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טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך לציבור, ואין לרכוש או להתחייב לרכוש -אזהרה

פי הטיוטה האמורה. יצוין, כי ייתכנו שינויים בפרטים הנכללים בטיוטת תשקיף זו.-ניירות ערך על

מבע"פיננסיותטכנולוגיותבלנדר
("החברה")

של הנפקה ראשונה לציבורתשקיף להשלמה
של

, "רגילות"מניות או "המוצעותהמניות"(של החברה כל אחתנקובערךש"ח 0.01בנותמניות רגילות, רשומות על שם, 1,433,600
;)הענייןלפי

ושל

למימושניתןיהיה) 1(סדרה אופציהכתבשכלכך, רגילותלמניותלמימושהניתנים,רשומים על שם,)1(סדרה אופציהכתבי716,800
(וכולל) יום ועד"הבורסה") "מ (בעאביבבתלערךלניירות, בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם למסחר בבורסה אחתרגילהלמניה

המפורטות(בכפוף להתאמות אחת) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה 1שכל כתב אופציה (סדרה באופן, 2023________בחודש__
כתב .(ללא הצמדה למדד/למטבע כלשהו)"חש54.23) תמורת תשלום במזומן לחברה של מחיר מימוש בסך לתשקיף2.4.2.9ףבסעי

ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה יפקע(כולל) 2023______בחודש __) שלא ימומש עד ליום1אופציה (סדרה 
.))"1(סדרה אופציה"כתב שהיא (

ושל

למימושניתןיהיה) 2(סדרה אופציהכתבשכלכך, רגילותלמניותלמימושהניתנים), רשומים על שם, 2(סדרה אופציהכתבי716,800
שכל באופן, 2024________בחודש__ (וכולל) יום ועד, בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם למסחר בבורסה אחתרגילהלמניה

) תמורת תשלום לתשקיף2.4.2.9ףבסעיהמפורטות(בכפוף להתאמות אחת) יהיה ניתן למימוש למניה רגילה 2כתב אופציה (סדרה 
__ ) שלא ימומש עד ליום 2. כתב אופציה (סדרה הצמדה למדד/למטבע כלשהו)(ללא "ח ש61.55במזומן לחברה של מחיר מימוש בסך 

(כתבי ))"2(סדרה אופציה"כתב ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא (יפקע(כולל) 2024בחודש ______ 
.")המוצעיםכתבי האופציה ) יחדיו: "2(סדרה ) וכתבי האופציה 1האופציה (סדרה 

"התשקיף(פי תשקיף להשלמה זה -) יוצעו לציבור על"המוצעיםהערך"ניירות יחדיו: (המוצעיםאופציה הוכתבי המניות המוצעות 
הודעה משלימה (ותקנות ניירות ערך ") חוק ניירות ערך("1968-, וזאת מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"חוהודעה משלימה) "להשלמה

.)הענייןלפי", משלימההודעהתקנות"-ו"מהההודעה המשלי"(2007-התשס״ז, )וטיוטת תשקיף

-תשקיף להשלמה תסתיים לא יאוחר מהפי -פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על
המוקדם, ובלבד שהתקופה להגשת ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי 45-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ75

הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות 
מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה. על אף האמור, ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על 

לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים )3(א1עד ) 1(א1עים בתקנה השיעורים הקבו
.ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה2לא לפני חלוף 

ת ניירות ערךהצעאופן (כאמור בתקנות ניירות ערך,אחידהבדרך של הצעה כהגדרת מונח זה לציבורניירות הערך המוצעים מוצעים 
לא יחידה כשמחיר כל בדרך של מכרז על מחיר היחידה, יחידות, 14,336-ב"), לציבורהצעהאופןתקנות("2007-), תשס"זלציבור
כל יחידה הינם כדלקמן:המינמלי של מחיר ה, כשהרכב ולתשקיף2.6"), כמפורט בסעיף המחיר המינימליש"ח ("4,758-יפחת מ

מחירהרכב היחידה
ש"ח4,883למניה"חש48.83מניות רגילות במחיר 100

תמורהללא)1כתבי אופציה (סדרה 50
תמורהללא)2כתבי אופציה (סדרה 50
"חש4,883ליחידהמחיר"כסה

, ראו )2וכל כתב אופציה (סדרה )1(סדרה אחת ולשווי הכלכלי של כל כתב אופציהמוצעתלפרטים אודות המחיר האפקטיבי למניה 
.לתשקיף2.3.3סעיף 

בהתקשרות מוקדמת, לפיה יגישו המשקיעים בתקנות אופן הצעה לציבור)(כהגדרתם משקיעים מסווגיםבכוונת החברה להתקשר עם
ראו רטים,פאשר יפורסמו בהודעה המשלימה. לדה יהמסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות, בכמויות ובמחירים ליח

לתשקיף.2.9סעיף 

הקצות למשקיעים מסווגים בהקצאה נוספת לאחר תאריך המכרז, ראו סעיף לפרטים אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה ל
, ולפרטים אודות מספר היחידות שבאפשרות החברה להקצות לכלל המזמינים בהקצאה נוספת לאחר תאריך המכרז, לתשקיף2.6.8.1

.לתשקיף2.6.8.2סעיף ראו 

החסרים בתשקיף זה, לרבות אך לא רק, שינויים (ככל שיהיו) בכמות ובתנאי ניירות בהודעה המשלימה יושלמו ויעודכנו הפרטים 
התקופה להגשת הזמנות ופי תשקיף זה. ההודעה המשלימה תפורסם -והמועד שבו תחל התקופה להגשת הזמנות עלהערך המוצעים

לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה, לרכישת ניירות הערך המוצעים תסתיים לא לפני תום שבע שעות מתוכן חמש שעות מסחר 
לתשקיף.2.15. לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו סעיף 2021____בחודש __ולא יאוחר מיום 

. זהמתשקיףנפרדבלתילחלקהמשלימהההודעהתהפוךהפרסוםעם
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.)Initial Public Offerring(לציבורהחברהשלהערךניירותשלהראשונהההצעההיאלהשלמהתשקיףהפי-עללציבורההצעה

.פי התשקיף-להצעה עלחתם מתמחראין. אינם מובטחים בחיתוםניירות הערך המוצעים

רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים בבורסה מותנה בקיום הון עצמי, פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות ציבור, אשר לא יפחתו 
.לתשקיף2.12ראו סעיף ,לפרטים.מהקבוע בהנחיות הבורסה

רשמו למסחר.ימסיבה כלשהי, ניירות הערך המוצעים לא יוקצו ולא יםשל ניירות הערך המוצעיהיה ותבוטל ההנפקה

וכן,
רישום למסחר של

ממימוש (ככל שיקרה) ינבעומניות רגילות ש1,272,661מניות רגילות, המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה וכן, 5,353,991
1.6.7, כאמור בסעיף SAFE-מהסכמי הוכן, מניות שינבעו לתשקיף, 3אופציות לא רשומות שהוקצו כמפורט בפרק 1,151,161
כמות זו עשויה להשתנות באופן לא מהותי, ; מניות318,142-מדובר בנכון למועד התשקיף, , לפי מבנה ההנפקה המוצע(לתשקיף

2.12והכל בכפוף לקבוע בהנחיות הבורסה. לפרטים, ראו סעיף ), בהנפקהבהתאם לשער החליפין ומחיר המניה הסופי שייקבע 
.לתשקיף

וכן,
תשקיף מדף

סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות מניות רגילות של החברהלהציע לציבורמכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל 
, (לרבות בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב של החברהשאינן ניתנות להמרה , אגרות חוב 1, מניות בכורה(מטעם החברה או מציע)

(לרבות בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב הניתנות להמרה ), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברהכפי שיהיו, מעת לעת
בי אופציה הניתנים למימוש לאגרות , כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתלמניות של החברה, כפי שיהיו, מעת לעת)

פי הדין ניתן יהיה להנפיקו -כל נייר ערך אחר שעל,חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך מסחריים וכן
)."הערך"ניירות מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (

אשר ,א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף23פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף-הצעת ניירות הערך על
בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל 

דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.

לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף למספר עילית-אביב טק-ייתכן והחברה תיכלל במדד תל,כפי שנמסר לחברה מהבורסה
מיליון 20תנאים, שהעיקריים שבהם: (א) שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על 

יות החברה במועד ; (ג) שווי השוק של מנ10%-ש"ח לפחות; (ב) שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ
אגורות; 50-פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה לא יפחת מ-מיליון ש"ח; (ד) המחיר למניה על100-הרישום למסחר לא יפחת מ

(ה) מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. לפיכך, בהתחשב במאפייני החברה, במבנה ההנפקה 
. ככל ואם תעמוד החברה בתנאים האמורים לעיל ותיכלל במדד עילית-אביב טק-בו תיכלל החברה במדד תלקפה, ייתכן מצב יובה
, תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד עילית-אביב טק-תל

לב לחוק 35הקלה ביחס למתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף ,, וכן2016-), תשע"ועילית-ת"א טק
ואין כל עילית-אביב טק-החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל,כי נכון למועד תשקיף זה,ניירות ערך. יובהר

החלטה האם לאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנות ניירות ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה 
.2016-), תשע"ועילית-ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק

במסגרת .1970-, התש"ללתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג 5מונח זה בתקנה תכהגדר,"תאגיד קטן"הינהחברהה
מלוא ההקלות המפורטות להלן: ביטול החובה לפרסם דוח לאמץ אתדירקטוריון החברה , החליטםההקלות שניתנו לתאגידים קטני

; 20%-על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל
.; ודיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית40%-העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

, תהא החברה רשאית לערוך תשקיפים ודוחות רק 2020-תקנות ניירות ערך (דיווח בשפה האנגלית), התשפ"אל2לתקנהבהתאם
בשפה האנגלית.

ומפעילה מערכת טכנולוגית לביצוע חיתום דיגיטלי אשר מפתחת טכנולוגיה פיננסית ("פינטק"),החברה הינה חברת למועד התשקיף, 
ויש ,להתחרות במפת הבנקאות העולמית המשתנהזאת במטרה אלו,תיקי אשראי תפעול שלכמו גםמלא של מתן ולקיחת אשראי

6.17כמפורט בסעיף בנקאות דיגיטלית ותיווך באשראי.–כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים יםפעילות המדווחמיתחולה שני 
לתשקיף, עם תחילת פעילותה של החברה כבנק דיגיטלי, יחולו עליה דינים מיוחדים הרלוונטיים לפעילות זו. 

לתשקיף. גורמי הסיכון בעלי השפעה משמעותית על פעילות 6.43בפעילותה זו, חשופה החברה למגוון גורמי סיכון, כמפורט בסעיף 
קבלת הרישיונות הנדרשים לצורך פעילותה, הרעה או האטה בפעילות הכלכלית, סיכונים הנובעים ממגפת הקורונה, -איהחברה הם 

פיקדונות וקשיים בגיוס מקורות הון חדשים למתן אשראי צרכני, וכן,הוודאות ביחס לאפשרות למשיכת-מאייםהנובעסיכוני נזילות
.ה של החברה חברת טכנולוגיה בתחום הפיננסים, הפועלת באמצעות כלים דיגיטלייםותיהנובעים מהסיכוני אבטחת מידע וסייבר

ובהתאם כפופה ידי רשות שוק ההון בהיותה "עוסק ותיק" -היתר המשך עיסוק מורחב שניתן לה עלבעלת הינההחברה חברה בת של 
מחזיקותכן, חברות בת של החברה כמו . 2016-התשע"ו, )שירותים פיננסיים מוסדרים(להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

ידי הבנק -עלןלהניתןאשר, Electronic Money Institutionמדינתי מסוג -עלברישיוןו/או Consumer Credit Providerברישיון 

.הדיןולהוראותפיו-עלוההנחיותהבורסהבתקנוןהקבועיםבתנאיםלעמידהבכפוףתבוצעכאמורבכורהמניותהנפקת1



2021ינוארב10מיום אביב-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4טיוטה מס' לציבור ו1טיוטה מס' 

לחברה  (Specialised Banking Licence) לקבלת רישיון בנקאי ייעודיהחברה, באמצעות חברה בת,פועלת. בנוסף, המרכזי בליטא
מעל לעניין החזקה במניות החברהעל מחזיקי מניות החברה מיוחדות קיימות דרישות.בליטאהמרכזיהבנקבת של החברה מאת 

.לתשקיף4.3-ו4.2ראו סעיפים ,. לפירוט נוסףשיעורים מסוימים

.יםעל חלוקת דיבידנדחיצוניות למועד התשקיף לא חלות על החברה מגבלות 

ומעלה 10%-לעסקאות במניות ובניירות ערך המירים, שנעשו במהלך השנה שקדמה לפרסום תשקיף זה, במחירים הנמוכים ב
, 1.6.7ם פיסעי, ראו )2וכל כתב אופציה (סדרה )1(סדרה אחת ולשווי הכלכלי של כל כתב אופציהמוצעתלמניה מהמחיר האפקטיבי 

שקיף.לת3.3.1-ו3.2.2

המובא חוות דעתם, מפנים רואי החשבון המבקרים של החברה בדוח של רואה החשבון המבקר לבעלי מניות החברהמבלי לסייג את
את תשומת , 2020יוניב30ובדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום 2019בדצמבר 31של החברה ליום השנתיים בדוחות הכספיים 

למקורות המימון העתידיים של החברה., בקשר בהתאמהב', 1ובבאורד' 1ביאור בהלב לאמור 

הכרוכות בהכנה ובפרסום תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות אלו מתמורת ההצעה לציבור, לרבות לפרטים אודות סך כל ההוצאות 
.לתשקיף10.3מנגנון חלוקת השתתפות בהוצאות, ראו סעיף 

__________:התשקיףתאריך
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מבוא-1פרק 

הגדרות.1.1

ההגדרות הבאות למונחים המופיעים לצדן:ישמשובתשקיף זה 

, חברה בת בבעלות מלאה (באמצעות בלנדר Blender Italia S.R.L-"בלנדר איטליה"

UKשל החברה (;

;) החברה99.6%, חברה בת בשליטת (פי ישראל בע"מ2בלנדר פי-"בלנדר ישראל"

, חברה בת בבעלות מלאה (באמצעות בלנדר UAB Blender Lithuania-"בלנדר ליטא"

UKשל החברה (;

חברה בת בבעלות מלאה (באמצעות , F1"-UAB Blender Lithuania F1"בלנדר ליטא 

;בלנדר ליטא) של החברה

;חברה בת בבעלות מלאה של החברה, UK"-Blender UK Limited"בלנדר 

בתל אביב בע"מ;הבורסה לניירות ערך -"הבורסה"

"ההודעה 

המשלימה"

) לחוק 2)(1(א16הודעה משלימה, שתפרסם החברה בהתאם לסעיף -

יושלמו ו/או יעודכנו ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה, במסגרתה 

כל הפרטים החסרים ו/או הניתנים לעדכון בתשקיף, לרבות, אך לא 

ירות הערך רק, שינויים, ככל שיהיו ואם יהיו, בכמות ובתנאי ני

המועד והתקופה להגשת בקשות לרכישת ,תשקיף וכןהפי - המוצעים על

;יחידות

בע"מ;פיננסיות טכנולוגיות בלנדר-"החברה"

החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או כל -החברה לרישומים"

ובלבד שכל ניירות הערך של ,חברה אחרת לרישומים שתבוא בנעליה

ברה יהיו רשומים באותה חברה לרישומים;הח

;בת שלה-וכל החברותUKהחברה, בלנדר ישראל ובלנדר -"הקבוצה"

;ותשקיף מדף זהתשקיף להשלמה זה-"התשקיף"

;1999- חוק החברות, התשנ"ט-"חוק החברות"
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מוסדרים), שירותים פיננסיים (חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים -"חוק הפיקוח"

;2016-התשע"ו

;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח-"חוק ניירות ערך"

"פקודת מס הכנסה" 

"הפקודה"או

פקודת מס הכנסה [נוסח חדש];-

"תקנות דוחות 

תקופתיים ומיידיים"

;1970-תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-

"תקנות אופן הצעה 

לציבור"

;2007-(אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"זתקנות ניירות ערך-

"תקנות הודעה 

משלימה"

;2007-תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז-

;2005-תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-"תקנות הצעת מדף"

"תקנות פרטי 

תשקיף"

מבנה וצורה), - וטיוטת התשקיףתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף -

.1969- התשכ"ט

כללי.1.2

פי חוק החברות, - , עלכחברה פרטית מוגבלת במניות2013בדצמבר 23החברה התאגדה ביום .1.2.1

. 2014והחלה את פעילותה בחודש ינואר 

פי תשקיף זה, תהפוך החברה לחברה -עם רישומם של ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על.1.2.2

רת מונח זה בחוק החברות וכן, לתאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.ציבורית, כהגד

פי תשקיף להשלמה הכולל גם רישום למסחר - היתרים ואישורים להצעה לראשונה של ניירות ערך על.1.3

של ניירות ערך קיימים

נפקתם פי כל דין להצעת ניירות הערך וה-את כל ההיתרים והאישורים הדרושים עלהחברה קיבלה.1.3.1

1תשקיף.התשקיף ולפרסום הפי - על

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או .1.3.2

.אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים

חברות על הפיכתה עם רישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, תדווח החברה לרשם ה.1.3.3

לתאגיד מדווח, בהתאם להוראות חוק החברות. 

זו, טרם התקבלו כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים.נכון למועד הגשת טיוטה1
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במועד המניות הרגילות שבהון החברהלתשקיף, לפיו הבורסה נתנה את אישורה העקרוני .1.3.4

- ניות שיונפקו לפי הסכמי ההמ,המניות הנובעות ממימוש האופציות הלא רשומות, התשקיף

SAFE המוצעים1כתבי האופציה (סדרה ,ת המוצעותהמניולתשקיף), 1.6.7(כהגדרתם בסעיף ( ,

וממימוש )1והמניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה (סדרה ) המוצעים2כתבי האופציה (סדרה 

,")ניירות הערך המוצעים: "בפרק זה(ביחדפי התשקיף -עליונפקו , אשר)2כתבי האופציה (סדרה 

2.")אישור הבורסה לתשקיףפיו ("- עלעומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות 

-ניירות הערך המוצעים לציבור עלהמניות הרגילות שבהון החברה במועד התשקיף וואולם, רישום 

למסחר בבורסה כפוף לקיום פיזור מזערי של המניות המוצעות וההודעה המשלימה פי התשקיף 

פי תקנון - מחברה חדשה עלולשווי ושיעור מזערי של החזקות הציבור במניות המוצעות, כנדרש 

תשקיף יחולו הפי -הבורסה. על אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על

.בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחרפיו, כפי שיהיו -הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

למסחר מתן האישור כאמור אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר והרישום.1.3.5

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

.משלימה שתפורסםההודעה ה

תשקיף יתקבל טרם פרסום הפי - אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על.1.3.6

.לתשקיף2.11כמפורט בסעיף ,ההודעה המשלימה

משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר רוני האמור של הבורסהאין לראות באישור העק.1.3.7

.פי ההודעה המשלימה- פי התשקיף ועל- של ניירות הערך המוצעים על

אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או .1.3.8

יבם של ניירות למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על ט

.פי ההודעה המשלימה-הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו יוצעו על

היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף.1.4

פי כל דין לפרסום תשקיף - החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על.1.4.1

פיו תיעשה - ת ערך לציבור עלא לחוק ניירות ערך, והצעת ניירו23מדף זה, כהגדרת מונח זה בסעיף 

בהם ת מדף ואשר אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצע,פי דוחות הצעת מדף- על

3").דוח הצעת מדף("יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

תשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או האין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום .1.4.2

- שיוצעו עלתם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך אישור מהימנותם או שלמו

.פי דוח/ות הצעת מדף

הבורסה.ה העקרוני שלנכון למועד הגשת טיוטה זו, טרם התקבל אישור2
נכון למועד הגשת טיוטה זו, טרם התקבלו כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים.3
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החברה קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוני לרישום ניירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה .1.4.3

אישורה העקרוני של הבורסה אינו 4פי דוחות הצעת מדף.- ואשר יוצעו בעתיד, ככל שיוצעו, על

שום למסחר של ניירות הערך שיוצעו בעתיד לציבור, ורישומם למסחר יהיה כפוף מהווה אישור לרי

פי דוח הצעת מדף שיפורסם במסגרת הצעתם. אין במתן - לקבלת אישור לרישום למסחר על

פי -האישור העקרוני הנ"ל משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר לניירות ערך שיוצעו על

פי דוח הצעת מדף יחולו -לרישום למסחר לניירות ערך שיוצעו עלדוח הצעת מדף בעתיד. על אישור

פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישומם למסחר.   -הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

אין לראות באישור הבורסה לתשקיף מדף זה אישור לפרטים המובאים בתשקיף, למהימנותם או .1.4.4

החברה או על טיבם של ניירות הערך הכלולים או על לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על

המחיר בו יוצעו בדוח הצעת מדף בעתיד. 

עילית- מדד טק.1.5

עילית לאחר רישום ניירות -אביב טק-ייתכן והחברה תיכלל במדד תל5,כפי שנמסר לחברה מהבורסה

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

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

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

-המשלימה לא יפחת מפי התשקיף להשלמה וההודעה- מיליון ש"ח; (ד) המחיר למניה על100- לא יפחת מ

אגורות; (ה) מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. לפיכך, 50

- אביב טק-קפה, ייתכן מצב בו תיכלל החברה במדד תליבהתחשב במאפייני החברה, במבנה ההנפקה ובה

עילית, תוכל החברה -טקאביב -עילית. ככל ואם תעמוד החברה בתנאים האמורים לעיל ותיכלל במדד תל

לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א 

וכמפורט להלן: ,)עילית"- "תקנות טק(2016-עילית), תשע"ו- טק

חשב תאגיד קטן, יאם לא תףהחברה תהנה מהקלות הניתנות ל"תאגיד קטן" א6בתקופת ההקלות.1.5.1

ג' לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.5ונח זה בסעיף כהגדרת מ

בתקופת ההקלות החברה תהיה פטורה מלצרף הצהרת מנהלים על הבקרה הפנימית, כמפורט .1.5.2

. תקופתיים ומיידייםב(ד) לתקנות דוחות9בסעיף 

החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות שינויים 7,בתקופת ההקלות, ביחס לדוחות רבעוניים.1.5.3

; תקופתיים ומיידייםא לתקנות דוחות39כאמור בתקנה ,בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי

א לתקנות דוחות44-ו44מלצרף דוחות ביניים ומידע פיננסי של חברה כלולה, כאמור בסעיפים 

לתקנות דוחות48, כאמור בתקנה מלצרף דוח דירקטוריון רבעוני,; וכןתקופתיים ומיידיים

בורסה.הה העקרוני שלנכון למועד הגשת טיוטה זו, טרם התקבל אישור4
הבורסה.מנמסר לחברהטרם עניין זה נכון למועד הגשת טיוטה זו, 5
) תום השנה שבמהלכה יחלפו חמש שנים 1ממועד ההנפקה לראשונה לציבור עד קרות אחד מאלה, לפי המוקדם: (התקופה6

ם הימים שקדמו בתשעיהחברה ) תום השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של 2(-ממועד ההנפקה הראשונה לציבור; ו
לתום אותה שנה, עלה על מיליארד ש"ח. 

אשר פטורה מפרסום דוחות רבעון ראשון ושלישי בכל שנה קלנדרית והכל ,נכון למועד התשקיף, החברה הינה תאגיד קטן7
.תקופתיים ומיידייםבהתאם ובכפוף לתקנות דוחות
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. החברה תצרף דוח אשר יפרט את ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני תקופתיים ומיידיים

החברה בתקופת הביניים ובתקופה המצטברת מתום שנת הדיווח האחרונה. 

אם וככל שניירות הערך של החברה –לב(ד) לחוק ניירות ערך 35ובהתאם להוראות סעיף ,כמו כן.1.5.4

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

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

ניירות הערך של החברה שכי אם וככל ,לחוק ניירות ערך. יובהר3ולדווח בהתאם להוראות פרק ה'

מסחר בבורסה בחו"ל כאמור לעיל, החברה לא תפנה ולא תידרש לקבל את הסכמת רשמו ליי

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

עילית - טק"אהחברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד ת,תשקיףהכי נכון למועד ,יובהר

י תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם לאמץ אלו מן ואין כל ודאות כ

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

ידי דירקטוריון החברה כמפורט בתשקיף.-קטן ואשר אומצו על

הון החברה.1.6

מניות רגילות בנות 100,000,000- ש"ח מחולקים ל1,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא .1.6.1

). "מניות רגילותאו ""המניות הרגילות("ש"ח ערך נקוב של החברה0.01

מניות רגילות. 5,353,991תשקיף עומד על הפי - הונה המונפק והנפרע של החברה ערב ההצעה על.1.6.2

למימוש או אופציות לא רשומות הניתנות1,151,161החברה קיימים בהון נכון למועד התשקיף, .1.6.3

מיבהסכיםפרטייםבנוסף, החברה התקשרה עם משקיע.רגילותמניות1,151,161- להמרה ל

SAFE, ובהתאם להסכמים עמם, בהתחשב במבנה ההנפקה, כפי תשקיףל1.6.7כמפורט בסעיף ,

עובר למועד , יוקצו להםפי התשקיף- ההנפקה לציבור עלתתבצע ככל ששהוא נכון למועד התשקיף,

בהתאם לשער זו עשויה להשתנות באופן לא מהותי,ת(כמומניות רגילות318,142ההנפקה

.)החליפין ומחיר המניה הסופי שייקבע בהנפקה

יהיו ,יףתשקהפי - כל המניות הרגילות בהון המונפק והנפרע של החברה, לרבות אלה שיוצעו על.1.6.4

נפרעות במלואן. 

3תשקיף, ראו פרק הפי - לפרטים בדבר זהות המחזיקים בהון המניות המונפק ערב ההצעה על.1.6.5

תשקיף. ל
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ביניים , בהתאם לדוחות הכספיים 2020ביוני 30מרכיבי ההון העצמי של החברה נכון ליום .1.6.6

:כדלקמןםהסקורים של החברה למועד זה, הינ

סכום באלפי ש"חרכיב

51ן מניות רגילותהו

45,897פרמיה על מניות

14,609נות הוןקר

)57,333(עודפים

-ת שליטהוזכויות שאינן מקנ

3,224סה"כ הון

לפרטים נוספים בדבר הון המניות של החברה, לרבות ביחס לשינויים שחלו בהון המניות כאמור, 

לתשקיף.3ראו פרק 

לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול סכומים שנתקבלו בשל מניות שהונפקו.1.6.7

בתשקיף

החברה לא ביצעה הנפקות כלשהן לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בתשקיף, 

למעט כמפורט להלן:

בסעיף זה: (יםפרטייםמשקיעלבין בין החברה מואשר נחת,SAFEמסוגהשקעהמיהסכ

הםלפי,")SAFE-המיהסכ("2020דצמברעד ספטמברמהלך חודשים ב, 8")יםהמשקיע"

התנאים המרכזיים 9.")ההשקעהמיסכו(בסעיף זה: "דולרמיליון4.11לחברהויעמידיםהמשקיע

הינם כדלקמן:SAFE- המישל הסכ

מיסכו–מיליון דולר (כולל באמצעות הנפקה לציבור) 3במקרה שבעתיד החברה תגייס לפחות 

משווי המניה שנקבע 15%- למניות החברה לפי שווי מניה הנמוך בעובר לגיוס וההשקעה יומר

ונפקו כחלק מגיוס ייהיו זהות למניות אשר יםבאותו גיוס. המניות שהחברה תנפיק למשקיע

10ההון;

כמפורט (פירעונוההשקעה למניות או מיסכואיזה מבמקרה של מכירת החברה לפני המרת 

יקבל חלק יחסי מהתמורה שזכאים לה בעלי המניות של החברה, הרלוונטיהמשקיע–) להלן

ההשקעה היתה ּלוהרלוונטיכאשר החלק היחסי יחושב לפי כמות המניות שהיו למשקיע

;15%בניכוי שווי המניה במכירהלפי מומרת למניות לפני מכירת החברה 

אינו צד םמשקיעימהלמיטב ידיעת החברה, אף אחד מבין רה ואף אחד מהמשקיעים אינו בעל שליטה ו/או בעל עניין בחב8
.קשור לבעלי השליטה ו/או בעלי עניין בחברה

.מזומןחלף ידי חברת מדיה באמצעות שירותים דיגיטליים- יועמדו לחברה עלמיליון דולר מתוך סכומי ההשקעה1.56- כ9
מיד לאחר ההנפקה לציבור בעקבות ביצוע ההמרה האמורה.אף אחד מבין המשקיעים לא יהפוך להיות בעל עניין בחברה 10
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–פירעונות או ההשקעה למניומיסכואיזה מבמקרה שהחברה תלך להליך פירוק לפני המרת 

בחזרה;סכום ההשקעהיהיה זכאי לקבל את הרלוונטי המשקיע 

החברה לא תבצע גיוס הון SAFE-החודשים ממועד החתימה על הסכם 18במקרה שתוך 

ההשקעה מיסכו–כאמור לעיל, הנפקה לציבור, תימכר לצד שלישי או תפתח בהליך פירוק 

בחברה, לפי מחיר למניה השווה למחיר למניה למניות הבכירות ביותר שיש באותה עת ויומר

.לפיוהאחרון שהחברה גייסה 

וויצברנוההשקעה יעודכמי, סכו2020עד סוף שנת ציבוריתהנפקה תבוצעכמו כן, במקרה שלא 

מיליון דולר מתוך סכומי ההשקעה, שיחל לצבור 1.56-, למעט ביחס ל8%של בשיעור ריבית שנתית 

.2021במרץ 31וצע הנפקה ציבורית עד ליום ריבית כאמור ככל שלא תב

-הינו כפי התשקיף-לציבור עלבמקרה של הנפקה ים משקיעוקצו לייות שמנסך השווי ההוגן של ה

הוצאה בדוחות הכספיים . כיוון שמדובר במכשיר הוני, לא תירשםיליון ש"ח (לא מבוקר)מ15.53

.מניות אלובגין הקצאת2020בחציון השני לשנת 

הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בתשקיףשינויים בהון המניות המונפק והנפרע לאחר תאריך .1.6.8

לא חלו , לתשקיף3.2.2וכמפורט בסעיף SAFE-המילמעט שינויים ככל שיחולו בעקבות הסכ

. הדוח על המצב הכספייות המונפק והנפרע של החברה לאחר תאריך שינויים בהון המנ

הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בתשקיףשינויים בהון המניות הרשום לאחר תאריך .1.6.9

ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה - התקבלה החלטה על2020בספטמבר 30ביום 

- מניות רגילות, ל10,000,000-המחולקים ל"חש100,000-בדבר הגדלת ההון הרשום של החברה מ

ת רגילות.ומני100,000,000-, המחולקים לש"ח1,000,000

דיווח בשפה האנגלית.1.7

, תהא החברה רשאית 2020- , התשפ"א)דיווח בשפה האנגלית(תקנות ניירות ערך ל2בהתאם לתקנה 

.תשקיפים ודוחות רק בשפה האנגליתלערוך 
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פרטי הצעת ניירות הערך-2פרק 

תשקיף והודעה משלימה, וזאת מכוח הפי -ידי החברה לציבור תתבצע על-הצעת ניירות הערך על

ככל ,המשלימהיוצעו לציבור במסגרת ההודעה המוצעים . ניירות הערך הודעה משלימהתקנות 

אשר במסגרתה יושלמו ,תשקיף תתפרסם הודעה משלימההלאחר פרסומו של ותפורסם כאמור.

הפרטים החסרים בתשקיף ו/או יעודכנו הפרטים בתשקיף הניתנים לעדכון, בהתאם לחוק 

נפרד ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה. עם פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי

אם ההודעה תשקיף.הימים ממועד פרסום 45ההודעה המשלימה תפורסם תוך תשקיף. המ

המשלימה תפורסם, או שהמכרז הציבורי ייערך, במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, תידרש 

החברה להגיש לרשות ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי 

תשקיף.ה

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

"), כנוסחן במועד פרסום התשקיף. על אף האמור, אם הוראות הבורסה":מסלקת הבורסה (יחד

תשקיף, הרי שעל ההצעה יחולו הוראות הבורסה היחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום 

תשקיף). בהודעה המשלימה יפורט הפרסום כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה (ולא במועד 

בתוקף במועד פרסום יהיושהשינוי שחל בהוראות הבורסה לעומת הוראות הבורסה כפי 

תשקיף.ה

ניירות הערך המוצעים לציבור.2.1

:שלהלןהמוצעים ניירות הערך תשקיף, החברה מציעה לציבור את הבמסגרת 

,ש"ח ערך נקוב כל אחת0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 2.1.1.1,433,600

; וכן)"המניות המוצעות"(למסחר בבורסהיירשמוש,של החברה

), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות 1כתבי אופציה (סדרה 2.1.2.716,800

כתבי"של החברה (,ש"ח ערך נקוב כל אחת0.01רשומות על שם, בנות , רגילות

מיום רישומם למסחר ועד ליוםבכל יום מסחר, החל ,)")1(סדרה האופציה

, באופן "))1כתבי האופציה (סדרה למימושהאחרוןהמועד("לל)וכ(_____

על שם, בת הרשומ,למימוש למניה רגילהןנית)  1(סדרה האופציכל כתבבו ש

של בסך כנגד תשלום במזומן בעת המימוש , של החברה,ש"ח ערך נקוב0.01

(כפוף להתאמות המפורטות בע כלשהו)למדד/למטללא הצמדה(ש"ח 54.23

שלא ימומש עד ליום ______) 1(סדרה כתב אופציה .)לתשקיף2.4.2.9בסעיף 

(כולל), יפקע ויהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא.

), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות 2כתבי אופציה (סדרה 2.1.3.716,800

כתבי"של החברה (,ש"ח ערך נקוב כל אחת0.01רשומות על שם, בנות ,רגילות

בכל יום מסחר, החל מיום רישומם למסחר ועד ליום,)")2(סדרה האופציה
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, באופן "))2כתבי האופציה (סדרה למימושהאחרוןהמועד("לל)וכ(_____ 

על שם, בת הרשומ,למימוש למניה רגילהןנית)  2(סדרה האופציכל כתבבו ש

של בסך כנגד תשלום במזומן בעת המימוש , של החברה,ש"ח ערך נקוב0.01

(כפוף להתאמות המפורטות למדד/למטבע כלשהו)ללא הצמדה(ש"ח 61.55

) שלא ימומש עד ליום ______2כתב אופציה (סדרה .)לתשקיף2.4.2.9בסעיף 

(כולל), יפקע ויהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא.

כתבי קראו בפרק זה יחדיו: "יי) 2סדרה (וכתבי האופציה ) 1סדרה (כתבי האופציה 

המוצעים כתבי אופציה המוצעות והמניות. "כתבי האופציה"או "האופציה המוצעים

".ניירות הערך המוצעיםיקראו בפרק זה יחדיו להלן: "י

לתשקיף.4, ראו פרק למניות החברהלפרטים אודות הזכויות הנלוות 

למסחריירשמושמניות נוספות .2.2

ערך נקוב כל ש"ח 0.01מניות רגילות בנות 5,353,991למסחר יירשמותשקיף, הבמסגרת 

מניות 1,151,161,המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה וכן, של החברהאחת

ממימוש (ככל שיקרה) ינבעוששל החברה, ערך נקוב כל אחתש"ח 0.01רגילות, בנות 

בעושינמניות, וכן, לתשקיף3אופציות לא רשומות שהוקצו כמפורט בפרק 1,151,161

למועדנכון, המוצעההנפקהמבנה(לפי לתשקיף1.6.7בסעיףכאמור, SAFE-המהסכמי

כמות זו עשויה להשתנות באופן לא מהותי, בהתאם ; מניות318,142-במדובר, התשקיף

.)לשער החליפין ומחיר המניה הסופי שייקבע בהנפקה

המוצעים לציבורהצעת ניירות הערךמבנה .2.3

תשקיף נעשית בדרך של הצעה אחידה, הפי -עלהמוצעים הצעת ניירות הערך .2.3.1

וכמפורט להלן.לציבורהצעהאופן בהתאם לתקנות 

יחידות14,336-בבדרך של הצעה אחידה, לציבורניירות הערך המוצעים יוצעו .2.3.2

(מספר מכרז יחידההמחיר בדרך של מכרז על , ")יחידות" או "יחידה("

המחיר המינימלי ה המינימלי ("ומחירדה י, כשהרכב כל יח_________)

הינם כדלקמן:")ליחידה

מחירהרכב היחידה

ש"ח4,883ש"ח למניה48.83מניות רגילות במחיר 100

ללא תמורה)1כתבי אופציה (סדרה 50

ללא תמורה)2כתבי אופציה (סדרה 50

ש"ח4,883סה"כ המחיר ליחידה
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יוצעויחידה בו ההמחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על מחיר .2.3.3

ש"ח. השווי הכלכלי של כל כתב אופציה 41.58, הינו תשקיףהפי -עלהיחידות 

) הינו 2השווי הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה ש"ח. 6.806-) הינו כ1(סדרה 

וכל כתבי ) 1השווי האמור של כל כתבי האופציה (סדרה ש"ח.7.691-כ

והמחיר האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על נוסחת ) 2האופציה (סדרה 

החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר מניות מונפקות ביחד עם כתבי 

ושיעור ההיוון השנתי הינו%6.351הינה השבועיתאופציה, כשסטיית התקן 

%02.

לפני קבלת בכל עתהמוצעים החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך .2.3.4

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

במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.

תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור.2.4

לציבורהמוצעותהמניותתנאי.2.4.1

זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה תשוויהיו המניות המוצעות 

והן המניות הקיימות בהון החברה המניות המוצעותד התשקיף. הן במוע

בזכויות שוות מחזיקיהןאת וייזכוחברה לרישומים העל שם ןכוליירשמו

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

למניות ידי החברה לאחר תאריך התשקיף. הזכויות הנלוות -שתחולק על

למסחר יירשמו המניות המוצעות לציבור לתשקיף.4מתוארות בפרק החברה

.תשקיףל2.12.1בסעיףבכפוף להתקיימות התנאים 

המוצעים לציבורתנאי כתבי האופציה.2.4.2

בכפוף רשמו למסחר בבורסהירשומים על שם ויהמוצעים כתבי האופציה 

.תשקיףל2.12.1בסעיףלהתקיימות התנאים 

מועד ומחיר מימוש כתבי האופציה.2.4.2.1

)1(סדרה האופציהכתבי

יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, ) 1(סדרה כל כתב אופציה 

מניות ("תשקיףל2.4.2.9בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 

ש"ח לכל כתב 54.23"), כנגד תשלום במזומן בסך של המימוש

תשקיףל2.4.2.2ף , ללא הצמדה כמפורט בסעי)1(סדרה אופציה

של הבורסה.2020___ מדריך נתוני סחירות לחודש 1
.2021בינואר 3נכון ליום , מקדמי היוון שפרסמה הבורסה2
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"), וזאת בכל יום )1של כתבי האופציה (סדרה מחיר המימוש("

למסחר ) 1(סדרה מסחר, החל מיום רישומם של כתבי האופציה 

)1כתבי האופציה (סדרה בבורסה ועד המועד האחרון למימוש

תום תקופת ׳׳-ו")1של כתבי האופציה (סדרה תקופת המימוש("

).בהתאמה", )1של כתבי האופציה (סדרה המימוש

)2כתבי האופציה (סדרה 

יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, ) 2(סדרה כל כתב אופציה 

מניות ("תשקיףל2.4.2.9בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 

ש"ח לכל כתב 61.55"), כנגד תשלום במזומן בסך של המימוש

תשקיףל2.4.2.2ף , ללא הצמדה כמפורט בסעי)2(סדרה אופציה

"), וזאת בכל יום )2של כתבי האופציה (סדרה מחיר המימוש("

למסחר ) 2(סדרה מסחר, החל מיום רישומם של כתבי האופציה 

)2כתבי האופציה (סדרה בבורסה ועד המועד האחרון למימוש

תום תקופת ׳׳-ו")2של כתבי האופציה (סדרה תקופת המימוש("

).בהתאמה", )2של כתבי האופציה (סדרה המימוש

למען הסדר הטוב, ככל שלא נאמר במפורש אחרת, ההוראות 

תתי סעיפיו) יחולו הן ביחס זה להלן (על 2.4האמורות בסעיף 

, )2והן ביחס לכתבי האופציה (סדרה ) 1לכתבי האופציה (סדרה 

" הכוונה המועד האחרון למימושלפי העניין, ובכל מקום בו רשום "

או למועד ) 1הינה למועד האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 

לפי העניין; בכל מקום ), 2האחרון למימוש כתבי האופציה (סדרה 

" הכוונה הינה למחיר המימוש של כתבי מחיר המימושו רשום "ב

סדרה (או למחיר המימוש של כתבי האופציה ) 1האופציה (סדרה 

" הכוונה היא תקופת המימושלפי העניין; בכל מקום בו רשום "), 2

או לתקופת ) 1לתקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 

בכל מקום בו ; ונייןלפי הע), 2המימוש של כתבי האופציה (סדרה

תקופת המימוש תום " הכוונה היא לתקופת המימושתוםרשום "

תקופת המימוש של כתבי תום או ל) 1של כתבי האופציה (סדרה 

.לפי העניין), 2האופציה (סדרה

על אף האמור לעיל, כתבי האופציה המוצעים לא יהיו ניתנים 

בדרך של למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה 

זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון 

״). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע אירוע חברה(״

של אירוע חברה, כתבי האופציה המוצעים לא יהיו ניתנים למימוש 

ביום האקס האמור. 
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עד למועד האחרון ואשר לא ימומשיםמוצעהאופציה היכתב

כל זכות או יהםלמחזיקוולא יקניםבטלו, יהיוימוש, יפקעלמ

אופציה הכתוצאה ממימוש כתבי ינבעוש. המניות תביעה שהיא

שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון יהיומוצעים ה

לתשקיף, 4החברה, אשר הזכויות הנלוות אליהן מפורטות בפרק 

במלוא הזכויות שהמועד הקובע בקשר מחזיקיהםאת ייזכוו

.אליהן יחול לאחר מועד המימוש

כתבי אופציה ללא הצמדה.2.4.2.2

מחיר המימוש של כתבי האופציה נקוב בסכום נומינאלי בש״ח ולא 

צמוד למדד כלשהו או למטבע כלשהו.

הודעות מימוש כתבי אופציה  .2.4.2.3

הבעלים הרשומים של כתבי אופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש 

פי כתבי אופציה, לרכוש את מניות המימוש -ממש את זכותם עלל

ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומן של מחיר המימוש, וזאת 

:בתנאים הבאים

"), אשר ירצה המבקשאופציה (בסעיף זה: "יכל מחזיק בכתב.א

לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי, 

האחרים (בסעיף זה: יגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה

") באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בנוסח המורשים"

"), בצירוף מכתבי הודעת המימושידי החברה ("-שייקבע על

ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה 

ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל 

כתב אופציה שמימושו מתבקש. מחיר המימוש ו/או כמות 

יהיה זכאי לרכוש בכתבי האופציההמניות אשר מחזיק 

תמורת מחיר המימוש יותאמו במקרים המפורטים בסעיף 

היום בו קיבלה מסלקת . יום המימוש ייחשב תשקיףל2.4.2.9

אופציה,יהבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב

יום הממלאת אחר כל התנאים המפורטים בתשקיף ("

-ום, בכל עת שיידרש לכך על"). על המבקש יהיה לחתהמימוש

ידי החברה לרישומים על כל מסמך נוסף -ידי החברה או על

הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון החברה, לשם מתן 

לדירקטוריון החברה תוקף להקצאת מניות המימוש.

הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם 

קצאת מניות המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך ה

יהמימוש. לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב
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ידי מי שיתמנה -אופציה במלואם, והדבר אינו ניתן לתיקון על

חשב הודעת המימוש יידי הדירקטורים כאמור לעיל, אזי ת-על

כבטלה ומכתבי הקצאת כתבי אופציה והכספים שצורפו 

מעת ימי עסקים2להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך 

שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות .ב

לממש חלקי כתבי אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי 

אופציה ניתן לפיצול או להעברה או לוויתור כאמור בסעיף 

.תשקיףל2.4.2.6

אופציה ביום שאינו יום החל מועד תום תקופת מימוש כתבי .ג

.דחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריוימסחר, י

חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי .2.4.2.4

האופציה

חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים, 

תשקיף, כדלקמן:הנכון למועד 

במשרדי חבר 12:00הודעת מימוש שתתקבל עד השעה .א

ידי -אופציה, תועבר עלההבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי 

ביום 12:00החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר מהשעה 

המסחר הבא אחריו.

ה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש קיבלה מסלקת הבורס.ב

, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה 12:00עד השעה 

בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת 

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

ההודעה כאמור.

קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בסעיף .ג

, תעביר החברה 12:00עד השעה תשקיףל(ב) 2.4.2.4

לרישומים את הודעת המימוש למשרדי החברה לא יאוחר 

.ביום המסחר הבא אחריו12:00משעה 

ג) -(א2.4.2.4כל הודעה מההודעות האמורות בסעיפים .ד

מדי יום מסחר, 12:00, שתתקבל לאחר השעה תשקיףל

ביום המסחר הבא 12:00חשב כאילו התקבלה לפני השעה ית

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

יום מסחר, ביום המסחר הבא, על תום תקופת המימוש אינו 

חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את הודעות המימוש 

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

המסלקה שלא הגיש הודעת מימוש עד השעה האמורה, תראה 

אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי 

האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

למרות האמור לעיל, מודגש, כי על מימוש כתבי האופציה .ו

יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום 

.המימוש בפועל

הקצאה ותעודות.2.4.2.5

ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, ובלבד 2-לא יאוחר מ.א

לרישומים כאמור לעיל, שקודם לכן התקבלה הודעת החברה 

קצאה או תקצה החברה למבקשים באמצעות מכתבי ה

תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם 

החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות 

המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי 

למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר יירשמומניות המימוש 

לאחר מכן. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות 

במרשם בעלי המניות יירשמוממימוש כתבי אופציה, ינבעוש

על שם החברה לרישומים.

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם .ב

ידי -מכרו עליכל עודפי מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, י

ימים ממועד ההקצאה 30החברה בבורסה במשך תקופה של 

1%בשיעור של רההנ״ל, והתמורה, לאחר ניכוי הוצאות המכי

, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו, ממחיר המימוש היחסי

ימים מתאריך המכירה. החברה לא 7תשולם לזכאים תוך 

ש״ח, אך 30-מתשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים

ניתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה לאחר 

תיאום מראש.

העברה ופיצול כתבי האופציה.2.4.2.6

העברה.א

ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה מכתבי

ולוויתור, ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים. שטר 
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ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות (בשינויים 

מחזיקי פנקס המחויבים). החברה תחזיק במשרדה הרשום 

ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה האופציהכתבי

פנקס רשאית לסגור את . החברה תהיהההרשומים אצל

ולא להרשות בו העברות לתקופות האופציהמחזיקי כתבי

ימים בכל שנה. תקנות מתוך תקנון החברה 30על יעלושלא 

(בשינויים יחולוהחלות על העברת מניות משולמות במלואן 

המחויבים) על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה. 

ראה לו בדבר יהוכחה שתדירקטוריון החברה רשאי לדרוש כל 

בעלות המעביר ועל זכותו להעביר את כתב האופציה ובהעדר 

הוכחה כאמור, רשאי דירקטוריון החברה לסרב לרשום 

העברה כאמור.

פיצול.ב

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי 

הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, 

האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו שווה למספר כתבי 

ידי -פי בקשת פיצול חתומה על-עשה עלימבוקש. הפיצול י

הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצירוף מכתב 

הוצאות הכרוכות בפיצול הההקצאה שפיצולו מבוקש. כל 

יחולו על מבקש הפיצול.

פקיעת כתבי האופציה.2.4.2.7

ל מניות המימוש.כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה ש

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, 

שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו 

במסלקת הבורסה, עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע 

בתאריך האמור.

זכויות מניות המימוש.2.4.2.8

הדיבידנדים להשתתף במלוא בעליהןאת ייזכומניות המימוש 

במזומנים או במניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר התאריך 

הקובע את הזכות לקבלתן הנו לאחר תאריך המימוש, ומתאריך 

שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות יהיוזה 

בחברה ביום המימוש.
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אירוע לכתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע 

יום האקס של אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה. חל 

חברה, כתבי האופציה לא יהיו ניתנים למימוש ביום האקס 

האמור.

התאמות עקב חלוקת מניות הטבה, השתתפות בהנפקת זכויות .2.4.2.9

וחלוקת דיבידנד

לגבי כתבי יחולוועד תום תקופת המימוש ממועד רישומם למסחר

שלהלן:אופציה שטרם מומשו ההוראות ה

התאמה עקב חלוקת מניות הטבה.א

יישמרובכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה, 

זכויות המחזיקים בכתבי האופציה, כך שמספר המניות 

אופציה יהיה זכאי להן עם יהנובעות מהמימוש שמחזיק כתב

מימושם יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק 

להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציה היה זכאי יכתב

כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. 

מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה 

מהוספת מניות כאמור. 

לעיל, לא בסעיף קטן זהבמקרה של התאמות במקרה כאמור

יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת, ויחולו 

.תשקיףל2.4.2.5הוראות סעיף 

אופציה היכתבבמספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק 

ובמקרה של יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה

כאמור אך לא במקרה של הנפקות הנפקה בדרך של זכויות

אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי עניין).

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני 

המניות אקס הטבה.ייסחרופתיחת המסחר ביום בו 

התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות.ב

לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, יוצעושככל 

לרכישת ניירות ערך כלשהם, החברה תציע למחזיקי זכויות 

אותם ניירות ערך בתנאים זהים כתבי האופציה שטרם מומשו

אופציה המחזיקי כתבי ויראו את, להצעה לבעלי המניות

.כאילו המירו את כתבי האופציה
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התאמה בגין חלוקת דיבידנד.ג

אם וככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כהגדרת המונח 

"), אשר התאריך הקובע את הזכאות חלוקה("ותבחוק החבר

, לחלוקה יחול לפני תום תקופת המימוש של כתבי האופציה

מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" 

לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון 

לפני יום "האקס דיבידנד".

וש המותאם לפני החברה תודיע בדיווח מיידי על מחיר המימ

המניות ״אקס דיבידנד״.ייסחרופתיחת המסחר ביום בו 

זה 2.4.2.9יובהר, כי כל שיטות ההתאמה המפורטות בסעיף 

אינן ניתנות לשינוי.תשקיףל

הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש.2.4.2.10

וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי ממועד רישומם למסחר 

תשקיף, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתוםהפי תנאי -האופציה על

להגנת מחזיקי כתבי האופציה ההוראות יחולותקופת המימוש, 

הבאות:

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום .א

להבטחת זכות המימוש של מחזיקי כתבי האופציה ובמקרה 

הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או .ב

קת משנה, יוקטן או יוגדל (לפי המקרה) מספר תחלקן בחלו

מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה (לפי 

כתבי האופציה בעלהעניין) לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה 

לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו 

פל כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של ויט

הוראות פרק זה בשינויים יחולוקה כאמור איחוד או חלו

המחויבים.

החברה תימנע מחלוקת מניות הטבה העלולה להביא להקצאת .ג

מניות מימוש במחיר מתחת לערכן הנקוב.

תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף .ד

בדבר זכותם של דיווח מיידי, תפרסם החברה תשקיףל2.4.2.9

מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך 
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ציון מחיר המימוש ותקופת המימוש בהן מזכה כתב אופציה 

אחד באותה עת.

שבועות 4-ולא מוקדם משבועות 3-בנוסף לכך, לא יאוחר מ

לפני תום תקופת המימוש, תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר 

תודיע על כך בכתב ,תום תקופת מימוש כתבי האופציה, וכן

מחזיקי כתביבפנקס כתבי האופציה הרשומים מחזיקילכל 

אמר גם כי זכות המימוש לא י. בהודעה האמורה יהאופציה

כתבי האופציה וכי תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של

לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים.

במקרה של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש 

לפני תום תקופת המימוש, תשלח החברה את ההודעה 

בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת.

החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדוחות התקופתיים 

דוחות הכספיים ביניים שלה לעיון מחזיקי כתבי ומה

האופציה, וזאת במשך שעות העבודה המקובלות. לפי בקשת 

, תשלח לו האופציהמחזיקי כתביבפנקס כל מחזיק רשום 

-החברה העתק מהדוחות האמורים לכתובת כפי שתימסר על

ידו.

החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או .ה

או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר מניות הטבה 

התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, 

ימי מסחר לאחר 6-יהיה לא פחות מוהתאריך הקובע כאמור

.קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור

במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תפרסם החברה .ו

זכות בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר דיווח מיידי

עיתונים 2-תפרסם על כך מודעה ב,וכןהמימוש הנזכרת להלן,

יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

מתאריך ימים30אופציה יהיה רשאי, תוך יכל בעל כתב

, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב האמורהההודעה

כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. 

יהיה הבעל של כתב האופציה כאמור זכאי במקרה זה 

לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל 

מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת 

.ההחלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש
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שינוי זכויות כתבי האופציה ואסיפות כלליות של מחזיקי כתבי .2.4.2.11

האופציה

האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתתקבל פי תנאי כתבי -על

מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של מחזיקי 75ברוב של %

כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם מחזיקי כתבי 

האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, 

שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.

פי הוראות הבורסה (נכון למועד התשקיף) -עיל, עללמרות האמור ל

ובכפוף לכל שינוי בהן, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה 

הנוגעים לתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה 

והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש 

ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה 

לחוק החברות.350במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 

בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות 

את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג 

של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות 

לא יפחת מערכן כפוף לכך שמחיר המימוש ובמההליך כאמור 

הנקוב של מניות המימוש.

ובכפוף בהתאם להוראות הבורסה (בנוסחן נכון למועד התשקיף)

הליך שבו -״, משמעו לעניין זההליך הפיצול, ״לכל שינוי בהן

החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה 

אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה 

חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו 

גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות, 

והכל בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות 

של החברה. 

ובכפוף בהתאם להוראות הבורסה (בנוסחן נכון למועד התשקיף)

הליך שבו כל -״, משמעו לעניין זההליך מיזוג, ״לכל שינוי בהן

המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה 

רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים 

וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת, והכל 

בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו 

הרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים מחקו מיכאמור, י

שווים לבעלי המניות של החברה.
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כל הוראות תקנון החברה בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי המניות 

יחולושל החברה, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, 

(בשינויים המחויבים לפי העניין) על אסיפות כלליות של מחזיקי 

יאור הוראות תקנון החברה בנושאים כתבי האופציה. לת

לתשקיף. באסיפה כללית של מחזיקי כתבי 4ראו פרק ,האמורים

אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה ה

ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי -המוחזק על

אופציה תהייה במניין קולות.ה

בי אופציה להשתתף החברה תקבע את המועד שבו זכאי מחזיק כת

אופציה.הולהצביע באסיפה כללית של מחזיקי כתבי 

פנקס מחזיקי כתבי האופציה.2.4.2.12

החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של 

מחזיקי כתבי האופציה.

ולא האופציה מחזיקי כתביפנקס החברה תהיה רשאית לסגור את 

ם בכל שנה.ימי30על יעלולהרשות בו העברות בתקופות שלא 

רישום.2.4.2.13

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב 

האופציה בפנקס מחזיקי כתבי האופציה, החברה לא תהיה חייבת 

ולהכיר בשום נאמנות, בין האופציה מחזיקי כתביבפנקס לרשום 

מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או 

תב אופציה, והחברה תכיר בכל מחזיק כל זכות שביושר בקשר לכ

רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות 

קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין 

מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

יורשים.2.4.2.14

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה 

האנשים שיש -פטר, או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון שנ

להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של 

כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 

מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. 

במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב 

אופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר/ים בחיים בתור בעלי זכות 
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כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה 

זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק 

ותן הראיות שידרוש בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא א

יממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב

אופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה.

הודעות .2.4.2.15

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיקי 

כתבי אופציה, לרבות למחזיקי כתבי האופציה הרשומים בפנקס 

פציה, תפורסם בדיווח מיידי.מחזיקי כתבי האו

תשקיףהפי -תנאים מתלים להשלמת ההצעה על.2.5

תשקיף ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה מותנים הפי -השלמת ההצעה על

.תשקיףל2.12.1בהתקיימות דרישות הבורסה לצורך רישום למסחר, כמפורט בסעיף

פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה.2.6

רשימת החתימות.2.6.1

מועד המכרז על מחיר היחידות, לרבות שעת פתיחת יום המכרז וסגירתו יפורט 

במסגרת ההודעה המשלימה ובלבד שמועד הפתיחה של רשימת החתימות לא 

) שעות, 7יחל לפני פרסום ההודעה המשלימה ויסתיים לא לפני תום שבע (

) שעות מסחר בבורסה לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה5מתוכן חמש (

)."יום הגשת הבקשות"או "יום המכרז"(להלן: 

הגשת בקשות לרכישת יחידות.2.6.2

את הבקשות לרכישת היחידות המוצעות יש להגיש לרכז ההנפקה אשר פרטיו 

), במישרין (באופן דיגיטאלי, "רכז ההנפקה"יפורסמו בהודעה המשלימה (

סה באמצעות כספת וירטואלית) או באמצעות בנקים או חברים אחרים בבור

") על גבי טפסים אותם ניתן המפיצים" או "המורשים לקבלת בקשות("

להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות. בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת 

17:30או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר השעה 16:30בקשות לאחר השעה 

3ידי החברה.-באותו יום לא תיענה על

ידי המורשים לקבלת בקשות לא יאוחר -הבקשות תוגשנה לרכז ההנפקה על

ביום הגשת הבקשות, במעטפות סגורות, אשר תשמרנה סגורות 17:30מהשעה 

יובהר, כי החברה תהא רשאית לשנות בהודעה המשלימה את התקופה להגשת הזמנות.3
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ידי רכז ההנפקה -עד לחלוף המועד האחרון להגשת בקשות, ותוכנסנה על

לתיבה סגורה ונעולה (ביחד עם הבקשות אשר יוגשו באמצעות רכז ההנפקה), 

וזאת עד לשעה האמורה.

הבקשות.2.6.3

שות תוגשנה לפי התנאים הבאים:הבק

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש .2.6.3.1

ידו אשר לא יפחת מהמחיר -ואת מחיר היחידה המוצע על

המינימאלי ליחידה. 

) בקשות במחירים שונים, 3כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש (.2.6.3.2

ו ש"ח, באופן שב1ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של 

לא יתוקן במסגרת ההודעה ליחידה ככל שהמחיר המינימלי 

המשלימה, אזי המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל 

ש"ח ולאחריה ניתן להזמין 4,759הינה ליחידהלמחיר המינימלי

ש"ח וכו'.4,761ש"ח, 4,760יחידות במחיר של 

הגר לצורך פרק זה, משמעו מזמין יחד עם בן משפחתו"מבקש"

עמו המזמין ניירות ערך.

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש .2.6.3.3

לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי 

מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול 

בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר 

בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. היחידות הנקוב 

הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב .2.6.3.4

כהתחייבות בלתי חוזרת מהצד המבקש לקבל את ניירות הערך 

שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם 

פי תנאי התשקיף, -באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על

פי תנאי -שיוקצו לו עקב היענות לבקשתו עלשל ניירות הערך

התשקיף וההודעה המשלימה. 

פתיחת המעטפות.2.6.4

, תיפתח התיבה ותפתחנה המעטפות 17:30ביום הגשת הבקשות אחרי השעה 

בנוכחות נציג החברה, נציג רכז ההנפקה ורואה חשבון של החברה, אשר יפקחו 

תוצאות המכרז.על קיום נאות של הליכי המכרז, וכן יסוכמו ויעובדו
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אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת היחידות.2.6.5

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה 

) אשר יהיה המחיר הגבוה "המחיר האחידאו ""המחיר האחיד ליחידה"(

ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם בקשות שהוגשו 

פי -ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור עלבמחירים גבוהים 

. תשקיף ובהודעה המשלימהה

אופן חלוקת היחידות למבקשים.2.6.6

הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן: 

במקרה שהמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות .2.6.6.1

שתתקבלנה (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו 

ר הכולל של היחידות ממשקיעים מסווגים) יפחת מהמספ

תענינה כל הבקשות במלואן, -פי התשקיף -המוצעות לציבור על

2.11.1בסעיף בכפוף להתקיימות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט 

ידה יהיה המחיר . במקרה כזה, המחיר האחיד ליחלתשקיף

המינימלי ליחידה והיחידות שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא 

תונפקנה. 

במקרה בו המספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות .2.6.6.2

שתתקבלנה (כולל יחידות שהבקשות לרכישתן התקבלו 

ממשקיעים מסווגים) יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות 

תעשה כדלקמן:המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות 

-בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד )א(

לא תענינה.

-בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד )ב(

תענינה במלואן. 

בקשות (לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים) )ג(

הנוקבות במחיר האחיד ליחידה, תענינה באופן יחסי כך 

יוותר יהיחידות המוצעות שמתוך מספר,שכל מבקש יקבל

לחלוקה, לאחר היענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה 

מהמחיר האחיד ליחידה, חלק השווה ליחס שבין מספר 

היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה 

לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות 
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ים שבהן ננקב המחיר האחיד (בניכוי חלקם של המשקיע

המסווגים).

הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כפי שייקבע )ד(

בהודעה המשלימה, אם וככל שמשקיעים מסווגים ישתתפו 

.פי ההודעה המשלימה-בהצעה על

לא תביא להתקיימות תשקיףל2.6.6.2אם הקצאה כאמור בסעיף .2.6.6.3

2.11.1בסעיף פיזור מזערי בניירות הערך המוצעים כמפורט 

, אזי במידה ומשקיעים מסווגים ישתתפו בהצעה, תבוטל לתשקיף

למשקיעים מסווגים וכל הבקשות במכרז עדיפות ההקצאה

תענינה כדלקמן: 

בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד )א(

תענינה במלואן;-ליחידה 

בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד )ב(

לא תענינה;-ליחידה 

ידי משקיעים מסווגים, -בקשות (לרבות בקשות שהוגשו על)ג(

אם וככל שיהיו במועד ההודעה המשלימה) הנוקבות במחיר 

,תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל-האחיד ליחידה 

יוותר לחלוקה ימתוך סך היחידות המוצעות לציבור (ש

לאחר הענות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר 

ווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין האחיד), חלק הש

במחיר האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות 

בכל הבקשות (כולל בקשות ממשקיעים מסווגים, אם וכלל 

פי ההודעה המשלימה) שבהן ננקב המחיר -שיהיו על

האחיד. 

, לא יביא תשקיףל2.6.6.3סעיףבאם בשל ההקצאה כאמור .2.6.6.4

להתקיימות דרישות הפיזור המזערי בניירות הערך המוצעים, 

, אזי הבקשות במכרז תענינה לתשקיף2.11.1בסעיף כמפורט 

כדלקמן: 

בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד )א(

לא תענינה;-ליחידה 

בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר )ב(

קשות ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה (לרבות ב
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ידי משקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו), -שהוגשו על

תענינה באופן יחסי, כך שכל מזמין במחיר האחיד ליחידה 

ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה, יקבל 

מתוך סך כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין 

מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או המחיר 

דה הגבוה ממנו לבין המספר הכולל של היחידות בכל ליחי

הבקשות (כולל בקשות ממשקיעים מסווגים), בהן ננקב 

המחיר האחיד ליחידה ו/או מחיר ליחידה הגבוה ממנו.

לא תתקיימנה לתשקיף2.6.6.4סעיףאם כתוצאה מהקצאה לפי .2.6.6.5

, לתשקיף2.11.1בסעיף דרישות הפיזור המזערי במניות כמפורט 

רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד חדש ליחידה, אשר לא יפחת 

מהמחיר המינימלי ליחידה ושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה 

). המחיר האחיד החדש יהיה המחיר "המחיר האחיד החדש"(

היה להקצות את היחידות ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן י

2.11.1בסעיף המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי כאמור 

, ובלבד שלמבקש לא תוקצינה יחידות במספר גבוה מזה לתשקיף

נקב בבקשתו. נקבע מחיר שהזמין או במחיר ליחידה גבוה מזה שנ

אחיד חדש כאמור בפסקה זו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור 

ובמקום "המחיר האחיד" יראו כאילו תשקיףל2.6.6.4סעיףב

נאמר "המחיר האחיד החדש".

לא תביא יףתשקל2.6.6.5סעיףאם גם היענות כאמור ב.2.6.6.6

בסעיף להתקיימות דרישות הפיזור המזערי הנדרש במניות כנדרש 

. לתשקיף2.12.2סעיף , יחול לתשקיף2.11.1

פי ההיענות במכרז כאמור לעיל -אם בהקצאת ניירות הערך על.2.6.6.7

ומעלה 0.5ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, באופן ששבר שהינו 

יעוגל כלפי מטה ולא יהיה זכאי 0.5-יעוגל ליחידה ושבר הנמוך מ

פים של יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור, ליחידה. עוד

פי -ידי רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע על-יירכשו על

תשקיף.ה

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות .2.6.6.8

שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי 

הכללים המפורטים לעיל.
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יעים מסווגיםקבלת התחייבות מוקדמת ממשק.2.6.7

פי תקנות אופן הצעה לציבור, במקרה של חתימת יתר בהצעה אחידה, תהא -על

ההקצאה למשקיעים המסווגים כדלקמן: 

היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם –"חתימת יתר"בסעיף זה, 

הזמנות במחיר היחידה שנקבע, לבין הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא 

כמות ניירות הערך שהוצעה –"הכמות שנותרה לחלוקה"עולה על אחד. 

בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות 

במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה שנקבע. 

במקרה של חתימת יתר, הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקדמת שנתן 

תיעשה באופן הבא:

ש, יוקצו לכל משקיע מסווג מאה לא עלתה חתימת היתר על חמ.2.6.7.1

) מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר 100%אחוזים (

) 50%על חמש, יוקצו לכל משקיע מסווג חמישים אחוזים (

מהכמות שהתחייב לרכוש. 

לא היתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה .2.6.7.2

, אזי תוקצה הכמות שנותרה תשקיףל2.6.7.1כאמור בסעיף 

לחלוקה למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות 

מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר 

ליחידה. 

ידי -גשו עלהזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהו.2.6.7.3

הציבור לצורך קביעת המחיר האחיד ליחידה. ההקצאה 

למשקיעים המסווגים תהיה במחיר האחיד ליחידה כפי שנקבע 

במכרז. 

במקרה שלא תתקיים חתימת יתר, תיחשבנה הזמנות המשקיעים .2.6.7.4

ידי הציבור -המסווגים במסגרת המכרז כהזמנות שהוגשו על

לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים. 

קצאות נוספות לאחר תאריך המכרזה.2.6.8

הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים.2.6.8.1

החברה תהא רשאית, עד תום יום העסקים הראשון שלאחר )א(

ההקצאה לציבור ולא יאוחר ממועד רישום ניירות הערך 

להקצות למשקיעים המסווגים ,המוצעים למסחר
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2.9שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת כמפורט בסעיף

, כמות נוספת של היחידות המוצעות, אשר תפורט תשקיףל

15%בהודעה המשלימה ובהיקף כולל שלא יעלה על 

"ההקצאה פי ההודעה המשלימה (-מהכמות שהוצעה על

").הנוספת למסווגים

ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה בהתאם לאחת מאמות 

) להלן, כאשר אמת 3) עד (1המידה המפורטות בס"ק (

המידה שתיבחר להקצאה כאמור תפורט בהודעה 

המשלימה: 

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת תוקצה )1(

כמות היחידות המוצעות לפי חלקה היחסי של הכמות 

סך הכמות להשלמת להשלמת ההתחייבות שלו מתוך 

"הכמות להשלמת ההתחייבויות שהוגשו. בסעיף זה, 

כמות היחידות שניתנה לגביהן –ההתחייבות"

התחייבות מוקדמת במחיר האחיד או במחיר האחיד 

החדש, לפי העניין, או במחיר גבוה ממנו, בניכוי כמות 

המניות שהוקצו בשל ההתחייבות המוקדמת 

האמורה.

למשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת במחיר )2(

הגבוה ביותר תוקצה מלוא הכמות להשלמת 

ההתחייבות שלו, לאחריה משקיע מסווג שהגיש 

התחייבות מוקדמת במחיר הבא בגובהו, וכך הלאה עד 

מלוא הכמות הנוספת; היה יותר ממשקיע מסווג אחד 

שהגיש התחייבות מוקדמת באותו המחיר, תיעשה 

) 1לכל אחד מהם לפי האמור בס"ק (א)(ההקצאה 

לעיל. 

לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת תוקצה )3(

כמות היחידות המוצעות, לפי חלקה היחסי של 

התחייבותו מתוך סך כל ההתחייבויות.

ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של יחידות בהרכב זהה )ב(

ליחידות שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת. 

וספת למסווגים תיעשה במחיר האחיד או ההקצאה הנ)ג(

במחיר האחיד החדש, לפי העניין. 
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(ו) להלן, למשקיע מסווג לא -בכפוף לאמור בפסקאות (ה) ו)ד(

יוקצו יחידות בכמות כוללת העולה על הכמות שננקבה 

פי החלופה -בהתחייבות מוקדמת שהגיש, למעט על

) לעיל. 3האמורה בפסקה קטנה (א)(

, הרי תקיעים המסווגים אחראלא אם ציינו המש)ה(

שהתחייבותם המוקדמת של המשקיעים המסווגים תיחשב 

כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות היחידות המוזמנת 

ידם, ולפיכך החברה תהיה רשאית לבצע הקצאה נוספת -על

כאמור למשקיעים מסווגים, אשר התחייבו בהתחייבות 

ידם, -למוקדמת עם החברה, ואשר נקבו בהזמנות שהוגשו ע

במחיר ליחידה אשר שווה למחיר האחיד (או למחיר האחיד 

החדש, לפי העניין) או במחיר גבוה מהמחיר האחיד (או 

מהמחיר האחיד החדש, לפי העניין) מבלי לפנות פעם נוספת 

לאותם משקיעים מסווגים, ובלבד שההקצאה הנוספת 

תבוצע לפי אמת המידה שתפורט בהודעה המשלימה. 

ם יציין משקיע מסווג אחד או יותר, כי הוא במקרים שבה)ו(

מבקש שלא להשתתף בהקצאה נוספת כאמור בסעיף זה 

לעיל, אזי ניירות הערך שאלמלא היה משקיע כאמור זכאי 

זה, יוקצו למשקיעים 2.6.8.1להקצאתם לפי סעיף 

המסווגים האחרים, ויחולו על ההקצאה התנאים בסעיף 

זה.

הקצאה נוספת לכלל המזמינים.2.6.8.2

בכפוף לאמור בהודעה המשלימה, במקרה בו תהא חתימת יתר, 

כהגדרתה בתקנות אופן הצעה לציבור, תהא החברה רשאית 

להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד או

המחיר האחיד החדש או במחיר הגבוה ממנו, לפי העניין, כמות 

נוספת של ניירות הערך המוצעים, אשר תפורט בהודעה המשלימה, 

) מהכמות 15%בהיקף שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים (

פי ההודעה המשלימה, אשר יוקצו בהתאם לסעיף -שהוצעה על

.תשקיףל2.6.6
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4החשבון המיוחד והקצאת היחידות.2.7

סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות .2.7.1

החשבון מיוחד על שם החברה וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו ("

ידי רכז ההנפקה עבור החברה -בלעדית על"). החשבון המיוחד ינוהל המיוחד

ובשמה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. המורשים לקבלת בקשות יפקידו 

בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן 

פי תנאי התשקיף -פי תנאי התשקיף, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על-נענו על

ידי רכז -יצטברו בחשבון המיוחד יושקעו עלכספים שוההודעה המשלימה.

ההנפקה בפיקדונות נזילים שאינם צמודים, נושאי ריבית על בסיס יומי, ככל 

שיתאפשר כן. 

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, יפקידו המורשים לקבלת הזמנות .2.7.2

12:00אשר באמצעותם הגישו המבקשים את הזמנותיהם, עד השעה 

יוחד, את מלוא התמורה המגיעה עבור היחידות אשר בצהריים, בחשבון המ

לגביהן נענתה ההצעה. 

במלואן דרישות הבורסה לעניין הפיזור המזערי ושווי ושיעור יתקיימוהיה ו.2.7.3

רכז ההנפקה יעביר , אזי לתשקיף2.12.1בסעיף אחזקות ציבור במניות כאמור 

לחברה, תוך יום עסקים אחד לאחר יום המכרז, את הכספים שהופקדו 

בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו 

פי הסכם החיתום (ככל שזה ייחתם), כנגד -למורשים לקבלת בקשות, על

חברה לרישומים ההמוצעים באמצעות העברת תעודות בגין ניירות הערך

פי הוראות רכז ההנפקה.-וזיכוי חבר הבורסה על

2.12.1בסעיף כמפורט אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה .2.7.4

יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים , תבוטל ההנפקה, לא לתשקיף

מהמזמינים.

הודעה על תוצאות ההנפקה.2.8

-ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תימסר הודעה על10:00עד השעה .2.8.1

ידי רכז ההנפקה, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, למבקשים, אשר 

ד ליחידה בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את המחיר האחי

ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם יוקצושנקבע במכרז, כמות היחידות ש

, יעבירו המבקשים לרכז ההנפקה, 12:30קבלת ההודעה ובאותו יום עד לשעה 

.בלבדהמוצעיםהערךלניירותמתייחסזהסעיף4
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באמצעות המורשים לקבלת בקשות, את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור 

בון היחידות אשר לגביהן נענתה ההצעה כאמור בהודעה האמורה, לחש

.לתשקיף2.7בסעיףהמיוחד כאמור 

עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תודיע החברה בדוח מיידי .2.8.2

ם לרשות ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שני ימי עסקים נוספי

תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

משקיעים מסווגים.2.9

במהלך התקופה שעד פרסום ההודעה המשלימה, תהיה החברה רשאית .2.9.1

לחלק מהיחידות המוצעות לציבור עם סלהתקשר בהתקשרות מוקדמת ביח

משקיעים מסווגים, לפיה תקבל החברה מהמשקיעים המסווגים התחייבות 

מוקדמת להגשת הזמנות במכרז לרכישת היחידות המוצעות כפי שיפורט 

בהודעה המשלימה. 

) לחוק ניירות ערך או שהינו 1א(ב)(15משקיע המנוי בסעיף –"משקיע מסווג".2.9.2

) לחוק ניירות ערך, המחויב לרכוש ניירות ערך 2א(ב)(15ף תאגיד כאמור בסעי

אלפי ש"ח לפחות.800בשווי כספי של 

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים והקצאת ניירות הערך .2.9.3

פי הוראות אופן הצעה -המוצעים למשקיעים המסווגים נעשתה ותיעשה על

לציבור. 

המסווגים יהיה זהה למחיר בו יוקצו המחיר בו יוקצו ניירות הערך למשקיעים .2.9.4

ניירות הערך לציבור. 

משקיע מסווג רשאי ביום המכרז, עד לסגירת רשימת החתימות במכרז, .2.9.5

ה בכתב שימסור לרכז, לשנות את מחיר היחידה בו נקב בהתחייבותו עבהוד

ובלבד שמחיר היחידה יהא גבוה מהמחיר הנקוב בהזמתנו כפי שתפורט 

בהודעה המשלימה. 

שקיעים מסווגים רשאים להזמין במועד המכרז כמות יחידות העולה על זו מ.2.9.6

שנקובה בהודעתם המוקדמת, ואולם יחידות עודפות שתוזמנה, לא תחשבנה 

-כהתחייבויות משקיעים מסווגים לעניין התשקיף, אלא כהזמנות שהוגשו על

ידי הציבור. 

-מנות שהוגשו עלידי משקיעים מסווגים תחשבנה כהז-התחייבויות שהוגשו על.2.9.7

ידי הציבור לצורך קביעת מחיר היחידה. 
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ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה -התמורה שתשולם על.2.9.8

באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז עד השעה 

ידו בחשבון המיוחד.-ותופקד על12:30

הכלולים ביחידות המשקיעים המסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך.2.9.9

שתימכרנה להם החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו עליהם 

הוראות חסימה.

למשקיעים מסווגים שיתקשרו עם החברה בהתקשרות מוקדמת כאמור .2.9.10

בסעיף זה, עשויה החברה לשלם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור שיפורט 

ובל וזהה לכל בהודעה המשלימה. שיעור העמלה שישולם יהיה סביר, מק

המשקיעים המסווגים.

תעודות מניהמכתבי הקצאה ו.2.10

הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד פרסום .2.10.1

ההודעה המשלימה.

תעביר תשקיף וההודעה המשלימה, ההתמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי .2.10.2

לרכישתן שהזמנה החברה למזמינים את ניירות הערך הכלולים ביחידות

מכתב הקצאה או מכתבי ידי משלוח -עלנענתה ואשר תמורתן שולמה במלואה

מניה בגין המניות הכלולות באותן יחידותתעודות תעודה או הקצאה או 

לחברה לרישומים, כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד (כפי 

ת העברי רכז ההנפקה לחברה.יד-שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה), על

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

.תשקיףל2.12.1דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיף

החברה יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם.2.10.3

לרישומים טרם הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח החברה בסמוך 

, בו יצוין כי טרם של החברהלמועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון המונפק

נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז 

ים בהוןהחברה דיווח נוסף על שינויתפרסם ההנפקה בעבור החברה או בידיה, 

בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא החברה

תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, לא ניתן לרושמם למסחר 

כאילוההנפקהרכזאצלהתמורהקבלתאתרואההחברהיובהר, כי בבורסה.

.ההחבראצלהתקבלה

כל המניות הקיימות בהון , פיו-בהתאם לאמור בתקנון הבורסה והנחיות על.2.10.4

המניות המוצעות ,ממימוש אופציות לא רשומותינבעושהמניות החברה, 
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,המוצעיםהאופציהכתביממימוששינבעווהמניותתשקיףהפי -לציבור על

.במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומיםיירשמו

פיו, מניות חדשות -כמו כן, בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

מהמרה או מימוש ניירות ערך המירים ינבעוששתנפיק החברה, לרבות מניות 

במרשם בעלי המניות על שם יירשמושתנפיק החברה, ככל שתנפיק, ,למניות

החברה לרישומים.

להעברה, לפיצול (לפי העניין) יהיו ניתניםתעודות המניהמכתבי ההקצאה או .2.10.5

ידי הגשת בקשה על כך בנוסח המקובל למטרה -עלאו לוויתור לטובת אחרים

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

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

ידו.-וישולמו על

רישום למסחר בבורסה.2.11

כי ניירות הערך הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף המאשר .2.11.1

המניות הקיימות בהון החברה במועד ,תשקיףהפי -המוצעים לציבור על

ות הקיימות במועד רשומ, המניות שינבעו ממימוש האופציות הלא התשקיף

שינבעו והמניותSAFE-התשקיף, המניות שיוקצו בהתאם להסכמי ה

רסה עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבוצעיםהמוממימוש כתבי האופציה 

5.פיו-וההנחיות על

עובר לפרסום ההודעה המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לקבל את .2.11.2

של ברשימה הראשיתאישורה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים 

הקיימות בהון לקבל את אישורה לרשום בה למסחר את המניות,, וכןבורסהה

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

את המניות שינבעו מהמרת סכומי ההשקעה , לתשקיף)3ראו פרק ,של החברה

ואת ממימוש כתבי האופציהינבעו את המניות אשר , SAFE-שלפי הסכמי ה

ממימוש אופציות לא רשומות שהוקצו לפני הרישום ינבעואשר המניות

, ההנפקהוך שלושה ימי עסקים לאחר לתשקיף. ת3פרק בלמסחר כאמור 

תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המפורטים 

המפורטות דרישות הבורסה התקיימות לעיל. אישור הבורסה האמור כפוף ל

. אישור הבורסה כאמור יינתן טרם פרסומה של תשקיףל2.12.1בסעיף

.תשקיףל2.15כמפורט בסעיף ,ההודעה המשלימה

הבורסה.ה העקרוני שלנכון למועד הגשת טיוטה זו, טרם התקבל אישור5
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פיזור מזערי, שיעור ושווי החזקות ציבור.2.12

הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה.2.12.1

בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, רישום למסחר בבורסה של ניירות 

ששווי ושיעור החזקות הציבור תשקיף מותנה בכך הפי -הערך המוצעים על

במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה 

לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה.

רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים מותנה בכך ששווי החזקות 

הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר (לרבות שווי החזקות הציבור 

מיליון ש"ח; וששיעור __-) לא יפחת מניירות הערך המוצעיםהנובע מהנפקת 

ל בהנחה ש,%6__החזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על לפחות 

היענות מלאה להצעה.

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

והחברההואיל. תשקיף, מותנה בפיזור מזערי של החזקות הציבור במניותה

המחזיקיםמספר, החברהבמניותשוקעשייתלצורךשוקעושהעםהתקשרה

שווי ההחזקה המזערי לכל .100חלף35הינוהבורסההוראותפי-עלהמזערי

ש"ח.16,000-מחזיק לא יפחת מ

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

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

החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

דיווח מיידי מסגרת למסחר מותנה בכך שהחברה תודיע בבנוסף לכך, הרישום 

,על תוצאות ההנפקה ולפני הרישום למסחר על התמלאות הדרישות כאמור

. לאחר למסחרלבורסה לצורך רישום ניירות הערךהחברה ובמקביל תפנה 

,שהבורסה תוודא שהתקיימו הדרישות המפורטות בסעיף זה לתשקיף וכן

פיו, יירשמו ניירות -נון הבורסה וההנחיות עלשאר ההוראות הקבועות בתק

.הערך המוצעים למסחר

תבוטל ,לעילזהכל דרישות הבורסה כמפורט בסעיףיתקיימו לא ככל ש.2.12.2

ירשמו למסחר יימכרו ולא ילא פי התשקיף -עלניירות הערך המוצעיםההצעה, 

.יגבו כספים מהמזמיניםיבבורסה ולא 

ההצעה כאמור, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך התבטלה .2.12.3

ולבורסה (בהתאם למועדים הקבועים בדין) ותפרסם הודעה ביום העסקים 

הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור 

"ח.שמיליון___-מיפחתלא, למסחרהרישוםלאחרסמוך, החברהבמניותהציבורהחזקותששווילכךבכפוף6
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רשאית להציע את המניות שהקצאתן תהיה בישראל בשפה העברית. החברה 

, ככל שיפורסמו, הבאיםפי תשקיפים או דוחות הצעת מדף-אמור עלבוטלה כ

וזאת בכפוף להוראות כל דין, להוראות הבורסה ולהוראות התשקיף.

-עלהצעתה החברה רשאית לבטל את תהיה , סיום התקופה להגשת הזמנותעד .2.12.4

תשקיף, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה הפי 

שניתנו בקשר עם ההצעה כבטלות ויחול האמור ההזמנות את כל כאמור, יראו

.לתשקיף2.12.2בסעיף 

שוקהסכם עשיית .2.12.5

לעשיית שוק בהסכם התקשרה החברה 2020נובמברב29ביום .2.12.5.1

בע"מ שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.איעם במניותיה 

״), לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות עושה השוק(״

:הכללים הקבועים בתקנון הבורסה (בסעיף זהפי-החברה, על

אישרה הבורסה את פעילותו 2020נובמברב30״). ביום ההסכם״

החל מיום המסחר החברהשל עושה השוק כעושה שוק במניות

הראשון בהן ולפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה, 

ט' פי הכללים הקבועים בתקנון הבורסה, החלק השלישי, פרק -על

פיו, תמורת סכום הקבוע בהסכם, אשר אינו מהותי -וההנחיות על

בכפוף להשלמת ההנפקה נשוא ,. ההסכם ייכנס לתוקפולחברה

למסחר בבורסה.ניירות הערך התשקיף ורישום 

החל מיום המסחר הראשון ,ההסכם נחתם לתקופה של שנה.2.12.5.2

בתום התקופה . ")התקופה הראשונית("במניות החברה

לתקופה של שנה ,הסכם יוארך מאליו מידי שנהההראשונית, 

, אלא אם הודיע צד למשנהו שהוא חפץ בסיום ההסכם אחת נוספת

. על אף האמור לעיל, ")התקופות הנוספות("במעד המקורי

, כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם במהלך התקופות הנוספות

.ימים בכתב ומראש45בהודעה של 

תקנון והנחיות הבורסה, הצדדים יהיו כמו כן, בכפוף להוראות .2.12.5.3

וזאת ,שעות72רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של 

פי קביעת ו/או -השוק לשמש כעושה שוק עלשיחדל עושה ככל 

דרישת ו/או הודעת הבורסה ו/או כל רשות מוסכמת ו/או בהתאם 

במקרה באופן מיידי לסיים את ההסכם יהיו רשאים,כןלכל דין, ו

יעה חוקית. של מנ

במשך תקופת ההסכם כי ,עושה השוקבמסגרת ההסכם, התחייב .2.12.5.4

שוק הוא יפעל כעושה שוק ויגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית 
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הוראות הדיןעושה שוק בהתאם לכנדרש ויבצע את כל הנדרש מ

פי -כפי שיהיו מעת לעת, ובפרט עלהבורסה, והנחיות ולתקנון 

.ההסכם

עושה שוק או ביטל מנכ״ל הבורסה את חדל עושה השוק מלשמש .2.12.5.5

לפעול כעושה שוק, בטרם חלפה שנה האישור שניתן לעושה השוק

ממועד רישומן של מניות החברה למסחר, תמנה החברה עושה 

) ימים מהמועד בו הודיעה הבורסה 14שוק אחר תוך ארבעה עשר (

כי חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מנכ״ל 

ה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, לפי הבורס

העניין.

הימנעות מעשיית הסדרים.2.13

החברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימתם על התשקיף להימנע .2.13.1

ערךהמלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף, בקשר עם הצעת ניירות 

ות , הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכהמוצעים

לרוכשי ניירות הערך מעבר למפורט בתשקיף.

תשקיף להודיע ההחברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימותיהם על .2.13.2

לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר להצעת ניירות ערך 

תשקיף, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות הפי -עלהמוצעים

.תשקיףל2.13.1כאמור בסעיף 

תשקיף להימנע ההחברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימותיהם על .2.13.3

ערך הסדרים בניגוד לאמור ,שלפי מיטב ידיעתם,מלהתקשר עם צד ג׳ כלשהו

.תשקיףל2.13.1בסעיף 

תשקיף כי לא ההחברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימותיהם על .2.13.4

לניירות ערך ממכירה לציבור זו ממפיץ שלא התחייב בכתב הזמנות יקבלו 

לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה.

הימנעות מדילול הון.2.14

פי -שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הקצאת ניירות הערך על,בתקופה

תשקיף, אשר יש בה משום התשקיף, לא תעשה החברה כל פעולה, להוציא ההנפקה לפי ה

כמשמעותו בתקנות פרטי תשקיף.,׳דילול הון׳

הודעה משלימה.2.15

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

לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או 
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בכמות ,יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו

ותנאי ההצעה וכן, פרטים נוספים, ובכללם:

המוצעים לציבור הקיימים ואישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך .2.15.1

י התשקיף.פ-על

.מועד המכרז ומועד להגשת ההזמנות לרכישת היחידות מטעם הציבור.2.15.2

בשיעור שלא ,תשקיףהפי -שינוי בכמות ו/או במחיר היחידות המוצעות על) 1(.2.15.3

, ומכפלת לתשקיף2.1.1ף מהכמות והמחיר המצוינים בסעי20%יעלה על 

הנגזרת ,מן המכפלה האמורה30%-המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ

מהכמות והמחיר שצוינו בסעיפים האמורים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות 

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

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

מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיפים האמורים 50%-המוצעים ביותר מ

ניירות ) לתקנות 3ב(2(ב) שהתקופה להגשת הזמנות תחל לפי תקנה ,לעיל; וכן

. 2005-רות ערך המוצעים בתשקיף), תשס"ולנייתקופה להגשת הזמנותערך (

.הכמות והמחיר העדכניים כאמור יפורטו בהודעה המשלימה

לא ישונו יחס ההמרה או מחיר ביחס לכתבי האופציה המוצעים בלבד, 

יחולו , כאמוראם שונו יחס ההמרה או מחיר המימוש.10%-המימוש ביותר מ

כתבי האופציהמחיר /או לעניין שינוי כמות ולתשקיף) 1(2.15.3הוראות סעיף 

" במקום 10%בכל מקום, "שיקראו את הסעיף האמור ובלבד ,המוצעים

."30%" במקום "20%"-" ו20%"

המסווגים פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים .2.15.4

אופן הצעה לציבור, כמות ומחיר היחידה להם התחייבו תכהגדרתם בתקנו

המשקיעים המסווגים ואמת המידה שתיבחר להקצאה נוספת מתוך אמות 

לתשקיף.)3(עד )1((א)2.6.8.1המידה המפורטות בסעיפים 

פירוט ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, לרבות עמלות .2.15.5

ריכוז והפצה.עבור התחייבות מוקדמת, 

כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים ,אשר תיקונו מתחייב,כל פרט.2.15.6

כאמור לעיל, ככל שיהא, לרבות הוצאות, תמורת ניירות הערך וייעודה.

2.6.8.2כמות המניות אשר יכול ויוקצו בהקצאה נוספת כמפורט בסעיף.2.15.7

., אם וככל שתהיהףלתשקי

.תשקיףהפי -פרטי רכז ההנפקה של ניירות הערך המוצעים לציבור על.2.15.8
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לרכישת ניירות הזמנותהתקופה להגשת תסתייםפורסמה הודעה משלימה, .2.15.9

לא לפני שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות פי התשקיף -הערך על

.פרסום ההודעה המשלימהממועד 

ההודעה המשלימה תוגש לרשות לניירות ערך באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן 

תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי ,ובמקומות שבהם פורסם התשקיף. עם הפרסום

החברה לאחר פרסום ההודעה תפיץ אשר ,נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף

המשלימה.

שירותים נוספים,וכןריכוז והפצה,חיתום.2.16

בחיתום. אינה מובטחת הצעת ניירות הערך המוצעים .2.16.1

קודם לפרסום ההודעה המשלימה, יתכן כי החברה , למרות האמור לעיל

בהסכם תתקשר ככל שהחברה "). הסכם החיתום"(תתקשר בהסכם חיתום 

חיתום, עיקריו יפורטו בהודעה המשלימה.

תהיה החברה רשאית להתקשר עם רכז הנפקה בכפוף להוראות כל דין, .2.16.2

בהסכם לריכוז הנפקה, לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה, והכל 

.בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה

התקשרויות עם מפיצים, יינתן גילוי במסגרת ההודעה יהיובכל מקרה בו .2.16.3

ם בתנאי המשלימה בדבר זהותם, עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל, עמידת

ובין מסווגיםפירוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים ,כשירות, וכן

המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין בה, ככל שקיים.

יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים ,במסגרת ההודעה המשלימה.2.16.4

הנוספים בגין ההנפקה (ככל שיהיו), תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם 

.ניגודי עניינים פוטנציאלים אם וככל שיהיואודותגילוי ,וכןזכאים לקבל

מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף.2.17

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

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

במקום ייעוץ משפטי ומקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות ואינו בא 

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

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

יע.במועד ההצעה בפועל ולצרכיו הספציפיים של המשק

בשל שינויים מהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה בפקודת מס הכנסה, 

טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי 

אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים במשטר המס, החל במועד התשקיף, 
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עים בניירות ערך האמורים. מטבע הדברים, לא ניתן של החברה, ניירות הערך והמשקי

לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים. 

-), התשס"ה147נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 2006בינואר 1ביום 

משנה באופן ניכר את הוראות הפקודה הנוגעות למיסוי 147"). תיקון 147תיקון ("2005

הנסחרים בבורסה.ניירות ערך 

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

31"), אשר פורסם ברשומות ביום 169תיקון ("2008-והוראת שעה), התשס"ט169

) וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי 2009בינואר 1(נכנס לתוקף ביום 2008בדצמבר 

תשקיף, טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות הרסום ניירות ערך. במועד פ

להתפרסם בעקבות התיקונים הנ"ל.

ם ופורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לייש2009ביולי 23ביום 

"). חוק ההתייעלות הכלכלית("2009-), התשס"ט2010-ו2009התכנית הכלכלית לשנים 

ע, בין היתר, כי יופחתו באופן הדרגתי שיעורי המס בחוק ההתייעלות הכלכלית נקב

(א) לפקודה.126כאמור בסעיף ,ושיעורי מס החברות,לפקודה121כאמור בסעיף ,ליחידים

אישרה הכנסת את החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) 2011בדצמבר 5ביום 

ורסם ברשומות "), אשר פ187תיקון לפקודה ("187, אשר כלל את תיקון 2011-התשע"ב

. במסגרת תיקון 2012בינואר 1ומרבית הוראותיו בתוקף החל מיום 2011בדצמבר 6ביום 

את ביטול המגמה ,אומצו חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג, אשר כללו, בין השאר187

להפחתת שיעור המס ליחידים ולחברות כפי שנקבע בחוק ההתייעלות הכלכלית. כמו כן, 

ונו שיעורי המס בידי יחידים לגבי הכנסות מדיבידנד, ריבית ורווחי ש187במסגרת תיקון 

ולגבי בעל מניות מהותי, כהגדרתו בפקודה, משיעור 25%לשיעור של 20%הון משיעור של 

.30%לשיעור של 25%של 

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

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

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

כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת ,הקובע,ב לפקודה121סעיף , בין היתר, נוסף195

על חלק הכנסתו החייבת העולה ףנוס, יהא חייב במס על הסכום כאמור בסעיף המס עולה 

כאשר פורסם ברשומות 2016בדצמבר 29סעיף זה עודכן ביום "). מס יסף("סכום זהעל 

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

ב 121"). סעיף 2017-2018לשנים המדיניות הכלכליתחוק ("2016-), התש"ז2018-ו2017

שקלים 651,600עלתה על 2020כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס ,מעודכן קובעה

, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום 2020בשנת המס חדשים

ב לפקודה, "הכנסה 121לעניין סעיף נוספים על האמור לעיל.3%כאמור בשיעור של 

, למעט 89לפקודה וכמשמעותה בסעיף 1חייבת" הינה הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף 

לחוק 47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 
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ה לרבות הכנס"), חוק מיסוי מקרקעין("1963-מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג

ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה מרווח הון ושבח מקרקעין, 

(לשנת שקלים חדשים 4,745,145בחוק מיסוי מקרקעין, רק אם שווי מכירתה עולה על 

והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.) 2020

קה להשגת יעדי פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות (תיקוני חקי2013באוגוסט 5ביום 

"), אשר במסגרתו הועלו, חוק ההסדרים("2013-), התשע"ג2014-ו2013התקציב לשנים 

.26.5%לשיעור של 2014בין היתר, שיעורי מס החברות החל משנת 

אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק 2016בינואר 4ביום 

, אשר 2015-שיעור מס חברות), התשע"ו) (הפחתת 217לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 

.2016בינואר 1, החל מיום 25%-ל26.5%-כוללת הפחתת שיעור מס החברות מ

נקבע, כי המדרגה האחרונה בעניין שיעורי 2017-2018חוק המדיניות הכלכלית לשנים ב

ואילך. בנוסף, בחוק 2017בינואר 1החל מיום 47%המס ליחידים תעודכן לשיעור של 

24%נקבע, כי שיעור מס החברות יופחת לשיעור של 2017-2018ניות הכלכלית לשנים המדי

ואילך.2018לשנת 23%-ו2017לשנת 

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

טרם לתושב חוץ המעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי

כי גם ביחס ליחידים תושבי ישראל, עשויות להיות השלכות מס ,ביצוע הרכישה. יצוין

שונות בהתחשב בנסיבות ספציפיות, ועל כן בכל מקרה המלצתנו לכל משקיע היא לפנות 

לייעוץ מס מקצועי טרם ביצוע הרכישה. 

