר, בכפוף למספר תנאים, שהעיקריים שבהם

מיליון ש"ח לפחות; (ב) שיעור  20בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על 

; (ג) שווי השוק של מניות החברה במועד 10% -החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ

מיליון ש"ח; (ד) המחיר למניה על פי התשקיף להשלמה וההודעה  100 -הרישום למסחר לא יפחת מ

ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה אגורות; (ה) מניית החברה הינה מניה  50 -המשלימה לא יפחת מ

פה, ייתכן מצב בו תיכלל החברה במדד יקנוספת. לפיכך, בהתחשב במאפייני החברה, במבנה ההנפקה ובה

עילית, - אביב טק-תעמוד החברה בתנאים האמורים לעיל ותיכלל במדד תלשעילית. ככל - אביב טק-תל

יירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות ההקלות המנויות בתקנות נאת תוכל החברה לבחור ולאמץ 

  כמפורט להלן:, כולן או חלקן, )עילית"-"תקנות טק (להלן: 2016 –עילית), תשע"ו - במדד ת"א טק

החברה תהנה מהקלות הניתנות ל"תאגיד קטן" אף אם לא תחשב תאגיד  ,3בתקופת ההקלות .1.6.1

 –ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 5קטן, כהגדרת מונח זה בסעיף 

  )."תקנות הדוחות"(להלן:  1970

בתקופת ההקלות, החברה תהיה פטורה מלצרף הצהרת מנהלים על הבקרה הפנימית, כמפורט  .1.6.2

  (ד) לתקנות הדוחות.ב9בסעיף 

החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות שינויים  4בתקופת ההקלות, ביחס לדוחות רבעוניים .1.6.3

א לתקנות הדוחות; מלצרף דוחות ביניים 39בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה 

וח א לתקנות הדוחות; וכן מלצרף ד44 -ו 44ומידע פיננסי של חברה כלולה, כאמור בסעיפים 

לתקנות הדוחות. החברה תצרף דוח אשר יפרט את  48דירקטוריון רבעוני, כאמור בתקנה 

ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני החברה בתקופת הביניים ובתקופה המצטברת מתום שנת 

  הדיווח האחרונה.

אם וככל שניירות הערך של החברה  –לב(ד) לחוק ניירות ערך 35כמו כן ובהתאם להוראות סעיף  .1.6.4

לב לחוק ניירות ערך, לא תידרש החברה לקבל 35ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 

לב(ג) לחוק ניירות ערך על מנת לעבור 35את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה, כאמור בסעיף 

לחוק ניירות ערך. יובהר, כי אם וככל ניירות הערך של החברה  3ולדווח בהתאם להוראות פרק ה'

ר בבורסה בחו"ל כאמור לעיל, החברה לא תפנה ולא תידרש לקבל את הסכמת ירשמו למסח

  לחוק ניירות הערך. 3מחזיקי ניירות הערך שלה על מנת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה'

-אביב טק-כי נכון למועד תשקיף זה החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל ,יובהר

כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם לאמץ  עילית ואין כל ודאות

עילית למעט ההקלות החלות על החברה עקב היותה -אלו מן ההקלות המנויות לעיל ו/או בתקנות טק

  תאגיד קטן ואשר אומצו על ידי דירקטוריון החברה כמפורט בתשקיף זה.

                                                 
) תום השנה שבמהלכה יחלפו חמש שנים 1שממועד ההנפקה לראשונה לציבור עד קרות אחד מאלה, לפי המוקדם: ( התקופה 3

בתשעים הימים שקדמו לתום  ) תום השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד2( - ממועד ההנפקה הראשונה לציבור; ו
   אותה שנה, עלה על מיליארד ש"ח.

נכון למועד התשקיף, החברה הינה תאגיד קטן אשר פטורה מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי בכל שנה קלנדרית והכל בהתאם  4
 ובכפוף לתקנות הדוחות.
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  פרטי הצעת ניירות הערך - 2פרק 

הצעת ניירות הערך על ידי החברה לציבור, תתבצע על פי תשקיף זה והודעה משלימה, וזאת 

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תתפרסם הודעה משלימה אשר . הודעה משלימהמכוח תקנות 

במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים בתשקיף זה הניתנים 

פורסמה הודעה משלימה, לעדכון, בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה. 

ף זה תסתיים לא יאוחר התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקי

ימים מתחילת התקופה להגשת ההזמנות,  45-או מ ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה 75-מ

לפי המוקדם, ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף 

תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות 

אם ההודעה המשלימה תפורסם, או  .סחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימהמ

שהמכרז הציבורי ייערך, במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, תידרש החברה להגיש לרשות 

עם  .ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה

  נפרד מתשקיף זה.  פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי

  
אופן ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות 

 הצעהאופן ) לתקנות 1(א)(11יוצעו בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה ), לציבור הצעה

ניירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה וההודעה מ 25%-לאשר תובטח בחיתום ביחס  ,לציבור

בשל כך ובהתאם להוראת התקנה הנ"ל, ההצעה על פי תשקיף זה צפויה להיות . המשלימה

 להלן:מ (בע"(א.ש.)  מובטחת, במלואה או בחלקה, בחיתום על ידי רוסאריו שירותי חיתום

פרטים אודות  .יהולהויתכן כי גם עם חתמים נוספים בקונסורציום תחת נ )"המתמחר"החתם 

דמי העמילות בשל חיתום ניירות הערך, הפצתם והוצאות נוספות הכרוכות  ,החיתום הסכם

החברה  שתקבל בלתי חוזרות פרטים בדבר התחייבויות כןו ,במכירתם במסגרת תשקיף זה

ההודעה המשלימה אף כללו בהודעה המשלימה. י, י(ככל שתקבל) מאת משקיעים מוסדיים

 ולפרטים נוספים רא .בכמות ובמחיר המניות המוצעות )ככל שיהיו(תכלול תיאור של שינויים 

  להלן.בפרק זה  2.13סעיף 

  
ההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות, בין היתר, על הוראות תקנון הבורסה וחוקי העזר של 

"), כנוסחן במועד פרסום התשקיף. על אף הוראות הבורסה" :יחדלהלן מסלקת הבורסה (

בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה, הרי שעל ההצעה יחולו האמור, אם יחול שינוי 

הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה (ולא במועד פרסום תשקיף זה). 

בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה לעומת הוראות הבורסה כפי 

  שתהיינה בתוקף במועד פרסום תשקיף זה.

בכל עת לפני קבלת כספי  )חלקה או כולה(הצעת ניירות הערך החברה רשאית לבטל את 

ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור ייראו 

  .כבטלות -את כל ההזמנות שניתנו לחברה 
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 ניירות הערך המוצעים לציבור .2.1

בהצעה לציבור, שתתבצע על פי ההודעה המשלימה, יוצעו לציבור, בדרך של הנפקה 

מניות אלה תכונינה, לסירוגין, ללא ערך נקוב. , , רשומות על שםמניות רגילות 3,825,142

"ניירות או  "ניירות הערך", "המניות המוצעות", "המניות המונפקות"בשמות הבאים: 

  . הערך המוצעים"

  לתשקיף. 4, ראו פרק המוצעותלמניות לפרטים אודות הזכויות הנלוות 

 מניות נוספות שתירשמנה למסחר .2.2

של  ,ערך נקוב ללא ,מניות רגילות 11,129,022במסגרת תשקיף זה תירשמנה למסחר 

במועד הרישום למסחר של ניירות  המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה, החברה

של  נקוב ללא ערךמניות רגילות,  2,702,461וכן  ,יף זההערך של החברה לפי תשק

של  כתבי אופציה לא רשומים 2,702,461של החברה, שתנבענה ממימוש (ככל שיקרה) 

 .לתשקיף) 3(כמפורט בפרק  טרם הרישום למסחרעל ידי החברה שהוקצו החברה 

 1הצעת ניירות הערך .2.3

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה נעשית בדרך של הצעה לא אחידה,  .2.3.1

 , וכמפורט להלן.לציבור הצעהאופן ) לתקנות 1(א)(11בהתאם לתקנה 

ניירות הערך המוצעים יוצעו למשקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות  .2.3.2

בדרך של הצעה לא אשר מאוגדים בישראל ומחוצה לה,  ),לציבור הצעהאופן 

יחידות, ובמחיר אחיד ליחידה,  3,825,142 -ב (בכפוף לאמור להלן) האחיד

  דה הינם כדלקמן:יכשהרכב ומחיר כל יח

            היחידהומחיר הרכב 

      ש"ח 9.15 של במחיר הרגיל המני 1

 9.15כל היחידות תימכרנה למשקיעים המוסדיים במחיר ליחידה של   (*) 

בהודעה המשלימה) ש"ח ללא כל הנחה או הטבה (בכפוף לשינויים 

 ובמטבע ש"ח בלבד.

החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך בכל עת לפני קבלת כספי  .2.3.3

ההנפקה מאת המזמינים, מבלי שתהיה למזמינים כל טענה בקשר לכך. 

 במקרה כאמור ייראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.

  ותהמוצע המניותתנאי  .2.4

זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד  תשוו המניות המוצעות תהיינה

והמניות שתנבענה ממימוש המניות הקיימות בהון החברה  ,המניות המוצעותהתשקיף. 

חברה מזרחי טפחות על שם  ןכול תירשמנהכתבי האופציה הלא רשומים של החברה, 

ת שוות בזכויו מחזיקיהןאת  ותזכינה) "לרישומים"החברה (להלן: בע"מ לרישומים 

לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על 

                                                 
 .בלבד המוצעים הערך לניירות מתייחס זה סעיף, אחרת במפורש נאמר אם אלא   1
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 4מתוארות בפרק  למניות החברהידי החברה לאחר תאריך התשקיף. הזכויות הנלוות 

בסעיף התנאים המניות המוצעות לציבור תירשמנה למסחר בכפוף להתקיימות  לתשקיף.

  .להלן 2.10

 תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה .2.5

השלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה 

מותנים בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין 

בהודעה המשלימה (ככל שיצוין בה מספר מזערי) וכן בהתקיימות דרישות הבורסה 

  .להלן 2.10בסעיף לצורך רישום למסחר, כמפורט 

 הצעה לא אחידה –תיאור ההצעה לציבור  .2.6

 כללי .2.6.1

ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור על דרך הצעה לא אחידה באופן המפורט 

על פי דרישת התקנה הנ"ל, ההצעה תקנות ההצעה. לפיכך, ל )1(א)(11 בתקנה

 )מכמות המניות המוצעות 25%לפחות ( על פי תשקיף זה תובטח בחלקה

כהגדרת ם (לא אחידה זו יהיו משקיעים מוסדייבחיתום. הניצעים בהצעה 

 הצעהאופן ) לתקנות 1(א)(11בהתאם לתקנה  ).מונח זה בתקנות ההצעה

המוצעים למי הערך ות מנייר 30%החברה תהא רשאית למכור עד , לציבור

שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה 

בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך המוצעים למשקיעים 

המוסדיים ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי 

של מי שאינו תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות 

משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה 

מתוך כלל  30%יימנו אותם  –ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל 

  .ההנפקה

ככל שתבוצע גם הצעה אחידה לציבור בהתאם לאמור לעיל, ניירות הערך 

  .להלן 2.6.5בסעיף המוצעים יוצעו כאמור 

 הזמנותהתקופה להגשת  .2.6.2

בהצעה לא אחידה  הזמנותהתקופה להגשת בכפוף לקיומו של מכרז לציבור, 

התקופה (להלן: " במסגרת ההודעה המשלימה תפורטעל פי תשקיף זה 

  .")להגשת הזמנות

 מוקדמותהתחייבויות התחייבות רכישה ו .2.6.3

  לחיתום והתחייבות מוסדיים ממשקיעים רכישה התחייבות

עם פרסום תשקיף זה בכוונת החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת 

בהתאם לתנאי ההצעה , לרכישת מניות החברה ממספר משקיעים מוסדיים

. דבר קיומם של משקיעים )"המוסדיים"התחייבות (להלן:  על פי תשקיף זה

עותיהם תיענינה, ככל שתיענינה, לפני פרסום ההודעה מוסדיים שהצ

המשלימה, יפורט במסגרת ההודעה המשלימה. כמו כן, בכוונת החברה 



 4 -ב

להעמדת (כהגדרתו לעיל)  להתקשר בהסכם חיתום עם החתם המתמחר

 החתם"התחייבות (להלן:  סוכמו בין הצדדיםיחיתום להנפקה בתנאים ש

; בהתאם לכך, יחתום החתם המתמחר על ההודעה המשלימה )"המתמחר

ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי 

לפרסום ההודעה המשלימה. יובהר, כי נכון למועד חתימת התשקיף 

חברה אינה מחוייבת להתקשר , הההתחייבות החיתומית טרם נכנסה לתוקף

וההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף בהסכם חיתום עם החתם המתמחר 

. המשקיעים המוסדיים והחתם ם)ככל שייחת( רק עם חתימת הסכם חיתום

המתמחר רשאים לבטל את התחייבויותיהם כאמור לפני פרסום ההודעה 

המשלימה, בין היתר, בשל שינוי מהותי לרעה בשוק ניירות הערך בישראל, 

ישראל אשר עלול להשפיע באופן שינוי במצב המדיני או בטחוני או פוליטי ב

מהותי לרעה על שוק ניירות הערך בישראל, התפתחויות בחברה העלולות 

להשפיע באופן מהותי לרעה על עסקי החברה והכל ביחס למצב במועד 

מודגש, כי אם החתם המתמחר יידרש לממש . חתימת ההתחייבויות הנ"ל

, באופן כזה יחתם)(ככל שי את ההתחייבות החיתומית על פי הסכם החיתום

שלאחר רכישת ניירות הערך כתוצאה ממימוש כאמור יהפוך החתם 

  המתמחר לבעל ענין בחברה, ובשל כך החברה לא תעמוד בדרישות הבורסה

ביחס לשווי ושיעור אחזקות ציבור מינימאליים הנדרשים מחברה חדשה 

תתבטל  - מסוגה של החברה, לצורך רישום מניותיה למסחר בבורסה 

  .פקה וניירות הערך של החברה לא יירשמו למסחרההנ

  התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים

כהגדרתם (עובר למועד פרסום ההודעה המשלימה יפנו החברה והחתמים 

למשקיעים מוסדיים במטרה לקבל מהם הזמנות לרכישת להלן)  2.14בסעיף 

היחידות המוצעות על פי תשקיף זה. כל הזמנות המשקיעים המוסדיים 

בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתמים ולחברה על גבי טפסי הזמנה בנוסח 

החתמים ותנקובנה במחיר ליחידה שיפורסם בהודעה  שיישלח אליהם על ידי

המשלימה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה. ניתן יהיה להגיש בקשות 

לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, 

יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, 

או אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. וחלק היחידה הכלול בבקשה יר

לפיכך, בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחת מיחידה אחת, לא תתקבל. 

בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה בלתי חוזרות. 

כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות 

ו חלקית לבקשתו ולשלם הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה א

 )"ההנפקה רכז", בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: באמצעות רכז ההנפקה

את המחיר המלא, על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה, של ניירות 

הערך המוצעים שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי התשקיף וההודעה 

  .המשלימה, לפי בקשתו
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 מוסדייםהקצאת היחידות למשקיעים  .2.6.4

משקיעים היחידות המוצעות תוקצינה ל ,חר תום התקופה להגשת הזמנותלא

  , לאחר היוועצות בחברה.המתמחרחתם הדעתו של לפי שיקול  מוסדייםה

במסגרת ההקצאה, לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים 

המנויים בקבוצתו של חתם להצעה (בין שנמכרו לו על ידי החתם המנוי 

ידי חתם או מפיץ אחר) או בקבוצת מפיץ, או -שנמכרו לו עלבקבוצתו ובין 

מכמות היחידות שנמכרה  5%על  - שהשקעותיהם מנוהלות על ידי קבוצתו

בהצעה. היה שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים 

מיליארד ש"ח, לא תעלה  10-המוסדיים בקבוצת החתם כאמור גבוה מ

  מכמות היחידות המוצעות. 10% הכמות שתוקצה להם על

אופן כהגדרת המונח בתקנות  -ןי", לפי העניקבוצת מפיץ" או "קבוצת חתם"

  .לציבור הצעה

כל היחידות תימכרנה למשקיעים במחיר אחיד ליחידה שהינו המחיר ליחידה 

ללא כל  )"המחיר האחידלהלן בסעיף זה: "( שיפורסם בהודעה המשלימה

ת הפצה למפיצים כפי שתפורסמנה בהודעה למעט עמלו ,הנחה או הטבה

 ., ככל שתהיינההמשלימה

, ככל הזמנת והקצאת היחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור .2.6.5

 שתבוצע

מן ההנפקה למי  30%כאמור לעיל, החברה רשאית להורות על מכירה של עד 

שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה 

בהצעה אחידה. כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד, במחיר האחיד 

שתפורסם בהודעה  הזמנות(כהגדרתו לעיל) ובמהלך התקופה להגשת 

ת שתוקצה לכל משקיע מהציבור, תהא לפי חלקה היחסי . הכמוהמשלימה

  של הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לציבור. 

סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים 

) כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם 1הקבועים להלן: (

) כאשר שווי 2מהכמות המוצעת; ( 15% –מיליון ש"ח  100- מוסדיים נמוך מ

מיליון  100-הינו החל מ ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים

  מהכמות המוצעת. 25% – ומעלה ש"ח

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל ייווצרו 

תר. הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביו ,שברי יחידות

עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז 

  .ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע
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 2החשבון המיוחד והקצאת היחידות .2.7

, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד פתיחת רשימת החתימותסמוך לפני תאריך  .2.7.1

החשבון להלן: "( החברה בקשר להנפקהבנקאי חשבון נאמנות מיוחד על שם 

. המיוחדחשבון האת פרטיו של הזמנות ״) וימסור למורשים לקבלת המיוחד

החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה 

 ,ויופקדו בו הסכומים ששולמו ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,עבורהבו

לרכישתן נענו. כל עוד לא שההזמנות  ,בגין היחידות המוצעות ,בין היתר

ועברה תמורת ההצעה לחברה, תוחזק התמורה בחשבון המיוחד ותושקע ה

 בפיקדונות שקליים ונושאי ריבית על בסיס יומי.

, במועד שייקבע בהודעה המשלימה, את יתרת חברהרכז ההנפקה יעביר ל .2.7.2

הכספים שנתקבלו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, 

וזאת כנגד  ),להלן 2.14בסעיף (כהגדרתו  על פי הסכם החיתוםבניכוי עמלות 

 על שם החברה לרישומים. מוצעיםערך הניירות ההעברת 

 תעודות מניהמכתבי הקצאה ו .2.8

והוראות הבורסה במועד פרסום הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין  .2.8.1

 ההודעה המשלימה.

התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה וההודעה המשלימה,  .2.8.2

שהזמנה  החברה למזמינים את ניירות הערך הכלולים ביחידותתעביר 

מכתב הקצאה על ידי משלוח  לרכישתן נענתה ואשר תמורתן שולמה במלואה

מניה בגין המניות הכלולות באותן תעודות תעודה או או מכתבי הקצאה או 

לחברה לרישומים, כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד  יחידות

 י רכז ההנפקה לחברה.(כפי שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה), על יד

, כי העברת ניירות הערך המוצעים לא תיעשה, בטרם נוכח רכז ההנפקה

 .להלן 2.10בסעיף ור התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כאמ

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה  .2.8.3

לרישומים טרם הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה 

, בו יצוין של החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק

טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי כי 

החברה דיווח נוסף על תפרסם רכז ההנפקה בעבור החברה או בידיה, 

בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא  החברה שינויים בהון

התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן 

 בבורסה.לרושמם למסחר 

כל המניות הקיימות בהון , הנחיות על פיוהבהתאם לאמור בתקנון הבורסה ו .2.8.4

והמניות המוצעות המניות שתנבענה ממימוש אופציות לא רשומות החברה, 

                                                 
 .בלבד המוצעים הערך לניירות מתייחס זה סעיף   2
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לציבור על פי תשקיף זה, תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם 

 .החברה לרישומים

להעברה, לפיצול  (לפי העניין) יהיו ניתנים תעודות המניהמכתבי ההקצאה או  .2.8.5

או לוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת בקשה על כך בנוסח המקובל למטרה 

. כל ההוצאות הכרוכות בהעברה, (לפי העניין) התעודההמכתב או זו, בצירוף 

פיצול או ויתור, כאמור, והיטלים אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על המבקש 

 וישולמו על ידו.

 רישום למסחר בבורסה .2.9

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף המאשר כי ניירות הערך  .2.9.1

המוצעים לציבור על פי תשקיף זה והמניות הקיימות בהון החברה במועד 

 .התשקיף עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו

את  עובר לפרסום ההודעה המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לקבל .2.9.2

של  ברשימה הראשיתאישורה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים 

הקיימות  , וכן לקבל את אישורה לרשום בה למסחר את המניותבורסהה

(לפירוט בדבר הון המניות המונפק  בהון המונפק של החברה ערב התשקיף

אשר תנבענה ממימוש  ואת המניות לתשקיף) 3והנפרע של החברה ראו פרק 

יות לא רשומות שהוקצו לפני הרישום למסחר (לפרטים אודות אופצ

ימי  )2שני (לתשקיף). תוך  3כאמור, ראו פרק  הלא הרשומות האופציות

תפנה החברה לבורסה בבקשה ככל שיתקיים, עסקים לאחר יום המכרז, 

את ניירות הערך , על פי אישור הבורסה כאמור, לרשום בה למסחר

דרישות הבורסה התקיימות להמפורטים לעיל. אישור הבורסה האמור כפוף 

להלן. אישור הבורסה כאמור יינתן טרם פרסומה של  2.10בסעיף המפורטות 

  להלן. 2.13ה המשלימה כמפורט בסעיף ההודע

  פיזור מזערי, שיעור ושווי החזקות ציבור .2.10

 הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה .2.10.1

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על 

פי תשקיף זה וההודעה המשלימה מותנה בכך שההון העצמי, הפיזור ושווי 

ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת 

מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת 

 החזקות ושיעור שווי רישותד"חלופה ד' (לעיל ולהלן: בבורסה לפי 

  ). "הציבור

החברה הינה חברת מו"פ כמשמעות המונח בתקנון והנחיות הבורסה ולפיכך 

הרישום למסחר בבורסה מותנה בכך שההון העצמי, כהגדרתו בתקנון 

מיליון  8 - הבורסה והנחיות הבורסה, לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

; וששווי 10% -זקות הציבור במניות החברה לא יפחת מש"ח; שיעור הח

  מיליון ש"ח. 16 -החזקות הציבור במניות יהיה גבוה מ
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על פי הנחיות הבורסה, רישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 

למסחר בבורסה מותנה גם בקיומו של פיזור מזערי של החזקות הציבור 

יקים המזערי במניות החברה במניות החברה, כמפורט להלן: מספר המחז

 16מחזיקים ששווי האחזקה של כל אחד מהם ) 35( יהיה שלושים וחמישה

  .אלפי ש"ח לפחות

מחזיק אחד, ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה  -״מחזיק״ בסעיף זה

מזערי למחזיק, הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי 

  במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור. החזקותיהם

דיווח מסגרת בנוסף לכך, הרישום למסחר מותנה בכך שהחברה תודיע ב

מיידי על תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר על התמלאות הדרישות 

. למסחר לבורסה לצורך רישום ניירות הערךהחברה ובמקביל תפנה  ,כאמור

שהתקיימו הדרישות המפורטות בסעיף זה לתשקיף לאחר שהבורסה תוודא 

וכן שאר ההוראות הקבועות בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, יירשמו 

  .ניירות הערך המוצעים למסחר

תבוטל  ,לעיל זה כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיףיתקיימו לא ככל ש .2.10.2

ירשמו יימכרו ולא ילא על פי התשקיף  ניירות הערך המוצעיםההצעה, 

  .יגבו כספים מהמזמיניםיחר בבורסה ולא למס

ההצעה כאמור, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות התבטלה  .2.10.3

ערך ולבורסה (בהתאם למועדים הקבועים בדין), ותפרסם הודעה ביום 

העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, 

רשאית להציע את תהיה ברה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. הח

 פי תשקיפים או דוחות הצעת מדף-המניות שהקצאתן בוטלה כאמור על

, ככל שיפורסמו, וזאת בכפוף להוראות כל דין, להוראות הבורסה הבאים

 ולהוראות התשקיף.

הצעתה החברה רשאית לבטל את תהיה עד מועד סגירת רשימת החתימות,  .2.10.4

פי תשקיף זה, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. -על

שניתנו בקשר עם ההצעה כבטלות ההזמנות במקרה כאמור, יראו את כל 

 .לעיל 2.10.2בסעיף ויחול האמור 

 הימנעות מעשיית הסדרים .2.11

והחתמים, אם וככל ( החברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימתם על התשקיף

, ה)שיהיו, על פי ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימ

 כדלקמן: 

ו/או שלא יכתבו בהודעה  להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף .2.11.1

, הפצתם ופיזורם בציבור, המוצעים ערךה, בקשר עם הצעת ניירות המשלימה

על פי התשקיף  ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך

 .ובהודעה המשלימה מעבר למפורט בתשקיף וההודעה המשלימה,
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בקשר  שלישילהודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד  .2.11.2

פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם בציבור,  על המוצעיםלהצעת ניירות ערך 

 לעיל. 2.11.1בסעיף הסותר את ההתחייבות כאמור 

כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים  שלישילהימנע מלהתקשר עם צד  .2.11.3

 .לעיל 2.11.1 בסעיף בניגוד לאמור

ממפיץ שלא התחייב בכתב  תשקיף זהעל פי לניירות ערך הזמנות  לקבללא  .2.11.4

 .לעיל 2.11.1לנהוג בהתאם להוראות סעיף 

 הימנעות מדילול הון .2.12

ניירות הערך על פי תשקיף  הצעתמתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת חל תשבתקופה 

, וההודעה המשלימה החברה כל פעולה, להוציא ההנפקה לפי תשקיף זהזה, לא תעשה 

ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת כמשמעותו בתקנות  ,אשר יש בה משום ׳דילול הון׳

 .1969-מבנה וצורה), תשכ"ט –תשקיף 

 משלימהההודעה ה .2.13

) 2)(1(א16לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

ק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או לחו

 ,יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו

 בכמות ותנאי ההצעה וכן, פרטים נוספים, ובכללם:

המוצעים לציבור הקיימים ואישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך  .2.13.1

 התשקיף. פי-על

המועד להגשת הבקשות לרכישת ו (ככל שייערך) מועד המכרז לציבור .2.13.2

 .היחידות מטעם הציבור

 התקופה להגשת הזמנות על ידי משקיעים מוסדיים. .2.13.3

 ., ככל שיתקייםהתקופה להגשת הזמנות על ידי משקיעים שאינם מוסדיים .2.13.4

(ככל  המוצעות על פי תשקיף זה ,שינוי בכמות ו/או במחיר היחידות) 1( .2.13.5

 2.3 ףמהכמות והמחיר המצוינים בסעי 20%בשיעור שלא יעלה על  ,שיהיו)

 ,מן המכפלה האמורה 30%-, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מללעי

, והכל בהתאם ובכפוף בסעיף האמורהנגזרת מהכמות והמחיר שצוינו 

העולה על השיעורים  ,שינוי בכמות) 2(להוראות תקנות הודעה משלימה; או 

ובלבד ש: (א) לא ישונה אף אחד מבין המחיר או הכמות של  ,הנקובים לעיל

 ףבסעימן הכמות ומן המחיר שצוינו  50%-ניירות הערך המוצעים ביותר מ

מן  50%-ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ, לפי העניין, לעיל 2.3

; וכן (ב) לעיל 2.3 ףבסעיו המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינ

ניירות ערך (תקופה לתקנות ) 3ב(2שהתקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה 

הכמות  .2005-להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף), התשס"ו

 .והמחיר העדכניים כאמור יפורטו בהודעה המשלימה
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לאחר  על ידי המשקיעים המוסדיים פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו .2.13.6

לרבות שמות המשקיעים המוסדיים , פרסום התשקיף (ככל שיהיו כאלו)

להם התחייבו והתקופה האחיד כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות והמחיר 

 ר.להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבו

עמלות ריכוז כן פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ו .2.13.7

 .והפצה

 .הסכם החיתום עם החתם המתמחר עיקריו של .2.13.8

כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך  ,אשר תיקונו מתחייב ,כל פרט .2.13.9

המוצעים כאמור לעיל, ככל שיהא, לרבות הוצאות, תמורת ניירות הערך 

 וייעודה.

באופן שהיא כללה גם הצעה לציבור כאמור בסעיף פורסמה הודעה משלימה,  .2.13.10

לעיל, התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על פי התשקיף  2.6.5

שעות ) 7שבע (וההודעה המשלימה, על ידי הציבור, תסתיים לא לפני תום 

  .שעות מסחר לפחות, ממועד פרסום ההודעה המשלימה) 5( ומתוכן חמש

לימה תוגש לרשות ניירות ערך באמצעות מערכת המגנ"א ההודעה המש .2.13.11

תהפוך  ,ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם התשקיף. עם הפרסום

ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק 

  החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.תפיץ אשר  ,מהתשקיף

 וכן שירותים נוספים ריכוז והפצה ,חיתום .2.14

וראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה תהיה בכפוף לה .2.14.1

החברה רשאית להתקשר עם רכז הנפקה בהסכם לריכוז הנפקה, לשלם 

עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו 

 ה.בהודעה המשלימ

בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתם , בכפוף להוראות כל דין .2.14.2

להלן ביחד: (וייתכן שאף עם חתמים אחרים  )כהגדרתו לעיל( המתמחר

אשר עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, לרבות אך  ,)"החתמים"

לא רק, עמלת חיתום, עמלת הפצה, עמלת ריכוז ועוד. הסכם החיתום יכנס 

הצעת ניירות ערך על פי  יובהר, כי .לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה

מהיחידות מתוך  25%בחיתום לרכישתן של לפחות  תשקיף זה חייבת

 .היחידות המוצעות על פי תשקיף זה

ערך על פי תשקיף זה, הכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות  .2.14.3

תהיה החברה רשאית להתקשר עם מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש 

כמפיץ, בשיעור ועל פי יתר התנאים, כפי שיפורטו בהודעה המשלימה. 

, עמלות של המפיצים בדבר זהותםיינתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה 

ט בדבר הקשר ההפצה שהם אמורים לקבל, עמידתם בתנאי כשירות, וכן פרו
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בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין בה, 

 .ככל שקיים

יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים  ,במסגרת ההודעה המשלימה .2.14.4

ככל שיהיו), תפקידם והעמלה ו/או השכר לפי העניין והנוספים בגין ההנפקה (

אם וככל  ,ניגודי עניינים פוטנציאלים אודותוכן גילוי  אותו הם זכאים לקבל

 .שיהיו

  מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף .2.15

האמור בתשקיף ובהוראות הכלולות בסעיף זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים הינו 

כללי בלבד ואינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בסעיף 

טי ומקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות זה, ואינו בא במקום ייעוץ משפ

הייחודיות לכל משקיע. לפיכך, ממליצה החברה לכל משקיע השוקל רכישה של ניירות 

הערך המוצעים, לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי המותאם להוראות המיסוי העדכניות כפי 

 שיהיו במועד ההצעה בפועל ולצרכיו הספציפיים של המשקיע.

 מס הכנסהפקודת מהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה בבשל שינויים 

, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ")הפקודה(להלן: " 1961-(נוסח חדש), התשכ"א

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

החברה, ניירות הערך שינויים תחיקתיים במשטר המס, החל במועד התשקיף, של 

והמשקיעים בניירות ערך האמורים. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם 

  והשפעתם של השינויים האמורים. 

), 147, נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2006בינואר,  1ביום 

 שינה באופן ניכר את הוראות הפקודה 147"). תיקון 147תיקון (" 2005- התשס"ה

  הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה.

, אישרה הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2008בדצמבר,  29בנוסף, ביום 

 31"), אשר פורסם ברשומות ביום 169תיקון (" 2008-והוראת שעה), התשס"ט 169(מס' 

יחס למיסוי ) וחולל שינויים נוספים ב2009בינואר,  1(נכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר 

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

  להתפרסם בעקבות התיקונים הנ"ל.

, התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני 2012באוגוסט  6ביום 

אשר  "),195תיקון לפקודה (" 195, אשר כלל את תיקון מס' 2012-חקיקה), התשע"ב

. 2013בינואר  1, והוראותיו בתוקף מיום 2012באוגוסט  13פורסם ברשומות ביום 

, 2016בדצמבר,  29ב לפקודה. סעיף זה עודכן ביום 121נוסף סעיף  195במסגרת תיקון 

כאשר פורסם ברשומת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון חקיקה ליישום המדיניות 

חוק המדיניות הכלכלית (" 2016-התשע"ז ),2018-ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 

ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת 121"). סעיף 2017-2018לשנים 

, ואשר יתואם מדי שנה למדד) יהא חייב 2020ש"ח (לשנת  651,600המס עולה על סך של 

מס (" 3%במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור בשיעור של 

ב לפקודה, "הכנסה חייבת" הינה הכנסה חייבת כהגדרתה 121").  לעניין סעיף ףיס
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 88, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 89לפקודה וכמשמעותה בסעיף  1בסעיף 

לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),  47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") 1963-התשכ"ג

בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, רק אם שווי מכירתה עולה על 

  ) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.2020שקלים חדשים (בשנת  4,745,145

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים ישראלים בלבד. לפיכך, 

המעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מוצע לתושב חוץ 

מקצועי טרם ביצוע הרכישה. יצוין כי גם ביחס ליחידים תושבי ישראל, עשויות להיות 

השלכות מס שונות בהתחשב בנסיבות ספציפיות, ועל כן בכל מקרה המלצתנו לכל 

  משקיע היא לפנות לייעוץ מס מקצועי טרם ביצוע הרכישה. 

פי הדין הנוכחי הקיים כיום, להלן מתואר בתמצית עיקרי הסדרי המס בישראל על 

  החלים על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה:

 שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.15.1

ממכירת  3) לפקודה, רווח הון ריאלי1(ב)(91בהתאם לסעיף  .2.15.1.1

ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת - ניירות ערך על

ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" 

והיחיד לא תבע בניכוי, הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה 

בשל נייר הערך, חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד 

ת הקבועות בסעיף, לפקודה בהתאם למדרגו 121בהתאם לסעיף 

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה 25%אך בשיעור שלא יעלה על 

ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות 

קרי,  - ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה-ערך על

 10%-, ב4המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

 -בחברה  5מסוג כלשהו של אמצעי השליטהלפחות באחד או יותר 

החודשים  12 -במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב

) 2(ב)(91שקדמו למכירה כאמור. בהתאם להוראות סעיף 

לפקודה, במכירת נייר ערך כאמור על ידי בעל מניות מהותי 

שיעור המס לגבי רווח ההון הריאלי יהא בשיעור שלא יעלה על 

30% . 

ת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו במכיר .2.15.1.2

כמחיר המקורי של מניות אלה (לצורך חישוב רווח ההון 

ממכירתן) את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו 

כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושם למניות. 

                                                 
 .לפקודה 88כהגדרת מונח זה בסעיף      3
 לפקודה. 88כהגדרת ״יחד עם אחר״ בסעיף    4
 .לפקודה 88 בסעיף" שליטה"אמצעי  כהגדרת   5



 13 -ב

כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום 

 של כתבי האופציה. הרכישה

עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי  .2.15.1.3

א(ב) 101) לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 9א(א)(101סעיף 

לפקודה, יחיד שתבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי 

הצמדה, יחויב רווח ההון שהיה לו במכירת ניירות הערך בשיעור 

 . 30%של 

בלים לגבי יחידים בגין רווח הון ריאלי שיעורי המס המוג .2.15.1.4

ממכירת נייר ערך, כאמור לעיל, לא יחולו, לגבי יחיד שההכנסה 

בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״, בהתאם 

) לפקודה שאז, יחויב היחיד במס שולי כקבוע 1(2להוראות סעיף 

 ).47%עד  - 2020לפקודה (בשנת  121בסעיף 

א(ב) לפקודה, חייב אשר הכנסתו 121וראות סעיף בנוסף, לפי ה .2.15.1.5

, יהא ש"ח 651,600עלתה על סך של  2020החייבת בשנת המס 

על חלק הכנסתו החייבת העולה  3%חייב במס יסף בשיעור של 

 על הסכום האמור.

חבר בני אדם תושב ישראל יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי  .2.15.1.6

(א) 126וע בסעיף ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות הקב

 ).2020בשנת  23%לפקודה (

(ד) לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון 3-(א) ו2בהתאם לתקנות  .2.15.1.7

במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה מדינה או יחידה בקרן 

, במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה 2002- ג-נאמנות), התשס

ווח ההון שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי (לצורך חישוב ר

ממכירתן) של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה 

ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם (אם שולם) בעד 

מימושן למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של 

 מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה. 

פטורים ממס קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים נוספים ה .2.15.1.8

) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת 2(9לפי סעיף 

ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. בהתאם 

) לפקודה, על הכנסותיה של קרן 2ג(א)(129להוראות סעיף 

נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך, יחולו שיעורי המס החלים 

ה בידיו הכנסה על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהוו

מ״עסק״ או מ״משלח יד״, אלא אם נקבע במפורש אחרת. ככל 

ולא נקבע שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס 

 לפקודה. 121המירבי הקבוע בסעיף 
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ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כהגדרתו בפקודה,  .2.15.1.9

פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה 

) לפקודה, אם רווח ההון אינו במפעל 2(ב97שראל מכוח סעיף בי

) 2(ב97הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 

לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם 

 - בו, או הנהנים, או הזכאים ל 6תושבי ישראל הם בעלי שליטה

בר בני האדם תושב או יותר מההכנסות או מהרווחים של ח 25%

א לפקודה. 68החוץ, במישרין או בעקיפין, כאמור לפי סעיף 

במקרה שפטור כאמור אינו חל, עשויות לחול הוראות אמנת מס 

(ככל שקיימת) בין ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, 

בכפוף להמצאתו של אישור מתאים לניכוי מס במקור, מרשות 

 המסים.

 הון מניירות ערך ניכוי במקור על רווח .2.15.2

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות  .2.15.2.1

לפקודה ולתקנות  243-ו 164הערך המוצעים, בהתאם לסעיפים 

מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר 

ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), 

"), ״חייב״ יכוי מתמורהתקנות נ(להלן: " 2002-התשס"ג

(כהגדרת מונח זה בתקנות ניכוי מתמורה) המשלם תמורה 

מרווח  25%במכירת ניירות הערך, למוכר, ינכה מס בשיעור של 

ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד ובשיעור מס חברות הקבוע 

) מרווח 2020בשנת  23%(א) לפקודה (126במסגרת הוראות סעיף 

לום, לפי העניין, כאשר המוכר הינו חבר ההון הריאלי או מהתש

בני אדם. זאת, כפוף לאישור פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס 

במקור שהופק על ידי רשות המיסים, וכפוף לקיזוז הפסדים 

 9שמותר למנכה במקור לבצע בתנאים מסוימים בהתאם לתקנה 

 לתקנות ניכוי מתמורה.

שהוא תאגיד בנקאי או תקנות ניכוי מתמורה לא יחולו על חייב  .2.15.2.2

חבר בורסה המשלם למוכר שהינו תושב חוץ, תמורה או תשלום 

אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש מוכר שהוא תושב חוץ למוסד 

ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים  14הכספי בתוך 

, על 2402אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 

 ותו לפטור. היותו תושב חוץ ועל זכא

                                                 
בעלי מניות, המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר,  –שליטה" בעלי    6

  .25%באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 
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כמו כן, בכפוף לאישור שיומצא מראש מרשות המיסים, לא ינוכה  .2.15.2.3

מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים 

 מניכוי מס במקור לפי הדין. 

יצוין, כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור  .2.15.2.4

 (ד) 91כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין 

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

בשל מכירת ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל 

 יום הדיווח. 

ככל שניירות הערך המוצעים יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור  .2.15.2.5

 30%(לאחר המחיקה) יהיה  הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על 

 שיעור אחר של ניכוי מס במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.15.3

לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותר ככלל,  .2.15.3.1

שאילו היה רווח הון היה חייב  קיזוז הפסד הון, רק במקרים

 במס.

בשנת המס בה נוצר הפסד הון ממכירת נייר ערך, ההפסד הון   .2.15.3.2

יותר בקיזוז כנגד רווחי הון ריאליים ושבח מקרקעין ריאליים 

שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה על פי 

לפקודה (למעט סכום אינפלציוני  92העקרונות הקבועים בסעיף 

). אולם, אם נוצר הפסד הון 3.5 -ל 1אשר יקוזז ביחס של חייב 

במכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז תחילה כנגד רווח הון מחוץ 

 לישראל.

לתקנות ניכוי מתמורה, נקבע כי במסגרת  9בהתאם לתקנה  .2.15.3.3

חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור על ידי המשלם 

ת נאמנות ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנו

יקזז החייב את הפסד  (״ניירות סחירים״) ועסקאות עתידיות

ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך 

שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם מועד 

יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. פקיד השומה רשאי 

מס במקור קיזוז הפסדים לאשר במקרים מסוימים לצרכי ניכוי ה

 מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב.

) לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת 4(א)(92בהתאם להוראות סעיף  .2.15.3.4

המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם בגין 

אותו נייר ערך ו/ואו כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בשל ניירות 

(ובלבד ששיעור המס החל על ריבית  ערך אחרים באותה שנת מס



 16 -ב

ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע 

) או 1ב(125(א) לפקודה בחברה וסעיפים 126במסגרת סעיף 

 ) ). 25% 2020ג(ב) לפקודה בידי יחיד (בשנת 125

הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, כולו או מקצתו בשנת מס  .2.15.3.5

רווח הון ושבח מקרקעין ריאליים בלבד מסוימת, יקוזז כנגד 

(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, 92כאמור בסעיף 

לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח 

 לשנת המס בה היה ההפסד.

ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים 94בהתאם להוראות סעיף  .2.15.3.6

ד אשר יהיה בעל בסעיף, יכול מוכר מניה שהינו חברה או יחי

חודשים  12-מניות מהותי בחברה בעת המכירה או ביום כלשהו ב

שקדמו למכירה, לבקש כי סכום רווח ההון הריאלי הנובע 

מהמכירה יוקטן בסכום השווה לחלק מהרווחים הראויים 

או  1.1.2006בחברה שמניותיה נמכרות, שנצברו מיום  7 לחלוקה,

המאוחר מבניהם, ועד  מתום שנת המס שקדמה לשנת הרכישה,

תום שנת המס שקמה לשנת המכירה, באופן יחסי לחלקו של 

 המוכר בזכות לרווחים בחברה.

ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר 94בהתאם להוראות סעיף  .2.15.3.7

בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, 

 החודשים שקדמו 24סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו 

או יותר,  15%מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של 

 אך לא יותר מסכום ההפסד.

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין החברה .2.15.4

דיבידנד שמקורו במניות החברה, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו  .2.15.4.1

מוטב או מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי במפעל מאושר או מפעל 

 1959-מועדף כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי״ט

) 1ב(125״), יהיה חייב, ככלל, בהתאם לסעיף חוק העידוד(להלן: ״

, למעט 25%לפקודה, במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של 

לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת 

החודשים שקדמו לו, אשר  12-ד או במועד כלשהו בהדיבידנ

 . 30%) לפקודה, 2ב(125שיעור המס לגביו יהיה, בהתאם לסעיף 

מסכום  3%בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של 

 ).2020(בשנת  ש"ח 651,600ההכנסה החייבת העולה על סכום של 

                                                 
 ב לפקודה.94כהגדרתם בסעיף    7
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חבר  (ב) לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו החייבת של126סעיף  .2.15.4.2

בני אדם החייב במס חברות, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים 

או מדיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל 

ואשר נתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב 

במס חברות ואינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל 

 . מוטב או מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף

דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן 

דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל, יהיה חייב במס חברות הקבוע 

 ). 2020בשנת  23%(א) לפקודה (126בסעיף 

דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי יהיה חייב  .2.15.4.3

חוץ  , דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב25%בשיעור של 

שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד 

 . 30%החודשים שקדמו לו, ימוסה בשיעור של  12- כלשהו ב

מסכום  3%בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של  .2.15.4.4

) 2020(בשנת  ש"ח 651,600ההכנסה החייבת העולה על סכום של 

והכל כפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל ובכפוף 

להמצאה מראש של אישור מרשות מיסים לפטור או הקטנת 

 שיעור ניכוי מס במקור.

למרות האמור לעיל, דיבידנד שתשלם החברה מתוך דיבידנד  .2.15.4.5

שמקורו ברווחי ״מפעל מאושר״ ו/או ״מפעל מוטב״ הזכאי 

עידוד יהיה חייב ככלל במס בשיעור של להטבות מס מכוח חוק ה

הן לגבי יחידים והן לגבי חבר בני אדם, לרבות תושבי חוץ  15%

כפוף לאמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל. 

לחוק העידוד, נקבע שעל דיבידנדים  68בנוסף, במסגרת תיקון 

המחולקים מרווחי מפעל הזכאי להטבות במסגרת חוק העידוד, 

 ות מסוימות, יחול מס בשיעורים שונים.בנסיב

על פי תיקון שנקבע ב חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים  .2.15.4.6

), 2014 -ו 2013(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 

"), החל מתאריך חוק ההסדרים(להלן: " 2013- התשע"ג

, עלה שיעור המס על הדיבידנד שמקורו ברווחי מפעל 1.1.2014

בידי יחיד ותושב  20%- ל 15%-מועדף, כהגדרתו בחוק העידוד, מ

 חוץ. 

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם  .2.15.4.7

לשיעורי המס החלים על היחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או 

אם נקבע במפורש אחרת. ככל ולא נקבע  משלח יד בידיו אלא

שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס המירבי הקבוע 

 לפקודה. 121בסעיף 
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קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס  .2.15.4.8

) לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד 2(9בהתאם לסעיף 

 . ) לפקודה2(9כאמור בכפוף לתנאים אשר בסעיף 

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים  .2.15.4.9

"), שיעור תקנות ניכוי מדיבידנד(" 2005-מסוימים), התשס״ו

המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ (יחיד 

וחבר בני אדם) בגין מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות 

במועד קבלת הדיבידנד  כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה,

החודשים שקדמו לו ואשר מניותיו  12- או במועד כלשהו ב

 . 25%רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של 

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות  .2.15.4.10

וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל 

קבע שיעור מס מוגבל על פי דין, ינוכה מס שלגבי הדיבידנד נ

 במקור על פי השיעור שנקבע.

לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות  .2.15.4.11

האמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת 

תושבותו של המקבל וקבלת אישור מתאים מראש מרשות 

 המיסים מראש.

בידנד שנצמחה או הופקה תושב חוץ שהייתה לו הכנסה מדי .2.15.4.12

בישראל, שנוכה ממנה מלוא המס כאמור לעיל, יהיה פטור 

מהגשת דוח מס בישראל בגין הכנסה זו, למעט אם הוא חייב 

 ב לפקודה. 121במס יסף בהתאם להוראות סעיף 

ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל  .2.15.4.13

המוחזקות  שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות

 בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

 מס על הכנסות גבוהות .2.15.5

-התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על .2.15.5.1

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ 

פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ -לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

היר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים מנת להב-מקצועי על

  לב לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות  .2.15.5.2

הרפורמה בפקודה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום 

הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה 

ת הרפורמה. מטבע מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראו

הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים 

 האמורים, לרבות לענין הסדרי המס שקיבלה החברה.
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כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס  .2.15.5.3

הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. האמור אינו 

מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

יל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך לע

המוצעים ואינו מהווה או בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון. מוצע 

לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי 

באשר להשלכות המסוימות של הדין המקומי וכן באשר 

ירות הערך להשלכות מס זר בגין רכישה, החזקה ומכירה של ני

המוצעים, לרבות ההשלכות של כל שינוי מוצע בדינים האמורים, 

 בהתאם לנתונים המיוחדים לכל רוכש ורוכש.

מובהר, כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהינם נכונים  .2.15.5.4

למועד התשקיף וכפי שהם ידועים לחברה, וכי שינויים בדיני 

 שונות. המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף .2.16

מכח תשקיף זה המהווה גם תשקיף מדף, יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה 

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך  8,(מטעם החברה או מציע), מניות בכורה

של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), אגרות 

חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות 

הניתנים  חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), כתבי אופציה

למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב 

הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך שאפשר יהיה 

  "). ניירות הערךלהציע על פי דין (להלן, ביחד בפרק זה: "

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

ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים 

לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם 

  להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

                                                 
 .ולהוראות הדין הנפקת מניות בכורה תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו   8



 

 1-ג
 

  הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 

  ון המניות של החברהה 3.1

מניות מיליון)  שלוש מאות( 300,000,000 הינוהתשקיף  תאריךל חברהשל ההרשום הון המניות  3.1.1

  .")מניות רגילות"להלן: ( רגילות ללא ערך נקוב

(בהנחה כי  ולאחריהתאריך התשקיף) ל( של החברה עובר להנפקהוהנפרע המונפק  המניותהון  3.1.2

  כדלקמן:  הנו, הצעת ניירות הערך על פי התשקיף תיענה במלואה)

  סוג המניות
הון מניות מונפק 

 ונפרע ערב ההנפקה
  *(תאריך התשקיף)

כתבי אופציה לא 
לתאריך סחירים 

  1התשקיף

הון מונפק 
ונפרע לאחר 

  ההנפקה

הון מונפק ונפרע לאחר ההנפקה בדילול 
  מלא
  

מניות רגילות 
  17,656,625  14,954,164  2,702,461  11,129,022  ללא ע.נ.

אישר דירקטוריון החברה ביצוע איחוד של הון המניות המונפק והנפרע של  2020בספטמבר  30ביום * 

(אחת) של  1תאוחדנה למניה רגילה מניות רגילות של החברה  10באופן שכל  1:10החברה ביחס של 

אסיפה הכללית של בעלי אושר ב . איחוד ההוןוב וללא שינוי בהון המניות הרשוםהחברה ללא ערך נק

 .2020בנובמבר  5יום ב קיימהשהת מניות החברה

  בשלוש השנים האחרונותועסקאות בעלי עניין במניותיה התפתחויות בהון החברה  3.2

 הרשום של החברההשינויים שחלו בהון המניות  3.2.1

 .לא חל שינוי בהונה הרשום של החברה של שלוש שנים שקדמו למועד התשקיף בתקופה

  2של החברה השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 3.2.2

  מהות השינוי  תאריך

שינוי 
במניות 
רגילות 
  (כמות)

שינוי בכתבי 
  אופציה
  (כמות)

התמורה 
שנתקבלה 

(דולר 
  ארה"ב)

מחיר המניה 
הנגזר 

  מההשקעה

שווי חברה 
הנגזר 

  מההשקעה

סה"כ כתבי 
אופציה 
לאחר 

השינוי 
  (כמות)

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

  השינוי (כמות)

יתרת 
  פתיחה

  -  -  - -   -  38,487,915 

02.10.2017  

הקצאת 
מניות וכתבי 
אופציה לא 

סחירים 
למחזיק 

שאינו בעל 
  ן יעני

  דולר  0.85 85,000 100,000 100,000

  

מיליון  7.3

  דולר

  

100,000 8,587,915 

25.01.2018  

הקצאת 
מניות וכתבי 
אופציה לא 

סחירים 
למחזיק 

שאינו בעל 
  יןיענ

 דולר  0.85 102,000 120,000 120,000
מיליון  7.4

 דולר
220,000 8,707,915 

02.08.2018  

הקצאת 
מניות וכתבי 
אופציה לא 

סחירים 
למחזיק 

שאינו בעל 

 דולר  0.85 14,000 16,471 16,471

  

מיליון  7.4

 דולר

236,471 8,724,386 

                                                 
להלן. 3.5-ו 3.4אודות כתבי האופציה הלא סחירים של החברה ראה סעיפים  לפרטים נוספים1
.5.11.2020מיום  1:10הנתונים בטבלה הינם לאחר איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 2
   681,500 מועד התשקיףמניות מוחזקות על ידי שי ספיר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ל ,237,7126 ,מתוך יתרת הפתיחה3

  מניות מוחזקות על ידי מחזיקים אחרים שאינם בעלי עניין. 1,568,703-מניות מוחזקות על ידי יועצים ונותני שירותים; ו 



 

 2-ג
 

  מהות השינוי  תאריך

שינוי 
במניות 
רגילות 
  (כמות)

שינוי בכתבי 
  אופציה
  (כמות)

התמורה 
שנתקבלה 

(דולר 
  ארה"ב)

מחיר המניה 
הנגזר 

  מההשקעה

שווי חברה 
הנגזר 

  מההשקעה

סה"כ כתבי 
אופציה 
לאחר 

השינוי 
  (כמות)

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

  השינוי (כמות)

  ןיעני

15.10.2018  

הקצאת 
מניות לנותן 

שירותים 
שאינו בעל 

  יןיענ

78,227 - - - 

 

236,471 8,802,613 

18.10.2018  

הקצאת 
מניות לנותן 

שירותים 
שאינו בעל 

  ןיעני

78,227 - - - 

 236,471  

 

8,880,840 

 

31.12.2018  

הקצאת 
מניות לנותן 

שירותים 
שאינו בעל 

  עניין 

7,102 - -  

 

280,911 8,887,942 

10.2.2019  

הקצאת כתבי 
אופציה ליועץ 

)Advisory 
Board(  

- 44,440   
 

280,911 8,887,942 

10.6.2019  

הקצאת 
מניות 

למחזיקים 
שאינם בעלי 

 יןיענ

 דולר  0.81 125,000 - 153,912

מיליון  7.3

 9,041,854 280,911 דולר

10.6.2019  

הקצאת 
מניות לנותני 

שירותים 
שאינם בעלי 

  ןיעני

15,389 - --  

 

280,911 9,057,243 

29.12.2019  
הקצאת  

כתבי אופציה 
  לעובדים

- 850,0004 -  
 

1,130,911 9,057,243 

31.12.2019  

הקצאת 
מניות לנותן 

שירותים 
שאינו בעל 

  יןיענ

7,371 - -  

 

1,130,911 9,064,614 

1.2.2020  

הקצאת כתבי 
אופציות 

לעובד לשעבר 
שאינו בעל 

  5יןיענ

- 38,889 -  

 

1,169,800 9,064,614 

1.3.2020  

הקצאת כתבי 
אופציה 

לעובד מר 
  אהרון גרזון

- 70,000 -  
 

1,239,800 9,064,614 

3.3.2020  

הקצאת 
מניות 

למחזיק 
שאינו בעל 

  יןיענ

 דולר 1.37 10,000 - 7,322
מיליון  12.5

 דולר
1,239,800 9,071,936 

25.3.2020  

הקצאת 
מניות 

למחזיק 
שאינו בעל 

 דולר 1.71 10,000 - 5,863
מיליון  15.5

 דולר
1,239,800 9,077,799 

                                                 
; גב' ליאת גולדהמרעובדת החברה הלהוקצו כתבי אופציה  255,000מר רועי הירש; עובד החברה להוקצו כתבי אופציה  4255,000

  למנכ"ל החברה לשעבר, מר אלי אסא, שלמועד התשקיף אינו עובד החברה ו/או בעל עניין בה.הוקצו כתבי אופציה  340,000
כתבי אופציה  3,500,000הוקצו של החברה שלמועד התשקיף אינו עובד החברה או בעל עניין בה. לניצע  לשעבר לעובדהקצאה 5

.בחברה כתבי אופציות חולטו לאור סיום עבודתו 3,111,111מתוכם ) 1:10(לפני איחוד הון ביחס של 
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  מהות השינוי  תאריך

שינוי 
במניות 
רגילות 
  (כמות)

שינוי בכתבי 
  אופציה
  (כמות)

התמורה 
שנתקבלה 

(דולר 
  ארה"ב)

מחיר המניה 
הנגזר 

  מההשקעה

שווי חברה 
הנגזר 

  מההשקעה

סה"כ כתבי 
אופציה 
לאחר 

השינוי 
  (כמות)

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

  השינוי (כמות)

  ןיעני

30.9.2020  
הקצאת  

כתבי אופציה 
  לעובדים 

- 312,214    1,552,014 9,077,799 

30.9.2020  

הקצאת  
כתבי אופציה 

לעובדים 
שהינם בעלי 

  עניין

- 6559,182 - - 

 

2,111,196 9,077,799 

30.9.2020  

הקצאת  
מניות 

ליועצים 
)Advisory 

Board(7  

149,341 16,665- 8  -   

 

2,094,531 9,227,140 

2.10.2020  

פקיעת כתבי 
- אופציה 

מחזיק שאינו 
  9ןיבעל עני

 100,000 -    
  

1,994,531  9,227,140 

15.10.2020  

פקיעת כתבי 
- אופציה 

מחזיק שאינו 
  10יןיבעל ענ

 120,000 -    
  

1,874,531 9,227,140 

28.10.2020  

הקצאת  
מניות 

ליועצים 
)Advisory 

Board(11  

8,911 2,778- 12   

 

1,871,753 9,236,051 

28.10.2020  
הקצאת  

כתבי אופציה 
 לעובד

 37,049 -     1,908,802 9,236,051 

28.10.2020  

הקצאת  
אופציה  כתבי

לנושאת 
משרה גב' 
  דנה יעקב

  36,735      

  

1,945,537  9,236,051 

28.10.2020  

הקצאת 
מניות 

לעובדים 
שאינם בעלי 

   13ןיעני

44,296 - -    

  

1,945,537 9,280,347 

28.10.2020  

פקיעת כתבי 
אופציה ליועץ 

)Advisory 
Board(14  

 -24,997     
 

1,920,540  9,280,347  

5.11.2020  
איחוד הון 

  9,280,347  1,920,540       מונפק ונפרע 

                                                 
הניצעים הינם ה"ה שי הרשקוביץ ואסף לוי, שהינם עובדי החברה למועד התשקיף ובעלי שליטה במשותף עם שי ספיר השקעות 6

כתבי אופציה. 279,591. לכל אחד מה"ה הרשקוביץ ולוי הוקצו לפרק זה 3.8בע"מ, כמפורט להלן בסעיף 
  . לפרק זה להלן 3.6.3לפרטים ר' סעיף 7

 לפרק זה להלן. 3.6.3כתבי אופציה של יועץ א' שהומרו למניות, כמפורט בסעיף 8
.לפרק זה להלן 3.5.1לפרטים ר' סעיף 9

.לפרק זה להלן 3.5.2לפרטים ר' סעיף 10

  לפרק זה להלן.  3.6.3לפרטים ר' סעיף 11

 לפרק זה להלן 3.6.3למניות, כמפורט בסעיף כתבי אופציה של יועץ א' שהומרו 12

.3.6.4.2-ו .146.3. פיםבסעילהלן כמפורט 13
.3.6.3, כמפורט להלן בסעיף כתבי אופציה של יועץ א'פקיעת 14
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  מהות השינוי  תאריך

שינוי 
במניות 
רגילות 
  (כמות)

שינוי בכתבי 
  אופציה
  (כמות)

התמורה 
שנתקבלה 

(דולר 
  ארה"ב)

מחיר המניה 
הנגזר 

  מההשקעה

שווי חברה 
הנגזר 

  מההשקעה

סה"כ כתבי 
אופציה 
לאחר 

השינוי 
  (כמות)

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

  השינוי (כמות)

ביחס של 
1:1015  

25.11.2020  

הקצאת כתבי 
אופציה 
לנותני 

שירותים 
שאינם בעלי 

  16ןיעני

  126,182     

 

2,046,722 9,280,347  

25.11.2020  

הקצאת 
מניות לעובד 
שאינו בעל 

  17ענין

4,918      
 

2,046,722 9,285,265 

25.11.2020  

הקצאת 
לנותן מניות 

שירותים 
שאינו בעל 

  18ענין

5,260      

 

2,046,722 9,290,525 

סמוך 
למועד 
 ההנפקה
וטרם 

הרישום 
  למסחר

הקצאת 
מניות רגילות 

וכתבי 
אופציה (לא 
סחירים) על 

פי הסכם 
השקעה 

למחזיקים 
שאינם בעלי 

  19ענין

655,739 655,739 

1,796,945 

  דולר 

)6,000,000 

  ש"ח)

חבילה של 
מניה רגילה 

 וכתב
אופציה. 

שווי 
  החבילה

דולר  2.74
  20ש"ח) 9.15(

 

  

מיליון  27

  דולר

מיליון  91-(כ

 ש"ח)

2,702,461 9,946,264 

סמוך 
למועד 
 ההנפקה
וטרם 

הרישום 
  למסחר

הקצאת 
מניות רגילות 
על פי הסכמי 

השקעה 
למחזיקים 

שאינם בעלי 
  21ןיעני

720,212  

1,973,645 

  דולר

)6,590,000 

  ש"ח)

דולר  2.74

  ש"ח) 9.15(

מיליון  29

  דולר ארה"ב

מיליון  98-(כ

 ש"ח)

2,702,461 10,666,476 

סמוך 
למועד 

ההנפקה 
וטרם 

הקצאת 
מניות לפי 

הסכמי 
SAFE 

462,546  
268,023 

  דולר

13,214 

מניות לפי 

ש"ח  7.58

 84.3-כ

מיליון ש"ח 

 25.3-(כ

2,702,461 11,129,022 

                                                 
איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2020בנובמבר  5ביום 15

מניה רגילה ללא ערך נקוב, ללא שינוי בהון הרשום  1-מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב תאוחדנה ל 10, באופן שכל 1:10של 
של החברה. לכל בעל מניות שהאיחוד יותיר בידיו שבר מניה, יוקצה שבר מניה נוסף בכמות שתיצור יחד עם השבר הקיים מניה 

מספר כתבי האופציה הלא סחירים של החברה עודכן אף הוא בהתאם. אחת מאוחדת ושלמה.
.3.5.8 לפרטים ראו להלן בסעיף16
.3.6.4.1 סעיףבלפרטים ראו להלן 17
 .53.6 סעיףבלפרטים ראו להלן 18

כתבי אופציה הוקצו  327,869-מניות ו 327,869במסגרת הקצאה זו, .3.6.6.1סעיף בלפרטים אודות הסכם ההשקעה ראו להלן 19
 שהינו בעל עניין בחברה מכח החזקות בדילול מלא לפני ההנפקה.למר ירון יעקובי 

.3.5.10למחיר האפקטיבי למניה ראו להלן סעיף 20
מניות  16,393המניות המוקצות במסגרת ההסכם,  720,212מתוך  .23.6.6.סעיף בלפרטים אודות הסכם ההשקעה ראו להלן 21

כתוצאה מההקצאה מניות מוקצות למר ירון יעקובי ש 54,645הגב' דנה יעקב גרבלי; הכספים של החברה,  יתסמנכ"למוקצות ל
ההנפקה. יתר  יהפוך לבעל עניין בחברה מכח החזקות בדילול מלא לפני ההנפקה אך לא צפוי להיות בעל עניין בחברה לאחר

מניות, הוקצו למחזיקים אחרים שאינם בעלי עניין ושאינם צפויים להיות בעלי עניין בחברה  649,174המניות המוקצות, בסך 
.מכח החזקות לפני ההנפקה לפי תשקיף זה ואחריה
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  מהות השינוי  תאריך

שינוי 
במניות 
רגילות 
  (כמות)

שינוי בכתבי 
  אופציה
  (כמות)

התמורה 
שנתקבלה 

(דולר 
  ארה"ב)

מחיר המניה 
הנגזר 

  מההשקעה

שווי חברה 
הנגזר 

  מההשקעה

סה"כ כתבי 
אופציה 
לאחר 

השינוי 
  (כמות)

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

  השינוי (כמות)

הרישום 
  למסחר

למחזיקים 
שאינם בעלי 

  22ענין

)894,930 

  ש"ח)

 מיליון דולר)  דולר) 2.27(

449,332 

מניות לפי 

ש"ח  1.77

  דולר) 0.53(

 19.7-כ

מיליון ש"ח 

 5.9-(כ

  מיליון דולר)

סה"כ 
למועד 

  התשקיף
  2,641,107  2,702,461      2,702,461  11,129,022 

  החברהבניירות ערך של עניין בחברה  יעסקאות בעל 3.2.3

ניירות ערך כמות   רכישה/מכירה  בעל העניין  תאריך

(לאחר איחוד הון 

 5.11.2020מיום 

  )1:10ביחס של 

  לנייר ערךממוצע מחיר 

מחזיקים אחרים רכישה ממס'   שי ספיר השקעות בע"מ  2020נובמבר 

  שאינם בעלי עניין

מניות  226,543

  ותלרגי

 0.86( מניהש"ח ל 2.91

 דולר)

ממחזיק אחר שאינו בעל  רכישה  שי ספיר השקעות בע"מ  2020נובמבר 

  עניין

מניות  137,636

  רגילות

 1.19( מניהש"ח ל 3.99

  דולר)

לרכישת כתבי אופציה לא  זכות  23יהושע הרשקוביץ  25.11.2020

  24סחירים של החברה

לרכישת  זכות

כתבי  340,000

  אופציה 

  הזכותבהנחה של מימוש 

 כתב אופציהלש"ח  5.88

  דולר) 1.77(

  ערך של החברהונושאי משרה בכירה בניירות ההחזקות בעלי עניין  3.3

ונושאי משרה בכירה אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין להלן פרטים  3.3.1

סמוך לתאריך התשקיף (להלן: ו/או אשר קיימים בהונה המונפק והנפרע של החברה בחברה 

   25):חזקות""מצבת הה

                                                 
..23.6-ו 3.6.1פים סעיבראו להלן  )SAFE )Simple Agreement for Future Equity-מי הלפרטים אודות הסכ22
בעל השליטה בחברה, באמצעות שי ספיר השקעות בע"מ.23
 , עם מר אלי אסא, מנכ"ל החברה לשעבר("הרוכש") התקשר מר הרשקוביץ, בעל השליטה בחברה 2020בנובמבר  25ביום 24

בהסכם  ,כתבי אופציה לא סחירים של החברה (להלן: "כתבי האופציה") 340,000-בלמועד התשקיף , המחזיק ("המוכר")
("המועד  24.5.2021מיליוני ש"ח עד ליום  2תמורת סך של מהמוכר המקנה למר הרשקוביץ זכות לרכוש את כתבי האופציה 

אלפי ש"ח. מימוש הזכות  800"). תמורת הזכות לרכישת כתבי האופציה, שילם מר הרשקוביץ למוכר סך של האחרון למימוש
מיליון ש"ח למוכר.  1.2ימוש עד המועד האחרון למימוש ובהעברת סך של לרכוש את כתבי האופציה יעשה במתן הודעת מ

המוכר התחייב שלא לממש את כתבי האופציה במשך תקופת הזכות אלא באישור בכתב של מר הרשקוביץ ובתיאום עמו. ככל 
כל זכות בכתבי  שהרוכש לא יממש את הזכות לרכישת כתבי האופציה בתוך התקופה שנקבעה, תפקע הזכות ולרוכש לא תהיה

החברה תפרסם דיווח מיידי על מימוש הזכות, ככל שתמומש, במסגרתו יובהר כי עם מימוש הזכות יהיו כתבי .האופציה
  3.10.2.1האופציה הנרכשים חסומים לפי ההנחיות לחלק השני לתקנון הבורסה בנוגע לבעלי עניין טרם ההנפקה וכמפורט בסעיף 

 בפרק זה להלן
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  מניות רגילות  26שם המחזיק
 כתבי אופציה
  לא סחירים

  שיעור החזקה (דילול מלא)  שיעור החזקה

  %הצבעה    %הון  %הצבעה  %הון
שי ספיר 
השקעות 

  27בע"מ
6,601,891  --- 59.32% 59.32%  47.73% 47.73% 

  5.14%  5.14%  3.44%  3.44% 327,869  382,514  ירון יעקובי

  שי הרשקוביץ'
מנהל תפעול 

  ומכירות
 --- 279,591 --- --- 2.02% 2.50%  

  אסף לוי
סמנכ"ל 
חטיבת 
  המוצרים

--- 279,591 --- --- 2.02% 2.02% 

  אהרון גרזון
  סמנכ"ל מו"פ

--- 70,000 --- --- 0.51% 0.51% 

ליאת 
  גולדהמר
סמנכ"ל 
  טכנולוגיה

--- 255,000 --- --- 1.84% 1.84% 

  רועי הירש
מנהל פיתוח 

  עסקי
--- 255,000 --- --- 1.84% 1.84% 

 –דנה יעקב 
  גרבלי

סמנכ"לית 
  כספים

16,393 36,735 --- --- 0.38% 0.38% 

  2.88% 2.88% 0.44% 0.44% 349,263 49,214  עובדים 

יועצים ונותני 
  שירותים

1,031,328  126,182 9.27% 9.27% 8.37% 8.37% 

מחזיקים 
אחרים שאינם 

  בעלי עניין
3,047,682 723,230  27.38% 27.38% 27.26% 27.26%  

  100%  100%  100%  100% 2,702,461  11,129,022  סה"כ

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה לאחר השלמת הנפקת  3.3.2

  ניירות הערך המוצעים

תשקיף זה תיענה במלואה, בעלי לפי למיטב ידיעת החברה, בהנחה כי הצעת ניירות הערך 

 ניירות ערך של החברה יהיו כמפורט להלן:העניין (לרבות נושאי משרה בכירה) המחזיקים 

  מניות רגילות  שם המחזיק
 כתבי אופציה
לא רשומים 

  למסחר

  שיעור החזקה (דילול מלא)  שיעור החזקה

  %הצבעה    %הון  %הצבעה  %הון

שי ספיר 
השקעות 

  בע"מ

6,601,891  
  

 ---  44.15%  44.15%  37.39%  37.39%  

שי 
  הרשקוביץ'

 ---  279,591  0.00%  0.00%  1.58%  1.58%  

  1.58%  1.58%  0.00%  0.00%  279,591  ---   אסף לוי
  0.40%  0.40%  0.00%  0.00%  70,000  ---   אהרון גרזון

ליאת 
  גולדהמר

 ---  255,000  0.00%  0.00%  1.44%  1.44%  

  1.44%  1.44%  0.00%  0.00%  255,000  ---   רועי הירש

                                                                                                                                                            
.2020בנובמבר  5מיום  1:10חוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של לאחר אי25
מעביד בין החברה לבין ה"ה שי הרשקוביץ (בעל עניין), אסף לוי (בעל עניין), אהרון גרזון, ליאת גולדהמר -מתקיימים יחסי עובד26

רועי הירש.ו
 50-מהון המניות המונפק והנפרע שלה וב 99%-יץ, המחזיק בשי ספיר השקעות בע"מ הינה חברה בשליטת מר יהושע הרשקוב27

) ומניות ההנהלה מוחזקות על ידי הגב' ז'קלין הרשקוביץ, רעייתו של 1%מניות הנהלה. יתרת המניות הרגילות (בשיעור  60מתוך 
  . מר יהושע הרשקוביץ
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- דנה יעקב
  גרבלי

16,393  36,735  0.11%  0.11%  0.30%  0.30%  

  2.26%  2.26%  0.33%  0.33%  349,263  49,214  עובדים 

יועצים 
ונותני 

  שירותים
1,031,328  126,182 6.90%  6.90%  6.56%  6.56%  

מחזיקים 
אחרים 

שאינם בעלי 
  28עניין

3,430,196  1,051,099  22.94%  22.94%  25.38%  25.38%  

 ציבור
כתוצאה 
  מהנפקה

3,825,142  - 25.58%  25.58%  21.66%  21.66%  

  100%  100%  100%  100%  2,702,461  14,954,164  סה"כ

  29ונושאי משרה לעובדיםכתבי אופציה (לא סחירים)  3.4

 ם ולנושאי משרה שללעובדילא סחירות למועד התשקיף, לחברה קיימת תכנית אופציות  3.4.1

"תוכנית (להלן:  2019בדצמבר  29שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  החברה

   .)האופציות"

(שאינם ולא יהיו בעלי עניין בחברה) אופציות הקצתה החברה לעובדים הבמסגרת תוכנית 

של החברה  כתבי אופציה 1,344,887במועדים שונים, כמפורט בטבלה שלהלן, ללא תמורה, 

  30:מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ"א 781,344,8הניתנים למימוש לעד 

  תאריך
  הקצאה

  כמות
למועד אופציות 

 התשקיף
  תקופת ותנאי הבשלה

 מחיר מימוש
 31התאריך פקיע לכתב אופציה

  ללא תקופת הבשלה  340,000  29.12.201932

דולר  0.5
ובכל  ארה"ב

מקרה לא 
 1-יפחת מ
  ש"ח

29.12.2024  

29.12.2019 33255,000 

 6מנות שוות (מנה אחת כל  8
שנים החל  4חודשים) במשך 

. האצה 1.1.2017מיום 
השלמת מלאה במקרה של 

  הנפקה ראשונה לציבור.

דולר  0.3
 ארה"ב

שנים  5או  1.1.2026
מתאריך ההנפקה לפי 

  תשקיף זה, לפי המוקדם

29.12.2019 34255,000 

 6מנות שוות (מנה אחת כל  8
שנים  4במשך  900חודשים)

. האצה 15.6.2017החל מיום 
מלאה במקרה של השלמת 

  הנפקה ראשונה לציבור.

דולר  0.3
 ארה"ב

שנים  5או  15.6.2026
מתאריך ההנפקה לפי 

  תשקיף זה, לפי המוקדם

1.2.202035  38,889  
מנות חודשיות החל  4

  2020מחודש פברואר 

דולר  0.3
ובכל  ארה"ב

מקרה לא 
 1-יפחת מ
  ש"ח

חודשים  24( 31.5.2022
  )31.5.2020מיום 

1.3.2020  70,000  
מנות שוות (מנה אחת כל  48

שנים החל  4חודש) במשך 
דולר  0.3

  ארה"ב
  שנים ממועד ההענקה 5

                                                 
ירון יעקובי שלמיטב ידיעת מר תבי אופציה של כ 327,869-מניות ו 382,514הכמות משקפת את ההחזקות לפני ההנפקה בתוספת 28

החברה למועד התשקיף אינו צפוי להיות בעל עניין בחברה מכח החזקות לאחר השלמת ההנפקה.
  לעיל. 3.2.2ההקצאות לעובדים מפורטות בטבלת ההון שבסעיף 29
.2020בנובמבר  5מיום  1:10לאחר איחוד הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 30
בכפוף להסכם ההקצאה בין החברה לבין העובד ולתוכנית האופציות. 31
הקצאה למנכ"ל החברה לשעבר שאינו עובד או בעל עניין בחברה למועד התשקיף.32
תחת הנחה שתושלם הנפקה ראשונה לציבור לפי תשקיף זה. על פי הסכם ההעסקה, במקרה של השלמת הנפקה ראשונה לציבור 33

  . תתבצע האצה של הבשלת יתרת כמות כתבי האופציה שטרם הובשלה עד אותו מועד

למת הנפקה ראשונה לציבור תחת הנחה שתושלם הנפקה ראשונה לציבור לפי תשקיף זה. על פי הסכם ההעסקה, במקרה של הש34
  תתבצע האצה של הבשלת יתרת כמות כתבי האופציה שטרם הובשלה עד אותו מועד.

הקצאה לעובד החברה לשעבר שאינו עובד או בעל עניין בחברה למועד התשקיף.35
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  1.9.2020מיום 

30.9.2020  312,214 
מנות רבעוניות שוות  12

(מנה אחת כל שלושה 
 שנים 3חודשים) במשך 

דולר  0.75
 ארה"ב

בכפוף לתוכנית האופציות 
 ו/או הסכם ההענקה

28.10.2020  37,049  
מנות שנתיות שוות במשך  4
  5.8.2020שנים החל מיום  4

דולר  0.75
  ארה"ב

בכפוף לתוכנית האופציות 
  ו/או הסכם ההענקה

28.10.2020  36,735  
מנות חודשיות שוות  36

החל מיום  חודשים 36במשך 
1.9.2020 

דולר  0.75
 ארה"ב

בכפוף לתוכנית האופציות 
 ו/או הסכם ההענקה

    1,344,887 סה"כ

 :אופציותהתוכנית  להלן עיקרי 3.4.2

לפקודת מס  102עובדים תיעשה על פי סעיף הקצאת אופציות לעל פי תוכנות האופציות,  )1(

  ). "ההוני"המסלול במסלול מיסוי רווח הון (להלן:  1961-הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א

במקרה בו תפקע זכאות של ניצע לכתבי אופציה שהוענקו לו לפי התוכנית, כולם או חלקם,  )2(

בגין עילה אחרת שמפורטת  בין אם כתוצאה מאי הבשלתם ובין אם כתוצאה מפקיעתם

, למעט אם פקעו כתוצאה ממימושם, יוחזרו כתבי האופציה או בהסכם ההעסקה בתוכנית

כאמור למאגר כתבי האופציה של החברה, ואשר ממנו תהיה רשאית החברה להקצות כתבי 

כי במקרה בו יוחזרו כתבי האופציה  ,יובהר אופציה בהתאם להוראות תוכנית האופציות.

והחברה תבקש להקצות ממאגר זה את  למאגר כתבי האופציה של החברהר כאמו

כו להיות בעלי עניין לא יהפשהאופציות יוקצו האופציות האמורות לעובדים שאינם ו/או 

  חזקה בניירות הערך של החברה וכתוצאה מהקצאה כאמור.בחברה מכוח ה

ירשמו למסחר בבורסה על פי התוכנית לא יונושאי משרה לעובדים  שהוקצוכתבי האופציה  )3(

אישור  במסגרתסה אחרת. ) או בכל בור"הבורסה"לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן: 

הבורסה  אישור ניתןהתשקיף,  על פיהבורסה לרישום ניירות הערך של החברה למסחר 

  . תוכניתהשהוקצו במסגרת  ממימוש כתבי האופציה תנבענהלרישום למסחר של המניות ש

אשר תנבענה ממימוש כתבי האופציה תהיינה שוות בזכויותיהן למניות מניות המימוש  )4(

הרגילות של החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה ביום התוכנית, ותזכינה את 

בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים או במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר 

  מימוש או לאחריו.התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הינו בתאריך ה

כתבי האופציה יוקצו לעובדים ללא תמורה, כל כתבי האופציה יוקצו על שם נאמן עבור  )5(

העובדים, והם יירשמו בפנקסי החברה על שם הנאמן, אשר ישמש כנאמן של העובדים, 

הכל כמפורט בכתב הנאמנות שנחתם בין החברה לנאמן. יום אישור הקצאת האופציות על 

העובדים (להלן:  רייחשב כיום הקצאת כתבי האופציה לנאמן עבו ידי הדירקטוריון

  ). "הקובע"המועד 

, מסיבה כלשהי, יפקעו כתבי האופציה חברהב העובדבכל מקרה של סיום העסקתו של  )6(

כתבי האופציה שהבשילו עד . ההעסקהסיום  יוםעד ל הבשילולא  ואשר עובדל הוקצוש

) חודשים ממועד סיום 3ניתנים למימוש תוך שלושה ( יהיושל העובד סיום העסקתו יום ל

ההענקה של כתבי האופציות שאושר על ידי , אלא אם נקבע אחרת בהסכם ההעסקה

הדירקטוריון, אך בכל מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון למימוש כתבי האופציות לפי 

 . הענקהההסכם 

 חברהב העובדההוראות שלהלן: (א) במקרה של סיום העסקת  נהחולתהאמור לעיל,  אף על )7(

למימוש כתבי  עובד, לאחר שהתגבשה זכאותו של הלצמיתותנכות  או עקב פטירה (חו"ח)

ין, זכאים לממש יו/או יורשיו, לפי הענ עובדהאופציה שהוענקו לו, כולם או חלקם, יהיו ה

סיום העסקתו  יוםלהם חל לפני ש בשלהואשר מועד הה עובדאת כתבי האופציה שהוענקו ל
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תכנית, היהיה על פי תנאי  זה"ק א' בסשל העובד כאמור. מימוש כתבי האופציה כאמור 

במועד המימוש, ובכפוף לכך שהמימוש בנסיבות כאמור  החברהכאילו היה העובד עובד 

סיום ההעסקה בנסיבות  יוםחודשים מ 12) חלוף i( -ייעשה עד למועד המוקדם מבין 

מקרה של ב) תום תקופת המימוש המקורית של אותם כתבי האופציה. (ב) iiכאמור; או (

רשאי לממש את כתבי  עובדעקב פיטורים או התפטרות לא יהיה ה עובדסיום העסקתו של 

מרות האמור לעיל, להעסקה. (ג) המועד ההבשלה שלהם חל לאחר יום סיום  אשרהאופציה 

חלקי או מלא  באופןפיצויי פיטורין  ממנו לשלול ניתןבנסיבות שבהן  עובדהאם פוטר 

 העסקה סיום של במקרהאו /ו, דין לכל וכפוף, 1963-כאמור בחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג

פי -כל האופציות שהוקצו לו על מיידיבאופן  נהפקעת), להלן(כהגדרתה  בעילה שירות או

, אלא אם הוחלט אחרת על שלהן ההבשלהתכנית, לרבות אופציות שהסתיימה תקופת ה

 ישפלילית שעבירה  ביצוע) 1( הנה אחת מאלה: "עילה" ,זהלעניין . ידי דירקטוריון החברה

גרימת ) 3( ;כלפי החברה או חברה קשורהאו האמון הנאמנות  חובת הפרת) 2; (מה קלוןעי

נזק מכוון לחברה ו/או לחברה קשורה, לרבות נזק למוניטין או לעסקי החברה או חברה 

או התחייבות או התחייבות לאי תחרות  לסודיותהפרה של התחייבות ) 4קשורה; (

הפרה יסודית  )5( ;החברה ו/או חברה קשורהלהמחאת זכויות קניין רוחני כלפי  ההקשור

) 6(; על ידו תוך זמן סביראשר לא רופאה  העובדידי על  עובדשל הסכם ההעסקה של ה

ו/או החלטה  על פי כל דין פיטורין יפיצויל בהן הוא אינו זכאי בנסיבות העובד של פיטורין

  .שיפוטית

אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לתוכנית האופציות, מנגנון  2020באוקטובר  28ביום  )8(

  ) כמפורט להלן:"מימוש נטו"( cash lessלמימוש כתבי אופציה לעובדים מסוג 

, ובכפוף לכל דין, לאחר 2019של החברה משנת בכפוף להוראות תכנית האופציות   )א(

יהיו  כתבי האופציה, רישומן של מניות החברה למסחר בבורסה (אם וככל שתירשמנה)

 . ההאופציכתבי נטו, בכפוף לקבלת הודעת מימוש בכתב ממחזיק למימוש  יםניתנ

לאחר הגשת  - )Exercise Cashless( על בסיס מרכיב ההטבהכתבי האופציה ימוש מ  )ב(

הודעת מימוש נטו, הניצע יקבל מהחברה כמות מניות המשקפות את מרכיב ההטבה 

מחיר המימוש ישולם במועד , כמפורט להלן. יםהממומש כתבי האופציההגלום ב

למניות על בסיס על בסיס מרכיב  כתבי האופציההמימוש באמצעות מנגנון מימוש 

  ) כדלקמן:Exercise Cashless( ההטבה

) שלהן Vestingההבשלה (הניצע יממש חלק או את כל כמות האופציות אשר מועד 

הניצע יהיה זכאי לקבל מניות , כך שהגיע באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות

 פי הנוסחה שלהלןהמשקפות את מרכיב ההטבה הגלום באופציות הממומשות על 

   36.תמורת תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד

בתמורה לערכן מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע על פי מנגנון זה 

  :יקבע על פי הנוסחה שלהלןהנקוב 

  
X  =מספר המניות שיונפקו לניצע על פי מנגנון זה.  

                                                 
 ערך נקוב. הן ללאמניות החברה התשקיף למועד 36
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Y  = האופציות הניתנות למימוש אשר מועד הקנייתן)Vesting(  הגיע וטרם מומשו

  .ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה

A  =שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.  

B  =מחיר המימוש המתואם לכל אופציה.  

N  =הערך הנקוב של כל מניה אשר ישלם הניצע בתמורה לרכישת המניה.

תקופת  ,ניתנות למימוש, כולל כמות האופציות ההאופציותלא יפגע בכתב מימוש נטו   )ג(

), תקופת פקיעת האופציות, וכל תנאי אחר הקבוע בכתב Vestingהזכאות (גיבוש 

 האופציות.

מניות המימוש מהוות חלק מהמניות הרגילות של החברה, ותהיינה להן זכויות שוות   )ד(

לכל מטרה ועניין לזכויות אשר צמודות למניות הרגילות של החברה, בכפוף להוראות 

  .ופציות, לכל הסכם הקצאה וכן כל הסכם רלוונטי אחר ותקנון החברהתכנית הא

החלטת מיסוי מרשות קבלת להחלטת דירקטוריון החברה לעניין מימוש נטו כפופה   )ה(

 המיסים המאפשרת מימוש נטו כאמור ללא תשלום מס במועד המימוש.

לפירוט  .העובד בין החברה לביןנקבע בהסכם ההעסקה אופציה ה יכתבמחיר המימוש של  )9(

 הטבלה בסעיףראו מחירי המימוש של כתבי האופציה שהוקצו לעובדים למועד התשקיף 

  לעיל.  3.4.1

אישר דירקטוריון החברה ביצוע איחוד של הון המניות המונפק  2020בספטמבר  30ביום  ) 10(

מניות רגילות של החברה תאוחדנה למניה  10באופן שכל  1:10והנפרע של החברה ביחס של 

נקוב וללא שינוי בהון המניות הרשום, בכפוף לאישור (אחת) של החברה ללא ערך  1רגילה 

לכל בעל מניות שהאיחוד יותיר בידיו שבר כמו כן, בהתאם להחלטה, . האסיפה הכללית

מניה, יוקצה שבר מניה נוסף בכמות שתיצור יחד עם השבר הקיים מניה אחת מאוחדת 

את איחוד  החברה של בעלי מניותאישרה האסיפה הכללית  2020בנובמבר  5 ביום ושלמה.

בעקבות איחוד ההון עודכנה כמות המניות בהון המונפק והנפרע של החברה  ההון כאמור.

  .של כתבי האופציהכמות כתבי האופציה ומחיר המימוש כן עודכנו ו

 3.7 להתאמות המפורטות בסעיףיהיו כפופים  על פי תוכנית האופציותכתבי האופציה  ) 11(

  לן. לה

  נוספים  כתבי אופציההקצאת  3.5

כתבי אופציה של  1,000,000הקצתה החברה למשקיע פרטי א'  2017באוקטובר  2ביום  .3.5.1

דולר ארה"ב לכתב  0.085שנים ממועד ההקצאה ובתוספת מימוש בסך  3החברה לתקופה של 

(תום תקופת המימוש) פקעו כל כתבי האופציה הנ"ל מבלי  2020באוקטובר  2ביום אופציה. 

  שמומשו.

כתבי אופציה נוספים של  1,200,000הקצתה החברה למשקיע פרטי א'  2018בינואר  25ביום  .3.5.2

דולר ארה"ב לכתב  0.085שנים ממועד ההקצאה ובתוספת מימוש בסך  3לתקופה של החברה 

בין פקעו כל כתבי האופציה הנ"ל מבלי שמומשו, לאחר ש 2020בר באוקטו 15ביום  אופציה.

כך שהמועד תקוצר תקופת המימוש של כתבי האופציה  הוסכם כיהחברה ומשקיע פרטי א' 

 . 2020באוקטובר  15 יהיההאחרון למימוש כתבי האופציה 

רה של החבכתבי אופציה  164,706הקצתה החברה למשקיע פרטי ב'  2018באוגוסט  2ביום  .3.5.3

לאחר איחוד הון  .ללא תקופת מימוש לכתב אופציה דולר ארה"ב 0.085בתוספת מימוש בסך 

ולמועד התשקיף, מחזיק משקיע פרטי  1:10ביחס של  2020בנובמבר  5שביצעה החברה ביום 
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דולר ארה"ב לכתב אופציה.  0.85כתבי אופציה של החברה בתוספת מימוש של  16,471-ב' ב

יהיו ניתנים למימוש של משקיע פרטי ב' הסכימו הצדדים כי כתבי האופציה  30.9.2020ביום 

 .  31.12.2021לא יאוחר מיום 

 16,471 -ב , בנוסף לכתבי האופציה הנ"ל של החברה,למועד התשקיף מחזיק משקיע פרטי ב'

 .2018באוגוסט  2שהוקצו לו ביום  )1:10ביחס של  (לאחר איחוד הון מניות רגילות של החברה

 6יצוין, כי המניות וכתבי האופציה הנ"ל של משקיע ב' כפופות לחסימה הסכמית למשך 

וכתבי האופציה כפופים   3.10.5חודשים מיום הרישום למסחר, כמפורט להלן בסעיף 

 .להלן 3.10.2.2לחסימה לפי ההנחיות לחלק השני לתקנון הבורסה, כמפורט בסעיף 

 279,591 37כל אחד מה"ה שי הרשקוביץ ואסף לויהקצתה החברה ל 2020בספטמבר  30יום ב .3.5.4

 559,182כחלק מתנאי העסקתם כעובדי החברה (סה"כ לא רשומים של החברה כתבי אופציה 

שנים החל מיום  3יבשילו על פני  . כתבי האופציה של מר שי הרשקוביץ38כתבי אופציה)

תוספת המימוש לכל כתב אופציה הינה וחודשים  3מנות שוות ועוקבות מידי  12-, ב1.9.2020

, 1.4.2020שנים החל מיום  3יבשילו על פני כתבי האופציה של מר אסף לוי  דולר ארה"ב. 0.75

דולר  0.75תוספת המימוש לכל כתב אופציה הינה וחודשים  3מנות שוות ועוקבות מידי  12-ב

שנים החל  5הינה לוי ותקופת המימוש של כתבי האופציה שהוקצו לה"ה הרשקוביץ . ארה"ב

 . מתום תקופת ההבשלה של כל כתבי האופציה המוקצים

 655,739 למשקיעים פרטיים , הקצתה החברה2020בנובמבר  2במסגרת הסכם השקעה מיום  .3.5.5

 3  ש"ח לכתב אופציה ולתקופת מימוש של 9.15במחיר מימוש של לא רשומים כתבי אופציה 

 . 3.6.6.1לפרטים נוספים ראו להלן בסעיף  39שנים שתחילתה במועד ההקצאה.

לכל אחד  2020בנובמבר  25, הקצתה החברה ביום 2020בנובמבר  24על פי הסכמים מיום  .3.5.6

 126,182של החברה (סה"כ   לא רשומיםכתבי אופציה  63,091משני נותני שירותים לחברה 

כתבי אופציה). בהתאם להסכמים, כל אחד מנותני השירותים יעניק שירותים לחברה בתחום 

("תקופת  2020בנובמבר  29החל מיום  חודשים 12הפרסום והשיווק במשך תקופה של 

מסך  1/12ההסכם"), כאשר במהלך תקופת ההסכם תבשיל בסיומו של כל חודש כמות של 

ציה שהוקצו לכל אחד מנותני השירותים. תוספת המימוש של כתבי האופציה כתבי אופ

חודשים  60ש"ח לכתב אופציה ותקופת המימוש הינה  9.15שהוקצו לנותני השירותים הינה 

שתחילתם במועד ההקצאה. הקצאת כתבי האופציה לנותני השירותים אושרה על ידי 

י ההוגן של הענקה זו הינה בהתאם לשווי השוו .2020בנובמבר  25דירקטוריון החברה ביום 

 אלפי ש"ח. 480השירותים שיוענקו לחברה בסך 

  להלן. 3.7יהיו כפופים להתאמות המפורטות בסעיף זה  3.5שבסעיף כתבי האופציה  .3.5.7

ועד מועד  2020ביוני  30לאחר יום  סך השווי ההוגן של כתבי אופציה שהוקצו לעובדים .3.5.8

אשר יוכרו כהוצאה בדוחות הכספיים על פני  ש"ח (לא מבוקר)מיליון  6.4-התשקיף הינו כ

מיליון ש"ח יוכרו בחציון השני לשנת  3.8-סך כ ומתוכתקופת ההבשלה של כתבי האופציה, 

2020.  

                                                 
 בחברה למועד התשקיף. שליטה (במשותף)בעלי מ37
.3.2.2ההקצאות הנ"ל נכללות בטבלה שבסעיף 38
כתבי אופציה מוקצים למר ירון יעקובי, שיהפוך לבעל עניין מכח החזקות בדילול מלא לפני  327,869מתוך כתבי האופציה הנ"ל, 39

 להלן 3.7כפופים להתאמות המפורטות בסעיף  כמו כן, כתבי האופציהההנפקה.



 

 12-ג
 

 2מיום  השקעהופציה שהוקצו למשקיעים לפי הסכם כתבי א 655,739השווי ההוגן של  .3.5.9

ש"ח לכתב אופציה. המחיר  2.98-, הינו כ3.6.6.1כמפורט להלן בסעיף  2020בנובמבר 

ממחיר  33%-ש"ח, המשקף הנחה של כ 6.17הינו זו הקצאה  האפקטיבי למניה במסגרת

  ש"ח למניה.  9.15המניה במסגרת ההנפקה לפי תשקיף זה שהינו 

  של החברהניירות ערך להסכמים המקנים זכות ו הקצאות נוספות 3.6

  .Plug & Play Venture Group LLCבין החברה לבין 2018באוקטובר  15על פי הסכם מיום  3.6.1

)"PNP"למסחר  תירשמנהומניות החברה  של החברהלציבור ראשונה תושלם הנפקה ), ככל ש

הזכות לבחור בין שתי  PNP-, ניתנת ל)"חלופת הנפקה ראשונה לציבור"(להלן:  בבורסה

אלפי דולר ארה"ב) שהעבירה   118 -כאלפי אירו ( 100) החזר סכום של 1החלופות הבאות: (

(להלן:  ) בין הצדדיםSimple Agreement for Future Equity )""SAFEלחברה במסגרת 

הנ"ל למניות רגילות של החברה, שיוקצו סכום ההשקעה ) המרה של 2או ( )"סכום ההשקעה"

לחברה על רצונה להמיר  PNPהודיעה  2020בנובמבר  20ביום . לפני ההנפקה לציבור PNP-ל

על פי . במסגרת ההנפקה הראשונה לציבור לפי תשקיף זה את סכום ההשקעה למניות החברה

(בדולר לפי מחיר למניה נקבעה על פי חלופה זו,  PNPלה זכאית כמות המניות ההסכם, 

דולר ארה"ב  7,000,000 השווי שנקבע בהסכם ההשקעה בסך שחושב באופן הבא:ארה"ב) 

הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההנפקה, בדילול מלא, לא כולל המניות להן חלקי 

כאמור ומניות להם זכאים צדדים שלישיים מכח הסכמי  SAFE-מכח הסכם ה PNPזכאית 

SAFE  'המחיר למניה"(להלן:  להלן) 3.6.2 סעיףנוספים שהחברה צד להם (ר"( . 

 SAFE- מכח הסכם ה PNP- ל וקצויטרם רישום מניות החברה למסחר לאור האמור, 

בהנחה של הקצאה ש"ח למניה.  1.77מניות רגילות של החברה לפי שווי של  224,666

מההון המונפק  2.72%, המהוות רגילות של החברה מניות 302,893- ב PNP כאמור, תחזיק

לא  PNP יובהר, כי בדילול מלא). 2.19%(לפני ההנפקה על פי התשקיף של החברה והנפרע 

כי כן יובהר,  .SAFE- לפי הסכם ה מהקצאת המניותבעלת עניין כתוצאה ל צפויה להפוך

ועל פי הנוסחה  בגובה סכום ההשקעההינו  SAFE-מכח הסכם ה PNP-וקצו לשווי המניות שי

 PNP- על פי ההסכם, עם הקצאת מניות החברה ל שנקבעה מראש בהסכם, כמפורט לעיל.

לא תהיה זכות לקבל ניירות ערך נוספים של  PNP- ול SAFE- תבטל הסכם היכמפורט לעיל, 

  במסגרת ההודעה המשלימה. PNP-החברה תדווח על השלמת ההקצאה ל החברה מכוחו.

3.6.2  

 )"Fashion for Good B.V.  )"FFGבין החברה לבין 2018באוקטובר  18פי הסכם מיום על  . 3.6.2.1

ומניות החברה  של החברהלציבור ראשונה , ככל שתושלם הנפקה )"הסכם השקעה א'"(להלן: 

הזכות לבחור  FFG-, ניתנת ל)"חלופת הנפקה ראשונה לציבור"(להלן:  ירשמו למסחר בבורסה

אלפי דולר ארה"ב)  118-כאלפי אירו ( 100) החזר סכום של 1בין שתי החלופות הבאות: (

 ) בין הצדדיםSimple Agreement for Future Equity )""SAFEשהעבירה לחברה במסגרת 

הנ"ל למניות סכום ההשקעה ) המרה של 2או ( )"סכום ההשקעה": זה 3.6.2.1בסעיף  (להלן

 FFGהודיעה  2020בנובמבר  19ביום  .החברה, שיוקצו לה לפני ההנפקה לציבוררגילות של 

על פי למניות החברה. במסגרת הסכם השקעה א' לחברה על רצונה להמיר את סכום ההשקעה 

נקבעה  הרישום למסחרלפני  על פי חלופה זו FFG-לוקצו ישכמות המניות הסכם השקעה א', 

 השווי שנקבע בהסכם ההשקעה בסך שחושב באופן הבא:(בדולר ארה"ב) לפי מחיר למניה 
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הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההנפקה, בדילול חלקי דולר ארה"ב  7,000,000

כאמור ומניות להם זכאים  SAFE-מכח הסכם ה FFGמלא, לא כולל המניות להן זכאית 

 להלן( לעיל) 3.6.1סעיף נוספים שהחברה צד להם (ר'  SAFEצדדים שלישיים מכח הסכמי 

  ). "המחיר למניה": זה 3.6.2.1בסעיף 

"הסכם (להלן:  נוסף SAFEהסכם  FFGנחתם בין החברה לבין  2020בנובמבר  11ביום  . 3.6.2.2

דולר ארה"ב נוספים המיועדים למחקר  30,000 בחברה FFGבמסגרתו השקיעה , )השקעה ב'"

זה:  3.6.2.2מים (להלן בסעיף בפני חסינות טיפול אפליקטיבי לטקסטיל המקנה לו בתחום 

, למעט לעיל) 3.6.2.1סעיף ראו ( של הסכם השקעה א' באותם תנאים), "סכום ההשקעה"

לפני הנפקה  FFG-של החברה שיוקצו להנוספות כמות המניות הרגילות  כמפורט להלן:

, תיקבע לפי מחיר למניה הנ"ל למניותסכום ההשקעה  לציבור במקרה של המרתראשונה 

דולר  30,000,000(בדולר ארה"ב) שיחושב באופן הבא: השווי שנקבע בהסכם ההשקעה בסך 

ארה"ב חלקי הון המניות המונפק והנפרע של החברה לפני ההנפקה, בדילול מלא, לא כולל 

מניות להם לא כולל כאמור ושלה עם החברה  SAFE-ה מימכח הסכ FFGהמניות להן זכאית 

לעיל)  3.6.1נוספים שהחברה צד להם (ר' סעיף  SAFEזכאים צדדים שלישיים מכח הסכמי 

על לחברה  FFG הודיעה 2020בנובמבר  19ביום ). "המחיר למניה": זה 3.6.2.2בסעיף  להלן(

למניות במסגרת הסכם השקעה ב' אלפי דולר  30בסך רצונה להמיר את סכום ההשקעה 

הרישום למסחר לפני  השקעה ב'לפי הסכם  FFG-לוקצה תש הנוספות כמות המניות .החברה

  . (בדולר) במחיר למניהדולר)  30,000(הינה חלוקת סכום ההשקעה 

עה א' והסכם השקעה ב' קעל פי הסכם הש FFG- ל וקצויטרם רישום מניות החברה למסחר  . 3.6.2.3

 ש"ח למניה 1.77מניות לפי שווי של  224,666מניות רגילות של החברה ( 237,880 (ביחד)

 ).(הסכם השקעה ב') ש"ח למניה 7.58מניות לפי שווי של  13,214- ו (הסכם השקעה א')

המהוות  החברה,רגילות של מניות  316,107- ב FFG תחזיק בהנחה של הקצאה כאמור,

צפויה לא  FFGכי  יובהר,בדילול מלא).  2.29%(של החברה והנפרע מההון המונפק  2.84%

יובהר, כן  .הנ"ל ב'- ההשקעה א' ומהקצאת המניות לפי הסכמי בעלת עניין כתוצאה ל להפוך

ב' כמפורט בסעיפים -לפי הסכמי ההשקעה א' ו FFG-וקצו ליכי השווי הכולל של המניות ש

ועל פי הכולל לפי הסכמים אלה הינו בגובה סכום ההשקעה , בהתאמה, לעיל 3.6.2.2-ו 3.6.2.1

ב', עם הקצאת - על פי הסכמי ההשקעה א' ו מראש, כמפורט לעיל.בהם הנוסחה שנקבעה 

לא תהיה זכות  FFG- ולההסכמים תבטלו יכמפורט לעיל, על פיהם,  FFG- מניות החברה ל

 FFG-החברה תדווח על השלמת ההקצאה ל .לקבל ניירות ערך נוספים של החברה מכוחם

  במסגרת ההודעה המשלימה.

במספר הסכמי יעוץ עם יועצים שהתחייבו להעניק לה שירותי ייעוץ שוטפים החברה התקשרה  3.6.3

על פי הסכם יעוץ בין החברה לבין בתמורה להקצאת כתבי אופציה לא סחירים של החברה. 

שנים החל מיום  4כתבי אופציה המבשילים על פני  444,399הקצתה החברה ליועץ א'  יועץ א',

הגיעו מנות שוות, ללא תוספת מימוש וללא תקופת מימוש. למועד התשקיף  16-ב 10.2.2019

. על פי ההסכמות, כתמורה 16.11.2020הצדדים להסכמות לפיהן מועד סיום ההסכם הינו 

כתבי  194,425חלף  מניות רגילות של החברה 194,425א' ועץ סופית על פי ההסכם  הוקצו לי

ביחס לאחר איחוד ההון לאור האמור, . הנותרים אופציההכתבי  249,974תוך ביטול  ו אופציה

. של החברה ללא ערך נקוב גילותמניות ר 19,443 -ב מחזיק יועץ א'ולמועד התשקיף  1:10של 

כתבי אופציה ללא  1,038,036בהתאם להסכם למועד התשקיף וליועץ ב' הקצתה החברה 
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ולמועד  1:10לאחר איחוד הון ביחס של  רגילות של החברה. תוספת מימוש שהומרו למניות

יועץ ב' והחברה מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב  103,804 -התשקיף, יועץ ב' מחזיק ב

היועץ לא יהיה זכאי י כן כו 16.11.2020הגיעו להסכמות לפיהן מועד סיום ההסכם הינו 

ליועץ ג', הקצתה החברה  לתמורה נוספת מעבר למניות החברה שהוקצו לו כמפורט לעיל.

. לאחר איחוד הון 30.9.2020כתבי אופציה ללא תוספת מימוש שהומרו למניות ביום  350,040

רך מניות רגילות של החברה ללא ע 35,004-ולמועד התשקיף, יועץ ג' מחזיק ב 1:10ביחס של 

וליועץ ג' אין זכות לקבלת תמורה נוספת  . למועד התשקיף, ההסכם בין הצדדים הסתייםנקוב

. עם יועץ ד' ההסכם בוטל כאמור בגין שירותיו מעבר לכתבי האופציה שהומרו למניות החברה

לא הקצתה החברה ניירות ערך  יועץ ה'לבהסכמה מבלי שהוקצו ליועץ ניירות ערך כלשהם. 

הסכם לפיו הסכם הייעוץ  נחתם בין החברה לבין יועץ ה' 2020בנובמבר  11ביום  .כלשהם

אלפי ש"ח בשני  200וכי כנגד תשלום של החברה ליועץ ה' בסך  2020בנובמבר  11הסתיים ביום 

תשלומים שווים, האחד תוך חמישה ימי עסקים ממועד חתימת ההסכם והשני במהלך חודש 

שום תביעות ו/או טענות נגד החברה בקשר עם הסכם  , היועץ מאשר כי אין לו2021ינואר 

        הייעוץ.

3.6.4  

בהסכם ההעסקה בין החברה לבין מנהל היצור של החברה ("העובד") נקבע כי במהלך תקופת  .3.6.4.1

החל רבעון, , תקצה החברה לעובד מידי 1.9.2020שתחילתה ביום  עבודתו של העובד בחברה

כחלק משכר עבודה לו זכאי  אלפי ש"ח 45בשווי , מניות רגילות של החברה 1.12.2020מיום 

. חישוב כמות המניות המוקצות יעשה במועד ההקצאה מעת לעת, העובד בגין עבודתו בחברה

בשלושת החודשים שקדמו למועד ההקצאה. במקרה  מניית החברההממוצע של שווי העל פי 

סיס פרו רטה בגין של סיום הסכם ההעסקה באמצע הרבעון, תקצה החברה לעובד מניות על ב

אישר דירקטוריון החברה  2020באוקטובר  28ביום בנוסף, חלק הרבעון בו עבד העובד בחברה. 

 320-בשווי של כ  כמענק חתימה חד פעמילעובד מניות רגילות של החברה  350,000 הקצאה של

המניות הקצאת  ש"ח בחודש. 13,680זכאי העובד לשכר עבודה ברוטו בסך  ,ובנוסף אלפי ש"ח

ולפיכך המניות  של החברה 2019לעובד על פי ההסכם הינה בהתאם לתוכנית האופציות 

הקצתה החברה  2020בנובמבר  24ביום  לפקודת המסים. 102תוחזקנה על ידי נאמן על פי סעיף 

לאחר איחוד הון  .30.11.2020 – 1.9.2020מניות רגילות של החברה עבור התקופה  4,918לעובד 

 ,ולמועד התשקיף 2020בנובמבר  5מיום  1:10ונפק והנפרע של החברה ביחס של המניות המ

לאחר רישום ניירות הערך של החברה למסחר לפי  מניות של החברה. 39,918-מחזיק העובד ב

 אישור הבורסה לרישומן למסחרקבלת תשקיף זה, הקצאת המניות לעובד מעת לעת כפופה ל

  .של המניות

מניות רגילות של החברה (לאחר איחוד  9,296הוקצו לעובד החברה  2020באוקטובר  28ביום  .3.6.4.2

, כמענק חתימה חד פעמי וכחלק מתנאי העסקתו אלפי ש"ח 85-בשווי של כ )1:10הון ביחס של 

של  2019בחברה. הקצאת המניות לעובד על פי ההסכם הינה בהתאם לתוכנית האופציות 

לפקודת המסים. למועד  102ל פי סעיף החברה ולפיכך, המניות תוחזקנה על ידי נאמן ע

כתבי אופציה לא  55,918-מניות רגילות של החברה וכן ב 9,296- התשקיף מחזיק העובד ב

  סחירים של החברה.  
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3.6.5  

ותן השירותים כי נ ,נותן שירותים נקבע בין החברה לבין 2020באוקטובר  28 בהסכם מיום .3.6.5.1

שעות  225של כולל בהיקף  של החברה יעניק לחברה שירותי עיצוב גרפי לאתרי האינטרנט

(בהיקף  בגין השירותיםהכוללת התמורה כן נקבע בהסכם, כי דולר ארה"ב לשעה.  75תמורת 

מניות רגילות ללא ערך נקוב  52,595לנותן השירותים בדרך של הקצאת תשולם  המפורט לעיל)

כי ככל שנותן עוד, . בהסכם נקבע )1:10מניות לאחר איחוד הון ביחס של  5,260( של החברה

שירותים בהיקף שעות נמוך יותר, זכאותו למניות החברה עבור לחברה השירותים ייתן 

לסיומו לאחר  גיעי ההסכםבפועל. על ידו השירותים תחושב פרו רטה בהתאם למתן השירותים 

בכתב של אחד או קודם לכן במתן הודעה  שעות 225גמר מתן השירותים לפיו בהיקף של 

הקצתה החברה לנותן  2020בנובמבר  24ביום  יום מראש. 21 על סיום ההסכםמשנהו הצדדים ל

השווי ההוגן של  מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה על פי ההסכם. 5,260השירותים 

  אלפי ש"ח. 57-ההענקה זו נמדד לפי שווי השירותים שהוענקו לחברה בסך כ

מניות לאחר  7,102מניות רגילות ( 71,013שירותים הקצתה החברה לנותן  31.12.2018ביום  .3.6.5.2

לאחר  7,371מניות רגילות ( 73,708הוקצו לאותו נותן שירותים  31.12.2019איחוד הון) וביום 

  איחוד הון).

מניות רגילות למשקיע פרטי שאינו בעל עניין  73,220הקצתה החברה  2020במרס  3ביום  .3.6.5.3

דולר למניה  1.37מניות במחיר  7,322לחברה ( דולר ארה"ב ששולמו 10,000תמורת סך של 

מניות רגילות  58,625הקצתה החברה לאותו משקיע  2020במרס  25לאחר איחוד הון). ביום 

  דולר למניה לאחר איחוד הון). 1.71מניות במחיר  5,863דולר ארה"ב ( 10,000נוספות תמורת 

3.6.6  

ביום פרסום התשקיף ) ההשקעה""הסכם (להלן:  2020בנובמבר  2הסכם השקעה מיום על פי  .3.6.6.1

והתוספת הראשונה  1א(ב)15'כשירים' לפי סעיף  משקיעים 5-צה החברה לועובר לפרסומו תק

- מניות רגילות ללא ערך נקוב ו 655,739 40,)"המשקיעים"(להלן ביחד:  לחוק ניירות ערך

ורה ) בתמ1:10כתבי אופציה לא סחירים של החברה (לאחר איחוד הון ביחס של  655,739

ש"ח  9.15מחיר המימוש של כתבי האופציה הינו  41מיליוני ש"ח. 6להשקעה בסך כולל של 

באופן ההקצאה תבוצע  42חודשים ממועד ההקצאה. 36לכתב אופציה ותקופת המימוש הינה 

טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר  יחסי בהתאם לסכום ההשקעה של כל משקיע

כי כניסתו לתוקף מותנית בהתקיימות התנאים המתלים  ,נקבעההשקעה בהסכם   .בבורסה

. תנאי זה הבאים במצטבר: (א) אישור דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם

 16התקיים למועד התשקיף לאחר שדירקטוריון החברה אישר את ההקצאה לפי ההסכם ביום 

קבלת כל ההיתרים הנדרשים על פי דין מאת רשות ניירות ערך והבורסה (ב) -; ו2020בנובמבר 

(להלן לעניין הסכם השקעה זה:  לציבורהנפקה ראשונה של החברה לפרסום תשקיף 

 פקע בשל אי התקיימות איזה מהתנאים המתליםבהתאם, נקבע כי אם ההסכם י .)"התשקיף"

דם לחברה טרם הפקיעה) ולא תתבצע , סכום ההשקעה יושב למשקיעים (ככל שהועבר על יהנ"ל

                                                 
וכן שלושת ילדיו של מר ברונפלד, שעל פי הצהרותיהם אינם מתגוררים עימו ושאין פרנסתו של  ה"ה זאב ברונפלד וירון יעקובי40

המשקיעים האחרים ו/או בינו לבין בעל מניות צהיר כי אין בינו לבין מי מה. כמו כן, כל אחד מבין המשקיעים מי מהם על האחר
של החברה ו/או בינו לבין אחרים, הסכמים כלשהם, בין בכתב ובין בעל פה, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה 

 למסחר. למעט מר יעקובי, יתר הניצעים אינם בעלי עניין בחברה למועד התשקיף וטרם הרישום  או בנוגע לזכויות הצבעה בה.
בתוספת מע"מ. ש"חאלפי  250כדמי תיווך בעסקה שילמה החברה לצד שלישי לא קשור סך של 41
להלן. 3.7כתבי האופציה המוקצים כפופים להתאמות המפורטות בסעיף 42
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כי במקרה עוד הוסכם, הקצאה של מניות ו/או של כתבי אופציה של החברה למשקיעים. 

כאמור (אי התקיימות איזה מהתנאים המתלים) לא תהיה למי מהצדדים טענה כלפי משנהו 

המשקיעים יעבירו לידי החברה את מלוא הסכם, תיקון לעל פי  בקשר עם פקיעת ההסכם.

מיד עם קבלת הודעה בכתב מב"כ החברה כי החברה הגישה לאישור רשות סכום ההשקעה 

מו, וטרם קבלת ניירות ערך את הנוסח הסופי של מסמכי התשקיף לצורך קבלת היתר לפרסו

כן נקבע בהסכם, כי החברה  מאת רשות ניירות ערך והבורסה לפרסום התשקיף. בכתבהיתרים 

כתבי האופציה לפי ההסכם עם קבלת היתרים בכתב  תקצה למשקיעים את המניות ואת

על המניות  .וטרם הרישום למסחר מרשות ניירות ערך והבורסה לפרסום התשקיף כאמור

המוקצות, על כתבי האופציה המוקצים ועל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה 

 43.על פיו המוקצים יחולו הוראות החסימה על פי החלק השני לתקנון הבורסה וההנחיות

 התחייבו, וההנחיות על פיו ומבלי לגרוע מהוראות החסימה על פי תקנון הבורסהבנוסף, 

המשקיעים שלא לבצע פעולה כלשהי במניות המוקצות ו/או בכתבי האופציה המוקצים ובכלל 

חודשים  6זה במניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוקצים, וזאת למשך תקופה של 

החברה תדווח על  שתחילתם ביום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

 שקעה במסגרת ההודעה המשלימה.הההשלמת ההקצאות על פי הסכם 

"הסכמי התקשרה החברה בהסכמי השקעה נוספים (להלן:  2020בנובמבר  24-ו 23בימים  .3.6.6.2

משקיעים 'כשירים' לפי סעיף  20משקיעים פרטיים, מתוכם  31) עם ההשקעה הנוספים"

והתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך. על פי הסכמי ההשקעה הנוספים, ביום פרסום  1א(ב)15

מניות רגילות ללא ערך נקוב של  720,212התשקיף ועובר לפרסומו תקצה החברה למשקיעים 

 44ש"ח למניה. 9.15ש"ח, המשקף מחיר של  6,590,000החברה (בסה"כ) תמורת סכום כולל של 

בהסכם ההקצאה תבוצע טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי התשקיף. 

ההשקעה נקבע, כי כניסתו לתוקף מותנית בהתקיימות תנאים מתלים וביניהם התנאים 

הבאים: (א) אישור דירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכמי ההקצאה הנוספים. 

תנאי זה התקיים למועד התשקיף לאחר שדירקטוריון החברה אישר את ההקצאות לפי הסכמי 

קבלת כל ההיתרים הנדרשים על פי דין מאת (ב) -; ו2020במבר בנו 24ההשקעה הנוספים ביום 

בהתאם, נקבע  לציבור.הנפקה ראשונה של החברה רשות ניירות ערך והבורסה לפרסום תשקיף 

, סכום ההשקעה יושב הנ"ל פקע בשל אי התקיימות איזה מהתנאים המתליםכי אם ההסכם י

 החברה ולא תתבצע הקצאה של מניותלמשקיעים (ככל שהועבר על ידם לחברה טרם הפקיעה) 

כי במקרה כאמור (אי התקיימות איזה מהתנאים המתלים) לא תהיה עוד הוסכם, למשקיעים. 

המשקיעים על פי תיקון להסכם,  למי מהצדדים טענה כלפי משנהו בקשר עם פקיעת ההסכם.

ה כי יעבירו לידי החברה את מלוא סכום ההשקעה מיד עם קבלת הודעה בכתב מב"כ החבר

החברה הגישה לאישור רשות ניירות ערך את הנוסח הסופי של מסמכי התשקיף לצורך קבלת 

 בכתב מאת רשות ניירות ערך והבורסה לפרסום התשקיף.היתר לפרסומו, וטרם קבלת היתרים 

כן נקבע בהסכם, כי החברה תקצה למשקיעים את המניות עם קבלת היתרים בכתב מרשות 

על המניות המוקצות  .וטרם הרישום למסחר רסום התשקיף כאמורניירות ערך והבורסה לפ

                                                 
 .זהבפרק  3.10סעיף להלן באודות הוראות החסימה על פי החלק השני לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ראו  לפרטים43
פרט למר יעקובי אין  מלא.מהון החברה בדילול  5.14%-כתוצאה מההקצאה יחזיק מר ירון יעקובי טרם הרישום למסחר ב44

 טרם הרישום למסחר.למועד התשקיף וניצעים שיהפכו לבעלי עניין בחברה כתוצאה מההקצאה 
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ומבלי בנוסף,  45.יחולו הוראות החסימה על פי החלק השני לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו

המשקיעים שלא  התחייבו, וההנחיות על פיו לגרוע מהוראות החסימה על פי תקנון הבורסה

חודשים שתחילתם ביום הרישום  6לבצע פעולה כלשהי במניות המוקצות למשך תקופה של 

החברה תדווח על השלמת ההקצאות על פי  לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

  הסכמי ההשקעה הנוספים במסגרת ההודעה המשלימה.

 אופציהההתאמות לכתבי  3.7

לניצע  כתבי האופציהקרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הקצאת  עם 3.7.1

  לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:

 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה 3.7.1.1

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות 

מספר המניות הנובעות מימוש כתבי ) יגדל "התאריך הקובע"ההטבה (להלן: 

האופציה שמי מהניצעים יהיה זכאי להן עם מימושן, וזאת, על ידי הוספת מספר 

וסוג המניות שמי מהניצעים היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתבי 

האופציה סמוך לפני התאריך הקובע, והתשלום בגין כל מניה בעת מימוש כל 

  ם.כתב אופציה יפחת בהתא

 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות  3.7.1.2

 לא, כלשהם ערך ניירות לרכישת זכויות החברה של המניות לבעלי יוצעו אם

, המימוש מחיר יופחת ולא האופציה כתבי במימוש שיתקבלו מניות כמות תוגדל

 בתאריך מומשו שטרם האופציה כתבי בגין, מהניצעים למי תציע החברה אך

 כל את מהניצעים מי מימש כאילו, הזכויות בהנפקת להשתתף הזכות את, הקובע

  .הקובע התאריך ערב האופציה כתבי

 התאמות עקב איחוד או פיצול 3.7.1.3

בהונה המונפק והנפרע  ערך נקובאם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא 

למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך 

"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש רה ארגוןיותר (להלן: "

  למניות המימוש שייווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד   .א

הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של 

החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של 

 החברה לאחר הרה ארגון. 

ונה בה ערך נקובהחברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא   .ב

הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך 

 תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות   .ג

 ללא ערך נקוב.

                                                 
מניות המוקצות למר ירון יעקובי חסומות בהתאם  54,645מתוך המניות המוקצות במסגרת הסכמי ההשקעה הנוספים, 45

מניות חסומות בהתאם  665,567-להלן, ו 3.10.2.1רט בסעיף להוראות החסימה החלות על בעלי עניין לפני ההנפקה, כמפו
 להלן. 3.10.2.2להוראות החסימה המפורטות בסעיף 
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דיבידנד ו/או  ערך נקובהחברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא   .ד

, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר זכויות לרכישת ניירות ערך

ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או  10

 הצעת זכויות כאמור.

מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן   .ה

ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל 

תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב מתאריך המימוש, והן 

 שבהון החברה.

 התאמות לדיבידנד 3.7.1.4

 הקובע המועד לאחר החברה מניות תסחרנה בו הראשון המסחר מיום החל

 למחיר שווה, האופציה כתבי של המימוש מחיר יהיה), דיבידנד(אקס  לחלוקה

 נטו החלוקה סכום בניכוי, לחלוקה הקובע במועד שיהיה כפי, הקודם המימוש

(להלן:  .כאמור, החלוקה בגין מס כל ניכוי אחרי היינו, מימוש מניית כל בגין

  ").המותאם המימוש מחיר"

"סכום החלוקה למניה נטו" סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה 

  בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

ביום הקובע לחלוקת מניות כתבי האופציה הלא סחירים לא יהיו ניתנים למימוש  3.7.1.5

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

חל יום האקס של  . אם)"אירוע חברה"להפחתת הון (כל אחד מהאמורים, להלן: 

צע מימוש ביום האקס לא יבו, אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה

  כאמור.

, תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין, הלא סחירים המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה 3.7.2

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

ינו מועד את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה ה

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

 לתשקיף זה.  4פרק 

תרשמנה במרשם בעלי המניות של הלא סחירים כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה  3.7.3

 .החברה על שם החברה לרישומים

 השליטה בחברה 3.8

רגילות מניות  6,601,891 -המחזיק ב ,הינו מר יהושע הרשקוביץ בעל השליטה בחברה ,למועד התשקיף

באמצעות חברת שי  ,בדילול מלא) 47.73%( מהונה המונפק והנפרע 59.32%-המהוות כ ,החברהשל 

 99%-למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה, מר הרשקוביץ מחזיק בבע"מ שבשליטתו.  השקעותספיר 

יתרת המניות  .של שי ספיר השקעות בע"מ מניות הנהלה 60מתוך  50-מהון המניות המונפק והנפרע וב

מוחזקות על ידי  בשי ספיר השקעות בע"מ מניות הנהלה) 10() ומניות ההנהלה 1%הרגילות (בשיעור 

למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף לא קיימים  .הרשקוביץרעייתו של מר  הגב' ז'קלין הרשקוביץ,

כתבי  279,591 -מר שי הרשקוביץ, בנו של בעל השליטה, מחזיק ב כמו כן,בחברה הסכמי הצבעה. 

ומר אסף לוי, חתנו של בעל  במסגרת הסכם העסקתו כעובד החברה אופציה לעובדים שהוקצו לו

במסגרת הסכם העסקתו כעובד  כתבי אופציה לעובדים שהוקצו לו 279,591- השליטה, מחזיק ב
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מקור הכנסתם הינו בחברה של ה"ה שי הרשקוביץ ואסף לוי  עיסוקםלאור האמור, וכל עוד   46.החברה

בהתייחס למניות (עם בעל השליטה במניות החברה  במשותף מחזיקיםהחברה בהם  רואה ,העיקרי

שתנבענה ממימוש כתבי האופציה של החברה המוחזקים על ידם ולמניות נוספות של החברה שיוחזקו 

   .יוצא, כבעלי שליטה במשותף בחברהוכפועל  )על ידם בעתיד, אם וככל שיוחזקו

  הסכמים בין בעלי מניות 3.9

הסכמי למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף לא קיימים בחברה הסכמים בין בעלי מניות, ובכלל זה 

  הצבעה.

  חסימת ניירות ערך 3.10

להלן תמצית הוראות והנחיות הבורסה לעניין חסימת ניירות ערך לאחר רישומם למסחר, כפי שהן 

למועד התשקיף:נכון 

 הגדרות 3.10.1

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר  – "בעל עניין"

  בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין. 

  כל אחד מאלה: – "מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"

חודשים לפני הגשת עשר -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין, בתקופה שתחילתה שניים  )א(

 הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר;

עשר -מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים  )ב(

 חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר;

ם למסחר, ולא מומשו ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישו  )ג(

 לפני הרישום למסחר. 

  למעט:

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף;  )א(

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום -מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים  )ב(

 למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה. 

לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד  – "עסקה או פעולה"

מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם 

אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו 

ל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעי

  מניות בדרך הקבוע בהסכם.

  לרבות נייר ערך המיר.  –"מניה" 

 הוראות החסימה 3.10.2

, למעט מי שנהיה בעל עניין במועד במועד הרישום למסחרחדשה על בעל עניין בחברה  3.10.2.1

ל פיו תירשם החברה ע, על פי תשקיף זה המוצעותכאמור כתוצאה מרכישת מניות 

  , יחולו תנאי החסימה הבאים:לראשונה למסחר

החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל ) 3(בשלושת   )א(

עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (להלן: 

 )."המניות החסומות"

                                                 
 לתשקיף זה. 8לפרטים אודות תנאי העסקתם של ה"ה שי הרשקוביץ ואסף לוי ר' פרק 46
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ודש שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום הח) 4(החל מתחילת החודש הרביעי   )ב(

השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה 

מכמות המניות החסומות מדי  2.5%במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

 חודש. חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר. 

לא תהיה עוד חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר ) 18(בתום שמונה עשר   )ג(

 מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות. 

חברה, שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק של העל מחזיק במניות  3.10.2.2

במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור 

תנאי החסימה פי תשקיף זה, לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו -על

  :הבאים

יות למסחר, לא יעשה ) החודשים שתחילתם במועד רישום המנ3בשלושת (  )א(

(להלן  כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר מחזיק במניות

 . )"המניות החסומות"בסעיף זה: 

) שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום 4החל מתחילת החודש הרביעי (  )ב(

) שלאחר מועד הרישום למסחר, רשאי מחזיק במניות 9החודש התשיעי (

החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

מכמות המניות חסומות מדי חודש. חישוב כמות המניות החסומות  12.5%

 סקה זו יעשה על בסיס מצטבר. לצורך פ

) חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה 9בתום תשעה (  )ג(

 לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.

האמור בסעיף זה לעיל, לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין בחברה מכוח  3.10.2.3

ן בחברה מכוח החזקת מניות לאחר ההנפקה יהחזקת מניות או שיהיה לבעל עני

לעובדים, לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים 

 .למסחר בבורסה, המוחזקים על ידו, לרבות אלה שיוקצו לו בהנפקה לעובדים

 חריגים 3.10.3

, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים המפורטים על אף האמור

  ן: להל

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.   )א(

חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה  )6( החל מתום ששה  )ב(

מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי 

 זה לעיל.  3.10החסימה כאמור בסעיף  

מנכ"ל הבורסה, או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם   )ג(

העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה 

 ובהנחיות על פיו. 

ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום   )ד(

זה לעיל, שנקבעה בהנחיות  3.10 עסקה או פעולה כאמור בסעיף של כלתקופת המניעה 

 הבורסה. 

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או   )ה(

לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל 

 זה לעיל.  3.10סחר כאמור בסעיף ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למ
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 ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים:   )ו(

המוחזקות על יד מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות במקום המניות  )1(

תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או עלי המחזיק במלא הבעלות 

 במחזיק המניות החסומות;

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או  )2(

הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהם תנאי החסימה שחלו על המניות 

זה לעיל, למשך תקופת  3.10 העסקה או הפעולה כאמור בסעיף החסומות מושא

 החסימה שנותרה. 

נחסמו ניירות ערך כאמור בפסקאות (ה) או (ו) לעיל על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של   )ז(

המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור עד לתום תקופת 

 החסימה. 

  לעניין סעיף קטן זה:

  בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא.  – "מחזיק במניות חסומות"

  בין במישרין ובין בעקיפין.  – "בבעלותו המלאה"או  "מלוא הבעלות"

במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה, שהוצעו על מניות  תחולנהלא  החסימה הנ"להוראות  3.10.4

  לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.

 הסכמיתחסימה  3.10.5

 ףבסעי החלק השני לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כמפורט מכחבנוסף להוראות החסימה 

, ובכלל זה בעלת השליטה מניות 9,034,390- המחזיקים במניות של החברה בעלי לעיל,  3.10

- חירים של החברה, המחזיקים בוכן מחזיקי כתבי אופציה לא ס בחברה למועד התשקיף,

בכתבי , התחייבו למועד התשקיף כי לא יבצעו כל פעולה במניות ו/או כתבי אופציה 2,539,544

, הן בבורסה )"המניות החסומות"(להלן:  במניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציההאופציה ו

  חודשים שתחילתה במועד ההנפקה.  6והן מחוץ לבורסה, למשך תקופה של 

  / החזקה בידי נאמן הוראות כלליות 3.10.6

-ו 3.10.2 פיםכמפורט בסעיהמניות החסומות  ,ברה למסחר בבורסהמניות החלפני רישום   )א(

(להלן בסעיף זה:  איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מבידי  נהדופקתלעיל,  3.10.5

במשך תקופת החסימה באופן שהמניות החסומות ירשמו בספרי החברה על  47)"הנאמן"

תוחזקנה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן, כאשר ושם החברה לרישומים 

 רק לנאמן תהיה זכות חתימה בפיקדון. 

נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל, תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות   )ב(

החסומות, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו 

 רה. בגינן ללא תמו

נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל והוצעו בגין המניות החסומות מניות בדרך של זכויות   )ג(

 בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן: 

                                                 
אמנות שבנק או חבר בורסה הוא בהתאם להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה, "נאמן" לעניין סעיף זה הינו, חברה לנ47

החברה האם שלה או החברה האחות שלה, עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין, רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי 
חשבון וחברה אשר אושרה על ידי יו"ר רשות ניירות ערך כמפורט בהנחיות הנ"ל. ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמן לאחר 

ה, במסגרתו יוצעו מניות החברה לציבור, תפרסם על כך הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמן החדש ובלבד פרסום תשקיף ז
שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל. יובהר, כי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ הינו חברה לנאמנות שחבר בורסה הוא החברה 

  .האם שלה
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ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש  )1(

מניות זהות למניות החסומות ועליהם יחולו הוראות החסימה החלות על המניות 

 החסומות המוחזקות בידו. 

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. על המניות שתנבענה מניצול הזכויות, למעט  )2(

יות ששוויה על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול אותה כמות של מנ

  יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.  –הזכויות 

לעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים  3.10בהתאם להנחיות הבורסה, הוראות סעיף   )ד(

שאינם רשומים למסחר, על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך 

נה של ניירות הערך של והנובעים מהם. תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראש

 החברה בבורסה. 

לפי אחת החלופות להלן ריכוז ניירות הערך של החברה למועד התשקיף עליהם תחול חסימה  3.10.7

או על פי הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח  לעיל 3.10.5לעיל או כאמור בסעיף  3.10.2שבסעיף 

  : לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה רישוםמיום ה החל, 1961- חדש] התשכ"א

  לתשקיף) 3(כמפורט בסעיפי פרק  סוג החסימה  הערך המוקציםניירות   פרטי המחזיק

  

חסימה לפי כללי   כתבי אופציה  מניות

  הבורסה

  חסימות נוספת

  בעלי עניין

  שי ספיר השקעות בע"מ
6,601,891    

 18( 3.10.2.1סעיף 

  חודשים)

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  ירון יעקובי
382,514  327,869  

 18( 3.10.2.1סעיף 

  חודשים)

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  שי הרשקוביץ
  279,591  

 18( 3.10.2.1סעיף 

  חודשים)

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  אסף לוי
  279,591  

 18( 3.10.2.1סעיף 

  חודשים)

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  48נושאי משרה

  אהרון גרזון
  

  לא חסום  70,000
(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  ליאת גולדהמר
  

255,000  
(חסימה  3.10.5סעיף   לא חסום

  חודשים) 6-הסכמית ל

  רועי הירש
  

255,000  
(חסימה  3.10.5סעיף   לא חסום

  חודשים) 6-הסכמית ל

                                                 
 הגב' דנה יעקב גרבלי, סמנכ"לית הכספים של החברה.החזקותיה של לא כולל מעביד. -שביניהם לבין החברה מתקיימים יחסי עובד48
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  לא חסום  349,263  49,214  עובדים

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  כתבי אופציה 349,263

          

  49יועצים ונותני שירותים

ומחזיקים אחרים שאינם 

  בעלי עניין

1,640,051  886,147  

   3.10.2.2סעיף 

  חודשים) 9(

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  כתבי אופציה 723,230

(חסימה  3.10.5סעיף 

  חודשים) 6-הסכמית ל

  מניות 2,049,985

  ונותני שירותיםיועצים 

ומחזיקים אחרים שאינם 

בעלי עניין, שמניות החברה 

 12-הוקצו להם למעלה מ

חודשים לפני מועד הגשת 

הבקשה לרישום למסחר לפי 

  תשקיף זה

2,455,352    

  לא חסום

      2,702,461  11,129,022  סה"כ

 

                                                 
 גרבלי, סמנכ"לית הכספים של החברה-החזקותיה של הגב' דנה יעקבכולל 49
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 הזכויות הנלוות למניות החברה – 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה המצורף כנספח א' לפרק זה. 

תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה  ,1968-ב' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח46על פי סעיף 

יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי 

למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר 

עת לעת. כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה כפי שיהיו מ, ובהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה

נפרעות במלואן. כל המניות בהון המוצא של החברה, כל המניות שתונפקנה וכל המניות שתנבענה 

מימוש האופציות הלא רשומות תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים 

 .בהתאם לתקנון הבורסה

 החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה:להלן תמצית ההוראות בתקנון  .4.4

הון המניות הרשום של החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם ללא ערך נקוב   .4.1.1

 (."המניות")להלן: 

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת,  .4.1.4

בחלוקת עודף נכסי החברה בעת לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות 

 התקנון. פירוק, מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכול בכפוף להוראות

 להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכיות הנלוות למניות החברה: .4.1.4

 הסעיף/ים בתקנון הוראה בתקנון

 8-11 שינוי ההון 

 74 ניירות ערך בני פדיון

 78-97 כלליות של בעלי המניות אסיפות

 98-114 זכויות ההצבעה באסיפות הכלליות

 178-189 1חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 414-415 זכויות בפירוק

 לתשקיף( 7)ראו גם פרק  114-144 הזכות למינוי  דירקטורים

 459-ו 444, 107, 85, 81, 59, 44, 40תקנון החברה כולל הוראות בהתאם לסעיפים  .4.1.4

 (, כמפורט להלן:"חוק החברות")להלן:  1999-לחוק החברות, תשנ"ט

  8סעיף  .4.1.4.1

אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה, החברה תהא רשאית 

בה, או להחליפה לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה, לרבות שינוי תקנה זו 

ברוב רגיל. לשינוי הוראות  באחרת בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית

 .בתקנון נדרשת החלטה של האסיפה הכללית ברוב מיוחד 119-ו 115סעיפים 

 94סעיף  .4.1.4.4

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת 

האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, 

מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה 
                                                           

1
 .הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת חלוקת מניות 

תהא כפופה לתקנון הבורסה והנחיותיה, כפי  (ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור)חלוקת דיבידנד למניות בכורה 
 .שיהיו מעת לעת
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דירקטוריון ה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע

 ת.בהודעה לבעלי המניו

 95סעיף  .4.1.4.4

יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה כזה( 

ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב 

ראש דירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח לאחר חלוף חמש 

ת מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סירבו לשמש כיושב ראש עשרה דקו

האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש 

יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח  -מביניהם, ואם לא יעשו כן

ר נוכח באחד הדירקטורים הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטו

או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות 

 או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

 115סעיף  .4.1.4.4

משך כהונתם של דירקטורים, למעט דירקטורים חיצוניים, שמונו על ידי האסיפה 

השנתית, יהא עד לאסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי. על 

אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם 

מה תקופת הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. דירקטורים שנסתיי

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה כהונתם יוכלו להתמנות שוב. 

השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון 

הרשאי למסור דרישה בעל מניות  שהצעת המינוי נדרשה על ידיעל מינויו או 

כל חברה, בהתאם להוראות על ידי בעל מניות ב דרישה. הוגשה כאמור על פי דין

למינוי דירקטור בחברה, והחברה כבר פרסמה דוח לזימון הכוללת הצעה , דין

שמסר  ותמניהאסיפה אשר על סדר יומה נושא של מינוי דירקטורים, יגיש בעל 

למשרד החברה, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה את הדרישה 

בעל המניות, המודיע על כוונת אותו בעל על האסיפה, מסמך בכתב חתום על ידי 

מניות להציע כי מועמד זה ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו 

אישור ו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור, הצהרת דירקטור כנדרש לפי דין

מחזיק במניות החברה בשיעור  כראיה לכך שהואבעלות של בעל המניה המבקש 

. בכפוף להוראות הדין דרישהבמועד ה על פי דיןסיפה המאפשר לו לדרוש זימון א

הדירקטוריון רשאי לסרב לצרף לזימון האסיפה מועמד שהוצע על ידי בעל המניות 

הוראות תקנה זו תהיינה ניתנות לתיקון, שינוי או החלפה אך ורק  .כאמור

 בהחלטה של האסיפה הכללית ברוב מיוחד.

  116סעיף  .4.1.4.5

עם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה הדירקטוריון רשאי, מפעם לפ

(, בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנה מכל דירקטור חיצוני)למעט 

סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר 

 לתקנון. 114 הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי כאמור בתקנה
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 117סעיף 

, יסיים את כהונתו בתום האסיפה לעיל 116בתקנה  כאמור דירקטור שמונה

ויוכל להתמנות שוב על ידי הדירקטוריון השנתית שתתקיים לאחר מינויו 

או בכל אסיפה שנתית  )ככל שיובא לאישורה(שנתית במסגרת אותה אסיפה 

 .אחרת

 119סעיף  .4.1.4.6

 למעטדין, ופי  לעלמעט לגבי דירקטור חיצוני אשר מינויו וסיום כהונתו מוגדרים 

לגבי דירקטור אשר מינויו אושר על ידי האסיפה השנתית עד לאסיפה השנתית 

"תקופת הכהונה -ו "דירקטור מיוחד") השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי

האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר  (,המוגדרת"

, כאמור ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני ולמעט דירקטור מיוחד

לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את 

 תום תקופת לפני עמדתו בפני האסיפה הכללית. סיום כהונה של דירקטור מיוחד

הוראות  .רוב מיוחדב יתבצע בהחלטה של האסיפה הכללית הכהונה המוגדרת

תקנה זו תהיינה ניתנות לתיקון, שינוי או החלפה אך ורק בהחלטה של האסיפה 

 הכללית ברוב מיוחד.

 149סעיף  .4.1.4.7

 ;בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. 149.1

ת הדירקטורים הנוכחים בישיבה החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולו. 149.4

 ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

 ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף;. 149.4

היו הקולות שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי . 149.4

 הדירקטוריון כנדחית.

  170סעיף  .4.1.4.8

הן מראש והן בדיעבד, לפטור בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, 

נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות 

 כלפיה, במידה המרבית המותרת על פי כל דין.

 



 א'נספח 
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 מבוא

 הגדרות וכללי .1

  –בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת  .1.1

 לרבות תאגיד; - "בני אדם"או  "אדם"

בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בטלקס, בפקסימיליה,  - "בכתב"

 לקריאה;בדואר אלקטרוני או בכל פורמט או אופן אחר הניתן 

לחוק  182מי שהוא בעל מניות במועד הקובע כאמור בסעיף  - "בעל מניות"

 החברות, אם קיים מועד קובע לאותו עניין;

 בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה; - "בעל מניות רשום"

 ( לחוק;1)177בעל מניות כמשמעותו בסעיף  - "בעל מניות שאינו רשום"

( או כל שם אחר אשר יהא .Sonovia Ltd :לועזיתבע"מ )וב סונוביה - "החברה"

 שמה, במקרה שתחליף את שמה;

 או  "החוק"

 "חוק החברות"

, כפי שיהיה מעת לעת, וכן, התקנות 1999 -חוק החברות, התשנ"ט  -

 שיותקנו מכוחו;

"מערכת הצבעה 

 אלקטרונית"

 לחוק ניירות ערך. 2המערכת הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' -

 הצבעה בכתב הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. - "הצבעה אלקטרונית"

 מי שימונה כמזכיר החברה, או שיבצע בפועל את תפקידיו; - "המזכיר"

 או  "המרשם"

 "מרשם בעלי המניות"

 מרשם בעלי המניות של החברה שיש לנהלו בהתאם לחוק; -

 "המשרד"

 "המשרד הרשום"או 

 כפי שיהיה מעת לעת;משרדה של החברה  -

רוב קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים  - "רוב רגיל"

 להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית  75%רוב של  - "רוב מיוחד"

הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי או באסיפת סוג, לפי העניין, 

  להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

 למניין הלוח הגריגוריאני; - "שנה" או "חודש"

אדם מואגד -חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל חבר בני - "תאגיד"

 או בלתי מואגד;

 או  "תקנון זה"

 "התקנון"

 שישתנה מעת לעת;תקנון ההתאגדות שנוסח במסמך זה, כפי  -
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לעיל, תהיה המשמעות הנודעת לו בחוק החברות,  1.1 לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה  .1.2

אף הרבים במשמע וכן  –מלים ביחיד  אלא אם כן יש בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו;

אף מין נקבה במשמע וכן להפך; ומלים המיוחסות לאנשים פרטיים  –להפך; מלים במין זכר 

 תכלולנה גם גופים מאוחדים.

 הכותרות בתקנון זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.  .1.3

ולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יח .1.1

להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות החוק ו/או להוראות כל דין, שאינן ניתנות להתניה, אלא 

 אם הקשר הדברים מחייב אחרת. 

ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה  .1.5

 ן לבין הוראות תקנון זה.וככל שאין סתירה בינ

 שם החברה

 שם החברה הינו כדלקמן: .2

 בע"מ סונוביה -בעברית

 .Sonovia Ltd -באנגלית

 הגבלת אחריות

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפירעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בגין המניות  .3

 שהוקצו לו בעת ההקצאה.

 מטרות החברה

 עיסוק חוקי.מטרות החברה הן לעסוק בכל  .1

 עסקים

החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל ענף, או סוג עסקים, שהיא מורשית, במפורש או מכללא, לעסוק בהם  .5

על פי מטרותיה. כן רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ענף או סוג 

 של עסקים, ובין אם לאו.

 תרומות

ים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים החברה רשאית לתרום סכומים סביר .6

העסקיים של החברה. הדירקטוריון מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות 

 שלשמן יבוצעו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.

 המשרד הרשום

 ן, כפי שישתנה מעת לעת. המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריו .7

 התקנון

אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה  .8

שינוי תקנה זו בה, או להחליפה באחרת בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה מהוראות תקנון זה, לרבות 
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זה נדרשת החלטה של האסיפה הכללית  בתקנון 119 -ו 115 סעיפים ברוב רגיל. לשינוי הוראות  הכללית

 . ברוב מיוחד

החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, המשנה הוראה מהוראות תקנון זה,  .9

 תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה. 

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך  .11

לית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון. דין החלטה שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה באסיפה הכל

 החלטה לשינוי התקנון.

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או  .11

 במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה. 

 הון מניות רשום

ללא ערך נקוב  רשומות על שם של החברהמניות רגילות  311,111,111א הון המניות הרשום של החברה הו .12

"(. החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות חוק החברות המניות הרגילות)"

 ותקנון זה. 

 ה מ נ י ו ת

 לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות .13

לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, מבלי להתחשב בכל פרמיה 

 ששולמה עליה, והכול בכפוף להוראות תקנון זה.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה לקול אחד  .11

 בהצבעה.

15.  

מניה במרשם בעלי המניות, מי שלזכותו רשומה אצל חבר בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל  .15.1

בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם 

 חברה לרישומים, ומי שאוחז בשטר מניה שהוצא על ידי החברה, אם הוצא. 

ויראו אותו לעניין חוק בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, 

מניה. החברה תכיר בנאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם  כבעלהחברות 

 אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה  .15.2

לעיל, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא  15.1 

 תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל

מניה או בטובת הנאה כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו 

 לעיל, במניה בשלמותה. 15.1 של בעל מניה כאמור בתקנה 

 חברה ציבורית

בכפוף להוראות חוק החברות, וכל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי  .16

תשקיף כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש 

 על פי דין מחוץ לישראל, ומוחזקות על ידי הציבור, תהא החברה חברה ציבורית.
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 מניהתעודת 

התעודות המעידות על זכות קניין במניות יישאו את חותמת החברה ואת חתימותיהם של שניים מבין  .17

הבאים: דירקטור או שני דירקטורים בחברה, המנהל הכללי של החברה או ממלא מקומו, מזכיר החברה 

 או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון.

 ריון רשאי להחליט כי החתימות יעשו בדרך מכנית כלשהי, כפי שיקבע על ידיו.הדירקטו

 פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת: .18

כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה  .18.1

ת הרשומות על שמו, או או רישום ההעברה, לפי העניין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניו

בהסכמת החברה, מספר תעודות כאמור. הכל כנגד החזרת תעודות המנייה המוחלפות, ככל 

 שקיימות, לחברה.

חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה  .18.2

המניות הרשומות על או רישום ההעברה, לפי העניין, תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג 

 שמה במרשם בעלי המניות. הכל כנגד החזרת תעודות המנייה המוחלפות, ככל שקיימות, לחברה.

החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש לעשות כן על ידי בעל מניות רשום או על 

 ידי החברה לרישומים, לפי העניין. 

 ה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה ומספריהן הסידוריים.בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעוד .19

תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם  .21

בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, 

 למוסרה לבעלים רשום אחר. 

ה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאית החברה לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה הושחת .21

חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון 

החברה כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצונה בעד כל נזק אפשרי. בעד 

דת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום שיקבע הדירקטוריון מעת לעת. הדירקטוריון רשאי כל תעו

 להסמיך כל אדם להשתמש בסמכויותיו על פי תקנה זו. 

 תשלומים על מניות ודרישות תשלום

הדירקטוריון רשאי לדרוש מעת לעת מאת בעלי המניות תשלומים כפי שיראה לו על חשבון הכספים  .22

ל מניותיהם, לרבות פרמיה, ואשר לפי תנאי ההקצאה אינם עומדים לפירעון במועדים שטרם שולמו ע

קבועים. כל בעל מניה ישלם את הסכום הנדרש ממנו במועדים ובמקומות כפי שיקבעו על ידי 

הדירקטוריון. בדרישת תשלום אפשר לקבוע את סילוקה בשיעורים. רואים דרישת תשלום כאילו נדרשה 

 החלטת הדירקטוריון המאשרת אותה.  במועד בו התקבלה

יום מתאריך  11על כל דרישת תשלום תינתן הודעה ובה יצוין מועד התשלום )אשר לא יחול לפני עבור  .23

ההודעה(, מקומו ולידי מי יש לשלמו ובלבד שלפני מועד הפירעון של הסכום הנדרש, רשאי הדירקטוריון, 

 ת התשלום או להאריך את המועד לפירעונה. ידי מתן הודעה לבעלי מניות, לבטל את דריש-על

אם על פי תנאי ההוצאה של מניה כלשהי או באופן אחר, יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורים  .21

במועדים קבועים, בין אם על חשבון סכום המניה ובין אם על חשבון פרמיה, אזי יסולק כל סכום או 
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על דרך דרישת תשלום שנערכה והודע עליה כדין על ידי רעונו ישיעור כאמור בחלותו, כאילו נדרש פ

 הדירקטוריון, וכל הוראות תקנון זה בדבר דרישות תשלום תחולנה על סכום או על שיעור כאמור.

הדירקטוריון יהיה רשאי, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות לעניין  .25

 התשלום על מניות. הסכומים וזמני הפירעון של דרישות

בעלים במשותף במניה יהיו אחראים, ביחד וכל אחד לחוד, לתשלום כל הסכומים ודרישות התשלום  .26

 המגיעים בקשר עם מניה כזו.

רעונו או לפניו, יהיה ילא נפרע סכום אשר יש לשלמו על פי דרישת תשלום, או במועד קבוע ביום הקבוע לפ .27

ידי הדירקטוריון, או הפרשי הצמדה -ריבית בשיעור שייקבע עלעל החייב בפרעון לשלם על אותו סכום 

ידי -למדד רשמי כלשהו או הפרשי הצמדה לשער מטבע חוץ בצירוף ריבית בשיעור שייקבע על

הדירקטוריון, הכל כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן )הריבית והפרשי ההצמדה כאמור יקראו להלן: 

רעון המלא בפועל, אולם יפה שמן היום שנקבע לתשלום ועד לפ"(. הריבית תשולם לגבי התקוהריבית"

 הדירקטוריון רשאי לוותר על תשלום הריבית, כולה או מקצתה.

בעל מניות לא יהיה זכאי לדיבידנד וכן לא יהיה רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל מניות בחברה בטרם  .28

עת וכן ריבית )אם נדרשה כאמור שילם את כל הסכומים ודרישות התשלום המגיעים לחברה עד אותה 

 לעיל( לגבי כל אחת מן המניות שבבעלותו, בין בעצמו ובין במשותף עם אדם אחר. 27 בתקנה 

בל מבעל מניות הרוצה בכך, סכומים שטרם נדרשו או שמועד אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לק .29

פרעונם טרם הגיע על חשבון מניותיו, כולן או מקצן, ורשאי הוא לשלם לו על סכומים ששולמו מראש 

כאמור, או על מקצתם, ריבית עד למועד שבו היו הסכומים צריכים להיפרע אלמלא שולמו מראש, לפי 

 ון.ידי הדירקטורי-השיעור שיקבע על

 חילוט, עכבון ושעבוד

ביום הקבוע לפרעונו,  -לא שילם בעל מניות סכום אשר יש לשלמו על פי דרישת תשלום, או במועד קבוע  .31

רשאי הדירקטוריון בכל עת לאחר מכן וכל עוד לא נפרע אותו סכום, למסור לבעל המניה או לאדם שרכש 

בצרוף כל ריבית שהצטברה, וכל ההוצאות זכות במניה הודעה בכתב הדורשת ממנו תשלום אותו סכום, 

 שהחברה נשאה בהן מחמת אי פרעונו.

ההודעה תיקבע יום )שלא יהיה מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה( ומקום, שבהם יש לפרוע אותו  .31

לעיל, כמו כן תציין ההודעה כי במקרה של אי פרעון  30 כאמור בתקנה סכום, בצירוף ריבית והוצאות 

 במועד הקבוע או לפניו ובמקום הקבוע, יהיו המניות אשר לגביהן ניתנה ההודעה נתונות לחילוט.

, רשאי הדירקטוריון להחליט על חילוט המניות לעיל 30 אם לא מולאו הדרישות שבהודעה כאמור בתקנה  .32

שלגביהן ניתנה ההודעה, בכל עת לאחר המועד שנקבע בהודעה לתשלום, אלא אם כן לפני החלטת החילוט 

 צאות המגיעות ביחס אליו.שולם הסכום הנדרש, הריבית וההו

החילוט יחול גם על כל הדיבידנדים שהוכרזו לגבי המניות המחולטות אשר לא שולמו בפועל לפני 

 החילוט.

חולטה מניה כאמור, תינתן לבעל המניה שחולטה הודעה על ההחלטה וירשמו במרשם את עובדת החילוט  .33

סירת הודעה ו/או אי רישום במרשם ו/או ותאריך החילוט. אולם, לא יפגע תוקפו של חילוט בשל אי מ

 כתוצאה מפגמים בהם.
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הדירקטוריון יהיה רשאי לנהוג במניה שחולטה, לרבות למכרה, בהתאם להוראות חוק החברות ותקנון  .31

 זה.

 כל עוד לא נמכרה מניה שחולטה, רשאי הדירקטוריון לבטל החילוט בתנאים שיראו לו. .35

מניה בגין המניות המחולטות ויתבטלו עם החילוט כל זכויותיו מי שחולטו מניותיו יחדל מהיות בעל  .36

בחברה וכן כל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה 

הנלוות למניה, פרט לאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זה על פי תקנון זה או אשר מוטלות על 

 כל דין. בעל מניה לשעבר, על פי

בעל מניות שחולטו מניותיו ימשיך לשאת בחבותו לשלם וישלם לחברה, ללא דיחוי, את כל הסכומים, 

הריבית וההוצאות המגיעים בגין אותן מניות או ביחס אליהן במועד החילוט, בצירוף ריבית ממועד 

שהמניות שחולטו  ידי הדירקטוריון, ובלבד שבכל מקרה-החילוט ועד התשלום בפועל, בשיעור שיקבע על

נמכרו מחדש, תופחת חבותו של בעל המניות שמניותיו חולטו כדי הסכום שנתקבל בפועל ממכירתן מחדש 

 בהפחתת הוצאות שהוציאה החברה בקשר עם מכירתן של המניות.

לחברה יהא עכבון ושעבוד קבוע ראשון בדרגה ומועדף על כל מניות שתמורתן לא שולמה במלואה  .37

ל כל בעל מניה )לבדו או ביחד עם אחר( וכן על פדיון מכירתן, כבטחון לפרעון המגיע הרשומות בשמו ש

לחברה בגין המניות. העכבון והשעבוד הנ"ל יחולו גם על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על אותן 

נאי מניות. למרות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להכריז בכל עת על איזה מניה שהיא כמשוחררת מת

 תקנה זו.

לצורך מימוש עכבון ו/או שעבוד כמפורט לעיל, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות נשוא העכבון ו/או  .38

השעבוד באופן שיראה לו, ובלבד שלא תיעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפרעון, למילוי או לביצוע 

שקנה זכות למניות מחמת מותו, החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או למי 

פשיטת רגלו או פירוקו של בעל המניה, בדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובות, תוך שבעה ימים 

 מתאריך ההודעה.

לשם ביצוע מכירה לאחר חילוט, או לשם מימוש עכבון ו/או שעבוד, רשאי הדירקטוריון למנות אדם  .39

חתום עליו ולגרום לרישום שם הקונה במרשם כבעלים של לערוך את כתב העברת המניות הנמכרות, ל

 המניות הנמכרות.

התמורה הנקייה מכל מכירה כאמור לעיל, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש בידי החברה על חשבון  .11

סילוק אותם חובות של אותו בעל מניות לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקם או 

היתרה )אם תהיה כזו( תשולם לו או לבאים במקומו בזכות למניה כאמור, אך זאת  קיומם טרם הגיע.

הדומה לזכות העכבון ו/או השעבוד שהיתה קיימת על  -בכפוף לקיום זכות עכבון ו/או שעבוד לחברה 

רעונם טרם הגיע ואשר על אף האמור לעיל, יעל היתרה הנ"ל, בגין חובות שמועד פ -המניות לפני המכירה 

 יט הדירקטוריון לסלקם באותו מועד.החל

תצהיר ערוך על ידי דירקטור של החברה שלפיו מניה פלונית של החברה חולטה כדין ביום הנקוב בתצהיר  .11

ו/או מומש עכבון ו/או שעבוד על מניה כדין, ישמש ראיה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם התובע לזכות 

על התמורה, אם נתקבלה, בעד המניה, במכירתה או במניה, ואותו תצהיר בצרוף קבלה של החברה 

 בהעברתה, יקנו לנעבר זכות במניה.
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מי שהמניה נמכרה או הועברה לו כאמור יירשם כבעל המניה ואין הוא אחראי לנעשה בתמורת המכר, אם 

נתקבלה, זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה ולאחר 

 רישומו במרשם כבעל מניות לא תשמע כל טענה כאמור, ואין לערער על תקפות המכר או ההעברה. 

הוראות תקנון זה לעניין חילוט מניות, עיכבון, שיעבוד ומכירה יחולו על אי תשלום כל סכום שיש לשלמו  .12

במועד קבוע על פי תנאי הוצאת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה סכום שיש 

 לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

זה, לעניין חילוט מניות, עיכבון ושעבוד, כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה  אין בהוראות תקנון .13

 או על פי כל דין אחר. 1971-כלפי בעל המניה על פי חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א

 העברת מניות והסבתן

רה על ידי החברה כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העב .11

, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר להלן 45 בתקנה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב כמפורט 

או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון ועל ידי הנעבר, ויימסר למשרדה הרשום של החברה 

 למטרה זו. 

בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר לחברה 

כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל 

 ניות.המניות המועברות, במרשם בעלי המ

כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר על ידי  .15

 הדירקטוריון:

_________  -"( מעביר להמעביר____________מס' זיהוי_________ )"-"אני,____________מ

, את המניות מסוג "( תמורת הסכום של _________ ש"ח ששילם ליהנעבר)" _________ מספר זיהוי

_______ עד ________ )ועד בכלל( של -________ בנות ______ ש"ח ע.נ. כ"א המסומנות במספרים מ

______________ בע"מ, והן תהיינה בידי הנעבר, על פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות בשעת 

 נאים האלה.החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי הת

 ולראיה באו על החתום ביום ______ בחודש ______ שנת ______.

____________       ____________ 

 חתימת הנעבר                                   חתימת המעביר                                 

הינו תאגיד, יינתן אישור עורך  כתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר ועל ידי הנעבר. אם המעביר או הנעבר

 דין או רואה חשבון בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לחייב את המעביר או הנעבר, לפי העניין.

ידי הדירקטוריון ובלבד שלא -החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על .16

סגור, לא תירשם העברת מניות במרשם. יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע יום קובע על מנת שהחברה תוכל לקבוע מי מבין 

בעלי המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום של דיבידנד או הקצאה של 

 זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת.

בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהון החברה ששולמו  .17

 .   להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריוןבמלואן ניתנות 
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כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודת  .18

אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות המניות שעומדים להעבירן, 

הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי ההעברה שירשמו, יישארו בידי החברה אך כל 

 כתב העברה שהדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.

על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימים מתאריך קבלת כתב סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע  .19

 ההעברה.

 החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע על ידי הדירקטוריון, מעת לעת. .51

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה  .51

מות במרשם, תכיר החברה בנסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות. הזכאי של הזכות במניות הרשו

למניה כאמור יהיה זכאי לדיבידנדים אחרים המשתלמים בגין המניות כאילו היה הבעל הרשום של 

המניה, אולם לפני הירשמו כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהיה זכאי מכוח אותה מניה לכל זכות של 

 יין אסיפות החברה.בעל מניה לענ

52.  

בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם  .52.1

נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של 

 הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות. 

להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי י לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף מבל .52.2

רשאי לעשות לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה  51 למניה כאמור בתקנה 

הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות. הדירקטוריון רשאי לסרב לבצע ההעברה או לעכבה, 

 כפי שהיה רשאי לעשות אילו העביר הבעלים הרשום בעצמו את המניה, לפני הסבת הזכות. 

, להירשם לעיל 51 על אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בתקנה  .53

יום ממועד  61בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר. היה ולא נתמלאה הדרישה האמורה תוך 

מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה, עד אשר תבוצע 

 הדרישה. 

כבעליה, במרשם בעלי  הוצגה דרישה כאמור, ייחשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה

 המניות, אולם, תישמר זכות הדירקטוריון לסרב לאשר העברת המניה לאחר בהתאם להוראות תקנון זה. 

החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שש שנים מיום הרישום במרשם. כן רשאית  .51

, ותהיה קיימת חזקה החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שלוש שנים מתאריך ביטולן

לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים 

 והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

 שטרי מניה

לחוק החברות.  135הדירקטוריון רשאי להוציא למניה ששולמה במלואה שטר מניה, ויחולו הוראות סעיף  .55

ון לקבוע הוראות לעניין התנאים לפיהם יוצא שטר מניה וכן לקבוע, בין בתלושים כן רשאי הדירקטורי

ובין באופן אחר, את הדרכים לתשלום דיבידנדים או מתן זכויות אחרות בגין המניות הכלולות בשטר 

 המניה.
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שטר מניה שהוצא על ידי החברה מעניק למחזיק השטר את הזכות למניות הכלולות בשטר; מניות אלו  .56

יו ניתנות להעברה על ידי מסירת השטר לידי הנעבר והוראות תקנון זה בעניין העברת מניות לא יחולו יה

 על המניות הכלולות בשטר המניה.

בעל מניה האוחז בשטר מניה יהיה רשאי להחזיר את השטר לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה  .57

לי המניות תוך ציון מספר המניות הרשומות על על שם. עם הביטול יירשם שמו של בעל המניה במרשם בע

 שמו, כנדרש על פי חוק החברות.

בעל מניה האוחז בשטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם כך  .58

שעות מעת ההפקדה ואילך, וכל עוד יישאר שטר המניה מופקד כאמור,  18ידי הדירקטוריון, וכעבור -על

ד הזכות לחתום על דרישה לכינוס אסיפה כללית של החברה, להשתתף בכל אסיפה כללית תהיה למפקי

של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת, 

כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלולות בשטר המניה המופקד. רק אדם אחד 

שעות מקבלת דרישה  18קיד של שטר מניה מסוים. החברה תחזיר למפקיד את שטר המניה תוך יוכר כמפ

 בכתב מאת המפקיד להחזרת שטר המניה.

למעט אם וכפי נקבע במפורש אחרת בתקנון זה, אדם האוחז בשטר מניה לא יוכל לחתום על דרישה לכנס  .59

בה ולא יוכל להשתמש בזכויות אחרות אסיפה כללית של החברה או להשתתף באסיפה כללית או להצביע 

של בעל מניות באסיפות כלליות של החברה. ואולם, האוחז בשטר המניה יהיה בעל מניות בחברה ויהיו 

לו, מכל יתר הבחינות, כל הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות, כבעל המניות הכלולות 

 בשטר המניה.

לקבוע ולשנות, מעת לעת, את התנאים להוצאת שטר מניה, לרבות  הדירקטוריון רשאי, אם ימצא לנכון, .61

שטר מניה חדש או תלוש במקום שטר מניה או תלוש שהוצאו בעבר על ידי החברה. ואולם, הדירקטוריון 

לא יוציא שטר מניה או תלוש, כאמור, אלא אם התלוש הקודם או שטר המניה הקודם ביחד עם כל 

רם שולמו, נמסרו לחברה לשם ביטול, או שהוכח להנחת דעתו של התלושים שהוצאו בגינו ואשר ט

הדירקטוריון כי הם הושמדו או אם הדירקטוריון הסכים לכך על פי שיקול דעתו המוחלט, ונמסרה 

לחברה ערבות או כתב שיפוי, לשביעות רצונו המלאה של הדירקטוריון, לכיסוי כל נזק שעלול להיגרם 

 כתוצאה מכך.

 שינויים בהון

את הון המניות הרשום של  , להגדילרגילחברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב ה .61

 החברה, בסוגי מניות, כפי שתקבע.

המניות החדשות תהיינה בסכום כזה מחולק למניות בערך נקוב כזה, ובאותם תנאים, התניות, זכויות או 

כפי שיקבעו הדירקטורים.  -לא קבעה  הגבלות כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטה על יצירתן, ואם

מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה ובכפוף להוראות תקנון 

זה, תוכל החברה ליצור מניות עם זכויות בכורה, או זכויות נחותות או עודפות, בכל הנוגע לדיבידנד, 

ללא חלק בזכויות אלה או בקשר עם עניינים אחרים, כפי השתתפות בנכסים בפירוק או בהצבעה, ואף 

שהחברה תיקבע מפעם לפעם, ובלבד שהזכויות הנלוות למניות החדשות תהיינה זהות לזכויות הנלוות 

 למניות מאותו סוג הקיימות בהון החברה.

אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, ייחשב כל הון חדש כחלק מהון  .62

המניות המקורי של החברה והמניות החדשות יהיו כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום דרישות 
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תשלום, או סכומים או שיעורים במועדים קבועים, העברה, תסיבה, חילוט, עכבון ו/או שעבוד ועניינים 

 אחרים, המתייחסים למניות הקיימות בהון החברה.

הגדלת הון המניות ובכפוף לאמור בתקנון זה, תוקצינה אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את  .63

המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם האנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט על ידי 

 הדירקטוריון לפי שיקול דעתו המוחלט.

 :ברוב רגיל בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית .61

את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן לאחד  .61.1

 הנקוב של מניותיה הקיימות, ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב;

לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן  .61.2

 חברה יהיה ערך נקוב;הנקוב של מניותיה הקיימות, ככל שלמניות ה

 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה לפדיון הון; .61.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי  .61.1

 שיתעורר בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה, כאמור  .65

 לעיל, יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו, לפעול כדלקמן:

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה הותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג המניות  .65.1

שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת 

 שלמה, והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין;מאוחדת, 

 65.1 כאמור בתקנה לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו  .65.2

 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה;

 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת; .65.3

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת בערך נקוב  .65.1

זכאים לקבל מניה מאוחדת, בגין שבר של מניה מאוחדת שערכה  מסוים או פחות ממנו ויהיו

 הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור;

לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה מאוחדת, ימכרו על ידי החברה ותמורת  .65.5

 המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו בהחלטה.

ת, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללי .66

 התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

 שינוי זכויות

בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה באסיפה  .67

תו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, , מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאוברוב רגיל הכללית

להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד 

כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל מאותו סוג או שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בעלי המניות 

שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של או במקרה  רגילבאסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב 

 סוג מסוים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.
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הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות  .68

שונו באופן אחר על ידי  בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או

יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה 

מהן, וכן לא ייחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות 

 ורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.למניות מסוג כלשהו והכל, אלא אם כן הותנה, במפ

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול הון  .69

המניות הרשום של החברה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות 

מרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי כאילו הו

להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה לרכישתם, לרבות 

אופציות, או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, 

קבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לעניין הדרכים לחלוקת שיי

 המניות וניירות הערך שיונפקו על ידי החברה בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר.

ע, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבו .71

כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, 

לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב, או 

בין ביחידות ובין בסדרות,  הנמוכה מערכן הנקוב או הגבוהה ממנו )ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב(,

 והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון.

לפני הנפקת מניות חדשות רשאית האסיפה הכללית של בעלי המניות לקבוע, כי המניות, או כל חלק מהן,   .71

יוצעו תחילה, בערכן הנקוב או בפרמיה, לכל בעלי המניות המחזיקים אותה שעה במניות מכל סוג, 

יעור יחסי לערך הנקוב של מניותיהם בחברה או לקבוע הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של בש

"הצעות זכויות"(. ואולם, באין החלטה כאמור או במידה שהיא לא תחול, רשאי  -להלן המניות החדשות )

. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכותו של הדירקטוריון לעיל 69 הדירקטוריון להציען, כאמור בתקנה 

 להחליט על הנפקת מניות חדשות בדרך של הצעת זכויות, ללא אישור האסיפה הכללית.

ו הסכמה לחתום או השגת הדירקטוריון רשאי לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה א .72

 חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. 

כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים,  .73

אחרת, או חלק בצורה אחת  ידי החברה, או בכל דרך-במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על

 וחלק בצורה אחרת.

 ניירות ערך בני פדיון

בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו  .71

 על ידה.

 מרשמים

החברה תנהל מרשם בעלי מניות כנדרש על פי חוק החברות ומרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי  .75

 חוק החברות.

 החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות. .76
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החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב, בשטרי הון, בכתבי התחייבות ובניירות ערך המירים  .77

רים אלה, לעניין הרישום למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המי

במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, בשינויים המחויבים לפי העניין, והכול בכפוף 

 לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

 אסיפות כלליות

 סמכויות האסיפה הכללית יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.  .78

ם חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתו .79

 האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

כל נושא שיש חובה לכלול אותו בסדר היום של האסיפה השנתית סדר היום באסיפה השנתית יכלול  .81

נון כקבוע בחוק החברות או בתקנון זה, ויכול שיכלול נושאים נוספים בהתאם לאמור בחוק החברות ותק

מינוי דירקטורים וקביעת שכרם, ככל שהנושא נדרש נכון למועד זימון האסיפה הכללית, יהיה  זה.

 טורים שמונו באסיפה השנתית.לתקנון לעניין תקופת כהונתם של דירק 115 בהתחשב בהוראות סעיף 

 ".אסיפה מיוחדת" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה שנתיתאסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "

כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן תכונסנה  .81

 מיוחדות על פי דרישה כאמור בחוק החברות ביחס לחברה ציבורית. אסיפות

 :דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה .82

 .ירקטורים המכהנים)א(   שני דירקטורים או רבע מן הד

מזכויות ההצבעה )ב( בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד  

 בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו  .83

, ובלבד שמועד הכינוס להלן 89.1 כאמור בתקנה הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, 

יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה, אלא אם כן נקבע אחרת לעניין אסיפה 

 חברות.שחל לגביה סימן ז' לפרק השני בחלק השלישי לחוק ה

לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות  82 הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה לא זימן  .81

, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שאסיפה גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם -

שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל  חלוףכללית כאמור לא תתקיים אחרי 

 האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבגללם נדרש כינוסה של  .85

 להלן. 86 לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה  82אסיפה מיוחדת לפי תקנה 

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  .86

מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות 

 נדון באסיפה כללית

לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה לפחות שבעה ימים בכתב  לעיל תוגש לחברה 86 בקשה כאמור בתקנה  .87

 הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.
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כאמור החברה לא תמסור  הודעה על אסיפה כללית תפורסם בהתאם להוראות הדין. פרט למסירת הודעה .88

לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית, ויראו תקנון זה כקובע כי לא תימסר הודעה בדבר האסיפה 

יום לפחות לפני האסיפה  11הכללית. אלא אם נדרש אחרת על פי חוק, הודעה על אסיפה כללית תפורסם 

 הכללית.

89.  

נס האסיפה והיא תכלול את סדר בהודעה על אסיפה כללית יפורטו המקום והמועד שבהם תתכ .89.1

 היום וכן תמצית ההחלטות המוצעות וכל פירוט אחר הנדרש על פי דין.

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל  .89.2

סדר היום של האסיפה אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול 

 הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות. דעתו של

מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון ומבלי לגרוע מכלליות הוראות תקנון זה בנוגע להעברת  .89.3

סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את סמכויותיו כאמור בתקנה 

דירקטוריון ו/או לנושא משרה בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסוימת  להלן לוועדת 131 

 ובין אם לתקופה. 

פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או  .91

, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה בתקנון זה

 באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות יחולו בשינויים המחוייבים, על כל אסיפת סוג,  .91

ו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהי

שני בעלי מניות שבבעלותם לפחות עשרים וחמישה אחוזים ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. ואולם 

אם לא יתהווה מנין חוקי כאמור, תידחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי 

 המניות שבבעלותם. בכל מספר משתתפים, ללא תלות במספר 

 דיונים באסיפות כלליות

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי  .92

יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות מערכת 

( מזכויות ההצבעה, 25%) אחוזים עשרים וחמישהלפחות  ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם

 . ("מניין חוקי")להלן:  תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה  .93

תהא חובה להודיע על כך לבעלי האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי ש

המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע 

 הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בעת שיהיה/יהיו נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח,  .91

בעה, לרבות כתב הצבעה שנשלח באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, בעל/י מניות או על ידי כתב הצ

לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע אחוזים  עשרים וחמישהשלו/שלהם 

לתחילת האסיפה הנדחית. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד 

 תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.הקבוע לאסיפה, כי אז 
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תתקיים כאמור בחוק החברות, פי דרישת בעלי מניות, -אם כונסה האסיפה הכללית עלעל אף האמור, 

במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור בחוק  האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות

מההון המונפק ואחוז אחד  (5%ו לפחות חמישה אחוזים ), אחד או יותר, שלהחברות, היינו: בעל מניה

( 5%( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )1%)

 מזכויות ההצבעה בחברה.

יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה כזה( ישב בראש כל אסיפה  .95

כללית של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש דירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין 

לשמש כיושב  מי מהם נוכח לאחר חלוף חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סירבו

ואם לא ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם, 

לשבת בראש  יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים הנוכחים -יעשו כן

אש האסיפה, יבחרו באחד האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בר

 מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

 החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים כדלקמן: .96

 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידיהם; .96.1

 וההחלטות שהתקבלו;העניינים הנדונים באסיפה הכללית  .96.2

 פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. .97

 קולות בעלי המניות

 אישור בעלות .98

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן שיקבע על  .98.1

 פי חוק החברות. 

ות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת לחוק נייר 5יא11מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  .98.2

 ההצבעה האלקטרונית, דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו. 

בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל  .99

אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והצביע יותר 

שמו מופיע מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על ידי שלוח, תתקבל דעתו של זה מביניהם אשר 

ראשון במרשם בעלי המניות או באישור בדבר בעלותו או במסמך אחר שיקבע על ידי הדירקטוריון ביחס 

 למניה. 

להצביע מכוחן בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו  , רשאילעיל 51 לפי תקנה כל אדם הזכאי למניות  .111

היה הבעלים הרשום של אותן מניות ובלבד שנרשם כבעליהן לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני מועד 

 האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע.

באמצעות שלוח, הכל בהתאם בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או  .111

להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה. 

בעלי מניות האוחזים בשטרי מניה לא יהיו זכאים להצביע באמצעות שלוחים ביחס למניות הכלולות 

 בשטרי המניה, אלא אם נקבע אחרת בשטרי המניה. 

( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה כתב המינוי"לוח להצבעה )"המסמך הממנה ש .112

לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד; 
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החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה, אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של החותמים לחייב 

 את התאגיד. 

כתב המינוי וכן ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי )אם ישנו(, או העתק מהם יופקדו במשרד הרשום 

כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם לפעם, באופן  -או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה 

אסיפה הנדחית, לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני תחילת האסיפה או ה -כללי או ביחס למקרה מיוחד 

לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה 

רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות 

קנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא התקבל כתב המינוי כאמור בת

 באותה אסיפה.

שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה זכאי  .113

 לכך בעל המניות הממנה ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.

אחרת  כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה בצורה הרגילה או המקובלת בישראל או בכל צורה .111

שתאושר על ידי הדירקטוריון או מי שיוסמך על ידו. בכתב המינוי תצוין האסיפה הכללית שבגינה ניתן 

כתב המינוי. על אף האמור לעיל, בעל מניות רשום רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה, בין קצובה ובין בלתי 

 קצובה.

צוין בכתב המינוי מספר  כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן. לא .111.1

המניות שבגינן הוא ניתן או צוין בו מספר מניות הגבוה ממספר המניות הרשומות על שם בעל 

 המניות, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות הרשומות על שם בעל המניות;

המניות, יראו אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר המניות הרשומות על שם בעל  .111.2

את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו וכתב 

 המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה בדבר מינוי שלוח, בעל מניות המחזיק ביותר ממניה אחת יהיה זכאי  .115

 הוראות אלה:למנות יותר משלוח אחד, בכפוף ל

 כל כתב מינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן.  .115.1

עלה המספר הכולל של מניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על ידי בעל מניות אחד  .115.2

על מספר המניות מאותו סוג הרשומות על שמו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו על ידי אותו 

 בעל מניות.

בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח בגינן,  .116

 ורשאי הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר. 

תוקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם ואף אם קודם להצבעה -קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר .117

ה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, נפטר הממנ

אלא אם כן נתקבלה במשרד לפני האסיפה הודעה מוסמכת, בכתב, בדבר הפגם, הפטירה, הפסלות, 

הביטול או ההעברה, לפי העניין. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה, רשאי, לפי שיקול דעתו לקבל 

 דעה, כאמור, במהלך האסיפה, אם מצא זאת לראוי לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב במסירת ההודעה.הו
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 כתב הצבעה

בעל מניות יהיה רשאי להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה בנושאים המפורטים  .117.1

להלן, אלא אם החברה תהיה זכאית על פי הדין לפטור, מלא או חלקי, ממשלוח כתבי הצבעה 

 בנסיבות מסוימות. בכלל או

 אישור  מינוי דירקטורים ופיטוריהם; .117.1.1

 אישור מינוי רואה חשבון מבקר; .117.1.2

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיפים  .117.1.3

 לחוק החברות; 275עד  268 -ו 255

 לחוק החברות. 321מיזוג לפי סעיף  .117.1.1

הכללי או  מנהלאת תפקיד ההסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא  .117.1.5

להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש 

 )ג( לחוק החברות;121הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

 כל נושא נוסף שנקבע בדין או בתקנון זה או על ידי דירקטוריון החברה. .117.1.6

ידי דירקטוריון החברה לזמן את האסיפה, יהיה רשאי מזכיר החברה או כל מי שיוסמך על  .117.2

 להתאים את נוסח כתב ההצבעה בהתאם להחלטות שעל סדר היום. 

כתב ההצבעה, אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה לפחות ארבע שעות לפני מועד הכינוס של  .117.3

ות האסיפה הכללית ולא נפסל על ידי גורם מוסמך מטעם דירקטוריון החברה, יחשב כהשתתפ

והצבעה של בעל המניות, אשר שלח אותו, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין המניין החוקי. על אף 

האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב ההצבעה כאמור במהלך 

 האסיפה, אם מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב ההצבעה.

ברה כאמור בתקנה זו לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו כתב הצבעה שהתקבל בח .117.1

הצבעה באסיפה הכללית, ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על דחיית האסיפה ויימנה באסיפה 

 הנדחית לפי אופן ההצבעה המופיע בו.

 הצבעה במספר דרכים .117.5

חת, תימנה )ד( לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך א83בהתאם להוראות סעיף 

הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת 

 להצבעה באמצעות כתב הצבעה.

 הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית   א. 112

בעל מניות לא רשום במועד הקובע יהא רשאי להצביע בכל אסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה שיועבר 

 ערכת ההצבעה האלקטרונית.לחברה במ

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה 

שעות או יפחת  12הכללית, או עד מועד אחר שייקבע על ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על 

 "(.מועד נעילת המערכתמארבע שעות לפני כינוס האסיפה הכללית )"

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה  ההצבעה

 באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
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 ה צ ב ע ה

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד  .118

 בהצבעה.

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים; ההצבעה במנין קולות  .119

 תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. 

הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה  .111

תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך להוכיח את שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה, 

 מספר הקולות )או את חלקם היחסי(, שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו  .111

ושב ראש האסיפה קול נוסף או קול ברוב רגיל. במקרה ובמספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה לי

 מכריע. היו הקולות שקולים תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית. 

יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי, לדחותה או לדחות את הדיון  .112

ת כן על פי דרישת האסיפה. בנושא מסוים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבעו, והוא חייב לעשו

באסיפה נדחית כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה שבה 

הוחלט על הדחיה. אין צורך ליתן הודעה על האסיפה הנדחית, אלא אם זו נדחתה למועד העולה על עשרים 

 . לעיל 83  -ו 88 כאמור בתקנות ת, ואחד ימים, ובמקרה כאמור תינתן הודעה על האסיפה הנדחי

 הדירקטוריון

 יפחת משלושה ולא יעלה על עשרה.לא מספר הדירקטורים בחברה  .113

  הדירקטורים ימונו לפי המלצת הדירקטוריון באסיפה הכללית השנתית ברוב רגיל. .111

ים, שמונו על ידי האסיפה השנתית, יהא עד משך כהונתם של דירקטורים, למעט דירקטורים חיצוני .115

לאסיפה השנתית השלישית שתתקיים לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים 

באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. דירקטורים 

הן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, פרט למי שכישנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב. 

שהצעת המינוי לא ימונה דירקטור באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו או 

על ידי בעל מניות בחברה,  דרישה. הוגשה הרשאי למסור דרישה כאמור על פי דיןבעל מניות  נדרשה על ידי

דירקטור בחברה, והחברה כבר פרסמה דוח לזימון  למינויהכוללת הצעה , כל דיןבהתאם להוראות 

למשרד שמסר את הדרישה  ותמניהאסיפה אשר על סדר יומה נושא של מינוי דירקטורים, יגיש בעל 

החברה, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה, מסמך בכתב חתום על ידי בעל 

להציע כי מועמד זה ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת המניות, המודיע על כוונת אותו בעל מניות 

אישור בעלות של בעל ו הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור, הצהרת דירקטור כנדרש לפי דין

על פי מחזיק במניות החברה בשיעור המאפשר לו לדרוש זימון אסיפה  כראיה לכך שהואהמניה המבקש 

הדין הדירקטוריון רשאי לסרב לצרף לזימון האסיפה מועמד שהוצע . בכפוף להוראות דרישהבמועד ה דין

הוראות תקנה זו תהיינה ניתנות לתיקון, שינוי או החלפה אך ורק בהחלטה  .על ידי בעל המניות כאמור

 של האסיפה הכללית ברוב מיוחד.

קטור דירהדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה )למעט  .116

(, בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או חיצוני

 . לעיל 113 בתקנה ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי כאמור דירקטורים נוספים 
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לאחר את כהונתו בתום האסיפה השנתית שתתקיים  , יסייםלעיל 116 בתקנה  כאמור דירקטור שמונה .117

או  )ככל שיובא לאישורה(שנתית אותה אסיפה  ויוכל להתמנות שוב במסגרתעל ידי הדירקטוריון מינויו 

 . בכל אסיפה שנתית אחרת

ריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל האסיפה הכללית או הדירקטו .118

 במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו. 

לגבי דירקטור אשר  למעטפי דין, ו לעלמעט לגבי דירקטור חיצוני אשר מינויו וסיום כהונתו מוגדרים  .119

 שתתקיים לאחר מועד המינוי מינויו אושר על ידי האסיפה השנתית עד לאסיפה השנתית השלישית

האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב  (,"תקופת הכהונה המוגדרת"-ו "דירקטור מיוחד")

, לפני תום כאמור רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני ולמעט דירקטור מיוחד

עמדתו בפני האסיפה הכללית.  תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את

 יתבצע בהחלטה של האסיפה הכללית תום תקופת הכהונה המוגדרת לפני סיום כהונה של דירקטור מיוחד

הוראות תקנה זו תהיינה ניתנות לתיקון, שינוי או החלפה אך ורק בהחלטה של האסיפה  .רוב מיוחדב

 הכללית ברוב מיוחד.

ודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, כנדרש דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת ה .121

בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד 

 מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו. 

 כהונתו של דירקטור תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה, בשל אחת מאלה: .121

 לעיל. 119 כאמור בתקנה  כהונתו פסקההואם  .121.1

 .לחוק החברות 231עד  229התפטר או פוטר כאמור בסעיפים  אם  .121.2

 .לחוק החברות 232הורשע בעבירה כאמור בסעיף  אם .121.3

 .לחוק החברות 233ת משפט, כאמור בסעיף לפי החלטת בי  .121.1

 .צו פירוק החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו -הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  אם  .121.5

 במותו. .121.6

 אם נעשה פסול דין. .121.7

אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר  .122

פחת מספר  יל.לע 113 הקבוע בתקנה הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים 

הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי 

 דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

 דירקטור חליף .123

"(. על אף האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן דירקטור חליףדירקטור רשאי למנות לו חליף )" .123.1

נו כשיר להתמנות כדירקטור בהתאם להוראות החוק, וכן מי שמכהן כדירקטור חליף מי שאי

 כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.

דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה רשאי להיות נוכח בישיבות  .123.2

י לעשות הדירקטור דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי שהיה רשא

 שמינה אותו. 
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דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את המינוי. כמו כן,  .123.3

תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור אשר מינהו כדירקטור חליף, 

 התפנתה בכל דרך שהיא. 

לעיל, ייעשו בהודעה בכתב של הדירקטור כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי כאמור  .123.1

 הממנה, שתימסר לדירקטור החליף ולחברה. 

דירקטור חליף לא יהיה זכאי לקבל מהחברה כל שכר או גמול בעד שירותיו כדירקטור חליף, אלא  .123.5

 אם הוחלט אחרת בהתאם להוראות חוק החברות. 

 נושא משרה כדירקטור .121

בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל עניין או בכפוף להוראות חוק החברות, החזקת מניות  .121.1

נושא משרה בכל תאגיד אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת עניין בו או שהינו בעל מניות 

בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, 

ת כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה מהיות נושא משרה בחברה, עקב התקשרותו או עקב התקשרו

 עם החברה בכל עניין שהוא ובכל דרך שהיא.

בכפוף להוראות חוק החברות, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או את  .121.2

קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל עניין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות שבהן יש לנושא 

 המשרה עניין אישי בדרך כלשהי.

 וף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה:בכפ .125

 החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים; .125.1

החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש"ל ושאר הוצאות  .125.2

 כדירקטורים.הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידם 

החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שירותים מיוחדים או  .125.3

 לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה.

 דירקטורים חיצוניים

בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה, יהיו  .126

 בהתאם להוראות חוק החברות. 

 הדירקטוריון ותפקידיו סמכויות

 לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות הנתונות לו על פי תקנון זה, על פי חוק החברות ועל פי דין. .127

 סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה. .128

ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה  .129

 הכללי ופעולותיו, ובכלל זה:

 יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן; .129.1

 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה רשאית ליטול; .129.2

 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר; .129.3

 הנפקה של סדרות של אגרות חוב; יהא רשאי להחליט על .129.1
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 לחוק החברות; 171יהא אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף  .129.5

לחוק  173ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור בסעיף  .129.6

 החברות;

 ימנה ויפטר את המנהל הכללי של החברה; .129.7

עד  268-ו 255ת אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונו .129.8

 לחוק החברות; 275

 יהא רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום של החברה; .129.9

 ;בהתאם לתקנון זהיהא רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד  .129.11

 הטבה;יהא רשאי להמליץ בפני האסיפה הכללית על חלוקת מניות  .129.11

לחוק  318לחוק החברות, כאמור בסעיף  1יהא רשאי להחליט על רכישה כמשמעותה בסעיף  .129.12

 החברות, מכל בעלי מניותיה של החברה, מחלקם או ממי מהם;

 לחוק החברות; 329יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף  .129.13

טת הדירקטוריון. החלטת יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי החל .129.11

 הדירקטוריון כאמור יכול שתינתן לעניין מסוים ויכול שתינתן במסגרת נוהלי הדירקטוריון;

 יחליט בדבר זכויות החתימה בחברה; .129.15

יהא רשאי להמליץ לאסיפה הכללית להגדיל את הון המניות של החברה, בסוגי מניות כפי שיקבע  .129.16

 הדירקטוריון בהמלצתו;

 לא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.של החברה שסמכות  .131

131.  

הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכול לעניין  .131.1

 מסוים, או לפרק זמן מסוים.

מסוים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין  .131.2

לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע 

 ההוראה במקומו. 

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. .131.3

הכללי. החברות רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן, למנהל  בכפוף להוראות חוק .132

 האצלת סמכות הדירקטוריון יכולה שתהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כללית.

 קבלת אשראי ומתן ערבויות ובטחונות

מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת לעת, לפי  .133

 שיקול דעתו, להחליט על:

 החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון.קבלת אשראי על ידי  .133.1

 מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא. .133.2
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הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות איגרות חוב, שטרי  .133.3

ד את הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעב

רכושה של החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. 

אגרות חוב, שטרי הון, כתבי התחייבות, או בטחונות אחרים, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין 

ו/או  בנכיון, בין בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות

 זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. 

ך לכך, להחליט על קבלת שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמי לעיל, אינו 133 האמור בתקנה  .131

אשראי על ידי החברה ולתת התחייבויות ובטוחות על ידה, בגבולות מסגרת האשראי שנקבעה על ידי 

 הדירקטוריון ועל פי הנחיותיו. 

 ועדות הדירקטוריון

הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן חברים מקרב  .135

"(, ולהאציל לועדת ועדת דירקטוריוןרקטוריון, ובכלל זאת לפחות דירקטור חיצוני אחד )"חברי הדי

 דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן, בכפוף להוראות חוק החברות.

אלא אם נקבע, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדות הדירקטוריון תובא לאישור הדירקטוריון,  .136

 דירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת.במפורש, אחרת, על ידי ה

הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לועדת דירקטוריון, ואולם אין 

בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי 

 אדם אחר, שלא ידע על ביטולה. 

טות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים החל

 זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.

וריון, אופן ניהולן וההצבעה הוראות תקנון זה בעניין פעולות הדירקטוריון לרבות כינוס ועדות הדירקט .137

בהן, יחולו, בשינויים המחויבים גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על 

 ידי הדירקטוריון, לעניין זה, והכול בכפוף להוראות חוק החברות.

 ועדת ביקורת .138

ורת לא יפחת משלושה הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביק .138.1

דירקטורים הרשאים לכהן בה על פי הוראות חוק החברות, כל הדירקטורים החיצוניים יהיו 

 חברים בה ורוב חבריה יהיו דירקטורים בלתי תלויים.

תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל עליה  .138.2

 על ידי הדירקטוריון.

 הדירקטוריוןפעולות 

בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו  .139

 ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון. 

(. יושב ראש הדירקטוריון"הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון )" .111

הדירקטוריון יהא רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון 



 

 33מתוך  22עמוד 

 

רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו 

 משרתם.בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו ב

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון מישיבת  .111

דקות מהמועד שנקבע  15דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקטוריון תוך 

ריון )אם מונה כזה(. "(, כי אז יישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוהיעדרותלקיום הישיבה )"

בהעדרם של יושב ראש הדירקטוריון וסגנו מהישיבה, גם יחד, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד 

 מביניהם כיושב ראש הישיבה. לדירקטור שנבחר לשבת בראש הישיבה כאמור, לא יהיה קול נוסף. 

 לושה חודשים. הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לכל ש .112

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד לקיום ישיבת  .113

 הדירקטוריון. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים כל  .111

 אחד מאלה:

לחוק  98רקטורים לפחות )בכפוף לאמור בסעיף קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת שני די .111.1

 החברות(, לשם דיון בנושא שיפורט בדרישה;

קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד, במקרה בו נודע לאותו דירקטור על עניין  .111.2

 של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקין;

 )ד( לחוק החברות;122כללי בהתאם לסעיף קבלת הודעה או דיווח של המנהל ה .111.3

קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה החשבונאית של החברה,  .111.1

 לחוק החברות.  169בהתאם לסעיף 

עם קבלת דרישה דיווח או הודעה כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את הדירקטוריון, ללא 

 ימים ממועד הדרישה או ההודעה, לפי העניין. 11דיחוי, ולא יאוחר מתום 

או ממועד  144.2 או  144.1 ימים ממועד הדרישה כאמור בתקנות  11לא כונסה ישיבת דירקטוריון בתוך 

לעיל או ממועד קבלת הודעת רואה החשבון  144.3 ההודעה או הדיווח של המנהל הכללי כאמור בתקנה 

שני דירקטורים הדורשים לכנס ישיבת  -לעיל, יהיו רשאים  144.4 המבקר של החברה כאמור בתקנה 

או המנהל הכללי בנסיבות  144.2 או הדירקטור האחד בנסיבות תקנה  144.1 דירקטוריון בנסיבות תקנה 

לכנס אותה בעצמם, על מנת שתדון בנושא  – 144.4 או רואה החשבון המבקר בנסיבות תקנה  144.3 תקנה 

 או בדיווח, לפי העניין. שפורט בדרישה, בהודעה

 הודעה על כינוס הדירקטוריון .115

הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון, זמן סביר לפני מועד הישיבה  .115.1

פה או בכל אמצעי תקשורת -בדואר אלקטרוני, בטלפון, בעל )במכתב, במברק, בטלקס, בפקס,

 שעות לפני אותה ישיבה. 18-אחר(, אך לא פחות מ

על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, במקרים דחופים ובהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס  .115.2

 לישיבה בהודעה קצרה יותר.

 רקטוריון.דירקטור חליף אינו זכאי לקבלת הודעה בדבר כינוס ישיבת די .115.3
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הודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר למענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא אם  .115.1

ביקש הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר. דירקטור תושב ישראל שייעדר מן הארץ 

במועד מתן ההודעה על כינוס ישיבת דירקטוריון לא יהיה זכאי לקבל הודעה על כינוס ישיבת 

ן, אולם אם הוא מינה דירקטור חליף, תינתן ההודעה בדבר הישיבה לאותו דירקטור הדירקטוריו

 חליף.

 סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול: .116

 נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון; .116.1

 .לעיל 142 כאמור בתקנה נושאים שנקבעו  .116.2

כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס  .116.3

 "(.סדר היוםישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום )"

ם בו תתכנס וכן פירוט סביר של העניינים בהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמקו .117

 . בישיבה, על פי סדר היום שיידונו

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה מחצית מחברי הדירקטוריון המכהנים במועד הישיבה.  .118

 הדירקטוריון רשאי לקבוע מנין חוקי אחר לפתיחת ישיבת הדירקטוריון.

 הצבעה וקבלת החלטות .119

 בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור;בהצבעה  .119.1

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי  .119.2

 להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

 ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף; .119.3

 כנדחית.  היו הקולות שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון .119.1

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים  .151

המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים לניהולה 

 של ישיבה באמצעי תקשורת. 

ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף  הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, .151

יחולו על החלטה זו,  לעיל 149 -ו 148 הוראות תקנות בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. 

 בשינויים המחויבים, לפי העניין.

התקבלה החלטה כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון, ובהיעדרו הדירקטור שיזם את ההחלטה, 

 ם כאמור לעיל. פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורי

כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי, יהיו לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים לדירקטוריון  .152

 באותה עת. 

 פרוטוקולים

הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון; הפרוטוקולים  .153

 ין היתר, את הפרטים שלהלן:יירשמו, בספרים שיוכנו למטרה זו, ויכללו, ב

 שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון; .153.1
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 העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתקבלו; .153.2

 כל פרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או בידי יושב ראש הישיבה, לפי העניין; 

 שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו. פרוטוקול 

לעיל, יחולו גם על ישיבותיה של כל ועדת דירקטוריון ועל קבלת החלטות דירקטוריון  152 הוראות תקנה  .151

 לעיל.  151 -ו 149 קנות כאמור בת

 המנהל הכללי

(. כן רשאי הדירקטוריון )"המנהל הכללי"הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה:  .155

 רה. לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החב

 המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור. .156

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף  .157

 להנחיותיו. 

רבות על פי למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון זה או מכוחו, ל .158

החלטת הדירקטוריון, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, 

הכללי יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון וכפוף , אם יועברו; המנהל לעיל 131  להוראות תקנהבהתאם 

 להנחיותיו.

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למסור ולהעניק למנהל  .159

הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון זה, כפי שיראה בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה 

ן מטרות, באותם תנאים ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי לאותה תקופה, לאות

הדירקטוריון להעניק סמכויות אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או 

 חלקן, והוא רשאי מעת לעת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן. 

אישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים, הכפופים לו; אישור המנהל הכללי רשאי, ב .161

 כאמור יכול שיינתן בין באישור כללי ובין לעניין מסוים. 

מבלי לגרוע מהוראות חוק החברות וכל דין, המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים, בנושאים,  .161

 חלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון.במועדים ובהיקף, כפי שיקבע הדירקטוריון, בין בה

תנאי כהונתו של המנהל הכללי יקבעו על ידי הדירקטוריון, בכפוף להוראות חוק החברות. שכרו של  .162

המנהל הכללי יכול שישולם על ידי תשלום משכורת או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או על ידי 

 דרך אחרת.  הענקת ניירות ערך או זכות לרכישתם, או בכל

 תוקף פעולות ואישור עסקאות

כל הפעולות שנעשו )כולל לעניין זכויות החתימה בחברה( על ידי הדירקטוריון ו/או על ידי המנהל הכללי  .163

יהיו תקפות, אף אם יתגלה לאחר מכן  -ו/או על ידי מי מנושאי המשרה המכהנים בחברה, לפי העניין 

/או המנהל הכללי ו/או נושא המשרה, לפי העניין, או שמי מנושאי שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון ו

 המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו. 

בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם אחר  .161

 :שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו כדלקמן
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על ידי הדירקטוריון או על ידי גורם אחר שיוסמך לכך על ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת  .161.1

ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של עסקאות ובין 

 בהסמכה לעסקה מסוימת. 

ם של עסקאות או על ידי אישור כאמור לעיל יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוי .161.2

 אישור עסקה מסוימת.

בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לחברה על ידי נושא משרה, בעל ענין  או בעל שליטה  .165

בחברה, בדבר היותו בעל עניין בגוף מסוים תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, 

 שרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה חריגה. בדבר עניינו האישי, לצורך כל התק

 חתימה בשם החברה

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם לפעול ולחתום  .166

 בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

ם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן, לחברה תהיה חותמת הנושאת את ש .167

 חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס. 