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

תשקיף:הפי -על ניירות הערך המוצעים על

שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים.2.17.1

) לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות 1(ב)(91בהתאם לסעיף .2.17.1.1

ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת -עלהמוצעים ערך ה

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

והיחיד לא תבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר 

הערך, חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

לפקודה בהתאם למדרגות הקבועות בסעיף, אך בשיעור שלא 121

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם 25%יעלה על 

ידי יחיד -בי מכירת ניירות ערך עלהכנסתו החייבת. זאת, למעט לג

קרי, המחזיק, במישרין או -שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה
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לפחות באחד או יותר %10-, ב7בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

במועד מכירת ניירות הערך או במועד -בחברה 8מאמצעי השליטה

החודשים שקדמו למכירה כאמור. בהתאם להוראות 12-כלשהו ב

ידי בעל מניות -) לפקודה, במכירת נייר ערך כאמור על2(ב)(91סעיף 

מהותי שיעור המס לגבי רווח ההון הריאלי יהא בשיעור שלא יעלה 

. 30%על 

המיסים ביחס לאופן ייחוס בהתאם לידוע לחברה, עמדת רשות .2.17.1.2

בחבילה יםהמונפקהאופציכתבי למניותהעלות לצורכי מס בין ה

עשה לפי ייחוס תחילה של תמורה שהתקבלה בגין הנפקת יאחת, ת

בתום יום המסחר הראשון ההאופציכתבי החבילה לשווי של 

.מניותשלאחר ההנפקה, כאשר היתרה תיוחס ל

ה שמומשו למניות, יראו במכירת מניות שמקורן בכתבי אופצי.2.17.1.3

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. כמו כן, לצורכי מס 

יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי 

האופציה.

מס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי בלבד, ללא שיעורי ה.2.17.1.4

כי המונח מדד הינו בהתאם להוראות ,רכיב המדד. לעניין זה, יצוין

לפקודה, ויחושב לפי מדד המחירים לצרכן הידוע במועד 88סעיף 

העסקה, ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, 

כמדד.רשאי לבקש שיראו את שער מטבע החוץ

עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי .2.17.1.5

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

לפקודה, יחיד שתבע ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, 

. 30%יחויב רווח ההון שהיה לו במכירת ניירות הערך בשיעור של 

חידים בגין רווח הון ריאלי ממכירת שיעורי המס המוגבלים לגבי י.2.17.1.6

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 

לפקודה.121בסעיף 

לפקודה.88כהגדרת ״יחד עם אחר״ בסעיף 7
.לפקודה88בסעיף" שליטה"אמצעי כהגדרת8
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הון ריאלי חבר בני אדם תושב ישראל יהיה חייב במס על רווח.2.17.1.7

(א) 126ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות הקבוע בסעיף 

לפקודה.

קרן נאמנות פטורה, פטורה ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות .2.17.1.8

) לפקודה, על 2ג(א)(129ערך כאמור. בהתאם להוראות סעיף 

הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך, יחולו 

כנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה שיעורי המס החלים על ה

בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״, אלא אם נקבע במפורש 

אחרת. ככל ולא נקבע שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור 

לפקודה.121המס המירבי הקבוע בסעיף 

) לפקודה יהיו 2(9קופות גמל וגופים הפטורים ממס בהתאם לסעיף .2.17.1.9

בתנאי שלא ת בהתאם להוראות הסעיף ופטורים על רווח הון וזא

.)(ב) לפקודה2(9מתקיימת החזקה מהותית כהגדרתה בסעיף 

ככלל, תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), כהגדרתו בפקודה, פטור .2.17.1.10

ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל 

186) לפקודה (למעט מק"מ בהתאם לתיקון 2(ב97מכוח סעיף 

דה), אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל. היה יום לפקו

רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ואילו 

נמכר לפני רישומו, לא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו 

) לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח 3(ב97כמפורט בסעיף 

שומו למסחר בבורסה, אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רי

) לפקודה. האמור לעיל 2(ב97בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 

לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי 

או יותר מההכנסות או %25-בו, או הנהנים, או הזכאים ל9שליטה

מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, 

עם אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר כאמור לפי לבד או ביחד

שיחולואפשר א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, 68סעיף 

הוראות אמנת מס (ככל שקיימת) בין ישראל לבין מדינת מושבו 

של תושב החוץ.

לעניין ניכוי מס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך .2.17.1.11

הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום המוצעים, בהתאם לתקנות מס 

או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או 

"), חייב תקנות ניכוי מתמורה("2002-בעסקה עתידית), התשס"ג

א לפקודה.68כהגדרתם בסעיף 9
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(כהגדרתו בתקנות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת 

. מרווח ההון הריאלי25%ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

קנות ניכוי מתמורה חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני פי ת-על.2.17.1.12

הקבוע בסעיף אדם תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור

מרווח ההון הריאלי או מהתשלום לפי העניין. האמור (א) 126

לעיל, כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור 

.ובכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה לבצע

, קרנות נאמנות וגופים נוספיםגמלא ינוכה מס במקור לקופות ל.2.17.1.13

המפורטים בתוספת ,הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין

לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים 

וזאת לאחר המצאת האישורים ,2005-התשס״ו,מסויימים)

.ידם-המתאימים על

אי או חבר בורסה לתושב ידי תאגיד בנק-לא ינוכה מס במקור על.2.17.1.14

חוץ בהתקיים תנאים מסוימים. יצוין, כי אם במועד המכירה לא 

נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו 

(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח 91הוראות סעיף 

. ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור

תשקיף יימחקו הפי -ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על.2.17.1.15

שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם (לאחר ממסחר בבורסה,

, כל עוד לא ) מהתמורה30%שלושים אחוזים (המחיקה) יהיה 

הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור 

.אחר (לרבות פטור מניכוי מס במקור)

לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי ניכוי מתמורההוראות תקנות .2.17.1.16

המשלם תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש 

מיום פתיחת םימי14מוכר שהוא תושב חוץ למוסד הכספי בתוך 

החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, 

.על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור2402הצהרה בטופס 

סדים ממכירת ניירות הערך המוצעיםקיזוז הפ.2.17.2

ככלל, ,לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותר.2.17.2.1

קיזוז הפסד הון, שאילו היה רווח הון היה חייב במס, שהיה בשנת 

המס ממכירת נייר ערך כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין שינבעו 

ן ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה (למעט רווח הו

). אולם, אם נוצר 3.5-ל1אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 
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הפסד הון במכירת נכס מחוץ לישראל, יקוזז תחילה כנגד רווח הון 

מחוץ לישראל.

תקנות ניכוי לפורסם ברשומות תיקון 2011באוגוסט 31ביום .2.17.2.2

. במסגרת התיקון 2012בינואר 1מתמורה, אשר נכנס לתוקף ביום 

לתקנות כאמור, כי במסגרת חישוב רווח 9תקנה כאמור נקבע ב

ידי המשלם, בין היתר, ממכירת -ההון לצורך ניכוי המס במקור על

יקזז החייב את הפסד ״)ניירות סחירים(״ניירות ערך נסחרים

ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך 

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

ההפסד ובין לאחר המועד האמור. פקיד השומה רשאי לאשר 

במקרים מסוימים לצרכי ניכוי המס במקור קיזוז הפסדים מתיק 

ידי החייב.-ניירות ערך המנוהל שלא על

) לפקודה, הפסד הון שנוצר בשנת 4(א)(92בהתאם להוראות סעיף .2.17.2.3

לם בגין המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששו

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

אחרים באותה שנת מס (ובלבד ששיעור המס החל על ריבית 

ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע 

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

וז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז ג(ב) לפקודה בידי יחיד). קיז125

הפסד הון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד 

כאמור.

כאמור, המס אשר יחול על 187תיקון כי בעקבות ,יש לציין.2.17.2.4

. על כן, הפסד 30%ות מהותי הינו דיבידנד ליחיד שהוא בעל מני

קיזוז ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר 

כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד 

המוגדר כבעל מניות מהותי.

ושבח הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כנגד רווח הון .2.17.2.5

(ב) לפקודה בשנות המס הבאות, 92בלבד כאמור בסעיף מקרקעין 

לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח 

לשנת המס בה היה ההפסד.

ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים 94בהתאם להוראות סעיף .2.17.2.6

בסעיף, יכול מוכר מניה שהינו חברה או יחיד אשר היה בעל מניות 

החודשים 12-או ביום כלשהו במהותי בחברה בעת המכירה

, לבקש כי שיעור המס על חלק רווח ההון הריאלי שקדמו למכירה
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כיחס שבין חלקו של 10חים הראויים לחלוקה,השווה לחלק מהרוו

פי המניה לכלל הזכויות -המוכר בזכות לרווחים בחברה על

לרווחים בחברה, יהיה שיעור המס שהיה חל עליהם, אילו היו 

ב או 125מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה, לפי סעיפים 

(ב) לפקודה, לפי העניין.126

ידי חבר -, במכירת מניה עלג לפקודה94בהתאם להוראות סעיף .2.17.2.7

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

החודשים שקדמו 24סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ 

או יותר, אך לא יותר מסכום ההפסד.15%לישראל) בשיעור של 

על הכנסות מדיבידנד בגין החברהשיעור המס שיחול.2.17.3

דיבידנד שמקורו במניות החברה, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו .2.17.3.1

במפעל מאושר או מפעל מוטב או מפעל מועדף או מפעל טכנולוגי 

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

ס ) לפקודה, במ1ב(125״), יהיה חייב, ככלל, בהתאם לסעיף העידוד

, למעט לגבי יחיד 25%בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של 

שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד 

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה, 12-כלשהו ב

(ב) לפקודה קובע, 126. סעיף 30%) לפקודה, 2ב(125בהתאם לסעיף 

בני אדם (למעט חברה כי בחישוב הכנסתו החייבת של חבר

משפחתית) 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 

ל טכנולוגי מועדף. דיבידנד שמקורו או מפעל מועדף או מפע

בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו 

הקבוע בסעיף מחוץ לישראל, יהיה חייב במס חברות בשיעור 

. דיבידנד (ג) לפקודה126(א) לפקודה, ובכפוף להוראות סעיף 126

למעט אם 25%המתקבל בידי חברה משפחתית יחויב בשיעור של 

הינו ״בעל מניות ,א לפקודה64כמשמעותו בסעיף ,"ום״הניש

בחברה המחלקת, שאז הדיבידנד במישרין או בעקיפין, ,מהותי״

. דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות 30%ימוסה בשיעור של 

, דיבידנד בידי יחיד או חבר בני 25%מהותי יהיה חייב בשיעור של 

אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד 

ב לפקודה.94כהגדרתם בסעיף 10
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החודשים שקדמו לו, ימוסה בשיעור של 12-או במועד כלשהו ב

והכל כפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל.30%

ב לפקודה, על דיבידנד ששולם שמקורו 125על אף האמור בסעיף .2.17.3.2

בהכנסה חייבת מועדפת, בניכוי המס החל עליה, יחול שיעור מס 

.20%של 

יבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם ד.2.17.3.3

סה אינה הכנסה מעסק או לשיעורי המס החלים על היחיד שההכנ

משלח יד בידיו אלא אם נקבע במפורש אחרת. קרן נאמנות פטורה 

) 2(9קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף ,וכן

לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד 

שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם הכנסה מ״עסק״ או 

) לפקודה כאמור. 2(9ים אשר בסעיף מ״משלח יד״ ובכפוף לתנא

לפקודה הקובע את אופן 1א100הוסף סעיף 197במסגרת תיקון .2.17.3.4

מיסויים של "רווחי שערוך" כהגדרתם באותו סעיף. כניסתן 

לפקודה מותנית בפרסום תקנות 1א100לתוקף של הוראות סעיף 

בנושא, אשר נכון למועד פרסום התשקיף, טרם הותקנו.

הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים בהתאם לתקנות מס.2.17.3.5

, שיעור המס שיש לנכות במקור על 2005-מסוימים), התשס״ו

דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בגין מניות 

החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות 

12-מהותי בחברה, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

ודשים שקדמו לו ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הח

. לגבי יחיד או תושב חוץ שהנו 25%הרישומים, יהיה בשיעור של 

בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות 

בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד 

ס במקור כי שיעור ניכוי המ,. מובהר30%כאמור בשיעור של 

לתושב הזר יהיה כפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה 

, ולקבלת אישור מתאים מרשות המיסים עם מדינת תושבותו

.מראש, ככל שיינתן

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות .2.17.3.6

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

ליחיד (תושב פי דין,-בידנד נקבע שיעור מס מוגבל עלשלגבי הדי

ינוכה מס ישראל ו/או תושב חוץ) או לחבר בני אדם תושב ישראל

פי השיעור שנקבע.-במקור על
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ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר 2013בינואר 1החל מיום .2.17.3.7

בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל 

בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.מניות המוחזקות 

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

תשקיף הפי -לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

בשים לב מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו -לפנות לייעוץ מקצועי על

לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה בפקודה, טרם 

התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן 

יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא 

ין הסדרי המס יצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לענניתן ל

שקיבלה החברה.

כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות 

הערך המוצעים. האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

הנוגעות לניירות הערך המוצעים ואינו מהווה או לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס 

בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון. מוצע לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת 

ייעוץ מקצועי באשר להשלכות המסוימות של הדין המקומי וכן באשר להשלכות מס זר 

ת של כל שינוי בגין רכישה, החזקה ומכירה של ניירות הערך המוצעים, לרבות ההשלכו

מוצע בדינים האמורים, בהתאם לנתונים המיוחדים לכל רוכש ורוכש.

מובהר, כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהינם נכונים למועד התשקיף וכפי 

שהם ידועים לחברה, וכי שינויים בדיני המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות 

שונות.

תשקיף המדףפי -הצעת ניירות הערך על.2.18

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

, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך 11(מטעם החברה או מציע), מניות בכורה

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

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

, מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש יהיושהניתנות להמרה למניות החברה, כפי 

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

-עלציעערך שאפשר יהיה להכל נייר ,להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן

"). ניירות הערךזה: "סעיףבפי דין (ביחד 

.פיו ולהוראות הדין-הנפקת מניות בכורה תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על11
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א לחוק ניירות 23פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף -הצעת ניירות הערך על

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

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין 

.ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת
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הון החברה-3רקפ

הון המניות של החברה.3.1

הון המניות הרשום והמונפק של החברה עובר להנפקה ולאחריה, יהיה כדלקמן:

הון מניות רשוםסוג המניות
הון מונפק ונפרע 
ערב ההנפקה

אופציות לא 
ערב סחירות

ההנפקה

הון מונפק ונפרע 
1לאחר ההנפקה

הון מונפק ונפרע לאחר 
1מלאההפקה בדילול 

100,000,0005,353,9911,151,161133,129,7949,690,4מניות רגילות

שינויים שחלו בהון הרשום והמונפק של החברה.3.2

שנים שקדמו למועד התשקיףהשינויים שחלו בהון הרשום של החברה בשלוש .3.2.1

ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של -התקבלה החלטה על2020בספטמבר 30ביום 

10,000,000-ש"ח המחולקים ל100,000בדבר הגדלת הונה הרשום של החברה מסך של החברה

מניות רגילות.100,000,000-ש"ח המחולקים ל1,000,000סך של , למניות רגילות

פרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיףנשינויים שחלו בהון המונפק וה.3.2.2

שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה, למעט בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חלו 

כמפורט להלן:

תאריך
מספר 
מניות 
רגילות

מחיר למניה 
הנגזר 
מהעסקה

שווי נגזר לחברה 
, על (לאחר הכסף

בסיס דילול מלא 
)באותו מועד

מהות השינוי
תמורה 

שנתקבלה בעד 
המניות

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

השינוי

201774,046,232בינואר 1-יתרת פתיחה ב

, SAFE-מניות רגילות למשקיעים לפי הסכמי ה42318,1בהנחת גיוס הכמות המרבית, אך ללא חתימת יתר, בהנחה של הקצאת 1
כמות זו עשויה להשתנות באופן לא מהותי, בהתאם למועד התשקיף ובמחיר המינימלי ליחידה (בהתחשב במבנה ההנפקה נכון 

מניות למר וגב' אולשבסקי עקב מימוש 27,396), וכן, בהנחה של הקצאת לשער החליפין ומחיר המניה הסופי שייקבע בהנפקה
להלן.19, כאמור בהערת שוליים )Warrants(כמות זהה של אופציות 

בעלי המניות באותו מועד היו המפורטים להלן: 2
אביב ושות' (בהמשך ;מניות150,000-גורברק; מניות544,118-אביב בועז; מניות1,305,882- "מ בעטכנולוגיפיתוחאביב

מניות; ג.ב.א, אביב 45,794- להלן) 16הבעלות במניות אלו הועברה לאביב אולדיז בע"מ (לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 
מניות; אמיר גולן (החזקה 90,921-מניות; ע.ג. ביכורים בע"מ 121,229- להלן) 14ים בע"מ (לפרטים נוספים, ראו הערת שולי

מניות 267,014-ידיעות אחרונות, שותפות רשומהמניות; 294,118- להלן) 29בנאמנות. לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 
בעלימניות אחרים (שאינם בעלימניות; Blumberg Capital IV L.P.-350,467להלן); 31(לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 

.מניות392-) לשעברעובדת"מ (בעבור בעונאמנותניהולשירותיןאיסופ; מניות876,302- ) התשקיףבמועדעניין
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תאריך
מספר 
מניות 
רגילות

מחיר למניה 
הנגזר 
מהעסקה

שווי נגזר לחברה 
, על (לאחר הכסף

בסיס דילול מלא 
)באותו מועד

מהות השינוי
תמורה 

שנתקבלה בעד 
המניות

סה"כ מניות 
בהון מונפק 
ונפרע לאחר 

השינוי

שנתבמהלך
מיליון 28.4-כדולר2017480,0715.3

דולר

השקעה בהון 
ידי - החברה על

בעלי מניות 
3קיימים

דולר2,544,376
(חלקה במזומן 
וחלקה בדרך 
של העמדת 
שירותים 

לחברה)

4,526,308

ערכה הנקוב 201821,215במרץ 18
לא רלוונטישל המניה

מימוש אופציות 
ידי נותן - על

חיצוני שירותים 
חברהל

4,547,523ש"ח212

מיליון 53.8-כדולר2018431,6039.1285סבב גיוס
דולר

השקעה בהון 
ידי - החברה על

4מספר משקיעים
4,979,126דולר3,939,888

בפברואר 11
מיליון 55-כ5דולר202071,2069.1285

דולר
השקעה בהון 

5,050,332דולר6650,000החברה

ערכה הנקוב 202082,159מבר דצ
לא רלוונטישל המניה

מימוש אופציות 
ידי נותן - על

חיצוני שירותים 
חברהל

5,132,491ש"ח822

ערכה הנקוב 2020100,000מבר דצ
לא רלוונטישל המניה

מימוש אופציות 
עובד של ידי - על

שהינו החברה
7בעל עניין

5,232,491ש"ח1,000

ערכה הנקוב 2021121,500ינואר 
לא רלוונטישל המניה

מימוש אופציות 
עובד של ידי - על

החברה שהינו 
8בעל עניין

5,353,991ש"ח1,215

5,353,991

19,170-להלן) 14להלן פירוט המשקיעים בסבב ההשקעה האמור: ג.ב.א, אביב בע"מ (לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 3
- להלן) 16ולדיז בע"מ. לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים מניות; אביב ושות' (בהמשך הבעלות במניות אלו הועברה לאביב א

 Blumberg Capitalמניות; 47,170-להלן) 29מניות; אמיר גולן (החזקה בנאמנות. לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 29,057
IV L.P.-101,195 ;להלן); 31מניות (לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 37,736-ידיעות אחרונות, שותפות רשומהמניות

198,573-; בעלי מניות אחרים (שאינם בעלי עניין במועד התשקיף) 47,170-נותני שירותים (שאינם בעלי עניין במועד התשקיף) 
מניות.

. להלן פירוט המשקיעים בסבב ההשקעה 2019והסתיים בתחילת שנת 2018סבב הגיוס החל במהלך הרבעון האחרון לשנת 4
ידיעות אחרונות, שותפות מניות; Alpha Digital PTE Ltd.-328,642מניות; Blumberg Capital IV L.P.-54,774האמור: 
-להלן); בעלי מניות אחרים (שאינם בעלי עניין במועד התשקיף) 31רת שוליים מניות (לפרטים נוספים, ראו הע36,706- רשומה
מניות. 11,481

, האמור בשורה שלעיל.2018) בסבב הגיוס של החברה מחודש דצמברemptive Right-Preכחלק ממימוש זכות המצרנות (5
לתשקיף. 8.3.11לעניין זה, ראו סעיף 6
להלן).23מר ברק גור (לפרטים נוספים אודותיו, ראו הערת שוליים 7
להלן).23אודותיו, ראו הערת שוליים מר ברק גור (לפרטים נוספים 8
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החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה.3.2.3

ניירות ערך של החברה בהמחזיקים הבכירה ונושאי המשרה למיטב ידיעת החברה, בעלי העניין 

סמוך למועד התשקיף, הינם כמפורט להלן:

המחזיק

טבלת הון של החברה סמוך לפני מועד התשקיף

אופציות שאינן רשומות מניות רגילות
למסחר

החזקה בדילול 
מלא

שיעור בהון 
ובהצבעה 
בדילול מלא  כמות

שיעור החזקה 
בסוג נייר 
הערך

כמות
שיעור החזקה 

בסוג נייר 
הערך

0. 930,300ד"ר גל אביב 57% 10306,590 6.632 % 336,890 5.18% 
אביב פיתוח טכנולוגי בע"מ 

%20.07 1,305,882 - - 24.39% 111,305,882("אביב פיתוח")  

6.632 13306,590 10.73% 12574,418בועז אביב % 881,008 13.54% 
%45.1 1482,199דורון אביב  15100,000 8.69% 182,199 2.80% 

%01.4 1674,851אביב אולדיז בע"מ  - - 74,851 %1.15  
1. 1771,206בע"מ112אביב נדל"ן בירקון  3 %3  - - 71,206 %1.09  

 0.54% 35,396 3.07% 1935,396 - -18משה אולשבסקי
07.6 2177,140 - -20גיורא עופר % 77,140 1.19% 

1. 2290,921ורים בע"מכביע.ג.  7 %0  - - 90,921 %1.40  

לביןבינוומתקיימיםד"ר גל אביב מכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה ונכון למועד פרסום התשקיף, הינו מבעלי השליטה בה 9
תשקיף. ל7.1-ו3.4פים יראו סע. לפרטים נוספים אודותיו,מעבידועובדיחסיהחברה

לתשקיף.8.1.2.2לפרטים אודות הנפקות האופציות האמורות ותנאיהן, ראו סעיף 10
ות מהון המני%74- למיטב ידיעת החברה, ד"ר גל אביב הינו בעל השליטה באביב פיתוח, וזאת מכח החזקה בשיעור של כ11

מהון מניות הבכורה של אביב פיתוח. יתרת הונה המונפק והנפרע של אביב פיתוח (רגילות 58%-הרגילות של אביב פיתוח, ובכ
ידי מר דורון אביב, באמצעות ג.ב.א אביב בע"מ, חברה פרטית בשליטתו המלאה, ומר בועז אביב. - ובכורה) מוחזקת על

ב ובנו של מר דורון אביב, ומכהן כמשנה למנכ"ל וכראש אגף טכנולוגיה של החברה מר בועז אביב הינו אחיו של ד"ר גל אבי12
. לפרטים ומעבידעובדיחסיהחברהלביןבינוומתקיימיםונכון למועד פרסום התשקיף, הינו מבעלי השליטה בה ודירקטור בה

. לתשקיף7.1, ראו סעיף נוספים אודותיו
לתשקיף.8.1.1.2ורות ותנאיהן, ראו סעיף לפרטים אודות הנפקות האופציות האמ13
מר דורון אביב הינו אביו של ד"ר גל אביב ומחזיק באופציות האמורות, במישרין, ובמניות האמורות, בעקיפין באמצעות ג.ב.א, 14

ר דורון ידי מר דורון אביב. נכון למועד התשקיף, מ- "), אשר למיטב ידיעת החברה, מוחזקת במלואה עלג.ב.א.אביב בע"מ ("
אביב הינו מבעלי השליטה בחברה.

לתשקיף.8.3.12לפרטים אודות הנפקת האופציות האמורות ותנאיהן, ראו סעיף 15
ידי אחותו, גב' - ידי מר דורון אביב, באמצעות ג.ב.א., ועל-למיטב ידיעת החברה, אביב אולדיז בע"מ מוחזקת בחלקים שווים על16

בע"מ, חברה בשליטתה המלאה.דפנה הר לב, באמצעות נכסי הרלב 
ידי - ידי מר דורון אביב, באמצעות ג.ב.א., ועל-בע"מ מוחזקת בחלקים שווים על112למיטב ידיעת החברה, אביב נדל"ן בירקון 17

אחותו, גב' דפנה הר לב, באמצעות נכסי הרלב בע"מ, חברה בשליטתה המלאה.
לתשקיף.7.1סעיף נוספים אודותיו, ראו דירקטור בחברה. לפרטים 18
מניות רגילות, 8,555) לרכישת Warrantsהתקשרה החברה עם מר משה אולשבסקי בהסכם להענקת אופציות (2014בחודש יולי 19

מניות רגילות, שניהם במחיר 8,540) לרכישת Warrantsמשה, בהסכם להענקת אופציות (-גב' ענת אולשבסקי בן-ועם רעייתו
התקשרה החברה עם גב' אולשבסקי בהסכם נוסף להענקת אופציות 2015כן, בחודש אפריל -ניה. כמודולר למ1.65מימוש של 

פי ההסכמים -דולר למניה. האופציות שהוענקו למר וגב' אולשבסקי על4.28מניות רגילות, במחיר מימוש של 10,301לרכישת 
בין היתר, אירוע ,(כהגדרתו בהסכמי האופציה), הכוללLiquidationשנים ממועד הענקתן או בקרות אירוע 7הנ"ל יפקעו תוך 

לציבור במסגרת הנפקה החברהמניותהנפקתפירוק, מיזוג ו/או רכישה, מכירה של רוב מניות החברה או פעילותה, השלמת 
שלמתהלהודיעו מר וגב' אולשבסקי על כוונתם לממש את האופציות האמורות בכפוף2021בינואר 5ביום .ראשונה לציבור

עם מר משה אולשבסקי בהסכם להענקת אופציות התקשרה החברה 2020, בחודש ספטמבר בנוסף.התשקיףפי - עלההנפקה
10יפקעו תוך והבשילו במלואן במועד הענקתן אופציות אלולר למניה.דו9.13, במחיר מימוש של מניות רגילות8,000לרכישת 

האופציות בהתאם להוראות תכנית האופציות.שנים ממועד הענקתן או במועד בו פוקעות 
לתשקיף.7.1דירקטור בחברה. לפרטים נוספים אודותיו, ראו סעיף 20
מניות רגילות, במחיר 77,140התקשרה החברה עם מר גיורא עופר בהסכם להענקת אופציות לרכישת 2014בחודש נובמבר 21

מנות 14-האופציות הבשילו ב71,862ית במועד הענקת האופציות ויתר אופציות הבשילו מייד5,278ש"ח למניה. 0.01מימוש של 
. כל האופציות שהוענקו למר גיורא עופר, 2018במרץ 31ועד ליום 2014בדצמבר 31כל אחת, החל מיום 5,133רבעוניות שוות של 

אופציות.שנים ממועד הענקתן או במועד בו פוקעות האופציות בהתאם להוראות תכנית ה10יפקעו תוך 
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המחזיק

טבלת הון של החברה סמוך לפני מועד התשקיף

אופציות שאינן רשומות מניות רגילות
למסחר

החזקה בדילול 
מלא

שיעור בהון 
ובהצבעה 
בדילול מלא  כמות

שיעור החזקה 
בסוג נייר 
הערך

כמות
שיעור החזקה 

בסוג נייר 
הערך

 6.93% 450,895 6.90% 2479,395 6.94% 23371,500ברק גור
65.5 2665,000 - -25חני אבירם % 65,000 1.00% 
78.0 2810,000 - -27חגי גפן % 10,000 0.15% 
37.6 29341,288אמיר גולן % 3035,294 3.07% 376,582 5.79% 

Blumberg Capital IV L.P. 504,036 9.41% - - 504,036 7.75% 
Alpha Digital PTE Ltd. 328,642 6.14% - - 328,642 5.05% 
ידיעות אחרונות, שותפות 

 5.58% 362,671 - - 6.77% 31362,671רשומה

891,1,133בעלי מניות אחרים  21.18% -- 891,1,133  34.17 % 
00058, - -עובדים  45.0 % 000,58  89.0 % 

%31.5 82,159נותני שירותים  ,75677  %75.6  ,915915  %62.4  
 - - - - - -ציבור
151,161,1 100% 5,353,991סה"כ  100% 2,1556,50  100% 

ניירות הערך החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה לאחר הנפקת .3.2.4

המוצעים

העניין ונושאי המשרה הבכירה בחברה המחזיקים בניירות הערך בעלי, החברהידיעתלמיטב

והנפקת המניות למשקיעים (בהנחת גיוס הכמות המרביתשל החברה יהיו כמפורט להלן

:)SAFE-שבהסכמי ה

ידי מר גיורא עופר (באמצעות חברה פרטית בשליטתו -למיטב ידיעת החברה, ע.ג. ביכורים בע"מ מוחזקת בחלקים שווים על22
).ידי גב' יעל גיט (באמצעות חברה פרטית בשליטתה המלאה-המלאה) ועל

. ומעבידעובדיחסיהחברהלביןנוביומתקיימיםמר ברק גור מכהן כמשנה למנכ"ל וראש אגף מוצרים ודירקטור בחברה23
.לתשקיף7.1לפרטים נוספים אודותיו, ראו סעיף 

לתשקיף.8.1.3.2לפרטים אודות הנפקות האופציות האמורות ותנאיהן, ראו סעיף 24
כסמנכ"לית בכירה ויועצת משפטית ראשית של החברה. לפרטים נוספים מכהנתאבירםחני' גב"מ. בעהחזקותאבירם. בידי -על25

לתשקיף.7.2סעיף אודותיה, ראו 
לתשקיף.8.1.5.2לפרטים אודות הנפקות האופציות האמורות ותנאיהן, ראו סעיף 26
.לתשקיף7.2ראו סעיף . לפרטים נוספים אודותיו,ומעבידעובדיחסיהחברהלביןבינוומתקיימיםסמנכ"ל כספים של החברה27
מניות רגילות, במחיר מימוש 10,000התקשרה החברה עם מר חגי גפן בהסכם להענקת אופציות לרכישת 2020בחודש ספטמבר 28

אופציות יבשילו 3,000; (ב) 2022בספטמבר 1אופציות יבשילו ביום 2,000פי מועדי ההבשלה הבאים: (א) -דולר למניה, על12של 
10. כל האופציות שהוענקו למר חגי גפן, יפקעו תוך 2024בספטמבר 1אופציות יבשילו ביום 5,000(ג) - , ו2023בספטמבר 1ביום 

שנים ממועד הענקתן או במועד בו פוקעות האופציות בהתאם להוראות תכנית האופציות.
, לטובת צד שלישי, 1979-הנאמנות, תשל"טפי כתב הקדש בהתאם לחוק- המניות מוחזקות בנאמנות עלדירקטור בבלנדר ליטא. 29

ידי מר אמיר גולן עבור עצמו.-ואילו האופציות מוחזקות על
לתשקיף.8.1.6לפרטים אודות הנפקות האופציות האמורות ותנאיהן, ראו סעיף 30
ארנון מוזס.למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברת השותף הכללי של ידיעות אחרונות, שותפות רשומה, הינו מר 31
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המחזיק

עם השלמת הרישום למסחר והנפקת כמות היחידות המרבית

אופציות שאינן רשומות מניות רגילות
כתבי למסחר

אופציה 
)1(סדרה 

כתבי 
אופציה 

)2(סדרה 

החזקה 
בדילול מלא

שיעור בהון 
ובהצבעה 
בדילול מלא  כמות

שיעור 
החזקה בסוג 
נייר הערך

כמות
שיעור 

החזקה בסוג 
נייר הערך

%0.42 3230,300ד"ר גל אביב  306,590 26.63% - - 336,890 %48.3  
%31.18 331,305,882אביב פיתוח  - - - - 1,305,882 %48.13  
%8.05 34574,418בועז אביב  306,590 26.63% - - 881,008 %9.09  
%15.1 3582,199דורון אביב  100,000 8.69% - - 182,199 %88.1  

%05.1 3674,851אביב אולדיז בע"מ  - - - - 74,851 %77.0  
112אביב נדל"ן בירקון 

%1.00 3771,206בע"מ  - - - - 71,206 %73.0  

%0.38 3827,396אולשבסקימשה   8,000 3.07% - - 35,396 %37.0  
%80.0 77,140 - - 6.70% 77,140 - -39גיורא עופר  

%27.1 4090,921ורים בע"מכביע.ג.   - - - - 90,921 %94.0  
%21.5 41371,500ברק גור  79,395 6.90% - - 450,895 %65.4  

%67.0 65,000 - - 5.65% 65,000 - -42חני אבירם  
87.0 10,000 - -43חגי גפן % - - 10,000 %0.10  
%78.4 44341,288אמיר גולן  35,294 3.07% - - 376,582 %89.3  

Blumberg Capital IV 
L.P. 504,036 %7.07  - - - - 504,036 %20.5  

Alpha Digital PTE Ltd. 328,642 %61.4  - - - - 328,642 %39.3  
ידיעות אחרונות, שותפות 

%08.5 45362,671רשומה  - - - - 362,671 %74.3  

(כולל בעלי מניות אחרים
SAFE(1,452,060 %20.36משקיעי   -- - - 1,452,060 %14.98  

%60.0 58,000 - - 5.03% 58,000 - -עובדים  
%15.1 82,159נותני שירותים  77,756 %6.75  - - ,915915  %65.1  

46600,331,4ציבור  %10.20  - - 800,716  800,167  200,867,2  %59.29  
129,133,7סה"כ  %100  1,151,161 %100  800,716  800,716  494,690,9  %100  

לעיל. 9ראו הערת שוליים 32
לעיל. 11ראו הערת שוליים 33
לעיל. 12ראו הערת שוליים 34
לעיל.14ראו הערת שוליים 35
לעיל. 16ראו הערת שוליים 36
לעיל. 17ראו הערת שוליים 37
. לעיל18ראו הערת שוליים 38
. לעיל20ראו הערת שוליים 39
לעיל. 22ראו הערת שוליים 40
לעיל. 23ראו הערת שוליים 41
לעיל. 25ראו הערת שוליים 42
לעיל. 27ראו הערת שוליים 43
.לעיל29ראו הערת שוליים 44
לעיל. 31ראו הערת שוליים 45
בהנחה שכל ניירות הערך המוצעים יוקצו לבעלי מניות חדשים.46
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הקבוצה, נושאי משרה ונותני שירותיםשהעניקה החברה לעובדיאופציות לא סחירות.3.3

תכנית אופציות לא סחירות .3.3.1

להלן . ")התכניתזה: "0(בסעיף למועד התשקיף, לחברה קיימת תכנית אופציות לא סחירות

:תשקיףמועד השנים האחרונות שקדמו לשפירוט של האופציות אשר החברה העניקה בשלו

בתמורה 2021בינואר 4ידו למניות ביום -אופציות מומשו על121,500אופציות הוענקו למר ברק גור ומתוכן 166,295מתוכן 47
אופציות הוענקו למר דורון אביב 100,000לתשקיף), 8.1.3.2ש"ח למניה (לפרטים נוספים, ראו סעיף 0.01למחיר מימוש בסך של 

אופציות הוענקו למר משה אולשבסקי ורעייתו (לפרטים נוספים, ראו 27,396לתשקיף), 8.3.12(לפרטים נוספים, ראו סעיף 
אופציות 89,590לעיל) 21יים אופציות הוענקו למר גיורא עופר (לפרטים נוספים, ראו הערת שול77,140לעיל), 19הערת שוליים 

אופציות הוענקו למר בועז אביב (לפרטים נוספים, 89,590לתשקיף), 8.1.2.2הוענקו לד"ר גל אביב (לפרטים נוספים, ראו סעיף 
אופציות הוענקו לעובדת לשעבר של החברה.2,000-אופציות הוענקו לעובד של החברה ו5,000-) ולתשקיף8.1.1.2ראו סעיף 

אופציות. לפרטים נוספים 34,600אופציות ולמר ברק גור הוענקו 117,000לכל אחד מבין ד"ר גל אביב ומר בועז אביב הוענקו 48
לתשקיף.8.1.3.2-ו8.1.2.2, 8.1.1.2אודות הענקת אופציות אלו ותנאיהן, ראו סעיפים 

. 0172בנובמבר 14מיום פי החלטת דירקטוריון - שהוענקו עלאופציות 10,000תקבל כתב ויתור בגיןה2020בנובמבר01ביום 49
אופציות הוענקו לעובדת של החברה.1,000- אופציות בוטלו, ו10,000לעיל, 49כאמור בהערת שוליים 50
.2020לעיל, אופציות אלו מומשו בחודש דצמבר 3.2.2כאמור בטבלה שבסעיף 51
.0192ינוארב8מיום פי החלטת דירקטוריון - שהוענקו עלאופציות 10,000קבל כתב ויתור בגיןתה2020בנובמבר01ביום 52
אמיר גולן (לפרטים נוספים, ראו סעיף אופציות הוענקו למר 35,294אופציות בוטלו, 10,000לעיל, 52כאמור בהערת שוליים 53

אופציות הוענקו לעובדים של החברה.21,500-לתשקיף) ו8.1.6

תאריך
אופציות מספר 

מניות המירות ל
רגילות

מחיר מימוש 
זכויות מיוחדותהעסקהמהות מניה

ביוני 30ביום קיימות שהיו מתוך האופציות אופציות557,011הקצתה החברה 2016בדצמבר 31עד ליום -פתיחהיתרת
יות.מנ011,557- ללמימושהניתנות, 47)2020ביוני 30ליום ללא אופציות שפקעו או מומשו עד -(קרי 2020

הענקת אופציות למייסדי החברה דולר2017268,6005.3בספטמבר 13
48תכניתהתחת 

הענקת אופציות לעובדים תחת דולר2017,00011495.3בנובמבר 14
50תכניתה

לחלק מהאופציות מנגנון 
האצה במקרה של עסקה 

(כהגדרתה בתכנית)

הענקת זכות לרכישת מניות ש"ח201882,1590.01מבר בנוב8
51למתווך בהשקעה

דולר לבין 1.7בין 2019,7946652בינואר 8
דולר9.1285

הענקת אופציות לעובדים תחת 
53תכניתה

לחלק מהאופציות מנגנון 
האצה במקרה של עסקה 

(כהגדרתה בתכנית)
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תכנית האופציות של החברהתיאור כללי של .3.3.2

תכנית אופציות לעובדים, דירקטורים, את התכנית כאימצה החברה 2014בחודש מרץ .3.3.2.1

יועצים ונותני שירותים של החברה ושל חברות קשורות שלה, אשר מכוחה החברה 

תהיה רשאית להעניק אופציות למימוש למניות החברה, זאת על מנת ליצור בקרבם 

החברה ובהצלחתה. תמריץ ולשתפם בהתפתחות

ידי דירקטוריון החברה, ובכלל זה לדירקטוריון החברה תהיה -מנוהלת עלהתכנית.3.3.2.2

הסמכות לקבוע, בין היתר, את זהות הניצעים, תנאי הסכם האופציה, מסלול המיסוי, 

סוג האופציה, תנאי האצת הבשלה וכיו"ב.

ח הון, בעוד שלנותני התכנית הינה במסלול מיסוי רוופי -עללעובדים הענקת אופציות .3.3.2.3

(ט) לפקודת מס הכנסה. 3שירותים ובעלי שליטה ההענקה נעשית לפי סעיף 

במקרה בו תפקע זכאות של ניצע לאופציות שהוענקו לו לפי התכנית, כולן או חלקן, .3.3.2.4

) האופציות של החברה, ממנו רשאית החברה להקצות אופציות Poolיוחזרו למאגר (

אופציות הוענקו לעובד שהוא נושא משרה בחברה (לפרטים 10,000כל האופציות האמורות הוענקו לעובדים של החברה, מתוכן 54
לעיל).28ליים נוספים אודות האופציות שהוענקו לנושא המשרה, ראו הערת שו

0.01בתמורה למחיר מימוש בסך של 2020בדצמבר 2ידו למניות ביום - אופציות הוענקו למר ברק גור ומומשו על100,000מתוכן 55
אופציות הוענקו 100,000לתשקיף), 8.1.2.2ף אופציות הוענקו לד"ר גל אביב (לפרטים נוספים, ראו סעי100,000ש"ח למניה, 

אופציות הוענקו לב. אבירם החזקות בע"מ (לפרטים 65,000לתשקיף), 8.1.1.2למר בועז אביב (לפרטים נוספים, ראו סעיף 
לעיל), 19אופציות הוענקו למר משה אולשבסקי (לפרטים נוספים, ראו הערת שוליים 8,000לתשקיף), 8.1.5.2נוספים, ראו סעיף 

דולר לכל מניה;  9.13אופציות בתמורה למחיר מימוש בסך של 37,000נותני שירותים של החברה (5- אופציות הוענקו ל75,756
דולר לכל 1אופציות בתמורה למחיר מימוש בסך של 6,413-לר לכל מניה; ודו3אופציות בתמורה למחיר מימוש בסך של 32,343
דולר לכל מניה.12אופציות הוענקו לעובדים של החברה במחיר מימוש של 7,000- מניה) ו

30ידי דירקטוריון החברה ביום -אופציות לכל אחד מבין ה"ה ד"ר גל אביב, בועז אביב וברק גור אושרה על100,000הענקת 56
. מבין בעלי המניות 2020בנובמבר 29שהתקיימה ביום , החברהשלהמניותבעלישלהכלליתהאסיפהידי - ועל2020בספטמבר 

63,995-שהשתתפו באסיפה האמורה בעל מניות אחד של החברה, אשר מחזיק, בעצמו ובאמצעות חברה בשליטתו המלאה, ב
מהון בעלי המניות שהשתתפו 1.56%-ק של החברה (באותו מועד) וכמהון המניות המונפ1.2%-מניות של החברה, המהוות כ

וציין כי זולהחלטהלהתנגדותוביחס, הביע את עמדתו בכתב וכן, בהצבעה, הצביע נגד החלטת האסיפה להעניק אופציות אלו
.דיןפי -עלפעלהכי, זהבענייןלהשניתןמשפטיייעוץפי -על, סבורההחברהפי דין. -בכוונתו למצות את זכויותיו על

ולרד9.13בין 202033,500ספטמבר ב8
דולר12לבין 

תחתלעובדיםאופציותהענקת
54תכניתה

ש"ח0.01בין 2020455,756ספטמבר ב30
דולר12לבין 

, לעובדיםאופציותהענקת
למייסדי החברה דירקטורים ו/או
והענקת אופציות תחת התכנית 

55,56לנותני שירותים

20,000, אך כן כולל ו/או מומשו(ללא אופציות שפקעואופציות1,474,820ועד למועד התשקיף הוקצו 2014משנתהחל 
עדיין בתוקף.אופציות1,272,661, מתוכן )אופציות שבוטלו

2,000(מתוכן לעובדים שאינם בעלי ענייןהוענקו אופציות 70,000לבעלי עניין, וענקו ה1,061,905מתוך האופציות שבתוקף, 
נותני להוענקו אופציות 140,756- ו), שנכון למועד התשקיף הינה נותנת שירותים לחברהאופציות הוענקו לעובדת לשעבר

. חברהלשירותים

אופציות 1,000למניה, דולר3שלבמחיר מימוש אופציות 5,000(אופציות 68,000-מחזיקים בעובדים 10למועד התשקיף, 
אופציות במחיר מימוש של37,500- דולר למניה ו9.13אופציות במחיר מימוש של 24,500דולר למניה, 5.3במחיר מימוש של 

6,413למניה, ש"ח1שלבמחיר מימוש אופציות 45,000(אופציות 142,756-בםימחזיקשירותיםנותני7- , ולמניה)דולר12
5.3אופציות במחיר של 20,000דולר למניה, 3אופציות במחיר מימוש של 34,343דולר למניה, 1אופציות במחיר מימוש של 

.למניה)דולר9.13אופציות במחיר מימוש של 37,000-דולר למניה ו
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אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שינבעו ובכפוף לקבלת בהתאם לתכנית

. מהן

פי התכנית לא רשומות למסחר בבורסה או בכל בורסה -האופציות המוענקות על.3.3.2.5

אחרת. על אף האמור לעיל, ככל שמניות החברה יירשמו למסחר בבורסה, החברה 

תפנה לבורסה ותבקש אישור לרישום למסחר של המניות שינבעו ממימוש האופציות. 

מניות1,151,161שללמסחרלרישוםאישורהאתנתנההבורסה,התשקיףפי - על

.התשקיףלמועדעדשהוקצומהאופציותשינבעו

למניות הרגילות הקיימות בהון ןמניות המימוש הנובעות מהאופציות שוות בזכויותיה.3.3.2.6

את בעליהן להשתתף במלוא הזכויות הצמודות להן, וייזכו המונפק והנפרע של החברה 

מניות המימוש לרבות חלוקת דיבידנדים, השתתפות והצבעה באסיפות כלליות וכיו"ב. 

יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

פי התכנית מוענקות על שם נאמן עבור העובדים, כמפורט בכתב -האופציות על.3.3.2.7

ידה בקשר עם התכנית. -ין החברה לנאמן שנבחר עלהנאמנות שנחתם ב

באופן מיידי כאשר הניצע חדל להיות עובד או יפקעו פי התכנית -אופציות שהוענקו על.3.3.2.8

אלא אם נקבע במפורש נותן שירותים בחברה או בחברות קשורות שלה. על אף האמור ו

המוקדם פי התכנית יפקעו במועד-אחרת בהסכם האופציה, האופציות המוענקות על

), לפני קרות Causeידי החברה, ללא "עילה" (-במקרה של סיום היחסים עלמבין: (א)

ימים לאחר סיום 30האופציות שטרם מומשו יפקעו תוך- ו/או הצעה לציבור57עסקה

ו/או הצעה לציבור עד לסוף יחסי ההעסקה של העובד/נותן השירותים עם החברה

), לפני Causeידי הניצע, ללא "עילה" (-היחסים עלהמועד כאמור; (ב) במקרה של סיום 

ימים לאחר 30האופציות שטרם מומשו יפקעו תוך -קרות עסקה ו/או הצעה לציבור

סיום יחסי ההעסקה של העובד/נותן השירותים עם החברה; (ג) במקרה של סיום 

היחסים בשל מוות חו"ח או נכות של הניצע, לפני קרות עסקה ו/או הצעה לציבור,

עשר) -(שנים12תהיה לניצע או ליורשיו החוקיים זכות לממש את האופציות, במשך 

חודשים ממועד סיום היחסים ובלבד שהתקיימה עסקה ו/או הצעה לציבור עד לסוף 

המועד כאמור.

, האופציות יפקעו באופן מיידי )Causeבמקרה של סיום יחסי העסקה עם "עילה" (.3.3.2.9

ם האופציות. ולניצע לא תהיה כל זכות בקשר ע

עם קרות האירועים המתוארים להלן בתקופה שבין מועד הענקת האופציות לניצע לבין .3.3.2.10

ערכו התאמות בזכויותיו של הניצע, כדלהלן:ימועד מימושן, י

) מיזוג, רכישה, 1פירושה, התממשות כל אחד או יותר מהאירועים הבאים, בעסקה יחידה או בשורה של עסקאות: (-"עסקה"57
מנכסי 50%- ) מכירה של מעל ל2ארגון מחדש של החברה עם או לתוך חברה אחרת, כאשר החברה אינה החברה השורדת; (

החברה.החברה או מניירות הערך של 
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במקרה של עסקה, אופציה שהוענקה מכוח התכנית אשר טרם מומשה, ומועד )א(

לאופציות למניות, בהתאם פי מרכיב הזמן הגיע, תוחלף או תומר -הקנייתה על

לכמות המניות מכוח כתב האופציה שטרם מומש, או לכל נייר ערך של החברה 

הרוכשת (או חברת אם או חברת בת של החברה הרוכשת) אשר חולקו לבעלי 

המניות של החברה כנגד המניות שהוענקו בעסקה כאמור. בנוסף, יבוצעו 

קפו עסקה כאמור, וכל יתר ההתאמות הנדרשות במחיר המימוש למניה אשר יש

-תנאי הסכם האופציה יעמדו בעינם, לרבות מועדי ההקניה, הכל כפי שייקבע על

ידי הדירקטוריון. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ובכפוף להוראות כל דין, אם בקרות עסקה כאמור 

לעיל, החברה הרוכשת (או חברת אם או חברת בת של החברה הרוכשת) לא 

ו להחליף את האופציות, יואצו מועד ההקניה של כל או חלק מסכימה להמיר א

מהאופציות אשר טרם הגיע מועד הקנייתן והניצע יהא זכאי לממש אופציות 

(עשרה) ימים לפני מועד קרות העסקה כאמור לעיל. 10אלה למניות 

לצורכי סעיף קטן (א) לעיל, האופציה תחשב כמוחלפת או מומרת אם בעקבות )ב(

ה מעניקה את הזכות לרכוש או לקבל, בגין כל מניה הכפופה העסקה האופצי

לאופציה מיד לפני העסקה, את התמורה (אם מניות, אופציות, מזומן או ניירות 

ת בגין כל מניה וידי בעלי המני-ערך או רכוש אחר) אשר תתקבל בעסקה על

המוחזקת במועד הקובע של העסקה (ואם למחזיקים כאמור ניתנה בחירה באשר 

ידי המחזיקים של רוב המניות); בתנאי, שאם -מורה, סוג התמורה הנבחר עללת

תמורה כאמור המתקבלת במקרה של עסקה אינה במניות רגילות בלבד (או 

בשווה ערך להן) של החברה הרוכשת (או חברת אם או חברת בת שלה), 

הדירקטוריון רשאי, לאחר קבלת הסכמת החברה הרוכשת, לקבוע כי התמורה 

בל במימוש האופציה תהיה מניות רגילות בלבד (או שווה ערך להן), של שתתק

החברה הרוכשת (או חברת האם או חברת הבת שלה) אשר מחיר השוק שלהלן 

ידי מחזיקי רוב המניות בעסקה.- שווה למחיר למניה שנתקבל על

היה ויוחלט על פירוקה מרצון של החברה בשעה שקיימות אופציות שטרם )ג(

תכנית, תמסור החברה הודעה לכל בעלי האופציות בדבר קבלת מומשו מכוח ה

(עשרה) ימים לממש את האופציות 10ההחלטה כאמור, ולכל בעל אופציה יהיו 

שטרם מומשו למניות ואשר הגיע מועד הבשלתן, בהתאם להליך המימוש הקבוע 

(עשרה) ימים אלו, כל האופציות אשר טרם מומשו למניות 10. עם חלוף בתכנית

ד אותו יום יפקעו מיידית. ע

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה בדרך של דיבידנד )ד(

במזומן ו/או במניות (מניות הטבה), פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, 

יותאמו ידי או של החברה, אזי -נה הון החברה או כל אירוע דומה עלבשינוי במ

התכנית או המניות הניתנות למימוש כתוצאה המספר וסוג המניות במסגרת

ממימוש אופציות אשר הוענקו מכוח התכנית, ומחיר המימוש המצטבר שלהן, 
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עשו התאמות כאמור בעקבות חלוקת זכויות בגין מניות מונפקות. יובתנאי שלא י

בקרות אירוע מהאירועים האמורים לעיל, הסוג והמספר המצטבר של המניות 

מסגרת התכנית, ביחס לאופציה שטרם מומשה, יותאמו הנתונות להנפקה ב

ידי הדירקטוריון.-קבע עליכל כפי שיהבאופן דומה, 

לפיכך, יחולו ההתאמות הבאות:

התאמה בגין חלוקת דיבידנד.א

אם וככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כהגדרת המונח בחוק החברות, 

תקופת המימוש אשר התאריך הקובע את הזכאות לחלוקה יחול לפני תום 

של האופציה, מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" 

לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום 

"האקס דיבידנד".

התאמה עקב חלוקת מניות הטבה.ב

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה, יישמרו זכויות 

כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק , ותאופציבהמחזיקים 

אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן במספר המניות מאותו 

סוג שמחזיק האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את 

האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל 

ות כאמור.אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מני

הנפקה בדרך של זכויותהתאמה עקב .ג

לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת יוצעוככל ש

אותם שטרם מומשוותניירות ערך כלשהם, החברה תציע למחזיקי האופצי

מחזיקי ויראו את, ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות

.ותכאילו המירו את האופציותאופציה

מבלי לגרוע מתנאי התכנית, אם בטרם ההצעה לציבור כל או חלק ניכר מנכסי או )ה(

מניות החברה יימכרו או במקרה של עסקה כל או חלק ניכר מנכסי או מניות 

החברה יוחלפו בתמורה לניירות ערך של חברה אחרת, אזי כל ניצע יהא חייב 

ידו מכוח - שו עללמכור או להחליף, בהתאם לנסיבות, את המניות אשר נרכ

ידי הדירקטוריון בנוגע -התכנית, בהתאם להנחיות ולהוראות אשר יינתנו על

לעסקה.  

למימוש ביום הקובע ותלא יהיו ניתנותהמוצעותאף האמור לעיל, האופצי)ו(

לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, 

״). חל יום האקס של אירוע חברה אירוע חברהלפיצול הון או להפחתת הון (״
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למימוש ותהמוצעים לא יהיו ניתנותלפני היום הקובע של אירוע חברה, האופצי

ביום האקס האמור.

פי התכנית אינן ניתנות להעברה, המחאה, ערבון או כל זכות -האופציות המוענקות על.3.3.2.11

אחרת לצד שלישי. 

ידי הדירקטוריון ותפקע בתום עשר שנים -התכנית הינה בתוקף ממועד אימוצה על.3.3.2.12

ממועד האימוץ כאמור. 

ולנותני שהוקצו לעובדיםותאופציהשל התיאורטי סך השווי ההוגן לפי הערכת החברה, .3.3.3

מיליון ש"ח (לא מבוקר) אשר 20.7-כהינוועד מועד התשקיף 2020יוניב30לאחר יום שירותים

19.4-כשל סך ה, מתוכהאופציותפת ההבשלה של י תקוניוכרו כהוצאה בדוחות הכספיים על פ

.2020תני לשנבחציון השכהוצאהיוכר(לא מבוקר)מיליון ש"ח 

השליטה בחברה.3.4

במישריןאביב, גל"ר דםהינהשליטה בחברה יבעל, החברהידיעתלמיטבלמועד התשקיף, נכון

אולדיז בע"מ ואביב נדל"ן בירקון אביב ג.ב.א., מר דורון אביב, באמצעות , פיתוחאביבבאמצעותו

.החברהשלוהנפרעהמונפקמהונה39.96%-בע"מ, ומר בועז אביב, המחזיקים ביחד ב112

הסכמים בנוגע למניות החברה.3.5

למיטב ידיעת החברה ומנהליה, נכון למועד התשקיף, לא קיימים הסכמים בין בעלי מניות בחברה

.בנוגע למניות החברה

חסימת ניירות ערך.3.6

להלן פירוט עיקרי הוראות הבורסה לעניין חסימה של ניירות ערך, בנוסחן נכון למועד פרסום 

:התשקיף

הגדרות.3.6.1

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"

עשר חודשים לפני הגשת -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(

רישום למסחר;חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד ה
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ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו )ג(

לפני הרישום למסחר. 

.פי תשקיף- מניות שהוצעו לציבור עללמעט

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" 

החסימההוראות.3.6.2

במועד הרישום למסחר, למעט מי שנהיה בעל עניין במועד כאמור על בעל עניין בחברה.3.6.2.1

פיו תירשם - תשקיף (עלהפי - כתוצאה מרכישת מניות שיוצעו במסגרת הצעה לציבור על

החברה לראשונה למסחר), יחולו תנאי החסימה הבאים:

) החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל 3בשלושת ()א(

עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר 

)."המניות החסומות"זה: 3.6.2.1בסעיף (

) שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש 4החל מתחילת החודש הרביעי ()ב(

, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או למסחרהשמונה עשר שלאחר מועד הרישום

מכמות המניות החסומות 2.5%לה על פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עו

עשה על בסיס ימדי חודש. חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו י

מצטבר. 

) חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד 18בתום שמונה עשר ()ג(

מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות. 

יין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק על המחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל ענ.3.6.2.2

במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור 

שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה 

הבאים:

) החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה 3בשלושת ()א(

או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחרמחזיק במניות כל עסקה

. )"המניות החסומות"זה: 3.6.2.2(בסעיף 

) שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום 4החל מתחילת החודש הרביעי ()ב(

) שלאחר מועד הרישום למסחר, רשאי מחזיק במניות 9החודש התשיעי (
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החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

מכמות המניות חסומות מדי חודש. חישוב כמות המניות החסומות 12.5%

עשה על בסיס מצטבר. יסקה זו ילצורך פ

) חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה 9בתום תשעה ()ג(

לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.

58".עובד שהינו בעל ענין"שאינו זה לא יחול על עובד3.6.2האמור בסעיף 

חריגים.3.6.3

על אף האמור, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים המפורטים 

להלן: 

ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות. )א(

) חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות, בעסקה 6החל מתום ששה ()ב(

מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי 

זה לעיל. 3.6החסימה כאמור בסעיף 

ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם - מנכ"ל הבורסה, או מי שהוסמך על)ג(

העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה 

פיו. - ובהנחיות על

ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום )ד(

זה לעיל, שנקבעה בהנחיות 3.6תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף 

ורסה. הב

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. 3.6ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף 

ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים: )ו(

ייד- חסמו מניות אחרות המוחזקות עלימושא העסקה או הפעולה יבמקום המניות )1(

א וי המחזיק במליד-תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על

הבעלות במחזיק המניות החסומות;

יחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או יהמניות ש)2(

תנאי החסימה שחלו על המניות ןהפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליה

עובד שהינו בעל ענין בחברה משמעו, -" עובד שהינו בעל עניןבהתאם לפרק ה' להנחיות שלפי החלק השני של תקנון הבורסה, "58
מכח החזקת מניות או שיהיה לבעל ענין בחברה מכח החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה שיממש את כל 

.מסחר בבורסה, המוחזקים על ידו, לרבות אלה שיוקצו לו בהנפקה לעובדיםניירות הערך ההמירים שאינם רשומים ל
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זה לעיל, למשך תקופת 3.6הפעולה כאמור בסעיף החסומות מושא העסקה או

החסימה שנותרה. 

ידי תאגיד בבעלותו המלאה של -נחסמו ניירות ערך כאמור בפסקאות (ה) או (ו) לעיל על)ז(

ות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור עד לתום תקופת המחזיק במני

החסימה. 

לעניין סעיף קטן זה:

. ובין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא–"מחזיק במניות חסומות"

בין במישרין ובין בעקיפין. –"בבעלותו המלאה"או "מלוא הבעלות"

תשקיף, הפי -ו במסגרת ההצעה לציבור עלעשהוצעל מניות יחולוהוראות החסימה הנ"ל לא .3.6.4

לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.

/ החזקה בידי נאמןהוראות כלליות.3.6.5

עו"ד מרינה לוין מניות החברה למסחר בבורסה המניות החסומות יופקדו בידי לפני רישום )א(

במשך תקופת 59)"הנאמן"סעיף זה: (בלמפר, מחברת שיין שירותי נאמנות שוק הון בע"מ 

רשמו בספרי החברה על שם החברה לרישומים יהחסימה באופן שהמניות החסומות י

אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן, כאשר רק לנאמן תהיה זכות ויוחזקו

חתימה בפיקדון. 

לעיל, תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו בגין שהוראות הפי - עלנחסמו מניות )ב(

המניות החסומות, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות 

שחולקו בגינן ללא תמורה. 

לעיל והוצעו בגין המניות החסומות מניות בדרך של זכויות שהוראות הפי - נחסמו מניות על)ג(

פי אחת הדרכים שלהלן: - מות עלבתמורה, ינהג המחזיק במניות החסו

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש )1(

יחולו הוראות החסימה החלות על המניות ןמניות זהות למניות החסומות ועליה

החסומות המוחזקות בידו. 

זכויות, למעט מניצול הינבעושעל המניות ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. )2(

פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול - אותה כמות של מניות ששוויה על

יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו. –הזכויות 

פי החלק השני לתקנון הבורסה, "נאמן" לעניין סעיף זה הינו, חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא - בהתאם להנחיות על59
שבון או חברה לנאמנות של רואי החברה האם שלה או החברה האחות שלה, עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין, רואה ח

ידי יו"ר רשות ניירות ערך כמפורט בהנחיות הנ"ל. ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמן לאחר -חשבון וחברה אשר אושרה על
פרסום תשקיף זה, במסגרתו יוצעו מניות החברה לציבור, תפרסם על כך הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמן החדש ובלבד 

תנאים האמורים לעיל.שהינו עומד ב
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זה לעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים 3.6בהתאם 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

בבורסה.החברה 

חסימה וולונטרית.3.6.6

זה לעיל,3.6מבלי לגרוע מהוראות הבורסה לעניין חסימה של ניירות ערך, כמפורט בסעיף 

מה הבאים, את כללי החסי60, אימצה החברה בתקנונהמשווקי ההנפקהבהתאם לדרישת 

רישום למסחר של מניות החברה לעוברשיחולו על כל בעלי המניות של החברה, שיחזיקו 

מכחהמניותבעלילמעטמהון המניות המונפק של החברה,5%-") פחות מהרישוםמועד("

זה בלבד, כל בעל מניות, עליו יחולו 3.6.6(לעניין סעיף )(כהגדרתם בתשקיףSAFE-ההסכמי

):"בעל מניות"כאמור כללי החסימה הוולונטרית, ייקרא 

כל עסקה או פעולה מניות רישום, לא יעשה בעל השתחילתם במועד בתשעת החודשים)א(

").תמניות החסומוה"(במניות המוחזקות בידו במועד הרישום 

מועד הרישום לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה מחודשיםתשעהבתום )ב(

.במניות החסומות

להלן ריכוז ניירות הערך של החברה למועד התשקיף עליהם תחול חסימה עם רישום מניות .3.6.7

:החברה למסחר בבורסה

סעיף בתשקיף כמות ניירות ערךסוג נייר ערךשם המחזיק
המתייחס לחסימה

ד"ר גל אביב
מניות

אופציות
30,300
306,590

3.6.6-ו3.6.2.1
3.6.2.1

1,305,8823.6.2.1מניותפיתוחאביב

אביבבועז
מניות

אופציות
574,418
306,590

3.6.2.1

דורון אביב
מניות

אופציות
82,199
100,000

3.6.6-ו3.6.2.1
3.6.2.1

3.6.6-ו74,8513.6.2.1מניות"מבעאולדיזאביב

3.6.6-ו71,2063.6.2.1מניות"מבע112בירקון"ן נדלאביב

משה אולשבסקי
מניות

אופציות
27,396
8,000

3.6.6-ו3.6.2.1
3.6.2.1

77,1403.6.2.1אופציותגיורא עופר

3.6.6-ו90,9213.6.2.1מניות"מבעוריםכביע.ג. 

. מבין בעלי המניות 2020בנובמבר 29שהתקיימה ביום , החברהשלהמניותבעלישלהכלליתהאסיפהידי -החלטה זו התקבלה על60
63,995-שהשתתפו באסיפה האמורה בעל מניות אחד של החברה, אשר מחזיק, בעצמו ובאמצעות חברה בשליטתו המלאה, ב

מהון בעלי המניות שהשתתפו 1.56%-מהון המניות המונפק של החברה (באותו מועד) וכ1.2%-כמניות של החברה, המהוות 
וצייןזולהחלטהלהתנגדותוביחסבכתבעמדתואתהביע, וכן, בהצבעה, הצביע נגד החלטת האסיפה לשנות את תקנון החברה

.דיןפי -עלפעלהכי, זהבענייןלהשניתןשפטימייעוץפי - על, סבורההחברה. דיןפי -עלזכויותיואתלמצותבכוונתוכי
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סעיף בתשקיף כמות ניירות ערךסוג נייר ערךשם המחזיק
המתייחס לחסימה

ברק גור
מניות

אופציות
371,500
79,395

3.6.2.1
3.6.2.1

65,0003.6.2.2אופציותאבירםחני

-10,000אופציותגפןחגי

אמיר גולן
מניות

אופציות
341,288
35,294

-

Blumberg Capital VI L.P.504,0363.6.2.1מניות

Alpha Digital PTE Ltd.328,642מניות-

ידיעות אחרונות, שותפות 
362,6713.6.2.1מניותרשומה

שאינם אחריםמניותבעלי
1,133,9183.6.6מניותבעלי מניות)30(בעלי עניין

עניין עובדים (שאינם בעלי
-58,000אופציותו/או נושאי משרה בכירה)

(שאינם בעלי נותני שירותים
עניין)

מניות
אופציות
אופציות

82,159
75,756
2,000

3.6.6-ו3.6.2.2
3.6.2.2

-

318,1423.6.2.2מניותSAFE-משקיעי ה
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1הזכויות הנלוות למניות החברה-4רק פ

כנס יאשר י,פי תקנון החברה- להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה על

כי התיאור המובא ,תשקיף. מובהרהפי -עלשל ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה לתוקף עובר לרישומם 

לפרק זה א'נספח , המצורף כלעיון בנוסח המלא של תקנון החברהלהלן הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף

. ")תקנון החברה("

כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות דין שלא ניתן להתנות עליהן, יגברו ,מובהר

-סה עלההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה. לאחר רישומם של ניירות הערך המוצעים למסחר בבור

תשקיף, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה ובכל תיקון לו (ככל שיהיה) באופן אלקטרוני, הפי 

. www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו 

רך, לפיו בהון חברה שמניותיה נרשמות לראשונה ב לחוק ניירות ע46האמור בפרק זה כפוף להוראות סעיף 

למסחר יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. כל המניות בהון המונפק 

של החברה הינן נפרעות במלואן. 

הזכויות הנלוות למניות החברה.4.1

הזכויות הנלוות למניות.4.1.1

פות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה בהתאם המשקהחברהלהלן ריכוז הוראות תקנון

לתקנות פרטי תשקיף:(א)26לתקנה 

תנאים ושיעורים להשתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה.4.1.1.1

2.לתקנון החברה43-ו14.8, 14.3, 13.7, 10.1ות בתקניםהקבועיםראו ההסדר

בעת פירוקהחברה הזכויות להשתתפות בחלוקת רכוש .4.1.1.2

. לתקנון החברה47-ו10.1ות בתקניםהקבועיםראו ההסדר

תנאי הפדיון של מניות הניתנות לפדיון.4.1.1.3

לתקנון החברה. 19הקבוע בתקנה ההסדרראו 

לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, (כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין ,למען הסר ספק יודגש1
יהיה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. כל בהון החברה). ב לחוק ניירות ערך46סעיף 

.נפרעות במלואןיהיוהמניות בהון המונפק של חברה 
אשר ייכנס המותאם לחברה ציבורית, אישרה האסיפה הכללית של החברה את אימוצו של תקנון חדש, 2020בספטמבר 30ביום 

התקיימו הלפיההנפקה,עם היוודע תוצאות ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסהלתוקפו באופן אוטומטי עובר לרישום 
כי הוראות תקנון החברה המפורטות בפרק זה, מובאות מתוך ,. יובהרלתשקיף2דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בפרק 

התקנון החדש כאמור.
.העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה, כפי שיהיו מעת לעתיצוין, כי חלוקת דיבידנדים והקצאת מניות הטבה כפופה לחוקי 2

.מונפקות ונפרעות במלואן כך שלא ייוותר חוב בגינןיהיוכל המניות ,לאחר רישום מניות החברה למסחר, מו כןכ
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הזכות למינוי דירקטורים.4.1.1.4

לתקנון החברה.29הקבוע בתקנה ההסדרראו 

זכויות לקבלת הודעות והשתתפות באסיפות כלליות.4.1.1.5

לתקנון החברה. 21-28ראו ההסדרים הקבועים בתקנות 

הגבלה להעברת מניות.4.1.1.6

לתקנון החברה. 48וההסדר הקבוע בתקנה 15ראו ההסדר הקבוע בתקנה 

הנלוות אל מניות החברהזכויותהשינוי התנאים ל.4.1.1.7

לתקנון החברה. 17ראו ההסדר הקבוע בתקנה 

הסדרים לפי חוק החברות.4.1.2

(ד) 26תקנה פרטים הנדרשים בבהתאם ל, החברהשנקבעו בתקנון החברותלהלן ריכוז הסדרים לפי חוק 

לתקנות פרטי תשקיף:

החברהשינוי תקנון.4.1.2.1

כי החברה תהיה רשאית לשנות כל הוראה מהוראות תקנון,לתקנון החברה קובעת8תקנה 

ידי האסיפה -עצמה, או להחליפה באחרת, בהחלטה שתתקבל על8, לרבות שינוי תקנה החברה

הכללית. 

, המשנה הוראה החברההכללית ברוב הנדרש לשינוי תקנוןהחלטה שהתקבלה באסיפה 

, אף אם הדבר לא צוין החברה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנוןהחברהמהוראות תקנון

במפורש בהחלטה. 

החברההגבלת אפשרות שינוי תקנון.4.1.2.2

לשנות את כי החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה,קובעתהחברהלתקנון8.3תקנה 

או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש החברהתקנון

כאמור לעיל כדין החלטה לשינוי תקנוןשהתקבלה. דין החלטה החברהלשינוי הוראות תקנון

.החברה

העברת סמכויות בין האורגנים .4.1.2.3

ויות הנתונות כי הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכ,קובעתהחברה(א) לתקנון33.2תקנה 

למנהל הכללי יועברו לסמכותו, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים. 
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כי אם נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי ,קובעתהחברהלתקנון33.3תקנה 

הדירקטוריון להפעילן במקומו. 

מינוי דירקטורים.4.1.2.4

וייבחרוהמלצת הדירקטוריון, ימונו לפי כי הדירקטורים ,לתקנון החברה קובעת29.2תקנה 

. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו מיוחדתבאסיפה/או ובאסיפה הכללית השנתית 

, ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד החברהבתקנוןשנקבעדירקטורים חדשים במספר המזערי 

.החברהשלהכלליתהאסיפהידי- עללהחלפתםעד, שרתםאותה תקופה, לכהן במ

הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או לתקנון החברה קובעת, כי 29.3תקנה 

דירקטורים נוספים לחברה (למעט דח״צ), בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנה מכל 

סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה 

.לתקנון החברה29.1קנהעל המספר המרבי כאמור בת

התניות על הוראות סימן ה' לפרק השני לחוק החברות.4.1.2.5

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח כי ,קובעתהחברהלתקנון22.1תקנה 

ידי שלוח -מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

עה, לרבות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, שני בעלי מניות או באמצעות כתב הצב

) מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד 25%אחוזים (עשרים וחמישהשלהם לפחות 

שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, 

לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע תידחה האסיפה לשבוע ימים, 

על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום 

אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

לאסיפה, כי באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבועשככל

אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

רוב באסיפות כלליות.4.1.2.6

החברהכי בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון,קובעתהחברהלתקנון28.4תקנה 

בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל. 

הצבעה בדירקטוריון.4.1.2.7

כי בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ,בעתקוהחברה(א) לתקנון37תקנה 
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דירקטוריוןבהחלטות קבלת .4.1.2.8

כי החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים ,קובעתהחברה(ב) לתקנון37תקנה 

הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, אלא אם נקבע בתקנון

. רוב אחרהחברה

כי ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף. ,קובעתהחברה(ג) לתקנון37תקנה 

תקופת הכהונה של דירקטורים.4.1.2.9

ידי האסיפה הכללית-עלדירקטור שמונהכהונתו של כי ,קובעתהחברהלתקנון29.4תקנה 

ת תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו, והוא יוכל להתמנות שוב במסגר

אותה אסיפה (ככל שיובא לאישורה).

כל עת, להעביר ממשרתו ב, תהכללית רשאיהאסיפה לתקנון החברה קובעת, כי 29.7תקנה 

, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן היד-דירקטור אשר מונה על

.הכלליתהאסיפהלדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני 

פטורלמתן הסמכה .4.1.2.10

, רשאית החברה, הן מראש והן כל דיןלהוראות כי בכפוף ,קובעתהחברהלתקנון42.4תקנה 

בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת משרהבדיעבד, לפטור נושא 

החלטה או הפרת חובת הזהירות בחלוקה או בקשר עם הזהירות כלפיה. פטור זה לא יחול על 

נושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי בה (גם נושא משרה לשליטה בחברה או עסקה שלבעל ה

אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור).

לחוק החברות301היעדר הסדרים לפי סעיף .4.1.2.11

אינו כולל הסדר או התחייבות של החברה ביחס למגבלות נוספות לביצוע חלוקה החברהתקנון

חוק החברות.מעבר לאלו הקבועות בסימן א' לפרק השני ל

החלטה על חלוקת דיבידנד.4.1.2.12

כי הדירקטוריון רשאי ומוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד.,קובעתהחברהלתקנון43.1תקנה 

("מיזוג")היעדר התניות על הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני לחוק החברות .4.1.2.13

בתנאים אינו כולל הוראה המונעת ביצוע מיזוג או אשר מתנה ביצוע מיזוגהחברה תקנון 

מסוימים. 
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מגבלות מיוחדות לעניין החזקה במניות החברה.4.2

פי היתר -פי חוק הפיקוח, לא ישלוט אדם בנותן שירותים פיננסיים או לא יהיה בעל עניין בה, אלא על- על.4.2.1

לתשקיף, 6.2.2.5פי התנאים שנקבעו בו. כמפורט בסעיף - מאת המפקח על נותני שירותים פיננסיים ועל

להפעלת מערכת לתיווך היתר המשך עיסוק מורחב בלנדר ישראל, חברה בת של החברה, מחזיקה ב

כפופה להוראות היא ובהתאם ,ידי רשות שוק ההון בהיותה "עוסק ותיק"-שניתן לה עלכפי ,באשראי

תהיה כפופה , באופן המחייב, בין היתר, כי קבלת שליטה בחברה ו/או הפיכה לבעל עניין בהחוק הפיקוח

להיתר של המפקח ולתנאים שייקבעו בהיתר זה.     

חוק הפיקוח באופן הבא: ל1לעניין זה, "בעל עניין" בנותן שירותים פיננסיים מוגדר בסעיף .4.2.2

:אחד מאלהכל"

מסוג מסוים של אמצעי שליטה בנותן שירותים פיננסיים;10%-מי שמחזיק ביותר מ)1(

שליטה בשלושה נותני שירותים פיננסיים או יותר, ובלבד שההחזקה בכל אחד מי שמחזיק אמצעי )2(

."מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו5%- מנותני השירותים הפיננסיים היא של יותר מ

חוק הפיקוח באופן הבא:ל1"החזקה" מוגדרת בסעיף 

ח או נאמן או על ידי תאגיד ין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלו"ב

יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לגרוע מכלליות –נשלט; לעניין הגדרה זו, "יחד עם אחרים" 

אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, –האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לעניין יחיד 

".מהם שולט בואותו, את מי ששולט בו ותאגיד שאחד –ולעניין תאגיד 

חוק הפיקוח באופן הבא:ל1"שליטה" מוגדרת בסעיף 

היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי "

תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד 

מאלה:אם מתקיים בו אחד

הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;)1(

בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן מכירה או חיסול של )2(

".רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם

א:לחוק הפיקוח באופן הב1מוגדרים בסעיף בתאגיד "אמצעי שליטה" 

זכות שהיא אחת מאלה:"

זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;)1(

–הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולעניין זה )2(
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יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;(א)

ועל מי ששולט באותו חזקה על תאגיד שנושא משרה בו התמנה לדירקטור בתאגיד אחר, (ב)

תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;

הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;)3(

".הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו)4(

) לחוק הפיקוח, ומאחר שבלנדר ישראל קיבלה היתר ב(115בהתאם להוראות סעיף נכון למועד התשקיף, .4.2.3

כמי ערב יום התחילה (כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח) בעלי העניין בחברה ים בהמשך עיסוק מורחב, רוא

כי לא חל כל שינוי בזהות בעלי ,יצויןפי חוק הפיקוח מאת המפקח.-מחזיקים בהיתרים הנדרשים עלש

כן ההיתר כאמור לעיל, חל על כל בעלי העניין - תשקיף, ועלההעניין בחברה החל מיום התחילה ועד למועד 

ה למועד התשקיף.בחבר

, חברות בת של החברה, מחזיקות ברישיון F1לתשקיף, בלנדר ליטא ובלנדר ליטא 6.2.1.8כמפורט בסעיף .4.2.4

Consumer Credit Provider הן כפופות ובהתאם הבנק המרכזי בליטא,ידי - עלןשניתן לה, כפי

של החברות הראשונייות או יותר מהון המנ20%- החזקה בלהוראותיו, באופן המחייב, בין היתר, כי 

לפרטים .ליטאהמרכזי בבנק הקבלת אישור מראש מתהיה כפופה להאמורות, במישרין או בעקיפין,

לתשקיף.6.17.6.1.2נוספים, ראו סעיף 

 Electronic Moneyמדינתי מסוג -לתשקיף, בלנדר ליטא מחזיקה ברישיון על6.2.1.8כמפורט בסעיף .4.2.5

Institutionהדין החל היא כפופה להוראותיו. ובהתאם ידי הבנק המרכזי בליטא - כן על, אשר ניתן לה גם

מחיל חובות ודרישות מסוימות על אדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, בהחזקה כאמורעל בעלי רישיון 

"החזקה מהותית" .המהווה "החזקה מהותית" בהון המניות המונפק והנפרע של בעל רישיון כאמור

רישיון ו/או הומעלה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בעלת 10%יעור של מוגדרת כהחזקה בש

מזכויות הצבעה בה ו/או זכויות הצבעה המקנות למחזיק בהן את הזכות להשפיע באופן מהותי על הנהלת 

לציות בענייני ביטחון מהון המניות המונפק כפוף לדרישה 25%- שמחזיק למעלה מבנוסף, מי החברה.

לפרטים נוספים, ראו סעיף . ושאים בעלי חשיבות ביטחון לאומינמכוח החוק לעניין הגנה על לאומי 

לתשקיף.6.17.6.1.2

 Specialised Banking) רישיון בנקאי ייעודילתשקיף, פועלת הקבוצה לקבלת 6.1.1.8.1כמפורט בסעיף .4.2.6

Licence) יתקבל הרישיון האמור,, ככל שובהתאםהבנק המרכזי בליטא,מאתלחברה בת של החברה

מי -(קרי בעלי מניות מהותייםתהיה חברת הבת כפופות להוראותיו, באופן המחייב, בין היתר, כי 

, או בהיעדרם, מייסדים )במישרין או בעקיפין, או יותר מהון המניות המונפק של הבנק10%-שמחזיק ב

פים לדרישות הסמכה רגולטוריות , כפובחברת הבתהמחזיקים בעיקר הון המניות או זכויות ההצבעה 

לציות בענייני מהון המניות המונפק כפוף לדרישה25%-שמחזיק למעלה מבנוסף, מי .באופן אישי

לפרטים נוספים, ראו .ושאים בעלי חשיבות ביטחון לאומינביטחון לאומי מכוח החוק לעניין הגנה על 

לתשקיף.6.17.6.2.3סעיף 
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בחברהדיווח על החזקת אמצעי שליטה.4.3

מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברה, 5%- בהתאם להוראות חוק הפיקוח, אדם המחזיק ביותר מ.4.3.1

באפריל בכל שנה ובמועדים אחרים שיורה המפקח על נותני שירותים פיננסיים, דין 1-ימסור לחברה, ב

ת פרטים וחשבון על החזקת אמצעי השליטה האמורים שבידיו ופרטים אחרים כפי שיורה המפקח, לרבו

או יותר מסוג מסוים של אמצעי 5%המחזיקים ,השולטים בו וכן-אלו: לעניין מחזיק שהוא תאגיד

שליטה בו; מי שהמחזיק פועל כשלוח או כנאמן בעבורו. 

המפקח רשאי להורות כי מחזיק אמצעי שליטה שחלה עליו חובת דיווח, ימסור את הדיווח גם למפקח .4.3.2

זה יימסרו למפקח בלבד, במועדים שיורה.4.3כי פרטים כאמור בסעיף ישירות, ורשאי הוא להורות 

השלכות ההנפקה על רישיונות הקבוצה.4.4

למיטב הבנת החברה, לא עשויה להיות להנפקה נשוא התשקיף השלכה כלשהי על תוקף רישיונות או היתרים 

רישיונות עתידיים, שהקבוצה פועלת לקבלם, הן בארץ והן בל סיכויי הקבוצה לקקיימים של הקבוצה ו/או על 

מחוץ לישראל.
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לתשקיף4נספח א' לפרק 
תקנון החברה



של תקנון

בע"מפיננסיותטכנולוגיותבלנדר

:ובאנגלית

Blender Financial Technologies Ltd.
וכלליהגדרות.1

–אחרתמחייבהדבריםהקשראםמלבד, זהבתקנון.1.1

;דיתאגלרבות"אדםבני"או" אדם"
בדואר, בצילום, כתיבהבמכונת, בדפוס, ידבכתב"בכתב"

;לקריאההניתןאחראופןאופורמטבכלאואלקטרוני
182בסעיףכאמור,הקובעבמועד מניותבעלשהואמי"מניותבעל"

;עניןלאותןקובעמועדייםקאם, החברותלחוק
;בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות בחברה"רשוםמניותבעל"
;לחוק) 1(177בסעיףכמשמעותו,מניותבעל"רשוםשאינומניותבעל"
 Blenderבע"מ (ובאנגלית פיננסיות טכנולוגיותבלנדר"החברה"

Financial Technologies Ltd.;(
, וכן, לעתמעתשיהיהכפי, 1999-"טהתשנ, החברותחוק"החברותחוק"או" החוק"

;מכוחושיותקנוהתקנות
;1968-התשכ״חניירות ערך, חוק"ערךניירותחוק"
ניירותלחוק2לפרק ז''בסימןלפיהפועלתהמערכת"אלקטרוניתהצבעהמערכת"

ערך;
רכת ההצבעה עבכתב הצבעה באמצעות מהצבעה"אלקטרוניתהצבעה"

האלקטרונית;
אתבפועלשיבצעמי אוהחברהכמזכירשימונהמי"המזכיר"

תפקידיו;
בהתאםלנהלושישהחברהשלהמניותבעלימרשם"המניותבעלימרשם"או  "המרשם"

;לחוק
, החברותשםרבמרשםהרשוםבמעןהחברהשלמשרדה"המשרד"

;לעתמעתשיהיהכפי
;למניין הלוח הגריגוריאני"חודש"או" שנה"
-בניחברוכלעמותה, שיתופיתאגודה, שותפות, חברה"תאגיד"

גד;וגד או בלתי מאומאאדם
מקולות בעלי ) 50%(אחוזיםחמישיםרוב של למעלה מ"רגילרוב"

באסיפה הכללית, הרשאים להצביע המניות הנוכחים
והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

מעתשישתנהכפי, זהבמסמךשנוסחההתאגדותתקנון"תקנון"או" זהתקנון"
.לעת

אלא,החברותבחוקלוהנודעתהמשמעותתהיה, לעיל1.1בתקנההוגדרשלא, זהבתקנוןמונחלכל.1.2
;וכן להפךבמשמעהרביםאף-ביחידמילים;לתוכנואוהכתובלנושאסתירהמשוםבכךישכןאם
גםיכללופרטיים לאנשיםהמיוחסותליםיומ; להפךוכןבמשמענקבהמיןאף–זכרבמיןליםימ

.מאוחדיםגופים

.זהתקנוןשללפירושומהןללמודואיןבלבדנוחותלשםנועדוזהבתקנוןהכותרות.1.3

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות חוק החברות ו/או בכפוף .1.4
שאינן ניתנות להתניה, אלא אם להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות החוק ו/או להוראות כל דין,

הקשר הדברים מחייב אחרת.
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ההוראות שניתן להתנות עליהן בחוק החברות יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת בתקנון זה .1.5
וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

החברהשם.2

שם החברה הינו כדלקמן:

בע"מפיננסיות טכנולוגיותבלנדר–בעברית

.Blender Financial Technologies Ltd–תבאנגלי

אחריותהגבלת.3

אחריות בעלי המניות בחברה מוגבלת, כל אחד לפירעון מלוא הסכום שהתחייב לשלמו בגין המניות 
שהוקצו לו בעת ההקצאה.

החברהמטרות.4

מטרות החברה הן לעסוק בכל עיסוק חוקי.

עסקים.5

החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל ענף או סוג עסקים, שהיא מורשית, במפורש או מכללא, לעסוק 
רשאית החברה לחדול לעסוק בעסקים אלה, בין אם החלה לעסוק באותו ,פי מטרותיה. כן-עלבהם 

ענף או סוג של עסקים, ובין אם לאו.

תרומות.6

אף אם התרומה איננה במסגרת השיקולים החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, 
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.

הרשוםהמשרד.7

לעת.המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת 

התקנון.8

אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון זה, החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה .8.1
ידי -עלמהוראות תקנון זה, לרבות שינוי תקנה זו בה, או להחליפה באחרת בהחלטה שתתקבל 

.ליתהאסיפה הכל

מהוראות תקנון החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון, המשנה הוראה .8.2
זה, 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 .8.3
על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון. דין החלטה שהתקבלה כאמור 

כדין החלטה לשינוי התקנון.לעיל 

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון זה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה .8.4
או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

הון מניות רשום.9

0.01בנותמניות רגילות 100,000,000-ח מחולק לש"1,000,000הון המניות הרשום של החברה הוא
״). החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם הרגילותהמניות(״אחתכלנקובערך"ח ש

להוראות חוק החברות ותקנון זה.
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המניות.10

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות .10.1
ה בעת פירוק, מבלי להתחשב בכל לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החבר

פרמיה ששולמה עליה, והכול בכפוף להוראות תקנון זה.

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה לקול אחד .10.2
בהצבעה.

בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, מי שלזכותו רשומה אצל חבר .10.3
מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה בורסה 

.הידי החברה, אם הוצא-עלהשהוצאתעודת מניהלרישומים, ומי שאוחז ב

בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו, ויראו אותו לעניין חוק החברות 
נאמן, כאמור, כבעל מניה, לכל דבר ועניין, ולא תכיר באדם אחר כלשהו, כבעל מניה. החברה תכיר ב

לרבות הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

10.3מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה .10.4
ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל -לעיל, לא יוכר אדם על

טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית בכל מניה או בטובת 
ל מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור הנאה כלשהי בשבר ש

, במניה בשלמותה.לעיל10.3בתקנה 

יבוריתצחברה.11

-החברה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור עלבכפוף להוראות חוק החברות וכל עוד מניות
פי מסמך הצעה לציבור -כמשמעותו בחוק ניירות ערך, או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל על,פי תשקיף
ידי הציבור, תהא החברה חברה ציבורית.-פי דין מחוץ לישראל, ומוחזקות על-הנדרש על

תעודת מניה.12

במניות יישאו את חותמת החברה ואת חתימותיהם של שניים מבין התעודות המעידות על זכות קניין 
הבאים: דירקטור או שני דירקטורים בחברה, המנהל הכללי של החברה או ממלא מקומו, מזכיר 

ידי הדירקטוריון.-החברה או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם שיתמנו למטרה זו על
ידו.-יקבע עלידרך מכנית כלשהי, כפי שעשו ביהדירקטוריון רשאי להחליט כי החתימות י

פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת:.12.1

כל בעל מניות רשום זכאי לקבל מהחברה, לפי בקשתו, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה )א(
או רישום ההעברה, לפי העניין, תעודה אחת המעידה על בעלותו במניות הרשומות על שמו, או 

מספר תעודות כאמור. הכל כנגד החזרת תעודות המנייה המוחלפות, ככל בהסכמת החברה,
שקיימות, לחברה.

חברה לרישומים זכאית לקבל מהחברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה )ב(
או רישום ההעברה, לפי העניין, תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות 

מניות. הכל כנגד החזרת תעודות המנייה המוחלפות, ככל שקיימות, על שמה במרשם בעלי ה
לחברה.

ידי בעל מניות רשום או -החברה לא תוציא תעודות מניה כאמור לעיל, אלא אם תתבקש לעשות כן על
ידי החברה לרישומים, לפי העניין.-על

מספריהן הסידוריים.בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה ו.12.2

תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון .12.3
במרשם בעלי המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, 

בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר.
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, רשאית החברה לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה.12.4
ידה, או שהוכח לשביעות רצון -חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על

החברה כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות לשביעות רצונה בעד כל נזק אפשרי. 
שיקבע הדירקטוריון מעת לעת. הדירקטוריון בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו ישולם סכום

פי תקנה זו.-רשאי להסמיך כל אדם להשתמש בסמכויותיו על

תשלומים על מניות ודרישות תשלום.13

הדירקטוריון רשאי לדרוש מעת לעת מאת בעלי המניות תשלומים כפי שיראה לו על חשבון הכספים .13.1
י ההקצאה אינם עומדים לפירעון במועדים שטרם שולמו על מניותיהם, לרבות פרמיה, ואשר לפי תנא

ידי -יקבעו עליקבועים. כל בעל מניה ישלם את הסכום הנדרש ממנו במועדים ובמקומות כפי ש
הדירקטוריון. בדרישת תשלום אפשר לקבוע את סילוקה בשיעורים. רואים דרישת תשלום כאילו 

נדרשה במועד בו התקבלה החלטת הדירקטוריון המאשרת אותה.

ל דרישת תשלום תינתן הודעה ובה יצוין מועד התשלום, מקומו ולידי מי יש לשלמו ובלבד שלפני על כ.13.2
ידי מתן הודעה לבעלי מניות, לבטל את -מועד הפירעון של הסכום הנדרש, רשאי הדירקטוריון, על

דרישת התשלום או להאריך את המועד לפירעונה.

אחר יש לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורים פי תנאי ההוצאה של מניה כלשהי או באופן -אם על.13.3
במועדים קבועים, בין אם על חשבון סכום המניה ובין אם על חשבון פרמיה, אזי יסולק כל סכום או 

ידי -רעונו על דרך דרישת תשלום שנערכה והודע עליה כדין עליכאמור בחלותו, כאילו נדרש פשיעור
על סכום או על שיעור כאמור.יחולור דרישות תשלום וכל הוראות תקנון זה בדבהדירקטוריון,

הדירקטוריון יהיה רשאי, בעת הנפקת מניות כלשהן, לקבוע שיהיה קיים הבדל בין בעלי המניות .13.4
לעניין הסכומים וזמני הפירעון של דרישות התשלום על מניות.

ודרישות התשלום בעלים במשותף במניה יהיו אחראים, ביחד וכל אחד לחוד, לתשלום כל הסכומים.13.5
המגיעים בקשר עם מניה כזו.

רעונו או לפניו, יפי דרישת תשלום, או במועד קבוע ביום הקבוע לפ-לא נפרע סכום אשר יש לשלמו על.13.6
ידי הדירקטוריון, או הפרשי -רעון לשלם על אותו סכום ריבית בשיעור שייקבע עלייהיה על החייב בפ

ידי -הצמדה למדד רשמי כלשהו או הפרשי הצמדה לשער מטבע חוץ בצירוף ריבית בשיעור שייקבע על
: ביחדהדירקטוריון, הכל כפי שהדירקטוריון יקבע מזמן לזמן (הריבית והפרשי ההצמדה כאמור 

רעון המלא בפועל, אולם ית תשולם לגבי התקופה שמן היום שנקבע לתשלום ועד לפ״). הריביהריבית״
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 .13.7
ריבית (אם נדרשה ,ים לחברה עד אותה עת וכןבטרם שילם את כל הסכומים ודרישות התשלום המגיע

ן בעצמו ובין במשותף עם אדם אחר.לעיל) לגבי כל אחת מן המניות שבבעלותו, בי13.6בתקנהכאמור

אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה בכך, סכומים שטרם נדרשו או .13.8
רעונם טרם הגיע על חשבון מניותיו, כולן או מקצן, ורשאי הוא לשלם לו על סכומים ששולמו ישמועד פ

הסכומים צריכים להיפרע אלמלא שולמו מראש כאמור, או על מקצתם, ריבית עד למועד שבו היו 
ידי הדירקטוריון.-יקבע עלימראש, לפי השיעור ש

בון ושעבודכחילוט, ע.14

ביום הקבוע -פי דרישת תשלום, או במועד קבוע -לא שילם בעל מניות סכום אשר יש לשלמו על.14.1
לבעל המניה רעונו, רשאי הדירקטוריון בכל עת לאחר מכן וכל עוד לא נפרע אותו סכום, למסור ילפ

רוף כל ריבית יאו לאדם שרכש זכות במניה הודעה בכתב הדורשת ממנו תשלום אותו סכום, בצ
רעונו.ישהצטברה, וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן מחמת אי פ

ההודעה תקבע יום (שלא יהיה מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה) ומקום, שבהם יש לפרוע אותו .14.2
, כמו כן תציין ההודעה כי במקרה של אי לעיל14.1כאמור בתקנה סכום, בצירוף ריבית והוצאות 

רעון במועד הקבוע או לפניו ובמקום הקבוע, יהיו המניות אשר לגביהן ניתנה ההודעה נתונות יפ
לחילוט.
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לעיל, רשאי הדירקטוריון להחליט על חילוט 14.1אם לא מולאו הדרישות שבהודעה כאמור בתקנה .14.3
עה לתשלום, אלא אם כן לפני המניות שלגביהן ניתנה ההודעה, בכל עת לאחר המועד שנקבע בהוד

החלטת החילוט שולם הסכום הנדרש, הריבית וההוצאות המגיעות ביחס אליו.

החילוט יחול גם על כל הדיבידנדים שהוכרזו לגבי המניות המחולטות אשר לא שולמו בפועל לפני 
החילוט.