 מינוי באי כוח

 הדירקטוריון רשאי למנות מזמן לזמן מזכיר לחברה או באי כוח , לפי שיקול דעתו המוחלט.  .168

הדירקטוריון בכל עת, בכפוף להמלצת המנהל הכללי,  ליפות את בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי  .169

כוחו של כל אדם להיות בא כוחה של החברה לאותן מטרות ועם אותן סמכויות ושיקול דעת, לאותה 

 תקופה ובכפוף לאותם תנאים, והכל, כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

, לאותו אדם, בין היתר, סמכות להעביר הדירקטוריון יהיה רשאי להעניק, בכפוף להמלצת המנהל הכללי

 לאחר, באופן מלא או חלקי, את הסמכויות, ההרשאות ושיקול הדעת המסורים לו. 

 פטור, שיפוי וביטוח

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, הן מראש והן בדיעבד, לפטור נושא משרה בה, מאחריותו,  .171

 רות כלפיה, במידה המרבית המותרת על פי כל דין. כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהי

בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה במידה  .171

עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, המרבית המותרת על פי כל דין, בשל חבות שתוטל 

 בכל אחד מאלה:

 רה או כלפי אדם אחר;הפרת חובת זהירות כלפי החב .171.1

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח  .171.2

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; .171.3

חוק ניירות )" 1968-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .171.1

 "(.ךער

(, הטלת עיצום כספי בידי הרשות) 3הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח' .171.5

הסדר להימנעות ) 1( או פרק ט'הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) 1פרק ח'
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( לחוק ניירות ערך, כפי שיתעדכן מעת מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

 ות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.לעת, לרב

 אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה. כל אירוע אחר .171.6

בכפוף להוראות החוק, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח עבור כל אדם, המכהן או כיהן  .171.7

חברה קשורה של החברה ו/או בכל מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בחברה בת ו/או 

"(, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון נושא משרה בחברה האחרתחברה או תאגיד אחרים )"

זה לעיל לעניין פטור, שיפוי או ביטוח לעיל, שתוטל עליו בשל פעולה שעשה בתוקף היותו נושא 

 משרה בחברה האחרת.

 בכפוף להוראות הדין: .172

מראש לשפות נושא משרה בה, במידה המרבית המותרת על פי כל החברה רשאית לתת התחייבות  .172.1

, שתוטל עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו הלןדין, בשל חבות או הוצאה כמפורט ל

 "(:  התחייבות לשיפוינושא משרה בה בכל אחד מאלה )"

להלן, ובלבד שההתחייבויות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת  173.1 כמפורט בתקנה  .172.1.1

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבויות לשיפוי וכן 

לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, 

ייבויות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות ושבהתח

החברה בפועל בעת מתן ההתחייבויות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון 

 קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. 

 להלן. 173.6 או  173.5 , 173.4 , 173.3 , 173.2 כמפורט בתקנות  .172.1.2

לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד, בשל  172.1 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  .172.2

להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא  173 חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 

 משרה בחברה. 

לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנות  172 או שיפוי, כאמור בתקנה התחייבות לשיפוי  .173

להלן, שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה  173.6 עד  173.1 

 בחברה, כדלקמן:

ה או חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשר .173.1

 פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב חקירה או  .173.2

הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב 

שהסתיים בלא הגשת כתב  אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או

אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

פלילית או בקשר לעיצום כספי )"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה 

 החברות(. לחוק 261פלילית" וכן "חבות כספית כחלופה להליך פלילי", הינם כהגדרתם בסעיף 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן  .173.3

בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי 

 שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
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 ()א( לחוק ניירות ערך.1נד)א()52שלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף בשל ת .173.1

הטלת עיצום כספי בידי ) 3בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי פרק ח' .173.5

הסדר ) 1( או פרק ט'הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה) 1(, פרק ח'הרשות

( לחוק ניירות ערך, כפי המותנית בתנאים להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים,

 שיתעדכן מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה.  .173.6

לביטוח  להתקשר בחוזההחברה לא תהא רשאית  אם ובמידה שהדבר נאסר על פי הוראות כל דין, .171

לשפות נושא משרה בה או לפטור נושא משרה מאחריות אחריותו של נושא משרה בה ולא תהא רשאית 

 כלפיה בשל כל אחד מאלה:

הפרת חובת אמונים כלפי החברה כאשר  לעניין שיפוי וביטוח בשלהפרת חובת אמונים, למעט  .171.1

 ע בטובת החברה;נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפג

 ;למעט אם נעשתה ברשלנות בלבדהפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות  .171.2

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; .171.3

 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו. .171.1

 1ח'(, פרק הטלת עיצום כספי בידי הרשות) 3ביטוח, במישרין או בעקיפין, של הליך לפי פרק ח' .171.5

הסדר להימנעות מנקיטת ) 1( או פרק ט'הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה)

 ( לחוק ניירות ערך.הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים

 בכפוף להוראות חוק החברות: .175

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם, המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי  .175.1

משרה בחברה בת ו/או חברה קשורה של החברה ו/או בכל חברה או תאגיד בקשתה כנושא 

לעיל, שתוטל  173 כמפורט בתקנה "(, בשל חבות או הוצאה נושא משרה בחברה האחרתאחרים )"

של פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה האחרת, ובלבד שההתחייבות תוגבל עליו ב

לסוגי אירועים שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום 

 שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין.

לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בחברה האחרת  175.1 מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  .175.2

לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף  173 בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 

 היותו נושא משרה בחברה האחרת;

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובכפוף להוראות חוק החברות ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין,  .176

דולר  51,111החברה רשאית להעמיד לרשות כל נושא משרה בה הלוואה בסכום שלא יעלה על סך של 

 ארה"ב, לשם מימון כל ההוצאות המשפטיות הדרשות לנושא המשרה לצורך הגנה משפטית והוכחת חפות

ככל שיידרשו, וזאת בקשר לכל תביעה שתוגש כנגד נושא המשרה בקשר עם כהונתו וביצוע תפקידיו 

בחברה. ההלוואה תועמד לזמן קצוב וזאת כנגד העמדת בטחונות לשביעות רצון דירקטוריון החברה על 

 ידי אותו נושא משרה. 

היא לעניין התקשרותה בחוזה אין בהוראות דלעיל ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך ש .177

לביטוח אחריות ו/או לעניין שיפוי ו/או לעניין פטור מאחריות, בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה או 

 נושאי משרה בחברה האחרת, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה.
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 דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים

 ך להחליט על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון רשאי ומוסמ .178

הדירקטוריון בהחלטתו על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים  .179

 או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת. 

 ן אחרת.ש"ח, אלא אם יחליט הדירקטוריו 5-לא ישולמו דיבידנדים בסכומים הנמוכים מ .181

להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי , הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד .181

שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה או לקרנות אחרות אשר ישמשו לפי שיקול דעת הדירקטוריון 

קבע הדירקטוריון לצרכים כלשהם או לדיבידנד מיוחד או להשוואת דיבידנד או למטרות כלשהן, כפי שי

לפי שיקול דעתו. כמו כן, רשאי הדירקטוריון להותיר בחברה רווחים שאין בכוונתו להחליט על חלוקתם 

 מבלי להעבירם לקרנות כאמור לעיל. 

עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור לעיל  .182

א, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהי

שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה 

לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון 

 ובתנאים שקבע.

 ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון:לשם  .183

ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי להתגבר  .183.1

 על קושי זה. 

ים להוציא תעודות על שברי מניות או להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסו .183.2

שיקבע הדירקטוריון, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של בעלי המניות או למכור שברי 

 מניות ולשלם את התמורה )נטו( לזכאים להם.

לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או שמסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה  .183.3

 לחוק החברות.  291ר בסעיף ו/או לחלוקה, ובמיוחד, לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמו

לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי  .183.1

 המניות על סמך השווי שנקבע.

להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי שייראה למועיל  .183.5

 בעיני הדירקטוריון.

חר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או לעשות כל סידור או הסדר א .183.6

 החלוקה, לפי העניין. 

 דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא יישאו ריבית או הפרשי הצמדה מסוג כלשהו.  .181

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה  .185

ה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל שנקבעה עבור

ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין המניה 

האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם 

 . בעלי מניות אחרים
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הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי  .186

, עד שירשם אותו אדם כבעליה של מניה תקנון זהאדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה לפי 

 או עד שיעבירה כדין. 

דים או הקצאת מניות ההטבה ואת כל הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנ .187

ההסדרים הקשורים בכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים, הן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים והן לגבי 

 בעלי המניות האוחזים בשטר מניה. 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע, כדלקמן: .187.1

דנד או כספים שיחולקו לבעלי מניות רשומים בכפוף לאמור בתקנת משנה )ב( להלן, דיבי (א)

ישולמו לבעלי מניות רשום, על ידי משלוח המחאה בדואר לכתובתו, כפי שהיא רשומה 

במרשם בעלי המניות, או במקרה של בעלים רשומים במשותף במניה למי ששמו מופיע 

ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה. כל משלוח של המחאה כאמור ייעשה על 

יכונו של בעל המניות הרשום. הדירקטוריון רשאי לקבוע כי סכום הנמוך מסכום ס

 מסוים שיקבע שעל ידי הדירקטוריון לא ישלח בהמחאה;

הדירקטוריון רשאי לקבוע שהתשלום יעשה במשרד או בכל מקום אחר שייקבע על ידי  (ב)

 הדירקטוריון.

המניות האמורים באמצעות החברה דיבידנד שיחולק לבעלי מניות שאינם רשומים, יועבר לבעלי  .187.2

 לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי להשקיע דיבידנד שתשלומו לא נדרש לאחר שהוכרז עליו או להשתמש בו באופן אחר  .188

ם לטובת החברה עד שיידרש. דיבידנדים שלא נדרשו במשך שבע שנים לאחר שהוכרזו, יראו את הזכאי לה

 כמוותר עליהם והם יוחזרו לבעלות החברה.

189.  

לעיל, רשאי הדירקטוריון, אך לא חייב, לפי שיקול דעתו, להקצות לנאמנים או  187 לצרכי תקנה  .189.1

ם למטרה זו, את ניירות הערך שיש להקצותם לבעלים של שטרי מניה לקרואי שם שימונו על יד

ולתת לנאמנים או קרואי שם, כאמור, הוראות בקשר לניירות הערך האמורים, והכל לפי שיקול 

דעתו של הדירקטוריון. כל הקצאה כאמור לעיל, תיחשב כהקצאה והוצאה, כדין, לבעלים של 

נאמנים, כאמור, יהיו בני תוקף ויחייבו את הבעלים של שטרי מניה, וכל פעולות קרואי השם או ה

 שטרי המניה.

לעיל, כדי לאתר את בעלי המניות האוחזים בשטרי מניה  189.1 מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  .189.2

והזכאים לזכויות הנאה בגין מניותיהם כאמור לעיל, תפרסם החברה הודעה בדבר החלוקה 

בר ההחלטה בעיתון יומי המתפרסם בישראל בשפה העברית. הודעה כאמור תכלול פרטים בד

ואופן חלוקת זכויות ההנאה וכן את מספר התלוש שיש להציגו לשם קבלת זכויות ההנאה. עם 

הצגת התלוש שיש להציגו ומסירתו במקום שנקבע בהודעה, יהא זכאי מוסר התלוש לזכויות 

ההנאה הנובעות מהחלוקה באופן יחסי למספר המניות הכלולות בשטר המניה אליה שייך 

 התלוש. 

לאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע באותה הודעה מועד שלא יפחת משישה חודשים  בנוסף .189.3

מיום פרסומה בעיתונות, לראשונה, שלאחריו כל נייר ערך או נכס אחר שחולק ולא נדרש, יימכר 

על ידי הנאמנים או קרואי השם, וכל אדם שיופיע לאחר מועד זה ויציג את התלוש שנקבע 
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בל רק את התקבולים, נטו, מהמכירה של ניירות הערך או הנכסים לפי בהודעה, יהא זכאי לק

 העניין, והריבית שנצטברה בגינם. 

החברה, הנאמנים או קרואי השם יהיו רשאים להכיר בזכותו המוחלטת של האדם שיציג בצורה  .189.1

האמורה לעיל את התלוש שנקבע בהודעה, לכל זכויות ההנאה הנובעות מהחלוקה והמתייחסות 

ות הכלולות בשטר המניה, אליה שייך התלוש, ומסירת התלוש תהווה הפטר מלא לחברה וכן למני

לנאמנים או לקרואי השם, למסירתם של ניירות הערך שחולקו או של התקבולים בגין מכירתם, 

 למציג התלוש, לפי העניין. 

 מסמכי החברה

לחוק החברות, בהתקיים התנאים  181לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף  .191

 שנקבעו לכך.

לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, להחליט על מתן זכות עיון  190 מהאמור בתקנה מבלי לגרוע  .191

 כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון. במסמכי החברה, או

לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם הוענקה להם זכות כאמור,  .192

 . לעיל 191 על פי חוק החברות או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי הדירקטוריון, כאמור בתקנה 

בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על פי תקנון זה,  .193

 הדירקטוריון.ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט 

 דוחות כספיים

הדוחות הכספיים של החברה יאושרו על ידי הדירקטוריון ויחתמו בידי מי שיוסמך לכך על ידי  .191

 הדירקטוריון וכנדרש על פי דין. 

 מבקר פנימי

 דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת.  .195

ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי, כפי שייקבע הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב  .196

הדירקטוריון. אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, יהיה יושב ראש הדירקטוריון הממונה הארגוני על 

 המבקר הפנימי.

המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון או לאישור ועדת הביקורת, כפי שיקבע הדירקטוריון הצעה  .197

תית והדירקטוריון או ועדת הביקורת לפי העניין, יאשרו אותה בשינויים לתכנית עבודה שנתית או תקופ

 הנראים להן. כל עוד לא קבע הדירקטוריון אחרת תוגש תוכנית העבודה לדירקטוריון ותאושר על ידו.

 רואה חשבון מבקר

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום  .198

 פה השנתית שלאחריה.האסי

על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים לתקופה 

ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה או מונו, לפי 

 העניין.

לעיל, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת  198 מונה לחברה רואה חשבון מבקר, כאמור בתקנה  .199

 הביקורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
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ידי שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת, ייקבע ב .211

 הדירקטוריון.

 הודעות

מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות )לרבות חברה לרישומים( על פי הוראות החוק או על פי  .211

 תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה: 

 לעיל. 88 הודעה על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה  .211.1

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על ידי מסירה  .211.2

ביד, או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר 

הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת  ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה,

 שנמסרה על ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו.

הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר  .211.3

 הפקסימיליה שנמסר על ידו לחברה.

אר האלקטרוני שמסר הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני תישלח לבעל מניה בהתאם לכתובת הדו .211.1

 לחברה.

הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו. הודעה או  .212

מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם נושאים 

עה בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך את הכתובת הנכונה ומבוילים כדין. המסירה תיחשב כאילו בוצ

הרגילה על ידי הדואר, ולא יותר משלושה ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה כאמור 

בבית הדואר. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב כנמסרת עשרים וארבע שעות 

 לאחר שיגורה. 

אין באמור לעיל כדי להטיל חובה על החברה למסור הודעה לבעל מניה שלא מסר כתובת למסירת  .213

 הודעות. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות, על ידי פרסום ההודעה פעם  .211

ת ההודעה, אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסיר

לעיל. תאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי  201 כאמור בתקנה 

 המניות.

מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל דרך  החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל .215

 אחרת לרבות באמצעות האינטרנט. 

לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לשותף ששמו נזכר  .216

 לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה. 

עדים תיחשב כמסירתם לידיו מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיו .217

 של אותו אדם. 

, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו של החברה כל אדם שנתגלגלה לידיו זכות למניה .218

כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו 

 פרטיו במרשם. 
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מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים כהלכה  כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל .219

למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין )בין אם 

החברה ידעה על כך ובין אם לאו(, כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה 

שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או הזכאי להן מכוח  כאמור יחשבו לכל מטרה

 הסבת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או במקומו.

בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי תקנון  .211

ותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, ומשעשה זה או לפי החוק, לו

כן יחשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, יחשבו 

 כתקפים ושרירים. 

או מתן הודעה באיזה אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך  .211

 מהאופנים המפורטים בתקנון זה, ייחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול בו. 

כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך תקופה מסוימת, יובא  .212

דרכים יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת ה

המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור 

 לעיל. 

 מ י ז ו ג

בדבר  , או של אסיפת סוג, לפי העניין,האסיפה הכללית ה שלבכפוף להוראות החוק, הרוב הדרוש להחלט .213

 .רגילהינו רוב  ,מיזוג

 פירוק 

אם החברה תפורק בין מרצון ובין באופן אחר, יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל  .211

התחייבויותיה בין בעלי המניות, יחסית להחזקותיהם בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ביום 

 תחילת הפירוק.

ורש אחרת בתקנון זה או אלא אם נקבע במפ -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  .215

 תחולנה ההוראות הבאות: -בתנאי ההנפקה של מניה כלשהי 

אם נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה אינם מספיקים להחזרת כל הון המניות הנפרע, והיחס  .215.1

בין הסכום המשולם לבין הערך הנקוב אינו שווה בכל מניות החברה, אזי יוציא המפרק דרישות 

היחס הנ"ל. נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה בתוספת הסכומים תשלום כאלה שישוו את 

"הנכסים  -שיגבו מכח דרישות התשלום שיוצאו עפ"י סעיף זה )במידה והוצאו( יקראו להלן

 העודפים".

המפרק יחלק את הנכסים העודפים בין בעלי המניות בכפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות  .215.2

 לפי סדר העדיפות והיחס הבאים:

 פרי פסו באופן יחסי להון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות. -החזר הון המניות  .215.2.1

פרי פסו באופן יחסי להון הנפרע על ערכן  -יתרת הנכסים העודפים )במידה וקיימת(  .215.2.2

הנקוב של המניות ולמטרה זו יחשב כל סכום שלא נדרש על מניות כנפרע, ואילו כל 

למועד תחילת הפרוק לא ייכלל בהון הנפרע  רעון ולא שולם עדיסכום שנדרש ועמד לפ

 למטרת חלוקה זו.
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, יכול המפרק לחלק את הנכסים רגילבאישורה של האסיפה הכללית בהחלטה שנתקבלה ברוב  .215.3

העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים 

 י שהמפרק ימצא לנכון.כפ ,בעלי המניות טובתקדון ליפבהעודפים לידי נאמן 

**** 
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 תמורת הצעת ניירות הערך וייעודה – 5פרק 

 תמורת ההנפקה לחברה בתשקיף המדף .1.1

תשקיף המדף אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך במועד פרסומו ובהתאם לא תהיה כל תמורה מיידית 

 בעקבות פרסום התשקיף. 

פי דוחות -בהתאם לאמור, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על

הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית 

 פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת. -של והשקעותיה של החברה ו/או על

פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה -מורת ההנפקה עלתה ויקבע ייעוד ספציפי או שונה מהאמור להי

 כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף.
 בתשקיף להשלמה ההנפקה לחברהמורת ת .1.5

הנפקה לציבור, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקת ניירות יידית הצפויה ברוטו לחברה מההתמורה המ

אשר החברה תפרסם בהתאם  המשלימה בהודעה יפורטווהתמורה נטו הצפויה מההנפקה, הערך המוצעים 

החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה,  ( לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה.5()1)א16לסעיף 

 ה.לרבות עלויות הפצ, את עלויות ההנפקה, לרבות ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף

 ההנפקהתמורת ייעוד  .1.5

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה למועד התשקיף, 

כפי שיהיו מעת לעת, ובין היתר, לצורך הגדלת בסיס ההון של החברה אשר ישמש לקידום עסקיה ופיתוחה 

ש התמורה , תשמבנוסף, פעילות המחקר והפיתוח של החברה וכן פיתוח מוצרים חדשים. של החברה

. מובהר בזאת, כי השימוש בתמורת ההנפקה יעשה בשים לב של החברהוהמכירות מערך השיווק  בתלהרח

החברה  ה העסקית שלאסטרטגיההחברה כפי שתהיה מעת לעת. לפרטים אודות לאסטרטגיה העסקית של 

 6.40סעיף  למועד התשקיף )אשר עשויה להשתנות בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעת(, ראו

  לתשקיף. (תיאור עסקי התאגיד) 6פרק ב

שלשם קידום השגתם  ,הקרוביםהחודשים  15במהלך של החברה למועד התשקיף, יעדי המחקר והפיתוח 

השלמת התכנון ההנדסי והעיצובי של מכונת  , בין היתר,בכוונת חברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה, הם

בהשקעה  5051של שנת  1רבעון במהלך )סונית -אולטרההטכנולוגיה התעשייתית המבוססת על הפיילוט ה

-האפליקציה האנטיהפורמולציה והתהליך של השלמת פיתוח אלפי דולר ארה"ב(;  500-של כמוערכת 

 מיליון דולר ארה"ב( 1-של כמוערכת בהשקעה  5051שנת של  5במהלך רבעון ברמה תעשייתית )פתוגנית 

תמורת חלק מ לייעד החברה בכוונתומחקר ופיתוח ברמת מעבדה של אפליקציה לחסינות מים. בנוסף, 

לשנת  5)במהלך רבעון  כימיות-למימון ניסויים במסגרת המחקר והפיתוח של האפליקציות הסונו ההנפקה

ריים קבלת אישורים רגולטומימון העלויות הכרוכות ב(; אלפי דולר 110בהשקעה מוערכת של  5051

אלפי דולר  500בהשקעה מוערכת של  5055של שנת  1לרבעון  5051לשנת  4)בין רבעון נדרשים בשווקי היעד 

 5)במהלך רבעון  מעבר לשלב היישום של הטכנולוגיה בקווי אשפרה תעשייתייםכן מימון עלויות הוארה"ב( 

עדי החברה בטווח הקצר ראו לפרטים נוספים אודות י .אלפי דולר( 510בהשקעה מוערכת של  5055לשנת 

יובהר, כי למועד התשקיף, ייעוד תמורת ההנפקה כמפורט לעיל הינו בגדר לתשקיף.  6בפרק  6.14.19סעיף 

יעוד לפיכך, עשויים לחול שינויים הן בי. כוונה של הנהלת החברה שטרם התגבשה לכדי החלטה סופית
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על  ין הרכיבים השונים להם היא נועדה לשמשוהן באופן ייחוס תמורת ההנפקה הצפויה ב תמורת ההנפקה

 .פי כוונת הנהלת החברה למועד התשקיף

תמורת ההנפקה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ייעוד בדבר לעיל הערכות החברה 

. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מן 1968-, תשכ"חניירות ערך

שינויים בשוק ההון,  זההצפוי בשל אירועים שונים אשר אין לחברה שליטה מלאה עליהם, ובכלל 

העסקית של  לרבות בנוגע לשינוי באסטרטגיה החלטות עתידיות של האורגנים המוסמכים של החברה

 ה של, שינויים בענף פעילותה של החברה, סיכונים הכרוכים בפעילותקהובייעוד תמורת ההנפ החברה

 החברה ועוד.

 תקופת הביניים .1.4

בפעילות החברה  בתקופה שבין מועד פרסום התשקיף וגיוס הכספים על פיו, ועד להשקעת תמורת ההנפקה

(, על פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת "תקופת הביניים")להלן:  לעיל 5.3בסעיף  כאמור

 איןלמועד התשקיף יובהר, כי . קדונות שקליים בבנק בישראליתופקד בעו"ש ו/או פ תמורת ההנפקה לעת, 

בקשר עם הכספים שינוהלו כאמור, למעט לצורך הגנה על חשיפות  פיננסיים בנגזרים לפעול החברה בכוונת

 הנובעות מפעילות החברה, ככל שיוחלט לבצע הגנה כאמור, בהתאם לשיקול דעתה של החברה.

לשנות את יעוד ההנפקה בהתאם למצב השוק ובהתאם לצרכי החברה. החברה  רשאיתהחברה תהיה 

ובהתאם לכך, מדיניות ההשקעה של החברה עשויה להשתנות בהתאם למצב תפעל לשם מקסום רווחיה 

 השוק.

 חיתום .1.1

הערך על פי תשקיף להשלמה זה צפויה להיות מובטחת בחיתום, ובכל מקרה הצעה לא  ניירות הנפקת

 .לתשקיף 5 בפרק 5.14 סעיף ראו לפרטים. חיתומיתאחידה על פי תשקיף זה מותנית בהתחייבות 
 תמורה מזערית .1.6

 נקבע סכום תמורת הנפקה מינימאלי כתנאי להנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף. לא
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  תיאור עסקי התאגיד  – 6פרק 

  

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה - חלק ראשון 

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1

 כללי 6.1.1

תחת השם ט.א.ב. טכסטיל אנטי  2013בדצמבר  29החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום 

 2019במרץ  28ננו טקסטיל בע"מ וביום - שונה שמה ל 2015בינואר  15בקטריאלי בע"מ. ביום 

ו מר יהושע התשקיף בעל השליטה בחברה הינלמועד  לשמה הנוכחי. שם החברה שונה

 ,(לא בדילול) מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 59.32%- המחזיק בכ הרשקוביץ,

     1.בע"מ שי ספיר השקעותבאמצעות חברת 

ממועד היווסדה ולמועד התשקיף, החברה עוסקת במחקר ופיתוח לצורך מסחור פטנטים וידע 

פעמי בשימוש באנרגיה אולטרסונית - בקטריאליים של טקסטיל רב- בתחום הציפויים האנטי

   ).״הידע״אילן (להלן: - מאונ׳ בר 3תחת הסכם רישיון מסחור 2(גלי אולטרה סאונד)

 2020 השני של שנתלאור התקדמות החברה בשלבי המחקר והפיתוח, החלה החברה ברבעון 

ם המיועדים לציבור הרחב, המבוססים על הידע של החברה בייצור, שיווק ומכירה של מוצרי

במחלת  ושתוכננו לספק למשתמש הגנה מפני וירוסים ובקטריות, ובכלל זה מפני הידבקות

בייצור, שיווק ומכירה של מסיכות מגן לפנים הקורונה. למועד התשקיף, החברה עוסקת 

בקטריאלי ואנטי וויראלי, המיועדות לציבור - הניתנות לכביסה ושימוש חוזר עם ציפוי אנטי

  . הרחב

 מחקר ופיתוח 6.1.2

 – 2009בין השנים  שהתבצע מחקר ופיתוחפרויקט  העל ידי החברה הימסחור הידע הרקע ל

מומן בסכום של ש ,מאוניברסיטת בר אילן מחקרצוות בהובלת (טרם הקמת החברה)  2013

  ).פרוייקט סונו״של האיחוד האירופאי (להלן: ״ FP7מיליון אירו על ידי יוזמת המענקים  8.3

פרוייקט סונו זכה לתמיכת האיחוד האירופאי בהינתן הפוטנציאל של השימוש בידע לתת 

מענה לזיהומים הנרכשים בבתי חולים, בעיה הנחשבת למגפה במערכת הבריאות העולמית, 

גובה את חייהם של מאות אלפי בני אדם ומסבה נזק כלכלי ישיר של עשרות מיליארדי 

 וארה״ב מדי שנה.  דולרים למערכות הבריאות באירופה

המניע העיקרי לתמיכת האיחוד האירופאי בפרוייקט סונו הייתה ההנחה כי טקסטיל שיטופל 

                                                 

 

 לתשקיף זה. 3בע"מ ראה פרק  שי ספיר השקעותנוספים אודות חברת  לפרטים1
 .לפרק זה לתשקיף 6.29לפרטים בנוגע לפטנטים, ראו להלן בסעיף 2
 .לפרק זה לתשקיף 6.37.1אילן, ראו להלן בסעיף - לפרטים בנוגע להסכם רישיון המסחור מול אונ׳ בר3
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בקטריאליות שלו גם לאחר כביסות תעשייתיות - בשימוש בידע ישמר את התכונות האנטי

מרבית בתי החולים בעולם. עמידות הטיפול בלניקוי וחיטוי מוצרי הטקסטיל  המשמשות

   שייתיות הינו תנאי סף לחדירה לשוק בתי החולים.לכביסות תע

 ;טיפול בבד בשימוש בידעלבניית שתי מכונות פיילוט  (א) :היוהעיקריות מטרות הפרוייקט 

 לבד בתצורת גליל בקטריאלי בתהליך רציף- טיפול אפליקטיבי אנטישל ביצוע בהצלחה  (ב)

)roll-to-rollאבץ; תמבוססת נחושת ובכימיה מבוסס ) לאלפי מטרים של בד בשימוש בכימיה 

ביצוע ניסוי קליני קטן היקף בבית  (ד) ;4עמידות הטיפול לכביסות תעשייתיותהוכחת  (ג)

חולים והוכחה כי השימוש במוצרי טקסטיל אשר יוצרו מהבדים המטופלים מוביל להפחתת 

 (א)במסגרת הפרוייקט הושגו היעדים הבאים: . רמות הזיהום הבקטריאלי בקרב מאושפזים

במתקנים של שניים מהשותפים  טיפול בבד בשימוש בידעלשתי מכונות הושלמה בנייתן של 

תעשייתית ויישום הידע - גמלון הטכנולוגיה לרמה חצי (ב) ;באיטליה וברומניה בפרוייקט

הוכח כי  (ג)); ל״״הבד המטופבתהליך רציף (להלן:  5בהצלחה על גבי אלפי מטרים של בד

 75 –כביסות תעשייתיות ב  100גם לאחר  6בקטריאלית- הבד המטופל מספק פעילות אנטי

הוביל לירידה  9המטופל בניסוי קליני קטן היקף 8הוכח כי שימוש בבד (ד) ;7מעלות צלסיוס

בזיהום הבקטריאלי בקרב המטופלים שעשו שימוש במוצרי טקסטיל מהבד המטופל לעומת 

   .קבוצת הביקורת שעשתה שימוש במוצרי טקסטיל מבד לא מטופל

 10יום ב השגת היעדים במסגרת פרויקט סונו הובילה להקמתה של החברה ולהתקשרותה

, חברה למחקר ופיתוח בע״מ- ביראדעם  הידעלמסחור הפטנטים ובהסכם רישיון  2014ביוני 

האחראית על מסחור הטכנולוגיות המפותחות במכוני , אוניברסיטת בר אילןחברה בת של 

   10)."ביראד"(להלן:  האוניברסיטההמחקר והפיתוח של 

למועד התשקיף, . הידע גיןבמסחור הזכויות את במסגרת הסכם הרישיון, רכשה החברה 

ומקנות לחברה את זכות המסחור  11הרישיון כוללות את כל העולםהזכויות מכח הסכם 

פעמי - בקטריאלית בשימוש על טקסטיל רב- הגלובאלית והבלעדית של האפליקציה האנטי

                                                 

 

. אובחנה פעילות נייטרלי pHבעל בשימוש בנוזל כביסה  ISO6330בד שטופל בתרכובת כימית מבוססת נחושת. כובס בהתאם לתקן 4
.Log-4בקטריאלית  ברמה של - אנטי

 משולב פוליאסטר וכותנה. 5
הן בשימוש בתרכובת כימית מבוססת אבץ ובתרכובת כימית  Log-6בקטריאלית ברמה של - לפני ביצוע כביסות אובחנה פעילות אנטי 6

 מבוססת נחושת.
ילות . אובחנה פענייטרלי pHבעל בשימוש בנוזל כביסה  ISO6330בד שטופל בתרכובת כימית מבוססת נחושת כובס בהתאם לתקן  7

  .Log-4בקטריאלית  ברמה של - אנטי
  בד שטופל בתרכובת כימית מבוססת אבץ. 8
כקבוצת ביקורת. 16 –מטופלים ו  21 9

.הבעלים של הידע והפטנטים על פי הסכם הרישיון הינה אוניברסיטת בר אילן 10
 הפטנטים הרשומים הכלולים בהסכם הרישיוןלפרטים בדבר  יצוין ויובהר, כי הפטנטים הכלולים ברישיון אינם רשומים בכל העולם. 11

 לפרק זה לתשקיף. 6.29ראו להלן סעיף 
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)textile washable.(12  למועד התשקיף, צוות המו״פ של החברה ביצע מספר שינויים מהותיים

בטכנולוגיה לאור אתגרים מסחריים וטכניים בדרך יישום הטכנולוגיה כפי שפותחה 

שינוי הנדסת ועיצוב המכונה, שינוי הנדסת ועיצוב הרכיבים  ,ובין היתרבפרוייקט סונו, 

מית. שינויים אלו הוכחו כבעלי ערך מוסף האולטרסוניים ושינוי הנדסת וייצור התרכובת הכי

עם השינויים החדשים, ונכון למועד  מהותי ליישימות מסחור הטכנולוגיה בצורה רחבת היקף.

מעלות  60 –כביסות ב  65 – אחרלפתוגנית - שימור פעילות אנטיהתשקיף, החברה הוכיחה 

   .ISO6330תחת תקן  נייטרליבשימוש בדטרגנט 

, הן בבתי חולים והן נגד מגפות וזיהומים נרכשיםהובלה עולמית במלחמה  ינוחזון החברה ה

לתעשיית  יםמתקדמה הטיפולים האפליקטיביים כן הובלה עולמית של שוקו בשוק הפרטי,

, חסינות אש, וצביעה, אשר כולן יהיו מבוססות על שימוש דחיית נוזלים, כגון הטקסטיל

טקסטיל (להלן: לבאנרגיה אולטרסונית לצורך החדרת תרכובות הכימיה השונות 

  .)״הטכנולוגיה״

לחברה החופש לבצע מחקר, פיתוח ומסחור של טיפולים אפליקטיביים נוספים לטקסטיל 

  וצביעה. חסינות מים, חסינות אש, –שאינם תחת הידע, לדוגמא 

אשר המספקות מוצרי טקסטיל לשווקים שונים ו רבות חברות קיימות בשוק ,למועד התשקיף

בקטריאליות - מעוניינות להטמיע טכנולוגיות להקניית תכונות אנטילמיטב ידיעת החברה 

של החברה הינם שוק בתי  היעד העיקרייםשווקי  ,ויראליות לטקסטיל. עם זאת- ואנטי

שוק התחבורה  ;ימוש רחב היקף בכביסות תעשייתיותהמלונאות, בהם נעשה שהחולים ושוק 

 הור פנים הרכב לאור מגפת הקורונהבו מותגי רכב מובילים בוחנים הטמעת טכנולוגיות לטי

ספורט בו נעשה שימוש הושוק הלבשת והנעלת  ;הרכב האוטונומי עידןלקראת  וכן

בקטריאליות בצורה נרחבת בעשור האחרון לצורך שיווקן - בטכנולוגיות טקסטיליות אנטי

  פעילות גופנית. לאחרכטכנולוגיות המונעות הצטברות ריח במהלך / 

השגת היעדים הנדרשים בשלב המחקר והפיתוח, ל בכפוף ,המודל העסקי אליו מכוונת החברה

פעמית של מכונת הספגת בד - , הכולל מכירה קפיטלית חד”HP“הינו מודל תואם למודל 

), וכן כימית״-״מכונת הספגה סונוהכוללת רכיבים אולטרסוניים (להלן:  ,בתהליך רציף

פול האפליקטיבי הנדרש, מכירה חוזרת של החומרים המתכלים השונים, בהתאם לטי

  .המכונלשימוש ב

 BRÜCKNER Trockentechnik –גרמנית החברה ההתקשרה החברה עם  2018בינואר 

GmbH & Co. ) :להלן“Bruckner”(,  בתחום בעולם מהחברות המובילות והמוכרות

ת מכונ בהסכם לפיתוח ,אפליקטייבים לבדיםלטיפולים מכונות הייצור, השיווק והמכירה של 

  )."מכונת הפיילוט"תעשייתית (להלן:  כימית- הספגה סונו

                                                 

 

לפרק זה לתשקיף. 6.37.1לפרטים אודות הסכם הרישיון ראו להלן סעיף 12
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 –בעולם בתחום הטקסטיל  ההמוביל ההאצה תוכניתהתקבלה החברה ל 2018במאי 

”Plug and Play –Fashion for Good “13  :לתמוך  במטרה מהאשר ק )״האקסלרטור״(להלן

ו/או  ר הזיהום הסביבתי והאישיולמזע הפועלותאפ מתחום הטקסטיל - בחברות סטארט

 למועד התשקיף .ידידותית לסביבהשהטכנולוגיה שהן פיתחו / מפתחות הינה טכנולוגיה 

במסגרתה  ,)״scaling program״להלן: ( של התוכנית ליוזמת ההמשך התקבלה החברה

 .םעל ידהטכנולוגיה  בחינתלעם מותגי אופנה עולמיים מובילים מבצעת פיילוטים  היא

, וככל שידוע לחברה, עד כה, 14אלפי אירו בחברה 200האקסלרטור השקיע  2018באוקטובר 

שקיבלה חברות הזנק שהשתתפו באקסלרטור, החברה הינה היחידה  150 –מתוך יותר מ 

   .בהיקף הנ"ל השקעה

 שלהטכנולוגיה ו שלכולל בדיקת נאותות  scaling program –תהליך הקבלה לאקסלרטור ול 

בדיקת הנאותות  .מועמדות החברת הזנק אשר הגישכל הערכים המוספים הסביבתיים של 

 Adidas, PVH (Tommyביניהםסחריים של האקסלרטור, השותפים המ ידי עלמתבצעת 

Hilfiger, CK, Speedo) Chanel, Kering (Gucci, etc.), C&A, Bestseller  .ועוד  

, וכן להשקעה של scaling program –החברה לאקסלרטור ול  קבלתל ות העיקריותהסיב

) בביצוע chemical binderייתור השימוש ב״דבקים״ ((א)  :ינן, ההאקסלרטור בחברה

יכולת (ב)  ;, הנחשבים למזהמים סביבתייםטיפולים אפליקטיביים בטכנולוגיה של החברה

הטכנולוגיה לייתר את השימוש בכימיקלים מזהמים נוספים ולהשיג את התוצאות הנדרשות 

  לכביסות.גבוהה עמידות (ג) - ו ;בשימוש בכימיקלים ידידותיים לסביבה

של  SMEמיליון אירו תחת יוזמת  2.4 בסךבמענק לא מדלל החברה זכתה  2019באוגוסט 

, בקטריאלית- האיחוד האירופאי לטובת סיום התיעוש והמסחור של האפליקציה האנטי

על ידי  השאושר תוכניתה .מיליון אירו 1.06- כהתשקיף סך של מתוכם הועבר לה למועד 

א היו 2019באוגוסט  1ביום  םחודשים שתחילת 24 לתקופה של האיחוד האירופאי הינו

 תוכנית״(להלן:  לפרק זה 6.37.21 סעיףב להלןמשימות ויעדים, כמפורט ב עמידהעל  תמבוסס

  ).אירופאי״האיחוד 

גן וגייסה - הקימה החברה מעבדה מתקדמת ברמת 2019 הרביעי לשנתרבעון מהלך הב

חוקרים מובילים מתחומי הכימיה וההנדסה על מנת להאיץ את תהליך התיעוש של 

ויראלית ובמקביל להתחיל בפיתוח של אפליקציות - בקטריאלית והאנטי- האפליקציה האנטי

  נוספות (כגון, אטימות למים, חסינות אש וכיוצ"ב).

האירופאי, האיחוד  תוכנית, בהתאם ליעד הנדרש תחת 2020 של שנתהשני  רבעוןמהלך הב

                                                 

 

13https://fashionforgood.com/ 
 לתשקיף 3פרק ב 3.6.2- ו 3.6.1 פים, ראו סעיהסכמי ההשקעה בחברה במסגרת התוכניתלפרטים בנוגע ל14
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ניסיונות התעשייתיים שנעשו על מכונת במסגרת ההחברה לתוצאות משביעות רצון  ההגיע

   בגרמניה. Brucknerהפיילוט בקו המו״פ של 

למועד התשקיף החלה החברה בביצוע פיילוטים ברמת מעבדה עם חברות מובילות כמו כן, 

 .התחבורה, האופנה, הלבשת והנעלת ספורט, ואופנה עיליתמתחום 

 ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים 6.1.3

  במטרה 2020 שנת של הראשון רבעוןה בסוף הוקמה החברה של המוצרים חטיבת

שוק למוצרים מבוססי טכנולוגייה החברה אשר נמכרים ברווחיות בביקוש לבחון את ה

 סונוביה למותג הצרכנית המודעותאת  להעלות; )Proof of Conceptגולמית גבוהה (

יאפשר את האצת פיתוח שמזומנים  ; וליצור תזריםהחברה של הטכנולוגיה וליתרונות

מכירות ראשונות ל הגעהסקיים לצורך עהפעולה ההאצת שיתופי את החברה ו ה שלטכנולוגיה

 חטיבת הטכנולוגיה.של 

בעולם, הוכיחה  SARS-COV-2, לאחר התפרצות נגיף ה 2020 השני לשנתרבעון מהלך הב

שיווק ב ,תעשייתי והחלה בייצור של בדים שטופלו במכונת הפיילוטהחברה יעילות נגד הנגיף 

  .המיועדות לציבור הרחב פעמיות- רבמגן מכירה של מסכות בו

וסך ההכנסות  2020יוני ב 30עד ארה"ב מיליון דולר  1.7- הסתכמו לממכירות סך ההכנסות 

במהלך הרבעון . ארה"ב מיליון דולר 5- למעלה מבהסתכמו  2020בספטמבר  30המצטברות עד 

וזאת, בין נמשכת  המוצרים ולמועד התשקיף, מגמת הגידול במכירות 2020הרביעי של שנת 

היקף  של הדרגתית הגדלהאדם מקצועי בתחום השיווק באינטרנט,  כח גיוס לאור היתר,

  המכירה באינטרנט. פלטפורמותהגדלה של מספר  כןו ההשקעה בפרסום

 בחו"ללמסחר  רישום 6.1.4

 האמריקאיתניירות הערך  לרשותהגישה החברה (תחת שמה הקודם)  2015פברואר  בחודש

(להלן בסעיף  OTC- ה בבורסתלמסחר בארה"ב  ורישומן לציבורהחברה  מניות להצעת בקשה

 24אולם ביום  2015במרץ  31). הבקשה אושרה וקיבלה תוקף החל מיום "הבקשה"זה: 

מבלי שבוצעה  הערך ניירות הצעת ביטול עלהודיעה החברה לרשויות בארה"ב  2015באוגוסט 

למסחר. לאחר מכן ועד  ההנפקה של ניירות ערך כלשהם על פיה או רישום של מניות החבר

"ב על בסיס וולונטרי על בארה לרשויות סמכיםמלעת  מעתהחברה הגישה  2019לחודש ינואר 

ונכון למועד התשקיף  הנ"למועד ה, אולם החל מהבקשהמנת לשמר את האפשרות לחדש את 

יובהר, כי ניירות הערך של החברה לא היו ולמועד  .כאמור עודאינה פועלת  החברההחברה 

   .או במדינה זרה אחרת התשקיף אינם רשומים למסחר בארה"ב

  החברה יעדי 6.1.5

בתקופה שלאחר הרישום למסחר של ניירות הערך של החברה בבורסה על פי תשקיף זה, ככל 

שיושלם, היעד האסטרטגי של החברה הוא להמשיך ולעסוק בפעילות מחקר ופיתוח, כמפורט 

בקטריאליות - אנטיאפליקציות זה בכלל לעיל, של אפליקציות שונות בשימוש בטכנולוגיה, ו

 . זאת,נות מים, חסינות אש, צביעה, ועוד), חסיפתוגניות״- ״אנטיויראליות (להלן: - ואנטי

במטרה לענות על הצורך שזיהתה החברה בתעשיית הטקסטיל לטיפולים אפליקטיביים 
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המציגים יכולות וביצועים משופרים ביחס למוצרים הזמינים כיום בעולם ו/או ידידותיים 

חברה מפתחת את מוצריה כך שיעמדו בתקנים והדרישות הנדרשים בתחום וזאת לסביבה. ה

 היעדיםנוספים אודות  לפרטים .מכיוון שרוב מוצרי החברה נמכרים וצפויים להימכר בחו"ל

  .זה בפרק 6.40סעיף  להלן ראוהחברה  של העסקית והאסטרטגיה

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח ומצויה בתחילת דרכה. נכון למועד התשקיף אין וודאות כי החברה 

ויראלית או כי תצליח להשלים - בקטריאלית והאנטי-תצליח להשלים את פיתוח האפליקציה האנטי

את הפיתוח של מוצרים עתידיים ו/או משלימים של החברה, ו/או את מסחור האפליקציות, ו/או את 

ת המטרות לשמן הן נועדו. לאור האמור, השקעות החברה בפיתוח האפליקציה הנוכחית ו/או השג

אפליקציות עתידיות עלולות לרדת לטימיון. כמו כן, ככל שהחברה לא תצליח לעמוד ביעדיה בטווח 

  הקצר היא עשויה להידרש לגיוסי הון נוספים. 

זה הינן  תשקיףרטים לעיל ולהלן ב, כל ההערכות והאומדנים המפומבלי לגרוע מהאמור לעיל

(להלן:  1968 - בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כהגדרתם ,הערכות, תחזיות ואומדנים הצופים פני עתיד

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד  החברה , המבוססים על הערכות)"חוק ניירות ערך"

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, . החברהוודאי ואינו בשליטתה של  התרחשותם, אם בכלל, אינו

עמידה י בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם א כולן או

התממשות איזה  ביעדי פיתוח ו/או אי עמידה ביעדי השיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או

  .תשקיףל 6.43מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 למועד התשקיף חזקותההמבנה  6.1.6

, אמריקאית בת חברה, .Sonovia Incמלוא הון המניות של ב מחזיקה חברההלמועד התשקיף, 

   אשר למועד התשקיף אינה פעילה.

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 6.2

 מפורטות בשלוש השנים האחרונות יהבמניותשל בעלי עניין בחברה עסקאות והשקעות בהון החברה ה

 לתשקיף זה.  3בפרק  3.2בסעיף 

 בידנדיםיחלוקת ד 6.3

  ממועד הקמתה החברה לא חילקה דיבידנדים ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים. 

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד או  ,: בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברהמדיניות חלוקת דיבידנדים

  מניות הטבה ותנאיה תתקבל על ידי דירקטוריון החברה. 
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  מידע אחר –חלק שני 

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 6.4

, יום 2018בדצמבר  31להלן יובא מידע כספי על תחום הפעילות של החברה מתוך דוחותיה הכספיים ליום 

   :דולר ארה"בבאלפי  2020 ביוני 30 ויום 2019בדצמבר  31

 
חודשים  שישהל

שהסתיימו ביום 
30/06/2020 

לשנה שהסתיימה 
 31/12/2019ביום 

לשנה שהסתיימה 
 31/12/2018ביום 

 -  -  1,728 הכנסות ממכירות

 -  -  276 עלות המכירות

 -  -  1,452 גולמי רווח

 360 745 157 הוצאות מחקר ופיתוח

 -  -  438  הוצאות מכירה ושיווק

 137 370 209 הוצאות הנהלה וכלליות

 )497( )1,115( 648 מפעולות )הפסדרווח (

 )9( )113( )69( , נטוהוצאות מימון

 )506( )1,228( 579 כולל לתקופה  )הפסדרווח (

 514 1,216 1,676  סך נכסים

 981 2,202 1,986  סך התחייבויות

 )467( )986( )310( )גרעון בהוןסך הון (

  

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעולות התאגיד 6.5

פעילות החברה עשויה להיות מושפעת ממגמות ו/או אירועים ו/או התפתחויות שונות בסביבה בה היא 

פועלת, ואלה עשויים להשפיע, חלקם באופן מהותי, על התפתחויותיה ותוצאותיה העסקיות, כמפורט 

  להלן.

  טקסטילל אפליקטיבייםהטיפולים השוק 

קצב . ב2019ת טריליון דולר נכון לשנ 1.9- שוק הטקסטיל העולמי הוערך בככמפורט בגרף שלהלן,  6.5.1

טריליון דולר  3.3- כהיקף של ל להגיעשוק הטקסטיל העולמי צפוי , 5.2%של מוערך צמיחה שנתי 

 :בכעשור 70% –גידול של למעלה מ  16 2030,15בשנת 

                                                 

 

1519-covid-from-recover-countries-help-can-industry-textile-the-https://www.weforum.org/agenda/2020/08/how/
16-fashions-fix-not-will-economy-circular-the-https://www.forbes.com/sites/gulnazkhusainova/2019/06/12/why

blem/#77deac5d4d05pro-sustainability 
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שוק הטיפולים האפליקטיביים העולמי למוצרי טקסטיל (מצעים, ביגוד, ריפודים וכיוצ"ב) מוערך  6.5.2

 21- בשנה לכ5.5% , וצפוי לצמוח בקצב של 2019מיליארד דולר ארה"ב נכון לשנת  15.2–בכ

החברה פועלת להתחלת מו״פ בנושא  ,למועד התשקיף 18 17 .2025 מיליארד דולר אמריקאי בשנת

  .שלה העתידי המוצרים סל את להרחיב במטרה דחיית נוזלים

עמידות בכביסות הנובעות מאי בשל מגבלות למועד התשקיף ולמיטב ידיעתה של החברה,  6.5.3

אינם מיושמים בצורה  פתוגניים- תועלת, טיפולים אפליקטיביים אנטי- עלותמשיקולי תעשייתיות ו

בתי החולים ושוק  שוק –רחבת היקף בשווקים העושים שימוש בכביסות תעשייתיות, ובעיקר 

 לטיפול 19דולר מיליון 296–כהמלונאות, אשר ביחד מגלמים פוטנציאל מכירות שנתי של 

למועד התשקיף,  .עמיד לכביסות תעשייתיות ובעל יחס עלות תועלת חיובי פתוגני אנטיאפליקטיבי 

מלון החברה בקשר עם חברות מובילות מתחום אספקת הטקסטיל לשווקי בתי החולים ובתי 

  מארה״ב ומאירופה, וצפויה לבצע פיילוטים עם אותן חברות.

למועד  ,2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  בעולם , לאור התפרצות מגיפת הקורונהבנוסף לכך 6.5.4

                                                 

 

17 -dyes-https://www.alliedmarketresearch.com/textile
market#:~:text=The%20global%20textile%20dyes%20market,a%20certain%20look%20to%20textiles. 

18-Finishing-Textile-Functional-release/2019/03/28/1781142/0/en/Global-https://www.globenewswire.com/news
-Market-Zion-2025-By-Million-391-6-USD-Reach-Will-Market-Agents
.Research.html#:~:text=According%20to%20the%20report%2C%20the,3.9%25%20between%202019%20and%202025 

ואם כן,  תיתממשנה שההנחותודאות  איןעל בסיס הנתונים.  החברה לש שונותהנחות  ועלעל נתוני שוק זמינים  מבוססהשוק  גודל 19
 .באיזה אופן
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שעד כה לא הטמיעו טיפולים אפליקטיביים חדשים , שווקים ולמיטב ידיעת החברה התשקיף

כיום בוחנים , היבשתית והאווירית התחבורה , כגון שוקבאופן רחב היקף פתוגניים- אנטי

טכנולוגיות שונות בתחום לצורך הטמעתן בקווי הייצור בעתיד הקרוב. שוק הרכבים החדשים 

 לטיפולים אפליקטיביים אנטי 21מיליון דולר 621מגלם פוטנציאל מכירות שנתי של  20העולמי

ם התחבורה מארה״ב למועד התשקיף, החברה בקשר עם חברות מובילות מתחו .פתוגניים

לפרטים נוספים אודות תוכנית הפיילוטים של  ומאירופה, וצפויה לבצע פיילוטים עם אותן חברות.

 בפרק זה.  6.10.4 החברה ראו להלן סעיף

למועד התשקיף, מותגי העל בשוק הלבשת והנעלת ספורט עושים שימוש רחב היקף בטכנולוגיות  6.5.5

פתוגניות לטקסטיל ומשווקים טכנולוגיות אלו כמסייעות במניעת ריחות רעים במהלך / - אנטי

מיליון  649שוק הלבשת והנעלת ספורט מגלם פוטנציאל מכירות שנתי של לאחר פעילות גופנית. 

למועד התשקיף, החברה בקשר עם ספקים מובילים לתחום הספורט מארה״ב  22.ארה"ב דולר

לפרטים נוספים אודות תוכנית הפיילוטים של  ומאירופה, וצפויה לבצע פיילוטים עם אותן חברות.

 בפרק זה. 6.10.4 החברה ראו להלן סעיף

, ומוצרי לטקסטיל בשימוש תעשייתי מקורם בטיפולים אפליקטיביים מיםהמזיהום  20%: קיימות 6.5.6

לאור האמור, תעשיית . בעולם טריליון גלונים של מים מדי שנה 9–כעצמם מזהמים  טקסטילה

הטיפולים האפליקטיביים לטקסטיל הינה אחת מהתעשייות המזהמות ביותר בעולם. בשנים 

עליית המודעות הצרכנית לזיהום הנגרם על  של ותבשוק הטקסטיל העולמי מגמ גוברותהאחרונות 

פיקוח והחמרת הפיקוח על ידי גופי  24,יותהחמרת ההגבלות הרגולטור 23,ידי תעשיית הטקסטיל

רכובות הכימיות בהן ניתן להשתמש בביצוע טיפולים בנוגע לשיטות הייצור ולסוג הת 25מסחריים

עליית המודעות הצרכנית לקיימות בשוק הטקסטיל ). "אשפרה"אפליקטיביים לטקסטיל (להלן: 

באופן הלבשה הגדולות בעולם לגבש תכניות לשינוי שרשראות הייצור המובילה את חברות 

הגבלות אלו, והתגברות ההגבלות בעתיד להערכת החברה,  .תר ידידותיות לסביבהיו שתהיינה

הנראה לעין, יחייבו מותגים ויצרנים לשנות את תהליכי הייצור שלהם ולעשות שימוש בטכנולוגיות 

 26.מפתחת החברה ומהסוג אותירוקות 

 ,על הסחר העולמיהשפעות מרחיקות לכת על כלכלות העולם ובפרט למגיפת הקורונה  יצוין, כי 6.5.7

                                                 

 

.יםבינוני/ניםקט יםומסחרי יםפרטיהנתונים מתייחסים לרכבים 20
החברה על בסיס הנתונים. אין ודאות שההנחות תיתממשנה ואם כן,  לש שונותהנחות  ועלשוק זמינים על נתוני  מבוססגודל השוק 21

 .באיזה אופן
החברה על בסיס הנתונים. אין ודאות שההנחות תיתממשנה ואם כן,  לש שונותהנחות  ועלזמינים על נתוני שוק  מבוססגודל השוק 22

 .באיזה אופן
23 fashion-in-sustainability-on-sentiment-consumer-insights/survey-https://www.mckinsey.com/industries/retail/our 
24 textiles-for-sustainability-on-pressure-mounts-China/2016/10/10post/-lehttps://www.dynamia.mu/sing 
25https://www.roadmaptozero.com/?locale=en
  .עם מותגים מוביליםשניהלה החברה ומשיחות  Fashion for Goodזה מבוסס על ידע שנצבר במהלך תכנית האקסלרציה  ידע 26
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אשר עלולה  28 27ובפעילות הכלכלית האטה עולמית בצמיחה קיימת אשר למועד התשקיףכ

  29דרדר לכדי מיתון עולמי.תלה

 יםיפתוגנהאנטי  מוצרי הטקסטילשוק 

ביקוש הביאה לעלייה ב 2020בעולם במהלך הרבעון הראשון של שנת  התפרצות מגיפת הקורונה 6.5.8

 .פתוגנייםלמוצרים אנטי 

 מגןההחברה מזהה מתאם חיובי בין העלייה ברמת התחלואה בקורונה לבין הביקוש למסיכות  6.5.9

בעולם , במדינות רבות התשקיף למועד. המשתמש המסייעות בהגנת ,של החברה פתוגניותהאנטי 

 התפרצותישנם סימנים למקומות חלק מהקיימת ובעדיין התחלואה בקורונה (לרבות ישראל) 

  .")שני גל(" המחלה של נוספת

מתבצעות באמצעות סחר ) 85%- (כ מסיכות המגן של החברהתשקיף, עיקר המכירות של הלמועד  6.5.10

 . והיתר במכירה ישירה למפיצים במדינות מתפתחות רשת האינטרנטעל גבי אלקטרוני 

ן באתר למכירה ה ותמוצע מסיכות המגן של החברהבמסגרת המכירות ברשת האינטרנט,  6.5.11

 מת המסחררוהן דרך פלטפו www.sonoviatech.com בכתובתהאינטרנט של החברה 

 80%- כ, כאשר )""אמזון(להלן גם: הפועלת במספר רב של מדינות בעולם  ,Amazon האינטרנטית

לאחרונה החלה החברה  .אמזוןאמצעותוהיתר ב תבצעות באמצעות אתר החברהממהמכירות 

) והיא בוחנת אפשרות ebayלמכור את המוצרים גם באמצעות פלטפורמת המסחר של אי.ביי (

 . ברשת האינטרנט נוספותמסחר פלטפורמות אמצעות לפעול למכירת המוצרים ב

הינם ציבור הגולשים בתחום מוצרי הצריכה לקוחותיה הפוטנציאלים של החברה מכאן, שעיקר  6.5.12

ובפלטפורמות המסחר הנוספות באמצעותן  באתר אמזוןציבור הגולשים  ,כלל זהבובאינטרנט 

 . לפעול החברה בחרת

כל שינוי מהותי, זמני או קבוע, המשפיע על ביצועי המכירות למועד התשקיף, , לאור האמור 6.5.13

המתבצעות על גבי רשת האינטרנט בכלל ו/או המשפיע על הפופולריות וביצועי המכירות של אתר 

  בפרט עשוי להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה, תוצאות הפעילות ורווחיותה. אמזון

בשנים האחרונות, קיימת מגמה עולמית של עלייה מתמדת בכמות עסקאות הרכישה שמתבצעות  6.5.14

 Amazon) אמזוןדוגמת ת המסחר ומרפלטפובאמצעות לרבות  ,באמצעות רשת האינטרנט

Marketplace) ו -ebay משינויים ותמורות בתרבות הצריכה, וזאת כתוצאה.   

 הימנעות של רוב אזרחי העולם משהיה במרחב הציבוריהההגבלות מכח החוק ו/או על רקע בנוסף,  6.5.15

                                                 

 

27 /advertising-ecommerce-marketing-on-impact-coronavirus-roundup-https://econsultancy.com/stats 
281.9084776themarker.com/markets/reports/https://www. 
29 be-countries-rich-in-downturns-will-deep-how/2020/04/16economics/-and-ncehttps://www.economist.com/fina 
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 לאורמאידך,  הגידול המשמעותי בזמן השהייה במקומות סגורים עם גישה לרשת האינטרנטו מחד

אתרי הסחר השונים ובהיקף השימוש בהם  זינוק בפופולריות שלקיים  ,העולמית מגיפת הקורונה

 30וזאת תוך הצטרפות של קהלי יעד חדשים שבעבר נמנעו מביצוע רכישות מקוונות.

להערכת החברה, וככל שלא יתפתח מיתון עולמי, שוק הסחר האלקטרוני צפוי בשנים האחרונות  6.5.16

יגדל עם התאוששות תוך שגידול זה ישמר (ואף הקורונה משבר טרם פרוץ  לגדול מעבר לתחזיות

בשוק יחלוף. אין ביכולתה של החברה להעריך את הגידול המשבר כלכלות העולם) גם לאחר ש

   כמו גם את ההסתברות להתממשות הערכתה זו בכללותה. , אם בכלל,הסחר האלקטרוני

 תקינה ורגולציה  6.5.17

ום טיפולים לפרטים אודות השפעות תקינה ורגולציה על פעילות המחקר והפיתוח של החברה בתח

  להלן. 6.7.2יים לטקסטיל ראו סעיף אפליקטיבי

מוצרי טקסטיל של  מכירההשיווק והייצור, ה לפרטים אודות השפעות תקינה ורגולציה על פעילות

 להלן. 6.15.2ראו סעיף  פתוגניותבעלי תכונות אנטי  לשימוש רב פעמי

 פיתוח וייצור מוצרים מתחרים ו/או תחליפיים למוצרי החברה 6.5.18

 6.12וסעיף  6.7.9סעיף לפרטים אודות מוצרים מתחרים ו/או תחליפיים למוצרי החברה ראו 

  לתשקיף זה. 

או העשויים להשפיע על אופי האמור לעיל, בדבר הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים המשפיעים ו/

ופעילות החברה הקיימת ו/או העתידית, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של 

. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או האומדנים ו/או למועד התשקיףהחברה, כפי שהם ידועים לה 

וים "מידע צופה פני עתיד", הנתונים המפורטים לעיל הינם בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים ומהו

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על 

הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

ן, או להתממש באופן שונה בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלק

שינויים בסביבה העסקית מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם 

ו/או אי והתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה, ובכלל זה תחרות, שינויי תקינה, 

שבכוונתה של החברה לייצר השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים עמידה בלוחות זמנים ו/או אי 

ו/או לצורך שיווק המוצרים ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה 

  להלן. 6.43מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 

 
                                                 

 

30 /sales-walmart-and-amazon-on-impact-19-covid-trends/the-https://feedvisor.com/resources/amazon 
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות –חלק שלישי 

 כללי 6.6

טיפולים אפליקטיביים ) מחקר ופיתוח של 1: (עיקריים למועד המתאר עוסקת החברה בשני תחומי פעילות

לשימוש מוצרי טקסטיל ייצור, שיווק ומכירה של ) 2( ; וכןשימוש בגלי אולטרסאונדאמצעות לטקסטיל ב

של עסקי התאגיד לפי כל אחד  להלן יובא תיאור .ותואנטי ויראלי ותבעלי תכונות אנטי בקטריאלי רב פעמי

  .הנ"ל מתחומי הפעילות

  פיתוחחקר ומ 6.6.1

הינו מחקר ופיתוח של טיפולים  החברהשל  מחקר והפיתוחמוקד הפעילות העיקרי של חטיבת ה

סיום תיעוש החברה פועלת ל, תשקיףאפליקטיביים לטקסטיל בשימוש בגלי אולטרסאונד. למועד ה

ומסחורה בהצלחה  )לרבות כנגד וירוס הקורונה(ויראלית - בקטריאלית ואנטי- אפליקציה אנטי

  .יםדחיית נוזללשווקי המטרה, וכן בהתחלת פיתוח ברמת מעבדה של אפליקציה ל

למיטב ידיעת החברה, כל מוצר טקסטיל בעולם עובר טיפולים אפליקטיביים, בהתאם לנדרש 

, ללא טיפולים אפליקטיביים מבוצעים כיום לרוב בהספגת בד בתמיסה כימית משימוש הקצה.

 - חומר אקטיבי, לדוגמא  (א)הכוללת  ,)״הספגה רגילה״שימוש בגלי אולטרסאונד (להלן: 

 chemicalדבקים פולימריים [ (ב) –), ו ״החומר האקטיבי״בקטריאליים (להלן: - חלקיקים אנטי

binders :ולשמרו שם ״דבקים״] שייעודם לקשור כימית את החומר האקטיבי אל הבד (להלן (

וספת הינה לאורך זמן השימוש במוצר ובמהלך כביסות, ככל שהדבקים מאפשרים זאת. טכניקה נ

סיב סינטטי במהלכו משלבים את החומר האקטיבי (להלן:  ייצורקרי  –אקסטרוזיה 

). שיטה נוספת לביצוע טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל נמצאת עדיין בשלבי ״אקסטרוזיה״

מו״פ, למיטב ידיעת החברה, ומבוססת על הפיכת תמיסות כימיות לביצוע טיפולים אפליקטיביים 

  ).״פלזמה״בטקסטיל (להלן:  ןעתמנוזל לגז והטמ

הינה היחידה מבין הטכניקות המתוארות  בה היא משתמשתלמיטב ידיעת החברה, הטכנולוגיה 

אינה עושה שימוש בדבקים, פולימרים, או פלסטיקה,  (א) -  , קריבמתאר זה המאגדת את כל הנ״ל

 2013(במסגרת פרויקט סונו משנת  תעשייתיות כביסות בפניעמידה  (ב) ;ירוקהטכנולוגיה  –קרי 

מעלות  75- כביסות תעשייתיות ב 100 - שביצע צוות מחקר מאונ' בר אילן הוכחה עמידות ב

- בעלת עלות (ד) - ו  ;יישימה לכל סוג של בד ללא צורך בשינוי התרכובת הכימית (ג) ;31צלסיוס)

  תועלת גבוהה.

מורכבת ממכונת הספגה ייעודית הכוללת רכיבים המייצרים גלי  החברההטכנולוגיה של 

. בכוונת החברה להפוך )כימית״-״הספגה סונואולטרסאונד ומתרכובות כימיות ייעודיות (להלן: 

לכלל טכניקות הטיפולים ולתהליך תחרותי ביחס  תחליפי להספגה רגילה לתהליך את התהליך

                                                 

 

על בדים  FP7-SONOבמסגרת תכנית המו״פ האירופאית  נייטרלי pHבעל בשימוש בנוזל כביסה  ISO6330נבדק בהתאם לתקן   31
בקטריאלי- כימית עם תרכובת כימית מבוססת תחמוצת נחושת כחומר האנטי- שטופלו בהספגה סונו
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  .לעילהאפליקטיביים לטקסטיל המתוארות 

- בקטריאלי ואנטי- טיפול אפליקטיבי אנטי ינולמסחר ה החלהמוצר הראשון שחטיבת המו״פ ה

בתצורת גליל  כימית בתהליך רציף- ) לבדים בשימוש בהספגה סונופתוגני״-״אנטיויראלי (להלן: 

  ).פתוגנית״- כימית אנטי-הספגה סונו) (להלן: ״roll-to-roll( בד

שרשרת הערך של תעשיית הטקסטיל ותיאור הפעילות של החברה שלבים עיקריים בלהלן 

  32:זובשרשרת 

  

אינם מיושמים בצורה רחבת ישנם טיפולים אפליקטיביים שלאור מגבלות טכנולוגיות ומסחריות, 

את מוצרי הטקסטיל שלהם לניקוי במכבסות תעשייתיות, כגון שוק  מעביריםהיקף בשווקים אשר 

מהווים שווקים אטרקטיביים ביותר ודלי תחרות עבור  . שווקים אלהבתי החולים ושוק המלונאות

  מבחינה מסחרית. יםאטרקטיבי הןטכנולוגית ו יםישימהן  טיפולים אפליקטיביים שיהיו

 תחום המוצרים 6.6.2

בתחום המוצרים פועלת החברה לפיתוח וייצור מוצרי טקסטיל בהם מוטמעת הטכנולוגיה של 

 Business-to-Consumer״ הן במודל Sonoviaהמותג ״החברה לשם שיווקם ומכירתם תחת 

  ).“B2B”(להלן:  Business-to-Business), והן במודל “CB2”(להלן: 

שוק דרישה הגוברת בלעל מנת לספק מענה  2020של החברה הוקמה במרץ חטיבת המכירות 

מסכות פנים למסכות פנים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והחלה בייצור ומכירה של העולמי 

וסך  2020יוני ב 30מיליון דולר עד  1.7- סך ההכנסות הסתכמו ל .פעמיות- פתוגניות רב- אנטי

למועד כמו כן,  .מיליון דולר 5- הסתכמו ללמעלה מ 2020בספטמבר  30ההכנסות המצטברות עד 

חטיבת  במטרה להשיקם. פעילותה שלמוצרים נוספים  התשקיף חטיבת המוצרים מפתחת
                                                 

 

 לחברה, התשקיף למועד. בלבד המחשה לצורך מובאיםשלעיל  בתרשים המופיעים והסמלילים החברות שמות, המותגים כי, יובהר32
"ל.הנ ובסמלילים במותגים, בשמות כלשהן זכויותאו /ו אלו חברות עם מסחריים קשרים אין
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 לייצר הכנסות במקביל לשלב המחקר והפיתוח באופן שמאפשר מאפשרת לחברההמוצרים 

. בנוסף, פעילות החברה בתחום המוצרים מאפשר לה לחטיבת המו״פ להאיץ את תהליכי הפיתוח

, כפי שנעשה בהצלחה ״ של הטכנולוגיות המפותחות על ידי חטיבת המו״פBeta testing״לבצע 

פתחו את הדלת עבורה צרכנים הפרטיים בשוק ארה״ב ל החברהמכירות  בו מסכות הפנים בתחום

  למותגים ו/או ליצרנים הפועלים בשוק זה.

 של טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל פיתוחהמחקר והתחום   )א(

  מידע כללי על תחום הפעילות 6.7

להלן יתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבת המקרו כלכלית של החברה, שיש להם או צפויה 

להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה, או בתחום הפעילות שלה,  להיות

 .ותפורטנה ההשלכות הצפויות בגינם על החברה

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 6.7.1

דחיית כולל מגוון טיפולים כגון  התרכובות הכימיות לטיפולים אפליקטיביים לטקסטילשוק 

פתוגני בו מתמקדת החברה למועד התשקיף באמצעות - צביעה וכן טיפול אנטי , חסינות אש,נוזלים

  כימית. - תהליך של הספגה סונו

 5.2–ב  בכללותו לטקסטיל הוערך שוק התרכובות הכימיות לטיפולים אפליקטיביים 2019בשנת 

. מתוך כלל השוק הנ"ל, ההערכה היא כי 3.9%והוא צפוי לצמוח בקצב שנתי של  33דולר מיליארד

 25% –מיליארד דולר (כ  1.3שוק התרכובות הכימיות לטיפולים להקניית חסינות מים הינו 

   מהשוק).

והוא צפוי   34מיליארד דולר 10.0 –הוערך שוק התרכובות הכימיות לצביעת טקסטיל ב  2019בשנת 

  .6.3%לצמוח בקצב שנתי של 

 5.5% –הגידול המצרפי של שוק התרכובות הכימיות לטיפולים אפליקטיביים ולצביעה מוערך ב 

  מיליארד דולר. 21 –מיליארד דולר ל  15.2 –, מ 2025 –ו  2019לשנה בין השנים 

                                                 

 

33-Finishing-Textile-Functional-release/2019/03/28/1781142/0/en/Global-https://www.globenewswire.com/news 

-Market-Zion-2025-By-Million-391-6-USD-Reach-Will-Market-Agents

..9%25%20between%202019%20and%202025Research.html#:~:text=According%20to%20the%20report%2C%20the,3  

34-dyes-https://www.alliedmarketresearch.com/textile 

.#:~:text=The%20global%20textile%20dyes%20market,a%20certain%20look%20to%20textilesmarket  
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פתוגני - הטיפול האפליקטיבי האנטיבתחום של החברה העיקריים  יעדלמועד התשקיף, שווקי ה

לטקסטיל הינם שוק בתי החולים, שוק האירוח והמלונאות, שוק התחבורה כימית - בהספגה סונו

  ושוק הלבשת והנעלת הספורט.

- האפליקטיבי האנטי הטיפול בתחום ם אלהלשווקי השנתי המכירות פוטנציאל סךפי הערכות,  על

  :הבא הפילוח לפי, ארה"ב דולר מיליארד 1.56 ב מסתכםלטקסטיל פתוגני 

 

למועד התשקיף, החברה מנהלת קשרים עם החברות המובילות בעולם, מארה״ב, אירופה, ואסיה, 

מכל אחד משווקי המטרה המצויינים מטה. עם חלקם החברה מבצעת פיילוטים נכון למועד 

נוספים אודות לפרטים  התשקיף, וצפויה לבצע פיילוטים עם חברות נוספות עימן החברה בקשר.

  בפרק זה. 6.10.4 תוכנית הפיילוטים של החברה ראו להלן סעיף

להלן תובא סקירה של שווקי היעד העיקריים של החברה למועד התשקיף בתחום הטיפול 

  כימית לטקסטיל:- פתוגני בהספגה סונו- האפליקטיבי האנטי

  החולים בתי שוק

 וי מטופל במהלך ביקור"ע יםהנרכש מיםזיהו ינםה) ״HAI״: להלן(חולים  יבבת יםנרכש מיםזיהו

מתוכם מסתיימים  90,000 - וכ  36,ב"בארה HAIמקרי  1,737,125ישנם , י שנהדמ 35.חוליםהבבית 

                                                 

 

35 infections -acquired-care/healthcare-patient-https://patientcarelink.org/improving
 surgical%20site%20infectionshais/#:~:text=In%20American%20hospitals%20alone%2C%20the,percent%20are%20 
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מתוכם  90,000 - כ ו 39בשנה HAIמקרי מיליון  4.4 ישנם 38EEA/באיחוד האירופי 37.וותבמ

על מערכות הבריאות בארה״ב נע בין  HAIsבגין הישיר השנתי הנטל הכלכלי  40.וותמסתיימים במ

בגין אובדן כושר עבודה ומוות , בארה״ב נטל הכלכלי העקיף על הכלכלהוה מיליארד דולר 74- ל 34

הישיר  שנתיה באיחוד האירופאי, הנטל הכלכלי 41.מיליארד דולר בשנה 73 - ל 62בטרם עת נע בין 

   42.מיליארד 8- ת הבריאות מוערך בומערכעל 

כמות ו 43) על ידי ארגון הבריאות העולמיepidemicדרת כמגפה (מוגהעולמית  HAI - בעיית ה 

 וזיהוםהולכת וגוברת של מחקרים מצביעים על הקשר שבין מוצרי טקסטיל בבתי חולים 

   45.הן במגע ישיר והן ללא מגע ישיר באמצעות מעבר באויר 44בבקטריות אלימות המטופלים

  :על הנתונים וההנחות הבאיםמתבסס , כמתואר מטה, ל השוקן גודאומד

  ;46בתי חולים מיליון מיטות 19- כישנן בעולם  )א(

עמד מספר המיטות המאוישות  2018, בסיום שנת התאחדות בתי החולים האמריקניתלפי ) ב(

 ;924,10747בבתי החולים בארה"ב על 

                                                                                                                                                                  

 

36 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4874552/  

37 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2827870/  
38 -https://ec.europa.eu/eurostat/statistics

ed/index.php/Glossary:European_Economic_Area_(EEA)#:~:text=The%20European%20Economic%20Area%2explain
C%20abbreviated,force%20on%201%20January%201994 . 

39

r%20of%20HAI%20in%20Lhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6247459/#:~:text=The%20total%20numbe

CTF%20in%20the%20EU,%3A%202.0%E2%80%938.0%20million.( 
40 -45-2018-ilibrary.org/docserver/health_glance_eur-https://www.oecd

en.pdf?expires=1605465289&id=id&accname=guest&checksum=A87E9AB09FADC28FC23280F4EF98947E#:~:text
=The%20European%20Centre%20for%20Disease,common%20infections%20in%20health%20care 

41 .pdf00002-201903000-00129804https://nursing.ceconnection.com/ovidfiles/ 

42  

%20financial%20losses%https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf?ua=1#:~:text=Annual

20due%20to,6.5%20billion%20in%20the%20USA. 
43 https://www.who.int/csr/resources/publications/whocdscsreph200212.pdf  
 .חלוקים ווילונות המשמשים בהליכים כירורגיים, מדים, בגדי מטופלים, ביגוד אישי, מגבות, כגון סדינים 44
45 -associated_infections_in_a_long-https://www.researchgate.net/publication/260610030_Reduction_of_healthcare
 term_care_brain_injury_ward_by_replacing_regular_linens_with_biocidal_copper_oxide_impregnated_linens 

CIA ]-world-https://www.cia.gov/library/publications/the- בעיקר מבסיס הנתונים של ה, ונים ממספר מקורותנת ניתוח 46

factbook/fields/360.html ,[ומד האוכלוסייה , מדינות ברחבי העולם 179- תושבים ב 1,000- המציג את מספר המיטות בבתי החולים ל

בכל אחד מן המקרים בוצעה . ב"ביניהן ארה ,CIA- בסיס הנתונים של המתוך מדינות  3 ההתייחסות הינה לנתוני. Googleלמדינה של 

ובמקרים , CIA- נתוני ה המדינות לבין השנה אליה מתייחסיםחת מהתאמה בין השנה עבורה נלקחו נתוני האוכלוסייה של כל א

  .2008שנת חל מה, מות יותרלשנים מוקדמתייחסים מסוימים הנתונים 
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הנפח השנתי של מוצרי , איגוד המכבסות התעשייתיות למערכות הבריאות בארה״בעל פי  )ג(

 971.( 48פאונד מיליארד 4.34- ב נאמד ב״העבור מערכות הבריאות בארהטקסטיל המכובסים 

 כביסה ונפח 49,בשנים האחרונות 66% שלשיעור תפוסה על  תומך מבוססאומדן . "ג)מיליארד ק

מיליארד  3.5נפח כביסה של המשקפים   50,חולה ז שלשפוא ליום "ג)ק 7( פאונד 15.5ממוצע של 

  מיטות. 924,107*  ק"ג 7תפוסה *  66%יום *  365, לפי "ג)מיליארד ק 1.6(  שנהב פאונד

, וכל פריט צרבממוצע חמישה פריטים מכל סוג מומחזיק  בית חולים, הלמיטב ידיעת החבר) ד(

   .כביסות בשנה 52- כפריט עובר עובר כביסה בממוצע פעם בשבוע, קרי כל 

  .בממוצע שנים 3 –באת מוצרי הטקסטיל שלו פעם  מחליף למיטב ידיעת החברה, בית החולים) ו(

בהספגה רגילה,  פתוגני- למיטב ידיעת החברה, מחיר השוק עבור טיפול אפליקטיבי אנטי )ז(

בתהליך  ר מיםלליט התרכובת הכימיתובשימוש מוגבר של כמות , Tier-1בשימוש במוצר מרובד 

(להלן:  בד "גק 1- ל דולר אמריקאי סנט 70- כ ינוה 51גה לטובת שיפור עמידות לכביסות,ההספ

   52.)די״מוסה שוקה״מחיר 

פוטנציאל המכירות השנתי עבור שוק בתי החולים בארה״ב כי  ,וההנחות מעלה עולה הנתוניםמ

בהינתן מחיר מכירה זהה למחיר השוק המוסדי, לפי התחשיב  53,רה"במיליון דולר א 8.8- כהינו 

כביסה תעשייתית של מוצרי טקסטיל של  54מיליארד קילו 1.97 בסךשנתי הנפח מחלוקת ההבא: 

סך נפח הטקסטיל בשימוש בתי חולים בארה״ב  יוצא כישבועות  52- בבשימוש בתי חולים בארה״ב 

 שנים 3 –בתי חולים מחליפים את מוצרי הטקסטיל פעם ב כאמור, . בשנה ק"גמיליון  37.9הוא 

 12.6הינו נפח מוצרי הטקסטיל החדשים עבור בתי החולים בארה״ב בכל שנה כך ש, בממוצע

סנט לקילו  70במחיר השוק המוסדי של פתוגני - מיליון קילו פוטנציאלים לטיפול אפליקטיבי אנטי

  בד.

                                                                                                                                                                  

 

47 .pdf2020-Jan-new-facts-fast-hospital-aha-2020/01/2020https://www.aha.org/system/files/media/file/ 

48 .pdf8926ec5c37bd5f421484d935731bde7_b076879.filesusr.com/ugd/55d26ff3a2ad-ad94-77e4-dcbf-b01ba590https:// 

49 2001-since-us-the-in-rate-occupancy-https://www.statista.com/statistics/185904/hospital/ 

50 -with-more-doing-services-https://blog.hhs1.com/support

ric%20used%20to%20establish,industry%20average%20is%2015.5%20PAPDless#:~:text=The%20met. 

עשרה מ״ל לליטר מים במקום חמישה מ״ל לליטר מים של תרכובת כימית מסוג מרוכז שדרישותיה הן חמישה מ״ל לליטר מים  51
  .בתהליך הספגה רגילה למוצר טקסטיל לשוק הפרטי

בקטריאלית לשימוש בהספגה רגילה, (ב) שימוש - לליטר תרכובת כימית אנטי ארה"בדולר  100התחשיב מבוסס על (א) מחיר שוק של  52
(מים +  –מה  70%מ״ל מהתרכובת הכימית לליטר מים בתהליך ההספגה לטובת שיפור עמידות לכביסות, (ג) ספיגה סופית של  10 –ב 

  .בתהליך ההספגה התרכובת הכימית) על גבי קילו בד
החברה על בסיס הנתונים. אין ודאות שההנחות תיתממשנה ואם כן,  לש שונותהנחות  ועלזמינים על נתוני שוק  מבוססגודל השוק 53

 .באיזה אופן
של כביסה תעשייתית של טקסטיל של גופים שאינם בתי חולים [ככל  ק"גיש עוד מיליארדי כי  מצויןסקירה עליה נסמך נתון זה ב 54

  .לצורך החישוב בחשבון לא נלקחהנראה מרפאות פרטיות וכו׳]. היות ולא ניתן מספר מדויק נתון זה 
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עולה כי כמות מיטות בתי החולים בעולם, בין כמות מיטות בתי החולים בארה״ב ל ה ביןהשוואמ

לפי הפילוח הבא המבוסס על שוק  55ארה"במיליון דולר  185פוטנציאל המכירות העולמי עומד על 

  היעד:

  

  

 ייצורנעשה שימוש בטכניקת האקסטרוזיה לבו  56,ולים רעות בישראלבית החבשנערך מחקר ב

- האנטימצא כי השימוש בטקסטיל נהמכילים חלקיקי נחושת,  פתוגנים- סיבים סינטטיים אנטי

  .זימי אשפו 1,000- ל  HAI - במקרי ה 24%הוביל לירידה של  פתוגני

יישימה  פתוגנית- שימוש בטכנולוגיה אנטיבאמצעות  דומהברמה של ימי האשפוז הפחתה 

בשנה למערכת ארה"ב מיליארד דולר  35 - ל 23 בין  להוביל לחסכון של הצפוי ,טכנולוגית ומסחרית

למערכת הבריאות ארה"ב מיליארד דולר  1.9- כ הבריאות והכלכלה בארה״ב, ולחסכון של

- האנטי בגין הטיפול האפליקטיביארה"ב מיליון דולר  8.8- כ שנתית שלהאירופאית, מול עלות 

- בגין הטיפול האפליקטיבי האנטיארה"ב דולר  מיליון 32.9- כפתוגני בארה״ב, ועלות כוללת של 

ויראלית של - אנטיהבקטריאלית ו- מחיר המכירה הצפוי לאפליקציה האנטי ,על כן .פתוגני באירופה

  .לעיל המוצג החברה טרם ידוע ויכול שיהיה גבוה ממחיר השוק המוסדי

מבוצע העולמי בתי החולים ייצור הבדים לשוק החלק הארי של  ,ידיעת החברהלמיטב כי , יצוין

   .אסייתיים בספקי טקטסיל צפוי להתמקדעיקר מאמצי החברה  ,ולפיכך באסיה

החברה בקשר עם חברות מובילות מארה״ב ואירופה בתחום אספקת הטקסטיל  ,למועד התשקיף

לפרטים נוספים אודות תוכנית הפיילוטים של  לבתי חולים הצפויות לבצע פיילוטים עם החברה.

  בפרק זה. 6.14.11 6.10.4 החברה ראו להלן סעיף

  

                                                 

 

 .על נתוני שוק זמינים לרבות הנחות שבוצעו על ידי החברה מבוססגודל השוק 55
56-associated_infections_in_a_long-ication/260610030_Reduction_of_healthcarehttps://www.researchgate.net/publ 

term_care_brain_injury_ward_by_replacing_regular_linens_with_biocidal_copper_oxide_impregnated_linens
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  שוק המלונאות

  57חדרים.מיליון  17- כ, אשר איגדו בתי מלון 184,299- כפעלו בעולם  2018נכון לשנת 

רות חוו ירידה מהותית בהיקף הפעילות, כאשר המלונאות והתיי יקושו ,הקורונה מגפתבעקבות 

, כמפורט מטה 84% –כב לבדה ובאירופה 50% - במרבית העולם אחוז התפוסה במלונות ירד בכ

  :)לאחר פרוץ הקורונה( 2020ומאי  )טרם פרוץ הקורונה( 2019מאי בין החודשים  בהשוואה

 

מנהלים  2,000בקרב  2020בחודש מאי שנערך  McKinsey & Companyץ פירמת הייעו שלסקר מ

תאוששות וצמיחה כירים צופים השרוב המנהלים הב עולה, 58בכירים בתעשיית המלונאות

  :שלהלן, כמפורט בגרף 2023 - ו  2022ברווחיות לחדר פנוי בשנים 
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58-and-insights/hospitality-infrastructure/our-transport-and-logistics-https://www.mckinsey.com/industries/travel 

hotels-us-for-vacancy-no-until-long-how-19-covid   
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 3,498בקרב  2020באפריל שנערך  McKinsey & Companyפירמת הייעוץ  שלסקר נוסף מ

עולה, כי מטיילים מכלל רחבי העולם מייחסים חשיבות רבה לחיטוי וניקיון אינטנסיבי מטיילים 

   :להלןכמפורט  59,חדרי האירוחשל 

  

מרביתו שוכר את בוק שש הנושוק בתי החולים, ל בדומה, שוק המלונאותלמיטב ידיעת החברה, 

או מבצע כביסות תעשייתיות  לצורך ניקיון מוצרי הטקסטיל של מכבסות תעשייתיות ןשירותיה

  הטיפול האפליקטיבי לכביסות תעשייתיות.של ועל כן נדרשת עמידות  פנימיות,

נוספים תחת שוק המלונאות הם אתר בתי האירוח רים סקטו, למיטב ידיעת החברה, כמו כן

Airbnb ,וכן סקטור הפלגות הנופש,  60מיליון דירות ובתים 6כלל היצע של  2019נכון לשנת  אשר

   62 61.אלף חדרים 250 – וכספינות  314 כלל 1820אשר נכון לשנת 

                                                 

 

59-and-insights/hospitality-ourinfrastructure/-transport-and-logistics-https://www.mckinsey.com/industries/travel
hotels-us-for-vacancy-no-until-long-how-19-covid 

60/world-the-around-listings-million-six-than-more-share-hosts-https://news.airbnb.com/airbnb   

61/com/capacityhttps://cruisemarketwatch.   
  .נוסעים לחדר 2.5ממוצע החדרים לפי כן ממוצע הנוסעים לספינה ו חושב 2018כמות הספינות וכמות הנוסעים של כל חברה לשנת לפי  62
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היצע  )א( :הנתונים וההנחות הבאים ניתוחמתבסס על , כמתואר מטה, שוק בתי המלוןאומדן גודל 

לינה בפלטפורמת ההיצע חדרי האירוח ו )ב(; 63מיליון 17- כעומד על בעולם חדרי בתי המלון 

Airbnb  250 –עומד על כ  ספינות הנופשהיצע חדרי האירוח ולינה ב) ג(; 64מיליון 6- כעומד על 

למיטב ) ה(; 67)ג"ק 5(פאונד  11חדר בית מלון הוא להמשקל הממוצע של טקסטיל ) ד( 66 65אלף

למיטב ) ו(; טקסטיל של פריט, בממוצע, מחזיק חמישה פריטים מכל סוג מלוןידיעת החברה, בית 

מחיר שוק ) ז(; שנים 3–הטקסטיל שלו פעם ב פריטי, בממוצע, מחליף את מלוןידיעת החברה, בית 

  .בד "גסנט דולר אמריקאי לק 70של  68מוסדי

העולמי  המלונאותכי פוטנציאל המכירות השנתי עבור שוק  ,עולה הנ"להנתונים וההנחות  ניתוחמ

בהינתן מחיר מכירה זהה למחיר השוק המוסדי, לפי התחשיב  69,דולר אמריקאי מיליון 111הינו 

 Cruiseאלף חדרי  250 (ג)+  Airbnbמיליון חדרי  6 (ב)מיליון חדרי בתי מלון +  17 (א)( הבא:

ships * ()מחיר  )ו(*  70פריטים מכל סוג לחדר 5 )ה(טקסטיל בממוצע לחדר *  "ג)ק 5(פאונד  11 )ד

  .שנים בממוצע) 3(החלפת מוצרי הטקסטיל בכל  3 )ז(חלקי  ;השוק המוסדי

המבוסס  71להלן פילוח גאוגרפי של שוק המלונאות לפי כמות מיטות ופוטנציאל המכירות השנתי

  על שוק היעד:

  

                                                 

 

63years-10-in-18-grown-has-inventory-hotel-Global-https://www.hotelnewsnow.com/Articles/282136/STR   

64/world-the-around-listings-million-six-than-more-share-hosts-https://news.airbnb.com/airbnb   

65/https://cruisemarketwatch.com/capacity   
  .נוסעים לחדר 2.5ממוצע החדרים לפי כן ממוצע הנוסעים לספינה ו חושב 2018כמות הספינות וכמות הנוסעים של כל חברה לשנת לפי  66

67/certification-of-value-the-laundries-hotel-https://lodgingmagazine.com/outsourced  
  
בקטריאלית לשימוש בהספגה רגילה, (ב) - דולר אמריקאי לליטר תרכובת כימית אנטי 100התחשיב מבוסס על (א) מחיר שוק של  68

 –מה  70%מ״ל מהתרכובת הכימית לליטר מים בתהליך ההספגה לטובת שיפור עמידות לכביסות, (ג) ספיגה סופית של  10 –שימוש ב 
  בד בתהליך ההספגה. (מים + התרכובת הכימית) על גבי קילו 

החברה על בסיס הנתונים. אין ודאות שההנחות תיתממשנה ואם כן,  לש שונותהנחות  ועלשוק זמינים על נתוני  מבוססגודל השוק 69
 .באיזה אופן

פריטים מכל סוג 3בו נלקחו  Airbnbבשוק  למעט 70
ושטיחים המלון בתי צוות בגדי את בחשבון לוקח אינו התחשיב 71
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 המלונאותייצור הבדים לשוק  החלק הארי של, בדומה לשוק בתי החולים, למיטב ידיעת החברה

עיקר , ולפיכךבארה"ב ואירופה  המוגמרים טקסטילמוצרי העבור ספקיות מבוצע באסיה העולמי 

השיווק של החברה צפוי להתמקד בארה״ב ובאירופה עם הטמעה צפויה של הטכנולוגיה מאמצי 

החברה בקשר עם חברות  ,למועד התשקיף .אסייתייםאצל מטפלים אפליקטיביים בשווקים ה

מובילות מארה״ב ואירופה בתחום אספקת הטקסטיל לבתי מלון הצפויות לבצע פיילוטים עם 

  בפרק זה.  6.10.4 לפרטים נוספים אודות תוכנית הפיילוטים של החברה ראו להלן סעיף החברה.

  הרכב שוק 

מיליון רכבים מסחריים  20–כיות ומכוניות פרטמיליון  67- כיוצרו בעולם  2019שנת ב

  לפי הפילוח הבא בחלוקה גאוגרפית: 72בינונייםקטנים/

  

עד פרוץ מגיפת  פתוגניים- פתרונות אנטימיע הט לאק התחבורה שו, חברהלמיטב ידיעת ה

בוחנים את רכב מובילים מותגי מספר  , למיטב ידיעת החברה,, ונכון למועד התשקיףהקורונה

   73 .כמענה לדרישות השוק ,להטמיע טכנולוגיות ״טיהור״ ברכבים בעתיד הנראה לעיןהאפשרות 

העמידות הגבוהה לחום גבוה  ינועל פי הערכות החברה, היתרון התחרותי הטכנולוגי של החברה ה

של טיפולים אפליקטיביים מבוססי דבקים פולימריים בהספגה רגילה. לחום העמידות - אל מול אי

למיטב ידיעת החברה, לעמידות לחום גבוה יש משקל רב בבחירת הפתרון לשוק התחבורה בהינתן 

דבקים פולימריים חברה, להערכת ה 74.מעלות צלזיוס 76 – שפנים הרכב בימי הקיץ יכול להגיע ל

   טכנולוגית. נם ישימיםמעלות צלזיוס ועל כן אי 76יתפרקו בחשיפה לאורך זמן לחום של 

                                                 

 

72 /statistics-statistics/2019-http://www.oica.net/category/production  

 
74/car-inside-https://www.carrentals.com/blog/temperature    
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  :הנתונים הבאים ניתוחמתבסס על , כמתואר מטה, )פרטי ומסחרי( הרכבשוק אומדן גודל 

מיליון  20- כייצור שנתי של ) ב(; 75מיליון מכוניות פרטיות קטנות וגדולות 67- כייצור שנתי של  )א(

) ד(;  77ג"ק 9הוא , בממוצע, משקל הטקסטיל ברכב פרטי) ג(; 76בינונייםרכבים מסחריים קטנים/

 70מחיר שוק מוסדי של ) ה(; 78ג"ק 14הוא , בממוצע, בינוני/משקל הטקסטיל ברכב מסחרי קטן

 79יפוטנציאלהעולמי הגודל השוק  הנ"ל עולה, כיהנתונים וההנחות מ .ג"ב לק"רהסנט דולר א

   80.ארה"בדולר  מיליון 621- כהינו  )יםבינוני/ניםקט יםמסחרירכבים פרטיים ורכבים (

שלב נעשה קרוב להעולמי חלק ניכר מייצור הטקסטיל לשוק התחבורה  ,למיטב ידיעת החברה

ייצור הטקסטיל עבור רכבים המורכבים בארה״ב נעשה  כלומר, הסופית של הרכבים, הרכבהה

ייצוא מאירופה  קייםהאחרים המתוארים בתשקיף זה,  יעדבארה״ב, ובנוסף, ובשונה משווקי ה

הסיבה לכך היא תקינה מחמירה הדורשת התמחות  ,ארה״ב לאסיה. למיטב ידיעת החברהמו

אשר חסם החדירה עבור ספקים ייחודית ועל כן השוק נשלט ברובו על ידי ספקים מאושרים כ

 יתרבהשוואה לגם מרווחי הרווח הינם גבוהים משמעותית בשוק זה  ,חדשים הוא גבוה. בתוך כך

  המתוארים. יעדשווקי ה

 36%- כמייצור הטקסטיל לשוק התחבורה מתבצע באירופה,  40%- כידיעת החברה,  בלמיט

. להלן פילוח פוטנציאל המכירות השנתי עבור 81בשאר העולם 5%–כה, ובאסי 20%- כבארה״ב, 

  הייצור: מתבצעפתוגני לפי האיזורים גאוגרפיים בהם - טיפול אנטי

                                                 

 

75/statistics-statistics/2019-http://www.oica.net/category/production   

76/statistics-statistics/2019-http://www.oica.net/category/production   

77-car-in-textiles-of-https://nileshtharval.wordpress.com/2010/05/19/application

adlinersinteriors/#:~:text=It%20is%20estimated%20that%20approximately,He  

78-car-in-textiles-of-https://nileshtharval.wordpress.com/2010/05/19/application

interiors/#:~:text=It%20is%20estimated%20that%20approximately,Headliners  

  . יחסיתהינם שווקים קטנים ששוק התעופה והרכבות  לא כולל  79
החברה על בסיס הנתונים. אין  לש שונותהנחות  החברה ועלעל נתוני שוק זמינים לרבות הנחות שבוצעו על ידי  מבוססגודל השוק 80

 .ודאות שההנחות תיתממשנה ואם כן, באיזה אופן
81125905396.html-ketmar-upholstery-Reports/automotive-https://www.marketsandmarkets.com/Market    
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עם ובקשר עם חברות מובילות מארה״ב ואירופה בתחום הרכב, נמצאת החברה  ,למועד התשקיף

ראו להלן לפרטים נוספים אודות תוכנית הפיילוטים של החברה  פיילוטים.החברה חלקן מבצעת 

  בפרק זה.  6.10.4 סעיף

  שוק הלבשת הספורט

פתוגניים - טיפולים אפליקטיביים אנטיהוטמעו עשור האחרון מהלך הלמיטב ידיעת החברה, ב

 (Anti-Odor)ריח״ - קרב מותגי העל בשוק ביגוד הספורט בעולם. טיפולים אלו ממותגים כ״חסיניב

צופה שינוי במיתוג השיווקי  אינהונכון למועד התשקיף החברה  82פתוגניים- ולא כטיפולים אנטי

  של טיפולים אלו. 

 528- כ הלבשה והנעלת ספורט אירופאי מוביל מותגמכר  2019 בשנת 83,שפורסמו נתונים פי על

 1.75 - כ דרושים בממוצע ,למיטב ידיעת החברה 84מיליון זוגות נעליים. 448 –כבגדי ספורט ומיליון 

מטר רבוע  0.5 –כו גרם למטר רבוע, לייצור פריט לבוש ספורט, 100בד, במשקל של של מטר רבוע 

המחיר לטיפול  ,נעל ספורט. למיטב ידיעת החברהגרם למטר רבוע, לייצור  200בד, במשקל של של 

). ״מחיר השוק הפרטי״סנט (להלן:  35בד הוא  ק"ג 1- ל Tier-1פתוגני מרובד - אפליקטיבי אנטי

של טיפול אפליקטיבי אנטי כי פוטנציאל המכירות השנתי  ,עולההנ"ל הנתונים וההנחות מניתוח 

  85.ארה"ב מיליון דולר 122- כ עומד על עולמימוביל בעל שם ספורט והנעלת ליצרן ביגוד פתוגני 

                                                 

 

  ריח הוא תוצר לוואי של התפתחות בקטריאלית. 82
 .החברה ידי על נבדקו ולא שלהלן בהפניות כמפורט פורסמו הנתונים 83
84-production-footwear-groups-adidas-https://www.statista.com/statistics/250930/the

worldwide/#:~:text=The%20adidas%20Group's%20global%20apparel%20production%20from%202008%20to%202019&te
.he%20previous%20yearxt=In%202019%2C%20the%20adidas%20Group,units%20on%20t   

החברה על בסיס הנתונים. אין  לש שונותהנחות  החברה ועלעל נתוני שוק זמינים לרבות הנחות שבוצעו על ידי  מבוססגודל השוק 85
 .ודאות שההנחות תיתממשנה ואם כן, באיזה אופן
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נבעו מהשוק  הלבשה והנעלת ספורט אירופאי מובילמהמכירות של מותג  22%- כ, 2019נכון לשנת 

משוק הנעלת הספורט  11.5% – כהחזיק ב מותג זה 2018ונכון לתום שנת  86,הצפון אמריקאי

בכלל  מותג זהבהנחה שאחוז המכירות של  87.משוק הלבשת הספורט בארה״ב 5.4% – כבארה״ב ו

ארה״ב, פוטנציאל בשוק ההשוק הצפון אמריקאי מסך המכירות של המותג מייצג גם את 

ארה״ב עומד על בפתוגנית בשוק - כימית אנטי- המותג בגין טיפולי הספגה סונו שלהמכירות השנתי 

 6.9–כו הלבשת ספורט, וקארה"ב עבור שמיליון דולר  7.1- כ כם, מתוארה"ב מיליון דולר 14- כ

בשוק הנ"לשל המותג הנ"ל ספורט. בהתחשב בנתחי השוק ה שוק הנעלת ארה"ב עבורמיליון דולר 

מיליון  132- כארה״ב, סך פוטנציאל  המכירות השנתי בשוק ארה״ב בגין הלבשת ספורט עומד על ב

מיליון דולר.  260 –בגין הנעלת ספורט, ובסה״כ ארה"ב מיליון דולר  128 –על כ, וארה"ב דולר

פוטנציאל  לפיכך,ו הלבשת והנעלת הספורט העולמימשוק  40% – כ מהווהארה״ב השוק ב

  88.ארה"ב מיליון דולר 649- כ הספורט עומד על לשוקהמכירות השנתי הגלובאלי 

בדבר זהות ומיקום  מותג הלבשה והנעלת ספורט אירופאי מובילעל פי נתונים שפורסמו על ידי 

 ןמתוכ 96%- כ 2018 טיפולים אפליקטיביים בהספגה רגילה, נכון לאפריל ההחברות המבצעות עבור

תמהיל זה  להערכת החברה,בטייוואן.  16% –ו  בויאטנם 21%בסין  39% , מתוכןבאסיהפועלות 

 כי לאור האמור, החברה מעריכהזהה למועד התשקיף ומשקף את כלל שוק הלבשת הספורט. 

לספקים המספקים טיפולים פתוגני - טיפול אפליקטיבי אנטי שלפוטנציאל המכירות השנתי 

  :כלהלן ,מתפלג גאוגרפיתאפליקטיביים לתעשיית ביגוד והנעלת הספורט העולמית, 

 

  

                                                 

 

86/region-by-sales-retail-adidas-of-https://www.statista.com/statistics/531733/share    
87-the-in-grows-kingdom-nikes-conquer-to-set-https://www.themds.com/companies/adidas

.us.html#:~:text=One%20year%20ago%2C%20at%20the,the%20company's%20North%20American%20president
החברה על בסיס הנתונים. אין  לש שונותהנחות  ועלעל ידי החברהעל נתוני שוק זמינים לרבות הנחות שבוצעו  מבוססגודל השוק 88

ואם כן, באיזה אופן.ודאות שההנחות תיתממשנה 
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עם חלקן ובקשר עם ספקים מובילים של טקסיל לתחום הספורט, נמצאת החברה  ,למועד התשקיף

 לפרטים נוספים אודות תוכנית הפיילוטים של החברה ראו להלן סעיף .פיילוטיםהחברה מבצעת 

  בפרק זה. 6.10.4

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח  והנחות החברה לעיל הן , הערכות, אומדניםתחזיות

זה בחוק ניירות ערך, המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

, או להתממש באופן עשויות שלא להתממש, כולן או חלקןבשליטתה של החברה. הערכות אלה 

שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או 

 .למתאר 6.43התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.7.2

חומרים בטקסטיל אינו מוסדר באמצעות - באיחוד האירופי כמו גם בארה"ב, שימוש בננו 6.7.2.1

נפרדות צעות רגולציות טקסטיל/אשפרת טקסטיל, אלא באמהרגולציה ייעודית לשוק 

כיוצ"ב. כימיקלים ובשימוש בטיחות מוצר, הגנת הסביבה, הנוגעות לשוק, כגון 

באופן ישיר או עקיף לניהול הסיכונים הכרוכים  קשורה הרגולציה בתחומים אלה

- חומרים במוצרי צריכה ולכן הגישה הרווחת בכל הנוגע לרגולציית ננו- ננובשימוש ב

", לפיה כל מקרה נבחן לגופו ולכל חומר נדרשת case-by-caseחומרים הינה גישת "

 הערכת סיכונים מותאמת ספציפית לו וליישום המתוכנן שלו.

ת שרלוונטיות לעמוד ברגולציות כלליונדרשת  באיחוד האירופי, תעשיית הטקסטיל 6.7.2.2

רישום ואישור ), אריזתו וסימונו, וכן GPSDבטיחות המוצר ( , כגוןלמוצר עצמו

 ).REACHלים שהוא מכיל (הכימיק

חומרים גם היא בחינת כל מקרה לגופו, - בארה"ב, הגישה לניהול הסיכונים הכרוכים בננו 6.7.2.3

נושא הכימיקלים . תרשות הרלוונטיבידי ה תמופקד כאשר על הרגולציה בכל נושא

 ).TSCA )Toxic Substances Control Act- במסגרת ה EPA- מוסדר בארה"ב על ידי ה

אנטי ויראלי של ומר הפעיל במוצר האנטי בקטריאלי/החשהינו , Zinc Oxideננו החומר  6.7.2.4

החברה, מוכר ומשמש בתכשירים לשימוש על העור (בעיקר במסגרת קרמים להגנה 

 EUON- מהשמש ובמוצרי קוסמטיקה) גם באיחוד האירופי וגם בארה"ב. לפי מאגר ה

קיים בכל סוגי המרשמים  Zinc Oxideשימוש באירופה), החומר ננו חומרים ב- ננו(מאגר 

 במאגר. כלוליםה

6.7.2.5 Zinc Oxide וככזה, חייב רישום לה ישירה של בקטריות)הינו חומר ביוצידי (גורם לקטי ,

. תהליך הרישום הינו דו שלבי. ראשית No 528/2012 (EU) באיחוד האירופי לפי רגולציה

 productהמוצר (יש לרשום את החומר המקנה את התכונה הביוצידית בהקשר של סוג 
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type (צמו, אלא רק בהקשר של . החומר אינו מאושר כחומר בפני עהמכיל את החומר

. בשלב השני יש לרשום את האפליקציה הטקסטילית - ובמקרה של החברה סוג המוצר 

 המוצר עצמו כמוצר ביוצידי.

אשר מחייב  FIFRA89- חוק ה מיקרוביאליים נופלים תחת- בארה"ב, חומרים אנטי 6.7.2.6

גם בארה"ב כמו באירופה, קיים חלקיקים. - אין בחוק התייחסות מיוחדת לננו .רישום

לבין רישום המוצר  EPA- הבדל בין החומר הפעיל אשר חייב להיות מאושר על ידי ה

 .המכיל את החומר הסופי

כל המפעלים באסיה עומדים ברגולציה האירופאית והאמריקאית למיטב ידיעת החברה,  6.7.2.7

באסיה נדרשים לעמוד בתקנים מחמירים המוכתבים על ידי  לאור העובדה שהיצרנים

תהליכי אישור הספק על ידי לקוחות מעולם הטקסטיל הגלובלי, קרי  .לקוחותיהם

מותגים בינלאומיים בתחומים שונים, כוללים אישורים הן של הכימיקלים שבשימוש: 

 –ו  BLUE SIGNמטעם הרגולטור וכן אישורים של ארגונים כמו  EPAאו  REACHאישורי 

EOKO TEX  שמכשירים את הכימיקלים מבחינת בטיחותם והתאמתם לתקני איכות

הסביבה, והן של סביבת היצור וההשפעה הסביבתית של היצור: דרישה לעמוד בתקני 

איכות הסביבה של המדינה בה פועלים, טיפול בשפכים מוסדר ומתועד, וטיפול בפסולת 

והל זה תקף בכל מדינה המיצאת מוצרי טקסטיל ככל שקיימת. נ ,טקסטילית ואחרת

לאירופה וארה"ב והוא מייושם על ידי מרבית החברות המסחריות גם כמענה לדרישות 

רגולטוריות, אך גם כמענה למודעות הצרכנית הגוברת לתרומתה של תעשיית הטקסטיל 

חד לזיהום הסביבתי העולמי, שנובעת משתי סיבות: היותם של מוצרים טקסטיליים א

ממוצרי הצריכה הנצרכים בכמות הגבוהה ביותר ולכן הפסולת המצטברת שלהם 

 ותהליכי הייצור, העושים שימוש מוגבר בכימיקלים, באנרגיה ובמים.; עצומה

בישראל נדרשים יצרני הטקסטיל המועטים, שפועלים במדינה, לעמוד אף הם בדרישות  6.7.2.8

חידה לחומרים מסוכנים) ברמה מחמירות של המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף (הי

הנדרשת בארה"ב ובאירופה מבחינת ניטור הגורמים המזהמים, הטיפול הנדרש בשפכים 

לפני הזרמתם לביוב (מערכות טיהור מתקדמות ויקרות), וכן הסמכות ואישורים שנתיים 

- או רב שנתיים (בהתאם לנפחי הייצור) מטעם המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף על

מוד בדרישות לקבלת וחידוש רשיון העסק מטעם הרשות המקומית בה הם מנת לע

 פועלים. סונוביה החלה בתהליך לקבלת רשיון עסק מטעם עריית רמת גן למרכז המו"פ

חטיבת ייצור הכימיקלים, יעבור מתקן הייצור לאחר הקמתה של . ברמת גןשל החברה 

 את תהליך האישור וההסמכות הנדרשות כפי שתואר לעיל.

תהליכי אישור החברה טרם עברו החומרים הפעילים אותם מפתחת למועד התשקיף,  6.7.2.9

                                                 

 

89agriculture.senate.gov/imo/media/doc/FIFRA.pdfhttps://www.
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   בישראל או בעולם. יםרגולטורי

 שינויים בהיקף הפעילות, בתחום הפעילות וברווחיותו 6.7.3

 בתחום טכנולוגיותמספר ובישראל קיימות בעולם  , למיטב ידיעת החברהתשקיףהלמועד 

לרבות באמצעות שימוש פתוגניים, - ביניהם טיפולים אנטי, טקסטיל של הטיפולים האפליקטיביים

  . תחרותל בנוגעלתשקיף זה  6.12. לפרטים נוספים ראה סעיף באולטרה סאונד

זה, יש את היכולות להשפיע על  לתשקיף 6.7.5פורט בסעיף כמו כן, לשינויים הטכנולוגיים כמ

  הפעילות בתחום. 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  תחזיות והנחות החברה לעיל הן

ערך, המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. 

, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על עשויות שלא להתממש, כולן או חלקןהערכות אלה 

ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי 

 .למתאר 6.43הסיכון הנזכרים בסעיף 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 6.7.4

  שוק בתי החולים 6.7.4.1

מתוך מגעים של  בשוק זה. יםמשמעותיאו שינוי התפתחות  להערכת החברה לא צפויים

בשוק עם ספקים מובילים מארה״ב ומאירופה של טקסטיל לבתי חולים, ניכר כי החברה 

  פתוגני.- אנטיביקוש רב לטיפול  זה קיים

  שוק המלונאות 6.7.4.2

החברות  ,גפת הקורונהמבשל  בשוק המלונאותכתוצאה מהפגיעה  ,להערכת החברה

ץ טכנולוגיות לטיהור חדרי האירוח והלינה בכדי להקנות ומילא תפעלנה בשוק זה

ללקוחות בטחון וכן כערך מוסף שיווקי. החברה צופה כי טכנולוגיות טיהור יהוו כלי 

למיטב ידיעת החברה, על הלקוחות. קהל  הגדלתשם לתחרותי חדש בשוק המלונאות 

בתי מלון, ספקים מובילים מארה״ב ומאירופה של טקסטיל לב בסיס מידע שמקורו

  פתוגני.- ביקוש רב לטיפול אנטי בשוק זה קיים

  שוק התחבורה 6.7.4.3

בכדי  כלי הרכביפעל לאמץ טכנולוגיות לטיהור פנים התחבורה שוק  ,החברהלהערכת 

טחון וכן כערך מוסף שיווקי. החברה צופה כי טכנולוגיות טיהור ילהקנות למשתמשים ב

כי עלות הלקוחות וייתכן  קהל הגדלתשם ליהוו כלי תחרותי חדש בשוק התחבורה 

למיטב ידיעת החברה, על בסיס מידע . תתומחר במחיר הרכב או השירותהטכנולוגיות 

 בשוק זה, עימם נמצאת החברה בקשר מותגי רכב גדולים מארה״ב ומאירופהב שמקורו

 פיילוטיםמבצעת מספר  החברהלמועד התשקיף,  פתוגני.- ביקוש רב לטיפול אנטי קיים

נמצאת ומטפלים אפליקטיביים מובילים מארה״ב ואירופה ו OEMsברמת מעבדה עם 

נוספים ברמת מעבדה.  פיילוטיםלפועל  יאלהוצבמטרה בקשר עם מספר חברות נוספות 

ברמה  פיילוטיםלבצע  עשויההחברה הפיילוטים ברמת מעבדה,  בכפוף להצלחת
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  .מהגופים הנ"ל מיתעשייתית עם 

  שוק הלבשת הספורט 6.7.4.4

המותגים המובילים בשוק הלבשת הספורט מאמצים תכניות פעולה למועד התשקיף, 

שימוש בטכניקות ייצור  באופן שיתאפשר הייצורלשנות את שרשרת שמטרתן 

   92 91 90.ובתרכובות כימיות ידידותיות יותר לסביבה

עליה במודעות הצרכנית לקיימות בתחום ההלבשה ושקלול מרכיב  נההסיבה לכך הי

צפוי  , להערכת החברה,מוצר. בתוך כךוההידידותיות לסביבה בתהליך בחירת המותג 

. דוגמת הטכנולוגיה של החברהטכנולוגיות ירוקות חברות שתאמצנה יתרון תחרותי ל

פתוגניים - פולים אנטישוק הלבשת הספורט מיישם באופן רחב היקף זה יותר מעשור טי

לצרכי שיווק מוצרים כ״מונעי ריח״. החברה לא צופה שינוי בביקוש זה בשוק בעתיד 

 הנראה לעין.

לעיל בדבר התפתחויות בשווקים של תחום המפורטות והנחות החברה  , הערכותתחזיות 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס בחלקו  הפעילות הן

על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים 

אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות 

, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה שלא להתממש, כולן או חלקן

מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים 

  .לתשקיף 6.43בסעיף 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 6.7.5

שוק הטקסטיל האנטי העיקריים בהשינויים הטכנולוגיים למועד התשקיף,  6.7.5.1

חומרים הדסת נה ) התקדמות בתחום1( :, כדלקמןםהינ אנטי ויראלימיקרוביאלי/

שמוטמעים בהם ים פולימר כגון,פיתוח של חומרי גלם סינטטים חדשים המאפשרת 

חומרים אנטי בקטריאלים ואנטי ויראליים  )לפני יצירת הסיב( בשלב חומר הגלם

שיפור התרכובות הכימיות  )2; (לבקטריות ווירוסיםמענה  הנותנותבתרכובות חדשניות 

מאפשר ש באופןהמשמשות להספגת טקסטיל והפיכתו לאנטי בקטריאלי / אנטי ויראלי 

עמידות לכביסות. ה ואת הגדלתטריאלית/ אנטי ויראלית האנטי בקאת הגברת היעילות 

הגדלת תעשיית הטקסטיל בעשור האחרון, וצפוי שעם את  מאפיינות הנ"לשתי המגמות 

אנטי ויראליות מאז פרוץ מגפת טיל בעל תכונות אנטי בקטריאליות/הביקוש לטקס

תעשיית  הפיכתה של מגמה נוספת הינה 93.גם בעשור הבא נהתתחזק ותורונה, המגמהק

 . מגמה זוהטקסטיל, הידועה כאחת מהתעשייות המזהמות בעולם, לתעשייה ירוקה
                                                 

 

90 footprint-https://info.lululemon.com/sustainability/our  
91approach.html-any/sustainability/ourcomp-our-report-management-group.com/2019/en/group-https://report.adidas    
92/sustainably-https://purpose.nike.com/innovating 
93market-products-care-car-release/antimicrobial-futuremarketinsights.com/presshttps://www. 
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מרכיבים הכוללות  כימיות מופחתות מרכיביםפורמולציות האצת הפיתוח של ל גורמת

  "ירוקים" ובטוחים יותר לשימוש.

בתחום שחלו בשנים העיקריות המגמות וההתפתחויות הטכנולוגיות להלן סיכום  6.7.5.2

  להשפיע בעתיד על פעילות החברה:  ותאשר עשויוהאחרונות 

(א) שיפור טכנולוגי בתחום הדבקים המשמשים לטיפולי הספגה רגילים כך שהדבקים 

  יהיו עמידים יותר לכביסות ביתיות ו/או לכביסות תעשייתיות. 

יוזיל את עלותם  הסיבים הסינטטיים אשרהנדסת וייצור (ב) שיפור טכנולוגי בתחום 

  בצורה מהותית.

פלזמה שיוביל להפחתה  אשפרת הטקסטיל באמצעות(ג) שיפור טכנולוגי בתחום 

שיפור ו/או  ולשיפור העמידות לכביסות ביתיות / תעשייתיות הייצורעלות משמעותית ב

ולשיפור העמידות  ייצורטכנולוגי בתחום ה״קצף״ שיוביל להפחתה משמעותית בעלות ה

  יתיות / תעשייתיות.לכביסות ב

  כימית. - של מתחרה נוכחי / עתידי בתחום ההספגה הסונומהותי שיפור טכנולוגי כל (ה) 

  עדיפה על הטכנולוגיות המתוארות בתשקיף זה.ו) פיתוח ומסחור טכנולוגיה חדשה ה(

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  והנחות החברה לעיל הינן , הערכותתחזיות

בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר ניירות ערך, המבוסס 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

, או להתממש באופן שונה מכפי החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן

שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות 

  .לתשקיף 6.43איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 
 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 6.7.6

אותם פיתחה במהלך פעילות המחקר  ,יםייחודי יםטכנולוגי ויכולות) Know How( ידע לחברה

חדשים של אפליקציות  פיתוח לאפיוניכיום  מתרגמתוהפיתוח בתחום הפעילות, ושאותם היא 

הכוללת  בעולם המובילותמ חברות עם משותפת ועבודה היכרות לחברה, כן כמו. כימיות- סונו

 בשלבי וחיוני מרכזי נידבך מהווה החברה להערכת אשר דבר, בשלב מעבדה ניסויים עריכת

  .הפוטנציאליים לקוחותה של והדרישות לצרכים הביצועים של ובהתאמה הפיתוח

היעד העיקריים  להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות בכל אחד משווקי

 של החברה הינם, כדלקמן:

  שוק בתי החולים 6.7.6.1

הפחתת ימי אשפוז, הפחתת פתוגנית משמעותית המובילה ל- הוכחת פעילות אנטי (א)

  .היקף השימוש באנטיביוטיקה / תרופות, הפחתת מקרי מוות וכיוצ"ב

לבית חולים כתוצאה משימוש בטקסטיל בפועל החיסכון את ת לאמת והיכולת לכמ(ב) 

  פתוגנית.- המטופל באפליקציה אנטי

  עמידות לכביסות תעשייתיות, על פי פרוטוקולי הכביסה של כל שוק יעד. הוכחת) ג(

באמצעות משווקי מוצרי בה עושה החברה שימוש הטכנולוגיה  היכולת להפיץ את) ד(

  שוק יעד.הטקסטיל לבתי חולים המובילים בכל 
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החברה בקשר עם חברות מובילות מארה״ב ואירופה בתחום אספקת  ,למועד התשקיף

  .עם החברה פיילוטיםהצפויות לבצע  חוליםהטקסטיל לבתי 

  שוק בתי המלון 6.7.6.2

בהם נעשה שימוש צרכנים יעדיפו חדרים כי את ההנחה  היכולת לכמת ולאמת(א) 

ואולי אף טקסטיל רגיל, בהם נעשה שימוש בפתוגני על פני חדרים - טקסטיל אנטיב

  .לגבות פרמיה על חדר "נקי"

  עמידות לכביסות תעשייתיות, על פי פרוטוקולי הכביסה של כל שוק יעד. הוכחת(ב) 

הטכנולוגיה באמצעות משווקי מוצרי הטקסטיל לבתי מלון את  היכולת להפיץ (ג)

   המובילים בכל שוק יעד.

החברה בקשר עם חברות מובילות מארה״ב ואירופה בתחום אספקת  ,למועד התשקיף

  עם החברה. פיילוטיםהצפויות לבצע  מלוןהטקסטיל לבתי 

  שוק התחבורה 6.7.6.3

ואי  לשחיקה לתהליכי כבישה, ),צלסיוס מעלות 75- הוכחת עמידות לחום גבוה (כ(א) 

 ,התשקיף. למועד השפעה של התהליך על חסינות האש הנדרשת ממוצרי הטקסטיל

בשוק זה ויתכן כי בעתיד יתברר שקיימות דרישות  דרישותלחברה אין מידע נוסף בנוגע ל

  נוספות בהן יהיה עליה לעמוד.

למותגי התחבורה המובילים בכל  Tier-1 OEMs –(ב) הפצת הטכנולוגיה באמצעות ה 

   שוק יעד.

ם התחבורה, למועד התשקיף החברה בקשר עם חברות מובילות מארה״ב ואירופה בתחו

  אשר עם חלקן החברה מבצעת פיילוטים.

  שוק הלבשת והנעלת הספורט 6.7.6.4

כימית של החברה יעיל יותר במיגור - פתוגני בהספגה סונו- הוכחה כי הטיפול האנטי  )א(

- כי הטיפול האנטי למתחרים;הריח הרע של המוצר לאחר פעילות גופנית בהשוואה 

ואה לכביסות ביתיות בהשוכימית של החברה עמיד יותר - פתוגני בהספגה סונו

- פתוגני בהספגה סונו- הטיפול האנטי למתחרים מתחום ההספגה הרגילה, וכי;

  בהשוואה למתחרים. לסביבה יותר  ידידותיכימית של החברה 

צרכני הקצה של מוצרי הלבשת והנעלת ספורט והעלאת המודעות לשיווק יעיל   )ב(

מותגי כן שיווק יעיללו, מתחריםבהשוואה לשלהם למוצר של החברה ויתרונותיו 

העל בשוק הלבשת והנעלת הספורט והעלאת המודעות שלהם למוצר של החברה 

  .בהשוואה למתחריםויתרונותיו 

כימית של החברה במחיר - פתוגני בהספגה סונו- יכולת מכירת הטיפול האנטי  )ג(

  רקטיבי ותחרותי.אט

צוע הוכחת החזר השקעה אטרקטיבי על ההשקעה במכונת הסונו הנדרשת לבי  )ד(

  פתוגני.- הטיפול האנטי

החברה בקשר עם ספקי טקסטיל מובילים לשוק ביגוד הספורט,  ,למועד התשקיף

  .המבצעות פיילוטים עם החברה
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בתחום  נוספים מספר גורמי הצלחה קריטייםבנוסף לאמור לעיל, להערכת החברה קיימים 

  :הפעילות, כדלקמן

יצירת מסגרות ושיתופי פעולה על ידי כניסה להסכמי שיווק, הפצה, ייצור ופיתוח  6.7.6.5

  .בעולםהמובילים  OEMs – וה מותגיםהמשותפים עם 

תהליכי האשפרה ושיפור הביצועים של  חידושים ושיפורים טכנולוגיים להעלאת איכות 6.7.6.6

 . בהם נעשה שימוש במסגרת תהליכים אלה והחומרים הכימיים

השתתפות בהדגמות וניסויי ביצועים השוואתיים וכן פרסום ופעולות שיווק אחרות  6.7.6.7

 . תהליכי האשפרה שמפתחת החברהלהעלאת המודעות לאיכות ולביצועים המיוחדים 

השקעות שוטפות במחקר ופיתוח לשם יצירת מוצרים חדשים ושדרוג המוצרים  6.7.6.8

 הקיימים. 

 צרכי הלקוח. גמישות בייצור המוצרים והיכולת להתאימם ל 6.7.6.9

אפליקציות תחום הפעילות הינו תחום הדורש ידע ייחודי ומומחיות במחקר ופיתוח  6.7.6.10

 . בתחום אשפרת הטקסטיל

של השוק הרלוונטי (בתי חולים, מלונאות, עמידה בתקנים ובדרישות הרגולציה  6.7.6.11

 . "ב)צתחבורה, הלבשת והנעלת ספורט וכיו

למימון צרכי הון חוזר לביצוע  מקורות פיננסים (פנימיים וחיצוניים) הדרושים 6.7.6.12

 הפרויקטים ופעילות המחקר והפיתוח.

 .תוצרי המחקר והפיתוחמוניטין לגבי איכות, אמינות וטיב  6.7.6.13

 .בניית מותג חזק אל מול המותגים והיצרנים המובילים בעולם ומול צרכני הקצה 6.7.6.14

  .ניהול אסטרטגי נכון של הקניין הרוחני של החברה 6.7.6.15

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  והנחות החברה לעיל הינן , הערכותתחזיות

בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר ניירות ערך, המבוסס 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי החברה. הערכות אלה עשויות 

שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות 

  .לתשקיף 6.43איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 6.7.7

המחקר והפיתוח פעילות בהם עושה החברה השימוש במסגרת  חומרי הגלם העיקריים 6.7.7.1

החומרים נבחרים לאחר תהליך של מחקר  .ננו חלקיקי אבץ חמצני ודיספרסנט הינם

שוק מקיף בדבר איתור ״מועמדים״, קרי חומרי גלם בעלי פוטנציאל להניב תוצאות 

נדרשות / מעל לנדרשות, רכישתם, וביצוע סלקציה הכוללת סינטזה, פורמולציה, 

והטמעתם בטכנולוגיה לבחירת חומרי הגלם המניבים את התוצאות הטובות ביותר. 

יף, החברה אינה צופה תלות מהותית בספקי חומרי הגלם היות והערך למועד התשק

המוסף נוצר כתוצאה מהתמרת חומרי הגלם והתאמתם לטכנולוגיה בשימוש בידע 

מדובר בחומרים זמינים, הצבור בידי צוות המחקר והפיתוח של החברה. כמו כן, 

  וב.ספקים בעולם ושהרכבם לא צפוי להשתנות בקרמספר הנמכרים על ידי 



 

 33- ו 
 

 

. Brucknerלמועד התשקיף החברה חתומה בהסכם מחקר ופיתוח עם יצרן המכונות  6.7.7.2

פתוגנית, לרבות אישורה על - האפליקציה האנטי שלהמחקר והפיתוח  בכפוף להשלמת

לחתום על הסכם  ותעתיד Bruckner –היעד, החברה וידי הגופים הרגולטוריים בשווקי 

 מסחרי טרם מכירת הטכנולוגיה למאשפרי טקסטיל בעולם.

 נתנית תלות זו ,. להערכת החברהBruckner –תלות ב לחברה למועד התשקיף קיימת  6.7.7.3

שקיימים בשוק מספר יצרנים המסוגלים להוות תחליף ל  לאור העובדהלגידור 

Bruckner  ולייצר עבור החברה מכונה התואמת למכונת הפיילוט ו/או לדגמי המכונות

  העתידיות עם קבלת מפרט המכונה מהחברה.

  זה. לתשקיף 6.25ראה סעיף לפרטים נוספים אודות חומרי הגלם והספקים 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 6.7.8

בכל אחד משווקי היעד להערכת החברה, חסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות 

  הינם, כדלקמן:העיקריים של החברה 

 בתי החוליםשוק  6.7.8.1

פתוגנית של הטקסטיל המטופל לאחר - היכולת לשמר פעילות אנטי: חסם טכנולוגי) א(

כל בעל בסיס פרוטוקול הכביסה התעשייתית , מחזורי כביסה תעשייתית 100עד  65

של  יכולת לעמוד בפני רמות חומציות גבוהות) 1( :כוללאתגר טכנולוגי זה  94.מדינה

מעלות  75 לעמוד בפני חום גבוה, במרבית המקרים ביןיכולת ) 2( ;חומרי הכביסה

 ;בהתאם לפרוטוקול הכביסה התעשייתית של כל מדינה, מעלות צלסיוס 92- צלסיוס ל

) כתוצאה מכביסה של כמות גדולה של טקסטיל abrasion( יכולת לעמוד בפני שחיקה )3(

  .בכל מחזור כביסה

מדינות האיחוד בלכביסה תעשייתית אחיד לא קיים פרוטוקול , למיטב ידיעת החברה
שוק הקיים בלפרוטוקול  הקיימים דומיםאך פרוטוקולי הכביסות  95,האירופאי

  .ב"בארה

ם מוטי מחיר כתוצאה ממצב ינה, בעיקר הציבוריים, בעולם מוסדות הבריאות: מחיר) ב(

אנטי ויראלי /תמחור הטיפול האפליקטיבי האנטי בקטריאלי, לאור האמור. כלכלי רעוע

 . לשוק זה מהווה חסם כניסה

הפוטנציאליים עבור מוסד רפואי  כלכלייםהיתרונות ה: חסם שיווקי ומכירתי) ג(

אינם ישירים אלא עקיפים אנטי ויראלי /כתוצאה משימוש בטקסטיל אנטי בקטריאלי

 .ב"כיוצהפחתת צריכת האנטיביוטיקה ו, וצפויים לנבוע מהפחתה במספר ימי האשפוז

                                                 

 

94 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6600116/  
95  .pdf02FULLTEXT/2:1082322portal.org/smash/get/diva-https://norden.diva 
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בתי החולים צפויים לדרוש מידע תומך החלטה בגין התשואה על ההשקעה  ,לפיכך

  . המבוסס על תוצאות אמת מבתי חולים שהטמיעו את הטכנולוגיה

   .יכולת עמידה בדרישות הרגולטוריות בשווקי היעד: חסם רגולטורי) ד(

 שוק המלונאות 6.7.8.2

פתוגנית של הטקסטיל המטופל לאחר - היכולת לשמר פעילות אנטי: חסם טכנולוגי) א(

  .שוק בתי החוליםבדומה לנדרש ב, מחזורי כביסה תעשייתית 100עד  65

תמחור הטיפול , לאור האמור. ם מוטי מחירינבתי המלון בעולם ה: מחיר) ב(

בדומה לשוק , אנטי ויראלי מהווה חסם כניסה לשוק זה/האפליקטיבי האנטי בקטריאלי

   .בתי החולים

הפוטנציאליים עבור בתי המלון אינם  לכלייםהיתרונות הכ: שיווקי ומכירתיחסם ) ג(

 קיום בפועלישירים אלא עקיפים וצפויים לנבוע מעליה באחוז התפוסה בעקבות שיווק ו

  . של ״חדר נקי מזיהומים״

    .יכולת עמידה בדרישות הרגולטוריות בשווקי היעד: חסם רגולטורי) ד(

 שוק התחבורה 6.7.8.3

פתוגנית של הטקסטיל המטופל - היכולת לשמר פעילות אנטי: יםטכנולוגי מיםחס) א(

פתוגנית של הטקסטיל - היכולת לשמר פעילות אנטישכת לחום גבוה ולאחר חשיפה ממו

  .המטופל לאחר מבחני שחיקה מחמירים

שוק התחבורה פועל תחת אכיפה רגולטורית  ,למיטב ידיעת החברה: חסם רגולטורי) ב(

  .מתאפיין במיעוט טכנולוגיות המאושרות להטמעה בכלי רכבמחמירה ביותר ו

 שוק הלבשת והנעלת הספורט 6.7.8.4

 פתוגנית- עמידות גבוהה לכביסות ביתיות של הפעילות האנטי: יםטכנולוגי חסמים) א(

 ,בין היתר, המתבטאת ,96מוצרים הקיימיםבהשוואה ל פתוגנית עדיפה- אנטי יעילותו

מרבית מותגי , בנוסף .לאחר פעילות גופניתעדיפות במבחני מיגור ריח מהמוצר ב

- הספורט המובילים מגבשים הנחיות ייעודיות ומבחני סף מחמירים לשימוש בננו

ו בכדי להוכיח את בטיחות 97במוצר פתוגניים- חלקיקים אנטי- או ננו/חלקיקים ו

  .למשתמש

בעלי ובהתאמה מצד , טכנולוגיה מצד צרכני קצה- ההתייחסות לננו :חסם שיווקי) ב(

חוות הדעת הצרכנית  ,להערכת החברה .הייתה שלילית בשנים האחרונות, המותגים

                                                 

 

סיב סינטטי. מעטל  96
97list-substances-restricted-https://about.nike.com/pages/chemistry    
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בנוגע לשימוש בננו טכנולוגיה תשתנה לחיוב בשנים הקרובות עם צאת מחקרים 

  .בה התומכים בבטיחות השימוש

   .עמידה בדרישות הרגולטוריות בשווקי היעד יכולת: חסם רגולטורי) ג(

חסמי כניסה נוספים בתחום הפעילות, מספר בנוסף לאמור לעיל, להערכת החברה קיימים 

  :כדלקמן

חודי, ידע ותשתיות יהכניסה העיקרי נובע מהצורך בפיתוח מוצר י חסם: מומחיותידע ו 6.7.8.5

לעניין טכנולוגיות בתחום בו פועלת החברה, הכרוך בהשקעות גדולות במחקר ופיתוח. 

מבוססת על מכונה לאשפרת טקסטיל בשיטת הספגה,  החברההטכנולוגיה של זה, 

באופן  ייעודית ומורכבת, אינה קיימת בשוק ויש לפתחה ולייצרה הינהשהנדסתה 

ידע  והןידע בתחום הנדסת מכונות לאשפרת טקסטיל, הן . הדבר דורש עצמאי

הינו  - אשפרה סונו כימית של טקסטיל  - בטכנולוגית ובמדע אולטרסוני. כמו כן, התוצר 

שילוב של הנדסת המכונה האולטרסונית עם פורמולציה כימית, שהונדסה בהתאמה 

לפרמטרים הנדרשים להטמעת כימיקלים על פני שטח הטקסטיל באופן אחיד, המקנה 

המורכבות אנטי פתוגנית עמידה לאורך זמן.  לטקסטיל תכונות עיליות של פעילות

אופן משולב הן מכונה אולטרסונית לפתח במקביל וב צורךהטכנולוגית, נובעת מה

לאשפרת טקסטיל, והן פורמולציות כימיות חדשניות, שבהזנתן למכונה זו בריכוזים 

כמו צר טקסטיל אנטי פתוגני בעל עמידות גבוהה. וובתנאי התהליך האופטימליים, ייו

כימיה הינו תחום חדש שהידע הנדרש - התחום של אשפרת טקסטיל באמצעות סונוכן, 

חסמים אלה, לכשעצמם, מקנים לחברה הגנה מפני יכולת העתקה של  ו אינו נפוץ.ליישומ

תוך השלמת שלב  בהצלחה חסמים אלהככל שהחברה תצלח . בנוסף, צדדים שלישיים

היא תוכל לבסס עצמה כאחת מהחלוצות  התעשייתי, שלבהמחקר והפיתוח ומעבר ל

 הפעילות. של  היעדבשווקי יחסי בתחום הפעילות ולרכוש מעמד תחרותי 

מקצועי עדכני  עיד: תחום המחקר והפיתוח מצריך כוח אדם בעל כוח אדם איכותי 6.7.8.6

 תחומית, וכן יכולת לשלב בין תחומי הידע השונים. - ומומחיות בין

דורשים הון ראשוני. כמו  אפליקציות חדשות בתחום האשפרה: מחקר ופיתוח של מימון 6.7.8.7

 נוסף לצורך הקמת מערך תפעול, שיווק והפצה.מעבר לשלב הייצור, נדרש הון הכן, עם 

זמן החדירה לשוק מושפע מהצורך בקבלת אישורים וביצוע בחינות עם : והפצה שיווק 6.7.8.8

של החברה ותוצרי ביצוע וכן הוכחת היתרונות החברות המובילות בענף להוכחת יכולת 

אודות פעילות השיווק, ההפצה והחדירה  נוספיםלפרטים  .המו"פ שלה על פני מתחריה

 .להלן 6.11ראה סעיף לשוק של החברה 

- אנטיה הטיפוליםתחום  :קבלת אישורים רגולטוריים ועמידה בהוראות התקינה 6.7.8.9

 ,בתי חולים כגוןבאיזורי סיכון, רפואיים ולשימושים  טקסטיל שלבקטריאליים 

תתי משמעותי ל כניסה חסם מהווה אשר מחמירות ורגולציה תקינה בדרישות מתאפיין

   . האל יםקושו

  יציאה חסמי

המחקר והפיתוח. ככל שתמכור  תחוםממהותיים  יציאה חסמי אין, החברה הנהלת להערכת
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עשויה להוות  החברה ללקוחותיה שתעניקאחריות על המוצרים ההחברה בעתיד מכונות וחומרים, 

  . חסם יציאה עד לתום לתקופת האחריות

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  והנחות החברה לעיל הינן , הערכותתחזיות

בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר ניירות ערך, המבוסס 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי החברה. הערכות אלה עשויות 

שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות 

  .לתשקיף 6.43איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 6.7.9

אנטיבקטריאלי  טיפוללמספר שיטות  אשפרת הטקסטיללמועד התשקיף, קיימות בשוק  6.7.9.1

  . המתחרות בשיטה האולטרסונית בה עושה שימוש החברה ואנטי ויראלי של טקסטיל 

הטקסטיל עובר  , במסגרתהשיטת ההספגה, הזולה והזמינה ביותר הינה נפוצההשיטה ה 6.7.9.2

ם ים/ אנטי ויראלייריאליקטהספגה בתמיסת כימיקלים אנטי ב הייצור הסופיים בשלבי

 שיטהשל  יםהעיקרי נות. החיסרובבדשבאמצעות הסחיטה והייבוש נספגים ומוטמעים 

כביסות ביתיות, למעט מספר  20עמידות נמוכה לכביסות ביתיות (לרב עד  ם:הינ וז

כביסות ביתיות בטמפרטורה  50- מצומצם ויקר של פתרונות הטוענים לעמידות ל

עמידות לכביסות תעשייתיות (טמפרטורות גבוהות ומשקל גבוה בכל  העדר ;נמוכה)

וכן זיהום ; לון ובגדי עבודה)בתי חולים, בתי מ כגון, בשוק המוסדי כנהוגמחזור כביסה 

סביבתי הנגרם עקב זליגת הכימיקלים מהבד אל הסביבה ואל המשתמשים כתוצאה 

  .גוףעל ה שחיקת הבדמהכביסות המרובות ו

הנדסת  ,אקסטרוזיה (שיחול) של פולימרים/ סיבים סינטטיים קרי הינה שיטה נוספת 6.7.9.3

משמש כחומר הגלם ש ימרמוטמעים בפולה אנטי בקטריאליים/ אנטי ויראליםחומרים 

למרות העמידות שיטה זו יישימה אך ורק לסיבים סינטטיים. לייצור סיבים סינטטיים. 

הגבוהה של הטכנולוגיה לכביסות (החומר הפעיל כלוא בתוך הפולימר), השיטה הינה 

טקסטיל לבית ההלבשה ובשוק ה, למשליקרה למרבית היישומים בתעשיית הטקסטיל (

מזהמת מאוד בתהליך הייצור.  בתי חולים ובתי מלון) ונחשבת לל הכומוסדי בשוק הו

דורשת מיצרני הטקסטיל להתחייב לחומר הגלם האנטי בקטריאלי/  ולוגיה זטכנובנוסף, 

 חומר גדולה של הזמנת כמותלוכן  בשלב מאוד מוקדם של תכנון המוצר אנטי ויראלי

  לפחות יישימה.גלם (סיבים וחוטים מהם ייוצר הבד) ולכן נחשבת ה

שינוי  טיפול אשפרה בפלזמה הכולל (א)שיטות נוספות וחדשות בשוק הטקטסיל הינן  6.7.9.4

תכונות שטח פנים של טקסטיל ו/או הטמעת תרכובות כימיות לטקסטיל באמצעות 

חומרים שונים במצב פלזמתי (מצב הצבירה הרביעי לאחר מוצק, נוזל, וגז). שיטה זו 

היא ידידותית מאוד לסביבה, אינה עושה שימוש / עושה נחשבת למבטיחה ביותר היות ו

שימוש מזערי במים, ומאפשרת טיפול הן בתהליך רציף על גבי בד וכן על גבי מוצר מוגמר 

(לפני מעבר למערך ההפצה של המותג). עם זאת, ולמיטב ידיעת החברה, מכונת אשפרה 

רית בהטמעה רחבת היקף מיליון אירו, ועל כן אינה יישימה מסח 2 –פלזמתית עולה כ 
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בשלב זה. כמו כן, ישנה מורכבות בתפעול המכונה הדורשת כח אדם מיומן ואיכותי, 

ונכון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה, העמידות לכביסות באמצעות שיטה זו 

שווה, או נופלת מזו של מרבית תרכובות הכימיה הקיימות לשימוש בהספגה רגילה, (ב) 

שיטה זו מבוססת על שימוש בתקציף ״. כובות כימיות במצב ״קצףטיפול אשפרה בתר

כך שהטיפול יכול להיעשות במדיום , כימית והטמעתו בטקסטיל תמיוחד של תרכוב

בכמות הכימיה. ו ״חצי רטוב״ ולא רטוב כמו בטיפולי הספגה רגילים, ובכך לחסוך במים

נן יקרות, ויעילות המכונות המאפשרות את הטמעת השיטה הי ,למיטב ידיעת החברה

נופלת מזו ) יוצ"בהטיפולים המבוצעים בשיטה זו (חסינות מים, חסינות אש, וכ

המתקבלת בהספגה מלאה, כפי שנעשה בשימוש בטיפולי הספגה רגילים. כמו כן, ולמיטב 

   אדם מיומן ואיכותי.כח נדרש ידיעת החברה, לתפעול המכונות הטובות בשוק בתחום זה 

ראו להלן בסעיף  המתוארות לעיל והשוואה ביניהןשיטות האודות נוספים לפרטים 

6.7.10.   

 עדיפות האפליקציה האולטרסוניתרמת הביצועים ורמת האמינות של  ,החברה להערכת 6.7.9.5

   .הטכנולוגיות התחליפיותאלו של על 

להלן סקירה של תחליפים למוצרי טקסטיל העוברים טיפול אנטיבקטריאלי ואנטי   6.7.9.6

 ויראלי  בשיטה האולטרסונית, לפי שווקי היעד העיקריים של החברה:

  שוק בתי החולים

 פתוגניים מהווים מוצר תחליפי.- פעמיים וסיבים סינטטיים אנטי- מוצרי טקסטיל חד

  שוק המלונאות

לא קיים מוצר תחליפי היות ושוק המלונאות למועד התשקיף  ,למיטב ידיעת החברה

שימוש במוצרי  אופעמיים - ברובו המכריע, אינו עושה שימוש במוצרי טקסטיל חד,

פתוגניים - השימוש בסיבים סינטטיים אנטי ,על כן. כותנה 100%טקסטיל שאינם עשויים 

  אינו בגדר מוצר תחליפי.

  שוק התחבורה

, מהווים Noble materialsשל חברת  98static-Xפתוגניים, כגון - סיבים סינטטיים אנטי

  מוצר תחליפי.

  שוק הלבשת והנעלת ספורט

 יםמהוו 6.7.10 בסעיף להלןטכנולוגיות המתוארות המוצרים העוברים טיפול בכל 

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות. 

פועלת  התחרות,עם בהצלחה כדי לנסות ולשמור על יתרונה היחסי ויכולתה להתמודד  6.7.9.7

האפליקציה, הן ברמת המכונה והן על מנת לשפר את באופן מתמיד ואינטנסיבי החברה 

                                                 

 

98/static-https://noblebiomaterials.com/x    
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החומרים הנדרשים לתהליך, מבחינת יעילות, עלות, בטיחות, שמירה על הסביבה ברמת 

  .וכיוצ"ב

אנטיבקטריאלי ואנטי ויראלי של  טיפוללפרטים נוספים אודות השיטות השונות ל

   להלן. 6.7.10 טקסטיל ראו סעיף 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק  והנחות החברה לעיל הינן , הערכותתחזיות

בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר ניירות ערך, המבוסס 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של 

החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

נים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שו

  .לתשקיף 6.43איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.7.10

 מזה ותיקות בהן נעשה שימושטכנולוגיות קיימות לטקסטיל בשוק הטיפולים האפליקטיביים 

בשלבי חדירה יחסית הנמצאות טכנולוגיות חדשות  לצד )Incumbent Technologies(עשרות שנים 

   :99ןלכימית, כמפורט לה- מוקדמים / שלב מו״פ, לרבות מתחום ההספגה הסונו

  

  :בתרשים שלעילקישורים לאתרי החברות המצוינות להלן 

                                                 

 

המוצגות החברות עם מסחריים קשרים ןאי לחברה99
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  לאתר  קישור  סוג טכנולוגיה

  Microban|  iFabric|  Polygiene|  Rudolf  HieQ  הספגה רגילה

   Unifi|  PurThread|  Trevira  biomaterialsNoble  התמרת סיב סינטטי

  Grinp  Diener  |  טיפול בפלזמה

  Jeanologia  Garmon  |  טיפול ב״קצף״

  Argaman  NanoSono  |  כימית- הספגה סונו

  

היתרונות והחסרונות של כל אחת פירוט ונכון למועד התשקיף, להלן  למיטב ידיעת החברה

  :Tier-1 דמרוב יםמוצרבמהטכנולוגיות המתוארות מעלה 

                                                 

 

כימית של - אלפי אירו לרוחב מטר וחצי. עלותה הצפויה של מכונת ההספגה הסונו 80 - הוא כ Tier-1עלות מכונת הספגה רגילה מרובד  100
  .אלפי אירו לרוחב מטר וחצי 120החברה היא 

  .למועד התשקיף ההנחה היא כי השימוש במים זהה לזה שבהספגה רגילה 101
  .למועד התשקיף ההנחה היא כי השימוש בחשמל זהה לזה שבהספגה רגילה 102
נייטרלי, על פי תקן בדטרגנט  בשימושמעלות צלזיוס שנעשו על ידי החברה  60 – בכביסות  65פתוגנית נשמרה לאחר - אנטי יעילות103

ISO6330. 
על בדים שטופלו  FP7-SONO במסגרת תכנית המו״פ האירופאית נייטרליבשימוש בנוזל כביסה  ISO6330 נבדק בהתאם לתקן 104

לעיל לעמידות  88. ראו הערת שוליים מס' בקטריאלי- כימית עם תרכובת כימית מבוססת תחמוצת נחושת כחומר האנטי- בהספגה סונו
ות מסחריות, במפורט לעיל לכביסות שהוכחה על ידי החברה נכון למועד התשקיף, לאחר שינוי הפרמטרים הדרושים בטכנולוגיה מסיב

  .6.1.2בסעיף 

סוג 

  טכנולוגיה

  עלות 

  קפיטלית

  עלות

 מתכלים

  מורכבות

  התפעול

  שימוש 

  במים

שימוש 

 בדבקים

)chemical 

binders(   

שימוש 

  במתכלים

  שימוש

  בחשמל

זיהום 

  סביבתי

ישימות 

לכל 

סוג 

  משטח

עמידות 

לכביסות 

  ביתיות

עמידות 

לכביסות 

  תעשייתיות

הספגה 

  רגילה

גבוה   כן  גבוה  נמוכה  נמוכה  נמוכה

  [מזהם]

  לא  בינונית  לא  גבוה  גבוה

 הנדסת

סיב 

  סינטטי

גבוהה 

  מאוד

גבוה   לא נמוך  נמוכה  גבוהה

  [מזהם]

גבוה   גבוה

  מאוד

  כן  כן  לא

טיפול 

  בפלזמה

גבוהה 

  מאוד

זניח /   גבוהה  נמוכה

לא 

  קיים

נמוך   נמוך  נמוך  כן

  מאוד

  לא  בינונית  לא

טיפול 

  ב״קצף״

נמוך  נמוך  נמוך  כן  נמוך  גבוהה  נמוכה  גבוהה

  מאוד

  לא  בינונית  לא

הספגה 

- סונו

  כימית 

גבוה [לא   לא  101גבוה  נמוכה  נמוכה  100נמוכה

  מזהם]

  104כן  103בינונית  כן  נמוך  102גבוה
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 . 6.12לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום פעילות זה ראו להלן בסעיף 

 מוצרים ושירותים 6.8

מכונה לאשפרת טקסטיל באמצעות הספגה אולטרסונית החברה מפתחת התשקיף,  דלמוע 6.8.1

 תעשיית המכונות לאשפרת טקסטילבמוביל גרמני יצרן  שהינובאמצעות שותף אסטרטגי 

)Bruckner(.105 לאשפרת הבד בטכנולוגיה של  המכונה משמשתRoll -to-Roll  טיפול בבדים בתצורת)

לשנע גליל) בתהליך ההספגה האולטרסוני הייחודי שהחברה מפתחת. המכונה הינה מודול שניתן 

ו הקיים או להקצות להטמיעו בקווי אשפרת טקסטיל קיימים מבלי צורך לשנות את הקללקוחות ו

מטר, הנחשב  1.5הטקסטיל ובאורך  נינדרש ע"י יצרכוחב בד ברהינה המכונה , שכן לו מקום נרחב

שירותי הדרכה בנוגע בכוונת החברה לספק  קטן מידות ומאפשר הטמעה קלה בכל קו ייצור קיים.

   לאופן הטעמת התרכובות הכימיות במכונה ולאופן ביצוע תהליך האשפרה באמצעותה.

גה אולטרסונית כאשר המוצר יל בהספ, מפתחת החברה ומייצרת כימיקלים לאשפרת טקסטבנוסף 6.8.2

ראליות, עם שיושק הינו כימיקל המקנה לטקסטיל תכונות אנטי בקטריאליות ואנטי וי הראשון

כנוזל ולשנעו ללקוחות על ידי מערך בכוונת החברה למכור את הכימיקל  .עמידות עילית לכביסות

יע החברה מוצרים בהמשך תצאו באמצעות מפיצים. ו/אספקה ולוגיסטיקה שתקים החברה 

 נוספים כגון: דחיית נוזלים (דחיית כתמים, גיהוץ קל וכו'), דחיית אש ועוד.

בבחינת  הינן , בנוגע להשלמת שלב המחקר והפיתוח של המוצרים,והנחות החברה לעיל , הערכותתחזיות

על הערכות החברה בדבר התפתחויות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות 

אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, 

איזה מגורמי הסיכון הנזכרים  כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות

לעניין זה, אין ודאות כי שלב המחקר והפיתוח של מוצרי החברה יושלם בהצלחה,  .לתשקיף 6.43בסעיף 

  בכלל. םא

 בפיתוח מוצרים חדשים 6.9

של אפליקציה להקניית פיתוח הו מחקרה בתחוםפעולה חתמה על הסכם שיתוף למועד התשקיף, החברה 

 מגרמניה בתחום ה עולמיתמובילחברה מסחרית ] עם הפיתוח״ ״הסכם[להלן: לטקסטיל  דחיית נוזלים

החברה, וצד  –השותף המקצועי, צד ב׳  –. ההסכם כולל שלושה צדדים, צד א׳ ]המקצועי״ ״השותף[להלן: 

להלן: ( המנהלת את תכנית האקסלרציה שהחברה השתתפה בה, ״Fashion for Good״ חברת - ג׳ 

תבצע מחקר ופיתוח של  החברה כי נקבע הפיתוח הסכםב 106.בחברה בעבר שקיעושה )האקסלרטור״״

תחת הסכם  .Fluorocarbon חומרבימוש ש ללאאפליקציה להקניית תכונות דחיית נוזלים לטקסטיל 

                                                 

 

 לקבל אחוז סמלי מההכנסות על המכונה. עשויההחברה  Brucknerהמסחרי העתיד להיחתם עם  ההסכם תחת105
 לתשקיף 3פרק ב 3.6.2 ףראו סעיהסכמי ההשקעה של האקסלרטור בחברה לפרטים בנוגע ל 106
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מלאה. תפקידו של השותף המקצועי הוא ה הבבעלות ויהילחברה  ושיווצר קניין הרוחני והידעה הפיתוח

הצגת תוצאות מספקות על ידי החברה בבדיקות לאחר  יולבצע בדיקות ליעילות דחיית נוזלים במעבדות

אם וככל יתוח. , וזאת על פי תקני בדיקה המפורטים בהסכם הפיהשיעשו על ידי החברה במעבדות

זכות ראשונית ובלעדית להיכנס תהא האפליקיציה לדחיית נוזלים תגיע לשלב מסחרי, לשותף המקצועי ש

למשא ומתן עם החברה בנוגע לרכישת זכויות השימוש באפליקציה ו/או הסכם מסחרי אחר. תחת הסכם 

לתמיכה פיננסית המיועדים אלפי דולר אמריקאי  30הפיתוח האקסלרטור התחייב להשקיע בחברה 

אלפי  30הסכם ההשקעה על סך  :שני הסכמים נפרדיםעם האקסלרטור נחתמו  בתוך כךו בפרוייקט

הסכם  על פיוהסכם המחייב את החברה לעשות שימוש בכספי ההשקעה לצורך הפרוייקט.  107,דולר

 ראשוןה רבעוןה בסוף הינו צפויהומועד סיומו  2020נובמבר הינו חודש מועד תחילת הפרוייקט  ,הפיתוח

   .2021 לשנת

המספקות  ,לטקסטיל דחיית נוזליםתרכובות הכימיה הקיימות לטיפולי אשפרה להקניית לעניין זה, 

 -  על מרכיב כימי מזהם ביותרכיום מבוססות  ,תוצאות ברמה עילית ועמידות גבוהה לכביסות

Flourocarbonעל שימוש צפויים לאסור גופי הרגולציה העולמיים  ,. למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה

הכימיה לתחום האשפרה פיתחו, ומפתחות, תרכובות  יצרניות, לאור האמורבמרכיב זה בשנים הקרובות. 

למיטב ידיעת החברה למועד  אולםכימיה להקניית חסינות מים לטקסטיל ללא שימוש במרכיב זה, 

הינן פחותות מאלו המתקבלות בתרכובות המתקבלות יסות יעילות חסינות המים והעמידות לכבהתשקיף 

לא פותחה  ,למועד התשקיף ולמיטב ידיעת השותף המקצועי והחברה. Flourocarbonהכימיה המבוססות 

 של דחיית נוזליםהמספקת את אותה יעילות  Flourocarbonבעולם בהצלחה תרכובת כימית שאינה כוללת 

  .Flourocarbonבתרכובות כימיה מבוססות מתקבלת משימוש שועמידות לכביסות 

לפתור בעיה זו ולספק חסינות השותף המקצועי זיהה את הטכנולוגיה של סונוביה כבעלת פוטנציאל גבוה 

, Flourocarbonמתקבלת משימוש בתרכובת כימית מבוססת ש דומה ואף עדיפה מזו מים ועמידות ברמה

   108.ללא שימוש במרכיב זה

, גופי הטקסטיל שסונוביה מתקשרת עימם רואים בטכנולוגיה של סונוביה טכנולוגיה ידידותית לככל

) בביצוע chemical binder( ב״דבקים״(א) ייתור השימוש  - מהסיבות הבאות וזאת בעיקר לסביבה 

(ב) יכולת הטכנולוגיה  ;טיפולים אפליקטיביים בטכנולוגיה של החברה, הנחשבים למזהמים סביבתיים

שימוש בכימיקלים על ידי לייתר את השימוש בכימיקלים מזהמים נוספים ולהשיג את התוצאות הנדרשות 

   111 110.לכביסותגבוהה (ג) עמידות  - ו   ;109ידידותיים לסביבה

                                                 

 

 לתשקיף 3פרק ב 3.6.2 ףראו סעיהסכם ההשקעה פרטים בנוגע לל 107
של השותף המקצועי, בהסתמך על נתונים שהועברו  תאורטית. לאחר בחינה מוביל בינלאומיאירופאי המקצועי הינו תאגיד  השותף 108

  .שזוהה על ידולאור פוטנציאל טכנולוגי  בפרוייקטלהשתתף השותף על ידי החברה, החליט 
הנחשבים לחומרים מזהמים, וכן לשימוש החברה  Chemical bindersזו קשורה בכך שהטכנולוגיה מייתרת את השימוש ב  טענה 109

האמריקאי. EPAה על ידי  GRAS materialויראלית, חומר הנחשב ל - אנטיהבקטריאלית ו- אבץ באפליקציה האנטי- בתחמוצת
מעלות בשימוש  60 –כביסות ב  65 –פתוגנית לאחר - פעילות אנטי שימור שהוכיחוזו מתבססת על בדיקות מעבדה חיצוניות  הנחה 110

  .ISO6330 תחת תקן נייטרליבדטרגנט 
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 לטקסטיל נוספים אפליקטיביים טיפולים של ומסחור פיתוח, מחקר לבצע החופש חברהמועד התשקיף, לל

  , חסינות אש, וצביעה.דחיית נוזלים –, לדוגמא אילן- של אונ׳ בר הידע תחת שאינם

 לקוחות 6.10

בנוגע למודל העסקי של כמפורט לעיל . זה פעילותאין לקוחות בתחום  רהלמועד התשקיף, לחב 6.10.1

בכפוף להשלמת שלב המחקר והפיתוח בהצלחה, של החברה, לשוק אסטרטגיית החדירה החברה ול

הכנסה ממכירת  (א) :פוטנציאליים עיקריים האפיקי הכנס מספר קיימים להערכת החברה

הכנסה  (ג); ״)Sonovia inside״ –ממכירת תגים ממותגים (לדוגמא הכנסה  (ב) התרכובות הכימיות;

 כימית.- הכנסה משיתוף בהכנסות ממכונת האשפרה הסונו )ד(ממתן זכות שימוש במותג סונוביה; 

הלקוחות העתידים לשלם שהם  112,למאשפרי הטקסטילהחברה אינה חשופה כיום בצורה נרחבת  6.10.2

לחברה ידע נרחב  . יחד עם זאת,כימיים- פולי האשפרה הסונועל התרכובות הכימיות ולבצע את טי

ספקי מוצרי הקצה ו/או המותגים הגדולים והמשפיעים ביותר בכל סקטור טקסטילי בנוגע ל

 ה ומסחורה. המהווים גורם מכריע בהחלטה על הטמעת טכנולוגיה, שיווק

ים פתוגני- אנטילהטמעה של טיפולים פוטנציאליים לקוחות של מספר דוגמאות להלן  6.10.3

 :113לטקסטיל

 Standard Textile Elis / Berendsen,שוק בתי החולים: 

 Standard Textile Elis / Berendsen,שוק בתי המלון:  

 Yanfeng, Lear, Faurecia, Renault, Volkswagen Ford,שוק התחבורה: 

 MAS, Brandix, Nike Adidas ,שוק הביגוד והנעלת ספורט: 

 מספר עם) ״מעבדתי ״פיילוט(להלן:  ברמת מעבדה פיילוטיםמבצעת  החברה ,למועד התשקיף 6.10.4

הגדולות בעולם  חברות הטקסטיל. היעד של החברה שווקיהפועלות בעולמיות  מובילות חברות

(מו"פ) מחברות מחקר ופיתוח  מורגלות בביצוע פיילוטים הכוללים קבלת טקסטיל לבחינה

, או שליחת טקסטיל לטיפול על דוגמת החברההפועלות בתחום הטיפול האפליקטיבי בטקסטיל, 

אינם  מסוג זה. פיילוטים על ידי חברת הטקסטיל חזרה לבחינהבוקבלתו  חברת המו"פידי 

על  .לוגיסטית יםמורכבוהם אינם לשני הצדדים  ותגבוהאינן  יהםתיוהטמעת מיכון, עלו מצריכים

מעבר להפעיל אופרציה מורכבת ו/או מהחברה את הטכנולוגיה  מהצד שבוחן דורשים אינם כן, הם 

. בחלק מהמקרים, ככל , לפי הענייןבאמצעות הטכנולוגיהבטקסטיל טיפול ול לבחינת הטקסטיל

על  מחתימה החברה את השותף לפיילוטאת התקדמות הפיילוט,  סכןמתאפשר מבלי להדבר ש

לחשוף את הטקסטיל המטופל לצדדים  המונע ממנו Material Transfer Agreement- הסכם סודיות ו

 תוצאות הבדיקות הפנימיות.החברה באת  לשתף אותומחייב החברה ושלישיים ללא אישור 

                                                                                                                                                                  

 

מפחיתה את שחרור הכימיקלים מהטקסטיל בכביסות ובכך מפחיתה את כמות הכימיקלים  לכביסות גבוהה עמידותהיא כי  ההנחה 111
 משתמש אל יזלגו מהטקסטיל כימיקלים שפחות כך על מצביעההזולגים אל מי התהום. כמו כן, ישנה הנחה כי עמידות גבוהה לכביסות 

 .הקצה
 .בודדים מקרים למעט112
 .המצוינות החברות עם הסכמים אין לחברה 113
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 הבוחנתחברת הטקסטיל ) 1, כדלקמן: (במספר שלבים המקרים ברובהפיילוט המעבדתי מתבצע 

 שולחת בד, או סוגי בדים, אל מעבדת החברה לביצוע טיפול לפייילוט)של החברה (השותף 

לאחר הטיפול בבדים ובחינת איכות הטיפול באמצעים  )2באמצעות הטכנולוגיה של החברה; (

 ,)פתוגנית- על ידי בדיקות לפעילות אנטיגם ובמקרים מסויימים ( 114ICPהאנליטיים השונים, כגון 

למועד התשקיף,  ביצוע בדיקות בלתי תלויות על ידה.צורך הבדים נשלחים חזרה לחברה הבוחנת ל

אופנה הספורט, ההתחבורה,  מתחוםעם מותגים ויצרנים מובילים החברה מבצעת פיילוטים 

 מתבטא מביצוע הפיילוטים. הערך המוסף לחברה כתוצאה מלוןהחולים ובתי העילית, בתי ה

 ההערכה כן ביסוסלכל סוג בד, וכימי - הסונוהתאמת התהליך כל הנוגע לברב בצבירת ניסיון וידע 

 הצלחת הפיילוטים המעבדתייםל בכפוף .יםבדה יסוג רוביישימה לשל החברה הטכנולוגיה לפיה 

פיילוטים מסחריים על גבי מכונת הפיילוט,  לבצע הצפויהחברה  למועד התשקיף, נכון שמבוצעים

 ,הפיילוטים המסחריים להצלחת בכפוף. לפיילוט מהשותפיםהחברה צפויה לגבות תשלום  בגינם

הטכנולוגיה  תהטמעשם החברה להתקשר עם החברה/ות הבוחנת/ות בהסכם מסחור לבכוונת 

הסכמה לעבודה משותפת  בשרשרת הייצור של החברה/ות הבוחנת/ות (להלן: ״אתר/י הבטא״) תוך

פיילוטים תעשייתיים עם  היא תבצע 2021לשנת  1רבעון מהלך החברה צופה כי ב באתר/י הבטא.

נכון על ידה הצלחת הפיילוטים המעבדתיים המבוצעים ל ובכפוף לאחרוזאת מספר חברות בוחנות, 

 למועד התשקיף.

ת החברה ישתכלל לכדי הסכם למועד התשקיף, אין כל ודאות כי איזה מהפיילוטים בהם מעורב 6.10.5

  . מסחרי ו/או שיתוף פעולה מחייב

תחזיות והנחות החברה בנוגע ללקוחות פוטנציאלים של החברה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד בחוק ניירות ערך, 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה שלהחברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן 

או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי 

השגת המימון הדרוש ו/או אי עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות ו/או אי  הפיתוח ו/או שיווק

  להלן. 6.43איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 וחדירה לשוק הפצה ,שיווק 6.11

: קהל היעד העיקרי של מאמצי השיווק הינו הספקים המובילים החולים ובתי המלוןשוק בתי  6.11.1

 בשווקים אלה וכן בתי החולים עצמם. 

הינו מותגי הרכב המובילים וכן הספקים  השיווק מאמצי שלהעיקרי  היעד קהל: התחבורה שוק 6.11.2

 .Tier-1המובילים של מוצרי הטקסטיל לרכב מרובד 

 הינוקהל היעד העיקרי של מאמצי השיווק  אופנהוה ספורטהמותגי הלבשת בתחום  :פרטיה שוקה 6.11.3

                                                 

 

Inductively Coupled Plasma114 
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   לקוחות הקצה. וכן המובילים OEMs –המותגים וה בעלי 

להתבצע על ידי חברת  יהטקסטיל צפו מאשפריהשיווק לשוק  עיקר: הטקסטיל מאשפרי שוק 6.11.4

Bruckner  עתידה  החברה בנוסף,. 25% – בכשוק המוערך  ונתחהתקנות בשוק זה  5,000 –לה כ

 .הטקסטיל אשפרת לחברות להיחשף בכדילהשתתף בתערוכות המובילות בעולם 

 מחלקת פיתוח) 1( :באחת מהדרכים הבאות הכימיות התרכובותאת  להפיץלשווק ובכוונת החברה  6.11.5

 מאשפרי( הקצה ללקוחותאספקת התרכובות הכימיות  מערךתנהל את  אשר ולוגיסטיקה אספקה

יפקחו וינהלו  אשרייעודי בשווקי היעד לשם כך, יש צורך בגיוס כח אדם הטקסטיל) ברחבי העולם. 

) 2; ()"בוכיוצ היעד בשוק מקומימהמכס, שינוע  שחרורבצורה מקומית את אספקת המוצרים (

אספקת המוצרים מדלת המפעל של  מערך את ינהלעם מפיץ מוכר מהתחום אשר  התקשרות

  החברה ועד לקוחות הקצה.

על ידי מערך ההפצה הקיים של חברת  נהופצתכימיות - הסונוהאשפרה  מכונותלהערכת החברה,  6.11.6

Bruckner ה תלות מהותית במערך זה.רה מעריכה כי לא קיימת לבאולם הח  

 115לפי שווקים לשוק החדירה אסטרטגיית 6.11.7

  שוק בתי החולים

בית ממנו יהנה באימות וכימות הערך הכלכלי  מתמקדתאסטרטגיית החדירה לשוק בתי החולים 

הפחתת ימי ב המתבטאבמוצרי הטקסטיל שלו, של החברה החולים אשר יטמיע את הטכנולוגיה 

שימוש בו וכיוצ"ב, מוותאשפוז, הפחתת היקף השימוש באנטיביוטיקה / תרופות, הפחתת מקרי 

בנתונים אלו במאמצי השיווק מול ספקי המוצרים המוגמרים המובילים לשוק בתי החולים וכן 

בו נעשה שימוש בטכניקת  116בישראל "רעות"לבתי החולים עצמם. מחקר שבוצע בבית החולים 

פתוגנים המכילים חלקיקי נחושת, מצא כי השימוש - האקסטרוזיה להכנת סיבים סינטטיים אנטי

. 117במקרי הזיהומים הנרכשים בבית החולים 24%פתוגני הוביל לירידה של - נטיבטקסטיל הא

מחקר קליני קטן היקף לתיקוף ההפחתה  לבצעהחברה על האירופאי האיחוד  תוכנית במסגרת

כימית בשימוש - הזיהומית אצל מטופלים כתוצאה משימוש בטקסטיל אשר טופל בהספגה סונו

החברה להמשיך ולהשקיע בכוונת בוסס על תחמוצת אבץ. פתוגנית של החברה, המ- בכימיה האנטי

משאבים בביצוע מחקרים קלינים נוספים בכדי לצבור כמות קריטית של מידע תומך בערך הכלכלי 

פתוגנית. מידע זה עתיד להיות מוצג ומשווק גם - הנצבר כתוצאה מהשימוש באפליקציה האנטי

ם. כמו כן, החברה עתידה לפתח צוות פנימי בכנסים המובילים בתחום בקרת הזיהומים בבתי חולי

הפיתוח העסקי  צורךל תאפידמוליוגיה ובבקרה זיהומיבוייעודי שיכלול רופאים המתמחים 

לא  ,והשיווק לשוק זה, עם מיקוד ברשתות בתי חולים ואיגודי בתי חולים. למיטב ידיעת החברה

                                                 

 

, לחברה אין התשקיף למועד. בלבד המחשה לצורך מובאיםבתרשימים שבסעיף זה  המופיעים הסמליליםו החברות שמות, המותגים115
הנ"ל. ובסמלילים במותגיםקשרים מסחריים עם חברות אלו ו/או זכויות כלשהן בשמות, 

116-associated_infections_in_a_long-ication/260610030_Reduction_of_healthcarehttps://www.researchgate.net/publ 

term_care_brain_injury_ward_by_replacing_regular_linens_with_biocidal_copper_oxide_impregnated_linens
  .אשפוז ימי 1,000- ל 117
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פתוגניות לטקסטיל היישימה טכנולוגית ומסחרית - קיימת היום טכנולוגיה להקניית תכונות אנטי

יות הפתרון פתוגני פוטנציאל לה- כימי האנטי- טיפול ההספגה הסונול להערכת החברה,לשוק זה. 

לכביסות תעשייתיות. הטקסטיל עמידות ל היישים היחיד לשוק זה בו קיימת דרישה קשיחה

מייצור הטקסטיל לשוק זה מתבצע באסיה ועל כן איזורי  שיעור משמעותייעת החברה, למיטב יד

היעד של השיווק בשלב החדירה והצמיחה הראשונית (ארה״ב ואירופה) יהיו שונים מאיזורי היעד 

בהם צפויה להיות מוטמעת הטכנולוגיה. כמו כן, ככל שידוע לחברה, השחקנים השולטים בתחום 

מאלו בשוק האמריקאי. לרוב קסטיל לבתי חולים בשוק האירופאי שונים אספקת / השכרת הט

הוכחת היתכנות טכנולוגית  :שלב א' 118:כדלקמן החברה צופה כי שלבי החדירה העיקריים יהיו

 תוכנית האיחודפתוגני לכביסות תעשייתיות במסגרת - כימי האנטי- לעמידות טיפול ההספגה הסונו

 טקסטילהבמטופלים בשימוש במוצרי  זיהום רמות בהפחתת יעילות הוכחת :שלב ב׳ ;האירופאי

פיילוט רחב  :שלב ג׳ תוכנית האיחוד האירופאי;תחת ניסוי קליני קטן היקף, במסגרת  המטופלים

מספר רב של מיטות מוביל שיכלול  CRO –היקף אשר יכלול בית חולים מוביל, ספק מוביל, ו 

יאספו נתונים הנוגעים להפחתת הזיהומים הנרכשים וחסכון  מהלך תקופה זוב ויארך כחצי שנה.

. שיתאפשרמסחור רחב היקף תוך איסוף נתונים מבתי החולים, ככל   :שלב צמיחהו עלויות;ב

להלן תרשים אינדיקטיבי וסכמתי המתאר את תהליכי האספקה, השיווק, וההכנסות הנוגעים 

 :בתי החולים פתוגנית של החברה בשוק- להטמעת האפליקציה האנטי

  

                                                 

 

 הנדרשים. קבלת כל האישורים הרגולטורייםל בכפוף 118
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או /ו ”Sonovia inside“כדוגמת  ממכירת תגים ממותגיםהכנסות מאין ודאות כי לחברה יהיו למועד התשקיף, * 

  משיתוף בהכנסות ממכירת המכונה.

  בתי המלון וההארחהשוק 

השוק  , שכןשוק בתי החוליםאסטרטגיית החדירה למשיקה ל לשוק זהאסטרטגיית החדירה 

של המוסדי הוא ריכוזי והספקים המובילים נוטים לשרת את שני השווקים. עיקר מאמצי השיווק 

 ותמול אותם ספקים וכן מול המלונות עצמם עם מיקוד ברשתות הגדולהחברה צפויים להתבצע 

בכדי לייעל את מאמצי השיווק ולטייב את החזר ההשקעה על מאמצי השיווק. בכדי לתמוך 

 התפוסה שיעורי, יחד עם לקוחותיה, לכמת את העליה בנסותלהחברה  , בכוונתווקבמאמצי השי

ולשייך אותה ככל שניתן לשימוש בטכנולוגיה. החברה מעריכה כי בתי מלון אף ישקלו  במלונות

יום כלא קיימת  ,לתמחר בפרמיה חדרים בהם מוטמעות טכנולוגיות טיהור. למיטב ידיעת החברה

פתוגניות לטקסטיל היישימה טכנולוגית ומסחרית לשוק זה. - טכנולוגיה להקניית תכונות אנטי

פתוגני פוטנציאל להיות הפתרון היישים - כימי האנטי- החברה מעריכה כי לטיפול ההספגה הסונו

עמידות לכביסות כן כותנה ו 100%–ישימות לטקסטיל העשוי מילרוב היחיד לשוק זה, הדורש 

מייצור הטקסטיל לשוק זה מתבצע באסיה שיעור משמעותי  ,חברהלמיטב ידיעת הות. תעשייתי

ועל כן איזורי היעד של השיווק בשלב החדירה והצמיחה הראשונית (ארה״ב ואירופה) יהיו שונים 

מאיזורי היעד בהם צפויה להיות מוטמעת הטכנולוגיה. כמו כן, ככל שידוע לחברה, השחקנים 

ת / השכרת הטקסטיל לבתי מלון בשוק האירופאי שונים מאלו בשוק השולטים בתחום אספק

הוכחת היתכנות  :שלב א׳ 119, כדלקמן:האמריקאי. החברה צופה כי שלבי החדירה העיקריים יהיו

פתוגני לכביסות תעשייתיות במסגרת - כימי האנטי- טכנולוגית לעמידות טיפול ההספגה הסונו

פיילוט אשר יכלול בית מלון מוביל, ספק מוביל וקמפיין  :שלב ב׳; האירופאיהאיחוד  תוכנית

שיווקי, תוך ניטור יעילות הקמפיין השיווקי בשיפור אחוזי ההמרה על פני תקופות קודמות ו/או 

מסחור רחב היקף תוך המשך איסוף  :שלב צמיחהו ;על פני חדרים בהם הטכנולוגיה לא מוטמעת

  נתונים מבתי המלון, ככל שניתן. 

שים אינדיקטיבי וסכמתי המתאר את תהליכי האספקה, השיווק, וההכנסות הנוגעים להלן תר

  :ההארחה פתוגנית של החברה בשוק- להטמעת האפליקציה האנטי

                                                 

 

 .קבלת כל האישורים הרגולטורייםל כפוףב 119
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משיתוף או /ו ”Sonovia inside“הכנסות מזכות שימוש במיתוג כדוגמת אין ודאות כי לחברה יהיו למועד התשקיף, * 

  בהכנסות ממכירת המכונה.

  התחבורהשוק 

ז מאמצי הפיתוח העסקי אסטרטגיית החדירה לשוק התחבורה של החברה מבוססת על ריכו

מול ספקי המוצרים המוגמרים (לאחר אינטגרציה כוללת של כלל רכיבי המוצר), והשיווק 

גורם החלטה מכריע בשאלה , ומותגי הרכב המובילים בעולם, המהווים Tier-1המופיעים מטה כ 

סוג מסויים תוטמע במוצרים. עם זאת, ובשונה משוק בתי החולים ושוק בתי אם טכנולוגיה מה

הבדים / עור / ויניל המופיעים מטה  ום לשיווק ברמה מסויימת גם לספקיהמלון, יש בשוק זה מק

היות ושחקנים אלו ברובם הינם שחקנים ״מתוחכמים״ בעלי התמחות ייחודית  Tier-3תחת 

יישם בצורה  טרםשוק התחבורה  ,ולוגיות. למיטב ידיעת החברהומורגלים בפיתוח או אימוץ טכנ

הטעמת טכנולוגיות שכאלו, ככל ברחבת היקף טכנולוגיות לטיהור פנים הרכב, ולא עשה שימוש 

- כימי האנטי- לטיפול ההספגה הסונובשוק זה כי  ,שהיו, בשיווק הרכבים. כמו כן, החברה מעריכה

(בעיקר לאור תכונת  על פני טיפולי הספגה מבוססי ״דבקים״פתוגני קיים יתרון טכנולוגי מהותי 

החברה חשופה  ,, ועל כן החברה אינה צופה תחרות רבה בשוק. למועד התשקיףהעמידות בחום)

המראים נכונות להטמיע טכנולוגיות לטיהור פנים  Tier-3 –ו  Tier-1למותגים ושחקנים מרבדי 

מרבית הייצור  ,חברהידיעת ה למיטביווק הרכבים. הרכב בעתיד הנראה לעין ולמנף זאת לטובת ש
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לשוק זה מתבצע בארה״ב ובאירופה ועל כן איזורי היעד של השיווק בשלב החדירה והצמיחה 

הראשונית (ארה״ב ואירופה) צפויים להיות במרבית המקרים זהים לאיזורי היעד בהם צפויה 

 120, כדלקמן:יהיולשוק זה העיקריים להיות מוטמעת הטכנולוגיה.  החברה צופה כי שלבי החדירה 

פתוגני למבחני - כימי האנטי- הוכחת היתכנות טכנולוגית לעמידות טיפול ההספגה הסונו :שלב א׳

פיילוט אשר יכלול מותג מוביל, ספק מוביל  :שלב ב׳ שחיקה ומבחנים אחרים ככל שיידרשו;

המכירות על פני תקופות  וקמפיין שיווקי, תוך ניטור יעילות הקמפיין השיווקי בהעלאת היקף

מסחור רחב היקף תוך  :שלב צמיחהבהם הטכנולוגיה לא מוטמעת; ו קודמות ו/או על פני רכבים

  המשך איסוף נתונים מהמותגים, ככל שניתן. 

להלן תרשים המפרט את שרשרת הערך של מוצרי הטקסטיל לשוק התחבורה ואת הפעילות 

 הצפויה של החברה בתוך שרשרת הערך: 

 

                                                 

 

 .הרגולטוריים האישורים כל קבלתכפוף לב 120
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משיתוף או /ו ”Sonovia inside“הכנסות מזכות שימוש במיתוג כדוגמת אין ודאות כי לחברה יהיו למועד התשקיף,  *

  בהכנסות ממכירת המכונה.

  שוק הלבשת והנעלת הספורט

אסטרטגיית החדירה לשוק הלבשת והנעלת הספורט של החברה מבוססת על ריכוז מאמצי 

והמותגים המובילים, להם המשקל המהותי בהחלטה  OEMs –הפיתוח העסקי והשיווק אל מול ה 

המובילים  OEMs –אילו טכנולוגיות יוטמעו במוצרים. בשונה משוק בתי המלון ובתי החולים ה 

בשוק זה הם שחקנים ״מתוחכמים״ ומורגלים בפיתוח או אימוץ טכנולוגיות. למיטב ידיעת 

הגדולים עבור שוק זה נעשה  OEMs –ה  הייצור וניהול הייצור על ידי החלק הארי של ,החברה

באסיה, ועל כן שווקי היעד של הפעילות השיווקית ושל הפיתוח העסקי צפויה להיות שונה משווקי 

מרכז לייצור עשויה להפוך בעתידלאפריקה  ,חברהה למיטב ידיעתהיעד בהם תוטמע הטכנולוגיה. 

מעשור. שוק הלבשת והנעלת הספורט טקסטיל לשוק האופנה אך תהליך זה צפוי להימשך יותר 

פתוגניים במוצרים ומשווק - מטמיע זה יותר מעשור באופן רחב היקף טיפולים אפליקטיביים אנטי

 –למותגים ול . לפיכך, אותם כטיפולים למניעת הצטברות ריח רע במהלך אימון גופני או לאחריו

OEMs ולים השונים, היתרונות פתוגניים, ביצועי הטיפ- ידע נרחב בנושא הטיפולים האנטי

והחסרונות של כל שיטה, דרישות רגולטוריות, דרישות הצרכנים או רתיעה של צרכנים משימוש 

- ישנם מספר רב של שחקנים המספקים פתרונות אנטילמועד התשקיף, . וכיוצ"בבכימיות שונות

כי שלבי  פתוגניים לשוק הלבשת והנעלת הספורט ושוק זה מאופיין בתחרות קשה. החברה צופה

הוכחת עליונות טכנולוגיה על פני  :שלב א׳ 121, כדלקמן:יהיולשוק זה החדירה העיקריים 

הריחות והעמידות  השחקנים המתחרים בשוק, ובעיקר כימות ואימות העליונות בתחומי נטרול

פיילוט אשר יכלול מותג מוביל, ספק מוביל וקמפיין שיווקי, תוך ניטור  :שלב ב׳ לכביסות ביתיות;

 יעילות הקמפיין השיווקי בהעלאת היקף המכירות על פני תקופות קודמות ו/או על פני מוצרים

מסחור רחב היקף תוך המשך איסוף נתונים  :שלב צמיחהו בהם הטכנולוגיה לא מוטמעת;

  מהמותגים, ככל שניתן. 

להלן תרשים המפרט את שרשרת הערך של מוצרי הטקסטיל לשוק ואת הפעילות הצפויה של 

  :של שוק הלבשת והנעלת הספורט חברה בתוך שרשרת הערךה

                                                 

 

 .קבלת כל האישורים הרגולטורייםכפוף לב 121



 

 50- ו 
 

 

  

ת החדירה לשווקי ולאסטרגיושיווק וההפצה העתידיות שלה הפעילות בנוגע לתחזיות והנחות החברה 

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר היעד השונים, 

התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה שלהחברה. 

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, 

מים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי הפיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או אי מגור

  .להלן 6.43עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

   תחרות 6.12

למיטב ידיעת החברה, ונכון למועד התשקיף, להלן נתונים השוואתיים בין החברה לבין מתחרותיה  6.12.1

  כימית:- תחום ההספגה הסונוב

  פועלת מכח   חברה

  הסכם מסחור 

  לשימוש 

   - ב 

מיקום 

הטכנולוגיה 

בשרשרת 

  הערך

מודל 

  עסקי

  חסרונות  יתרונות

  טקסטיל   אילן]כן [אונ׳ בר   סונוביה

  פעמי- רב

  סוף שלב 

  עיבוד הבד

מכירת 

השכרת /

מכונה + 

כימיה 

  )HP(מודל 

מאפשר לספקים הקיימים  (א)

לבצע את הטיפול מבלי 

אין שינוי של  ;להתחרות בהם

 ;מערך שרשרת הייצור הנוכחית

שותפות עם יצרן מכונות  (ב)

 ;מהמובילים בשוק הטקסטיל

יצוא הטכנולוגיה צורך ב

; לקוחות ברחבי העולםל

 Reverse - ל חשש

Engineering.  
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כח וכן מקנה בטחון לשוק 

התאמת  (ג) ומכירתי;ווקי שי

אמצעי ודרכי השיווק לנהוג 

בעולם הכימיה לטיפולים 

אפליקטיביים לטקסטיל, קרי 

 ;שיווק למותגים ולצרכני הקצה

התחלת עבודה על טיפולים  (ד)

אפליקטיביים נוספים בהם אין 

  אילן - תלות חוזית באונ׳ בר

  טקסטיל  כן [אונ׳ בר אילן]  *ננו סונו

  פעמי- חד

  סוף שלב 

  עיבוד הבד

  מתן 

 תרישיונו

 שימוש

מאפשר לספקים הקיימים לבצע 

את הטיפול מבלי להתחרות 

אין שינוי של מערך  ;בהם

  .שרשרת הייצור הנוכחית

 את  אצורך לייצ (א)

ת לקוחולהטכנולוגיה 

 - ל חשש ברחבי העולם;

Reverse Engineering ,

המוצרים בשוק  תפועל (ב)

החד פעמיים והלא כביסים 

של עמידות לכביסות הבו 

הטכנולוגיה הסונוכימית 

על כן מרכיב  .אינה נדרשת

יתרון תחרותי מהותי אינו 

  .רלוונטי

סיבים   -   **ארגמן

כחומר 

גלם 

לייצור 

  חוטים

  טיפול 

   בסיבים

מכירת 

סיב / 

טיפול 

  בסיב

 Know-how - הו ימור הידעש

  בתוך החברה.

מורכבות לוגיסטית  (א)

גדולה לשנע סיבים בכמות 

מסחרית אל המפעל בו 

יקר  (ב) ;מבוצע הטיפול

  מאוד תפעולית ולוגיסטית

  

למיסחור  מאוניברסיטת בר אילןהמחזיקה, למיטב ידיעת החברה, ברישיון  יתישראל החבר* ננו סונו: 

 (הרישיון שניתן לחברה חד פעמיטקסטיל לשימוש ב, החברה עם בר אילןמושא הסכם הרישיון של פטנטים ה

היות והיא מוגבלת ישירה אינה רואה בננו סונו כתחרות  החברה, על כן, )פעמי- רבטקסטיל ב לשימוש הינו

למיטב ידיעת כמו כן, . יםאנטי ויראלי /יםאנטי בקטריאלי מוצרי חבישה פעמי, כגון- לתחום הטקסטיל החד

  יכיונות להקמת קווי יצור.מתן ז מודל העסקי של ננו סונו הואה ,החברה

באנרגיה אולטרסונית לציפוי סיבים ית, אשר למיטב ידיעת החברה עושה שימוש ישראלחברה ארגמן: ** 

מקנים לסיבים תכונות אנטי בקטריאליות/ אנטי ויראליות. מהסיבים ה בחומרים מבוססי נחושת חמצנית

-nonלא ארוג ( ומהם לייצר בדים או להשתמש בסיבים אלה להטמעה ביריעות בדיש צורך לייצר חוטים, 

wovenוכן מורכבות  בייצרני החוטים קיימת תלות למיטב ידיעת החברה, בשיטה זו. ) למוצרים חד פעמיים

  ועלות גבוהה. לוגיסטית

  של החברה  תחרות לפי שווקי יעד עיקריים 6.12.2

  שוק בתי החולים
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פעמיים במקום - י חולים ברחבי העולם את השימוש במוצרי טקסטיל חדבעשור האחרון אימצו בת

כי מוצרי טקסטיל חד פעמיים פחות  ההנחמתוך פעמיים משיקולים של תועלת כלכלית ו- רב

- מחקרים הראו כי מוצרי טקסטיל רב ,אולם, פעמיים- מזוהמים ומזהמים ממוצרי טקסטיל רב

פעמיים אין כל - וכי למוצרי טקסטיל חד, ומזהמים פחות, פעמיים משתלמים יותר מבחינה כלכלית

 .יתרון משמעותי בכל הקשור לסניטציה

של אוניברסיטת מינסוטה ביצעה מספר מחקרים אשר השוו את ההשפעה הסביבתית והכלכלית 

 שנתמאחד המחקרים ב 122.פעמי- שימוש בטקסטיל חדלפעמי בבתי חולים - טקסטיל רבבשימוש 

פעמי בבתי - פעמי וחד- ל שלושת הפרמטרים הבאים בין טקסטיל רבהשוואה ש בוצעה 2009123

 2,000 ה שלריסקכלל המחקר . מניעת זיהומים )ג(–ו ;השפעה סביבתית )ב( ;עלות) א(: חולים

- כי השימוש במוצרי טקסטיל רבבו  נמצאהליכים כירורגיים במשך שנה ו 20,000 - מיטות חולים ו

 254,000הפחתה של ל, בשנה עבור בית החוליםב "ארהדולר  360,000פעמיים הביא לחיסכון של 

בשיעור הגבוה פי שלושה  CO2צמצום פליטת ל, בכמות הפסולת השנתית) ג"ק 115,000(פאונד 

, כרום, ארסן(בפליטת החומרים המסרטנים  16הפחתה של פי לו, פעמיים- בהשוואה למוצרים חד

- כי מוצרי טקסטיל רב נמצאמספר מחקרים ב, בנוסף. פעמיים- בהשוואה למוצרים חד) ועופרת

 124.פעמיים- פעמיים טומנים בחובם יתרונות סביבתיים משמעותיים בהשוואה למוצרים חד

שימוש של עודפות העלויות הכי  נמצא ,מיטות חולים 300 בו נסקרו 2005 משנתמחקר נוסף ב

דולר  250,000- למעלה מ הינןפעמיים - רב בהשוואה למוצריםפעמיים - במוצרים כירורגיים חד

 125.ב"ארה

למוצרי  פתוגניים מהווים מוצר תחליפי- למיטב ידיעת החברה, אף שסיבים סינטטים אנטי

 תועלת.- , הם אינם מוטמעים בצורה רחבת היקף בשוק זה מטעמי עלותהחברה

  שוק המלונאות

  .לא קיימת תחרות בשוק זה ,למיטב ידיעת החברה

  שוק התחבורה

  פתוגניים מהווים תחרות בשוק זה.- אנטיסיבים סינטטיים 

  שוק הלבשת והנעלת ספורט

מהוות תחרות בשוק הלבשת והנעלת לעיל המתוארות בתשקיף זה החלופיות הטכנולוגיות 

ומספר השחקנים  הינו רחבפתוגנים בשוק זה - ספורט. היצע הטיפולים האפליקטיביים האנטיה

מול שלו הפועלים בשוק גדול, כאשר לרוב הצלחת המתחרה תלויה באפקטיביות מערך השיווק 

  .או הטיפול  צרכני הקצה והמותגים, ולאו דווקא בידול טכנולוגי הקשור באיכות המוצר

                                                 

 

122presentation.pdf-center-medical-fairview-reigel-http://www.mntap.umn.edu/download/145/2009/11703/alicia    
123pim247_How_to_Reduce_Waste_NJenkins.pdf/http://www.sustainabilityroadmap.org/pims/pdfs    
124  &context=jessd1006https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article= 
125 -facilities-healthcare-to-benefit-textiles-reusable-shows-study-https://www.healthcarefacilitiestoday.com/posts/New
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מידע  ןהינבתחום הפעילות  אופן ודרכי התמודדותה עם תחרותתחזיות והנחות החברה בדבר 

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה שלהחברה. 

שונה מכפי שהוערך, הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן 

שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי הפיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון כתוצאה מגורמים 

הדרוש ו/או אי עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 

 להלן. 6.43בסעיף 

 יצוריכושר  6.13

פתוגני התעשייתי במהירות - כימי האנטי- נכון למועד התשקיף, החברה מבצעת את תהליך האשפרה הסונו

מיליון מטר בד (בהנחת ניצולת של  8.5 –מטר לדקה. מהירות זו מגולמת ליכולת ייצור שנתית של כ  20של 

  תלוי הזמנה. אינולמלאי ומתבצע יובהר, כי הייצור . )80%

  מחקר ופיתוח 6.14

 אפליקציה אנטי פתוגנית

ת באופן שוטף במחקר ופיתוח של פורמולציות כימיות להספגה אולטרסונית של החברה פועל 6.14.1

טקסטיל לצורך הקניית תכונות עיליות ועמידות לכביסה למוצרי טקסטיל שונים, וכן של מכונה 

 (טיפול בבדים בתצורת גליל) להספגה אולטרסונית  Roll-to- Rollלאשפרת טקסטיל בטכנולוגיה של 

 ). כימית״-״מכונת הספגה סונו(

 2.4פתוגנית ממומן בחלקו על ידי מענק בסך של - יטלמועד התשקיף, פיתוח האפליקציה האנ 6.14.2

 .126SMEמהאיחוד האירופאי תחת תכנית ה  2019מיליון אירו שהתקבל באוגוסט 

חלקיקים אל משטחי טקסטיל ועור מסוגים שונים - גלי אולטרסאונד מסייעים להחדרה של הננו 6.14.3

). השימוש ״הטכנולוגיה״(להלן:  Ultrasonic cavitationו/או  Ultrasonic irradiationבאמצעות 

לאיחוד החלקיקים בעלי התכונות השונות אל  בגלי אולטרסאונד מייתר את הצורך בדבקים

 שנעשה כיום בטיפולי הספגה רגילים.  הטקסטיל, כפי

) של טיפול אפליקטיבי ״מו״פ״למועד התשקיף, החברה ממוקדת במחקר, פיתוח ותיעוש (להלן:  6.14.4

שימוש אמצעות ) לטקסטיל בפתוגני״-״אנטי(להלן:  127ויראלי- בקטריאלי ואנטי- אנטי

 בטכנולוגיה. 

רמה תעשייתית. מתודולגיית המו״פ של ו רמת מעבדה: עיקריות תהליך המו״פ כולל שתי רמות 6.14.5

החברה הינה ביצוע מו״פ ברמת מעבדה, ובחינה של התרכובות הכימיות והפרמטרים שהניבו 

 תוצאות משביעות רצון ברמת מעבדה בהטמעה ברמה תעשייתית. 

גן, וביצוע התהליכים התעשייתיים - המו״פ ברמת מעבדה נעשה במעבדת המו״פ של החברה ברמת 6.14.6

                                                 

 

 .6.37.24 -   6.37.21 פיםסעילהלן בדבר המענק ראו  לפרטים 126
יעילות כנגד וירוס הקורונה. 99%לרבות 127
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 .)Bruckner(אשפרת הטקסטיל לצרכי מו״פ של השותפים האסטרטגיים של החברה נעשים בקו 

מחקר שוק מקיף בדבר איתור חומרי גלם בעלי  (א) :שלבי הפיתוח ברמת מעבדה כוללים

. בין היתר, נבחנות תכונת כגון, ת נדרשות / מעל לנדרשות, ורכישתםפוטנציאל להניב תוצאו

ביצוע סינטזה והנדסת תרכובות כימיות על ידי צוות  (ב) ;יציבות, חיי מדף ויעילות ההטמעה

הטמעת התרכובות הכימיות בשימוש בטכנולוגיה על גבי משטחי טקסטיל  (ג) ;המו״פ של החברה

בחינת איכות ההטמעה, בעיקר באמצעות  (ד) ;שונים וטיוב פרמטרים שונים בתהליך ההטמעה

 –ו  ICP –טמעה, במידה ובדיקות ה בחינת איכות הה (ה) ;129SEM HR –, ו 128ICPבדיקות 

SEM HR פתוגנית, לפני ביצוע כביסות, לפי התקנים - הן מספקות, על ידי בדיקות לפעילות אנטי

 שליחת הפריטים (ו) ;ISO 18184:2019 ,ISO 20743:2020 ,AATCC 100: 2019הבאים: 

ופרמטרים שחיקה חוזק, עמידות ללעניין עמידות צבע, מגע יד,  לבדיקות טקסטיליות מקיפות

ביצוע כביסות פנימיות  (ז) ;םקובל לבחון את השפעת הטיפול עליהמשטקסטיליים אחרים 

בשימוש בנוזלי כביסה שונים, תיעוד מספר הכביסות שכל פריט עבר, ושליחת הפריטים לבחינת 

ביתיות ותעשייתיות לפי תקנים אירופאים, אמריקאים  פתוגנית לאחר כביסות- פעילות אנטי

 . ובינלאומיים

התוצאות כמפורט לעיל, התרכובות הכימיות שהניבו את התוצאות הטובות ביותר  חינתלאחר ב 6.14.7

יחד עם הוראות מפורטות בדבר דרך ביצוע התהליך והפרמטרים השונים.  130Bruckner–נשלחות ל

מיישם את הוראות החברה ובאמצעות תרכובות הכימיה שנשלחו על  Brucknerהצוות הטכני של 

פתוגנית על גבי אלפי מטרים - כימית אנטי- די החברה מבצע תהליך תעשייתי של ההספגה הסונוי

של בד. לאחר סיום הטיפול בכמות הבד הנדרשת, חלקים מהבד, על פי הנחיות החברה, נשלחים 

פתוגנית. לאחר ניתוח התוצאות, הן - ובדיקות לבחינת פעילות אנטיICP , HR SEMלבדיקות 

שהתקבלו ברמת המעבדה בשימוש באותה תרכובת כימית ובאותם פרמטרים מושוות לתוצאות 

וכן של ההשפעות הסביבתיות של התהליך, אם ישנן, בנוסף, מתבצעות בדיקות רעילות  בתהליך.

 .ודרכי ההתמודדות עימן (לדוגמה, פרוטוקול לטיפול בשפכים בתום התהליך)

שינויים הנדסיים במכונת הפיילוט  , מבצעתBrucknerלמועד התשקיף, החברה, בשיתוף עם  6.14.8

לטובת טיוב איכות התהליך ברמה תעשייתית לאור פערים (לא מהותיים) בין התוצאות שהתקבלו 

מידת התפקוד התעשייתי של כמו כן, נבחנת  ברמת מעבדה לתוצאות שהתקבלו ברמה תעשייתית.

עבודה וצפי תקלות טכניות המכונה לפי פרמטרים כגון צריכת אנרגיה, מים, כימיקלים, מהירות 

                                                 

 

Inductively Coupled Plasma128 

129"icroscopeMlectron Ecanning SHigh Resolution  

 
למועד התשקיף, בשל הגבלות הקורונה אנשי החברה אינם מורשים להיכנס לגרמניה לצורך ביצוע ניסייים בתיעוד ועל כן הצוות 130

 מבצע את הניסויים בהתאם להוראות החברה. Brucknerהטכני של 
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 .לפיתרון תקלות םתוך כתיבת פרוטוקולי

סוגי טקסטיל ועורות שונים מטופלים ונבחנים, וכן מבוצעים פיילוטים לבחינת  ,ברמת מעבדה 6.14.9

ת החברה תיעוש הטכנולוגיה מתמקד . ברמתהטכנולוגיה עם חברות מובילות משווקים שונים

 100כותנה במשקל של  35%- פוליאסטר ו 65%בהרכב "אריג פשוט" בבד מסוג  למועד התשקיף

שמש את החברה צפוי לבשוק בתי החולים ו נמצא בשימוש נפוץהיות וסוג בד זה  גרם למ"ר,

   האירופאי. האיחוד במסגרת תוכניתבביצוע הניסוי הקליני 

בדיקות לתיקוף  קציה האנטי פתוגנית, ביצעה החברהבמסגרת המחקר והפיתוח של האפלי 6.14.10

מעבדות חיצוניות  , כולל עמידות הטיפול לכביסות מרובות באמצעותפתוגניותנות האנטי התכו

 . ISOבינלאומיות מאושרות 

 Hygcenבדיקת הפעילות האנטי בקטריאלית של הבדים מתבצעת במעבדות מוסמכות כגון:  6.14.11

או תקן אמריקאי  ISO20743הונג קונג על פי תקן אירופי ב Beauro Veritas - אוסטריה וב

AATCC100 שיטת הבדיקה כוללת חשיפה של שטח פנים מוגדר של בד לכמות ידועה מראש של .

בקטריות אל מול בד המהווה ״ביקורת״ שלא עבר טיפול אנטי בקטריאלי. לאחר זמן מוגדר בתקן: 

ה שעות, נספרות תחת מקרוסקופ כמות המושבות הבקטריאליות הפעילות בהשווא 24 - ל 18בין 

לתחילת הניסוי (זמן אפס). ההפחתה של כמות המושבות (חישוב לוגריתמי) מכמתת את מידת 

מקנה ציון אנטי  Log2היכולת של הבד לקטול בקטריות. הבדים מדורגים כך שהפחתה לוגריתמית 

מקנה לבד ציון אנטי  Log3) ואילו הפחתה לוגריתמית של significant״ (משמעותיבקטריאלי ״

  אלה תנאי הסף להגדרת מוצר טקסטילי כאנטי בקטריאלי. . )strong״ (חזקבקטריאלי ״

הבדיקה מבוצעת כנגד שני סוגי בקטריות שכל אחד מייצג משפחה אחרת של בקטריות: מסוג 

  ). gram negative) ומסוג גראם שלילי (gram positiveגראם חיובי (

  :הבאות התוצאות התקבלו החברה שביצעה בבדיקות 6.14.12

במעבדה באוסטריה לפי התקן האירופי נמצא, שבד של  2020בחודש מאי בבדיקה שבוצעה  ) 1( 

בוש ייומעלות צלסיוס  60 - מחזורי כביסה במכונה עם דטרגנט אקולוגי ב 37סונוביה שעבר 

לאחר ” strong“ - והוגדר כ  99%במייבש כביסה, הראה פעילות אנטי בקטריאלית מעל 

שעות  18לאחר  Log5 - ריות (חיובי ושלילי) של מעל לה בשני סוגי הבקטתשנראתה הפח

  חשיפה לבקטריות.