את עובדת חולטה מניה כאמור, תינתן לבעל המניה שחולטה הודעה על ההחלטה וירשמו במרשם .14.4
החילוט ותאריך החילוט. אולם, לא יפגע תוקפו של חילוט בשל אי מסירת הודעה ו/או אי רישום 

במרשם ו/או כתוצאה מפגמים בהם.

הדירקטוריון יהיה רשאי לנהוג במניה שחולטה, לרבות למכרה, בהתאם להוראות חוק החברות .14.5
ותקנון זה.

יראו לו.יהדירקטוריון לבטל החילוט בתנאים שכל עוד לא נמכרה מניה שחולטה, רשאי .14.6

היות בעל מניה בגין המניות המחולטות ויתבטלו עם החילוט כל זכויותיו למי שחולטו מניותיו יחדל מ.14.7
כל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה ,בחברה וכן

פי תקנון זה או אשר מוטלות -ובות אשר מוצאות מכלל זה עלהנלוות למניה, פרט לאותן הזכויות והח
פי כל דין.-על בעל מניה לשעבר, על

בעל מניות שחולטו מניותיו ימשיך לשאת בחבותו לשלם וישלם לחברה, ללא דיחוי, את כל הסכומים, 
ועד הריבית וההוצאות המגיעים בגין אותן מניות או ביחס אליהן במועד החילוט, בצירוף ריבית ממ

ידי הדירקטוריון, ובלבד שבכל מקרה שהמניות -קבע עליהחילוט ועד התשלום בפועל, בשיעור שי
שחולטו נמכרו מחדש, תופחת חבותו של בעל המניות שמניותיו חולטו כדי הסכום שנתקבל בפועל 

ממכירתן מחדש בהפחתת הוצאות שהוציאה החברה בקשר עם מכירתן של המניות.

ומועדף על כל מניות שתמורתן לא שולמה במלואה בוד קבוע ראשון בדרגהעכבון ושעלחברה יהא .14.8
רעון המגיע יהרשומות בשמו של כל בעל מניה (לבדו או ביחד עם אחר) וכן על פדיון מכירתן, כבטחון לפ

לחברה בגין המניות. העכבון והשעבוד הנ״ל יחולו גם על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על 
למרות האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון להכריז בכל עת על איזה מניה שהיא אותן מניות.

כמשוחררת מתנאי תקנה זו.

לצורך מימוש עכבון ו/או שעבוד כמפורט לעיל, רשאי הדירקטוריון למכור את המניות נשוא העכבון 
ן, למילוי רעוייראה לו, ובלבד שלא תיעשה מכירה אלא לאחר חלוף המועד לפיו/או השעבוד באופן ש

או לביצוע החובות כאמור, ולאחר שנמסרה הודעה בכתב לאותו בעל מניה, או למי שקנה זכות למניות 
פשיטת רגלו או פירוקו של בעל המניה, בדבר הכוונה למכרן והוא לא שילם את החובות, מחמת מותו,

תוך שבעה ימים מתאריך ההודעה.

עכבון ו/או שעבוד, רשאי הדירקטוריון למנות אדם לשם ביצוע מכירה לאחר חילוט, או לשם מימוש .14.9
לערוך את כתב העברת המניות הנמכרות, לחתום עליו ולגרום לרישום שם הקונה במרשם כבעלים 

של המניות הנמכרות.

התמורה הנקייה מכל מכירה כאמור לעיל, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש בידי החברה על 
אותו בעל מניות לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד חשבון סילוק אותם חובות של 

סילוקם או קיומם טרם הגיע. היתרה (אם תהיה כזו) תשולם לו או לבאים במקומו בזכות למניה 
הדומה לזכות העכבון ו/או השעבוד –ם זכות עכבון ו/או שעבוד לחברה כאמור, אך זאת בכפוף לקיו

רעונם טרם הגיע יעל היתרה הנ״ל, בגין חובות שמועד פ–המכירה המניות לפני שהיתה קיימת על 
ואשר על אף האמור לעיל, החליט הדירקטוריון לסלקם באותו מועד.

ידי דירקטור של החברה שלפיו מניה פלונית של החברה חולטה כדין ביום הנקוב -תצהיר ערוך על.14.10
יה מכרעת על האמור בו כלפי כל אדם בתצהיר ו/או מומש עכבון ו/או שעבוד על מניה כדין, ישמש רא

התובע לזכות במניה, ואותו תצהיר בצרוף קבלה של החברה על התמורה, אם נתקבלה, בעד המניה, 
במכירתה או 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, .14.11
זכותו במניה לא תיפגע מפגם או פסול שחל בהליכי החילוט, המכירה או ההעברה ולאחר אם נתקבלה,

שמע כל טענה כאמור, ואין לערער על תקפות המכר או ההעברה.ירישומו במרשם כבעל מניות לא ת

הוראות תקנון זה לעניין חילוט מניות, עיכבון, שיעבוד ומכירה יחולו על אי תשלום כל סכום שיש .14.12
פי תנאי הוצאת המניה, בין על חשבון המניה ובין בצורת פרמיה, כאילו היה -מועד קבוע עללשלמו ב

סכום שיש לפרעו מכוח דרישת תשלום ומסירת הודעה עליה שנעשו כדין.

אין בהוראות תקנון זה לעניין חילוט מניות, עיכבון ושעבוד כדי לגרוע מכל סעד שעשוי להיות לחברה .14.13
פי כל דין אחר.-או על,1970-וק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל״אפי ח-כלפי בעל המניה על

העברת מניות והסבתן.15

ידי -כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על.15.1
להלן, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם 15.2החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב כמפורט בתקנה 

-ידי הנעבר, ויימסר למשרדה הרשום של החברה או לכל מקום אחר שייקבע על-ידי המעביר ועל-על
ידי הדירקטוריון למטרה זו.

ירשם במרשם בעלי המניות, אלא לאחר שנמסר בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא ת
לחברה כתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות עד לרישום 

הנעבר כבעל המניות המועברות במרשם בעלי המניות.

ערך בכתב, בצורה שלהלן או ככל האפשר בדומה לה, או בצורה אחרת שתאושר יכתב העברת מניה י.15.2
דירקטוריון:ידי ה-על

-״) מעביר להמעביר(״____/דרכוןמס׳ זיהוי___________-מ___________״אני,
תמורת הסכום ״) הנעבר(״/דרכוןמספר זיהוי_______________

ש״ח ששילם לי, את המניות מסוג_____________של
-ש״ח ע.נ. כ״א המסומנות במספרים מ__________בנות_______________
-בידי הנעבר, עליהיובע״מ, והן _____(ועד בכלל) של___________עד_______________

החתימה על כתב זה, ואני, הנעבר, מסכים לקבל פי התנאים שלפיהם החזקתי אני במניות בשעת
פי התנאים האלה.-את המניות הנ״ל על

______."בשנת____ בחודש____ ביוםהחתוםעלבאוולראיה

__________________________
הנעברחתימתהמעביר     חתימת

אישור ידי הנעבר. אם המעביר או הנעבר הינו תאגיד, יינתן -ידי המעביר ועל-כתב ההעברה ייחתם על
עורך 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.15.3
ניות יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תירשם העברת מ

במרשם. 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.

נאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהון החברה בכפוף להוראות תקנון זה או לת.15.4
ששולמו במלואן ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם .15.5
ת שידרוש הדירקטוריון תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרו

ירשמו, יישארו בידי יבדבר זכות הקניין של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי ההעברה ש
החברה אך כל כתב העברה שהדירקטוריון סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו.

ים מתאריך קבלת סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר מחודש ימ.15.6
כתב ההעברה.
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ידי הדירקטוריון מעת -החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע על.15.7
לעת.

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה כי נתקיימו התנאים שבדין .15.8
בלבד, כבעל הזכות במניות להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם, תכיר החברה בנסב ובו 

האמורות. הזכאי למניה כאמור יהיה זכאי לדיבידנדים אחרים המשתלמים בגין המניות כאילו היה 
אולם לפני הירשמו כבעל מניה לגבי אותה מניה, לא יהיה זכאי מכוח אותה הבעל הרשום של המניה,

מניה לכל זכות של בעל מניה לעניין אסיפות החברה.

תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר בכפוף להוראות.15.9
לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון 

ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות.-ובדרכים שנקבעו על

ות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להורא.15.10
לעיל, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות 15.8למניה כאמור בתקנה 

כפי לפני הסבת הזכות. הדירקטוריון רשאי לסרב לבצע ההעברה או לעכבה,הבעלים הרשום, בעצמו, 
שהיה רשאי לעשות אילו העביר הבעלים הרשום בעצמו את המניה, לפני הסבת הזכות.

לעיל, 15.8הקנעל אף האמור לעיל, הדירקטוריון רשאי, בכל עת, לדרוש מהזכאי למניה כאמור בת.15.11
60ךיה ולא נתמלאה הדרישה האמורה תולהירשם בעצמו במרשם או להעביר את המניה לאחר. ה

יום ממועד מסירתה, יהיה הדירקטוריון רשאי לעכב דיבידנדים או זכויות אחרות בגין המניה, עד 
רישה.אשר תבוצע הד

הוצגה דרישה כאמור, ייחשב הדבר כאישור הדירקטוריון לרשום את הזכאי למניה כבעליה, במרשם 
בעלי המניות, אולם, תישמר זכות הדירקטוריון לסרב לאשר העברת המניה לאחר בהתאם להוראות 

תקנון זה.

מיום הרישום במרשם. כן רשאית לאחר תום שש שניםהחברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות .15.12
החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר תום שלוש שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת חזקה 
לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, 

הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

שינויים בהון.16

רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, החברה .16.1
בסוגי מניות, כפי שתקבע.

בסכום כזה מחולק למניות בערך נקוב כזה, ובאותם תנאים, התניות, זכויות יהיוהמניות החדשות .16.2
קבעו כפי שי–בהחלטה על יצירתן, ואם לא קבעה או הגבלות כפי שתורה האסיפה הכללית

הדירקטורים. מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה 
תוכל החברה ליצור מניות עם זכויות בכורה, או זכויות נחותות או ובכפוף להוראות תקנון זה,

לה או עודפות, בכל הנוגע לדיבידנד, השתתפות בנכסים בפירוק או בהצבעה, ואף ללא חלק בזכויות א
בקשר עם עניינים אחרים, כפי שהחברה תקבע מפעם לפעם, ובלבד שהזכויות הנלוות למניות החדשות 

זהות לזכויות הנלוות למניות מאותו סוג הקיימות בהון החברה.יהיו

אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות, ייחשב כל הון חדש כחלק מהון .16.3
רה והמניות החדשות יהיו כפופות לאותן ההוראות בדבר תשלום דרישות המניות המקורי של החב

תשלום, או סכומים או שיעורים במועדים קבועים, העברה, תסיבה, חילוט, עכבון ו/או שעבוד 
ועניינים אחרים, המתייחסים למניות הקיימות בהון החברה.

יוקצוף לאמור בתקנון זה, אלא אם כן נקבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות ובכפו.16.4
המניות מתוך ההון המקורי או המוגדל של החברה לאותם האנשים ובאותם התנאים כפי שיוחלט 

ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו המוחלט.-על

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית:.16.5

לבטל או להקטין את ערכן הנקוב של מנותיה;)א(
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לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן )ב(
הנקוב של מניותיה הקיימות, ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב;

לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן )ג(
ניות החברה יהיה ערך נקוב;הנקוב של מניותיה הקיימות, ככל שלמ

להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה לפדיון הון;)ד(

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי )ה(
שיתעורר בקשר לכך.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה, .16.6
וותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו, לפעול יכאמור לעיל, י

כדלקמן:

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או החלוקה הותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג המניות )א(
שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת 

אוחדת, שלמה, והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי מ
העניין;

הפרעו הסכומים שיש לשלם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנילקבוע את הדרך שבה י)ב(
ל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה;לעי. (א)(א)16.6

לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת;)ג(

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת בערך )ד(
ם לקבל מניה מאוחדת, בגין שבר של מניה מאוחדת נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאי

שערכה הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור;

ידי החברה ותמורת -מכרו עלילקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה מאוחדת, י)ה(
קבעו בהחלטה.יהמכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שי

לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, .16.7
שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

שינוי זכויות.17

בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה שהתקבלה .17.1
אחרת, לבטל, להמיר, באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים 

להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד 
שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בעלי המניות מאותו סוג או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל 

וצאה של סוג באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי הה
מסוים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכויות רגילות ובין בזכויות .17.2
-בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר על

יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה להן ובין בדרגה שונה מהן ידי 
ידי שינוי הזכויות -לא ייחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על,או עדיפה מהן, וכן

של אותן והכל אלא אם כן הותנה במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה ,הצמודות למניות מסוג כלשהו
מניות.

הנפקת מניות וניירות ערך אחרים.18

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול .18.1
הון המניות הרשום של החברה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש 

קה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה במניות כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפ
הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה 

ידו וכן במועדים, -לרכישתם, לרבות אופציות, או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על
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כל הוראה אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לקבוע,ידו, וכן-במחירים ובתנאים, שייקבעו על
ידי החברה בין רוכשיהן, לרבות במקרה -לעניין הדרכים לחלוקת המניות וניירות הערך שיונפקו על

של חתימת יתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובכפוף להוראות חוק החברות ותקנון זה, רשאי הדירקטוריון .18.2
תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל לקבוע, כי התמורה בעד המניות

דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה 
לערכן הנקוב, או הנמוכה מערכן הנקוב או הגבוהה ממנו (ככל שלמניות החברה יהיה ערך נקוב), בין 

ידי הדירקטוריון.-ת, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו עלביחידות ובין בסדרו

הדירקטוריון רשאי לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת חתימה או הסכמה לחתום או .18.3
השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה.

ניירות ערך של החברה לשלם דמי תיווך, במזומנים, רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ,כן.18.4
ידי החברה או בכל דרך אחרת או חלק בצורה -במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על

אחת וחלק בצורה אחרת.

ניירות ערך בני פדיון.19

בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך 
ידה.-יקבעו עליש

מרשמים.20

-פי חוק החברות ומרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על-החברה תנהל מרשם בעלי מניות כנדרש על.20.1
פי חוק החברות.

החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק .20.2
החברות.

הון, בכתבי התחייבות ובניירות ערך המירים החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב, בשטרי .20.3
למניות החברה, וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך אלה, לעניין הרישום 
במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, בשינויים המחויבים לפי העניין, והכול 

בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

ליותאסיפות כל.21

סמכויות האסיפה הכללית יהיו בהתאם להוראות חוק החברות..21.1

החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה .21.2
ידי הדירקטוריון.-קבע עליהשנתית האחרונה, במועד ובמקום שי

של האסיפה השנתית סדר היום באסיפה השנתית יכלול כל נושא שיש חובה לכלול אותו בסדר היום.21.3
כקבוע בחוק החברות או בתקנון זה, ויכול שיכלול נושאים נוספים בהתאם לאמור בחוק החברות 

ותקנון זה.

אסיפה״ וכל אסיפה כללית אחרת תכונה ״שנתיתאסיפהאסיפה כללית כאמור לעיל תכונה ״
״.מיוחדת

יכונסו,פי החלטתו וכן-ת עלכל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחד.21.4
פי דרישה כאמור בחוק החברות ביחס לחברה ציבורית.-אסיפות מיוחדות על

פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה:-דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על.21.5

;או רבע מן הדירקטורים המכהניםשני דירקטורים)א(

מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )ב(
ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה 

בחברה.
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נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה .21.6
להלן, ובלבד שמועד 21.7ור בתקנה יקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמילו הדרישה, למועד ש

הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה, אלא אם כן נקבע אחרת 
השני בחלק השלישי לחוק.לעניין אסיפה שחל לגביה סימן ז׳ לפרק

רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי ,לעיל21.5לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה .21.7
שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה מניות

שאסיפה כללית כאמור לא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, 
והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

ם נדרש כינוסה של סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבגלל.21.8
להלן.21.3נושא שנתבקש כאמור בתקנה ,וכןלעיל 21.5אסיפה מיוחדת לפי תקנה 

מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש אחוז אחד לפחותבעל מניה, אחד או יותר, שלו .21.9
שהדירקטוריון ובלבד, בעתידשתתכנסכלליתאסיפהשלהיוםבסדרנושאלכלולמהדירקטוריון 

כללית.באסיפהנדוןלהיותמתאיםשהנושאקבע 

תוגש לחברה בכתב לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, לעיל21.5בקשה כאמור בתקנה .21.10
ידי בעל המניות.-ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על

הודעה על אסיפה כללית תפורסם בהתאם להוראות הדין. פרט למסירת הודעה כאמור החברה לא .21.11
סור לבעלי המניות הודעה על אסיפה כללית, ויראו תקנון זה כקובע כי לא תימסר הודעה בדבר תמ

יום לפחות 14פי חוק, הודעה על אסיפה כללית תפורסם -אלא אם נדרש אחרת עלהאסיפה הכללית.
לפני האסיפה הכללית.

ו תנאי שנקבעו בחוק לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה א,פגם בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה.21.12
או בתקנון זה, לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה 

באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה.

בשינויים המחוייבים, על כל אסיפת סוג, ,ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות יחולו.21.13
ידי -חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם או עלובלבד שמנין 

שלוח, 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 

כל מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם.יתהווה מנין חוקי ב

דיונים באסיפות כלליות.22

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי .22.1
ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה, לרבות באמצעות -יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

) מזכויות 25%אחוזים (וחמישהעשריםהאלקטרונית, שני בעלי מניות שלהם לפחות מערכת ההצבעה 
ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה .22.2
ם, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקו

המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע 
הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז שככל.22.3
דחית בכל מספר משתתפים שהוא.תתקיים האסיפה הנ

דירקטור -ידי יו"ר הדירקטוריון -ככל שמונה לכך על-מזכיר החברה או יושב ראש הדירקטוריון או.22.4
, ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה. אם אחר או נושא משרה אחר או יועץ משפטי של החברה

עד שנקבע לתחילת האסיפה באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח לאחר חלוף חמש עשרה דקות מהמו
או אם סירבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור 

ידי שלוח באחד -עליבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או -ביושב ראש מביניהם, ואם לא יעשו כן
או שהדירקטורים כולם הדירקטורים הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח
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יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת 
בראש האסיפה.

החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו פרטים כדלקמן:.22.5

ידם;-שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על)א(

העניינים הנדונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו;)ב(

פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה לכאורה לאמור בו..22.6

אישור בעלות.23

פי -יקבע עליבעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה באופן ש.23.1
חוק החברות.

לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת 5יא44מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף .23.2
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 .23.3
, כאילו היה הזכאי היחידי לה. היה והצביע ידי שלוח, ביחס למניה כזו-אסיפה, בין בעצמו ובין על

ידי שלוח, תתקבל דעתו של זה מביניהם אשר שמו -יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בעצמו או על
ידי -קבע עלימופיע ראשון במרשם בעלי המניות או באישור בדבר בעלותו או במסמך אחר שי

הדירקטוריון ביחס למניה.

לעיל, רשאי להצביע מכוחן בכל אסיפה כללית באותו אופן 15.8כל אדם הזכאי למניות לפי תקנה .23.4
ארבעים ושמונה שעות כאילו היה הבעלים הרשום של אותן מניות ובלבד שנרשם כבעליהן לפחות 

לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע.

שלוח.24

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם .24.1
מניות בחברה.להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל

ידי -ידי הממנה או על-") ייערך בכתב וייחתם עלהמינויכתבהמסמך הממנה שלוח להצבעה (״.24.2
בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את המורשה לכך

התאגיד; החברה רשאית לדרוש כי יימסר לידה אישור בכתב, להנחת דעתה, בדבר סמכותם של 
החותמים לחייב את התאגיד.

ייפוי הכוח שמכוחו נחתם כתב המינוי (אם ישנו) או העתק מהם יופקדו במשרד ,כתב המינוי וכן
ידי הדירקטוריון מפעם -יקבע עליכפי ש-הרשום או במקום אחר או אחרים, בישראל או מחוצה לה 

ות לפני תחילת האסיפה או לפחות ארבעים ושמונה שע–באופן כללי או ביחס למקרה מיוחד לפעם, 
האסיפה הנדחית, 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 

התקבל כתב המינוי כאמור זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב המינוי. לא 
בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

שלוח להצבעה רשאי להשתתף בדיונים באסיפה הכללית ולהיבחר כיושב ראש האסיפה כפי שהיה .24.3
בעל המניות הממנה ובלבד שלא צוין אחרת בכתב המינוי.זכאי לכך

מקובלת בישראל או בכל צורה אחרת כתב מינוי הממנה שלוח להצבעה יהיה בצורה הרגילה או ה
ידו. בכתב המינוי תצוין האסיפה הכללית שבגינה -ידי הדירקטוריון או מי שיוסמך על-שתאושר על

על אף האמור לעיל, בעל מניות רשום רשאי ליתן כתב מינוי לתקופה, בין קצובה ניתן כתב המינוי.
ובין בלתי קצובה.

מניות שבגינן הוא ניתן. לא צוין בכתב המינוי מספר כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר ה)א(
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;
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המניות הרשומות על שם בעל המניות, אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות הנמוך ממספר )ב(
יראו את בעל המניות כאילו נמנע מלהיות נוכח בהצבעה בגין יתרת המניות הרשומות על שמו 

וכתב המינוי יהיה תקף בגין מספר המניות הנקובות בו.

בעל מניות או שלוח להצבעה רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש שלוח .24.4
י הוא להצביע מכוח מקצת המניות באופן אחד ומכוח מקצתן באופן אחר.בגינן, ורשא

תוקף אף אם קודם להצבעה נפטר הממנה או הוכרז -קול בהצבעה שניתן מכוח כתב מינוי יהיה בר.24.5
פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה המניה אשר בגינה ניתן כתב המינוי, אלא אם כן נתקבלה 

ההעברה, לפי ה מוסמכת, בכתב, בדבר הפטירה, הפסלות, הביטול אובמשרד לפני האסיפה הודע
במהלך העניין. על אף האמור לעיל יושב ראש האסיפה, רשאי, לפי שיקול דעתו לקבל הודעה, כאמור,

האסיפה, אם מצא זאת לראוי לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב במסירת ההודעה.

כתב הצבעה.25

, הכללית באמצעות כתב הצבעה בנושאים המפורטים להלןבעל מניות יהיה רשאי להצביע באסיפה.25.1
פי הדין לפטור, מלא או חלקי, ממשלוח כתבי הצבעה בכלל או -אלא אם החברה תהיה זכאית על

בנסיבות מסוימות.

אישור מינוי דירקטורים ופיטוריהם;)א(

אישור מינוי רואה חשבון מבקר;)ב(

-ו255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית בהתאם להוראות סעיפים )ג(
לחוק;275ועד268

לחוק.320מיזוג לפי סעיף אישור)ד(

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את )ה(
ב ראש הדירקטוריון או סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יוש

(ג) לחוק;121להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

ידי דירקטוריון החברה.-כל נושא נוסף שנקבע בדין או בתקנון זה או על)ו(

ידי דירקטוריון החברה לזמן את האסיפה יהיה רשאי להתאים -מזכיר החברה או כל מי שיוסמך על.25.2
ום.את נוסח כתב ההצבעה בהתאם להחלטות שעל סדר הי

לפני מועד הכינוס של לפחות ארבע שעותכתב ההצבעה, אשר הגיע למשרדה הרשום של החברה .25.3
ידי גורם מוסמך מטעם דירקטוריון החברה, יחשב כהשתתפות -האסיפה הכללית ולא נפסל על

והצבעה של בעל המניות, אשר שלח אותו, לכל דבר ועניין, לרבות לעניין המניין החוקי. על אף האמור 
, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב ההצבעה כאמור במהלך האסיפה, אם לעיל

מצא זאת לראוי, לאור הנסיבות שגרמו לעיכוב בהפקדת כתב ההצבעה.

כתב הצבעה שהתקבל בחברה כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפה .25.4
דחיית האסיפה ויימנה באסיפה הנדחית לפי אופן ההצבעה הכללית, ייחשב כנמנע לעניין ההחלטה על 

המופיע בו.

הצבעה באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית.26

בעל מניות לא רשום במועד הקובע יהא רשאי להצביע בכל אסיפה כללית באמצעות כתב הצבעה .26.1
שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

אפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תת.26.2
שעות או יפחת 12ידי רשות ניירות ערך, ובלבד שלא יעלה על -או עד מועד אחר שייקבע עלהכללית,

״).המערכתנעילתמועדמארבע שעות לפני כינוס האסיפה הכללית (״

ולא יהיה ניתן ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, .26.3
לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
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הצבעה במספר דרכים.27

(ד) לחוק, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו 83בהתאם להוראות סעיף 
המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה 

באמצעות כתב הצבעה.

הצבעה.28

ל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד כ.28.1
בהצבעה.

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנין קולות המצביעים; ההצבעה במנין .28.2
ידי יושב ראש האסיפה.-קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על

הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה .28.3
והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה צורך 

להוכיח את מספר הקולות (או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

וב אחר, החלטות האסיפה הכללית יתקבלו בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון זה בדבר ר.28.4
ברוב רגיל. במקרה ובמספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול 

מכריע. היו הקולות שקולים תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות כנדחית.

לדחותה או לדחות את הדיון יושב ראש אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מנין חוקי,
פי דרישת -בנושא מסוים שעל סדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבעו, והוא חייב לעשות כן על

האסיפה. באסיפה נדחית כאמור לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה 
הנדחית, אלא אם זו נדחתה למועד באסיפה שבה הוחלט על הדחיה. אין צורך ליתן הודעה על האסיפה 

ימים, ובמקרה כאמור תינתן הודעה על האסיפה הנדחית, כאמור בתקנותהעולה על עשרים ואחד
לעיל.21.6-ו21.11

הדירקטוריון.29

ידי האסיפה הכללית -קבע מעת לעת עלי(כולל דירקטורים חיצוניים) ימספר הדירקטורים בחברה.29.1
.עשר-שניםולא יעלה על שה ימשלא יפחת שהשנתית, ובלבד

באסיפה/או ובאסיפה הכללית השנתית וייבחרו, הדירקטורים ימונו לפי המלצת הדירקטוריון.29.2
. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר המזערי שנקבע מיוחדת

ידי-עללהחלפתםעדשרתםבתקנון זה, ימשיכו הדירקטורים שכיהנו עד אותה תקופה לכהן במ
. החברהשלהכלליתהאסיפה

ירקטור נות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה (למעט דהדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למ.29.3
), בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או וניציח

29.1דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי כאמור בתקנה 
לעיל. 

ידי הדירקטוריון או במועד -ידי האסיפה הכללית ו/או על-של דירקטור תחל במועד מינויו עלכהונתו.29.4
בתום האסיפה השנתית שתתקיים ותסתיים מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי כאמור

. יוכל להתמנות שוב במסגרת אותה אסיפה (ככל שיובא לאישורה)הוא מינויו ולאחר 

ו, למעט ממשרתהדירקטוריוןייד-, בכל עת, להעביר דירקטור אשר מונה עלרשאיהדירקטוריון.29.5
דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את 

.ןהדירקטוריועמדתו בפני 

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, .29.6
תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו.

, למעט דירקטור היד-, בכל עת, להעביר ממשרתו דירקטור אשר מונה עלתהאסיפה הכללית רשאי.29.7
חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני 

.הכלליתהאסיפה
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ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או למשרד, -דירקטור רשאי להתפטר על.29.8
הודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה הכנדרש

מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

כהונתו של דירקטור תפקע לפני תום התקופה שלה התמנה, בשל אחת מאלה:.29.9

לעיל.29.729.6לעיל או29.5בתקנהאם הופסקה כהונתו כאמור )א(

במותו.)ב(

.לחוק228בקרות אחד המקרים המנויים בסעיף )ג(

אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד מספר .29.10
לעיל. פחת מספר 29.1הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 

הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת 
מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

דירקטור חליף.30

רשאי למנות לו חליף.לא יהיה דירקטור 

תשלום לדירקטור.31

הוראות האלה:בכפוף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ה.31.1

החברה רשאית לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים;)א(

החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש״ל ושאר הוצאות )ב(
וריון ובמילוי תפקידם כדירקטורים;בישיבות הדירקטםהקשורות בהשתתפות

קש להעניק לחברה שירותים מיוחדים או החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתב)ג(
לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה.

דירקטורים חיצוניים.32

בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה, יהיו 
בהתאם להוראות החוק.

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו.33

פי דין.-פי חוק החברות ועל-פי תקנון זה, על-לו עללדירקטוריון יהיו כל הסמכויות הנתונות.33.1

סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון זה לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה..33.2

הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו, והכול לעניין )א(
ים;מסוים או לפרק זמן מסו

מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מבלי לגרוע )ב(
רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת ,מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה

לביצוע ההוראה במקומו.

נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו..33.3

יוןועדות הדירקטור.34

להן חברים הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות .34.1
ועדת דירקטוריון את סמכויותיו, כולן ו״), ולהאציל לדירקטוריוןועדת(״מקרב חברי הדירקטוריון

או מקצתן, בכפוף להוראות חוק החברות.

ועדת דירקטוריון, ואולם ולבטל אצילת סמכויות להדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או.34.2
-אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על

פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.
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החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת .34.3
זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.הדירקטורים 

.ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.34.4

הדירקטוריון, אופן ניהולן ישיבותלרבות כינוס ,הוראות תקנון זה בעניין פעולות הדירקטוריון.34.5
גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן ,וההצבעה בהן, יחולו, בשינויים המחויבים

ידי הדירקטוריון, לעניין זה, והכול בכפוף להוראות חוק החברות.-הוראות שניתנו על

פעולות הדירקטוריון.35

בכפוף להוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את ישיבותיו .35.1
כפי שימצא לנכון.ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו 

"). הדירקטוריוןראשיושבהדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון (״.35.2
הדירקטוריון יהא רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון ולמנות אחר תחתיו. 

שר ישמש סגן ליושב ראש הדירקטוריון, א,אחד או יותר,הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו
כממלא מקומו בהעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון 

וסגניו במשרתם.

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש הדירקטוריון .35.3
דקות15תוך וריון פי הודעה שמסר מראש, או לא הופיע לישיבת דירקט-מישיבת דירקטוריון, על

״), כי אז יישב בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון היעדרותמהמועד שנקבע לקיום הישיבה (״
(אם מונה כזה).

בהעדרם של יושב ראש הדירקטוריון וסגנו מהישיבה, גם יחד, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, .35.4
באחד מביניהם כיושב ראש הישיבה. 

לישיבותיו לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לכל שלושה חודשים.הדירקטוריון יתכנס .35.5

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת ולקבוע את המקום והמועד לקיום .35.6
הדירקטוריון.ישיבת

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את הדירקטוריון, בהתקיים .35.7
מאלה:כל אחד

לחוק;98בסעיף ההוראות המפורטות)א(

קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור אחד, במקרה בו נודע לאותו דירקטור על )ב(
בהתאם לסעיף של החברה שנתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בנוהל עסקים תקיןעניין
.לחוק257

הודעה על כינוס הדירקטוריון.36

הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון זמן סביר לפני מועד הישיבה, אך הודעה מראש על כינוס .36.1
שעות לפני אותה ישיבה.48-לא פחות מ

על אף האמור לעיל, רשאי הדירקטוריון, בהסכמת רוב הדירקטורים, להתכנס לישיבה בהודעה קצרה .36.2
יותר.

קסט באמצעות הטלפון לדירקטור במייל ו/או בהודעת טהודעה על ישיבת הדירקטוריון תימסר .36.3
הדירקטור כי ההודעה תימסר לו במקום אחר., אלא אם ביקשהנייד

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול:.36.4

נושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון;)א(

לעיל;35.7ושאים שנקבעו כאמור בתקנה נ)ב(

כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס )ג(
״).היוםסדרישיבת דירקטוריון, לכללו בסדר היום (״
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פירוט סביר של העניינים ,קום בו תתכנס וכןבהודעה על כינוס הדירקטוריון יצוין מועד הישיבה והמ.36.5
פי סדר היום.-בישיבה, עלשיידונו

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה מחצית מחברי הדירקטוריון המכהנים במועד .36.6
רשאי לקבוע מנין חוקי אחר לפתיחת , בהחלטה בהשתתפות כל הדירקטורים,הישיבה. הדירקטוריון

ישיבת הדירקטוריון.

הצבעה וקבלת החלטות.37

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור;)א(

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי )ב(
;, אלא אם נקבע בתקנון זה רוב אחרלהביא בחשבון את קולות הנמנעים

ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף;)ג(

ת שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.היו הקולו)ד(

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים .37.2
המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר את האופן והדרכים 

ורת.לניהולה של ישיבה באמצעי תקש

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים .37.3
36.538.6-ו36.438.5להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך. הוראות תקנות 

לעיל יחולו על החלטה זו, בשינויים המחויבים, לפי העניין.

התקבלה החלטה כאמור לעיל, ירשום יושב ראש הדירקטוריון, ובהיעדרו הדירקטור שיזם את .37.4
ההחלטה, פרוטוקול של ההחלטה ויצרף לו את חתימות כל הדירקטורים כאמור לעיל.

כל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מנין חוקי, יהיו לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים לדירקטוריון .37.5
באותה עת.

פרוטוקולים.38

, בין אם התכנס הדירקטוריוןשל ההליכים בישיבות הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים .38.1
הפרוטוקולים יירשמו ויכללו, בין היתר, את . בפועל, באמצעי תקשורת או קיבל החלטות בכתב

הפרטים שלהלן:

שמות הדירקטורים המשתתפים והנוכחים האחרים בכל ישיבת דירקטוריון;)א(

בלו.העניינים שנדונו בישיבות הדירקטוריון וההחלטות שנתק)ב(

ידי יושב ראש הישיבה, לפי העניין.בידי יושב ראש הדירקטוריון או בכל פרוטוקול ייחתם.38.2

פרוטוקול שאושר ונחתם, כאמור, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו..38.3

המנהל הכללי.39

רשאי הדירקטוריון ,"). כןהכלליהמנהל(״הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, למנות מנהל כללי לחברה.39.1
שימצא לנכון, בכפוף להוראות כל חוזה בינו לבין החברה.לפטר את המנהל הכללי או להחליפו בכל עת

המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון וכפוף .39.2
להנחיותיו.

תוקף פעולות ואישור עסקאות.40

ידי המנהל -ידי הדירקטוריון ו/או על-כל הפעולות שנעשו (כולל לעניין זכויות החתימה בחברה) על.40.1
יהיו תקפות, אף אם יתגלה –ין ידי מי מנושאי המשרה המכהנים בחברה, לפי העני-הכללי ו/או על

לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון ו/או המנהל הכללי ו/או נושא המשרה, לפי העניין, 
או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.
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חברות, עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עסקה של החברה עם אדם בכפוף להוראות חוק ה.40.2
אחר שלנושא משרה בחברה יש בה עניין אישי, ואשר אינן עסקאות חריגות, יאושרו כדלקמן:

ידי הדירקטוריון, בין בהחלטה -ידי גורם אחר שיוסמך לכך על-ידי הדירקטוריון או על-על)א(
, בין בהסמכה כללית, בין בהסמכה לסוג מסוים של מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון
עסקאות ובין בהסמכה לעסקה מסוימת.

ידי -ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על-אישור כאמור לעיל יכול שייעשה על)ב(
אישור עסקה מסוימת.

או בעל ידי נושא משרה, בעל ענין-בכפוף להוראות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לחברה על.40.3
שליטה בחברה, בדבר היותו בעל עניין בגוף מסוים תהווה משום גילוי של נושא המשרה או בעל 

בדבר עניינו האישי, לצורך כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסקה שאינה השליטה, לחברה,
חריגה.

חתימה בשם החברה.41

להסמיך כל אדם לפעול בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי.41.1
ולחתום בשם החברה, בין לבדו ובין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין לעניינים מסוימים.

לחברה תהיה חותמת הנושאת את שם החברה. החתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם .41.2
.סכן, חתמו עליו המוסמכים לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה המודפ

פטור, שיפוי וביטוח.42

בשל , כפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה.42.1
חבות שתוטל עליו ו/או בשל הוצאות שהוציא או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה 

:בה, בשל אחת מאלה

;הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר)א(

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר )ב(
;להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר)ג(

חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגעי ההפרה במסגרת הליך אכיפה מנהלית )ד(
;ירות ערךלחוק ני)(א)1(א)(נד52כאמור בסעיף 

הוצאות שהוציא או יוציא נושא משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו לפי )ה(
הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק ,לחוק ניירות ערך וכן1או ט'4ח', 3פרק ח'

החברות, כפי שיתוקנו מעת לעת, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך 
;דין

, התחרות הכלכליתהוצאות שהוציא או שיוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לפי חוק )ו(
לרבות הוצאות התדיינות סבירות, "), התחרותהליך לפי חוק "(ו/או בקשר אליו 1988-תשמ"ח

;ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

נושא משרה כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של)ז(
.פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת-על

בכל מקרה בו יכלול חוזה הביטוח כיסוי לחברה עצמה, תהא לנושאי משרה זכות קדימה על פני 
.החברה בקבלת תגמולי ביטוח

בסעיפים כפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט .42.2
הוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד להלן, ש(א) עד (ז) 

:מאלה

פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או -חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על)א(
;פסק בורר שאושר בידי בית משפט
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חקירה או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב)ב(
הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב 
אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת 
כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

לילית; בפסקה זומחשבה פ

משמעו סגירת -ין שנפתחה בו חקירה פלילית ייום הליך ללא הגשת כתב אישום בענס)1(
חוק סדר הדין ("1982-, התשמ"ב]נוסח משולב[לחוק סדר הדין הפלילי 62התיק לפי סעיף 

לחוק סדר הדין 231, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף ")הפלילי
;הפלילי

פי חוק כחלופה להליך -חבות כספית שהוטלה על-"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" )2(
קנס על עבירה , 1985-פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

;שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר

טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר )ג(
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

במסגרת הליך אכיפה מנהלית חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה עבור נפגעי ההפרה )ד(
;לחוק ניירות ערך)(א)1(א)(נד52כאמור בסעיף 

, 3הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו לפי פרק ח')ה(
הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק התשיעי לחוק החברות, ,לחוק ניירות ערך וכן1או ט'4ח'

;ת הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר טרחת עורך דיןכפי שיתוקנו מעת לעת, לרבו

שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התחרותהוצאות שהוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק )ו(
;התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלה מותר ו/או יהיה מותר לשפות אחריות של נושא משרה )ז(
.פי כל דין, כפי שיתוקן מעת לעת-על

לעיל (א)42.2תקנה נתן: מראש או בדיעבד, ובלבד ששיפוי מראש לפי ישיפוי כאמור לעיל, יכול שי
יוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות 

ושבהתחייבות , יןילסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענ,לשיפוי וכן
לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 

.יןיהסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענ,ההתחייבות וכן

ין התקשרותה יאות דלעיל ולא יהיה בהן כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא לענאין בכוונת ההור.42.3
:ן שיפוייבחוזה ביטוח ו/או לעני

בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה, לרבות עובדים, קבלנים או יועצים של החברה שאינם )א(
;נושאי משרה בה

.אסורים במפורש לפי כל דיןבמידה שהביטוח ו/או השיפוי אינם -בקשר לנושאי משרה בחברה )ב(

בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה, הן מראש והן בדיעבד, לפטור נושא משרה בה -פטור .42.4
החברה , מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור לעיל

רות בחלוקה או בקשר אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהי
גם נושא משרה אחר מזה (עם החלטה או עסקה שלבעלי השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה 

.יש בה עניין אישי)שעבורו מוענק כתב הפטור
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דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים.43

הדירקטוריון רשאי ומוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד..43.1

לטתו על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו, הדירקטוריון בהח.43.2
במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת.

הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי .43.3
לקרן שמורה או לקרנות אחרות אשר ישמשו לפי שיקול דעת שימצא לנכון, לקרן כללית או 

הדירקטוריון לצרכים כלשהם או לדיבידנד מיוחד או להשוואת דיבידנד או למטרות כלשהן, כפי 
שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו. כמו כן, רשאי הדירקטוריון להותיר בחברה רווחים שאין 

לקרנות כאמור לעיל.בכוונתו להחליט על חלוקתם מבלי להעבירם 

עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים שהופרשו כאמור .43.4
לעיל ואת כספי הקרנות בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או 

בכל קרן לעשות בהן שימוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש
פי שיקול -עלאו בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל 

דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שקבע.

לשם ביצוע כל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה כאמור לעיל, רשאי .43.5
הדירקטוריון:

יראו לו כדי להתגבר ישלכך ולנקוט בכל הצעדיםליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר )א(
על קושי זה;

להוציא תעודות על שברי מניות או להחליט ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסוים )ב(
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 מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן תוקף להקצאה )ג(
;לחוק291ו/או לחלוקה, ובמיוחד לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב כאמור בסעיף 

לבעלי לקבוע את השווי של נכסים מסוימים שיחולקו ולהחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו )ד(
המניות על סמך השווי שנקבע;

שייראה למועיל להקנות מזומנים או נכסים מסוימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם, כפי )ה(
בעיני הדירקטוריון;

לעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או )ו(
החלוקה, לפי העניין.

הפרשי הצמדה מסוג כלשהו.דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא יישאו ריבית או .43.6

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שהתמורה .43.7
שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל 

ייבויות בגין המניה ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתח
האמורה, זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם 

בעלי מניות אחרים.

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה שלגביה זכאי .43.8
ירשם אותו אדם כבעליה של מניה או עד ישאדם להירשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה, עד

שיעבירה כדין.

הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות ההטבה ואת .43.9
הן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים.וכל ההסדרים הקשורים בכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים 
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שלומו לא נדרש לאחר שהוכרז עליו או להשתמש בו באופן הדירקטוריון רשאי להשקיע דיבידנד שת.43.10
לטובת החברה עד שיידרש. דיבידנדים שלא נדרשו במשך שבע שנים לאחר שהוכרזו, יראו את אחר

כמוותר עליהם והם יוחזרו לבעלות החברה.הזכאי להם

מבקר פנימי.44

דירקטוריון החברה ימנה לחברה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת..44.1

ממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או המנהל הכללי, כפי שיקבע ה.44.2
הדירקטוריון. אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, יהיה יושב ראש הדירקטוריון הממונה הארגוני על 

המבקר הפנימי.

עדת ווהצעה לתכנית עבודה שנתית או תקופתית המבקר הפנימי יגיש לאישור ועדת הביקורת.44.3
אותה בשינויים הנראים לה.תאשרהביקורת 

רואה חשבון מבקר.45

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם עד תום .45.1
האסיפה השנתית שלאחריה.

על אף האמור לעיל, רשאית האסיפה הכללית למנות רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים .45.2
יותר, שלא תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה או לתקופה ארוכה

מונו, לפי העניין.

מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הביקורת, לפי שיקול דעתו .45.3
של הדירקטוריון.

ביקורת, ייקבע בידי שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת .45.4
הדירקטוריון.

הודעות.46

-עלפי הוראות החוק או -מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי מניות (לרבות חברה לרישומים) על.46.1
פי תקנון זה ייעשו באחת הדרכים הנזכרות להלן בפרק זה:

לעיל. 21.11על אסיפה כללית תימסר כאמור בתקנה הודעה)א(

ידי מסירה -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה, על)ב(
ידי דואר אלקטרוני; משלוח בדואר -ידי משלוח בדואר או על-פקסימיליה או על-או על ידיביד,

כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי ייעשה לפי 
ידו לחברה לשם משלוח הודעות אליו;-הכתובת שנמסרה על

ר הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספ)ג(
ידו לחברה;-הפקסימיליה שנמסר על

ניה בהתאם לכתובת הדואר האלקטרוני הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני תישלח לבעל מ)ד(
שמסר לחברה.

הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה ייחשבו כאילו נמסרו במועד מסירתם לידיו. הודעה או .46.2
חשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו למשלוח בבית דואר כשהם יידי הדואר, י-מסמך שנשלחו על

סירה תיחשב כאילו בוצעה בזמן שבו היה המכתב נושאים את הכתובת הנכונה ומבוילים כדין. המ
ם מהתאריך שבו נמסר המכתב עסקיידי הדואר, ולא יותר משלושה ימי-נמסר בדרך הרגילה על

המכיל את ההודעה כאמור בבית הדואר. הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני תיחשב 
כנמסרת עשרים וארבע שעות לאחר שיגורה.

כדי להטיל חובה על החברה למסור הודעה לבעל מניה שלא מסר כתובת למסירת אין באמור לעיל .46.3
הודעות.
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ידי פרסום ההודעה פעם -מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה לבעלי המניות, על.46.4
אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן בנוסף והן במקום מסירת 

ידי בעלי המניות.-הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה עלההודעה. תאריך 

החברה רשאית להודיע על מסירת מסמך במשרד או בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל .46.5
דרך אחרת לרבות באמצעות האינטרנט.

זכר ידי משלוחם לשותף ששמו נ-לבעלים במשותף במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על.46.6
לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.

מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם מיועדים תיחשב כמסירתם .46.7
לידיו של אותו אדם.

פי העברה או בדרך אחרת, תחייב אותו כל -לידיו זכות לכל מניה, מכוח הדין, עלשהתגלגלהכל אדם .46.8
שנמסרה כדין לאדם שממנו נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו הודעה ביחס לאותה מניה,

פרטיו במרשם.

חשבו כנמסרים יכל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה בהתאם להוראות תקנון זה י.46.9
פי -כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל מניות או הסבת הזכות במניות, על

ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח דין (בין אם החברה 
חשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות ו/או יאו מסירה כאמור י

פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין אם מכוחו או -הזכאי להן מכוח הסבת הזכות, על
במקומו.

להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי לקבל הודעה לפי בכפיפות .46.10
תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן כללי, 

את חשב הדבר כאילו ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת יומשעשה כן י
חשבו כתקפים ושרירים.יההודעה, י

ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך או מתן הודעה -ידי דירקטור או על-אישור בכתב חתום על.46.11
באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, ייחשב כהוכחה מכרעת לגבי כל פרט הכלול בו.

ך תקופה מסוימת, כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במש.46.12
יובא יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת 
הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה כאילו נתקבלה במועד המוקדם ביותר שבו היא נחשבת 

כנמסרת, כאמור לעיל.

פירוק.47

בין מרצון ובין באופן אחר, יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל ,אם החברה תפורק.47.1
התחייבויותיה בין בעלי המניות, יחסית להחזקותיהם בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ביום 

תחילת הפירוק.

ן אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנו–אופן אחר, אזי במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין ב.47.2
ההוראות הבאות:יחולו-זה או בתנאי ההנפקה של מניה כלשהי 

אם נכסי החברה לאחר תשלום חובותיה אינם מספיקים להחזרת כל הון המניות הנפרע, והיחס בין .47.3
הסכום המשולם לבין הערך הנקוב אינו שווה בכל מניות החברה, אזי יוציא המפרק דרישות תשלום 

יגבו מכח יהחברה לאחר תשלום חובותיה בתוספת הסכומים שכאלה שישוו את היחס הנ״ל. נכסי
״.העודפיםהנכסיםיקראו ״י, במידה והוצא, וזתקנהפי-עלדרישות התשלום שיוצאו 

באישורה של האסיפה הכללית, יכול המפרק לחלק את הנכסים העודפים של בכפוף להוראות הדין, .47.4
למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן ,החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן 

קדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.יבפ
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חסימת מניות וולונטרית.48

מבלי לגרוע מהוראות הבורסה לעניין חסימה של ניירות ערך שיחולו על חלק מבעלי ניירות הערך של 
מסחר בבורסה כאמור בתשקיףככל שתושלם הצעת מניות החברה לציבור ורישומן להרי שהחברה,

IPOרישום למסחר של לעוברשיחזיקויחולו על כלל בעלי המניות בחברה ), "התשקיף"החברה (של
המניותבעלילמעט,מהון המניות המונפק של החברה5%-פחות מ")הרישוםמועדמניות החברה ("

בעל כל זה בלבד, 48(לעניין סעיףכללי החסימה הבאים(כהגדרתם בתשקיף),SAFE-ההסכמימכח
):"בעל מניות"כללי החסימה הוולונטרית, ייקרא כאמור יחולו ו, עלימניות

כל עסקה או פעולה במניות מניות רישום, לא יעשה בעל השתחילתם במועד ת החודשיםתשעב.48.1
").תמניות החסומוה"(המוחזקות בידו במועד הרישום 

מועד הרישום לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות מחודשיםתשעהבתום .48.2
.החסומות
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תמורת הצעת ניירות הערך וייעודה-5פרק 

תמורת ההנפקה לחברה בתשקיף המדף5.1

תשקיף המדף אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך במועד פרסומו ובהתאם לא תהיה כל תמורה מיידית 

בעקבות פרסום התשקיף. 

פי דוחות הצעת -בהתאם לאמור, לא נקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על

זה, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה מדףמדף שיפורסמו מכוח תשקיף 

פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת. -של החברה ו/או על

פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה כאמור, -מורת ההנפקה עלתקבע ייעוד ספציפי או שונה מהאמור לייהיה ו

הוא יפורט בדוח הצעת המדף.

בתשקיף להשלמהההנפקה לחברהמורת ת5.2

הנפקה לציבור, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקת יידית הצפויה ברוטו לחברה מההתמורה המ5.2.1

.המשלימהבהודעהיפורטווהתמורה נטו הצפויה מההנפקה ניירות הערך המוצעים 

נותני השירותים ולרכז ההנפקה, מפיצים למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי ההתקשרות והתמורה 5.2.2

, אשר יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. הנוספים בגין ההנפקה (ככל שיהיו)

הכמות המקסימלית על בסיס המוצעות מניות הבגין הצפויה לחברה תמורת ההנפקה יחד עם זאת, 5.2.3

הקצאה נוספת במקרה (מבלי לקחת בחשבון, כמפורט בתשקיףוהמחיר המינימלי ליחידההמוצעת

, וסך התמורה הצפויה לחברה (ברוטו)ש"חמיליון70-כעד לעמוד על סך שלה, עשוישל חתימת יתר

בסיס הכמות המקסימלית המוצעת, כמפורט בגין מימוש כל כתבי האופציה (ככל שימומשו), על 

.ש"ח (ברוטו)מיליון83-בתשקיף, עשויה לעמוד על סך של עד כ

תמורת ההנפקהייעוד 5.3

החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת לעת, בכוונת 

בשנה מיליון אירו 5-כ(עמידה ביחסי הלימות הוןמימון פעילות המחקר והפיתוח של החברה,ובין היתר,

התרחבות במדינות קיימות,לתשקיף)6.1.1.8.1הרישיון הבנקאי (כהגדרתו בסעיף עבור)הראשונה לכל הפחות

, הכוללת שיווק, פריסה, תפעול והוצאות נוספות בהתאם להתפתחות חדירה לפולין וצ'כיהו, מיליון אירו)5-כ(

לצורך הגדלת בסיס ההון של יתרת תמורת ההנפקה תיועד .מיליון דולר)15-(כנות אלווצרכי הקבוצה במדי

.כל פעולה אחרת שתסייע לחברה להשיג את מטרותיה העסקיותעבור ,וכןקבוצה לצורך העמדת הלוואות ה

. מובהר בזאת, כי השימוש בתמורת התמורה להרחיב את מערך השיווק של החברהיתרת , תשמש בנוסף

לאסטרטגיית החברה כפי שתהיה מעת לעת. לפרטים אודות לתמורה שתגויס בפועל ועשה בשים לב יההנפקה י
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אשר עשויה להשתנות בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה מעת לעת), אסטרטגיית החברה למועד התשקיף (

., בפרטלתשקיף6.19בכלל, וסעיף לתשקיף,6פרק ראו 

בתמורת ההנפקה הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות הערכות החברה בדבר השימוש 

ערך. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש בחלקן או באופן שונה מן הצפוי בשל אירועים שונים 

אשר אין לחברה שליטה מלאה עליהם, ובכלל כך שינויים בשוק ההון, החלטות עתידיות של האורגנים 

, שינויים בענף פעילות החברה ועוד.ה של החברההחברה, סיכונים הכרוכים בפעילותהמוסמכים של 

. הקבוצהההנפקה בהתאם למצב השוק ובהתאם לצרכי תמורת עוד יהחברה תהיה ראשית לשנות את י

בפעילות החברה פיו ועד להשקעת תמורת ההנפקה-בתקופה שבין מועד פרסום התשקיף וגיוס הכספים על

תמורת ההנפקה תופקד פי החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיתקבלו מעת לעת, -, עלזה לעילבסעיף כאמור

לשווקי היעד של החברהקדונות במטבעות המתאימיםיו/או בפקדונות שקליים בבנק בישראליפבבעו"ש ו/או 

. מוצרי השקעה אחרים דומים מבחינת סוג ההשקעה ורמת הסיכוןאו /ו

בקשר עם הכספים שינוהלו כאמור, למעט לצורך פיננסייםבנגזריםלפעולהחברהבכוונתאיןלמועד התשקיף, 

הגנה על חשיפות הנובעות מפעילות החברה, ככל שיוחלט לבצע הגנה כאמור, בהתאם לשיקול דעתה של 

החברה.

סכום מינימאלי5.4

הדרישה , למעטהתשקיףפי -תמורת הנפקה מינימאלי כתנאי להנפקת ניירות הערך המוצעים עללא נקבע סכום

.לתשקיף2.11בסעיף לשווי מינימלי של החזקות הציבור כאמור 

תשקיף, ככל שלא תהיה עמידה בדרישות הבורסה, הפי -עלהמוצעים לפרטים אודות ביטול הנפקת ניירות הערך 

.תשקיףל2.11.2ף ראו סעי
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הקבוצהעסקי תיאור -6פרק 

סמוך למועד בוסיומה 2017בינואר 1לתקופה שתחילתה ביום ועסקיההקבוצה ויפורט להלן תיאור בפרק זה יובא

צוין במפורש אחרת.אם פרסום התשקיף, אלא 

, יתוארו ברמת הקבוצה.אודותיהכספיהמידע ה, לרבותתיאור הפעילות העסקית

ותיאור התפתחות עסקיהה קבוצהפעילות 6.1

רקע כללי6.1.1

פי חוק החברות, והחלה -כחברה פרטית מוגבלת במניות, על2013בדצמבר 23החברה התאגדה ביום 6.1.1.1

.2014את פעילותה בשנת

דורון מרד"ר גל אביב, במישרין ובאמצעות אביב פיתוח, םהשליטה בחברה הינילמועד התשקיף בעל6.1.1.2

בע"מ, ומר בועז אביב, המחזיקים 112אביב אולדיז בע"מ ואביב נדל"ן בירקון ג.ב.א., אביב, באמצעות 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה. לפרטים נוספים 39.96%-ביחד ב

.בהתאמה, לתשקיף3.2.3-ו3.4פיםסעיובעלי עניין נוספים בה, ראו השליטה בחברה יאודות בעל

"), ובכלל זה בפיתוח ותפעול מערכות לניהול פינטקהקבוצה עוסקת בתחום הטכנולוגיה הפיננסית ("6.1.1.3

בין היתר,,מורכבתהמערכת טכנולוגית טמיעהמומפתחתהחברה .אשראי וחסכון, בישראל ובחו"ל

במטרה למנוע מקרי תרמית ) Anti-Fraud Technologyת (למניעת הונאום רכיבים טכנולוגיימ

ידי החברה, תוך -שפותחו עלבאמצעות שיטות וכליםהמערכת פועלת 1.זניחולהפחיתם לשיעור 

 Data(נתוניםכריית ),Big Data(מתחום הביג דאטה, מתודולוגיות ורעיונותשימוש, בין היתר, בכלים

Mining ,(למידת מכונה)Machine Learning,(כלכלה, סטוריית אשראייפרמטרים פיננסיים, ה

דמוגרפי -), סוציומחקר), חברתי, ניתוח תמונה (בשלבי מחקרניתוח קול (בשלבי , התנהגותית

כל אלה יוצרים יחדיו מכלול המאפשר למערכת לקבל החלטת חיתום מותאמת 2.וסטטיסטיקה

תית, המשקפת את הסיכון הטמון בלקוח לכשל אשראיאישית עבור הלקוח תוך קביעת ריבית תחרו

)PD - Probability of Default.( מתן ולקיחת תהליך דיגיטלי מלא של ,בין היתר,מאפשרתהמערכת

לקוחותלבזכות כל אלו, .דיגיטליבאופן ותמיכה בערוצי הפצה שוניםמערכות בינה עסקית , אשראי

ולקבוצה ,נתונה האפשרות להשתמש במערכת אמינה וידידותיתהדיגיטלייםבעולמות הקבוצה

המערכת ("אדםבכוח משמעותי גידול ללא זמן קצרים טווחיבלהתרחב משמעותית אפשרות

").המערכת" או "הטכנולוגית

. בפעילותהזניחים, לחברה שיעורי תרמית מועד התשקיףלנכון 1
חלק מהכלים שפיתחה החברה מבוססים על טכנולוגיות ברישיון מצד ג'.2
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ידי החברה -מבוססת על שילוב שיטות פעולה ומערכות מבוססות אלגוריתמים, שפותחו עלהמערכת6.1.1.4

-וISO 27001 ,GDPRהבינלאומיים, והיא עומדת בדרישות התקנים והסטנדרטים במהלך השנים

NIST Cybersecurity Framework.3 על בסיס ידע וניסיון זה, יכולה החברה להציע אשראי מדויק

להציע ללקוחותיה החברהיותר, תוך התאמה יעילה יותר בין הסיכון לסיכוי. באופן זה יכולה 

.ותהונאביצוע במטרה לצמצםסיכונים מוקפדניהול בבתהליכים דיגיטליים ללא מפגש פיזי, הלוואות

פריסה עת בשל המערכת בזמן קצר , התאמה, והפעלהטכנולוגיה זו בנויה באופן המאפשר כיול

גיאוגרפיות חדשות. ב

להתחרותמטרתואשר, תטכנולוגיההמערכתעלמבוססהמיזם החברה הקימה, מנהלת ומתפעלת6.1.1.5

אשרגאוגרפייםאזוריםופעילות מקטעי, תוך זיהוי מוקדם של המשתנההעולמיתהבנקאותמפתב

של חדירה הית יהאפשר של פעילותה. אסטרטגככלמוקדםבשלבלרווחיותלחתוריאפשרו לחברה 

, תוך צמיחה בתוך שוק היעד באופן מדורג. באמצעות יעדמאפשרת כניסה ממוקדת לכל שוקהחברה

תמורת ההנפקה תוכל החברה להאיץ חדירה זו ולהציע שירותיה תוך זמן קצר במדינות יעד נוספות, 

כמפורט להלן. 

ביצוע כולל והוא ,בזמן קצר ביותרמערכתאמצעות התבצע במ)Onboarding(הלקוחקליטתתהליך 6.1.1.6

.תוך מניעה אפקטיבית של הונאותבאופן דיגיטלי מלא, הלקוח"תהליך זיהוי ו"הכר את 

לבצע את החיתום ללא כל היכרות מוקדמת עם הלקוח, בשונה ביכולתהןשל המערכת טמוףנוסיתרון 6.1.1.7

(המשתנים מידע באמצעות בסיסי מאגריזאת הנהוג בתעשיית הפיננסים. המערכת מבצעתהקיים ומן 

פתוחים אינטרנטייםמאגרים המורכבים בעיקרם ממדינה למדינה, בהתאם לרגולציה החלה), מ

ות טהחלמהמאגרים השונים. המערכת מקבלת את , תוך הצלבת הנתונים ומאגרי נתוני אשראי

ללא קבלת אישורי תקן רשמיים.3
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זיהוי דפוסי התנהגות ו/או לפי על סיווג, חיזוי והכללהובהסתמךההצלבה כאמור בעקבותחיתום ה

.של המערכתמתמיד האשראי, תוך הקפדה על שיפור ל מבקשי תבניות מידע ש

עיקריותפעילויותשתיעבורעושה שימוש במערכת הטכנולוגית חברה ההתשקיף, למועדנכון 6.1.1.8

: קמןלדכ

,ובשלב שני,אשראי צרכנילמטרת מתןבשלב ראשוןמיועדתבנקאות דיגיטלית, אשר 6.1.1.8.1

הרישיון (" (Specialised Banking Licence) קבלת רישיון בנקאי ייעודילאחר

משכנתאות) וקבלת פיקדונות שיכול ויכלול גםלפעילות מתן אשראי צרכני (")הבנקאי

, הפעילות מיועדת להתבצע במדינות הבנקאיאם וכאשר יתקבל הרישיון4.כאחד

.EEA("5-המדינות"( (European Economic Area)הנכללות באזור הכלכלי האירופי

בעיקר המבוצעתפעילות -)P2P - Peer to Peerאשראי במודל עמית לעמית (בתיווך 6.1.1.8.2

בישראל.

הרישיונות.עושה שימוש במערכת הטכנולוגית גם עבור צדדים שלישיים, לצרכיהםהחברהבנוסף, 6.1.1.9

בשווקים בהם החברה לא תפעל באופן ישיר, belaLetaPriv.6-וWhite Labelמוענקים בשני אופנים:

.החברה לסייע לתאגידים בנקאיים להתייעל באמצעות שימוש במערכת הטכנולוגית שלהתשאף 

נוספים, ותחומים בשווקיםהמערכת הטכנולוגית שפיתחה שלשילובולבחון יישוםהחברה בכוונת6.1.1.10

נכון למועד התשקיף, חזון החברה הוא להוביל את . והפיננסיםהביטוחבענףלרבות אך לא רק, 

ידי הצעת ערך חדשנית -הדיגיטלית בתחום השירותים הפיננסיים, באמצעות הטכנולוגיה, עלהמהפכה 

עם זאת, נכון למועד התשקיף, החברה מתרכזת בהפעלת המערכת לקהלים רחבים בעולם.

שלה.הקיימיםהטכנולוגית לצרכי תחומי הפעילות 

הואידי המערכת הטכנולוגית -לנכון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה, שיעור מניעת ההונאות ע6.1.1.11

. בנוסף, המערכת מצליחה פעילות החברההיקף ביחס לזניח שיעור ההונאות הינו וים בשוקטובמה

ידי ביצוע התאמה בין עלות האשראי לרמת הסיכון של מבקש האשראי, באמצעות -לייצר תשואה, על

מבקש האשראי וכן, מבלי חיזוי שיעור הכשל הצפוי, וזאת, כאמור, ללא כל היכרות מוקדמת עם

למועד עד עובדה זו מאפשרת לקבוצה לנהל ולתפעל תיק הלוואות, שנדרש מפגש מקדים עמו. 

), הכולל Balance Sheet Lendingשל מתן אשראי (בדרךהתשקיף, הן בדרך של תיווך באשראי והן 

מיליוני ש"ח, עשרות אלפי לקוחות משלמים ומאות אלפי לקוחות רשומים, ובהיקף של מאות 

ועלויות תפעול נמוכות מהמקובל בשוק.גופים מתחריםביחס לבאמצעות מצבת כוח אדם מצומצמת

, בין היתר,למול מתחריה מבין הגופים המסורתיים והחוץ בנקאיים הינםהקבוצהיתרונותיה של 6.1.1.12

,כןכמו.במגוון ערוצי הפצהלהעמיד אשראי באופן מהיר ומדויק ללקוחות חדשיםבאפשרות

6.17.4-ו6.2.1.11לפרטים אודות אופן קבלת הרישיון הבנקאי וסטטוס הליכי הגשת הבקשה לקבלת הרישיון הבנקאי, ראו סעיפים 4
לתשקיף.

) כולל את המדינות החברות באיחוד האירופי וכן, את המדינות החברות באיגוד European Economic Areaהאזור הכלכלי האירופי (5
טיין.), הכולל את מדינות איסלנד, נורבגיה, וליכטנשEFTAהסחר החופשי האירופי (

מעניקה החברה רישיון מוגבל במערכת הטכנולוגית יחד עם שירותי תפעול והתאמות פרטניות לצרכי  Private Labelבמסגרת פעילות6
. לשימוש, שעושה החברה במערכת הטכנולוגיתלשימוש מעניקה החברה רישיון מוגבל  White Label במסגרת פעילותשהלקוח, בעוד 

לתשקיף.6.32.4-ו6.32.16.32.3צדדים שלישיים, נכון למועד התשקיף, ראו סעיפים במערכת הטכנולוגית עבור
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החל ,רחב של סכומי אשראימגווןבאופן אינטרנטיאשראי בנקודות מכירה ובמעמידההקבוצה

שמעמידה הקבוצה אשראיהעלויות מבחינת רכב. רכישת עד לאשראי לומאלפי שקלים בודדים 

דומה למתחרותיה בקבוצת הייחוס.יאה, (לרבות שיעורי הריבית)

 LTV - Life Time(ההכנסה מכל לקוחייצר רווח, שכן השימוש במערכת מעלה את יכולת החברה ל6.1.1.13

Value,( גבוהה משמעותית מעלות רכישת ,אשראיהתיווך באשראי והן בתחום מתן ההן בתחום

למעשה, למועד התשקיף, הזמן שלוקח לקבוצה .)CAC - Consumer Acquisition Cost(הלקוח

, )בישראל ובליטא(היא פועלתםכחודש ימים בשווקים שבההינועלות רכישת הלקוחלהחזיר את

.לפעול בעתידמתכננתתוכל לשמר יחס זה גם בשווקים שבהם היא , הקבוצהההחברלהערכתו

אשראילחלוש על נתח שוק שואפת החברה אסטרטגיית החברה לשנים הקרובות, זו וכחלק מבמסגרת6.1.1.14

שמטרתה לחדור גם ליתר ,בתכנית עסקית פרטניתהראשונה בליטא. מדינה זו היאמשמעותי צרכני 

על שתי זרועות פעילות עיקריות: תהמבוססבמסגרת פעילות החברה כבנק דיגיטלי, EEA-מדינות ה

אשראי צרכני, תוך שימוש במערכת הטכנולוגית מתן(ב) -ו;פיקדונות מלקוחותיה(א) קבלה וניהול של

החברה למועד התשקיףמקיימתהאסטרטגיה כאמור,כצעד ראשון בדרך להגשמת .של החברה

קבלת וניהול -, כאשר הזרוע המשלימה של פעילותה הבנקאיתליטאמדינת אשראי במתןפעילות 

.קבלת הרישיון הבנקאיתבוצע לאחר-פיקדונות כאמור

גםכמו, נוספיםותחומיםבשווקיםהטכנולוגיתהמערכתושילובליישוםביחסהחברהכוונות

, עתידפניצופהמידעבבחינתהינן, תחלושעליו, העתידיהאשראישוקלנתחביחסשאיפותיה

הערכותשלהתממשות. החברהשלואומדניםהערכותעלמבוססאשר,ערךניירותבחוקכהגדרתו

תממש באופן שונה להלא להתממש או עשויה, ולפיכך, החברהבשליטתאינהאלוואומדנים

הנדרשים לצורך ,קבלת רישיונות והיתרים מהרשויות המוסמכות-היתר, בשל אימהותית, בין 

.לתשקיף6.43או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף ,הפעילות

7,משתמשים רשומים300,000-, קהילת המשתמשים של הקבוצה עומדת על כ2020לחודש דצמבר נכון6.1.1.15

אלף 26,000-, מתוכם כהכנסה בגינםקיימת אשר לחברה 8הינם לקוחות משלמים00003,-מתוכם כ

. דיגיטליתהבנקאות התחוםב4,000-תיווך באשראי וכהתחוםב

2019, שנת 2018לאורך שנת (לרבות לקוחות חוזרים)המשלמיםלהלן נתונים לגבי כמות הלקוחות 

בחלוקה לפי תחומי הפעילות של הקבוצה:2020ובמחצית הראשונה של שנת 

שלראשונהמחצית2019שנת2018שנתהפעילותתחום
2020

משלמיםלקוחותמספר 

1,6243,3863,958בנקאות דיגיטלית

14,83824,48028,559תיווך באשראי

) לפלטפורמה של הקבוצה.Registeredמשתמש רשום הינו משתמש אשר נרשם (7
.או שצפויה לרשום בגינו הכנסהבגינו הכנסהרשמהמשלם הינו לקוח שהחברה לקוח8
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, שנת 2018שעור הלקוחות החוזרים מתוך הלקוחות המשלמים לאורך שנת להלן נתונים לגבי פילוח 

הפעילות של הקבוצה:בחלוקה לפי תחומי 2020ובמחצית הראשונה של שנת 2019

שלראשונהמחצית2019שנת2018שנתהפעילותתחום
2020

9משלמיםלקוחותמתוךחוזריםאשראי נוטלילקוחות

4%7%5%בנקאות דיגיטלית

28%28%26%תיווך באשראי

הפלטפורמהבאמצעותהלוואות30,000-כה העמידה ללקוחותיה קבוצ, ה2020נכון לחודש דצמבר 

חום הבנקאות בת4,000-וכבאשראיהתיווךבתחום26,000-כמתוכן, הפעילותתחומיבשני

.הדיגיטלית

ובמחצית 2019, שנת 2018לאורך שנת להלן נתונים ביחס לכמות ההלוואות החדשות שהועמדו 

בחלוקה לפי תחומי הפעילות של הקבוצה:2020הראשונה של שנת 

שלראשונהמחצית2019שנת2018שנתהפעילותתחום
2020

כמות ההלוואות חדשות

5,2828,2693,793בנקאות דיגיטלית

8661,246474באשראיתיווך 

להלן נתונים ביחס לגידול במספר ההלוואות הפעילות בסוף כל תקופת דיווח לעומת סוף השנה 

שקדמה לה בחלוקה לפי תחומי הפעילות של הקבוצה:

שלראשונהמחצית2019שנת2018שנתהפעילותתחום
2020

10שיעור השינוי במספר ההלוואות הפעילות ביחס לשנה הקודמת

455%201%117%בנקאות דיגיטלית

200%175%121%תיווך באשראי

להלן נתונים ביחס לגידול במספר הלקוחות המשלמים בסוף כל תקופת דיווח לעומת סוף השנה 

שקדמה לה בחלוקה לפי תחומי הפעילות של הקבוצה:

נובע בעיקרו כתוצאה הדיגיטלית החוזרים בתחום התיווך באשראי אל מול תחום הבנקאותהפער בין מספר הלקוחות להערכת החברה, 9
.להעדפת לקוחות חדשים על פני חוזרים בשלב זהממדיניות החברה

.מחושב כיחס שבין מספר ההלוואות שהיו בסוף השנה לבין סוף השנה הקודמת10
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שלראשונהמחצית2019שנת2018שנתהפעילותתחום
2020

11במספר הלקוחות המשלמים ביחס לשנה הקודמתשיעור השינוי 

467%208%117%בנקאות דיגיטלית

179%165%117%תיווך באשראי

אחזקותמבנה6.1.2

ה נכון למועד התשקיף:קבוצהאחזקות של המבנהלהלן 

פעילותחומית6.2

דיגיטליתבנקאות6.2.1

, החברה נמצאת בשלבים מתקדמים לקבלת לתשקיף6.7יףבסעוכמפורט ,התשקיףנכון למועד 6.2.1.1

הרישיון הבנקאי.

.שהיו בסוף השנה לבין סוף השנה הקודמתהלוויםמחושב כיחס שבין מספר 11
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המעוניינים ,Y-הוX-מדור הבעיקר לקוחות ,קהלי יעד חדשיםבמאופיין תדיגיטליהאותבנקתחום ה6.2.1.2

בנקאייםסל שירותיםב,טכנולוגיתישיםונג, מהירים בשירותים מתקדמים ודיגיטליים ספציפיים

12.בהשוואה לבנקאות המסורתיתבעלויות נמוכותוגמיש

יקראצפוי לה), שbranchlessלהקים בנק דיגיטלי ללא סניפים (לקבוצה הבנקאי יאפשר הרישיון 6.2.1.3

"Blender Bank",והמשמשת כיום את יפעל על בסיס המערכת הטכנולוגית שפיתחה החברהר שא

. פעילות הבנק תישען, ")הבנק" או "Blender Bank("ליטא בפעילותה במתן אשראי צרכניבלנדר 

הרישיון . באמצעות ממשק ידידותי ונוחויכולת חיתום מתקדמת מערכות ניהול יעילות, בין היתר, על 

ולהציע EEA-השירותי בנקאות בכל מדינות להעניקקבוצה יתאפשר לכלים אלה הבנקאי ו

.שירותים גמיש ומתקדםללקוחותיה סל 

לפעילותה ה קבוצהוההכנה של ערכותיהההבנקאי וכחלק מאסטרטגיית עד לקבלת הרישיון 6.2.1.4

 Time to(ה הבנקאית הרלוונטי לפעילותלשוקה קבוצשל ההחדירה את קצרלכדי והבנקאית 

Market( ,כמו כן, מפעילה אליטבעיקר בלמועד התשקיף, אשראי צרכני , נכוןמספקת הקבוצה)

.)הקבוצה סניף מקומי בלטביה, אשר נכון למועד התשקיף, פעילותו אינה מהותית

במספר ץשמופלספק אשראי צרכני בצורה מהירה ופשוטה, לקבוצההמערכת הטכנולוגית מאפשרת 6.2.1.5

יתרבמגוון דרכי גישה. בין אלו, ניתן לפנות בבקשה לקבלת אשראי ישירות באמצעות אהערוצים ונגיש

כאמצעי תשלום הטכנולוגית, או לחלופין, להשתמש במערכת הקבוצהשל הגלובליים האינטרנט 

מגרשי רכב, חנויות אלקטרוניקה,הזמין ללקוחות בנקודות מכירה אינטרנטיות ופיזיות (דוגמת 

במעמד הרכישה, בתהליך קצר ופשוט, לחלק את מרפאות וכו'). באופן זה ניתנת ללקוחות האפשרות,

תשלום אחד.בשבית העסק מקבל את כספי הרכישה , בעוד(באמצעות הלוואה)לתשלומיםהקנייה 

המערכת הטכנולוגית שואפת החברה להוזיל את עלות מקורות הבנקאי ובעזרת הרישיוןעם קבלת 6.2.1.6

, וכן, למנף את הסביבה מלקוחותגיוס פיקדונות באמצעותהאשראי של הקבוצה באופן משמעותי 

הכלכלית הקיימת למועד התשקיף של ריבית שלילית על פיקדונות במרבית המוסדות הבנקאיים 

יוכלו לקבל הםדיגיטליים מתקדמים, בשירותי בנקאותבמדינות אירופה, ולהציע ללקוחותיה 

להערכת .מאידךמהירה ונוחה, מחד, ופיקדונות המניבים תשואה, הלוואות תחרותיות בצורה

החברה, הפער בין עלות מקורות האשראי של הקבוצה נכון למועד התשקיף לעומת עלות מקורות 

אירו לכל מיליון אירו 55,000-האשראי שתיווצר באמצעות גיוס פיקדונות מלקוחות יעמוד בשנה על כ

.חסכון בעלות מקורות האשראי5.5%-כ-, קרי אשראי שיועמד

אשר תוחזק ,חברה ייעודיתבאמצעות צפויה להתבצע הקבוצה גיטלית של הבנקאות הדיפעילות6.2.1.7

ידי בלנדר ליטא -תתבסס על התשתית הקיימת שנבנתה עלפעילותה ואשר החברהידי -במלואה על

, חברה UKידי החברה, באמצעות בלנדר -עלבמלואהבלנדר ליטא מוחזקת בפעילותה למתן אשראי. 

מלאה של החברה. בבעלותבת 

") בקישור שלהלן:התמורות המרכזיות במערכת הבנקאותדוח("התמורות המרכזיות במערכת הבנקאותראו דוח בנק ישראל בנושא 12
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib4/BankingSystemAnnualReport/skira17/cha

pB2017.pdf
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רישיון באמצעות בעיקר בליטאנעשיתצרכניהאשראי המתן פעילות נכון למועד התשקיף, 6.2.1.8

Consumer Credit Provider") רישיוןCCP(",ולבלנדר ליטא בלנדר ליטאאשר ניתן לF1ידי -על

ואשר מאפשר לה לספק אשראי צרכני במדינת ליטא. בנוסף, ")ליטאבנקהבנק המרכזי בליטא ("

"), EMIרישיון ("Electronic Money Institutionמדינתי מסוג-עלרישיוןבמחזיקהבלנדר ליטא 

וך אשראי המחזיק חשבונות "כסף ולפעול כמתואשר מאפשר בנק ליטא ידי -עללה גם כןןאשר נית

חשבון עו"ש, ניהולדוגמת(חשבונות עו"ש ושירותי תשלומים ניהולשירותי להעניקאלקטרוני" וכן, 

ולהנפיק )חיובכרטיסיוסליקתקבעהוראות, מזומןומשיכתהפקדה, עסקאותביצוע, כספיםהעברות

.EEA-המדינות בכלולפדות כסף אלקטרוני, 

מבנק ליטא, וכפועל EMI-הוCCP-ישיונות הרבלה את יקבלנדר ליטאש,העובדהלהערכת החברה, 6.2.1.9

במתן אשראי בליטא הקבוצה, וכן פעילות הקבוצהיוצא מכך, היכרותו המוקדמת של בנק ליטא עם 

,בפרט,בכלל, ובמדינת ליטא,ויכולתה להציג נתוני פעילות וניסיון מוכח ורלוונטי בתחום האשראי

בהליך קבלת הרישיון ה קבוצלברישיונות הללו הלכה למעשה, יש בהם כדי לסייע הקבוצהתוך שימוש 

הבנקאי.

בתחום האשראי, בכך ה קבוצהבפעילותה של הנוסףיושלם הנדבך עם קבלת הרישיון הבנקאי 6.2.1.10

למועד .אשראי צרכניולספקלקוחות הבנק מיאפשר לה גם לקבל פיקדונות הבנקאי שהרישיון 

לקבלת נמצאת בשלבים מתקדמים מול בנק ליטא בתהליךה קבוצההתשקיף וכפי שיפורט להלן, 

. )Branchlessללא סניפים (רישיון להפעלת בנק דיגיטלי

ידי הבנק האירופי המרכזי -הניתן על,מדינתי-עלרישיון, הינו EMIהרישיון הבנקאי, בדומה לרישיון 6.2.1.11

)European Central Bank אל מול בנק ליטא, אשר יאפשר לחברה נעשה ש), באמצעות תהליך רישוי

.EEA-המדינות מכל אחת בדיגיטלילהפעיל בנק 

. לתשקיף6.17.4ראו סעיף , הבנקאיהרישיון תבדבר סטאטוס בקשלפירוט 6.2.1.12

ביחס זהבכללוהבנקאי, בדבר קבלת הרישיון לתשקיף6.2.1ףבסעיםיהנכללהחברה והערכותהמידע 

וגובה תחרותיותהלוואותומתןלקוחותשלפיקדונותוניהולקבלתלרבות, הבנקאות הדיגיטליתלפעילות

אשר התממשותו בחוק ניירות ערך, וכהגדרתבבחינת מידע צופה פני עתיד, םהינ, הוזלת מקורות האשראי

להם בשליטת החברה ואשר עשויה להיות אינםאשרבשל גורמים , מהותיתאינה ודאית ועשויה להיות שונה

קבלת רישיונות והיתרים מהרשויות -אי, וביניהם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל

.לתשקיף6.43ת איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף או התממשו,הנדרשים לצורך הפעילות,המוסמכות

אשראי בתיווך6.2.2

אשראי באופן בפועלת החל ממועד היווסדה, בתחום של תיווך , באמצעות בלנדר ישראל, הקבוצה6.2.2.1

באמצעות המערכת הטכנולוגית, ,), במטרה לספקP2P - Peer to Peerלעמית (, במודל של עמית מקוון

אטרקטיביים ביחס לסיכון, ואפיקי השקעה מצד אחד,למבקשי האשראיחכמים פתרונות אשראי 

.מצד שני,למשקיעים
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מבצעת, בין היתר, חיתום דיגיטלי מותאם אישית למבקשי האשראי, תוך ביצוע הטכנולוגיתהמערכת 6.2.2.2

, תיהם של המשקיעים לתשואה מיטביתולבין שאיפהתאמה בין יכולת ההחזר של מבקשי האשראי 

.")הפלטפורמהוזאת באמצעות פלטפורמה אינטרנטית ייעודית ("

למועד התשקיף, ההלוואות הניתנות באמצעות הפלטפורמה הינן בעיקר ליחידים למטרות נכון6.2.2.3

בפלטפורמה)מלוויםהמשקיעים (ו/או סולו (הלוואות לכל מטרה).(עבור רכישת מוצר) צרכניות 

אפיק כחלק ממהלך שמטרתו לשמש ו2019. החל משנת ופיננסייםגופים פרטיים,כוללים יחידים

לאפשר לגופים מוסדיים הקבוצה פועלת גופים מוסדיים ופיננסיים בישראל, השקעה משמעותי ל

חברה באמצעות (בין אם באמצעות תיווך אשראי, הקבוצהבפעילות האשראי של את כספם להשקיע 

, ובין אם, בהמשך, בהעמדת קווי אשראי.ייעודית המשמשת כמלווה בפלטפורמה)

את אשר קובע במסגרת חוק הפיקוח, מוסדרת פעילות התיווך באשראי 2018בפברואר 1החל מיום 6.2.2.4

היתר, כי החובות החלות על גוף המפעיל מערכת לתיווך באשראי. במסגרת זו, חוק הפיקוח קובע, בין

גוף המפעיל מערכת לתיווך באשראי מחויב בקבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי מרשות 

. ), בהתאמה"האסדרה החדשה"-ו"ההוןשוקרשות(", ביטוח וחסכוןשוק ההון

את פעילות התיווך באשראי באמצעות הקבוצה כניסת האסדרה החדשה לתוקף המשיכה ממועד 6.2.2.5

, בד ")ההיתר("בהיותה "עוסק ותיק"ידי רשות שוק ההון-שניתן לה עלמורחב היתר המשך עיסוק 

תלויה ה קבוצהנכון למועד התשקיף, בקשת הרישוי של . רשות שוק ההוןבבד עם הגשת בקשת רישיון ל

יצוין, כי בשלב זה אין כל וודאות כי בקשת הרישיון ועומדת וטרם קיבלה את אישור רשות שוק ההון.

לתשקיף.6.30האמורה תתקבל ו/או שתתקבל ללא הגבלות כלשהן. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

א מפוקחת יוההיתרהבהפעלת מערכת לתיווך באשראי מכוח עוסקת הקבוצה התשקיף, נכון למועד 6.2.2.6

באופן זהה, בשינויים ידי רשות שוק ההון, כאשר חלות עליה ועל פעילותה כל הוראות חוק הפיקוח -על

. רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראיבחולתן על גוף המחזיק לתיבים, חוהמ

פעילות תיווך באשראי מצומצמת בהיקפה באיטליה, ,נכון למועד התשקיף,מקיימתהקבוצה בנוסף, 6.2.2.7

בתהליכי סגירה פעילות התיווך באשראי שבאיטליה נמצאת 2019מראשית .בלנדר איטליהבאמצעות

להתמקד בשווקים הקבוצה וכחלק מאסטרטגיית הדרגתית בשל היעדר כדאיות כלכלית של פעילות זו 

.בעלי פוטנציאל רווחיות גבוה יותר

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה6.3

במניות בחברה ענייןבעלידי -עלשנעשתה כל עסקה מהותית אחרת ,וכןבהון החברה השקעותהלהלן יפורטו 

:ועד למועד פרסום התשקיף2018החברה משנת 
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הן כדלקמן:בלבד המוביל למשקיעשהוענקוהמיוחדותהזכויות6.3.1

דולר, המשקיע המוביל 3,500,000או גיוס של ידי החברה -עללציבור ראשונההשלמת הנפקה לעד 6.3.1.1

), וזאת broad based weighted averageלמנגנון אנטי דילול על בסיס ממוצע משוקלל רחב (זכאי

פי -עם השלמת ההנפקה עלדולר.40,000,000-שווי חברה הנמוך מפי -עלככל שהחברה תנפיק מניות 

.לא תחול על ביצוע ההנפקה ואילך, והיאתשקיף, תפקע זכות זו של המשקיע המובילה

רשאימהון המניות של החברה, על בסיס דילול מלא, הוא 5%לפחות במחזיק המובילכל עוד המשקיע 6.3.1.2

יצוין, כי זכות זו תפקע עם הפיכתה של החברה לציבורית למנות משקיף לדירקטוריון החברה.

לתשקיף.4וכניסתו לתוקף של התקנון המצורף לפרק 

שלעיללטבלהב'-וא' המפורטים בסעיפים המוביל וליתר המשקיעים המיוחדות המוענקות למשקיעהזכויות 6.3.2

הן כדלקמן:

ידי -זכאים לכל זכות מידע שתוענק בעתיד על,המשקיעים זכאים לזכויות מידע כמקובל בשוק וכן6.3.2.1

החברה.

זכות שהחברה לא למי מבעלי מניותיה Registration Right(14)(שהחברה תעניק זכות רישוםככל6.3.2.2

זכאים לקבל זכות דומה.יהיו תשקיף), המשקיעים ההעניקה נכון למועד 

לעיל., האמור בשורה א. 2018) בסבב הגיוס של החברה מחודש דצמבר emptive Right-Preכחלק ממימוש זכות המצרנות (13
.בבורסה זרהלמסחרהחברהמניות ברישוםלכלול את המניות שלו בזכות המאפשרת למשקיע מדובר14

תאריך#
מספר מניות 

רגילות

מחיר למניה 
הנגזר 
מהעסקה

העסקהמהות 

תמורה 
ה שנתקבל

בעד המניות
(לחברה או 

למוכר)

זכויות מיוחדות 
שהוענקו למשקיע

.א
בדצמבר 5

2018
דולר431,6039.1285

-השקעה בהון החברה על
ידי מספר משקיעים 

 Alpha Digitalבהובלת 
Pte. Ltd.)" המשקיע
השתתפות ב") והמוביל

-וידיעות אינטרנט
Blumberg Capital IV 

L.P. ,נוספיםובעלי מניות
זכות המצרנותלבהתאם

3,939,888
דולר

כמפורט בסעיפים
6.3.2-ו6.3.1

לתשקיף

.ב
בפברואר11

2020
דולר71,2069.1285

-השקעה בהון החברה על
112נדל"ן בירקון ידי אביב 

13בע"מ
דולר650,000

בסעיףכמפורט 
לתשקיף6.3.2
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חלוקת דיבידנדים6.4

או הכריזה על חלוקת דיבידנדים. דיבידנדים למועד התשקיף, החברה לא חילקה בשנתיים שקדמו 6.4.1

.לחוק החברות)302לחברה אין יתרת רווחים הניתנים לחלוקה (כהגדרתם בסעיף 2020ביוני 30ליום 6.4.2

. יםלחלק דיבידנדהחברהעשויות להשפיע על יכולת אשר חיצוניות מגבלותלמועד התשקיף לא קיימות6.4.3

.דיבידנדיםחלוקתמדיניותאימוץבדברהחלטהקיבלהלאהחברההתשקיףלמועד6.4.4

)באלפי ש"ח(הקבוצהמידע כספי לגבי תחומי הפעילות של 6.5

(בהתאם לבאור מגזרי פעילות בדוחות הכספיים)הדיגיטליתהבנקאותתחום6.5.1

201820191-6.2020

הכנסות ברוטו 
מתחום הפעילות

עמלות וריבית
מחיצוניים

1,2693,8532,681

הכנסות מתחומי 
פעילות אחרים 

בחברה
227183-

)4,186()5,736()2,915(עלויות המיוחסות לתחום הפעילות

)1,505()1,700()1,419(רגילותרווח (הפסד) מפעולות 

19,10739,97246,901המיוחסים לתחום הפעילותםנכסי

)45,230()38,019()18,816(התחייבויות המיוחסות לתחום הפעילות

(בהתאם לבאור מגזרי פעילות בדוחות הכספיים)אשראיבתחום תיווך 6.5.2

201820191-6.2020

הכנסות ברוטו 
מתחום הפעילות

עמלות וריבית
מחיצוניים

9,31619,99412,784

הכנסות מתחומי 
פעילות אחרים 

בחברה
4441707

)12,669()21,424()14,874(עלויות המיוחסות לתחום הפעילות

122)1,260()5,114(רווח (הפסד) מפעולות רגילות

המיוחסים מאזנייםחוץסך הנכסים
לתחום הפעילות

114,136238,806283,565

המיוחסות *מאזניותחוץהתחייבויות סך ה
לתחום הפעילות

)114,136()238,806()283,886(

.1-6.2020ש"ח אשר מוצגת בתקופה אלפי320מלבד התחייבות זניחה בסך * 
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30ליום ביניים ים ילדוחות הכספ3ובאור 2019לשנת השנתיים לדוחות הכספיים 4ראו באור ,לפרטים נוספים

.2020ביוני 

הסברי ראו , שלעילטבלאותבהכספיים המוצגיםשחלו בנתונים והשינויים ההתפתחויותאודות לפירוט והסבר

.לתשקיףזה6ב' לפרק -בנספחים א' והדירקטוריון 

הקבוצהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות 6.6

מהותית על פעילות עשויים להשפיעלהלן יפורטו מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית, אשר 

או תוצאותיה העסקיות: הקבוצה 

בנקאות דיגיטלית

EEA-במדינות הסביבה מאקרו כלכלית 6.6.1

, באמצעות הרישיון EEA-לשוק של מדינות הלחדורהקבוצה מכוונת כאמור, נכון למועד התשקיף, 6.6.1.1

הקבוצה הבנקאי. נכון למועד התשקיף, וכשלב ראשון ביישום כוונתה של החברה כאמור, ביצעה 

.ליטאמדינתלשוק של חדירה מוצלחת 

מציגה גידול שנתי ו9.97%-ב2019לשנת 2013גדלה בין שנת EEA-ההצמיחה הכלכלית במדינות 6.6.1.2

 EEA-התוצר המקומי הגולמי במדינות ה. 1.6%של (Compound annual growth rate) ממוצע
דולר לנפש, כפי שניתן לראות 41,387-על כ,2020נכון לחודש יולי ,נמצא בצמיחה עקבית והוא עומד

15בעשר השנים האחרונות:EEA-הבמדינותולמיגקומי המוצר הבגרף שלהלן המציג את הת

. כך, שיעור האבטלה נמצא בירידה 2019המשיכו להשתפר בשנת EEA-ההעבודה במדינות ווקיש6.6.1.3

בשיעור 0.5%-זאת לאחר עלייה של כ,7.9%על,2020נכון לחודש יולי ,מתמשכת ועקבית, והוא עומד

לקוח מאתר האינטרנט של הבנק העולמי, בקישור שלהלן:15
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=LT
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2020התפרץ בסין והתפשט בתחילת שנת אשר,, בעקבות משבר הקורונה2020האבטלה מתחילת שנת 

המציג את שיעורי האבטלה בחמש ,שלהלן, כפי שניתן לראות בגרף ")משבר הקורונה("ליתר העולם

16השנים האחרונות:

בין שנת 21%-חווה גם כן צמיחה ממושכת ומתמדת וגדל בכEEA-היקף האשראי הצרכני במדינותה6.6.1.4

כאשר נכון , 4.9%-של כ (Compound annual growth rate) , גידול שנתי ממוצע2020שנתל2016

מיליון אירו, זאת לאחר קיטון בהיקפי 706,000-עמד היקף האשראי הצרכני על כ,2020לחודש יולי 

מיליון אירו, כפי שניתן לראות 720,000-הגיעו לשיא של כ2020אשר בתחילת שנת ,האשראי הצרכני

17בגרף שלהלן:

, בקישור שלהלן:Trading Economicsלקוח מאתר האינטרנט של 16
https://tradingeconomics.com/euro-area/unemployment-rate

, בקישור שלהלן: EconomicsTradingלקוח מאתר האינטרנט של 17
credit-area/consumer-https://tradingeconomics.com/euro
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בשכר הממוצע 18נובע, בין היתר, מגידול מתמשךEEA-ההגידול בהיקפי האשראי הצרכני במדינות6.6.1.5

נכון לתחילת שנת ,והוא עמד, 2018לעומת שנת 2019בשנת 3.4%-בשיעור של כEEA-הבמדינות

נובע בעיקרו 2020אירו לחודש. הקיטון בהיקפי האשראי הצרכני בתחילת שנת 1,860-על כ,2020

משמעותית ממשבר הקורונה וממדיניות הסגר שהוטלה במדינות רבות באירופה, אשר הובילו לירידה

נרשמה 2020עם זאת, החל מחודש מאי .EEA-הבהיקף האשראי הצרכני של משקי בית במדינות

-עלייה מחודשת בהיקפי צריכת האשראי הצרכני, והצפי הוא שהיקפי הצריכה כאמור יעמדו על כ

2022.19מיליון אירו בשנת 731,500-, ועל כ2021-מיליון אירו ב715,000

עד2018לעומת שנת 4%-ב2019בשנתעלוEEA-במדינות ההפיקדונותכלסך, הפיקדונותבתחום6.6.1.6

רוב הבנקים שללמשקי בית ועסקים מהווים את מקור המימון הפיקדונות20.אירוטריליון13-ל

ופיקדונות עסקיים מהווים יותרב, כאשר משקי הבית הם מקור המימון הגדול EEA-במדינות ה

21.הפיקדונותשישית מכלל 

שיעור הריבית באירופה נמצא מזה כמה שנים בשפל מוחלט ובמדינות רבות הריבית אף שלילית. כך, 6.6.1.7

והאינפלציה השנתית EEA-במדינות ה-0.5%שיעור הריבית על פיקדונות עמד על ,2020י לנכון ליו

%1.2.22על 2019עמדה בשנת EEA-במדינות ה

צובר כלל וצובר ריבית נמוכה מאוד או שאינהרוב המוחלט של הפיקדונות במדינות מרכז אירופה6.6.1.8

הריבית לאשראי צרכני נותרה 23אפסית,ריבית. מנגד, למרות שריבית הבנק האירופי המרכזי היא

עתיד לפעול, Blender Bankבהן ,במדינות מרכז אירופה. הלוואההמשך תקופת פי-עלונקבעת גבוהה 

ריבית האשראי הצרכני עבור הלוואות טווח שיעור , 2020ובפרט ליטא, לטביה וסלובקיה, נכון ליולי 

ריבית האשראי הצרכני עבור שיעור , ובממוצע9.8%הניתנות למשך של עד לשנה, עמד על ,קצר

. שיעור ריבית צעבממו12.3%על מדהניתנות למשך של כשנה עד חמש שנים, ע,הלוואות טווח בינוני

פער זה יוצר הזדמנות לשחקנים %4.24-%6של בטווחעומד EEA-המדינותהאשראי הצרכני בכלל 

להציע תנאים תחרותיים, הן לבעלי פיקדונות והן לנוטלי אשראי, ובד בבד ,דוגמת הקבוצה, חדשים

.ליהנות מרווחיות גבוהה

, בקישור שלהלן:Trading Economicsלקוח מאתר האינטרנט של 18
area/wages-https://tradingeconomics.com/euro

, בקישור שלהלן:Trading Economicsלקוח מאתר האינטרנט של 19
credit-area/consumer-s.com/eurohttps://tradingeconomic

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:20
uresfig-facts-2019-publishes-ebf-europe-in-centre/banking-media-https://www.ebf.eu/ebf/

למאמר באתר האינטרנט שבקישור שלהלן:54לקוח מעמוד 21
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/ecb.fsr202005~1b75555f66.en.pdf

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:22
area-euro-and-eu-in-rate-https://www.statista.com/statistics/267908/inflation/

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:23
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html

:שלהלןשבקישורמאתר האינטרנט לקוח24
-rates-interest-statistics.org/bank-area-https://www.euro

rts=M..B.A2B.F.R.A.2250.EUR.N+M..B.A2B.I.R.A.2250.EUR.N+M..loans?cr=eur+svk+ltu+lva&lg=en&page=0&cha
B.A2B.I.R.A.2250.EUR.N&template=1
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וההזדמנות שהם חום שוק מתן האשראי והפיקדונותהמידע הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר השינויים שחלים בת

, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על היכרותה של החברה יוצרים

עם מגמות השוק על בסיס מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו אינה 

ודאית ועשויה להיות שונה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים בשוק הקיים, שאינם בשליטת 

להיות השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.להם ואשר עשויה ה קבוצה

25ף הבנקאות באיחוד האירופאיענ

בשנים האחרונות רווחיות הבנקים המסורתיים באירופה הצטמצמה באופן עקבי. אחת הסיבות 6.6.1.9

העיקריות לכך היא העובדה, כי תאגידים בנקאיים רבים מחזיקים בעודף פיקדונות וסובלים 

הבנק האירופי מדיניות זו של הבנק האירופי המרכזי.ידי -שנקבעה עלית שלילממדיניות של ריבית 

כי, בסופו של דבר, שיעורי הריבית השליליים יגרמו לבנקים לספק יותר ,נבעה מתוך ההנחההמרכזי

שליליות הריביות האשראי ויעודדו חברות ומשקי בית לקחת יותר אשראי צרכני. עם זאת, התברר, כי 

שהועמדו לבנקים מרות ההלוואות לוזאת לא הצליחו להחזיר את גוש האירו לצמיחה משמעותית, 

26הבנק האירופי המרכזי.ידי -עלמבנקים רכישת נכסים באופן חסר תקדים ביצוע וחלשים 

על הורדת שיעור הריבית על פיקדונות בנקאיים, הבנק האירופי המרכזיהחליט 2019בחודש אוקטובר 6.6.1.10

הבנק האירופי כי ,הצפי הוא. -0.5%, ריבית זו עומדת על שיעור של התשקיףפרסוםלמועדנכוןו

2021.27גם במהלך שנת -%0.5-יותיר את שיעור הריבית על פיקדונות בנקאיים על כהמרכזי

בשנים האחרונות כמות סניפי הבנקים הכוללת באיחוד האירופי כפי שניתן לראות במצגת שלהלן, 6.6.1.11

האירופי תושבי האיחוד מרצון ,בין היתר,מגמה זו נובעת,להערכת החברה28.קטנה באופן משמעותי

בנויים בהיותם מובנהמהותי יש יתרון NeoBanks-תחום שבו ללצרוך שירותים בנקאיים מרחוק, 

.לפעילות דיגיטליתמלכתחילה

נכון למועד התשקיף, החברות באיחוד האירופי הן המדינות הבאות: אוסטריה, בלגיה, בולגריה, קרואטיה, קפריסין, צ'כיה, דנמרק, 25
אירלנד, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, מלטה, הולנד, פולין, פורטוגל, רומניה, אסטוניה, פינלנד, צרפת, גרמניה, יוון, הונגריה,

ונורבגיה.ןסלובקיה, סלובניה, ספרד, שוודיה, איסלנד, ליכטנשטיי
בקישור שלהלן: Deutsche Bankלקוח מאתר האינטרנט של מחקרי 26

https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_ENPROD/PROD0000000000488973/How_to_fix_European_banking%E2%8
0%A6_and_why_it_matters.pdf?&undefined&realload=ECDYfPFPH8mZZUrgNRsYq8WzPTeIK9ZpZKuooObHUGM

Cw~VAUObjaT643RFWNcvNcBy4mK~gWFRau8o7ygEoaQ
בקישור שלהלן:Trading Economicsלקוח מאתר האינטרנט של 27

rate-interest-area/deposit-https://tradingeconomics.com/euro
לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:28

Europe.pdf-in-Banking-2019-Figures-and-Facts-content/uploads/2020/01/EBF-https://www.ebf.eu/wp
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בהן ,EEA-הבמדינות,נכון למועד התשקיף,להערכת הנהלת החברה, הסביבה הכלכלית הקיימת6.6.1.12

בינוני לאחר קבלת הרישיון הבנקאי, היא אטרקטיבית במיוחד -לפעול בטווח הקצרה קבוצהמתכוונת 

, אשר תייעד את כספי הפיקדונות לצורך מתן אשראי צרכני, באמצעות הקבוצהלפעילות הבנקאית של 

המערכת הטכנולוגית, ובכך תנגיש, מצד אחד, את שוק האשראי הבנקאי לאוכלוסיות רבות, בייחוד 

תאפשר ללקוחות הבנק, מצד שני, גם במדינות מערב ,בהן הוא איננו נגיש מספיק, וכןבמרכז אירופה, 

.לקבל תשואה על פיקדונותיהם,הריבית על הפיקדונות נמוכה במיוחדהןב,אירופה

של בנקים חדשים, חלקם דיגיטליים, לענף הבנקאות. עלויות ת כניסה מגמישנה בשנים האחרונות, 6.6.1.13

יטלית נמוכות משמעותית מאלו של הבנקים המסורתיים. לפרטים נוספים התפעול של הבנקאות הדיג

תשקיף.ל6.7.4סעיף אודות מגמה זו והשלכותיה, ראו 

יצמחו באופן משמעותי בשנים הקרובות על חשבון בנקים , הבנקים הדיגיטליים ות השוקפי הערכ-על6.6.1.14

, בעיקר מקרב האוכלוסייה הצעירה באירופה, אשר מעדיפה לפעול האירופימסורתיים ברחבי האיחוד

29טליים ישירים.בערוצים דיגי

ים צמיחת הבנקדבר ובפעילות החברה לאחר קבלת הרישיון הבנקאי הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר המידע

, ערךניירותבחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעבבחינתהינו, EEA-בסביבה הכלכלית במדינות ההדיגיטליים 

מקורותבסיסעלואופי הסביבה הכלכלית הקיימתהשוקמגמותעםהחברהשלהיכרותהעלמבוססאשר

בשל, היתרבין, שונהלהיותועשויהודאיתאינההתממשותוואשר, החברהשביצעהפנימייםוניתוחיםחיצוניים

מהותיתהשפעהלהםלהיותעשויהואשרהחברהבשליטתשאינם, הקייםבשוקשינוייםלרבות, חיצונייםגורמים

.לעילהאמורותהחברההערכותעל

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:29
fintechs-neobanks-of-rise-facilitating-trends-https://gomedici.com/macro
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EEA-המדינותבהשלכות משבר הקורונה על ענף הבנקאות 

ההשפעה הכלכלית של ההתפשטות העולמית של נגיף הקורונה הגבירה את החשש מסיכוני שוק באופן 6.6.1.15

תיקנו םבחדות (ומרביתמדדי הבורסות ירדו –2008שלא נראה מאז המשבר הפיננסי העולמי בשנת 

מוגברת בשווקים הפיננסיים, משקיעים חוששים מלקיחת סיכונים וניכרת קיימת תנודתיות בחזרה), 

בנוסף, עלויות האשראי הנמוכות 30ירידה בנזילות מאחר והביקוש לנכסים בטוחים ולחסכונות עלה.

.גרמו לחובות תאגידיים חסרי תקדים

ם. עסקאות ידי צרכני-למשבר הקורונה היו גם השלכות דרסטיות על אופי העסקאות והתשלומים על6.6.1.16

) עברו לעסקאות ללא מגע POSמקוונות גדלו באופן משמעותי בעוד שעסקאות בנקודות מכירה (

)contactless.(31ההעסקאות במסחר ה, כמות הלדוגמ) אלקטרוני-commerce-eבבריטניה גדלה ב (-

ישאר. זהו שינוי מהותי בהרגלי הצריכה שצפוי לה2020.32בחודש יוני לעומת חודש פברואר %53.6

שכן החברה צופה גידול משמעותי בצורך באשראי אגב מכירה ,הבוצהקשינוי זה מטיב עם פעילות 

ברכישות אינטרנטיות.

השפיע גם על שוק ההלוואות באירופה, במיוחד על הלוואות צרכניות. אי הודאות לגבי הקורונה משבר 6.6.1.17

ן כללי, מבקשי האשראי ונותני הכנסות עתידיות גרם לירידה ניכרת בביקוש לאשראי צרכני. באופ

האשראי באירופה משחקים תפקיד חשוב בקשר עם ההתמודדות עם השלכות משבר הקורונה. עסקים 

רבים תלויים בקווי האשראי להישרדותם ועל נותני האשראי מוטלת המשימה לקבוע מי יקבל אשראי 

.ובאיזה תנאים

יזם תכנית הבנק האירופי המרכזיעל מנת להתמודד עם ההשלכות הפיננסיות של משבר הקורונה, 6.6.1.18

, במטרה להוריד את 2021מיליארד אירו, האמורה להיות בתוקף עד לחודש יוני 1,350חירום בסך של 

נועדה החירום האמורהתכנית.EEA-העלויות האשראי ולהגדיל את היקף צריכת האשראי במדינות

העלות את רמת האמון בכלכלת אירופה ולהגדיל את הצריכה הפרטית והיא כוללת גם סיוע לבנקים ל

.בהיבטי נזילות לצורך הזרמת אשראי למשק

להערכת הנהלת החברה, משבר הקורונה, הסגר והמגבלות הציבוריות שנלוו אליהם המחישו את 6.6.1.19

זמינותם ואיכותם. משבר הקורונה התועלת בנגישות דיגיטלית פשוטה ומהירה לשירותים בנקאיים,

.עשוי לשמש כזרז למהפכת הדיגיטציה הבנקאית ולפופולריות של בנקים דיגיטליים ללא סניפים

הינובאירופההבנקאותענףעלהקורונהנגיףשלהאפשרויותהשלכותבדברלעילזהבסעיףהנכללהמידע

נכון, החברהשלואומדניםהערכותעלמבוססאשר, ערךניירותבחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעבבחינת

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:30
2d98c7e0-19-covid-to-responses-policy-markets-financial-responses/global-https://www.oecd.org/coronavirus/policy/

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:31
-retail-european-and-19-wyman/v2/publications/2020/jun/covid-https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver

payments.pdf

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:32
june-in-rebound-volume-retail-leads-commerce-express.com/e-https://www.logistik/



2021ינוארב10מיום אביב-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4טיוטה מס' לציבור ו1טיוטה מס' 
18-ו

שלהתממשותם. הרלוונטיותהרשויותוהנחיותזהבנושאבאירופההפרסומיםעלומתבסס, התשקיףלמועד

.בעתידולהשתנותשונהלהיותועשויהודאיתאינה, ולפיכךהחברהבשליטתאינהאלוואומדניםהערכות

בליטאכלכליתמאקרוסביבה6.6.2

וביססהEEA-הלמדינות החברה בחרה בליטא כמדינה הראשונה לחדירה ,לאחר מחקר שוקכאמור, 6.6.2.1

תתבסס, עליה תהווה את התשתיתזופעילות הכוונה היא, כי . ה זופעילות של מתן אשראי במדינ

. EEA-במדינות הBlender Bankהפעילות של 

התפתחה באופן משמעותי יותר בהשוואה , כלכלת ליטא 2004מאז הצטרפותה לאיחוד האירופי בשנת 6.6.2.2

איש (נכון לסוף שנת מיליון2.8-לחברות חדשות אחרות באיחוד האירופי. אוכלוסיית ליטא מונה כ

2019.(33

בצמיחה יציבה ובגידול בתוצר הלאומי הגולמי בשיעורים של התאפיינה בעשור האחרון, כלכלת ליטא 6.6.2.3

, התוצר הלאומי הגולמי נמצא בצמיחה עקבית והוא עמד, נכון 1995החל משנת מדי שנה.4%עד 2%

34.בליטאלנפשדולר 19,455-כעל, 2019לשנת 

בהשוואה ליתר מדינות האיחוד האירופי (כולל בריטניה), ליטא היא המדינה השלישית בעלת החוב 

שיעור החוב הפרטי 2019הפרטי הנמוך ביותר למשק בית, מתוך ההכנסה הפנויה, כאשר נכון לשנת

להלן גרף המציג את שיעור החוב הפרטי ביחס להכנסה . 50%-ביחס להכנסה הפנויה בליטא עמד על כ

35.וארה"בEEA-מדינות הלהפנויה למשקי בית בהשוואה 

לקוח מתוך אתר האינטרנט בקישור שלהלן:33
https://tradingeconomics.com/lithuania/population

לקוח מתוך אתר האינטרנט בקישור שלהלן:34
https://www.macrotrends.net/countries/LTU/lithuania/gdp-per-capita

, בקישור שלהלן:OECD-הלקוח מתוך אתר האינטרנט של ארגון 35
https://data.oecd.org/hha/household-debt.htm
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יעשה תEEA-לכל מדינות הBlender Bankבהתאם לתכנית העסקית של החברה, התרחבותו של 6.6.2.4

,סלובקיהולטביה, הונגריה, סלובניה, פולין, צ'כיה תחילה דרך מדינות מרכז אירופה, ובייחוד מדינות 

.EEA-בהן שיעור החוב הפרטי ביחס להכנסה הפנויה הינו נמוך משמעותית מיתר מדינות ה

בליטא מורכב ממספר מקורות פיננסיים מסורתיים, ובהם הבנקים וחברותהאשראישוק מתן 6.6.2.5

המתמקדים בעיקר בהעמדת אשראי לתאגידים מקומיים ולמשקי בית. לצד אלו, כרטיסי האשראי,

36בנקאי.-הולכת וגוברת נוכחותו של המימון החוץ

ספקי אשראי מאושרים למתן אשראי צרכני מטעם בנק ליטא, 52ישנם ,2019בדצמבר 31ליום נכון6.6.2.6

מיליון 715-העמידו הלוואות בסך כולל של כספקים אלו2019ליטא. במהלך שנת בלנדרוביניהם 

לתשקיף.13.2.2.6לפרטים נוספים בעניין זה, ראו סעיף 37לקוחות.421,000-אירו לכ

מיליון649.5העניקו אשראי צרכני בהיקף של בנקאי -, גופי המימון החוץ2019לרבעון השני לשנת נכון 6.6.2.7

ידי גופי המימון הבנקאיים והחוץ -אירו אשראי צרכני שהועמד עלמיליון1,374ירו, מתוך סך של א

והצפי משוק מתן האשראי בליטא 47%-מייצגים כיים. כלומר, גופי המימון החוץ הבנקאיים בנקא

38.בשנים הקרובותלעלותימשיך כי שיעור זה הוא

39מאופיינים בהרגלי צריכה של רכישות באמצעות כרטיסי דביט, Blender Bankהיעד שלשווקי 6.6.2.8

כפי שניתן לראות בגרף 40צריכת אשראי יחסית נמוכה.-ושימוש מועט בכרטיסי אשראי, כלומר 

שלהלן, המציג את היקפי האשראי הצרכני בליטא בחמש השנים האחרונות, קיימת מגמה ברורה 

:)הינם במיליוני אירולהלןבליטא של גידול בהיקף האשראי הצרכני (הנתונים המוצגים 

"מימון אלטרנטיבי".-alternative financeהמונח המקובל בספרות באנגלית הוא 36
נתוני בנק ליטא בקישור שלהלן:37

https://www.lb.lt/en/consumer-credit-providers-1
נתוני בנק ליטא בקישור שלהלן:38

https://www.lb.lt/en/financial-assets-and-liabilities-of-households-3
https://www.lb.lt/en/loans-to-households-by-purpose-and-original-maturity?ff=1&date_interval%5Bfrom%5D=2019-
06&DUOM_TIPAS=1

כלומר,ט הוא תשלום במזומןשמספק למשתמש אשראי, כרטיס דבי,כרטיס דביט הוא כרטיס תשלום במזומן. להבדיל מכרטיס אשראי39
שיטת תשלום חיוב מיידי. זאת בפועלומשמע-דביט . ת שונותושיתמש בו לרכשואז להצריך קודם להטעין את הכרטיס בכסף-

כמו כן, לא .ש"ש של הלקוח ולא ניתן לקבל אשראי מעבר למה שקיים במסגרת העו"ידי את חשבון העויאלקטרונית המחייבת באופן מ
ניתן לבצע תשלומים (כפי שמקובל בכרטיס אשראי).

  להשוואה בין השימוש בכרטיסי דביט לבין כרטיסי אשראי בליטא, בקישור שלהלן:40
https://www.statista.com/statistics/1098547/credit-cards-and-debit-cards-per-capita-in-lithuania ./
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בשכר 9.1%מגמות כלכליות בליטא של ירידה הולכת ומתמדת בשיעורי האבטלה ועלייה של כמו כן, 6.6.2.9

, מציבות את ליטא כיעד אטרקטיבי לפעילות בתחום 2016-2018העובדים הממוצע במשק בין השנים 

הבנקאות, במיוחד בנישה של פעילות במתווה של בנק דיגיטלי. 

וח הבינוני והארוך בהכנסה פנויה למשק בית במדינת להערכת החברה, ביחד עם העלייה הצפויה בטו6.6.2.10

משקי הבית, ובהלימה יגדל שלליטא וצמיחה בהיקפי הצריכה, יחול גם גידול בצריכת האשראי 

הביקוש להלוואות צרכניות.

שוק האשראי בליטא המשיך לגדול בזכות צמיחה 201941לפי הדוח השנתי של בנק ליטא, בשנת 6.6.2.11

עיקר מהתפתחויות חיוביות בשוק העבודה ועלייה בשכר הממוצע במשק באשראי צרכני, הנובעת ב

עלה 2018-ל2016הליטאי. השכר הממוצע במשק הליטאי נמצא בצמיחה מתמדת, כאשר בין השנים 

אירו, כפי שניתן 1,454-הוא עומד על כונכון למועד התשקיף,9.1%-השכר הממוצע במשק הליטאי בכ

42את עליית השכר הממוצע בשמונה השנים האחרונות:ף שלהלן המציג רלראות בג

:שלהלןבקישור, ליטאבנקשלהשנתי"ח הדומתוךלקוח41
lb.lt/uploads/publications/docs/25528_104ecbd262fad45a6ba8250e3617f2c4.pdfhttps://www.

, בקישור שלהלן:Trading Economicsלקוח מתוך אתר האינטרנט של 42
https://tradingeconomics.com/lithuania/wages
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בנוסף לכך, ניכרת מגמה בשוק העבודה בליטא של ירידה הולכת ומתמדת בשיעורי האבטלה, כאשר 6.6.2.12

זאת לאחר עלייה ,12.10%-שיעור האבטלה בשוק העבודה בליטא עמד על כ2020נכון לחודש יוני 

.2020נגיף הקורונה בתחילת שנת משמעותית בשיעורי האבטלה בעקבות התפרצות

להערכת הנהלת החברה, הנתונים המוצגים לעיל, מעידים על כך שכלכלת ליטא היא יציבה וחזקה, 6.6.2.13

שבכוונתהליבהלשווקי. למעשה, הראשוןהקורונהגל ונמצאת בצמיחה עקבית, גם במהלך ולאחר 

, ליטא, הונגריהלטביה, פולין, (לאחר קבלת רישיון בנקאיבמרכז אירופהלפעול בהםהקבוצה

) מחסור 2) מינוף נמוך של משקי הבית; (1סלובקיה) מספר יתרונות עיקריים: (ו'כיה צ, סלובניה

) אחוז כשל נמוך בקבוצת לקוחות הפריים ביחס 4לקוח נמוכות; (כישת) עלויות ר3בנגישות לאשראי; (

.הביתמשקישלהממוצעבשכרגידול) 5(-וארה"ב; ללאנגליה ו
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: שיעור העלות הממשית של אשראי צרכנישל אשראי צרכניהממשיתהתייצבות בשיעור העלות 6.6.2.14

(APRC - Annual Percentage Rate of Charge)  זאת ,11.93%-עמד על כ2020בליטא בחודש יולי

43, והוא נותר יציב מאז, כפי שניתן לראות בגרף שלהלן:2014בשנת %30-לאחר שעמד על כ

ניתן למנות יציאה להתייצבות בשיעור העלות הממשית של האשראילהערכת החברה, בין הסיבות 6.6.2.15

.שיפור כלכליו" Fast credit / payday"של שחקני מהשוק 

פי נתוני בנק ליטא, הסתכם -סך כל האשראי הצרכני שניתן בליטא, על2019בסוף שנת : אשראי צרכני6.6.2.16

ליטא, זאת בהשוואה בנקי אשראי צרכני הפועלים בפיקוח גופ52אירו, באמצעות ןמיליו715-לכ

שוק האשראי הצרכני בליטא, 2018.44בסוף שנת אירוןמיליו693-להיקף אשראי צרכני שהסתכם לכ

, 2020נכון לחודש יוני לקוחות.ףאל420-, כלל כ2019נכון לסוף שנת הן הבנקאי והן החוץ בנקאי, 

.תאגידים הבנקאייםידי ה-לשוק האשראי הצרכני בליטא נשלט ע

בנק ליטא, אשר בסמכותו ידי -שראי הצרכני בליטא מוסדר עלשוק הא: רגולציה בשוק האשראי6.6.2.17

הבלעדית להעניק רישיונות ולפקח על הגופים העוסקים במתן שירותים פיננסיים. בשנים האחרונות 

,חוקים רביםנחקקובנקאי בליטא תהליך אסדרה עמוק, במסגרתו -עובר ענף האשראי הבנקאי והחוץ

תחום. ליטא מאמצת , בין היתר, על יכולתם של שחקנים חדשים להיכנס ללטובהאשר משפיעים

כך, במהלך סביבה רגולטורית נוחה עבור שחקנים חדשים בשוק.המייצרת ,חקיקהבשנים האחרונות 

המשיכה מגמת ההתעניינות של משקיעים להקים חברות פינטק אשר עוסקות בפעילות 2019שנת 

בנקאית.

בשנה זו הוגשו לבנק 45בנק ליטא הציג לראשונה את האפשרות לרישיון בנקאי ייעודי.2017בשנת 

:46, כפי שניתן לראות בגרף להלןבאותה שנהבקשות לרישיון בנקאי ייעודי שטרם אושרו3ליטא 

אתר האינטרנט של הבנק המרכזי של ליטא, בקישור שלהלן:לקוח מתוך 43
https://www.lb.lt/en/

, בקישור שלהלן:ליטאהבנק המרכזי שלהאינטרנט של אתרלקוח מתוך 44
https://www.lb.lt/en/consumer-credit-providers-1

:שלהלןבקישור,4א, בעמ' ליטשלהמרכזיהבנקשל2017הדוח השנתי לשנת מתוךלקוח45
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/19766_7aa0670e6f4e38851d611abe146cb14b.pdf

:שלהלןבקישור,6בעמ' א,ליטשלהמרכזיהבנקשל2017הדוח השנתי לשנת מתוךלקוח46
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/19766_7aa0670e6f4e38851d611abe146cb14b.pdf



2021ינוארב10מיום אביב-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4טיוטה מס' לציבור ו1טיוטה מס' 
23-ו

להלן גרף המציג את מספר הרישיונות בקשות לרישיון בנקאי ייעודי. 4הוגשו לבנק ליטא 2018בשנת 

47:לבנקאות ייעודיתרישיונות 3נקו , מתוכם הוע2018אשר העניק בנק ליטא בשנת 

:שלהלןבקישור,26א, בעמ' ליטשלהמרכזיהבנקשל2018הדוח השנתי לשנת מתוךלקוח47
https://www.lb.lt/uploads/publications/docs/21924_d6809052f71998d15ec4746f331ba67c.pdf
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סוגי רישיונות3מתוכם, 2019ליטא בשנת בנקלהלן גרף המציג את מספר הרישיונות אותם העניק 

הינם רישיונות בתחום האשראי הצרכני ו/או מתחום הבנקאות בהתאם לתכנית עסקית המאושרת 

:48ידי בנק ליטא-על

, הינו שחלים בתחום שוק מתן האשראי והפיקדונות בליטאהשינויים בסעיף זה לעיל בדבר הנכללמידע 

מבוסס על היכרותה של החברה עם מגמות אשרכהגדרתו בחוק ניירות ערך, בבחינת מידע צופה פני עתיד, 

אינה ודאית ועשויה השוק על בסיס מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו

, שאינם בשליטת החברה ואשר לרבות שינויים בשוק הקייםשל גורמים חיצוניים, להיות שונה, בין היתר, ב

השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.להם עשויה להיות 

להלן הסבר ביחס לקטגוריות המופיעות בגרף שלהלן:48
Payment Institutions אפשר לידי בנק ליטא, אשר מספק שירותי תשלום. מוסד מסוג זה, רשאי -גוף המפוקח על-)תשלום(מוסדות

ומשיכת מזומן, ועוד. בנוסף לשירותי תשלום, מוסד העברות כספים, ביצוע עסקאות תשלום, הוראות קבע או העברות אשראי, הפקדות 
המרת מטבע. מוסדות תשלום אינם פועלים :תשלום רשאי לספק שירותים נוספים הקשורים לשירותים דומים המתוארים לעיל, כגון

בתחום האשראי הצרכני או בתחום הבנקאי.
Electronic Money Institutions(מוסדות כסף אלקטרוני)- לתשקיף.6.2.1.8ראו סעיף ,על אודות מוסד כסף אלקטרונילפרטים

פועלות בתחום התיווך באשראי ו/או ניהול חשבונות עובר ושב. EMIמיטב ידיעת החברה, רוב החברות המחזיקות ברישיון ל
ידי בנק ליטא למתן אשראי -הבנקים פועלים כגוף מפוקח על-)Specialised Bank) ובנקים ייעודיים (Banksם מסורתיים (בנקי

כספים ושירותים פיננסיים אחרים. בנקים ייעודיים ת(לרבות למטרות צרכניות ודיור), קבלת פיקדונות, ניהול חשבונות, שירותי העבר
רשאים לספק את כל השירותים של הבנקים המסורתיים, בכפוף לתנאי הרישיון שניתן להם, ולמעט שירותי ייעוץ השקעות ושירותים 

.בתחום הבנקאות,פיננסיים דומים. בנקים מסורתיים ובנקים ייעודיים פועלים בתחום מתן האשראי הצרכני וכן
Financial Brokerage(מתווך פיננסי)-ידי בנק ליטא, אשר פעילותו הינה מתן שירותי השקעה. שירותי השקעות -גוף מפוקח על

ופעילויות השקעה הינם שירותים הקשורים למכשיר פיננסי אחד או יותר: קבלה והעברה של הזמנות לרכישת או קניית ניירות ערך, 
ה של ניירות ערך באמצעות חשבון הלקוח, ניהול תיק ניירות ערך, מתן המלצות השקעה, הפצת ניירות ביצוע הזמנות לרכישה או קניי

צדדית. למיטב ידיעת החברה, מתווכים פיננסיים אינם פועלים בתחום האשראי -ערך ללא התחייבות חיתומית וניהול מערכת מסחר רב
הצרכני או בתחום הבנקאות. 
Management Companies)ידי בנק ליטא לניהול תיקי השקעות וקרנות השקעה. חברת ניהול אשר -גוף המפוקח על-ניהול)חברות

מחזיקה ברישיון למתן שירותים נרחבים יותר רשאית בנוסף לנהל כספי פנסיה. למיטב ידיעת החברה, חברות ניהול אינן פועלות בתחום 
האשראי הצרכני או בתחום הבנקאות.
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באשראיתיווך

בנקאי-סביבה מאקרו כלכלית בישראל ושוק אשראי חוץ6.6.3

מדדים עיקריים בכלכלת ישראל6.6.3.1

, 3.5%על שיעור של בישראל מקומי הגולמי (תמ"ג) עמדה הצמיחה בתוצר ה2019בשנת 6.6.3.1.1

מחירים ה. כמו כן, מדד 3.4%, בה שיעור הצמיחה עמד על 2018זאת בהשוואה לשנת 

בשנת ה, המהווה ירידה בהשוואה לשיעור העליי0.6%בשיעור של 2019לצרכן עלה בשנת 

.0.8%יה בשיעור של י, בה נרשמה על2018

ידי תאגידים בנקאיים. -ראי הצרכני בישראל נשלט עלנכון למועד התשקיף, שוק האש6.6.3.1.2

הסתכמה יתרת האשראי למשקי הבית 2020כמו כן, בסוף הרבעון הראשון לשנת 6.6.3.1.3

הרכיב אשראי לדיור. םהש"ח מיליארד 394םמתוכמיליארד ש"ח, 592-בישראל ב

אך מאז . 88.5%אשר עמד על ,הוא האשראי הבנקאילמשקי ביתאשראי ההעיקרי של 

ידי הבנקים נמצא ברמה קבועה יחסית, בעוד -סך האשראי הצרכני הניתן על2016שנת 

כך שבאופן יחסי יש ירידה בנתח ,שישנה מגמת עלייה משמעותית באשראי החוץ בנקאי

תוצר עומד על יחס לשיעור החוב של משקי הבית ב.השוק של האשראי הצרכני הבנקאי

ינות מפותחות אחרות. עם זאת, לאשראי של נמוך ביחס לרמת החוב הנמדדת במד,42%

משקי בית סיכון המאפיין אותו בשל הקשר האפשרי בין התרחבות מהירה של חוב זה 

בשנים האחרונות, לבין הסיכון להיווצרות משברים פיננסיים ולהתארכות תקופות שפל.

קם חברות כרטיסי האשראי, חברות אשראי חוץ בנקאי וגופים מוסדיים הגדילו את חל

בסך יתרות האשראי הצרכני במשק.
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מקבלי ההחלטות והרגולטורים השונים הביעו עמדתם, בהצהרות, בחקיקה, בתקנות 6.6.3.1.4

ובהנחיות, בזכות עידוד תחרות והחלשת שליטת הבנקאות המסורתית בתחום האשראי 

.הקמעונאי

, 2020נכון לאוקטובר . המשק הישראליועל הכלכלה העולמית משפיע עלמשבר הקורונה6.6.3.1.5

תרחיש המאופיין בשליטה על בנק ישראל גיבש תחזיות לשני תרחישים שונים: 

.התפתחות התחלואה, לצד תרחיש המאופיין בשליטה נמוכה על התפתחות התחלואה

בתרחיש זה לא צפויים סגרים .5%-צפוי להתכווץ ב2020-בתרחיש השליטה התוצר ב

נרחבים נוספים או השבתה משמעותית של הפעילות הכלכלית. בהתאם לכך, הצמיחה 

רמת הפעילות הממוצעת לאורך . עם זאת, 6.5%-צפויה להיות יחסית גבוהה, כ2021-ב

. האינפלציה הקורונהביחס למגמה שטרם משבר5%-תהיה נמוכה בכ2021שנת 

היא צפויה להסתכם 2021, ובמהלך 0.3%-אים צפויה להסתכם בבארבעת הרבעונים הב

כאשר בשנה ,6.5%-צפוי להתכווץ ב2020-בתרחיש השליטה הנמוכה התוצר ב. 0.6%-ב

-בלבד. לפיכך, בתרחיש כזה, רמת הפעילות הממוצעת ב1%-הבאה הצמיחה תסתכם ב

נפלציה בארבעת . שיעור האיהקורונהממגמת טרום משבר11.5%-תהיה נמוכה בכ2021

%0.1.49-הוא צפוי להסתכם ב2021ובמהלך )-0.2%(-הרבעונים הבאים צפוי להסתכם ב

ושינויים , בפרט, רגישים למצב הכלכלי במשקהקבוצהשוק האשראי, בכלל, ופעילות 6.6.3.1.6

.הקבוצהבמצב הכלכלי עלולים להשפיע על תוצאות 

להתאים את פעילותה למצב הכלכלי במשק ומקבלת החלטות בלוחות פועלתה קבוצה6.6.3.1.7

זמנים מהירים תוך ניהול סיכונים מוקפד ואחראי, בגמישות ותוך התאמה למצב השוק 

להתאים את ה קבוצהבתקופת משבר הקורונה יודעת ,והמצב הכלכלי במשק וכן

לך חודשי מרץ , לאור אי הוודאות במההפעילותה חודש בחודשו לתנאי השוק. לדוגמ

.את פעילותה ושינתה אפיקי שיווקה קבוצההקטינה , 2020אפריל 

סביבת הריבית במשק המקומי היא 2015החל מחודש מרץ : הריבית במשקבשיעורישינויים6.6.3.2

-מהריבית שיעור הוריד בנק ישראל את 2020מהנמוכות שידעה כלכלת ישראל. במהלך חודש אפריל 

שיעור . להערכת בנק ישראל, 2018מדובר בשינוי הריבית הראשון מאז חודש נובמבר .0.1%-ל0.15%

.%0.1-0עלצפוי לעמוד 2021רבעון השני של שנת בהריבית במשק 

פרייםעל בסיסהניתנות באמצעות הפלטפורמה נושאות ריבית ההלוואותרוב למועד התשקיף, 

. בתוספת מרווח מסוים

ירידה , ואילו במקביל. הנו מירידת הריביתייבפלטפורמה לוויםטן, אם שיעור הריבית במשק יק

. משקיעים המחפשים השקעות אלטרנטיביותלפלטפורמהריבית במשק עשויה למשוךב

בהתאם, ף האשראי תהליך אסדרה.שנים האחרונות עובר ענב: רגולציה בענף האשראי בישראל6.6.3.3

אשר משפיעים, בין היתר, על יכולתם של שחקנים חדשים להיכנס ,נכנסים לתוקף חוקים רבים

, בקישור שלהלן:2020כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל, ביולי -מהתחזית המאקרוהנתונים נלקחו 49
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/22-10-20c.aspx
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. להערכת החברה, הגברת הרגולציה בתחום האשראי תחזק את המוניטין של האשראילתחום מתן 

, כשחקנית משמעותית בו.הקבוצהכלל שוק האשראי החוץ בנקאי ובפרט של 

השפעת משבר הקורונה6.6.3.4

מדינות ברחבי העולם, ובפרט מדינת ישראל, נקטו צעדים ,בעקבות משבר הקורונה6.6.3.4.1

אשר הטילו ,נה תקנות לשעת חירוםיק. ממשלת ישראל התהנגיףלמניעת התפשטות 

ציבורי וטיסות המגבלות, לרבות על תנועה, התקהלות אנשים, צמצום יציאה למרחב 

המשך ס לביחיחד עם חוסר הוודאות השוררואחרים. צעדים אלו"בויוכלחוץ לארץ

התפשטותו של נגיף הקורונה, הביאו להשלכות על כלכלות ברחבי העולם ולמשבר כלכלי 

עולמי. לצד חוסר הוודאות ולצורך התמודדות עם נזקי משבר הקורונה בראיה צופה פני 

;תבמדיניות ריסון הוצאוה קבוצהנקטה , ראשית, במספר חזיתות: הקבוצהעתיד, פעלה 

את הקבוצה בכדי לצמצם את הסיכון המוגבר לכשלי אשראי, הקשיחה שנית,

והגדילה הפלטפורמההקריטריונים הנדרשים לשם העמדת הלוואה ללקוחות באמצעות 

לפרטים נוספים אודות הפעולות בהן . לקוחותיהמצד לקרן הביטחוןאת ההפרשות

למצב ענייני ון לדוח הדירקטורי1נקטה החברה בעקבות משבר הקורונה, ראו סעיף 

, המצורף כנספח ב' לפרק זה.2020ביוני 30החברה (במאוחד) ליום 

החברה, משבר הקורונה האיץ את מגמת הדיגיטציה בשוק האשראי, הנהלתלהערכת 6.6.3.4.2

של היותהלאור אינטרנטיות עלה.פלטפורמותבאופן שהביקוש למתן אשראי באמצעות 

מעמדהעשויה לחזק את מגמה זו, מלאמבוססת על מערכות דיגיטליות באופן הקבוצה

.בנקאי-החוץבשוק האשראיה קבוצהחלקה של את ו

בשל משבר הקורונה, ובפרט הקבוצה ההשפעות העתידיות על בדברלעילזהבסעיףהנכללהמידע

בחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעבבחינתהוא, בהתמודדותה עד כה עם המשברהקבוצה הצלחת 

, החברהשלואומדניםהערכותמקורות חיצוניים, ניתוחים פנימיים ועלמבוססאשר, ערךניירות

אינה ודאית ועשויה להיות שונה, בין היתר, בשל גורמים ואשר התממשותו, התשקיףלמועדנכון

עשויה להיות ואשרה קבוצה, שאינם בשליטת לרבות שינויים במגמות בשוק האשראיחיצוניים, 

השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.להם 
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להלן סיכום של פרמטרים המופיעים לעיל ביחס לליטא, ישראל, המדינות הבלטיות ומדינות מערב אירופה:6.6.4

תמ"ג לנפש מדינה
)2019(50

שכר ממוצע
)2019(51

שיעור אבטלה 
52)2020(יוני 

דירוג אשראי 
53מדינתי

+12.10%54Aדולר2,409.5דולר18,427.15ליטא

AA-%13.105556דולר3,283.58דולר35,293ישראל

המדינות הבלטיות 
(ממוצע)

-9.26%דולר2,435.14דולר18,622.25

מדינות מערב 
(ממוצע)57אירופה

-5.11%דולר4,403.32דולר70,871.5

וסוכמו לכדי ממוצעים./https://tradingeconomics.com: שלהלןהנתונים לקוחים מהאתר50
https://www.oecd-בקישורים שלהלן וסוכמו לכדי ממוצעים חודשיים:OECD-נתוני השכר הממוצע לקוחים מנתוני ה51
-annual-statistics/average-market-labour-and-employment-health/data/oecd-migration-issues-ilibrary.org/social

en-05710-wages_data :וכןhttps://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AV_AN_WAGE%20
סוכמו לכדי ממוצעים.ו/https://tradingeconomics.com: שלהלןהנתונים לקוחים מהאתר52
.  S&Pעל פי דירוג האשראי של 53

ראו הקישור שלהלן:54
https://tradingeconomics.com/lithuania/rating

אחוז הבלתי מועסקים שחיפשו עבודה מעל חצי שנה; ראו הקישור שלהלן:-עומק האבטלה 55
vel=2&IndicatorId=1&Sid=5https://www.boi.org.il/en/DataAndStatistics/Pages/Indicators.aspx?Le

ראו הקישור שלהלן:56
https://tradingeconomics.com/israel/rating

):US Textbookהגדרת "מדינות מערב אירופה" מתוך ספר הלימוד של ארה"ב (57
Geography: Realms, Regions, and Concepts, 17th Edition Jan Nijman, Peter O. Muller, Harm J. de Blij
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תחום הבנקאות הדיגיטלית

הפעילותתחוםכללי על מידע6.7

לתשקיף.6.2.1סעיףת, ראו כללי של תחום הבנקאות הדיגיטלילתיאור6.7.1

לפי אירו. א17,398הלוואות בסך כולל של 4,000-העמידה ללקוחותיה כה קבוצה, 2020נכון לחודש דצמבר 6.7.2

ידי בלנדר ליטא מגוונים וכוללים מסלולי מימון הנבדלים בגובה הריבית, תקופת -אפיקי המימון המוצעים על

ההלוואה ושיעורי המימון.

הדיגיטליתהבנקאותבתחוםהקבוצהשלהעסקיהמודל6.7.3

6.7.3.1Blender Bankבנק דיגיטלי ללא סניפים (יהיהbranchless ,(המתמחה בשני אפיקים מרכזיים:

על כל העמדת אשראי למשקי בית,השניו,)High Yield Savings(ופיקדונותניהול חסכונות ,האחד

פעילות לבדומהמשכנתאות. אשראי לרכישת מוצר, ועד לרכב, , החל באשראי סולו, אשראי גווניו

ויציב לפעילות המקבילה של מתן אשראי.בנקאית, כספי פיקדונות מהווים מקור מימון זול, נגיש 

יתבסס על כספי הפיקדונות כמקור מימון Blender Bankבהתאם למודל המקובל, המודל העסקי של 6.7.3.2

שכולל ,סל שירותים בנקאייםצפוי להציע Blender Bank. הבנקללקוחותעיקרי למתן אשראי צרכני 

,אשר,מצד שני. הריבית על הפיקדונות,ומתן אשראי,מצד אחד,את השירות של קבלת פיקדונות

נמוך משמעותית משיעור צפויה להיות בשיעור ,לותמקור המימון של הפעיאמורים להוות את ,כאמור

עלות מקורות המימון המרווח בין .Blender Bankידי -הריבית הממוצעת על הלוואות שיוענקו על

.Blender Bankר הרווח העיקרי של יהיה מקוריבית על האשראיה(ריבית הפיקדונות) לבין 

יפעל באופן דיגיטלי בלבדBlender Bankמודל העסקי המקובל ברוב הבנקים, מן העם זאת, בשונה 6.7.3.3

אופייניות הוהקיימות, תוך חיסכון משמעותי בעלויות תפעול הקבוצהשל הטכנולוגיהבהתבסס על 

בתחום יכולת מתקדמתה הקבוצי בידהכי מצוי,בנק מסורתי. החברה מעריכהפעילות של ל

) Onboardingלקוח (קליטתתהליך לבצע באפשרות,בין היתר,לידי ביטויהאשר באהטכנולוגי, 

חיתום מהיר ואיכותי ובד בבד , םשיווקייניהול דיגיטלי של מגוון ערוצי הפצה ושיתופי פעולה מהיר,

.פוטנציאליהלקוח ההונאות, ללא כל היכרות מוקדמת עם מניעת

עלויות ביחס להקבוצה שימוש במערכת הטכנולוגית יוצר יתרון יחסי של הלהערכת החברה, 6.7.3.4

לבין מספר בתחום האשראיעובדים היחס בין מספר התחום הבנקאות המסורתית. המקובלות ב

שיעור זה למיטב ידיעת החברה, . 10,000-ל10-כעומד על מידי חודש מטפלת הקבוצה בהם לקוחות ה

-כאחד לעל , העומדבבנקאות המסורתיתהקיים נמוך משמעותית משיעור העובדים ביחס ללקוחות 

, כל עוד lender BankBלהשיג חיסכון משמעותי בתקורות של בכוונת החברה ,באופן זה200.58

.שיעורים דומים יישמרו גם בעתיד

:2018בדצמבר 31-בהתבסס על סקר שבוצע בלקוח מתוך אתר האינטרנט58
https://www.statista.com/statistics/944491/average-number-of-customers-per-bank-employee-in-europe-by-country/
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בפעילות הליבה של מתן אשראי וניהול פיקדונות, בכוונת Blender Bankלאחר ביסוס מעמדו של 6.7.3.5

ניהול :לשקול להרחיב את סל השירותים המוצע ללקוחותיה לתחומים משיקים נוספים, כגוןהקבוצה 

. רכב):(כגוןאשראי מגובה בבטוחותוהעמדת מתן משכנתאות, הנפקת כרטיסי אשראי חשבון עו"ש, 

וכן, לבחינת הכדאיות הנלווים מהרגולטור הרלוונטיהרחבת סל השירותים כפופה לאישורים 

.הכלכלית, התאמת המערכת הטכנולוגית, גיוס כח אדם נדרש וכל כיו"ב

כהגדרתו , עתידפניצופהמידעבבחינתהינוהמודל העסקי של הבנקזה לעיל בדבר 6.7.3ל בסעיף והכלהמידע

שאינם בשליטת גורמים בשל, היתרבין, שונהלהיותועשויהודאיתאינההתממשותואשרבחוק ניירות ערך, 

קבלת -אי, וביניהם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיללהם ואשר עשויה להיות ה קבוצה

או התממשות איזה מגורמי הסיכון ,הנדרשים לצורך הפעילות,רישיונות והיתרים מהרשויות המוסמכות

.תשקיףל6.43המפורטים בסעיף 

תחום הפעילות והשינויים החלים בומבנה6.7.4

בנקאות דיגיטלית-מעבר לבנקאות חדשה

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של גלובליזציה בתחום האשראי הצרכני לאור המעבר לשימוש 6.7.4.1

הייתה גישה באירופה ממשקי הבית %89-ל2019בשנת Eurostat,59פי נתוני -עלבאמצעים דיגיטליים.

השתמשוהאירופי מקרב כלל האוכלוסייה מאזרחי האיחוד 2017%50שנתכבר בואילו60לאינטרנט.

61ם אלו.בשירותיהשתמשו ) 34-25( גילאי Y-מדור ה%68-בשירותים בנקאיים אינטרנטיים, ו

-על כבכל הנוגע לצריכת שירותים בנקאיים באינטרנט,עמד הממוצע האירופאי2019שנתכבר ב6.7.4.2

ליטא, לטביה -, צריכת השירותים הבנקאיים באינטרנט במדינות הבלטיות2019נכון לשנת %58.62

העסקיות מהחברות %67במדינות הבלטיות 63.בהתאמה,%81-ו%72, %65-על כהעמד-ואסטוניה

העיקרי לעסקיהן וכן, העידו על כוונתן להרחיב את דיווחו, שאתר האינטרנט מהווה הבסיסהפעילות 

כל אירופה לאור גודל שוק קטן יחסית במדינת המקור. לפעילותן 

ההתפתחות הדיגיטלית וההתקדמות הטכנולוגית, במיוחד בשנים האחרונות, משפיעות על המערכת 6.7.4.3

הפיננסית, בכלל, ועל מערכות הבנקאות, בפרט, ומעצבות אותן ברמה העולמית באופן ניכר. במקביל 

ל לכך, חלו גם שינויים בתרבות הצריכה. למרות שאין היכרות וקשר פיזי בין "הנציג" הווירטואלי ש

המוסד הפיננסי לבין הלקוח, יש כיום מגוון של אפשרויות לצריכת שירותים פיננסיים, בזמן, במקום 

ו נתונים בקישור שלהלן: רא59
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_bde15b_h&lang=en

לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:60
-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-https://ec.europa.eu/eurostat/statistics

_households_and_individuals
לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:61

https://www.bbva.com/en/more-than-50-percent-of-eu-consumers-already-use-electronic-banking /
לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:62

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00099&plugin=1
לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:63

countries-european-leading-in-penetration-banking-https://www.statista.com/statistics/222286/online/
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ובאופן שמתאימים לצרכנים. מכשירים ניידים מתקדמים ושירותי בנקאות דיגיטלית מספקים 

64מוצרים פשוטים לתפעול, נוחים לשימוש ובזמינות גבוהה.-לצרכנים "בנקאות בכיס" 

תפתחויות אלו, ניתן לראות התקדמות באסדרה על המערכת הפיננסית, תוך ביצוע במקביל לה6.7.4.4

"הבנקאות הפתוחה"ויישום RTS-והPSD265-התאמות לשינויים בסביבתה, כגון: אימוץ תקני ה

מתן קבלת מידע וגישה לחשבון הלקוח (בהסכמתו) לשם שחקנים נוספים שתאפשר ל, ברחבי אירופה

. מערכת הבנקאות העולמית מושפעת מתהליכים אלו, הן מצד בנקים מסורתיים, שירותים ללקוח

שמציעים יותר ויותר שירותים דיגיטליים ומבצעים תהליכי התייעלות רבים, והן מצד חברות 

טכנולוגיה, שמציעות מגוון שירותי בנקאות. 

על מערכת הבנקאות. הבנק הדיגיטלי הוא אחת מההתפתחויות שצפויה להשפיע 66פי בנק ישראל,-על6.7.4.5

בזכות מערכות ליבה מתקדמות ושימוש בטכנולוגיה בהיקף משמעותי, בשילוב חסכון ניכר בעלויות 

נדל"ן וכוח אדם תפעולי, נהנים הבנקים הדיגיטליים מעלויות תפעול נמוכות בהשוואה לבנקים 

70%-60%לעומת ,50%-40%המסורתיים. כך, יחס היעילות של בנקים דיגיטליים בבריטניה נע בין 

בשנת %28בולט עם יחס יעילות של OneSaving Bankבקרב בנקים מסורתיים. הבנק הדיגיטלי 

2018.67

דיגיטליים להציע ללקוחותיהם שירותים במחיר העלויות התפעול הנמוכות מאפשרות לבנקים 6.7.4.6

ללקוח בבנק מסורתיים. כך, למשל, בבריטניה נמצא, כי עלות השירות התחרותי בהשוואה לבנקים 

68בהשוואה לשירותים מקבילים של בנקים מסורתיים.%70-%90-דיגיטלי נמוכה בכ

מסורתיים, אך הלמועד התשקיף, מספר לקוחות הבנקים הדיגיטליים נמוך בהשוואה לבנקים 6.7.4.7

הבנקים הדיגיטליים משקיעים מאמצים רבים להגדלת מספר לקוחותיהם. מאמצים אלה מתבטאים 

מאמצים אלה כרוכים בהשקעות גדולות, הבאות לידי ביטוי בהפסדים 69הים.בשיעורי צמיחה גבו

העיקרי בשנים הראשונות ם, מתוך הבנה כי יעדיםהדיגיטלייםבשנים הראשונות לפעילות הבנק

הוא צבירת קהל לקוחות ויצירת אמון לטווח הארוך בקרב לקוחות אלה. םלפעילות

ת הדיגיטציה בענף הבנקאות, האיום התחרותי הגובר, נראה, כי הבנקים המסורתיים זיהו את מגמ6.7.4.8

), והחליטו Smartphonesוהנגישות המלאה למכשירים חכמים (הםהשינוי בפרופיל הלקוחות ובצרכי

להצטרף למהפכה הטכנולוגית ולאמץ אותה, תוך השקעה בישות נפרדת שלא תלויה במערכת 

, בקישור שלהלן:Mckinsey-ing Annual Review 2019Mckinsey Global Bankלקוח מן המאמר של 64
https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/global-banking-annual-review-2019-the-last-pit-

stop-time-for-bold-late-cycle-moves
65ulatory Technical StandardsgReו-Payment System Directive .
.התמורות המרכזיות במערכת הבנקאותדוחראו 66
.ת תפעוליותיחס יעילות מחושב כסך הוצאות תפעוליות ביחס להכנסו67
ראו מאמר בקישור שלהלן:68
-12-next-the-in-million-35-to-customers-triple-to-track-on-banks-only-digital-https://newsroom.accenture.com/news/uk

accenture.htm?fireglass_rsn=true-from-research-new-finds-months
ראו מאמר בקישור שלהלן:69

https://newsroom.accenture.com/news/uk-neobanks-near-20-million-customers-in-2019-but-customer-and-deposit-
growth-rates-slow-according-to-research-from-accenture.htm
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ה ויעילה יחסית. כך, למשל, הקים בנק הבנקאית המסורתית "הכבדה", אשר תאפשר התפתחות מהיר

. Marcusוגולדמן זקס הקימה את הבנק הדיגיטלי Pepperהדיגיטלי הסניף לאומי את 

להערכת הנהלת החברה, מגמת הבנקאות הדיגיטלית תמשיך לצבור תאוצה בשנים הקרובות, כאשר 6.7.4.9

שוק זה. כך, בעוד הרכיב והממשק הטכנולוגי יהווה גורם משמעותי ומכריע בהצלחת השחקנים ב

-גדל ביותר מ2018) בסוף שנת Neo-Banksשבסיס הלקוחות ברחבי אירופה של בנקים דיגיטליים (

70מיליון לקוחות.2, הבנקים המסורתיים חוו ירידה של 2011מיליון לקוחות מאז שנת 15

20%-מיליון, שהם כ85-מספר לקוחות הבנקים הדיגיטליים באירופה יגיע ל2023כי עד הינוהצפי 6.7.4.10

לבסוף, ניכרת מגמה של התערבות הרגולטורים, הן ברמה 14.71באירופה מעל גיל ההאוכלוסיימ

וחדשנות, תוך ידי מוסדות האיחוד האירופי, לקידום יעילות -המדינית והן ברמה הכלל אירופאית על

72על הגנת הצרכן.שימת דגש

חזית הטכנולוגית הפיננסית, דבר בה מציבה אותה הקבוצלהערכת החברה, המערכת הטכנולוגית של6.7.4.11

המודל הרגולטורי ,שיאפשר לה להוות מתחרה משמעותי בשוק הבנקאות הדיגיטלית. בנוסף

) מאפשר גמישות תפעולית משמעותית למול בנקים Specialised Bankפועלת בו (שהקבוצה 

להעמיד את שירותיה באופן חוצה גבולות ברחבי לקבוצה סורתיים, בתחומי הפעילות, ומאפשר מ

.EEA-מדינות ה

של המערכת הטכנולוגית יכולותיה פרט בו,מגמות ההתפתחות בתחומי הבנקאות הטכנולוגיתבדברהמידע

מבוססאשר, ערךניירותבחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעבבחינתהוא,ביחס לקיים בשוקהקבוצהשל 

. התשקיףלמועדנכוןהרלוונטיותהרשויותוהנחיותהחברהשלואומדניםהערכותפרסומים בנושא, על

שונהלהיותועשויהודאיתאינה, ולפיכךהקבוצהבשליטתאינהאלוואומדניםהערכותשלהתממשותם

.בעתידולהשתנות

החלים על תחום הפעילותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים 6.7.5

סעיףראולפרטים אודות מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הבנקאות הדיגיטלית, 

לתשקיף.6.17

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו6.7.6

טרם החלה את פעילותה כבנק דיגיטלי. עם זאת, כמפורט לעיל, כחלק הקבוצה למועד התשקיף, 6.7.6.1

להכשיר את הקרקע ולהקל על חדירה לשוק הבנקאות הדיגיטלית, פועלת הקבוצה מאסטרטגיית 

. המערכת הטכנולוגיתפיתוח בישראל ובו(בעיקר בליטא)באירופהבמתן אשראי הקבוצה 

, בקישור שלהלן: המאמרמתוךלקוח70
https://www.kearney.com/financial-services/article/?/a/european-retail-banking-radar-2019

, בקישור שלהלן:לקוח מתוך המאמר71
https://www.kearney.com/financial-services/article/?/a/european-retail-banking-radar-2019

בקישור שלהלן: ,באתר האינטרנטDeloitteלקוח מדוח של 72
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/financial-services/deloitte-uk-mastercard-the-future-of-
credit-a-european-perspective-2019-report-digital-updated.pdf
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-העמידה בלנדר ליטא הלוואות בהיקף של כ,2020ביוני 30ליום החל ממועד תחילת פעילותה ועד 6.7.6.2

:אירו)(בהקבוצה שלתיק האשראיאירו. להלן נתוני מיליון16.5

העלות הממשית הינה מדד איכותני לתמחור ההלוואה בשווקים בהם נהוג שהלקוחות ישלמו עמלות * 

ללקוח ומאפשר להנהלה לבחון את ההלוואה הכוללתלצד ריבית. פרמטר זה מייצג את עלות

משית הממוצעת ללקוח המוצגת החלטותיה השיווקית והעסקיות באופן הברור ביותר. העלות המ

אינה מהווה נתון חשבונאי ועל כן אינה מופיעה בדוחות הכספיים, ואינה מהווה תחליף שלעיל בטבלה

משית ממוצעת ללקוח (באלפי . להלן פירוט לאופן חישוב עלות מיםלמידע הכלול בדוחות הכספי

:)"חש

הוצאות ריבית, ביטוח ותהאשראי מתוך גובה תיק האשראי כוללהעלויות הממוצעות לחברה במתן 6.7.6.3

.2020נכון לשנת 12%-מוערכות בכוושיווק 

) בהלוואה הנובע מתזרימי המזומנים של סך התשלומים IRRלאחוז הריבית הפנימי (העלות הממשית הממוצעת מחושבת בהתאם 73
. ההלוואה, ונובעת מדרישה חוקית של הרשויות בליטא להציג את מלוא עלות ההלוואהי הלווה לאורך חיייד-להמשולמים ע

קלל בהתאם להיקף הקרן הבלתי מסולקת על פני והיתרה הממוצעת הבלתי מסולקת של תיק האשראי חושב לפי ממוצע משסך74
.הענייןלפי/החציון, השנה

.ההלוואההקמתעמלתרכיבאתכולל75
על כללי חשבונאות מקובלים תמבוססה, לפיכך אינלגילוי רגולטורי נדרש בליטא ללווה במועד נטילת ההלוואהעלות זו הינה בהתאם 76

.מהווה תחליף למידע הכלול בדוחות הכספייםהואינ
דוחות הכספיים של החברה במבוססת על הכנסות החברה החשבונאיות מהלקוח כפי שמופיעות –התשואה הממוצעת מלקוח לחברה 77

ידי בלנדר ליטא בגין הרכשת הלקוח הקשורות באופן ישיר להכנסות שהתהוו. התוצאה -למות עלוגות בניכוי העמלות המשהמוצ
החשבונאית היא הצגת ההכנסות בנטו (הכנסות מעמלות וריביות פחות עמלות בגין הרכשת לקוח).

2018בדצמבר 31ליום 2019בדצמבר 31ליום 2020ביוני 30ליום 

11,113,1439,979,9474,319,166סך היקף תיק אשראי

6,2666,1495,166הלוואה ממוצעת ללווה

9.41%9.80%10.46%ריבית שנתית ממוצעת
עלות ממשית ממוצעת

(במונחי הלוואות ללקוח
*73פעילות)

20.02%20.7%20.5%

48.747.845.6(בחודשים)משך ממוצע

2018בדצמבר 201931בדצמבר 202031ביוני 30

לסוף אשראיהתיק היתרה הבלתי מסולקת של סך 
40,10435,00115,683התקופה

תיקהיתרה הממוצעת הבלתי מסולקת שלסך
לתקופת הדיווח שהסתיימה באותו אשראיה

74תאריך
33,53220,0937,270

759.41%9.80%10.46%נקובהממוצעת שנתיתריבית 

10.6%10.9%10.0%שיעור ממוצע שנתי של עמלות שונות

7620.02%20.7%20.5%ללקוחעלות ממשית ממוצעת

-1.1%-1.8%-3.8%בניכוי עלות עמלות הפצה

7716.23%18.86%19.37%תשואה ממוצעת מלקוח לחברה
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פעילות במסגרת של הבנקאות המסורתית הינה לפנות לפלחי שוק איכותיים הקבוצה אסטרטגיית 6.7.6.4

Blender Bankהבמדינות בפעילותו-EEA ,במגמות הבאות , והדבר בא לידי ביטוי, בין היתר

:בליטאמבצעת שהקבוצה בפעילות מתן האשראי 

שנת בשהועמדו הממוצע של ההלוואותהאשראי משך : יותרארוךממוצעהלוואות משך6.7.6.4.1

חודשים34-ממוצע של כלעומת משך חודשים, 49-הינו כ)2020ביוני 30יום (עד ל2020

.2016בשנת

2020בשנת של הלוואות שהועמדו סכום הלוואה ממוצע : יותרגבוהיםהלוואהסכומי 6.7.6.4.2

הלוואות סכום הלוואה ממוצע של לעומת,אירו6,300-כהינו)2020ביוני 30ליום (עד 

. 2016בשנתאירו 2,500-כשהועמדו של 

שיעור הריבית הנקובה הממוצע : יותרנמוכיםעלות ממשית ושיעורנקובה ריבית שיעור6.7.6.4.3

שיעור לעומת, 9.41%-כהינו )2020ביוני 30ליום (עד2020בשנת שהועמדו הלוואות השל 

; שיעור העלות 2016בשנתלהלוואות שהועמדו %15.5-ריבית נקובה ממוצע של כ

)2020ביוני 30ליום (עד 2020בשנת שהועמדו הממוצע של ההלוואות 78)APR(הממשית 

בשנתלהלוואות שהועמדו %62-שיעור עלות ממשית ממוצע של כלעומת, 20.02-הינו כ

2016 .

כמלווה בליטאהקבוצה מגמות אלה מעידות על התבססותה של להערכת החברה, 6.7.6.4.4

.לפלח שוק איכותיועל הצלחתה לחדור Primeללקוחות

הצלחת והשפעתם על בתחום שוק מתן האשראיהמגמות החלותהמידע הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר 

הינו בבחינת בליטא, יםהמסורתיהבנקים בכלל, ובפרט בחדירתה לשוק בליטא ובאירופההקבוצה והתבססות 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על היכרותה של החברה עם מגמות השוק על 

בסיס מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות 

ואשר עשויה ה קבוצהתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים בשוק הקיים, שאינם בשליטת שונה, בין הי

השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.להם להיות 

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו6.7.7

ובנקים קמעונאיים מסורתיים )banks -eoN-" בנקים-ניאו("הבנקאות הדיגיטלית6.7.7.1

כי ,לאור העובדה, בין היתר,תפס תאוצה בשנים האחרונותתתחום הבנקאות הדיגיטלי6.7.7.1.1

ואפליקציות, הפכו טלפונים חכמים, אתרי אינטרנט:בכלים דיגיטליים, כגוןהשימוש 

של ע הפעולות הבנקאיות שלהם. הקמה ותפעול וצילפלטפורמה העיקרית של צרכנים לב

, בשל משמעותיתהוצאה כספית יםסורתי, הפועל באמצעות סניפים, מחייבבנק מ

ההשקעה הנדרשת בתשתיות פיזיות וטכנולוגיות. לעומת זאת, תפעול בנק דיגיטלי לפי 

שמשלם הלקוח, כמו עמלת תבחשבון את העלויות האחרולוקחתההריבית הניתנת בפועל, ממוצע (פשוט) של א וההממשיתהעלותשיעור78
וכיו"ב., דמי ניהולהקמה
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רישיון בנקאי ייעודי מצריך השקעה הונית נמוכה יותר, ובאמצעות הטכנולוגיה הנכונה, 

הקמתו והפעלתו קלים וגמישים יותר. 

הנקראים ,שנים האחרונות התפתחה תופעה של הקמת בנקים ברחבי העולםה, בעשר כך6.7.7.1.2

בנקים דיגיטליים, מבוססי טכנולוגיה, ללא סניפים, –) Neo-banksים (בנק-ניאו

שירותים , המספקיםפי רישיון או באמצעות שיתוף פעולה עם בנק מסורתי-הפועלים על

ומת מגמה הפוכה עבכמות הלקוחות לוגדלים באופן משמעותי ספציפייםפיננסיים 

. בבנקים המסורתיים

6.7.7.1.3Blender Bank בנקים והחברות הפיננסיות -לפעול כאחד מהניאומתוכנן מהיסוד

בטכנולוגיה תוך שימוש לספק שירותים פיננסיים בדגש על חווית משתמש, חדשניות וה

פלטפורמה , באמצעות הבשילוב עם טכנולוגיה ברישיון מצדדי ג')(בקבוצהשפותחה 

פי הערכת החברה, הבנקים הדיגיטליים, כמו -על.הקבוצהוהניסיון הדיגיטלי הנרחב של 

Blender Bank בעיקר אך ,מכל שכבות הגיללקוחות, עוד ועוד, ימשיכו למשוך

הצעירה באירופה.המהאוכלוסיי

מצטרפת לתפיסת הפעלה חדשנית של השירותים Blender Bankהטכנולוגיה של 6.7.7.1.4

.הצעיריםדורות ההבנקאיים, תוך התאמה לצרכים ולטעמים של 

הבנקאות הדיגיטלית, שלההתפתחות מגמות , בדבר זהףבסעיםהנכלליהחברהוהערכותהמידע 

שויה בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו אינה ודאית ועכהגדרותבבחינת מידע צופה פני עתיד, הוא

התפתחויות של המערכת הבנקאית המסורתית , יםיהרגולטורשינויים להיות שונה, בין היתר, בשל 

השפעה מהותית להם ואשר עשויה להיות ה קבוצהבשליטת אינםאשרוגורמים חיצוניים נוספים 

.על הערכות החברה לעיל

רחב של , לצד היכולת להציע מגוון הקבוצהפלטפורמת האשראי של להערכת החברה, 6.7.7.1.5

פתרונות מימון בטווחי ריבית, תקופות פירעון ושיעורי מימון משתנים ומותאמים 

הקבוצה , מהווים יתרון יחסי של פיננסי-בתחום הטכנולוגיהקבוצה והניסיון של ,ללקוח

בהקמה ותפעול של בנק דיגיטלי.

6.7.7.1.6Open Banking Platforms-ישנם ,כחלק מרגולציית הבנקאות הפתוחה באירופה

Neo-banks ייעודיים שנבנו כפלטפורמות להשוואת מחירים למוצרי חסכון ופיקדונות

ברגולציית הבנקאות הפתוחה הינו שאותן פלטפורמות המשמעותיהיתרון .בנקאיים

הלקוח יכול להפקיד את דרכן בעצמן ו(הכר את הלקוח) KYC-את תהליך המבצעות 

פורמה ללא ביצוע תהליך הזדהות סכון של כל בנק שעובד עם הפלטיכספו במוצר הח

כי ,יצויןלקוחות יכולים להפקיד את כספם במספר רב של בנקים שונים. לפיכך 79נוסף.

פרטים אודות הבנקאות הפתוחה לקוחים מאתרי האינטרנט, בקישורים שלהלן:79
https://www.openbankingeurope.eu
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אלף 100עד פיקדונותביטוח ידי תכנית -מוגנים עלהאירופי לקוחות הבנקים באיחוד 

שניתן לרכוש מוצרלקדון עבור הבנקים יפלטפורמות אלו הפכו את הפ80ללקוח.רו אי

יכולים להתמקד בתחום הליבה ,Blender Bankכמו ,Neo-banksבאופן אינטרנטי. וכך 

ולא השוניםרבדיוצרכני על התמקדות באשראי -הקבוצהובעניינה של של פעילותם, 

פלטפורמות הפיקדונות סיפקו , 2020. נכון לחודש ספטמבר מקורות (פיקדונות)בגיוס 

.האירופילבנקים שונים באיחודרו אימיליארד 50מעל 

העלייה בביקוש צפויה הקרובות בשנים, להערכת החברה ובהתאם למגמות כיום6.7.7.1.7

ם. הטכנולוגיה מאפשרת ימבוססי פתרונות טכנולוגיבנקאותשירותי אשראי כחלק מל

לספק יותר אפשרויות בחירה ללקוחות פוטנציאליים באופן נגיש. 

ברחבי םיימסורתהכי בשנים הקרובות תחול עלייה ברווחיות הבנקים ,צופותהערכותה6.7.7.1.8

להערכת בשל התקורות הנמוכות של בנק דיגיטלי ביחס לבנק מסורתי, 81העולם.

ביחס יותר גבוהים רווחיותנתח מההכנסות ומשיעורי להחברה, בנקים דיגיטליים יזכו 

מסורתיים. הלבנקאים 

בדבר ,וכןתסורתימההבנקאות והבנקאות הדיגיטליתמגמות הפיתוח שלל בסעיף זה לעיל, בדבר והמידע הכל

לתחום זה באירופה, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, הקבוצהוכניסתהדיגיטלי יתרונותיו של הבנק 

אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה, בין היתר, בשל התבססות כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

החברה על המידע הקיים בדבר המגמות בתחום והתנהגות הצרכנים בשווקי היעד, נכון למועד התשקיף. 

הערכות ותחזיות כאמור לעיל עלולות שלא להתממש בשל נתונים שאינם בידיעת החברה ואשר עשויה להיות 

ותית על הערכות ותחזיות החברה האמורות לעיל.השפעה מהלהם 

בתחוםהחברה לקוחותמאפייני6.7.7.2

:2020לחודש דצמבר נכוןבליטאלהלן פילוח זמני פירעון של תיק הלקוחות6.7.7.2.1

https://www.finextra.com/blogposting/18470/why-the-future-of-open-banking-belongs-to-platforms
לקוח מאתר האינטרנט, בקישור שלהלן:80

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-
management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/deposit-guarantee-schemes_en

, בקישור שלהלן:Boston Consulting Groupלקוח מדוח של 81
https://image-src.bcg.com/Images/BCG-The-Race-for-Relevance-and-Scale-Oct-2019_tcm9-232288.pdf

אחוז מצטבר מיתרת התיקאחוז נפרע מיתרת התיקיתרת חודשים לפירעון

30%30%חודשים36עד 

38%68%חודשים48-ל37בין 

32%100%חודשים61-ל49בין 
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עסקאותוביטולמוקדמיםפירעונות6.7.7.2.2

שיעורי הפירעונות המוקדמים בגין אשראי אשר העמידה הקבוצה בפעילות מתן אשראי 

ביוני 30ליום עד(2020בשנת0.39%-, וכ2019בשנת 5.43%-, כ2018בשנת 7.56%-הם כ

2020.(

זכאים לפרוע בכל זמן נתון את הלוואתם,הקבוצה, לקוחות ההלוואהפי הסכמי -על

עמלת פירעון מוקדם.לתשלוםבכפוף

ידי חלק מלקוחותיה -כיוון שהחברה לוקחת בחשבון ביצוע פירעונות מוקדמים על

בשיעור המתבסס על ניסיונה משנה לשנה, הפירעונות המוקדמים שבוצעו במהלך 

.ההכנסות שלה לתקופות אלותקופות הדיווח לא השפיעו על תחזית 

אשראיי הפסד6.7.7.2.3

:בהתאם לשנה שבוצעה ההקצאהחזויים אשראי ההפרשה להפסדי להלן שיעור 

82ההפרשהשיעור  83יתרת תיק ההפרשהשנת 

1.92% 779,470 2017 
2.17% 4,319,166 2018 
2.23% 9,979,947 2019 
1.28% 6,877,238 2019 H1 
2.59% 11,113,143 2020 H1 

לדוחות הכספיים 5אשראי, ראו באור להפסדי לפירוט אודות הסכומים שהופרשו 

היקפי החובות בפיגור הרשומים אינם מייצגים את שיעור יצוין, כי .2019לשנת השנתיים 

האשראי של הקבוצה, עקב כך שהקבוצה אינה מוחקת חובות אלו מספריה, אלא הפסדי 

עם מיצוי כלל הליכי הגבייה הרלוונטייםלאחר מספר שנים מכניסת ההלוואה לכשל, 

.ו/או בעת מכירת הלוואות לצד ג'

אשראיביטוח6.7.7.2.4

בתנאים מסוימים את נזקי האשראי בלנדר ליטא רכשה פוליסת ביטוח אשראי המכסה 

מכסה את הקיים נכון למועד התשקיף, הביטוח .2020בגין ההלוואות שהועמדו בשנת 

.2020טא בשנת ידי בלנדר לי-כל האשראי שהועמד על

לדוחות הכספיים 4ובביאור 2019בדצמבר 31לדוחות הכספיים השנתיים ליום 5יצוין, כי מדובר באותן הפרשות המוצגות בביאור 82
ם הן מחושבות כהפרשה שבוצעה בתקופה הרלוונטית ביחס לתקופה המקבילה בשנה שקדמה , לפי העניין, אול2020ביוני 30החציוניים ליום 

, בה מוצג כלל ההפרשה עד לסוף השנה) חלקי 2017סך ההפרשה בתחילת התקופה פחות סך ההפרשה בסוף התקופה (פרט לשנת-לה, קרי 
ות להפסדי אשראי אל מול היקף תיק האשראי.יתרת התיק בסוף התקופה. הצגה זו מקובלת בעולם הפיננסי ומציגה את ההפרש

יתרת תיק האשראי באירו נכון לסוף התקופה.83
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בלנדר ליטאמדיניות חישוב הכשל ב6.7.7.2.5

בלנדר ליטא מבצעת הפרשה לחובות מסופקים בגין כל ההלוואות המוצגות בעלות 

).Expected Credit Loss Modelמופחתת, בהתאם למודל הפסדי האשראי הצפויים (

שלבים:3בגין כל הלוואה לפי מודל בן מבוצעת הפרשהבהתאם למודל הנ"ל, 

יום)30עבור הלוואות בסיכון אשראי נמוך (ללא פיגור או בפיגור של עד –'אשלב

) ההסתברות לכניסה 1סכום המורכב ממכפלתם של הבאים: (במבוצעת הפרשה

כאשר הלוואות בכשל מוגדרות כהלוואות ,)Probability of Default – PD(לכשל

שיעור ההפסד הצפוי במקרה ) 2(;)"כשלבסעיף זה: "ימים או יותר (90בפיגור של 

) היתרה הצפויה של ההלוואה בעת Loss given default – LGD(;)3(כשלשל 

הכניסה לכשל. 

יום קיימת עלייה משמעותית בסיכון 90עד 30עבור הלוואות בפיגור של –'שלב ב

בגין כל הלוואה מבוצעת הפרשהIFRS 9האשראי ועל כן, בהתאם לדרישות תקן 

בכל כניסה לכשלל) ההסתברות 1: (ממכפלתם של הבאיםבקבוצה זו, סכום המורכב

) שיעור ההפסד הצפוי במקרה 2(;אחת מהשנים הנותרות עד מועד פירעון ההלוואה

) יתרת ההלוואה בכל אחת מהשנים הנותרות עד מועד פירעון LGD(;)3(כשלשל 

ההלוואה.

מבוצעת הפרשהימים או יותר, 90ה הינה בפיגור תשלום של במידה והלווא–'שלב ג

) שיעור ההפסד 1סכום המורכב ממכפלתם של הבאים: (של בגין הלוואה בקבוצה זו 

.) יתרת ההלוואה נכון למועד הדיווחLGD(;)2הצפוי בעת הכניסה לכשל (

מנוטלי האשראי שאינם עומדים בהתחייבויותיהםאופן ביצוע הגביה 

פי הסכם ההלוואה לפרוע את קרן ההלוואה -שראי בליטא מחויבים עלנוטלי הא

פי לוח סילוקין מוגדר. ככל שנוטל אשראי מסוים אינו -והסכומים הנצברים בגינה, על

פי ההסכם כאמור, נוקטת בלנדר ליטא באמצעי גביה, -עומד בהתחייבויות הפירעון על

המחולקים לשלושה שלבים עיקריים:

במסגרת שלב זה בלנדר ליטא -)פנימייםגבייה(הליכי משפטיהליךטרוםשלב

נוקטת בהליכים הדרגתיים לגביית החוב, החל מיצירת קשר עם החייב (באמצעות 

שליחת מסרונים, דוא"ל, שיחות טלפוניות וכיו"ב), וכלה בשליחת מכתבי התראה 

טרם נקיטת הליכים משפטיים.

כל שלא נגבה מלוא החוב בסיום השלב כ-המוסמךהמשפטלביתתביעההגשתשלב

ות משפטיות מוסמכות מול אהטרום משפטי, בלנדר ליטא פותחת בהליך בערכ

החייב. בנסיבות אלו, בלנדר ליטא פועלת באחד משני אפיקים: (א) ניהול ההליך 
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המשפטי וקבלת פסק דין שניתן לאכיפה כנגד החייב, או (ב) חתימה על הסדר חוב 

ידי בית המשפט המוסמך.  -ל תוקף של פסק דין עלעם החייב, אשר מקב

לפועלההוצאהפקידשלצוקבלתעםמתחילהדיןפסקאכיפתשלב-האכיפהשלב

. החייבשלהבנקמחשבוןישירותנעשיתהחובגביית, הראשוןבשלב. החייבכנגד

נעשיתהחובגביית, החובאתלכסותכדיכספיםהחייבשלהבנקבחשבוןשאיןככל

. החייבשללמעסיקהגבייהצוהמצאתידי -על, החייבשלמשכרוניכוישלבדרך

מחשבון עשהיתהחובגבייתכיבצולהורותרשאילפועלההוצאהפקיד, לכךבנוסף

של החייב (ככל שקיימים חשבונות נפרדים), מימוש נכסים של בן/בת זוגהבנק של 

החייב וכיו"ב.

:היבטים מאקרו כלכליים6.7.7.2.6

צפוי להיות גידול בשיעור האבטלה 2020פי נתוני משרד האוצר הליטאי, בשנת -על

כי התחומים העיקריים בהם צפוי גידול בשיעור ,. החברה צופה2019במדינה לעומת שנת 

-, כ2020האבטלה הינם תחומי התיירות, נופש, לוגיסטיקה ופעילויות נלוות. נכון ליוני 

תעסוקה ההועמדו ללקוחות בתחומי הקבוצה מההלוואות בתיק ההלוואות של 6%

הפרשות לחובות הביצעה התאמות והגדילה את היקף הקבוצה הנ"ל, ובהתאם לכך 

מסופקים בגין הלוואות אלו. 

הצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהםהגורמי 6.7.8

ם הבנקאות הדיגיטלית:גורמי ההצלחה הקריטיים בתחויפורטולהלן 

טכנולוגיה6.7.8.1

מתקדמות ) טכנולוגיית מידע-IT)TechnologyInformation-וסייבריכולות טכנולוגיות ומערכות 

הינן הכרחיות לצורך הקמה ותפעול של בנק דיגיטלי. כמו כן, ישנה חשיבות רבה לנוחות הממשק 

הקבוצה פיתחה את המערכת הטכנולוגית . דיגיטליופשטותו לצורך ביצוע פעולות בנקאיות באופן 

המשמשת בסיס לפעילותה ונותנת פתרון מתקדם, יעיל ואיכותי, באמצעותה ניתן לבצע הליך חיתום 

מהיר, איכותי ונוח, ללא היכרות מוקדמת עם הלקוח.

רגולציה6.7.8.2

רישות הקמת בנק דיגיטלי ומתן כל השירותים הפיננסיים במסגרת פעילות זו תלויים בעמידה בכל ד

ובמדינות אשראי בליטאהשל מתן 84פעילותהרגולציה לקבלת רישיון בנקאי ייעודי. כמו כן, המשך ה

עמידה שוטפת בהוראות הדין לכפופה CCP-ורישיון הEMI-מכוח רישיון הנוספות באיחוד האירופי

לתשקיף.6.17סעיףלהרחבה, ראוהחל על נותני אשראי כאמור.

בכפוף לקבלת הרישיון הבנקאי, הפעילות של מתן אשראי תמוזג לפעילות הבנקאית הכללית, שתכלול, בשלב הראשון, מתן אשראי וקבלת 84
פיקדונות. 
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שלישייםשיתופי פעולה עם צדדים6.7.8.3

שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים, בין היתר, עם מפיצים ובתי עסק, הם מרכיב חשוב באסטרטגיית 

. הקבוצהההתרחבות של 

, אשר נבנו פעולהלשיתופירבותהתקשרויות ישנןהקבוצל, התשקיףלמועדשנכון,העובדהבשל

ניסיונה בשווקי הפעילות כי,הבמהלך פעילות מתן האשראי של בלנדר ליטא, הנהלת החברה מעריכ

הנוכחיים יסייע לה באסטרטגית חדירה יעילה לשווקים חדשים, העושה שימוש ביכולות החיתום 

אחרת)B2B2C)Business to Business to Clientמרחוק לכניסה מהירה לנקודות מכירה ולפעילות 

.לתשקיף)6.12.1.2(להרחבה בעניין זה, ראו סעיף 

כוח אדם מיומן6.7.8.4

גיוס כיםבפרט, מצרי,בכלל, ותפעול המערכת הטכנולוגית,פעילות בתחום הבנקאות הדיגיטלית

בעל ידע ומומחיות בתחום. מקצועי וושימור של כוח אדם משכיל, 

. כמו כן, הפעילותלביצוענדרשיםהוכישוריםניסיוןידע, , מומחיותבעלאדםבכוחמחזיקההקבוצה

לגייס בטווח הקרוב כוח אדם נוסף לפעילות ה קבוצה, בכוונת תשקיףל6.14.3עיףבסכמפורט 

דיגיטלית.הבנקאות ה

מיתוג6.7.8.5

פיתוח מותג לצורך קבלת אמון הלקוחות. הדיגיטלית למותג ישנה חשיבות עליונה בתחום הבנקאות 

סקרי לקוחות בגיוס לקוחות חדשים ושימור לקוחות קיימים.לקבוצה מוכר ובעל מוניטין יסייע 

מלקוחותיה לאורך כי הקבוצה מצליחה לקבל ציונים גבוהים צביעים משנעשו ביחס לפעילות בישראל 

זמן.

מנגנוני חיתום איכותיים6.7.8.6

על מנת לבצע ניהול סיכונים מושכל בתחום האשראי ולמצות את מירב הפוטנציאל העסקי הקיים 

מחזיקה במערכת הקבוצהמשקל מכריע. בפניות הרבות של מבקשי האשראי, יש לאיכות החיתום 

חיתום דיגיטלי ,בין היתר,מבצעתידה. המערכת הטכנולוגית -שפותחה עלמתקדמת טכנולוגית 

קח בחשבון פרמטרים רבים לגבי יכולותיו הפיננסיות של הלקוח ומסיק והל,למבקשי האשראי

.החלטות חיתום באופן מיידי

: מערכות תפעוליות יעילות6.7.8.7

מערכות בתי עסק, בהמאפשרת ממשק מהיר ונוח 85והטמיעה מערכת טכנולוגית,פיתחההקבוצה

הקבוצהבית העסק בגין הרכישה של הצרכן. בנוסף, מערכות התפעול של בלצורך העמדת המימון 

ג'.הכוללת גם שימוש בטכנולוגיה ברישיון מצדדי 85



2021ינוארב10מיום אביב-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4טיוטה מס' לציבור ו1טיוטה מס' 
41-ו

, מהותיתלווים, באופן שאינו מצריך התערבות אנושיתלאלפי ההלוואות העמדתמנהלות ביעילות את 

.לצורך פיקוחבעיקר אלא 

שינויים החלים בהםהכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ומיוחסמ6.7.9

:הבנקאות הדיגיטליתהכניסה העיקריים לתחום מי וחסמלהלן יפורטו 

מערכת טכנולוגית6.7.9.1

המותאמת לפעילות ,י לפעילות של מתן אשראי וקבלת פיקדונות הוא מערכת טכנולוגיתמתנאי מקד

,הכרחיות לפעילות בנקאית דיגיטליתומתקדמים למניעת הונאות. יכולות אלכליםהאמורה, לצד 

המאופיינת בגיוס לקוחות חדשים וקבלת החלטות למתן אשראי, ללא היכרות מוקדמת עמם. 

בנק ייעודיקבלת רישיון 6.7.9.2

הרישיון . תהליך קבלת טלי נדרש רישיון בנק ייעודיכבנק דיגיהקבוצה לצורך תחילת פעילותה של 

רישיון בנק תתנאי לקבל86רגולטורי גבוה מאוד ונמשך כשנתיים.כרוך בעמידה ברף ליטאבנקמאת 

אשר ,לעלויות הטיפול בבקשת הרישיוןףבסך של מיליון אירו, בנוסהון עצמי מינימלי הינוייעודי 

ועלויות בקשת הרישיון, נבחנים, בין בנוסף לדרישות ההון העצמי.אלפי אירובמאות מסתכמות 

והנהלת הגוף המבקש רישיון ותכנית מהותייםשל בעלי מניות  (Fit and Proper) םהיתר, מהימנות

.עסקית ותפעולית של הבנק העתידי

איתנות פיננסיות6.7.9.3

הקמה, ביסוס ומימון שוטף של פעילות בתחום הבנקאות הדיגיטלית מחייבים השקעות הוניות 

, הן לצורך עמידה בדרישות ההון הרגולטורי והן לצורך מימון הליך הרישוי הבנקאי משמעותיות

והפעילות עצמה אשר עשויה להיות בראשיתה הפסדית. 

קשרים אסטרטגיים ומערך התקשרויות ושיתופי פעולה עם מפיצים ובתי עסק6.7.9.4

Blender Bankבתי העסק מהווים ערוץ הפצה מרכזי בתחום מתן ההלוואות. יכולת הצמיחה של 
מהיכולת להביא לאופטימיזציה של ערוץ הפצה זה. קשרים עסקיים ואסטרטגיים ,תיגזר, בין היתר

עם המפיצים ובתי העסק נבנים על בסיס יחסים ארוכי טווח, זהות אינטרסים ותועלת הדדית.

אבטחת מידע6.7.9.5

,בכלל, ובאופן מקוון,ראימתן אשהפקדת פיקדונות ותהליך בנייתו וביסוסו של אמון צרכני בשירותי 

בפרט, מחייב רמות גבוהות של אבטחת מידע ויצירת מנגנוני תשלום מאובטחים. 

:הבנקאות הדיגיטליתהיציאה העיקריים מתחום מי וחסמלהלן יפורטו 

לקוח מנתוני בנק ליטא, בקישור שלהלן:86
https://www.lb.lt/en/authorisation-of-banks#ex-1-11
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, אשר חלקו אירוןמיליו17-כאשראי בסך של בליטא קבוצה העמידה ה2020נכון לחודש דצמבר 6.7.9.6

הסכמים למתן קווי :חיצוניים, כגוןמממניםגורמים עם הקבוצה של התקשרויותממומן באמצעות 

אלו מחייבות את נסיבות. כמו כן, מרבית התקשרויותיה עם לווים הן לטווח ארוך גם כן. אשראי

לכל הפחות גם לאחר קבלת הרישיון הבנקאי,,כאמורלהמשיך ולתפעל את מערך ההלוואותה קבוצה

ידי ספקי המימון -ידה, ופירעון מלוא ההלוואות שניתנו לה על-עד להחזר מלוא ההלוואות שניתנו על

החיצוניים כאמור.

תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם6.7.10

מסורתיים הם בנקים הבנקאות הדיגיטליתבתחום ה קבוצההתחליפים העיקריים לפעילות 6.7.10.1

.EEA-במדינות ההפועלים ,יםאחרםדיגיטלייו

מהווים בנקים,בנקאי וכן-האשראי, חברות האשראי החוץכרטיסי חברות -בתחום מתן אשראי 6.7.10.2

.תחליפים עבור לקוחות הבנק

בבנקים , בבנקים דיגיטליים אחריםת, ללקוחות הבנק יש אפשרות לנהל פיקדונותהפיקדונובתחום6.7.10.3

שוק ההון.:רים, כגוןבאפיקים אחלהשקיע את כספם ,וכןמסורתיים

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו6.7.11

.תשקיףל6.13עיףסלפרטים אודות התחרות בתחום, ראו 

ושירותיםמוצרים6.8

צרכניאשראימתן

בתחום מספר שניםפעילה מזה ה קבוצה. הקבוצהתבסס על יכולת טכנולוגית קיימת ומוכחת של ממוצר זה 6.8.1

,החברה טייבה) מתאימות, וצברה ידע וניסיון רב. ITתחה תשתיות מחשוב (יתיווך באשראי, פמתן אשראי ו

אשראי ההעמדת . ם בהמשתמשיהאלפי עשרותוכיילה את המערכת הטכנולוגית לאורך השנים למול שכללה

. הקבוצההקיימת של IT-על בסיס תשתית ה,באופן מקווןתתבצעמצרכני ה

לרוב אינו מגובה ש, בנקודות מכירהואשראיבסיסיאשראי צרכניהבנק יתמקד במתן ,בשלבים הראשונים6.8.2

הבנק יעמיד ,בשלב שני. כפי שמבצעת הקבוצה, נכון למועד התשקיף, בליטאבבטחונות (שעבודים) מצד הלווה,

ת יחוויBlender Bankללקוחות הפוטנציאלים של ציע תהקבוצה גם משכנתאות וסוגי אשראי צרכני נוספים.

של, וישתמש ביכולות הטכנולוגיות בלקוחות בעלי כושר פירעון גבוה. המאמץ השיווקי יתמקד לקוח איכותית

.הגופים המסורתייםהמאפשרות חווית לקוח עדיפה משל החברה

במהירות קבלת החלטות. כל זה באופן דיגיטלי ובפשטות, בידידות מרבית למשתמש יםאופיינהקבוצה משירותי 6.8.3

לחלוטין, עם מעורבות מינימלית של גורם אנושי בתהליך קבלת ההחלטה למתן אשראי. תהליך קבלת ההחלטה 

. זמן קצר משמעותית מזה של גופים מסורתייםנמשך

מלבד ת קבע. באמצעות חשבוניות אלקטרוניות והוראושנגבים ,תבצע בתשלומים חודשייםמהחזר האשראי6.8.4

פעמית ודמי ניהול חודשיים.-יהיה כרוך בתשלום עמלה חדהאשראי שיועמד ללקוחות הבנק,הריבית
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הדיגיטלי הינן בבחינת הבנקידי-עלשיועמדולשירותיםביחס, לעילזה 6.8, כאמור בסעיף הקבוצהתכניות

לחברההידועים, הקיימיםהשוקתנאיעלומבוססותמידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

שלאככלוזאת, לפועללצאתשלאאולהשתנותעשויותכניות אלו הבנקאי. לפיכך, תישיוןלקבלת הרוכפופות

.לחברההידועיםמאלושוניםיהיוהשוקשתנאיככל/או והבנקאיהרישיוןיתקבל

ושירותיםמוצריםורווחיותהכנסותפילוח6.9

, הקבוצהמתן האשראי של מפעילותותהנובעברוטו, ללא הכנסות בין מגזריות, להלן נתונים אודות ההכנסות 

מועדים בהקבוצה ברוטו של הכנסות המסך ןושיעורמגזרי פעילות בדוחות הכספיים,לבאורבהתאם

: הרלוונטיים לתשקיף

30ליום ביניים הכספיים דוחות ל3באור , ו2019לשנת השנתיים הכספיים בדוחות 4באור ורא,למידע נוסף

.2020ביוני 

מוצרים חדשים6.10

תפיקדונו6.10.1

ה להציע סל קבוצכניסה לתחום קבלת הפיקדונות תתאפשר עם קבלת הרישיון הבנקאי ותאפשר ל6.10.1.1

מקיף יותר. ומוצריםשירותים 

מבנקים המאפשרים קבלת פיקדונות ,ייםתמדינ-ביןפתרונות באירופה האחרונות התפתחו בשנים 6.10.1.2

חסמי מחלק). פתרונות אלה הורידו marketplaceעל בסיס מכרז בזירות מסחר ייעודיות (אירופאים

אפשרויות חדשות של גיוס לקוחות ונגישות למקורות ה קבוצההכניסה למוצר זה, ובכך פתחו בפני 

ידי זירת המסחר והחברה משלמת דמי -עלנעשהכך שגיוס הלקוחות ,B2B2Cבמודל של מימון

בנקים אירופאים גייסו עשרות למועד התשקיף,נכון .הפיקדונות המגויסיםהצלחה בלבד על 

.דרך אפיק זהקדונות יבפאירומיליארדי 

לניהול פיקדונות המובילה התיווךלא מחייב עם פלטפורמת במזכר הבנותהקבוצה התקשרה6.10.1.3

ףסעיורא,Raisinנוספים אודות ההתקשרות עם לפרטים .״)Raisin(״Raisin GmbHבאירופה בשם

. לתשקיף6.18.1

לבנקים לרכוש לקוחות ,מחד,קדונות באירופה מאפשרתילתיווך פהפתוחה בנקאות הפלטפורמת6.10.1.4

הלקוחות נהנים מגישה פשוטה וקלה למספר רב של מאידך,ו, יםהבנקשלסכון יחדשים דרך ערוצי הח

אפיקי חיסכון בנקאיים שונים. הבנקים הפעילים בפלטפורמה ברובם מרחבי השוק האירופאי 

פלטפורמות ,קדונות. בנוסף להפניית הלקוחות לבנקים השוניםימחזיקים בביטוח פ,וכןהמשותף

הקבוצהברוטושיעור (%) מכלל הכנסות)באלפי ש"ח(ברוטוהכנסות
החודשיםלששת

ביוני30שהסתיימו ביום 
31לשנה שהסתיימה ביום 

בדצמבר
החודשים לששת

ביוני30שהסתיימו ביום 
31לשנה שהסתיימה ביום 

בדצמבר
20202019201920182020201920192018

הכנסות
ברוטו
ממתן 
אשראי

2,6811,6513,8531,26937.7%33.8%32.3%23.6%
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האינטרנט של לפי אתרי קדונות.יוץ של הפלעיתים מספקות גם שירותי תפעול במיקור חהתיווך הללו 

רו אימיליארד 50-הופצו מעל ללמועד התשקיףנכון ,שתי החברות המרכזיות בתחום באירופה

87.אלובערוציםקדונות יבפ

כחלק מתכנית ביטוח הפיקדונות של האיחוד בהתאם לרישיון הבנקאי, הפיקדונות יהיו מבוטחים 6.10.1.5

, הפרטניים שלהבהתאם לכללים תכנית ביטוח הפיקדונות כל מדינה מסדירה את 88האירופי.

עד סכום של שעומד על,שצריכים לעמוד בסטנדרט מינימאלי של תכנית ביטוח הפיקדונות האירופית

.לקוחלכל אירו100,000

ללאהניתנים למשיכה בכל עת קדונותפי–שני סוגי פיקדונות יציעBlender Bank-בכוונת הקבוצה ש6.10.1.6

זמןלפרקלמשיכהניתניםשאינם יקדונותופ"),למשיכההניתניםפיקדונות("מוקדמתהודעה

אלא אינו ניתן למשיכה מוקדמת אשר , חוזרתבלתיבהתחייבותפיקדון במדובר-כלומר, מסוים

89").חוזריםבלתיפיקדונותהבנק ("להסכמתבכפוף

גם הפלטפורמות מציעות , אם כי התיווךהנפוץ בפלטפורמות חוזרים הם הסוג הפיקדונות הבלתי 6.10.1.7

הניתנים למשיכה.פיקדונות

בפעילות הליבה של מתן אשראי וניהול פיקדונות, בכוונת הקבוצה Blender Bankלאחר ביסוס מעמדו של 6.10.2

מתן ניהול חשבון עו"ש, לשקול להרחיב את סל השירותים המוצע ללקוחותיה לתחומים משיקים נוספים, כגון: 

הרחבת סל השירותים כפופה .רכב):(כגוןבבטוחותהנפקת כרטיסי אשראי והעמדת אשראי מגובה משכנתאות, 

וכן, לבחינת הכדאיות הכלכלית, התאמת המערכת הטכנולוגית, גיוס לאישורים הנלווים מהרגולטור הרלוונטי

.כח אדם נדרש וכל כיו"ב

ויתכן שגם לתחומים משיקים פיקדונות הניהול הבנק לתחום כניסתבדבר לתשקיף6.10ל בסעיף והכלהמידע

ועשויהודאיתאינההתממשותואשרכהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, , עתידפניצופהמידעבבחינתהינו, נוספים

נוספים ובשל כך הבנקאיים השירותים הובאירופההפיקדונותבתחוםומגמותםישינוי, בשל היתרבין, שונהלהיות

בשליטת שאינם, שהינם תלויים בקבלת אישורים רגולטוריים, שאינם מצויים במועד התשקיף בידי הקבוצה

השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.להם ה ואשר עשויה להיות קבוצה

לקוחות6.11

בנקודות צרכנים,וכןתמסורתיהבנקאות של מערכת הלקוחות הואBlender Bankהיעד המרכזי של לקה6.11.1

. הקבוצהבכפוף לעמידה במנגנון החיתום המחמיר של ,מכירה

החברות בתחום הפצת פיקדונות, בקישורים שלהלן:לקוח מאתרי האינטרנט של 87
https://www.raisin.com/

 https://www.deposit-solutions.com/
לקוח מאתר האינטרנט שבקישור שלהלן:88

more/html/deposit_guarantee.en.html-me-https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell
בלתיפיקדונות(irrevocable deposits-ו) משיכהלהניתנים(פיקדונות revocable deposits:הםאלופיקדונותלסוגיבאנגליתהמונחים89

).ניתנים למשיכה
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אשראי, בתחום מתן הקבוצה שונות: לקוחות קיימים של לקוחות קבוצות בארבעתמקד להה קבוצהבכוונת 6.11.2

B2B2Cהחברה מסוג ולקוחות של מפיציבנקאי -לקוחות של בנקים מתחרים, לקוחות של חברות אשראי חוץ

נקודות מכירה (אונליין ופיזיות). ובהם גם(מפיצים, ואתרי השוואת מחירים לאשראי) 

אשראי. ההוא הלקוחות הקיימים של בלנדר ליטא בתחום מתן Blender Bankידי של י, קהל היעד המכאמור6.11.3

ם לקוחות פרטיים, שכירים, אשר נוטלים אשראי למטרות צרכניות. ינבתחום זה הה קבוצהמלקוחות 90%-כ

אינה מעמידה אשראי לגופים עסקיים. ה קבוצהלמועד התשקיף, 

אין לה למועד התשקיף, ור הרחב בליטא, שבלנדר ליטא עוסקת במתן אשראי ללווים רבים מתוך הציבמכיוון6.11.4

תלות בלקוח/לווה בודד. 