במעבדה באוסטריה לפי התקן האירופי נבדקו בדים  2020יוני חודש בבבדיקה נוספת שבוצעה  ) 2( 

בוש במייבש יימעלות צלסיוס ו 60 - במכונה עם דטרגנט אקולוגי ב מחזורי כביסה  50לאחר 

כלומר פעילות אנטי בקטריאלית חזקה לאחר ” strongוגם בבדיקה זאת הדירוג היה ״ כביסה

לפי    2020מעבדה זאת בדקה בדים גם בחודש אוקטובר  שעות. 24כביסות בחשיפה של  50

התקן האירופי ומצאה שהבדים מגלים יכולת קטילת בקטריות מרשימה שלא משתנה גם 

  שעות. 18כביסות בחשיפה של  65לאחר 

במעבדה בינלאומית מוסמכת בהונג קונג לפי התקן  2020בחודש אוגוסט  בבדיקה שנערכה ) 3( 

אפקטיביות בקטילת  99%האמריקאי נמצא שהבדים שנבדקו הראו יעילות של מעל 

שעות של חשיפה לבקטריות. מעבדה זאת בדקה בדים גם בחודש  24הבקטריות שנבדקו תוך 

 גבוההת לפי התקן האירופי ומצאה שהבדים מגלים יכולת קטילת בקטריו   2020ספטמבר 
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המעבדה ערכה בדיקה אנטי  .כביסות בתנאים שהוזכרו לעיל 50ר שלא משתנה גם לאח

  .מחזורי כביסה 50בקטריאלית השוואתית לבדים לפני כביסה ואחרי 

עבדות בינלאומיות בדיקת הפעילות האנטי ויראלית של הבדים נבדקה אף היא במספר מ ) 4( 

כן ביצעה  .נם לוירוס הגורם למחלת הקורונהוירוסים הדומים במב , בין היתר,מוכרות וכללה

החברה שתי בדיקות לבחינת היכולת של הבדים המטופלים בטכנולוגיה האנטי פוטוגנית 

בדומה למפורט  ).SARS COV-2כימיה לנטרל את הוירוס הספציפי הגורם לקורונה ( - בסונו

מארחים  חשיפה לכמות ידועה מראש של וירוסים (תאים כוללתשיטת הבדיקה  לעיל,

המכילים את הוירוס) ולאחר זמן המוגדר בתקן, בחינתם תחת מקרוסקופ והערכה אילו מהם 

כמות מן החשיפה של הבד בין זלאחר עדיין פעילים ואילו נוטרלו. ההשוואה המספרית 

וירוסים מנוטרלים לאחר זמן החשיפה שהוגדר, קובעת כמות וירוסים פעילים בזמן אפס לבין 

הבד מספק מפני אותם וירוסים. הדירוג נעשה כפי שנעשה בדירוג האנטי את רמת ההגנה ש

  בקטריאלי ועם תרגום לאחוזי הניטרול של הוירוס.

במעבדה מוכרת באוסטריה נבדקה הפעילות האנטי  2020מאי חודש בבבדיקה שנערכה  ) 5( 

 )Vaccinaivirus( ויראלית של בד כנגד וירוס שדומה במבנהו ותכונותיו לוירוס הגורם לקורונה

טי ויראלית ״טובה״ כהגדרת נמצא שהבד מגלה פעילות אנ .ISO18184לפי תקן אירופי 

 . )שעות 24יעילות לאחר חשיפה של  98.89%( המעבדה

הוירוס הגורם  ,SARS COV-2בסין נגד   נבדק בד נוסף במעבדה מוסמכת  2020בחודש מאי  ) 6( 

 פה לוירוס.ילאחר שעתיים של חש 90%על מה של מלקורונה, ונמצא שהוא יעיל בניטרולו בר

במעבדה נוספת בסין כנגד אותו הוירוס   נבדק בד נוסף של החברה  2020ר בחודש ספטמב ) 7( 

 30ניטרול הוירוס הגורם לקורונה לאחר חשיפה של ב 99%עילות של מעל והפעם נמצאה י

 דקות בלבד.

לפי תקן  2020ספטמבר בבדיקה לאבחון רעילות המוצר, שבוצעה במעבדה באוסטריה בחודש  ) 8( 

, נמצא שהמוצר של EN- ISO 10993-5:2009 Part:5 Test for in vitro Cytotoxicity)אירופי (

מסיכה שיוצרה מבדים אנטי בקטריאלים/ אנטי ויראליים, שיוצרו בטכנולוגיה של  –סונוביה 

 סונוביה, אינו רעיל.

 /ASתקן אוסטרלי/ ניו זילנדי (של המוצר במעבדה בגרמניה לפי  UVבבדיקה של רמת סינון  ) 9( 

NZS 4399 Acc. appendix A& pt.5 classification ( נמצא, שהבד של 2020באוקטובר ,

 ועל כן ניתן לשווקו כמוצר מגן מפני שמש.  UPF15בדירוג  UVסונוביה מסנן 

 , נמצא כיבמעבדה בינלאומית מוסמכת בגרמניה 2020בחודש נובמבר בבדיקה שנערכה  )10( 

בו עושה שימוש החברה אין השפעה שלילית על אוכלוסיית טקסטיל האנטי בקטריאלי ל

 .שבא במגע עם הטקסטילאדם  המיקרואורגניזמים הטבעית הנמצאת על עור

 דחיית נוזליםאפליקציה ל

מחקר  בתחוםעם השותף המקצועי למועד התשקיף, החברה חתמה על הסכם שיתוף פעולה  6.14.13

  . לעיל 6.9, כמפורט בסעיף טקסטילל דחיית נוזליםתכונות של  הקנייתאפליקציה לופיתוח של 

משפחת האפליקציות הכלולות בפיתוח זה כוללות בין היתר: דחיית כתמים, "גיהוץ קל"/ דחיית  6.14.14

תחום התרכובות הכימיות להקניית תכונות של  ,למיטב ידיעת החברהקמטים, דחיית שמנים וכו'. 
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טיל הינו אחד התחומים הבוערים בשוק הטקסטיל לאור התגברות הרגולציה לטקס דחיית נוזלים

מרכיב כימי  ,)״PFC״(להלן:  Polyflourocarbon - ו  Perfluorocarbon –והמגבלות על שימוש ב 

שעל בסיסו מושתתות התרכובות הכימיות בעלות היעילות והעמידות לכביסות הגבוהות ביותר. 

PFC בתצורתו של שרשרת באורך ,C8  :״(להלןPFC-C8היה בשימוש נרחב בתעשיית ״ ,(

נחשב לאחד המרכיבים  Outdoor wear .(PFC-C8הטקסטיל, ובעיקר בשוק הלבשת החוץ (

 המזהמים ביותר בתעשיית הטקסטיל היות והוא סינטטי לחלוטין ואינו מתכלה.

 וכן קיימת C8-PFC- בנוגע לשימוש ב 132 131חמירהומ הולכת בעולם הרגולציה מעשור יותרמזה  6.14.15

עם אורך  PFC- ב שלשימועוברות חברות רבות . לאור האמור, עליה במודעות הצרכנית לנושא

, אשר אינם מספקים את אותה יעילות ועמידות לכביסות. C4–ו C6 כגוןשרשרת קצר יותר, 

דחיית אפליקטיבי ליש פוטניאל לביצוע טיפול בשימוש החברה לטכנולוגיה להערכת החברה, 

  על כל תצורותיו, ועם זאת להשיג יעילות ועמידות לכביסות.  PFC- ללא שימוש ב נוזלים

מספר יצרני תרכובות כימיות לשוק  ולמיטב ידיעת השותף המקצועי למיטב ידיעת החברה  6.14.16

 ,ולםא ,PFCsללא שימוש ב  דחיית נוזליםהאשפרה השיקו תרכובות כימיות להקניית תכונות 

משמעותית מזו של תרכובות כימיות  ותנחותהתרכובות אלו מספקות יעילות ועמידות לכביסות 

 . C8מבוססות 

צפוי  דחיית נוזליםהמחקר והפיתוח בנוגע לאפליקציה ל, עם השותף המקצועי תחת הסכם הפיתוח 6.14.17

 לכלול את המרכיבים הבאים:

אימים להטמעה באמצעות חלקיקים המת- מחקר ספרות בדבר משפחות כימיה ו/או סוגי ננו

); מחקר ואיתור ספקים ״הגולמית ״הכימיההטכנולוגיה ובעלי פוטנציאל יישומי (להלן: 

 דחיית נוזליםמתאימים המספקים את הכימיה הגולמית ורכישתה; רכישת תרכובות כימיות ל

; רכישת ציוד לביצוע בדיקות מעבדה 133כבנצ׳מארק להשוואה C6-PFC–ו C8-PFCמבוססות 

ועמידות לשחיקה, בהתאם למידע שסופק על ידי השותף המסחרי  דחיית נוזליםליעילות 

הפוטנציאלי; אפיון פרוטוקול פיתוח ובדיקת יעילות ועמידות לכביסות; פיתוח כלים אנליטיים 

כימי בשימוש - סונולבחינת איכות וכמות העמסת החומר על הבד בתהליך הטיפול האפליקטיבי ה

); סינטזה ופיתוח פורמולציות יציבות המבוססות על Solvent extraction, TEMבטכנולוגיה (כגון 

הכימיה הגולמית; טיוב מתמשך של התרכובות הכימיות והפרמטרים השונים של התהליך עד 

מה להגעה לתוצאות משביעות רצון; לאחר הגעה לתוצאות משביעות רצון מעבר לנסיונות בר

  תעשייתית.

                                                 

 

13101/documents/pfcs_action_plan1230_09.pdf-https://www.epa.gov/sites/production/files/2016 
132b01f72264ea7-2119-f43b-82a2-https://echa.europa.eu/documents/10162/636bc688 
 כבנצ׳מארקישמשו  Fluorocarbonאך תרכובות מבוססות  Flourocarbonההסכם החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש ב  תחת 133

.להשוואה במסגרת תהליך הפיתוח
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 אפליקציות בפיתוח פעולה חופש קיים לחברהידיעת החברה למועד התשקיף,  למיטב, כי יובהר 6.14.18

, חסינות אש, צביעה וכיוצ"ב, וזאת דחיית נוזליםשונות ובכלל זה  תכונות בעלותכימיות - סונו

 אנטיתכונות  להקנייתאפליקציות  עלורק  אךלאור העובדה שהסכם הרישיון של החברה חל 

   .לטקסטיל פתוגניות

השלמת המחקר והפיתוח יות והנחות החברה האמורות לעיל, ובכלל זה הערכותיה בנוגע לתחז

הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה  של המוצרים השונים כמתואר לעיל

פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא 

מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

  .למתאר 6.43מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 השקעות במחקר ופיתוח 6.14.19

אלפי  360בסך של  2018והפיתוח הסתכמה במהלך שנת השקעות החברה נטו בפעילות המחקר  ) 1( 

 . 2020ביוני  30עד ליום  דולראלפי  571- ובכ דולראלפי  745בסך של  1920במהלך שנת ; דולר

הסכומים המפורטים לעיל אשר הושקעו בפעילויות מחקר ופיתוח במהלך התקופות המדווחות  ) 2( 

 31עד ליום החברה בתקופות אלו. במסגרת תשקיף זה, מתייחסים לסך כל ההשקעות שביצעה 

. כנכס בלתי מוחשי אלו , לא עמדה החברה בתנאים להיוון הוצאות פיתוח2019בדצמבר 

  . 2019בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  ט'2לפרטים נוספים ראה ביאור 

שנים עשר החודשים ממועד פרסום  במהלךבמחקר ופיתוח  להשקיע החברהשל  בכוונתה ) 3( 

השלמת פיתוח האפליקציה  הינו העיקרי שייעודם, דולר ארה"ב מיליון 2- תשקיף סך של כה

   .דחיית נוזליםומחקר ופיתוח ברמה מעבדתית של אפליקציה לפתוגנית - האנטי

תשקיף, מימון ההשקעות במחקר ופיתוח יבוצע בין היצוין, כי בכפוף להשלמת ההנפקה על פי  ) 4( 

 ניירות הצעת תמורתנוספים על  לפרטיםתשקיף. העות היתר מהכספים שתגייס החברה באמצ

  . זה לתשקיף 5 פרק ראה וייעודה הערך

  להלן פירוט יעדי המחקר והפיתוח של החברה: ) 5( 

מועד משוער  יעדי פיתוח
להשלמת 

 הפיתוח

ההשקעה 
הדרושה 
להשלמת 

  הפיתוח
 (דולר ארה"ב) 

 פרטים נוספים

  הנדסהתכנון וגמר 

  של  2מס.  גרסהשל 

 פיילוט תעשייתיתמכונת 

לשנת  1רבעון 

2021 

למועד התשקיף, מכונת הפיילוט התעשייתית   200,000

דורשת שינויים על מנת לטייב את איכות 

הטמעת תרכובות הכימיה אל הבד ואת 

תאימות איכות ההטמעה לתוצאות 

וההנדסה  תכנוןההמתקבלות במעבדה. 

החדשים נעשים בעבודה משותפת עם 

Bruckner האסטרטגי של החברה., השותף 
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 פתוגנית- האנטי פורמולציההסיום פיתוח 

תעשייתית המספקים  הברמתהליך הו

עמידות לכביסות תעשייתיות ולכביסות 

 134ביתיות ברמה מספקת

לשנת  3רבעון 

2021 

 Brucknerסיום התיעוש בקו המו״פ של (א)   1,000,000

בגרמניה, קרי סיום פיתוח תהליך הטיפול 

כל הפרמטרים השונים בו  כימי על- הסונו

(מהירות, ריכוזים, וכן הלאה) וסיום תיעוש 

 (ב)התרכובת הכימית לרמה הניתנת למסחור 

על החברה להוכיח עמידות לכביסות 

תעשייתיות על פי פרוטוקול כביסות 

תעשייתיות מקובל בשווקי היעד. טרם בוצעו 

על החברה (ג) ניסויים להוכחת העמידות. 

כביסות ביתיות ל חריתמס להוכיח עמידות

נכון בשימוש בנוזלי כביסה פופולאריים. 

 –למועד התשקיף החברה הוכיחה עמידות ל 

מעלות צלזיוס בשימוש  60–ב 135כביסות 65

על פי  תנייטרליבעל חומציות בנוזל כביסה 

 .ISO6330תקן 

ביצוע בהצלחה ניסוי קליני קטן היקף 

 במסגרת תוכנית האיחוד האירופאי

לשנת  3רבעון 

2021 

נסיינים,  50 –הניסוי הקליני צפוי לכלול כ  150,000

באחד מבתי החולים המובילים בישראל. 

לטובת טיוב איכות הניסוי, איסוף הנתונים, 

והאנליזה של הנתונים, החברה בוחנת עבודה 

מובילה שלה ניסיון עבר  CROעם חברת 

בהוצאת ניסויים קלינים בתחום בקרת 

 הזיהומים.

  אישורים קבלת ה

 הרגולטוריים הנדרשים בשווקי היעד

 4בין רבעון 

 2021לשנת 

 1לרבעון 

 2022לשנת 

 בטיחות אישור: באירופה כימיקלים אישורי 300,000

 רישום וכן וסימונו אריזתו), GSPD( המוצר

 להערכת). REACH( הכימיים מרכיביו ואישור

 התשקיף למועדו כשנה אורך התהליךהחברה, 

  הצפויה.  עלותל בנוגע נתונים די לחברה אין

כימיקלים בארה"ב: הגוף המאשר  אישורי

חודשים  9- . התהליך צפוי להימשך כEPAהינו 

אלף דולר. סטאטוס  150 - ועלותו מוערכת בכ

 החברהה"ב: ההגשה לאישורים באירופה ואר

(פורמולציה  המוצר את להגיש מתעתדת

 לשנת 1- ה רבעוןה מהלךב לאישור) כימית

                                                 

 

.על סמך דרישות השוק הידועות לחברה - " מספקת ברמה ביתיות כביסות"134
 הכביסות בוצעו על ידי החברה. 135
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2021. 

, קרי, מסחור הקמת מרכז/י ״בטא״

 קטן ומבוקר של הטכנולוגיהבהיקף 

לשנת  2רבעון 

2022 

הטמעת הטכנולוגיה (מכונה + כימיה) בקו   250,000

האשפרה, או קווי האשפרה, של חברות 

המבצעות טיפולים אפליקטיביים לבדים 

בשווקי היעד. ככל הנראה הקמת אתר הבטא 

 Tier-1תיעשה בשילוב שחקנים מרובד 

שיבחרו להיות נסיינים ראשונים  והמותגים

המשוב של תפעול המכונה  .של הטכנולוגיה

והטמעת האפליקציה בכל מרכז "בטא" 

תשמש לצורך עדכונים ושיפורים אחרונים של 

המכונה ותהליך האשפרה טרם השלמת 

 השקת הטכנולוגיה לכלל השוק.

  

ובכלל זה משך תקופת הפיתוח וההשקעה  ופיתוח תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל בנוגע למחקר

הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד",  הפיתוחהדרושה להשלמת 

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או בכלל, אינו 

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה 

  למתאר. 6.43מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

הינה הערכה סובייקטיבית של מכונת הפיילוט הערכות החברה בדבר מועד השלמת פיתוח בנוסף, 

החברה, על בסיס הידוע לה נכון למועד התשקיף. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או ההערכות ו/או 

האומדנים ו/או הנתונים המפורטים לעיל מהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות 

ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ערך, והם מבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שונים 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות 

אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, 

קית והתממשותם של איזה מגורמי הסיכון כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים בסביבה העס

המשפיעים על החברה, ובכלל זה תחרות, שינויי תקינה, ו/או אי עמידה בלוחות זמנים ו/או אי השגת 

המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים שבכוונתה של החברה לייצר ו/או לצורך שיווק המוצרים ו/או 

  6.43משות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התמ

  להלן.
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בעלי תכונות אנטי בקטריאליות  תחום ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי טקסטיל לשימוש רב פעמי  )ב(

 ואנטי ויראליות

 תחום הפעילות מידע כללי על 6.15

מסכות מגן המיועדות לשימוש אישי לא רפואי, שהינן מייצרת, משווקת ומוכרת תשקיף, החברה הלמועד 

  רב פעמיות ועמידות לכביסה, בעלות תכונות אנטיבקטריאליות ואנטי ויראליות.

בנוסף, ובמקביל להתקדמות פעילות המחקר והפיתוח של החברה, חטיבת המוצרים מפתחת מוצרים 

כגון,  )protection public general(  כנגד חיידקים ווירוסים 136לציבור הרחבנוספים בנישת מוצרי ההגנה 

  כפפות, כיסויים שונים וכיוצ"ב.

להעלות את המודעות לחברה וליתרונותיה הטכנולוגיים  ןמטרותיה העיקריות של חטיבת המוצרים הינ

ולייצר  וכן לבחון את ביקושי השוק עבור יישומים עתידיים בתחום הטיפולים האפליקטיביים לטקסטיל

בנוסף, ולמועד התשקיף, תזרים המזומנים  .ביקוש ראשוני ליישומים המבוססים על טכנולוגיית החברה

הנובע מפעילות חטיבת המוצרים מאפשר לחברה להאיץ ולהרחיב את פעילות המחקר והפיתוח באמצעות 

   החטיבה הטכנולוגית.  

החברה רוכשת את הבדים המשמשים לייצור המוצרים מספקים שונים בישראל במסגרת תהליך הייצור, 

, שם הם עוברים של החברה ם למתקן בגרמניה בו פועלת מכונת הפיילוטומחוץ לישראל. הבדים נשלחי

המקנה להם את התכונות האנטי בקטריאליות והאנטי  הסונוכימיתטיפול באמצעות הטכנולוגיה 

ולאחר בקרת איכות נשלחים לגזירה ותפירה במתפרות . בגמר הטיפול נשלחים הבדים לישראל ויראליות

לת החברה מול יצרן המכונה בחו"ל ומול חברות טקסטיל בישראל להבאת למועד התשקיף, פוע בישראל.

      הייצור. פוטנציאלמכונות נוספות לישראל ו/או מדינות שכנות לצורך חיסכון בעלויות והגדלת 

החברה מוכרת את מוצריה ישירות ללקוחות ברחבי העולם בעיקר באמצעות פלטפורמות של מסחר 

החברה . למועד התשקיף, ) ובאמצעות מפיצים במדינות מתפתחות85%- (כ אלקטרוני ברשת האינטרנט

באמצעות אתר ללקוחות פרטיים מתבצעות  ברשת האינטרנטעיקר המכירות מוכרת מסיכות מגן. 

בנוסף, מבצעת  ..אמזון האלקטרוני המסחר פלטפורמת באמצעות והיתר )80%- (כהאינטרנט של החברה 

, לעיתים תוך )דיו (שהמסחר האלקטרוני בהן אינו מפותח מכירות למפיצים במדינות מתפתחות החברה

למועד התשקיף, אין לחברה יכולת להעריך את חלקה בשוק מסיכות  .מתן בלעדיות מותנית ומוגבלת בזמן

  המגן לשימוש הציבור.

החברה, שיש להם או צפויה להלן יתוארו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבת המקרו כלכלית של 

להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בחברה, או בתחום הפעילות שלה, 

  ה.ה ההשלכות הצפויות בגינם על החברותפורטנ

                                                 

 

 שכפופים לרגולציה)personal protective equipment() או לעובדים בתעשייה surgicalלהבדיל ממוצרי הגנה לצוותים רפואיים (136
ולתקינה ספציפיים בהתאם לסביבת העבודה הייחודית של צוותים רפואיים (רמת חדר ניתוח) ועובדים תעשייתיים (הגנה מפני 

 .חלקיקים)
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 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו 6.15.1

אישית והגנה  להיגינהבנוגע  םהעול תאוכלוסיקרב בלשינוי תפיסה  הובילהמגפת הקורונה 

לנוכח המגפה והדרישות של המדינות מאזרחיהן בכל הנוגע לשימוש באמצעי הגנה . מזיהומים

מוצרים להגנה אישית מפני שימוש בכבר כיום אמץ מאוכלוסיית העולם חלק משמעותי מ ,אישייים

  . ה היומיתשגרמה כחלקוויראליים  בקטריאלים זיהומים

 שלטו) מסכות הפנים החד פעמיות 2020 לשנת 1רונה (רבעון הקומגפת לפרוץ  הראשונים בחודשים

הפרטי למסכות  השוקעליה בדרישת  חלה 2020השני של שנת בצורה מוחלטת, אולם ברבעון  בשוק

–כוערך באשר ה פעמיות- רב מסכות. דרישה זו יצרה שוק חדש של מבדהעשויות  פעמיות- רבפנים 

החד פעמיות העומדות בתקנים מכח רגולציה שוק מסכות המגן  2020.137מיליארד דולר בשנת  4

 פעמיות החד המגןמסכות  שוק, וכלל 138מיליארד דולר 2.2–) הינו שוק המוערך בכוכד' N95מסוג (

 23.4- כל קטון בהדרגה עדצפוי ל(שוק זה  מיליארד דולר 74.9- ב 2020נת לש ראשון ברבעון הוערך

שוק מסכות הפנים הרב פעמיות והניתנות לשטיפה  יחסית,בזמן קצר  139.)2027 - מיליארד דולר ב

להערכת החברה הסיבות  .החד פעמיות העומדות בתקניםשווי השוק של מסכות המגן  בר אתע

פרמיה עבור מסכת מגן לגידול בביקוש למסיכות מגן רב פעמיות הן נכונות השוק לשלם העיקריות 

המסכה מקנה ערך מוסף למשתמש, כגון נוספת אם רמיה איכותית מבד הניתנת לשימוש חוזר, ופ

. לכך יש להוסיף הגנה מפני חדירות בקטריות ווירוסים והרג אקטיבי של בקטריות ווירוסים

העשויות להשתמש במסכות וארגונים ממשלתיים בתחום הבריאות גדולים המלצות של גופים 

   לשימוש חוזר.את הערך המוסף הסביבתי של מסכה כביסה הניתנת וכן  140בד

בתוך שוק מסכות הפנים הרב פעמיות העשויות בד בחודשים שלאחר פרוץ מגיפת הקורונה התפתח 

 פתוגניות.- טכנולוגיות סינון ו/או טכנולוגיות אנטי המציעותמתקדמות שוק נוסף של מסכות - תת

מסכת את  2020אחר שהשיקה בחודש פברואר למועד התשקיף, החברה פועלת בתת שוק זה ל

 מהאין ביכולתה של החברה להעריך התשקיף,  למועד פתוגני.- המגן הרב פעמית העשויה מבד אנטי

גם  ,החברה המגן. להערכת מסכותעל מכירת (ככל שיושלם פיתוחו)  הקורונה חיסון השפעת תהיה

 במהלךבתודעה הציבורית העולמית  ישארמגן יבשימוש במסכות  צורךה בהנחה של הגעה לחיסון,

  .הקרובות השנים

  

  

                                                 

 

137market-mask-reusable-and-https://www.factmr.com/report/4700/washable 
138-Hit-to-Size-etMark-Mask-Face-release/2020/07/20/2064481/0/en/Protective-https://www.globenewswire.com/news

-Growth-Market-Propel-to-Areas-Urban-in-Air-in-Contaminants-of-Density-Increasing-2027-by-Billion-59-3-USD
Insights.html-Business-Fortune-Says 

139market-masks-face-analysis/disposable-https://www.grandviewresearch.com/industry 
140protection-virus-for-masks-face-of-ypest-best-the-masks-https://www.headcovers.com/blog/surgical 
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.15.2

 כללי

מסכות פנים מוגדרות תחת רגולציה בשני תחומים בלבד (נכון לערב התפרצות מגיפת  6.15.2.1

המשמשות כציוד מגן מסכות וואיים) פהקורונה): מסכות כירורגיות (לשימוש צוותים ר

אבק/חלקיקים העלולים לסכן את דרכי הנשימה אישי (צמ"א) לעובדים בסביבה של 

 ). PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT–PPEשלהם (

פותח על  ה יומיומית,, מסכה שמיועדת להגן על הציבור הרחב בשגרהחברההמוצר של  6.15.2.2

מסכה, המגנה  לחבוש לאחר שברחבי העולם הונחו אזרחים במרחב הציבורי ידי החברה

עד הגנתי, שנועד למנוע הדבקה והידבקות בוירוס אף ופה, כצ –על דרכי הנשימה 

 לפיה), WHOשל ארגון הבריאות העולמי ( הנחיה היתה לפיתוחהבסיס  הנחתהקורונה. 

 10 עד 5 בגודל מים טיפות ידי על המקרים במרבית אדם בני בין נישא הקורונה נגיף

הנוצרים עקב שיעול / התעטשות / דיבור / וכיוצא בזאת, ובמעט   )droplets( מיקרון

מיקרון הנישאות האויר  5 –מהמקרים על ידי טיפות מים קטנות יותר בגודל קטן מ 

למרות  .droplet nuclei(141ואינן תוצר של שיעול / התעטשות / דיבור / וכיוצא בזאת (

לא היתה קיימת רגולציה נה בעת פרוץ משבר הקורוהנחיות ארגון הבריאות העולמי, 

משתי באחת  נכללולסוג זה של מסכה וכלל המוצרים בשוק שעברו אישור רגולטורי 

ואולם, הרגולציה  ).מסכת הגנה לעובדיםאו מסכה כירורגית ( לעיל טגוריות שהוזכרוהק

לא נתנה מענה הולם לצורך של כלל האזרחים להשתמש במסכה במרחב  בקטגוריות אלו

למועד התשקיף,  להגן על עצמם מפני הידבקות ולמנוע הדבקת אחרים. הציבורי כדי

למיטב ידיעת החברה, אין תקינה מחייבת למסכות מגן המיועדות לשימוש הקהל הרחב 

למיטב ידיעת החברה, בתקני המסכות הקיימים (לדוגמא, יום. כמו כן, - בשגרת היום

EN149 & ISO14683 ,( חומרים בשל הימצאות  במשתמשה לפגיעה סכנלא נבדקת

נבדקה במעבדה מוסמכת באוסטריה של החברה המסכה לעניין זה, כימיים במסכה. 

)Hygcen לרעילות על פי תקן (ISO10993-5 part 5 In Vitro Cytotoxicity  ומסקנת

הבדיקה היתה שהמסכה אינה רעילה ובטוחה לשימוש. כמו כן, בבדיקה נוספת שנערכה 

) נבדק האם התכונה הביוצידית של Hohenstein Institute( במעבדה מוסמכת בגרמניה

. פוגעת בפלורה הטבעית של העור בבד המסכה שמבצעת החברההטיפול האנטי פתוגני 

   בפלורה הטבעית של העור. תפוגע האינשל החברה  מסכת המגןנמצא ש בבדיקה זו

 ארה"ב

רק כאשר היא עומדת  FDA- תחת הרגולציה של ה מוסדרת "מסכת פנים"בארה"ב  6.15.2.3

  Federal, Food, Drug, andשל  (h)201" כפי שרשום בפרק device" של בהגדרה

                                                 

 

141-19-covid-causing-virus-of-transmission-of-modesroom/commentaries/detail/-https://www.who.int/news
recommendations-precaution-ipc-for-implications
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Cosmetic Act  ותיחשבdevice  כאשר היא מיועדת למטרה רפואית. אז תעבור המסכה

הנדרש  , ותוגש לאישורו, כאשר פרק הזמןFDA- סיווג ע"פ מפתח קוד, הנמצא באתר ה

 . עשוי לארוך כשנה לאישור

נוהל אישור מקוצר תחת תקנות לשעת  FDA- ה קבעעקב התפרצות מגיפת הקורונה  6.15.2.4

בחודש אפריל  שפורסם הנוהל פי על. )EUA )Emergency Use Authorizationחירום 

-הקלה בשימוש בתקנים בינלאומיים בחלק מתהליך הוכחות ה FDA- ה אישר 2020

performance standard  החל על סוגיdevices  .ביצעה  החברה, האמור לאורשונים

 מוצריהאגרת הרישום השנתית כהכנה להגשת  אתלמה יוש FDA- רישום באתר ה

 . הרישום מקנה לחברה את האפשרות למכור את מוצריה בארה"ב ללאFDAלאישור 

 החומרשובלבד  כל עוד הנוהל הנ"ל בתוקףצורך להשלים את האישור הרגולטורי 

השיווקי המלווה את המוצר וחומרי האריזה יכילו הצהרה, שהטענות בדבר תכונות 

המוצר מבוססות על בדיקות מעבדות חיצוניות בלתי תלויות מוסמכות ולא על אישור 

 .CEאו נושא סימון  FDAרגולטורי וכי המוצר טרם אושר ע"י ה 

עבור ) IiE )Immediately in Effect Guidance Document- הפורסם  2020 בחודש מאי 6.15.2.5

ת, שתוקפן פג בתום תקופת החרום. מפרסם הנחיו FDA- : בעתות חרום המסכות פנים

 .פרסומם תוך עקיפת תהליכי חקיקה רגיליםמסמכים האלה נכנסים לתוקף מיד עם 

מעוניינת להרחיב את היצע המסכות, ומוכנה לשקול  מדינת ארה"בניכר ממסמך זה, ש

היצרנים נדרשים לשם קבלת האישור, מוצרים חדשים, שאינם נופלים בהיתר הנוכחי. 

  מסמך.בלפנות בבקשה מיוחדת כמפורט 

של  אישור רגולטורי למסכהקבלת בקשה לפועלת להגשת למועד התשקיף, החברה  6.15.2.6

מסכת פנים לציבור הכללי / עובדי צוות  -  QKRתחת מפתח הקוד:   FDA- ע"י ה החברה

להערכת החברה . 2020לשנת  4החברה צפויה להגיש את המוצר לאישור ברבעון רפואי. 

ממועד  לוח הזמנים לקבלת האישור עומד על כשלושה חודשים ,יועציה הרגולטורייםו

 .2021לשנת  2רבעון  במהלךההגשה, כלומר, אישור המוצר צפוי 

 אירופה

חלוקה רגולטורית של מסכות הגנה בדומה לארה"ב: מסכת פנים עם קיימת  באירופה 6.15.2.7

) Medical Device )MD- הצהרה שהיא משמשת, בין היתר, למניעת מחלה, תסווג כ

צמ"א (ציוד מגן אישי) או  - ללא הצהרה זו מוגדרת המסכה כו EU 2017/745תחת 

 "כיסוי פנים קהילתי". 

א מוצרים שהם ל -  Class 1- . מסכות פנים מסווגות כClassesמסווגים לשלושה  MDs- ה 6.15.2.8

פולשניים, לא סטריליים, לא מודדים ולא באים במגע עם עור פצוע, שניתן להכניס לשוק 

וזאת  Notified Body- ללא צורך בשימוש ב Self-Declarationהאירופי באמצעות 

נהוג לסמן את  ,). כמו כןEAR )European Authorized Representativeבתיווך של 

 . EN-149או  EN-14683:2019המסכות  לתקןאם תהמו CE- סמל ההמוצר באמצעות 

 CWA 17553 )CEN ם מסמך הנחיות בשםבתגובה להתפרצות הקורונה פורס 6.15.2.9

Workshop Agreement זה אין תוקף רגולטורי, אך הוא מקובל.  ההנחיות ). למסמך
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 community faceהמסמך עושה שימוש במונח חדש: כיסויי פנים קהילתיים (

coverings( מסכות לשימוש בציבור הרחב כדי למנוע מאנשים להדביק את  שהם

מיועד להגנה מפני הדבקה או לשימוש על ידי אנשים עם תסמינים  הכיסוי לאסביבתם. 

המסמך מטיל את האחריות על כמו כן, או אנשים הבאים במגע עם אנשים עם תסמינים. 

ואינן לשימוש רפואי) קרי, ( MDאינן  מסוג זהביצועי המוצר על היצרן וקובע שמסכות 

 3- המסמך מגדיר יעילות סינון של חלקיקים/ בקטריות הגדולים מכמו כן, צמ"א. 

) ודרישות breathabilityמיקרון, כולל עמידות לכביסות, נוחות בלבישה, נשימתיות (

 של המוצר (תוויות ואריזה). הסימון 

שפורסם על הנחיות מסמך ה על פיאישור למסכה קבלת בקשה לפועלת להגשת  החברה 6.15.2.10

שימוש  באמצעות )CWA 17553 )CEN Workshop Agreementידי האיחוד האירופאי 

(כדוגמת מעבדות  ים לפיואישורהבמעבדות שהוסמכו ע"י האיחוד האירופי למתן 

EURO FIN( האישור יארך כשלושה קבלת . החברה ויועציה מעריכים כי תהליך

  .2020חודש נובמבר  ראשיתביתחיל תהליך הכי  ,החברהכן מעריכה . חודשים

 ישראל

המאושרות  –מסכות לשימוש רפואי בישראל מתייחסת התקינה לשני סוגי המסכות:  6.15.2.11

דרך אגף אמ"ר (אביזרים ומכשירים רפואיים) במשרד הבריאות, ומסכות שהינן ציוד 

מגן אישי להגנת עובדים בסביבת חלקיקים/אבק המאושרות דרך מכון התקנים. בשני 

המקרים, מתבסס האישור על אישורים קיימים למוצר הספציפי המוגש לרישום, 

רשומות כבר היום  בפנקס האמ"ר ת" (ארה"ב והאיחוד האירופי).במדינות "מוכרו

 מסכות פנים מסוגים שונים, רפואיות ושאינן רפואיות.  

למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, משרד הבריאות אינו דורש אישור אמ"ר  6.15.2.12

אלא רק  , דוגמת המסיכות של החברה,די הקהל הרחבלמסיכות המיועדות לשימוש על י

 צוותים רפואיים.  לשימושאו /בתי חולים וסביבת למסיכות לשימוש ב

למסכות  מחייב בישראל לא קיים תקןכמו כן, למיטב ידיעת החברה למועד התשקיף,  6.15.2.13

 .שימוש שאינו רפואימגן המיועדות ל

  קנדה

 Foods and Drugs Act- מוסדרת תחת ההרגולציה של מסכות מגן לשימוש הקהל הרחב  6.15.2.14

(F&DA) לאור מגפת הקורונה, רשויות הבריאות בקנדה .(Health Canada)  מאפשרות

מסיכות מגן המיועדות להגנה של  , בין היתר,בקנדה פרסום ושיווקרגולציה מקילה ל

 מפני וירוס הקורונה. 

בקנדה הדורשות ממנה קיבלה החברה מכתב מרשויות הבריאות  2020בנובמבר  26ביום  6.15.2.15

עד להשלמת וזאת קנדה בווק של מסכות המגן של החברה ילהפסיק את הפרסום והש

כוונת את הרשויות בקנדה בנוגע לצעדים אשר בוכן לעדכן  הרישום הרגולטורי הנדרש

 שם כך.החברה לנקוט ל

השיבה החברה לפניית הרשויות כאמור, פירטה כנדרש את  2020בנובמבר  27ביום  6.15.2.16

 4ים שבכוונתה לנקוט על מנת לעמוד בדרישות הרגולציה ועדכנה כי עד ליום הצעד
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לצורך קבלת F&DA - בכוונתה לבצע את הרישום הנדרש בהתאם ל 2020בדצמבר 

 האישורים הנדרשים לשיווק מסיכות המגן של החברה בקנדה.

לעיל אישרו הרשויות בקנדה את קבלת תשובת החברה כמפורט  2020בנובמבר  27ביום  6.15.2.17

, על םוכן אישרו כי הצעדים שפירטה החברה לצורך עמידתה בדרישות הרגולציה הינ

 . מתאימים לדרישות פניו,

לאור האמור, החברה פועלת על מנת להגיש את הבקשה לאישור שיווקן של מסכות המגן  6.15.2.18

ועד לקבלת האישורים הנדרשים, הצפויים להתקבל  2020בדצמבר  4בקנדה עד ליום 

הגשת הבקשה כאמור, לא תפרסם ו/או תשווק את מסכות המגן בקנדה.  בסמוך לאחר

להפסקת השיווק של מסכות המגן בקנדה לתקופה קצרה כאמור השפעה זניחה על 

 פעילות החברה.  

  שינויים בהיקף הפעילות, בתחום הפעילות וברווחיותו 6.15.3

הביקושים למסכות  לא צפוי שינוי בהיקף הפעילות בעתיד הנראה לעין ובהיקף ,החברה להערכת

ויראליות. כמו כן, החברה מעריכה כי קיימים - בקטריאליות ואנטי- פעמיות, אנטי- פנים רב

מוצרים ביקושים גדולים למוצרים נוספים המבוססים על בדים אנטי פתוגניים וכי הביקושים ל

   .קרובותהגנה מזיהומים צפויים לגדול בשנים הלטכנולוגיות  בהם מוטמעות

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  והנחות החברה לעיל הןתחזיות 

ערך, המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. 

להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על  עשויות שלאהערכות אלה 

ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי 

  .למתאר 6.43הסיכון הנזכרים בסעיף 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 6.15.4

לדבר שבשגרה, ובתוך כך  ךפנים הופת ומסכ, השימוש בהקורונהמגפת מפרוץ עם חלוף הזמן 

צריכה אחרים, משקיעים זמן רב  מוצרי ברכישתצרכנים, בדומה לתהליך קבלת ההחלטות שלהם 

, סוג אחר לעומת מסוייםיתרונות של מסיכות מסוג ה לימודוהשוואתי של מסיכות יותר במחקר 

). להערכת החברה, חלק מלקוחותיה הינם לקוחות Brand loyaltyוכן מפתחים נאמנות מותגית (

  ולמיתוג. ליצירת ערך מוסף הפנים יש מקום מסיכות דבר המעיד כי בשוק  חוזרים,

בבחינת מידע  תחזיות והנחות החברה לעיל בדבר התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות הן

צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שונים 

ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

, בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם 

  .לתשקיף 6.43בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 6.15.5

 השינויים הטכנולוגיים שעשויים להשפיע מהותית על תחום פעילות החברה נוגעים לשני תחומים
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  : עיקריים

 .עוברחות הטכנולוגית שתחום זה תתחום הטיפולים האפליקטיביים לבדים וההתפ )1(

בין  ,כוללות והן כותימסממנו מיוצרות החומר הגלם להשפיע על צפויות ת בתחום זה יוההתפתחו

עמידות גבוהה יותר  ;גבוהה יותר פתוגניתשיפור הרכב הכימיקלים והגעה ליעילות אנטי , היתר

   .ימוש בחומרים ידידותיים לסביבהוש ;לכביסות

חיבור שיטות טכנולוגית של  . בתחום זה קיימת התפתחותצור המסכות עצמןיתחום י )2(

)assembly אדם מרובות לשיטות  שעותמעבר מתפירה וייצור המצריך קרי, ) של חלקי המוצר

אדם ואוטומציה גבוהה. לדוגמה, שיטות של הלחמה  שעותייצור אוטומטיות הדורשות פחות 

)bonding ו (fusing  קיימתשרלוונטיות לחיבור של בדים העשויים מחומרים סינטטיים. כיום 

יתכן שיהיה מקום לפיתוח של  בעתידבת שימוש בבדי כותנה (כמו בישראל) אך שמחיי התקינ

. התפתחות טכנולוגית נוספת בתחום זה שמתאימות לבדים סינטטיים בלבד מסוג זהטכנולוגיות 

מצד אחד  .פילטר חיצוני מונע באמצעות סוללהתוספת של  כגון,במבנה המסכה יים שינונוגעת ל

מגמה בשוק לפתח מוצרים בעלי פילטר עוצמתי חיצוני, אך מצד שני הסוללות עדיין כבדות  קיימת

יומיומית והמוצר הופך למסורבל ומקשה על נשימתיות, ביחוד לאנשים הנמצאים בפעילות 

אופי החומרים המשמשים טכנולוגי נוסף נוגע לשינוי  כה.יאינם מורגלים בשימוש במסשו שגרתית

פולימרים שקופים שמאפשרים ניראות  כגון מוצרים קשיחיםכיום  וק קיימים. בשלייצור המסכה

הגנה מספקת מאחר שאזור הפה והאף  אינם מקנים מוצרים אלה . יחד עם זאת,של פני המשתמש

הנדסה בעתיד יעברו הקשיחים החומרים כי יתכן  .חשופים והחומר אינו נשים מספיק נותרים

באופן עוקבת  החברה. מהמסיכות העשויות טקסטיל פעריםלהדביק את השיאפשרו להם ופיתוח 

את תהליכי  כמו גם מפתחת ומשפרת את מוצריה באופן תדירו כותיאחר המגמות בשוק המסרציף 

  .להטמיע חידושים בתחום ביעילות ובמהירות לאפשר להעל מנת  הייצור

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות  תחזיות והנחות החברה לעיל הינן

בחלקו על פרסומים פומביים שונים ובחלקו על הערכות החברה בדבר התפתחויות ערך, המבוסס 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. 

, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן

ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי 

 .לתשקיף 6.43הסיכון הנזכרים בסעיף 
  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 6.15.6

  ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים: פיתוח ומכירת המוצריםבתחום 

 .השוק לדרישותמוצרים סופיים באיכות גבוהה אשר יתאימו  לתכנן, לפתח ולייצריכולת  6.15.6.1

  .מעבדות חיצוניות מוסמכותבדיקות איכות של המוצרים הסופיים על ידי עמידה ב  6.15.6.2

 .היעד ייצוב מוצרי החברה בקרב קהלשיווק ומ 6.15.6.3

תפעול מערך מכירות ושירות לקוחות אשר תומך בפלטפורמות המכירות השונות של  6.15.6.4

 .החברה

  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 6.15.7

כימיקלים , המוצרים בתחום הפעילות הם בדיםחומרי הגלם העיקריים המשמשים ליצור 
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ואביזרי עזר (חוטי תפירה, אביזר להצמדת המסכה לאף,  פתוגניםלאנטי  הבדים הדרושים להפיכת

. הבדים נדרשים לעמוד בתקנים סטנדרטים כגון יציבות )תוויות וחומרי אריזה, וסרטים אלסטיים

 עשהכן נוגניות. תפ- ועמידות לכביסה של התכונות האנטימימדים, עמידות לצבע, חוזק שחיקה 

פתוגנים שונים, כגון תחמוצת - על חומרים אנטי ותהמבוסס ותשימוש במספר סוגי תרכובות כימי

. למועד התשקיף, החברה עושה שימוש בתחמוצות אבץ, אולם יש ביכולתה אבץ ותחמוצת נחושת

להשתמש בחומרים נוספים. כמו כן, למועד התשקיף, אין שינוי בחומרי הגלם הבסיסיים, 

לפרטים נוספים  ליצור המוצרים ולא קיימת לחברה תלות בספק חומרי גלם יחיד.המשמשים 

  זה. לתשקיף 6.25סעיף בלהלן  וראאודות חומרי הגלם והספקים 

  העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהםהכניסה והיציאה  חסמי 6.15.8

ת המוצרים מכירשל פיתוח ולהערכת החברה, חסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות 

 הינם, כדלקמן:

    :חסמי כניסה

הכניסה העיקרי נובע מהצורך בפיתוח מוצר ייחודי, ידע ותשתיות  חסםמומחיות:  6.15.8.1

  טכנולוגיות בתחום בו פועלת החברה, הכרוך בהשקעות גדולות במחקר ופיתוח. 

מדובר  ממעבדות צד שלישי מוסמכות לאפקטיביות המוצרים.קבלת אישורים צורך ב 6.15.8.2

תנאי סף גבוהים שעלותם גבוהה יחסית. כמו כן, מעבדות מוסמכות מציבות  באישורים

לאיכות המוצר ולאפקטיביות השמדת החיידקים והוירוסים. פלטפורמות מכירה 

באינטרנט (כגון אמזון) וכן פלטפורמות פרסום דיגיטלי (כגון, פייסבוק, גוגל, טאבולה) 

דורשות אישורים של בדיקות מעבדה מוסמכות ומוכרות כתנאי למכירה ו/או פרסום 

 המוצרים באמצעותן.

גם לאחר פיתוח מוצלח של מוצר ישנו : ת למותגוטיבת מכירות ויצירת מודעחהקמת  6.15.8.3

 .ביקושלו קושי מהותי לייצר מודעות למותג ולייצר 

 ידע ים: לצורך הקמת חנות אינטרנטית מצליחה נדרשהאינטרנטברשת  שיווק והפצה 6.15.8.4

דיגיטלי, פלטפורמות מסחר דיגיטליות השיווק ה, סחר האלקטרוניה תחומיב ומומחיות

 וכו'. 

גולטוריים ועמידה בהוראות רלשם כניסה לשוק הציוד הרפואי נדרשים קבלת אישורים  6.15.8.5

   .  )FDA ,CE(כגון, אישור  הרלוונטית התקינה

  :חסמי יציאה

   .זה פעילותתחום ממהותיים יציאה  חסמילהערכת הנהלת החברה אין 

  הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום  6.15.9

מסכות רב פעמיות ו מסכות חד פעמיותהינם  למוצרי החברההעיקריים המוצרים התחליפים 

מוצר הנפוץ והנמכר ביותר החד פעמיות הינן המסכות " ללא תכונות אנטי פתוגניות. הרגילות"

חסור בהיצע משמעותית בטריטוריות השונות ובהתאם לעודף היצע או מ משתנה ומחירןבתחום, 

למסכה, בודדים דולרים לבין סנטים בודדים  ם שונים.  מחיר המסכות החד פעמיות נעבמועדי

הנפוצות ביותר הינן המסכות הכירוגיות ומסכות חד החד פעמיות המסכות  איכות.ול בהתאם לסוג

  o N95 o KN95  o FFP2 & FFP3:  ובכלל זה FDA- פעמיות נוספות אשר מאושרות לשימוש על ידי ה
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o P95 & R95 o Others • Surgical Masks o 3-PLY  4-PLY o 5-PLY.  מסכות אלו מיועדות במקור

לצרכים ) בעיקר , בהתאם להתוויהשעות שימוש 8 - ל 4לשימוש חד פעמי לשעות ספורות (בין 

רפואיים. במהלך השימוש מצטברות בקטריות ווירוסים על פני המסכה ולכן היא אינה מומלצת 

במסיכות אלו משיקולים  צרכנים רבים עושים שימוש רב פעמי ,מוש רב פעמי.  יחד עם זאתלשי

  כלכלים או עקב חוסר ידע לגבי נזקי השימוש הרב פעמי במסכה חד פעמית. 

אינן מתכלות ויוצרות פסולת בהיקף הן שימוש במסכות אלו יוצר זיהום סביבתי משמעותי מפני ש

מסכות רב פעמיות רגילות לצד המסיכות החד פעמיות קיימות בשוק  של מליארדי מסכות בחודש.

הפך לנפוץ עם פרוץ מגפת הקורונה . סוג זה של מסיכות )שאינו מוגדר כאנטי פתוגני (עשויות בד

ל ידי צור ביתי או עי. מסכות אלו מיוצרות לרוב ביועליית מחירןועקב מחסור במסכות חד פעמיות 

יכות במס 95%לעומת בסינון החלקיקים ( 58-75%הגנה של מספקות לרוב ו יצרני אופנה

 שביןבחודשים האחרונים יצרניות אופנה רבות מציעות מסיכות מסוג זה במחירים  142.)רפואיות

  .ליחידה דולר 20- לכ יםדולרים בודד

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.15.10

פתוגניות הינו שוק תחרותי ביותר - למיטב ידיעת החברה, שוק מסכות הפנים הרב פעמיות והאנטי

  עם כניסה גוברת של שחקנית חדשים. 

למועד התשקיף, ישנם מספר חברות ומותגים בינלאומיים אשר הצליחו לבדל את עצמם טכנולוגית 

  :*ומיתוגית מיתר המתחרים בשוק, כמפורט בטבלה שלהלן

  

- יעילות אנטי  *טכנולוגיה  מדינה  אתר  חברה

   *פתוגנית

  *יעילות סינון חלקיקים  *עמידות לכביסה

HeiQ 

MaterialsAG 

Link  הספגה רגילה עם   שוויץ

תרכובת כימית 

  מבוססת כסף

יעילות נגד  99.99%

SARS-COV-2 

 –ויראלית יורדת מ - יעילות אנטי

 30לאחר  99% –ל  99.99%

מעלות  40 –כביסות ביתיות ב 

  צלזיוס

 98%(מסננת מעל  IIRמאושרת תקן 

 מהבקטריות במבחן השפרצה)

Livinguard 

AG 

Link  הספגה יריעת בד   שוויץ

בחומר בעל מטען 

  חשמלי חיובי

יעילות  99%על מ

-SARSכנגד ה 

COV-2  

עמידות לשטיפות במים בלבד * 

  פעם 30

מחלקיקים בגודל  95%מסננת מעל 

  מיקרון 0.3

Argaman 

technologies 

Ltd.  

Link  כימית - הספגה סונו  ישראל

עם סיבים של 

תרכובת כימית 

  מבוססת נחושת

שטיפה קלה במים עם נוזל כביסה   -

  עדין

-  

Viromasks  Link  שילוב של בדים לא  ארה"ב

ארוגים עם יכולת 

יעילות נגד  99.99%

SARS-COV-2  

 –ויראלית יורדת מ - יעילות אנטי

 30לאחר  99% –ל  99.99%

 0.3מחלקיקים בגודל  95%מסננת 

  מיקרון

                                                 

 

142-the-preparedness/article/testing-health-public-and-medicine-https://www.cambridge.org/core/journals/disaster
-influenza-an-in-protect-they-would-masks-homemade-of-efficacy

reader-andemic/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/corep
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מטען סינון גבוהה, 

, חשמלי חיובי

ושימוש בכימיה 

   HeiQ חברת של

מעלות  40 –כביסות ביתיות ב 

  צלזיוס

  .החברה ידי על נבדקו ולא המוצרים יצרניות הצהרות על מבוססים*הנתונים בטבלה שלעיל  

  מוצרים ושירותים 6.16

מסכות ההגנה של החברה פותחו במענה לדרישת מדינות בכל העולם מאזרחיהן להשתמש  6.16.1

נגיף הקורונה. הנחת הבסיס  בהתפשטותבמסכות המכסות את אזור האף והפה כחלק מהמאבק 

בני אדם  בין נישא הקורונהנגיף  לפיה), WHO( העולמי הבריאות ארגון של הנחיה היתה לפיתוח

 / שיעול עקבהנוצרים   )droplets( מיקרון 10 עד 5 בגודל מים טיפות ידי עלבמרבית המקרים 

, ובמעט מהמקרים על ידי טיפות מים קטנות יותר בגודל קטן מ בזאת וכיוצא / דיבור / התעטשות

 dropletמיקרון הנישאות האויר ואינן תוצר של שיעול / התעטשות / דיבור / וכיוצא בזאת ( 5 –

nuclei(.143 ת העולמי קבע, שגודלם המינימלי הממוצע של אותן "טיפות" של נוזלי גוף ון הבריאוארג

מפני חלקיקים  מיקרון, ולכן ההגנה הבסיסית לסינון חלקיקים/ בקטריות שהחברה פיתחה 5הינו 

 .מענה לצורך זהנותנת  מיקרון, 3שקוטרם 

לסמ"ר)  100המסיכה של החברה מורכבת משתי שכבות של בד אריג צפוף (צפיפות חוטים מעל  6.16.2

 3שקוטרם  וחלקיקים, 98% מעל מיקרון ביעילות של 5חלקיקים שקוטרם בעלי יכולת לסנן 

. הבדים הנם בהרכב שרובו פוליאסטר על מנת שלא ישמשו כמצע 70% מעל מיקרון ביעילות של

מנת להעניק להם שכבת הגנה - יפול הספגה אולטרסונית באבץ חמצני, על, ועוברים טלפתוגנים

נטרול ברמה של  –ווירוסים  99%: בקטריות ברמה של הרג מעל פתוגניםנוספת, שתכליתה לנטרל 

 . SARS COV-2)וירוס הגורם לקורונה (הנטרול ברמה הנ"ל של, כולל 99%מעל 

 - אביזרים נלווים שיאפשרו שימוש נוח , כגון ושל המסכה  גזרות שונות החברה פיתחהכמו כן,  6.16.3

קליפס להידוק המוצר לאף, סרט אלסטי המהדק את המוצר אל הראש או סביב לאזניים. המוצר 

 60 - נשים ונוח לשימוש במשך שעות מרובות בשגרת היום יום והוא כביס (מומלצת כביסה ידנית ב

חת המוצר על משטח או במייבש מעלות ללא שימוש במרככים או חומרי הלבנה וייבוש בהנ

(בדטרגנט  כביסה מחזורי 65 לפחות לאחר ותעמידעל תכונותיה ומגלה  שומרת מסיכההכביסה). 

 . )נייטרלי pHבעל  אקולוגי

: פעילות אנטי הבמעבדות בדיקה חיצוניות בינלאומיות מוכרות להוכחת תכונותי הנבדק סיכההמ 6.16.4

  ובטיחות.לאחר כביסה, סינון חלקיקים פתוגנית 

 :מסכות החברה נבדקות בשלוש רמות 6.16.5

                                                 

 

143-19-covid-causing-virus-of-transmission-of-ries/detail/modesroom/commenta-https://www.who.int/news
recommendations-precaution-ipc-for-implications
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 .ISO 14683מיקרון לפי תקן אירופי  3: בדיקת סינון בקטריות/ וירוסים בקוטר רמה ראשונה

רמת סינון החלקיקים של  לקביעת ISOבמעבדות בישראל מוסמכות  המבוצעתבדיקה מסגרת ב

אוויר המדמה נשיפה ושאיפה בלחץ מועברים חלקיקים בגודל יעודי ובכמות ידועה מראש ,המסכה

עברו שחלקיקים בקוטר המוגדר כמות ה של מתבצעת ספירהומצדו האחד של הבד לצידו האחר 

מסננת חלקיקים של החברה לצידו השני של הבד. בבדיקות שבוצעו במעבדה נמצא שהמסכה 

  שנקבעה בתקן.  70%מיקרון ברמה של מעל  3בקוטר 

ממנו עשויה  ברמת הבד תנבדק. יכולת זו רל בקטריות ווירוסיםשל הבד לנט: היכולת רמה שניה

  . המסיכה

part -ISO10993 5: רעילות המוצר לעור נבדקה במעבדה באוסטריה לפי תקן אירופי רמה שלישית

5 In Vitro Cytotoxicity . מהמוצר ובחשיפה של חומר המיצוי  50%מבצעים מיצוי של זו בבדיקה

החיוניות של התאים לאחר פרק הזמן שמוגדר בתקן. המוצר מוגדר ״לא לתאים חיים, בודקים את 

(נבדק תחת מקרוסקופ).  70%רעיל״ אם רמת החיוניות של התאים נשמרת לפחות ברמה של 

ספטמבר חודש המסכות של סונוביה נמצאו כלא רעילות בבדיקה שנערכה במעבדה באוסטריה ב

2020. 

לא היא לשימוש חוזר ו נתנית המסיכה של החברהוק, למסכות חד פעמיות הקיימות בש שוואהבה 6.16.6

היא   , שכןהמסכה החד פעמית מהווה סכנה לדרכי הנשימה, לעומת זאתמהווה פסולת ביולוגית. 

חומרים לא מתכלים ומעודדת יצירת בקטריות בדרכי הנשימה במידה והיא לא מוחלפת מעשוייה 

המסכות החד פעמיות מהוות נטל וסיכון לעובדי התברואה כמו כן, שעות).  3באופן תדיר (כל 

. גם הציבור נחשף לפסולת ביולוגית שלפינויה נדרשת הכשרה מיוחדתפסולת ביולוגית בהיותן 

מאחר שמסכות רבות מושלכות כפסולת במרחב הציבורי. העלויות שמקורה במסכות חד פעמיות 

לכלי על המשתמשים לעומת ההוצאה המצטברות בשימוש במסכות החד פעמיות מהוות נטל כ

  מסכה רב פעמית. לרכישתהחד פעמית 

נמכרת בגזרות וגדלים שונים אשר מיועדים לצרכנים שונים (ילדים, נערים, של החברה כה יהמס 6.16.7

במדינות בהן עלות התפירה זולה  מפיציםגדולות ל B2Bנשים וגברים). בעת ביצוע מכירות 

מעין ערכה  - ציעה החברה ללקוחותיה לרכוש "קיטים"משמעותית מעלות התפירה בישראל, מ

שאר חלקי המסכה. מכירה בדרך זו מאפשרת לחברה להגדיל את של מוכנה לתפירה של הבד ו

הכמות הנמכרת (ללא קשר למגבלת הייצור במתפרות החברה) ובמקביל מאפשרת לה להוזיל 

  .(המפיץ) עלויות עבור הלקוח

 ושירותיםפילוח הכנסות ורווחיות מוצרים  6.17

 1.7- סך ההכנסות הסתכמו ל. מסיכות מגן בלבדהחברה מכרה  2020שנת חציון הראשון של מהלך הב

 5- למעלה מבהסתכמו  2020בספטמבר  30וסך ההכנסות המצטברות עד  2020יוני ב 30מיליון דולר עד 

  .נמשכתקצב המכירות ולמועד התשקיף, מגמת הגידול ב 2020במהלך הרבעון הרביעי של שנת  .מיליון דולר

  מוצרים חדשים 6.18

למועד התשקיף, החברה פועלת לפיתוח מוצרים חדשים המבוססים על הטכנולוגיה של החברה,  חלקם 

מוצרי הגנה אישית אשר מיועדים לתת מענה מיידי לצרכי הציבור הרחב בזמן המגפה וחלקם מיועדים 
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 .לתקופה של חזרה לשגרה

  לקוחות 6.19

בנוסף, לחברה לקוחות  החברה הינם צרכני קצה במדינות מפותחות.לקוחות הרוב המובהק של  6.19.1

למועד התשקיף, פעילות החברה בתחום זה אינה תלויה  שהינם מפיצים במדינות מתפתחות.

 לקוחות מסויימים. אובלקוח ו/

לחברה מספר מפיצים במדינות מתפתחות אשר התחייבו לבצע רכישה ראשונית של  -  מפיצים 6.19.2

מסיכות מהחברה ולאחר מכן לרכוש כמות מינימלית בכל רבעון. המכירה למפיצים נעשית באופן 

ישיר ובחלק מהמקרים החברה מוכרת למפיצים מוצרים שאינם מוגמרים (קיטים ללא גימור וללא 

 עלויות למפיץ.תפירה) על מנת להוזיל 

מסך המכירות  85% - למעלה ממהווה למועד התשקיף המכירה ללקוחות הקצה  – קצה צרכני 6.19.3

המכירות סך מ 80%- כדרכו מתבצעות (מצעות אתר החברה מתבצעת ברשת האינטרנט באוהיא 

ד . למוע, תמורת עמלהיםשלישי דיםשל צדאינטרנטיות מסחר פלטפורמות  באמצעותובאינטרנט) 

) e-bay.ביי (ואי אמזון שלת המסחר וות פלטפורמעצהחברה מבצעת מכירות באמהתשקיף, 

החברה של גידול במכירות  למועד התשקיף, קיימת מגמה. לפעול בפלטפורמות נוספות ובכוונתה

באמצעות האינטרנט. המתבצעות באמצעות פלטפורמת המסחר של אמזון מתוך כלל המכירות 

ממדינות מערביות מפותחות, ובעיקר לקוחות פרטיים של החברה הינם  הקצה לקוחות מרבית

  מצפון אמריקה, אירופה ואוסטרליה. 

   לקוחות:ה תפלגות הכנסות החברה על בסיס סוגלהלן ה 6.19.4

 סוג לקוח

 

206/20-1 
הכנסה באלפי 

 דולר ארה"ב
שיעור מסך 

הכנסות 
 החברה

 13.37% 231 מפיצים
 86.63% 1,497 פרטיים
 100% 1,728 סה"כ

  להלן התפלגות הכנסות ממכירת מוצרי החברה על פי שיוך לאזורים גיאוגרפיים: 6.19.5

מיקום 
 גיאוגרפי

  שיעור מסך הכנסות החברה
 1-6/2020לתקופה 

 52.32% צפון אמריקה
 26.22% ישראל

 10.36%  דרום אמריקה
  6.72%  אירופה

  4.38%  שאר העולם
 100%% סה"כ

מיליון  1.7- סך ההכנסות הסתכמו להחלה החברה למכור מסכות מגן.  2020 שנת מרץמחודש  החל 6.19.6

 5- למעלה מבהסתכמו  2020בספטמבר  30וסך ההכנסות המצטברות עד  2020יוני ב 30דולר עד 

ולמועד התשקיף, מגמת הגידול במכירות  2020במהלך הרבעון הרביעי של שנת  .מיליון דולר

, לת דרכה אשר נמצאת בשלב הראשוני של החדירה לשוקחברה בתחיבמכיוון שמדובר  נמשכת.

מושפע באופק מובהק מהביקוש העולמי הגבוה  2020ולאור העובדה שהיקף המכירות בשנת 

לא ניתן לקבל אידיקציה מהיקף המכירות של  ,הקורונה מגיפתמגן לציבור הרחב לאור  למסיכות

 בנוגעהמוצרים אותם מוכרת החברה ובנוגע לרווחיות התשקיף  למועדו 2020החברה בשנת 
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 התשקיף ולמועד כה עדהיקף המכירות  ,. להערכת החברהבעתיד של החברההמכירות  לפוטנציאל

  .מסוג זה םמכור את מוצריה ועל התעניינות השוק במוצריול שווקשל החברה ל המלמד על יכולת

המבוסס על הערכות החברה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  לעילהערכות החברה 

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה. 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה 

השגת המימון הדרוש ו/או אי ים, ביניהם אי עמידה ביעדי הפיתוח ו/או שיווק ו/או אי מגורמים שונ

  להלן. 6.43עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  שיווק, הפצה וחדירה לשוק 6.20

 םמפיצי 6.20.1

אסטרטגיית המכירות העיקרית של החברה מבוססת על מסחר אלקטרוני ישירות ללקוחותיה 

  ) ועל כן לרוב נמנעת החברה משימוש במפיצים או מתווכים למכירת מוצריה.C2B(במודל 

אף על פי כן, החברה מקבלת פניות רבות מחברות מסחריות בתחום ההפצה והמכירות אשר 

מעוניינות לשמש כמפיצות של מוצרי החברה.  במקרים בהם חברות אלו פועלות בטריטוריות שאין 

בהן מסחר אלקטרוני מפותח או בשווקים אליהם לא השיגה החברה חדירה משמעותית, בוחנת 

התקשר עם המפיצים בהסכם הפצה מוגבל בזמן ומותנה בעמידה באבני החברה את האפשרות ל

  דרך, לצורך הגדלת מכירותיה באיזורים אלה.

  לקוחות פרטיים 6.20.2

מרבית לקוחותיה של החברה הינם לקוחות פרטיים אשר נחשפו למותג של החברה ממקורות 

 שונים ובוחרים לרכוש את המוצרים באופן מקוון.

 של החברהאסטרטגיית החדירה לשוק  6.20.3

פרטיים. לשם כך, החברה משתמשת קצה ליין ללקוחות - חטיבת המכירות מתמקדת במכירות און

בפרקטיקות מקובלות בעולמות הפרסום הדיגטלי. החברה מעלה את המודעות לטכנולוגיית 

החברה ולמוצרי החברה באמצעות פרסום במדיות שונות כגון, כלי תקשורות, מנועי חיפוש 

זיה ועוד. בחברה פועלת מחלקת שיווק דיגיטלי נרחבת הכוללת אנליסטים, כותבי באינטרנט, טלוי

תוכן, קריאיטיב, עיצוב וכיוצ"ב, אשר פועלת לשיפור החזר ההשקעה של החברה בפרסום 

  בפלטפורמות השונות.

ובכלל זה, ערוצי  במקביל ערוצים כוללת פעולה במספראסטרטגיית החדירה לשוק של החברה 

לקהלי  ןשיווק מסורתיים (טלוויזיה, עיתונות), ערוצי שיווק דיגיטליים (פרסום דיגיטלי מקוו

  ).וכיוצ"ב ערוצי שיווק אלטרנטיביים (משפיענים, אפיליאטורים, פודקאסטיםוכן היעד), 

 צבר הזמנות 6.21

  למועד התשקיף אין לחברה צבר הזמנות. 

ללקוח (ללא מתווכים ועם מעט הסכמי הפצה), במסגרתה המכירות, לחברה אסטרטגיית מכירה ישירה 

התשלום ומשלוח הפריט הינם מיידיים. במסגרת המכירה למפיצים ישנם חוזים הכוללים התחייבויות 

אולם מכיוון שהיכולת של המפיצים למכור תלויה בעיקר בהמשך מגפת הקורונה, החברה אינה  ,רבעוניות

  ם כצבר שסביר שיתקבל כהזמנה. רואה בהכנסות הצפויות מה
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   תחרות 6.22

 יעילות/  תכונות בעלות ,לשטיפה ניתנותהושימושיות - הרב המגן מסכות בתחוםלמועד התשקיף,  6.22.1

ישנה תחרות הולכת וגוברת ושחקנים חדשים נכנסים לשוק באופן  ,ווירוסים בקטריות והרג לסינון

- הינן (א) טיפולי הספגה אנטי בשוק זה הטכנולוגיות המתחרות הבולטותלמועד התשקיף, תדיר. 

). טיפולי הספגה אלו מהווים תחרות גם לעיל 6.15.10סעיף ראו ( HeiQפתוגניים כשל חברת 

העושים שימוש בגלי  ,פתוגניים- כימיים אנטי- טיפולי הספגה סונו(ב)  ;למחלקת המו״פ של החברה

חברת ארגמן  דוגמת הטיפולים שמבצעתפתוגנית לטקסטיל, - אולטרסאונד להחדרת כימיה אנטי

 המוספגות בחומר בעל מטען חשמלי חיובי(ג) שימוש ביריעות טקסטיל  ;)לעיל 6.15.10(ראו סעיף 

(ד) - ו); מעלה 6.15.10 (ראו סעיף Livingaurdההורגות את הבקטריות והוירוסים, כשל חברת 

 6.15.10 (ראו סעיף Viromaskטכנולוגיות שונות לסינון יעיל של וירוסים ובקטריות, כשל חברת 

לרוב שילוב של  כולל מסיכות לייצורהשונות המפורטות לעיל ). השימוש בטכנולוגיות לעיל

המשמשות את שווקי סינון האויר, וכן טיפולי הספגה עם תרכובות  ,טכניקות אריגה מתקדמות

 בהןאינטגרציה של טכנולוגיות קיימות אשר השימוש  –, קרי HeiQכימיה מתקדמות כשל חברת 

 שוק המסכות הרב פעמיות.בבהרחבה  יוםכ המיושמותושווקים אחרים, בבמקור  נעשה

  לעיל. 6.15.10ראו הטבלה בסעיף  מתחרים העיקריים של החברהל בנוגעפרטים ל 6.22.2

הטכנולוגי, החברה מנהלת מערך פיתוח מוצר בכדי לשפר את בפן על מנת להתמודד עם התחרות  6.22.3

, וכן נסמכת על התקדמות המחקר והפיתוח של השימוש בהנוחות את ושל המסיכה יכולת הסינון 

בפן פתוגנית. - מחלקת המו״פ בכדי לשפר את עמידות הטיפול לכביסות ואת היעילות האנטי

למועד התשקיף החברה מפעילה מערך שיווק ומכירות המורכב ממומחים בתחום, ו ,השיווקי

 .בהתאם לצורך פואת היקמעת לעת מרחיבה 

ו/או בתחום הפעילות והדרכים בהן תפעל  התחרות אודותברה והנחות הח , הערכותתחזיות

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק על מנת להתמודד עם התחרות, לפעול  רההחבעשויה 

ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או 

ם, ביניהם אי עמידה שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוניבחלקן, או להתממש באופן 

שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או אי עמידת המוצרים ביעדיהם ו/או הביעדי הפיתוח ו/או 

 להלן. 6.43התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 עונתיות 6.23

להערכת החברה מוצריה אינם מושפעים מעונתיות ולא אמורה להיות לעונתיות השפעה מהותית על 

יתכן כי הביקוש למוצרי החברה המספקים הגנה מפני הידבקות במחלת הקורונה תוצאותיה הכספיות. 

 יעלה בתקופות במהלך השנה בהן רמת התחלואה גבוהה.

תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני 

עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, 

ן או חלקן, או הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולאם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. 

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם תנאי אקלים 

  .למתאר 6.43קיצוניים ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הרלוונטיים שבסעיף 
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 כושר ייצור 6.24

 על כן, 144.מכונת הפילוט בגרמניהשל הזמין כושר הייצור מ כמחציתהחברה מנצלת  ,למועד התשקיף

  . בהיקף גדול מזה הנוכחי לספק ביקושיםלה שמאפשר זמין  הקיימת כושר ייצורמכונה ללמועד התשקיף, 

רבעון לסוף העד ע"י רכש של ציוד נוסף הקיים למועד התשקיף שר הייצור החברה להכפיל את כו בכוונת

הנדרשים לצורך להגדיל בהתאם את כושר ייצור הכימיקלים החברה ולשם כך נערכת  ,2021 הראשון לשנת

השני של רבעון מהלך ההחברה מתעתדת להביא לישראל מכונה תעשייתית משופרת בלעניין זה,  .הייצור

ולאפשר עבודה עם בדים  )מטר 2.4(אמורה לתת מענה לבדי סריג ברוחב גדול יותר  . מכונה זו2021 שנת

 . המכונה הנוספתמטר 1מטפלת בבדים שרוחבם עד , ההנוכחית בהשוואה למכונת הפיילוטרחבים יותר 

לייצור הדרוש להגדיל משמעותית את כושר הייצור של החברה ולהקטין משמעותית את לוח הזמנים צפויה 

  הגלם. חומרי 

תחזיות והנחות החברה האמורות לעיל, ובכלל זה הערכותיה בנוגע לשיפור כושר הייצור הינן בגדר 

תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר 

בשליטתה של החברה. התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו 

הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי 

למתאר  6.43החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

   למתאר (יעדים ואסטרטגיה עסקית). 6.40ו/או כמפורט בסעיף 

  חומרי גלם וספקים 6.25

  גלם עיקרייםחומרי  6.25.1

בדים ארוגים בהרכב של הינם של החברה מסכות המגן שמשים לייצור המהעיקריים חומרי הגלם 

אביזרי כן ו ,מהם מיב תלות לחברה שאיןבישראל  יםמקומי יםמספקפוליאסטר/ כותנה, הנרכשים 

בישראל, שונים גומי, סרטי אלכסון, חוטי תפירה ותוויות שנרכשים ברובם מסוחרים  ,תפירה

וחלקם מיובא מהמזרח הרחוק. הרכש בישראל מאפשר זמינות גבוהה של חומרי הגלם הנמצאים 

לפי בדרך כלל על בסיס חודשי מבוצע הרכש במלאי וזמינותם נעה בין שעות לימים ספורים. 

על בסיס רבעוני  שנרכשים בדיםלמעט  ,תחזיות של חטיבת המכירות ונתוני מכירה של חודש קודם

רכש כמו כן,  .כימי במכונת הפיילוט בגרמניה- פרה סונושאמורים לעבור תהליך א והםמאחר 

הבדים מתבצע בכמויות גדולות מראש כדי לפצות על הזמן הנדרש לביצוע השינוע הלוך וחזור 

   מישראל לגרמניה.

ננו חלקיקי אבץ חמצני וחומרי עזר  יקריים המשמשים לייצור הכימיקלים הינםחומרי הגלם הע

נרכשים בארה"ב, באירופה ובמזרח הרחוק מספקים הלהכנת הפומולציה ולשמירה על יציבותה, 

על בסיס חודשי בהתאם לתחזיות הייצור/ המכירות מחטיבת מכירות המוצרים. זמן  שונים

- ל 10רנים נע בין יצהנמצאים במלאי זמין אצל הושל חומרי גלם אחרים  האספקה של הכימיקלים

                                                 

 

עם  פיילוטיםשנועד לצרכי מו״פ ו/או  Bruckner Textile Machineryהתעשייתי של השותף האסטרטגי  בקוכיום מייצרת  החברה 144
 שזמינות עבורה לייצור כאמור. הקו  שעותמחצית מבכל חודש לצרכי ייצור כהחברה מנצלת  ,לקוחות. למועד התשקיף
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  .יום 14

  ספקים והתקשרויות עם ספקים 6.25.2

לעצירת  העשויות לגרוםבאספקה כלשהן  מהותיותתשקיף, החברה לא נתקלה בבעיות הלמועד 

  של מוצריה ללקוחותיה.הייצור והמכירה יכולת 

 הון חוזר 6.26

 מדיניות החזקת מלאי חומרי גלם 6.26.1

 להיערך להוזאת על מנת לאפשר  םחודשימספר החברה מחזיקה מלאי חומרי גלם המספיקים ל

  לתשקיף זה. 6.25.2סעיף בלהלן  וראלפרטים נוספים  .גידול בהזמנותל

 מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 6.26.2

בתחום הפעילות מועדי האספקה קצרים ובדרך כלל החברה נאלצת לספק מהמלאי. מדיניות 

החברה  במחסניומשרדי החברה ברמת גן בהחברה הינה להחזיק מלאי קטן של מוצרים גמורים 

אספקה מהירה  תמאפשר מדיניות זו. במחסנים קדמיים בסמיכות לשווקי היעדכן והארץ  בצפון

  .להזמנות גדולות יותר יום 21 - ל 7של בין אספקה מספר ימים להזמנות קטנות ו עדשל 
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  עסקי התאגיד פרטים נוספים על – רביעיחלק 

 כללי 6.27

 .ם הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותההתאגיד בעניינילהלן יובא תיאור עסקי 

 מקרקעין ומתקנים ,רכוש קבוע 6.28

הינה שוכרת החברה. השכירות  משרדים ברמת גן אותםהפעילות העיקרית של החברה מתבצעת ב 6.28.1

"). הסכם שטח משרדים ב'- ו "שטח משרדים א'של שני שטחים נפרדים באותו הבניין (להלן: 

 30.9.2021עד ליום  חודשים 24לתקופה של הינו  ,בתוספת חניה א'השכירות של שטח משרדים 

 כולהארי כולל אופציה . ההסכםבתוספת מע"מ ש"ח 7,600בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך 

מראש יום  60למשכיר מתן הודעה ב חודשים נוספים כל אחת, 12בנות שכירות ת ותקופשלוש ב

הינו בתוספת חניה ומחסן,  ,של שטח משרדים ב'הסכם השכירות  לפני תום תקופת השכירות.

ש"ח  5,900בתמורה לדמי שכירות חודשיים בסך  19.7.2021חודשים עד ליום  12לתקופה של 

פיקדון בידי המשכיר להבטחת התחייבויותיה על פי ההסכם, הפקידה החברה  .בתוספת מע"מ

למטרות איחסון תמורת סכום  מכולהבאיזור צפון הארץ שוכרת , החברה בנוסףבסכום לא מהותי. 

 . לתקופה לא מהותי המשולם חודש בחודשו וללא כל התחייבות

 13,500בסך משלמת החברה דמי שכירות ושטח המעבדה  המשרדיםת ובגין שכיר ,תשקיףהלמועד 

  ש"ח. 22,200- הסתכמו בכ 2019. דמי השכירות ששילמה החברה בשנת בתוספת מע"מ ש"ח בחודש

. בעיקר שיפורים במושכר, ציוד מעבדה, ריהוט ומחשביםהרכוש הקבוע שבבעלות החברה הינו  6.28.2

החברה צפויה לבצע  .דולר אלפי 29- על כ עמדוצרכי ההשקעה של החברה ברכוש קבוע  2019בשנת 

לפרטים נוספים אודות  .2021השקעות משמעותיות ברכוש קבוע במהלך הרבעון הראשון לשנת 

  .2019בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  7הרכוש הקבוע ראה ביאור 

 נכסים לא מוחשיים 6.29

החד פעמיים ששולמו בפועל למועד חתימת הסכם הרישיון והתיקון הסכומים את החברה הכירה  6.29.1

לביראד בגין קבלת זכויות רישיון שימוש בפטנט והרחבת הפטנט, בהתאמה. הרישיון להסכם 

ערך המהוון של התשלומים השנתיים הקבועים אשר אינם מותנים בקרות בהחברה בנוסף, הכירה 

נכס זה . אירועים עתידיים, אלא בחלוף הזמן, שישולמו במשך אורך החיים החזוי של ההתחייבות

  להשתמש בזכות הנובעת מהרישיון. היהבו ניתן הראשון מועד ה, 2020מופחת החל מחודש מרץ 

בבעלות רשומים טנטים הוענקו לחברה זכויות למסחור פעם ביראד במסגרת הסכם הרישיון  6.29.2

 אוניברסיטת בר אילן, כמפורט להלן:

 תיאור הפטנט מס' הפטנט
זכויות 
 בפטנט

 מועד פקיעה
מדינות בהן 

 נרשם
IL209908 לציפוי כימיות - שיטות סונו

של בדים עם ננו חלקיקי 
תחמוצות מתכת (נחושת, 

אבץ, מגנזיום). ציפויים 
אנטי בקטריאליים, אנטי 

 פטרייתיים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

 ישראל 28.06.2029

US 9,315,937 כימיות לציפוי - שיטות סונו
של בדים עם ננו חלקיקי 

תחמוצות מתכת (נחושת, 

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

28.06.2029 +
 יום 320

 ארה"ב
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אבץ, מגנזיום). ציפויים 
י בקטריאליים, אנטי אנט

 פטרייתיים.
US 10,370,789  שיטות סונו - בקשת המשך -

כימיות לציפוי של בדים עם 
ננו חלקיקי תחמוצות מתכת 

(נחושת, אבץ, מגנזיום). 
ציפויים אנטי בקטריאליים, 

אנטי פטרייתיים. מתייחס 
ר לתהליך במים המאפש

ציפוי אנטי בקטריאלי על 
 משטחים שונים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

28.06.2029 +
 יום 374

 ארה"ב

EP2294260 כימיות לציפוי - שיטות סונו
של בדים עם ננו חלקיקי 

תחמוצות מתכת (נחושת, 
אבץ, מגנזיום). ציפויים 

אנטי בקטריאליים, אנטי 
 פטרייתיים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

 ,NLאירופה ( 28.06.2029
IE, IT, FR, 
ES, DE, 

GB,CH( 

US 10,172,361  ננו חלקיקי תחמוצת נחושת
מאולחים עם אבץ: שיטות 

הכנתם ולשימוש שלהם 
כציפויים אנטי 

בקטריאליים  על בדים 
 ומשטחים שונים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

4.05.2024+56 
 ימים

 ארה"ב

תחמוצת נחושת ננו חלקיקי  2014800371796
מאולחים עם אבץ: שיטות 

הכנתם ולשימוש שלהם 
כציפויים אנטי 

בקטריאליים  על בדים 
 ומשטחים שונים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

 סין 4.05.2024

ננו חלקיקי תחמוצת נחושת  2015/08189
מאולחים עם אבץ: שיטות 

הכנתם ולשימוש שלהם 
כציפויים אנטי 

בקטריאליים  על בדים 
 טחים שונים.ומש

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

דרום  4.05.2024
 אפריקה

ננו חלקיקי תחמוצת נחושת  2014264224
מאולחים עם אבץ: שיטות 

הכנתם ולשימוש שלהם 
כציפויים אנטי 

בקטריאליים  על בדים 
 ומשטחים שונים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

 אוסטרליה 4.05.2024

ועומדות שתי בקשות מהותיות לרישום פטנט הקשורות לפטנטים  תלויותלמועד התשקיף בנוסף,  6.29.3

 הרשומים הנ"ל, כמפורט להלן:
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שם בקשת 
 הפטנט

הזכויות  תיאור הפטנט המבוקש
הצפויות 

בפטנט (ככל 
 שירשם)

מועד 
 קדימות

מועד הגשת 
 בקשה

מדינות 
בהן 

הוגשה 
 בקשה

EP 
17166865.0 

שיטות  - בקשת המשך 
כימיות לציפוי של - סונו

בדים עם ננו חלקיקי 
תחמוצות מתכת 

(נחושת, אבץ, מגנזיום). 
ציפויים אנטי 

בקטריאליים, אנטי 
פטרייתיים. מתייחס 

לתהליך במים המאפשר 
ציפוי אנטי בקטריאלי 

 על משטחים שונים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

  145אירופה 18.04.2017 18.04.2016

EP 
14794895.4 

ננו חלקיקי תחמוצת 
ולחים עם נחושת מא

אבץ: שיטות הכנתם 
ולשימוש שלהם 
כציפויים אנטי 

בקטריאליים  על בדים 
 ומשטחים שונים.

בעלות 
אוניברסיטת 

 אילן- בר

 אירופה 5.05.2014 6.05.2013

בנוגע לציפוי האנטיבקטריאלי של ) Know How(ייחודיים וידע לחברה פיתוחים  למועד התשקיף 6.29.4

 פיתוחים מספרב בתחום האשפרה. מבין אלה, החברה רואהטקסטיל ובנוגע לאפליקציות נוספות 

 . עליהם פטנטים ברישום היתרונות את לבחון בכוונתהו וחדשנות ייחודיות בעליכ

במסגרת הסכמי שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים שומרת החברה על כל זכויותיה בפיתוחים  6.29.5

 ובידע הייחודיים שבבעלותה. 

על ידה  הוגשואולם  כלשהםרשומים  מסחר סימני אין לחברה, התשקיף למועד :סימני מסחר 6.29.6

 .אוסטרליהו אירופאיהאיחוד היפן, סין,  ובמדינותבישראל  "sonomask" ןהסימ לרישום ותבקש

 הבקשות נמצאות בשלבי בחינה שונים.למועד התשקיף, 

של  סודי למידע הנחשפים שלישיים צדדים עם סודיות בהסכמי מתקשרת החברה :הסכמי סודיות 6.29.7

 .ועובדיה ספקיה עם לרבות, חלקו או כולו, רההחב

 הון אנושי 6.30

 כללי 6.30.1

 עובדים בישראל. 30למועד התשקיף, החברה מעסיקה 

 מבנה ארגוני 6.30.2

יהושע הרשקוביץ (יו"ר דירקטורים:  2למועד התשקיף, מכהנים בדירקטוריון החברה 

                                                 

 

.הפטנט יירשם בהן באירופה ספציפיות מדינות תיבחרנה, שתאושר ככל, הבקשה אישור לאחר145
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   .שי הרשקוביץובנו,  הדירקטוריון)

החברה,  ממייסדי, יהושע הרשקוביץ, נושאי המשרה הבכירה בחברה הנם ה"ה תשקיףלמועד ה

המכהן  ,שי הרשקוביץ (בנו של מר יהושע הרשקוביץ) ;וכמנכ"ל החברה המכהן כיו"ר הדירקטוריון

 סמנכ"לתפעול ומכירות; אסף לוי (חתנו של מר יהושע הרשקוביץ), המכהן כ מנהלכדירקטור ו

 נתהמכה; גב' ליאת גולדהמר, מחקר ופיתוח גרזון, המכהן כסמנכ"ל אהרוןד"ר  ;מוצריםהחטיבת 

המכהנת  ,דנה יעקבגב' ; ומנכ"ל פיתוח עסקיסמר רועי הירש, המכהן  ;הטכנולוגי יתכסמנכ"ל

  כסמנכ"לית כספים. 

   להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה סמוך למועד התשקיף:

  

   

  מצבת העובדים ונותני השירותים בחברה 6.30.3

בדצמבר של  31מצבת העובדים ונותני השירותים בחברה נכון ובסמוך למועד התשקיף וליום 

  , הינה כדלקמן:2018 - ו 2019השנים 

למועד  תפקיד
 התשקיף

ליום 
31.12.2019 

ליום 
31.12.2018 

 0 2 5 מחקר ופיתוח
 0 0 26 שיווק ומכירות
 3 5 4 כספים ומנהלה

  3  7  35  "כ סה

 משרה תלות מהותית בנושא 6.30.4

במר אהרון גרזון, סמנכ"ל למועד המתאר, החברה מעריכה כי קיימת לטווח הקצר תלות מהותית 

המחקר והפיתוח של החברה, לאור הידע הטכנולוגי והמדעי בו הוא מחזיק אשר חיוני לפעילות 

  .של שלב המחקר והפיתוחהתקדמות הלהערכת החברה תלות זו תלך ותפחת עם  החברה.

  

 ת מס הכנסהלפקוד 102לפי סעיף  לעובדיםלא סחירות תוכנית אופציות  6.30.5

לפקודה ובנוגע לכתבי  102לפרטים נוספים אודות תוכנית אופציות לא סחירות לעובדים לפי סעיף 
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   לתשקיף. 3פרק  וראאופציה (לא סחירים) שהוקצו לעובדי החברה 

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 6.30.6

לשום ארגון ייצוגי (התאחדות התעשיינים, ההסתדרות הכללית  תוולונטריהחברה אינה קשורה 

וכו') ולכן גם אינה קשורה בשום הסכם או תקנה הנובעים מקשרים, כגון הסכמים קיבוציים 

  למיניהם, אלא אם חל עליהם צו הרחבה.

 עובדי החברה ו/או נושאי המשרה מועסקים על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים בהתאם

להחלטת הנהלת החברה. על פי הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים 

בהתאם לדין ולקבוע בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על 

וכרכושה  יםשלישי דיםסודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה מפני צד

    החברה.  הבלעדי של

ת עמלרכיב של עם חלק מהעובדים בחטיבת המוצרים נחתמו הסכמי העסקה הכוללים, בין היתר, 

 משתנה מתוך מכירות בפועל. מכירות

   הון חוזר 6.31

 מדיניות האשראי 6.31.1

הרוכשים את מוצרי ללקוחותיה אשראי מעניקה אינה : החברה אשראי ללקוחות 6.1.1.1

   החברה באינטרנט.

  ספקיה אשראי כמקובל בענף במהלך עסקים רגיל.מהחברה מקבלת : אשראי מספקים 6.1.1.2

(ללא הלוואות בעלים).  דולראלפי  )677(- של כ שלילי לחברה הון חוזר 2019בדצמבר  31נכון ליום  6.31.2

(ללא הלוואות בעלים). המרכיב  דולראלפי  2- לחברה הון חוזר של כ 2020ביוני  30ם נכון ליו

ויתרות לקוחות (חברות יתרת המזומנים ושווי מזומנים העיקרי המשפיע על ההון החוזר הינו 

 31לפרטים נוספים ראה דוחותיה הכספיים של החברה ליום  של החברה. סליקה וכרטיסי אשראי)

 .המצורפים לתשקיף זה 2020ביוני  30וליום  2019בדצמבר 

(המוגדר כהפרש בין הנכסים השוטפים להתחייבויות בדולר ארה"ב של החברה ההון החוזר  6.31.3

 השוטפות):

 2020יוני  2019 תקופה
 1,256 781 נכסים שוטפים

 התחייבויות שוטפות
 (כולל הלוואות בעלים)

)1,908( )1,704( 

 )448( )1,127( שלילי הון חוזר

מלאי, מזומנים בבנקים וחייבים אחרים (בעיקר  נכסיה השוטפים של החברה כוללים בעיקר 6.31.4

) 6שישה ( . נכון למועד התשקיף, מלאי החברה מורכב ממלאי האמור להספיק לתקופה של)מע"מ

התחייבויות לספקים הלוואות מבעל מניות ו ההתחייבויות השוטפות כוללות בעיקר .חודשים

 ונותני שירותים.

 השקעות 6.32

  למועד התשקיף, אין לחברה השקעות כלשהן בחברות 

  מוחזקות, שותפויות ומיזמים או השקעות בפעילויות אחרות.

 מימון 6.33
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הלוואות באמצעות החברה את פעילותה בעיקר  ימנהמ הקמתה ועד למועד התשקיףממועד  6.33.1

 . והון חוזר מענק מהאיחוד האירופאי, השקעות בהון מניותיה, בעלים

לצורך השלמת תהליך המחקר והפיתוח ומיסחור האפליקציות הקיימות בראייה לטווח ארוך וכן  6.33.2

בכוונת  משאבים נוספים. לחברה יידרשוהנהלת החברה צופה כי  ,והעתידיות של חטיבת המו"פ

באמצעות גיוס הון ו/או חוב, קבלת יתרת המענק מהאיחוד וספים את המשאבים הנ השיגהחברה ל

 הארופאי והגדלת ההון החוזר. 

, העמיד בעל השליטה לחברה 2019בדצמבר  31 ועד ליום 2015: החל משנת הלוואת בעלים 6.33.3

אלפי דולר ארה"ב, אשר בהתאם להסכמת הצדדים אינן צמודות ואינן  450ת בסך כולל של והלווא

אלפי  450יתרת הלוואת הבעלים בסך את  פרעה החברה 2020ש ספטמבר נושאות ריבית. בחוד

 דולר ארה"ב במלואה. 

 לתשקיף זה. 3בפרק  3.2.2: לפרטים ראו סעיף השקעות בהון מניות 6.33.4

 .זה לפרק 6.37.21סעיף מלהלן החל לפרטים ראו  :מענק מהאיחוד האירופאי 6.33.5

 - ובכ דולר אלפי 709 - בכ םמסתכ 2019בדצמבר  31: שווי המזומנים של החברה ליום שווי מזומנים 6.33.6

 . יתרות מזומנים בבנקים אשר כוללים בעיקר 2020 ביוני 30ליום  דולראלפי  408

תחזיות והנחות החברה לעיל הינן בגדר תחזיות, הערכות ואומדנים המהווים "מידע צופה פני עתיד", 

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

ן, או אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקבכלל, 

להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם התממשות איזה 

  .למתאר 6.43מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 

 מיסוי 6.34

בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  9לפרטים אודות המיסוי החל על החברה ראו ביאור 

2019. 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 6.35

  . , למעט כמפורט להלןפעילותהלמועד התשקיף, לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים הנוגעים ל

בשני תחומי הפעילות העיקריים של החברה, מחקר ופיתוח מעבדתי וייצור תעשייתי (כולל קדם יצור 

של בדים, פתוגני תעשייתי) של התרכובות הכימיות ושל תהליך הטיפול הסונו כימי (אשפרה) האנטי 

  קיימים תקני איכות סביבה בהם נדרשת החברה לעמוד. 

פעילות החברה במרכז המחקר והפיתוח ברמת גן עתידה לעבור תסקיר של המשרד להגנת הסביבה וזאת 

במסגרת התהליך לקבלת רשיון עסק. למועד התשקיף, התקבלה התייחסות פיקוד העורף לבקשת החברה 

קלים למתן היתר רעלים, ונקבע כי החברה אינה חייבת לעמוד בדרישות פיקוד העורף מאחר וכמות הכימי

במרכז המחקר והפיתוח ברמת גן הנה מתחת לסף הדיווח הנדרש. כמו כן, הגישה החברה למשרד להגנת 

הסביבה בקשה להיתר רעלים. להערכת יועציה החיצוניים של החברה לנושאי בטיחות ורגולציה, הסבירות 

פי כל - על לקבלת כל האישורים הנדרשים מהמשרד להגנת הסביבה הינה גבוהה מאחר והחברה פועלת

  הנהלים המקובלים בתעשיית הכימיה והטקסטיל. 

כימית  - בנוגע לפעילות החברה באשפרת טקסטיל בגרמניה תוך שימוש במכונת הפיילוט לאשפרה סונו

, החברה פועלת על פי הנהלים המקובלים בתחום תעשיית הטקסטיל העולמית בכלל Brucknerשאצל 



 

 83- ו 
 

 

ה בטיפול בשפכים המצטברים כתוצאה מתהליכי הייצור מוסדר ובגרמניה בפרט, תחום בו נושא הרגולצי

וידוע. השפכים המצטברים בתהליכי היצור בתעשיית הטקסטיל נאספים במיכלים יעודיים ומפונים ע"י 

חברה חיצונית מוסמכת למתקן טיהור שפכים, שם הם עוברים ניטרול קרי, הגעה לרמת חומציות 

כימי מייצר שפכים בעלי - הסונופתוגני הליך האשפרה האנטי נייטרלית המאפשרת הזרמתם לסביבה. ת

מסוכנת)  שאינה ) ולכן בהוספת חומצה אצטית (חומצה בדרגה חלשה pH 8.5בסיסיות יחסית נמוכה (סביב 

. כמו כן, במגע עם החומצה, ננו )pH 7.0( לדרגה הנדרשת השפכים לנטרל את חומציותיחסית ניתן בקלות 

ניתן להזרים  אותםליונים, מתפרקים שיתכן ששאריותיהם מצויים בשפכים,  חלקיקים של אבץ חמצני

שמבצעת החברה החיצונית למיטב ידיעת החברה, באופן סטנדרטי לשפכים עירוניים/ אזוריים ללא חשש. 

לבצע צורך לא התריעה עד כה על ממצאים חריגים בשפכים ו/או ב, Brucknerפינוי השפכים עבור  את

בו  בדרך כלל מתקן טיהור שפכים פנימי. במפעלי טקסטיל קיים במסגרת תהליך פינויים פעולות נוספות

בתהליך תהליך נטרול השפכים, כאשר חברה חיצונית אוספת את מי השפכים למתקן נוסף.  מתבצע

התמיסה, שנמצאת במכונה,  –מלכתחילה נמוכה הינה , כמות השפכים פתוגניהאשפרה הסונו כימי האנטי 

ו ע"י הבד, או גניתנת לשימוש חוזר, ותמיסה רעננה מוספת למכונה רק כדי לפצות על אובדן נוזלים שנספ

, מרבית הנפח שנמצא במכונה, כולל תמיסה של שטיפות לפיכךכדי לפצות על ירידה בריכוז החומר הפעיל. 

ונו כימית, מוחזר חזרה למיכל הראשי וממשיך שהבד עובר ביציאה מתהליך ההספגה במכונת האשפרה הס

  לשמש בתהליך.

מהותית בגינן החברה מעריכה כי להוראות הנוגעות להגנת הסביבה לא תהיה השפעה  פרט לאמור לעיל,

בסעיף הן. יחד עם זאת, ולאור האמור שתידרש החברה להשקיע ו/או לשאת בהשקעה ו/או בעלויות כל

בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד, אשר למועד התשקיף אינם ידועים לחברה, ייתכן  להלן 6.36

  הנוגעות להגנת הסביבה. נוספות והחברה תידרש בעתיד לעמוד בתקנים ו/או הוראות רגולטוריות 

כל ההערכות והאומדנים המפורטים לעיל, לרבות בדבר מגבלות חוקיות ותקינה אפשריות עתידיות, הינם 

הערכות, תחזיות ואומדנים המהווים מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס 

אינו ודאי אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידים 

בשליטתה של החברה. הערכות, תחזיות ואומדנים אלה עשויים שלא להתממש, כולם או בחלקם, ואינו 

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או 

 6.43ם בסעיף שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטי

   למתאר.

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 6.36

זה  6בפרק שפורטו פעילות החברה כפופה למספר מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים כפי  6.36.1

  לעיל.