או יותר 10%ממנו מהוות יהלקוח אשר הכנסותלקבוצה למתן אשראי אין הקבוצה למועד התשקיף, בפעילות 6.11.5

מסך הכנסות החברה במאוחד.

שיווק והפצה6.12

ההפצה הבאים בהם יפעל בערוצי Blender Bank, של החברה כבנק דיגיטליאשראיהמתן לזרוע בכל הנוגע 6.12.1

:שימוש נכון למועד התשקיף בפעילותה למתן אשראיהקבוצה עושה 

6.12.1.1Business to Client)C2B(- לרבות "ניוערוץ הפצה של) מדיה") השונים, -פרסום באמצעי המדיה

ללא קשר,דמי השיווק משולמים מראשבערוץ שיווק זה,.רשתות חברתיותבבגוגל ושיווקי קידום 

מודעות להעלאת הבעיקר ערוץ שיווק זה מיועד . מחושבות בדיעבדועלויות רכישת הלקוח ,לתוצאות

.ישיר באמצעות הפלטפורמהניתן ללקוחות באופן זהבהלוואות קטנות. אשראי ואפקטיבימותגל

6.12.1.2Business to Business to Client)B2B2C(- לרוב ערוץ הפצה דרך מפיצים, לרוב בתי עסק, אשר

ידי -עלשהופנומשווקים הלוואות בתמורה לעמלה ו/או תגמול הצלחה המבוסס על לקוחות משלמים 

,)POS-Point of Saleאותם מפיצים. מקרה פרטי של ערוץ הפצה זה הוא מכירה בנקודת מכירה (

רכישה מוגדרת בנקודת המכירה. -קרי פיזית, דיגיטלית או טלפונית, כך שמדובר באשראי למטרה, 

הלקוח נהנה מפריסת כספי האשראי מועברים ישירות לבית העסק כסכום חד פעמי, ואילו

התשלומים.

:הבנקאות הדיגיטלית, לפי תקופות הדיווחבפעילות אפיקי שיווק העמדת האשראיפילוחלהלן 

ערוץ ההפצה
בדצמבר31-בשהסתיימהלשנהביוני30-בשהסתיימוחודשים6-ל

20202019201920182017

B2B2C לרבות)POS(93%79%82%73%45%

B2C7%12%11%22%48%

0%9%7%5%7%(לקוחות קיימים)אחר

בלנדר ליטא התקשרה בהסכמי הפצה עם צדדים שלישיים, לפרסום, שיווק והפניית לקוחות לקבלת אשראי 6.12.2

המפיץ זכאי לעמלת הפצה בשיעורים משתנים, פי תנאי הסכמי ההפצה, -צרכני באמצעות הפלטפורמה. לרוב, על

ידי המפיץ. -שהופנו לה עלללקוחות בלנדר ליטא ידי -כנגזרת של סך ההלוואות החודשיות שהועמדו על
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בלנדר ליטא רשאית לסרב להעמיד הלוואה ללקוח מטעם המפיץ בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובהסתמך על 6.12.3

. המערכת החיתום של

מפיצים לשילוב אשראי בנקודות מספר רב של ישנן התקשרויות לשיתוף פעולה עם ה קבוצללמועד התשקיף, 6.12.4

, אשר אובדנו ישפיע מהותית לרעה על ומכירה בבתי עסק ואין לה תלות בבית עסק ו/או משווק אחר כלשה

תחום הפעילות. תוצאות 

בשלב הראשון בכוונת הקבוצה, כי , תשקיףל6.10.1בסעיף לפעילות קבלת הפיקדונות, כאמור בכל הנוגע 6.12.5

נפחי הפעילות . נוכח Blender Bankהראשי עבור ערוץ ההפצה יהיו קדונותיפלטפורמות השוואת המחירים לפ

לשוק תהיה Blender Bankו של כי חשיפת מוצרי,החברה צופה, המשמעותיים של הפלטפורמות באירופה

משמעותית. 

הינו שלאחר שעברו את תהליך ההזדהות והעבירו הפתוחה היתרון המשמעותי ללקוחות פלטפורמות הבנקאות 6.12.6

קדונות בעשרות בנקים שונים ברחבי ייכולים לנתב את כספם לאפיקי חיסכון ופהם כסף לחשבונם בפלטפורמה, 

קלות התפעולית מאפשרת השכן ,האירופאי המשותף ללא תהליך הזדהות נוסף. זהו יתרון משמעותיהשוק 

. ללקוחות לחלק את כספם על פני מספר רב של בנקים שונים

תכניות הקבוצה ביחס לערוצי ההפצה של פעילות קבלת הפיקדונות הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

בוססות על הכרת השוק, נכון למועד התשקיף. תכניות אלו עשויות להשתנות בהיותה של פעילות ניירות ערך, ומ

קבלת הפיקדונות כפופה לקבלת הרישיון הבנקאי, אשר טרם התקבל, וכן, בשל שינויים חיצוניים שיחולו בשוק 

זה.

תחרות6.13

קיימת של זרוע פעילות ק הן המדינות שבהן לבנBlender Bankהראשונות לפעילות כאמור לעיל, מדינות היעד 6.13.1

, שבאה לידי ביטוי בריבוי שחקנים, ולצד בלנדר ליטא בינוניתתחום זה בליטא מאופיין בתחרותיות מתן אשראי. 

וחברות כרטיסי אשראי. בשנים )כדוגמת ספקי אשראי חוץ בנקאי(, גופים פיננסיים פועלים תאגידים בנקאיים

א נוקטת צעדים להגברת התחרות בשוק, באמצעות מתן רישיונות לפעילות לשחקנים האחרונות ממשלת ליט

יצירת משטר רגולטורי יעיל.,חדשים מחוללי תחרות וכן

) Credit Unionsהתחרות העיקרית בתחום האשראי הצרכני היא מצד התאגידים הבנקאיים, איגודי אשראי (6.13.2

) נוספים, כדלקמן:Consumer Credit Providersבנקאיים (-ונותני אשראי חוץ
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בנקאיים, אך תחום הבנקאות בליטא הינו ריכוזי םבליטא פועלים עשרה תאגידי–תאגידים בנקאיים6.13.2.1

, Swedbank–ידי חמישה בנקים עיקריים -מן הנכסים מנוהלים על70%-באופן משמעותי, כאשר כ

Luminor ,SEB Banka ,AB Šiaulių Bankasו-Citadele ,מתוכם .Swedbank הוא הבנק המוביל

לקוחות עסקיים. נכון ליום 83,000-לקוחות פרטיים ו900,000סניפים, 36עובדים, 1500-בליטא, עם כ

10.4-ידי התאגידים הבנקאיים בליטא עומד על כ-, היקף האשראי הצרכני שניתן על2019בדצמבר 31

90.אירומילארד 

איגודי 60, בנק ליטא מפקח על 2020באפריל 1נכון ליום –91בנקאי ואיגודי אשראי-נותני אשראי חוץ6.13.2.2

CCPגופים בעלי רישיון 52אירו. בנוסף, ישנם ןמיליו587-אשראי, עם היקף אשראי מצטבר של כ

לקוחות. החברות 421,000-אירו ולמעלה מןמיליו715-של כבנקאי -חוץבליטא, עם היקף אשראי 

 Šilutė credit union,Mėmelio taupomoji kasaהעיקריות בתחום זה, למיטב ידיעת החברה, הינן

credit union ,Šeimos credit union,וחברות נוספות בהיקפי , אשר שלושתן הינן איגודי אשראי

נתח השוק של כל אחת מהחברות 2020ביוני 30יום נכון ללמיטב ידיעת החברה, נמוכים יותר. ילותפע

92הוא כדלקמן (באלפי אירו):המוזכרות לעיל 

שם

ידי -היקף אשראי שניתן עלהיקף נכסים מנוהלים
היקף פיקדונות מנוהלאיגוד האשראי

סכום

מתוך סךשיעור
כל הנכסים 
-המנוהלים על

ידי כל איגודי 
האשראי

סכום

מתוך סך שיעור
כל האשראי

ידי כל -שניתן על
איגודי האשראי

סכום

מתוך סך כל שיעור
הפיקדונות המנוהל 

ידי כל איגודי -על
האשראי

Šilutė credit33,4797.1% 27,2007.6% 28,8137.3% 

Mėmelio 
taupomoji 

kasa credit 
union

32,4766.9% 23,0416.4% 29,9387.6% 

Šeimos credit 
union30,1096.4% 24,6506.9% 24,1106.1% 

שיווק ישיר במקביל ליתר באמצעות יהםמציעים אשראי ללקוחותבנקים מסורתייםבתחום האשראי הצרכני 6.13.3

ידי תאגידים אלה, דרישות הסף גבוהות -ידם. לרוב, בהלוואות כאמור הניתנות על-השירותים המוענקים על

ותנאי ההלוואה קשיחים.

להתגבר, בשל כניסתן של שחקניות עשויה החברה, בעתיד הנראה לעין מידת התחרותיות בשוק זה להערכת6.13.4

שדרוג פעילותם של שחקנים קיימים. להערכת החברה, הגורמים החיוביים המשפיעים על ,חדשות לשוק וכן

, בקישור שלהלן:ליטאהבנק המרכזי שלהאינטרנט של אתרלקוח מתוך 90
https://www.lb.lt/en/loans-to-households-by-purpose-and-original-maturity

), ואשר רשאי לקבל owned Cooperative-A memberהפועל, מוחזק ונשלט על בסיס שיתופי (,איגוד אשראי הוא מוסד אשראי91
https://www.lb.lt/en/fs-. ראו מידע בקישור שלהלן: פיקדונות, לספק אשראי ולהעביר כספים, וכן, לספק שירותים פיננסיים נוספים

unions-credit.

, בקישור שלהלן: ליטאהבנק המרכזי שלהאינטרנט של אתרלקוח מתוך 92
-sectors/credit-institutions/financial-nancialfi-of-functions/supervision-https://www.lb.lt/uploads/documents/files/EN/our

EN.xlsx-20200701-atskleidimas-info-union/ku
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ולה רבים ) שיתופי פע2) טכנולוגיה מתקדמת; (1לעומת מתחריה בשוק הם: (ה קבוצהמעמדה התחרותי של 

) מסלולי הלוואה רבים ומגוונים המתאימים 4) מיומנות תפעולית וידע מקצועי; (3טווח עם בתי העסק; (-כיוואר

.וטומציה נרחבת המקטינה משמעותית עלויות) א6; (הקבוצה) אמון ציבור הלקוחות בשירותי 5לצרכי הלקוח; (

ידי הצעת מגוון מסלולי מימון עם תנאים -על, וזאתמתמודדת עם התחרות הקיימת בשוקה קבוצהבנוסף, 6.13.5

לצרכיהם האישיים של הלקוחות, חדשנות האשראיאטרקטיביים, שדרוג תמידי של הפלטפורמה, התאמת תנאי 

שיווקית ומאמצי קידום מכירות נרחבים.

ה ו/או של מתחריה בתחום הקבוצתשקיף, אין ביכולתה של החברה להעריך את נתח השוק שלהנכון למועד6.13.6

עילות זה. פ

בנקאיים מקיימים אסטרטגיית ריבית אפסית בשל בסיס הלקוחות הרחב התאגידים הרובבתחום הפיקדונות, 6.13.7

התאגידים הבנקאיים ואיגודי האשראי מציעים שיעורי יתרשלהם והיקף סל המוצרים שהם מצעים ללקוחות. 

מרמת ההיכרות של הציבור עם ,היתרגובה הריבית מושפע, בין ריבית גבוהים יותר בגין הפיקדונות כאשר 

המוסד הפיננסי. 

,ממספר שחקניםתמורכבEEA-הבמדינותוהפיקדונותהצרכניהאשראיבשוקהתחרות, יותרהרחבבמישור6.13.8

אשר מהווים את התחרות העיקרית בתחום זה:

הבנקים המסורתיים באירופה גדולים יותר, בעלי חוזק פיננסי מחד, : תאגידים בנקאיים מסורתיים6.13.8.1

בנקים ,מאידך.Blender Bank-ביחס לגדול יותר, בעלי משאבים רבים, מוניטין ברור ומותג מוכר 

אשר מקשות על הגמישות ,בעלי מערכות ליבה ותיקותוהינם אלו אינם חדשניים טכנולוגית וארגונית 

י מדיניות חיתום קשיחה ואיטית.רובם בעלכן, וכמ. התפעולית

אחת מההתפתחויות שצפויה להשפיע על מערכת הבנקאות בשנים הבאות היא : בנקים דיגיטליים6.13.8.2

, Monzo:כמו,בנקים דיגיטלייםותהמספקות שירותים פיננסיים ומקימ,כניסתם של חברות פינטק

Tide ,Starling ,N26, Revolut ,Klarna ,Fidor ,Lunar Way ,Hello Bank!ו-Holvi בנקים .

אשר מתחרים בבנקים המסורתיים ופועלים על בסיס פלטפורמה ,דיגיטליים בולטים באירופה

(שביצעה את הליך קבלת הרישיון הבנקאי באמצעות בנק Revolutבין היתר, ,דיגיטלית בלבד, הם

-וAtom Bank  ,Starling Bank ,OakNorthה פעיליםבבריטני,EEA-המדינותבN26-וליטא)

MonzoבצרפתוOrange Bank(של המפעיל הסלולרי)בדומה ל .-Blender Bank דיגיטליים , בנקים

משתמשים במערכת טכנולוגית מתקדמת, אשר מאפשרת גמישות, מהירות ומתן שירותים אלו

רובם מתמקדים בניהול חשבון ,Blender Bankתכניות , אך בשונה ממותאמים אישית ללקוחות

העו"ש וכרטיסי החיוב של הלקוח, ורק לאחר מכן בהעמדת מוצרים נוספים.

, מתוכם הבנקים הדיגיטליים EEA-במדינות האשר פועלים ,להלן פירוט הבנקים הדיגיטליים הבולטים6.13.9

93:(שפועל  באסטוניה)N26-וRevolutשפועלים במדינות הבלטיות הם 

6.13.9.1Revolut:שומון סלולרי וללא אתר אינטרנטיפועל באמצעות יזה בבריטניה. בנק 2015-הוקם ב,

העברות כספים בינלאומיות בחינם. נכון ניהול עו"ש ו:כגון,מציע מוצרים ושירותים תחרותייםו

.התמורות המרכזיות במערכת הבנקאותדוחראו 93
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פתיחת :כגון,מאפשר שירותיםRevolut.משתמשיםמיליון 10מעל זה , יש לבנק התשקיףלמועד 

סוגי מטבע, הוראות קבע, משיכת כסף מכספומט 24-ות ספורות, העברת כספים בחשבון תוך דק

חמישה סוגי מטבע קריפטוגרפים.דרכו אפשרות לקנות ולמכור נהיש,ורכישת ביטוח בריאות. בנוסף

6.13.9.2Monzo:שומון סלולריייש רק יזה משתמשים. לבנק 600,000-ומונה יותר מ2015-הושק בבריטניה ב

מעבדת הושקהדוגל בה, זה . כחלק ממגמת השקיפות שבנק ומתמקד בעיקר בפעילות עו"ש ותשלומים

.חדשנות בשיתוף עם הלקוחות כדי לפתח מוצרים חדשים

6.13.9.3N26 :אחד מהשחקנים המובילים בשוק ובעל רישיון בנק. בשל מהווה .בגרמניה2015-הושק ב

החל זה שמרנות מערכת הבנקאות המקומית, קצב הצמיחה שלו נמוך משל דומיו בבריטניה. בנק 

תחת רישיונו המקורי, שתקף באזור האיחוד בנק זה להתרחב גם לבריטניה ולארה״ב. בבריטניה פועל 

שהוא בעל רישיון בנקאות תוך שיתוף פעולה עם בנקאת פעולותיוזה ובארה״ב מספק בנק ,האירופי

.(Axos Bank)מקומי

6.13.9.4Starling Bank :שומון סלולרי. לבנק יש רישיון בנקאות. זה הבנק יבבריטניה רק עם י2014-הושק ב

הדיגיטלי הראשון שהציע חשבון עסקי ובשנים האחרונות חלה צמיחה ניכרת במספר החשבונות 

2018וכבר באמצע שנת 19,000-עמד מספר חשבונות אלה על כ2017סוף שנת , כשבזההמנוהלים בבנק

חשבונות. יש הגורסים שלחשבון העסקי תרומה משמעותית לרווחיות הבנק. 59,000-עמד על כ

, ובפרט תחרות עתידית Blender Bank-התחרות הקיימת בשוק ל, בדבר תשקיףל6.13סעיףל בוהמידע הכל

אשר כהגדרתו בחוק ניירות ערך, , הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, על מתחריההקבוצה של ויתרונותיה

שונה, בין היתר, בשל התבססות החברה על המידע הקיים בדבר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות

, נכון למועד התשקיף. הערכות ותחזיות כאמור לעיל עלולות שלא הבנקאי והמוסדות הקיימיםהמגמות בתחום 

השפעה מהותית על הערכות ותחזיות להם להתממש בשל נתונים שאינם בידיעת החברה ואשר עשויה להיות 

.החברה האמורות לעיל
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הון אנושי6.14

Blender Bankשלמתוכנןארגונימבנה6.14.1

אביב.גל"ר דיהיה  Blender Bank"ל מנכ6.14.2

היתר, ביןבליטא, ה קבוצהכוח האדם שברשות לצד, יכלולהרישיון הבנקאי, הבנק לדרישותבהתאם6.14.2.1

הגופים הבאים:את

רב בתחום הבנקאות, ניסיון) דירקטורים בעלי 3שלושה (לפחותמיהיה מורכב אשר ,דירקטוריון הבנק6.14.2.2

האשראי ושירותים פיננסיים;

) חברים לכהונה של ארבע 5חמישה (מתהיה מורכבתאשר ,מועצת המנהלים (נושאי המשרה והמנכ"ל)6.14.2.3

נוספת;ונההלכ) שנים עם אפשרות 4(

94:)הדירקטוריון של הבנקי רחבלא כולל(שצפוי כי יעבדו בבנק יהיה כדלקמן,העובדים במשרה מלאהסך 6.14.3

עם התרחבות הפעילות יתכן וצוות הבנק יגדל בקצב מהיר יותר.94

שנה ראשונה 
לפעילות

שנה שנייה 
לפעילות

שנה שלישית 
לפעילות

שנה רביעית 
לפעילות

שנה חמישית
לפעילות

סה"כ 
העובדים

3642505557
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:מחלקותלפי הקבוצה של מתן האשראי בפעילות להלן התפלגות העובדים הקיימת 6.14.4

, בקבוצהלפרטים בדבר טיבם של הסכמי העסקה, שינויים מבניים, תכנית תגמולים, תכניות התייעלות וכיו"ב6.14.5

.תשקיףל6.35ראו סעיף 

כהגדרתו, ידהאדם בתחום הבנקאות הדיגיטלית מהווה מידע צופה פני עתכחהקבוצה ביחס למצבת תכניות

המידע הקיים ועלזאתלפעילותביחסבקבוצההקיימתהעסקיתהתכניתעלומבוססות, ערךניירותבחוק

, נכון למועד התשקיף. הערכות ותחזיות כאמור לעיל הבנקאי והמוסדות הקיימיםר המגמות בתחום בדב

ואשר או בשל שינויים שיחולו במגמות האמורותעלולות שלא להתממש בשל נתונים שאינם בידיעת החברה

עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות ותחזיות החברה האמורות לעיל.

שירותיםספקים ונותני 6.15

: עיקריעם ספקים. להלן יובא פירוט לעניין ספק הקבוצה במסגרת פעילותה השוטפת מתקשרת 

Raisinעם לא מחייבמזכר הבנות

פלטפורמת Raisinהבנות לא מחייב, לפיו תספק במזכר Raisinעם הקבוצה התקשרה 2020ספטמברבחודש

להיות ספק מהותי של החברה העתידRaisin. הקבוצהשל הפעילות הבנקאיתקדונות בבנקאות פתוחה עבור יפ

יכולה להתקשר ה קבוצהישנם ספקים נוספים בתחום שבמידת הצורך ,זאתיחד עםבהפצה ותפעול הפיקדונות. 

.תשקיףל6.18.1עיף ס, ראו Raisinעם לפרטים נוספים אודות מזכר ההבנותאיתם במקום. 

מימון6.16

לדוחות ד'1ובאור תשקיף ל6.40-ו6.18.3, 6.18.2פים סעיראו ,הקבוצהשל מקורות המימוןלפירוט בדבר 

.2019לשנת השנתיים הכספיים 

הקבוצהמגבלות ופיקוח על פעילות 6.17

בנקאי. הרישיון הנמצאת בשלבים מתקדמים בהליך קבלת הקבוצה , התשקיףלמועדנכון 6.17.1

. EEA-המאפשר לבצע פעילות בנקאית דיגיטלית בכל מדינות ה,מדינתי-הרישיון הבנקאי הינו רישיון על6.17.2

המאפשרת להגיש בקשה לקבלת רישיון בנקאי וליהנות ,יהיו כפופים לאסדרה בליטאהבנקאי תנאי הרישיון 6.17.3

) אירו, בעוד1בסך של מיליון (מינימלי מדרישות רגולטוריות מקלות. למשל, הרישיון הבנקאי מותנה בהון עצמי 

מאפשר הבנקאיהרישיון.אירומיליון) 5(השיחמשלבסךמינימלי עצמיהוןדורשרגילאירופיבנקאישרישיון

20202019תחום עיסוק

75הנהלה

32כספים

67ומכירותשיווק 

22אחר
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השואפים Neo-Banks -, ועוד יתרונות נוספים שמותאמים לבאמצעותולהעניקשניתןשירותיםה של הבחיר

ככל EEA.95-מדינות הרחביב,ללא סניפים,במספר מדינות במקבילספציפייםלהעניק שירותי בנקאות

פי הרישיון הבנקאי, תידרש -הבנקאיים שתציע ללקוחותיה עלתבקש להרחיב את סל השירותים ה קבוצשה

.לעמוד בתנאים רגולטוריים נוספיםה קבוצה

תהליך הרישוי הבנקאיתיאור6.17.4

ידי הבנק -ליטא, אם כי הרישיון מוענק עלבנקמתנהל דרךאיבנקהרישיוןההענקתהליךבאופן כללי, 6.17.4.1

ים לקבלת החלטה מועבר, חומרי הבקשה ליטאידי בנק -. לאחר גיבוש ההמלצה עלהמרכזיהאירופי

מאפשר לפעול בתחום השיפוט של האיחוד איבנקהרישיון ה). ECB-ה(המרכזיבנק האירופילסופית 

:הבנקאיבהליך בקשת הרישיוןהעיקריים. להלן פירוט השלבים EEA-המדינות האירופי ו

המלצות לתיקון התכנית –הערכה מקדמית של התכנית העסקית ומבנה האחזקה1
.העסקית מתקבלות בדרך כלל בשלב זה

הכנה והצגה של התכנית העסקית הסופית לבנק ליטא. ככלל, –הגשת בקשה מקדמית2
לבין מבקש הרישיון. כתוצאה של בקשה מקדמית ניתן ליטא נערכת פגישה בין נציג בנק 
.י הבקשהימשוב רגולטורי בדבר סיכו

ומעבר הבקשה לבחינה ליטא הגשת בקשה רשמית לבנק –טאהגשת בקשה לבנק לי3
רגולטורית. 

המרכזי מקיימים האירופי בנק ליטא והבנק –הערכת סיכויי הבקשה ומסמכים נלווים4
במקביל הליך של בחינת הבקשה. השלמות, הערות ודרישות הרגולטורים מועברות 

למגיש הבקשה. 

האירופי א מגבש המלצה המועברת לבנק בנק ליט,לאחר הליך הבחינה–החלטה5
אשר מקבל את ההחלטה הסופית. ,המרכזי

חודשים, בכפוף להגשת כלל 6בהתאם ללוחות הזמנים, הבקשה אמורה להיבחן בתוך תקופה של 6.17.4.2

חודשים, ככל שהתגלו 12המסמכים הנדרשים, בלא צורך בהשלמות נוספות; או בתוך תקופה של 

תלבין מבקשליטא פגישה בין נציג בנק נערכה נכון למועד התשקיף, 96חוסרים או נדרשו השלמות.

התכניתהיתכנותבדברליטאבנקמאתבעל פה מקדמיאישורקיבלהה קבוצהובפגישה זו הרישיון

. והיא נערכת לביצוע השלב השלישי")העסקיתהתכנית("2019העסקית שהוגשה לאישורו באוקטובר 

לבנק ליטא בקשתהאתלאישור סופי להגישהקבוצהצפויה 2021לשנתאשון הרבמהלך הרבעון 

ידי הבנק-הבקשה עלהליך בדיקתלהערכת החברה,ההליך כאמור.במסגרתהבנקאיהרישיוןלקבלת

החברה . חודשים ממועד הגשת הבקשה לאישור סופי12עד 6בתוך להסתיים צפויהמרכזיהאירופי

.הבנקאיהרישיוןקבלתלאחרזמן קצר תתאפשרBlender Bankפעילותתחילתמעריכה, כי 

, בקישור שלהלן:ליטאבנק האינטרנט של אתרלקוח מתוך 95
3-1-banks#ex-of-https://www.lb.lt/en/authorisation

, בקישור שלהלן:ליטאבנק האינטרנט של אתרלקוח מתוך 96
3-1-banks#ex-of-https://www.lb.lt/en/authorisation
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ובדבר , ובכלל זה משמעויות קבלת האישור המקדמי, הבנקאיקבלת הרישיון המידע הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר 

חינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על בבהינוBlender Bankתתחילת פעילו

עם מגמות השוק על בסיס מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר החברההיכרותה של 

ןאינאשר, השוניםהרגולטוריםשליהםתוהחלטהתממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה, בין היתר, בשל 

השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.ןלהואשר עשויה להיות ה קבוצהבשליטת 

ידי בנק -שניתן לבלנדר ליטא על, CCP-המכוח רישיוןבמועד התשקיףנעשית בליטא אשראי התן פעילות מ6.17.5

עד אשר יתקבל הרישיון הבנקאי או ככל שהקבוצה לא תקבל את הרישיון הבנקאי, . 2017ליטא בחודש פברואר 

העסקית בהתאם לתכנית ,במדינות מרכז אירופהאת פעילות מתן האשראי משיך לפרוש להה קבוצהבכוונת 

לגיוס מקורות עבור מתן האשראי מהשוק , תוך שהיא פועלת רישיונות מתן אשראי מקומייםעל בסיס שלה, 

.הסחיר והלא סחיר

חינת מידע בבהינובמדינות מרכז אירופה פרישת פעילות מתן האשראיהמידע הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר 

תלוי בעיקר בהצלחת החברה לגייס מקורות חיצוניים למתן צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר 

.האשראי כאמור ולכן התממשותו אינה וודאית ותלויה בגורמים רבים, וביניהם מצב השווקים

בתחום הבנקאות הקבוצהות פי דין וההסדרים החוקיים המשפיעים על פעיל-להלן יפורטו בתמצית המגבלות על6.17.6

97:הדיגיטלית

הצרכניהאשראימתןלתחוםבאשרהרגולטוריתהמסגרת6.17.6.1

החברות("F1בלנדר ליטא ובלנדר ליטא -חברות בת בשתי, בעקיפין,מחזיקההחברה 6.17.6.1.1

ידי בנק ליטא, ומכוחו הן יכולות -שניתן להן על,CCPהמחזיקות ברישיון -")בליטא

-אשר הונפק על,להעניק למבקשים אשראי צרכני. רישיון זה הוא רישיון ליטאי לאומי

בתחום ה קבוצהידי הרגולטור הפיננסי של מדינה חברה באיחוד האירופי. פעילותה של 

ריות שיפורטו פעילות זה נעשית תחת פיקוחו של בנק ליטא, בהתאם למגבלות הרגולטו

וך אשראי וכמתהמאפשר לה לפעול ,EMIלהלן. כמו כן, בלנדר ליטא מחזיקה ברישיון 

וכן, להעניק שירותי ניהול חשבונות עו"ש ושירותי המחזיק חשבונות "כסף אלקטרוני"

תשלומים (דוגמת ניהול חשבון עו"ש, העברות כספים, ביצוע עסקאות, הפקדה ומשיכת 

סליקת כרטיסי חיוב) ולהנפיק ולפדות כסף אלקטרוני, בכל מדינות מזומן, הוראות קבע ו

ידי הרגולטור -שניתן לסניף בלנדר ליטא בלטביה על,בלטביהCCPשיון י, וכן רEEA-ה

מחייב EMIתוקף הרישיונות האמורים אינו מוגבל בזמן, אך עם זאת רישיון . המקומי

קיומו של הון עצמי מינימלי משתנה שישקף בכל עת את הסיכונים הגלומים בעסקיה של 

425מחזיקת הרישיון. נכון למועד התשקיף, נדרשת בלנדר ליטא להון עצמי מינימלי של 

אלפי אירו. 

יכול להתמנות כנושא משרה בגוף אדם: דרישות לעניין נושאי משרה ובעלי מניות6.17.6.1.2

ככל והוא עומד בהערכת כשירות ונאותות, המחייבת אישור של CCPהמחזיק ברישיון

, בקישור שלהלן:ליטאבנק האינטרנט של אתרלקוח מתוך 97
11-1-banks#ex-of-https://www.lb.lt/en/authorisation
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בנק ליטא קודם למינוי. המונח "נושא משרה" מתייחס לתפקידים הבאים: מנכ"ל, חבר 

) 1בנוסף, אדם ().Supervisory Council, או חבר במועצה המפקחת (עצת ההנהלהומב

של החברות בליטא, במישרין או הראשוניאו יותר מהון המניות 20%-המחזיק ב

) הינו בעל השפעה, ישירה או עקיפה, 3) בזכויות הצבעה בערך זהה; או (2(או בעקיפין; 

, מחויב אף הוא לעמוד בדרישות הסמכה ואישור בליטאעל קבלת ההחלטות בחברות

בהתאם, כל אדם המבקש להתמנות לנושא משרה, או לרכוש רגולטוריות באופן אישי.

, מחויב בקבלת אישור מראש מבנק ליטא, בהתאם לנסיבות. ות בליטאבחברמניות 

החברות בליטא חבות בדיווח לבנק ליטא בדבר שינויים בזהות נושאי המשרה או בעלי 

המניות, ולהגיש לבנק ליטא את המידע הנדרש לצורך בחינת עמידתם בדרישות כאמור.

ודרישות מסוימות על אדם המחזיק, מחיל חובות EMIהדין החל על בעלי רישיון 

במישרין או בעקיפין, בהחזקה המהווה שיעור "החזקה מהותית" בהון המניות המונפק 

10%"החזקה מהותית" מוגדרת כהחזקה בשיעור של .EMI-והנפרע של בעל רישיון ה

ו/או מזכויות EMI-ומעלה מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בעלת רישיון ה

ו/או זכויות הצבעה המקנות למחזיק בהן את הזכות להשפיע באופן מהותי הצבעה בה

על הנהלת החברה. אדם בעל החזקה מהותית, חייב להיות בעל יכולת להבטיח ניהול 

כן, -, וכן, להיות בעל מוניטין וביסוס כלכלי. כמוEMI-תקין של החברה בעלת רישיון ה

ורית ואישור מראש של בנק ליטא, בהחזקה מהותית כפופים לבחינה רגולטיםמחזיק

בנוסף, בעלי מניות בחברה בעלת טרם הפיכתם למחזיקים בהחזקה מהותית כאמור.

הנוגעותבדרישותלעמודמחויבים, המונפקמהונה25%מעל המחזיקיםEMIרישיון 

הלאומילביטחוןחשיבותבעליענייניםלהגנתהחוקפי -עללאומילביטחוןלאינטרסים

בהתאם, כל אדם שבכוונתו לרכוש החזקה בהון המניות המונפק והנפרע של .ליטאשל

, מחויב בעמידה בדרישות כאמור25%בשיעור העולה על EMI-החברה בעלת רישיון ה

הודעות לבנק ליטא בקשר עם רכישת רגולטוריות כאמור לעיל ובקבלת היתר בהקשר זה.

וכר של החזקה זו, כולה או חלקה.ת הן מצד הרוכש והן מצד המוהחזקה מהותית, נדרש

הקוד האזרחי בעניין :הערכת יכולת האשראי של מבקשי האשראילענייןדרישות 6.17.6.1.3

אשראי צרכני בליטא מחיל על החברות בליטא דרישות וחובות רגולטוריות באשר 

לקבוע בליטא על החברות 98ליכולתן להעריך את יכולת האשראי של מבקשי אשראי.

לאופן בו מתבצעת ההערכה, בהתאם לדרישות התקנות להערכת יכולת נהלים פנימיים 

הקוד האזרחי בעניין עוד קובע 99אשראי של לווי אשראי צרכני ומתן הלוואות אחראיות.

כי על החברות בליטא לבחון באופן ספציפי מאגרי מידע ומרשמים זמינים ,אשראי צרכני

ידי בנק ליטא -המנוהלת עלביחס למבקשי אשראי, בין היתר, לבחון את הרשימה

98it of the Republic of LithuaniaThe Law on Consumer Cred– :הקוד האזרחי בעניין אשראי צרכני בליטא, בקישור שלהלן
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e86e8310231911e6acbed8d454428fb7?jfwid=181l7lifma

99Regulation on Assessment of Creditworthiness of Consumer Credit Borrowers and Responsible Lending approved by 
Resolution No 03-62 of the Board of the BoL of 16 March 2016.–צרכני ומתן התקנות להערכת יכולת אשראי של לווי אשראי

פי בנק ליטא, בקישור שלהלן:-, עלהלוואות אחראיות
https://www.lb.lt/uploads/documents/files/EN/our-functions/financial-stability/RLR_(consumer%20credits)_03-
62_EN.pdf
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או להשתמש בראיות אחרות 100הכוללת אנשים מוחרגים מהסכמי אשראי צרכני,

לבדיקת המידע שמבקשי האשראי מספקים. יתרה מכך, בכל בקשה משמעותית להגדלת 

ידי מבקש אשראי, על החברות בליטא לבחון מחדש את יכולת האשראי של -אשראי על

101ידע הפיננסי הנוגע למבקש האשראי כאמור.מבקש האשראי, ולעדכן את המ

בהתאם לטיב פעילותן של : חקיקה בעניין מניעת הלבנת הון ומימון פעילות טרור6.17.6.1.4

כפופות לקוד האזרחי למניעת הלבנת הון ומימון פעילות טרור הן, בליטאהחברות

לעמוד במספר דרישות עיקריות כמפורט להלן:בליטא בליטא. על החברות 

;ת הלקוחות והמוטבים שלהםזיהוי ואימו6.17.6.1.4.1

;הבטחת הערכת סיכונים נאותה, על בסיס גישה מבוססת סיכונים6.17.6.1.4.2

;ןניטור היחסים העסקיים והעסקאות של לקוחותיה6.17.6.1.4.3

;זיהוי עסקאות חשודות ודיווחן ליחידת המודיעין הפיננסית המקומית6.17.6.1.4.4

;עריכת הכשרות לעובדים6.17.6.1.4.5

;ברחבי הארגוןביצוע הערכת סיכונים להלבנת הון ומימון טרור 6.17.6.1.4.6

שמירה על מדיניות ותהליכים למניעת הלבנת הון ומימון טרור והקפדה 6.17.6.1.4.7

.על בדיקתם ועדכונם

אי עמידה בדרישות החקיקה עשויה להוביל לסנקציות שונות, וביניהן: אזהרה; קנס (עד 6.17.6.1.5

השנתיות במאוחד ות בליטא/הכנסות החברות בליטאמההכנסה השנתית של החבר10%

(במקרה של איחוד דוחות)); השהייה זמנית של נושא משרה מתפקידו; הגבלות זמניות 

; שלילת או השהיית רישיונות.ות בליטאעל פעילות החבר

במהלך העסקים הרגיל של החברות בליטא, הן אוספות, : חקיקה בעניין אבטחת מידע6.17.6.1.6

ות לרגולציה לעניין אבטחת מידע, מאחסנות ומשתמשות במידע אישי, ועל כן, הן כפופ

מכוח תקנות אלה, על החברות בליטא 102של האיחוד האירופי.GDPR-הלרבות תקנות

:לנושאים הבאים,בין היתר,לעמוד במספר רב של הנחיות, הנוגעות

עיבוד מידע אישי באופן הכולל שקיפות, מזעור נתונים, דיוק, מגבלות 6.17.6.1.6.1

;אחסון, הגנה וסודיות

הקוד האזרחי בעניין אשראי צרכני בליטא, בקישור שלהלן: 100
https://www.lb.lt/en/legislation?query=consumer+credit&ff=1&category=46&sector=&date_from=&date_to

, בקישור שלהלן: ליטאבנק האינטרנט של אתרלקוח מתוך 101
providers-credit-https://www.lb.lt/en/consumer

102Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing 

Directive 95/46/EC.–:בקישור שלהלן
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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;מחזיק המידע להוכיח ציות לעקרונות לעילאחריות 6.17.6.1.6.2

;חובה לזהות בסיס משפטי קודם לעיבוד המידע6.17.6.1.6.3

זכויותיהם של מושאי המידע, לרבות שקיפות, גישה, תיקון ומחיקת 6.17.6.1.6.4

.מידע

מחייבות את החברות בליטא בהטמעת תהליכים פורמליים GDPR-כמו כן, תקנות ה

ים, טכנולוגיות חדשות ומידע אישי לבחינת ההשלכות בתחום הפרטיות של מוצרים חדש

עשויה להוביל לענישה משמעותית, לרבות האמורות חדש. אי עמידה בדרישות התקנות 

, כתלות ות בליטאמהמחזור הגלובלי של החבר4%מיליון אירו או 20קנסות בגובה 

בחומרת ההפרה. הקנס יכול להיות מושת לצד או במקום אמצעים אחרים, דוגמת 

ת עיבוד מידע אישי.הפסקת פעילו

 Blenderכאמור,:)ed BankssSpecialiלתחום הבנקאות הייעודית (באשר הרגולטוריתהמסגרת6.17.6.2

Bank)Blender Bank UAB(שיאפשר את באופן בנקאי הרישיון הפועלת לקבלת, חברה בהקמה

), דרך בנק ECB-ה(המרכזי ידי הבנק האירופי -הפיכתה לבנק ייעודי. הרישיון הבנקאי מוענק על

תןמפיקדונות, ומאפשר לבעל הרישיון לקיים פעילות של קבלת, -EEAהמדינות ליטא, חל בכל רחבי 

בעל הרישיוןלפי בחירת ,נוספיםהעברות כספים ושירותים בנקאיים רותי תשלום ויש, הלוואות

בנק ליטא. והמרכזי הבנק האירופי םהינבלנדר ליטא על שיפקחו יםהרגולטור. בהתאם, מראש

חייב את בלנדר ליטא בעמידה בדרישות רגולטוריות החלות על בנקים מסחריים יאיבנקהרישיון ה

:אחרים, תוך שינויים כפי שיפורטו להלן

הקמת בנק ייעודי מחייב בהון עצמי התחלתי מינימלי בסך מיליון :דרישת ההון העצמי6.17.6.2.1

עצמי התחלתי היא לכל הפחות אירו. זאת, להבדיל מבנק מסורתי, בו הדרישה להון 

חמישה מיליון אירו. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם בנק ייעודי יידרש להציג הון עצמי 

התחלתי העולה על מיליון אירו, בהתאם לפעולות הבנקאיות אותן הבנק הייעודי מתכוון 

יידרש ,שיוקםלככ,הבנקלהעניק, התוכנית העסקית, ההוצאות הצפויות וכדומה.

אופן חישוב יחס הלימות .3מכח באזל יםלריתוק הון לפי כללי הלימות ההון הרלוונטי

, CET1-מורכב לרוב מרבדי ההון השוניםהון הבנק.הון הבנק / נכסי הסיכוןההון הינו 

AT1ו-T2.סיכון האשראי)RWA מורכב מממוצע משוקלל של סיכון הניתן לכל נכס (

עבור הלוואה לפיכך, .18%-16%מות ההון המקובל נע בין יחס הלי. במאזן החברה

-כתהאיםההון העצמי השונרבדיצרכנית ללא בטוחה תקינה, הקצאת ההון המלאה ב

שנתון זה אינו מדויק ויש יודגש,הלוואה שהועמדה. עם זאת,אירו1,000אירו לכל 135

ס הלווים, להתייחס לתקינה המדויקת ולחשבה בהתאם לספר ההלוואות, סטטו

קטון בהתאם יכול לגדול או לזה מספר לכן, החלטות החברה, הרגולציה, ותנאי השוק ו

.לפרמטרים נוספים רבים

להבדיל מבנק מסורתי, על בנק ייעודי ישנן הגבלות באשר : השירותים הבנקאיים6.17.6.2.2

רשאי לספק. בין אלה, בנק ייעודי כפוף למגבלות בכל הנוגע הוא לשירותים אותם 
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או קרנות פנסיה, ואינו CEFלשירותי השקעות, אינו רשאי לנהל קרנות השקעות, קרנות 

יכול לקחת חלק בפעילויות דומות לאמור.

ראשית, בעלי בהקשר זה, ישנן שתי דרישות עיקריות::עמידה בהליכי הנפקת הרישיון6.17.6.2.3

, הבנקאו יותר מהון המניות המונפק של 10%-מי שמחזיק ב-(קרי מניות מהותיים

או בהיעדרם, מייסדים המחזיקים בעיקר הון המניות או זכויות ,)בעקיפיןאובמישרין

בעלי ,ההצבעה בבנק הייעודי, כפופים לדרישות הסמכה רגולטוריות באופן אישי, וכן

או יותר מהון המונפק והנפרע של הבנק או מזכויות ההצבעה 25%-מניות המחזיקים ב

ביטחון לאומי מכוח החוק לעניין הגנה על מושאים בעלי לציות בענייני בו כפופים 

שנית, נושאי המשרה בבנק הייעודי מחויבים במוניטין גבוה חשיבות ביטחון לאומי.

ומספק וביכולת וניסיון אשר יאפשרו להם למלא כראוי את תפקידם. חובה כי לפחות 

ע. כשירות אחד מראשי הנהלת הבנק ישלוט בשפה הליטאית ויגור בליטא בדרך קב

ידי בנק ליטא טרם המינוי לתפקיד.-ונאותות נושאי המשרה נבחנות על

על הבנק הייעודי להיות בעל ארגון פנימי ונהלים פנימיים נאותים, :הליכים פנימיים6.17.6.2.4

ניהול והערכת סיכונים ונהלי בקרה פנימיים המבטיחים כי פעילות הבנק תעמוד בחובות 

על הבנק הייעודי לוודא קיומה של ביקורת ת. כמו כן,הדיווח והלימות ההון הרגולטוריו

פנימית וחיצונית.

הבנק הייעודי נדרש לעמוד בדרישות נוספות הקשורות להון, הון עצמי, :דרישות הון6.17.6.2.5

הבטחת פעילות לנזילות ומניעת חשיפות שונות. דרישות אלה משמשות כמגן המסייע 

בנקאית בטוחה ואיתנה.

למלא אחר הדרישות הרגולטוריות האמורות לצורך קבלת נערכתנכון למועד התשקיף, הקבוצה 

הרישיון הבנקאי.

מגבלות נוספות6.17.6.3

, לאחר ביסוס פעילותה בליטא. בכוונת הקבוצה להתפתח ברחבי השוק האירופאי המשותףכאמור, 

והוא תחום מוסדר EEA-ות המדינבעלי רישיון בנקאי זהה בכל הדין החל על פעילות גופים פיננסיים

מאוד במדינות אלו. לפיכך, כל הפעילות של הבנק ביבשת האירופית תהיה כפופה לאותן הוראות, ובכך 

מסביבה רגולטורית יציבה. עם זאת, בכל הנוגע לניהול של הלוואות הצרכנים,  Blender Bank ייהנה

עוקבת אחר ה קבוצה. EEA-המדינותאיזו מתהיה כפופה להוראות הדין המקומי של ה קבוצוהיתכן 

השונים.ה פעילותהדרישות החוקיות בתחומי 

הסכמים מהותיים6.18

Raisinמזכר הבנות עם 6.18.1

. להלן יפורטו Raisinתיווך לניהול פיקדונות בנקאות פתוחה לפלטפורמת במזכר הבנות עםהתקשרההקבוצה 

:Raisinביןעיקרי מזכר ההבנות בין החברה ל
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לקוחות ידי -הניתנים עלפיקדונות לתקופות שונות לקבוצה תספק Raisin: שיתוף הפעולה6.18.1.1

את התשתית הטכנולוגית הנדרשת לניהול הפיקדונות, לקבוצה תספק Raisinקמעונאיים. בנוסף, 

ובכלל זה כלים לחישוב ריביות והפקת דוחות.

ישירות Raisinידי -את מכלול השירותים במיקור חוץ, עללקבוצה תעמיד Raisin: היקף השירותים6.18.1.2

לא תידרש להיות בקשר שהקבוצה , כך Raisinידי בנקים אחרים שהם השותפים העסקיים של -או על

יסופקו השירותים הבאים: ,ישיר או לספק שירותים במישרין ללקוחות הקצה. בין היתר

וגיוס לקוחות;שיווק 6.18.1.2.1

הליך גיוס לקוחות (זיהוי והתקשרות מולם);6.18.1.2.2

);AML-, והליך למניעת הלבנת הון KYC-(הליך הכר את הלקוחבדיקות נאותות 6.18.1.2.3

שירות לקוחות וטיפול בתלונות;6.18.1.2.4

הפקת דוחות עסקיים ורגולטוריים.6.18.1.2.5

) שנדרש KYCהכר את הלקוח (הסדרי: מזכר ההבנות מפרט את )KYCדרישות הכר את הלקוח (6.18.1.3

לבצע בהתאם לרגולציה החלה במדינות הפעילות. 

. איבנקהרישיון ה: כניסת מזכר ההבנות לתוקף מותנית בקבלת תנאי מתלה6.18.1.4

. הפלטפורמהערוצי השיווק של והאינטרנטיתהפלטפורמהבעזרת : ההפצה תיעשה ההפצהאופן 6.18.1.5

ה קבוצהמסך הפיקדונות. בשיעור לא מהותיבתמורה לעמלההשירותים יסופקו : התמורה ובלעדיות6.18.1.6

.מינימלי לא מהותיכי סכום העמלה הנגזר מתיק הפיקדונות לא יפחת מסכום ,התחייבה
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מסגרת אשראית קבללהסכמים 6.18.2

, בתנאים ידי בלנדר ליטא באמצעות הפלטפורמה-מסגרות אשראי, המהוות אפיק מימון להעמדת הלוואות הקצה עלת קבללליטא התקשרה בהסכמים בלנדר

שיפורטו להלן:

תאריך הגוף המממן
ההתקשרות

גובה מסגרת 
האשראי

בקשות 
משיכה

תקופה מסגרת 
/תקופת האשראי

התחייבות
תנאים נוספיםעיקרייםביטחונותפירעון קרןשיעורי ריבית

ף מוסדיגו
1זר

.אירומיליון13.12.20173
לבקשת בלנדר ליטא, 

רשאי וף המממןהג
להעמיד לבלנדר 
ליטא סכום נוסף של 

מיליון.7

בקשות12
משיכה 

בסך חודשיות 
אירו 250,000

תקופת ב
ההתחייבות 

ושהחלחודשים12
לאחר התקיים (

ביום )תנאים מתלים
. 2019דצמבר ב19

.לשנה8%
ההסכם כולל 

יחס בהסדרים 
למועדי תשלום 
הריבית, שיעור 
ריבית פיגורים 

וכיו"ב. 

יחל אוטומטית
עם תום תקופת 

ההתחייבות, 
למשך תקופה 

חודשים, 60של 
בכפוף לשיעורי 
פירעון שנתיים 

מינימאליים. 

לטובת שיעבוד ראשון בדרגה
על מלוא המממןהגוף 

בהלוואות זכויותיה 
בפלטפורמה שניתנו מכוח 

וכרית הביטחון ההלוואה
שעבוד ; שנקבעה בהסכם

בו חשבון הבנק הייעודי 
כספי החזרים של המופקדים

ההלוואה; שעבוד שלילי 
זכויות ליצירת כל בטוחה על 

פעילותותהלוואבגין
כספי משניתנו בפלטפורמה

ההלוואה וכספי כרית 
. הביטחון שנקבעה בהסכם

של בלנדר עתידילמימוןראשונההצעהזכות
24ליטא או חברות קשורות שלה למשך 

; חודשים
של של שינוי שליטהבמקרה –שינוי שליטה

גל אביב ד"ראו במקרה שהחברה בבלנדר ליטא
או לא פעיל בה החברה"ר יואולמנכ"לא יהיה

לממן הגוף המממן רשאי שלא ,השוטפתברמה 
רשאי להעמיד את ההלוואה ,בקשת ניצול, וכן

וכל הסכומים הקשורים לה לפירעון מיידי. 
למען הסר ספק יובהר, כי אין בהנפקת החברה 
נשוא התשקיף כדי להוות אירוע שינוי שליטה 

ר.וכאמ
ליטא לא בלנדר–דיבידנדחלוקתעל מגבלות

עוד כל ת דיבידנדיםלבצע חלוקרשאיתתהא 
בסיס עללגוף המממןהסכומים המגיעים 

בכלשולמו במלואם. לא מועדלאותועדחודשי 
מקרה בלנדר ליטא לא תבצע חלוקה מהחשבון 

.הייעודי
ההסכם כולל גם התחייבות של בלנדר ליטא 
לאמות מידה פיננסיות מסוימות, ובכלל זה יחס 

 TNW- Tangible Netחוב לשווי נקי מוחשי (
Worth נזילות מינימאלית ויחס מינוף ;(

ג. 16. לפרטים נוספים, ראו באור מקסימלי
למועדנכון. 2019לדוחות הכספיים לשנת 

ההתניותבכלעומדתליטאבלנדר, התשקיף
.האמורותהפיננסיות

גוף מוסדי
2זר

לא מוגבלותמיליון אירו.14.6.20195
בסכום

12תקופה של 
שהחלה חודשים 

2019יוני ל28ביום
עם התקיימותם של (

תנאים מקדמים 

לשנה.7.5%
ההסכם כולל 

הסדרים 
הנוגעים למועדי 
תשלום הריבית, 

יחל אוטומטית
חודשים 24

מתום תקופת 
ההתחייבות, 

למשך תקופה 

לטובת שיעבוד ראשון בדרגה
על מלוא הגוף המממן

זכויותיה בהלוואות 
מכספי בפלטפורמה שניתנו 

ההלוואה וכרית הביטחון 

של בלנדר עתידילמימוןראשונההצעהזכות
תקופה של ליטא או חברות קשורות שלה למשך 

;הנוספתהתקופהממועדחודשים24
ליטא לא בלנדר-על חלוקת דיבידנדמגבלות 

עוד כל ת דיבידנדיםלבצע חלוקתהא רשאית
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מסוימים), ותקופה 
חודשים 12של 

נוספים לאחר מכן 
להשקעות נוספות 
מכספי הריבית 

התקופה("
. ")הנוספת

שיעור ריבית
פיגורים וכיו"ב.

חודשים,60של
בכפוף לשיעורי 
פירעון שנתיים 

מינימאליים. 

שנקבעה בהסכם; שעבוד 
בו חשבון הבנק הייעודי 

כספי החזרים של המופקדים
ההלוואה; שעבוד שלילי 

זכויות ליצירת כל בטוחה על 
פעילותותהלוואבגין

שניתנו מכספי בפלטפורמה
ההלוואה וכספי כרית 

. הביטחון שנקבעה בהסכם

בסיס עללגוף המממןהסכומים המגיעים
בכל. שולמו במלואםלא מועדלאותועדחודשי 

מקרה בלנדר ליטא לא תבצע חלוקה מהחשבון 
.הייעודי

של שינוי שליטה במקרה של –שינוי שליטה
ד"רבבלנדר ליטא ולרבות במקרה שבו החברה 

או לא החברה"ר יואומנכ"ל לא יהיהגל אביב 
לא חייב הגוף המממן,השוטפתפעיל בה ברמה 

רשאי להעמיד את ,לממן בקשת ניצול, וכן
ההלוואה וכל הסכומים הקשורים לה לפירעון 

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהנפקת מיידי. 
להוות אירוע שינוי החברה נשוא התשקיף כדי 

ר.ושליטה כאמ
ההסכם כולל גם התחייבות של בלנדר ליטא 
לאמות מידה פיננסיות מסוימות, ובכלל זה יחס 

 TNW- Tangible Netחוב לשווי נקי מוחשי (
Worth נזילות מינימאלית ויחס מינוף ;(

ג. 16באורראולפרטים נוספים, מקסימלי. 
למועדנכון. 2019לשנתהכספייםלדוחות
ההתניותבכלעומדתליטאבלנדר, התשקיף
.האמורותהפיננסיות

חברת 
השקעות

זרה

17.1.2020
ותוספת 

חודש מרץ מ
2020

הגוף.אירומיליון2
להגדיל רשאיהמממן

7-את ההלוואה ב
מיליון אירו נוספים, 

דו בשניים עד מעשיו
שלושה תשלומים 

9ובתקופה של עד 
חודשים ממועד 

.ההסכםהחתימה על 

לא מוגבלות
בסכום.

חודשים ממועד 24
העמדת האשראי.

.לשנה8.5%
עמלת 

התחייבות 
2%בשיעור 

לשנה בגין 
סכומים שלא 

ו הועמד
כהלוואות 
ללקוחות. 

נכללו הסדרים 
נוספים הנוגעים 
למועדי תשלום 
הריבית, שיעור 
ריבית פיגורים 

וכיו"ב. 

חודש ממועד24
העמדת 

האשראי או 
במועד מוקדם 
יותר בו תקבל 
בלנדר ליטא
אשראי בהיקף 
דומה ממשקיע 

אחר.

ההלוואות עלשיעבוד
בלנדר ליטא ידי -עלהועמדוש

סכומי מבפלטפורמה, 
.ההלוואה

למועד התשקיף, טרם נכון 
עבוד. נרשם הש

ככל ובלנדר ליטא לא תעמוד בהתחייבויות 
החברה, הגוף המממןשל הההלוואלפירעון קרן 

הבלתימיתרת החוב 4%התחייבה לכסות עד 
. מסולקת

במקרהההלוואהיתרתלכיסויביטחוןכרית
הסופירעוןיהפבמועדמסולקתלאיתרהשל
ותצבור סכום חודשי בחברהתנוהלאשר

הריבית החודשית בשיעור שנקבע מסכום 
יתרה מה4%-השווה ל המשולמת, עד לסך כולל 

הגוף הבלתי מסולקת של ההלוואה שהעמיד 
.המממן לבלנדר ליטא

ההסכם כולל גם התחייבות של בלנדר ליטא 
לאמות מידה פיננסיות מסוימות, ובכלל זה יחס 

 TNW- Tangible Netחוב לשווי נקי מוחשי (
Worth נזילות מינימאלית ויחס מינוף ;(

אמות מידה פיננסיות אלו אינן מקסימלי. 
מהותית ואף מקלות במעט ביחס לאמות שונות

ג. לדוחות הכספיים 16המידה המפרטות בבאור 
ליטאבלנדר, התשקיףלמועדנכון.2019לשנת 
.האמורותהפיננסיותההתניותבכלעומדת
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מסוג מזניןמימון הסכמי6.18.3

(נכון בחברההשליטהבעלעם שבעה מלווים, חלקם נמנים על התקשרה UKבלנדר 6.18.3.1

, בהסכמי לתשקיף)8.4.7-8.4.10סעיפיםזהבעניין(ראו וקרוביולמועד התשקיף)

נכון רו איאלפי 1,460-ואלפי אירו 3,236שלהלוואה מסוג מזנין, בהיקף מצטבר

לשם העמדת , זאת , בהתאמה2018בדצמבר31נכון ליום ו2019בדצמבר 31ליום 

(כאמור בטבלה 2זרוגוף מוסדי1זרמגוף מוסדיחוב נחות לקווי האשראי שהתקבלו 

. בלנדרםשנקבע בהסכם עמ LTV , ולצורך עמידה ביחסלתשקיף)6.18.2שבסעיף 

UK העמידה הלוואות אלה כקווי אשראי לבלנדר ליטא, כאשר האחרונה מעמידה

.הלוואות אלה ללקוחותיה

:ההלוואהתנאיעיקרלהלן6.18.3.2

הסכםכל קרן ההלוואה יחל בתום שנתיים וחודש ממועד חתימת פירעון-

.הלוואה

1זרגוף מוסדיהאשראי של של קוההלוואות ייפרעו בהתאם לקצב הפירעונות -

.לתשקיף6.18.2האמורים בטבלה שבסעיף 2זרוגוף מוסדי

הריבית הנצברת בגין יתרת הקרן הבלתי החזר הקרן החודשי ושיעור גובה-

נקבעים כתלות )11%(נקבעה תקרת ריבית שנתית בשיעור של מסולקת

בחודש מסוים והסכום ליטאבלנדר בהכנסות מחוזי ההלוואה בפלטפורמה של 

פי -על2זרלמוסדיו1זרלמוסדימחויבת לשלם באותו חודש בלנדר ליטאש

.עם תקרה קבועה,ההסכם עמה

נצברה בגינה משולמים על בסיס חודשי. שהקרן ותשלומי הריבית החזרי-

קיימת זכות פירעון מוקדם של הקרן והריבית ללא קנס או פרמיה. UKלבלנדר -

הסכם למתן רישיון שימוש במערכת הטכנולוגית6.18.4

שימוש רישיוןבהסכם, לפיו תעניק החברה ליטאבלנדרעםהחברההתקשרה2018מרץבחודש

לבלנדר ליטא. במערכת הטכנולוגיתלהעברהניתןובלתיבלעדילא

ההסכם, במהלך תקופת ההסכם, תשלם בלנדר ליטא לחברה סכום חודשי לא בהתאם לתנאי 

מהותי בגין רישיון השימוש במערכת הטכנולוגית.

.ממועד חתימתוים שנ56.הינו לתקופה בת (ותוספת לו)ההסכם
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יעדים ואסטרטגיה עסקית6.19

ידי הוספת -עלעומדת התרחבות, הן ה קבוצה, בבסיס האסטרטגיה העסקית של התשקיףנכון למועד 

ה קבוצהאשר משלימה את זרוע הפעילות הקיימת של 103,זרוע פעילות של קבלת וניהול פיקדונות

ידי -עלEEA-במדינות הידי כניסה לשווקים חדשים -מתן אשראי, והן באזורי הפעילות, עלל

:הפעולות המנויות להלן

. באמצעות הקבוצהשל הקידום האסטרטגינדבך חשוב עבור הינואיבנקהרישיון הקבלת 6.19.1

לקבל ולנהל פיקדונות, שיהוו עבורה מקור מימון למתן אשראי הקבוצה תוכל איבנקהרישיון ה

-המדינות אפשרות להעמדת אשראים ברחבי ,, וכןצרכני, תוך מינוף יכולותיה הטכנולוגיות

EEA.

פיקדונות הפעילות וגיוס לקוחות חדשים, בזרוע הפעילות הבנקאית של קבלת הגדלת היקף 6.19.2

ובזרוע הפעילות הבנקאית של מתן קדונות יפלניהול עם פלטפורמות פעולה פיבאמצעות שיתו

.EEA-עם מפיצים ובתי עסק במדינות הידי שיתופי פעולה נוספים-עלהאשראי 

ה קבוצלכאמור לעיל, –ולאחר מכן במדינות נוספות באירופההבלטיותבמדינות צמיחה6.19.3

 Blenderהראשונות לפעילות מדינות היעדשהןלטביה, בסניףליטא ובמדינת פעילות קיימת 

Bank .הקבוצה להרחיב את פעילות מתן האשראי בשנה שוקלתפי התכנית העסקית, -על

הקבוצה שוקלתכמו כן, הקרובה, עוד לפני קבלת הרישיון הבנקאי, למדינות פולין וצ'כיה.

,בהתאם לתכנית העסקיתבסלובקיה.2023בהונגריה ובשנת 2022להתחיל לפעול בשנת 

שמציעות מוצרי אשראי בין חמש החברות הפיננסיותיבסס את מעמדוהבנקכי ,צופההחברה

דומים. 

ידי אימוץ והטמעה של טכנולוגיות ותקנים -על,, בין היתרהקבוצההחיתום של שדרוג מערכת 6.19.4

אשר נובעות ,לעשות שימוש באפשרויות הטמונות ב"בנקאות פתוחה"ה קבוצהבכוונת חדשים.

ה תובכוונ") PSD2("של האיחוד האירופיPayment Services Directive-המדירקטיבת

104.רקטיבהילפתח טכנולוגיות נוספות על בסיס מקורות המידע הנובעים מהד

התרחבותה זהובכלל, הקבוצהשלהעסקיתהאסטרטגיההמידע הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר 

, הינו תיק האשראיוצמיחת, לקוחותוגיוספעילותההיקףועיתוי התרחבותה למדינות נוספות, 

ההערכות ותחזיות בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על 

היכרותה של החברה עם הנהלת הקבוצה ומידע הקיים ברשות החברה נכון למועד התשקיף בלבד, 

בין היתר בהתבסס מגמות השוק על בסיס מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, 

ואשר התממשותו אינה ודאית על תמורת ההנפקה שמבקשת החברה לגייס באמצעות התשקיף, 

וכפיפות עשויה להיות שונה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים בשוק הקייםו

השפעה מהותית להם ואשר עשויה להיות ה קבוצה, שאינם בשליטת לקבלת אישורים רגולטוריים

לממשמנתעלנוסףהוןלגיוסתידרשוהחברהיתכןכי, יצויןעל הערכות החברה האמורות לעיל.

.יהתכניותאת

בנקאי.מותנה בקבלת הרישיון ה103
בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם.104
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תיווך באשראיהתחום 

פעילותהחום תמידע כללי על 6.20

מונגשת ללקוח במספר אפיקים: (א) אשר פלטפורמהההתיווך באשראי נעשית על גבי פעילות

); Smartphones); (ב) באמצעות אפליקציה בטלפונים ניידים חכמים (PCבאמצעות המחשב (

, Blender Payבאמצעות (ד) בנקודות מכירה בבתי עסק-ו;(ג) באמצעות מוקדים טלפוניים

.לתשקיף6.24בסעיףכמפורט 

24,000-באמצעות הפלטפורמה כניתנו , פעילותהמתחילתהחל, 2020לחודש דצמבר נכון

בפלטפורמה.משקיעים5,000-ידי כ-, עלש"חןמיליו502-כהלוואות, בסך מצטבר של 

אופן פעילות הפלטפורמה6.20.1

ידי -עלרישום ההלוואה באמצעות הפלטפורמה מותנית בהשלמת תהליך קבלת 6.20.1.1

. הקבוצהשל נבדק במערכות ניהול סיכוני האשראיואולאחר מכן המבקש ההלוואה

ידי מבקש -עלשהוזנוועל בסיס המידע והנתונים , הרישוםעם השלמת תהליך 

מאמתת הטכנולוגיתהמערכת , שוניםואשר התקבלו ממקורות מידע ההלוואה

שיעור רמת הכשל החזויה קובעת אתונכונות הפרטים שהוזנוהזיהוי ואת תחילה 

כשיר לקבל הלוואה האם מבקש ההלוואה") ומכאן החיתוםתהליך("של הלקוח 

ללווהידה-שנקבע עלפי דירוג אשראי -באמצעות הפלטפורמה ובאילו תנאים, על

. ")תנאי ההלוואה("

בתנאים הבאים:,הפלטפורמה מיועדת ללווים העומדים, בין היתר6.20.1.2

נים;ש21ת מלאו להם לכל הפחו6.20.1.2.1

ישראל;קבע בתושבי 6.20.1.2.2

בישראל. החשבון בנק מורשבעלי 6.20.1.2.3
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המערכת לתקופה מוגדרת, אשר במהלכה עם קביעת תנאי ההלוואה, נפתח מכרז 6.20.1.3

ת אשר ולבין סך ההלוואהמשקיעיםבין) אוטומטיתMatching(התאמהמבצעת 

מבקש ידי -קבלת הצעות מימון עד למלוא סכום ההלוואה המבוקש עללאחרבמכרז.

ללווה. ת , מועמדת קרן ההלוואה המבוקשהאשראי

. בהסכם הלוואהומבקש האשראיהמשקיעיםקשרים מתעם העמדת ההלוואה, 6.20.1.4

המשקיעיםעד להעמדת ההלוואה, כספי אינה צד להסכם ההלוואה כאמור. הקבוצה 

").חשבון הנאמנות("נאמן חיצוניידי -עלמוחזקים בחשבון נאמנות ייעודי 

אשר , הלווה פורע את תשלומי הקרן והריבית, הפי תנאי-במהלך חיי ההלוואה, ועל6.20.1.5

(כל אחד לפי חלקו בהלוואה), באמצעות חשבון הנאמנות. יעיםקשלממועברים 

על מנת לצמצם את מיישמת חמש שכבות הגנה למשקיעים בפלטפורמההקבוצה 6.20.1.6

הסיכון הכרוך במתן הלוואות באמצעות הפלטפורמה, כדלקמן:

 Rating(ערכת הטכנולוגיתחיתום דיגיטלי קפדני באמצעות המ6.20.1.6.1
TM2.0;(

, TMDirectMatchשימוש בטכנולוגיית פיזור אשראי הנקראת 6.20.1.6.2

בין מספר רב המייצרת פורטפוליו מפוזר של כספי האשראי של המלווה

בפלטפורמה;של לווים

רישום שיעבוד בהלוואות מסוימות (בעיקר בהלוואות לרכישת רכב);6.20.1.6.3

, נכון למועד התשקיף,יועדתהמ105הקמה וניהול של "קרן ביטחון",6.20.1.6.4

בפיגור של בהלוואות הנמצאותמשקיעיםלכסות תשלומי קרן כלפי 

;ארבעה תשלומים ומעלה

תנאים מסוימיםבבגין כשלים לכיסוי לקרן הביטחון פוליסת ביטוח 6.20.1.6.5

106.הקבועים בפוליסת הביטוח

מספר כלים ואפשרויות בפלטפורמה עומדים מן המשקיעיםלרשותו של כל אחד 6.20.1.7

, כדלקמן:לפיזור כספו

בוחר סכום למתן המשקיעבתהליך זה -חצי אוטומטית הקצאה6.20.1.7.1

המשקיעשל הלוואות. מקבץלמשקיעהמציעוהמערכת הלוואות 

לאשר או לדחות את ההצעה. מתבקש

קרן הביטחון הינה קרן שיפוי צוברת, הממומנת מניכוי ייעודי מכספי ההשקעה של המלווים ומכספי ההלוואה של 105
קרן הביטחון הזמין באתר הקבוצה, בקישור שלהלן: מבקשי האשראי. מידע נוסף באתר הפלטפורמה וכן, בתקנון 

https://www.blender.co.il
בלבד ותוקפה להלוואות שיינתנו 2019פוליסת הביטוח חלה על הלוואות שניתנו באמצעות הפלטפורמה החל מינואר 106

הקבוצה, בקישור שלהלן:. פירוט נוסף ניתן למצוא באתר2020עד לסוף שנת 
https://www.blender.co.il
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מגדיר המשקיעבתהליך זה -)TMAutoBlend(הקצאה אוטומטית 6.20.1.7.2

המבוקשהלוואות בסכום למשקיעמתאימההמערכת סכום מבוקש ו

: פיזור, במכלול נתונים, וביניהםתמתחשבהמערכת. אוטומטיבאופן 

.יצירת ההתאמהריבית ודירוג ההלוואה בעת 

בוחר באיזו הלוואה המשקיעבתהליך זה -בחירה ידנית של הלוואה 6.20.1.7.3

על סמך נתונים כמו סכום ההשתתפותאת,להשתתף וכןמעונייןהוא 

ללא פרטי וכדומה, אך ההלוואהמשך, הלוואההמטרתשיעור ריבית, 

יכול לבחור מבין הלוואות חדשות או המשקיע. זיהוי של הלווים

אחרים מציעים למכירה. שמשקיעיםהלוואות 

המאפשר , TMReBlendמנגישה בפלטפורמה שוק משני בשםה קבוצהבנוסף, 6.20.1.8

התקינות שברשותו למכור הלוואות בודדות או את כלל תיק ההלוואות למשקיע 

בכל רגע נתון. השוק מנוהל בפלטפורמה, אחרים למשקיעים) 107(בהתאם לתקנון

יכולים לראות את המשקיעיםכלל ובתנאי שוק רגילים בשקיפות מלאה בפלטפורמה 

לבחור אם ברצונם ןההלוואות העומדות למכירה ואת תנאיהן העיקריים, ומתוכ

קניה מקובע על יתרת הקרן /ר המכירהלרכוש מההלוואות המוצעות למכירה. מחי

הבלתי מסולקת וניתן לרכוש רק הלוואות המוגדרות כ"תקינות" (הלוואות שאינן 

).בהפרת תשלום

, נמנים משקיעים פרטיים המשקיעיםהפלטפורמה, בצד בקהילת המשתמשים של 6.20.1.9

מוסדות פיננסיים וגופים מוסדיים תאגידים,הפועלים באופן ישיר בפלטפורמה, 

למבקשי שיתוף פעולה עמם, בנוגע להעמדת קווי אשראי לקבוצה אשר ,אחרים

, מדובר לרוב ביחידים מבקשי האשראיבאמצעות הפלטפורמה. בצד אשראי

,בין היתר, לאור הוראות חוק הפיקוח,הנוטלים הלוואות צרכניות או סולו, זאת

ש"ח בלבד באמצעות מיליון 1לסך של הקובעות כי תאגיד רשאי לקבל הלוואה של עד 

מערכת לתיווך באשראי. 

תיווך באשראיהבתחום ה קבוצההמודל העסקי של 6.20.2

תשקיף, לקוחותיה המשלמים הינם הנכון למועד ,הקבוצהפי המודל העסקי של -על6.20.2.1

כל זאתו,ותפעול ההלוואותהקמה,הן מבקשי האשראי בגין ניהולוהמשקיעיםהן 

108").התעריפון("הקבוצהבהתאם לתעריפון 

כהכרו, TMReBlendלמועד התשקיף, מכירת הלוואה באמצעות נכון בנוסף,6.20.2.2

.בתעריפוןמפורטכ, ידי המוכר-, המשולם עלבתשלום

תקנון ריבלנד מפורסם באתר הקבוצה, בקישור שלהלן:107
%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94/reblend-https://loans.blender.co.il/%d7%aa%d7%9f

:ראו תעריפון הקבוצה, בקישור שלהלן108
https://loans.blender.co.il/שאלה/תעריפון-רק-אני/
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רשאית, בנסיבות מסוימות, לחייב הקבוצה בהתאם לתנאים הקבועים בפלטפורמה, 6.20.2.3

.כמפורט בתעריפון, בעלויות נוספותומבקשי האשראיהמשקיעיםאת 

אינה רשאית להעמיד כספים ממקורותיה (כספי ה קבוצהנכון למועד התשקיף, 6.20.2.4

109.בפלטפורמהנוסטרו) כאשראי 

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו6.20.3

הגברת התחרות מול הבנקים התחרותיים בשוק האשראי הקמעונאי

, נותני בנקאיות לצד חברות כרטיסי אשראי-פעילה בשוק ההלוואות החוץהקבוצה 6.20.3.1

ואף מספר תאגידים אשראי, גופים חוץ בנקאיים נוספיםבראי, פלטפורמות תיווך אש

מושפע, בין היתר, מהגידול המתמיד בצריכת שוק. היקף הפעילות בבנקאיים

האשראי של משקי הבית בישראל עקב שיפור ברמת החיים.

לשחקן משמעותי הקבוצה בנקאי תתחזק, כך תהפוך -ככל שמגמת האשראי החוץ6.20.3.2

מסורתי.הבנקאי היותר בשוק, בשל האלטרנטיבה שהיא מציעה למימון 

ותית עם בנקאי חווה צמיחה משמע-ענף שוק האשראי החוץ110לפי נתוני בנק ישראל,6.20.3.3

ן לשנת נכו,בנקאי-החוץהצרכני . גודלו של ענף האשראי רוח גבית מרשות שוק ההון

בין 15.8%של  (CAGR) שנתיגידולקצב, עם ש"חמיליארד 43-עמד על כ, 2019

.2019-ל2016השנים 

ו לחוק הפיקוח קובע, כי בעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי לא יעסוק במתן אשראי, אלא באישור 38סעיף 109
פורסמה 2018ביולי 24ביעת תנאים שמטרתם להבטיח העדר ניגוד עניינים. ביום מאת המפקח ובהתאם לתנאי האישור, תוך ק

ידי רשות שוק ההון המסדירה את התנאים להבטחת העדר ניגוד עניינים. במסגרת הטיוטה, הוצע, כי מפעיל -טיוטת חוזר על
נכון למועד התשקיף, הטיוטה טרם מסך ההלוואה.50%מערכת לא יקצה כספי נוסטרו למימון הלוואה בודדת בשיעור העולה על 

אושרה ולא נכנסה לתוקף. 
, בקישור שלהלן:בנק ישראללקוח מתוך דוח של110

.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93https://www.boi
%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202

018/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A6%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf
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-מצד אחד, והתחזקות תחום האשראי החוץ,היקף הצריכהבגידוללהערכת החברה, 6.20.3.4

-מצד שני, יביאו לגידול בצריכת האשראי של משקי הבית ממקורות חוץ,בנקאי

כגוף אלטרנטיבי לקבלת אשראי ממוסדות הקבוצה ובחיזוק מעמדה של בנקאיים

פיננסיים מסורתיים. 

תיקון לחוק 2017בנקאי, נחקק בשנת -כחלק ממגמת ההתחזקות של האשראי החוץ6.20.3.5

להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), 

,בעלחוק להגברת התחרות קו12"). סעיף החוק להגברת התחרות("2017-התשע"ז

כי תוקם ועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי, אשר תפקידה, בין היתר, לעקוב 

תחרות ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת האחר יישום הוראות החוק להגברת 

"). הוועדההתחרות בשוק האשראי ("

כי הדבר עשוי ,מדיניות המחוקק להגברת התחרות בענף האשראי נובעת מההבנה6.20.3.6

ובפרט לצרכנים, באחד או יותר מההיבטים הבאים: ירידת להועיל לכלל המשק 

מחירים, שיפור איכות המוצר, שיפור השירות והגדלת נגישות השירות לצרכנים 

רבים יותר. 

בשנים האחרונות הרגולטור הישראלי פעל רבות על מנת להסיר חסמים לתחרות, 6.20.3.7

לוש רגליים: לפיה התחרות בשוק הפיננסי נשענת על ש,תוך התבססות על תפיסה

כניסת שחקנים חדשים, מעבר קל בין ספקים והגברת יכולת ההשוואה של לקוחות. 

פורסמו שני דוחות של הוועדה, בדבר הצעדים 2020,111ומרץ 2018בחודשים מאי 6.20.3.8

ידי הרגולטור הישראלי על מנת להגביר את התחרות בשוק האשראי. בין -עלשננקטו 

הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים; יתר הצעדים שננקטו, ניתן למנות את

בנקאיים -הקמת מערכת נתוני אשראי שהקים בנק ישראל; הצטרפות של גופים חוץ

.חדשים; הפחתת דרישות ההון מבנקים חדשים, ועוד

חוק הפיקוח, שמטרתו לפקח על שוק נחקק 2016בשנת בהתאם לאמור לעיל,6.20.3.9

ופה תחת פיקוח ואסדרה. בנוסף, השירותים הפיננסיים שלא היו נתונים באותה תק

חוק הפיקוח נועד לקבוע אסדרה לגופים שאינם מוסדיים, הפועלים בתחום מתן 

שיסדיר גם את פעילות , תוקן חוק הפיקוח, כך2017בנקאי. בשנת -האשראי החוץ

למבקשי משקיעיםבנקאי המתבצע באמצעות מערכות מקוונות בין -האשראי החוץ

באשראי.מערכת לתיווך –הלוואה

, בקישור שלהלן:2018דוח הוועדה מחודש מאי 111
ublications/PressReleases/Documents/%D7%93%D7%95%D7%9https://www.boi.org.il/he/NewsAndP

7%20%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%95%D7%
A2%D7%93%D7%AA%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D.pdf

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%D7%94%D7%93%D7%9
5%D7%97%20%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf

, בקישור שלהלן:2020דוח הוועדה מחודש מרץ 
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Documents/%d7%94%d7%93%d7%95
%d7%97%20%20%d7%94%d7%9e%d7%9c%d7%90.pdf
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האסדרה החדשה יצרה אלטרנטיבה זמינה להשקעה בעבור משקיעים עם כספים 6.20.3.10

, ובהסתכלות מבקשי אשראינזילים; אלטרנטיבה נוספת לקבלת אשראי עבור 

כמו כן, להערכת סף לתחרות בענף האשראי הקמעונאי.הקמת אפיק נו-מערכתית

בנקאי ובכך -שראי חוץהאסדרה החדשה עשויה להגביר את אמון הציבור בא,החברה

את הביקוש להלוואות מסוג זה.

נכנס לתוקף חוק נתוני אשראי, המאפשר שימוש של 2019, בחודש אפריל בנוסף לכך6.20.3.11

במערכת נתוני אשראי של בנק ישראל. להערכת החברה, נתונים אלו, אשר הקבוצה 

החלטות בנוגע לדירוג הקבוצה מרחיבים את היקף המידע שעל בסיסו מקבלת 

.הקבוצהאשראי ללקוחותיה, עשויים לייעל את תהליך החיתום של ה

ם בשנים האחרונות, ניכרת מגמה של התפתחות ערוצים טכנולוגיים המאפשרי6.20.3.12

צורה נוחה, מהירה וידידותית יותר, בעיקר בנקאי ב-לצרכנים לקבל אשראי חוץ

. במסגרת הקבוצהדוגמת הפלטפורמה של ,באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות

גמה זו, נכללים, בין היתר, חברות למימון המונים בתמורה למוצר; מימון המונים מ

ניכיון ; הקבוצהדוגמת ,אשראיבבתמורה לניירות ערך; חברות העוסקות בתיווך 

חשבוניות (פקטורינג) בכלים אינטרנטיים ועוד. 

להערכת החברה, מגמת הגידול בהיקף האשראי הצרכני, אסדרת התחום ותמיכת 6.20.3.13

מהווים בנקאי, -התחזקות המגמה הטכנולוגית לקבלת אשראי חוץ,וכןהרגולטור, 

נתח השוק שלה בתחום בוהקבוצה גורמים משמעותיים להמשך הגידול בפעילות 

בפרט. ,בכלל, ובשוק התיווך באשראי,בנקאי-האשראי החוץ

מבנה התחרות בשוק הקיים, ובפרט מגמות גידול לעיל, בדבר זה 6.20.3סעיףל בוהמידע הכל

כהגדרתו בחוק ניירות , הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, היקפי צריכת האשראי הצרכני

החברה הערכתבשל אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה, בין היתר,ערך, 

, נכון למועד בסיס מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברהעל להתקיימותו 

התשקיף. הערכות ותחזיות כאמור לעיל עלולות שלא להתממש בשל נתונים שאינם בידיעת 

השפעה מהותית על הערכות ותחזיות החברה האמורות להם החברה ואשר עשויה להיות 

לעיל.

חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות, 6.20.4

, כהגדרתו בחוק הפיקוח, םבהיותה נותן שירותים פיננסיהקבוצה (באמצעות בלנדר ישראל), 

הקבוצה ידי רשות שוק ההון. להרחבה בדבר פירוט המגבלות והפיקוח החלים על -עלמפוקחת 

.תשקיףל6.30סעיףופעילותה כנותן שירותים פיננסי, ראו 

תחום וברווחיותושינויים בהיקף הפעילות ב6.20.5

הקבוצה , ניתנו באמצעות 2020ביוני 30במהלך תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

בתקופה ש"חןמיליו90.2, לעומת סך של ש"חןמיליו86.4הלוואות בהיקף מצטבר של 

189.2ל בהיקף שהקבוצה ניתנו הלוואות באמצעות 2019המקבילה אשתקד. במהלך שנת 

. 2018בשנת ש"חןמיליו103.1מת סך של ש"ח, לעוןמיליו
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בשנים האחרונות, היקף ההלוואות בפלטפורמה נמצא בצמיחה עקבית. להערכת החברה, 

זו נובעת, בין היתר, מגידול בהיקף הצריכה של משקי הבית בישראל, היצע פתרונות מגמה

.דיגיטציהומגמת ישה בנקודות המכירהכהרמתהליךהמימון הזמין באופן אינטגרלי כחלק 

.מגמה זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בגידול בסך ההלוואות שהועמדו בפלטפורמה

בהכנסות  (CAGR) בישראל נהנית מקצב גידול שנתיה קבוצהפעילות התיווך באשראי של 

(כולל הכנסות מריבית, אשר החברה לא הכירה 2019עד לשנת ו2017שנת החל מ97%של ברוטו 

112:, כפי שניתן לראות בגרף שלהלן)IFRS-בהתאם להמאוחדים בהן בדוחותיה הכספיים 

, מאפשרת לה להגדיל ואוטומציהמבוססת על טכנולוגיהה קבוצה, היותה של בנוסף6.20.5.1

והאחרותהתפעוליותהעלויותהותרתתוך, המשתמשיםאת היקפי פעילותה וקהילת 

(מבוסס על נתונים על בסיס מזומן שלהלןבגרףלראותשניתןכפי, מהותישינויללא

בהתאם לאופן שבו סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי את הדוחות 

:הניהוליים)

4לפירוט על אודות פעילות התיווך באשראי, ראו באור .המקובליםהחשבונאותכללילפיערוכיםאינםספריםהמ112
. 2019(מגזרי פעילות) לדוח הכספיים השנתיים לשנת 

5,184 

9,760 

20,164 

2017 2018 2019

הכנסות ברוטו למגזר תיווך אשראי
ח"אלפי ש

CAGR = 97%
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ושללקוחותהאו שינויים במאפייני תחום הפעילות,תפתחות בשווקים שלה6.20.6

תחום פעילות תיווך באשראי מהווה חלק מפתרונות המימון הקיימים במשק, 6.20.6.1

ביניהם, המערכת הבנקאית, חברות כרטיסי אשראי וגופי מימון חוץ בנקאיים. 

(בניגוד לפעולות מול בשנים האחרונות חלה עליה בשיעור השימוש בערוצים ישירים

בשנת 55%, משיעור של בקרב לקוחות חמשת הבנקים הגדולים בישראלפקידי בנק)

. כמו כן, משקי הבית מעדיפים באופן בולט את 2018בשנת 60%לשיעור של 2017

ר , כאשהן לערוצים הישיריםמהפניות למידע 86%-כ.הערוצים הישירים למידע

%45הינה קבלת מידע באמצעות האפליקציה (לאים יההעדפה הראשונה בכל הג

בעקבות שינויים רגולטורים ורפורמות בענף הבנקאות והפיננסים 113.מהפניות)

בישראל, התחזק תחום האשראי החוץ בנקאי אשר מציע חלופה למערכת הבנקאית.

מנגישה את תחום האשראי בערוץ ישיר, באמצעות מדיה דיגיטלית, ה קבוצה6.20.6.2

. קצריםתהליך הכרת לקוח, חיתום ואישור קבלת הלוואה בטווחי זמן תהמאפשר

, המשקיעים ומבקשי האשראי מקבלים באופן הקבוצהבמסגרת הפלטפורמה של 

.מיידי ובלחיצת כפתור את כל המידע, הדיווחים והנתונים הרלוונטיים להלוואה

וקבלת המעבר של שוק האשראי לערוצים ישירים, שאינם כרוכים בהגעה פיזית6.20.6.3

בשוק זה, שכן הקבוצה מידע מנותן האשראי או נציגיו, מחזקת את מעמדה של 

פעילותה נסמכת רובה ככולה על תהליכים דיגיטליים. 

, בקישור שלהלן:בנק ישראלהאינטרנט של מאתר לקוח 113
www.boi.org.il
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שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים6.20.7

לקבוצה, המאפשר 2016-, התשע"ונתוני אשראינכנס לתוקפו חוק2019בחודש אפריל 

מידע רב על ה קבוצהלהשתמש במערכת נתוני האשראי של בנק ישראל ועל כן חושף בפני 

הנגשת אפיק מידע זה מייעל את מציאת סיכון הלווה הפוטנציאלי, לקוחותיה הפוטנציאליים. 

לוקחת הקבוצההטכנולוגית של מערכת ה,בחישוב דירוג סיכון האשראי של הלווהשכן 

דיגיטליים, כגון: ערוצים . הנתונים הקיימים במאגר של בנק ישראלבחשבון, בין היתר, את 

לפעול באופן מהיר ויעיל, בתחום זהלגופים הפועלים מאפשריםואפליקציות, אינטרנטאתרי 

סייעו למבקשי האשראי עשויים להביא להתפתחותם של אתרי השוואות מחירים, שי,וכן

מבקשי אשראי תחרות על גביר את ההזול ביותר ולהולאתר את מקור האשראי הזמין 

.פוטנציאליים

והשינויים החלים בהםקריטיים בתחום הפעילותההצלחה הגורמי 6.20.8

להלן יפורטו גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום התיווך באשראי:

פינטק, ובכלל זה בפיתוח ותפעול מערכות ההקבוצה עוסקת בתחום : טכנולוגיה6.20.8.1

מערכת טכנולוגית מפתחתה קבוצה.כון, בישראל ובחו"ללניהול אשראי וחס

מתחום הביג דאטה, כריית נתונים, גיותוומתודולרעיונות, כליםעלהמבוססת 

ם למניעת ילמידת מכונה ופסיכולוגיה התנהגותית הכוללים רכיבים טכנולוגי

באופן, םידיגיטליבעולמותלפעולהונאות. כל אלה יוצרים יחדיו מכלול המאפשר

מותאמת אישית עבור הלקוח תוך קביעת ריבית החיתום מהירלקבל החלטת ויעיל

המערכת מבוססת על שילוב , המשקפת את סיכון הלקוח לכשל אשראי.מתאימה

במהלך ה קבוצהידי -שיטות פעולה, ומערכות מבוססות אלגוריתמים, שפותחו על

להציע אשראי מדויק יותר, תוךה קבוצההשנים. על בסיס ידע וניסיון זה, יכולה 

להציע ללקוחותיה ה קבוצההתאמה יעילה יותר בין הסיכון לסיכוי. באופן זה יכולה 

במטרה הלוואות בתהליכים דיגיטליים ללא מפגש פיזי, בניהול סיכונים מוקפד 

. טכנולוגיה זו בנויה באופן המאפשר כיול, התאמה, והפעלה ותהונאלצמצם ביצוע

מתקדמתטכנולוגיהגיאוגרפיות חדשות. בפריסה בעת של המערכת בזמן קצר 

.הפעילותבתחוםלהצלחהמשמעותיגורםהינה, למשתמשוידידותית

השקעה שוטפת בפיתוח ו/או תחום פעילות זה דורש מימון משמעותי, לצורך :מימון6.20.8.2

הנדרשות לצורך הקמה, מתן ותפעול הלוואות ברכישה של מערכות טכנולוגיות

עות המערכת הטכנולוגית ומערכות מתקדמות להגנה באופן מקוון, לרבות באמצ

מפני מתקפות סייבר.

על מנת לבצע ניהול סיכונים מושכל בתחום האשראי : מנגנוני חיתום איכותיים6.20.8.3

ולמצות את מירב הפוטנציאל העסקי הקיים בפניות הרבות של מבקשי האשראי, יש 

מתקדמת הטכנולוגית ה מחזיקה במערכת קבוצמשקל מכריע. הלאיכות החיתום 

חיתום דיגיטלי למבקשי ,בין היתר,ידה. המערכת הטכנולוגית מבצעת-שפותחה על

.האשראי והתאמה בין יכולת ההחזר שלהם למקורות הזמינים בפלטפורמה עבורם
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תקשרויות עם מפיצים ובתי ה:שיתופי פעולה עם מפיצים ובתי עסקהתקשרויות ו6.20.8.4

בתחום הפעילות, מאחר שהם מקטינים באופן גורם משמעותי להצלחה עסק מהוות

להוציא בשיטות גיוס הלקוחות הקבוצה משמעותי את עלות רכישת הלקוח שנדרשת 

בהסכמי שיתוף פעולה והפצה הקבוצה המסורתיות. נכון למועד התשקיף, התקשרה 

עם מאות בתי עסק, לרבות מגרשי רכב. 

114מערכת טכנולוגית,ה פיתחה והטמיעה קבוצה: מערכות תפעוליות יעילות6.20.8.5

לצורך העמדת המאפשרת אינטגרציה וממשק מהיר ונוח למערכות של בתי עסק, 

ה קבוצ. בנוסף, מערכות התפעול של הבית העסק בגין הרכישה של הצרכןבהמימון 

מנהלות ביעילות את תפעול ההלוואות בין מאות משקיעים ולווים, באופן שאינו 

.פיקוחמצריך התערבות אנושית, אלא לצורך 

למותג מוכר חשיבות מיוחדת בתחום זה, שכן צרכנים עשויים לגלות רתיעה : מיתוג6.20.8.6

,בנקאיים לא מוכרים-מים חוץבכלל, וגור,בנקאיים-מגורמים חוץאשראי מלקיחת 

מוניטין הולך וצומח לאורך השנים, אשר מביא להצטרפותם של לקבוצה בפרט. 

לקוחות חדשים כל העת.

ושינויים החלים בהםוהיציאה העיקריים של תחום הפעילותמחסומי הכניסה 6.20.9

תיווך באשראי:הלהלן יפורטו מחסומי הכניסה העיקריים לתחום 

-חוץאשראיהפעילות בתחום של :קבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי6.20.9.1

בנקאי מחייבת קבלת רישיון מכוח חוק הפיקוח. ללא רישיון מתאים, לא ניתן לספק 

לפעילותה של בלנדר ישראל מכח היתר המשך עיסוק פיננסיים מוסדרים. שירותים 

לתשקיף.6.2.2.56.2.2.6זמני, ראו סעיפים 

, הקבוצהפיתוח ו/או רכישה של מערכות טכנולוגיות הנדרשות לצורך פעילות : מימון6.20.9.2

במשאבים כספיים ואנושיים, המחייבים מימון כיםשלהן, כרוואחזקה שוטפת 

קבלת רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי, תהליךבהיקף משמעותי. בנוסף לכך,

כרוכים גם כן בעלויות כספיות , עבור רישיון זהההון העצמי הנדרש לרבות 

משמעותיות. 

,בנקאי-פעילות בתחום האשראי החוץ:כוח אדם בעל מומחיות, ידע וניסיון בתחום6.20.9.3

בפרט, מצריך גיוס ושימור ,בכלל, ותפעול פלטפורמה אינטרנטית לתיווך באשראי

של כוח אדם משכיל, בעל ידע ומומחיות בתחום. 

מנת לחדור לתחום התיווך באשראי, נדרש פיתוח ובנייה של על:בניית מודל חיתום6.20.9.4

מודל חיתום איכותי, המבוסס על ניסיון ומאגר נתונים רחב. 

התיווך באשראי:לתחוםלהלן יפורטו מחסומי היציאה העיקריים 

הכוללת גם שימוש בטכנולוגיה ברישיון מצדדי ג'.114
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חלק מן ההלוואות הניתנות בפלטפורמה הן ארוכות :משקיעיםהתחייבויות כלפי 6.20.9.5

.הקבוצהידי -ההלוואות כאמור עלטווח של-תפעול ארוךטווח, ועל כן הן מחייבות

ה קבוצהמעצם אופי הפעילות ודרישות חוק הפיקוח, מחויבת : נקיטת אמצעי גבייה6.20.9.6

, כאשר יש פיגור בהחזרי בפלטפורמההמשקיעיםלנקוט באמצעי גבייה בשם ומטעם

מפעילה ה קבוצה.ההלוואה. הליכים כאמור עשויים לארוך חודשים רבים עד שנים

. יהילשם כך כוח אדם פנימי ומשרדי עו"ד חיצוניים המתמחים בגב

ושינויים החלים בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות6.20.10

:הקבוצהקיימים למוצרי הלהלן יפורטו התחליפים

מבקשי האשראימצד 6.20.10.1

-קבלת הלוואה מתאגידים בנקאיים, חברות כרטיסי האשראי ותאגידים חוץ

בנקאיים אחרים.

המשקיעיםמצד 6.20.10.2

משקיעים עשויים להשקיע כספים פנויים באפיקים אחרים, כגון: פיקדונות 

ומוצרי חוב אחרים. , קרנות נאמנות,בנקאיים למיניהם, רכישת אג"ח בבורסה

נעוץ בכך אל מול מתחרים המציעים תחליפים למוצרי פעילותה,הקבוצה היתרון היחסי של 

, שאינה מונגשת,כרוכה בפרוצדורה מורכבת וארוכהלקיחת הלוואות ממוסדות פיננסיים ש

ואילו מצד . הקבוצהשל וידידותימונגש, מהיר, לעומת תהליך ולעיתים מחמירה ושמרנית

הפלטפורמה מציעה תשואה גבוהה מזו של הפיקדונות הבנקאיים וכן, המשקיעים בפלטפורמה, 

בשוק תנודתיותפות של לאורך השנים הפלטפורמה הציגה תשואה יציבה וראויה גם בתקו

ההון.

בתחום הפעילות ושינויים החלים בומבנה התחרות6.20.11

.לתשקיף6.25סעיףאודות עניין זה, ראו לפרטים

מוצרים ושירותים6.21

ושוק משני להלוואותPeer to Peerהלוואות 6.21.1

הניתנות באמצעות הפלטפורמה הינן הלוואות צרכניות במהותן או סולו (לכל ההלוואות

מנגישה הקבוצה בנוסף, 115הלווה.בטחונות (שעבודים) מצד באינן מגובות לרובמטרה), והן 

בודדות או את כלל תיק ההלוואות הלוואותמאפשר למכור הTMReBlendשוק משני בשם 

.למשתמשים אחרים(בהתאם לתקנון) המשקיעהתקינות שברשות

נכון למועד התשקיף, פועלת הקבוצה אל מול משרד התחבורה על מנת לאפשר לה לבצע בעצמה פעולות של רישום 115
על כלי רכב של לווים, להבטחת הלוואות שאותם לווים שעבודים על רכב וביטולם בתקשורת ישירה לקובץ הרכב

.לטפורמהמקבלים באמצעות הפ
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אלטרנטיבת השקעה עם לייצר הינהבפלטפורמה ביחס למשקיעיםהקבוצה אסטרטגיית 

סימביוטיות ןהומבקשי האשראיהמשקיעיםת יופעילויחד עם זאת, .ויציבהתשואה ראויה 

בכל עת על איזון ר וולכן בכדי שתתאפשר פעילות ראויה של הפלטפורמה יש לשמזו בזוותלויות 

פועלת הקבוצה,לכן.מבקשי האשראילפוטנציאל הפנוי להשקעה המשקיעיםכספי סך בין

,מול השוק המוסדילרבות ,שקיעיםלגיוס מגם ולגיוס מבקשי אשראי איכותיים במקביל גם 

באופן עקיף דרך חברה וביןבאופן ישיר להשקעה בפלטפורמה, בין לשם השגת קווי אשראי, 

).SPVייעודית (

. לתשקיף6.20.1עיףסולפירוט אודות אופן פעילות הפלטפורמה, רא

6.21.2TMBlenderPay

,, אפיק הלוואות נוסףTMBlenderPayהשיקה בלנדר ישראל את 2017לקראת סוף שנת 

-באופן שבמעמד רכישת המוצר על,הלוואה)(ללקוח לבצע תשלום באמצעות אשראיהמאפשר 

לקיחת הלוואה באמצעות הפלטפורמה, אפשרות לידי בית העסק -עלידי הלקוח, מוצעת לו 

תמאפשרכאשר כספי ההלוואה מועברים ישירות לבית העסק. קבלת הלוואה באפיק זה 

הכסף , באופן בוללקוחות פריסת תשלומים נוחה, מחוץ למסגרת האשראי הבנקאית שלהם

מימוןשקיימת אצלו אפשרות מגיע לקוח לבית עסק,כך, למשל, .ועבר ישירות לבית העסקמ

ומעוניין ברכישת מוצר כלשהו. בית העסק מציע ללקוח ליטול ,TMBlenderPayבאמצעות 

הלוואה באמצעות הפלטפורמה. ככל שהלקוח מעונין בכך,  הוא מבצע פעולת רכישת הלוואה, 

לבית , אך כספי ההלוואה מועברים ישירות Peer to Peerבדומה לתהליך המבוצע בהלוואות 

העסק ולא ללקוח נוטל ההלוואה.