החברה כפופה לדיני מדינת ישראל ולדיני המדינות בהן היא פועלת ו/או תפעל בעתיד,  פעילות 6.36.2

וחוק  1968- מכירות ושיווק מוצרי החברה כפופה בין היתר, להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

. בפעילות מחוץ לישראל תהיה החברה כפופה לדיני המדינות הזרות 1981- הגנת הצרכן, התשמ"א

ו/או תפעל. נכון למועד תשקיף זה החברה נמצאת בתהליך לקבלת רישיון עסק בהן היא פועלת 

ואין ביכולתה של החברה להעריך מתי ואם  1968- בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, תשכ"ח

 בכלל יתקבל רישיון העסק.
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החברה בכל הנוגע למחקר והפיתוח יכול ותהיה כפופה לדיני הקניין הרוחני המקומיים  פעילות 6.36.3

 ינלאומיים. והב

רה תמיכה החברה לא קיבלה תמיכה כלשהי מהמדען הראשי. ככל ותקבל החב ,תשקיףהלמועד  6.36.4

יחולו עליה מגבלות חקיקה ותקינה מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח, שייתכן מהמדען הראשי 

ולתקנות על פיו, וכן לכללים, להוראות  1984- פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"ד

 ים שפורסמו על ידי המדען הראשי או משרד הכלכלה והתעשייה.ולחוזר

 כחברת מו"פ, נדרשת החברה להראות כי לצורך הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 6.36.5

 .שלוש השנים האחרונותבמהלך  ש"חמיליון  3פיתוח בסך של לפחות הוצאות מחקר והיו לה 

 ., החברה עומדת בדרישה זו2020ביוני  30ליום  יםהכספי דוחותיהכפי שעולה מלמועד התשקיף, 

 הסכמים מהותיים 6.37

למעט  ,התשקיף מועדשהינם בתוקף ל החברה לא התקשרה בהסכמים מהותיים כלשהם ,תשקיףהלמועד 

  כמפורט להלן:

 עם חברה בת של אוניברסיטת בר אילן  למסחור פטנטים הסכם רישיון

 Barרישיון עם בר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ (חתמה החברה על הסכם  2014ביוני  10ביום  6.37.1

Ilan Research and Development Company Ltd. :חברה בת של אוניברסיטת בר אילן (להלן ,(

 2020 באוקטובר 29 וביוםתיקון להסכם חתמו הצדדים על  2017באפריל  30ביום . )"בר אילן"

  ). "ההסכם"(להלן:  תיקון נוסף (שני) להסכם הצדדים בין נחתם

במסגרת ההסכם, ניתן לחברה רישיון לעשות שימוש מסחרי בחלק מהפטנטים והידע שבבעלות  6.37.2

בקטריאלי, בכפוף לתשלום שנתי העומד, נכון למועד התשקיף, - אילן בתחום הטקסטיל האנטי- בר

 אלפי דולר ארה"ב ולתשלום תמלוגים ממכירות.   35על סך של 

ן ייחודי התקף לכל העולם המקנה לחברה זכות לפתח, לייצר, הרישיון שניתן לחברה הינו רישיו 6.37.3

), Non-Disposableלהשתמש, לשווק ולמכור מוצרי טקסטיל רב פעמיים הניתנים לשימוש חוזר (

"המוצרים הכלולים הכוללים מצעים, בדים, ריפודים, טקסטיל לשימוש ביתי ו/או ביגוד (להלן: 

(להלן:  לעיל 6.29בסעיף  יםמפורטה ל בר אילןש הרשומים ), המוגנים בפטנטיםברישיון"

וכן למכור לצדדים שלישיים כימיקלים שישמשו לצורך ייצור ); "הפטנטים הכלולים ברישיון"

מוצרים הכלולים ברישיון באמצעות השיטה המוגנת בפטנטים הכלולים בהסכם הרישיון. בנוסף, 

מוצרים הכלולים ברישיון  לפתח, לייצר, להשתמש, לשווק ולמכורה זכות מקנה הרישיון לחבר

בקטריאליות, - הכוללים ציפוי, לרבות ציפוי המעניק לבד ממנו עשויים המוצרים תכונת אנטי

שנוצר בטכנולוגיה המוגנת בפטנטים הכלולים ברישיון או שפותח באמצעות הידע הטכנולוגי 

 . )"הידע הטכנולוגי המועבר"גרת ההסכם (להלן: בבעלות בר אילן שהועבר לחברה במס

בנוסף, הוענק לחברה במסגרת ההסכם רישיון ייחודי התקף לכל העולם המקנה לחברה זכות  6.37.4

לעשות שימוש בידע הטכנולוגי המועבר על מנת ליישם את השיטות והתהליכים המוגנים בפטנטים 

ש, שיווק ומכירה של מוצרים הכלולים הכלולים ברישיון וזאת, אך ורק לשם פיתוח, ייצור, שימו

  ברישיון.

 התמורה על פי ההסכם  6.37.5
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) 1על פי ההסכם, החברה התחייבה לשלם לבר אילן את הסכומים הבאים תמורת הרישיון: (

אלפי דולר ארה"ב וסכום  35בהתאם לתנאי ההסכם, החברה שילמה לבר אילן סכום חד פעמי בסך 

תמורת הרחבת תחולת הרישיון כך שיכלול גם את אזור אלפי ש"ח  100,000חד פעמי נוסף בסך 

) כמו כן, החברה התחייבה במסגרת ההסכם לשלם לבר אילן מידי שנה דמי 2צפון אמריקה; (

;אלפי דולר ארה"ב בשנה 35סך של  2018והחל משנת  אלפי דולר ארה"ב 20רישיון שנתיים בסך 

גים בגין מוצרים שנמכרו באותה שנה שבה תשלום זה ניתן לקיזוז כנגד כל סוג של תשלומי תמלו

) בנוסף, התחייבה החברה לשלם לבר אילן תמלוגים על בסיס רבעוני בסך 3( .ושולמ דמי הרישיון

מהמכירות נטו, המוגדרות בהסכם כסך התמורה ברוטו לפני מסים על הכנסות לפי חשבונית  3%

ם הכלולים ברישיון על ידי ממכירה ו/או השכרה ו/או עסקת העברה אחרת כלשהי של מוצרי

החברה (בעלת הרישיון) או על ידי בעל רישיון משנה שהתקשר עם החברה (לרבות חברות בנות 

בשליטת מי מהם או תאגיד המחזיק באמצעי השליטה במי מהם), בניכוי הנחות מסחריות שניתנו 

בהסכם כי כל תמורה בפועל, החזרים, זיכויים, מסים ואגרות למיניהם החלים על החברה. כן נקבע 

לה זכאית החברה או צד קשור מכח הסכם עם בעל רישיון משנה, שאינה תמלוגים מתוך מכירות 

 15%נטו, תכומת לפי שווי השוק ההוגן של אותה תמורה ותזכה את בר אילן בתמלוגים בשיעור 

השתתף על פי ההסכם, ככל שהחברה תהיה זכאית בעתיד ל )."תמלוגים"מהתמורה כאמור (להלן: 

עם יצרן מכונות אשפרה ברווח ממכירה לצד שלישי של מכונות המיועדות לביצוע טיפול אנטי 

לטקסטיל באמצעות כימיקלים הכלולים בהסכם הרישיון, רווח כאמור ייחשב כתמלוגים  פתוגני

     שאינם מתוך מכירות נטו. 

 תוקף החובה לתשלום תמלוגים לפי ההסכם 6.37.6

חובת תשלום התמלוגים על פי ההסכם הינה עד למאוחר מבין (א) מועד פקיעת הפטנט האחרון 

שנה ממועד המכירה המסחרית הראשונה של מוצר  15(ב) חלוף - מבין הפטנטים הכלולים ברישיון ו

השני התבצעו במהלך הרבעון ברישיון  יםהכלול יםשל מוצר ותהראשונ ותברישיון. המכירהכלול 

   .2020של שנת 

 זכות למתן רישיונות משנה 6.37.7

לחברה הוקנתה זכות להעניק רישיונות משנה בקשר עם זכויותיה לפי ההסכם, וזאת כנגד תמורה 

ובכפוף ליתר תנאי ההסכם. כמפורט לעיל, מכירה של מוצרים הכלולים ברישיון על ידי בעל רישיון 

 המשנה הינה בכפוף לתשלום תמלוגים לבר אילן.  

 דרך  עמידה באבני 6.37.8

החברה התחייבה לפעול לפיתוח מוצרים הכלולים ברישיון וכן לשיווקם ומכירתם באופן מסחרי 

 וכן לעמוד באבני הדרך הבאות, כמפורט להלן: 

) לפס ייצור מסחרי של מוצרים הכלולים roll to roll: פיתוח של מכונת גליל לגליל (1אבן דרך  ) 1( 

   למועד התשקיף ובהתאם להסכם, החברה עמדה באבן דרך זו. – ברישיון

למועד התשקיף  –ופתרון בעיות בקו הייצור של בדים אנטי פתוגנים : ייצור ניסיוני 2אבן דרך  ) 2( 

  .ובהתאם להסכם, החברה עמדה באבן דרך זו
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למספר מוסדות  םושיווקשל מוצרים הכלולים ברישיון : תחילת ייצור סדרתי 3אבן דרך  ) 3( 

המועד (" 2020אוקטובר  29יום שתחילתם בחודשים  24תוך  – לצרכי פיילוט ייםרפוא

 .2022אוקטובר ב 29יום ל, קרי עד ")הקובע

 18תוך  –מוצר הכלול ברישיון  מכירת לבארה"ב : קבלת אישורים רגולטוריים 4אבן דרך  ) 4( 

 .2022באפריל  29ם חודשים מהמועד הקובע, קרי עד ליו

של מוצרים הכלולים ) industrial scaleלייצור סדרתי בהיקף תעשייתי (: הגעה 5אבן דרך  ) 5( 

   למועד התשקיף ובהתאם להסכם, החברה עמדה באבן דרך זו. - ברישיון 

אי השלמה של איזו מאבני הדרך במועד שנקבע לכך מקנה לבר אילן את הרישיון בהתאם להסכם 

הזכות לבטל את ההסכם. כמו כן, במקרה של הודעה של החברה כי היא צופה שלא תשלים במועד 

איזו מאבני הדרך, לבר אילן תהיה זכות לבטל את ההסכם אלא אם החברה תספק הסבר לאי 

יום תוכנית לעמידה באבן הדרך  90לן וכן תציג תוך העמידה באבן הדרך שיהיה מקובל על בר אי

  שתהיה מקובלת על בר אילן. 

 התחייבויות נוספות  6.37.9

 בנוסף, התחייבה החברה במסגרת ההסכם לפעול כדלקמן:  

להגיש מידי שנה דוח פעילות לשנה החולפת בתחום המחקר ופיתוח ובתחומי המסחור והשיווק  ) 1( 

 של מוצרים הכלולים ברישיון. 

 וחות רבעוניים בדבר מכירות החייבות בתשלום תמלוגים.להגיש ד ) 2( 

לשפות את בר אילן ו/או מי מטעמה בגין תביעות הנובעות מביצוע ההסכם ובכלל זה, תביעות  ) 3( 

 הנוגעות לאחריות מוצר המשווק על ידי החברה בהתאם להסכם.  

יבותה להתקשר בפוליסות ביטוח מתאימות לכיסוי אחריותה לפי ההסכם ובכלל זה, התחי ) 4( 

 .כאמור ביטוח ערכה טרם החברה, התשקיף למועדההסכם. לשיפוי לפי 

 לשפות את בר אילן בגין הוצאותיה עבור תחזוקה שוטפת של הפטנטים הכלולים ברישיון. ) 5( 

  ביטול/סיום הסכם הרישיון 6.37.10

ההסכם הינו בתוקף עד המועד האחרון בו מחוייבת החברה או מי מטעמה לשלם לבר אילן 

אלא אם יבוטל קודם לכן על ידי מי מהצדדים באחד או יותר מהמקרים המפורטים  תמלוגים לפיו,

 בהסכם אשר עיקריהם מובאים להלן:

  יום מראש. 60החברה רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא במתן הודעה  ) 1( 

בר אילן רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי בכל מקרה של הפרה לפי ההסכם של איזו  ) 2( 

  ת בפטנטים הכלולים בהסכם.מהזכויות המוגנו

 30כל אחד מהצדדים רשאי להודיע למשנהו על ביטול ההסכם עקב הפרה יסודית בהתראה של  ) 3( 

יום מראש ובתנאי שמקבל ההודעה לא פעל לתיקון ההפרה עד תום תקופת ההודעה. במקרה 

של אי עריכת ביטוח על ידי החברה, בר אילן רשאית לבטל את ההסכם באופן מיידי וללא 

  הודעה מוקדמת. 

  לבר אילן נתונה זכות ביטול במקרה של היקלעות החברה להליכי חדלות פירעון.  ) 4( 



 

 87- ו 
 

 

במטרה לבחון השלכות  החברה פנתה לקבלת חוות דעת משפטית של מומחה בתחום הפטנטים

על סמך לפעול  החברהחופש של מידת ה לעניין ,אפשריות של ביטול הסכם הרישיון, ובין היתר

; בקשר עם היותה של ) לאור הפטנטים של בר אילןfreedom to operateשלה (פיתוחים וידע 

על סמך ידע טכנולוגי שהיא צברה בעצמה, משום הפרה של הפטנטים של בר  החברהפעולה של 

, שנצברו על ידה במהלך חיי החברהפיתוחים וידע של  לעניין היותם של; ואילן או של אחרים

 התהליךחופש פעולה לבצע את  לחברהדעת, הפי חוות  על .החברה , קניין רוחני שלהרישיון הסכם

 בטקסטילפתוגני  האנטי הטיפול לצורך, התשקיף למועד נכון בפועל שימוש עושה היאהכימי בו 

הפטנטים הרשומים  קבוצתשהתקבלו במסגרת  )claims(התביעות  ואילוסונית, - האולטרה בשיטה

 בשיטה בטקסטילשל בר אילן הכלולים בהסכם הרישיון ואשר נועדו להגן על תהליך הטיפול 

 התעשייתי, התהליך הדעת חוות פי עלחופש פעולה זה. בפני מהווים חסם  אינם, סונית האולטרה

כות לטקסטיל (כולל לצורך ייצור מסי פתוגניעושה החברה שימוש במסגרת הטיפול האנטי  בו

 IL 209908; US 10,370,789; US בפטנטים המוגןמעבדה  ברמתמהתהליך  דיו שונה הינוהמגן) 

9,315,937; EP 2294260 לחברה התשקיף למועדהאמור, בהתאם לחוות הדעת,  לאור. של בר אילן 

יובהר,  146.התשקיף למועד שימוש כאמורעל סמך פיתוחים וידע שלה בהם היא עושה  לפעול חופש

בחוות הדעת תתקבל במסגרת הליך שיפוטי ו/או אחר שעניינו  המפורטתכי אין ודאות שהעמדה 

למועד התשקיף קיבלה הנהלת החברה  כיזכותה של החברה לפעול שלא תחת הסכם הרישיון, ו

 אף על, לעיל כמפורט, המחוייביםהחלטה לשמר את הסכם הרישיון ולקיימו, בכפוף לשינויים 

  .הדעת לחוות בהתאם עוללפ החופש

  פתוגניים- הסכם שיתוף פעולה לפיתוח מכונה לייצור בדים אנטי

 BRÜCKNER Trockentechnik עםשת"פ התקשרה החברה בהסכם  2019במרץ  28ביום  6.37.11

GmbH & Co., העוסקת בתכנון וייצור של מיכון תעשייתי בתחום האשפרה  חברה בינלאומית זרה

נוספת העוסקת בפיתוח, עיצוב וייצור של רכיבים  בינלאומית זרה) ועם חברה "יצרן א'"(להלן: 

), במטרה לפתח אב טיפוס של "יצרן ב'"סאונד (להלן: - ומערכות מבוססי טכנולוגיית אולטרה

מכונה לטיפול בטקסטיל (כחלק מתהליך האשפרה הכולל) באמצעות שימוש בטכנולוגיה של 

  ).הפיילוט""מכונת  או "אב הטיפוס"להלן: לעיל והחברה (

התקשרות החברה בהסכם שיתוף הפעולה נעשתה, בין היתר, לצורך עמידת החברה באבני בדרך  6.37.12

 roll toפיתוח של מכונת גליל לגליל (שנקבעו בהסכם הרישיון בין החברה לבין בר אילן, לרבות 

rollאמצעות ; ייצור ניסיוני של מוצרים כאמור ב) לפס ייצור מסחרי של מוצרים הכלולים ברישיון

 המכונה ולבסוף הגעה לייצור מסחרי.

), כל אחד מהצדדים התחייב לתרום את הידע "ההסכם"במסגרת ההסכם שיתוף הפעולה (להלן:  6.37.13

) והניסיון הדרושים לשם ייצור אב הטיפוס, וכן לשאת בכל ההוצאות Know-Howהרלוונטי (

 והעלויות הכרוכות בביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם.

                                                 

 

חלקיקים ומהנדסת בעצמה את הפורמולציה הכימית. כמו כן, החברה אינה עושה - בעצמה את הננו מסטנזת החברה ,למועד התשקיף 146
  .ברישיון הכלולים בפטנטים מהמתואר בשונה, ועוד, זאת כל. התהליך לאחר לשטיפה ולא הכימית בפורמולציה לא, באתאנולשימוש 
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התחייבו כי לא ייכנסו להסכמי שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים שמטרתם מחקר הצדדים  6.37.14

, למעט שיתופי פעולה קיימים כימית)- (פיתוח מכונת הספגה סונו ופיתוח בתחום בו עוסק ההסכם

שמפורטים בהסכם. כמו כן, יצרן ב' התחייב, בין היתר, שלא למכור לצדדים שלישיים את הרכיב 

 ה בו שימוש באב הטיפוס ללא הרשאה של החברה ושל יצרן א'. המיוצר על ידו ושנעש

במסגרת ההסכם החברה התחייבה לייצר ולספק את החומרים ולטייב את התהליכים הכימיים  6.37.15

כן הנדרשים לצורך הפעלה של אב הטיפוס בהתאם לדרישות הטכניות המפורטות בהסכם. 

ראשונה בנוגע לפיתוח מכונות אשפרה  התחייבה החברה להעניק ליצרן א' וליצרן ב' זכות סירוב

 שלא בתחום הטקסטיל אם וככל שהחברה תיזום בעתיד פיתוח כאמור.

במסגרת ההסכם כל צד שומר על זכויות הקניין הרוחני שלו ובמקרה של פיתוחים חדשים  6.37.16

משותפים הראויים להגנה (כגון פטנטים), קובע ההסכם כי הצדדים יהיו בעלים במשותף של 

בנוסף, ההסכם כולל הוראות הדדיות של שמירה על ניין הרוחני שיפותחו על ידם. הקזכויות 

 סודיות ואי תחרות.

על פי ההסכם, החברה ויצרן א' רשאים, על פי שיקול דעתם, לנהל ביניהם משא ומתן לצורך  6.37.17

התקשרות בהסכם מחייב בו יפורטו המודל העסקי והתנאים המסחריים בקשר עם ייצור ומכירת 

על בסיס אב הטיפוס ובנוגע לחומרים המתכלים הדרושים להפעלתה. למועד התשקיף,  המכונה

 הסכם כאמור טרם נחתם.

, עמידה באבני הדרך על פי ההסכם נקבעת בהחלטה של ועדה המורכבת מנציגי הצדדים להסכם 6.37.18

 .כאשר למועד התשקיף הצדדים להסכם מגבשים את אבני הדרך הסופיות של שלב הפיתוח

כם הינה ממועד חתימתו ועד להשלמת כל אבני הדרך בהתאם להסכם על פי אישור תקופת ההס 6.37.19

הועדה. למועד התשקיף, ביטול ההסכם כפוף להחלטה משותפת של החברה ושל יצרן א' ובמקרה 

).במקרה של ביטול ההסכם, יצרן א' ICCשל מחלוקת תכריע החלטת לשכת המסחר הבינלאומית (

החומרים התכנוניים של אב הטיפוס ואת תוכנת ההפעלה. כמו  מחוייב להעביר לידי החברה את

 100כן, במקרה של ביטול מוקנית לחברה זכות לרכוש את אב הטיפוס מיצרן א' תמורת סך של 

 אלפי אירו.

מייצרת החברה  הבאמצעותובמפעלי יצרן א' בגרמניה  מכונת הפיילוט נמצאתלמועד התשקיף,  6.37.20

בקטריאלי. הצדדים ממשיכים - מוש רב פעמי מבד אנטיבכמויות מסחריות מסיכות מגן לשי

 בפיתוח אב הטיפוס במטרה לייעל ולשכלל את תהליך הייצור לאור הניסיון שנצבר עד כה. 

, יושגו במלואם למועד התשקיף אין וודאות כי פיתוח אב הטיפוס יושלם ו/או כי יעדי הפיתוח

 .התאמת אב הטיפוס לייצור תעשייתילרבות 

 האירופאי האיחודתוכנית 

״האיחוד (להלן:  European Comission–חתמה החברה על חוזה עם ה 2019 ביולי 2ביום  6.37.21

תכנית ה), תחת ״סך המענק״מיליון אירו (להלן:  2.4) לקבלת מענק לא מדלל בגובה האירופאי״

Small and Medium-sized Enterprises .1החל מיום  חודשים 24 הינה התוכנית תקופת 

יעדים ומשימות בפרקי זמן מוגדרים והיא כוללת  )״התוכנית״מועד תחילת (להלן:  2019באוגוסט 

 . לאחר מכן לדווח על תוצאותיהםהחברה להשלים ו אותם עלמראש 

למועד החל ממועד תחילת התוכנית. , כל אחת חודשים 12לשתי תקופות של  תמחולקהתוכנית  6.37.22
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שנקבעו בתקופה הראשונה של בהצלחה את כל המשימות והיעדים  השלימההחברה  ,התשקיף

 30להסתיים ביום  ה של התוכנית צפויהיהתקופה השני. 2020ביולי  30שהסתיימה ביום  התוכנית

  . 2021ביולי 

) ״תשלום א׳״תשלום מקדמה (להלן:  (א) , כדלקמן:הינםעל פי התוכנית תנאי תשלום המענק  6.37.23

תשלום שני (להלן:  (ב) ;תקבל בסמוך למועד תחילת הפרוייקטשר האאירו  1,176,437.5בגובה 

תוך שלושה חודשים מיום הדיווח לאיחוד האירופאי בגין תקופה א׳, הצפוי להתקבל ) ״תשלום ב׳״

ובכפוף לאישור הדיווח על ידי האיחוד האירופאי. גובה תשלום ב׳ נקבע בהתאם לגובה ההוצאות 

במידה ודיווח  –מסך המענק (לדוגמא  90% –קרת השלמה ל אשר דווחו בגין תקופה א׳, עם ת

 ;נוספים צפויים להתקבל כתשלום ב׳) 45%מסך המענק,  45%ההוצאות בגין תקופה א׳ הינו בגובה 

השלמת תשלום יתרת המענק לאחר סיום ביקורת מקיפה על הפרוייקט (תקופה א׳ + תקופה  (ג)- ו

   ב׳) המתבצעת על ידי האיחוד האירופאי.

לצורך ביצוע ביקורת פנימית בגין הדיווחים הפיננסיים לאיחוד ים חיצוניים צנעזרת ביועהחברה  6.37.24

שביצעו יועציה של למועד התשקיף, ולאחר סיום הביקורת הפנימית  .התוכניתהאירופאי במהלך 

 (א) –הבאים   Deliverables –בגין ה לאיחוד האירופאי את הדיווח החברה , השלימה החברה

D.1.1 ,(ב) D.2.1 ,(ג) D.2.2 ,(ד) D3.1 ,(ה) D3.2 ,(ו) D4.1 ,(ז) D4.2 ,(ח) D5.1 ,(ט) D10.2 (י)-ו 

D10.4:כמפורט בטבלה שלהלן ,   
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  ) הינו שמה הקודם של החברה.Nano textile* ננו טקסטיל (

 צ"לפרק הזמן  - WP5** לוח הזמנים להשלמת היעדים הבאים על פי התוכנית צפוי להתעדכן בתיאום עם האיחוד האירופאי: 

  .24חודש  עד 20חודש  צ"לפרק הזמן  - WP7  ;24חודש  עד 20חודש  צ"לפרק הזמן  - :WP6 ;19חודש  עד 9חודש 

  אלקטרוני של החברההסחר תחום המנהל עם ם עמלות הסכ

בין החברה לבין  מנהל תחום הסחר האלקטרוני בחברה  2020ביוני  1בהסכם למתן שירותים מיום  6.37.25

) נקבע, כי המנהל יעניק לחברה, באמצעות חברה בשליטתו, שירותים כנגד "המנהל"(להלן: 

חשבונית ובתוספת מע"מ כדין בקשר עם הקמה וניהול של חנויות למסחר אלקטרוני בפלטפורמת 

וריות שונות לצורך מכירות מוצרי החברה באמצעות הפלטפורמה. לפי ההסכם, אמאזון בטריט

מהמכירות של מוצרי החברה בזירת המסחר  5%בתמורה לשירותים זכאי המנהל לעמלה בשיעור 
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 .בניכוי הוצאות פרסום שהוציאה החברה לשם השגת המכירות

שתחילתו  בנוסף, הסכם עבודהמנהל, הנחתם בין החברה לבין  2020בספטמבר  9כי ביום  ,יצוין 6.37.26

 4,000בסך  זכאי למענק ("בונוס") המנהל , במסגרתו, בין היתר, נקבע כי2020באוקטובר  1ביום 

 500בהיקף של  )E-Commerce salesשל החברה הנובעות מסחר אלקטרוני (ש"ח בגין מכירות נטו 

מא, בגין מכירות נטו , באופן מצטבר (לשם הדוגבאתר האינטרנט של החברה אלפי דולר ארה"ב

למענק בסך  המנהלזכאי יהיה ארה"ב מיליון דולר  1.5באמצעות אתר האינטרנט של החברה בסך 

 .   )כשכר עבודהשישולם לו ש"ח  12,000

  בחברה השקעה מיהסכ

 3.6.6.2- ו 3.6.6.1סעיפים  ורא בחברה בסמוך למועד התשקיףהשקעה  מילפרטים אודות הסכ 6.37.27

  לתשקיף. 3פרק ב

 הסכמי שיתוף פעולה 6.38

 בקשר עם פיתוח אב הטיפוס , למעטנכון למועד תשקיף זה החברה אינה צד להסכמי שיתוף פעולה כלשהם

- הסכם שיתוף פעולה לפיתוח מכונה לייצור בדים אנטי( לעיל 6.37 בסעיף, כמפורט (מכונת הפיילוט)

  . )פתוגניים

 הליכים משפטיים 6.39

  . מהותימשפטי  ךהלי כללמועד התשקיף החברה אינה צד ל . 6.39.1

אנטי התקבל אצל החברה מכתב של צד שלישי אשר מכר לחברה בעבר בד  2020ביולי  23ביום  . 6.39.2

החברה. הצד השלישי טען כי החברה מנכסת לעצמה של שונה מזו בטכנולוגיה  , שמיוצרוגניתפ

יוצר בטכנולוגיה שונה  ,כאמורבעוד שהבד, את ייצור הבד ואת הטכנולוגיה לפיתוחו (לכאורה 

השיבה החברה  2020באוגוסט  5וכי לא ציינה שמדובר בבד שיוצר על ידו. ביום  מזו של החברה)

למכתב תוך שהיא דוחה מכל וכל את טענות הצד השלישי. במכתב התשובה טענה החברה כי היא 

 וכי הבד מחזיקה ברישיון שימוש בלעדי בטכנולוגיה ייחודית אשר מוגנת בפטנטים ברחבי העולם

שונה. כן ציינה החברה, כי הבד נרכש מהצד השלישי באופן טכנולוגיה בשל הצד השלישי מיוצר 

חד פעמי ונעשה בו שימוש מינימאלי לפרק זמן מוגבל ביותר. לאור כל האמור, דחתה כאמור 

  החברה את טענות הצד השלישי.

 American Type Cultureהתקבל בידי החברה מכתב מטעם ארגון  2020בנובמבר  12ביום  . 6.39.3

Collection ")ATCC(" ,בתחום התקינה והאגירה של חומרים  מלכ"ר הפועל שכפי הנטען הינו

 ןסימה כי החברה הפרה לכאורה אתעל ידי המלכ"ר נטען  מכתבב .)"המלכ"ר"(להלן:  ביולוגיים

"ATCC",  שציינה מכיווןבבעלות המלכ"ר, סימן מסחר רשום  ואכי העל ידי המלכ"ר שנטען 

 - על ידי ה תמאושרשל החברה  סכת המגןמכי  שוניםובפרסומים  החברה באינטרנט באתר

ATCC.  .מכתב הגיבה החברה ל 2020בנובמבר  19 ביוםבמכתב לא הועלתה דרישה לפיצוי כספי

בפרסומיה עושה שימוש  היאכי  המלכ"ר, ציינה טענות אתהחברה  דחתה . בתגובתההמלכ"ר

 ATCCR )Analytical and Testingהדומה  שםהנושאת את ה מעבדהשבוצעה ב הבדיק בתוצאות

Center of Capital Regions( כי  הבהירה החברה, כן .כאמורתוצאת בדיקת המעבדה  את צירפהו

 קולמוס בטעות שמדובר הרי, ATCCR חלף השם ATCCסימן נעשה שימוש בפרסומיה בשככל 
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למועד התשקיף, החברה מעריכה כי אין בנטען במכתב כדי ליצור  .כנדרש תפעל לתקנה החברהו

  לה חשיפה מהותית. 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.40

  למועד התשקיף, החברה מתמקדת ביעדים המפורטים להלן: 

 הוכחת היתכנות של כל הטענות הטכנולוגיות המהותיות. 6.40.1

  .י היעדקושובהצלחה בביצוע פיילוטים לבחינת הטכנולוגיה עם חברות מובילות  6.40.2

  מסחור הטכנולוגיה בהצלחה בכל אחד משווקי היעד. 6.40.3

  פיתוח אפליקציות נוספות, בדגש על חסינות מים, חסינות אש, וצביעה.השלמתו בהצלחה של  6.40.4

  מיצוב ומיתוג החברה כמובילה העולמית בתחום הטיפולים האפליקטיביים לטקסטיל. 6.40.5

  מיצוב ומיתוג החברה כחברה ירוקה. 6.40.6

 מכירות.המחזור ייצוב והגדלת  6.40.7

 .וישראל אירופה"ב, בארההחברה  למוצרי נדרשיםאישורים רגולטוריים  השגת 6.40.8

תחזיות והנחות החברה לעיל בקשר עם היעדים והאסטרטגיה העסקית בכל אחד מהתרחישים 

המפורטים בסעיף זה לעיל, ובכלל זה הנחות הבסיס, ובין היתר לפיתוח מוצרים הינן "מידע צופה פני 

ערך והם בבחינת חזון ויעדי החברה בעתיד לבוא. לחברה אין כל ודאות הגדרתו בחוק ניירות עתיד", כ

לגבי יכולתה לממש את החזון ולהשיג את היעדים הנ"ל, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים על גורמים 

שמעצם טבעם אינם בשליטתה. לפיכך, הנתונים המובאים לעיל בעניין זה, שהינם כאמור בגדר הערכות 

וכן עשויים שלא להתממש, כולם או פי צרכי החברה וסביבתה החיצונית -תנות עלבלבד, עשויים להש

בחלקם, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, כמפורט לעיל, או עקב 

  למתאר. 6.43התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 6.41

  הקרובים ממועד תשקיף זה בכוונת החברה להתמקד בפעולות הבאות: החודשים  12במהלך 

  :בכלל זה, ופתוגנית- השלמת שלב המחקר והפיתוח של האפליקציה האנטי 6.41.1

  פי פרוטוקולים מקובלים בשווקי היעד. עמידות לכביסות תעשייתיות עלהוכחת  - 

 עמידות מספקת לכביסות ביתיות בשימוש בנוזלי הכביסה הנמכרים ביותר בשוק.הוכחת  - 

 זה מגע יד, שינוי צבע בחשיפה לשמש, וכו׳.כלל אי השפעה מהותית על תכונות הבד, ובהוכחת  - 

 הספורט.שוק הביגוד והנעלת בנות בנטרול ריחות על פני מתחרים עליוהוכחת  - 

  :Brucknerבקו המו״פ של הטכנולוגיה  הפיילוט שלשלב  סיום 6.41.2

כימית - כימי בשימוש במכונה הסונו- פתוגני הסונו- סיום פיתוח תהליך הטיפול האנטי - 

 ובתרכובת הכימית.

 מודל מסחרי א׳. –כימית - המכונה הסונו ותכנוןסיום הנדסת  - 

 מודל מסחרי א׳.  –סיום פיתוח התרכובת הכימית  - 

  .(שלב מעבדה) השונים בשווקי היעדהצלחה בפיילוטים לבחינת הטכנולוגיה עם חברות מובילות  6.41.3

השלמת יתר יעדי וכן  האירופאי תוכנית האיחוד במסגרתרש מהחברה הצלחה בניסוי הקליני הנד 6.41.4

  התוכנית. 

מלון הספורט, בתי ההתחבורה, משוק לכך  התחלת מסחור קטן היקף עם מספר שותפים שנבחרו  6.41.5
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 .להצלחת הפיילוטיםובכפוף , בהתאם חוליםהובתי 

 ברמת מעבדה. דחיית נוזליםפיתוח האפליקציה להתקדמות ב 6.41.6

  כבסיס לפעילות השוטפת של החברה בטווח הקצר.המשך צמיחת חטיבת המכירות  6.41.7

כולל  התשקיףהחודשים הבאים ממועד  12 -המידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לצפי להתפתחות ב

צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות מידע 

ואירועים עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. קשיי מימון, 

ת עיכוב בתהליכים שונים, שינוי במבנה השוק והתחרות בו וכד' עשויים להביא לשינוי בתוכניו

, או להתממש באופן ןאו בחלק ןמפורטות לעיל, והתוכניות המפורטות לעיל עשויות שלא להתממש, כולה

שונה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת 

  למתאר.  6.43בסעיף המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 

 מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים 6.42

צפון ודרום תשקיף, הינם: הבהם פועלת החברה, נכון למועד העיקריים האזורים הגיאוגרפיים  6.42.1

  .אפריקה, אסיה ואוסטרליה אמריקה, אירופה, ישראל,

לפי  2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  6לתקופה של הכנסות החברה  בנוגע להתפלגותמידע ל 6.42.2

  לפרק זה. 6.19איזורים גיאוגרפיים ראו לעיל בסעיף 

 לסיכונים עקב הפעילות בחוץ לארץ חשיפה 6.42.3

 מתבצעת (באמצעות האינטרנט) מכירת מוצרי החברהעיקר פעילות למועד התשקיף היות ו

, החברה חשופה לסיכונים של תנודות משמעותיות בשער החליפין של מטבעות. בנוסף, במט"ח

חשופה לעיתים למגבלות בייצוא מוצריה עקב הריחוק מהשווקים עשויה להיות החברה 

, עניין העלול לפגוע ביכולתה של ושדות התעופה הרלוונטיים ועקב השבתה אפשרית של הנמלים

בסמיכות לשווקי מלאי מוצרים החברה עושה מאמצים להחזיק  החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

היעד במחסנים קדמיים שונים לצורך הקטנת סיכון זה וצמצום עלויות ומשך משלוח המוצרים 

 ללקוחותיה.

 דיון בגורמי סיכון 6.43

השקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה תחילת דרכה, הפועלת 

דורש מחקר ופיתוח. מוצגת להלן סקירה בדבר גורמי הסיכון אשר עשויה להיות להם ת אשר בתחום פעילו

   השפעה מהותית על פעילות החברה ועל תוצאותיה העסקיות:

 מאקרו כלכליים סיכונים 6.43.1

: להאטה כלכלית ולאי ודאות כלכלית בשוק האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי 6.43.1.1

הישראלי ו/או העולמי בכלל ובשווקים בהם פועלת החברה ו/או פוטנציאליים לפעילותה 

למכור החברה יכולה ההיקפים שאותה של החברה בעתיד עשויה להיות השפעה לרעה על 

 לו. דרש יועל יכולתה של החברה לגייס הון ככל שת הספציפיים בהם מדוברבשווקים 

 מרביתו ארה"ב מרבית הכנסות החברה הינם בדולר :חשיפה לשינויים בשערי מטבע זר 6.43.1.2

. תנודות בשערי מטבע זר ובדולר ארה"ב בעיקר ארה"ב בדולר יםחומרי הגלם שלה נרכש

עשויות ליצור לחברה חשיפה מטבעית ולהשפיע על רווחיותה. נכון למועד התשקיף, 

מטבע והיא מקבלת החלטות בתחום זה מדי פעם החברה אינה מבצעת גידור לשערי 
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 באופן ספציפי. ההחלטות מתקבלות על פי שיקול דעת ההנהלה.

טחוני והמדיני עשויה להיות השפעה על י: לשינויים במצב הבטחוני בישראליהמצב הב 6.43.1.3

, בין היתר, להביא לירידה ביכולתה של החברה לגייס יםעשוי , שכן אלופעילות החברה

 הנדרש לפעילותה.הון נוסף 

: חלק מהשווקים אליהם מיועדים מוצרי החברה, רגיש לשיקולים שיקולים פוליטיים 6.43.1.4

 פוליטיים.

 סיכונים ענפיים 6.43.2

: שינויים והתפתחויות בדרישות התקינה הרלוונטיות לפעילות החברה תקינה ורגולציה 6.43.2.1

ו/או אי עמידה של החברה בדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת מגבלות ו/או 

לעיכובים במכירות ומחקר ופיתוח של מוצרים ו/או לגרום להפסקת שיווקם וכן לגרום 

 לחברה הוצאות מהותיות.

: שינויים החלים בדרישות הרגולטוריות דרישות הלקוחות, הרשויות ואישורים 6.43.2.2

 הבינלאומיות משפיעים על דרישות הלקוחות לגבי מוצרי החברה. 

נת ברמת ידע, מקצועיות ומומחיות בתחום : פעילות החברה מתאפייכח אדם מקצועי 6.43.2.3

ברמה הגבוהה ביותר, וכן דורש כוח אדם מחקרי וניהולי איכותי בעל ניסיון ובקיאות. 

יכולתה של החברה להמשיך במחקר ופיתוח של מוצרים מתקדמים טכנולוגית תלויה, 

 בין השאר, ביכולתה להמשיך ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור.

, הן מצד גורמים הפועלים לעיל 6.12בסעיף ה לתחרות, כאמור חשופ: החברה תחרות 6.43.2.4

היום בשוק והן מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח של מוצרים העשויים להתחרות 

ככל שמועד מסחור הטכנולוגיה ידחה, הסיכון לכניסת שחקנים חדשים  בעתיד במוצריה.

ראשוניות החדירה לשוק, כמפורט מטה לר. על כן באשר ינסו לפתח טכנולוגיה דומה גו

כמו  .לצורך התמודדות עם תחרות קיימת ופוטנציאלית נודעת חשיבות, 6.43.3.2בסעיף 

בידול , (א) מיתוג ם, כדלקמן:דרכי מספרב להתמודד עם תחרות, בכוונת החברה כן

על ידי שיווק ישיר לצרכני  צרכני הקצהאצל  של החברהוהגברת המודעות לטכנולוגיה 

הקצה ועל ידי ציון הטכנולוגיה במוצרי הקצה ובחומרים השיווקיים של המותגים / 

(ב) השקעות ליצירת נוכחות  ;)”sonovia inside“ למשל,ספקי הטקסטיל הגדולים (

) ג( ;גבוהה בפלטפורמות הדיגיטליות השונות וכן בכנסים המובילים בתחום בעולם

מתן ו יצרני הטקסטיל הגדוליםעם ובשווקי היעד ק עם המותגים קשר ישיר וחזיצירת 

(ד) השקעות עתידיות בשירות ותמיכה בשווקי היעד תוך גיוס אנשי  ;מענה לצרכיהם

על הטכנולוגיה ) המשך השקעות מהותיות במחקר ופיתוח ה( ;ים בתחוםמקצוע מוביל

) המשך השקעות מהותיות במחקר ופיתוח טיפולים ו( ;מנת לשמר קדמה טכנולוגית

אפליקטיביים נוספים, כגון חסינות מים, חסינות אש, צביעה, ועוד, על מנת לספק 

  מים.במקרים המתאיפטנטים  רישום(ז)  ;ללקוחות סל מוצרים רחב

 צדדים ידי על ומוצריה החברה פיתוחי של מהעתקה הנובעת תחרות הינו נוסף סיכון

 להערכת. ברישום מוגן אינו החברה של הרוחני שהקניין העובדה לאור, שלישיים

מומחיות שצברה עד כה מהווים אמצעי יעיל להתמודדות עם סיכון זה, וה הידע, החברה
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של החברה מבוססת על מורכבות  פעילותהלעיל. בין היתר,  6.7.8.5כמפורט בסעיף 

לפתח במקביל ובאופן משולב הן מכונה אולטרסונית  צורךנובעת מההטכנולוגית 

 לאשפרת טקסטיל, והן פורמולציות כימיות חדשניות, שבהזנתן למכונה זו בריכוזים

פתוגני בעל עמידות גבוהה.  צר טקסטיל אנטיוובתנאי התהליך האופטימליים, ייו

  מפניה. לחברה הגנהמקשה על העתקה ובכך מקנה מורכבות טכנולוגית זו 

: ריחוק הקבוצה משווקי היעד והנטייה של אנשי עסקים להקטין ריחוק משווקי היעד 6.43.2.5

קושי בתפקוד השוטף של הקבוצה את כמות הטיסות והנסיעות, בעיקר לישראל, מהווה 

 ומצריך השקעת משאבים כספיים וכוח אדם נוספים.

דורש נזילות גבוהה לטווח ארוך לשם השגת תוצאות החברה : פיתוח מוצרי מימון 6.43.2.6

עיכוב ו/או אי מימוש לול לגרום לעעסקיות אפקטיביות. היעדר אמצעי מימון מספקים 

  הון נוסף. גיוסבלצורך ושל החברה תוכניותיה העסקיות 

פלטפורמות תבצע באמצעות חלק ניכר מפעילות חטיבת המכירות מ: סכנות סייבר 6.43.2.7

מסחר אלקטרוני. ישנם מספר עובדים בחברה להם קיימת חשיפה לניהול האתר 

רי חומת אש ומחשבי החברה יושבים מאחולפלטפורמות מסחר וסליקה נוספות. 

 סודיות.התחייבות לשמירה על כל עובדי החברה נדרשים לחתום על ו במשרדי החברה

. סליקת האשראי מתבצעת על ידי הפניה או לעיתים  SSLהאתר מאובטח בתעודת 

iframe   לאתרי חברות הסליקה (בלו סנאפ, טרנזילה, פייפל) אשר עומדות בתקןPCI-

DSS .ה לגרום דליפת מידע יבר עלוליהתקפת ס –למרות האמור לעיל  כולל אימות התקן

כמו כן, מתקפת סייבר על אתר האינטרנט של  .לנזק כספיבעקבות זאת למתחרים ו

החברה או על פלטפורמת המסחר של אמזון, באמצעותם מוכרת החברה מוצרים, עלולה 

חברה ככל שפעולתם התקינה של האתרים תשובש פעילות המכירות של להסב נזק ל

סף שעלול להיגרם לחברה כתוצאה ממתקפת סייבר . נזק נוממתקפה כאמורכתוצאה 

הנמסרים על ידם לחברה בתהליך  הינו גניבת פרטים ואמצעי תשלום של לקוחות החברה

פרוטוקול אבטחת מידע כולל . אתר האינטרנט של החברה הרכישה באתר החברה

המתעדכן מעת לעת. לחברה אין שליטה על  ,בתחום הסחר האלקטרוני הנדרשבסטנדרט 

אבטחה מדובר ברמת  ,למיטב ידיעת החברה ,אתר אמזון אולםבוההגנה האבטחה ת רמ

בפעילות פלטפורמת ו/או מתמשכים על שיבושים מהותיים לחברה גבוהה ועד לא ידוע 

ניתן למנוע באופן לא  –עקב מתקפת סייבר. למרות האמור לעיל  המסחר של אמזון

בפעילות פלטפורמת המסחר פעילות אתר האינטרנט של החברה ו/או מוחלט שיבושים ב

 .   בעתיד אמזון כתוצאה ממתקפת סייבר של

  סיכונים ייחודים לחברה 6.43.3

מוצרים אשר מפתחת ומשווקת פיתוח מחקר והחברה היא חברת : מסורתי לשוק חדירה 6.43.3.1

 , שוק מסורתי אשר אינו מורגל ברובוהעולמי הטקסטילמאשפרי מתקדמים לשוק 

יים כמוצר קלשוק  ישנו קושי לחדוריחסית כחברה חדשה . באימוץ פיתוחים טכנולוגיים

למוצרים קיימים שמשווקים על ידי חברות בהשוואה  בעל ערך מוסףאו שווה ערך 

  בינלאומיות גדולות.
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 מתחרותשחברות  ככל שמסחור הטכנולוגיה יתעכב קיים סיכון: אפקט הראשוניות 6.43.3.2

מנתח השוק הפוטנציאלי של ויתפסו חלק לזו של החברה לפתח טכנולוגיה דומה  יצליחו

, י היעדקוחדירה מהירה לשו שמה דגש עלהחברה החברה בשווקי היעד. לאור האמור, 

מנהלת נכון למועד התשקיף עם חברות הטקסטיל הגדולות  שהיאתוך מינוף הקשרים 

  ללקוחות / משתמשים. ןהפיכתובעולם 

מביעות עניין  לקוחות פוטנציאליים וחברות בינלאומיות גדולות: המהיר צמיחה 6.43.3.3

. כתוצאה מסחריות בכמויותהתשקיף  למועדבמסכות המגן של החברה הנמכרות על ידה 

 קשריםמכך, החברה רוקמת קשרים עסקיים עם אותם לקוחות וחברות בינלאומיות. 

זה של  מצבוכתוצאה מכך גם גדל קצב הייצור. מכירות ה קצבלגידול ב ליםימוב אלה

  .לסכן מבחינה תפעולית ואחרת את החברהצמיחה מהירה של החברה עשוי 

לביטול או סיום הסכם הרישיון עשויה להיות השלכה על  :עם ביראד הסכם הרישיון 6.43.3.4

במהלך  גיעהיכולת החברה למסחר את הטכנולוגיה. יחד עם זאת, החברה סבורה כי ה

שיאפשרו לה להמשיך ולפעול בתחומי הפעילות  התקדמות טכנולוגית וידעהשנים ל

, לחברה שניתנה חיצוניתפי חוות דעת  על כיזה יצוין,  בהקשרהמתוארים בתשקיף. 

לבצע את התהליך הכימי בו היא עושה  (freedom to operate)חופש פעולה  לחברה

פתוגני בטקסטיל בשיטה  שימוש בפועל נכון למועד התשקיף, לצורך הטיפול האנטי

הפטנטים  קבוצתשהתקבלו במסגרת  )claims(התביעות  ואילו סונית,- האולטרה

ואשר נועדו להגן על תהליך הטיפול  הרשומים של בר אילן הכלולים בהסכם הרישיון

לפרטים . זה פעולה לחופש חסם מהווים אינם בטקסטיל בשיטה האולטרה סונית,

 לעיל. 6.37.10ל ראו סעיף נוספים אודות חוות הדעת הנ"

חקר אי הגעה לסף הטכנולוגי הדרוש למכירת הטכנולוגיה לשווקי היעד של חטיבת המ 6.43.3.5

 .והפיתוח

(יצרן מכונת  Bruckner –התשקיף קיימת לחברה תלות ב  למועד: בספקים תלות 6.43.3.6

בשוק מספר יצרנים  קיימיםעם זאת, אין מדובר בתלות מוחלטת שכן  יחדהפיילוט). 

ולייצר עבור החברה מכונה התואמת למכונת  Brucknerהמסוגלים להוות תחליף ל 

 הפיילוט ו/או לדגמי המכונות העתידיות עם קבלת מפרט המכונה מהחברה.

ולטוריים : ככל שהחברה לא תקבל את האישורים הרגרגולטוריים אישורים השגת אי 6.43.3.7

בהם נעשה  הפעילים חומריםל זההנדרשים לתוצרי המחקר והפיתוח שלה (ובכלל 

 יצוין שימוש כחלק מתהליך האשפרה של הטקסטיל) עשוי הדבר להשפיע על פעילותה. 

למועד התשקיף  שימושהחברה  עושה בהם העיקריים הפעיליםהחומרים , כי לעניין זה

 תעשייתי שימוש בהם נעשה התשקיף שלמועד יחסית ונפוצים מוכרים חומרים הינם

לחברה האישורים הרגולטוריים למוצריה ובכלל  ינתנוכן, ככל שלא  כמו. היעד בשווקי

, עלול הדבר לעיל 6.15.2 ףבסעי כמפורט"ב, אירופה וישראל, בארהזה מסיכות המגן, 

לשווקים בהם אישורים כאמור אינם נדרשים.  המסיכותלהגביל את שווקי היעד של 

 האישורים רובאת  תשיגלמוצרים ובכלל זה מסיכות המגן, החברה מעריכה כי  בהתייחס

מסיבה  ינתנולא  מסויימיםוכי גם אם אישורים  בקשות הגישה לגביהם הרגולטוריים
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וזאת לאור גודלו של שוק  החברה בפעילות מהותי באופן לפגוע כדי בכך יהיהכלשהי, לא 

מוצרי הטקסטיל האנטי פתוגניים לשימוש רב פעמי בקרב הציבור הרחב בו פועלת 

  נוספים. באישורים צורך ללא התשקיף למועד החברה

פיתוח חיסון למחלת הקורונה עשוי להשפיע על היקף  הקורונה:פיתוח חיסון למחלת  6.43.3.8

המכירות של מוצרי החברה המיועדים להגנת הקהל הרחב (למועד התשקיף, בעיקר 

 השפעת תהיה מהאין ביכולתה של החברה להעריך התשקיף,  למועדמסיכות מגן). 

או מוצרים המגן ו/ מסכותמכירת קצב על (ככל שיושלם פיתוחו), אם בכלל,  חיסוןה

יגיע לשלב כאמור גם בהנחה שחיסון  ,החברה . להערכתשיכול וישווקו על ידה דומים

בתודעה הציבורית  ישאריאחרים מגן  ואמצעי בשימוש במסכות צורךה מסחרי,

וירוסים ולאור החשש מחיידקים  , וזאת, בין היתר,הקרובות השנים במהלךהעולמית 

 של וירוס הקורונה.מחוללי מחלות אחרים ו/או ממוטציות 

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה  

 השפעה גבוהה השפעה בינונית השפעה נמוכה
 כלכליים- סיכונים מקרו

   X האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי
  X  חשיפה לשינויים בשערי מטבע

   X המצב הביטחוני בישראל
   X שיקולים פוליטיים

 סיכונים ענפיים
 X   תקינה ורגולציה

 X   דרישות הלקוחות, הרשויות והאישורים
 X   כוח אדם מקצועי

  X  תחרות
   X ריחוק משווקי היעד

   X   מימון 
    X  סכנות סייבר

 סיכונים ייחודיים לחברה
  X   מסורתיחדירה לשוק 

  X   הראשוניות אפקט
   X  מהירה צמיחה

   X  ביראדהרישיון עם  הסכם
 הטכנולוגיה למכירת הדרוש הטכנולוגי לסף הגעה אי

  המו״פ חטיבת של היעד לשווקי
 X  

    X  בספקים תלות
  X   רגולטוריים אישורים השגת אי

   X  פיתוח חיסון למחלת הקורונה
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 9201בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

 עניינים תוכן

 מספר עמוד הנושאים

 2 התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  -חלק א' 

 2  תמציתי של עסקי התאגיד תאור 

 3 הכספי המצב 

 4 תוצאות הפעילות 

  5 נזילות 

 6 מקורות מימון 

 6 היבטי ממשל תאגידי –חלק ב' 

 6 תרומות 

 6 מבנה ארגוני 

 6 דירקטורים בעלי מומחיות פיננסית 

 6 דירקטורים בלתי תלויים 

 6 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה 

 6 שכר רואה החשבון המבקר של החברה 

 6 הליך אישור הדוחות הכספיים 

 7 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –חלק ג' 

  במהלך השנה שהסתיימה ביום אירועים מהותיים בפעילות החברה

31.12.2019 

7 

 7 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן 

 הערכת שווי ואומדנים  

 7 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 

 7 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון 
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 התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 בע"מ )"החברה"( סונוביה

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 

31.12.2019 

 
, מוגש בזאת דוח הדירקטוריון של 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל

 . 2019בדצמבר  31 -וסיומה ביום ה 2019בינואר  01החברה לתקופה שתחילתה בין 

ויישומם  טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל בשימוש בגלי אולטרסאונדשל עוסקת במחקר ופיתוח החברה 

-בעלי ציפוי אנטי( washable)כביסים בייצור, שיווק והפצה של מוצרי טקסטיל  וכן על גבי מיכון תעשייתי

 .ויראליאנטי בקטריאלי ו

הפועלת בטכנולוגיה  )אב טיפוס( פיילוט מכונה ברמת החברה פיתחה בהצלחה דוחלמועד ה נכון

ואנטי  תכונות אנטי בקטריאליות טיפול אפליקטיבי לטקסטיל המקנה לבדאולטראסונית ומבצעת 

כמו כן, למועד הדוח החברה מוכרת מסיכות מגן לשימוש הציבור הרחב מבד אנטי בקטריאלי . ויראליות

יושלם מוצרי החברה  פיתוחש וודאותדוח, אין הנכון למועד יראלי שעבר טיפול במכונת הפיילוט. ואנטי ו

אין ודאות בנוגע . כמו כן, של החברה המוצרים ו/או הטכנולוגיהשל החדרתם לשוק כי תתבצע ו/או 

עד  ףנוסלגיוס הון  תדרשהחברה , יתכן כי בנוסף. יניבו פרית החברה בפיתוח מוצריה והשקעלאפשרות ש

 ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצריה.

הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה ( מתאר פעילות החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך -" המתאר“

-, התשכ"ט(מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )ולתקנות ניירות ערך  2000-התש"ס (רשומה

 לתשקיף החברה.  6פרק המצורף כ 1969

דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד ממתאר הפעילות והדוחות הכספיים ויש לקרוא את דוחות אלה 

 כמקשה אחת.

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א'

 כללי  .1

נכון למועד דוח זה, כמפורט . 2013בדצמבר  29רבון מוגבל ביום החברה התאגדה כחברה פרטית בעי

של  שיווק ומכירהמחקר ופיתוח וכן ייצור, ברה, עיסוקה של החברה הינו בהרחבה במתאר פעילות הח

 . כמפורט לעיל ובמתאר ,מוצרים

לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן התפתחויות מהותיות בפעילות החברה ובעסקיה במהלך 

 לתשקיף.  6תקופת הדו"ח, ראו פרק 
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  מצב הכספיה .2

(:בדולר ארה"ב) 31.12.2018 ,31.12.2019מהדוחות הכספיים של החברה, לימים להלן נתונים עיקריים   
 

  החברה הסברי 31.12.2018 31.12.2019 הסעיף

 דולר אלפי

 "בארה

 

 192 709 מזומנים ושווי מזומנים

 2019בדצמבר  31יתרת מזומנים ליום ב הגידול

( מענק מראש שהתקבל 1נובע בעיקר מ: 

מיליון  1.2-מיליון אירו )כ 1.1-בסך ככ מהוריזון

 ( הלוואה מבעל שליטה.3( גיוסי הון 2דולר(. 

זאת בניכוי מזומנים ששימשו למימון פעילותה 

 השוטפות של החברה.

 

 13 72 חייבים ויתרות חובה
יתרה זו כוללת בעיקר חייבים בגין מע"מ. הגידול 

 .2019נובע מהגידול בפעילות החברה בשנת 

  205 781 שוטפים נכסים סך

 - 28 רכוש קבוע, נטו

החל משנת  קבוע ברכושנובע מהשקעות  הגידול

, מעבדה ציוד, במושכר ורים, בעיקר בשיפ2019

 מחשבים, בניכוי פחת שנצבר.ו ריהוט

 - 98 נכס בגין זכות שימוש

 12הסכם שכירות לתקופה העולה על  בגין

על  . הנכס מופחת2019חודשים בחודש אוקטובר 

 פני תקופת החכירה.

 309 309 נכסים בלתי מוחשיים

החברה הכירה בנכס בלתי מוחשי בגין הסכומים 

ששולמו בפועל לביראד בגין קבלת רישיון שימוש 

. 2017-ו 2014בפטנט והרחבת הרישיון בשנת 

, הוכר הערך המהוון של התשלומים בנוסף

השנתיים הקבועים אשר אינם מותנים בקרות 

אירועים עתידיים שישולמו במשך אורך החיים 

 הופחת טרםהחזוי של ההתחייבות. נכס זה 

יופחת החל מהמועד בו ניתן יהיה להשתמש ו

 בזכות הנובעת מהרישיון.

  309 435 שוטפים שאינם נכסים סך

  514 1,216 נכסים סך

 327 450 הלוואה מבעל שליטה

מדובר בהלוואת בעלים שהתקבלה במהלך 

. ההלוואה אינה נושאת 2019עד  2015השנים 

 2019-ריבית והינה ללא מועד פרעון. הגידול ב

 90 -נובע מקבלת הלוואה נוספת נטו בסך של כ

אלפי דולר. ההלוואה שקלית ומשוערכת לפי 

 ש"ח. -שע"ח דולר

 204 280 זכאים אחרותספקים ויתרות 

מדובר בעיקר ביתרות ספקים והוצאות לשלם 

בגין הפעילות השוטפת של החברה. הגידול בשנת 

נובע מגידול בפעילות החברה שהחלה  2019

, כולל, בין היתר: 2019במחצית השנייה של 

 גידול בכ"א וגידול בהשקעות בפיתוח.

התחייבויות פיננסיות בגין 

 SAFEהסכמי השקעה 
224 229 

עם  SAFEמדובר ביתרה בגין הסכם השקעה 

. ההשקעה 2019שתי קרנות הון סיכון מתום שנת 

אלפי דולר(  230-אלפי אירו )כ 200הינה בסך 

אשר המירה למניות או תוחזר במזומן בהתאם 



 

4 

 

לתנאי ההסכם. היתרה משוערכת לפי שע"ח 

 אירו.-דולר

 - 18 התחייבות בגין חכירה

 12לתקופה העולה על בגין  הסכם שכירות 

ראה גם  .2019חודשים בחודש אוקטובר 

 התחייבות לא שוטפת.

לשימוש  רישיוןהתחייבות בגין 

 בפטנט
4 4 

הערך המהוון מדובר בהתחייבות לביראד בגין 

של התשלומים השנתיים הקבועים אשר אינם 

שישולמו  מותנים בקרות אירועים עתידיים

ראה במשך אורך החיים החזוי של ההתחייבות. 

 גם התחייבויות לא שוטפות.

 - 932 מענק מראש מהאיחוד האירופי

מדובר במענק מראש שהתקבל מהאיחוד 

-בסך כ 2019( בחודש יולי 2020האירופי )הוריזון 

מיליון דולר, בניכוי הוצאות שנוצלו במהלך  1.1

כקיזוז בהתאם לתקציב והוכרו  2019שנת 

 מהוצאות מחקר ופיתוח.

  764 1,908 שוטפות התחייבויות

התחייבות בגין רישיון לשימוש 

 בפטנט
213 217 

הערך המהוון מדובר בהתחייבות לביראד בגין 

של התשלומים השנתיים הקבועים אשר אינם 

שישולמו  מותנים בקרות אירועים עתידיים

במשך אורך החיים החזוי של ההתחייבות. 

השינוי נובע מתשלומים שוטפים שביצעו וריבית 

 שנצברה.

 - 81 התחייבות בגין חכירה
 12בגין הסכם שכירות לתקופה העולה על 

 .2019חודשים בחודש אוקטובר 

 217 294 שוטפות לא התחייבויות

 לשימוש רשיון בגיןמורכבת מהתחייבות  היתרה

 בגין התחייבות, דולר אלפי 168 בסך בפטנט

 .דולר אלפי 81 בסך החברה משרדי חכירת

 (467) (986) בהון גירעון

עיקר הגידול בגרעון בהון נובע מהפסד בגין 

פעילותה השוטפת של החברה. מנגד חל גידול 

 בגין גיוסי הון בחברה.

)בניכוי  והון התחייבויות סך

 (בהון גירעון
1,216 514  

 

  לותיתוצאות הפע .3

 :(דולר ארה"ב)באלפי  2019-ו 2018 ,2017לשנים להלן נתוני רווח והפסד 

  החברה הסברי 2017 לשנת 2018 לשנת 2019 לשנת הסעיף

 "בארה דולר אלפי

 כוללת 2019 בשנת ופיתוח מחקר הוצאות 114 360 745 ופיתוח מחקר הוצאות

, חומרים, משנה קבלני, עובדים שכר: בעיקר

 '.וכיוב לביראד הוצאות החזר

 מהגדלת בעיקרו נובע 2019 בשנת הגידול

 לשנת השני מהחציון החל הפיתוח פעילות

 .ושכר"א בכ גידול כולל, 2019

בברוטו  2019בשנת  המחקר הוצאות

 של סך כאשר, אלפי דולר 991 -הסתכמו לכ

 חלק ניצול בגין קוזזדולר  אלפי 246 -כ

 .מהוריזון שהתקבל מראש מהמענק
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כוללות  2019לשנת  הנהלה וכלליות הוצאות 173 137 370 וכלליות הנהלה הוצאות

, תשלום ’הוצאות בגין יועציםשכר,  :בעיקר

 מבוסס מניות, משפטיות וביקורת ואחרות.

נובע בעיקר מגידול בכ"א  2019הגידול בשנת 

 ותשלום מבוסס מניות בגין יועצים.

  287 497 1,115 תפעולי הפסד

מימון, נטו של החברה כוללות  הוצאות 56 9 113 נטו, מימון הוצאות

בעיקר: הטבה רעיונית בגין הלוואת בעלים, 

 התחייבותהפרשי שער הוצאות ריבית בגין 

, 2019 משנת החל. בפטנט שימשו לרישיון

 .חכירה בגין ריבית הוצאות גם כוללהסכום 

 בעיקר נובע 2018 לעומת 2019 בשנת הגידול

 הלוואת בגין רעיונית בהטבה גידול( 1: מ

 בשנת( 2. ההלוואה ביתרת גידול בשל בעלים

 לעומת שער הפרשי בגין הוצאות נרשמו 2019

 מהפרשי שער. 2018-ב הכנסות

 שהוכרהבגין חכירה  ריבית הוצאות( 3

 .2019-לראשונה ב

  343 506 1,228 לשנה כולל הפסד

 

 נזילות  .4

  החברה הסברי 2017לשנת  2018לשנת  2019לשנת  הסעיף

 ארה"בדולר  אלפי

 מפעילויות שנבעומזומנים  תזרימי

 לפעילויות ששימשו) שוטפות

 (שוטפות

נובעים בעיקר מהוצאות הפיתוח והנהלה  (138) (361) 347

, 2019וכלליות של החברה במזומן. בשנת 

הגידול נובע מכך שהחברה קיבלה מענק 

מראש מהוריזון, זאת בניכוי הוצאות 

 בפעילות.בגין גידול  2019-גבוהות יותר ב

 ששימשו מזומנים תזרימי

 השקעה לפעילויות

 בנכסנובע מהשקעה נוספת  2017 בשנת (28) - (29)

עם ביראד. בשנת  הסכם לפי מוחשי בלתי

כגון מרכישת רכוש קבוע  נובע 2019

שיפורים במושכר, ציוד מעבדה, ריהוט 

 ומחשבים.

 מפעילויות שנבעו מזומנים תזרימי

 מימון

נובע בעיקר מהלוואות בעלים וגיוסי הון  187 517 208

 בכל אחת מהתקופות.

נובע בעיקר מקבלת הלוואה  2018בשנת 

אלפי דולר,  171מבעל שליטה בסך 

 230בסך  SAFEהשקעה לפי הסכם 

אלפי  116אלפי דולר וגיוס הון בסך 

 דולר. 

 הלוואה מקבלת בעיקר נובע 2019בשנת 

 נטו, דולר אלפי 91 בסך שליטה מבעל

 ר.לאלפי דו 125בסך  וגיוס הון

מורכב ממזומנים בניכוי הוצאות  (265) (559) (1,127) חוזר בהון גירעון

שוטפות לספקים ואחרים, הלוואת 

בעלים, התחייבות פיננסית להסכמי 

SAFE נובע בעיקר  2019. הגידול בשנת
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בשל יתרה של מענק מראש מהאיחוד 

 האירופי.

 

 

 

 מקורות מימון .5

היו בעיקר מהלוואות בעלים. לפרטים אודות מקורות המימון  2019שנת המימון של החברה במקורות 

 למתאר. 6.33העיקריים של החברה ראה סעיף 

 חלק ב': היבטי ממשל תאגידי

 היבטי ממשל תאגידי .6

 תרומות .6.1

נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות 

 תרומות בחברה.

 מבנה ארגוני .6.2

 למתאר.  6.30אודות עובדים החברה והנהלת החברה למועד המתאר ראה סעיף 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6.3

מאחר שהחברה הינה חברה פרטית, אזי נכון למועד דוח זה לא חלה עליה חובה למנות 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרתם בתקנות החברות )תנאים ומבחנים 

 –לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו 

 . למועד הדוח, לא מכהנים בחברה דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.2005

 דירקטורים בלתי תלויים .6.4

למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם 

הנים להוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד הדוח, החברה היא חברה פרטית ולא מכ

 בה דירקטורים בלתי תלויים. 

 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה .6.5

מאחר שהחברה הינה חברה פרטית לא חלה עליה חובה למנות מבקר פנימי. למועד הדוח אין 

 לחברה מבקר פנימי.

 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה .6.6

( הינו 2019וח )שנת רואה החשבון אשר כיהן כרואה החברה המבקר של החברה בתקופת הד

חתימת דוח זה רואה החשבון המכהן של נכון למועד  .ושות' רואי חשבון שמואל פרץמשרד 

 , תל אביב )מגדל הסחר(.25החברה הינו קסלמן וקסלמן, רואי חשבון מרחוב המרד 

 שכר רואה חשבון המבקר של החברה .6.7

 אלפי ש"ח. 100עמד על סך של  2019 -ו 2018ים שכר הטרחה בגין ביקורת בשנ

שכר הטרחה נקבע בדירקטוריון החברה בהתאם להיקף שעות העבודה הנדרשות בהתבסס על 

היקף פעילות החברה ומורכבותה כמו גם בהתבסס על הגידול בהיקף העבודה של החברה. שכר 

הטרחה נקבע לאחר משא ומתן בין החברה ורואי החשבון שלה והינו סביר ומקובל לאופי החברה 

 פעילותה.והיקף 

 הליך אישור הדוחות הכספיים .6.8

למועד הדוח, החברה הינה חברה פרטית לפיכך, דוחותיה הכספיים של החברה מאושרים על ידי 
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קסלמן על ידי בוקרו  2019בדצמבר  31הדירקטוריון. דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 וקסלמן, רואי חשבון.

 

 

 

 הפיננסי של התאגידהוראות גילוי בקשר עם הדיווח ': גחלק 

 חברה שאירעו בתקופת הדוח אירועים מהותיים בפעילות ה .7

 לתשקיף.  6לפרטים אודות אירועים מהותיים בשנת הדוח ראו מתאר פעילות החברה המצ"ב כפרק 

 אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן .8

ם השנתיים וכן לדוחות הכספיי 18לפרטים אודות אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן ראו ביאור 

 לתשקיף. 6מתאר פעילות החברה המצ"ב כפרק 

 הערכות שווי ואומדנים .9

 .מהותיות שווי הערכות בוצעו לא הדוח בתקופת

לדוחות הכספיים של החברה ליום  3באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור 

31.12.2019. 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםפרטים בדבר  .10

לסקירה אודות גורמי הסיכון אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה 

 4 למתאר. למידע נוסף בדבר חשיפה לסיכונים וניהולם, ראה ביאור 6.43העסקיות ראה סעיף 

 . 31.12.2019לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון .11

כוללת התחייבויות שוטפות שעומדות לפרעון  31.12.2019 נכון ליוםמצבת התחייבויות של החברה 

התחייבויות לא שוטפות בגין הסדרי  וכן במהלך העסקים הרגיל של החברה )עד שנה ממועד הדוחות(

 חכירה והתחייבות בגין רישיון שימוש בפטנט לביראד.

 

 

___________________  ___________________ 

 דירקטור, שי הרשקוביץ  ומנכ"ל , יו"ריהושע הרשקוביץ

   

 

 

  30.9.2020תאריך: 
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 2020 ביוני 30דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

 עניינים תוכן

 מספר עמוד הנושאים

 2 התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  -חלק א' 

 2  תמציתי של עסקי התאגיד אורית 

 2 הכספי המצב 

 4 תוצאות הפעילות 

  5 נזילות 

 6 מקורות מימון 

 6 היבטי ממשל תאגידי –חלק ב' 

 6 תרומות 

 6 ממשל תאגידי 

 6 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –חלק ג' 

 6 אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו בתקופת הדוח ולאחריו 

  6 ניהולםפרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי 

 6 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון 
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 התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

 בע"מ )"החברה"( סונוביה

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום 

30.06.2020 

 
, מוגש בזאת דוח הדירקטוריון של 1970-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל

 . 2020ביוני  30וסיומה ביום  2020 בינואר 1 ביוםהחברה לתקופה שתחילתה 

ויישומם  טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל בשימוש בגלי אולטרסאונדשל עוסקת במחקר ופיתוח החברה 

-בעלי ציפוי אנטי( washableכביסים )בייצור, שיווק והפצה של מוצרי טקסטיל  וכן ן תעשייתיעל גבי מיכו

 .ויראליאנטי בקטריאלי ו

הפועלת בטכנולוגיה )אב טיפוס( פיילוט החברה פיתחה בהצלחה מכונה ברמת  דוחלמועד ה נכון

ומבצעת טיפול אפליקטיבי לטקסטיל המקנה לבד תכונות אנטי בקטריאליות ואנטי  אולטראסונית

ויראליות. כמו כן, למועד הדוח החברה מוכרת מסיכות מגן לשימוש הציבור הרחב מבד אנטי בקטריאלי 

יושלם מוצרי החברה  פיתוחואנטי ויראלי שעבר טיפול במכונת הפיילוט. נכון למועד הדוח, אין וודאות ש

אין ודאות בנוגע . כמו כן, של המוצרים ו/או הטכנולוגיה של החברההחדרתם לשוק כי תתבצע ו ו/א

עד  ףלגיוס הון נוס דרשיתהחברה בנוסף, יתכן כי . יניבו פרית החברה בפיתוח מוצריה והשקעלאפשרות ש

 ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצריה.

הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה ( ות ניירות ערךמתאר פעילות החברה בהתאם לתקנ -" המתאר“

-, התשכ"ט(מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )ולתקנות ניירות ערך  2000-התש"ס (רשומה

 לתשקיף החברה.  6פרק המצורף כ 1969

דוח הדירקטוריון הוא חלק בלתי נפרד ממתאר הפעילות והדוחות הכספיים ויש לקרוא את דוחות אלה 

 שה אחת.כמק

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א'

 כללי  .1

מחקר ופיתוח עיסוקה של החברה הינו נכון למועד דוח זה, כמפורט בהרחבה במתאר פעילות החברה, 

 . כמפורט לעיל ובמתאר ,של מוצריםוכן ייצור, שיווק ומכירה 

לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן התפתחויות מהותיות בפעילות החברה ובעסקיה במהלך 

 לתשקיף.  6תקופת הדו"ח, ראו פרק 

  מצב הכספיה .2

 30.06.2020 -ו 30.06.2019, 31.12.2019להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברה, לימים 

 (:דולר ארה"ב )באלפי

 הסברי החברה  31.12.2019 30.6.2019 30.6.2020 הסעיף

 אלפי דולר ארה"ב

 709 120 408 מזומנים ושווי מזומנים

, החברה החלה במכירת 2020החל מחודש מרץ 

מוצרים ועקב כך חל גידול בהיקף פעילותה 

 2020ביוני  30מזומנים ליום ה יתרת השוטפת.

נובעת מתקבולים ממכירת מוצרים בניכוי 

תשלומים בגין פעילותה השוטפת.  חלק 

מהתקבולים בגין ההכנסות התקבלו לאחר 
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 תאריך המאזן ומוצגים ביתרת לקוחות.

 

 

 - - 500 לקוחות

החל מתום חודש מרץ  מוכרת מוצריםהחברה 

, מדובר ביתרות בגין חברות כרטיסי 2020

 ות סליקה.וחבר  אשראי

 72 48 153 חייבים ויתרות חובה

יתרה זו כוללת בעיקר חייבים בגין מע"מ. הגידול 

, עקב 2020נובע מהגידול בפעילות החברה בשנת 

תחילת המכירות והקמת חטיבת המוצרים 

בנוסף להמשך פעילות הפיתוח הקיימת של 

 החברה.

 - - 195 מלאי

החברה החלה במכירות מוצרים החל מחודש 

. עד כה, לא היו לחברה יתרות מלאי. 2020מרץ 

)בדים וחומרים  מורכב בעיקר ממלאי חומרי גלם

 ומלאי תוצרת גמורה )מסיכות מגן(. ונלווים(

  781 168 1,256 סך נכסים שוטפים

 28 - 30 רכוש קבוע, נטו

אלפי  3בסך הגידול נובע מהשקעות ברכוש קבוע 

בשיפורים במושכר, בעיקר , 2020 1דולר בחציון 

מחשבים, בניכוי פחת ציוד מעבדה, ריהוט ו

 לתקופה.

 98 - 87 נכס בגין זכות שימוש

 12הסכם שכירות לתקופה העולה על  בגין

, בניכוי פחת 2019חודשים בחודש אוקטובר 

 הנכס מופחת על פני תקופת החכירה.  לתקופה.

 309 309 303 נכסים בלתי מוחשיים

בלתי מוחשי בגין הסכומים החברה הכירה בנכס 

לביראד בגין קבלת רישיון שימוש  ששולמו בפועל

. 2017-ו 2014בפטנט והרחבת הרישיון בשנת 

הערך המהוון של התשלומים בנוסף, הוכר 

השנתיים הקבועים אשר אינם מותנים בקרות 

שישולמו במשך אורך החיים  אירועים עתידיים

בהפחתת החברה החלה החזוי של ההתחייבות. 

 הנכס עם תחילת המכירות הנובעת מזכות זו.

  435 309 420 סך נכסים שאינם שוטפים

  1,216 477 1,676 סך נכסים

 450 444 450 הלוואה מבעל שליטה

מדובר בהלוואת בעלים שהתקבלה במהלך 

. ההלוואה אינה נושאת 2019עד  2015השנים 

נובע  2019-. הגידול בריבית וללא מועד פרעון

אלפי  90 -מקבלת הלוואה נוספת נטו בסך של כ

דולר. ההלוואה שקלית ומשוערכת לפי שע"ח 

 ש"ח. -דולר

 280 260 483 ספקים ויתרות זכאים אחרות

מדובר בעיקר ביתרות ספקים והוצאות לשלם 

בגין הפעילות השוטפת של החברה. הגידול בשנת 

נובע מגידול בפעילות החברה שהחלה  2019

, כולל, בין היתר: גידול 2019במחצית השניה של 

 בכ"א וגידול בהשקעות בפיתוח.

התחייבויות פיננסיות בגין 

 SAFEהסכמי השקעה 
245 228 224 

עם  SAFEמדובר ביתרה בגין הסכם השקעה 

. ההשקעה 2019שתי קרנות הון סיכון מתום שנת 

אלפי דולר(  230-אלפי אירו )כ 200הינה בסך 

אשר המירה למניות או תוחזר במזומן בהתאם 
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לתנאי ההסכם. היתרה משוערכת לפי שע"ח 

 אירו.-דולר

 18 - 18 התחייבות בגין חכירה

הסכם שכירות  בגיןמדובר בחלות שוטפת 

חודשים בחודש אוקטובר  12לתקופה העולה על 

2019.  

לשימוש  רישיוןהתחייבות בגין 

 בפטנט
4 4 4 

מדובר בחלות שוטפת בגין התחייבות לביראד 

הערך המהוון של התשלומים השנתיים בגין 

הקבועים אשר אינם מותנים בקרות אירועים 

שישולמו במשך אורך החיים החזוי של  עתידיים

 ראה גם התחייבויות לא שוטפות.ההתחייבות. 

 932 - 504 מענק מראש מהאיחוד האירופי

מדובר במענק מראש שהתקבל מהאיחוד 

-בסך כ 2019( בחודש יולי 2020 האירופי )הוריזון

מיליון דולר, בניכוי הוצאות שנוצלו במהלך  1.1

בהתאם לתקציב והוכרו  2020ושנת  2019שנת 

 כקיזוז מהוצאות מחקר ופיתוח.

  1,908 936 1,704 התחייבויות שוטפות

התחייבות בגין רישיון לשימוש 

 בפטנט
211 215 213 

המהוון הערך מדובר בהתחייבות לביראד בגין 

של התשלומים השנתיים הקבועים אשר אינם 

שישולמו  מותנים בקרות אירועים עתידיים

במשך אורך החיים החזוי של ההתחייבות. 

השינוי נובע מתשלומים שוטפים שביצעו וריבית 

 שנצברה.

 81 - 71 התחייבות בגין חכירה

 12בגין הסכם שכירות לתקופה העולה על 

, בניכוי תשלומים 2019חודשים בחודש אוקטובר 

 שוטפים והוצאות ריבית.

  294 215 282 התחייבויות לא שוטפות

 (986) (674) (310) גירעון בהון

 מרווחנובע  2020-ב בגירעון בהוןהקיטון עיקר 

גיוס הון ו בגין פעילותה השוטפת של החברה.

 בחברה.

סך התחייבויות והון )בניכוי 

 גירעון בהון(
1,676 477 1,216  

 

  לותיתוצאות הפע .3

 :2019-ו 2020ביוני  30 בימיםולשישה חודשים שהסתיימו  2019להלן נתוני רווח והפסד לשנת 

 הסעיף

 חודשים לשישה

 ביום שהסתיימו

30.06.2020 

 לשישה

 חודשים

 שהסתיימו

 ביום

30.06.2019 

 2019 לשנת

 החברה הסברי

 "בארה דולר אלפי

החברה מוכרת מסיכות מגן אנטי  - - 1,728 ממכירות הכנסות

בקטריאליות ואנטי ויראליות החל מתום 

. מכירות החברה מתבצעות 2020חודש מרץ 

בעיקר באמצעות האינטרנט וכן, באמצעות 

 מכירה למפיצים במדינות מתפתחות. 

 מרכישת בעיקר מורכבת המכירות עלות - - 276 המכירות  עלות

. משנה קבלני אצל ייצור עלויות, גלם חומרי
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 .לתקופה במלאי שינוי בניכוי זאת

 84%-הגולמי של החברה ההסתכם ל הרווח - - 1,452 גולמי רווח

בתקופה. יחד עם זאת, החברה צופה כי 

 על יעמוד הבאות בתקופותשיעור רווח גולמי 

 .מהמכירות 80%-75%-כ

הוצאות מחקר ופיתוח כוללת בעיקר: שכר  745 240 157 נטו, ופיתוח מחקר הוצאות

עובדים, קבלני משנה, חומרים, החזר 

הוצאות לביראד וכיוב', בקיזוז מענק 

 שהתקבל מהאיחוד האירופי.

הוצאות המחקר והפיתוח  2020 1בחציון 

 -אלפי דולר, כאשר סך של כ 585 -ברוטו לכ

אלפי דולר קוזז בגין ניצול חלק מהמענק  428

 וריזון.מראש שהתקבל מה

 

הוצאות המחקר והפיתוח ברוטו  2019בשנת 

 246 -אלפי דולר, כאשר סך של כ 991 -לכ

אלפי דולר קוזז בגין ניצול חלק מהמענק 

 מראש שהתקבל מהוריזון.

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נובעים 

מגידול בכ"א וקבלני משנה בתקופה בשל 

גידול בפעילות הפיתוח שהחלה כבר במחצית 

 .2019ל השניה ש

, עקב הקמת 2020חל גידול החל ממרץ  -  438 הוצאות מכירה ושיווק

חטיבת המוצרים ותחילת מכירת מסיכות 

מגן. הוצאות אלו כוללות בעיקר: הוצאות 

שכר ונלוות בגין עובדים, עמלות סליקה, 

 פרסום ושיווק במדיה ומשלוחים ללקוחות.

בהוצאות הנהלה וכלליות נובע הקיטון  370 94 209 וכלליות הנהלה הוצאות

משינוי ייעוד של חלק מהעובדים למכירות, 

קיטון בגין הוצאות עבור מנכ"ל קודם של 

 החברה שסיים העסקה במהלך החציון.

  (1,115) (334) 648 ( תפעוליהפסד) רווח

הוצאות מימון, נטו של החברה כוללות  (113) (76) (69) נטו, מימון הוצאות

רעיונית בגין הלוואת בעלים, בעיקר: הטבה 

הפרשי שער הוצאות ריבית בגין התחייבות 

והוצאות ריבית בגין  לרישיון שימשו בפטנט

 חכירה. 

  (1,228) 410)) 579 ( כולל לתקופההפסד) רווח

 

 נזילות .4

 חודשים לשישה הסעיף

 ביום שהסתיימו

30.06.2020 

לשישה חודשים 

שהסתיימו ביום 

30.06.2019 

 החברה הסברי 2019 לשנת

 "בארה דולר אלפי

נבעו ש מזומנים תזרימי

 לפעילויות שוטפות (שימשו)

נובע בעיקר בגין גידול בהוצאות התפעול של החברה  347 (294) (305)

עקב הקמת חטיבת המכירות והתקדמות בפעילות 

 הפיתוח.
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 מקורות מימון .5

 מוצרים ממכירת הכנסותמהיו בעיקר  2020 של שנתבמחצית הראשונה מקורות המימון של החברה 

 למתאר. 6.33. לפרטים אודות מקורות המימון העיקריים של החברה ראה סעיף הון מגיוס וכן

 חלק ב': היבטי ממשל תאגידי

 תאגידיהיבטי ממשל  .6

 תרומות .6.1

נכון למועד דוח זה לא ניתנו תרומות על ידי החברה ונכון למועד הדוח, לא נקבעה מדיניות 

 תרומות בחברה.

 ממשל תאגידי .6.2

בדצמבר  31לא חל שינוי בהיבטי ממשל תאגידי בחברה הדורשים עדכון בהשוואה לדוח ליום 

ופיננסית, שיעור דירקטורים בלתי , ובכלל זה לעניין דירקטורים בעל מומחיות חשבונאית 2019

 30תלויים, מבקר פנימי והליך אישור הדוחות הכספיים. דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 . קסלמן וקסלמן, רואי חשבוןעל ידי נסקרו  2020ביוני 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד': גחלק 

 ופת הדוחחברה שאירעו בתקאירועים מהותיים בפעילות ה .7

  2020 ביוני 30ליום לדוחות הכספיים של החברה  10מתאר מצורף וכן ביאור בראה 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםפרטים בדבר  .8

 2019לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי שניתן בדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

 .סיכוני השוקבתיאור ו חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולםבקשר ל

 מצבת התחייבויות לפי מועד פירעון .9

 רעוןילפ שעומדות שוטפות התחייבויות כוללת ,30.6.2020 ליום נכון ,מצבת התחייבויות של החברה

לחברה . כמו כן, הלוואה מבעל שליטהו( הדוחות ממועד שנה)עד  החברה של הרגיל העסקים במהלך

 והתחייבות בגין רישיון שימוש בפטנט לביראד.  בגין חכירהשוטפות  לאת יוהתחייבו

 

___________________  ___________________ 

 שי הרשקוביץ  יהושע הרשקוביץ

 דירקטור                    ומנכ"ל יו"ר הדירקטוריון           

   30.9.2020 תאריך:

 כמו כן, ישנן יתרות לקוחות שטרם התקבלו בתקופה.

  

 ששימשו מזומנים תזרימי

 השקעה לפעילויות

 בתקופה. נובע מרכישת רכוש קבוע (29) - (3)

 שנבעו מזומנים תזרימי

 מימון מפעילויות

נובע בעיקר מקבלת הלוואה מבעל שליטה  2019בשנת  208 225 12

לר, אלפי דו 125אלפי דולר, נטו וגיוס הון בסך  91בסך 

 בפטנט.בניכוי תשלומי קרן בגין חכירה ורישיון שימוש 

אלפי דולר,  20נובע בעיקר מגיוס הון בסך  2020בשנת 

 בניכוי תשלומי קרן בגין חכירה ורישיון שימוש בפטנט.

מורכב ממזומנים בניכוי הוצאות שוטפות לספקים  (1,127) (768) (448) חוזר בהון גרעון

ואחרים, הלוואת בעלים, התחייבות פיננסית להסכמי 

SAFE .ויתרה של מענק מראש מהאיחוד האירופי 
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  דירקטורים ונושאי משרה בחברה – 7 רקפ
 

 ירקטוריון החברהד 7.1

, האשם יהושע הרשקוביץ (יו"ר דירקטוריון)דירקטורים:  3מכהנים בחברה  ,מועד התשקיףל 7.1.1

  .זינגר- דלאשה ואריה זמיר

 הדירקטוריון, לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה:להלן פרטים אודות חברי  7.1.2

  יהושע הרשקוביץ  שם פרטי:
  ומנכ"ל יו"ר דירקטוריון  תפקיד:

  תחילת כהונה:
   1.5.2020 –ל ״, מנכ 29.12.2013 –ר ״יו

 2020בנובמבר  5באסיפה בעלי מניות החברה מיום 
הוארך מינויו של מר הרשקוביץ כיו"ר דירקטוריון 

עד לתום האסיפה הכללית השנתית השלישית החברה 
אסיפה השל בעלי מניות החברה שתתקיים לאחר 

  הנ"ל.

  52607298  מספר זיהוי:
  17.10.1954  :תאריך לידה

  , נהריה17שביל האורן   :מען להמצאת כתבי בית דין
  / רומנית ישראלית  :אזרחות

  לא  חברות בוועדות הדירקטוריון:
  לא  :ירקטור חיצוניד

  לא  דירקטור בלתי תלוי:
ן משפחה של בעל עניין אחר האם הדירקטור הינו ב

  :בתאגיד
  אסף לוימר של  חמו שי הרשקוביץ;מר כן, אביו של 

  השכלה פיננסית אונ׳ בר אילן   :השכלה
דירקטור בבטאלין תרפיוטיקס בע״מ, דיקטור   :השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב

ספיר השקעות, דירקטור בסונוביה, דירקטור בשי 
  במשאבי טבע

תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן 
  כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:

דירקטור בבטאלין תרפיוטיקס בע״מ, דיקטור 
בסונוביה, דירקטור בשי ספיר השקעות, דירקטור 

  במשאבי טבע
  לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:

כבעל מומחיות חשבונאית  האם החברה רואה אותו
ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 

  הדירקטוריון:

  לא

  

   האשם דלאשה  שם פרטי
  בלתי תלוידירקטור   תפקיד

  24.11.2020  :תחילת כהונה
  050460716  :מספר זיהוי

  28.4.1952  :תאריך לידה

נוג'ידאת - בועיינה  :מען להמצאת כתבי בית דין  
   ישראלית  :אזרחות

  לא  חברות בוועדות הדירקטוריון:
  לא  דירקטור חיצוני:

  כן  דירקטור בלתי תלוי:
  לא  :ן משפחה של בעל עניין אחר בתאגידבהאם הדירקטור הינו 

, אוניברסיטת תואר ראשון במשפטים   :השכלה
  ירושלים

  עו"ד עצמאי  :השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב
כדירקטור, או מכהן כיחיד המכהן תאגידים אחרים בהם מכהן 

  כדירקטור מטעם התאגיד:
  אין

  לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:
  לא
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  אריה זמיר זינגר  שם פרטי
  בלתי תלוידירקטור   תפקיד

  2020נובמבר ב 26  :תחילת כהונה
  068879139  :מספר זיהוי
  19.7.1956  :תאריך לידה

  , נהריה49ז'בוטינסקי   :מען להמצאת כתבי בית דין
   ישראלית  :אזרחות

  לא  חברות בוועדות הדירקטוריון:
מיועד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה לאחר   דירקטור חיצוני:

  הפיכתה לציבורית, בכפוף למינוי כדין.
  כן  בלתי תלוי:דירקטור 

  לא  :ן משפחה של בעל עניין אחר בתאגידבהאם הדירקטור הינו 
תואר ראשון במנהל עסקים, אוניברסיטת    :השכלה

  לטביה
דירקטור ובעלים, אריו שרותי איכות בע"מ,   :השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב

  חברה להבטחת ובקרת איכות
מכהן כיחיד  תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או

  המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:
  דירקטור באריו שרותי איכות בע"מ

  לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון:
  לא

  

בכפוף לאחר ונכון למועד תשקיף זה לא מכהנים בחברה דירקטורים חיצוניים.  דירקטורים חיצוניים:

 2ההנפקה על פי תשקיף זה וככל ויתקיימו דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בפרק להשלמת 

 יםדירקטורזינגר כאחד ה- זמיראת הדירקטור מר אריה בכוונתה של החברה למנות  ,לתשקיף זה

 . בהתאם לדין ים של החברה חיצוניה

 נושאי המשרה הבכירה המכהנים בחברה 7.2

  להלן פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה, שאינם מכהנים כדירקטורים:

  אהרון גרזון  שם פרטי
  סמנכ"ל מחקר ופיתוח  תפקיד

  2020במרץ  1  תחילת כהונה
 319215125  מספר זיהוי

 02-09-1958  תאריך לידה
 ההגנה 23 רחובות  מען להמצאת כתבי בית דין

  ספרדית  אזרחות
נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה הינו בהאם 

  בתאגיד של בעל עניין
  לא

  תואר שלישי בכימיה ורוקחות  השכלה 
  כימאי ראשי, מנהל מו״פ  השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב

  -   דירקטור בחברות הבאותכ מכהן
  

  ליאת גולדהמר  שם פרטי
  טכנולוגיה יתסמנכ"ל  תפקיד

 2017ביוני  15   תחילת כהונה
  025403882  מספר זיהוי

 19.12.1973  תאריך לידה
  א קריית טבעון 27הרותם   מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית  אזרחות
  לא  משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד תב הינההאם 

  Msc. Global Textile Marketing  השכלה 
  , סמנכ״לית טכנולוגיהיועצת בתחום הטקסטיל  השנים האחרונות 5- ב עיסוקים עיקריים

  -   בחברות הבאות יתדירקטורכ כהנתמ
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  אסף לוי  שם פרטי
  חטיבת המוצריםסמנכ"ל   תפקיד

  2020באפריל 1   תחילת כהונה
  301785796  מספר זיהוי

 12.11.1989  תאריך לידה
 רבי בנימין 13/46, ירושלים  מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית  אזרחות
נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה הינו בהאם 

  בתאגיד של בעל עניין
חתנו של מר יהושע הרשקוביץ; גיסו של מר שי 

  הרשקוביץ
  , ירושלים13/46רבי בנימין   השכלה 

אפ - יועץ לחברות סטארט - אנליסט בחברת שי ספיר  השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב
שונות, פיתוח עיסקי, בניית אסטרטגיה עסקית, גיוס 

אנליסט בחברת לגוס  הון והכנת חברות להנפקה.
  מנכ''ל פנטזי נטוורק אנליסט. - יועצים

  -   דירקטור בחברות הבאותכ כהןמ
  

  רועי הירש  שם פרטי
  פיתוח עסקי סמנכ"ל  תפקיד

  2017בינואר  1  תחילת כהונה
  039203641  מספר זיהוי

  09.04.1983  תאריך לידה
  , תל אביב9ניצנה   מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית  אזרחות
נושא משרה בכירה אחר או של ן משפחה הינו בהאם 

  בתאגיד של בעל עניין
  לא

  תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות בחשבונואות  השכלה 
  יועץ בתחום המיזוגים ורכישות, מנהל פיתוח עסקי  השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב

  -   דירקטור בחברות הבאותכ כהןמ
  

  גרבלי - דנה יעקב  שם פרטי
  סמנכ"לית כספים  תפקיד

  041705419  תחילת כהונה
  09.11.1983  מספר זיהוי

  , הרצליה7/506העוגן   תאריך לידה
  041705419  מען להמצאת כתבי בית דין

  ישראלית  אזרחות
נושא משרה בכירה אחר משפחה של  תב הינההאם 

  בתאגיד בעל ענייןשל או 
  לא

), המסלול BAבוגרת מנהל עסקים וחשבונאות (  השכלה 
  האקדמי המכללה למנהל

), MBAתואר מוסמך במינהל עסקים ומימון (
  המסלול האקדמי המכללה למנהל
  בעלת רישיון רואה חשבון מוסמך.

,סמנכ"ל כספים A2Z Financeשותפה בחברת   השנים האחרונות 5- עיקריים בעיסוקים 
אנטרה ביו בע"מ,סמנכ"ל כספים פנטזי נטוורק 

  wC IsraelP - בע"מ, מנהלת בכירה ביקורת ב
  -   בחברות הבאות יתדירקטורכ כהנתמ

  

  שי הרשקוביץ   שם פרטי
  מנהל תפעול ומכירות  תפקיד

  01.08.2019  :תחילת כהונה
  3020566727  :זיהוי מספר

  13.10.1988  :תאריך לידה
  :מען להמצאת כתבי בית דין

נהריה 1\7שביל האורן   

  / אמריקאית ישראלית  :אזרחות
  לא  חברות בוועדות הדירקטוריון:

  לא  דירקטור חיצוני:
  לא  דירקטור בלתי תלוי:
  מר אסף לוישל  וגיסמר יהושע הרשקוביץ; של  בנון משפחה של בעל עניין אחר בהאם הדירקטור הינו 
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  :בתאגיד
  תואר ראשון ושני במנהל עסקים   :השכלה

קטור רדירקטור בחברת בטאלין תרפיוטיקס, די  :השנים האחרונות 5- עיסוקים עיקריים ב
  בחברת סונוביה

תאגידים אחרים בהם מכהן כדירקטור, או מכהן 
  כיחיד המכהן כדירקטור מטעם התאגיד:

קטור רדירקטור בחברת בטאלין תרפיוטיקס, די
  בחברת סונוביה

  לא  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית:
האם החברה רואה אותו כבעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע 
  הדירקטוריון:

  לא

  

 מורשי חתימה עצמאיים 7.3

מונו  2020באוגוסט  17, למעט כמפורט להלן: ביום בחברה אין מורשי חתימה עצמאייםלמועד התשקיף, 

לצורך דיווחי  ה"ה יהושע הרשקוביץ ושי הרשקוביץ כמורשי חתימה אלקטרונית מטעם החברהכל אחד מ

  .החברה לבורסה ולרשות ני"ע

 לדירקטוריון החברה וועדותיוהוראות תקנון החברה המתייחסות  7.4

החברה וועדותיו.  ביחס לדירקטוריון את ההוראות הבאותכולל, בין היתר,  תקנון ההתאגדות של החברה

להוראות המלאות של תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי 

משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון , מינויים או בחירתם

חלות בכפוף להוראות כל דין ולהוראות חוק החברות כפי שתהיינה מעת ה( והסמכויות שניתן להעניק להם

  .לתשקיף 4המצורף לפרק  , ראו בתקנון ההתאגדות של החברה)לעת

 
  הסעיפים בתקנון  הנושא

  113-122  מספר חברי הדירקטוריון, דרכי מינויים,  משך כהונתם ושכרם
  123  חליפייםדירקטורים 

  126  דירקטורים חיצוניים
פעולות הדירקטורים לרבות, אופן זימון ישיבות דירקטוריון, דרכי 
כינוסן, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן קבלת 

  .ההחלטות בה
127-133 ;139-154  

  135-138  וסמכויותיהן ועדות הדירקטוריון
מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושאי משרה 

התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד לנושאי משרה בשל חבות או בחברה, 
  1הוצאה כמפורט בתקנון

170-177  

 היעדר זכויות צד שלישי בחברה 7.5

לא קיימים כל הסכם, התחייבות או נוהג, שלפיהם משלמת החברה למאן דהוא תשלום המבוססים על 

לתשקיף  6לפרק  6.37.25 ףלמעט כמפורט בסעי ,שיעור של רכושה, מחזור עסקיה, הכנסותיה או רווחיה

 כמו כן, ישנם מספר עובדים בחטיבת המוצרים של החברה שחלק משכרם מבוסס על עמלות ממכירות. .זה

 פרטים נוספים 7.6

 עורכי הדין של ההנפקה 7.6.1

  .גן- רמת 40תובל עורכי דין, מרחוב  –ויקטור תשובה ושות' משרד עורכי הדין 

 רואי החשבון של החברה 7.6.2

                                                 
  לתשקיף. 8בפרק  8.3 לפרטים אודות הסדרי פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה ראו סעיף 1
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, מגדל 25המרד מרחוב קסלמן וקסלמן משרד רו"ח המבקר של החברה הינם  ,למועד התשקיף

, 2020בנובמבר  5במסגרת האסיפה השנתית של בעלי מניות החברה מיום  .הסחר, תל אביב

הוארכה כהונת רואה החשבון המבקר עד לאסיפה השנתית הבאה ודירקטוריון החברה הוסמך 

  בון המבקר.לקבוע את שכרו של רואה החש

 כתובת משרדה הרשום של החברה 7.6.3

, 077-940-0370ל':, טרמת גן 1רחוב הבונים נה למועד התשקיף, כתובתה הרשומה של החברה ה

 .marketing@sonoviatech.com דוא"ל:
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 ונושאי משרה בכירה בחברה עניןבעלי  – 8 רקפ

 ולנושאי משרה בכירה בחברה עניןלבעלי  תגמולים 8.1

בעלי התגמולים הגבוהים מבין נושאי בעלי עניין ולהלן יפורטו התגמולים שהעניקה החברה לל 8.1.1

בחברה או בתאגיד בשליטתה,  ו בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתםהמשרה הבכירה בחברה א

הכספים שקדמו לתאריך התשקיף ובתקופה שבתחילת שנת הכספים שבה פורסם  שתי שנותב

התשקיף עד תאריך הדוח הכספי ביניים שמצורף לתשקיף כפי שהוכרו בדוחות הכספים של 

 ): דולר ארה"בבאלפי ( החברה

  )דולר תגמולים* בעבור שירותים (באלפי  פרטי מקבל התגמולים
תגמולים 

 *אחרים
"כ סה  )דולר(באלפי 

(באלפי 
  )דולר

  תפקיד  שם
היקף 

  המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 

  **מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  יעוץ

  אחר  עמלה

  /ריבית
 דמי

 /שכירות
  אחר

 2018 שנת

  יהושע הרשקוביץ
יו"ר 

  דירקטוריון 
100%                    0  

  110          110        -   100%  מנכ"ל לשעבר  1אלי אסא

  גולדהאמרליאת 
סמנכ"לית 
  טכנולוגיה

100%   -        83          83  

  רועי הירש
מנהל פיתוח 

  עסקי
100%   -        83          83  

  2019 שנת

  יהושע הרשקוביץ
יו"ר 

דירקטוריון 
  ומנכ"ל

100%    35                35  

  275          121  154      -   100%  מנכ"ל לשעבר  אלי אסא

  רועי הירש
מנהל פיתוח 

  עסקי
100%   -  37    146  67          249  

סמנכ"לית   ליאת גולדהאמר
  טכנולוגיה

100%   -      138  101          239  

  41                41    100%  מנהל תפעול  שי הרשקוביץ

  2020ביוני  30ששת החודשים שקדמו ליום 

  יהושע הרשקוביץ
יו"ר 

דירקטוריון 
  ומנכ"ל

100%    51                51  

  שי הרשקוביץ
מנהל תפעול 

  ומכירות
100%    69                69  

  רועי הירש
מנהל פיתוח 

  עסקי
100%   -  59    5            64  

  ליאת גולדהאמר
סמנכ"לית 
  טכנולוגיה

100%   -      8  51          59  

  אסף לוי
סמנכ"ל 
חטיבת 
  המוצרים

100%   -  43                43  

  אהרון גרזון
סמנכ"ל 

  44          36  8        100%  מחקר ופיתוח

   .במונחי עלות לחברה  *   

                                                 
.בה עניין בעלאו /ו החברה עובד אינו אסא מר התשקיף למועד1
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הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות חושבו לפי שווי הוגן של ההענקה למועד הענקת האופציות ומוכר בפריסה על פני תקופת   **    

ההבשלה. ההוצאות בטבלה זו כוללות הוצאות שנרשמו בדוחותיה הכספיים של החברה באותה השנה.  

 8.1.1המנויים בסעיף למועד התשקיף, החברה לא העניקה או התחייבה להעניק גמול כלשהו למי מ 8.1.2

   .ועד למועד התשקיף, בקשר עם פרסום התשקיף 2020ביוני  30לעיל לאחר יום 

של נושאי המשרה המפורטים למועד התשקיף להלן יובאו פרטים נוספים אודות תנאי העסקתם 

 בטבלאות שלעיל: 

 הרשקוביץ יהושע 8.1.3

וכמנכ"ל.  הדירקטוריוןר כיו"מר הרשקוביץ הינו בעל השליטה בחברה למועד התשקיף ומכהן בה 

 1 מיוםהחל , 2020בנובמבר  5בהתאם לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה מיום 

החברה בהיקף  של עילפ דירקטוריון"ר ויודו כמנכ"ל עבור תפקילמועד התשקיף, ו 2020 באוקטובר

ש"ח (כולל סכום גלובאלי עבור שעות  אלפי 49זכאי מר הרשקוביץ לשכר חודשי בסך   משרה מלאה

ודמי ימי חופשה, דמי הבראה  16נוספת), חניה, ארוחות ותנאים סוציאליים כמקובל ובכלל זה 

לחוק פיצויי  14מחלה על פי דין, תגמולים ופיצויים (ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם לסעיף 

יום על ידי החברה  30הודעה מוקדמת בת  לדין במתן. סיום יחסי העבודה יהיה בהתאם פיטורין)

או מר הרשקוביץ, לפי העניין. בנוסף, כולל ההסכם המחאת זכויות קניין רוחני של מר הרשקוביץ 

להסכם, מר הרשקוביץ יהיה זכאי  בהתאם לחברה וכן התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות.

 של בלבדפעיל "ל בלבד או כיו"ר ככמנ יכהן אם גםוזאת למלוא הגמול החודשי על פי ההסכם, 

   .החברה

 שי הרשקוביץ 8.1.4

החל . והינו בנו של מר יהושע הרשקוביץ כמנהל תפעול ומכירות בחברהמכהן שי הרשקוביץ מר 

 40לשכר חודשי (ברוטו) בשיעור של שי הרשקוביץ זכאי מר למועד התשקיף, ו 2020באפריל  1מיום 

שי מר כן זכאי . גלובאלי עבור שעות נוספות)מלאה (כולל תשלום היקף משרה ב אלפי ש"ח

 מחלה על פי דין,דמי , דמי הבראה וימי חופשה בשנה 16לדמי נסיעות, ארוחות,  הרשקוביץ

קרן ו )לחוק פיצויי פיטורין 14תאם לסעיף בה ופיצויים (ביטוח מנהלים או קופת גמל יםתגמול

 2.5%מהמשכורת והעובד  7.5%בכפוף להוראות מס הכנסה (החברה תפריש השתלמות 

מס בהתאם לדין, וככל שהפרשת החברה תחרוג מהתקרה עד התקרה הפטורה מ מהמשכורת

לצורך חישוב  ייחשב כשכר עבודה זההפטורה ממס, תעביר החברה לעובד את ההפרש מבלי ש

המחאתן סעיפים בדבר  כןו ימים 30הודעה מוקדמת של  בהסכם נקבעה תקופת). פיצויי פיטורים

החלטת דירקטוריון בבנוסף, . ואי תחרות שמירה על סודיות, ה של זכויות קניין רוחנילחבר

כתבי אופציה של החברה  279,591הרשקוביץ שי הוקצו למר  2020בספטמבר  30יום החברה מ

על פי של החברה.  2019בהתאם לתוכנית האופציות לעובדים ) 1:10(לאחר איחוד הון ביחס של 

ועוקבות מידי מנות שוות  12- ב, 1.9.2020שנים החל מיום  3כתבי האופציה יבשילו על פני תנאיהם 

. דולר 209,693- וסה"כ כ דולר ארה"ב 0.75חודשים. תוספת המימוש לכל כתב אופציה הינה  3

  לתשקיף זה.  3פרק  ורא לעובדי החברה כתבי האופציהלפרטים נוספים אודות תנאי 

קיבל מר שי הרשקוביץ מהחברה גמול  2020במרץ  31ועד ליום  2019באוגוסט  1בתקופה שמיום 

- למועד התשקיף, מחזיק מר שי הרשקוביץ ב .חברהעבודתו בבגין  ש"ח אלפי 219בסך כולל של 
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מניות רגילות של החברה,  279,591- ל , המיריםשל החברה כתבי אופציה לא סחירים 279,591

לכתב  ש"ח לפי שער חליפין בסמוך למועד התשקיף) 2.58(דולר ארה"ב  0.75 במחיר מימוש של

שלא לבצע כל פעולה בכתבי האופציה או במניות שתנבענה התחייב  מר שי הרשקוביץאופציה. 

ירות הערך של ניחודשים ממועד הרישום למסחר של  6ממימוש כתבי האופציה וזאת במשך 

- למועד התשקיף, מתקיימים בין החברה לבין מר שי הרשקוביץ יחסי עובדהחברה לפי תשקיף זה. 

  לתשקיף. 3.8מעביד אך הוא נמנה על בעלי השליטה בחברה כמפורט בסעיף 

 אסף לוי 8.1.5

לשכר  לויזכאי מר  עבודתומר אסף לוי מכהן כסמנכ"ל חטיבת המוצרים של החברה. בתמורה ל

אלפי ש"ח בהיקף משרה מלאה (כולל תשלום גלובאלי עבור שעות  40חודשי (ברוטו) בשיעור של 

ימי חופשה בשנה, דמי הבראה ודמי מחלה על  16לדמי נסיעות, ארוחות,  לוינוספות). כן זכאי מר 

ורין) לחוק פיצויי פיט 14פי דין, תגמולים ופיצויים (ביטוח מנהלים או קופת גמל בהתאם לסעיף 

 2.5%מהמשכורת והעובד  7.5%וקרן השתלמות בכפוף להוראות מס הכנסה (החברה תפריש 

מהמשכורת עד התקרה הפטורה ממס בהתאם לדין, וככל שהפרשת החברה תחרוג מהתקרה 

הפטורה ממס, תעביר החברה לעובד את ההפרש מבלי שזה ייחשב כשכר עבודה לצורך חישוב 

 וכן סעיפים בדבר המחאה ימים 30עה תקופת הודעה מוקדמת של פיצויי פיטורים). בהסכם נקב

בהחלטת דירקטוריון ואי תחרות. בנוסף,  והתחייבות לשמירה על סודיותזכויות קניין רוחני  של

(לאחר איחוד  כתבי אופציה של החברה 279,591 לויהוקצו למר  2020בספטמבר  30החברה מיום 

של החברה. על פי תנאיהם כתבי  2019בהתאם לתוכנית האופציות לעובדים  )1:10הון ביחס של 

חודשים.  3מנות שוות ועוקבות מידי  12- , ב1.4.2020שנים החל מיום  3האופציה יבשילו על פני 

. לפרטים נוספים דולר 209,693- וסה"כ כ דולר ארה"ב 0.75תוספת המימוש לכל כתב אופציה הינה 

למועד התשקיף, מחזיק מר  לתשקיף זה. 3ציה לעובדי החברה ראו פרק אודות תנאי כתבי האופ

מניות רגילות של  279,591- כתבי אופציה לא סחירים של החברה, המירים ל 279,591- אסף לוי ב

 )ההענקהש"ח לפי שער חליפין בסמוך למועד  2.58(דולר ארה"ב  0.75 של החברה, במחיר מימוש

שלא לבצע כל פעולה בכתבי האופציה או במניות שתנבענה ממימוש התחייב  מר לוילכתב אופציה. 

ירות הערך של החברה לפי חודשים ממועד הרישום למסחר של ני 6כתבי האופציה וזאת במשך 

מעביד אך הוא - יחסי עובד אסף לוילמועד התשקיף, מתקיימים בין החברה לבין מר תשקיף זה.  

 לתשקיף. 3.8ף נמנה על בעלי השליטה בחברה כמפורט בסעי

 אהרון גרזוןד"ר  8.1.6

בתמורה  .2020במרץ  1החל מיום  גרזון מכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברהאהרון  ד"ר

ספת מע"מ עבור היקף אלפי ש"ח בתו 30 גרזון לגמול חודשי (ברוטו) בסך ד"רלשירותיו, זכאי 

משרה מלאה במשך ששת החודשים הראשונים להעסקתו והחל מהחודש השביעי ואילך לגמול 

 14אלפי ש"ח בתוספת מע"מ. בהסכם נקבעה תקופת הודעה מוקדמת הדדית של  33חודשי בסך 

יום החל מהחודש השביעי  30יום במהלך ששת החודשים הראשונים מתחילת ההסכם, תקופה של 

כן כולל יום לאחר מכן.  60תום שנתיים מתחילת ההסכם ותקופת הודעה מוקדמת של ועד ל

ואי תחרות  שמירה על סודיותסעיפים בדבר המחאתן לחברה של זכויות קניין רוחני, ההסכם 

  חודשים לאחר סיום ההעסקה.   12לתקופה של 
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אופציה של  כתבי 70,000 גרזון ד"רהוקצו ל 2020בספטמבר  30בהחלטת דירקטוריון החברה מיום 

של החברה  2019בהתאם לתוכנית האופציות לעובדים ) 1:10(לאחר איחוד הון ביחס של החברה 

כתבי האופציה על פי תנאי ההקצאה, לפקודת מס הכנסה.  102במסלול הוני עם נאמן לפי לסעיף 

ת המימוש לכל כתב מנות שוות מידי חודש. תוספ 48- , ב1.9.2020שנים החל מיום  4יבשילו על פני 

 מועדשנים מ 5דולר. תקופת המימוש הינה  אלפי 21דולר ארה"ב ובסה"כ  0.3אופציה הינה 

יום ממועד סיום ההעסקה, מכל סיבה, לפי המוקדם מביניהם. לפרטים נוספים  90ו א ההענקה

למועד התשקיף, מחזיק מר  לתשקיף זה. 3פרק י האופציה לעובדי החברה ראו אודות תנאי כתב

מניות רגילות של החברה,  70,000- כתבי אופציה לא סחירים של החברה, המירים ל 70,000- גרזון ב

לכתב  )הענקהש"ח לפי שער חליפין בסמוך למועד ה 1.03דולר ארה"ב ( 0.3במחיר מימוש של 

תנבענה ממימוש שלא לבצע כל פעולה בכתבי האופציה או במניות שהתחייב  מר גרזון. אופציה

ירות הערך של החברה לפי חודשים ממועד הרישום למסחר של ני 6כתבי האופציה וזאת במשך 

 מעביד.- למועד התשקיף, מתקיימים בין החברה לבין מר גרזון יחסי עובדתשקיף זה. 

 ליאת גולדהמר 8.1.7

 גולדהמרגב'  תזכאי גב' גולדהמר מכהנת כסמנכ"לית טכנולוגיה של החברה. בתמורה לשירותיה,

היקף משרה עבור  "ממע בתוספתאלפי ש"ח  35של  בשיעורחודשי (ברוטו)  גמולל למועד התשקיף

ולהחזר הוצאות הקשורות במתן שירותיה  בשנה חופשה ימי 22- ל גולדהמר' גב תכן זכאי מלאה.

ן ימים וכן סעיפים בדבר המחאת 60של  הדדית. בהסכם נקבעה תקופת הודעה מוקדמת לחברה

חודשים לאחר סיום  12לתקופה של  ואי תחרות שמירה על סודיות, רוחני זכויות קניין שללחברה 

    .ההעסקה

(לאחר איחוד הון ביחס כתבי אופציה של החברה  255,000הוקצו לגב' גולדהמר   29.12.2019ביום 

לסעיף  עם נאמן לפישל החברה במסלול הוני  2019בהתאם לתוכנית האופציות לעובדים ) 1:10של 

מנות  8- , ב15.6.2017שנים החל מיום  4לפקודת מס הכנסה. כתבי האופציה יבשילו על פני  102

 76,500ובסה"כ  דולר ארה"ב 0.3וספת המימוש לכל כתב אופציה הינה חודשים. ת 6שוות מידי 

 שהוקצו לגב' גולדהמר המועד בו יובשלו כל כתבי האופציהשנים מ 5תקופת המימוש הינה . דולר

בהסכם נקבע כי במקרה של . מביניהם יום ממועד סיום ההעסקה, מכל סיבה, לפי המוקדם 90או 

שהוקצו לגב' תואץ הבשלתם של כל כתבי האופציה  קה ראשונה של מניות החברה לציבורהנפ

ההסכם כולל  כןההנפקה. יום לפני  14טרם הבשילו עד לאותו מועד וזאת לפחות שגולדהמר ו

שלא לבצע כל פעולה בכתבי האופציה או במניות שתנבענה ממימוש  גב' גולדהמרהתחייבות של 

חודשים ממועד הרישום למסחר של ניירות הערך של החברה לפי  6כתבי האופציה וזאת במשך 

 לתשקיף זה. 3פרק י האופציה לעובדי החברה ראו לפרטים נוספים אודות תנאי כתב .תשקיף זה

כתבי אופציה לא סחירים של החברה, המירים  255,000- ולדהמר בלמועד התשקיף, מחזיקה גב' ג

ש"ח לפי שער  1.03דולר ארה"ב ( 0.3של מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש  255,000- ל

לכתב אופציה. למועד התשקיף, מתקיימים בין החברה לבין הגב'  )הענקהחליפין בסמוך למועד ה

  מעביד.- גולדהמר יחסי עובד
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 הירשרועי  8.1.8

מר הירש מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי של החברה. בתמורה לשירותיו, זכאי מר הירש לשכר חודשי 

. בהסכם ולתנאים סוציאליים על פי דין עבור היקף משרה מלאהאלפי ש"ח  29של (ברוטו) בשיעור 

ימים וכן סעיפים בדבר המחאתן לחברה של זכויות  60נקבעה תקופת הודעה מוקדמת הדדית של 

חודשים לאחר סיום ההעסקה.  ביום  12ואי תחרות לתקופה של  שמירה על סודיותיין רוחני, קנ

) 1:10(לאחר איחוד הון ביחס של כתבי אופציה של החברה  255,000 הירש מרהוקצו ל 29.12.2019

 102של החברה במסלול הוני עם נאמן לפי לסעיף  2019בהתאם לתוכנית האופציות לעובדים 

מנות שוות  8- , ב1.1.2017שנים החל מיום  4לפקודת מס הכנסה. כתבי האופציה יבשילו על פני 

דולר.  76,500דולר ארה"ב ובסה"כ  0.3חודשים. תוספת המימוש לכל כתב אופציה הינה  6מידי 

יום  90או  מר הירששנים מהמועד בו יובשלו כל כתבי האופציה שהוקצו ל 5וש הינה תקופת המימ

כי במקרה של עוד, ממועד סיום ההעסקה, מכל סיבה, לפי המוקדם מביניהם. בהסכם נקבע 

מר הנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור תואץ הבשלתם של כל כתבי האופציה שהוקצו ל

ההנפקה. כן כולל ההסכם יום לפני  14ועד וזאת לפחות ושטרם הבשילו עד לאותו מ הירש

שלא לבצע כל פעולה בכתבי האופציה או במניות שתנבענה ממימוש כתבי  מר הירשהתחייבות של 

ירות הערך של החברה לפי תשקיף חודשים ממועד הרישום למסחר של ני 6האופציה וזאת במשך 

למועד  לתשקיף זה. 3פרק בדי החברה ראו י האופציה לעולפרטים נוספים אודות תנאי כתב זה.

 255,000- כתבי אופציה לא סחירים של החברה, המירים ל 255,000- התשקיף, מחזיק מר הירש ב

ש"ח לפי שער חליפין בסמוך  1.03דולר ארה"ב ( 0.3במחיר מימוש של מניות רגילות של החברה, 

- יחסי עובד הירש. למועד התשקיף, מתקיימים בין החברה לבין מר לכתב אופציה )ההענקהלמועד 

  מעביד.

 אלי אסא 8.1.9

בפברואר   1 ועד ליום 2018בפברואר  1מר אלי אסא כיהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה החל מיום 

 36במהלך תקופת עבודתו בחברה קיבל מר אסא דמי ניהול חודשיים כנגד חשבונית בסך  .2020

כתבי אופציה  340,000הקצתה החברה למר אסא  29.12.2019"מ. ביום אלפי ש"ח בתוספת מע

של החברה במסלול  2019בהתאם לתוכנית האופציות לעובדים ) 1:10(לאחר איחוד הון ביחס של 

כתבי האופציה שהוקצו למר אסא ניתנים  לפקודת מס הכנסה. 102הוני עם נאמן לפי לסעיף 

דולר ארה"ב לכתב  0.5למימוש במלואם החל ממועד הקצאתם בתמורה לתוספת מימוש בסך 

שנים ממועד ההקצאה.  5דולר. תקופת המימוש של כתבי האופציה הינה  170,000ובסה"כ  אופציה

 שמירה על סודיות, הסכם ההעסקה כולל סעיפים בדבר המחאתן לחברה של זכויות קניין רוחני

 340- למועד התשקיף, מר אסא מחזיק ב חודשים לאחר סיום ההעסקה. 12ואי תחרות לתקופה של 

במחיר מימוש מניות רגילות של החברה,  340,000- כתבי אופציה לא סחירים של החברה, המירים ל

. ביום הלכתב אופצי )ההענקהש"ח לפי שער חליפין בסמוך למועד  1.72דולר ארה"ב ( 0.5של 

התקשר מר אסא עם על השליטה בחברה, מר יהושע הרשקוביץ, בהסכם המקנה למר  25.11.2020

הרשקוביץ זכות לרכוש את כתבי האופציה של מר אסא עד למועד שנקבע בין הצדדים, כמפורט 

כמו כן, למועד התשקיף מר אסא אינו עובד של החברה או בעל עניין לתשקיף.  3בפרק  3.2.3בסעיף 

   מכח החזקות. בה

  



 6- ח 
 

 מדיניות תגמול נושאי משרה 8.2

 8.2כנספח אימצה החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה, המצורפת  2020 אוקטוברב 28ביום 

). מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה במועד רישום מניות החברה "מדיניות התגמול"לפרק זה (להלן: 

(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), למסחר בבורסה. כמו כן, בהתאם לתקנות החברות 

שנים לאחר השלמת הרישום למסחר של מניות החברה  5, מדיניות התגמול תקפה למשך 2013- התשע"ג

 קבלתל כפופהפי מדיניות התגמול  עלשל החברה , כי הקצאת כתבי אופציה לא רשומים יובהר בבורסה.

  .האופציה כתבי ממימוש שתנבענה המניות של למסחר לרישומן הבורסה אישור

 פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה 8.3

להעניק לדירקטורים ולנושאי אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  2020בנובמבר  5ביום 

משרה אשר מכהנים בחברה, וכפי שיכהנו בה מעת לעת, ו/או בתוקף היותם של אלה נושאי משרה מטעמה 

ובכלל זה נושאי משרה ו/או דירקטורים שהם בעלי עניין ו/או בעלי שליטה ו/או של החברה בתאגיד אחר, 

קרובים לבעל השליטה ו/או עובדים של בעל השליטה, פטור מראש מאחריות, כולה או מקצתה,  בשל נזק 

עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה וכן מכל אחריות כלפי החברה בשל כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה 

("חוק  1999- ק אחרים אשר מתן פטור בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, תשנ"טאו נז

החברות") בעת הרלוונטית לאישור הפטור; וכן התחייבות לשיפוי מראש והיתר לשיפוי בדיעבד (כהגדרת 

וי על פי מונחים אלו בתקנון החברה ובחוק החברות), בגין כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק ברי שיפ

 חוק החברות בעת הרלוונטית לשיפוי או בעת הרלוונטית להוצאת כתב השיפוי, לפי השיפוי הרחב יותר.

  לפרק זה. 8.3 נספחכתב הפטור והשיפוי מצורף כ

 15מיום רטרואקטיבי בתוקף  חברה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים של חברה ציבוריתל

מיליון  5גובה הכיסוי על פי הפוליסה הינו . 2020בנובמבר  26מיום  חודשים 12ועד לתום  2020באוגוסט 

אלפי דולר. בנוסף, לחברה ביטוח  46- דולר ארה"ב למקרה ולתקופה והפרמיה השנתית הינה בסך של כ

מיליון דולר ארה"ב עבור פרמיה בסך  1שנים עם כיסוי של  7- ל Run Offנושאי משרה ודירקטורים מסוג 

 . ולר ארה"ב. אלפי ד 42

 עסקאות עם בעלי שליטה 8.4

אשר השליטה בחברה עניין אישי באישורן  או שלבעלהשליטה בחברה  להלן יפורטו עסקאות עם בעל

בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהינן בתוקף  החברה או חברה בת שלה התקשרו

  במועד התשקיף: 

 8.1.3 סעיףראו  :כנושא משרה בחברהלפרטים בדבר גמול שניתן לבעל השליטה עבור שירותיו  8.4.1

 לפרק זה לעיל.

, העמיד בעל השליטה לחברה 2019בדצמבר  31ועד ליום  2015החל משנת  :מבעל שליטההלוואה  8.4.2

אלפי דולר ארה"ב, אשר בהתאם להסכמת הצדדים אינן צמודות ואינן  450הלוואות בסך כולל של 

אלפי  450פרעה החברה את יתרת הלוואת הבעלים בסך  2020בחודש ספטמבר נושאות ריבית. 

  דולר ארה"ב במלואה.

 י ענין ונושאי משרה בכירה בחברהלידי בע- החזקות בניירות ערך על 8.5
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ונושאי  ןיעניהבעלי ידי  על יםהמוחזק ההחבר של הערך ניירות, והדירקטורים שלה החברה ידיעת למיטב

 3.3.1בסעיף התשקיף הן כמפורט  בתאריך(במישרין) המשרה הבכירה של החברה בניירות ערך של החברה 

  לתשקיף. 3בפרק 

למועד בחברה  המכהנים, נושאי המשרה הבכירה התשקיף לתאריך חודשים 12 - ב שקדם למועד בסמוך

 2לא החזיקו בניירות ערך של החברה ואילו שי ספיר השקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה ,התשקיף

 69%שהיוו ) 1:10לאחר איחוד הון ביחס של  6,237,712(מניות רגילות של החברה  62,377,120- החזיקה ב

   בדילול מלא. 58%- מההון המונפק והנפרע של החברה ו

  

 

  

                                                 
 60מתוך  50- מהון המניות המונפק והנפרע שלה וב 99%- ספיר השקעות בע"מ הינה חברה בשליטת מר יהושע הרשקוביץ, המחזיק ב שי2

'קלין הרשקוביץ, רעייתו של מר יהושע ז) ומניות ההנהלה מוחזקות על ידי הגב' 1%מניות הנהלה. יתרת המניות הרגילות (בשיעור 
הרשקוביץ.



 8.2נספח 

 בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בחברה – 8לפרק 

 מדיניות תגמול נושאי משרה ודירקטורים



 

 סונוביה בע"מ 

 מדיניות תגמול לדירקטורים ולנושאי משרה
 מבוא .1

 רקע כללי  1.1

לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי  הינהמדיניות התגמול המובאת להלן  1.1.1
, ככל ובחברות הבנות שלה ("החברה"סונוביה בע"מ )להלן: משרה בחברת 

 . שתהיינה

אם וככל שלאחר אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, ייקבעו בחוק,  1.1.1
בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף 
שצריכים להיכלל במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות 

התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה, הכל בכפוף ככלולות במדיניות 
 לאישור דירקטוריון.

מדיניות התגמול אינה יוצרת לדירקטור ו/או לנושא משרה כלשהו בחברה, בין  1.1.1
אם מכהן ובין אם עתידי, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה וזכויותיו 

בינו לבין והתחייבויותיו של כל דירקטור ו/או נושא משרה ייקבעו בהסכם 
 החברה, ככל שייחתם.

מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם היא חלה על  1.1.1
 נשים וגברים כאחד, ללא כל הבדל.

אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמי העסקה ותנאי כהונה  1.1.1
של נושאי משרה בחברה, אשר אושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול לנושאי 
משרה בחברה. יחד עם זאת, חידושם או עדכונם של הסכמים ותנאים קיימים 

בוצעו תוך כאמור וכן אישור מענקים בשיקול דעת על פי הסכמים קיימים, י
 לקיחה בחשבון את הוראות מדיניות התגמול ו/או על פי כל דין. 

מוסדות החברה מעת לעת  תובא לאישורמדיניות התגמול תעודכן בהתאם לצורך ו 1.1.1
 .בהתאם לדין

 הקבוצה של עובדיה שיהיו יכול ואלו המשרה נושאי כל על תחול התגמול מדיניות 1.1.1
 יספק המשרה שנושא ככל. שירותים לה המספקים עצמאיים קבלנים/או ו

 בשינויים התגמול מדיניות הוראות יחולו, עצמאי כקבלן לקבוצה שירותים
 התגמול ומרכיבי חשבונית כנגד ישולם המשרה לנושא התגמול, המחויבים

 ובלבד זו במדיניות האמור את יתאמו הם כוללת כלכלית שמבחינת כך, ינורמלו
 .ותכניותיה מצבה, הקבוצה בטובת לפגוע כדי בכך יהיה שלא

אין באמור כדי לגרוע מחובת הדירקטוריון לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול  1.1.1
ב. לחוק החברות, אם חל שינוי מהותי 111ואת הצורך בהתאמתה להוראות סעיף 

בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים. לאור האמור, 
מדיניות התגמול של נושאי המשרה ישום על י הדירקטוריון יקיים מעקב שוטף

 . בחברה

 הגדרות   1.1

 סונוביה בע"מ או כפי שיהיה שמה מעת לעת. –" החברה" 1.1.1

 כפי שיעודכן מעת לעת בדיווחיה של החברה לבורסה.  –" החברות הבנות" 1.1.1

  החברה והחברות הבנות. -" הקבוצה" 1.1.1

 .1999 -חוק החברות, התשנ"ט  -" חוק החברות" 1.1.1

 .1911 -חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -" חוק ניירות ערך" 1.1.1

ועדת התגמול שהרכבה כנדרש על פי דין. ועדת הביקורת  - "ועדת התגמול" 1.1.1
שמתקיימים בה התנאים הנדרשים לכך על פי הדין, רשאית לשמש גם ועדת 

 תגמול. 

 לחוק החברות.  1כהגדרתו בסעיף  -"נושא משרה"  1.1.1
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ל נושא משרה בחברה, לרבות תנאי כהונה והעסקה ש  -"תנאי כהונה והעסקה" 1.1.1
מתן פטור, ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי, מענק פרישה וכל תשלום אחר או 
התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה של נושא המשרה 

 בחברה.

 שיקולים, אמות מידה והוראות לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה .1

במסגרת בחינת תנאי הכהונה המוצעים לנושא משרה ייבחנו על ידי הגורמים המאשרים בחברה, 
 בין השאר, שיקולים אלה: 

 שיקולים מחייבים: 1.1

 קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; 1.1.1

 תרומת העובד לחברה 1.1.1

בין השאר, במדיניות יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב,  1.1.1
 ניהול הסיכונים של החברה;

 גודל החברה ואופי פעילותה; 1.1.1

תרומתו של נושא  -לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים  1.1.1
המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח 

 ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

 :עניינים שחובה להתייחס אליהם 1.1

 כלתו כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;הש 1.1.1

 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו; 1.1.1

של  1היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר 1.1.1
לשכר , ובפרט היחס 2שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה

הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי 
 העבודה בחברה;

לי בין עלות תנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה לבין אהיחס המקסימ להלן
והממוצעת של שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן  עלות השכר החציונית

 : המועסקים על ידי החברה
 

 חציונייחס  יחס ממוצע תפקיד

 11 11 מנכ"ל

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא 
משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר 

 דירקטוריון 

10 10 

החברה סבורה כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה, אופי הפעילות שלה, 
והמיומנות הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה, וכן כי אין  המומחיות

 .יחסי העבודה בחברה להשפיע לרעה על ביחסים האמורים כדי

האפשרות להפחתת הרכיבים  -כללו תנאי הכהונה וההעסקה רכיבים משתנים  1.1.1
המשתנים על פי שיקול דעת הדירקטוריון והאפשרות לקביעת תקרה לשווי 

 המימוש של רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן;

ופת הכהונה או ההעסקה של תק -כללו תנאי הכהונה וההעסקה מענקי פרישה  1.1.1
נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה 
האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה 

 ונסיבות הפרישה.

                                                      
1

כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו  -"עלות שכר"   
 .וכל הטבה או תשלום אחר

2 
עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים  -"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה"  

של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק 
 ;1991 -כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו  -בפועל" 
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 :לעניין רכיבים משתנים בתנאי הכהונה וההעסקה 1.1

קריטריונים הניתנים  ביסוס הרכיבים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי 1.1.1
 להלן  1.1ו/או קריטריונים בשיקול דעת כמפורט בסעיף   למדידה;

היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים וכן, תקרה לשווי רכיבים  1.1.1
משתנים במועד תשלומם; ואולם לעניין רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים 

 תקרת שווים במועד הענקתם; -במזומן 

נושא המשרה יחזיר לחברה, בתנאים שייקבעו במדיניות התגמול, סכומים  תניה שלפיה 1.1
ששולמו לו כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו 

 כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה;

תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה,  1.1
 התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח; תוך

 תקרה למענקי פרישה. 1.1

 מיפוי תפקידי נושאי משרה בחברה אשר לגביהם חלה מדיניות התגמול .1

 מדיניות התגמול חלה על בעלי התפקידים הבאים:

 יו"ר דירקטוריון.  1.1

 מנכ"ל החברה. 1.1

 משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור; 1.1

 דירקטור. 1.1

מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי משרה בחברה בכל תפקיד 
)לרבות אם נמנה על בעלי השליטה או קרובם(, כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין 
שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על 

 דת התגמול בלבד. ידי וע

 תגמול נושאי המשרה בחברה .1

 :מרכיבים ממספר מורכב להיות עשוי המשרה נושאי של הכולל התגמול

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור השירותים שהוא מעניק  - תשלום בסיסי קבוע 1.1
לקבוצה, והזמן שהוא משקיע בביצוע תפקידו באופן שוטף. שכר הבסיס לוקח בחשבון את 
כישוריו של נושא המשרה וכן את דרישות התפקיד ותחומי האחריות והסמכות שהוא 

 שצבר הייחודי הניסיוןו הוותק גם יבחנו מכהן משרה בנושא שמדובר ככל, בנוסף נושא.
 גם בחשבון יילקח, לישראל מחוץ שפועלים משרה לנושאי ביחס. בשימורו והצורך בקבוצה

 .המשרה נושא של הפעילות במקום דומים תפקידים של השכר רמות

פי חוק )רכיבים כגון: חסכון פנסיוני, -חלקם מוגדרים ונקבעים על - תנאים נלווים 1.1
הפרשות לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכו'(, חלקם 
נובעים מתנאי שוק או נוהג המקובל בשוק העבודה הרלוונטי לנושאי המשרה של החברה 

ו להשלים את השכר הקבוע ולממן או )כמו חסכון במסגרת קרן השתלמות( וחלקם נועד
להחזיר הוצאות הנגרמות לנושא המשרה לצורך מילוי תפקידו )כגון הוצאות נסיעה 

 וטלפון נייד(;

נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הישגיו ותרומתו להשגת יעדי  -תגמול משתנה  1.1
 הקבוצה במהלך התקופה עבורה משולם התגמול המשתנה. משקלו של רכיב זה מתוך

חבילת התגמול הכולל משתנה מנושא משרה אחד למשנהו, בהתאם לבכירות ובהתאם 
 לאופי התגמול. 

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ותרומת נושא המשרה, יוצגו לועדת 
התגמול ולדירקטוריון בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה וכלל 

 נושא המשרה.מרכיבי חבילת התגמול של 

טווח היחס הרצוי בין מרכיבי התגמול הכולל לשנה של נושאי המשרה בחברה הינו כאמור 
 להלן:
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 משתנים )%(  רכיבים תפקיד

)כולל מענקים ותגמול הוני* לא 
 כולל עמלות מכירה(

 עמלות מכירה 

 משכורות 11 לעדהשווה  סך מנכ"ל
 חודשיות )בסיס +נלוות(

--- 

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל 
או נושא משרה אחר 
שאינו דירקטור או יו"ר 

 דירקטוריון 

סך  -למנכ"ל או סמנכ"ל למשנה
 חודשיות משכורות 11השווה לעד 

 )בסיס +נלוות(

משרה אחר שאינו דירקטור  לנושא
סך השווה  –וכן ליו"ר דירקטוריון

)בסיס  חודשיות משכורות 11לעד 
 +נלוות( 

ובסכום מהמכירות  1%עד 
מיליון ש"ח  1שאינו עולה 

בשנה, בכפוף לעמידה ביעדי 
 מכירה.

של  לעניין חישוב הרכיב המשתנה ההוני, כאמור בטבלה לעיל, השווי ההוגן השנתי המצטבר *
סך  התגמול ההוני אשר יוענק לנושאי המשרה בחברה, במועד הענקה, ואשר יוערך על פי

 מלאה. ן שווה במספר השנים עד למועד הבשלההשווי הכלכלי במועד הענקה מחולק באופ

 רכיבי התגמול  .1

 שכר בסיס )תגמול קבוע( 1.1

 קביעת השכר הקבוע לנושאי משרה  1.1.1

השכר הקבוע לנושא משרה ייקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו של נושא  
המשרה לתפקיד בחברה. השכר יעודכן מעת לעת בהתאם לנהוג בחברה וינוהל 

שימונה מטעמו לצורך זה למול נושא המשרה; המנכ"ל בידי מנכ"ל החברה או מי 
פי -יוכל לקבוע את השכר הקבוע בתוך טווח שיוגדר ויאושר לצורך זה מראש על

ההוראות הקבועות במדיניות זו ובכפוף להוראות הדין. רמת השכר שתיקבע, 
בתוך הטווח הנ"ל, תביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה המיועד ואת 

 תאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד נושא המשרה למלא.מידת ה
פערים בין נושאי משרה בקבוצה ובינם לבין בעלי  -השוואה פנימית  1.1.1.1

 תפקידים אחרים
בטרם קביעת/עדכון שכרו של נושא משרה חדש יובאו בחשבון הגורמים  

הבאים וכן השפעתם הצפויה על יחסי העבודה בקבוצה כולה 
 ובהנהלתה:

 ן נושא המשרה לבין נושאי משרה אחרים בקבוצה;פער השכר בי .א

 פער השכר בין נושא המשרה לשאר העובדים בקבוצה; .ב

פער השכר בין נושא  -אם קיימים בעלי תפקידים דומים בקבוצה  .ג
 המשרה לבעלי התפקידים הדומים.

השכר הקבוע החודשי לנושאי המשרה בחברה יהיה בטווח הקבוע  1.1.1.1
  :באלפי ש"ח( 3כדלקמן )במונחי עלות מעסיק

 
 

 

   

  

 .בסעיף זה לא תחשב לחריגה או לסטייה מהוראות מדיניות תגמול זו המצוינותמעל לתקרות התגמול  10%יובהר כי חריגה של עד             

 

 

 
                                                      

3
השכר הקבוע לצורך טבלה זו חושב במונחי עלות מעסיק )וכאשר מדובר בנושא משרה המקבל את התגמול כדמי   

 1.1 בסעיף כמפורט, הנלווים התנאים את גם, כן על, כולל והוא"מ( מע כולל לאמלוא סכום דמי הניהול  -ניהול 
 .להלן

 מקסימום תפקיד

 110 מנכ"ל

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא 
משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר 

 דירקטוריון 

110  
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 עקרונות בחינת שכר תקופתית ועדכונו

במידת הצורך ועל פי שיקול הדעת של הנהלת החברה, ייבחן ויעודכן שכרם של  1.1.1
נושאי המשרה בחברה )או חלקם בלבד, שאינם בעלי שליטה ו/או קרובם ו/או 

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה( ועדכון זה יובא לאישור.

נושא משרה אשר כפוף למנכ"ל )אשר של  והעסקתו שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו 1.1.1
, בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, יאושר בידי אינו בעל שליטה בחברה(

החברה בלבד, בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו תואמים את  של כ"להמנ
ביחס  10%. לצורכי מדיניות זו, "שינוי לא מהותי" ייחשב עד מדיניות התגמול

ועדת התגמול ע"י הכהונה וההעסקה שאושרו תנאי עלות השנתית של ל
ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה תואמים , והדירקטוריון של אותו נושא משרה

 .מדיניות התגמולהתקרות המצוינות באת 

התגמול רשאית לעדכן את תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה  ועדת 1.1.1
דד ככל שזו לשנה ביחס לשכרו הנוכחי )מעבר להצמדה למ 1%בשיעור של עד 

שאושרו על  וההעסקה הכהונה לתנאי ביחס 10% עד של מצטבר ובשיעורקיימת( 
 הכהונה שתנאי ובלבד, משרה ושאידי מוסדות החברה הנדרשים לאותו נ

  .התגמול מדיניות את תואמים וההעסקה

יחושבו הסכומים באופן יחסי,  משרה בחלקיות המועסק משרה נושא של במקרה 1.1.1
בהתאם לחלקיות המשרה, ואולם האורגנים המוסמכים רשאים לקבוע כי יינתן 

 יותר מהסכום היחסי המתקבל. 

 מענק שנתי )תגמול משתנה( 1.1

בכוונת החברה  לשקול בכל שנה, בהתאם למצבה העסקי ותזרים המזומנים שלה, להעניק  
ת מענקים אשר תובא לאישור ועדת התגמול לעובדי החברה מענקים  בהתבסס על תכני

מובהר, כי המענק השנתי לא ייחשב לכל עניין ודבר  "(.תכנית המענקיםוהדירקטוריון )"
 .כשכר לרבות לא יקנה זכויות סוציאליות

לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל המענק השנתי יבוסס על שיקול דעת ועדת  ביחס 1.1.1
התגמול ודירקטוריון החברה אשר יהיו רשאים להעניק לנושאי המשרה הכפופים 

דעת תוך  שיקול בסיס על נעשית שמדידתםלמנכ"ל מענק שנתי המבוסס על יעדים 
תכנית העבודה  ,רההתחשבות, בין היתר, בהערכת מנהל לעניין ביצועי נושאי המש

האסטרטגית של החברה בשנה הקודמת ותוכנית העבודה המתוכננת לשנה 
הקרובה וכן מתכניות עבודה המוגדרות לכל נושא משרה )בשנה הקודמת 
והמתוכננת לשנה הקרובה( באופן אישי תוך התייחסות לשיקולים ארוכי טווח על 

דיניות התגמול לרבות פי שיקול דעתם ובלבד שהמענק השנתי כאמור תואם את מ
בו נושא המשרה  במקרה. הלןל 1.1.1הסכומים המירביים המפורטים בסעיף 

המשרה כאמור לא ישתתף  נושא, בחברההכפוף למנכ"ל מכהן גם כדירקטור 
 המענקים בענייןהתגמול ובדירקטוריון החברה  בוועדתימו יבדיונים שיתק

 . יםהשנתי

המענק השנתי יבוסס  השליטה בחברה,, אשר אינו מבעלי למנכ"ל החברה ביחס 1.1.1
 וועדתדעת  שיקול בסיס על נעשית שמדידתם יעדיםעל יעדים מדידים וכן על 

אשר  , לרבות שוויו של מענק הוני,כאשר רכיב המענק והדירקטוריון התגמול
התגמול  וועדתדעת  שיקול בסיס על נעשית שמדידתם יעדים על מבוסס

 של המנכ"ל. הקבועהחודשי  השכרעלות  עמיםפ שלוש על יעלה לא והדירקטוריון

להלן  המפורטים המירביים לסכומים עד החברה"ל למנכ השנתי המענק יתרת
 מבין הפרמטרים המפורטים להלן: הקבוצה מדדי פי על חושבתזה  1.1.1 בסעיף

ביצועיה העסקיים והכספיים של החברה ו/או  ,בשנה החולפת החברהביצועי 
ו שבוצעו על ידה ו/או מתרומת מכירותהיקף ממשיעור הרווחיות שהשיגה ו/או 

וועדת התגמול ו/או מכל פרמטר אחר שיוגדר על ידי  להישגים אלהשל המנכ"ל 
מבין הפרמטרים המפורטים להלן: מכירות; רווח גולמי; רווח הדירקטוריון ו

(; רווח נקי; עמידה EBIDTAלפני מס; רווח לפני מס והפחתות )תפעולי; רווח 
ביעדי תקציב )מכירות ו/או רווחיות(; תשואה להון; הכל, בין אם מדובר בחברה 

וכן משקלול של כלל היעדים  במאוחד או ביחס לחלק מהפעילות של הקבוצה
כאשר מנכ"ל החברה הינו גם מבעלי השליטה בחברה  .הפיננסים הנ"ל יחדיו

 יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין. 

הסכומים הנקובים להלן ביחס לכל אחד על בכל מקרה, המענקים, לא יעלו 
 מנושאי המשרה בחברה:
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 על, מקרה בכל, יעלה לא, מדיד הבלתי רכיבו לרבות, המענק סכום כי ובהר,י

 .לעיל בטבלה כמפורט, החברה"ל מנכ זכאי לו המקסימאלי המענק סכום

 מענק חד פעמי 1.1.1

להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין  רשאיתהחברה בהתאם להוראות החוק, 
נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה  מאמצים ניכרים מצד

רכישת פעילות ו/או נכס, מכירת (, IPOהנפקה ראשונה לציבור )אחרת כגון: 
מכירת החברה או חלק מהותי מנכסיה, רכישת חברה, פעולות  פעילות, מיזוג,

התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, הסכם  הקשורות ביישום ו/או
הסכם משמעותי עם לקוח/ספק, חסכון משמעותי  שת"פ אסטרטגי, חתימה על

 (."בונוס חד פעמי")החברה וכיוב'  בהוצאות

 לא יעלה עלשוויו של מענק הוני חד פעמי,  , לרבותפעמיהחד  מענקסכום השווי 
זה. ביחס  מענקמוענק  של אותו נושא משרה לו משכורות חודשיות 1 עלות של

החד פעמי בגין  מענקסכום ה , אשר אינו מבעלי השליטה בחברה,למנכ"ל החברה
משכורות בסיס  1יעלו על בשיקול דעת לא  מענקעם ה שנה מסוימת ביחד

כאשר מנכ"ל החברה הינו גם מבעלי השליטה בחברה יידרשו אישורים  חודשיות.
 דין.נוספים על פי כל 

לעניין מועד במדיניות זו החד פעמי יחולו המגבלות הקבועות  מענקעל תשלום ה
 .והשבת התשלומים העודפים במקרה של טעות המענק תשלום

 הוראות כלליות 1.1.1
 לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה להחליט רשאי הדירקטוריון

ישנן  אם, שנה אותה במהלך שיבחר מועד בכל וזאת, לאחר המלצת ועדת התגמול
שינוי תפקיד במהלך השנה, כניסה של עסקאות חדשות  – למשל) מיוחדות נסיבות

 או (המחייבות את נושא המשרה להסיט את תשומת ליבו הניהולית אליהן
 באופן אם גם, היעדים שינוי את המצדיקים, שאירעו מהותיים אירועים

 מבלי והכול, המיוחדים האירועים או מהנסיבות המתבקש באופן, רטרואקטיבי
 .החברה בטובת לפגוע

 אופן חישוב חלוקת המענק 1.1.1
פי מידת עמידתו של נושא המשרה -המענק לכל אחד מנושאי המשרה ייקבע על

ביעדים שייקבעו עבורו לעד שנה )או יותר, אם כך נקבע בתכנית(, המסתיימת 
 בשנה עבורה משולם המענק. 

 אפשרות להפחתת מענק 1.1.1
ה הסמכות להפחית מסכום המענק שישולם בפועל, בהתחשב לדירקטוריון מסור

במצבה הכספי של החברה במועד אישור המענק ו/או באירועים חריגים ובלתי 
 צפויים ו/או בנסיבות שעשויות להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה בעתיד. 
המענקים השנתיים של נושאי המשרה ישולמו לנושאי המשרה בסמוך לאחר 

 וחות הכספיים השנתיים וחישוב המענקים השנתיים כמפורט לעיל. אישור הד

  אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושא המשרה 1.1.1

תכנית המענקים תכלול תניה לפיה מתחייב כל נושא משרה הזכאי למענק להשיב 
לחברה, לפי העניין, את סכום המענק או חלק ממנו ככל שיתברר במהלך תקופה 

לאחר מועד תשלום המענק כאמור כי חישוב המענק בוצע על סמך של שלוש שנים 
נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה 

(restatement השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה .)
 הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית. 

 

 

 סכום מענק שנתי מקסימאלי תפקיד

 )באלפי ש"ח, במונחי עלות מעסיק(

 1,000  מנכ"ל

משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא 
משרה אחר שאינו דירקטור או יו"ר 

 דירקטוריון 

1,100  
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 תגמול הוני  1.1

אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, החברה תהא רשאית להציע בכפוף לקבלת  1.1.1
הענקת תגמול הוני של החברה לרבות המשרה להשתתף בתכנית ל לנושאי

אופציות למניות החברה, מניות, מניות חסומות, יחידות מניה חסומות, אופציות 
לתוכנית להענקת תגמול פאנטום וכדומה. הענקת התגמול ההוני תתבצע בהתאם 

 בהתאם  לעקרונות הבאים: שתהיה בתוקף, כפי שתאומץ מעת לעת ו הוני

השווי הכלכלי המרבי )במועד החלטת הדירקטוריון על ההקצאה(  1.1.1.1
של סך האופציות שיוענקו לנושא משרה בשנה קלנדרית לא יעלה 

לעיל( על השיעורים  1.1.1)ביחד עם המענק השנתי כאמור בסעיף 
 לעיל.  4.3המפורטים בטבלה שבסעיף 

מחיר המימוש לא יפחת במקרה של הקצאת אופציות,  -מחיר מימוש 1.1.1.1
ממחיר או בדירקטוריון על ההקצאה  ממחיר המניה במועד ההחלטה

ימי  10במהלך  ל אביב,הממוצע של מניות החברה בבורסה בת
, כנמוך המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה

לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכפוף  מבלי. מביניהם
בנסיבות בהן הקצאת ניירות הערך  להחלטת דירקטוריון החברה,

הכללית יכול שיחושב  לנושא משרה מסוים טעונה אישור האסיפה
 אם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד אישורמחיר המימוש, בהת

האסיפה הכללית. כמו כן, בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית 
מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד  של נושא משרה

יחושב מחיר  (לפי העניין)הכללית  אישור הדירקטוריון או האסיפה
שנקבע ההענקה  המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד

 .בתוכנית
על אף האמור לעיל, ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים  1.1.1.1

אשר אינו מבעלי  להקצות לנושאי משרה )לרבות למנכ"ל החברה
( אופציות במחיר נמוך מהמחיר הקבוע בסעיף השליטה בחברה

לעיל בהתחשב בשיקולי סחירות מניית החברה ושווי השוק  1.1.1.1
 10של האופציות אינו עולה על  שלה ובלבד שהשווי הכלכלי

, בכפוף לתקרה משכורות חודשיות של נושא המשרה הרלבנטי
לעיל לעניין מענק בשיקול דעת  1.1.1-ו 1.1.1הקבועה בסעיפים 

כאשר מנכ"ל החברה הינו גם מבעלי . וועדת התגמול והדירקטוריון
  השליטה בחברה יידרשו אישורים נוספים על פי כל דין. 

האצה, כפי  החברה יהיה רשאי לקבוע שבקרות אירוע דירקטוריון 1.1.1.1
שיוגדר על ידי הדירקטוריון, או כתוצאה מסיום התקשרות בגין 

נכות, תואץ ההבשלה של ניירות ערך שהוענקו לנושא  מוות או
 .המשרה, כולן או חלקן

שנים ממועד  10 -משך חיי אופציות לא יהיה גבוה מ -חיי אופציה 1.1.1.1
דירקטוריון החברה יקבעו הוראות ביחס הענקתן וועדת התגמול ו

לפקיעת האופציות, כולן או חלקן, במקרה שנושא המשרה יפסיק 
 להיות מועסק בקבוצה ו/או לתת שירותים לקבוצה. 

היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת  1.1.1.1
בתקופת היות מדיניות תגמול זו בתוקף, לא יעלה  התוכנית כאמור,

בעת  (בדילול מלא)של החברה  מההון המונפק 11%של  על שיעור
ולא יעלה על השווי ההוגן  הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן

 .לעיל 1.1המפורט בטבלה בסעיף 

בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנון לפיו במועד המימוש בעל  1.1.1.1
את ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין  ניירות הערך יקבל
מחיר המימוש שנקבע  ה במועד המימוש לביןמחיר מניית החבר

 עבור ניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם בפועל את מחיר
 (.cashlessהמימוש )מנגנון 

הבשלת האופציות,  אתדירקטוריון החברה יתנה אפשרות כי  ישנה 1.1.1.1
כולן או חלקן, למי ממקבלי האופציות, בהשגת יעדים שיקבעו 

  .במועד ההקצאה

 והטבות נוספות לנושאי המשרה  תנאים נלווים 1.1

ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים 
המפורטים להלן, הם ייקבעו בהתאם לשיקולים ולקריטריונים הרלוונטיים המנויים 

 לעיל, ובהתאם להנחיות להלן:  1בסעיף 
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החברה תפריש לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן  - הפרשות פנסיוניות 1.1.1
 פי הוראות הדין או הנוהג החל בעניין זה. -השתלמות על

החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר  - ביטוח אובדן כושר עבודה 1.1.1
 1.1%עבודה. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על שיעור של 

 שרה. משכרו הקבוע של נושא המ

החברה ונושא המשרה יהיו רשאים להפריש מידי חודש לקרן  - קרן השתלמות 1.1.1
השתלמות את הסכומים הנקובים במסגרת הסכם העסקה מתוך המשכורת 

 החודשית. 

לרשות נושא המשרה רכב לצרכי מילוי  החברה תהיה רשאית להעמיד - כלי רכב 1.1.1
ה ערך חלף כלי הרכב. תפקידו או החזר נסיעות או לשלם לנושא המשרה סכום שוו

ככל שהקצתה החברה רכב לנושא המשרה כאמור, היא תהא רשאית על פי שיקול 
דעתה לשאת בהוצאות החזקתו )בכפוף לנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת( וכן 

 תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס. 

מכשיר טלפון  שרהנושא המלרשות תהיה רשאית להעמיד החברה  - טלפון נייד 1.1.1
פי כלליה כפי שיקבעו מעת לעת. נושא המשרה יהיה זכאי -, עללשימושונייד, 

להחזר מלוא הוצאות האחזקה והשימוש בטלפון הנייד בכפוף לכללי החברה כפי 
שיקבעו מעת לעת. החברה תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה 

 לצרכי מס.

בהסכמי  שנקבע כפי לחופשה שנתית םזכאי ויהי נושאי המשרה - חופשה שנתית 1.1.1
 ההעסקה האישיים אשר נחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. 

נושאי המשרה יהיו זכאים לימי מחלה כפי שנקבע בהסכמי  - חופשת מחלה 1.1.1
ההעסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. זכאות נושאי המשרה 

 . 1911-תשל"וה ,חוק דמי מחלהפי -על לצבירת ימי מחלה תהיה

ימי הבראה ולערך יום הבראה נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום  - דמי הבראה 1.1.1
ההרחבה הכללי במשק המרחיב את הוראות ההסכם כפי שנחתם בין  צופי -על

, ובהתאם לנהוג לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית
 .בקבוצה

, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים החברה תהיה רשאית להעניק -הטבות אחרות 1.1.9
כגון שי לחגים, ביטוח רפואי/ שיניים, )והטבות אחרות  נלווים סבירים נוספים

ספרות מקצועית, הדרכות, השתלמויות, דמי  בדיקות סקר רפואי שנתיות, מנוי
בהתאם למקובל בחברה ולנהליה  , וזאת(וכיוב' , סיבוסחבר בגופים מקצועיים

 בעניינים אלו.

 שנקבעה כפיכל אחד מנושאי המשרה זכאי להודעה מוקדמת  - יום כהונהתנאי ס 1.1.10
פי הסכמי העסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה ולא יותר -על

 חודשים.  1מתקופת הודעה מוקדמת של 

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ימשיך נושא המשרה בעבודתו בחברה 
מת, אלא אם תבחר החברה שלא הרלוונטית עד לסיום תקופת ההודעה המוקד

 להעסיקו בתקופה זו או להעסיקו לתקופה קצרה יותר. 

ולעובדי מפתח החברה תהיה רשאית לקבוע לנושא משרה  -תקופת הסתגלות 1.1.11
, בין עובד ביחס לכל (אם בכלל)שתיקבע באופן פרטני  תקופת הסתגלותאחרים 

נושא המשרה  לעיל, במהלכה 1לפרמטרים המפורטים בסעיף  היתר, בהתייחס
העסקתו וכהונתו כאמור לעיל, מבלי שיידרש להמשיך  יהיה זכאי להמשך תנאי

 1חודשים עבור המנכ"ל ועל  1אשר לא תעלה על  ולמלא תפקידו בפועל בחברה,
 .ביחד עם ההודעה המוקדמת חודשים לנושאי משרה אחרים וזאת

פי חוק -נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים על - פיצויי פיטורים 1.1.11
ובכפוף לשיקול דעת החברה, כפי שנקבע במסגרת  1911 -פיצויי פיטורים, תשכ"ג 

 הסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה. 

נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר/תשלום הוצאות סבירות  -החזר הוצאות  1.1.11
למדיניות החברה כפי שתקבע מעת שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם בהתאם 

 לעת. לא קיימת תקרה לסך ההחזר הכספי האמור. 

  - מענק פרישה 1.1.11
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לחברה תהא אפשרות לתת מענק פרישה לנושא משרה הפורש, בהתאם לתנאים 
המפורטים מטה בתנאי שעבד בכל תקופת ההודעה המוקדמת וזאת מעבר לתגמול 

 בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

שנים בחברה.  1 -הפרישה לא יוענק לנושא המשרה בוותק של פחות מככלל, מענק 
 חודשי שכר חודשי לנושא המשרה. 1מענק פרישה לא יעלה על 

דירקטוריון החברה יחליט בדבר מתן מענק פרישה בהתחשב בהמלצת וועדת  1.1.11
התגמול, תוך התייחסות לפרמטרים הבאים: תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה, 

ופה האמורה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ביצועי החברה בתק
ביטוח אחריות, שיפוי ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה )ללא פגיעה בחברה(.

החברה תהא רשאית לבטח את אחריותם של נושאי המשרה המכהנים  - ופטור
ו/או שיכהנו בה מעת לעת בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות 

פי החלטת ועדת -שהינם בעלי השליטה או קרוביהם. כמו כן, עלדירקטורים 
התגמול והדירקטוריון, תהיה החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה או למי 
מהם, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביהם, כתבי שיפוי ו/או 

 פטור בנוסח המקובל בחברה כפי שיהיה, מעת לעת. 

נושאי המשרה יכוסו בביטוח אחריות  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 1.1.11.1
דירקטורים ונושאי משרה כפי שתרכוש החברה מעת לעת. גבול 

 מיליון 1 -מ יפחת לאהאחריות המצטבר בפוליסת הביטוח כאמור 
 הפרמיה סכום"ב. ארה דולר מיליון 11 על יעלה ולא"ב ארה דולר

יהיו בהתאם  העצמית ההשתתפות סכוםו החברה שתשלם השנתית
השוק במועד עריכת הפוליסה, ובלבד שוועדת התגמול  לתנאי

והדירקטוריון יאשרו שעלות הפרמיה וההשתתפות העצמית כאמור 
נאי שוק ובמהלך בת אינה מהותית לחברה ושההתקשרות הינה

 .  אינה פוגעת בטובת החברהשהיא העסקים הרגיל ו

בנוסף, נושאי המשרה בחברה יהיו רשאים, בכפוף להוראות חוק  1.1.11.1
רות ולתקנון החברה, לקבלת כיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח נושאי החב

", או כל כיסוי ביטוחי אחר Claims Madeמשרה, לרבות ביטוח מסוג "
 אשר יחול על נושאי המשרה בחברה. 

במקרה בו  -( run-off) משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח 1.1.11.1
תמכור החברה את פעילותה )בחלקה או במלואה( ו/או במקרה של 
מיזוג של החברה, פיצול או כניסה לקומבינציה עסקית משמעותית 

לרכוש פוליסת ביטוח אחריות  רשאית תהיהאחרת, החברה 
עבור הדירקטורים ונושאי  run-offדירקטורים ונושאי משרה מסוג 

ילות הרלוונטית, וזאת בכפוף לתנאים המשרה אשר כיהנו בקשר לפע
שנים; )ב( סכום  1)א( תקופת הביטוח לא תעלה על המפורטים להלן: 

, בכפוף אחריות של הפוליסה הקודמתההכיסוי הביטוחי יהא בגבול 
מיליון דולר ארה"ב; )ג( הפרמיה בה תישא  10לא יעלה על לכך ש

, ובלבד תהיה בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסההחברה 
שוועדת התגמול והדירקטוריון יאשרו שעלות הפרמיה אינה מהותית 

נאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל בת לחברה ושההתקשרות הינה
 .אינה פוגעת בטובת החברהשהיא ו

כי כל רכישה של כל פוליסת ביטוח נושאי משרה כאמור לעיל  ,יובהר 1.1.11.1
 לאישור אתוב לא זו תגמול מדיניות של תוקפה במהלך חידושהאו 

 תגמולה שמדיניות ובלבד החברה של המניות בעלי אסיפת של נוסף
 החברה של התגמול ושוועדת החברה לש הכללית באסיפה אושרה
 לעיל הקבועים בתנאים עומדות אכן הנרכשות הפוליסות כי תאשר

 .זו תגמול מדיניות במסגרת

זה לעיל, כפופים  1.1יובהר, כי התנאים הנלווים, כאמור בסעיף  1.1.11.1
 להוראות כל דין לרבות צווי הרחבה, ככל שהינם חלים על הקבוצה. 

כל שינוי ו/או חריגות ממדיניות זו יובא לבחינת ועדת התגמול  1.1.11.1
 ולאישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, לפי העניין.

 תגמול לדירקטורים .1

ים חיצוניים ודירקטורים אחרים יתוגמלו בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול דירקטור
(, כאשר גובה התגמול ייקבע "תקנות הגמול") 1000 -והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 

בהתאם לתקנות הגמול בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כמפורט בתקנות הגמול )כפי 



- 10 - 

  

על אף האמור, התגמול  הגבול המירבי הקבוע בתקנות הגמול.שתהיה מעת לעת( ולא יעלה על 
ליו"ר דירקטוריון )פעיל ו/או לא פעיל( יכול שיהיה בהתאם להוראות מדיניות התגמול בנוגע 

  לנושאי משרה שאינם דירקטורים.

יקבלו גמול דירקטורים בנוסף ליתר תנאי התגמול  לא משרה כנושאי גם המכהנים דירקטורים
 משרה המפורטים במדיניות תגמול זו. כנושאישלהם 

 

************ 

 



 8.3נספח 

 בעלי ענין ונושאי משרה בכירה בחברה – 8לפרק 

 כתב פטור ושיפוי



 

 סונוביה בע"מ
 )"החברה"(

 ______________ :תאריך                
 

 ,לכבוד
 

__________________ 
 שם מלא של המקבל    
 

 ופטור לשיפוי התחייבות: הנדון
 
 ההתחייבות לשיפוי. 1

 

, והחלטת האסיפה 20.10.2020 מיום"( החברה)להלן: " בע"מת דירקטוריון חברת סונוביה להחלט בהתאם
 החברה,ההתאגדות של ועל פי תקנון "(, ההחלטות)להלן: " 5.11.2020של בעלי המניות של החברה מיום  הכללית

כלפיך מראש, לשפותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט  החברה בזאתת מתחייבבהיותך נושא משרה בחברה, 
על ידך בתוקף היותך  שנעשתהשתיעשה או )לרבות מחדל( עליך עקב פעולה שתוטל  ( להלן,5) עד( 1בפסקאות )

ו/או נושא משרה מטעם החברה בחברה בת ו/או בחברה קשורה )כמשמעותן בחוק ניירות  נושא משרה בחברה
 "(: חברה אחרת( )להלן: "1968 –ערך, תשכ"ח 

 
 בוררשתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק  כספית חבות (1)

 בית משפט;שאושר בידי 
 
 ךעקב חקירה או הליך שהתנהל נגד שהוצאת, דיןהתדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך  הוצאות (2)

שהוטלה  אובל ךאו הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד חקירהבידי רשות המוסמכת לנהל 
אך בהטלת חבות  ךלהליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד כחלופהחבות כספית  ךעלי

 ; או בקשר לעיצום כספי להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית כחלופהכספית 
 

 כספית חבות"ו "ה בו חקירה פליליתחן שנפתיבלא הגשת כתב אישום בעני הליך סיום"בפסקה זו 
  .1999 -א( לחוק החברות, תשנ"ט 1)א()260כמשמעם בסעיף  כחלופה להליך פלילי" 

 
בהליך סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט,  התדיינות הוצאות (3)

או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכה, ו/או חברה אחרת בידי החברה  נגדךשיוגש 
 שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית. פליליאו באישום 

 
()א( לחוק ניירות ערך. 1נד)א()52חבות כספית שתוטל עליך בשל תשלום לנפגע מן ההפרה, כאמור בסעיף  (4)

)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות  3לביטוי "הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: הליך לפי פרק ח'
)הסדר  1לפי פרק ט')הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או  4ערך(, לפי פרק ח'

להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנה בתנאים( לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת 
 לעת.

 
( לעיל( שהתנהל בעניינך, 4הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי )כהגדרת מונח זה בסעיף ) (5)

 דין. לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך
 
  .במועד דרישת השיפוי על ידך חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין (6)
 

 המפורטים להלן: אירועיםההתחייבות דלעיל תוגבל לסוגי 
 

פעולות בקשר להשקעות ו/או הלוואות בחברה ו/או בתאגידים אחרים )לרבות כאלו שלא יצאו אל  א.
י או אחרי ביצוען, לרבות ההתקשרות בעסקה, ביצועה, המעקב הפועל( בהן מעורבת החברה, בין לפנ

 והפיקוח על ההשקעה או ההלוואה לאחר ביצוען וכל פעולה שביצע נושא המשרה בקשר עם כך.
 
פעולות בקשר לגיוס כספים )הון ו/או חוב( עבור החברה ו/או עבור תאגידים אחרים )לרבות גיוסים שלא  ב.

החברה, לרבות כנותנת שירותים, ובקשר לכל שירות אחר ו/או נילווה בהן מעורבת  יצאו אל הפועל(
שמעמידה החברה, בין לפני או אחרי הגיוס, לרבות ההתקשרות בעסקה, ביצועה, המעקב והפיקוח על 

 הגיוס ועל השירותים האחרים וכל פעולה שביצע נושא המשרה בקשר עם כך.
 

זה קבלת אשראי, מכירה או רכישה של נכסים או לחוק החברות ובכלל  1עסקה כמשמעותה בסעיף  ג.
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התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, וכן פעולה הכרוכה במישרין או 
 בעקיפים לעסקה כאמור.

 
דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך או כל חוק אחר החל על החברה ו/או  ד.

רת, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ החברה האח
לישראל, או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה או בזירת מסחר בישראל או מחוצה לה, והכל 

 לרבות הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.
 
פול בקרנות פנסיה, קופות גמל, קופות ביטוח פעולות הקשורות בתנאי העסקה של עובדים לרבות טי ה.

 וחסכון, אופציות והטבות אחריות לעובדים מכל סוג שהוא.
 
 כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו.  ו.
 
 כל פעולה שהביאה להעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים. ז.
 

האחרת או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי שינוי מבנה החברה ו/או החברה  ח.
לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנות או חברות קשורות, פירוקן 
או מכירתן, הקצאה של נייר ערך מכל סוג בחברה, בחברה בת או בחברה קשורה או ביצוע חלוקה 

 ות( או הצעת רכש על ידי או בקשר עם מי מהן.)כמשמעותה בחוק החבר
 

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו  ט.
ומכוח תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות אסיפה כללית או דירקטוריון של החברה ו/או החברה האחרת , 

 או ועדה מועדותיו של דירקטוריון כאמור.
 
תובענות אזרחיות או פליליות הנוגעות למהלך העסקים השוטף והרגיל של החברה ו/או החברה האחרת,  י.

 וכן לעסקאות חריגות של החברה.
 

 תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק או כינוס נכסים של החברה ו/או חברה אחרת. י"א.
 

 עם החברה ו/או חברה אחרת.תובענות נגזרות או תובענות ייצוגיות בקשר  י"ב.
 

 תובענות בקשר להליכי מיזוג, פיצול, ארגון מחדש וכיוצא באלה. י"ג.
 

פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דו"חות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות  י"ד.
 בקשר לחברה ו/או לחברה אחרת.

 
ים לעיל, או בקשר לפעולות או החלטות הקשורות תובענות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים המנוי ט"ו.

לעניינים המנויים לעיל, או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר לעניינים המנויים לעיל, לרבות 
מצגים והתחייבות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים או כלפי החברה ו/או החברה האחרת, או כלפי 

 אי חשבון, עורכי דין וכו'(.מי מטעמה )לרבות כלפי יועציה, כגון רו
 

דיווחים, הודעות ובקשות לאישור )וכן הפעולות ביסוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור( מרשויות  ט"ז.
שיפוטיות ומנהליות, לרבות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי 

רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך והבורסה המידע, רשם החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, 
 לניירות ערך.

 
פעולות בקשר ליחסי עבודה ובכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, ספקים, נותני  י"ז.

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות שירותים, הזמנות והתקשרויות עבור החברה ו/או החברה האחרת; וכן 
החברה, חברות בנות שלה, חברות  ו/או כל צד שלישי אחר המקיים עסקים עם  בידי לקוח, ספק, קבלן

 .קשורות שלה ו/או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל
 

פעולה בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אישורים ו/או  י"ח.
 פטורים הנוגעים ליק"ר שבמשרד הבריאות.

 
/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני כל אירוע ו י"ט

 .2011-חקיקה(, התשע"א
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 לעניין כתב שיפוי זה:
 

 .1968 -חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -" חוק ניירות ערך"
 .1999 -חוק החברות, התשנ"ט  -" חוק החברות"
 לחוק החברות. 1כהגדרתו בסעיף  -" נייר ערך"

 
 סכום השיפוי. 2
 

לא יעלה על סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכלל נושאי המשרה להם ניתן שיפוי בגין אותו אירוע  2.1
המאוחדים,  הכספיים יהתחו"מההון העצמי של החברה לפי הרשום בדו )עשרים וחמישה אחוזים( 25%

 "(.סכום השיפוי המרבילן: "נכון ליום השיפוי בפועל )לה, (העניין לפי)המבוקרים או הסקורים 
 

מודגש במפורש, כי סכום השיפוי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר לסכום שישולם )אם וככל שישולם(  2.2
 במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה. 

 
רבי, במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, יעלה על סכום השיפוי המ 2.3

יחולק סכום השיפוי המרבי, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות 
שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל 

י שיגיע לכל אחד רטה שבין סכום השיפו-כל אחד מנושאי המשרה האמורים, יחושב על פי היחס פרו
 מנושאי המשרה לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה. 

 
 תשלומי ביניים. 3
 

יד החברה לרשותך, עם קרות האירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמ  3.1
מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול בכל 
הליך משפטי, כהגדרתו להלן, נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה, באופן שאתה לא תידרש 

 יפוי זה. לשלמם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב ש
 

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי   3.2
 4.7כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחולו הוראות סעיף 

 לכתב שיפוי זה.
 
 תנאי השיפוי. 4
 

 כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן: מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי
 

  הודעת השיפוי  4.1
 

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי שייפתח נגדך או כל חשש או איום שהליך כאמור 
"(, וזאת באופן מיידי לאחר הליך משפטיייפתח נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי )להלן: "

"( ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך הודעת השיפויכך )להלן: "שייוודע לך לראשונה על 
 שיימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך משפטי. 

 
אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי 

תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה  זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור
 להתגונן בשמה )במקרה שגם היא תתבע באותו הליך( ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה כאמור. 

 
 הטיפול בהגנה  4.2

 

בכפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה, החברה תהא 
טיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל זכאית לקחת על עצמה את ה

עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה )למעט אם עורך הדין לא יהיה מקובל עליך, מסיבות סבירות(. החברה 
ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך המשפטי לידי סיום באופן 

 ך. עורך הדין שמונה על ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. המיטבי עבור
 

אם ייווצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה, יודיע לך על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין 
 מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור. 

 
החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה 
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ו/או להסדר שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלם על פי כתב השיפוי ואשר אף לא 
לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש על ידי החברה ו/או חברה אחרת, א

 בהסכמתך המוקדמת, בכתב, לפשרה ו/או הסדר כאמור.
 

כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות 
או פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא 

ן הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למע
לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות 

 לעיל.  2בכך בכפוף לגובה השיפוי המרבי כאמור בסעיף 
 

פשרה ו/או  על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי בדרך של
הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור 
במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב 

 ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמקה.
 

חר שהחברה הודיעה לך כי בכוונתה לנהל בלעדית את הגנתך כאמור לעיל, לא תחוב החברה כלפיך על לא
 פי כתב שיפוי זה בגין כל הוצאות ההתדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין. 

 
ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור  14זה, אם תוך  4.2על אף האמור ברישא לסעיף 

ה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי או אם אתה תתנגד בכל עת לעיל, החבר
לייצוגך על ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי 
למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך, ואשר יוסכם על החברה )ואולם החברה לא תמנע מלתת את 

מתה כאמור אלא מטעמים סבירים(, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי הסכ
 עורך דין כאמור. 

 
 שיתוף פעולה עם החברה 4.3

 

לפי בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך 
 בכך, כפוף ובהתאם לאמור לעיל.  בהגנתך בהליך המשפטי ולייצג אותך בכל הקשור

 
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין שייצג אותך, כפוף לתנאים דלעיל, בכל אופן סביר 
שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר להליך המשפטי, לרבות במסירת מידע ככל שיידרש, 

 ר. בחתימה על בקשות, תצהירים, ייפוי כוח וכל מסמך אח
 

      אי תחולת השיפוי במקרה פשרה  4.4
 

השיפוי בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך 
לתובע בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה 

 כמתה כאמור אלא מטעמים סבירים. בוררות, לפי העניין. החברה לא תמנע מלתת את הס
 

 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי  4.5
 

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו 
או  בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה

 במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה. 
 

 תשלום השיפוי  4.6
 

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה, תנקוט החברה בכל 
הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש, 

 שפט, אם וככל שיידרש. לרבות אישור בית המ
 

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו  4.7
 

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי, 
כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה 

תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת בדין ביחס כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר 
ימים מהמועד בו יתברר כי אינך  60למקרים כאמור, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, תוך 

 זכאי לשיפוי כאמור ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע. 
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 תקופת השיפוי. 5
 

תך ו/או לזכות עזבונך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכו
בחברה ו/או בחברה אחרת, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או 

 בחברה אחרת, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע שבגינו הנך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זה. 
 
 פטור . 6
 

, ועל פי תקנון חברה אשר מוצאת אל הפועל בהענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור זהלטות הבהתאם להח
 הזהירות כלפי החברה וכן חובתמכל אחריות בשל נזק עקב הפרת  ,מראשבזאת,  אותך החברה פוטרתהחברה, 

ם אפשרי על פי בשל כל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים אשר מתן פטור בגינ מכל אחריות כלפי החברה
, למעט אחריותך כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות )"חוק החברות"( 1999-הוראות חוק החברות, תשנ"ט

 , למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.ובלבד שחובת הזהירות לא הופרה בכוונה או בפזיזותבחלוקה, 
 

נסיבות האמורות לעיל, יחולו למען הסר ספק מובהר בזאת, כי באשר לנזק שנגרם לצד שלישי כלשהו בשל ה
 לעיל ובכפוף להוראות כל דין.  1הוראות השיפוי בכתב זה ככל שפעולתך נופלת בגדר האירועים המפורטים בסעיף 

 
 שונות. 7
 

התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם   7.1
ה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות התכלית שלה נועדו. במקר

עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן 
 של שאר ההוראות בכתב זה.  

 
יפורשו בשום נסיבות כויתור שום שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא   7.3

על זכויותיו של מי מהצדדים על פי כתב זה ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים 
 המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור. 

 
 

 בכבוד רב,         
 

 _______________________        ______________תאריך: 
 סונוביה בע"מ                       

 
 
 
 

 הנני מאשר קבלת כתב פטור ושיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו.
 
 

 ___________________     ______________תאריך: 
 ]שם נושא המשרה[              
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 דוחות כספיים – 9רק פ

 לתשקיף זה מצורפים הדוחות הכספיים המפורטים להלן: .1.1

 .2020 ביוני 30ודוחות כספיים ליום  2011בדצמבר  31דוחות כספיים של החברה ליום 

 

 הסכמה של רואי החשבון המבקרים. מכתב .1.2

לחברה ניתנו מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף של דוחות 

לעיל, הכל בנוסח מכתבי  1.1רואי החשבון ודוחות הסקירה על הדוחות הכספיים כאמור בסעיף 

 זה להלן. 1ההסכמה המצורפים וכפופים להם. למכתבי ההסכמה הנ"ל ראו פרק 

 

 אירועים דוח .1.3

 תשקיףהפרטי ניירות ערך )א לתקנות 56 בתקנה כהגדרתוהחברה  של אירועיםדוח  זה לפרק"ב מצ

 .("תשקיף פרטי"תקנות )להלן:  1161-מבנה וצורה(, התשכ"ט-וטיוטת התשקיף
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 :לכבוד

 בע"מ סונביההדירקטוריון של 

 רמת גן

 
 א.ג.נ

 

לציבור המיועד להתפרסם החברה(  -)להלן  בע"מ סונוביהחברת של מדף להשלמה ותשקיף תשקיף  :הנדון

 2020 נובמבר חודשמהלך ב

 

 :להלן המפורטים שלנו הדוחות של שבנדון בתשקיףלהכללה  מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 

-ו 2019 בדצמבר 31על הדוחות הכספיים של החברה לימים  2020בספטמבר  30דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1)
 . 2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018

 
ביוני  30ם כספי תמציתי של החברה ליו על מידע 2020בספטמבר  30 סקירה של רואה החשבון המבקר מיום דוח (2)

 . חודשים שהסתיימו באותו תאריך ולתקופה של שישה 2020

 

 

 

 ה,בברכ

 

  וקסלמן קסלמן

 רואי חשבון

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב

 

http://www.pwc.com/il


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 2019דוח שנתי 
 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 2019דוח שנתי 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 
 

 ד ף 

  

 2 דוח רואה החשבון המבקר

  ($) ארה"ב ים שלבדולר -הדוחות הכספיים 

 3 על המצב הכספי דוחות

 4  הכוללהרווח  על דוחות

 5 על השינויים בהון  דוחות

 6-7 דוחות על תזרימי המזומנים

 8-29  ביאורים לדוחות הכספיים
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 דוח רואה החשבון המבקר

 לבעלי המניות של 

  סונוביה בע"מ 
 

 
 2018-ו 2019בדצמבר  31החברה( לימים  -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של סונוביה בע"מ )להלן 

 31ואת הדוחות על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על  .2019בדצמבר 

 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון )דרך פעולתו 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה -על .1973-של רואה חשבון(, התשל"ג
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 

דנים משמעותיים בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומ
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים 

 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

 31לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 
ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה  2018-ו 2019בדצמבר 

והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות  (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
 .2010-כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל
 רואי חשבון 2020בספטמבר  30

 PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 דוחות על המצב הכספי
 

 בדצמבר 31  

 2018 2019 ביאור 

 דולר ארה"באלפי   

 
 

   

 גרבלי-דנה יעקב  יהושע הרשקוביץ

מנכ"ל ויו"ר 
 דירקטוריון

 כספים יתסמנכ"ל 

 
 .2020 בספטמבר 30תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

 
 מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.הביאורים המצורפים 

 

    נכסים

    נכסים שוטפים:
 192  709  5 מזומנים ושווי מזומנים

 13  72  6 חייבים ויתרות חובה 

              781  205 

    נכסים שאינם שוטפים:
 -  28  7 , נטורכוש קבוע

 -  98  8 נכס בגין זכות שימוש

 309  309  א11 נכסים בלתי מוחשיים

   435  309 

 514  1,216   סך נכסים

 
    בניכוי גרעון בהון, התחייבויות

     :התחייבויות שוטפות
 327 450  ג17 הלוואה מבעל שליטה

    :ויתרות זכותזכאים 
 15 30   יםספקים ונותני שירות

  189 250  10 אחרים
 SAFE 12  224 229השקעה  מיהסכת בגין ות פיננסייוהתחייבו

 -  18  8 התחייבות בגין חכירה 
 4 4 א11 לשימוש בפטנט רישיוןהתחייבות בגין 

 -  932  ב11 מהאיחוד האירופימראש מענק 

  1,908  764 

    התחייבויות שאינן שוטפות:
 217  213 א11 לשימוש בפטנט רישיוןהתחייבות בגין 

 -  81 8 התחייבות בגין חכירה

  294   217 

  981 2,202  סך התחייבויות 

    
   12 הון:גרעון ב

  640 825   ופרמיההון מניות 
  60 101   ות עם בעל שליטהאעסקבגין הון  ןקר

  175 658   כתבי אופציה

 (1,342) (2,570)  יתרת הפסד

 (467) (986)  ההוןגרעון סך 

  514 1,216   סך התחייבויות בניכוי גרעון בהון
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 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 הכולל הרווחדוחות על 

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2017 2018 2019 ביאור 

 דולר ארה"באלפי   

 

 114  360 745 13 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 173 137 370 14 הוצאות הנהלה וכלליות

 287 497 1,115  הפסד מפעולות 

     

 56 29  113  הוצאות מימון

 - (20) -  הכנסות מימון

 56  9 113 15 , נטוהוצאות מימון

 343 506  1,228  הפסד כולל לשנה - השנההפסד 

     
     

 0.004 0.006 0.013 16 (דולרב) למניההפסד בסיסי ומדולל 

     
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 דוחות על השינויים בהון
 

 
הון  

מניות 
 ופרמיה

קרן הון בגין 
עסקאות עם 
 בעל שליטה

כתבי 
 אופציה

 יתרת  
 הפסד

גרעון הסך 
 בהון

 אלפי דולר ארה"ב 

 

 (151) (493) - 16 326 2017בינואר  1יתרה ליום 

      :2017תנועה במהלך שנת 

 (343) (343)    הפסד כולל לשנה 

 243   30  213 , נטווכתבי אופציה הנפקת מניות

 55  49  6  תשלום מבוסס מניות

 17    17  הטבה בגין הלוואה מבעל שליטה

 (179) (836) 79 33 545 2017בדצמבר  31ליום יתרה 

      :2018תנועה במהלך שנת 

 (506) (506)    לשנה כולל הפסד 

 116   36  80 וכתבי אופציה הנפקת מניות

 75  60  15  תשלום מבוסס מניות

 27    27  מבעל שליטה בגין הלוואה הטבה 

 (467) (1,342) 175 60 640 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

      :2019תנועה במהלך שנת 

 (1,228) (1,228)    לשנה כולל הפסד 

 125     125 , נטו מהוצאות הנפקההנפקת מניות

 543   483  60  תשלום מבוסס מניות

 41    41  מבעל שליטה בגין הלוואה הטבה 

 (986) (2,570) 658 101 825 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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 1 -)המשך( 
 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 דולר ארה"באלפי  

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
ראה  (,ששימשו לפעילות שוטפתשנבעו מפעילות שוטפת )מזומנים נטו 

 (138) (361) 347  א' נספח

    
    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 - - (29) רכישת רכוש קבוע    

 (28) - - רכישת נכס בלתי מוחשי

 (28) - (29) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

 42  171  100  מבעל שליטה הקבלת הלווא
 (74) -  (9) החזר הלוואה לבעל שליטה

 -  SAFE  -  230תמורה בגין הסכמי השקעה 
 243  116  125  , נטומניות וכתבי אופציה תמורה מהנפקת

 (24) -  (7) שימוש בפטנטלהתחייבות בגין רישיון  קרן פירעון    

 -  -  (1) חכירה  בגיןהתחייבות קרן  פירעון

 187  517  208  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

 21  156  526  גידול מזומנים ושווי מזומנים

 19  38  192  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 (2) (2) (9) מהפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים הפסדים

 38  192  709  לגמר השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 
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 2 -)סיום( 

 סונוביה בע"מ

 ננו טקסטיל בע"מ( –)לשעבר 

 דוחות על תזרימי המזומנים )המשך(
 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי דולר 

 
 -נספח לדוח תזרים המזומנים 

    ששימשו לפעילות שוטפת: מזומנים נטו
 (343) ((506 (1,228) הפסד לשנה 

    התאמות בגין:
 - -  6  פחת והפחתות

 55  75   543 לעובדים ונותני שירותים תשלום מבוסס מניות
 55  18  110 הוצאות מימון, נטו

    

 (569) (413) (233) 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
 (8) (1) (59) גידול בחייבים ויתרות חובה

 119 53  76 בזכאים ויתרות זכותגידול 

 -  -  932 מהאיחוד האירופי מראש מענקבגידול           

 949 52  111 

    מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת:      

 (16) -  (33) ריבית ששולמה         

 (33)  - (16) 

 לותילפעששימשו שנבעו מפעילות שוטפת )מזומנים נטו 
 (138) (361) 347   שוטפת(

    
    

מידע בדבר פעילויות מימון והשקעה שאינן כרוכות בתזרימי  
    :מזומנים

הכרה בנכס בלתי מוחשי כנגד התחייבות בגין זכות לשימוש 
 180  -  -  בפטנט
 -  -  102  בנכס זכויות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה חדשההכרה 

 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
 

.



  בע"מ סונוביה

 בע"מ( ננו טקסטיל –)לשעבר 

 הכספיים ביאורים לדוחות 
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 כללי:  -  1ביאור 
 

 התאגדות ופעילות א.
 

 29החברה( התאגדה בישראל ביום  -ננו טקסטיל בע"מ( )להלן  -בע"מ )לשעבר סונוביה
שונה שמה של החברה מננו טקסטיל בע"מ לסונוביה  ,2019במרס  28ביום  .2013בדצמבר 

 בע"מ.
 

החברה עוסקת במסגרת זו, החברה עוסקת בפיתוח וייצור של מוצרי טקסטיל אנטי בקטריאליים. 
פורמולציות כימיות בעלות תכונות שונות  ייצוריה ייחודית הכוללת במחקר ופיתוח של טכנולוג

״אפליקציה״ או ״אפליקציות״( והחדרתן באופן מכני למשטחים שונים כגון, בדים, עורות,  - )להלן
 הטכנולוגיה(. - וכיו"ב, באמצעות תהליך פיזיקלי בשם ״קוויטציה אולטרסונית״ )להלן פלסטיקה

 
חברה למחקר ופיתוח בע״מ, החברה -התקשרה החברה עם ביראד ,2014ביוני  10ביום 

אילן -האחראית על מסחור הטכנולוגיות המפותחות במכוני המחקר והפיתוח של אוניברסיטת בר
-הנוגעים לאפליקציות אנטי ביראד(, ורכשה את זכויות המסחור בגין שני פטנטים - )להלן

 . א11ראה פירוט בביאור  ,ם(הפטנטי - בקטריאליות בשימוש בטכנולוגיה )להלן
 

, לאור התקדמותה בשלב המחקר והפיתוח, עוסקת 2020שנת של ראשון הבנוסף, החל מרבעון 
ההחברה בייצור, שיווק ומכירה של מוצרים המיועדים לציבור הרחב, המבוססים על הטכנולוגיה 

ה מפני הידבקות תוכננו לספק למשתמש הגנה מפני וירוסים ובקטריות, ובכלל זאשר של החברה 
במחלת הקורונה. למועד התשקיף, החברה עוסקת בייצור, שיווק ומכירה של מסיכות מגן לפנים 

 בקטריאלי ואנטי וויראלי, המיועדות לציבור הרחב.-( עם ציפוי אנטיwashableעמידות לכביסה )
 

 מצבה הכספי של החברה ב.
 

, פעילות החברה לא הפיקה הכנסות והיא מומנה בעיקר ממקורות 2019בדצמבר  31עד ליום 
שהתקבל מענק מו ,הנפקות פרטיות או הלוואות בעליםבדרך של מימון שהעמידו בעלי מניותיה, 

 מהאיחוד האירופאי.
 

בייצור, מכירה ושיווק של מסיכות מגן החברה החלה , כמתואר לעיל, 2020 סמרהחל מחודש 
והחלה להפיק הכנסות משמעותיות אשר תומכות במימון  בקטריאלי ואנטי וויראלי-עם ציפוי אנטי

 פעילותה השוטפת של החברה והמשך פעילות הפיתוח.
 

 .החוזר בהון וגרעון שוטפת מפעילות שלילימזומנים  תזרים, לחברה , 2019בדצמבר  31 ליום
, בהתבסס על צפי מכירות ההנהלה תזרים המזומנים הצפוי של החברה להערכת, זה דוח למועד

 המאפשר מספקבהיקף  והינ ,ההנהלה תוכניותתקבול נוסף בגין מענק מהאיחוד האירופי ו,
 לאחר מועד פרסום הדוח.  חודשים 12 של לתקופה העסקיות תוכניותיה את לממש לחברה

 
 משבר נגיף הקורונה .ג
 

השפיעה הן על  2019 שנת ( ברחבי העולם שהחלה בתוםCOVID-19נגיף הקורונה )התפשטות 
הפעילות הריאלית והן על הפעילות הפיננסית בישראל ובעולם. התפשטות זו והתחלואה הובילה 

של במהלך הרבעון הראשון , עקב כך לעלייה בביקוש למוצרים אנטי בקטריאליים ואנטי ויראליים
מוצרים המיועדים  הזדמנות זו והחלה בייצור, שיווק ומכירה שלהחברה זיהתה  2020שנת 

לציבור הרחב, המבוססים על הטכנולוגיה של החברה ושתוכננו לספק למשתמש הגנה מפני 
שווקים חדשים שעד בנוסף לכך,  .וירוסים ובקטריות, ובכלל זה מפני הידבקות במחלת הקורונה

ויראליים, כגון שוק התחבורה -טריאליים ואנטיבק-כה לא הטמיעו טיפולים אפליקטיביים אנטי
היבשתית והאווירית, בוחנים כיום טכנולוגיות שונות בתחום לצורך הטמעתן בקווי הייצור בעתיד 

הקורונה השפעות מרחיקות לכת על כלכלות העולם ובפרט על  מגפתליחד עם זאת,  הקרוב.
מיחה ובפעילות הכלכלית אשר הסחר העולמי, כאשר למועד התשקיף קיימת האטה עולמית בצ

 לכדי מיתון עולמי. להובילעלולה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית:  -  2ביאור 
 

 הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס .א
 

ולכל אחת משלוש השנים  2018-ו 2019בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה לימים 
, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 2019בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

(International Financial Reporting Standards שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי )
   להלן( )International Accounting Standard Board) בחשבונאות המוסד הבינלאומי לתקינה

(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים( IFRS-ה תקני
 .2010-ע"התש

 
 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה, יצוין כדלקמן:

 
עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים  (1

 ם צוין אחרת.המוצגות, אלא א
 

דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית, בכפוף להתאמות בגין  (2
 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות המוצגים בשווי הוגן.

 
 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת (3

 בתהליך דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו. מהותיים מסוימים
ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה  3בביאור . החברה של החשבונאית מדיניותה יישום

רבה של שיקול דעת או, או תחומים בהם יש להנחות מורכבות ולאומדנים השפעה מהותית 
נים וההנחות על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומד

  ששימשו את הנהלת החברה. 
 

 חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה  (4
 

החברה מנתחת את ההוצאות שהוכרו על ההפסד הכולל לפי שיטת סיווג המבוססת על  (5
 מאפיין הפעילות של ההוצאות.

 
 תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:   ב.

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה (1

 
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של החברה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית 

 ים שלבדולרמטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים מוצגים  -)להלן  היא פועלתהעיקרית בה 
 , שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה.ארה"ב

 
 עסקות ויתרות (2

 
חוץ( מתורגמות למטבע הפעילות  מטבע -עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן 

באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער, הנובעים מיישוב 
עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין 

 .בסעיף המימון לתום השנה, נזקפים לרווח או הפסד
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 :)המשך(ת החשבונאית עיקרי המדיניו - 2ביאור 
 

 נכסים פיננסיים: .ג
 

 :IFRS 9, לפי 2018בינואר  1מדיניות החברה ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  (1
 
 סיווג (א

 
 נכסים פיננסיים בעלות מופחתת. ה של לקטגורינכסיה הפיננסיים של החברה מסווגים 

 עסקינכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם מכשירי חוב המוחזקים במסגרת מודל 
שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן 

התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק 
 עה. תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפר

 
"חייבים ויתרות חובה" ף הנכסים הפיננסיים בעלות מופחתת של החברה כלולים בסעי

 "מזומנים ושווי מזומנים" המופיעים בדוח על המצב הכספי.בסעיף ו
 

 הכרה ומדידה (ב
 

רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברה במועד 
 סר לחברה או נמסר על ידי החברה.סליקת העסקה שהינו המועד בו הנכס נמ

 
בתקופות  ותנמדדו ,ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה
נכסים פיננסיים נגרעים  עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו, והחברה העבירה באופן 
 מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים אלה. 

 
 :IAS 39, לפי 2017בדצמבר  31מדיניות החברה ביחס לנכסים פיננסיים עד ליום  (2

 
 סיווג    (א

 
גו לקטגוריית הלוואות וחייבים. הלוואות וחייבים הינם והחברה סונכסיה הפיננסיים של 

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, עם תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, ואשר אינם 
, פרט לחלויות שוטפות של מצוטטים בשוק פעיל. נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים

המסווגות כנכסים שאינם  חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, 12-יותר מ
 שוטפים

 
ההלוואות והחייבים של החברה כלולים בסעיף "חייבים ויתרות חובה" ובסעיף "מזומנים 

 ושווי מזומנים".
 

 הכרה ומדידה  (ב
 

רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמו בספרי החברה במועד סליקת 
 הוכרוהעסקה שהינו המועד בו הנכס נמסר לחברה או נמסר על ידי החברה. ההשקעות 

 מופחתת תקופות עוקבות בעלותונמדדו ב ,לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה
 שיטת הריבית האפקטיבית. לפי

 
 :תופיננסי תיויבוהתחי .ד
 

 הלוואה מבעל שליטה (1
 

מוכרת בערכה המלא ומסווגת  ,העומדת לפירעון לפי דרישה ,ה מבעל השליטההלוואה
מעסקות עם הוצאות מימון כנגד קרן הון ב. החברה מכירה במסגרת ההתחייבויות השוטפות

 .'ג17ראה ביאור  ,ריבית השוקבעל שליטה בגין ההטבה הגלומה בהלוואה ביחס ל
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 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
  

 SAFEהשקעה  מית בגין הסכות פיננסייוהתחייבו (2
 

כהתחייבות פיננסית בעלות מופחתת, זאת לאור העובדה כי השקעות אלו החברה סווגה 
בקרות אירוע שאינו בשליטת החברה, תידרש החברה להשיב את מלוא ההשקעה במזומן 

 .4ב12ראה ביאור  ,של מניות, לבחירת המשקיעאו בכמות לא קבועה 
 

 אחרותת ות פיננסייוהתחייבו (3
 

, מוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר אלההתחייבויות פיננסיות 
פיננסיות בעלות מופחתת תוך שימוש ההתחייבויות נמדדות המועד ההכרה הראשונית 

הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם לחברה יש  .בשיטת הריבית האפקטיבית
חודשים לפחות לאחר תום  12זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההלוואות למשך 

 תקופת הדיווח, שאז הן מסווגות כהתחייבויות בלתי שוטפות.
 

 מזומנים ושווי מזומנים .ה
 

ות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופת מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה, ופיקדונ
 חודשים אשר אינם מוגבלים בשימוש. 3ההפקדה שלהן לא עולה על 

 
 המניות הון .ו

 
 מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.  

 
עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות מוצגות בהון כניכוי, נטו ממס, מתקבולי 

 ההנפקה.
 

 קבוערכוש  . ז
 

בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים ומוצג , הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה
מירידת ערך שנצברו. העלות כוללת בנוסף למחיר הרכישה, את כל העלויות שניתן לייחס 

במישרין להבאת הפריט למיקום ולמצב הדרושים לכך שהפריט יוכל לפעול באופן שהתכוונה 
ת מחושב לפי הפחלרווח או הפסד. ההנהלה. הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות 

פני אומדן -שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלות פריטי הרכוש הקבוע לערך השייר שלהם על
 אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן:

 
 % 

 7-15 ריהוט וציוד משרדי

 15 הציוד מעבד

 33 קפיימחשבים וציוד ה

 
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת חוזה השכירות או אורך החיים 

 .םיהנמב הנמוךהמשוער של השיפורים, לפי 
 

 חכירות ח. 
 

, 2019 בינואר 1 מיום החל המיושמת החוכרת היא החברה שבהן לחכירות ביחס החברה מדיניות
 :IFRS 16 לפי

 
. חכירה כולל הוא אם או חכירה הוא החוזה האם, בחוזה ההתקשרות בעת, מעריכה החברה

 מזוהה בנכס בשימוש לשלוט הזכות את מעביר החוזה אם חכירה כולל או חכירה הוא חוזה
 כולל הוא אם או חכירה הוא חוזה אם מחדש מעריכה הקבוצה/החברה. תמורה עבור זמן לתקופת

 .השתנו החוזה של התנאים אם רק חכירה
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 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 

 של הנוכחי הערך בגובה חכירה בגין בהתחייבות החברה מכירה, לראשונה ההכרה במועד
 אשר הארכה אופציות של המימוש מחיר את, היתר בין, כוללים אשר, העתידיים החכירה תשלומי

 .שתמומשנה סביר באופן וודאי
 

 תשלומי בגין מותאם, חכירה בגין ההתחייבות בגובה שימוש זכות בנכס החברה מכירה, במקביל
, שהתקבלו כלשהם חכירה תמריצי בניכוי לפניו או התחילה במועד שבוצעו כלשהם חכירה

 .לחברה שהתהוו כלשהן ראשוניות ישירות עלויות ובתוספת
 

 בגין ההתחייבות בחישוב נכללים אינם בשער או במדד תלויים שאינם משתנים חכירה תשלומי
 תשלומים שהפעיל התנאי או האירוע התרחש שבה בתקופה הפסד או ברווח ומוכרים, חכירה

 .אלה
 

 הריבית בשיעור שימוש נעשה, בנקל לקביעה ניתן אינו בחכירה הגלום הריבית ששיעור מכיוון
 מנת על לשלם נדרשת הייתה החברה אותו השיעור הינו זה ריבית שיעור. החברה של התוספתי

 דומה בערך נכס להשיג מנת על הדרושים הסכומים את דומה בטוחה ועם דומה לתקופה ללוות
 .דומה כלכלית בסביבה שימוש זכות לנכס

 
 על המכוסות תקופות לרבות, לביטול ניתנת אינה החכירה שבה התקופה הינה החכירה תקופת

 תקופות וכן, זו אופציה תממש שהחברה סביר באופן וודאי אם החכירה את להאריך אופציה ידי
 תממש לא הקבוצה/שהחברה סביר באופן וודאי אם החכירה את לבטל אופציה ידי על המכוסות

 .זו אופציה
 

 שנצבר פחת בניכוי, בעלות השימוש זכות נכס את החברה מודדת, החכירה תחילת מועד לאחר
. החכירה בגין ההתחייבות של כלשהי מחדש מדידה בגין מותאם, שנצברו ערך מירידת והפסדים

 השימושיים החיים אורך אומדן פני על, הישר הקו שיטת לפי מחושב השימוש זכות נכס על הפחת
 .מביניהם הקצר לפי, החכירה תקופת או המוחכר הנכס של

 
, החכירה תקופת במהלך תקופה בכל הפסד או ברווח מוכרת בחכירה ההתחייבות על ריבית
 .החכירה בגין ההתחייבות של הנותרת היתרה על קבוע תקופתי ריבית שיעור שמייצר בסכום

 
 הבסיס נכס שבהן חכירות בגין תשלומים וכן רכב וכלי ציוד של קצר לטווח חכירות בגין תשלומים

. הפסד או ברווח כהוצאה, החכירה תקופת פני על הישר הקו בשיטת מוכרים נמוך ערך בעל הינו
 .פחות או חודשים 12 היא החכירה תקופת שבהן חכירות הן קצר לטווח חכירות

 
החברה החליטה ליישם את ההקלה המעשית לפיה חכירות לטווח קצר )חכירות  אשר תקופת 

חודש( יטופלו כהוצאה על בסיס קו ישר על פני יתרת תקופת  12החכירה שלהם מסתיימת תוך 
 החכירה או על בסיס שיטתי אחר.

 
 לפי, 2018 בדצמבר 31 ליום עד החוכרת היא החברה שבהן לחכירות ביחס החברה מדיניות
IAS 17: 

 
החברה סיווגה הסכמי חכירה אשר במסגרתם עיקר הסיכונים והתשואות הנובעים מהבעלות על 

הנכס החכור נשמרים בידי המחכיר, כהסכמי חכירה תפעולית. תשלומים בגין הסכמי חכירה 
לרווח או הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת  שסווגו כחכירה תפעולית נזקפו

 החכירה. 
 

 נכסים בלתי מוחשיים: ט.
 

 פטנטרישיון שימוש ב (1 
   

, הכוללת את הסכום המהוון של נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה רישיון השימוש בפטנט
א'. 11תשלומים בלתי מותנים אותם התחייבה החברה לשלם לבעל הפטנט, ראה ביאור 

 זה יופחת החל מהמועד בו ניתן יהיה להשתמש בזכות הנובעת מהרישיון.בלתי מוחשי נכס 
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 הוצאות מחקר ופיתוח (2 
 

בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בגין פרויקטים של הוצאה 
 מוחשיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים:-פיתוח מוכרות כנכסים בלתי

 
 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; -
 או למוכרו; בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו -
 ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו; -
 ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; -
זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס  -טכניים, כספיים ואחרים -משאבים מתאימים -

 -הבלתי מוחשי או למכירתו; ו
 מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו. ניתן למדוד באופן -
 

הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. 
 31עד ליום  עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר.

 ן הוצאות פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים., לא עמדה החברה בתנאים להיוו2019בדצמבר 
 

 כספיים-ירידת ערך של נכסים לא י.
 

פחת נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים -ירידה בערכם של נכסים בני
על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה. סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו 

רים על הסכום בר השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין עולה ערכו של נכס בספ
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 
כספיים, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי -לא מניבות מזומנים(. נכסים

 של ירידת הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי. 
 

 ממשלתייםמענקים  יא.
 

 (reasonable assurance) מענקים ממשלתיים מוכרים בשווים ההוגן, כאשר קיים ביטחון סביר
 .לכל התנאים הנלווים אליו כי המענק יתקבל, וכי החברה תציית

 
מענקים המתייחסים לעלויות מוכרים ברווח או הפסד על בסיס שיטתי על פני התקופות שבהן 

ראה ביאור  החברה מכירה בעלויות המתייחסות )שבגינן המענקים מיועדים לתת פיצוי( כהוצאות.
 ב'.11

 
 ספקים יב. 

 
עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם 

 במהלך העסקים הרגיל.
 
 ונדחים שוטפים מסים .יג

 
הוצאות המס כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים ברווח או הפסד, למעט מסים 

או  , אשר מוכרים גם הם ברווח כולל אחראו להון הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל אחר
 . בהון, בהתאמה

 
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה 

למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי. הנהלת החברה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס 
החלים על הכנסתה החייבת לצורכי מס, בהתאם לדיני המס הרלבנטיים, ויוצרת הפרשות בהתאם 

 שולמים לרשויות המס.לסכומים הצפויים להיות מ
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החברה מכירה במסים נדחים, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של 
הנכסים וההתחייבויות, הכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס. כמו 

כן, מסים נדחים אינם מוכרים, אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת ההכרה הראשונית בנכס או 
יבות, שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או בהתחי

בין אם החשבונאי או זה המדווח לצורכי מס. סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם  -ההפסד 
לשיעורי המס )וחוקי המס( שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב 

נכסי המסים הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים הכספי וצפויים לחול כאשר 
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצורכי מס,  ייושבו.

 בגבולות סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. 
 

 :עובד הטבות יד.
 

 ם העסקההטבות עובדים לאחר סיו (1
 

 תוכניות המהוות, העסקה סיום לאחר לעובדים הטבות תוכניות מספר החברה מפעילה
 .מוגדרת להפקדה

 
החברה  במסגרתה העסקה סיום לאחר עובד להטבות תכנית היא מוגדרת הפקדה תכנית

, מחויבות כל אין שלחברה כך תלויה ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות מבצעת
 הישות בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע, משתמעת או משפטית
 השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל לשלם כדי הנפרדת

 . קודמות ובתקופות
 

 או ביטוח לחברות המועברים, תשלומים באמצעות ממומנות לעובדים ההטבה תכניות
 . בנאמנות המנוהלות פנסיה לקרנות

 
 מהעובדים השירות לקבלת במקביל עובד הטבות בגין כהוצאות מוכרות כאמור ההפקדות

 .להפקדה זכאים הם שבגינו
 
 והבראה חופשה דמי (2

 
 בסיס על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי חופשה לימי עובד כל זכאי, החוק במסגרת

 בגין והוצאה התחייבות זוקפת הקבוצה. ההעסקה תקופת משך על מתבססת הזכאות. שנתי
 .עובד כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי

 
 תשלום מבוסס מניות .טו

 
החברה מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולק במכשירים הוניים של החברה, 

שבהן החברה מקבלת שירותים מעובדים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של החברה. 
ההוגן של השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה  שוויים

בדוח על הרווח )הפסד( הכולל. סך הסכום הנזקף כהוצאה בדוח על הרווח )הפסד( הכולל נקבע 
 תוך התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות.

 
 האופציות מספר מידתלא המשמשות ההנחות בין נכללים שוק תנאי שאינם הבשלה תנאי

 נדרש שבה התקופה שהיא, ההבשלה תקופת במהלך מוכרת ההוצאה סך. להבשיל הצפויות
 על דוח תאריך בכל. מניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים כל את לקיים
, להבשיל הצפויות האופציות למספר בנוגע אומדניה את החברה מעדכנת, הכספי המצב

 לאומדנים בהשוואה השינוי בהשפעת ומכירה, שוק תנאי שאינם ההבשלה תנאי על בהתבסס
 .בהון מקבילה ובהתאמה, הכולל( הפסד) הרווח על בדוח, קיים אם, המקוריים
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לתשלום מבוסס מניות לנותני שירותים, המסולק במכשירים הוניים של  החברה מפעילה תוכניות
החברה, שבהן החברה מקבלת שירותים מיועצים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של 

החברה. שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים נמדד לפי שווים ההוגן של השירותים לאורך 
תנאי וכר כהוצאה בדוח על הרווח )הפסד( הכולל. תקופת השירות ובתמורה להענקת האופציות מ

הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות הצפויות 
להבשיל. סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל 

ך דוח על המצב בכל תאריהתנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות. 
הכספי, מעדכנת החברה את אומדניה בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל, בהתבסס על 
תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים, אם 

 קיים, בדוח על הרווח )הפסד( הכולל, ובהתאמה מקבילה בהון.
 

מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן בעת מימוש האופציות, החברה 
 ליחסן במישרין, נזקפים לפרמיה על מניות.

 
 רווח )הפסד( למניה טז.

 
חישוב הרווח או ההפסד הבסיסי למניה מבוסס ככלל, על הרווח או ההפסד הניתן לחלוקה לבעלי 

הרגילות הקיימות במחזור המניות הרגילות, המחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות 
 .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. 
 

הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה מדללת )מקטינה את  המניות
 הרווח למניה או מגדילה את ההפסד למניה(.

 
 תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים . זי

 
תקן  - 2019בינואר  1אשר נכנס לתוקף ומחייב עבור תקופות דיווח המתחילות ביום  חדש ןתק

 (IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16דיווח כספי בינלאומי 
 

IFRS 16 17עם יישומו לראשונה את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי  החליף 
בעל השפעה והינו "(. התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי של חכירות, IAS 17"חכירות" )"

 יושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי המ
 

IFRS 16 משנה 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 
ישם את הוראות אלה עבור מאפשר לחוכרים שלא לי IFRS 16לבין חכירה תפעולית. עם זאת, 

חכירות לטווח קצר, לפי קבוצות של נכסי בסיס, ועבור חכירות בהן נכס הבסיס נשוא החכירה הינו 
 בעל ערך נמוך. 

 
IFRS 16 .משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה האם חוזה מכיל חכירה 

 
IFRS 16  .דורש לטפל בכל רכיב חכירה בחוזה כחכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה בחוזה

מאפשר לחוכר לבחור, לפי קבוצות של נכס בסיס, שלא  IFRS 16עם זאת, כהקלה מעשית, 
להפריד רכיבים שאינם חכירה מרכיבי חכירה, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים 

 יו כרכיב חכירה יחיד. כלשהם שאינם חכירה הקשורים אל
 

, כך IAS 17-נותרו דומים לאלה שב IFRS 16עבור מחכירים, כללי החשבונאות במסגרת 
-שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות מימוניות, בדומה לכללים שב

IAS 17 . 
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 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2ביאור 
 
 

את ההקלה המעשית לפיה  IFRS 16במועד היישום לראשונה של החברה החליטה ליישם 
שהתקופה שנותרה לסיומן אינה עולה על חכירות במועד המעבר לא ייושמו הוראות התקן לגבי 

 החברה במועד המעבר שלהסדרי החכירה כלל חודשים. מאחר שהתקופה שנותרה לסיום  12
וכרו במועד המעבר נכס זכויות שימוש והתחייבות בגין חכירה לא ה, חודשים 12-הייתה קצרה מ

הדוחות לא הייתה השפעה על  IFRS 16, ליישום לראשונה של בגין חכירות אלה. בהתאם
 .8, ראה גם ביאור הכספיים

 
 

 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים -  3ביאור 
 

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים, מתמיד באופן נבחנים, דעת ושיקולי אומדנים
 .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

 
 המתקבלים החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת החברה

 לביצוע משמעותי סיכון ישנו שבגינם, וההנחות האומדנים. בפועל המתייחסות לתוצאות זהים יהיו
 .להלן מפורטים, הבאה הכספים שנת במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים בערכם מהותיות התאמות

 
 היוון עלויות פיתוח

 
 יהוונו רק אם התקיימו התנאים המפורטים בביאור האמור. היוון פיתוח ט', עלויות2כאמור בביאור 

הקבוצה עומדת בתנאים להיוון. להערכת  אכן כי ההנהלה של דעתה שיקול על מבוסס יהיה העלויות
לא התקיימו התנאים האמורים לעיל, ולכן לא הוונו  2018-ו 2019בדצמבר  31לימים  הנהלת החברה נכון

 עלויות פיתוח.
 

 אומדן שיעור הריבית להלוואת הבעלים
 

אמדה את שיעור הריבית אותה היא  ,לפיכך .החברה טיפלה בהלוואות הבעלים כנושאות הטבה הונית
תה נדרשת לשלם אילו ההלוואות היו מתקבלות מצדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. שיעור יהי

 )שנתי(. 10.9% -הריבית כאמור, נאמד על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בכ
 

 תשלומים מבוססי מניותשווי הוגן של 
 

החברה אשר הוקצו לעובדים ונותני שירותים, נקבע באמצעות שווים ההוגן של מכשירים הוניים של 
שימוש בשיטות להערכת שווי. החברה מפעילה שיקול דעת, לצורך בחירת שיטות הערכה שונות ולצורך 

הנחת הנחות, המבוססות בעיקרן על תנאי השוק הקיימים בכל תאריך דוח על המצב הכספי. באשר 
 ג.12-ב ו12ווי הוגן ראה ביאורלפרמטרים ששימשו את החברה למדידת ש

 
 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסים:  -  4ביאור 

 
 ניהול סיכונים פיננסיים: .א

 
 גורמי סיכון פיננסיים (1

 
 התוכניתפעילות החברה חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני אשראי וסיכון נזילות. 

הכוללת של החברה לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים 
 הפיננסיים ושואפת למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של הקבוצה. 

 
ידי מועצת -ידי הנהלת החברה בהתאם למדיניות המאושרת על-ניהול הסיכונים מתבצע על

 הה ומעריכה את הסיכונים הפיננסיים. המנהלים. הנהלת החברה מז
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 )המשך(:מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסים   -  4ביאור 
 

 סיכון אשראי (א
 

סיכון אשראי נובע בעיקרו מיתרות המזומנים ושווי מזומנים של החברה. יתרות המזומנים 
ושווי מזומנים של הקבוצה מופקדות בעיקר בתאגידים בנקאיים גדולים בעלי דירוג גבוה 

(ilAAA/Stable , ilAA+/Stable).  
 

 סיכון נזילות (ב
 

ים ומסגרות אשראי זמינות למימון ניהול זהיר של סיכון הנזילות מחייב קיום מספק של מזומנ
הפעילות. החברה שומרת על רמה מספקת של מזומנים, בהתחשב בתחזית תזרימי 

 המזומנים הנדרשים למימון פעילותה, על מנת למזער את סיכון הנזילות אליו היא חשופה.
 

 .ב1 ראה ביאור - של הנהלת החברה הולתוכניותיבאשר למצב הכספי של החברה 
 

 ניהול הון (2
 

יעדי ניהול סיכוני ההון של החברה הינם לשמר את יכולתה של החברה להמשיך ולפעול 
כעסק חי במטרה להעניק תשואה לבעלי המניות והטבות לבעלי עניין אחרים, ולקיים מבנה 

החברה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה  הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון.
 .ון שלה, לרבות הנפקת מניות חדשותלשמר או להתאים את מבנה הה

 
 אומדני שווי הוגן (3
 

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  ●

 (.1זהים )רמה 
 

, אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או 1מחירים מצוטטים, שנכללו ברמה נתונים שאינם  ●
ההתחייבות, בין אם במישרין )כלומר כמחירים( ובין אם בעקיפין )כלומר נגזרים 

 (.2מהמחירים )רמה 
 

נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )נתונים  ●
 (.3( )רמה unobservable inputsשאינם ניתנים לצפייה( )

 
 שווים ההוגן של מכשירים פיננסיים הנסחרים בשווקים פעילים מבוסס על מחיר השוק  

המצוטט נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי. שוק נחשב פעיל אם המחירים המצוטטים 
זמינים בנקל ומתעדכנים באופן סדיר על ידי בורסה, סוחרים, ברוקרים, גופים ענפיים, גופים 
המספקים שירותי תמחור או רשויות פיקוח ממשלתיות, ואם המחירים בשוק זה נקבעים על 

 ות בפועל ובאופן סדיר בין צדדים בלתי קשורים. בסיס עסקות בשוק המתבצע
 

נכסים ו/או התחייבויות פיננסיות  לא קיימיםלחברה  2018-ו 2019בדצמבר  31נכון ליום 
של  2018-ו 2019בדצמבר  31היתרות בדוחות הכספיים ליום בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

נים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות הכוללים מזומ
 חובה, זכאים ויתרות זכות, תואמים או קרובים לשווי ההוגן שלהם.

  



  בע"מ סונוביה

 בע"מ( ננו טקסטיל –)לשעבר 

 )המשך(הכספיים ביאורים לדוחות 

 

18 

 )המשך(:מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסים   -  4ביאור 
 

 :מכשירים פיננסיים לפי קבוצות .ב
 

 :הבאים הפריטים עבור יושמה פיננסיים במכשירים לטיפול החשבונאית מדיניות
 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 נכסים פיננסיים בעלות מופחתת 

 דולר ארה"באלפי  

   :נכסים
 192 709 מזומנים ושווי מזומנים
 ומקדמות מראש הוצאות למעט) חובה ויתרות חייבים

 12 55 (לספקים

 764 204 

 
 

 בדצמבר 31ליום  

 2019 2018 

 מופחתת בעלות פיננסיות התחייבויות 

 דולר ארה"באלפי  

   התחייבויות: 
 327 450 ג17, ראה ביאור ה מבעל שליטההלווא

 ביאור , ראהSAFEהתחייבות בגין הסכם השקעה 
 229 224 .4ב12

 221 217 התחייבות בגין זכות שימוש בפטנט
 - 99 התחייבות בגין חכירה

 204 280 אחרים ספקים וזכאים

 1,270 981 

 
 :פירעוןפיננסיות לפי מועד  התחייבויות .ג

 
 
 
 

 פחות 
 משנה

  שנה בין
 שנים 2-ל

 שנים 2 בין
 שנים 5-ל

 יותר
 שנים 5-מ

 דולר ארה"ב אלפי 

     :2019 בדצמבר 31 ליום יתרה
 - 67 24 24  חכירה בגין התחייבויות

התחייבות בגין רישיון שימוש 
 385 105 35 35 בפטנט

 - - - 450 הלוואה מבעל שליטה
 התחייבות בגין הסכם השקעה

SAFE   224 - - - 

 - - - 280 וזכאים אחרים ספקים

 1,013 59 172 385 

     :2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
התחייבות בגין רישיון שימוש 

 420 105 35 35 בפטנט
    327 הלוואה מבעל שליטה

התחייבות בגין הסכם השקעה 
SAFE 229    

    204 וזכאים אחרים ספקים

 795 35 105 420 
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 )המשך(:מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסים   -  4ביאור 
 
 שינויים בהתחייבויות פיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים ד. 

 מפעילות מימון:

 

 
 

 הלוואה

 מבעל שליטה

התחייבויות  

פיננסיות 

אחרות לזמן 

 ארוך

 

 

 

התחייבויות 

 סך הכל בגין חכירות

  דולראלפי  

 401 - 225 176 2018בינואר  1יתרה ליום 

     :2018שינויים במהלך שנת 

 171   171 תזרימי מזומנים שהתקבלו 

    - תזרימי מזומנים ששולמו

 3  (4) 7 סכומים שנזקפו לרווח או הפסד

לקרן הון בגין עסקאות עם סכומים שנזקפו 

  (27) בעל שליטה

 

 

 (27) 

 548 - 221 327 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 

    

     :2019שינויים במהלך שנת 

 100   100 תזרימי מזומנים שהתקבלו 

 (50) (6) (35) (9) תזרימי מזומנים ששולמו

 102 102   התחייבויות שנוספו בגין חכירה 

 107 3 31 73 סכומים שנזקפו לרווח או הפסד

קרן הון בגין עסקאות עם סכומים שנזקפו ל

  (41) בעל שליטה

 

 (41) 

 766 99 217 450 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 



  בע"מ סונוביה

 בע"מ( ננו טקסטיל –)לשעבר 

 )המשך(הכספיים ביאורים לדוחות 

 

20 

 מזומנים ושווי מזומנים:  -  5ביאור 
 

 פירוט לפי מטבעות:
 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 דולר ארה"באלפי  

 
 142 173 בשקלים

 50 536 במטבע חוץ 

 709 192 

 
 חייבים ויתרות חובה:  -  6ביאור 

 
 ההרכב: א. 

 
 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 דולר ארה"באלפי  

 
 12 55 מוסדות                  

 1 2 הוצאות מראש 

 - 15 אחרים

 72 13 

 
סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת  ערכם בספרים של החייבים ויתרות החובה מהווה קירוב  ב.

 ההיוון אינה מהותית.
 

, להערכת החברה סיכון האשראי של יתרות החייבים 2018-ו 2019בדצמבר  31נכון לימים 
ויתרות חובה האחרים )למעט הוצאות מראש( לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה. 

השווה להפסדי אשראי חזויים  כתוצאה, ההפרשה להפסד בגין יתרות אלה נמדדה בסכום
 2018-ו 2019בדצמבר  31חודשים. יתרת ההפרשה להפסדי אשראי נכון לימים  12בתקופת 

 בגין יתרות אלו הינה זניחה.
 

 החברה אינה מחזיקה בבטוחה כלשהי בגין יתרות חובה אלה.
 

 רכוש קבוע: - 7ביאור 
 

 הינן: 2019והתנועה בהם בשנת הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו, לפי קבוצות עיקריות, 
 

 העלות פחת שנצבר 

 יתרה תוספות יתרה יתרה תוספת יתרה יתרה מופחתת

 לתחילת במשך לגמר לתחילת במשך לגמר בדצמבר 31ליום 

 השנה השנה השנה השנה השנה השנה 2019

 דולר ארה"באלפי 

 
 אלפי דולר. 1-*מייצג סכום הנמוך מ

 
  

 שיפורים במושכר - 15 15 - * * 15
 וציוד משרדיריהוט  - 13 13 - * * 12

1 * * - 1 1 - 
מחשבים וציוד 

 היקפי
28 1 1 - 29 29 -  
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 נכסים והתחייבויות בגין חכירה – 8ביאור 
 

 . IFRS 16, החברה מיישמת את תקן 2019בינואר  1החל מיום  ,ח2כאמור בביאור 
במסגרת הסכמי החכירה החברה חוכרת מצד שלישי משרדים ברמת גן לצורך פעילותה השוטפת. 

. החברה קיבלה מהמחכיר 2021ועד לחודש ספטמבר  2019תוקף הסכם החכירה מחודש ספטמבר 
שנים, ובלבד שתודיע על כך למחכיר לא  3אופציה להארכת הסכם החכירה לתקופת שכירות של עד 

 החכירה. לפני תום תקופת ימים 60-מ יאוחר
 

 נכסים בגין זכות שימוש: .א
 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  

 2019 

 אלפי דולר 

  
 -  2019בינואר  1יתרה ליום 

 102  תוספות

 (4) הוצאות פחת

 98  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 התחייבויות בגין דמי חכירה: ב. 
 

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום  

 2019 

 דולראלפי  

  
 -  2019בינואר  1יתרה ליום 

 102  תוספות
 (6) תשלומים בגין חכירה

 2  הוצאות ריבית

 1  פרשי שערה

 99  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 מסים על ההכנסה:  - 9ביאור 
 

 מיסוי החברה א.
  

 הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
 

, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2016בחודש דצמבר 
, אשר קבע הפחתה נוספת של מס החברות 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017לשנות התקציב 

. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת החוק האמור הוראת שעה 23%לשיעור של  25%משיעור של 
. כפועל יוצא, שיעור מס החברות שחל בשנת 24%יהיה  2017לפיה שיעור מס החברות בשנת 

 . 23%ואילך הינו  2018ושיעור מס החברות שחל משנת  24%היה  2017
 

 רווחי הון בידי החברה חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל החל בשנת המס. 
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 )המשך(:מסים על ההכנסה   - 9ביאור 
 

 הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים .ב
 

 הטבת שמימוש במידה מוכרים הבאות לשנים להעברה מס לצורכי הפסדים בגין נדחים מסים נכסי
 . צפוי הינו עתידית חייבת הכנסה של קיומה באמצעות המתייחסת המס

 
 864-ואלפי דולר  1,698-כ לכדי מגיעיםה הבאות לשנים המועברים מס לצורכי הפסדים לחברה

 בגין נדחים מסים יצרה לא החברה .בהתאמה, 2018-ו 2019 בדצמבר 31 לימים דולר אלפי
 .האל הפסדים

 
 שומות מס .ג

 
נחשבות  2014בהתאם, על פי הוראות הדין, שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד לשנת 
 כסופיות )בכפוף למועדי הגשת הדוחות וקביעות תקופת ההתיישנות על פי דין(.

 
 

 :אחרים - ויתרות זכותזכאים   - 10ביאור 
 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 דולר ארה"באלפי  

 
 - 18 עובדים
 - 42 מוסדות

 6 15 צדדים קשורים

 183 175 הוצאות לשלם 

 250 189 

 
ערכם בספרים של הזכאים ויתרות זכות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון אינה 

 מהותית.
 

 :ותלויות התקשרויות – 11ביאור 
 

 הסכם רישיון שימוש בפטנט  .א
 

, נחתם הסכם רישיון שימוש בפטנט עם בר אילן חברה למחקר ופיתוח בע"מ 2014ביוני  10ביום 
ההסכם(. במסגרת ההסכם,  - נחתם תיקון להסכם זה )להלן 2017באפריל  30( וביום ביראד -)להלן 

בתחום  ביראדניתן לחברה רישיון לעשות שימוש מסחרי בחלק מהפטנטים והידע שבבעלות 
בקטריאלי. הרישיון שניתן לחברה הינו רישיון ייחודי התקף לכל העולם המקנה -הטקסטיל האנטי

נים לשימוש לחברה זכות לפתח, לייצר, להשתמש, לשווק ולמכור מוצרי טקסטיל רב פעמיים הנית
(, הכוללים מצעים, בדים, ריפודים, טקסטיל לשימוש ביתי ו/או ביגוד. זכויות Non-Disposableחוזר )

הפטנט מגינות על תהליך אנטי בקטריאלי ייחודי בתהליך הייצור אשר נמצא בבעלות אוניברסיטת 
 אילן.-בר
 

)ב(  לביןשל זכויות הפטנט  יהיה בתוקף עד למועד המאוחר מבין )א( מועד הפקיעה הרישיוןהסכם 
שיון יבוטל על ידי אחד מהצדדים ישנים מיום המכירה המסחרית הראשונה, אלא אם הסכם הר 15

 שיון.יהסכם הרהוראות על פי 
 

 את הסכומים הבאים: לביראדבתמורה לקבלת הרישיון, החברה התחייבה לשלם 
 
  אלפי דולר. בתיקון להסכם 35סך שיון ביסכום חד פעמי, שאינו ניתן להשבה, לקבלת הזכות לר (1

אלפי דולר תמורת הרחבת  28-כ, החברה שילמה סכום חד פעמי נוסף בסך כמתואר לעיל
 תחולת הרישיון כך שיכלול גם את אזור צפון אמריקה.
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 )המשך(: התקשרויות - 11ביאור 
 
, 2017בהתאם לתיקון להסכם משנת ו 2017אלפי דולר עד לשנת  20בסך  תשלום שנתי (2

לקיזוז כנגד  תשלום זה ניתןאלפי דולר בשנה.  35הינו  2018החל משנת התשלום השנתי 
 כל סוג של תשלומי תמלוגים בגין מוצרים שנמכרו באותה שנה שבה העמלה שולמה.

 
 מהכנסות החברה ממכירת מוצרים שיוצרו באמצעות זכויות הפטנט.  3%תמלוגים בגובה  (3

 
בגין עלויות הכנת מסמכים, רישום פטנט והוצאות אחרות נוספות  ביראדהחברה מחויבת לשפות את 

 בקשר עם זכויות הפטנט.
 

לא תעמוד החברה שהסכם זה של החברה מותנה בעמידתה במספר אבני דרך שנקבעו. במידה 
 ביראדתכנית פעולה סבירה לעמידה באותם יעדים, רשאית  לביראדאבני דרך מבלי לספק  ןבאות

 שיון של החברה. ילבטל את הסכם הר
 

הסכומים ששולמו  בגין בנכס בלתי מוחשיהחברה הכירה , והתיקון להסכם חתימת ההסכם יבמועד
 םמותני םאשר אינ יםהקבוע התשלומים השנתייםהערך המהוון של  בצירוף בפועל באותם מועדים,

 לפי ,אורך החיים החזוי של ההתחייבותבמשך  מושוליש ,בקרות אירועים עתידיים, אלא בחלוף הזמן
הנובעת בזכות  החל מהמועד בו ניתן יהיה להשתמש. נכס זה יופחת 14%-כשיעור היוון של 

 .מהרישיון
 

 Instrument SME 2020 מענק מהאיחוד האירופי במסגרת תכניתאושר לחברה  ,2019בחודש יולי  .ב
Horizon3,361) אלפי דולר  3,741 -כ הינו בסך של כניתובמסגרת הת לחברהתקציב שאושר . ה 
מהתקציב, כך  70%עד שיעור המענק יעמוד על  , כאשרחודשים 24למשך תקופה  (אלפי אירו

אשר יועבר  (אירו אלפי 2,352) אלפי דולר  2,618 -כ שסכום המענק המירבי שאושר הינו בסך של
 לחברה בשלוש פעימות, עם השלמת מחויבויות החברה. 

 
. במהלך שנת (אלפי אירו 1,058אלפי דולר ) 1,178-עם חתימת ההסכם, קיבלה החברה סך של כ

אלפי דולר מתוך המענק שהתקבל אשר הוכר בקיזוז מהוצאות מחקר  246, נוצל סך של 2019
 ופיתוח.

 
החברה תעניק ליועץ כתבי  שירותיותמורת לפיו  עם יועץ, נחתם הסכם שירותים 2017שנת ב .ג

הנהלת החברה לא קיבלה את מלוא השירותים  אופציה בתמורה לשירותים שיוענקו על ידי היועץ.
מיועץ זה ולכן, לא הקצתה עבורו מניות. בהתאם לדעת יועציה המשפטיים של החברה, אם תוגש 

התביעה לא תתקבל. בהתאם לכך, החברה כללה תביעה על ידי היועץ, יותר סביר מאשר לא כי 
 בגין הסכם זה הפרשה בדוחותיה
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 הון:  - 12ביאור 

 
 הון המניות: .א

 
 מורכב ממניות רגילות כדלקמן: 2018-ו 2019בדצמבר  31הון המניות של החברה לימים 

 
 מספר המניות 

 מונפק ונפרע רשום 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2019 2018 2019 2018 

 88,879,797 90,646,484 300,000,000 300,000,000 ללא ערך נקוב

 
ות בעלי המניות, זכות לקבלת פמניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באס

 רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק החברה.
  

 גיוסי הון: .ב
 
על מזכר הבנות מחייב עם גוף ההשקעות הסיני החברה חתמה  ,2016בדצמבר  19ביום  (1

ZTMST דולר  אלפי 200כאשר  ,דולר מיליון 3של  סכום כולל בחברה, לפיו הוא ישקיע
הסכם השקעה  ייחתםבסיומו שלהשלמת תהליך בדיקת נאותות  עדישולמו כמקדמה 

נחתם הסכם סופי ומחייב  2017לפברואר  17לאחר השלמת בדיקת הנאותות, ביום  .מחייב
ולא מומש לכדי השקעה לאור הגבלות  2017על ידי הצדדים, אשר בוטל בחודש יוני 

 רגולטוריות בסין באותה התקופה.
 

מניות רגילות בגין המקדמה  ZTMST 2,535,958 -הקצתה החברה ל ,2017ביוני  1ביום 
הסכם זה התהוו לחברה הוצאות הנפקה בסך  בגין דולר למניה. 0.079ששולמה בשווי של 

 .של תמורת ההנפקהדולר אשר הוכרו כקיטון אלפי  42
 

 85חתמה החברה על הסכם השקעה עם משקיע פרטי בסך של  ,2017באוקטובר  2ביום  (2
כתבי אופציה  1,000,000-מניות רגילות ו 1,000,000וללת: דולר, תמורת חבילה הכ אלפי

. האופציה תקפה דולר למניה 0.085מניות רגילות במחיר מימוש של  1,000,000לרכישת 
השווי ההוגן של כתבי האופציה נמדד לפי מודל בלק  למשך שלוש שנים ממועד ההקצאה.

 אלפי דולר. 30-אנד שולס והסתכם לכ
 

חתמה החברה על הסכם השקעה נוסף עם המשקיע הפרטי בסך  ,2018בינואר  25ביום 
כתבי  1,200,000-מניות רגילות ו 1,200,000דולר, תמורת חבילה הכוללת: אלפי  102של 

דולר למניה. האופציה  0.085מניות רגילות במחיר מימוש של  1,200,000אופציה לרכישת 
ן של כתבי האופציה נמדד לפי מודל השווי ההוג תקפה למשך שלוש שנים ממועד ההקצאה.

 אלפי דולר. 36-בלק אנד שולס והסתכם ל
 

 14חתמה החברה על הסכם השקעה עם משקיע פרטי בסך של  ,2018באוגוסט  2ביום  (3
כתבי אופציה  164,706 -מניות רגילות ו 164,706דולר, תמורת חבילה הכוללת:  אלפי

 ולר למניה האופציה אינה מוגבלת בזמן.ד 0.085לרכישת מניות רגילות במחיר מימוש של 
 

 נותקרשתי עם  SAFEהשקעה מסוג  הסכמי, חתמה החברה על 2018אוקטובר חודש ב (4
כל  אלפי דולר 115-אלפי אירו )כ 200של בחברות הזנק בסכום כולל התומכות הון סיכון 

בזמן, החברה שאינה מוגבלת  ( בתמורת לזכות המרה למניות1.15שע"ח  לפי אחד 
 לתנאים להלן: םבהתא

 
מיליון דולר, ההשקעה תומר באופן  1במקרה של סבב גיוס בחברה בסכום העולה על  (א

מיליון דולר לבין שווי שנקבע  7אוטומטי למניות החברה לפי שווי גיוס, כנמוך מבין, 
 .20%בסבב הגיוס בהנחה של 
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 )המשך(: הון  - 12ביאור 
 
 

כפי שנקבע בהסכם, הנפקה או שינוי שליטה, טרם אירוע  בקרות אירוע הנזלה (ב
 כמתואר בסעיף א' לעיל, יהיו המשקיעים זכאים לבחור בין קבלת החזר השקעתם 

 
 מיליון דולר. 7במזומן לבין המרה למניות רגילות לפי שווי חברה של 

 
במקרה של חדלות פירעון, טרם אירוע כמתואר בסעיף א' לעיל, זכות ההמרה תפקע  (ג

 והמשקיע יהיה זכאי להחזר ההשקעה בעדיפות על יתר בעלי המניות.
 

 , במסגרת ההתחייבויות השוטפות,כהתחייבות פיננסיתבסכומה המלא סווגה השקעה זו 
, במזומן או בכמות לא החברה עשויה להידרש להשיב סכום זהלאור העובדה כי וזאת 

 .העשויים להתרחש בכל עת בקרות אירועים שאינם בשליטתהקבועה של מניות, 
 

בסך כולל של  משקיעים פרמס, חתמה החברה על הסכמי השקעה עם 2019יוני בחודש  (5
מניות רגילות, במחיר של  1,539,103תמורתם הקצתה החברה למשקיעים  אלפי דולר 125

 דולר למניה. 0.081
 

 אופציות שהוענקו לעובדים:  .ג
 
כתבי אופציה  5,100,000ה של החברה הענק, אישר דירקטוריון 2019בדצמבר  29 ביום (1

תמורת תוספת  (ערך נקובת )ללא כל כתב אופציה המיר למניה אח. נושאי משרה לשני
 לכל כתב אופציה.דולר  0.03מימוש של 

שנים, בשמונה מנות שוות אשר יבשילו  4נפרסת על פני אלו תקופת ההבשלה של אופציות 
בדצמבר  31. נכון ליום מהעובדים של כל אחד החל ממועד תחילת ההעסקהחודשים  6כל 

שנים ממועד סיום  5. כתבי האופציה יפקעו לאחר כתבי אופציה. 3,506,250הובשלו  2019
 ההבשלה של כל ההענקה.

 
( IPOכהנפקה ראשונית לציבור ) וד נקבע בהסכם כי בקרות "עסקה", כהגדרתה בהסכםע

  סקה., תקופת ההבשלה תואץ למועד העאו עסקת מיזוג
 

אופציה, במועד ההענקה, חושב על פי מודל בלק אנד שולס. הסך כתב השווי ההוגן של כל 
 . אלפי דולר 306 -הכולל של ההטבה הנובעת מהענקה זו מסתכם ל

 
כתבי אופציה  3,400,000 ה של , אישר דירקטוריון החברה הענק2019בדצמבר  29 ביום (2

תוספת מימוש  תמורת (ערך נקובת )ללא אח כל כתב אופציה המיר למניהלמנכ"ל החברה. 
 לכל כתב אופציה.דולר  0.05של 

  שנים ממועד ההענקה. 5כתבי האופציה הובשלו במועד ההענקה והן ניתנות למימוש במשך 
 

אופציה, במועד ההענקה, חושב על פי מודל בלק אנד שולס. הסך כתב השווי ההוגן של כל 
 . אלפי דולר 154 -מסתכם להכולל של ההטבה הנובעת מהענקה זו 

 
להלן ההנחות לחישוב שווין ההוגן של אופציות אלו למועד אישור ההענקה על ידי הדירקטוריון 

 בהתאם מודל בלק אנד שולס:
 

 2019 

  

 1.6% ריבית חסרת סיכון
 0% דיבידנד צפוי

 48.4% תנודתיות צפויה
 5-6 אורך חיים חזוי )שנים(
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 )המשך(: הון  - 12ביאור 
 :2019בשנת להלן התנועה במספר האופציות שהוענקו לעובדים 

 
 2019 

 

 מספר
 תהאופציו

 ממוצע
 משוקלל

 מחיר של
 המימוש

 ממוצע
 משוקלל

יתרת  של
אורך חיים 

 חוזי

  

דולר 
 שנים ארה"ב

 - - - קיימות במחזור לתחילת השנה
 5.7 0.038 8,500,000 הוענקו
 - - - חולטו

 - - - פקעו 

 5.7 0.038 8,500,000 קיימות במחזור לתום שנה

 5.7 0.04 6,906,250 ניתנות למימוש בתום השנה 

 
 לא הוענקו אופציות לעובדים. 2017-ו 2018בדצמבר  31נכון ליום 

 
 :תשלום מבוסס מניות ליועצים ונותני שירותים .ד

 
, נחתם הסכם שירותים עם יועץ בתחום ניהול הכספים לפיו תמורת 2014בחודש אוקטובר  (1

סכום אלפי דולר בחודש, כאשר חצי מה 1תשלם ליועץ  החברהשירותי הנהלת חשבונות 
דולר עבור כל  500ישולם במזומן וחציו ישולם באמצעות הנפקה מניות השוות לסך של 

 מניות.  823,991הוענקו ליועץ , 2019בדצמבר  31חודש. נכון ליום 
 

, נחתם הסכם שירותים עם יועץ בתחום המחקר והפיתוח אשר ישמש 2017בינואר  1ביום  (2
של החברה. תמורת השירותים החברה תעניק ליועץ כתבי אופציה  Advisory Board -כ

 כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החברה, ללא תוספת דולר לשנה.אלפי  25בשווי של 
בדצמבר  31ההוגן של כתבי האופציה הוערך לפי שווי השירותים. נכון ליום  ןמימוש. שווי

הסתיים הסכם יעוץ  2020בחודש ספטמבר  .כתבי אופציה 895,988, הוענקו ליועץ 2019
 החברה. מומשו למניותזה והאופציות 
 

, נחתם הסכם שירותים עם יועץ נוסף בתחום המחקר והפיתוח אשר 2018בינואר  12ביום  (3
של החברה. תמורת השירותים החברה תעניק ליועץ כתבי  Advisory Board -ישמש כ

. כתבי האופציה ניתנים אלפי ש"ח לחודש( 5,000) דולר לשנה אלפי 60אופציה בשווי של 
מימוש. שווי ההוגן של כתבי האופציה הוערך לפי שווי למימוש למניות החברה, ללא תוספת 

. עד למועד סיום ההסכם, 2018ביולי  12השירותים. הסכם מתן השירותים הסתיים ביום 
האופציות מומשו למניות  2020בחודש בספטמבר  .כתבי אופציה 350,040קיבל היועץ 

 החברה.
 

עם שתי קרנות  SAFE, חתמה החברה על הסכמי השקעה 2018בחודש אוקטובר  (4
. בנוסף להסכם ההשקעה, נחתם באותו מועד, עם כל 4'ב12מובילות, כמתואר בביאור 

ינתן על ידי יאחת מהקרנות הסכם למתן שירותים להכרות עם משקיעים ופיתוח עסקי ש
אלפי  65-הקרן לחברה, בתמורה החברה תקצה לכל אחת מהקרנות מניות בשווי כולל של כ

מניות. תמורת  782,268ההסכם, הוקצו לכל אחת מהקרנות דולר. במועד חתימת 
 השירותים הוכרה על פני תקופת השירות בהתאם לשווים ההוגן של השירותים.

  
, נחתם הסכם שירותים עם יועץ נוסף בתחום המחקר והפיתוח 2019בפברואר  10ביום  (5

יועץ של החברה. תמורת השירותים החברה תשלם ל Advisory Board -אשר ישמש כ
כתבי אופציה  443,130ליועץ העניקה דולר לשעת ייעוץ. בנוסף, החברה  1,200סכום של 

ההוגן של כתבי האופציה  ןשווי הניתנים למימוש למניות החברה, ללא תוספת מימוש.
מומשו האופציות  2020בחודש ספטמבר הוערך לפי מחיר המניה במועד ההענקה. 

 ה.שהובשלו עד אותו מועד למניות החבר
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 )המשך(:הון   - 12ביאור 
 

, חתמה החברה על הסכם עם מפיץ מניות, לפיו בגין כל השקעה 2019במאי  16ביום  (6
ש יוני דמסכום ההשקעה. בחו 10%שתגיע מידיו לחברה הוא יהיה זכאי למניות בשווי 

בביאור אלפי דולר כמתואר  25, עקב השקעה שבוצעה על ידי חברה קנדית בסך 2019
 .דולר 2,500מניות לפי שווי של  30,775, הוקצו למפיץ לעיל 5ב'12
 

יועץ למתן שירותי הכרות עם משקיעים , חתמה החברה על הסכם עם 2019 ביוני 16ביום  (7
מניות למועד  123,101אלפי דולר, המהווים  10תמורתם החברה תעניק ליועץ מניות בשווי 

 ההסכם.
 

 :ופיתוח מחקר הוצאות - 13 ביאור
 

 בדצמבר 31-שהסתיימה בשנה  

 2019 2018 2017 

 דולר ארה"באלפי  

 
 -  - 71 הוצאות שכר עבודה ונלוות

 32  230 457 קבלני משנה ויועצים
 49  60 408 תשלום מבוסס מניות

 -  34 30 חו"ללנסיעות 
 -  - 10 חומרים ומתכלים

 33 36 15 אחרות

 - - (246) מענק שהתקבל מהאיחוד האירופי - בניכוי

 745  360 114 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות:  - 14ביאור 

 
 בדצמבר 31-שנה שהסתיימה ב 

 2019 2018 2017 

 דולר ארה"באלפי  

 - - 104 הוצאות שכר ונלוות

 30 33 29 ביקורת ומשפטיות

 88 57 49   שירותים מקצועיים

 6 15 135 תשלום מבוסס מניות

 49 32 53 אחרות

 370 137 173 

 
 הכנסות )הוצאות( מימון:  - 15ביאור 

 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 דולר ארה"באלפי  

    הוצאות מימון:
 (1) (2) (5) עמלות בנקים וסליקה

 (17) (27) (41) הוצאות ריבית בגין הלוואה מבעל שליטה
 - - (2) הוצאות ריבית בגין חכירה

 (19) - (26) ריבית אחרותהוצאות 

 (19) - (39)  הפרשי שער, נטו

 (56) (29) (113) סך הוצאות מימון

    
    הכנסות מימון:

 - 20  - הפרשי שער, נטו 

 -  20 - סך הכנסות מימון

 (56) (9) (113) הוצאות מימון, נטו
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 :הפסד למניה  - 16ביאור 
 

ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה בממוצע המשוקלל  ידי חלוקת-ההפסד הבסיסי למניה מחושב על
, כולל מניות רגילות שיונפקו בעת מימוש אופציות ללא תוספת של מספר המניות הרגילות המונפקות

 מימוש.
 

 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 דולר ארה"באלפי  

 

 (343) (506) (1,228) הפסד לשנה

    
    המשוקלל של מספרהממוצע 

 84,154,595 88,048,891 90,992,446 המניות הרגילות המונפקות   

 0.004 0.006 0.013 הפסד בסיסי למניה )דולר ארה"ב(

 
נתוני הפסד המדולל למניה זהים לנתוני ההפסד הבסיסי למניה, מאחר שהשפעת הכללתן של מניות 

 מדללות פוטנציאליות אינה מדללת.
 

 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  - 17ביאור 
  

 .2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -"בעל עניין" 
 

 IAS 24.-כהגדרת מונח זה ב -"צד קשור" 
 

הנכללים, יחד עם גורמים   Key management personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה )
 .חברי הדירקטוריוןבעל השליטה ו( כוללים את IAS 24אחרים, בהגדרת "צד קשור" האמורה ב 

 
 עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: .א

 
 בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 דולר ארה"באלפי  

שכר ומשכורת לבעלי עניין 
 - - 78 המועסקים/שהועסקו בחברה

 - - 2 מספר העובדים 
 17 27 41 הטבה בגין הלוואה מבעל שליטה

 
 יתרות עם בעלי עניין: .ב

 
 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 דולר ארה"באלפי  

 

 327 450 )ראה סעיף ג' להלן( מבעל שליטהה הלווא

 6 15 צדדים קשורים

 465 333 
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 :)המשך(עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   - 17ביאור 
 

כולל של , התקבלו הלוואות מבעל השליטה בסך 2019בדצמבר  31ועד ליום  2015החל משנת  .ג
  , אשר בהתאם להסכמת הצדדים, אינן צמודות ואינן נושאות ריבית.דולר אלפי  450

 
ומסווגת במסגרת  המלאהעומדת לפירעון לפי דרישה מוכרת בערכה שליטה המבעל ה הלוואה

מעסקות עם בעל שליטה הוצאות מימון כנגד קרן הון ב מכירה. החברה ההתחייבויות השוטפות
 10.9% -הוערכה בשיעור של כ ריבית השוק .ריבית השוקבגין ההטבה הגלומה בהלוואה ביחס ל

 2017-ו 2018, 2019בשנים הריבית שנזקפה לקרן הון  ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. סך על
 בהתאמה. ,דולראלפי  17 -, ודולר אלפי 27, אלפי דולר 41 הינה 

 
 לפרטים בדבר פירעון יתרת ההלוואה על ידי בעל השליטה. 'ו18 רביאוראה 

 
 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי:  - 18ביאור 

 
חתמה החברה על הסכם ההעסקה עם מנכ"ל לחברה, במסגרתו אושרה  ,2020בפברואר  1ביום  .א

 תמורת( נקוב ערך ללא) אחת למניה המיר אופציה כתב כלכתבי אופציה.  3,500,000הענקה של 
כתבי האופציה יובשלו הבשלה חודשית על פני  .אופציה כתב לכל דולר 0.03 של מימוש תוספת

ש במשך חמש שנים ממועד ההענקה. במקרה של סיום שלוש שנים. כתבי האופציה ניתנות למימו
העסקה, האופציות יהיו ניתנות למימוש כנמוך מבין שנתיים ממועד סיום העסקה וחמש שנים 

. בתום 2020בספטמבר  30ביום  על ידי דירקטוריון החברה אושררהממועד הענקה. הענקה זו 
 .חולטו כתבי האופציה שטרם הובשלווהסתיימה העסקתו של עובד זה,  ,2020חודש מאי 

 
על הסכם ההעסקה עם נושא משרה, במסגרתו אושרה חתמה החברה  ,2020במרס  1ביום  .ב

 תמורת( נקוב ערך ללא) אחת למניה המיר אופציה כתב כלכתבי אופציה.  700,000הענקה של 
הבשלה חודשית על פני  כתבי האופציה יובשלו .אופציה כתב לכל דולר 0.03 של מימוש תוספת

 יםחודשים ממועד ההענקה. כתבי האופציה ניתנ 6ארבע שנים, כאשר תקופת ההבשלה תחל תוך 
זו אושרה על ידי דירקטוריון  הענקה .מנה ההקצאה של כל ממועד חמש שניםבמשך  למימוש
 .2020בספטמבר  30ביום  החברה

 
אלפי  10חתמה החברה על הסכם השקעה עם משקיע פרטי בסך כולל של  ,2020 סבמר 3ביום  .ג

 דולר למניה.  0.137מניות רגילות במחיר של  73,220דולר, תמורת 
 חתמה החברה הסכם השקעה נוסף עם משקיע זה להשקעה נוספת של   ,2020 סבמר 25ביום 

 למניה.דולר  0.171של  במחירמניות רגילות  58,625דולר, תמורת  אלפי 10
 

, חתמה החברה על הסכם הפצה עם מפיץ, לפיו ניתנו למפיץ זכויות הפצה 2020ביולי  7ביום  .ד
אשר זכויות ההפצה  B2Bבלעדיות של מוצרי החברה בקזחסטן, כאשר ההסכם מחריג עסקאות 

 בגינן נותרות בידי החברה. על פי ההסכם, החברה תספק למפיץ ערכת מוצר להרכבה עצמית )" 
(“Kit  יהיה אחראי להשלמת הייצור, שיווק והפצה באזור זו. בתמורה לזכויות ההפצה והוא

הבלעדיות באזור זה, הספק מתחייב להזמין מהחברה כמות מינימלית של מוצרים לפי מחיר 
 המכירה שנקבע בהסכם.

 
, חתמה החברה על הסכם הפצה עם מפיץ, לפיו ניתנו למפיץ זכויות הפצה 2020באוגוסט  13ביום  .ה

בלבד. על פי ההסכם, החברה תספק למפיץ  B2Bבלעדיות של מוצרי החברה באנגליה ללקוחות 
יהיה אחראי לשיווק והפצה באזור זו. בתמורה לזכויות ההפצה הבלעדיות באזור זה, והוא מוצרים 

 חייב להזמין מהחברה כמות מינימלית של מוצרים לפי מחיר המכירה שנקבע בהסכם.הספק מת
 

ג' הוחזרה במלואה לבעל 17, יתרת הלוואת הבעלים המתוארת בביאור 2020בחודש ספטמבר  .ו
 השליטה.

 
 לעובדים אופציה כתבי 8,713,917 של הענקה החברה דירקטוריון אישר בספטמבר 30ביום  .ז

  של מימוש תוספת תמורת( נקוב ערך ללא) אחת למניה המיר אופציה כתב כל. משרה ונושאי
הינה הבשלה רבעונית של מנות  אלו אופציות של ההבשלה תקופת .אופציה כתב לכל דולר 0.075

 יפקעו האופציה כתבי .מהעובדים אחד כל של ההעסקה תחילת ממועד החל שנים 3 פנישוות על 
 .ההענקה כל של ההבשלה סיום ממועד שנים 5 לאחר
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  תוכן העניינים 
  
  
  

  דף  

    

  2  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

    בדולרים של ארה"ב ($)  - דוחות כספיים תמציתיים

  3  על המצב הכספי תמציתי דוח 

  4  הכולל  הרווחעל  תמציתי דוח 

  5  על השינויים בהון תמציתי דוח 

  6-7  על תזרימי המזומניםתמציתי דוח 

  8-16  התמציתיים הכספייםביאורים לדוחות 
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 בע"מ  סונוביהסקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח 
  
  

  מבוא 
  

 ליום הדוח התמציתי על המצב הכספי את החברה), הכולל  –(להלן    סונוביה בע"משל   המצורף הכספי המידע את סקרנו
לתקופות   המזומנים  על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי  התמציתיים הדוחות ואת 2020ביוני    30

חודשים שישה  הדירקטוריון באותו שהסתיימו של  ולהצגה וההנהלה תאריך.  לעריכה   לתקופות כספי מידע של אחראים 
 כספי מידע לעריכת ביניים", וכן הם אחראים לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות בהתאם אלה ביניים

לפי ביניים לתקופות ד' אלה  ניירות של פרק  (דוחות תקנות  היא  אחריותנו .1970  -ל  "התש ומיידיים), תקופתיים ערך 
  .על סקירתנו אלה בהתבסס ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע

 
  היקף הסקירה 

  
 כספי מידע של חשבון בישראל  בדבר "סקירה רואי לשכת של 2410(ישראל)   סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

סקירה של המבקר החשבון  רואה ידי על הנערכת ביניים לתקופות מורכבת לתקופות כספי מידע של היישות".   ביניים 
 ואחרים. סקירה אנליטיים סקירה נהלי הכספיים והחשבונאיים, ומיישום לעניינים האחראים אנשים עם מבירורים, בעיקר

מצומצמת  במידה הינה  ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר  ניכרת בהיקפה   אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני 
 לכך, אין מזוהים בביקורת. בהתאם להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל ביטחון שניוודע להשיג לנו מאפשרת

  .קורתבי של דעת חוות מחווים אנו
 

  מסקנה 
  

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

  
בהתבסס בפיסקה לאמור בנוסף לא על הקודמת,  לסבור הגורם דבר  ליבנו לתשומת בא סקירתנו,   הכספי שהמידע לנו 

מכל אינו ל"הנ הוראות הבחינות ממלא,  אחר  של פרק לפי הגילוי המהותיות,  (דוחות ניירות תקנות ד'   תקופתיים ערך 
  . 1970 -ל "התש  ומיידיים),

  
  
  
  
  
  
 קסלמן וקסלמן  אביב,-תל
  רואי חשבון   2020בספטמבר  30

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב   
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  סונוביה בע"מ 
  ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  דוח תמציתי על המצב הכספי 

  2020 ביוני 30ליום 
  בדצמבר  31  ביוני  30  

  2020  2019  2019  
  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  ארה"ב אלפי דולר  
 

      נ כ ס י ם 
      נכסים שוטפים: 

  709  120  408  מזומנים ושווי מזומנים
  -  -   500  לקוחות

  72  48  153  חייבים ויתרות חובה 
  -   -   195  מלאי

  1,256  168  781  
        

        נכסים שאינם שוטפים: 
  28   -  30  רכוש קבוע, נטו 

  98   -  87  נכס בגין זכות שימוש

  309   309  303  נכסים בלתי מוחשיים

  420  309   435  

  1,216   477  1,676  סך נכסים

        
        בהון התחייבויות, בניכוי גרעון 

        התחייבויות שוטפות: 
  450   444  450  הלוואה מבעל שליטה 

       זכאים ויתרות זכות: 
  30   25  135  ספקים ונותני שירותים 

  250   235  348  אחרים 
  SAFE 245  228   224התחייבויות פיננסיות בגין הסכמי השקעה  

 18   -  18  התחייבות בגין חכירה  
  4  4  4  שימוש בפטנט   רישיון התחייבות בגין  

  932   -  504  מענק מראש מהאיחוד האירופי 
  1,704  936  1,908  

        התחייבויות שאינן שוטפות: 
  213  215  211    שימוש בפטנט   רישיון התחייבות בגין     

  81  -   71  חכירה התחייבות בגין  

  282  215  294   
  2,202 1,151  1,986  ס ך  התחייבויות

        
        הון: 

  825   800  867  מניות ופרמיה הון 
  101   79  125  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה 

  658   199  689  כתבי אופציה 
  (2,570)  (1,752) ) 1,991(  יתרת הפסד 

  (986)  (674)  ) 310(  סך הון  

  1,216   477  1,676    )בניכוי גרעון בהוןוהון (סך התחייבויות 

  
  יהושע הרשקוביץ

 דירקטוריון מנכ"ל ויו"ר 
  גרבלי -דנה יעקב  

 סמנכ"לית כספים 
  . 2020 רבספטמב  30תאריך אישור תמצית הדוחות הכספיים: 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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  סונוביה בע"מ 
  טקסטיל בע"מ) ננו   –(לשעבר 

  הכולל הרווח דוח תמציתי על  

  2020 ביוני 30יום ב החודשים שהסתיימ 6 של הלתקופ
  

  
  חודשים שהסתיימו   6

  ביוני  30-ב
שנה שהסתיימה 

בדצמבר   31-ב
2019   2020  2019  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  דולר ארה"באלפי   
  

  -   -  1,728  הכנסות ממכירת מוצרים

  -   -  276  המכירותעלות 

  -   -  1,452  רווח גולמי 

        

  745  240 157  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

  -   -   438  מכירה ושיווקהוצאות 

  370  94  209  הוצאות הנהלה וכלליות

  ) 1,115(  ) 334(  648  מפעולות  )הפסדרווח (

        

  ) 113(  ) 76(  ) 96(  מימון  הוצאות

 -   -   -   מימון הכנסות

  ) 113(  ) 76(  ) 69(  הוצאות מימון, נטו 

       

  )הפסד רווח (  - לתקופהרווח (הפסד) 
  ) 1,228(  (410)  579  כולל לתקופה 

        

        -  )בדולר למניה ( )הפסדרווח (

  ) 0.013(  ) 0.005(  0.006  בסיסי  

  ) 0.013(  ) 0.005(  0.006  בדילול מלא

  
  

   הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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  סונוביה בע"מ 
  ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

    על השינויים בהון יתמציתדוח 

  2020ביוני  30ביום  החודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ
            
    

הון מניות  
  ופרמיה 

קרן הון  
מעסקאות עם  

  בעל שליטה 

  
  כתבי 

  אופציה 

  
  יתרת הפסד 

  
  סך ההון
(גרעון  
  בהון) 

  ארה"באלפי דולר   
  ) 986(  ) 2,570(  658  101  825  (מבוקר)  2020בינואר  1יתרה ליום 

            החודשים שהסתיימו ביום  6תנועה במהלך  
            : (בלתי מבוקר) 2020ביוני  30
  579  579        לתקופה  כולל רווח

  20  -  -  -  20 ת הנפקת מניו
  53    31    22  תשלום מבוסס מניות

  24      24    שליטה מבעל בגין הלוואה הטבה 

  ) 310(  ) 1,991(  689  125  867  (בלתי מבוקר)  2020 ביוני 30יתרה ליום 

  ) 467(  ) 1,342(  175  60  640  (מבוקר)  2019בינואר  1יתרה ליום 
            החודשים שהסתיימו ביום  6תנועה במהלך  

            : (בלתי מבוקר) 2019ביוני  30
  (410)  (410)        לתקופה  הפסד כולל
  125        125  ת הנפקת מניו

  59    24    35  תשלום מבוסס מניות
  19      19    מבעל שליטה בגין הלוואה הטבה 

  (674)  (1,752)  199  79  800  (בלתי מבוקר)  2019 ביוני 30יתרה ליום 

  ) 467(  ) 1,342(  175  60  640  (מבוקר)  2019בינואר  1יתרה ליום 
            (מבוקר): 2019תנועה במהלך שנת  
 ) 1,228( ) 1,228(      הפסד כולל לשנה

  125       125  הנפקת מניות 
 543  483  60  תשלום מבוסס מניות

 41   41    הטבה בגין הלוואה מבעל שליטה

 ) 986( ) 2,570( 658 101 825  (מבוקר)  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.הביאורים המצורפים 
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  1 -(המשך) 
  סונוביה בע"מ 

  ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  על תזרימי המזומנים יתמציתדוח 

  2020ביוני  30ביום  החודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ
  
  

  
  חודשים שהסתיימו   6

  ביוני  30-ב
שנה שהסתיימה 

בדצמבר   31-ב
2019    2020  2019  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  דולר ארה"באלפי   
  

        -  תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות
ששימשו  שנבעו מפעילות שוטפת ( מזומנים נטו

  347  ) 294(  ) 305(      , ראה נספח א' )לפעילות שוטפת
        

        -  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  ) 29(  -   ) 3(  רכישת רכוש קבוע
        

  ) 29(  -   ) 3(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  
        

        : תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  100   100  -   קבלת הלוואה מבעל שליטה 
  ) 9(  -   -   החזר הלוואה לבעל שליטה 

  125   125  20  תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו 
  ) 7(  -   -   התחייבות בגין רישיון שימוש בפטנט פירעון קרן 

  ) 1(  -   ) 8(  פירעון קרן התחייבות בגין חכירה 

  208  225  12  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

  526  )69(  ) 296(  במזומנים ושווי מזומנים (קיטון) גידול 

  192  192  709  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

(הפסדים) מהפרשי שער בגין יתרות  רווחים 
  מזומנים ושווי מזומנים 

  
)4 (  )3 (  (9)  

  709  120  408  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

  
  

  

  
  
  

  

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.  
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  2 -(סיום)  
  סונוביה בע"מ 

  ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  על תזרימי המזומניםדוח תמציתי 

  2020ביוני  30ביום  החודשים שהסתיימ 6של  הלתקופ
  
  

  
  חודשים שהסתיימו   6

  ביוני  30-ב
שנה 

שהסתיימה 
  31-ב

בדצמבר 
2019    2020  

 
  
2019  

  (מבוקר)   (בלתי מבוקר)   

  דולר ארה"באלפי   
  

  (א)  תזרימי המזומנים מפעולות:      
  לתקופה  )הפסדרווח (  579  ) 410(  (1,228)

  התאמות בגין:       
  והפחתות פחת  18  -   6

  תשלום מבוסס מניות  53  59  543
  הוצאות מימון, נטו   49  35  110

        
(569)  )316 (  699    

  שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:       
  גידול ביתרת לקוחות   ) 500(  -  - 

  חובה גידול בחייבים ויתרות   ) 81(  ) 34(  (59)

  גידול במלאי   ) 195(  -  - 

  גידול בזכאים ויתרות זכות  203  56  76

932   -  )428 (  
  במענק מראש מהאיחוד (קיטון)  גידול                 

  האירופי                
949  22  )1,001 (    

  מזומנים ששימשו לפעילות שוטפת:       
  ריבית ששולמה       ) 3(  -   ) 33(

347  )294 (  )305 (  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת (ששימשו לפעילות  

  שוטפת) 

        

      
ב)  מידע בדבר פעילויות מימון והשקעה שאינן (

  כרוכות בתזרימי מזומנים: 

102      
הכרה בנכס זכויות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה  

  חדשה 

        

        
  

 
  כספיים תמציתיים אלה.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות 
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  סונוביה בע"מ 
  ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים

  2020 ביוני 30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  : כללי  - 1ביאור 
  
  התאגדות ופעילות   א.

  
(לשעבר בע"מ  (להלן    -סונוביה  בע"מ)  טקסטיל  ביום    -ננו  בישראל  התאגדה   29החברה) 

, שונה שמה של החברה מננו טקסטיל בע"מ לסונוביה  2019במרס    28ביום  .  2013בדצמבר  
  בע"מ.

עוסקת  זו,  במסגרת  בקטריאליים.  אנטי  טקסטיל  מוצרי  של  וייצור  בפיתוח  עוסקת  החברה 
בעלות   כימיות  פורמולציות  ייצור  הכוללת  ייחודית  טכנולוגיה  של  ופיתוח  במחקר  החברה 

״אפליקציות״) והחדרתן באופן מכני למשטחים שונים    ״אפליקציה״ או  -תכונות שונות (להלן  
כגון, בדים, עורות, פלסטיקה וכיו"ב, באמצעות תהליך פיזיקלי בשם ״קוויטציה אולטרסונית״ 

  הטכנולוגיה). -(להלן 
ביראד 2014ביוני    10ביום   עם  החברה  התקשרה  החברה  -,  בע״מ,  ופיתוח  למחקר  חברה 

- תחות במכוני המחקר והפיתוח של אוניברסיטת בר האחראית על מסחור הטכנולוגיות המפו
אנטי לאפליקציות  הנוגעים  פטנטים  שני  בגין  המסחור  זכויות  את  ורכשה  בקטריאליות  -אילן, 

  בשימוש בטכנולוגיה. 
, לאור התקדמותה בשלב המחקר והפיתוח, עוסקת 2020בנוסף, החל מרבעון ראשון לשנת  

מוצרים   של  ומכירה  שיווק  בייצור,  על ההחברה  המבוססים  הרחב,  לציבור  המיועדים 
זה  ובכלל  ובקטריות,  וירוסים  מפני  הגנה  למשתמש  לספק  ושתוכננו  החברה  של  הטכנולוגיה 

למועד   הקורונה.  במחלת  הידבקות  אלהמפני  כספיים  דוחות  בייצור, אישור  עוסקת  החברה   ,
בקטריאלי - אנטי  ) עם ציפויwashableשיווק ומכירה של מסיכות מגן לפנים עמידות לכביסה (

  ואנטי וויראלי, המיועדות לציבור הרחב.
  

  המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר. 
  

  המצב הכספי   ב.
   

, פעילות החברה לא הפיקה הכנסות והיא מומנה בעיקר 2019בדצמבר  31עד ליום 
 ,הנפקות פרטיות או הלוואות בעליםבדרך של ממקורות מימון שהעמידו בעלי מניותיה, 

  מהאיחוד האירופאי.שהתקבל מענק מו
  

בייצור, מכירה ושיווק של מסיכות החברה החלה , כמתואר לעיל, 2020 סהחל מחודש מר 
והחלה להפיק הכנסות משמעותיות אשר  בקטריאלי ואנטי וויראלי- עם ציפוי אנטין מג

  תומכות במימון פעילותה השוטפת של החברה והמשך פעילות הפיתוח.
  

  .החוזר בהון וגרעון שוטפת מפעילות שלילימזומנים  תזרים, לחברה 2020 ביוני 30 ליום
, בהתבסס על צפי  ההנהלה תזרים המזומנים הצפוי של החברה להערכת, זה דוח למועד

 מספקבהיקף   והינ ,ההנהלה תוכניותו מכירות, תקבול נוסף בגין מענק מהאיחוד האירופי
לאחר מועד  חודשים 12 של לתקופה העסקיות תוכניותיה את לממש לחברה המאפשר

  פרסום הדוח.  
  

  משבר נגיף הקורונה   .ג
  

השפיעה הן על  2019) ברחבי העולם שהחלה בתום COVID-19הקורונה ( התפשטות נגיף  
הפעילות הריאלית והן על הפעילות הפיננסית בישראל ובעולם. התפשטות זו והתחלואה 

הובילה לעלייה בביקוש למוצרים אנטי בקטריאליים ואנטי ויראליים, עקב כך במהלך הרבעון 
והחלה בייצור, שיווק ומכירה של מוצרים  החברה זיהתה הזדמנות זו  2020הראשון לשנת 

המיועדים לציבור הרחב, המבוססים על הטכנולוגיה של החברה ושתוכננו לספק למשתמש 
הגנה מפני וירוסים ובקטריות, ובכלל זה מפני הידבקות במחלת הקורונה. בנוסף לכך, שווקים 

ויראליים, כגון  -נטיבקטריאליים וא- חדשים שעד כה לא הטמיעו טיפולים אפליקטיביים אנטי
שוק התחבורה היבשתית והאווירית, בוחנים כיום טכנולוגיות שונות בתחום לצורך הטמעתן 

הקורונה השפעות מרחיקות לכת על   מגפתלבקווי הייצור בעתיד הקרוב. יחד עם זאת, 
כלכלות העולם ובפרט על הסחר העולמי, כאשר למועד התשקיף קיימת האטה עולמית  

  בצמיחה ובפעילות הכלכלית אשר עלולה להוביל לכדי מיתון עולמי. 
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  סונוביה בע"מ 
 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  
  : בסיס העריכה של הדוחות הכספיים  - 2ביאור 

  
החודשים   6  ולתקופת הביניים של  2020  ביוני  30המידע הכספי התמציתי של החברה ליום    .א

(להלן    השהסתיימ תאריך  לתקן   -באותו  בהתאם  נערך  הביניים")  לתקופת  הכספי  "המידע 
"), וכולל את  IAS 34"  -"דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן    34חשבונאות בינלאומי מספר  

התש"ל ומיידיים),  תקופתיים  (דו"חות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  הנדרש  הנוסף  - הגילוי 
1970  . 

  
המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את כל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות  
הכספיים  הדוחות  עם  ביחד  הביניים  לתקופת  הכספי  במידע  לעיין  יש  שנתיים.  כספיים 

לשנת   הכספי   2019השנתיים  הדיווח  לתקני  מצייתים  אשר  אליהם,  נלוו  אשר  והביאורים 
) ופרשנויות International Financial Reporting Standardsהבינלאומיים  תקנים  שהם   (

 ) בחשבונאות  לתקינה  הבינלאומי  המוסד  ידי  על  פורסמו   International Accountingאשר 
Standards Board  להלן) ה   - )  בהתאם IFRS-תקני  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  וכוללים   (

 . 2010-לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע
  
(תיקון), 2017במרס    30ביום   ומיידיים)  תקופתיים  (דוחות  ערך  ניירות  תקנות  פורסמו   ,

העומד   -(להלן    2017- התשע"ז מדווח  תאגיד  לפיה  הקלה  היתר,  בין  הכוללות,  התקנות), 
משנת   החל  לפרסם,  רשאי  בתקנות,  כקבוע  פטור"  קטן  "תאגיד  דוחות 2017בהגדרת   ,

כספיים על בסיס חצי שנתי חלף הדיווח הרבעוני. החברה, המהווה "תאגיד קטן פטור" כאמור  
ם, מתכונת הדיווח של החברה הינה על בתקנות, בחרה ליישם את ההקלה האמורה. בהתא 

  . בסיס חצי שנתי
  

לתקופ  החברההכנסות   פעילותה  שהסתיימ  6  של  הותוצאות   ביוני   30ביום    ההחודשים 
שתסתיים 2020 בשנה  להן  לצפות  שניתן  והתוצאות  ההכנסות  על  בהכרח  מצביעות  אינן   ,
  . 2020בדצמבר  31ביום 

  
  אומדנים   .ב

  
ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש עריכת דוחות כספיים  

החברה   של  החשבונאית  מדיניותה  יישום  על  משפיעים  אשר  והנחות,  חשבונאיים  באומדנים 
עשויות  בפועל  התוצאות  המדווחים.  וההוצאות  ההכנסות  ההתחייבויות,  הנכסים,  סכומי  ועל 

  להיות שונות מאומדנים אלו.
  

) significantהכספיים ביניים תמציתיים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים (בעריכת הדוחות  
אשר הופעלו על ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ואי הודאות הכרוכה 
במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלו בדוחות הכספיים השנתיים לשנה שהסתיימה  

  . 2019בדצמבר  31ביום 
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  סונוביה בע"מ 
 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

 
  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

  
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, 

של   השנתיים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  ששימשו  אלה  עם  עקביים  , 2019 לשנתהחברה  הינם 
  כמפורט להלן:למעט 

  
  הכנסות   .א

  
החברה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה בהתאם להסכם 

המכירה. עבור כל מחויבות ביצוע, החברה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא  
מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן. מחויבות ביצוע מקוימת לאורך 

לקוח מקבל וצורך בו זמנית את ה א)זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: 
ביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס   )ב ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה;

ביצועי החברה אינם יוצרים  )אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו; או ג
נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, ולחברה יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור 

עים שהושלמו עד לאותו מועד. ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא ביצו
  הכנסות החברה מוכרות בנקודת זמן. מן.וכרת בנקודת זמ

  
לשוק הפרטי בעיקר באמצעות החברה מייצרת ומוכרת מוצרים , 2020החל מחודש מרץ 

האינטרנט מוכרות כאשר באמצעות  שבוצעוהכנסות בגין מכירות מכירה באינטרנט. 
  מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.אלה . התשלום בגין עסקאות נשלחים ללקוח המוצרים

  
, כאשר למפיץ את המוצריםמוכרת כאשר החברה מסרה מכירת סחורות למפיצים 

לסיטונאי שיקול דעת מלא בנוגע לערוץ המכירה ומחיר המכירה של המוצרים, ולא קיימת  
. מסירת המפיץמחויבות שלא קוימה, שיכולה להשפיע על קבלת המוצרים על ידי 

הסחורות לא מתרחשת, עד אשר המוצרים נשלחו למיקום המוגדר, סיכוני התיישנות 
יבל את המוצרים בהתאם לחוזה המכירה, תנאי ק המפיץ , וכן למפיץואובדן הועברו 

  הקבלה פקעו או שלחברה ראיות אובייקטיביות שכל הקריטריונים לקבלה מולאו.  
  

לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת  המכירות מוכרות 
הסחורות שהובטחו ללקוח למעט סכומים אשר נגבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי  

המכירות אינן כוללות מרכיב מימוני, מכיוון    מוצגות נטו ממע"מ. תכירה מסוימים. ההכנסומ
  שהן מתבצעות עם תקופת אשראי קצרה משנה. 

  
  

  מלאי   .ב
 

  המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם.
  

  ותוצרתעלות מוצרים קנויים . יוצא ראשון" -העלות נקבעת על בסיס "נכנס ראשון 
, עלויות ישירות אחרות ועלויות  קבלני משנהכוללת עלויות עיצוב, חומרי גלם,  בתהליך
) של מתקני Normal capacity, בהתבסס על קיבולת נורמלית (קבועות בייצור תקורה

  הייצור. 
  

  שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלויות
  מדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.השלמה ואו

  
  דיווח מגזרי   .ג

  
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים המוגש למקבל  

ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה, אשר אחראי על הקצאת משאבים לתחומי 
  .הפעילות של החברה והערכת הביצועים שלהם 
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  סונוביה בע"מ 
 טקסטיל בע"מ) ננו   –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  
  מידע מגזרי:  - 4ביאור 

  
ההנהלה קבעה את מגזרי הפעילות של הקבוצה בהתבסס על המידע אשר נסקר על ידי מקבל   .א

של   הראשי  התפעוליות  החברה  שהינו,  החברהההחלטות  המשאבים   ,מנכ"ל  הקצאת  למטרת 
  למגזרים והערכת הביצועים שלהם. 

 
ופיתוח של  ) מחקר 1( כדלקמן: פעילות מגזרי שנימדווחת בדוחותיה הכספיים על החברה   .ב

חטיבת   - (להלן טיפולים אפליקטיביים לטקסטיל באמצעות שימוש בגלי אולטרסאונד
) ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי טקסטיל לשימוש רב פעמי בעלי תכונות אנטי 2(  הטכנולוגיה)

  חטיבת המוצרים).  -(להלן בקטריאליות ואנטי ויראליות
  

רה היתה עבור חטיבת הטכנולוגיה ולא בהח  , כל פעילות הפיתוח של2020עד לחודש מרס  
  היו הכנסות ממכירת מוצרים.

  
את הכנסות   הכוללהמגזר,  מס לפני הרווחביצועי מגזרי הפעילות נבחנים על בסיס מדידת 

החברה מפעילות כל מגזר בניכוי עלויות המתייחסות באופן ישיר לכל מגזר. הוצאות הנהלה 
מימון אשר אינן ניתנות לייחוס באופן ישיר אינן נכללות בתוצאות וכלליות והוצאות או הכנסות 

  כל אחד ממגזרי הפעילות. 
   

  : 2020ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  6- תוצאות המגזרים ל  .ג
  

  ך הכל ס טכנולוגיה  מוצרים   
  בדולר ארה"ב   

 1,728  - 1,728  סך הכנסות המגזר
     

 857 (157)  1,014  רווחי (הפסדי המגזר) 
  (209)      הוצאות הנהלה וכלליות שלא יוחסו בין המגזרים 

  (69)      מימון הוצאות

  579      רווח לתקופה 

        
  

הרוב   .)B2B) ומכירות סיטונאיות (B2Cמכירות ישירות ללקוח (מ נובעותהחברה הכנסות  
  מכירות ישירות.נובע מ 2020ביוני  30 ליום המוחלט של ההכנסות

  
 30החודשים שהסתיימו ביום  6-להלן פילוח הכנסות חטיבת המוצרים לפי אזור גיאוגרפי ל

  :2020ביוני 
:  

 
 מוצרים   
בדולר    

  ארה"ב 
   

 904  אמריקה  צפון
  453  ישראל
  179  אמריקה  דרום
  192  העולם  שאר
  1,728  לתקופה  ההכנסות סך
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 סונוביה בע"מ 
 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  מכשירים פיננסיים וסיכונים פיננסיים:  - 5ביאור 
  

  ניהול סיכונים פיננסיים   .א
  

  פעילות החברה חושפת אותה למגוון של סיכונים פיננסיים.
כאמור לעיל, המידע הכספי לתקופת הביניים אינו כולל את המידע והגילויים הנדרשים 

במסגרת דוחות כספיים שנתיים, לרבות בנוגע לניהול הסיכונים הפיננסיים של החברה ויש  
  2019לעיין במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 

  . והביאורים אשר נלוו אליהם
  

    סיכוני אשראי
  

  קוחות.  כרטיסי אשראי מליתרות בגין סיכוני אשראי נובעים בעיקר ממזומנים ושווי מזומנים, 
סיכון , החברה החלה במכירות ללקוחות בעיקר באמצעות האינטרנט. 2020החל משנת 

אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות 
מבוצעות  החברהמכירות ללקוחות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. 

להערכת  דרך פלטפורמות תשלומים בסחר אלקטרוני או בתשלום מראש. בכרטיסי אשראי 
  .הינו נמוך אלוין יתרות בגהחברה סיכון האשראי 

  
  : הון  – 6ביאור 

    
  השקעות בהון החברה:  .א

 
, חתמה החברה על הסכם השקעה עם משקיע פרטי בסך כולל של  2020במרס  3ביום 

  דולר למניה.  0.137מניות רגילות במחיר של  73,220דולר, תמורת  10,000
  

, חתמה החברה הסכם השקעה נוסף עם משקיע זה להשקעה  2020במרס  25ביום 
דולר  0.171במחיר של מניות רגילות  58,625דולר, תמורת  10,000נוספת של  

  למניה.
 

  תשלום מבוסס מניות:   .ב
 

a.  החברהחתמה החברה על הסכם ההעסקה עם מנכ"ל  ,2020בפברואר  1ביום ,
 למניה המיר אופציה כתב  כלכתבי אופציה.  3,500,000במסגרתו אושרה הענקה של 

כתבי  .אופציה כתב לכל דולר 0.03 של  מימוש תוספת תמורת) נקוב  ערך ללא( אחת
למימוש  יםהבשלה חודשית על פני שלוש שנים. כתבי האופציה ניתנהאופציה יובשלו 

במשך חמש שנים ממועד ההענקה. במקרה של סיום העסקה, האופציות יהיו ניתנות 
למימוש כנמוך מבין שנתיים ממועד סיום העסקה וחמש שנים ממועד הענקה. השווי 

נמדד באמצעות מודל בלק אנד שולס  ההוגן של כתבי אופציה אלו למועד ההענקה
, המנכ"להסתיימה העסקתו של   ,2020אלפי דולר. בתום חודש מאי  210- והסתכם לכ

  .חולטו כתבי האופציה שטרם הובשלוו
 

b.  על הסכם ההעסקה עם נושא משרה, במסגרתו חתמה החברה  ,2020במרס  1ביום
 ללא( אחת למניה המיר אופציה כתב כלכתבי אופציה.  700,000אושרה הענקה של 

כתבי האופציה   .אופציה כתב לכל דולר 0.03 של מימוש תוספת תמורת) נקוב ערך
 6יובשלו הבשלה חודשית על פני ארבע שנים, כאשר תקופת ההבשלה תחל תוך 

שנתיים ממועד  למימוש במשך חודשים ממועד ההענקה. כתבי האופציה ניתנות 
הענקה זו טרם אושרה על ידי דירקטוריון החברה. השווי ההוגן של כתבי  .ההבשלה

אלפי  84- דל בלק אנד שולס והסתכם לכאופציה אלו למועד ההענקה נמדד באמצעות מו
 דולר. 
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  סונוביה בע"מ 
 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

 
  (המשך):   הון – 6ביאור 

  
  

בהתאם מודל בלק אנד    ההענקהלהלן ההנחות לחישוב שווין ההוגן של אופציות אלו למועד 
  שולס:

 
  2020  

  1.8%-1.6%  ריבית חסרת סיכון
  0%  דיבידנד צפוי

 49.7% -48.4%  תנודתיות צפויה
  2-6  אורך חיים חזוי (שנים) 

 
   :אירועים מהותיים שהתרחשו במהלך תקופת הדוח  - 7ביאור 

  
 

וכפי שעודכן  2014ביוני  10שנחתם ביום  שימוש בפטנט עם ביראדההסכם רישיון בהתאם ל  .א
, החברה מחויבת  2020עם תחילת המכירות בתום חודש מרס  ,2017באפריל  30ביום 

מהכנסות החברה ממכירת מוצרים שיוצרו באמצעות  3%בגובה  לביראד תמלוגיםבתשלום 
, החברה כללה בדוחותיה הכספיים התחייבות בגין  2020ביוני  30ליום זכויות הפטנט. 

, בניכוי  אלפי דולר, בהתאם למכירות בפועל לתקופה 18-תמלוגים לביראד בסך כולל של כ
  סכום התשלום השנתי הקבוע. 

 
זכויות  ניתנו להחברת הפצה לפיו  החברה על הסכם הפצה עם , חתמה2020מאי ב 14ביום   .ב

החברה תספק   ,על פי ההסכם הפצה בלעדיות של מסיכות המגן בבוליביה, פרו ואורוגוואי.
בתמורה לזכויות ההפצה   למפיץ מוצרים והוא יהיה אחראי לשיווק והפצה במדינות אלו.

מחיר   לפישל מוצרים להזמין מהחברה כמות מינימלית התחייב הבלעדיות באזור זה, הספק  
 .המכירה שנקבע בהסכם

 
זכויות הפצה   ניתנו למפיץעם מפיץ, לפיו חתמה החברה על הסכם הפצה  ,2020יוני ב 1ביום   .ג

החברה תספק למפיץ  ,סכםאפריקה. על פי הה בבלעדיות של מוצרי החברה במספר מדינות  
מוצרים והוא יהיה אחראי לשיווק והפצה במדינות אלו. בתמורה לזכויות ההפצה הבלעדיות 

לפי מחיר המכירה  של מוצרים באזור זה, הספק מתחייב להזמין מהחברה כמות מינימלית 
  שנקבע בהסכם. 
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  סונוביה בע"מ 
 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  הדוחות הכספיים (המשך) ביאורים לתמצית 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  למניה ) הפסד רווח (  - 8ביאור 
 

ידי חלוקת ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה  -הבסיסי למניה מחושב על )הפסד רווח ( ה
כולל מניות רגילות שיונפקו בעת מימוש , בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות

 אופציות ללא תוספת מימוש. 
 

 
 

לשישה חודשים שהסתיימו  
 ביוני  30ביום 

נה ש
הסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 2019 2019 
 אלפי דולר ארה"ב 

 
 ) 1,228( ) 410( 579 לשנה רווח (הפסד) 

    
    הממוצע המשוקלל של מספר 

 90,992,446 90,103,275 92,084,857 המניות הרגילות המונפקות   

 ) 0.013( ) 0.005( 0.006 בסיסי למניה (דולר ארה"ב)  )הפסדרווח (
      

הממוצע המשוקלל של מספר המניות  
  הפוטנציאליות

  
99,087,441  90,103,275 90,992,446 

 ) 0.013( ) 0.005(  0.006  רווח (הפסד) מדולל למניה (דולר ארה"ב) 
 

הפסד המדולל למניה זהים לנתוני ההפסד הנתוני  2019ביוני   30-ו 2019בדצמבר  31לימים 
  פוטנציאליות אינה מדללת. הבסיסי למניה, מאחר שהשפעת הכללתן של מניות מדללות 
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  סונוביה בע"מ 

 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  
  עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:   - 9ביאור 

  
 . 2010-כספיים שנתיים), התש"עכהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות  -"בעל עניין" 

 
 IAS 24.-כהגדרת מונח זה ב -"צד קשור" 

 
הנכללים, יחד עם גורמים   Key management personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה (

 ) כוללים את בעל השליטה וחברי הדירקטוריון.IAS 24אחרים, בהגדרת "צד קשור" האמורה ב 
  
  
  וצדדים קשורים: עסקות עם בעלי עניין   .א

 
   

לשישה חודשים שהסתיימו  
 ביוני  30ביום 

שנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2020 2019 2019 
 אלפי דולר ארה"ב 

שכר ומשכורת לבעלי עניין  
 78 -  103 המועסקים/שהועסקו בחברה 

  2  -   2  העובדים   מספר
  41  19  24  שליטה  מבעל הלוואה בגין הטבה

 
 עניין: יתרות עם בעלי   .ב

  
 

 
  
 

 
                   

 : ג. הלוואה מבעל שליטה
 

, התקבלו הלוואות מבעל השליטה בסך כולל של 2020 ביוני 30ועד ליום  2015החל משנת 
   דולר, אשר בהתאם להסכמת הצדדים, אינן צמודות ואינן נושאות ריבית. אלפי  450

  
ה מבעל השליטה העומדת לפירעון לפי דרישה מוכרת בערכה המלא ומסווגת הלווא ה

מעסקות עם  הוצאות מימון כנגד קרן הון ב . החברה מכירה במסגרת ההתחייבויות השוטפות
 ריבית השוק.בעל שליטה בגין ההטבה הגלומה בהלוואה ביחס ל

 
  ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי.   על 10.9% -הוערכה בשיעור של כ  ריבית השוק

  לפרטים בדבר פירעון יתרת ההלוואה על ידי בעל השליטה  ג' 10 רביאוראה 
  
  

   

  בדצמבר  31  ביוני  30  
  2020  2019  2019  

  אלפי דולר ארה"ב  

הלוואה מבעל שליטה (ראה סעיף ג'  
  להלן) 

450  444  450  

  15  6  27  זכאים אחרים 
  477  450  465  
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  סונוביה בע"מ 
 ננו טקסטיל בע"מ)  –(לשעבר 

  ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים (המשך) 

  2020ביוני  30ליום 

  (בלתי מבוקרים) 

  
  

 : אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי -  10ביאור 
  

הסכם הפצה עם מפיץ, לפיו ניתנו למפיץ זכויות הפצה  , חתמה החברה על 2020ביולי  7ביום   .א
אשר זכויות  B2Bקזחסטן, כאשר ההסכם מחריג עסקאות בלעדיות של מוצרי החברה ב

ערכת מוצר להרכבה . על פי ההסכם, החברה תספק למפיץ ההפצה בגינן נותרות בידי החברה
. בתמורה לזכויות אזור זובשיווק והפצה  להשלמת הייצור, יהיה אחראי הוא וKit“) עצמית (" 

ההפצה הבלעדיות באזור זה, הספק מתחייב להזמין מהחברה כמות מינימלית של מוצרים לפי  
  מחיר המכירה שנקבע בהסכם. 

 
, חתמה החברה על הסכם הפצה עם מפיץ, לפיו ניתנו למפיץ זכויות  2020באוגוסט  13ביום   .ב

בלבד. על פי ההסכם, החברה   B2Bללקוחות  בבריטניההפצה בלעדיות של מוצרי החברה 
תספק למפיץ מוצרים והוא יהיה אחראי לשיווק והפצה באזור זו. בתמורה לזכויות ההפצה 

הבלעדיות באזור זה, הספק מתחייב להזמין מהחברה כמות מינימלית של מוצרים לפי מחיר  
  המכירה שנקבע בהסכם.

 
הוחזרה במלואה לבעל  לראלפי דו 450בסך , יתרת הלוואת הבעלים 2020בחודש ספטמבר   .ג

  השליטה. 
 

כתבי אופציה   8,713,917אישר דירקטוריון החברה הענקה של  ,2020בספטמבר  30ביום   .ד
 תמורת) נקוב ערך ללא( אחת למניה המיר  אופציה כתב כללעובדים ונושאי משרה בחברה. 

 .אופציה כתב לכל דולר  0.075 של  מימוש תוספת
  

  החל שנים 3  פניהינה הבשלה רבעונית של מנות שוות על   אלו אופציות של ההבשלה תקופת
 ממועד שנים  5 לאחר יפקעו האופציה  כתבי. מהעובדים  אחד כל  של ההעסקה  תחילת ממועד
  .ההענקה  כל של  ההבשלה סיום
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 "מבע סונוביה 

 "(החברה)"

 –)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  ערך ניירות לתקנותא 56 בתקנהאירועים כהגדרתו  דוח

, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה והפרסום של 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

 ועד מועד פרסום התשקיף 2020 יוניב 30 ליוםהחברה  שלהדוחות הכספיים 

 

של החברה הדוחות הכספיים  החתימה והפרסום שלאירועים מהותיים לאחר מועד לא התקיימו 

 , למעט כמפורט להלן:2020בספטמבר  30, שנחתמו ביום 2020ביוני  30ליום 

  737,834 -מניות ו 92,956 , אישר דירקטוריון החברה הענקה של2020 באוקטובר 28 ביום .1
לאחר  כתבי אופציה 73,784 -ו מניות 9,296) בחברה משרה ונושאלעובדים אופציה  כתבי

 תמורת( נקוב ערך ללא) אחת למניה יםהמיר אופציהה יכתב. (1:10איחוד הון ביחס של 
 .אופציה כתב לכל דולר 0.75 של מימוש תוספת

 
 מנהל היצור של החברהל אושרהלהסכם העסקה  בהתאם, 2020 באוקטובר 28 ביום .2

לאחר איחוד הון  מניות 35,000)מניות רגילות של החברה  350,000 שלהקצאה  ()"העובד"
, תקצה 1.9.2020שתחילתה ביום כמענק חתימה חד פעמי וכן, לתקופה  .(1:10ביחס של 

אלפי  45, מניות רגילות של החברה בשווי 1.12.2020החברה לעובד מידי רבעון, החל מיום 
ש"ח כחלק משכר עבודה לו זכאי העובד בגין עבודתו בחברה. חישוב כמות המניות 
המוקצות יעשה במועד ההקצאה מעת לעת, על פי השווי הממוצע של מניית החברה 

הקצתה החברה  2020בנובמבר  24ביום חודשים שקדמו למועד ההקצאה. בשלושת ה
. לפרטים 30.11.2020 – 1.9.2020תקופה מניות רגילות של החברה עבור ה 4,918לעובד 

 לתשקיף 3בפרק  3.6.4.1נוספים ראו סעיף 

בין החברה לבין נותן שירותים נקבע, כי נותן  2020באוקטובר  28בהסכם מיום  .3
יק לחברה שירותי עיצוב גרפי לאתרי האינטרנט של החברה בהיקף כולל השירותים יענ

דולר ארה"ב לשעה. כן נקבע בהסכם, כי התמורה הכוללת בגין  75שעות תמורת  225של 
 52,595לנותן השירותים בדרך של הקצאת )בהיקף המפורט לעיל( תשולם השירותים 

(. 1:10לאחר איחוד הון ביחס של מניות  5,260מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה )
בהסכם נקבע עוד, כי ככל שנותן השירותים ייתן לחברה שירותים בהיקף שעות נמוך 
יותר, זכאותו למניות החברה עבור השירותים תחושב פרו רטה בהתאם למתן השירותים 

שעות  225על ידו בפועל. ההסכם יגיע לסיומו לאחר גמר מתן השירותים לפיו בהיקף של 
יום  21קודם לכן במתן הודעה בכתב של אחד הצדדים למשנהו על סיום ההסכם  או

מניות רגילות ללא  5,260הקצתה החברה לנותן השירותים  2020בנובמבר  24ביום  מראש.
 . ערך נקוב של החברה על פי ההסכם

בין למסחור פטנטים וידע נחתם תיקון שני להסכם הרישיון  2020באוקטובר  29ביום  .4
חברה למחקר ופיתוח בע״מ, חברה בת של אוניברסיטת בר אילן, -ביראדהחברה לבין 

האחראית על מסחור הטכנולוגיות המפותחות במכוני המחקר והפיתוח של 
. במסגרת התיקון להסכם הורחב היקף ("הסכם הרישיון"האוניברסיטה )להלן: 

כם הרישיון וכן עודכנו המוצרים אותם רשאית החברה לייצר, לשווק ולמכור תחת הס
היעדים )אבני הדרך( בהם על החברה לעמוד במסגרת ההסכם ובכלל זה, אושרה עמידתה 

 של החברה בחלק מהיעדים והוארך המועד לעמידה ביתר היעדים. 

של ביצוע איחוד  אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 2020בנובמבר  5ביום  .5
מניות רגילות של  10, באופן שכל 1:10הון המניות המונפק והנפרע של החברה ביחס של 

מניה רגילה ללא ערך נקוב, ללא שינוי בהון הרשום  1-החברה ללא ערך נקוב תאוחדנה ל
לכל בעל מניות שהאיחוד כן אישרה האסיפה כי במסגרת איחוד ההון הנ"ל של החברה. 
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שבר מניה נוסף בכמות שתיצור יחד עם השבר הקיים מניה יותיר בידיו שבר מניה, יוקצה 
 אחת מאוחדת ושלמה.

אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את החלפת תקנון  2020בנובמבר  5ביום  .6
 לתשקיף. 4ההתאגדות של החברה לתקנון המצורף לפרק 

מס':  פרסמה החברה טיוטת תשקיף ראשונה לציבור )אסמכתא 2020בנובמבר  16ביום  .7
 לשוק ההוןפרסמה החברה מצגת  2020בנובמבר  17-ו 16 ימיםבו (2020-01-114796

 (.2020-01-114949)אסמכתא מס':  ותיקון למצגת, בהתאמה

פרסום ביום ( "הסכם ההשקעה")להלן:  2020בנובמבר  2הסכם השקעה מיום על פי  .8
והתוספת  1א)ב(15 'כשירים' לפי סעיף ה החברה למשקיעיםצתק התשקיף ועובר לפרסומו

כתבי  655,739-מניות רגילות ללא ערך נקוב ו 655,739 ,הראשונה לחוק ניירות ערך
( בתמורה להשקעה בסך 1:10אופציה לא סחירים של החברה )לאחר איחוד הון ביחס של 

טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר  תבוצעההקצאה מיליוני ש"ח.  6כולל של 
על ידי  אושרהההשקעה  הסכם פי עלהאופציה  וכתביות המני הקצאת. בבורסה

נוספים בקשר עם הסכם ההשקעה  לפרטים .2020בנובמבר  16דירקטוריון החברה ביום 
 לתשקיף. 3בפרק  3.6.6.1ראו סעיף 

 מי"הסכ)להלן: בהסכמי השקעה נוספים התקשרה החברה  2020בנובמבר  24-ו 23 ימיםב .9
'כשירים' לפי סעיף  משקיעים 20 מתוכםמשקיעים פרטיים,  31עם  ("הנוספים ההשקעה

ביום  ,ההשקעה הנוספים הראשונה לחוק ניירות ערך. על פי הסכמיוהתוספת  1א)ב(15
מניות רגילות ללא  720,212 למשקיעים פרסום התשקיף ועובר לפרסומו תקצה החברה

ש"ח, המשקף מחיר של  6,590,000כולל של  כוםסה"כ( תמורת סערך נקוב של החברה )ב
 טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה תבוצעההקצאה ש"ח למניה.  9.15

על ידי  האושר הנוספים ההשקעה הסכמי פי על המניות קצאתה. על פי התשקיף
לפרטים נוספים בקשר עם הסכמי ההשקעה  .2020בנובמבר  24דירקטוריון החברה ביום 

 לתשקיף. 3בפרק  3.6.6.2הנוספים ראו סעיף 

כל אחד ל 2020בנובמבר  25ביום , הקצתה החברה 2020בנובמבר  24על פי הסכמים מיום  .10
סה"כ  סחירים של החברה ) כתבי אופציה לא 63,091 לחברה שני נותני שירותיםמ

(. בהתאם להסכמים, כל אחד מנותני השירותים יעניק שירותים אופציה כתבי 126,182
)"תקופת ההסכם"(, חודשים  12במשך תקופה של פרסום והשיווק לחברה בתחום ה

כתבי מסך  1/12 כמות שלבסיומו של כל חודש תבשיל במהלך תקופת ההסכם כאשר 
אופציה שהוקצו לכל אחד מנותני השירותים. תוספת המימוש של כתבי האופציה 

 60הינה לכתב אופציה ותקופת המימוש  ש"ח 9.15שהוקצו לנותני השירותים הינה 
 אושרה השירותים לנותני האופציה כתבי הקצאת .ההקצאהבמועד שתחילתם  חודשים

  .2020בנובמבר  25 ביום החברה דירקטוריון ידי על

בין החברה  (SAFE"")להלן:  Simple Agreement for Future Equityעל פי הסכמי  .11
ולאחר הקצאת ניירות הערך  ביום פרסום התשקיף ועובר לפרסומולבין צדדים שלישיים, 

 ם, כהגדרתוהסכמי ההשקעה הנוספים על פי הסכם ההשקעה)לרבות למשקיעים בחברה 
מניות רגילות של החברה כנגד סכומים  462,546החברה לצדדים השלישיים (, תקצה לעיל

ההקצאה ארה"ב.  דולר 268,023-כ כולל שלשהשקיעו הצדדים השלישיים בחברה בסך 
לפרטים . תשקיףהעל פי בבורסה שום ניירות הערך של החברה למסחר לפני ריתתבצע 

  לתשקיף. 3בפרק  3.6.2-ו 3.6.1ראו סעיפים  SAFE-נוספים אודות הסכמי ה

ש"ח בתוספת אלפי  250בסך דמי תיווך אישרה החברה תשלום  2020בנובמבר  25ביום  .12
לא קשור עבור תיווך בין החברה לבין המשקיעים במסגרת הסכם  צד שלישילמע"מ 

 כהגדרתו לעיל.  ,ההשקעה
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 29.11.2020: ביום נחתם

 

                          

 יהושע הרשקוביץ

 דירקטוריוןהיו"ר 

 גרבלי-דנה יעקב 

 סמנכ"לית כספים
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 לכבוד
 בע"מ סונוביה

 
 א.ג.נ.,

 
שצפוי  מדףשל הצעה ראשונה לציבור של מניות החברה ותשקיף תשקיף להשלמה  הנדון:

 2020בנובמבר  30להתפרסם ביום 

 "(התשקיף "-" והחברה")להלן בהתאמה: 

 
 כדלהלן:בקשר עם התשקיף שבנדון, בהתאם לבקשתכם, הרינו לחוות את דעתנו 

 תשקיף.בתוארו נכונה תשקיף, הפי הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על  .1

 נפיק את ניירות הערך המוצעים, באופן המתואר בתשקיף. לחברה הסמכות לה .2

 תשקיף.נכללים בהדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם  .3

 .תשקיףבאנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל 

 
 בכבוד רב,           

 
 
 

 , עו"דאלדר אברס                        , עו"דויקטור תשובה                          
 

 משרד עורכי דין – ויקטור תשובה ושות'
 

  

 ויקטור תשובה ושות'
  

   משרד עורכי דין  
  Victor Tshuva & Co.    

  Law Offices   

  40 תובלרח' 
 6קומה  מגדל ספיר,

     40 Toval St. 
Sapir Tower, 6

th
 floor 

 5252247גן ־רמת
 ישראל

     Ramat-Gan 5252247  
Israel 

 Tel.+972-3-6138484      03-6138484טל. 
 Fax.+972-3-6138585      03-6138585פקס. 

  e-mail: victor@vtlaw.co.il     

 .Victor Tshuva, Adv   ויקטור תשובה, עו"ד

 אלדר אברס, עו"ד*
 , עו"דעידו גרשי

 יהונתן ליאון, עו"ד
 אבנר רפטאר, עו"ד

 
 יורק-*רישיון לעריכת דין במדינת ניו

 
 

  Eldar Abras, Adv.* 
Ido Gershi, Adv.  
Jehonathan Leon, Adv. 
Avner Rafter, Adv. 
 
 
*Also admitted in New York 
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 פרטים נוספים – 11 פרק

 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 11111

-ניירות  ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשנ"הא לתקנות 4בהתאם להוראות תקנה 

מדף ותשקיף  החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף, 1995

לאחר השלמת ההנפקות בהתאם , ואולם, תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים להשלמה

 , בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות1לתשקיף זה )ככל שיושלמו(

 

 להצעת ניירות הערך והנפקתםהוצאות בקשר  11111

ניירות ( לחוק 1()1)א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

1 במסגרת ההודעה משלימה יפורטו ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף זה )כולל 1968-ערך, התשכ"ח

 עמלת חיתום, ריכוז והפצה(1

 

 חוות דעת של רואה החשבון 11111

 לתשקיף זה1  9לחוות דעת רואה החשבון של החברה ראה פרק 

 

 מזומניםמלאה ב בתמורההקצאת ניירות ערך שלא  11141

 11111חברה לא הקצתה ניירות ערך, שלא תמורת מזומנים, למעט כמתואר בסעיף בשנתיים האחרונות ה

 לתשקיף זה1 1בפרק 

 

 עיון במסמכים 11151

בתשקיף  העתקים מתשקיף זה, מההיתר לפרסומו, וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים

, בשעות גן-רמת 40תובל עורכי דין, מרחוב  –משרד עורכי הדין ויקטור תשובה ושות' זה, עומדים לעיון ב

ניירות רשות התשקיף מפורסם באתר האינטרנט של של בתיאום מראש1 בנוסף, עותק והעבודה הרגילות, 

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilערך, שכתובתו: 

www.maya.tase.co.il  1 

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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  חתימות – 12 רקפ

  

   :החברה

  

  

  סונוביה בע"מ

 

  :הדירקטורים

  

  

  

__________________  

  יהושע הרשקוביץ

__________________  

  אריה זמיר זינגר

__________________  

  האשם דלאשה
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