בפעילות מחקר ופיתוח הקבוצה השקיעה TMBlenderPayלצורך יצירת התשתית להשקת 

יים זהפיעסקהבתי מותאמת לאופן פעילות לטובת בניית מערכת דיגיטלית אשר 

.והאינטרנטיים

א מהווה אפיק ה, והומבוסס על המערכת הטכנולוגית של החברTMBlenderPayכי,יובהר

, וכי המימון בנקודות הקבוצהנוסף ליישום והוצאה לפועל של פעילות התיווך באשראי של 

בפלטפורמה.משקיעיםהמכירה מקורו בכספי אשראי של 

נפרעות לרוב בתשלומים חודשיים, הנגבים באמצעות הרשאות הניתנות בפלטפורמה ההלוואות 6.21.3

. בממוצעחודשים44של לתקופות, והן ניתנות הלקוחלחיוב חשבון הבנק של 

מדיניות חישוב הכשל בבלנדר ישראל6.21.4

למקרה בו מי מהלווים ,קרן ביטחוןעבור המשקיעים בפלטפורמהמההקיישראל בלנדר 

ק בחשבון יתקשה בהחזר ההלוואה שלו, אליה מועבר אחוז מסוים מכל הלוואה ומוחז

116.נאמנות

:שלהלןבקישור, הבוצקהשלהאינטרנטאתרבקרן הביטחוןתקנון הקרן ועמודורא,לפרטים נוספים116
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קרן הביטחון מסתמכת הן על הפקדות בגין הלוואות ,לצורך תשלום התחייבויותיה השוטפות

מאחר והליכי הגבייה .חדשות בפלטפורמה והן על תקבולים מהליכי הגבייה מול החייבים

ם התלויים בהיקף ההלוואות יעשויים לארוך מספר שנים, לקרן קיימים היבטים תזרימי

.בפלטפורמההמועמדות החדשות 

, קרן הביטחון ממלאת אחר כל התחייבויותיה השוטפות ומשלמת ברמה התשקיףנכון למועד 

החודשית למשקיעים בפלטפורמה את התשלומים החודשיים בהתאם לתקנון הקרן. לאור 

לא היו הפסדי אשראי (קרן) למי ממלווי הפלטפורמה.התשקיף,למועד ,זאת

בעלי 117ההלוואות אשר בכשל לשני תרחישים: הראשון, חייביםמחלקת את ה קבוצה

. 119חייבים בהליכי חדלות פירעון או עם סבירות גבייה נמוכה,, והשני118הסתברות גביה גבוהה

, ביחס ליתרת תיק האשראי, החוב למלווים בפלטפורמה עומד בקבוצה 2020לראשית ספטמבר 

גביה. ה, וזאת לפני הנחות 1.75%ובקבוצה ב' על 3.2%א' על 

ביחס ליתרת 3.8%ביןל2.55%בין על שלאחר גביה, סך החוב בכשל יעמוד ,מעריכההחברה

תיק האשראי.

טחון שילמה למשקיעים, בגין יקרן הב2020לראשית ספטמבר ועד ה קבוצהמתחילת פעילות 

ברשות קרן2020ונכון לראשית ספטמבר ש"חאלפי 13,098-ההלוואות שבפיגור, סך של כ

, חוב הקבוצהפי הגדרות -ביחס ליתרת תיק האשראי. על2%-יתרה כספית של כהביטחון

, בנוסף כל גביה עתידית מהחייב Recovery120-טחון למלווים מוגדר כיבהידי קרן -ששולם על

טחון. יבגין אותו חוב תחשב להכנסה של קרן הב

החלה להשתמש במאגר נתוני ,שלה וכןהידקה את מדיניות האשראיה קבוצה2019במהלך 

כי שינוי זה צפוי להוריד את שיעור נזקי האשראי של ,החברה צופה.האשראי של בנק ישראל

כי בעקבות משבר הקורונה העולמי, שיעור נזקי ,מעריכההחברה ,מחד, ומנגד,הפלטפורמה

ת ואשר החברה האשראי של הפלטפורמה צפוי לעלות בשיעור שתלוי בהתפתחויות המקומיו

אינה יודעת להעריכו בשלב זה.

בכדי להעיד על הצלחתה העתידית וכי אין במועד התשקיףכי אין בפעולת קרן הביטחון ,יודגש

הפלטפורמהעל כך שמתן הלוואה באמצעות הביטחון מפעולתה ההיסטורית של קרן להסיק

בחשבון צפי בגין לוקחתלעיל לא שמדיניות חישוב הכשל,השקעה חסרת סיכון. כמו כןההינ

כשל עתידי.

, הערכה ואומדן ומהווה מידע צופה פני עתידההינלעילתהמוצגהכשל חישוב מדיניות 

המבוססים על מידע הקיים לחברה, וכולל הערכות או אומדנים כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

-https://loans.blender.co.il/%D7%AA%D7%9F
-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94/%D7%A7%D7%A8%D7%9F

%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F/

יום ומעלה.  120חייבים הינם לווים בפיגור של 117
הגבייההלוואות אשר מצבו המשפטי של הלווה מעיד על כך שהתקבולים הצפויים בתהליך –סבירות גבייה גבוהה 118

צפויים להיות גבוהים ביחס לסכום החוב.
הגבייההלוואות אשר מצבו המשפטי של הלווה מעיד על כך שהתקבולים הצפויים בתהליך –סבירות גבייה נמוכה 119

פן יחסי לסכום החוב.צפויים להיות נמוכים באו
עם תשלומי הקרן למלווה.פוחתטחוןיהחוב למלווה בגין הלוואה המשויכת לקרן הב120
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ות מהתוצאות של החברה, נכון למועד התשקיף. התוצאות בפועל עשויות להיות שונ

ידי החברה.-המוערכות או הצפויות על

ושירותיםילוח הכנסות ורווחיות מוצרים פ6.22

הנובע מלקוחות בתחום , בניכוי הכנסות מריבית,להלן נתונים אודות סכום ההכנסות ברוטו

:הקבוצהושיעורן מסך הכנסות בהתאם לבאור מגזרי פעילות בדוחות הכספיים,,פעילות זה

יםיהכספלדוחות3ובאור 2019לשנת השנתיים דוחות הכספיים ב4ראו באור ,לפרטים נוספים

.2020ביוני 30ליום ביניים

לקוחות6.23

, למעט החברה לקוחות מהותייםלחברה תלות במי מלקוחותיה ולא קיימים לחברהלא קיימת 

.וכמפורט שםתשקיףל6.31.1הייעודית, כהגדרתה בסעיף

, לאור (הן משקיעים והן לווים)ה קבוצהקיים פיזור סיכון גדול בין לקוחות בפלטפורמה

מושקעים במספר רב של הלוואות וכפועל יוצא כל הלוואה בודדשכספי משקיע ,העובדה

לקוח אשר הכנסות ה קבוצלבתחום פעילות זה אין .מורכבת ממספר רב של מקורות השקעה

או יותר מסך הכנסות החברה במאוחד ואין לה תלות בלקוח בודד.%10תמהווממנו ה קבוצה

שיווק והפצה6.24

הבאים:משווקת את פעילותה בערוצים ה קבוצה

6.24.1Business to Client)B2C(- ,באמצעות אשראי ישיר ללקוחות באמצעות הפלטפורמה

.רשתות חברתיותבבגוגל ושיווקי מדיה") השונים, קידום -פרסום באמצעי המדיה (לרבות "ניו

ועלויות רכישת הלקוח ,דמי השיווק משולמים מראש ללא קשר לתוצאותבערוץ שיווק זה,

שיעור (%) מכלל הכנסות החברהבאלפי ש"חהכנסות 

החודשיםלששת
ביוני30ביוםשהסתיימו

31ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר

שהסתיימוהחודשיםלששת
ביוני30ביום

31ביוםשהסתיימהלשנה
בדצמבר

20202019201920182020201920192018

תיווך 
אשראיב

4,4333,2298,0944,11062.3%66.2%67.7%76.4%
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ואפקטיבימותגלמודעות להעלאת הבעיקר ערוץ שיווק זה, מיועד . מחושבות בדיעבד

בהלוואות קטנות. 

6.24.2Business to Business to Client)B2B2C(- יםשלישידיםעם צדתיוהתקשרוישנןלקבוצה

עמלה ו/או תגמול הצלחה המבוסס על אשר בחלקן משולמת , מתן ו/או לקיחת אשראילהפצת 

ידי אותם צדדים שלישיים. -לקוחות משלמים שהופנו על

6.24.3Point of Sale)POS(- כגון: למכירת מוצרים ושירותיםבבתי עסקאשראי בנקודות מכירה ,

. נקודות ועודשייםפ, בעלי מקצועות חותיירותשרותי,מוצרי חשמלחנויות, מגרשי רכב

. )טלפוני(מוקדCall Centersאמצעותבואדיגיטליות, פיזיותהינן מכירהה

המכירה בנקודתלשימוש הזמין , TMBlenderPayאשראי בנקודות מכירה מתאפשר באמצעות 

ידי הדרכה טלפונית מול המוקד הטלפוני -או עלהקבוצה ידי נציגים מטעם בית העסק או -על

זמין גם ברכישות אינטרנטיות כאמצעי תשלום, לבחירת הלקוח. TMBlenderPay.הקבוצהשל 

בתי עסק לשילוב אשראי מאותישנן התקשרויות לשיתוף פעולה עם לקבוצה התשקיף, למועד

, אשר אובדנו ישפיע ומכירה בבתי עסק, ואין לה תלות בבית עסק ו/או משווק אחר כלשהבנקודות

תחום הפעילות.תוצאות מהותית לרעה על 

דיווח:אפיקי שיווק העמדת האשראי בפעילות התיווך באשראי, לפי תקופות הפילוחלהלן 

ערוץ ההפצה
30-בשהסתיימוחודשים6-ל

בדצמבר31-בשהסתיימהלשנהביוני

20202019201920182017

B2B2C לרבות)
POS(73%57%58%53%4%

B2C12%13%13%25%52%

(לקוחות אחר
15%30%29%22%44%קיימים)

תחרות6.25

תאגידים הינה מצד זההתחרות העיקרית בתחום תחום הפעילות מאופיין בתחרות גבוהה. 

אשראי בופלטפורמות תיווך חברות מימון חוץ בנקאי, בנקאיים, חברות כרטיסי האשראי

, כדלקמן:נוספות

מבקשי האשראיבצד 6.25.1

למועד התשקיף, התאגידים הבנקאיים מחזיקים ברוב נתח שוק :תאגידים בנקאיים6.25.1.1

ההלוואות, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות חברות בת של תאגידים בנקאיים 

אלו. לרוב, מדובר בהלוואות אשר מגובות בביטחונות. 
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מדובר בחברות המחזיקות רישיון נותן אשראי מאת רשות :בנקאי-חברות מימון חוץ6.25.1.2

בתי עסק, בנקודות המכירה הינו בהקבוצהעיקר התחרות עם עסקי שוק ההון.

כאשר הלקוח נדרש למימון לצורך הרכישה. בין יתר חברות בייחוד מגרשי רכב, 

) בע"מ, פמה 2006בנקאי, ניתן למנות את מימון ישיר מקבוצת ישיר (-המימון החוץ

. ותלרכב בע"מ, ק.ל.ס קפיטל בע"מ ואחראשראי

צרכניחברות האשראי פעילות, בין היתר, במתן אשראי :האשראיחברות כרטיסי 6.25.1.3

שוק האשראי הצרכני צפויה ב. התחרות מצד חברות כרטיסי האשראי לפרטיים

להתגבר נוכח הפרדת השליטה בין חברות כרטיסי האשראי לתאגידים הבנקאיים.

בשיתופי פעולה עם בתי ה קבוצהעל מנת להתמודד עם התחרות בתחום הפעילות, מתקשרת 

עסק לצורך מתן אשראי בנקודות מכירה. שיטת פעולה זו מצמצמת משמעותית את הוצאות 

בגין גיוס הלקוח (הלווה), תוך מינוף מאגר הלקוחות של בתי העסק למתן אשראי ה קבוצה

בנקודות המכירה. 

המשקיעיםבצד 6.25.2

פעילות מערכות לתיווך המ,למועד התשקיף, קיימות חברות נוספות:P2Pפלטפורמות 

חלק מן החברות אשר מפעילות באשראי, חלקן מכוח רישיון וחלקן מכוח היתר המשך עיסוק. 

מערכת לתיווך באשראי אינן פעילות בהיקפים מסחריים, ועל כן אינן מהוות תחרות 

בין יתר החברות המפעילות פלטפורמה לתיווך .משקיעיםבגיוס ה קבוצהמשמעותית אל מול 

.פי בע"מ2וטריא פימקשרים הלוואות בישראל בע"מבי.טי.בי באשראי ניתן למנות את 

התשקיף, לחברה אין יכולת להעריך את חלקה בתחום הפעילות. למועדכון נ

עונתיות6.26

בצורה הקבוצה תחום פעילות זה אינו מאופיין בעונתיות הצפויה להשפיע על היקף פעילות 

כתוצאה בביקוש להעמדת הלוואותלא מהותית ניכרת. יצוין, כי בתקופות החגים ניכרת ירידה 

כמו כן, בתקופות אלו. הקבוצה , העשויה להביא לירידה מסוימת ברווחיות ממיעוט ימי עבודה

,בביקוש להעמדת הלוואותלא מהותית החודשים שלאחר תקופות החגים מאופיינים בעליה 

.בחודשים אלוהקבוצהעליה ברווחיות המביא לדבר
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הון אנושי6.27

(בלנדר ישראל)באשראיתיווךחטיבתתיאור המבנה הארגוני של 6.27.1

מצבת העובדים 6.27.2

מבנה ב, חלקם במיקור חוץ, כפי שמוצגועובדיםתפקידיםבעלי34מועסקים בבלנדר ישראל 

תיווך הבתחום בבלנדר ישראל . להלן חלוקה של המועסקים לתשקיף6.27.1בסעיף הארגוני 

באשראי לפי תחומי עיסוק:

מס' עובדיםתחום פעילות

6הנהלה ומטה

3כספים

2פיתוח עסקי וקשרי לקוחות

23שירות לקוחות)תפעול (מוקד, גבייה, משאבי אנוש, 

34סה"כ

שינויים מבניים 6.27.3

בלנדר ישראל התקשרה עם וואן קול סנטר בע"מ בהסכם למתן שירותי ניהול 2020בחודש מאי 

החברה, השינוי המבני כאמור, סייע ליכולתה מוקד שירות לקוחות במיקור חוץ. להערכת

להתייעל ולהרחיב את כוח האדם שלה בצורה מהירה ונוחה.

, בקבוצה"בוכיוהתייעלותתכניות, תגמוליםתכנית, העסקההסכמישלטיבםבדברלפרטים6.27.4

תשקיף.ל6.35ראו סעיף 

ל החברה"מנכ

ל תפעול  "סמנכ
ל  "משותף וסמנכ
טכנולוגיות

ל תפעול  "סמנכ
ל  "משותף וסמנכ
מוצרים

ראש צוות תפעול  
ובקרה

צוות תפעול

מנהל מוקד

ראש צוות מכירות  
ושירות לקוחות

צוות שירות  
לקוחות

צוות מכירות

קצינת אשראי  
וגבייה

צוות גביה

צוות חיתום

מנהלת משאבי  
אנוש

מנהל סיכוני  
קצין ציות  , אשראי

ומניעת הלבנת הון

ל פיתוח  "סמנכ
עסקי וקשרי  
לקוחות

צוות קשרי לקוחות

ל כספים"סמנכ

צוות כספים
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ספקים6.28

תיווך הבתחום הקבוצה של העיקרייםשל ההסכמים עם הספקים תמציתיתיאור להלן

:אשראיב

עבור הקבוצה משמש כנאמן של :")זיו האפט("בע"מ2003נאמנויות ואחזקות האפטזיו 6.28.1

קרן שמו את חשבון הבנק בו מופקדים ומנוהלים כספי הלקוחות וומנהל על ה קבוצהלקוחות 

.בלנדר ישראלבמשמש כנושא משרה מתוקף תפקידו זה . הביטחון

(דוח ה קבוצהמידע אודות לקוחות לקבוצה מספקת :(ישראל) בע"מדן אנד ברדסטריט6.28.2

.באמצעות המערכת), הרלוונטי לתהליכי החיתום למבקשי האשראיאשראי צרכני 

ללקוחותטכנולוגיתתמיכהשלבתחוםשירותיםהקבוצלמעניקה:מ"קול סנטר בעוואן6.28.3

.ומכירותהשירותוצוותיהקבוצה

גביית חובות לנקיטת אמצעיעורכי דין משרדימספרמעסיקה הקבוצה :דיןעורכימשרדי6.28.4

.מחייבים

.הפעילותבתחוםכלשהובספקתלותהקבוצלאין6.28.5

מימון6.29

לדוחות הכספיים 16תשקיף ובאור ל6.40ף סעיראו ,הקבוצשל ההמימוןמקורות לפירוט בדבר 

.2019לשנת השנתיים 

הקבוצהמגבלות ופיקוח על פעילות 6.30

תיווך באשראי, בהתאם להיתר המשך הישראל, בתחום פועלת, באמצעות בלנדרהקבוצה 

ידי רשות -זאת כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת עלשניתן לה מרשות שוק ההון, מורחב עיסוק 

.בלנדר ישראלידי -שוק ההון בבקשת הרישוי שהוגשה על

, בשינויים המחויבים, מכוח היתר המשך עיסוק בלנדר ישראלהוראות חוק הפיקוח חלות על 

. הפיקוח) לחוק 1(א115שניתן לה כאילו הייתה בעלת רישיון, בהתאם להוראות סעיף מורחב 

בלנדר פי דין והסדרים חוקיים המשפיעים על פעילות -יפורטו בתמצית המגבלות עללהלן

:ישראל

חוק הפיקוח6.30.1

נכנס לתוקף חוק הפיקוח ביחס למי שעיסוקו בהפעלת מערכת לתיווך 2018פברוארבחודש 

(לרבות למפעיל מערכת לתיווך באשראיבאשראי. חוק הפיקוח קובע, בין היתר, דרישות רישיון 

צמי והיתרים לבעלי שליטה ובעלי עניין), הוראות בדבר אופן ניהול כספי המשקיעים הון ע

גילוי פרטים מזהים של הלקוחות, נקיטת אמצעי גבייה וכיו"ב.-בחשבון נאמנות, אי
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כלפי המפקח ומקנה למפקח בלנדר ישראלכמו כן, חוק הפיקוח קובע חובות דיווח שונות של 

, כדי לוודא בלנדר ישראלבאות שונות ולערוך ביקורות את הסמכות לפרסם חוזרים והור

עמידתה בהוראות השונות.

בנוסף, במסגרת חוק הפיקוח נקבעו חובות שונות החלות על נותני שירותים פיננסיים, וביניהם 

ובפרסומות, איסור איסור הטעיה בהצגת תנאי העסקה:מפעיל מערכת לתיווך באשראי, כגון

השפעה לא הוגנת ועוד. 

2016-חוק נתוני אשראי, התשע"ו6.30.2

נכנס לתוקפו חוק נתוני אשראי. מטרתו של חוק זה הינה לקבוע הסדר 2019בחודש אפריל 

כולל לשיתוף בנתוני אשראי. חוק נתוני אשראי קובע הוראות לעניין איסוף נתוני אשראי 

ידי בנק ישראל -ממקורות המידע הקבועים בחוק, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל על

ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין היתר, למפעילי מערכת 

לתיווך באשראי, תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ופרטיותם, והכול למטרת הגברת 

התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות לאשראי, צמצום הפלייה במתן אשראי 

ליים, ויצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש את בנק ישראל לשם ביצוע והפערים הכלכ

תפקידיו. 

מידע רב ערך, אשר צפוי לצמצם באופן משמעותי את לבלנדר ישראל חוק נתוני אשראי מספק 

לדייק את , הפערי המידע מול התאגידים הבנקאיים, לשפר את היכולות החיתומיות של

ים בקבלת הלוואה, וכפועל יוצא מכך, להגדיל את הלקוחות המעוניינהסתברות הכשל של 

היקפי האשראי הניתנים באמצעות הפלטפורמה.

, והצווים מכוחו2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס6.30.3

חוק איסור הלבנת הון קובע הוראות על מנת למנוע הלבנת הון בישראל, הן באופן ישיר והן 

בלנדר ישראל סור הלבנת הון, חלות על באמצעות מוסדות פיננסיים לסוגיהם. מכוח חוק אי

שתי חובות עיקריות:

בלנדר ישראל על -הכרת לקוח, זיהוי, אימות, דיווח וניהול רישומים אודות עסקאות6.30.3.1

חובות שונות הנוגעות לאופן הכרת ,וכןחלות חובות דיווח שונות בדבר עסקאות 

הלקוחות, זיהוי הלקוחות, אימות פרטים ושמירת מסמכים. 

לחוק איסור הלבנת הון ("אחראי למילוי 8אחראי למילוי חובות התאגיד לפי סעיף 6.30.3.2

בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, יש למנות -חובות איסור הלבנת הון")

אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון, אשר במסגרת תפקידו בבלנדר ישראל 

אגיד מכוח חוק איסור הלבנת ותחומי אחריותו פועל לקיום החובות המוטלות על הת

באשר לקיום החובות בלנדר ישראל הון והצווים מכוחו, להדרכת עובדי ומנהלי 

בבלנדר ולהטמעת הדרישות העולות מהחוקים, הצווים והתקנות בנהלי העבודה 

. ישראל
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נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של 2019בחודש אפריל 

, אשר ")הצו("2019-פעיל מערכת לתיווך באשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"טמ

מסדיר את החובות החלות על מפעיל מערכת לתיווך באשראי מכוח חוק איסור הלבנת הון. 

איסור הלבנת הון ובכלל זה חובה בנושא הצו מטיל על מפעיל מערכת לתיווך באשראי חובות 

חובת ביצוע "הליך הכר את הלקוח" (בתנאים ים של הלקוחות, לזהות ולאמת את הפרט

כספיות של לקוחות לרשות פעולות ולדווח, בהתקיים תנאים מסוימים, על נקבעו בצו)ש

לאיסור הלבנת הון. 

. והצווים מכוחורואה חשיבות עליונה בקיום הוראות חוק איסור הלבנת הוןבלנדר ישראל 

לעדכן את נהליה הרלוונטיים מעת לעת בהתאם לרגולציה בלנדר ישראל לאור האמור, מקפידה 

ולהוראות הרשות לאיסור הלבנת הון, לבצע הדרכות לעובדיה, לבצע בקרות אכיפת נהלים 

וכיו"ב.

2016-התשע"ו, חוק המאבק בטרור6.30.4

חוק המאבק בטרור עוסק בעיקרו בהגדרת עבירות בקשר למימון טרור, דרכי ההכרזה על פעיל 

פועלת בלנדר ישראל רור ומתן כלים מנהליים ושיפוטיים מתאימים למלחמה במימון הטרור. ט

בהתאם להוראות הכלליות בחוק המאבק בטרור, שעיקרן חובת דיווח למשטרת ישראל על 

פעולה ברכוש אשר הינו רכוש טרור (כהגדרתו בחוק למאבק בטרור), או כשיש בפעולה זו 

עשה טרור. לאפשר/לקדם/לממן ביצוע של מ

סורקת את שמות כל לקוחותיה אל מול רשימת בלנדר ישראל בנוסף, ובהתאם לחובה בצו, 

מוכרזי הטרור של משרד הביטחון בישראל.

1993-חוק אשראי הוגן, התשנ"ג6.30.5

יחידים או למבקשי אשראימשקיעיםידי -עלחל על הלוואות הניתנות 121חוק אשראי הוגן

.עסקים מורשים

חוק אשראי הוגן נועד להגן על הצרכנים בשוק האשראי ולהגביר את התחרות בשוק זה, 

באמצעות קביעת תקרת ריבית מרבית על הלוואות שאינן צמודות למדד ליחידים ולעוסקים 

סנקציות מנהליות ופליליות. ,וכןהמשקיעיםמורשים, חובות גילוי על 

מרבית של האשראי בהלוואות והוראה לפיה במסגרת חוק אשראי הוגן נקבע שיעור העלות ה

לא תעלה על העלות המרבית של האשראי. שיעור העלות 122העלות הממשית של האשראי

פי חוק אשראי הוגן, נכון למועד התשקיף, הינה בשיעור ריבית בנק -המרבית של האשראי על

.15%ישראל בתוספת 

.1933-לשעבר חוק הסדרת הלוואות חוק בנקאיות, התשנ"ג121
היחס שבין סך כל התוספות (כל סכום שנדרש לווה לשלם בקשר לחוזה ההלוואה מעבר לסכום שקיבל בפועל מן 122

המלווה) לבין הסכום שקיבל הלווה בפועל, בחישוב שנתי. 
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בהתאם לחוק אשראי הוגן, מלווה (לרבות מפעיל מערכת לתיווך באשראי) אשר ילווה בריבית 

הגבוהה מהעלות המרבית שנקבעה בחוק כאמור, יהיה חשוף לעיצומים כספיים בסכומים 

גבוהים. 

1970-"זוצו הריבית, התשל,1957-חוק הריבית, התשעי"ז6.30.6

רת ריבית מותרת ותקרת ריבית פיגורים חוק הריבית וצו הריבית שהוצא מכוחו קובעים תק

מותרת בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן, בעוד שחוק אשראי הוגן קובע את העלות 

המרבית של אשראי שאינו צמוד.

פי חוק הריבית והצו מכוחו, שיעור הריבית המרבי להלוואה הצמודה למדד המחירים -על

(שנתי).13%לצרכן הינו 

והתקנות מכוחו,1981-תשמ"אחוק הגנת הפרטיות,6.30.7

חוק הגנת הפרטיות קובע חובות לעניין רישום מאגר מידע, אופן שמירת המידע והשימוש 

-נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז2018המותר בו. בחודש מאי 

שותה לבחון מהם מאגרי המידע המוחזקים ברבלנדר ישראל פיהן חלה חובה על -, אשר על2017

ובהתאם לכך להחליט מהי רמת האבטחה המתחייבת כתוצאה מכך (בסיסית, בינונית או 

גבוהה). 

רמת האבטחה המתחייבת משליכה על הפעולות שעל בעל המאגר לבצע, אולם בכל מקרה חובה 

על בעל המאגר להכין מסמך הגדרות מאגר, לקבוע נוהל אבטחה, למפות את מערכות המאגר, 

מאובטח פיזית ובהרשאות גישה, אבטחת תקשורת וכיו"ב.לוודא כי המאגר

קבעה מדיניות ונהלים בנושא הפרטיות ואבטחת מידע וקיימים ברשותה מאגרי בלנדר ישראל 

מידע רשומים כחוק. 

"גילוי בחוזה הלוואה"2018-10-12חוזר נותני שירותים פיננסיים 6.30.8

, אשר נועד להסדיר את אופן הצגת פורסם החוזר "גילוי בחוזה הלוואה"2018בחודש יולי 

הפרטים שאותם חייב מפעיל מערכת לתיווך באשראי לגלות ללווה באופן מלא במסגרת חוזה 

ב) לחוק אשראי הוגן, זאת על מנת להבטיח כי 30ההלוואה, בין היתר, בהתאם להוראות סעיף 

מלוא בפני הלווה מוצגים באופן ברור כל הפרטים העיקריים הנדרשים לצורך הבנת

יו וזכויותיו לפי החוזה. תהתחייבויו

חלות חובות דיווח וגילוי שונות כלפי הלווה, בלנדר ישראל , על האמורבכפוף להוראות החוזר

בכללן גילוי פרטים בדבר חוזה ההלוואה, מסירת לוח תשלומים ללווה הכולל סכומי הפירעון 

החזרי הריבית ועוד. של קרן ההלוואה ושיעור 
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מהותייםהסכמים 6.31

לניהול הלוואותהסכם 6.31.1

אשר יועמדו ,בהסכמים לניהול הלוואותהתקשרה בלנדר ישראל2019בנובמבר 5ביום

") והינה בבעלות החברה הייעודיתידי חברה ייעודית שהוקמה לשם כך ("-בפלטפורמה על

ת . החברה הייעודי), לפי העניין"הסכם הניהול"-ו"אחזקותהחברת חברת אחזקות פרטית ("

חוב "ו"מנורה("123מחברות מקבוצת "מנורה"מיליון ש"ח90תקבל מסגרת אשראי של עד 

-ו"חוב נחות("פרטי נוסףמתאגיד מיליון ש"ח10בסך של והלוואה ) , לפי העניין"בכיר

כמלווהפעלתהחברה הייעודית ,פי הסכם הניהול-על.), לפי העניין"המלווה הפרטי"

קצה באמצעות העמדת ותפעול אשראי להלוואות שירותי ישראלבפלטפורמה ותקבל מבלנדר

.מכספי החוב הבכיר והחוב הנחותר יועמדשא,הפלטפורמה

והמלווה חברה הייעודית, חברת האחזקות התקשרות נחתמו הסכמים בין מנורה, הבמסגרת ה

נחתם ,וכןוהחוב הנחות, ") בכירהחובההסכםלהסדרת תנאי הקצאת החוב הבכיר ("הפרטי

הסכם התקשרות בין הצדדים ונאמן לביצוע ההסכמים. תפקידו של הנאמן הינו, בין היתר, 

לוודא כי התקבלו כל האישורים וננקטו כל הפעולות הנדרשות לצורך העברת כספי החוב הבכיר 

הלוואות בפלטפורמה, ההנחות לחברה הייעודית, ניצול כספים אלו, בקרת ניהול תיק החוב ו

, ועוד. הפרטימלווהלוידי החברה הייעודית למנורה -י חוב, חלוקת כספים עלעמידה ביחס

ממועד כניסת יםחודש12החוב הבכיר ינוצל במספר משיכות במשך פי הסכם החוב הבכיר, -על

ההסכם לתוקף (עם אפשרות הארכת תקופת הניצול בארבעה חודשים נוספים בתנאים 

הקבועים בהסכם), במועדים ובסכומים הקבועים בהסכם החוב הבכיר. 

הסכם הניהול מסדיר את אופן ההקצאה וניהול כספי החוב הבכיר והחוב הנחות, ובכלל זה 

אות קצה בפלטפורמה; מסירת דוחות שנתיים, מגדיר רשימה של פרמטרים, להעמדת הלוו

, וכיו"ב. הסכם הניהול כולל גם מנגנון הפרטימלווהולמנורה לרבעוניים וחודשיים לנאמן, 

להחלפת בלנדר ישראל בניהול ההלוואות של החברה הייעודית בפלטפורמה במקרה של אירוע 

וג דומה. הפרה כמתואר בהסכם ועוד כיו"ב סעיפים הנהוגים בהתקשרויות מס

והעמידה , החוב הבכירש"ח מתוך ןמיליו43-, החברה הייעודית ניצלה כ2020ביוני 30ליום נכון 

מתוך סך תיק האשראי התלוי 20%-המהווה כש"ח, מיליון 53-כבפלטפורמה בסך של הלוואות

לשנת לסוף החציון הראשוןבתחום התיווך באשראי בלנדר ישראל ) של Outstandingוהעומד (

2020.

חברתיים-הסכמים בין6.31.2

הסכם למתן רישיון שימוש בטכנולוגיה ושירותים נוספים6.31.2.1

התקשרה החברה עם בלנדר ישראל בהסכם, לפיו 2020בחודש אוגוסט 6.31.2.1.1

רישיון שימוש לא בלעדי לבלנדר ישראל, בין היתר, תעניק החברה 

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ; שומרה חברה לביטוח בע"מ ומנורה מבטחים סל אשראי, שותפות כללית. 123
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עול שירותי ניהול ותפ,; וכןובלתי ניתן להעברה במערכת הטכנולוגית

באמצעות נושאי משרה ועובדי החברה, שירותי אבטחת מידע ופרטיות 

").השירותים"בסעיף זה: באמצעות צדדים שלישיים, ועוד (

בהתאם לתנאי ההסכם, במהלך תקופת ההסכם, תשלם בלנדר ישראל 6.31.2.1.2

לחברה סכום חודשי לא מהותי בגין רישיון השימוש במערכת 

הטכנולוגית. 

התחייבה בלנדר ישראל לשלם לחברה את תשלום בתמורה לשירותים 6.31.2.1.3

). Cost Basisהעלות הבסיסית (

חודשים ממועד חתימתו. 60ההסכם הינו לתקופה בת 6.31.2.1.4

הסכמי שיתוף פעולה6.32

הסכם עם אדיסון6.32.1

), Edison S.P.Aהתקשרה בלנדר איטליה עם חברת אדיסון (2018בחודש אוקטובר 6.32.1.1

במערכת של החברה, Private Label, בהסכם למתן רישיון האנרגיההפועלת בתחום 

, ובארג'פאלסטרו -לצורך גיוס מימון מהציבור הרחב בשתי ערים באיטליה

. ")המיזם(") לתושביהןTMSmartBondבאמצעות הנפקת איגרות חוב חכמות (

, אשר נושאות ריבית משתנה, בהתאם הלוואות חכמותמשקיעים מגייסהאדיסון 6.32.1.2

הגאוגרפי של המשקיעים, באופן שככל שהמשקיע מתגורר סמוך יותר למיקום

הגבלות בנוסף הוטלו .שיעור ריבית גבוה יותרלהוא זכאילתחנות הכוח המיועדות, 

. לשם יצירת פיזור משמעותי בקרב המשקיעיםגרותית האבקנייאוטומטיות 

פי ההסכם בלנדר איטליה סיפקה לאדיסון רישיון שימוש במערכת הטכנולוגית -על6.32.1.3

מיזם, על גבי פלטפורמה ייעודית הושירותים נלווים לביצוע התאמות למערכת עבור 

לבלנדר איטליה סך אדיסוןשילמה פי ההסכם,-של אדיסון. בתמורה לשירותיה על

. הכלול בדוחותיה הכספיים של החברה

., הושלם המימון למיזם בהצלחה2018דצמברבחודש6.32.1.4

YNETעם הסכם6.32.2

עם ידיעות אחרונות (שותפות רשומה) בלנדר ישראלהתקשרה 2020אוגוסטבחודש 6.32.2.1

בהסכם לשיתוף פעולה, לפיו ידיעות אחרונות תשמש כצינור הפצה וקידום של 

כי ידיעות אחרונות תהיה זכאית ,בתמורה לשירות זה, נקבע בהסכם.הפלטפורמה

חלק מעמלת הקמת שהינםהצלחה ודמילא מהותי לתשלום חודשי מינימאלי 

ידיעות באמצעות ,במישרין או בעקיפין,מסכום כל הלוואה שתירכשההלוואה 

. אחרונות
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עשר חודשים ממועד חתימתו, והוא מתחדש -ההסכם הינו בתוקף לתקופה של שנים6.32.2.2

עשר חודשים, אלא אם יודיע מי מן -בכל פעם לתקופה נוספת של שניםאוטומטית

ימים מראש כי ברצונו להביאו לסיום. 60הצדדים בהתראה של 

נוספים המקובלים להסכמים מסוג זה, לרבות אופן ומועדי הסדריםכוללההסכם 6.32.2.3

פוט, תשלום התמורה לידיעות אחרונות, אחריות ושיפוי, קניין רוחני, דין וסמכות שי

וכיו"ב.

פיו.-עלפועליםהםאך, הצדדיםידי -עלבפועלנחתםלאההסכםכי, יצוין6.32.2.4

אגודה שיתופית חקלאית בע"מ-הסכם עם ארגון משק רכב6.32.3

חקלאית אגודה שיתופית -עם ארגון משק רכבישראל התקשרה בלנדר 2019באוגוסט 25ביום 

Private Labelלפיו בלנדר ישראל תספק לארגון משק רכב ,"), בהסכםרכבמשקארגוןבע"מ ("
לקבל הלוואה דרך לאחרים במערכת, באופן שיאפשר לארגון משק רכב להציע לחברי קיבוצים ו

הפלטפורמה, באמצעות אזור פעילות מותאם בפלטפורמה.

אל בלנדר ישרבתמורה לאפיון, פיתוח והקמת מערכת מותאמת לצרכי ארגון משק רכב, זכאית

מהותי עבורה. ו שאינלתמורה בהיקף 

WePayהסכם עם 6.32.4

") WePayבע"מ ("ייםשירותים פיננסווי פיי עםישראלבלנדרהתקשרה 2019ביוני 23ביום

את המערכת הטכנולוגית של WePay-ללפיו בלנדר ישראל תספק ,במתווה לשיתוף פעולה

בארנק הדיגיטלי אותו היא להטמיעWePay-, באופן שיאפשר לPrivate Label-החברה כ

בערוצים תמיכה,וכןללקיחת אשראיישראלמערכת מותאמת של בלנדרומשווקת,מפתחת

.נוספים

בלנדר ישראל לתמורה , זכאיתWePay-לבתמורה לאפיון, פיתוח והקמת מערכת מותאמת 

מהותי עבורה.ושאינבהיקף 

הפועליםבנקעםומתן משא6.32.5

זה: 6.32.5(ביחד בסעיף ")הפועליםבנק"מ ("בעת משא ומתן עם בנק הפועלים נהלמהחברה

להקמה של פעילות משותפת להעמדת אשראי בנקודות מכירה. הפעילות מתוכננת ")הצדדים"

"),המיועדתהחברה(" (Joint Venture)להתקיים תחת חברה בבעלות משותפת של הצדדים

)80%(היתרהידי בנק הפועלים ו-עליוחזקוהמיועדתהחברהשלהמונפקמהונה20%כאשר

.החברהידי -עלתוחזק

העמדת אשראי צרכני בישראל לאנשים פרטיים בנקודות הינה המיועדת החברהמטרת פעילות 

. במסגרת במרבית ענפי המשק, בהתאם למוסכם בין הצדדיםמכירה פיזיות ווירטואליות 

תעמיד לשימוש החברה המיועדת את הטכנולוגיה הנדרשת החברהשיתוף הפעולה המתוכנן, 

העמדת הלוואות בבתי העסק פעילותשללפריסהאחראיתתהא,לפעילות המשותפת וכן
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יפעל להעמיד לחברה המיועדת קווי אשראי רלוונטיים לפעילות הפועליםבנק ואילו, בישראל

.ובהתאם למדיניות

אישורים והיתרים רגולטוריים שונים אשר במידה ולא כפוף לקבלתיהיהותנה ויההסכם 

נוספים הסדריםהסכם, ככל שייחתם, . בנוסף, יכלול הויתקבלו, יהיו הצדדים רשאים לבטל

המקובלים להסכמים מסוג זה, לרבות מינוי חברי דירקטוריון, קביעת רוב מיוחד בדירקטוריון 

-התחייבות הצדדים לאילקבלת ההחלטות בנושאים מסוימים, העמדת הלוואות בעלים, 

תחרות, הצהרות ומצגים, יישוב סכסוכים, סמכות שיפוט וכל כיו"ב.

אין וודאות כי יבשיל לכדי הסכם מחייב, ואף אם , אשרמדובר במשא ומתן בלבדמובהר, כי

יבשיל יתכן ויכיל הסכמות אחרות, בין היתר, ביחס לשיעורי ההחזקה של הצדדים בחברה 

המיועדת במועד ההתקשרות ובמהלך הפעילות המשותפת, סכומי האשראי שיועמדו לחברה, 

להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה עם בנק החברהנת . לפיכך, כוומבנה הדירקטוריון וכו'

, אשר אינה וודאית ערךניירותבחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעבבחינתההינהפועלים 

ואשר התממשותה תלויה, בין היתר, הבשלת המשא ומתן בין הצדדים לכדי חתימת הסכם 

מחייב וקבלת כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

ה עסקיתיעדים ואסטרטגי6.33

הגדלה של היקף הפעילות ה עומדת קבוצ, בבסיס האסטרטגיה העסקית של ההתשקיףנכון למועד 

:הפעולות המנויות להלןביצוע ידי -עלבישראל

להעמדתמימוןמקורשיהוו, בישראלופיננסייםמוסדייםגופיםעםהפעולהשיתוףהרחבת6.33.1

חברהבאמצעות למשל, (אשראימתןבאמצעותאםבין, הפלטפורמהבאמצעותהאשראי

.אשראיקוויהעמדתבאמצעותאםובין), בפלטפורמהכמלווההמשמשתייעודית

בכוונת סולו. בעיקרהינן באמצעות הפלטפורמה ניתנותההלוואותהלמועד התשקיף, נכון6.33.2

הפלטפורמהבאמצעותניתנותאשר, בבטוחההמגובותההלוואותהיקףאתלהגדילהקבוצה

.רכבכלירכישתלצורךבעיקר, צרכניותלמטרות

.נוספיםפעולהשיתופייצירתידי-עלחדשיםלקוחותגיוס6.33.3

ידי אימוץ והטמעה של טכנולוגיות ותקנים חדשים, עם -שדרוג מערכת החיתום, בין היתר, על6.33.4

התקדמות היישום של "בנקאות פתוחה" בישראל.

הרחבת שיתופי זהובכלל, הקבוצהשלהעסקיתהאסטרטגיההמידע הנכלל בסעיף זה לעיל בדבר 

, הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, ושדרוג מערכת החיתוםלקוחותגיוס,פעילותההיקף, הפעולה

ההערכות ותחזיות הנהלת הקבוצה ומידע הקיים כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על 

רה עם מגמות השוק על בסיס מקורות היכרותה של החבברשות החברה נכון למועד התשקיף בלבד, 

חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה, 

וכפיפות לקבלת אישורים בין היתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים בשוק הקיים

תית על הערכות ה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהוקבוצ, שאינם בשליטת הרגולטוריים

החברה האמורות לעיל.
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בכללותהה קבוצהמידע הנוגע לפעילות 

רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים6.34

ידי החברה-לעבישראל שכירות משרדים 6.34.1

, 7ברחוב ז'בוטינסקי ,במגדלי אביבהחברה שוכרת משרד לחברה אין רכוש קבוע משמעותי. 

שימוש בתשתיות תקשורת ומחשוב (טלפון וחיבור השכירות כוללת .")מגדלי אביב("רמת גן

סכוםמגדלי אביב. בגין השכירות כאמור, משלמת החברה בחניון אינטרנט), וכן, עד חמש חניות 

אשר למיטב , בע"מ1963ן"נדל' ושותאביבקבוצתהמשכירה הינה ."חש26,949שלבסךחודשי

ומבעלי השליטה חברה הדירקטוריוןיו"רדורון אביב, מר בשליטת חברה ידיעת החברה הינה 

. בחברה

.2022בספטמבר30הסכם השכירות הינו בתוקף עד ליום

ידי בלנדר ישראל-שכירות משרדים על6.34.2

ואורלי (מבעלי השליטה בחברה)מה"ה דורון אביבבמגדלי אביבבלנדר ישראל שוכרת משרד 

הסכם ש"ח בחודש. 19,500. תמורת שכירות זו, משלמת בלנדר ישראל סך של (אשתו)אביב

. 2021במאי 31השכירות הינו בתוקף עד ליום 

ידי בלנדר ליטא-שכירות משרדים על6.34.3

בהסכם שכירות משרד JF Investicijos JSCהתקשרה בלנדר ליטא עם 2018בדצמבר 21ביום 

"). הסכם שכירות הסכם שכירות המשרדים"זה:עיףבבניין משרדים בוילנה, ליטא (בס

-. בגין השכירות כאמור משלמת בלנדר ליטא כ2021באוקטובר 28המשרדים בתוקף עד ליום 

החלות על שוכר בהסכמי שכירות נוספות תישא בהוצאות מקובלות ,וכןלחודשאירו2,199

חייבויותיה מכוח מסוג זה (תשלומים בגין שטחים משותפים, מים, חשמל וכו'). להבטחת הת

המשכיר. אצל אירו 8,355סך של קדון ביפהסכם שכירות המשרדים הפקידה בלנדר ליטא 
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הון אנושי6.35

היעדר תלות מהותית בעובד מסוים6.35.1

ד"ר גל אביב, מנכ"ל החברה, מר בועז -החברהעשויה להיות תלות מסוימת במייסדי לקבוצה 

מוצרים, משנה למנכ"ל וראש אגף ומר ברק גור, ה,טכנולוגיוראש אגף משנה למנכ"ל אביב, 

. זאת בשל הקשרים והידע שנצברו אצל נושאי משרה אלו ממועד הקמת החברה ועד למועד זה

החברה גיבשה תכנית גיבוי לכל אחד מבעלי התפקידים ונושאי המשרהכי ,יחד עם זאת, יצוין

.הבכירה

אימונים והדרכה6.35.2

דים באופן שוטף, בהתאם להוראות החוק והרגולציה מקיימת הדרכות עובחברות הקבוצה

ידי הגורמים -. תכני ההדרכות מועברים עלהקבוצהו/או בהתאם לתכנים הרלוונטיים לפעילות 

השקעות ידי גורמים חיצוניים מומחים בתחומם. -ו/או עלבקבוצהםהמקצועיים הרלוונטיי

בהדרכות אלה אינן מהותיות.הקבוצה

תכנית תגמול לעובדים6.35.3

וליצור זהות הקבוצהבחברה קיימת תכנית אופציות לעובדים, המיועדת לתמרץ את עובדי 

. הקבוצהעם הצלחת אינטרסים של העובדים 

לפי מסלול מס רווח הון קבוצההתכנית האופציות מאפשרת לחברה להעניק אופציות לעובדי

ירותים ובעלי שליטה להעניק אופציות לנותני ש,לפקודת מס הכנסה, וכן102בהתאם לסעיף 

(ט) לפקודת מס הכנסה. 3בחברה לפי סעיף 

תכנית האופציות כוללת הסדרים מקובלים לתכניות מסוג זה, ובכלל זה תנאי הבשלה, 

התאמות, האצת הבשלה, וכיו"ב.

ל"מנכ

ל בכיר"סמנכ
יועצת משפטית  

ראשית

מנהל סיכוני אשראי  
וקצין ציות

ל "משנה למנכ
ראש אגף טכנולוגיות

צוות טכנולוגיה

ל"משנה למנכ
ראש אגף מוצרים

פיתוח עסקי פיננסי

משאבי אנוש

מנהל אבטחת מידע

ל כספים"סמנכ

צוות כספים
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לתשקיף.3.3.1סעיף לפרטים אודות תכנית האופציות בחברה, ראו 

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה6.35.4

ת, בדרך כלל, עם העובדים ונותני השירותים בהסכמי העסקה או הסכמים מתקשרהקבוצה

), על בסיס תגמול חודשי גלובלי. תנאי ההעסקה כוללים, בדרך כלל, ןלמתן שירותים (לפי העניי

בין היתר, ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה וזכאות לחופשה ולדמי 

הבראה.

כוללים את תנאי העסקתם של העובדים, לרבות התחייבות לשמירת בקבוצההסכמי ההעסקה 

סודיות, הסדרי קניין רוחני וכן, לעיתים, איסור תחרות ושידול עובדים, יועצים ו/או לקוחות 

נוהגת לבצע עדכוני הקבוצה.הקבוצבלתקופה מסוימת מתום תקופת העסקת העובד ה קבוצה

יצוין, כי ההתקשרות עם חלק מהעובדים נעשית באמצעות מיקור חוץ, שכר לעובדיה מעת לעת.

כמפורט לעיל. 

תכניות התייעלות וקיצוצים6.35.5

בעסקי הינה בצמיחה ומצבת העובדים בה צפויה לגדול בהתאם להתפתחות הקבוצה,ככלל

אשר בתכנית התייעלות הקבוצהנקטה לצורך התמודדות עם נזקי משבר הקורונה, . הקבוצה

, בין היתר, הוצאת חלק מהעובדים לחופשה ללא תשלום והפחתת שכר זמנית. כללה

עובדי הנהלה בכירה6.35.6

8.1-ו7.2, 7.1סעיפים ראוותנאי העסקתם,לפרטים אודות עובדי הנהלה בכירה בחברה

לתשקיף.

מחקר ופיתוח6.36

. 2019לשנת השנתיים דוחות הכספייםל18באור , ראו מחקר ופיתוחלתיאור של 

נכסים לא מוחשיים6.37

להלן יפורטו נכסי הקניין הרוחני של החברה, לרבות פטנטים, סימני מסחר, רישיונות, זיכיונות 

וקנין רוחני אחר שלחברה זכויות בו:

החברה פיתחה את המערכת, ומשקיעה רבות לצורך שמירה ופיתוחה :המערכת הטכנולוגית6.37.1

ים וכלכליים משמעותיים, לצורך ישל המערכת. החברה משקיעה מדי שנה משאבים אנוש

שדרוג המערכת, הפלטפורמה וערוצים דיגיטליים נוספים מול שותפיה העסקיים והלקוחות של 

. הקבוצה

:רישיונות6.37.2

חברתי עם כל אחת מבלנדר ישראל, בלנדר ליטא -החברה התקשרה בהסכם בין6.37.2.1

כל והטכנולוגית איטליה למתן רישיון מוגבל ולא בלעדי לשימוש במערכת ובלנדר
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עיףסורא,עדכון ו/או שדרוג שלה. לפרטים נוספים בדבר ההסכם עם בלנדר ישראל

; לתשקיף6.31.2.1

בהסכם לקבלת רישיון שימוש .Salesforce.com Incהתקשרה בהסכם עם החברה6.37.2.2

;לתשקיף6.41.1סעיףו, ראSalesforceלפרטים נוספים בדבר ההסכם עם .במערכת

בהתאם לצרכי מערכות של חברות צד ג' נוספות /בכליםברישיוןהחברה משתמשת 6.37.2.3

.םהרלוונטייובכפוף לרישיונותהקבוצה 

הון חוזר6.38

הרכב ההון החוזר של החברה מתחלק להון חוזר מפעילות הלוואות והון חוזר מפעילות שוטפת. 

ההון החוזר מפעילות הלוואות מורכב מחלויות שוטפות של הלוואות מלקוחות בניכוי חלויות 

שוטפות של הלוואות החברה.

מיסוי6.39

.2019לשנת לדוחות הכספיים12באור , ראו הקבוצהר של דיני המס החלים על לתיאו

מימון6.40

במהלךבתוקףשהיושאינן מיועדות לשימוש ייחודי בידי הקבוצה, הלוואותפירוטלהלן6.40.1

:התשקיףתקופת

תיאור
הלווההמלווה

מועד 
העמדת 
ההלוואה

ערך
ההלוואה 
בספרים 
(באלפי 

"ח)ש

תכלית
ההלוואה

סוג
ההלוואה

מנגנון
הפירעון

תנאי
האשראי

יתרת
תקופת
ההלוואה

בטוחות

מגבלות
על

קבלת
אשראי

תאגיד
בנקאי

בלנדר
פעילות13.5.2020320ישראל

שוטפת
ריבית
משתנה

48
, תשלומים
החל
מתום
השנה

הראשונה
להעמדת
ההלוואה

+ פריים
1.1% ,
*מתואמת

--שנים4.87

.2.734%הינו מתואמתה* שיעור הריבית 

6.18.3-ו6.18.2פים לפירוט הלוואות שניתנו לקבוצה, המיועדות לשימוש ייחודי, ראו סעי6.40.2

לתשקיף.

מעמידה מימון לחברות בקבוצה, מעת לעת, באמצעות שטרי הון, אשר לרוב אינם החברה6.40.3

אין הםפי-בית או צמודים למדד. בהתאם לתנאי שטרי ההון, לסכום שניתן עלנושאים רי

פי שיקול דעתה של החברה הממומנת, או במועד פירוק -תאריך פירעון ומועד החזרתו נקבע על

פי שטרי ההון לא -ו/או הפסקת פעילותה של החברה הממומנת, ובכל מקרה הסכומים על

ההון כפוף יפי שטר-עד קבלת כל סכום. החזר הסכום עלשנים ממו5טרם חלוף לפירעוןיועמדו 

, או כל הלוואה אחרת קיימת או הממומנתושני לכל תביעות חוב כלליות של נושי החברה 

פי תנאי שטרי ההון, החברה הממומנת לא מעמידה לחברה בטוחות כלשהן -עתידית. על

פי שטר ההון. -להבטחת החזר הסכום על
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ידרש לגייס מקורות נוספים על תמורת ההנפקה לצורך לא תבשנה הקרובה כי ,מעריכההחברה 

.כיסוי תפעול עסקיה השוטפיםצורך מילוי יעדי ההנפקה או ל

הסכמים מהותיים6.41

Salesforceהסכם עם 6.41.1

")Salesforce.com Inc.")Salesforceבהסכם עם החברההתקשרה 2019נובמברב20ביום 

,שירות וכןניהול תהליכי שיווק, מכירה, מספקת שירותי הלקבלת רישיון שימוש במערכת 

) דרך רשת האינטרנט. CRMניהול קשרי לקוחות (

תשלום Salesforce-להחברהבתמורה לרישיון השימוש והשירותים כאמור לעיל, משלמת 

עבור החברה. לא מהותישנתי בסכום 

, 2019בנובמבר 21מיום שנים5הינה לתקופה של Salesforceעם החברההתקשרותה של 

והחברה אינה צופה מניעה בחידוש ההתקשרות עמה, ככל שתהיה מעוניינת בכך. 

Q2הסכם עם 6.41.2

") בהסכם לקבלת רישיון Q2 Software Inc.")Q2עם החברההתקשרה 2020במרץ 1ביום 

שימוש במערכת מבוססת ענן לתיעוד, ניהול ותפעול הלוואות המותקנת על גבי הפלטפורמה של 

Salesforce להזמין, מעת לעת, שירותי תמיכה החברה. בנוסף, במסגרת ההסכם, רשאית

הנ"ל. למערכתושירותים מקצועיים בנוגע 

זכאית לתשלום סכום שאינו מהותי Q2יל בתמורה לרישיון השימוש והשירותים כאמור לע

עבור החברה.

חודשים ממועד חתימתו.72הינו לתקופה קצובה בת Q2עםההסכם 

פריימסקהסכם עם 6.41.3

המתמחה, ")פריימסק("חברת פריימסק בע"מעםהחברההתקשרה 2014באוגוסט26ביום

לעמידהתשתיתועסקית, הגנת הפרטיות, המשכיות אבטחת מידע ארגוניתבייעוץ בתחומי

.  ופרטיותאבטחת מידע  שרותילמתן בהסכםבעולם הטכנולוגי, השונותהרגולציהבדרישות

ויועצים בנושאי החברהכמנהלי אבטחת מידע ופרטיות של משמשיםפריימסקפי ההסכם -על

ה ידי כל אחד מהצדדים בהודע-וניתן לביטול עלשנהבכלמתחדשההסכםטכנולוגית. הרגולצי

ה קבוצשאינו מהותי עבור הבסכום, חודשמידילפריימסקשל חודש מראש. התמורה משולמת 

.נדרשאםבנוסףשהושקעושעותעבורתשלוםעל היקף שעות קבוע ובתוספת בהתבסס

הליכים משפטיים6.42

וחות הכספיים לד15רהחברה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים, למעט כמפורט בבאו

. 2019בדצמבר31ליום השנתיים 
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גורמי סיכוןדיון ב6.43

בנקאות דיגיטלית

סיכוני מאקרו6.43.1

ומתן אשראי מושפעת Blender Bankפעילות : בפעילות הכלכליתהאטההרעה או 6.43.1.1

,EEA-המדינות מהמצב הכלכלי ומגמות בצריכה הפרטית במדינות הפעילות, קרי 

בפרט. על כן, שינוי לרעה במצב המשק או מיתון במדינות ,בכלל, ומדינת ליטא

הפעילות עלול להשפיע לרעה על המצב העסקי ולהקשות על גיוס לקוחות חדשים 

והגדלת תיק האשראי. עלייה בשיעור האבטלה עלולה לגרום לירידה בביקוש 

מספר לקוחות העומדים בקריטריונים של המערכת החיתומית. בלאשראי ולקיטון 

ביל, פגיעה בפעילות הכלכלית עלולה לפגוע ביכולת ההחזר של הלקוחות במק

הקיימים ולהביא לעלייה בנזקי האשראי. הגורמים לעיל עלולים לפגום באיכות תיק 

. הקבוצההאשראי ולהשפיע לרעה על רווחיות 

בינלאומיים כלכליים: אינדיקטורים)Covid 19סיכונים הנובעים ממגפת הקורונה (6.43.1.2

., לרבות בגוש האירובשנה החולפת על האטה כלכלית עולמיתצביעיםמשונים 

גלובליזציה ושיתופי פעולה , ירידה בסכסוכי הסחרסיכונים אלה נובעים מ

את מוסיכונים אלה התגברו בשל התפשטות מגפת הקורונה שהעציבינלאומיים. 

את חוסר הוודאות לגבי המשך הצמיחהוהסיכונים המאקרו כלכליים והגביר

פעילות וירידה ניכרת בהיקף הנוספתהשבתת עסקים במדינות החברות בגוש האירו. 

.הקבוצהעלולים לפגוע בפעילות 

מרבית ההלוואות :בגוש האירו ועלויות המימוןלצרכןמחיריםמדד, ריביתשינוי6.43.1.3

שינוי בשיעור האינפלציה בגוש הן הלוואות בריבית קבועה. ה קבוצהאותן מעמידה 

שערי . עלייה בשערי הריבית בשווקים ו/או בהקבוצהעלול לפגוע ברווחיות האירו 

הוביל לגידול בעלויות המימון לצמצם את המרווח ועלולה להריבית על הפיקדונות

ובכך לפגוע ברווחיה. להערכת החברה, ככל שיתממש סיכון השינוי ה קבוצהשל 

המוצרית בהתאמת גמישות מסוימקיימת ה קבוצל, ועליית האינפלציהבריבית

לשינויים אלה.

סיכונים ענפיים6.43.2

בענף הבנקאות הדיגיטלית פועלים מספר מתחרים : יתהתחרותשינויים בסביבה 6.43.2.1

, בשל כניסת הדיגיטלית. התעצמות התחרות בענף הבנקאות EEA-הבמדינות 

ידי בנקים מסורתיים או עליה -מתחרים חדשים, הגברת הפעילות הדיגיטלית על

בהיקף הפעילות של הבנקים הדיגיטליים הקיימים, עלולה להשפיע לרעה על השגת 

ולהקשות עליו להשיג נתח שוק המאפשר להגיע Blender Bankהיעדים של 

לרווחיות. עם זאת, להערכת החברה, לאור גודל ומבנה השוק האירופאי, חסמי 

ית ואופן הפעילות של הבנקאות המסורתית, הכניסה לתחום הבנקאות הדיגיטל
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תצליח להתמודד עם כניסת מתחרים נוספים ולהשיג יעדים בהתאם הקבוצה 

לאסטרטגיה העסקית שאומצה.

רגולטורית מורכבת ורב עתיד לפעול בסביבה Blender Bank: סיכוני רגולציה6.43.2.2

ומגבלות חובות הקבוצה . שינויים בסביבה רגולטורית עלולים להטיל על תחומית

חדשות, שיחייבו היערכות מתאימה, השקעת משאבים והקדשות תשומת לב ניהולית 

לדרישות הרגולציה. 

, על מנת להמשיך לפעול תוך חיזוק מנגנוני בקרה וציות פנימייםהקבוצה בכוונת 

נוהגת לערוך הקבוצה .לשינויים והעדכונים ברגולציה החלההלהבטיח את היערכות

ולציה על הפעילות העסקית והסקת מסקנות אופרטיביות, מיפוי השלכות הרג

ובעלי בקבוצה התאמות בתחום הציות. נושאי משרה תמבחינה תפעולית ומבחינ

היועצת המשפטית ובהםפועלים לוודא עמידה שוטפת בהוראות הרגולציה, תפקיד

זאת ,למניעת הלבנת הון ומימון טרורוקצין הציות ואחראי , הראשית של הקבוצה

תוך הסתייעות בייעוץ משפטי חיצוני ממשרדי עורכי דין בישראל ובמדינות אירופה.

, הכולל פעילות מול אלפי הקבוצהלאור אופי פעילותה של : משפטייםסיכונים6.43.2.3

לתביעות לרבותלקוחות פרטיים שונים, קיים סיכון של חשיפה לתביעות צרכניות, 

מפיצים עם הסכמי שיתוף פעולה הקבוצלייצוגיות מול אותם לקוחות. מעבר לכך, 

אשר יכולים לייצר חשיפות ,)עוד, גורמים מממנים ורכבשונים (בתי עסק, מגרשי

מלווה בייעוץ ה קבוצהעסקית של הפעילות הבכדי לצמצם סיכון זה, כל משפטיות.

מיפויים משפטיים,,ואף מתבצעים מדי תקופה סקרי סיכונים וכןצמודמשפטי

ה בהוראות החוק הרלוונטיות.לצורך הבטחת עמיד

. סיכון אשראי הוא הקבוצהסיכון מהותי של ינו: סיכון אשראי הסיכוני אשראי6.43.2.4

ידי אי -הסיכון שצד אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על

נובע בעיקר מהסיכון שבאי עמידת ה קבוצהעמידה במחויבות. סיכון האשראי של 

ווצר פיגור או כשל בהחזרים יבהתחייבויותיהם כלפיה, במידה וילקוחותיה 

התקופתיים של ההלוואות. הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים ונכסי החוזה 

. הקבוצה אחראית הקבוצהמייצגים את החשיפה המרבית לסיכון האשראי של 

לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל לקוח חדש, בהתחשב במצבו הפיננסי של

בעת קביעת תנאי התשלום בגין ,הלקוח בטרם היא מחליטה להציע לו הלוואה, וכן

ה קבוצהלקבוצה קיימים יעדים ברורים של נזק אשראי צפוי ובהתאם ההלוואה.

ידי -מתאימה את חיתום הלקוחות שלה לצורך שמירה על ספי סיכון אשר הוגדרו על

בצו הלקוחות בהתאם לאפיון . במעקב אחר סיכון האשראי של הלקוחות, קוהקבוצה

האשראי שלהם, מיקום גיאוגרפי, גיול החוב, זמני פירעון וקיומם של קשיים כספיים 

בעבר. לקוחות המדורגים כבעלי "סיכון גבוה" מסווגים לרשימת הלקוחות 

, במזומנים ושווי מזומנים חשיפה נמוכה לסיכון אשראי, החברההמוגבלים. להערכת 

ראי של הצדדים הנגדיים.בהתבסס על דירוג האש
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סיכוני חברה6.43.3

: פעילותה של הקבוצה בתחום הבנקאות הדיגיטלית, קבלת הרישיון הבנקאי-אי6.43.3.1

ובכלל זה יכולת הקבוצה לקבל ולנהל פיקדונות של לקוחות, כפופה להשלמת תהליך 

הרישוי ולקבלת הרישיון הבנקאי בסופו. ככל שהקבוצה לא תקבל את הרישיון 

לא תוכל לפעול כבנק דיגיטלי, ותיאלץ לאתר מקורות מימון הבנקאי, הקבוצה 

חלופיים לפיקדונות, אשר ישמשו אותה כמקור כספי לצורך מתן אשראי צרכני.

הסיכון לפגיעה באמון של בעלי עניין שונים: הואסיכון מוניטין : סיכוני מוניטין6.43.3.2

חדל של מזאת כתוצאה מהתנהגות, פעולה, או ,מפיציםלקוחות, בעלי מניות,

להיגרם הפגיעה באמון עלולדים או מעורבים אחרים.משרה, העובה, נושאי הקבוצה

אימצה סטנדרט התנהלות ה קבוצה'. דכתוצאה ממעשי הונאה, מעילה, הלבנת הון וכ

אתית ומגנוני פיקוח ובקרה אשר אמורים למזער את הסיכון של פגיעה במוניטין ככל 

הניתן. 

מהיעדר כושר מובנהקיים סיכוןה קבוצל: לקוחותשל דרדרות בכושר ההחזר תה6.43.3.3

קפדניים ופיזור חיתוםמנגנוני . עם זאת, או פגיעה ביכולת זוהפירעון של לקוחותיה

. הלוואות רחב מקטינים את הסיכון של פגיעה רוחבית בתיק האשראי

סיכון הנזילות הוא הסיכון הנוצר בשל אי הוודאות ביחס לאפשרות : סיכוני נזילות6.43.3.4

באופן בלתי צפוי ותוך לרוב,הון חדשיםגיוס מקורותמשיכת פיקדונות וקשיים בל

תכנית התמודדות עם סיכון הנזילות הקבוצההכינה לצורך כך, פרק זמן קצר.

נים מותאמת לאופי הפעילות, בהתאם לדרישות סיכוהמדיניות ניהול באמצעות 

בנקאי. ההרגולציה ברישיון 

פעילותהחשופה לסיכוני הונאות ומעילות מעצם תחום ה קבוצה: ומעילותהונאות6.43.3.5

לחיזוק מנגנוני הבקרה הפנימיים למזער ה קבוצה. לפיכך, פועלת ת פינטקכחבר

ידי סקרי איתור הסיכונים ואמצעים נוספים. -סיכון זה, על

חברת טכנולוגיה בתחום ה קבוצהלאור היותה של : וסייברמידעאבטחתסיכוני 6.43.3.6

סיכוני לה קבוצההפיננסים, הפועלת באמצעות כלים דיגיטליים, גדלה חשיפת 

הקבוצה. במטרה למזער סיכון זהנוספים, התקפות סייבר וסיכונים אבטחת מידע

מיישמת שורה של אמצעי הגנה ובקרה להתמודדות עם סיכוני אבטחת מידע וסייבר, 

ובכלל זה, כתיבת מסמכי מדיניות ונהלים בהתאם לתורת ההגנה בסייבר לארגון של 

-תשע"זנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) הרשות הלאומית להגנת הסייבר, תקה

יעת אירועי אבטחת מידע ביחס לאופן התמודדות והיערכות למנונהלים,2017

של מנהל 2014קביעת תחומי אחריות וסמכות, לרבות מינוי קבוע מאז וסייבר,

אודות אבטחת מידע וסייבר שאחראי על הניהול השוטף של התחום, הדרכת עובדים

בדבר אופן ההתנהלות הנדרש מצידם ,הסיכונים הכרוכים באבטחת מידע וסייבר וכן

ו/או הפעולות הנדרשות לביצוע בעת התממשותו של לצורך הפחתת סיכונים אלו

אירוע אבטחת מידע וסייבר, שימוש בשירותי ענן של חברות העומדות בתקני אבטחת 

מידע מחמירים ביותר ומקפידות על אמצעי אבטחה מקיפים, ביצוע מבדקי חדירה 

שימוש בכלים תקופתיים למערכות המידע לצורך שיפור רמת אבטחת המידע,
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ה, ניהול מפתחות קבוצם לצורך מניעת חדירה של קוד זדוני למערכות המתקדמי

,ניטור וטיפול באירועי אבטחה. כמו כן,מערך מודיעין סייבר וכןהצפנה, ניהול

ה תכנית עבודה ומדיניות סדורה לנושא גיבוי מידע, והתאוששות מאסון. כמו קבוצל

ספק חיצוני, מעבר תקופתי אצלה גיבוי של המידע המאוחסן בענןקבוצהכן, מבצעת

שחזורים לבקרת איכות הגיבויים. לצורך בחינת מדיניות ,על הלוגים של הגיבוי וכן

ה מקיימת וועדות היגוי רבעוניות בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים קבוצההגנה, ה

בארגון ומבצעת מבדקים שונים.

תיווך באשראי

סיכוני מאקרו6.43.4

ה במצב המשק או כניסתו לסגר נוסף עקב משבר שינוי לרע: התפשטות נגיף הקורונה6.43.4.1

האשראי תיקי, בשל פגיעה באיכות הקבוצההקורונה עלול להשפיע על עסקי 

בה. עקב נגיף הקורונה מצב המשק נפגע באופן המשקיעיםבפלטפורמה ופדיונות 

צפויה להיות שלילית. עם זאת, בהתאם 2020משמעותי והצמיחה הכלכלית בשנת 

צפוי מצבו הכלכלי של המשק להשתפר 2021להערכות בנק ישראל, החל משנת 

לחיוב גם על עשויה להשפיעוצפויה להירשם צמיחה כלכלית חיובית, אשר 

מנגד, להערכת הנהלת החברה, נגיף הקורונה זירז .הקבוצהשל תוצאותיה העסקיות 

בשוק האשראי, אשר באה לידי ביטוי, בין היתר, במתן אשראי ההדיגיטציאת מגמת 

באמצעות פלטפורמות אינטרנטיות. מגמה זו, עשויה לחזק את מעמדה וחלקה של 

יות בנקאי, בהיותה מבוססת על מערכות דיגיטל-בשוק האשראי החוץה קבוצה

באופן כמעט מוחלט. 

הרעה כלכלית מהותית במצב המשק עלולה להגדיל את הפדיונות : האטה כלכלית6.43.4.2

מבקשי האשראישל המשקיעים בפלטפורמה, ולפגוע ביכולת החזר הפירעון של 

בפלטפורמה. בנוסף, האטה במשק משמעה האטה בהיקף צרכי האשראי בשוק, דבר 

שעשוי להביא לקיטון בהיקפי האשראי הניתנים באמצעות הפלטפורמה. 

למצב המדיני, הביטחוני והפוליטי בישראל קיימת : מצב ביטחוני, מדיני ופוליטי6.43.4.3

גם על פעילות השפעה ישירה על המצב הכלכלי ועל הפעילות העסקית במשק, כמו

. הרעה במצב עלולה לפגום בביקוש לשירותי הקבוצה וכתוצאה מכך לגרום הקבוצה

לקיטון בהיקף העסקאות בפלטפורמה.

סיכונים ענפיים6.43.5

שינויי חקיקה וצווים מכוח חקיקה קיימת והצעות חוק, הוראות : שינויי רגולציה6.43.5.1

ידי הרגולטורים השונים, יכולים -, כמו גם שינויי מדיניות עלרגולטוריות שונות

, החמרה ברגולציה הנוגעת לנושאי הרישוי, ו. במסגרת זהקבוצהלהשפיע על פעילות 

כגוף מפוקח ועוד, עשויים לגרום להכבדה ה קבוצהגובה הריבית, חובות דיווח של 

ולהחיל עליה מגבלות נוספות, הכרוכות בעלויות ה קבוצהמשמעותית בפעילות 

. ומשאבים ניכרים
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ענף האשראי החוץ בנקאי מאופיין בתחרותיות גבוהה עם מתחרים :תחרות6.43.5.2

ה קבוצהמשמעותיים, ובכלל זה התאגידים הבנקאיים. כחלק מהאסטרטגיה של 

את היתרון הטכנולוגי שלה אל מול ה קבוצהלהתמודד עם התחרות, מבליטה 

המתחרים. 

סיכונים ייחודיים לחברה6.43.6

: כאמור, נכון למועד התשקיף, לתיווך באשראימערכת להפעלת קבלת רישיון -אי6.43.6.1

תיווך באשראי מכוח היתר להמשך עיסוק שניתן לבלנדר ההקבוצה פועלת בתחום 

ידי רשות שוק ההון, וזאת עד שתתקבל החלטה ביחס לבקשת הרישיון -ישראל על

ידי בלנדר ישראל. ככל שרשות שוק ההון לא תאשר את בקשת הרישיון -שהוגשה על

ישראל ו/או יפקע היתר המשך העיסוק של בלנדר ישראל, הקבוצה עשויה של בלנדר 

להידרש להפסיק את פעילותה בתחום התיווך באשראי בישראל, והדבר עלול להביא 

לפגיעה בתוצאות וברווחיות של הקבוצה.

ה קבוצהמושתתת על המוניטין והמותג של ה קבוצהפעילות : במוניטיןפגיעה6.43.6.2

, בתחומה, כחברת פינטק מובילה הקבוצהומנהליה. פגיעה במוניטין ו/או המותג של 

.הקבוצהעלולה להביא לפגיעה בתוצאות וברווחיות של 

מפעילה ה קבוצה: חיזוי של הביקוש להלוואות אל מול היצע האשראי בפלטפורמה6.43.6.3

היצע אשראי, המאזנת בין הביקוש של לווים להלוואות אל מולבפלטפורמה לתיווך 

מבקשי אשראי של משקיעים בפלטפורמה, תוך הפגשה בין ציפיות ריבית ותשואה של 

מבקשי והמשקיעים (לפי העניין). במקרה שביקוש להלוואות מצד ההלוואות

(הקבוצה עלולה לאבד לקוחות גבוה מהיצע האשראי הזמין בפלטפורמההלוואותה

ן בפלטפורמה גבוה מהביקוש , או שהיצע האשראי הזמיפוטנציאליים למתן אשראי)

עשויות להיפגע.ה קבוצהלהלוואות, תוצאותיה העסקיות של 

יכולתו של הלווה לפרוע את ההלוואה שנטל : גביית חובותפירעון הלוואות ו6.43.6.4

באמצעות הפלטפורמה תלויה בהמשך יציבותו הפיננסית, אשר עשויה להיות 

מושפעת מאיבוד מקור פרנסתו, גירושין, מוות, חולי, פשיטת רגל ועוד. בנסיבות של 

פי חוק -לנקוט באמצעי גבייה סבירים עלה קבוצהפירעון ההלוואה, מחויבת -אי

הצעדים כאמור לא יישאו פרי, משקיעים עשויים לפדות את כספי הפיקוח. אם

השקעתם מהפלטפורמה ו/או להפחית את כספי השקעתם בה. 

שוק ההלוואות מתפתח במהירות ומשתנה : פיתוח שירותים ומוצרים חדשים6.43.6.5

בהתאם לטכנולוגיות חדשות וכניסתם לשוק של שירותים ומוצרים חדשניים. גורם 

הינו יכולתה לפתח ולמסחר שירותים הקבוצהפתחות והצלחת משמעותי בהמשך הת

לא תצליח לפתח ה קבוצהומוצרים חדשים ולהרחיב שירותים ומוצרים קיימים. אם 

ולמסחר שירותים ומוצרים חדשים אטרקטיביים או להרחיב את אלו הקיימים, 

עסקיה עלולים להיפגע. 

כרוכים באיסוף, אחסון, עיבוד והעברה של ה קבוצהעסקי : חשיפה למתקפות סייבר6.43.6.6

מידע אישי של לקוחותיה, לרבות מידע פיננסי של לווים ומשקיעים. התבססותה של 
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המערכת על תהליכים אוטומטיים ועל טכנולוגיות דיגיטליות, ובשים לב להיקף וסוג 

להיות יעד אטרקטיבי למתקפות סייבר. בעוד ה קבוצלהמידע שנאסף, גורם 

נוקטת במערכות מתקדמות להגנה מפני מתקפות סייבר, אין ודאות כי ה קבוצשה

עושה שימוש במידע ה קבוצהמערכות אלו ימנעו כל ניסיון כאמור. יתרה מזו, 

ידי צדדים שלישיים על מנת לאפשר שיווק, הפצה, מתן שירותים -המסופק לה על

הלישיים עלולוגבייה של הלוואות. מתקפת סייבר על מערכותיהם של אותם צדדים ש

ה מיישמת מגנוני קבוצהלבצע את הפעולות הנ"ל. ה קבוצהלהשפיע על יכולתה של 

במטרה למזער סיכון , הטמעת נהלים, הדרכות, מבדקים ובקרות אבטחה מתקדמים

לתשקיף.6.43.3.6. לפרטים נוספים בעניין זה, ראו סעיף זה

הפלטפורמה והטכנולוגיה בבסיסה מאפשרים : בפלטפורמהמהותיותתקלות6.43.6.7

לספק ללווים פתרונות אשראי ולמשקיעים אפיק השקעה עם יתרונות ה קבוצל

בהיבטי זמן ועלות משמעותיים. היכולת של הפלטפורמה והטכנולוגיה בבסיסה 

לאפשר פתרונות מימון ואפיקי השקעה אלו, תלויה בהמשך העבודה הסדירה 

והתקינה של הפלטפורמה. 

. לקרן חון לטובת המלווים: הפלטפורמה מפעילה קרן ביטןנזילות קרן הביטחו6.43.6.8

להלוואות החדשות המועמדות קשר הדוק הביטחון היבטים תזרימיים הקשורים 

של עלייה בפלטפורמה אל מול משך הזמן הנדרש לגבייה בגין חובות עבר. תרחיש

הפעילות של הפלטפורמה עשוי להביא גביית החובות אובכשל אל מול ירידה בהיקפי

.הבפלטפורמהפעילים אל מול המשקיעים ה קבוצהיטין לפער נזילות ולפגיע במונ

בין אם בשל טעות אנוש של :פלטפורמה ו/או הטכנולוגיה בבסיסההבפעילות כשל6.43.6.9

ה קבוצהעלול לפגוע בעסקי כשל כאמור צד שלישי ובין אם בשל כוונת מזיד, 

ה כמקור אמין לקבלת ומתן אשראי. הפלטפורמובהסתמכות לקוחותיה על
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מידת ההשפעה של גורם הסיכוןהסיכוןגורם 

גדולבינוניקטן

בנקאות דיגיטלית

האטההרעה או סיכוני מאקרו
בפעילות הכלכלית

X

סיכונים הנובעים 
ממגפת הקורונה 

)Covid19(

X

שינויי ריבית, מדד 
בגוש מחירים לצרכן

האירו ועלויות המימון

X

שינויים בסביבת סיכונים ענפיים
התחרותית

X

Xרגולציהסיכוני 

Xסיכונים משפטיים

Xאשראיסיכוני

קבלת הרישיון -איסיכוני חברה
הבנקאי

X

Xסיכוני מוניטין

בכושר תדרדרותה
ההחזר של לקוחות

X

Xסיכוני נזילות

Xומעילותהונאות

מידעאבטחתסיכוני 
וסייבר

X

תיווך באשראי

Xהתפשטות נגיף הקורונהסיכוני מאקרו

Xהאטה כלכלית

מצב ביטחוני, מדיני 
ופוליטי

X

Xשינויי רגולציהסיכונים ענפיים

Xתחרות

סיכונים ייחודיים 
לחברה

קבלת רישיון -אי
מערכת לתיווך להפעלת
באשראי

X

Xפגיעה במוניטין
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מידת ההשפעה של גורם הסיכוןהסיכוןגורם 

גדולבינוניקטן

חיזוי של הביקוש 
להלוואות אל מול היצע 
האשראי בפלטפורמה

X

פירעון הלוואות וגביית 
חובות

X

פיתוח שירותים 
ומוצרים חדשים

X

Xסייברלמתקפותחשיפה

מהותיותתקלות
בפלטפורמה

X

Xנזילות קרן הביטחון

כשל בפעילות 
הפלטפורמה ו/או 

הטכנולוגיה בבסיסה

X
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החברהשלוקשורותבתחברות6.44

וקשורותבתחברות6.44.1

להלן פרטים ביחס לחברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה וההחזקות במניותיהן, 

:נכון למועד התשקיף

של חברות בשקלים חדשים )לפני הפרשה למס ולאחריה(להלן פרטים אודות רווחים והפסדים 6.44.2

ובתקופת ששת החודשים 2019-ו2018בת וחברות קשורות מהותיות של החברה בשנים 

:2020יוניב30שהסתיימה ביום 

שם
החברה

מסאחרי(הפסד) רווחמסלפני(הפסד) רווח

ליום
31.12.2018

ליום
31.12.2019

ליום
30.6.2020

ליום
31.12.2018

ליום
31.12.2019

ליום
30.6.2020

בלנדר 
ישראל

)4,910,153()1,627,999()131,422()4,910,153()1,627,999()131,422(

)UK)27,594()26,021()12,632()27,594()26,021()12,632בלנדר 

בלנדר 
ליטא

)85,394()264,951()21,441()93,135()354,936()20,391(

.2020ביוני 30ליום של החברה כספיים בינייםדוחותהנתונים מבוססים על 124

שם 
החברה

מדינת 
התאגדות

סוג מניות
הון המניות 

הרשום 

הון מניות 
מונפק 
ונפרע 

שיעור 
החזקה 
(בהון, 

בהצבעה 
ובסמכות 

למינוי 
ם)דירקטורי

היקף 
ההשקעה 

בחברה 
המוחזקת 

באלפי (
124)ש"ח

יתרת 
ההלוואות 

ושטרי 
ההון 

שהועמדו 
לחברה 

המוחזקת 
(באלפי 
)ש"ח

יתרת 
הערבויות 
שהועמדו 
לחברה 

המוחזקת 

בלנדר 
ישראל

רגילותישראל
10,000 
ש"ח

5749.99 
ש"ח

99.6%12,2442,000-

רגילותבריטניהUK בלנדר
10,000 
פאונד

10,000 
פאונד

100%3029-

UK ידי בלנדר-חברות המוחזקות על

בלנדר 
ליטא

רגילותליטא
425,000 
אירו

425,000 
אירו

100%3,1413,733
80,000
אירו

בלנדר 
איטליה

רגילותאיטליה
10,000 
אירו

10,000 
אירו

100%1,0762,407-

UAB ידי בלנדר-חברות המוחזקות על

בלנדר 
F1ליטא 

אירו 2,500רגילותליטא
2,500 
אירו

100%---
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שם
החברה

מסאחרי(הפסד) רווחמסלפני(הפסד) רווח

ליום
31.12.2018

ליום
31.12.2019

ליום
30.6.2020

ליום
31.12.2018

ליום
31.12.2019

ליום
30.6.2020

בלנדר 
איטליה

129,18312,5323,329123,93716,8933,329

בלנדר 
F1ליטא 

------

מחברות בת , שקיבלה החברה ודמי שימושדמי ניהול,להלן פרטים בדבר דיבידנדים, ריבית6.44.3

:2020ביוני 30עד ליום 2020ובמהלך שנת 2019-ו2018וקשורות בשנים 

החברהשם

2020לשנתהראשוןבחציון2019בשנת2018בשנת

ריביתדיבידנד
דמי

שימוש
ריביתדיבידנד

דמי
שימוש

ריביתדיבידנד
דמי

שימוש

120,000------240,000------240,000------בלנדר ישראל

---------------------------UKבלנדר 

------251---------251---------125---בלנדר ליטא

---------------------------בלנדר איטליה

---------------------------F1בלנדר ליטא 

הבת של החברה יתרת רווחים הניתנים לא קיימת לאף אחת מחברות 2020ביוני 30ליום 

לחוק החברות).302לחלוקה (כהגדרתם בסעיף 

לתשקיף, אשר 6.18.2בסעיףבלנדר ליטא התקשרה עם גוף פיננסי בהסכמים להעמדת קווי אשראי, כמפורט 125
על לגוף המממןהסכומים המגיעים ם נקבע, כי בלנדר ליטא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים, כל עוד במסגרת

שולמו במלואם.א למועדלאותועדבסיס חודשי 
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1920דצמברב31הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה (במאוחד) ליום 
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החברה דוח דירקטוריון על מצב ענייני 
2019בדצמבר 31ליום 

2019בדצמבר 31שהסתיימה ביום על מצב ענייני החברה לשנהדירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון 

–א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 44"), בהתאם לתקנה תקופת הדוח"בדוח דירקטוריון זה: (

החברה יחד עם .1970-דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ללתקנות ניירות ערך (10ולתקנה ,1969-מבנה וצורה), תשכ"ט

".הקבוצהחברות הבת שלה ייקראו: "

6למונחים שבדוח זה תינתן המשמעות שהוגדרה להם בפרק לתשקיף.6שבפני הקורא מצוי פרק בהנחה הדוח נערך 

לתשקיף, אלא אם צוין במפורש אחרת. 

החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי -חלק ראשון

נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה.1

אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של -בנקאות דיגיטלית ותיווך באשראי -לקבוצה שני מגזרים בני דיווח

הקבוצה. יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת 

שונה ואסטרטגיה שיווקית שונה.יבשל העובדה שהן בעלות אופמשאבים והערכת ביצועים

לתשקיף.6ראו פרק -ה והתפתחויות שחלו בתקופת הדוחקבוצלתיאור עסקי ה

הכנסות החברה כוללות הכנסות מעמלות והכנסות אחרות משני מגזרי הפעילות. הכנסות הריבית כלולות בהכנסות 

שכן בפעילות תיווך באשראי החברה (באמצעות חברות בנות) ית בלבד, מגזר הבנקאות הדיגיטלמפעילות החברה 

ידי הלווים.-משקיעים על-אינה צד להכנסות הריבית אשר משולמות למלווים

והן להכנסותניתן ביטוי הן לנכסי החברהאשראי,בבדוחות הכספיים, במגזר תיווך בביאור מגזרי הפעילות

.IFRS-בדוחותיה הכספיים בהתאם לןשר החברה לא הכירה בהא, הריבית של החברה בכללותהוהוצאות

הכספימצבה.2

שחלוהעיקרייםלשינוייםוההסבריםהכספייםלדוחותבהתאםהכספיהמצבעלהדוחסעיפייוצגולהלן

:"ח)ש(באלפי בהם

31ליוםסעיף
בדצמבר

2019

31ליום
בדצמבר

2018

התקופותשביןלשינוייםהדירקטוריוןהסבר

ה קבוצהצמיחה בפעילות המשךהגידול נובע מ36,64318,245ללקוחותהלוואות
במתן אשראי בליטא במהלך התקופה בקיזוז 

פירעונות מלקוחות 

לפעילותששימשובמזומניםקיטון11,84815,349אחריםנכסים

-48,49133,594נכסיםסך
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31ליוםסעיף
בדצמבר

2019

31ליום
בדצמבר

2018

התקופותשביןלשינוייםהדירקטוריוןהסבר

מנותניהלוואות
אשראי

ה קבוצהגידול בפעילות המשךהגידול נובע מ38,01918,816
לצורך מתן אשראי בליטאאשראיקוויבגיוס 

בפעילותהגידולבשלזכותויתרותזכאיםגידול4,8932,847אחרותהתחייבויות
,בליטאהלוואההקמתמעמלותנדחותבהכנסותו

לאורךהאפקטיביתהריביתשיטתלפיהמוכרות
ההלוואהחיי

-42,91221,663התחייבויות"כ סה

הגידול בגיןזוזיקלהביאהשוטף לתקופה הפסדה5,57911,931הון
2018שבוצע בסוף שנת הוןהגיוס

הון"כ סה
והתחייבויות

48,49133,594-

וצאות הפעילותת.3

להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם (באלפי 

:ש"ח)

שנהשללתקופההסעיף
31ביוםשהסתיימה

בדצמבר

בין התקופותלהפרשיםהחברההסברי

20192018

הכנסות

עמלות מפעילות 
אשראי

תיווךהצמיחה בפעילות המשךהגידול נובע מ8,8363,938
שתווכו דרך ההלוואותיתרתהיקף .אשראיב

לעומתש"חמיליון214-הפלטפורמה עלה ל
-ו2019בדצמבר31ליוםנכוןש"חמיליון105

בהתאמה,2018

הכנסות מהלוואות 
ללקוחות

הקבוצהבפעילותצמיחההמשךהגידול נובע מ2,941997
היקף.התקופהבמהלךבליטאאשראיבמתן
עלההפלטפורמהדרךשניתנוההלוואותיתרת

נכון ש"חמיליון 15לעומת ש"חמיליון 35-ל
בהתאמה,2018-ו2019בדצמבר 31ליום

פעולהמשיתופישנובעותבהכנסותקיטון170444הכנסות אחרות
ידי צדדים -עלבטכנולוגיהשימושלגבישונים
םישלישי

סה"כ הכנסות 
ברוטו

11,9475,379-
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שנהשללתקופההסעיף
31ביוםשהסתיימה

בדצמבר

בין התקופותלהפרשיםהחברההסברי

20192018

להפסדי הוצאות 
אשראי

הקבוצהבפעילותצמיחההמשךמהנובעגידול)400()821(
בהתאם התקופהבמהלךבליטאאשראיבמתן

למודל הפסדי האשראי שאימצה החברה

הוצאות ריבית 
הקשורות לפעילות 

הלוואות

הקשורותהמימוןמהוצאותהנובעגידול)499()2,027(
במתןהקבוצהבפעילותצמיחההמשךל

התקופהבמהלךבליטאאשראי

סה"כ הכנסות, 
נטו

9,0994,480-

עלויות והוצאות

, עלויות חשבון כוח האדםבמצבתגידול5,5824,719עלות השירותים
לגידולהקשורותהנאמנות והוצאות אחרות 

במהלך התקופה בפעילותהכללי

הוצאות מחקר 
ופיתוח 

כוח האדםבמצבתגידול1,6861,391

הוצאות מכירה 
ושיווק

קידוםבעלויותש"חמיליון1.5-כשלקיטון4,4414,692
האדםכוחבמצבתגידולמשקוזז,ומדיה

בעמלות שיווק ש"חמיליון 1-של כגידולו
גידולאשראי בגין הבתיווך ההקשורות למגזר 

הכללי בפעילות במהלך התקופה 

הוצאות הנהלה 
וכלליות

במצבתבגין גידול ש"חמיליון 1.7-כשלגידול6,9844,343
הקשורות אחרותובהוצאותכוח האדם 

לגידול הכללי בפעילות במהלך התקופה 

סה"כ הוצאות 
תפעול

18,69315,145-

-9,59410,665הפסד תפעולי

-)26(151הוצאות מימון, נטו 

הפסד לפני מסים על 
הכנסה

9,74510,639-

-8611מסים על הכנסה

-9,83110,650הפסד לתקופה 
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ומקורות מימוןנזילות.4

שהסתיימה שנהשל לתקופההמזומניםתיאור תזרים 
ביום

החברה להפרשים לתקופה הסברי
31ביום שהסתיימהשנהשל 

לעומת התקופה 2019בדצמבר
המקבילה אשתקד

20192018

ששימשומזומניםתזרימי
שוטפותלפעילויות

)4,835()3,741(

אשראיקוויגייסההקבוצה
אשראי ישונים. קווחובממשקיעי

אלה מושקעים בהגדלת נכסי 
מעמידה ה קבוצשהההלוואות 

קוויגדלו2019ללקוחותיה. בשנת 
ממשקיעיםשגוייסוהאשראי
תיקגדלגידול זה ובעקבות
.בהתאםת באופן משמעותיוההלווא

, גידול בסעיף זכאים כולל בנוסף
גידול משמעותי בהכנסותיה הנדחות 

מהגידולנובעאשר ה קבוצהשל 
.מלקוחותההלוואותבתיק

ששימשומזומניםתזרימי
השקעהלפעילויות

)1,245()93(

רבותתשומותמשקיעההחברה
נכס. שלה"פ המונכסיבפיתוח

.הפלטפורמהוהינ"פ המו

שנבעומזומניםתזרימי
מימוןמפעילויות

3,2099,908
גיוסמסבבההנפקהתמורתעיקר
.2018שנתבתוםשהתבצעהון

5,5015,532מפעילות הלוואות החוזרהון
מזומניםתזרימיהסבר על ורא

.שוטפותלפעילויותששימשו

5,80410,792שוטףחוזרהון
מהפרשי עיתוי בעיקרנובעשינויה

ברישום נכסי והתחייבויות חתך
.שוטפים

הדוח על לאחר תאריך .ש"חאלפי 7,685שלסךיתרת המזומנים של החברה על עומדת 2019בדצמבר 31נכון ליום 

.ממספר משקיעיםSAFE, החלה החברה בתהליך גיוס הון באמצעות מכשיר 2020, בחודש ספטמבר המצב הכספי

מיליון דולר בתמורה 1.56במזומן וכן, מיליון דולר2.55-בסך כנכון ליום פרסום הדוחות, חתמה החברה על גיוס 

הגיוס, תוצאותיהכי בהתבסס על המשך המגמה החיובית של,םהחברה והדירקטוריון מעריכי. הנהלת לשירותים

מימוןמקורותלחברהקיימים, העסקייםלשינוייםתקציבהאתלהתאיםוהיכולתחדשיםממשקיעיםהאמור

תוצאותיהאתבוחנתהחברההנהלת, בנוסף. לעיןהנראהבעתידהעסקיתפעילותההמשךלצורךמספקבהיקף

.התפעוליותההוצאותצמצוםידי-עלבהתאםלהגיבוערוכההמאושרהתקציבלעומתבפועל

הון עצמי.5

בדצמבר31יום ש"ח למיליון12-ש"ח בהשוואה לכמיליון6-הינו כ2019בדצמבר31יום ההון העצמי של החברה ל

. 2018בדצמבר31ליום 35.5%-בהשוואה לכמסך המאזן11.5%-כמהווה2019בדצמבר31ליום ההון העצמי . 2018
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לבתשומתהמבקרהחשבוןרואההפנהשאליהםנושאים.6

2019לשנת השנתיים ד' לדוחות הכספיים 1לאמור בבאור ברואה החשבון המבקר של החברה הפנה את תשומת הל

לעיל.4בקשר למקורות המימון העתידיים של החברה. בעניין זה, ראו סעיף 

תאגידייבטי ממשלה-שניחלק 

תרומות.7

כלשהן בתקופת מהותיות ולא תרמה תרומות ת , החברה לא קבעה מדיניות בעניין חלוקת תרומודוחהנכון למועד 

.מהותיות למתן תרומות עתידיות. לחברה אין התחייבויות דוחה

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.8

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 

בעלי אשר עונים להגדרת בחברה יםדירקטורלפרטים בדבר ה. 2005-ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו

.לתשקיף7.1, כאמור בתקנות האמורות, ראו סעיף מומחיות חשבונאית ופיננסית

דירקטורים בלתי תלויים.9

למועד הדוח, תקנון החברה אינו כולל הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם להוראות התוספת 

הראשונה לחוק החברות.

של החברהקר הפנימיבדבר המבגילוי .10

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.11

ורנטון ליטא (ביחס לבלנדר 'ת(ביחס לפעילות בישראל) וגרנט KPMGסומך חייקין ושות' :שם רוה"ח המבקר.11.1

.ליטא)

: הקבוצהשל יםהחשבון המבקרילהלן פרטים בדבר התשלומים ששולמו לרוא: שכר.11.2

20192018

שכר טרחההיקף שעותשכר טרחההיקף שעות

בדולריםבדולרים

, שירותים שירותי ביקורת
57119,31071516,560מסהקשורים לביקורת ושירותי

----שירותים מיוחדים



2021ינוארב10מיום אביב-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4טיוטה מס' לציבור ו1טיוטה מס' 

7

20192018

שכר טרחההיקף שעותשכר טרחההיקף שעות

בדולריםבדולרים

57119,31071516,560סה"כ

של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין הנהלת החברה, המבקר שכר טרחת רואה החשבון .11.3

. שכר הטרחה דירקטוריון החברה, ומובא לאישוררואה החשבון המבקרהשעות המוערכת בעבודת כמותבהתאם ל

הינו סביר ומקובל לאופי החברה והיקף פעילותה. 

הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד-שלישיחלק 

אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי.12

השנתיים לדוחות הכספיים 19שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו באור לפרטים אודות אירועים 

.2019לשנת 

הערכות שווי ואומדנים.13

החברה בהערכת שווי חיצונית לצורך קביעת השווי ההוגן של תשלום במהלך תקופות הדיווח המצורפות נעזרה

מבוסס מניות לעובדים ונותני שירותים אחרים. בבחינת רמת המהותיות של הערכת השווי, בחנה החברה כל הענקה 

בנפרד ולא את כל ההענקות כמכלול. מודל ההערכה וההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה כלולים 

.2019ר ההון לדוחות הכספיים השנתיים לשנת בביאו

-(ב) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל8פי תקנה -על1מהותיתלהלן גילוי אודות הערכת שווי 

1970:

בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי: שאלות ותשובות23-105הבהרה לעמדה משפטית מספר בהתאם ל1
לצורך קביעת השווי , בין היתר, לעמדת סגל הרשות, בדרך כלל הערכות שווי המתייחסות,2018בדצמבר 24מיום 

ייחשבולא ,ההוגן של תשלום מבוסס מניות לנושא משרה בכירה, לעובד או לאחרים המספקים שירותים דומים
מאוד, אף אם הן עברו את הספים הכמותיים שנקבעו, ובלבד שניתן גילוי להערכת השווי האמורה כהערכת כמהותיות

חלף כמהותית (1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל)(טב8שווי מהותית בהתאם לתקנה 
).מאוד
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פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק.14

בגוש האירו ועלויות המימוןלצרכןמחיריםמדד, ריביתשינוי.14.1

שינוי בשיעור האינפלציה בגוש . קבועההן הלוואות בריבית ה קבוצהמרבית ההלוואות אותן מעמידה 

צמצם את המרווח רי הריבית בשווקים עלולה לועיעלול לפגוע ברווחיות החברה. עלייה בשהאירו 

יכון הוביל לגידול בעלויות המימון של החברה ובכך לפגוע ברווחיה. להערכת החברה, ככל שיתממש סול

מוצריה לשינויים אלה.גמישות מסוימת בהתאמת קיימת ה קבוצל, ועליית האינפלציההשינוי בריבית

לצרכןהמחיריםמדדסיכון.14.2

כמו .אינו צמוד למדד המחירים לצרכןהדיגיטלית הבנקאותבתחוםמעמידההקבוצשההאשראיעיקר

,מעריכההחברה,לצרכן. לאור זאתאין התחייבויות מהותיות הצמודות למדד המחירים ה קבוצל,כן

אינההקבוצהבאשראי. בתחום התיווך מהותיבאופןלצרכןהמחיריםבמדדלשינוייםחשופהאינהכי

.אשראילסיכוניצד

זיהוי נושא 
ההערכה:

ESOP ESOP  ESOP  ESOP ESOP ESOPWarrants

עיתוי 
ההערכה:

3.2.201510.8.20151.7.201513.9.201714.11.20178.1.20194.11.2018

שווי נושא 
ההערכה 
בהתאם 

להערכת 
) $-(בהשווי

:

שווי הוגן של 
עבור 2.11$

אופציות אשר 
הוענקו במחיר 

מימוש של 
3.00$.

שווי הוגן של -
עבור 3.04$

אופציות אשר 
הוענקו במחיר 

4.28$מימוש של 

שווי הוגן של -
עבור 3.26$

אופציות  אשר 
הוענקו במחיר 

.3.00$מימוש של 

שווי הוגן של 
עבור 3.06$

אופציות אשר 
הוענקו במחיר 

.4.28$מימוש של 

2.88$שווי הוגן של 
עבור אופציות 

שהוענקו במחיר 
.5.30$מימוש של 

2.90$שווי הוגן של 
עבור אופציות אשר

הוענקו במחיר 
.5.30$מימוש של 

שווי הוגן של -
עבור 6.48$

אופציות אשר 
הוענקו במחיר 

.5.30$מימוש 

שווי הוגן של -
עבור 5.45$

אופציות אשר 
הוענקו במחיר 

.9.13$מימוש של 

שווי הוגן של -
עבור 8.01$

אופציות אשר 
הוענקו במחיר 

.1.70$מימוש של 

9.13$שווי הוגן של 
עבור כתבי 

האופציות אשר 
הוענקו במחיר 

0.01מימוש של 
.ש"ח

זיהוי מעריך 
השווי: 

מוטי הינו בעל תואר . BDO Consulting and Management Ltd-בCorporate Financeשותף, מנהל מחלקת באמצעות מוטי דלטקמר, 
שנים בייעוץ עסקי לחברות 15מאוניברסיטת בר אילן. מוטי הינו בעל ניסיון של מעל MBAראשון בכלכלה ובמדעי המחשב ובעל תואר 

, תכניותPPAולמשרדים ממשלתיים. במסגרת תפקידו הנוכחי בחברת הייעוץ מוטי מנהל צוות כלכלנים ורו"ח בצוות העוסק בהערכות שווי, 
רחב של הערכות במסגרת עבודתו היה מעורב מוטי בביצוע מגוון עסקיות, בדיקות נאותות, בחינה לירידת ערך, הערכת מכשירים פיננסים ועוד.

כדוגמת: תקשורת, מדיה, טכנולוגיה, תעשיה מסורתית, ,שווי, תכניות עסקיות, תכנונים אסטרטגיים ובדיקות נאותות במגזרי פעילות מגוונים
מזון, נדל"ן, ציוד רפואי ופיננסים.

יעוץ וניהול היא BDO. BDOחשבון ידי השותפים של משרד רואי -נוסדה עלBDO Consulting and Management Ltdמחלקת הייעוץ: 
הבינלאומית, המספקת מגוון רחב של שירותים עסקיים הנדרשים לעסקים לאומיים ובינלאומיים בכל מגזר.BDOחלק מרשת 

תלות 
במעריך 

השווי:

אין.

מודל 
ההערכה:

B&S מודל של שינויים במחירים לאורך זמן של מכשירים פיננסיים אשר אותם ניתן להעריך באמצעות אופציית מכר. במקרה הנדון החישוב
מחייב ישויות מדווחות להכיר בדוחות הכספיים בעסקאות הבדבר תשלום מבוסס מניות תקן דיווח כספי בינלאומי -IFRS 2בוצע לצורך 

ל עסקאות עם עובדים או צדדים אחרים שיש לסלקן במזומן, בנכסים אחרים או במכשירים הוניים של הישות תשלום מבוסס מניות, כול
המדווחת. 

הנחות 
לפיהן 
בוצעה 

הערכת 
השווי:

סטיית תקן: 
62.34%

ריבית חסרת 
): Y10סיכון (
1.81%

מחיר נכס 
: $-הבסיס ב

3.00

סטיית תקן:
62.34%

ריבית חסרת 
): Y10סיכון (

%2.24

מחיר נכס הבסיס 
4.28: $-ב

סטיית תקן: 
62.34%

ריבית חסרת 
): Y10סיכון (
2.43%

מחיר נכס הבסיס 
4.28: $-ב

סטיית תקן:
41.38%

ריבית חסרת סיכון 
)Y10 :(2.19%

מחיר נכס הבסיס 
5.30: $-ב

סטיית תקן:
41.38%

ריבית חסרת סיכון 
)Y10 :(2.37%

מחיר נכס הבסיס 
5.30: $-ב

סטיית תקן:
46.11%

ריבית חסרת סיכון
)Y10 :(2.73%

מחיר נכס הבסיס 
9.13: $-ב

סטיית התקן:
46.11%

ריבית חסרת סיכון
)Y10 :(2.6%

מחיר נכס הבסיס 
9.13: $-ב
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חוץמטבעסיכון.14.3

האשראיקוויהינה בעיקרה במטבע אירו. ה קבוצההבנקאות הדיגיטלית פעילותה של תחוםב

מטבעית. לתנודהמהותי באופןם כך אינם חשופים וומשבאירוהינםזולפעילותהמשמשים

דורון אביב

יו"ר דירקטוריון החברה

,גל אביב

מנכ"ל החברה

7.1.2021: החתימהתאריך
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נספח לדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

:(באלפי ש"ח)2019בדצמבר 31ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ליום להלן פירוט מצבת 

שקלי 31.12.2019
צמוד מדד

שקלי לא 
אחרדולריורוצמוד מדד

תשלומי 
ריבית 
ברוטו 

(ללא ניכוי 
מס)

סה"כ לפי 
שנים

שנה 
  7,838  3,248  4,590ראשונה

  15,956  2,767  13,189שנה שנייה
שנה 

  12,190  1,546  10,644שלישית
שנה 

  7,428  849  6,579רביעית
שנה 

חמישית 
  3,237  220  3,017ואילך

  46,649  8,630    -    -  38,019    -    -סה"כ
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לתשקיף6נספח ב' לפרק 

2020ביוני 30הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה (במאוחד) ליום 
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דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד 
2020ביוני30ליום 

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 

א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף 44"), בהתאם לתקנה הדוחתקופת"בדוח דירקטוריון זה: (2020ביוני 30ביום 

-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל48ולתקנה ,1969-מבנה וצורה), תשכ"ט–וטיוטת התשקיף 

".הקבוצההחברה יחד עם חברות הבת שלה ייקראו: ". 1970

6למונחים שבדוח זה תינתן המשמעות שהוגדרה להם בפרק לתשקיף.6הקורא מצוי פרק הדוח נערך בהנחה שבפני 

לתשקיף, אלא אם צוין במפורש אחרת.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה-חלק ראשון

נגיף הקורונה.1

נגיף"" או הנגיף("Covid-19-נגיף הלתשקיף אודות השפעת6.42.4.1-ו6.42.1.2בסעיפים בהמשך למתואר .1.1

הקבוצה. עסקיעל לרעהמהותיתהשפעהלנגיףהייתה לאהדוח תקופתבמהלך "), הקורונה

מתן פעילות , בין אם מדובר בהקבוצהחלה האטה מסוימת בפעילות האשראי של 2020אפריל -בחודשים מרץ.1.2

נבעה, בין היתר, . האטה זו)Balance Sheet Lending(הקבוצה ממקורות אשראיעל דרך התיווך או במתן אשראי

מדינות הדוח ("הקבוצה בתקופת בישראל ובמדינות ליטא ולטביה בהן פועלת מן ההנחיות וההגבלות שהוטלו 

, חוסר בשווקים אלוודאות ששררה וה-אימנגיף הקורונה, ובכלל זה, "), במטרה לבלום את התפשטות הפעילות

בהיקפי צריכת האשראי של משקי הבית במדינות וירידה וודאות לגבי הכנסות עתידיות-, איכלכליתיציבות 

אפריל -בחודשים מרץלאשראיבביקוש נרשמה ירידה מסוימתמבקשי האשראי במדינות הפעילות. מצד הפעילות

מגמת האטה מסוימת באשר להיקפי האשראי אשר נרשמה, הקבוצהומממנים חיצוניים של המשקיעיםמצד .2020

לקבוצה ואשר מממנים חיצוניים מוכנים לספקלמבקשי אשראי בפלטפורמה משקיעים מוכנים להעמיד כאשראי 

וחזרההתעוררותנרשמה2020מאיחודשמתחילתעל אף האמור, החל .ידה ללווי הקצה-לצורך מתן אשראי על

, באופן שתוצאותיה העסקיות של החברה לתקופה של שישה הקבוצהידי -עלםיסטנדרטיאשראי פעילותלהיקפי

הקבוצה .פעילותהתאמה את תחזיות הנהלת החברה לגבי הגידול בהיקף 2020ביוני 30שהסתיימה ביום חודשים

פועלת להגדיל ולגוון את היצע קווי האשראי הזמין לפעילותה, אל מול ספקים קיימים וחדשים, על מנת לתמוך 

אשראיקווייועמדושבוהמועדאתלהעריךשל החברה באפשרותהאיןאך ,בגדילה בתיק האשראי והפעילות

.ההקבוצלפעילותחדשיםמשמעותיים

כי ,את מקורות המימון והנזילות העומדים לרשותה ומעריכהומתמשךקבועבאופן, הנהלת החברה בוחנת בנוסף.1.3

הקצרבטווחהןקיימת לחברה איתנות פיננסית להתמודדות עם תוצאות המשבר שנוצר בעקבות התפשטות הנגיף, 

.הקבוצה, זאת, בין היתר, לאור היעדר ההשפעה המהותית הישירה של הנגיף על פעילות הבינוניבטווחוהן

, אשר התכנס ומתכנס אביבגלד"ר, בעקבות משבר נגיף הקורונה, הוקם בחברה צוות ייעודי בראשות מנכ"ל החברה.1.4

חלים בהנחיות הממשלהפי השינויים ה-על בסיס קבוע, בכדי להתמודד עם השלכות המשבר באופן מיידי ועל

פעלה וממשיכה לפעול על מנת לצמצם את הסיכון להידבקות עובדיה, כולל ה קבוצה, כי יצוין. במדינות הפעילות

, ועודארגוניתפניםהסברה, לעובדיםהגנהאמצעיחלוקת, העובדיםביןפיזימגעשלוצמצוםמניעהאך לא רק, 

.הבריאותמשרדלהנחיותהצמדותכדיתוךהכל
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, במספר הקבוצהלצד חוסר הוודאות ולצורך התמודדות עם השלכות משבר הקורונה בראיה צופה פני עתיד, פעלה .1.5

לשינויים בקבוצה הכוללת, בין היתר, התאמת כוח האדם בתכנית התייעלות ה קבוצהנקטה חזיתות: ראשית, 

6.34.5, הוצאת חלק מהעובדים לחופשה ללא תשלום והפחתת שכר זמנית (כמפורט בסעיף הקבוצהבפעילות 

את הקריטריונים הנדרשים הקבוצה בכדי לצמצם את הסיכון המוגבר לכשלי אשראי, הקשיחה שנית,;לתשקיף)

חברה הפרשות לקוחותיה לקרן הביטחון בפעילות התיווך באשראי. כמו כן, הוהגדילה את לשם קבלת אשראי

העריכה מחדש את הפרמטרים לאחר שהפרשותיה בגין כשלי אשראי בפעילות הבנקאות הדיגיטליתהגדילה את 

המרכיבים את ההפרשה להפסדי אשראי. כתוצאה מהערכה זו, החליטה החברה להגדיל את ההפרשה בסכום נוסף 

עבור ד הצפוי במקרה של כשל) (שיעור ההפסLGD-אלפי ש"ח, הנובע בעיקרו מהגדלת שיעור פרמטר ה598-של כ

.כל שלבי ההפרשה

את ,שכללו, בין היתר,פעלה ביחד עם הלווים על מנת למצוא פתרונות נקודתיים לצרכיהםהקבוצהעם זאת, .1.6

.האפשרות לפרוס את תשלומי ההלוואה

, ובהשוואה לתקופה 2020פריסה נכון למחצית הראשונה של ןהמציגה את אחוז ההלוואות שבוצעה בה,להלן טבלה

של הקבוצה:פעילותהתחומי, בחלוקה לפי 2019המקבילה בשנת 

בנקאות דיגיטליתתיווך באשראי

20193.1%0.6%לשנתהראשונההמחציתבמהלך

20205%6.6%במהלך המחצית הראשונה לשנת 

הסגר והמגבלות הציבוריות שנלוו לו, המחישו את התועלת בנגישות להערכת הנהלת החברה, משבר הקורונה, .1.7

דיגיטלית פשוטה ומהירה לשירותים בנקאיים, זמינותם ואיכותם. משבר הקורונה עשוי לשמש כזרז למהפכת 

הדיגיטציה בתחום האשראי.

הקבוצהשלותהפעילעללרעהמהותיתהשפעהתהיההקורונהשלנגיףצופהאינה, החברה לאור כל האמור לעיל.1.8

ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בישראל החברה. הקרובבטווחשל החברה הכספיותתוצאותיהאו

כלשהן.   נוספות ה ואת הצורך בנקיטת פעולות הקבוצובעולם של נגיף הקורונה, ולבחון את השלכותיו על פעילות

ו/או הקבוצהפעילותעלמכךהנובעותוההשלכותהקורונהנגיףהשפעתלהמשךבקשרלעילהאמורהמידע

הידועעלומבוסס, 1968-"חתשכ, ערךניירותבחוקכהגדרתו, עתידפניצופהמידעהינותוצאות הפעילות שלה 

שלאעשויותכאמורהחברההערכות. בהתאםהחברההנהלתהערכותועלזהדוח פרסוםלמועדנכוןלחברה

דוח זה פרסוםלמועד נכוןהיתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים לחברה בין, שונהבאופןלהתממשאולהתממש

חוזרות ונשנות של הנגיף, התפרצויות, המגיפהתיבלםשבולמועדבאשרזה, בין היתר, ובכללואינם בשליטתה, 

, החששהפרטיתהצריכההיקפי, האבטלההיקפי, במדינות הפעילותהמשקעלהנגיףשלההשפעההיקף

, אשר עלולים להוביל ועודלהתפתחות של מיתון מקומי או עולמי, החמרה מחדש של הוראות משרד הבריאות 

, במהלך העבודה התקין במשרדי החברהלמגבלות ואיסורים אשר עלולים לפגוע בתוצאותיה הכספיות של 

עלולות להשפיע על עסקי ומתקניה וכיו"ב. השפעות רוחביות כאמור, אם וככל שיתממשו, כולן או חלקן,ה קבוצה

החברה ותוצאותיה באופן מהותי, ואין להנהלת החברה בשלב זה אפשרות להעריך אם תהיה פגיעה כאמור ומה 

יהיה היקפה.
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נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה.2

אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של -בנקאות דיגיטלית ותיווך באשראי -לקבוצה שני מגזרים בני דיווח

הקבוצה. יחידות עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת 

שונה ואסטרטגיה שיווקית שונה.ימשאבים והערכת ביצועים בשל העובדה שהן בעלות אופ

לתשקיף.6ראו פרק -לתיאור עסקי החברה והתפתחויות שחלו בתקופת הדוח

המצב הכספי.3

להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם 

:)(באלפי ש"ח

30ליוםסעיף
2020ביוני

)ש"ח(אלפי 

31ליום
בדצמבר

2019

)ש"ח(אלפי 

התקופותשביןלשינוייםהדירקטוריוןהסבר

ה קבוצהצמיחה בפעילות המשךהגידול נובע מ40,17936,643ללקוחותהלוואות
במתן אשראי בליטא במהלך התקופה בקיזוז 

פירעונות מלקוחות 

גידול הנובע בעיקר מסעיף מזומנים ושווי 13,82411,848אחריםנכסים
מזומנים

-54,00348,491נכסיםסך

מנותניהלוואות
אשראי

הקבוצהבפעילותגידולהמשךהגידול נובע מ45,23038,019
בליטאאשראימתןלצורךאשראיבגיוס

הלוואההקמתמעמלותנדחותבהכנסותגידול5,5494,893אחרותהתחייבויות
האפקטיביתהריביתשיטתלפיהמוכרותבליטא
ההלוואהחיילאורך

-50,77942,912התחייבויות"כ סה

-כבסךהוןמגיוסשקוזזלתקופההשוטףהפסדה3,2245,579הון
"חשמיליון2

הון"כ סה
והתחייבויות

54,00348,491-
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תוצאות הפעילות.4

להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם (באלפי 

:ש"ח)

ם של שישה חודשילתקופההסעיף
ביוםהשהסתיימ

החברה להפרשים בגין התקופות הסברי

30.06.202030.06.2019

--הכנסות

עמלות מפעילות 
אשראי

תיווךהבפעילותצמיחההמשךהגידול נובע מ5,2013,497
דרךשתווכוההלוואותיתרתהיקף.אשראיב

לעומתש"חמיליון260-לעלההפלטפורמה
וליום2020ביוני30ליוםנכוןש"חמיליון163

בהתאמה,2019ביוני30

הכנסות מהלוואות 
ללקוחות

ה קבוצהצמיחה בפעילות המשךהגידול נובע מ1,9061,266
היקף.במתן אשראי בליטא במהלך התקופה

עלההפלטפורמהדרךשניתנוההלוואותיתרת
נכוןש"חמיליון27לעומתש"חמיליון41-ל

,2019ביוני 30וליום 2020ביוני30ליום
בהתאמה

פעולהמשיתופישנובעותבהכנסותקיטון7117הכנסות אחרות
צדדיםידי-עלבטכנולוגיהשימושלגבישונים
םישלישי

סה"כ הכנסות 
ברוטו

7,1144,880-

הוצאות להפסדי 
אשראי

הקבוצהבפעילותצמיחהמהמשךהנובעגידול)334()1,119(
בהתאםהתקופהבמהלךבליטאאשראיבמתן
החברהשאימצההאשראיהפסדילמודל

הוצאות ריבית 
הקשורות לפעילות 

הלוואות

הקשורותהמימוןמהוצאותהנובעגידול)788()1,419(
במתןהקבוצהבפעילותצמיחהלהמשך
התקופהבמהלךבליטאאשראי

סה"כ הכנסות, 
נטו

4,5763,758-

עלויות והוצאות

, הקורונהיןגבשכרקיצוצימהנובעקיטון2,4092,690עלות השירותים
חשבון הנאמנות עלויותבבגידולשקוזז

והוצאות אחרות הקשורות לגידול הכללי 
בפעילות במהלך התקופה 

הוצאות מחקר 
ופיתוח 

האדםכוחבמצבתגידול734829

הוצאות מכירה 
ושיווק

בעמלות שיווק הקשורות למגזר הנובעגידול2,1242,290
הגידול הכללי בפעילות בגיןאשראיבתיווך ה

במהלך התקופה 
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ם של שישה חודשילתקופההסעיף
ביוםהשהסתיימ

החברה להפרשים בגין התקופות הסברי

30.06.202030.06.2019

הוצאות הנהלה 
וכלליות

הקשורותבהוצאות מקצועיות ואחרות גידול3,7283,132
במהלך האשראיבפעילותתהכלליצמיחהל

בשל, אשר קוזזו במידה מסוימת התקופה
הקורונהמשברבעקבותשחלוהשכרקיצוצי

סה"כ הוצאות 
תפעול

8,9958,941-

-4,4195,183הפסד תפעולי

-237273הוצאות מימון, נטו 

הפסד לפני מסים על 
הכנסה

4,6565,456-

-13מסים על הכנסה

-4,6575,459הפסד לתקופה 

ומקורות מימוןנזילות.5

של שישה חודשים לתקופההמזומניםתזרים תיאור
ביוני 30שהסתיימה ביום 

לתקופהלהפרשיםהחברההסברי
שהסתיימהחודשיםשישהשל
התקופהלעומת2020ביוני30ביום

אשתקדהמקבילה
20202019

ששימשומזומניםתזרימי
שוטפותלפעילויות

5431,483

תיקבגובהמהשינויבעיקרנובע
מחציתהההלוואות, אשר ב

נמוךהיה 2020שנתהראשונה של 
שלהראשונהבמחציתהמהשינוי 

.2019שנתשל שנת

החוב לקווי האשראי גיוססך, בנוסף
2020הראשונה של שנת במחציתה

מסך גיוס החוב בששת נמוךהיה 
2019החודשים הראשונים של שנת 

ששימשומזומניםתזרימי
השקעהלפעילויות

)510()686(

מהותישינויאין

שנבעומזומניםתזרימי
מימוןמפעילויות

2,5453,315

היה גבוה מזה 2019גיוס ההון בשנת 
. בנוסף, מנגד, במחצית 2020של שנת 

גייסה 2020הראשונה של שנת 
הקבוצה אשראי מתאגיד בנקאי

)2,586(4,444הלוואות החוזרהון
מזומניםמיתזריעלהסברורא

שוטפותששימשו לפעילויות 
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של שישה חודשים לתקופההמזומניםתזרים תיאור
ביוני 30שהסתיימה ביום 

לתקופהלהפרשיםהחברההסברי
שהסתיימהחודשיםשישהשל
התקופהלעומת2020ביוני30ביום

אשתקדהמקבילה
20202019

8,01512,773חוזר שוטף הון
ביתרותמקיטוןבעיקרנובעהשינוי 
מזומנים

לאחר תאריך .ש"חאלפי 10,287שליתרת המזומנים של החברה על סךעומדת2020ביוני30נכון ליום 

SAFE, החלה החברה בתהליך גיוס הון באמצעות מכשיר 2020, בחודש ספטמבר הדוח על המצב הכספי

במזומן וכן, ליון דולרמי2.55-ממספר משקיעים. נכון ליום פרסום הדוחות, חתמה החברה על גיוס בסך כ

כי בהתבסס על המשך המגמה ,ת החברה והדירקטוריון מעריכים. הנהלמיליון דולר בתמורה לשירותים1.56

לשינוייםתקציבהאתלהתאיםוהיכולתחדשיםממשקיעיםהאמורהגיוס, תוצאותיההחיובית של 

. לעיןהנראהבעתידהעסקיתפעילותההמשךלצורךמספקבהיקףמימוןמקורותלחברהקיימים, העסקיים

ידי-עלבהתאםלהגיבוערוכההמאושרהתקציבלעומתבפועלתוצאותיהאתבוחנתהחברההנהלת, בנוסף

.התפעוליותההוצאותצמצום

הון עצמי.6

30יום ש"ח למיליון10.1-ש"ח בהשוואה לכמיליון3.2-הינו כ2020ביוני30יום ההון העצמי של החברה ל

ביוני30ליום 22%-בהשוואה לכמסך המאזן6%-כמהווה2020ביוני30ליום ההון העצמי .2019ביוני

2019 .

נושאים שאליהם הפנה רואה החשבון המבקר תשומת לב.7

30.6.2020א' לדוחות הכספיים ליום 1לאמור בבאור בתשומת הלרואה החשבון המבקר של החברה הפנה את 

לעיל.5בקשר למקורות המימון העתידיים של החברה. בעניין זה, ראו סעיף 

היבטי ממשל תאגידי-שניחלק 

תאגידיהיבטי ממשל .8

בדצמבר 31לא חל שינוי בהיבטי ממשל תאגידי בחברה הדורשים עדכון בהשוואה לדוח הדירקטוריון ליום 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, שיעור דירקטורים בלתי תרומות, , ובכלל זה לעניין 2019

תלויים, מבקר פנימי ורואה חשבון מבקר. 

ר עם הדיווח הפיננסי של התאגידהוראות גילוי בקש-שלישיחלק 

אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי.9

לדוחות הכספיים ליום 5שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו באור לפרטים אודות אירועים 

30.6.2020.
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הערכות שווי ואומדנים.10

הדוח לא בוצעו הערכות שווי מהותיות. בתקופת

לסיכוני שוקפרטים בדבר חשיפה .11

, בקשר 2019לא חלו שינויים מהותיים ביחס לגילוי שניתן בדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 

לחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, לאחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה, בתיאור סיכוני השוק וכן ביחס 

למדיניות והפיקוח של החברה בניהול סיכוני השוק.

דורון אביב

יו"ר דירקטוריון החברה

,גל אביב

מנכ"ל החברה

7.1.2021החתימה: תאריך



2021ינוארב10מיום אביב-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4טיוטה מס' לציבור ו1טיוטה מס' 

19

נספח לדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה

דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

:(באלפי ש"ח)2020ביוני 30להלן פירוט מצבת ההתחייבויות של החברה לפי מועדי פירעון ליום 

שקלי 30.06.2020
צמוד מדד

שקלי לא 
אחרדולריורוצמוד מדד

תשלומי 
ריבית 
ברוטו 
(ללא 

ניכוי מס)

סה"כ לפי 
שנים

שנה 
  4,583  13ראשונה

3,7038,299

  18,973  80שנה שנייה
2,59521,648

שנה 
  13,361  80שלישית

1,29114,732

שנה 
  5,832  80רביעית

4786,390

שנה 
חמישית 

  2,481  67ואילך

1142,662

   8,181    -    -  45,230  320    -סה"כ
53,731
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דירקטורים ונושאי משרה בחברה-7רקפ

ברי דירקטוריון החברהח.7.1

להלן פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד התשקיף:

גיורא אברהם ברק גורבועז אביבד"ר גל אביבדורון אביבשם הדירקטור
עופר

משה ד"ר 
אולשבסקי

054671136040659385300870672036256915051922722051340495מספר זיהוי

13.12.195619.8.198017.6.198725.8.197930.5.19539.6.1952תאריך לידה

, כפר 3הרקפות הרצליה,74גלי תכלת מען להמצאת כתבי בית דין
חטיבת אלכסנדרוני הרצליה,73גלי תכלת שמריהו

, רמת השרון2
מאוריציו ויטלה

, תל אביב5-7
, 8הרצל רוזנבאום 

תל אביב

ישראליתישראליתישראליתישראליתישראליתישראלית/אזרחותנתינות

לאלאלאלאלאלאחברות בוועדת דירקטוריון

האם הדירקטור בלתי 
לאלאלאלאלאלאתלוי/דירקטור חיצוני

בעל כשירות מקצועית / 
בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית
כשירות כשירות מקצועית

כשירות מקצועיתכשירות מקצועיתמקצועית
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית

מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית

התפקידים שממלא 
בחברה, בחברה בת שלה או 
בחברה קשורה שלה או של 

בעל עניין בה

;חברההיו"ר דירקטוריון
בלנדר ישראל;יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון ג.ב.א.

;חברההמנכ"ל 
מנכ"ל בלנדר 

;ליטא
דירקטור

בבלנדר ליטא

משנה למנכ"ל, ראש 
אגף טכנולוגיה

בחברה;
סמנכ"ל טכנולוגיה

בבלנדר ליטא;

משנה למנכ"ל, 
ראש אגף מוצרים 

;בחברה
דירקטור בבלנדר 

;ליטא

מועצת יו"ר 
ההנהלה של 
בלנדר ליטא;

יו"ר 
דירקטוריון

מנהל פיתוח עסקי 
.בחברה
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F1;
מנכ"ל בלנדר 

ישראל
;בהודירקטור

מנכ"ל בלנדר
UKודירקטור
בה;

מנכ"ל בלנדר 
איטליה

בה.ודירקטור

סמנכ"ל טכנולוגיה
;F1בלנדר ליטאב

טכנולוגיה, סמנכ"ל
סמנכ"ל תפעול 
משותף ודירקטור 

;בבלנדר ישראל
דירקטור בבלנדר 

UK;
דירקטור ומנכ"ל 

 Blue Wayבחברת
Development Ltd.

בלנדר בדירקטור 
;F1ליטא

סמנכ"ל מוצרים
סמנכ"ל תפעול ו

בבלנדר משותף
ישראל;

בבלנדר דירקטור 
איטליה.

בלנדר ליטא
F1.

דירקטור 
בבלנדר 
איטליה.

התאריך שבו החלה כהונתו 
2014בנובמבר 201419במאי 201819בנובמבר 201313בדצמבר 201323בדצמבר 201323בדצמבר 23כדירקטור

תואר ראשון בהנדסת מבנים השכלתו
(טכניון).

תואר ראשון 
)B.Sc (

בפיזיקה
ואלקטרו 
אופטיקה

יברסיטת(אונ
בן גוריון);

תואר שני 
)M.Sc. (

בפיזיקה 
ואלקטרו 
אופטיקה 

יברסיטת(אונ
בן גוריון);

תכנית ניהול 
 UBS של בנק
;בשוויץ

דוקטורט
(PhD) 

) B.Scתואר ראשון (
וכלכלהבפיזיקה

;ת"א)יברסיטת(אונ
) .M.Sc(תואר שני

במדעי המחשב
(המרכז הבינתחומי 

.הרצליה)

תואר ראשון 
)B.Sc( בפיזיקה

בן יברסיטת(אונ
גוריון);

תואר שני 
)M.Sc. (בפיזיקה

בן יברסיטת(אונ
גוריון).

תואר ראשון
)BA(ה בכלכל

בן יברסיטת(אונ
גוריון);

תואר שני 
)MBA ( בניהול

ותעשייה
בן יברסיטת(אונ

גוריון).

תואר ראשון 
בפסיכולוגיה 

יברסיטת(אונ
סן פרנסיסקו 

;ארה"ב)
לימודי רפואת 
המזרח הרחוק 

(רפואה 
משלימה) 

(סמרה, 
יברסיטתאונ

לוס אנג'לס
;ארה"ב)

דוקטורט 
)PhD ברפואת (

המזרח הרחוק 
(רפואה 

משלימה) 
)California 

Acupuncture 
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באופטיקה
קוונטית 

יברסיטת(אונ
נוטינגהם

UK;(
 ELITE תכנית

London 
Stock 

Exchange 
Group (UK).

College ,
;ארה"ב)

תואר שני 
)MBA במנהל (

עסקים 
)

PolytechnicI
nstitute of 
New York 

University(.

עיסוקיו בחמש השנים 
האחרונות

קבוצת חברתיו"ר דירקטוריון ב
החל"מ, בע1963"ן נדלאביב 
.2001משנת

אביבחברתדירקטוריון"ר יו
.2010משנתהחל"מ, בעארלון

תפקידיו
.בקבוצהתפקידיו.בקבוצהתפקידיו.בקבוצה

יו"ר דירקטוריון 
קרן להב שותפות 
מוגבלת  וכן, יו"ר 
דירקטוריון ע.ג. 
ביכורים בע"מ

. 2013מינואר 
קרן להב יו"ר 

שתיים שותפות 
מוגבלת 

.2015ספטמבר מ

תפקידיו בקבוצה.

תאגידים נוספים בהם
מכהן כדירקטור

ג.ב.א אביב בע"מ;בלנדר ישראל, 
דורון אביב ייזום בע"מ; דורון 
אביב ניהול והשקעות בע"מ; 
אביב יזמים חברה לייזום 

בע"מ; אביב 1990והשקעות 
ושות' מגדלי אפקה בע"מ; אביב 

) 1993ושות' הולידיי אפרטמנטס (
מגדל רמת גן -בע"מ; אביב ושות'

ב ושות ) בע"מ; קבוצת אבי1986(
בע"מ; אביב בתל 1963נדל"ן 

22ליטוינסקי בע"מ; רוטשילד 
ניהול 22מבנים בע"מ, רוטשילד 

בע"מ, אביב חברה לייזום וניהול 
מבנים 48נדל"ן בע"מ, רוטשילד 

בע"מ, אחוזת סמל בע"מ, אביב 
באליפלט בע"מ, אביב בנווה צדק 

בלנדר ישראל, 
UAB 

Blender 
Lithuania 

F1 בלנדר ;
איטליה, בלנדר 

UK ,אביב
.פיתוח

בלנדר ישראל, 
 UK,Blueבלנדר 

Way 
Development Ltd.

ליטא,בלנדר
Blender 

Lithuania F1 ,
.איטליהבלנדר

גיורא עופר בע"מ,
ע.ג. ביכורים 
בע"מ, העוגנפלסט 
בע"מ, אמורפיקל 
בע"מ, סילבר א.צ 

) 2012ניהול (
בע"מ, סילבר ג.י. 
ניהול בע"מ,  

, ליטאבלנדר
,איטליהבלנדר

.F1בלנדר ליטא 

אין.
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בע"מ; רוגובין תדהר אביב ייזום
רת בע"מ; חב2002פרויקטים 

הניהול רוגובין תדהר אביב 
בע"מ; אביב מ. אביב פרויקטים 

בע"מ, אביב 2017להשכרה 
בטייסים בע"מ, אביב במקור 
בע"מ, אביב במרגנית בע"מ, 

בע"מ, 2014אביב ושות' מכרזים 
אביב בוויצמן ת"א בע"מ, אביב 
ביהודה הנשיא ת"א בע"מ, אביב 
בחנקין ת"א בע"מ, אביב ברמת 

בע"מ, אביב השרון רחוב נצח 
במתחם -10במשמר הירדן בע"מ,

ד' גבעתיים בע"מ, אביב בפודים 
בע"מ, אביב באחימאיר בע"מ, 30

אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים 
בע"מ, 19בע"מ, אביב בקוגל 

אביב במעוז אביב בע"מ, אביב 
בע"מ, אביב 210בבני אפריים 

בשדרות מוצקין בע"מ, אביב 
ב במתחם יא' גבעתיים בע"מ, אבי

מגורי האומה בע"מ, אביב רמת 
8גן בע"מ, אביב בסוקולוב 

במעלה השואבה רמת גן בע"מ, 
אביב במתחם גרונר רמת גן 
בע"מ, אביב במתחם ה' גבעתיים 
בע"מ, אביב אולדיס בע"מ, אביב 

בע"מ, אביב 112נדל"ן בירקון 
מגורי האומה ניהול בע"מ, חברת 

"מ, בעהניהול אביב בחנקין ת"א 
.ב נצח בע"מהשרון רחו

האם בן משפחה של בעל 
עניין אחר בחברה

כן
גל אביב ובועז ד"ר של אביהם 

אביב

כן
בן של דורון אביב 

בועזואח של 
אביב

כן
בן של דורון אביב ואח 

גל אביבד"ר של 
לאלאלא
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החברה לתאגיד מדווח, החברה תפעל למינוי שני דירקטורים חיצוניים בחברה, וזאת בכפוף לאישור האסיפה הכללית לאחר הפיכת כמו כן, בכפוף להפיכתה של

.החברה לתאגיד מדווח

)נושאי המשרה הבכירה בחברה (שאינם דירקטורים.7.2

נכון למועד התשקיף, מכהנים בחברה נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים, כמפורט להלן:

חני אבירםחגי גפןשם נושא המשרה

6.12.19814.11.1959תאריך לידה

התפקידים שממלא בחברה, 
בעל בבחברה בת שלה או 

החברעניין ב

, יועצת משפטית ראשיתהבכיריתסמנכ"לסמנכ"ל כספים בחברה

השכלתו

;המכללה למנהלמתואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות 
.המכללה למנהלמתואר שני במנהל עסקים ומימון 

;מאוניברסיטת תל אביב LLB תואר ראשון במשפטים

);לימודים לתואר שני במשפטים (לא הוגשה תזה

קורס דירקטורים ונושאי משרה במרכז הבינתחומי בהרצליה.

עיסוקיו בחמש השנים 
האחרונות

באינטרביוטי קוסמטיקס : מנהל כספים 2019אפריל - 2015אפריל 
בע"מ.

.סמנכ"ל כספים בחברה2019אפריל מ

יועצת משפטית בכירה וראש אגף ייעוץ משפטי בבנק לאומי לישראל בע"מ 
;  2016עד שנת 

-2015יו"ר דירקטוריון  החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ (
עובדי חברה לניהול קופת התגמולים והפיצויים של בתדירקטורי); 2016

דירקטור שהחברה רואה 
אותו כבעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית לצורך 
עמידה במספר המזערי 
שקבע הדירקטוריון לפי 

) לחוק 12(א)(92סעיף 
החברות

כןכןלאלאלאלא
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חני אבירםחגי גפןשם נושא המשרה

;)2020דצמבר -2014(בנק לאומי בע"מ

; 2017יועצת משפטית ראשית של החברה החל מחודש מאי 

ב. אבירם אחזקות בע"מ; אביר חברה דירקטורית בחברות הבאות: 
.לשילוח בינלאומי בע"מ

נושא האם בן משפחה של 
משרה בכירה אחר או של 

בעל עניין בחברה

לאלא
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חתימה בחברהמורשי .7.3

(ד) לחוק 37למועד התשקיף, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף 

ניירות ערך.

כהונת קרובו של המנהל הכללי כיושב ראש הדירקטוריון.7.4

אישרה האסיפה הכללית של החברה את הסמכת מר דורון אביב, אביו 2020בספטמבר 30ביום 

גל אביב, למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון של של המנהל הכללי של החברה, מר

- לחוק), תשע"ו121החברה. בהתאם להוראות תקנות החברות (תקופת תוקף החלטה לפי סעיף 

, תעמוד החלטה זו בתוקף למשך תקופה בת חמש שנים מן המועד שבו תהפוך החברה 2016

מבין חבריו. לציבורית, זאת כל זמן שלא יבחר הדירקטוריון יושב ראש אחר 

הוראות בתקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה.7.5

להלן יובאו עיקרי הוראות תקנון החברה בדבר המספר המזערי והמרבי של הדירקטורים 

בחברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי 

עניק להן. הנוסח המובא בפרק זה אינו מהווה ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן לה

1.לתשקיף4, אשר מצורף כנספח א' לפרק תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה

מספרם המזערי והמרבי של הדירקטורים בחברה.7.6

ידי האסיפה -על(כולל דירקטורים חיצוניים) ייקבע מעת לעת מספר הדירקטורים בחברה

.עשר-שניםולא יעלה על שה ימשיפחת הכללית השנתית, ובלבד שלא 

דרכי מינויים וסיום כהונתם של דירקטורים בחברה.7.7

/או ובאסיפה הכללית השנתית וייבחרוהדירקטורים ימונו לפי המלצת הדירקטוריון, .7.7.1

. היה ובאסיפה כללית של החברה לא נבחרו דירקטורים חדשים במספר מיוחדתבאסיפה

הדירקטורים שכיהנו עד אותה תקופה, לכהן המזערי שנקבע בתקנון זה, ימשיכו

. החברהשלהכלליתהאסיפהידי- עללהחלפתםעדשרתםבמ

הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה (למעט .7.7.2

), בין על מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנה מכל סיבה שהיא ובין וניציחירקטור ד

ירקטורים לא יעלה על או דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדאם בתור דירקטור 

.לתשקיף7.7.1, כאמור בסעיף המספר המרבי

ידי -ידי האסיפה הכללית ו/או על- של דירקטור תחל במועד מינויו עלכהונתו.7.7.3

הדירקטוריון או במועד מאוחר יותר אם נקבע מועד זה בהחלטת המינוי כאמור

.עם הפיכתה של החברה לחברה ציבוריתלתוקף באופן אוטומטיייכנסו הוראות תקנון החברה המתוארות בפרק זה 1
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יוכל להתמנות שוב הוא בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו וותסתיים 

במסגרת אותה אסיפה (ככל שיובא לאישורה). 

הדירקטוריוןייד-, בכל עת, להעביר דירקטור אשר מונה עלרשאיהדירקטוריון.7.7.4

עט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור ו, למממשרת

.הדירקטוריוןהזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני 

-האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על.7.7.5

ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו.

, למעט היד-, בכל עת, להעביר ממשרתו דירקטור אשר מונה עלתרשאיהאסיפה הכללית .7.7.6

דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה 

.הכלליתהאסיפהלהביא את עמדתו בפני 

ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון -דירקטור רשאי להתפטר על.7.7.7

רש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, או למשרד, כנד

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:.7.7.8

לעיל.7.7.6לעיל או7.7.4בתקנהאם הופסקה כהונתו כאמור .7.7.8.1

במותו..7.7.8.2

.החברותלחוק228בקרות אחד המקרים המנויים בסעיף .7.7.8.3

משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד אם התפנתה.7.7.9

7.7.1בסעיף מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע 

רים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא . פחת מספר הדירקטולתשקיף

לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

דירקטורים חיצוניים.7.8

בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה, 

.החברותיהיו בהתאם להוראות חוק

דירקטוריםחליפי.7.9

רשאי למנות לו חליף. אינו דירקטור 
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ועדות דירקטוריון.7.10

הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות .7.10.1

ועדת ו״), ולהאציל לועדת דירקטוריוןלהן חברים מקרב חברי הדירקטוריון (״

להוראות חוק החברות.דירקטוריון את סמכויותיו, כולן או מקצתן, בכפוף 

ועדת והדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות ל.7.10.2

דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של 

פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.- החלטה של ועדה שהחברה פעלה על

טוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו החלטות או המלצות של ועדת דירק.7.10.3

לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

.ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.7.10.4

הדירקטוריון, ישיבותלרבות כינוס ,בעניין פעולות הדירקטוריוןהחברההוראות תקנון .7.10.5

גם על ועדות הדירקטוריון, כל ,הצבעה בהן, יחולו, בשינויים המחויביםאופן ניהולן וה

ידי הדירקטוריון, לעניין זה, והכול בכפוף - עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על

להוראות חוק החברות.

תשלום לדירקטורים.7.11

בכפוף להוראות חוק החברות, יחולו על הדירקטורים ההוראות האלה:

ירקטורים גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים;החברה רשאית לשלם לד.7.11.1

החברה רשאית לשלם לדירקטורים החזר הוצאות סבירות, בעד נסיעות, אש״ל ושאר .7.11.2

בישיבות הדירקטוריון ובמילוי תפקידם כדירקטורים;םהוצאות הקשורות בהשתתפות

החברה רשאית לשלם שכר נוסף לדירקטור שהתבקש להעניק לחברה שירותים מיוחדים .7.11.3

או לעשות מאמצים מיוחדים למען החברה.

פטור, שיפוי וביטוח.7.12

כולל הוראות המתירות לחברה, בכפוף להוראות חוק החברות החברה בנוסף, תקנון .7.12.1

ולמגבלות הקבועות בו, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל 

ה בה, בכל חבות או הוצאה שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משר

מקרה או פעולה שמותר בגינם לבטח מפני הטלת אחריות לפי חוק החברות ולפי כל דין. 

42.1ראו תקנה ,לעניין זההחברה לפרטים בדבר התנאים והמגבלות שקובע תקנון 

לתקנון החברה.
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בנוסף, התקנון כולל הוראות המתירות לחברה, בכפוף להוראות חוק החברות למגבלות .7.12.2

לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה מן הסוגים וכפוף לסייגים הקבועות בו,

, אשר הוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף החברההמפורטים בתקנון

החברה ה. לפרטים בדבר התנאים והמגבלות שקובע תקנון חברהיותו נושא משרה ב

השיפוי שניתן לנושאי את האמור בכתב,לתקנון החברה וכן42.2בעניין זה, ראו תקנה 

לתשקיף).8לפרק א' המשרה (בנוסח המצורף כנספח 

התקנון כולל הוראות המתירות לחברה, בכפוף להוראות חוק החברות ולמגבלות .7.12.3

הקבועות בו, לפטור, הן מראש והן בדיעבד, נושאי משרה בה מאחריותם כלפיה, כולה או 

, למעט כלפי החברההמשרההירות של נושא זמקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת ה

או בקשר עם החלטה או עסקה שלבעלי במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה

גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב (השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה 

. לפרטים בדבר התנאים והמגבלות שקובע תקנון החברה יש בה עניין אישי)הפטור

את האמור בכתב הפטור שניתן לנושאי ,לתקנון החברה וכן42.4לעניין זה, ראה תקנה 

לתשקיף). 8לפרק א' המשרה (בנוסח המצורף כנספח 

זכויות צד שלישי בחברה.7.13

ף, בדבר מנגנון בונוס הרווחיות הקבוע בהסכם לתשקי8.1.2- ו8.1.1ים למעט כמפורט בסעיפ

להסכם, התחייבות או נוהג, קיימים כל ההעסקה של ד"ר גל אביב ומר בועז אביב, לא

שלפיהם משלמת החברה למאן דהוא תשלומים המבוססים על שיעור רכושה, מחזור עסקיה, 

הכנסותיה או רווחיה.

פרטים נוספים.7.14

כתובת המשרד הרשום של החברה.7.14.1

, רמת גן (מגדל משה אביב). 7רחוב ז'בוטינסקי 

וכתובתםה הנפקהעורכי הדין של .7.14.2

, תל אביב.58רחוב הרכבת מות', עורכי דין,ברנע ג'פה לנדה ושמשרד 

ושל החברה וכתובתהמבקר החשבון הרוא.7.14.3

, מרחוב KPMGלמועד התשקיף, רואה החשבון המבקר של החברה הינו סומך חייקין 

, תל אביב. 17הארבעה 



2021בינואר 10אביב מיום -לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4לציבור וטיוטה מס' 1טיוטה מס' 
1-ח

ונושאי משרה בכירה בחברהעניןבעלי -8רקפ

ולנושאי משרה בכירה בחברהעניןלבעלי תגמולים8.1

לבעלי התגמולים הגבוהים מבין נושאי המשרה או תאגיד אחר הלן יפורטו התגמולים שהעניקה החברה ל

לשלושת נושאי בחברה או בתאגיד בשליטתה, םבחברה או בתאגיד בשליטתה, בקשר עם כהונתהבכירה 

המשרה הבכירה בחברה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה, ככל שאינם נכללים בין חמשת נושאי 

המשרה הבכירה שלעיל וכן, כל בעל עניין בחברה, ככל שאינו נמנה עם מי מהאמורים לעיל, בקשר עם 

ובתקופת ששת 2019-ו2018בשנים בחברה או בתאגיד בשליטתה, והכל תים שניתנו כבעלי תפקיד שירו

(באלפי ש"ח) כמפורט להלן: 2020ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום 

תגמולים* בעבור שירותיםפרטי מקבל התגמולים
תגמולים 
*אחרים

"כסה

תפקידשם
היקף 
המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
חברה ה

מענקשכר
תשלום 
מבוסס 
מניות

דמי 
ניהול

דמי 
עוץיי

אחרעמלה

/1ריבית

דמי
/ שכירות
אחר

2018שנת

אביבבועז 
מנכ"למשנה ל

וראש אגף
טכנולוגיה

80%%10.98  327-------327

324-------80%%25.54324מנכ"ל אביבד"ר גל 

גורברק 
מנכ"ל משנה ל

וראש אגף 
מוצרים 

100%%4.78271-5-----276

אביבדורון 
יו"ר 

דירקטוריון 
-36.4 % -------245245

241-------241-100%חשבמנדיוקאור 

2019שנת

אביב דורון 
יו"ר 

דירקטוריון
-36.4 % -------843843

גולן אמיר  
דירקטור

בבלנדר ליטא
-- --741-----741

מנכ"ל משנה לאביב בועז 
וראש אגף 

80%%10.98507------118625

לתשקיף. 8.3.10עד 8.3.7-ו8.1.3.3בסעיפים לפרטים אודות הכנסות מריבית, ראו הסכמי ההלוואה המפורטים 1
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תגמולים* בעבור שירותיםפרטי מקבל התגמולים
תגמולים 
*אחרים

"כסה

תפקידשם
היקף 
המשרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
חברה ה

מענקשכר
תשלום 
מבוסס 
מניות

דמי 
ניהול

דמי 
עוץיי

אחרעמלה

/1ריבית

דמי
/ שכירות
אחר

טכנולוגיה

13558------80%%25.54545מנכ"ל אביב ד"ר גל 

2אבירםחני 

סמנכ"לית 
יועצת בכירה ו

משפטית
ראשית

80%---125-260---385

2020מחצית ראשונה של שנת 

אביב דורון 
יו"ר 

דירקטוריון
-4.36%-------472472

אביב בועז 
מנכ"ל משנה ל

וראש אגף 
טכנולוגיה

80%10.98%222------87309

44289------80%25.54%245מנכ"ל אביב ד"ר גל 

3אבירםחני 

סמנכ"לית 
יועצת בכירה ו

משפטית 
ראשית

80%---17-179---196

גור ברק 
מנכ"ל משנה ל

וראש אגף 
מוצרים

100%4.78% 174------8182

. במונחי עלות לחברה*   

.ידי חברת ב. אבירם החזקות בע"מ-על2
לעיל.2ראו הערת שוליים 3
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המפורטים הבכירה ו/או בעלי העניין להלן יובאו פרטים נוספים אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה 

התחייבות ו2020ביוני 30לאחר יום תגמולים שהוענקו (תנאי ההעסקה שלהלן כוללים גם בטבלאות שלעיל

:הנפקה לציבור)ככל שתתבצעתגמולים להענקת

בועז אביב8.1.1

הסכם העסקה8.1.1.1

התקשרה החברה עם מר בועז אביב בהסכם העסקה, כפי שעודכן מעת 2014בחודש ינואר 

לעת, אשר עיקריו כדלקמן:

של החברה.הטכנולוגיוראש אגף מנכ"ל משנה ל-משרה-

4(ברוטו).ש"ח אלף 35-שכר-

מהיקף משרה מלאה. %80-היקף משרה-

ולתקופה בלתי קצובה. 1.1.2014החל מיום -תקופת העסקה-

כל אחד מבין החברה ומר בועז אביב רשאים להביא את הסכם -הודעה מוקדמת-

ימים בכתב לצד השני. 90ההעסקה לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת בת 

%3לשכר, מר בועז אביב זכאי לבונוס רווחיות בשיעור של בנוסף -בונוס רווחיות-

), EBITDAמהרווח השנתי של החברה, לפני הוצאות מימון, מיסים, פחת והפחתות (

מיליון ש"ח. בהתאם לתנאי העסקתו, מר 1-השנתי יהיה מעל לEBITDA-ובלבד שה

בועז אביב זכאי למקדמות רבעוניות על חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו 

-לבונוס הרווחיות תוך בחינת הושל כל רבעון או בסמוך לכך, תתבצע בדיקת זכאות

EBITDAות של החברה נכון בגין אותו רבעון חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונ

ביחס למקדמות תיעשה על בסיס הדוחות מר בועז אביבלאותו מועד. ההתחשבנות עם 

הכספיים המבוקרים השנתיים של החברה. 

הסכם ההעסקה כולל זכויות סוציאליות, לרבות קרן השתלמות, -זכויות סוציאליות-

-ופיצויי פיטורים עלפי דין, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיוני -דמי מחלה ודמי הבראה על

ימי חופשה) וכיו"ב.24פי דין, חופשה שנתית (

, בעקבות התקיימות 2016בשנתאלפי ש"ח (ברוטו), כאשר החל 15עם תחילת העסקתו בחברה, שכרו החודשי של מר בועז אביב עמד על 4
התקבלה 2019באפריל 14אלפי ש"ח (ברוטו). ביום 22אבן דרך לעדכון שכר כפי שנקבעה בהסכם העסקתו, עלה שכרו החודשי לסך של 

אלפי ש"ח (ברוטו). 35ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בדבר העלאת שכרו החודשי של מר בועז אביב לסך של -החלטה על
בוצעה הפחתה מוסכמת בשכר עקב משבר הקורונה.2020במהלך חודשים אפריל עד ספטמבר 
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הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים לעניין שמירת סודיות, קניין -הוראות נוספות-

תחרות.-רוחני, נאמנות ואי

ככל שתתבצע הנפקה לציבור, מר בועז אביב יכהן כמשנה למנכ"ל וראש אגף טכנולוגיה של 

אלף ש"ח (ברוטו) ממועד השלמת 70-), השכר החודשי יעלה ל100%החברה במשרה מלאה (

אלף ש"ח (ברוטו). השכר צמוד לעליית 95-יועלה ל2022בינואר 1ההנפקה לציבור ומיום 

כמקובל, סוציאליותזכויותלשכר יהא מר בועז אביב זכאי לבנוסףמדד המחירים לצרכן; 

פי דין, קרן השתלמות (כולל גילום), -לרבות הפרשות להסדר פנסיוני ופיצויי פיטורים על

תשלום עלות אחזקתו של פי דין; -ימים), דמי מחלה ודמי הבראה על30חופשה שנתית (

, טלפון נייד לרבות גילום שווי שימוששווי הגילום וכל ההוצאות בגינו לרבות רכב מנהלים

). נקבעה "התנאים הנלווים"השימוש, מחשב נייד, החזר הוצאות בקשר עם מילוי תפקידו (

חודשים (בתשלום מלא, 6תחרות בת -חודשים ותקופת אי3תקופת הודעה מוקדמת בת 

הכנסות סה"כ בגידולבגין2021לשנתמענקלכולל כל התנאים הנלווים). בנוסף, יהא זכאי

של 2021לשנת )"בהכנסות"גידול (ברוטו (כפי שמופיע בדוחות רווח והפסד המאוחדים)

, וישולם באופן לינארי בין יעד המינימום ליעד המקסימום 2020תביחס לשנ20%לפחות 

גידול -יעד מינימום ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה לעמידה ביעדים כדלקמן:

פעמים משכורת חודשית (שכר בסיס בלבד); יעד 3יזכה במענק בגובה -20%בהכנסות של 

פעמים משכורת חודשית (שכר 6יזכה במענק בגובה -35%גידול בהכנסות של -המטרה 

פעמים 9יזכה במענק בגובה -50%גידול בהכנסות של -בסיס בלבד); יעד מקסימום 

5משכורת חודשית (שכר בסיס בלבד).

ותהסכמי אופצי8.1.1.2

בועז אביב בהסכם להענקת אופציה לרכישת מרהתקשרה החברה עם2015בחודש אוגוסט 

(ט) לפקודת מס 3דולר למניה, לפי סעיף 4.28מניות רגילות, במחיר מימוש של 89,590

הכנסה. מלוא האופציות הבשילו במועד הענקתן. 

אופציהלהענקתנוסףבהסכםאביבבועזמרעםהחברההתקשרה2017נובמברבחודש 

לפקודת(ט) 3סעיףלפי, למניהדולר5.3שלמימושבמחיר, רגילותמניות117,000לרכישת

.אביבבועזלמרהענקתןבמועדהבשילוהאופציותמלוא. הכנסהמס

שהתקיימה , החברהשלהמניותבעלישלהכלליתהאסיפהידי -ועל2020נובמברב23ידי דירקטוריון החברה ביום -עלרו אלו אושתנאים5
חברהובאמצעותבעצמו, מחזיקאשר, החברהשלאחדמניותבעלהאמורהבאסיפהשהשתתפוהמניותבעלימבין. 2020בנובמבר 29ביום 

בעלימהון1.56%-וכ(באותו מועד)החברהשלהמונפקהמניותמהון1.2%-כהמהוות, החברהשלמניות63,995-ב, המלאהבשליטתו
, וכן, הביע את עמדתו בכתב ביחס להתנגדותו להחלטה לאשר תנאי תגמול אלוהאסיפההחלטתנגדהצביע, בהצבעהשהשתתפוהמניות

.פי דין-פי ייעוץ משפטי שניתן לה בעניין זה, כי פעלה על-עלפי דין. החברה סבורה, -זו וציין כי בכוונתו למצות את זכויותיו על
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התקשרה החברה עם מר בועז אביב בהסכם נוסף להענקת אופציות 2020בספטמבר 30ביום

ש"ח למניה. האופציות הבשילו במלואן 1ת, במחיר מימוש של מניות רגילו100,000לרכישת 

6במועד הענקתן.

בובמועדאוהענקתןממועדשנים10תוךיפקעוהאופציות שהוענקו למר בועז אביב כל

.האופציותתכניתלהוראותבהתאםהאופציותפוקעות

גל אביבד"ר 8.1.2

הסכם העסקה8.1.2.1

אביב, מנכ"ל החברה, בהסכם העסקה, כפי התקשרה החברה עם ד"ר גל 2014בחודש ינואר 

שעודכן מעת לעת, אשר עיקריו כדלקמן:

מנכ"ל החברה.-משרה-

7אלף ש"ח (ברוטו).35-שכר-

מהיקף משרה מלאה. %80-היקף משרה-

ולתקופה בלתי קצובה. 1.1.2014החל מיום -תקופת העסקה-

יא את הסכם כל אחד מבין החברה וד"ר גל אביב רשאים להב-הודעה מוקדמת-

ימים בכתב לצד השני. 90ההעסקה לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת בת 

%3אביב זכאי לבונוס רווחיות בשיעור של גלד"רבנוסף לשכר, -בונוס רווחיות-

), EBITDAמהרווח השנתי של החברה, לפני הוצאות מימון, מיסים, פחת והפחתות (

"ר דמיליון ש"ח. בהתאם לתנאי העסקתו, 1-השנתי יהיה מעל לEBITDA-ובלבד שה

זכאי למקדמות רבעוניות על חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו של אביבגל

-הבחינתתוךתלבונוס הרווחיווכל רבעון או בסמוך לכך, תתבצע בדיקת זכאות

EBITDA בגין אותו רבעון חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה נכון

, החברהשלהמניותבעלישלהכלליתהאסיפהידי -ועל2020בספטמבר 30ידי דירקטוריון החברה ביום -הענקת אופציות אלו אושרה על6
בעצמו, מחזיקאשר, החברהשלאחדמניותבעלהאמורהבאסיפהשהשתתפוהמניותבעלימבין. 2020בנובמבר 29שהתקיימה ביום 

-וכ(באותו מועד)החברהשלהמונפקהמניותמהון1.2%-כהמהוות, החברהשלמניות63,995-ב, המלאהבשליטתוחברהובאמצעות
, וכן, הביע את עמדתו בכתב ביחס אלואופציותלהעניקהאסיפההחלטתנגדהצביע, בהצבעהשהשתתפוהמניותבעלימהון1.56%

פי ייעוץ משפטי שניתן לה בעניין זה, כי פעלה -פי דין. החברה סבורה, על-להתנגדותו להחלטה זו וציין כי בכוונתו למצות את זכויותיו על
.פי דין-על

, בעקבות התקיימות 2016משנתאלפי ש"ח (ברוטו), כאשר החל 15"ר גל אביב עמד על דעם תחילת העסקתו בחברה, שכרו החודשי של 7
התקבלה 2019באפריל 14אלפי ש"ח (ברוטו). ביום 22אבן דרך לעדכון שכר כפי שנקבעה בהסכם העסקתו, עלה שכרו החודשי לסך של 

אלפי ש"ח (ברוטו). 35"ר גל אביב לסך של דידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בדבר העלאת שכרו החודשי של -החלטה על
בוצעה הפחתה מוסכמת בשכר עקב משבר הקורונה.2020מהלך חודשים אפריל עד ספטמבר ב
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ביחס למקדמות תיעשה על בסיס הדוחות ד"ר גל אביבלאותו מועד. ההתחשבנות עם 

. הכספיים המבוקרים השנתיים של החברה

הסכם ההעסקה כולל זכויות סוציאליות, לרבות קרן השתלמות -זכויות סוציאליות-

-פי דין, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים על-הבראה עלדמי מחלה ודמי

ימי חופשה) וכיו"ב.24פי דין, חופשה שנתית (

הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים לעניין שמירת סודיות, קניין -הוראות נוספות-

תחרות.-רוחני, נאמנות ואי

), 100%ככל שתתבצע הנפקה לציבור, ד"ר גל אביב יכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה (

1אלף ש"ח (ברוטו) ממועד השלמת ההנפקה לציבור ומיום 70-השכר החודשי יעלה ל

אלף ש"ח (ברוטו). השכר צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן; 95-יועלה ל2022בינואר 

. נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת נאים הנלוויםלשכר יהא ד"ר גל אביב זכאי לתבנוסף 

חודשים (בתשלום מלא, כולל כל התנאים הנלווים). 6תחרות בת -חודשים ותקופת אי3

ביחס 20%של לפחות 2021לשנת בהכנסות גידולבגין2021לשנתמענקלבנוסף, יהא זכאי

ם ובכפוף לאישור , וישולם באופן לינארי בין יעד המינימום ליעד המקסימו2020תלשנ

-20%גידול בהכנסות של -יעד מינימום דירקטוריון החברה לעמידה ביעדים כדלקמן:

גידול -פעמים משכורת חודשית (שכר בסיס בלבד); יעד המטרה 3יזכה במענק בגובה 

פעמים משכורת חודשית (שכר בסיס בלבד); יעד 6יזכה במענק בגובה -35%בהכנסות של 

פעמים משכורת חודשית (שכר 9יזכה במענק בגובה -%50גידול בהכנסות של -מקסימום 

8בסיס בלבד).

ותהסכמי אופצי8.1.2.2

גל אביב בהסכם להענקת אופציה לרכישת התקשרה החברה עם ד"ר2015בחודש אוגוסט 

(ט) לפקודת מס 3, לפי סעיף דולר למניה4.28מניות רגילות, במחיר מימוש של 89,590

האופציות הבשילו במועד הענקתן. הכנסה. מלוא 

אביב בהסכם נוסף להענקת אופציה גל"ר דהתקשרה החברה עם 2017נובמבר בחודש

(ט) לפקודת 3דולר למניה, לפי סעיף 5.3מניות רגילות, במחיר מימוש של 117,000לרכישת 

אביב.גללד"רמס הכנסה. מלוא האופציות הבשילו במועד הענקתן 

ד"ר גל אביב בהסכם נוסף להענקת אופציות עם החברה התקשרה2020ספטמבר ב30ביום 

ש"ח למניה. האופציות הבשילו במלואן 1מניות רגילות, במחיר מימוש של 100,000לרכישת 

9במועד הענקתן.

לעיל.5הערת שוליים ראו8
.לעיל6ראו הערת שוליים 9
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בובמועדאוהענקתןממועדשנים10תוךיפקעואביב גל"ר דהאופציות שהוענקו למר כל

.האופציותתכניתלהוראותבהתאםהאופציותפוקעות

ברק גור8.1.3

הסכם העסקה8.1.3.1

התקשרה החברה עם מר ברק גור בהסכם העסקה, כפי שעודכן מעת 2014בחודש ינואר 

לעת, אשר עיקריו כדלקמן:

. של החברהמוצריםוראש אגף מנכ"ל משנה ל-משרה-

10אלף ש"ח (ברוטו).28-שכר-

משרה מלאה. -היקף משרה-

ולתקופה בלתי קצובה. 1.1.2014החל מיום -תקופת העסקה-

כל אחד מבין החברה ומר ברק גור רשאים להביא את הסכם -הודעה מוקדמת-

פי דין לצד השני. -ההעסקה לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת על

הסכם ההעסקה כולל זכויות סוציאליות, לרבות קרן השתלמות, -זכויות סוציאליות-

ם בשנה), דמי הבראה כדין, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיוני ופיצויי ימי18דמי מחלה (

ימי חופשה) וכיו"ב.22פי דין, חופשה שנתית (-פיטורים על

הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים לעניין שמירת סודיות, קניין -הוראות נוספות-

תחרות.-רוחני, נאמנות ואי

אלף ש"ח (ברוטו) 60-יעלה לשל מר ברק גור ככל שתתבצע הנפקה לציבור, השכר החודשי 

אלף ש"ח (ברוטו). השכר 75-יועלה ל2022בינואר 1ממועד השלמת ההנפקה לציבור ומיום 

. זכאי לתנאים הנלוויםמר ברק גורלשכר יהא בנוסף צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן; 

ודשים (בתשלום ח6תחרות בת -חודשים ותקופת אי3נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת 

בהכנסות גידולבגין2021לשנתמענקלמלא, כולל כל התנאים הנלווים). בנוסף, יהא זכאי

, וישולם באופן לינארי בין יעד המינימום 2020תביחס לשנ20%של לפחות 2021לשנת 

יעד ליעד המקסימום ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה לעמידה ביעדים כדלקמן:

פעמים משכורת חודשית (שכר 2.5יזכה במענק בגובה -20%גידול בהכנסות של -מינימום 

, כך הועלה מעת לעתשכרו של מר ברק גור.אלפי ש"ח (ברוטו)13עמד על גורברקמרעם תחילת העסקתו בחברה, שכרו החודשי של 10
בוצעה הפחתה 2020במהלך חודשים אפריל עד ספטמבר "ח (ברוטו).שאלפי28שנכון למועד התשקיף שכרו החודשי עומד על סך של 

מוסכמת בשכר עקב משבר הקורונה.
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פעמים משכורת 5יזכה במענק בגובה -35%גידול בהכנסות של -בסיס בלבד); יעד המטרה 

יזכה במענק בגובה -50%גידול בהכנסות של -חודשית (שכר בסיס בלבד); יעד מקסימום 

11חודשית (שכר בסיס בלבד).פעמים משכורת7.5

ותהסכמי אופצי8.1.3.2

בהסכם להענקת אופציה לרכישת גורברקמרהתקשרה החברה עם2014בחודש מרץ 

לפקודת 102מניות רגילות, במחיר מימוש של ערכן הנקוב של המניות, לפי סעיף 121,500

כל 7,594כפופות להבשלה על בסיס רבעוני, במנות שוות של היו מס הכנסה. האופציות 

ידי מר ברק גור למניות החברה.-מומשו אופציות אלו במלואן על2021בינואר 4ביום אחת. 

בהסכם נוסף להענקת אופציה גורברקמרהתקשרה החברה עם2015אוגוסטבחודש

לפקודת102לר למניה, לפי סעיף דו4.28של ושמניות רגילות, במחיר מימ44,795לרכישת 

מס הכנסה. האופציות הבשילו במלואן במועד הענקתן. 

אופציהלהענקתנוסףבהסכםגורברקמרעםהחברההתקשרה2017נובמברבחודש

לפקודת102סעיףלפי, למניהדולר5.3שלמימושבמחיר, רגילותמניות34,600לרכישת

.הענקתןבמועדבמלואןהבשילוהאופציות. הכנסהמס

בהסכם נוסף להענקת אופציות עם מר ברק גורהחברה התקשרה2020ספטמבר ב30ביום 

ש"ח למניה. האופציות הבשילו 0.01מניות רגילות, במחיר מימוש של 100,000לרכישת 

2ידי מר ברק גור למניות החברה ביום -ומומשו במלואן על12במלואן במועד הענקתן

.2020בדצמבר 

שנים ממועד הענקתן או במועד בו 10תוך יפקעו, רכל האופציות שהוענקו למר ברק גו

פוקעות האופציות בהתאם להוראות תכנית האופציות.

לבין ברק גורUKהסכם הלוואה בין בלנדר 8.1.3.3

בהסכם הלוואה עם ברק גור, לפיו העמיד ברק גור מסגרת UKהתקשרה בלנדר 2019ייולב

.ההסכםחתימתממועדחודשתוךלניצול, UKאלפי אירו לבלנדר 37אשראי בסך של 

.לתשקיף8.3.7.2אודות תנאי ההלוואה, ראו סעיף לפרטים

דורון אביב8.1.4

הסכמי שכירות

לעיל.5ראו הערת שוליים 11
.לעיל6ראו הערת שוליים 12
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"), אביבקבוצת"מ ("בע1963"ן נדל' ושותאביבלקבוצתהחברהביןהשכירותהסכםבדברלפרטים

. לתשקיף0סעיף ראו, אביבדורוןבשליטתמוחזקתהחברהידיעתלמיטבאשר

8.3.6, ראו סעיף אביבואורליאביבדורון"ה להישראלבלנדרביןהשכירותהסכםבדברלפרטים

.לתשקיף

חני אבירם8.1.5

הסכם שירותים8.1.5.1

ניהול, ייעוץ מקצועי וליווי בכל בהסכם למתן שירותי החברההתקשרה2017מאיבחודש

הטכנולוגיים והרגולטוריים הנוגעים לפעילות החברה ,הפיננסיים,המשפטייםההיבטים 

המכהנת כסמנכ"לית בכירה ויועצת 13,אבירםחניגב' ידי -לעשיינתנו לחברה , בארץ ובחו"ל

, תמורת תשלום דמי ייעוץ משרה מלאה80%זאת בהיקף של משפטית ראשית של החברה,

14בחודש.ש"חאלפי 35בסך של נכון למועד התשקיף, חודשיים,

אלף ש"ח, בצירוף מע"מ 55-החודשיים יעלו לדמי הייעוץ ככל שתתבצע הנפקה לציבור, 

אלף ש"ח, בצירוף מע"מ כדין, בהיקף משרה של 65-יועלו ל2022בינואר 1כדין, ומיום 

החודשיים . דמי הייעוץ יהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן; לדמי הייעוץ 100%

חודשים ותקופת 3נקבעה תקופת הודעה מוקדמת בת יתווסף סכום עלות התנאים הנלווים. 

תהא זכאית חודשים (בתשלום מלא, כולל כל התנאים הנלווים). בנוסף, 6תחרות בת -אי

ממענק המטרה 70%, כאשר 2020ביחס לשנת בגין גידול בהכנסות2021מענק לשנת ל

ם להלן, באופן לינארי בין יעד המינימום ליעד ישולם בגין עמידה ביעדים המפורטי

ממענק המטרה 30%המקסימום ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה לעמידה ביעדים, ועד 

גידול בהכנסות של -יעד מינימום ישולם, ככל שישולם, בהתאם להערכת מנכ"ל החברה:

יזכה -35%של גידול בהכנסות-ש"ח; יעד המטרה 110,000יזכה במענק בסך של -20%

יזכה במענק בסך -50%גידול בהכנסות של -ש"ח; יעד מקסימום 220,000במענק בסך של 

דמי הייעוץ בו יתעדכנו. סכומי המענקים יתעדכנו בהתאמה לשיעור ש"ח330,000של 

ויתווסף להם מע"מ.

ותהסכם אופצי8.1.5.2

בע"מ בהסכם התקשרה החברה בהסכם עם ב. אבירם החזקות2020בספטמבר 30ביום 

דולר למניה, 5.3מניות רגילות, במחיר מימוש של 20,000להענקת אופציות לרכישת 

כל האופציות שהוענקו ש"ח למניה. 1, במחיר מימוש של רגילותמניות45,000ולרכישת 

לעיל. 2ראו הערת שוליים 13
משבר הקורונה.בוצעה הפחתה מוסכמת בשכר עקב 2020במהלך חודשים אפריל עד ספטמבר 14
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שנים ממועד הענקתן או במועד בו פוקעות 10תוך יפקעווהבשילו במלואן במועד הענקתן

האופציות בהתאם להוראות תכנית האופציות.

אמיר גולן8.1.6

35,294בהסכם להענקת אופציה לרכישת מר אמיר גולןהתקשרה החברה עם 2019פברואר בחודש 

.דולר למניה1.7מניות רגילות, במחיר מימוש של 

שנים ממועד הענקתן או במועד בו פוקעות 10תוך יפקעו, למר אמיר גולןכל האופציות שהוענקו 

האופציות בהתאם להוראות תכנית האופציות.

אור מנדיוק8.1.7

הסכם העסקה8.1.7.1

בהסכם העסקה, כפי שעודכן מעת אור מנדיוקהתקשרה החברה עם מר 2017בחודש מאי 

לעת, אשר עיקריו כדלקמן:

חשב.-משרה-

אלף ש"ח (ברוטו).16-שכר-

משרה מלאה. -היקף משרה-

ולתקופה בלתי קצובה. 4.6.2017החל מיום -תקופת העסקה-

רשאים להביא את הסכם אור מנדיוקכל אחד מבין החברה ומר -הודעה מוקדמת-

פי דין לצד השני. -ההעסקה לידי סיום באמצעות מתן הודעה מוקדמת על

ימים 18ה (דמי מחלהסכם ההעסקה כולל זכויות סוציאליות,-זכויות סוציאליות-

פי דין, -בשנה), דמי הבראה כדין, הוצאות נסיעה, ביטוח פנסיוני ופיצויי פיטורים על

ימי חופשה) וכיו"ב.17חופשה שנתית (

הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים לעניין שמירת סודיות, קניין -הוראות נוספות

תחרות.-רוחני, נאמנות ואי

תגמולמקבלים םאינאשרפי התשקיף, יהיו הדירקטורים בחברה, -להשלמת ההנפקה עלבכפוף8.1.8

שנתי וגמול השתתפות לגמול כפי שיהיו מעת לעת, זכאיםבעבור כהונה בתפקיד אחר בחברה,

בתוספת השניה ובתוספת השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול קבועהבהתאם לסכום 

"), כפי שיעודכנו מעת לעת ובהתאם תקנות הגמול("2000-חיצוני), התש"סוהוצאות לדירקטור 

לדרגת החברה, כפי שתהא מעת לעת.
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עם הפיכתה של החברה לחברה ציבורית, כלל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה יהיו זכאים 8.1.9

סעיף לביטוח אחריות נושאי משרה, התחייבות לשיפוי ופטור, בתנאים זהים. לפרטים נוספים, ראו

.להלן8.4

מדיניות תגמול נושאי משרה8.2

לפרק א'כנספחאימצה החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה, המצורפת 2020נובמברב29ביום

). מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה במועד רישום מניות החברה למסחר בבורסה. "מדיניות התגמול"(זה

תיחשב , 2013-כמו כן, בהתאם לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג

שנים לאחר 5טעונה אישור רק בחלוףותהא א לחוק החברות267שנקבעה לפי סעיף מדיניות התגמולכ

.ך להיות חברה ציבוריתשהחברה תהפו

או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן/ועסקאות עם בעלי שליטה8.3

אשר ,או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי באישורןלהלן יפורטו עסקאות עם בעלי השליטה בחברה 

בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהינן בתוקף במועד החברה או חברה בת שלה התקשרו

השליטה בחברה ילתשקיף, נכון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, בעל3.4כאמור בסעיף . התשקיף

"מ בעאולדיזאביבג.ב.א.,באמצעות, אביבדורוןמרבמישרין ובאמצעות אביב פיתוח, ,גל אביברד"םהינ

:אביבבועזומר"מ, בע112בירקון"ן נדלואביב

החברה"ל מנכ, אביבגל"ר לדהסכם העסקה בין החברה 8.3.1

בנו של מר דורון אביב ואחיו של מר בועז , אביבגל"ר לדבדבר הסכם ההעסקה בין החברה לפרטים

. תשקיףל8.1.2.1סעיףראואביב, 

אביבגלד"ר לאופציה בין החברההסכמי8.3.2

.לתשקיף8.1.2.2ףגל אביב, ראו סעילד"ר לפרטים בדבר הסכמי אופציה בין החברה 

טכנולוגיהאגףוראש"ל למנכמשנההעסקה בין החברה למר בועז אביב, הסכם8.3.3

ובנו של מר דורון אביבגל"ר דשלאחיובדבר הסכם ההעסקה בין החברה למר בועז אביב, לפרטים

. תשקיףל8.1.1.1סעיףראו, אביב

אביבבועזמרלהחברהביןאופציההסכמי8.3.4

.לתשקיף8.1.1.2ףסעיראובין החברה למר בועז אביב, אופציהמיהסכבדברלפרטים
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קבוצת אביבבין ירות בין החברה לכהסכם ש8.3.5

התקשרה החברה בהסכם שכירות עם קבוצת אביב, אשר למיטב ידיעת החברה 2019בינואר 2ביום 

לפיו שוכרת החברה את , ומר בועז אביבד"ר גל אביבשל הםאבידורון אביב, מר מוחזקת בשליטת 

תמורת דמי כמו גם ציוד מסוים ועד חמש חניות,מ"ר במגדלי משה אביב,124-משרדיה בשטח של כ

ארנונה למשרדים ולחניות, בתוכם כוללים ה,, כולל מע"מש"ח22,758-שכירות חודשיים בסך של כ

. 2020בספטמבר30םליו, וזאת בתוקף עד וחשמלדמי ניהול למשרדים ולחניות

הנ"ל, לפיו שטח הסכם השכירות חתמו הצדדים האמורים על נספח ל2020בנובמבר 11ביום 

ש"ח, כולל 26,949-מ"ר, תמורת דמי השכירות החודשיים תהא בסך של כ141-השכירות גדל לכ

ותקופת מע"מ, הכוללים בתוכם ארנונה למשרדים ולחניות, דמי ניהול למשרדים ולחניות וחשמל, 

הנהלת החברה . 2022בספטמבר30ליוםעד ו2020באוקטובר 1החל מיום השכירות הוארכה

במחירי שוק.ההינהאמורה ה, כי עסקת השכירות סבור

ה"ה דורון אביב ואורלי אביבלבלנדר ישראלהסכם שכירות בין 8.3.6

עם ה"ה דורון אביב ואורלי אביב, בהסכם שכירות התקשרה בלנדר ישראל 2018ביוני 11ביום 

כפי שמוארך מעת לעת, לפיו שוכרת בלנדר ישראל מה"ה , ומר בועז אביבשל ד"ר גל אביבהוריהם

תמורת דמי שכירות חודשיים וחניהמ"ר במגדלי משה אביב 163-בשטח של כאת משרדיה אביב 

. ולחניה, הכוללים בתוכם דמי ניהול למשרדים ש"ח19,500-בסך של כ

כי עסקת השכירות ,הסבורהנהלת החברה . 2021במאי 31הסכם השכירות הינו בתוקף עד ליום 

במחירי שוק.ההינהאמורה 

בועז אביבמר לUKבלנדר הסכם הלוואה בין 8.3.7

בנו של מר בועז אביב, מר בהסכם הלוואה עם UKהתקשרה בלנדר 2019באפריל 29ביום 8.3.7.1

400, לפיו העמיד מר בועז אביב מסגרת אשראי בסך של ד"ר גל אביבאחיו של דורון אביב ו

מסגרת האשראי נוצלה ., לניצול תוך חודש ממועד חתימת ההסכםUKלבלנדר אירואלפי 

במלואה.

מגוף העמדת חוב נחות לקו האשראי שהתקבלמסגרת האשראי האמורה הועמדה לשם 8.3.7.2

שנקבע בהסכם LTV-הובין היתר, לצורך עמידה ביחס2וגוף מוסדי זר 1מוסדי זר 

ליטא, כאשר האחרונה לבלנדרהעמידה הלוואות אלה כקווי אשראי UKבלנדר 15עמם.

להלן עיקר תנאי ההלוואה:מעמידה הלוואות אלה ללקוחותיה.

הלוואה.הפירעון קרן ההלוואה יחל בתום שנתיים וחודש ממועד חתימת הסכם -

לתשקיף.6.18.2, ראו סעיף 2זרוגוף מוסדי1זרגוף מוסדילפרטים נוספים אודות ההתקשרות של החברה עם 15
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ףוגו1זרגוף מוסדיהאשראי של של קוההלוואות ייפרעו בהתאם לקצב הפירעונות -

.2זרמוסדי

גובה החזר הקרן החודשי ושיעור הריבית הנצברת בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת -

) נקבעים כתלות בהכנסות מחוזי 11%(נקבעה תקרת ריבית שנתית בשיעור של 

בחודש מסוים והסכום שהחברה מחויבת ליטאההלוואה בפלטפורמה של בלנדר 

.פי ההסכם עמם-על2זרוגוף מוסדי1זרלגוף מוסדיחודש לשלם באותו 

נצברה בגינה משולמים על בסיס חודשי. שהחזרי הקרן ותשלומי הריבית -

קיימת זכות פירעון מוקדם של הקרן והריבית ללא קנס או פרמיה. UKלבלנדר -

ג.ב.אבין לUKבלנדר הלוואה בין מיהסכ8.3.8

אשר למיטב ידיעת החברה מוחזקת בשליטת הלוואה עם ג.ב.א, מיהסכ7-בהתקשרה UKבלנדר 

, UKלבלנדר אירואלפי 1,639של מצטבר מסגרת אשראי בסך ג.ב.א ההעמידהם, לפידורון אביבמר 

:(מסגרות האשראי האמורות נוצלו במלואן)כל הסכם, כדלקמןלניצול תוך חודש ממועד חתימת 

תנאיםמסגרת אשראיתאריך

. לתשקיף8.3.7.2ףראו סעיאלפי אירו27.11.2018200

אלפי אירו24.12.2018300

אלפי אירו9.1.2019149

אלפי אירו21.1.2019290

אלפי אירו 21.2.2019300

אלפי אירו24.5.2019300

אלפי אירו27.9.2019100

גל אביבד"ר בין לUKהסכם הלוואה בין בלנדר 8.3.9

גל ד"ר גל אביב, לפיו העמיד ד"ר בהסכם הלוואה עם UKהתקשרה בלנדר 2019בנובמבר 7ביום 

ההסכם., לניצול תוך חודש ממועד חתימת UKאלפי אירו לבלנדר 200אביב מסגרת אשראי בסך של 

מסגרת האשראי האמורה נוצלה במלואה.

.לתשקיף8.3.7.2ףלפרטים אודות תנאי ההלוואה, ראו סעי

בע"מ112אביב נדל"ן בירקון בין לUKהסכם הלוואה בין בלנדר 8.3.10

בע"מ, 112בהסכם הלוואה עם אביב נדל"ן בירקון UKהתקשרה בלנדר 2020בפברואר 13ביום 

"), לפיו העמידה אביב אביב נדל"ן("אביבדורון מר החברה מוחזקת בשליטת אשר למיטב ידיעת
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, לניצול תוך חודש ממועד חתימת ההסכם.UKאלפי אירו לבלנדר 275נדל"ן מסגרת אשראי בסך של 

מסגרת האשראי האמורה נוצלה במלואה.

.לתשקיף8.3.7.2ףלפרטים אודות תנאי ההלוואה, ראו סעי

בע"מ112בירקון הסכם השקעה בין החברה לאביב נדל"ן8.3.11

אביב נדל"ן מימשה את זכות 2018,16שבוצע בחודש אוקטובר ,במסגרת סבב גיוס של החברה

באותו של החברה (כפי שהיה בתוקףפי התקנון-מוקנית לה עלשהיתה ) Pre-emptiveהמצרנות (

אלפי דולר, באותם תנאים בהם השתתפו 650מניות רגילות, תמורת סך של 71,206, ורכשה מועד)

יתר המשקיעים בסבב הגיוס כאמור.

בין מר דורון אביבלהחברהביןאופציהםהסכ8.3.12

בהסכם להענקת אופציות לרכישת מר דורון אביבהתקשרה החברה עם 2014בחודש נובמבר

הבשילו במועד הענקתןאופציות8,337ש"ח למניה. 0.01מניות רגילות, במחיר מימוש של 100,000

יות כל אחת, החל מיום אופצ8,333מנות רבעוניות שוות בנות 11-אופציות הבשילו ב91,663ויתרת 

10תוךיפקעו, מר דורון אביבלהוענקושהאופציותכל. 2017ביוני 30ועד ליום 2014בדצמבר 31

.האופציותתכניתלהוראותבהתאםהאופציותפוקעותבובמועדאוהענקתןממועדשנים

התחייבות לשיפוי 8.3.13

, וקרוביוד"ר גל אביבהעניקה החברה לדירקטורים ונושאי משרה בה, לרבות 2014בחודש אוגוסט 

פי דין, בגין כל אחריות או הוצאה (כהגדרתם -כתב התחייבות לשיפוי, בהיקף המרבי המותר על

בכתב השיפוי), אשר עשויים לחול על מקבל השיפוי בקשר עם תפקידו כנושא משרה בחברה או 

ככלל, כתב השיפוי אינו חל על (א) הפרה של חובת אמונים של נושא המשרה כלפי בת שלה. -בחברות

שהפעולה לא תפגע בטובת החברה), (ב) החברה (אלא אם פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח

פרת חובת הזהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד, (ג) פעולה מתוך ה

(ד) קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על מקבל -כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין, ו

השיפוי.

ורףמצהציבורית, בכתב ההתחייבות לשיפוי ופטור כתב שיפוי זה יוחלף עם הפיכתה של החברה ל

.זה8לפרק ב'כנספח

שיפוי וביטוח נושאי משרהפטור8.4

כי עם הפיכתה של החברה לציבורית, ,אישרוהדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

ההסדרים הבאים לעניין פטור, שיפוי וביטוח ייכנסו לתוקף באופן מיידי: 

.לתשקיף3.2.2ראו סעיף 16
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אחריות נושאי משרהביטוח 8.4.1

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה  ושל חברות בת 

של החברה, לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי שליטה בחברה, המכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת 

אמורים, באופן שתהווה גם החלטה לאישור ההתקשרות כ"עסקת מסגרת", בתנאים הלעת, 

"), עסקת המסגרת"(2000-כהגדרתה בתקנות החברה (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), תש"ס

שנים, החל 3ובסה"כ  לתקופה מצטברת, שלא תעלה על שהחברה תוכל להתקשר, מעת לעת, באופן 

ממועד האסיפה הכללית של החברה, להאריך ו/או לחדש את פוליסת הביטוח או להתקשר בפוליסה 

חדשה עם אותו המבטח או עם מבטח אחר, בישראל או בחו"ל, בהתאם לתנאי עסקת המסגרת 

מיליון ש"ח למקרה ובמצטבר בתקופת 40גבול הכיסוי הביטוחי יהיה בסך של עד המפורטים להלן: 

נוספים על סכום הביטוח. 20%הביטוח וכן, הוצאות משפטיות סבירות בשיעור של עד 

פוליסת הביטוח תכסה במידת האפשר את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ו/או בחברות 

בחברה מעת לעת בת שלה, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו

בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולות שעשו בתוקף היותם נושאי משרה כאמור, ובלבד שתנאי 

הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר נושאי המשרה. פוליסת הביטוח הינה על בסיס הגשת תביעה.

התחייבות לשיפוי מראש לנושאי המשרה בחברה8.4.2

רה בחברה בתנאים הבאים:תן התחייבות לשיפוי מראש לנושאי המשמ

תנאי הכהונה של נושאי המשרה המכהנים בחברה יכללו התחייבות מראש לשיפוי, לכל נושאי 

המשרה המכהנים בחברה במועד התשקיף, לרבות נושאי המשרה שהינם בעלי השליטה בחברה, בשל 

היותם נושאי קף וחבות או הוצאה שהוטלה עליהם או שהוציאו, עקב פעולה שעשו ו/או שיעשו בת

או דמשרה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברות קשורות, הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאח

25%יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי שאושר באסיפה; סכום השיפוי הכולל לא יעלה על 

ם של ותיה הכספיים האחרונימההון העצמי של החברה כפי שיהיה במועד הדרישה לשיפוי, לפי דוח

החברה המבוקרים או הסקורים שפורסמו טרם הגשתה בפועל של הדרישה למתן השיפוי בתוספת 

סכומים שיתקבלו, ככל שיתקבלו, מצד ג' כלשהו לרבות מחברות ביטוח במסגרת ביטוח דירקטורים 

ונושאי משרה בו התקשרה ו/או תתקשר החברה מעת לעת.

פטור לנושאי המשרה בחברה8.4.3

המשרה בחברה בתנאים הבאים:לנושאי פטורמתן 

לרבות נושאי המשרה שהינם בעלי ,של נושאי המשרה בחברה המכהנים בחברהתנאי הכהונה 

שליטה, יכללו התחייבות של החברה למתן פטור מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות 

נושאי כלפיה. מתן הפטור הינו בגין הפרת חובת הזהירות כלפי החברה בקשר לפעולותיהם של

המשרה בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברות קשורות, זולת הפרת חובת הזהירות של נושאי 
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או בקשר עם המשרה כלפי החברה בחלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ובכפוף לכל דין

או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה בחברה החלטה או עסקה שלבעלי שליטה 

.ק כתב הפטור) יש בה עניין אישישעבורו מוענ

.זה8לפרק'בנספחכורףמצוהשיפויהפטורכתבנוסח 

י ענין ונושאי משרה בכירה בחברהלידי בע-החזקות בניירות ערך על8.5

תשקיף. ל3.2.3יף סעראו ,לתיאור בדבר החזקות בעלי ענין
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לתשקיף8נספח א' לפרק 

מדיניות תגמול של החברה



מדיניות תגמול נושאי משרה

בע"מטכנולוגיות פיננסיותבלנדר

מבוא.1

") בנוגע החברה("בע"מטכנולוגיות פיננסיות בלנדרשל מטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את מדיניות 

םמדיניות התגמול, מרכיבי התגמול ואופן קביעתו הינלתגמול נושאי המשרה של החברה. קביעת

", חוק החברות"-" ומדיניות התגמול("1999-תשנ"טהא לחוק החברות, 267בהתאם להוראות סעיף 

בהתאמה) והיא תחול על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, כפי שיהיו מעת 

לעת.

לתמרץ ולתגמל את נושאי ,במידת הצורך,אשר במסגרתה תוכל,המדיניות התגמול הינה כלי בידי החבר

למען הסר ספק, אין במסמך זה די בכדי להעניק זכויות כלשהן לנושא משרה. נושאי המשרה שלה.

המשרה של החברה יהיו זכאים לתגמול אך ורק על פי אישור ועדת התגמול, הדירקטוריון (והאסיפה 

ינתן באופן אישי לגבי כל אחד מהם.יככל שאישורה נדרש) ככל שזה ,הכללית

כי קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושא משרה ברמה פחותה מהקבוע במסמך מדיניות זה לא ,יובהר

תחשב סטייה או חריגה מהוראות מדיניות התגמול.

נשים וגברים כאחד, ללא מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לחול על

הבדל וללא אפליה.

תוקפה של מדיניות התגמול.2

דירקטוריון החברה מופקד על ניהול מדיניות התגמול, יישומה ועל כל הפעולות הדרושות לשם כך, 

לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה. 

, מדיניות התגמול והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברההחברהבכפוף לאישור דירקטוריון 

על פי התשקיף ורישומם למסחר ניירות הערך המוצעיםמועד השלמת הנפקת כנס לתוקפה החל מית

(ג) לתקנות 1תקנה שנים בהתאם להוראות5למשך ") הבורסהבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("

. 2013-לקבוע מדיניות תגמול), התשע"גהחברות (הקלות לעניין החובה

את מדיניות התגמול שנקבעה, ויעדכנה מעת לעתיבחן 1,בהמלצת ועדת התגמול,דירקטוריון החברה

במידת הצורך. ועדת התגמול תהיה רשאית להסתייע ביועצים חיצוניים לעדכון ופיקוח על מדיניות 

התגמול.

בחברה מנגנוני תגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר החברה למועד אישור מדיניות תגמול זו, קיימים 

מחויבת להם מכוח הסכמי העסקה והסכמי ניהול שנכרתו. תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה 

בחברה במועד קביעת מדיניות התגמול על ידי דירקטוריון החברה אינם חורגים ממדיניות התגמול 

שתתואר להלן.

ות בהסכמי העסקה ו/או הסכמי ניהול חדשים/חידוש הסכמים תשאף במסגרת ההתקשרהחברה 

קיימים, להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה 

לחרוג ממדיניות התגמול, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

, תפעל ציבוריתנכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, החברה טרם מינתה וועדת תגמול. יצוין, כי עם הפיכת החברה לחברה 1

חוק החברות.החברה למינוי ועדת התגמול בהתאם להוראות תקנון החברה והוראות 



2

קנות מכוחו באופן המקל על למען הספר ספק יובהר, כי במקרה בו יתוקנו הוראות חוק החברות או ת

החברה ביחס לאופן הפעולה שלה בכל הקשור למדיניות תגמול זו, ולתגמול נושאי המשרה בה, החברה 

תהא רשאית לנהוג על פי הוראות אלה גם אם הן סותרות את הוראות מדיניות תגמול זו.

שיקולים מנחים בעת קביעת מדיניות התגמול.3

אשר נועד לשקף יצירת תמריצים ראויים ומאוזנים ,תגמולמדיניות התגמול מגדירה מבנה .3.1

יעדים האשר מטרתו לתמרץ את נושאי המשרה לפעול להשגת ולנושאי המשרה בחברה

תוכנית העבודה שלה, הן ומטרות החברה מימוש את אשר יקדמו האסטרטגיים ויעדים נוספים 

את היחס הראוי בין מדיניות התגמול מגדירה ובכלל זה ,והן בראיה ארוכת טווחקצרבטווח ה

על מנת שלא לעודד את נושא ,בין היתר,הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת התגמול, זאת

בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מתן דגש שאינם המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים 

לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה הבכירים בחברה.

לים איכותיים וראויים המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך גיוס ושימור מנה.3.2

פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

את לידי ביטוי תאפשר להביא -קביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה .3.3

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח 

לתפקידו של נושא המשרה.ובהתאם 

מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה..3.4

מדיניות התגמול.4

כללי:.4.1

ככלל, תוכניות התגמול לנושאי המשרה בחברה מותאמות לתפקידם ולתחומי אחריותם בחברה 

וליעדים הניתנים להשגה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה, 

תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח. 

מטרות מדיניות התגמול:.4.2

תכניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה היעדים האסטרטגיים שלה, קידום מטרות החברה, .א

.ארוכת טווח

לשיפור ביצועי החברה והשאת ראויים לנושאי המשרה בחברה, וסביריםיצירת תמריצים.ב

.רווחיה, תוך צמצום נטילת סיכונים בלתי סבירים על ידי נושאי המשרה

גיוס ושימור מנהלים איכותיים מצטיינים המהווים את הבסיס האיתן לניהול מתן כלים ל.ג

החברה, המשך פיתוחה והצלחתה לאורך זמן.

דהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה.הגברת תחושת ההז.ד

לטובת החברה.יצירת זהות אינטרסים בין נושאי המשרה של החברה לבעלי מניותיה, בכפוף .ה
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יצירת מסגרת כללית אחידה וברורה לקביעת תכנית תגמול אישית לכל אחד מנושאי המשרה, .ו

יני התפקיד של נושא מאפיותוך התאמה לניסיונוזאת על בסיס עקרונות המשותפים לכולם ו

המשרה וביצוע התפקיד על ידו.

שיקולים בעת קביעת היקף תגמול לנושאי משרה:.4.3

התחשבות בהשכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של המועמד לכהונה או .א

נושא המשרה המכהן.

עם נושא תפקיד, בתחומי אחריות, תקופת ההעסקה ובהסכמים קודמים הגדרת ההתחשבות ב.ב

המשרה (ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש).

.גודל החברה ואופי פעילותה.ג

המלצת הממונה של נושא המשרה..ד

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח .ה

.ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה (לעניין רכיבי תגמול משתנים)

בעת אישור –2המועסקים אצל החברהועובדי הקבלןובדי החברה יחס לרמת ההשתכרות של ע.ו

) התגמול של נושאי משרה ברמה דומה בחברה 1תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: (

) השכר 3) השכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד (ככל שרלבנטי) (2(ככל שרלבנטי); (

והיחס בין אצל החברההקבלן המועסקים הממוצע והשכר החציוני של עובדי החברה ועובדי 

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער –כל אחד מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה 

חברה על יחסי בבין תנאי הכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים 

העבודה בחברה. 

) של נושאי משרה Benchmarkרמת ההשתכרות בשוק הרלוונטי (לשהשוואה מעת לעת .ז

להסתמך על (אך לא תהיה חייבת)תוכלהחברה ככל שתבחר לעשות כך, בתפקידים דומים. 

עבודת ייעוץ חיצונית הכוללת קבוצת השוואה, כאשר לצורך כך ייבחרו חברות להן תחומי 

שווי שוק, סך מאזן, הכנסות :כגון,פעילות בעלי מאפיינים דומים ונתונים כספיים רלוונטיים

/או מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה.  ו

מצבה הכספי של החברה..ח

קווים מנחים של מדיניות התגמול.5

להלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה בכל הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול.

רכיבי שכר קבוע.5.1

קבוע ותנאים נלווים:שכר –הרכיב הקבוע מורכב משני רכיבי משנה 

קבועשכר.5.1.1

תפקידו בחברה באופן בביצועמשקיעהואאותוהזמןעבורנושא המשרהאתלתגמלנועד

את כישוריו וישקףייקבע במשא ומתן בין החברה לבין נושא המשרה קבוע השכר השוטף. 

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן –"עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" 2
כהגדרתם בחוק –שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" 

;1996-ם, התשנ"והעסקת עובדים על ידי קבלני כוח אד
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את הגדרת תפקידו, מאפייני תפקידו ורמת תפקידו ,וניסיונו המקצועי של נושא המשרה

בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה.

לא יעלה על משרה מלאההנכלל במסגרת הרכיב הקבוע השנתי עבור 3חודשיההשכר 

הסכומים המפורטים בטבלה להלן: 

4ש"ח)תקרה (אלפי נושא משרה

למשרה מלאה

150פעיליו"ר דירקטוריון

150מנכ"ל/משנה למנכ"ל

120סמנכ"ל בכיר

90סמנכ"ל

משרה מלאה, תקרת השכר החודשי תותאם של מידה ונושא המשרה אינו עובד בהיקף ב

ביחס ישיר להיקף משרתו בפועל.

לצרכן או לעלייה המחיריםלמדדצמודעשוי להיותהחודשי של נושאי המשרההשכר

.המדדתיבשיעור עלילשנהאחתויעודכןבמדד כאמור

החברה רשאית לקבוע את היקף ההעסקה של כל נושא משרה בהתאם לצרכיה. בשל היות 

נושא המשרה בעל תפקיד ניהולי בכיר הדורש מידה מיוחדת של אמון, כמשמעותו בחוק 

, לא יחול חוק זה על נושאי המשרה ולפיכך לא יהיה 1951-שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

בור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.זכאי לתגמול ע

הסכמי ההעסקה לא יהיו מוגבלים בתקופה, למעט הסכמי ההעסקה המוגבלים על פי דין. 

עם זאת החברה תהיה רשאית להביא לסיומם, מכל סיבה שהיא, תוך מתן הודעה מראש 

.זואשר תוגדר בהסכם ההעסקה ובהתאם למדיניות תגמול

תנאים נלווים .5.1.2

במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות 

סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה.

תנאים נלווים כוללים, בין היתר, ימי חופשה, דמי הבראה, ימי מחלה, הפרשות לתגמולים 

מיד אובדן כושר עבודה. כמו כן, החברה רשאית להעוולפיצויים והפרשה לקרן השתלמות 

תשלום שכר כנגד במקרה של מובהר כי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.חודשיהשכר ה3

שיהיה במסגרת הסכומים הרשומים בטבלה ,שכר הבסיס ברוטושלכך לגבי סכום החיוב בחשבונית חשבונית, יתבצע חישוב 

עוד . בחברההמשרהנושאישארעלשיחולוותהסוציאליהנלווים וההפרשות התנאיםבגיןהעלויותגםיתווספושלהלן,

שכר הבסיס ברוטו ללא רכיב ", הכוונה היא  לחודשיההשכרהמושג "מדיניות זה בכל מקום שמופיע במסמך כי מובהר 

, אלא אם נכתב במפורש אחרת.הסוציאליותההפרשות ויםהנלווהתנאים 
המדיניותמכל הסכומים המופיעים במדיניות זאת לא תחשב סטיה מ%10עד יובהר כי סטיה של 4
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לזכות נושא המשרה, לצורך מילוי תפקידו, רכב, טלפון נייד, מחשב נישא וכיו"ב, כפי 

שתקבע הנהלת החברה. החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בכל ההוצאות הכרוכות 

בתנאים נלווים אלה, לרבות גילום המס בגינם. החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם 

לצורך מילוי תל הוצאות נושא המשרה אשר נדרשונושא המשרה כי היא תישא בחלק או בכ

תפקידו, לרבות טלפון, אינטרנט, לינה (בארץ ומחוצה לה), אש"ל, אירוח, הוצאות נסיעה 

בארץ ובחו"ל, עיתונים, ספרות מקצועית, דמי חברות בארגון מקצועי, ביטוח אחראיות 

מקצועית, סקר מנהלים והוצאות נוספות ככל שיהיו. 

לנושא משרה הטבות נוספות, בסכומים לא מהותיים, וזאת העניקלהחברה רשאית

לכלל עובדי החברה, כגון: שי לחגים ו/או אירועים אישיים, ביחס בהתאם לנהוג ולמקובל 

"). הטבות כלל חברתיותנופשים והשתלמויות, וכד' ("

באמצעותבכל הנוגע לנושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים 

הקבוע ואת כלל החודשי , התשלום יבוצע בחשבונית ויכיל בתוכו את רכיב השכר חברה

התנאים הנלווים וההטבות.

ליחסים בין היתר, ,שינויים בתנאים הנלווים ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס

שהגדירה החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול.

פטור, שיפוי וביטוח: .5.1.3

בחברה או הנמנים עמם, נושאי משרה שהינם בעלי שליטה לרבות ,משרה בחברההינושא

, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, ובכפוף לאישור האורגנים םזכאייהיו 

המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הסדרי שיפוי ופטור 

הנהוג בחברה, והכל כפוף להוראות כל דין ותקנון בגין אחריותם כנושאי משרה על פי 

החברה.

נושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי לעניין ביטוח אחריות נושאי משרה, 

כחלק מחבילת התגמול כאמור  ,משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם, יהיו זכאים

במדיניות תגמול זו, ובכפוף לאישור האורגנים המוסמכים לכך בחברה, להיכלל בפוליסת 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, וזאת בתנאי שההתקשרות היא בתנאי שוק 

ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. 

למקרה בתקופת הביטוחש"ח מיליון 40,000,000י הביטוחי לא יעלה על סך של גבול הכיסו

. נוספים על סכום הביטוח20%ובמצטבר על פי הפוליסה וכן הוצאות משפטיות סבירות עד 

) מפני תביעות לפי דיני Entity Coverהפוליסה יכול שתכלול כיסוי ביטוחי לחברה עצמה (

נגד נושא משרה בחברה.ה וגם דניירות ערך שיוגשו נג

, אשר היקף הכיסוי Run Offכמו כן, תהיה רשאית החברה להתקשר בפוליסת ביטוח מסוג 

הביטוחי בה יהיה באותם גבולות ותנאים כאמור לעיל.
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נושאי המשרה בחברה לרבות כאלה שהינם בעלי השליטה יהיו זכאים לקבל כתב 

רות, חוק ניירות ערך ותקנון התחייבות לשיפוי כמקובל בחברה ובהתאם לחוק החב

.החברה

נושאי משרה יהיו זכאים לקבל כתב פטור מאחריות בהתאם לחוק החברות ותקנון 

החברה. מובהר, כי החברה לא תהא רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה מאחריותו 

כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה וכי הפטור מאחריות לא יחול על החלטה או 

שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שהוענק עסקה 

לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, למעט אם נושא המשרה לא ידע על העניין האישי של 

נושא משרה אחר, או ידע על העניין ופעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא 

.תפגע בטובת החברה

בנוסח זהה לכלל נושאי יהיו משרה, השיפוי לנושאי כתבי הוחריות מאפטור הכתבי 

המשרה בחברה. 

מענק חתימה: .5.1.4

חדש המגויס לעבוד בחברה, לנושא משרה ניתן להעניק, באישור האורגנים המוסמכים

מענק חתימה מיוחד שאינו מזכה בהפרשות סוציאליות ותנאים נלווים, אשר לא בחברה, 

. מענק החתימה המיוחד ייקבע, בין היתר, תוך חודשיחודשי שכר4יעלה על סך של 

התחשבות בתנאי השוק ובנסיבות הספציפיות של אותו נושא משרה.

מענק מבוסס יעדים–תגמול משתנה .5.2

גם הרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, 

.5ככל שניתןהניתנים למדידהבראיה ארוכת טווח, על פי קריטריונים

קבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה אל מול יהרכיב המשתנה י

היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו. 

המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח יעדים מדידיםכללו יבמניין היעדים י

על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה, בעלי זאת וכן את תכנית העבודה שלה, הקצר והארוך 

המניות ונושאי המשרה, בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

התגמול ודירקטוריון החברהבתחילת כל שנה על ידי ועדת יוגדרובמסגרת המדדים והיעדים 

לכל יעד ייוחס משקל יוגדר יותר מיעד אחד, ; במקרה שאחד או יותר(יעדים מתוך אלו שלהלן

מתוך מרכיב התגמול מבוסס היעדים לו יהיה זכאי נושא המשרה באם יושג היעד או היעדים 

:)םהאמורי

מכירות/הכנסות, רווח גולמי, רווח תפעולי, רווח :ואסטרטגייםתפעוליים, יעדים פיננסיים)1(

התקדמות חיסכון בעלויות, עמידה בתקציב, ,, יעדי תזריםEBITDAלפני מס, רווח נקי, יעדי 

,פרויקטים משמעותיים, השגת אבני דרך משמעותיותטכנולוגית, עמידה בלוחות זמנים של 

.והתקשרות בהסכמים משמעותיים

להלן.5.3.5מענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה (מענק בשיקול דעת) בהתאם לאמור בסעיף למעט5
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תרומה להשגת יעדים אסטרטגיים של החברה, השלמת אבני דרך בפרויקטים, : יעדים אישיים)2(

מימון, השגת יעדי חיסכון בתקציב השגת יעדים רגולטוריים, תרומה לחתימת הסכמי 

.הקמה/תפעול/פיתוח

חלק לא מהותי מתוך סך רכיבי התגמול המשתנה יוענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה 

להלן.5.3.5(קרי שיקול דעת) בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה, ובהתאם לאמור בסעיף 

המענק השנתי המבוסס על קריטריונים הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים 

אך לא יעלה על תקרות המענק השנתי.,המדידים

תגמול המשתנההמודל חישוב .5.3

תחולה.5.3.1

נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי על פי תכנית מענקים שנתית 

אשר תובא לאישור ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בהתאם למפורט במדיניות תגמול זו. 

תנאי סף.5.3.2

-בגין יעדים מדידים (להבדיל ממענקים בשיקול דעת)תנאי סף כללי לתשלום מענקים

בגין יעדים ועדת התגמול והדירקטוריון יקבעו מידי שנה מראש, תנאי סף לתשלום מענקים

(או . תנאי הסף יוגדר במונחים אבסולוטיים או כאחוז עמידה ביעד של מדד פיננסימדידים

כדוגמת: הכנסות, רווח תפעולי, רווח לפני מס, רווח נקי וכיו"ב. ,מרכזימספר מדדים)

מיעד המכירות כפי שנקבע ואושר בתוכנית העבודה 75%לפחות  בלדוגמא: עמידה 

אי עמידה בתנאי הסף שייקבע, משמעותה כי נושא המשרה לא יהיה השנתית של החברה.

זכאי בשנה הקלנדרית הרלוונטית למענק בגין עמידה ביעדים מדידים, אך למען הסר ספק 

יכול להיות זכאי למענק בשיקול דעת.

6נק השנתירכיבי מנגנון המע.5.3.3

הרכיבים שלהלן:ניקבע במודל העשוי לכלול את שיגובה המענק השנתי לנושא משרה י

;להלן5.3.4ראה סעיף –ם מדידיםעמידה ביעדי.א

להלן;5.3.5ראה סעיף –מענק בשיקול דעת .ב

מדידיםםעמידה ביעדי.5.3.4

מדי שנה, ולאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים, האורגנים המוסמכים בחברה יקבעו 

מנגנון חישוב (נוסחה) ,וכןיםרלוונטימדידים םייעדביחס לנושאי המשרה הרלוונטיים 

מנגנון .לו יהיה זכאי נושא המשרההמענק המקשר בין רמת הביצוע בכל מדד לגובה 

כי אין לראות בהענקת מענק מכל סוג שהוא משום שכר אשר בגינו על החברה להפריש עבור זכויותיהם ,מובהר בזאת6

.הסוציאליות של נושאי המשרה ואין המענק מהווה תשלום שכר או שווה שכר
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מדידים םיעדיאחוז עמידה ביעד או על ביצוע אבסולוטי.החישוב כאמור יכול להתבסס על 

מדדי חברה או מדדי יחידה שבתחום האחריות של נושא המשרה ויכול שיהיויכול שיהיו

, והכל בכפוף כמותיים ו/או איכותיים אך מדידים, באופן שאינו מצריך הפעלת שיקול דעת

.לעיל5.2לאמור בסעיף 

מענק  על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה ("מענק בשיקול דעת").5.3.5

מענק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל.5.3.5.1

דירקטוריון החברה, נושאי משרה הכפופים למנכ"ל ועדת התגמול ובכפוף לאישור 

עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתאם להערכת המנכ"ל ולשיקול דעתו ולפי 

קריטריונים שאינם מדידים, וזאת חלף או בנוסף למענקים אשר נושא משרה זכאי 

להם על פי מדיניות תגמול זו, ובלבד שסך המענק לכל אחד מנושאי המשרה לא 

להלן. 5.3.6ל תקרת המענק השנתי בהתאם לאמור בסעיף יעלה ע

(שאינו בעל שליטה)מענק למנכ"ל החברה.5.3.5.2

דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה עשוי להיות ועדת התגמול ובכפוף לאישור 

25%, או חודשיחודשי שכר3זכאי למענק שנתי בהיקף לא מהותי שלא יעלה על 

של מנכ"ל החברה ולפי הגבוה שבהם,-) או הוני(מזומן המשתנהמסך התגמול 

קריטריונים שאינם מדידים, בהתחשב בתרומתו של מנכ"ל החברה באותה שנה 

וזאת חלף או בנוסף למענק המחושב לפי יעדי החברה בהתאם למדיניות תגמול זו, 

ובלבד שסך המענק למנכ"ל החברה לא יעלה על תקרת המענק השנתי בהתאם 

להלן. 5.3.6ף לאמור בסעי

השנתימענקהתקרת .5.3.6

לכל נושא משרה יוגדר מענק שנתי שישקף את המענק אשר ישולם לנושא משרה במצב של 

תכפי שמפורט להלן מתייחסמענק התקרת . בכל היעדים שהוגדרו לו)100%עמידה מלאה (

.ומענק בשיקול דעתביעדים מדידיםמענק בגין עמידה ל

שנתי המענקהתקרת נושא משרה

חודשי (במונחי מס' חודשי שכר

)ברוטו

12פעיליו"ר דירקטוריון

12מנכ"ל/משנה למנכ"ל

10סמנכ"ל בכיר

8סמנכ"ל
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מענק מיוחד.5.3.7

לנושאמיוחד להחליט על הענקת מענק םרשאיודירקטוריון החברה יהיועדת התגמול ו

רשימה סגורה וממצה, של אירועים מהוות. להלן דוגמאות, אשר אינן (אחד או יותר)משרה

:את נושאי המשרה במענק מיוחדעשויים לזכותאשר יכולים להיחשב כאירועים אשר 

היעדים תכנית העבודה או במסגרתביצוע פרויקטים מיוחדים שאינם נכללים במסגרת

, שיתוף הקשור לפעילותה של החברההסכם אסטרטגי:, כגוןהשנתיים של נושא המשרה

הסכם מכירת החברה ו/או טכנולוגיה שלה ,עם לקוחות/ספקים של החברהפעולה מהותי

כגון: ביצוע השקעות/רכישות חדשות "עסקה"במקרה של ביצוע וכן ו/או פעילות שלה

הנפקה של יבור,בדרך של הנפקה לצ/חוב מהותיות, ייזום בהיקף מהותי לחברה, גיוס הון

מכירה של מניות החברה מחוץ לבורסה ניירות הערך של החברה בבורסה מחוץ לישראל,

מעבר למען הסר ספק מודגש בזאת כי או מכירה של עיקר פעילות החברה לצד שלישי.

עשויים לזכות אשר , יתכן שיהיו אירועים נוספים זה0אירועים המתוארים להלן בסעיף ל

יהיה מדובראירועים נוספים אלה לגבי נושאי המשרה במענק מיוחד, ובלבד שאת 

קבעו מראש יעדים מדידים שיאושרו מראש על ידי ועדת התגמול יבאירועים שלגביהם י

ודירקטוריון החברה. 

האירוע נשוא המענק המענק המיוחד יוענק בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לקידום 

ליצירת ערך למשקיעי האירוע נשוא המענק המיוחד של ו, בתרומתווהשלמתהמיוחד 

האירוע לל לו זכאי נושא המשרה לאחר השלמת החברה בראייה ארוכת טווח, ובתגמול הכו

נשוא המענק המיוחד.

כי המענק המיוחד הינו בנוסף למענק השנתי. המענק המיוחד לא יעלה על תקרה ,יודגש

אלא אם המענק , בשנה, אם בכללאחת ויוענק לכל היותר פעם חודשי חודשי שכר 4של 

החברה בבורסה מחוץ לישראל, שאז המענק המיוחד יינתן בגין הנפקה של ניירות הערך של 

.חודשיחודשי שכר6המיוחד לא יעלה על תקרה של 

הבהרות-תגמול  משתנה

בסמוך לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנה החולפת, תיבחן .5.3.7.1

שהוגדרו להם, יחושבו ם המדידיםעמידתם של כל אחד מנושאי המשרה ביעדי

שמגיעים, לכל אחד מנושאי המשרה, ויוצגו בפני חברי , ככל 7המענקים המגיעים

המענקים עבור היעדים המדידים יחושבו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

5.3.4בהתאם למנגנון חישוב ליעדים המדידים במענק השנתי כמפורט בסעיף 

לעיל.5.3.2לעיל וישולמו בכפוף לעמידה בתנאי הסף שייקבע, כאמור בסעיף 

,רב שנתייםחברהלקבוע יעדיםרשאייודירקטוריון החברה יהועדת התגמול ו.5.3.7.2

מדד, יחושב וישולם מענק רב שנתי, הכל בכפוף למגבלות שנקבעו יאשר בגינם י

במסמך מדיניות תגמול זה.

.בשיקול דעת ומענק מיוחד בהתאם למדיניות תגמול זולרבות מענק7
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25%החברה ישנה הסמכות להפחתה של עד דירקטוריוןוועדת התגמול ול

שהתקבל מגובה המענק השנתי, בשים לב לבחינת סבירות המענק השנתי

מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי 

ישנה הסמכות החברהדירקטוריוןוועדת התגמול ולוהכספי של החברה. 

במידה ומצבה העסקי והפיננסי של להפחתה של עד מלוא גובה המענק השנתי 

תשלום המענקים יביא יהיה כזה שם החברה במועד אישור תשלום המענקי

או במידה ומתקיים אירוע, לפגיעה משמעותית במצבה הפיננסי של החברה

.שעלול להשפיע מהותית לרעה על מצבה הפיננסי של החברה

את תשלום המענק ישנה הסמכות לבטל החברה לדירקטוריון לוועדת התגמול ו

השנתי לנושא משרה בנסיבות שיש בהן כדי לשלול פיצויי פיטורין וכן במקרים של 

הפרת הסכם ההתקשרות  ו/או מינהל שאינו תקין.הפרות חובות אמון ו/או

עיתוי תשלום: .5.3.7.3

: דחיית  תשלום.5.3.7.3.1

לדירקטוריון החברה תישמר הזכות לבחון מדי לוועדת התגמול ו

סך התגמול המשתנה, פריסתו לשנים שנה את עיתוי תשלום 

יתו בהמשך העסקתו של נושא המשרה במועד יהעוקבות והתנ

יודירקטוריון החברה יהועדת התגמול וכמו כן, . התשלום בפועל

לקבוע כי עיתוי התשלום של שיעור מסוים מסך םרשאי

המענקים בהתאם למדיניות תגמול זו לכלל נושאי המשרה 

בת וזאת במקרה שבו סך המענקים דחה לשנה העוקיבחברה, י

יגרוםשאמורים להשתלם לכלל נושאי המשרה בשנה מסויימת 

.לחברהלבעיה תזרימית

הקדמת תשלום: .5.3.7.3.2

באשר למענקים בגין היעדים המדידים ו/או מענק בגין שיקול 

לדירקטוריון החברה לוועדת התגמול ודעת ו/או המענק המיוחד, 

בגינו לנושא המשרה כך תישמר הזכות להקדים את התשלום 

שהתשלום בגין רכיב זה יתאפשר בכל עת לאחר השגתו.

:אופן ביצוע התשלום.5.3.7.3.3

לוועדת התגמול ים המחושבים, לאחר קביעת גובה המענק

ביצוע תשלום המענק לדירקטוריון החברה תישמר הזכות לו

וזאת בלי לגרוע חלקו, באמצעות כלים הוניים בבמלואו או 

.הלןל5.5בסעיף ותהמפורטמתקרות תגמול הוני
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חלקיות המענקים: .5.3.7.4

בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, החברה תהיה רשאית להעניק חלק 

מהמענקים בהתאם למדיניות תגמול זו לנושא משרה שהצטרף לחברה במהלך 

השנה, באופן יחסי לתקופת כהונתו כנושא משרה באותה השנה, ובלבד שכיהן 

.במהלך השנה הרלוונטיתחודשים6כנושא משרה בחברה לפחות 

האורגנים המוסמכים, החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה בכפוף לאישור.5.3.7.5

שעזב את החברה במהלך השנה מענקים בהתאם למדיניות תגמול זו באופן יחסי 

אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה להפחית, לתקופת עבודתו באותה השנה.

בלבד להקדים או לבטל את תשלום המענקים בהתאם לאמור במדיניות תגמול זו, ו

שנה שבגינה משולמים מהלך הבחודשים6שכיהן כנושא משרה בחברה לפחות

.המענקים

למעט אם נקבע במפורש אחרת בהסכם העסקה אישי, כל תשלום אשר ישולם .5.3.7.6

פי מדיניות תגמול זו, ככל שישולם, -גמול משתנה עלתלנושא המשרה על חשבון 

לכל דבר ועניין ולא יהווה אינו ולא יחושב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה 

בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע 

מכלליות האמור, לא ישמש כרכיב הנכלל בתשלום חופשה, פיצויי פיטורים, 

הפרשות לקופות הגמל וכיו"ב.

ברה, עשוי להיות שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל הח.5.4

ובלבד שתנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול של החברה. מנכ"ל החברה מאושר רק בידי 

לעניין זה, "שינוי לא מהותי" ייחשב שינוי אשר השפעתו על עלות התגמול השנתית הכוללת של 

נושא המשרה (במצטבר, ביחס לעלות התגמול המקורית אשר אושרה על ידי ועדת התגמול 

.8לאורך כל תקופת מדיניות התגמול%15בשנה או עד %5-אינה גדולה מירקטוריון החברה)  וד

מובהר בזאת כי שינוי מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה יהיה כפוף לקבלת האישורים 

פי הדין (ועדת תגמול ודירקטוריון ובמקרים מסוימים אף אישור אסיפת בעלי -הנדרשים על

המניות של החברה).

רכיב הוני –תגמול משתנה .5.5

מרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת יראוי לשימור ותמקובל ותגמול הוני מהווה מנגנון 

טווח הקצר לטווח הראוי בין שיקולי ואיזון בעלי המניות בין אינטרסים בין נושאי המשרה ל

במועד "בתוך הכסף"על ידי קביעת תקופת הבשלה ומתן אופציות שאינן ,הארוך, בין היתר

הענקתן. בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת החברה לשמר את 

מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

של מנכ"ל וההעסקההקריטריונים ל"שינוי לא מהותי" יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לשינוי לא מהותי בתנאי הכהונה8

(ד) לחוק החברות.272החברה, לעניין הוראות סעיף 
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, נושאי המשרה בחברה הזכאים לתגמול זה הינם, 9ככל שתחליט החברה על הענקת תגמול הוני

בין היתר, כלל נושאי המשרה בחברה.

, תיכלל בתוכנית התגמול ההוני תקרה שנתית לשווי רכיבים 10ת תגמול הוניבעת קביעת תוכני

ליו"ר, מנכ"ל ומשנה למנכ"לחודשישכרחודשי24אשר לא תעלה עלהענקתםמשתנים במועד 

.חודשי שכר לסמנכ"לים בכירים ולסמנכ"לים18ועד 

על פני מתפרסת באופן ליניארי בגין התגמול ההוניהתקרה השנתית חושבה כאילו ההוצאה 

הנזכרת מסוימת יכול שיחרוג מהתקרה , כלומר השווי החשבונאי המוכר בשנה תקופת ההבשלה

לא תפחת תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים .בפיסקה הקודמת 

.תייםמשנ

מהגבוה מבין השער הממוצע של מניית החברה מחיר המימוש לא יפחת -כל שיוקצו אופציות כ

לבין שער המניה במועד החלטת הדירקטוריון ימי המסחר שקדמו למועד 30בבורסה במהלך 

מחיר המימוש יהיה כפוף להוראות התאמה כפי שיהיו קבועות בתכנית .החלטת הדירקטוריון

התגמול ההוני (כפי שתיקבע מעת לעת) ו/או בכתב ההקצאה.

.שנים10ייקבע בכל הענקה ולא יעלה על –הפקיעה של התגמול ההוני מועד 

ניירות הערך יקבל את ההטבה לפיו במועד המימוש בעל,בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנון

מחיר מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש שנקבעלה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין

).Cashlessמנגנון(המימושר ידרש לשלם בפועל את מחיעבור ניירות הערך, וזאת בלי לה

החברה רשאית להגדיר בתוכנית התגמול ההוני פי הדין, -בכפוף לקבל האישורים הנדרשים על

מוות או נכות חו"ח) ומקריאת התנאים במקרים של עזיבת נושא משרה (עקב פיטורין, התפטרות 

ובשינוי בעלות ו/או שינוי מבנה ו/או מיזוג. תכנית התגמול ההוני תוגדר כך שתעמוד בדרישות כל 

הוראות הדין הרלוונטי.

תנאי פרישה.5.6

פי דין וזאת עד -נושאי המשרה בחברה זכאים להודעה מוקדמת הנדרשת על-הודעה מוקדמת 

,חודשים לנושאי משרה אחרים6ועד נה למנכ"ל/משחודשים למנכ"ל9לתקופה מקסימלית של 

ולפיצויי פיטורים בהתאם להסכמי העסקתם והוראות כל דין. יובהר, כי במהלך תקופת ההודעה 

המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו, אלא אם יוחלט אחרת על ידי 

 .החברה

ההוני, אינה חלה על תוכנית התגמול ההוני הקיימת בחברה נכון למועד התגמול של החברה, לעניין התגמול המשתנהמדיניות9

אישור מדיניות תגמול זו.
אשר החברה מוצאת אותו וכיו"ב, RSUכדוגמת אופציות, יחידות הונימכשירכללכלול זה, תוכנית תגמול הוני עשויה לעניין10

ה. כרלוונטי לתגמול של נושאי המשרה בחבר
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פרישה/הסתגלות לנושא משרה האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים לאשר מענק 

הפורש, וזאת מעבר לתשלום בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

שנים בחברה וכן לנושא משרה 3-מענק הפרישה לא יוענק לנושא משרה בותק של פחות מ

שהעסקתו בחברה הסתיימה בנסיבות שיש בהן כדי לשלול פיצויי פיטורין. כמו כן, החברה רשאית 

חודשי עלות העסקה 12ה בתנאי אי תחרות. מענק פרישה לא יעלה על להתנות את מענק הפריש

.כוללת

האורגנים המוסמכים של החברה יחליטו בדבר מתן מענק פרישה/הסתגלות בהתחשב בהמלצת 

.וועדת התגמול

בכל הנוגע לנושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה 

ודעה מוקדמת כפי שתיקבע, ככל שתיקבע, בהסכם השירותים בשליטתם, יהיו הם זכאים לה

עמם. יובהר, כי נושאי משרה אלה לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים. 

יחס בין רכיבים משתנים (מענק שנתי, מענק מיוחד ומענק הוני) וקבועים בחבילת התגמול.5.7

של הרכיבים המקסימאלי שיעור הנושא משרה

11מסך חבילת התגמולהמשתנים 

75%יו"ר דירקטוריון

75%מנכ"ל/משנה למנכ"ל

65%סמנכ"ל בכיר

65%סמנכ"ל

השבת תגמול משתנה במקרה של טעות.5.8

ככל שיסתבר כי מענק כלשהו בהתאם למדיניות תגמול זו או חלק ממנו ששולם לנושא משרה 

ממועד תשלום נתיים חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים, תוך פרק זמן של ש

(בין אם הוא , ישיב נושא המשרה לחברה, או תשלם החברה לנושא המשרההרלוונטיהמענק 

, לפי העניין, את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי מכהן ובין אם הוא חדל לכהן)

לו עקב התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים, ככל שקיימים, בתשלומים וחבויות מס החלים על 

משרה והחברה לא תהיה הלא תחול על נושא חובת ההשבה שא משרה ו/או ששולמו על ידיו). נו

חייבת לשלם לנושא משרה תשלום כלשהו, כאמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו המענק לו היה זכאי 

מהמענק 10%נושא המשרה לאחר תיקון הדוחות הכספיים נמוך או גבוה (לפי העניין) בעד 

ושא המשרה בפועל בגין אותה שנה. כמו כן, השבה כאמור לא תחול במקרה הרלוונטי ששולם לנ

של עדכון או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח. 

.ההוני השנתיוהתנאים הנלווים והרכיב המשתנה כולל את תקרת המענק השנתי והתגמולהחודשי הרכיב הקבוע כולל את עלות השכר 11
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השבת הסכומים הנ"ל ע"י נושאי המשרה תוכל להתבצע גם בדרך של קיזוז מהמענק בשנה 

רשאית, לפרוס אותה במסגרת השכר החודשי.העוקבת ובמידה ותהיה יתרה, החברה תהא

עובדי כולל ,החברהעובדישאר שלהעסקתםלתנאיהעסקתו של נושא המשרהתנאיביןהיחס.5.9

הקבלן

ועדת התגמול ודירקטוריון בעת אישור ו/או קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה יבחנו 

העסקה של התנאי בין המשרה בחברה לאת היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי החברה 

ובפרט היחס לשכר הממוצע ,המועסקים אצל החברהעובדי הקבלן , כוללשאר עובדי החברה

השפעת יחסים אלו על יחסי העבודה לבאשר דעתם את והחציוני של עובדי החברה כאמור ויחוו 

ותמהיל מצבת בחברה, סבירותו של שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה 

העובדים שלה.

היחסים בעת קביעת מדיניות זו:

לדעת דירקטוריון החברה אין ביחסים אלו כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה בחברה. 

גמול דירקטורים.5.10

התגמול של דירקטורים, שאינם ממלאים תפקיד פעיל מלבד כהונתם כדירקטורים (כולל מקרב 

בעלי שליטה בחברה או קרוביהם) יהיה בטווח שבין הסכום המזערי לבין הסכום המירבי המותר 

–לדירקטור חיצוני לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס 

, כפי שיהיו מעת לעת, עבור כהונה והשתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו ויהיה אחיד 2000

לכל הדירקטורים.

מפורט תגמול משתנה בדמות רכיב הוני כלדירקטורים להעניק, תהיה החברה רשאיתבנוסף

תהיה עד לגובה עלות שכר שנתית שלתקרת התגמול ההוני לדירקטורים .לעיל5.5בסעיף 

לעיל.5.5, למעט יו"ר פעיל אליו קיימת התייחסות נפרדת בסעיף דירקטורה

תשלום בעד פרישה, רכב מענקים, תגמול הוני, הפרשות מעסיק, שכר חודשי, כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות –"עלות שכר" 12
, לעובדים שעבדו במהלך כל 2020ששולמו במחצית הראשונה של שנת תשלום אחרוהוצאות השימוש בו וכל הטבה או 

;התקופה
.2020יו"ר הדירקטוריון לא קבל שכר בשנת 13

12יחס לעלות השכרנושא משרה

הממוצעת של יתר עובדי 

החברה 

13יחס לעלות השכר

החציונית של יתר 

עובדי החברה 

0130יו"ר דירקטוריון

3.13.4מנכ"ל/משנה למנכ"ל

2.62.8סמנכ"ל בכיר

2.52.5סמנכ"ל
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לעיל בעניין פטור, שיפוי 5.1.2דירקטורים בחברה יהיו זכאים לתנאים האמורים בסעיפים 

וביטוח נושאי משרה.

ייעוץ :כמו כן, החברה תוכל להתקשר עם דירקטור בהסכם לקבלת שירותים נוספים, כגון

מקצועי, בכפוף להוראות הדין.         



2021בינואר 10אביב מיום -לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל4לציבור וטיוטה מס' 1טיוטה מס' 
18-ח

לתשקיף8לפרק נספח ב' 

נוסח כתב פטור ושיפוי



1-ח

בע"מפיננסיותטכנולוגיותבלנדר
")החברה("

תאריך: ____________

,לכבוד

_________________

התחייבות לשיפוי ופטורהנדון: 

התחייבות לשיפוי.1

________, והחלטת מיום ") החברהבע"מ ("פיננסיות טכנולוגיות בלנדרבהתאם להחלטת דירקטוריון 
"), ועל פי תקנון החברה, ההחלטות: "יחדמיום _______ (בהאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

כמפורט בהיותך נושא משרה בחברה, מתחייבת בזאת החברה כלפיך מראש, לשפותך בשל כל חבות או הוצאה
) שלהלן, אשר תוטל עליך עקב פעולה (לרבות מחדל) שתיעשה או שנעשתה על ידך בתוקף 6) עד (1בפסקאות (

היותך נושא משרה בחברה ו/או נושא משרה מטעם החברה בחברה בת ו/או בחברה קשורה (כמשמעותן בחוק 
:")חברה אחרת) ("1968-ניירות ערך, תשכ"ח

רבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, ל)1(
.בידי בית משפט

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדך בידי )2(
רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלא שהוטלה עליך חבות 

יך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה כספית כחלופה להל
.להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי

"חבות כספית כחלופה -בפסקה זו "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו
.1999–לחוק החברות, תשנ"ט א)1(א)(260עיף להליך פלילי" כמשמעם בס

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא או שתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש )3(
או באישום ה,נגדך בידי החברה ו/או חברה אחרת או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו תזוכ

.שאינה דורשת הוכחת מחשבה פליליתפלילי שבו תורשע בעבירה

לביטוי . ניירות ערך)(א) לחוק1נד(א)(52כספית שתוטל עליך בשל תשלום לנפגע מן ההפרה, כאמור בסעיף חבות )4(
, לפי פרק )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(3ח'"הליך מנהלי" תהא המשמעות הבאה: הליך לפי פרק 

הסדר להימנעות מנקיטת (1ט'או לפי פרק )בידי ועדת האכיפה המנהליתהטלת אמצעי אכיפה מנהליים(4ח'
.לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת)הליכים או להפסקת הליכים, המותנה בתנאים

לרבות ,שהתנהל בעניינך)לעיל) 4(כהגדרת מונח זה בסעיף (הוצאות שהוצאו על ידך בקשר עם הליך מנהלי)5(
.סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דיןוצאות התדיינות ה

ך.חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין במועד דרישת השיפוי על יד)6(

:ההתחייבות דלעיל תוגבל לסוגי אירועים המפורטים להלן

בהן )לרבות כאלו שלא יצאו אל הפועל(בקשר להשקעות ו/או הלוואות בחברה ו/או בתאגידים אחרים פעולות.1.1
עורבת החברה, בין לפני או אחרי ביצוען, לרבות ההתקשרות בעסקה, ביצועה, המעקב והפיקוח על ההשקעה מ

.או ההלוואה לאחר ביצוען וכל פעולה שביצע נושא המשרה בקשר עם כך

לרבות גיוסים שלא יצאו (עבור החברה ו/או עבור תאגידים אחרים)הון ו/או חוב(פעולות בקשר לגיוס כספים.1.2
בהן מעורבת החברה, לרבות כנותנת שירותים, ובקשר לכל שירות אחר ו/או נילווה שמעמידה )ועלאל הפ

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
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חברות ובכלל זה קבלת אשראי, מכירה או רכישה של נכסים או לחוק ה1עסקה כמשמעותה בסעיף .1.3
התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, וכן פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפים 

ר.לעסקה כאמו

חברה דיווח או הודעה המוגשים על פי חוק החברות או חוק ניירות ערך או כל חוק אחר החל על החברה ו/או ה.1.4
האחרת, לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או 
על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה או בזירת מסחר בישראל או מחוצה לה, והכל לרבות הימנעות מהגשת 

.דיווח או הודעה כאמור

ת טיפול בקרנות פנסיה, קופות גמל, קופות ביטוח וחסכון, פעולות הקשורות בתנאי העסקה של עובדים לרבו.1.5
.אופציות והטבות אחריות לעובדים מכל סוג שהוא

.כל פעולה שגרמה לנזק גוף, מחלה, מוות, נזק לרכוש לרבות אובדן השימוש בו.1.6

.כל פעולה שהביאה להעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים.1.7
ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע שינוי מבנה החברה ו/או החברה האחרת או .1.8

מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה, חברות בנות או חברות קשורות, פירוקן או מכירתן, 
כמשמעותה בחוק (הקצאה של נייר ערך מכל סוג בחברה, בחברה בת או בחברה קשורה או ביצוע חלוקה 

.עת רכש על ידי או בקשר עם מי מהןאו הצ)החברות

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח .1.9
או ועדה , תפקידו, ולרבות במסגרת ישיבות אסיפה כללית או דירקטוריון של החברה ו/או החברה האחרת

.מועדותיו של דירקטוריון כאמור

וכן  ,אזרחיות או פליליות הנוגעות למהלך העסקים השוטף והרגיל של החברה ו/או החברה האחרתתובענות .1.10
.לעסקאות חריגות של החברה

.תובענות שהוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק או כינוס נכסים של החברה ו/או חברה אחרת.1.11

.תובענות נגזרות או תובענות ייצוגיות בקשר עם החברה ו/או חברה אחרת.1.12

.תובענות בקשר להליכי מיזוג, פיצול, ארגון מחדש וכיוצא באלה.1.13

פעולות או החלטות בקשר עם עריכתם או אישורם של דו"חות כספיים, תכניות עסקיות או תחזיות בקשר .1.14
.לחברה ו/או לחברה אחרת

לעניינים תובענות בקשר למסמכים הקשורים לעניינים המנויים לעיל, או בקשר לפעולות או החלטות הקשורות .1.15
המנויים לעיל, או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר לעניינים המנויים לעיל, לרבות מצגים והתחייבות 

לרבות כלפי (כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים או כלפי החברה ו/או החברה האחרת, או כלפי מי מטעמה
).'יועציה, כגון רואי חשבון, עורכי דין וכו

מרשויות שיפוטיות )וכן הפעולות ביסוד דיווחים, הודעות ובקשות כאמור(ובקשות לאישור דיווחים, הודעות .1.16
ומנהליות, לרבות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, הרשות להגבלים עסקיים, רשם מאגרי המידע, רשם 

.החברות וסימני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין, רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך

פעולות בקשר ליחסי עבודה ובכלל זה פעולות והתקשרויות עם עובדים, קבלנים עצמאיים, ספקים, נותני .1.17
שירותים, הזמנות והתקשרויות עבור החברה ו/או החברה האחרת; וכן כל תביעה ו/או דרישה המוגשות בידי 

שלה, חברות קשורות שלה לקוח, ספק, קבלן ו/או כל צד שלישי אחר המקיים עסקים עם החברה, חברות בנות
.ו/או תאגיד אחר כהגדרתו לעיל

.והיתריםתרישיונופעולה בקשר עם הוצאת .1.18

),תיקוני חקיקה(כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך.1.19
.2011-התשע"א
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ה":כתב שיפוי ז"לעניין 

.1968-ערך, התשכ"חחוק ניירות -"חוק ניירות ערך"

.1999-חוק החברות, התשנ"ט-"חוק החברות"

.לחוק החברות1כהגדרתו בסעיף -"נייר ערך"

סכום השיפוי.2

25%יעלה על סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכלל נושאי המשרה להם ניתן שיפוי בגין אותו אירוע לא .2.1
המבוקרים ,הרשום בדוחותיה הכספיים המאוחדיםחברה לפי מההון העצמי של ה)עשרים וחמישה אחוזים(

").סכום השיפוי המרבי"(נכון ליום השיפוי בפועל האחרונים לפי העניין, , או הסקורים

במסגרת )אם וככל שישולם(מודגש במפורש, כי סכום השיפוי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר לסכום שישולם .2.2
.החברהביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת 

ולק , יחבמידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, יעלה על סכום השיפוי המרבי.2.3
סכום השיפוי המרבי, בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו 

יפוי שיקבל בפועל כל אחד לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני אותו מועד, באופן שסכום הש
רטה שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה-מנושאי המשרה האמורים, יחושב על פי היחס פרו

.לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלה

לומי בינייםתש.3

מעת ,בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותךעם קרות האירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי .3.1
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 לשלמם או 

זה.הוראות הקבועים בכתב שיפוי לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ול

במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, .3.2
לכתב שיפוי 4.7ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, יחולו הוראות סעיף 

.זה

נאי השיפוית.4

:פוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלןמבלי לגרוע מן האמור לעיל, השי

הודעת השיפוי.4.1

אתה תודיע לחברה על כל הליך משפטי ו/או מנהלי שייפתח נגדך או כל חשש או איום שהליך כאמור ייפתח 
, וזאת באופן מיידי לאחר שייוודע לך )"הליך משפטי"(נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי 

ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שיימסר לך ו/או שיהיה ) "הודעת השיפוי"(לראשונה על כך 
.ברשותך בקשר לאותו הליך משפטי

אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי כתב שיפוי זה, 
למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן 

.ורו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה כאמ)במקרה שגם היא תתבע באותו הליך(בשמה 

הטיפול בהגנה.4.2

בכפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה, החברה תהא זכאית 
לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין 

החברה ו/או עורך ).ך, מסיבות סבירותלמעט אם עורך הדין לא יהיה מקובל עלי(שהחברה תבחר לצורך זה 
הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך המשפטי לידי סיום באופן המיטבי עבורך. 

.עורך הדין שמונה על ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך
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ך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך, אם ייווצר ניגוד עניינים בינך ובין החברה, יודיע לך על כ
.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 ו/או 
ופה בשלם על פי כתב השיפוי ואשר אף לא ישולמו להסדר שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תש

במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש על ידי החברה ו/או חברה אחרת, אלא בהסכמתך 
.המוקדמת, בכתב, לפשרה ו/או הסדר כאמור

או כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות 
פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים 
סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של 

בכפוף לגובה השיפוי בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך
.לעיל2המרבי כאמור בסעיף 

על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך המשפטי בדרך של פשרה ו/או הסדר 
ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי להכרעה בדרך של בוררות או פישור או גישור במקרים של 

תן לכך את הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך אישומים פליליים נגדך, אלא אם תי
.האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמקה

לאחר שהחברה הודיעה לך כי בכוונתה לנהל בלעדית את הגנתך כאמור לעיל, לא תחוב החברה כלפיך על פי 
.טרחת עורך דיןכתב שיפוי זה בגין כל הוצאות ההתדיינות, לרבות שכר

ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, 14זה, אם תוך 4.2על אף האמור ברישא לסעיף 
החברה לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך המשפטי או אם אתה תתנגד בכל עת לייצוגך על 

עניינים, אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד
ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא (לעורך דין שיבחר על ידך, ואשר יוסכם על החברה 

., והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור)מטעמים סבירים

שיתוף פעולה עם החברה.4.3

תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל, לטפל בשמך בהגנתך לפי בקשת החברה, 
.בהליך המשפטי ולייצג אותך בכל הקשור בכך, כפוף ובהתאם לאמור לעיל

אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין שייצג אותך, כפוף לתנאים דלעיל, בכל אופן סביר שיידרש 
בחתימה על ,גרת טיפולם בקשר להליך המשפטי, לרבות במסירת מידע ככל שיידרשממך על ידי מי מהם במס

.בקשות, תצהירים, ייפוי כוח וכל מסמך אחר

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 
א אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין. בעקבות פשרה או בוררות, אל

.החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים

אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי.4.5

שולמו בפועל החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור 
לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה או 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 
לרבות אישור בית , שלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרשהנחוצות על פי דין לת

.המשפט, אם וככל שיידרש



5-ח

החזרת סכומי שיפוי ששולמו.4.7

כאמור,  ,במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי
על אותם סכומים, יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה

לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת בדין ביחס למקרים כאמור, ויהיה 
ימים מהמועד בו יתברר כי אינך זכאי לשיפוי כאמור ולפי 60עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, תוך 

.תקבעהסדר תשלומים שהחברה

תקופת השיפוי.5

התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ו/או לזכות עזבונך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה 
בחברה ו/או בחברה אחרת, ובלבד שהפעולות בגינן יינתן השיפוי נעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה 

.ע שבגינו הנך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי זהו/או בחברה אחרת, ללא תלות במועד הגילוי של האירו

פטור.6

בהתאם להחלטות החברה אשר מוצאת אל הפועל בהענקת כתב התחייבות לשיפוי ופטור זה, ועל פי תקנון 
, מכל אחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות והן בדיעבדמראשהןהחברה, החברה פוטרת אותך בזאת,

או בקשר עם החלטה או עסקה כלפי החברה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקהלמעט אחריותך ,כלפי החברה
שלבעלי השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה 

., ובלבד שחובת הזהירות לא הופרה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבדעניין אישי

ק מובהר בזאת, כי באשר לנזק שנגרם לצד שלישי כלשהו בשל הנסיבות האמורות לעיל, יחולו למען הסר ספ
לעיל ובכפוף להוראות כל 1הוראות השיפוי בכתב זה ככל שפעולתך נופלת בגדר האירועים המפורטים בסעיף 

.דין

שונות.7

לשם , , ככל המותר על פי דיןהתחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן.7.1
התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות 
עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של 

.שאר ההוראות בכתב שיפוי זה

.ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק החתום לחברהכתב שיפוי זה.7.2

שום שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך לא יפורשו בשום נסיבות כויתור על .7.3
יים והאחרים זכויותיו על פי כתב שיפוי ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט בכל הצעדים המשפט

.הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור

בכבוד רב,

תאריך: ______________

בע"מפיננסיות טכנולוגיות בלנדר

הנני מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו.

תאריך: ______________

[שם נושא המשרה]
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דוחות כספיים -9פרק 

דוחות כספיים 9.1

:הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף לפי פרק י' לתקנות פרטי התשקיף הינם כדלקמן

.2019בדצמבר 31המאוחדים של החברה ליום השנתיים הדוחות הכספיים 9.1.1

.2020יוניב30הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום 9.1.2

מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה9.2

בו נכללת הסכמתם כי חוות דעתם ,מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה

לתשקיף, 9.1לכל אחד מהדוחות הכספיים המנויים בסעיף )לפי הענייןדוח הסקירה שלהם (ו

.ייכללו בתשקיף זה, מובא בזאת בפרק זה להלן

א לתקנות פרטי תשקיף 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 9.3

א לתקנות פרטי תשקיף בדבר אירועים 56כהגדרתו בתקנה ,זה מצורף דוח אירועים9לפרק 

ועד 2020יוניב30מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

.מועד פרסום התשקיף
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1

סומך חייקין
KPMGמגדל המילניום 
609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

6100601תל אביב 
800068403

2021ר ינואב7

לכבוד 
הדירקטוריון של

("החברה")בע"מפיננסיות טכנולוגיות בלנדר
, 9בוטינסקי 'ז

רמת גן

להשלמה תשקיףטיוטת מכתב הסכמה להכללת דוח רואה החשבון המבקר בהנדון: 
7בע"מ ("החברה") שנושא תאריך פיננסיותטכנולוגיותבלנדרשל ותשקיף מדף 

1202ר ינואב

ףתשקיטיוטת הב,הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה)
של הדוחות המפורטים להלן:, שבנדון

על הדוחות הכספיים המאוחדים 2021, רינואב7דוח רואה החשבון המבקר מיום .1
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה 2018-ו2019בדצמבר 31של החברה לימים 
.2019בדצמבר, 31שהסתיימה ביום 

על מידע כספי תמציתי 2021, רינואב7דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום .2
ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 2020ביוני 30מאוחד של החברה ליום 

באותו תאריך.

שבנדון.תשקיף טיוטת הבהננו מסכימים להכללה של מכתבנו זה 

בכבוד רב,

סומך חייקין
רואי חשבון



בע"מפיננסיותטכנולוגיותבלנדר

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: 

דוחות כספיים מאוחדים

2019בדצמבר 31ליום 



טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות

2019בדצמבר 31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

תוכן העניינים

עמוד

2דוח רואי החשבון המבקרים

3דוחות על המצב הכספי

4דוחות רווח והפסד

5דוחות על הרווח הכולל

6דוחות על השינויים בהון העצמי

7דוחות על תזרימי מזומנים

8-46לדוחות הכספייםאורים יב



סומך חייקין
KPMGמגדל המילניום 
609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

6100601תל אביב 
800068403

2
ותKPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  צמאי ע ת  רמו פי ת של  דו ג המאו

ישות שוויצרית.KPMG International  Cooperative ("KPMG International")-ב

The image part with relationship ID rId1 was not found in the file.

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי: לשעבר(בע"מפיננסיותטכנולוגיותבלנדר

בלנדר טכנולוגיות פיננסיותביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של 
2018-ו2019בדצמבר 31"החברה") לימים -(להלןטכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מ

ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
. דוחות כספיים אלה הינם 2019בדצמבר 31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים באחריות הדירקטו
אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 
. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו 1973-רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 

את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים לתכנן 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

וריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקט
בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב 
ואת תוצאות 2018-ו2019בדצמבר 31הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים 

פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה 
) ובהתאם IFRSבהתאם לכללי דיווח כספי בינלאומיים (2019בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

.2010-להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע

ד' לדוחות הכספיים בקשר 1אנחנו מפנים את תשומת הלב לביאור מבלי לסייג את חוות דעתנו, 
למקורות המימון העתידיים של החברה.

סומך חייקין
רואי חשבון

2021בינואר7



3

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-ויבע"מ (לשעבר: טכנולוגיות פיננסיותבלנדר

בדצמבר31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 

20192018
אלפי ש"חאלפי ש"חאוריב

נכסים

שוטפיםנכסים
7,68510,930מזומניםושווימזומנים
8080מוגבליםמזומנים
62,0082,328אחריםחייבים
510,0915,532ללקוחותהלוואותשלשוטפותחלויות

19,86418,870שוטפיםנכסים"כ סה

שוטפיםלאנכסים
526,55212,713ללקוחות הלוואות

7174109נטו,קבוערכוש
81,3821,498מוחשייםבלתינכסים
519404שימושזכותנכסי
28,62714,724שוטפיםלאנכסים"כ סה

48,49133,594נכסים"כ סה

עצמיוהוןהתחייבויות
שוטפותהתחייבויות

-164,590שוטפות של הלוואות חלויות
9872460שירותיםונותניספקים
102,8711,857ויתרות זכות זכאים

226229קצרזמןחכירותבגיןהתחייבות
8,5592,546שוטפותהתחייבויות"כ סה

שוטפותלאהתחייבויות
623125אחרות לזמן ארוך התחייבויות

1633,42918,816ארוךלזמןהלוואות
301176ארוךזמןחכירותבגיןהתחייבות

34,35319,117לא שוטפותהתחייבויות"כ סה

42,91221,663התחייבויות"כ סה

עצמיהון
5049מניות הון

43,67340,465מניותעלפרמיה
14,53214,262קרנות
)42,853()52,677(נצברהפסד

5,57811,923החברהשלהשליטהלבעליהמיוחסעצמיהון"כ סה

18שליטהמקנותשאינןזכויות

5,57911,931עצמיהון"כ סה

48,49133,594והוןהתחייבויות"כ סה

דורון אביב
יו"ר הדירקטוריון

גל אביב
מנכ"ל וחבר דירקטוריון

חגי גפן
סמנכ"ל כספים

2021בינואר7: הכספייםהדוחותאישורתאריך

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםהכספייםלדוחותהמצורפיםהביאורים



4

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות

בדצמבר31דוחות רווח והפסד מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017
אלפי ש"חאלפי ש"חש"חאלפי אוריב

הכנסות

8,8363,9382,094עמלות מפעילות אשראי
2,941997324הכנסות מהלוואות ללקוחות

-170444הכנסות אחרות
11,9475,3792,418סה"כ הכנסות ברוטו

)61()400()821(להפסדי אשראיהוצאות
)3()499()2,027((*)הקשורות לפעילות הלוואותהוצאות ריבית 

9,0994,4802,354סה"כ הכנסות, נטו

עלויות והוצאות

5,5824,7193,542א18עלות השירותים
1,6861,3913,124ב18הוצאות מחקר ופיתוח 
4,4414,6923,976ג18הוצאות מכירה ושיווק
6,9844,3434,889ד18(*)הוצאות הנהלה וכלליות

18,69315,14515,531סה"כ הוצאות תפעול

9,59410,66513,177הפסד תפעולי

322)26(151מימון, נטו (הכנסות)הוצאות

9,74510,63913,499הפסד לפני מסים על הכנסה

-8611מסים על הכנסה

9,83110,65013,499לתקופההפסד

79821,031הפסד נקי מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

9,8249,66812,468הפסד נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

9,83110,65013,499הפסד נקי 

הפסד נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה
1.982.102.84למניה (בש"ח)ומדוללהפסד בסיסי

ו'2, ראה ביאור התאמה לא מהותית(*) 

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



5

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות

בדצמבר31דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאוריב

9,83110,65013,499הפסד נקי

כולל אחר שלאחר שהוכרו)הפסד(רווחפריטי
לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו 

לרווח והפסד

194144)735(קרן תרגום של פעילות חוץ

כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר(הפסד)סה"כ רווח
לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח

194144)735(והפסד, נטו ממס
10,56610,45613,355כוללהפסד"כ סה

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



6

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות

העצמידוחות מאוחדים על השינויים בהון

זכויות
שאינןסך הכל הון

מקנות עצמי המיוחסקרן
סך הכל הוןשליטהלבעלי מניותהפסד נצברקרן הוןתרגוםפרמיהמניות רגילות

אלפי ש"חאלפי ש"חש"חאלפי אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

7,478-7,478)20,717(5,889)73(20174022,339בינואר 1יתרה ליום 

10,271-10,271---510,266הנפקת מניות
2,973-2,973-2,973---תגמול מבוסס מניות 

חברה בחזקה הירידה בשיעור 
2,853-2,8531,4774,330---מאוחדת

)13,355()1,031()12,324()12,468(-144--הפסד כולל
11,25144611,697)33,185(20174532,6057111,715בדצמבר 31יתרה ליום 

47,860-2,768-10,632-10,632הנפקת מניות
תגמול מבוסס מניות 

--
-

58-58-58
הה בחברחזקעלייה בשיעור ה

-544)544(-)544(---מאוחדת
)10,456()982()9,474()9,668(-194--הפסד כולל
11,923811,931)42,853(20184940,46526513,997בדצמבר 31יתרה ליום 

3,209-3,209---13,208הנפקת מניות
1,005-1,005-1,005---תגמול מבוסס מניות 

)10,566()7()10,559()9,824(-)735(--הפסד כולל
5,57815,579)52,677(15,002)470(20195043,673בדצמבר 31יתרה ליום 

נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי 



7

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות

בדצמבר 31דוחות מאוחדים על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
)13,499()10,650()9,831(הפסד נקי

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרים המזומנים שנבעו
מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת :

533630כולל בגין נכסי זכות שימושותפחת והפחת
1,2501,1191,110נכסים בלתי מוחשייםהפחתה של

1,005582,973מבוסס מניותעסקאות תשלום 
שינויים בנכסים והתחייבויות:

)261(3202,556גידול (קיטון) בהוצאות מראש ונכסים שוטפים אחרים
)2,538()14,788()18,579(ללקוחותבהלוואותגידול
450)160(1,512בזכאים ויתרות זכות והכנסות נדחות(קיטון)גידול
19,02317,8271,038בהלוואות לשלםגידול

)67(412261גידול (קיטון) בספקים

)10,764()3,741()4,835(שוטפתפעילותלשימשומזומנים נטו ש

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
)118()16()111(רכישת רכוש קבוע

)68(435-קיטון (גידול) במזומן מוגבל
-)512()1,134(גידול בנכסים בלתי מוחשיים

)186()93()1,245(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
3,2099,90813,017נטותמורה מהנפקת מניות,

3,2099,90813,017מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

96124)374(השפעת הפרשי תרגום במזומנים ושווי מזומנים

6,1702,191)3,245(עליה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים

10,9304,7602,569יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

7,68510,9304,760התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

מידע נוסף:
3,067994267תקבולי ריבית 
2,5548163תשלומי ריבית 

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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כללי-1אור יב

הישות המדווחתא.

(להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות
רמת גן, ישראל. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה, 7אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא ז'בוטינסקי 

יחד: "הקבוצה"). הקבוצה עוסקת בתחום הטכנולוגיה כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן
מפתחתהפיננסית ("פינטק"), ובכלל זה בפיתוח ותפעול מערכות לניהול אשראי וחסכון, בישראל ובחו"ל. החברה 

מתחום הביג דאטה, כריית נתונים, גיותוומתודולרעיונות, כליםעלמערכת טכנולוגית ייחודית המבוססת ומטמיעה
למידת מכונה  ופסיכולוגיה התנהגותית הכוללים רכיבים טכנולוגים למניעת הונאות. כל אלה יוצרים יחדיו מכלול 

מותאמת אישית עבור הלקוח תוך קביעת הלקבל החלטת חיתום מהירויעילבאופן, םדיגיטלייבעולמותלפעולהמאפשר 
המערכת מבוססת על שילוב שיטות פעולה, ומערכות מבוססות ת סיכון הלקוח לכשל אשראי., המשקפת אמתאימהריבית 

להציע אשראי מדויק יותר, קבוצהידי החברה במהלך השנים. על בסיס ידע וניסיון זה, יכולה ה-אלגוריתמים, שפותחו על
חותיה הלוואות בתהליכים דיגיטליים להציע ללקוקבוצהתוך התאמה יעילה יותר בין הסיכון לסיכוי. באופן זה יכולה ה

. טכנולוגיה זו בנויה באופן המאפשר כיול, התאמה, והפעלה ותללא מפגש פיזי, בניהול סיכונים מוקפד תוך מניעת הונא
של המערכת בזמן קצר ביותר לפריסה לגיאוגרפיות חדשות.

אי צרכני למשקי הבית, אשראי לרכישת לחברה שני מגזרי פעילות: בנקאות דיגיטלית, אשר יועדה תחילה לספק אשר
בנקודות מכירה ועוד, ובהמשך לצרכים נוספים באמצעות קבלת רישיון בנקאי ייעודי באירופה ידיגיטלרכבים, אשראי 

)Specialised Banking Licence(מדינות ליטא ומיועדת להתבצע בפעילות זו מבוצעת כיום ב., אם וכאשר יתקבל הרישיון
 P2P- Peer toאשראי במודל עמית לעמית (בהנכללות באזור הכלכלי האירופי ובייחוד במדינות מרכז אירופה; וכן תיווך 

Peer.פעילות המתמקדת בעיקר בישראל ,(

הגדרותב.

-בדוחות כספיים אלה 

קשורים.בדבר צדדים 24) 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי (-צד קשור ) 1(
.1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה (-בעלי עניין )2(

השפעות התפשטות נגיף הקורונהג.

, והתפשטותו למדינות רבות נוספות, 2019) בסין, בחודש דצמבר COVID-19בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה (
לשיבוש בשרשרת ,בין היתר,בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם. התפשטות הנגיף גרמהחלה ירידה 

וכן ,עליהן הכריזו רבות ממדינות העולם,האספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה
משבר וכאמצעי של נקיטת משנה לירידות בשווי של נכסים פיננסים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם. בעקבות ה

להשפעת המשבר בשווקים מהבאופן מיידי את מנגנוני החיתום שפיתחה בהתאקבוצההשינתהזהירות וניהול סיכונים, 
פועלת.היא בהם 

הפחתת באמצעות היתר עבודה מרחוק לעובדים, ,באופן מיידי את אופן פעילותה, בין היתרקבוצהבנוסף, התאימה ה
פעולות קבוצהפריסת תשלומי ספקים וצמצום משמעותי בהוצאות אחרות. כמוכן ביצעה השכר זמנית לעובדים, 

פנייה יזומה ללקוחות עם דירוג גבוה אשר נדחו אוטומטית ,עסקיות אקטיביות בכל הנוגע לקהל לקוחותיה, בין היתר
ופה זו,  הרחבת היקף האשראי ללקוחות בעלי דירוג ע"י מוסדות פיננסיים שהקשיחו מהותית את מערך האשראי בתק

פועלת ואת צרכי היאזיהתה את השינוי הסביבתי בשווקים בהםקבוצהגבוה, התאמת תמהיל ערוצי השיווק ועוד. ה
הלקוחות המשתנים, ומאחר שפעילותה מתבצעת בעיקר במרחב הדיגיטלי, נשמרה ההמשכיות התפעולית באופן רציף. 

ללא כך ששיעור הלוואות אלה מסך תיק האשראי נותר ,בצורה זהירה יותר ודרישות החיתום הוקשחוהלקוחות נבחרו 
ביחס לתקופת טרום המשבר.שינוי מהותי

הינו השוק הליטאי. האשראי הצרכני בשוק זה ממשיך לגדול למרות קבוצההשוק המרכזי האירופאי בו פועלת ה
. נתונים אלה נתמכים בפרסומי הבנק המרכזי בליטא.2020אפריל -תנודתיות קלה שנצפתה בעיקר בחודשים מרץ

ולאחריו, בבוא החברה להעריך את השפעותיה 2020לאחר תאריך הדוחות הכספיים ובעיקר ברבעון השני של שנת 
בעלת תיק קבוצה, וכקלותהעתידיות של המגיפה, זיהתה כי כתוצאה מהפעולות שצוינו לעיל תיק האשראי הושפע 

בינוני באיכות גבוהה, העוסקת באשראי צרכני בסכומים נמוכים באופן יחסי, הניחה החברה שההשפעה -קטןאשראי 
על ההפרשה לחובות מסופקים לא תהיה משמעותית. 

מתאימה באופן שוטף את מערך החיתום כפועל יוצא מההגבלות המוטלות על הציבור בארץ ובחו"ל.קבוצהיצויין כי ה
הצליחה לשמר את היציבות היחסית בתיקי האשראי ובשיעורי הכשל של קבוצהה ואחרות הכתוצאה מהתאמות אל

לקוחותיה. אי לכך, החברה אינה צופה כי מודל ההפרשה להפסדי אשראי וההוצאות בגין חובות מסופקים יושפעו באופן 
מהותי.

ויתרת המזומנים של החברה ליום זה ש"חמ' 52.7-החברה צברה הפסדים בסך של כ2019בדצמבר 31נכון ליום ד.
, החלה החברה בתהליך 2020חודש ספטמבר החל מ, דוח על המצב הכספיה. לאחר תאריך ש"חאלפי 7,685עומדת על סך 

מיליון 2.55-נכון ליום פרסום הדוחות, חתמה החברה על גיוס בסך כ.ממספר משקיעיםSAFEגיוס הון באמצעות מכשיר 
כי בהתבסס על ,מעריכים. הנהלת החברה והדירקטוריון ן דולר בתמורה לשירותיםומילי1.56וכן בתמורה למזומן דולר
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לשינוייםתקציבהאתלהתאיםוהיכולתחדשיםממשקיעיםהאמורהגיוס,תוצאותיההמשך המגמה החיובית של
.לעיןהנראהבעתידהעסקיתפעילותההמשךלצורךמספקבהיקףמימוןמקורותלחברהקיימים, העסקיים

(המשך)כללי-1אור יב

ההוצאותצמצוםידיעלבהתאםלהגיבוערוכההמאושרהתקציבלעומתבפועלתוצאותיהאתבוחנתהחברההנהלת, בנוסף
.ביעדיהתעמודלאוהחברהבמידההתפעוליות

בסיס עריכת הדוחות הכספיים-2אור יב

כספי בינלאומייםהצהרה על עמידה בתקני דיווח א.

"). IFRSהדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "
.2010-דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע 

.2021בינואר7הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום

מטבע פעילות ומטבע הצגה ב.

הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין אחרת. השקל הינו מטבע הפעילות 
החברות של החברה בישראל והוא מייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה בישראל. מטבע הפעילות של 

הפועלות מחוץ לישראל הינו המטבע המקומי בכל אחת מהמדינות בו הן פועלות.

בסיס המדידהג.

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:
נכסי והתחייבויות מסים נדחים;•
הפרשות; •

ו ראה להלן עיקרי המדיניות החשבונאית.למידע נוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אל



)פיננסי טכנולוגיות בע"מ-(לשעבר: ויבע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות
ביאורים לדוחות הכספיים

10

בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך)-2אור יב

תקופת המחזור התפעוליד.

המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה אחת.

שימוש באומדנים ושיקול דעת ה.

שימוש באומדנים
בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות , נדרשת הנהלת החברה להשתמשIFRS-בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות 
בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

שה הנהלת החברה להניח בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדר
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 
החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 

אופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים ב
האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, שקיים סיכון 
והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה, נכלל משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים 

בביאורים הבאים:

הלוואות ללקוחות-5ביאור 
תשלום מבוסס מניות-11ביאור 
מכשירים פיננסיים-14ביאור 

שימוש בשיקול דעת
המדיניות מידע בדבר שיקולי דעת משמעותיים (מלבד אלו שכרוכים באומדנים) שהופעלו על ידי ההנהלה בתהליך יישום 

החשבונאית של הקבוצה, אשר להם השפעה המשמעותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, נכלל בביאורים הבאים: 
התקשרויות.-15ת, ראה ביאור יחשיפת החברה לתשואות המשתנות הקשורות לישות מובנ

התאמה לא מהותית של סיווג פריט תוצאתי בתקופות המדווחות ו. 

2018החברה סיווגה מחדש הוצאות ריבית מהוצאות הנהלה וכלליות להוצאות ריבית הקשורות לפעילות הלוואות בשנים 
. החברה בחנה את מהותיות הסיווג ביחס לתקופות הדיווח הרלוונטיות והגיעה למסקנה, כי אין בו בכדי להשפיע 2019-ו

הכספיים האמורים על ידי המשתמשים בדוחות הכספיים. למרות על אופן קבלת ההחלטות הכלכליות ו/או ניתוח הדוחות 
זאת תיקנה החברה סיווג זה במטרה לשמור על אחידות במתכונת ההצגה בעתיד. 

עיקרי המדיניות החשבונאית-3אור יב

י ישויות כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על יד
הקבוצה.

דוחות כספיים מאוחדיםא. 

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה מתקיימת 
כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה 

להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהחברה המושקעת. איחוד הדוחות המושקעת וכן היכולת
הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית בדוחות 
הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הכספיים של החברות

הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים 
המאוחדים.
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מאוחדים (המשך)דוחות כספיים א.

באמצעות פלטפורמת התיווך באשראי הקבוצה עם ישות מובנית ישראלית לצרכי מתן הלוואות התקשרה , 2019בסוף שנת 
. לקבוצה אין כל החזקה ישירה 2020(להלן "הישות המובנית"). פעילות הישות המובנית החלה בחודש פברואר של החברה 

. עם זאת, לקבוצה חשיפה לא משמעותית לתשואות משתנות בהבזכויות אחרותאו עקיפה במניות של הישות המובנית או
כתוצאה מעמלות הנובעות מפעילות הישות המובנית. תשואות משתנות אלו מהוות חלק לא משמעותי מהתשואה 

ה באופן ) הצפויה מביצועי פורטפוליו ההלוואות המוחזקת על ידי הישות המובנית. הקבוצה בחנupside riskהתוספתית (
ת, כולל אלו המשתנות מול הישות המובנית בתרחישים השונים והגיעה ואיכותי וכמותי את התשואות המצטברות הכולל

למסקנה כי לא קיים קשר משמעותי בין כוח ההשפעה של הקבוצה על פעילות הישות המובנית לבין תשואותיה. בשל אי 
לגבי ת לא תיכלל בדוחות המאוחדים, ראה ביאור התקשרויותקיום מאפייני השליטה האמורים לעיל, הישות המובני

פרטים נוספים בקשר לאופי ההתקשרות עם הישות המובנית.

זכויות שאינן מקנות שליטה
זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם.

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. סך הרווח או 
ההפסד והרווח הכולל האחר מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות 

שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית. 

הזכויות שאינן מקנות שליטה מחושב כלהלן: בעלייה בשיעור ההחזקה, לפי החלק היחסי הנרכש הסכום שבו מתואמות
מיתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים המאוחדים ערב העסקה.

בירידה בשיעור ההחזקה, לפי חלקם היחסי שמומש של הבעלים של החברה הבת בנכסים נטו של החברה הבת, לרבות 
מוניטין.

כמו כן, בעת שינויים בשיעור ההחזקה בחברה בת, תוך שימור שליטה, החברה מייחסת מחדש את הסכומים המצטברים 
שהוכרו ברווח כולל אחר בין הבעלים של החברה לבין הזכויות שאינן מקנות שליטה.

עסקאות שבוטלו באיחוד
ות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת הדוחות יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקא

הכספיים המאוחדים. 
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הכרה בהכנסהב.

בהתאם לתקן, הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. 
שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים הכנסה נמדדת ומוכרת לפי סכום התמורה 

שלישיים.

זיהוי הלקוח
בפעילות תיווך האשראי במודל עמית לעמית של הקבוצה, זיהתה החברה שני סוגי לקוחות: מקבלי אשראי, להם מספקת 

וסליקה.במתן הלוואות מלווים להם החברה מספקת שירותי תיווך -אשראי, ומשקיעיםבקבלתהקבוצה שירותי תיווך 

הכנסות ממתן שירותים במודל תיווך אשראי 
החברה מכירה בהכנסה מעמלות בגין שירותי תיווך אשראי ממקבלי אשראי שהם נוטלי הלוואות בפלטפורמה (להלן 

ואה וקיום מחויבות הביצוע."מקבלי אשראי") עם מתן השירות במועד העמדת ההלו

מלווים") במודל תיווך האשראי בגין -מלווים שהם נותני ההלוואות (להלן "משקיעים-החברה מחייבת את המשקיעים
מלווים בתיווך אשראי ניתנים לאחר מכירת ההלוואה ולאורך -עמלות שירותי תפעול וסליקה, שירותי התפעול למשקיעים

חיי ההלוואה.
בות בשיעור קבוע מכל החזר קרן וריבית ומוכרות כהכנסה ברווח והפסד כאשר הלקוח מקבל וצורך את עמלות אלו מחוי

שירותי התפעול מאת החברה לאורך חיי ההלוואה. 

עלויות חוזה
עלויות תוספתיות של השגת חוזה עם לקוח כגון עמלות מכירה לסוכנים, מוכרות כנכס כאשר צפוי כי הקבוצה תשיב 

עלויות להשגת חוזה שהיו מתהוות ללא קשר אם החוזה הושג מוכרות כהוצאה בעת התהוותן, אלא אם ניתן עלויות אלו.
הקבוצה בחרה לא להוון עלויות תוספתיות של השגת חוזה במקרים בהם תקופת לחייב את הלקוח בגין עלויות אלה.

ההפחתה של הנכס שהייתה מכירה היא שנה אחת או פחות.

הכנסות מהלוואות
מכשירים –9הכנסות החברה ממתן הלוואות הכוללות ריבית ועמלות הינן בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 

פיננסים ולכן אינן בתחולת תקן ההכנסות. הכנסות אלו הכוללת בין השאר עמלות הקמת הלוואה נדחות ומוכרות לאורך 
קה, מוכרות בדוח הרווח והפסד לאורך חיי ההלוואה.חיי ההלוואה בשיטת הריבית האפקטיבית, עמלות תפעול וסלי

מטבע חוץ ג.

עסקאות במטבע חוץ) 1(

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי 
העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער 

נם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הי
לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ 

מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. 
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מטבע חוץ (המשך)ג.

פעילות חוץ )2(

הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח. ההכנסות וההוצאות 
של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. 

יות חוץ (להלן: "קרן תרגום").הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילו

כל פעילות חוץ הינה בחברות בנות בבעלות מלאה של החברה.

ככלל, הפרשי שער בגין הלוואות שנתקבלו או הועמדו לפעילויות חוץ, לרבות פעילויות חוץ שהינן חברות בנות, מוכרים 
שהועמדו לפעילות חוץ אינו מתוכנן ואינו צפוי ברווח והפסד בדוחות המאוחדים. אשר סילוקן של הלוואות שנתקבלו או 

בעתיד הנראה לעין, רווחים והפסדים מהפרשי שער הנובעים מפריטים כספיים אלה נכללים כחלק מההשקעה בפעילות 
החוץ, נטו, מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון כחלק מקרן תרגום.

מכשירים פיננסייםד.

ים נכסים פיננסיים שאינם נגזר)1(

הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים 
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים מוכרים לראשונה 

במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. 
שלה בדוחותיה הכספיים. זאת, הואיל ואינה הקבוצה אינה מכירה בהלוואות הניתנות מעמית לעמית דרך הפלטפורמה

שולטת בנכסים אלו ואינה חשופה לסיכוני אשראי משמעותיים או סיכונים פיננסיים אחרים הנובעים מנכסים אלו.
נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של הנכס הפיננסי. 

ו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם בנכסי חוזה, נמדדים לקוח שאינ
לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים.

גריעת נכסים פיננסיים
נים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומ

כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים 
וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי.

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; שווי הוגן דרך במועד ההכרה 
השקעות במכשירים הוניים; או שווי הוגן דרך -השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן דרך רווח כולל אחר -רווח כולל אחר 

רווח והפסד.

אלא אם, ורק כאשר, הקבוצה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות 
נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש בתחילת תקופת הדיווח העוקבת 

לשינוי במודל העסקי.

מיועד למדידה בשווי הוגן נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו
דרך רווח והפסד:

מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן-
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן -

ה.וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרע
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מכשירים פיננסיים (המשך)ד.

כל הנכסים הפיננסיים שאינם מסווגים למדידה בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כמתואר לעיל, וכן 
ח והפסד. נכסים פיננסיים שייועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, נמדדים בשווי הוגן דרך רוו

לקבוצה הלוואות שהעניקה וכן יתרות לקוחות חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית 
תזרימי המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן וריבית 

וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו נמדדים בעלות אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף
מופחתת.

נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים מירידת 
ערך. בעת יישום שיטת הריבית האפקטיבית, הקבוצה מזהה עמלות שהן חלק אינטגרלי משיעור הריבית האפקטיבי של 

ה. הכנסה מעמלות אלו מוצגת בנפרד בדוח על הרווח הנכס. עמלות אלו כוללות עמלות יצירה המתקבלות על ידי הקבוצ
". בעת יישום שיטת הריבית האפקטיבית מפחיתה גם הקבוצה עמלות ששולמו מפעילות אשראיוהפסד בשורת "עמלות 

ועלויות עסקה ששולמו למתווכים בעת מתן הלוואות.

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים )2(

נגזרים כוללות: משיכות יתר מבנקים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי התחייבויות פיננסיות שאינן 
אחרים, ההתחייבויות בגין חכירה מימונית, ספקים וזכאים אחרים.

הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
ת מוכרות לראשונה הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיו

) בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateבמועד קשירת העסקה (

מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, 

מדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר התחייבויות פיננסיות נ
להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית, מוכרות כנכס במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב 

מופחתות כהוצאות מימון בדוח הכספי. עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות הפיננסית בעת ההכרה לראשונה בה, או
רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד להתקיים.

גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. 

קיזוז מכשירים פיננסיים
והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת באופן נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים 

) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על currentlyמיידי (
זמנית.-בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
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(המשך)מכשירים פיננסייםד.

ירידת ערך של נכסים פיננסיים שאינם נגזרים

בעת ההערכה האם סיכון האשראי של נכס פיננסי עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה וההערכה של הפסדי 
וניתן להשגה ללא עלות או מאמץ אשראי חזויים, הקבוצה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי

מופרזים. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכותי, וכן ניתוח, בהתבסס על ניסיון העבר של הקבוצה ועל הערכת האשראי 
לגבי מידע נוסף בדבר הפסדי אשראי.14וביאור 5המדווחת, והוא כולל מידע צופה פני עתיד, ראה ביאור 

רכוש קבועה.

קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך.פריטי רכוש 
העלות של רכוש קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. 

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו 
או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.בסעיף הכנסות אחרות

פחת הוא העלות של הנכס, -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר
או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו. נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש.

והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, פחת נזקף לדוח רווח 
מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה 

פת החכירה ואורך החיים ביותר. נכסים חכורים בחכירות מימוניות, מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקו
השימושיים של הנכסים.

אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:

שנים3מחשבים וציוד
שנים15רהוט, ציוד משרדי ואבזרים

שנים 10שיפורים במושכר

השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח ומותאמים האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך 
בעת הצורך.

נכסים בלתי מוחשיים ו.

מחקר ופיתוח

יציאות הקשורות בתכניות מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים, נזקפות לרווח 
והפסד עם התהוותן.

מוצרים או תהליכים חדשים או לשיפור משמעותי של מוצרים או פעילויות פיתוח הקשורות בתכנית לייצור
:תהליכים קיימים נחשבות להוצאות מו"פ. עלויות בגין פעילויות פיתוח מוכרות כנכס בלתי מוחשי אם ורק אם

ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות הפיתוח; המוצר או התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה 
עתידית מהמוצר ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים על מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס או כלכלית

למכרו. העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי בגין פעילויות הפיתוח כוללות את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר, 
שהוונו. עלויות אחרות בגין הוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד ועלויות אשראי

פעילויות פיתוח נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
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(המשך)נכסים בלתי מוחשייםו.

בתקופות עוקבות, עלויות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.

עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה עלויות 
בנכס בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, לרבות עלויות הקשורות למותגים שפותחו באופן עצמי, נזקפות לדוח רווח 

והפסד עם התהוותן.

פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על 
מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש, נכסים בלתי מוחשיים אשר נוצרים בקבוצה אינם מופחתים באופן 
שיטתי כל עוד הם אינם זמינים לשימוש, כלומר אינם במיקום ובמצב הנדרשים להם על מנת שיוכלו לפעול באופן 

ה. לפיכך, נכסים בלתי מוחשיים אלו, כגון עלויות פיתוח, נבחנים לירידת ערך לפחות אחת לשנה, שהתכוונה ההנהל
עד למועד בו הופכים להיות זמינים לשימוש.

שנים.5אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות ההשוואה של עלויות פיתוח שהוונו הינו 

ך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח האומדנים בדבר שיטת ההפחתה, אור
ומותאמים בעת הצורך.

הטבות לעובדיםז.

תכניות להפקדה מוגדרת)1(

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה משלמת באופן 14לחברה תכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 
או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית 

הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת 
ובתקופות קודמות.

הפקדות לתכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתכנית 
י העבודה מהעובד.במקביל לקבלת שירות

הטבות עובד לטווח קצר)2(

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות 
בעת ההיעדרות בפועל.-המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה) 

כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם לתחזית סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה, 
הקבוצה לסילוק המלא של ההטבות.

עסקאות תשלום מבוסס מניות)3(

השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול 
ותנית למענקים. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי בעודפים על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מ

.תשלום מבוסס מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות

בעסקאות בהן מעניקה חברת הבת לעובדיה זכויות במכשירים הוניים של חברת האם, מטפלת הקבוצה 
בהענקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים.
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הפרשותח.

הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, 
הניתנת לאמידה באופן מהימן, וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. 

כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה הפרשה בגין תביעות מוכרת 
) כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים more likely than notמאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (

לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם 
הנוכחי.לערכה

חכירותט.

קביעה אם הסדר מכיל חכירה
במועד ההתקשרות בחכירה, הקבוצה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם ההסדר 
מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר מעביר את 

מזוהה, הקבוצה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את שתי הזכויות הזכות לשלוט בשימוש בנכס 
הבאות:

הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן(א)
הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה.(ב)

קשורים לרכיב חכירה, עבור חוזי חכירה הכוללים רכיבים שאינם רכיבי חכירה, כגון שירותים או תחזוקה, ה
הקבוצה בחרה לטפל בחוזה כרכיב חכירה אחד ללא הפרדת הרכיבים.

נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה
חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים כחכירות. 

הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים (תשלומים בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום
אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים, ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה 
ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו 

בחכירה. 
הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.מכיוון ששיעור

לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו 
השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם.

לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות 
הוא בעל ערך נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת 

החכירה, ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

תקופת החכירה
תנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ני

להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.

הפחתת נכס זכות שימוש
לאחר מועד תחילת החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות 

ישר על פני -רך שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קוע
אורך החיים השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם.
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הוצאת מסים על הכנסהי.

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המס 
נובע מצירוף עסקים, או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות 

בהון או ברווח כולל אחר. 

מסים שוטפים
צפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי המס השוטף הינו סכום המס ה

שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם מסים בגין 
שנים קודמות וגם תוספות מסים בגין חלוקת דיבידנדים.

קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים
מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי הקבוצה 

והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוונה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי 
והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

עמדות מס לא וודאיות 
ן עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא כי הפרשה בגי

הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.

מסים נדחים
ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח 

צרכי מסים. המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים כספי לבין ערכם ל
במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח.  נכס מס נדחה מוכר בספרים 

הכנסה חייבת, בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי כאשר צפוי שבעתיד תהיה 
שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס 

המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.

נכסי מסים נדחים שלא הוכרו מוערכים מחדש בכל מועד דיווח ומוכרים במידה והשתנה הצפי כך שצפוי שבעתיד 
שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם.תהיה הכנסה חייבת, 
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רווח (הפסד) למניה כ.

הקבוצה מציגה נתוני רווח (הפסד) בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח (הפסד) הבסיסי 
למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע 

יות באוצר. המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך השנה, לאחר התאמה בגין מנ
הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת 
הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין מניות באוצר, ובגין ההשפעות של כל 

למניות וכתבי אופציה למניות שהוענקו המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות כתבי אופציה
לעובדים.

מגזרי פעילות-4אור יב

לקבוצה שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות עסקיות 
ביצועים בשל העובדה אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת

שונה ואסטרטגיה שיווקית שונה. עבור כל יחידה עסקית אסטרטגית, סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות ישהן בעלות אופ
הראשי אחת לתקופה את הדוחות הניהוליים הפנימיים. להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי 

הפעילות של הקבוצה:

שלב לספק אשראי צרכני למשקי הבית, אשראי לרכישת רכבים ובמיועדת בשלב הראשון אשר בנקאות דיגיטלית,-
לפעילות-אם וכאשר יתקבל הרישיון ),Specialised Banking Licenceבאמצעות קבלת רישיון בנקאי ייעודי (השני
מיועדתהפעילות, הבנקאיהרישיוןיתקבלוכאשראם. כאחדפיקדונותוקבלת) משכנתאות(כולל צרכניאשראימתן

.אירופהמרכזבמדינותובייחודהאירופיהכלכליבאזורהנכללותבמדינותלהתבצע

), פעילות המתמקדת בעיקר בישראל.P2P- Peer to Peerתיווך אשראי במודל עמית לעמית (-

שהועמדו באמצעות הכנסות המגזר נמדדות ברוטו וכוללות בתוכן את סך הריבית והעמלות שנגבו בגין הלוואות 
ןאשראי כולל גם הכנסות והוצאות ריבית אשר החברה לא הכירה בהבתיווך הבהתאם מגזר .הטכנולוגיה של החברה

הכנסות המגזר נטו הן בניכוי הוצאות ריבית ולפני ההפרשה להפסדי אשראי.. IFRS-בדוחותיה הכספיים בהתאם ל
בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעולי רווח המגזר נמדד ברמת התרומה הישירה כפי שנכלל

הראשי. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת 
תוצאות של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות 

וליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.התפע

נכסי המגזר כוללים את סך כל החייבים בגין הלוואות שהועמדו באמצעות הטכנולוגיה של החברה כלפי נותני הלוואות, 
שנכלל באופן מלווים נותני הלוואות, כפי -והתחייבויות המגזר כוללות הלוואות שניטלו וכספים שהועמדו על ידי משקיעים

אשראי כוללים גם נכסים בתיווך הסדיר בדיווחים למקבל ההחלטות התפעולי הראשי. נכסי והתחייבויות מגזר 
.IFRS-והתחייבויות אשר החברה לא הכירה בהם בדוחותיה הכספיים בהתאם ל

סות לפעילות המגזר, במסגרת התרומה הישירה של המגזר  כוללת  החברה את ההכנסות נטו פחות עלויות ישירות המיוח
במסגרת עלויות אלו לא מבוצעות העמסות של עלויות מטה, עלויות כלליות של הקבוצה ו/או של עלויות מחקר ופיתוח.

אשראי בתיווך הטור ההתאמות כולל בעיקר התאמות בגין הבדלים בבסיס המדידה של תוצאות, נכסי והתחייבויות מגזר 
ם המאוחדים של החברה, כמו גם הוצאות ורווחים שאינם מיוחסים למגזר מסוים.  כאמור לעיל בהשוואה לדוחות הכספיי
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מידע אודות מגזרים בני דיווחא.

מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן.

2019בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

סך הכלהתאמותדיגיטליתבנקאות אשראיבתיווך 
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות

7,924912-8,836מפעילות אשראיעמלות
2,941)12,070(12,0702,941מהלוואות לקוחותהכנסות

170--170הכנסות אחרות
-)183(183-הכנסות בין מגזריות

11,947)12,253(20,1644,036הכנסות, ברוטוכ"סה

)2,027(12,070)2,027()12,070((*)הוצאות ריבית למשקיעים

9,920)183(8,0942,009(*), נטוסה"כ הכנסות

)2,777(183)1,700()1,260(סה"כ רווח (הפסד) מגזרי

)1,686(---פיתוח מחקר והוצאות 
)5,131(---ואחרותכלליות,הוצאות הנהלה

)9,594()6,634()1,700()1,260(תפעולי)הפסדסה"כ רווח/ (

המגזרוהתחייבויות נכסי
36,643)213,371(213,37136,643יתרת תיק הלוואות

3,329)25,435(25,4353,329יתרה זמינה למתן הלוואות
)38,019(238,806)38,019()238,806(יתרת התחייבות למשקיעים

ו'.2אה ביאור ר, התאמה לא מהותית(*) 
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(המשך)מידע אודות מגזרים בני דיווחא.

2018בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

סך הכלהתאמותדיגיטליתבנקאות אשראיבתיווך 
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות

3,666272-3,938מפעילות אשראיעמלות
997)5,650(5,650997מהלוואות לקוחותהכנסות

444--444הכנסות אחרות
-)227(227-הכנסות בין מגזריות

5,379)5,877(9,7601,496הכנסות, ברוטוכ"סה

)499(5,650)499()5,650((*)הוצאות ריבית למשקיעים

4,880)227(4,110997(*), נטוסה"כ הכנסות

)6,306(227)1,419()5,114(סה"כ רווח (הפסד) מגזרי

)1,391(---פיתוח מחקר והוצאות 
)2,968(---ואחרותכלליות,הוצאות הנהלה

)10,665()4,132()1,419()5,114(תפעולי)הפסדסה"כ רווח/ (

המגזרוהתחייבויות נכסי
18,245)101,397(101,39718,245יתרת תיק הלוואות

862)12,739(12,739862יתרה זמינה למתן הלוואות
)18,816(114,136)18,816()114,136(יתרת התחייבות למשקיעים

ו'. 2אה ביאור ר, התאמה לא מהותית(*) 
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(המשך)מידע אודות מגזרים בני דיווחא.

2017בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

סך הכלהתאמותבנקאות דיגיטליתאשראיבתיווך 
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות

2,07222-2,094עמלות מפעילות אשראי
324)3,112(3,112324הכנסות מהלוואות לקוחות

----הכנסות אחרות
2,418)3,112(5,184346סה"כ הכנסות, ברוטו

)3(3,112)3()3,112(הוצאות ריבית למשקיעים

2,072343-2,415סה"כ הכנסות, נטו

)6,171(-)701()5,470(סה"כ רווח (הפסד) מגזרי

)3,124(---הוצאות מחקר ופיתוח 
)3,882(---הוצאות הנהלה, כלליות ואחרות

)13,177()7,003()701()5,470(סה"כ רווח/ (הפסד) תפעולי

נכסי והתחייבויות המגזר
3,408)57,511(57,5113,408יתרת תיק הלוואות

728)6,954(6,954728יתרה זמינה למתן הלוואות
)1,038(64,465)1,038()64,465(יתרת התחייבות למשקיעים

הוצאות משותפות אחרות כוללות בעיקר הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות הנובעות מנכסי המטה של הקבוצה וכן הוצאות בגין 
אינן מוקצות בין מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי הטבות לעובדים שבהתאם לדיווחים הפנימיים שנסקרים על ידי 

המגזרים.

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים

.ליטאבארץ מושבה של החברה הינה ישראל. החברה מפעילה בנוסף פעילות העמדת אשראי 

בהצגת המידע על בסיס גיאוגרפי, הכנסות המגזר מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות. 
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בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 
201920182017

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות נטו מחיצוניים

7,9693,4391,961ישראל
1,826771346ליטא
125670108אחר

9,9204,8802,415מאוחד

בסיס גיאוגרפי מוצגים בניכוי הוצאות ריבית ולפני הפרשה להפסדי אשראי.הכנסות נטו מחיצוניים על 

הלוואות ללקוחות-5ביאור 

פעילות ,לפיכך.אשר פעילותה כיום מרוכזת בליטא,במגזר הבנקאות הדיגיטליתןבעיקרהלוואות שניתנו ע"י הקבוצה מרוכזות 
ההלוואות המוצגת להלן הינה של לקוחות הקבוצה בליטא.

להלן ההרכב:א.

בדצמבר31בדצמבר31שיעור ריבית
20192018ממוצעת

אלפי ש"חאלפי ש"ח%

הלוואות
9.3%37,92718,708-7.9%יורו בריבית קבועה

)463()1,284(הפרשה לחובות מסופקים (ראה ב' להלן)

)5,532()10,091(חלויות שוטפות של הלוואות-בניכוי 

26,55212,713

עלות מופחתתבנמדדותכל ההלוואות שניתנו ע"י החברה 

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:ב.

אלפי ש"ח

201863בינואר 1יתרה ליום 

400שינוי בהפרשה במשך השנה
-מחיקת חובות אבודים

2018463בדצמבר 31יתרה ליום 

821השנהשינוי בהפרשה במשך 
-מחיקת חובות אבודים

20191,284בדצמבר 31יתרה ליום 
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הלוואות ללקוחות (המשך)-5אור יב

החברה עושה שימוש במטריצת הפרשות המתבססת על שיעורי הכשל החזויים ושיעור הריקברי (שיעור ההחזר של ג.
החזויים.כל הלוואה) על מנת למדוד את הפסדי האשראי

חישוב שיעורי הכשל מבוסס על מצבו הנוכחי של הלווה בשקלול הסבירויות של הלוואה לאירועי כשל שונים. שיעורי 
הכשל מחושבים בנפרד עבור חשיפות לסיכון אשראי בפילוחים שונים, בחלוקה המבוססת, בין היתר, על מאפייני 

.עודההתקשרות עם הלקוח וגיול החוב ותקופת פיגור, משך-סיכון האשראי הבאים 

שיעורי הכשל מבוססים על הפסדי אשראי בפועל, בהתבסס על המידע שנצבר בשנים האחרונות. שיעורים אלו 
מותאמים על מנת לשקף את ההבדל בין התנאים הכלכליים במהלך התקופה לאורכה נצבר ניסיון העבר לבין 

לתנאים הכלכליים הצפויים לאורך יתרת חיי נכסי החוב וכן התנאים הכלכליים כיום וכן בגין ציפיות החברה 
ציפיות החברה לגבי איכות ההלוואות מכל סוג.

להלן מידע אודות החשיפה לסיכון אשראי והפסדי אשראי חזויים לגבי ההלוואות:

2019בדצמבר 31ליום 
נכס פגום עקבהפרשה לירידתערך בספרים

סיכון אשראיערךברוטושיעור ההפרשה
אלפי ש"חאלפי ש"ח%

לא0.7%34,791237יום30ובפיגור עד אינן בפיגור
לא16.1%1,420229יום שאינן בכשל אשראי30-90פיגור של 

כן47.7%1,716818הלוואות בכשל אשראי

3.4%37,9271,284סך הכל

2018בדצמבר 31ליום 
נכס פגום עקבלירידתהפרשהערך בספרים

סיכון אשראיערךברוטושיעור ההפרשה
אלפי ש"חאלפי ש"ח%

לא0.9%17,835153יום30ובפיגור עד אינן בפיגור
לא26.1%405106יום שאינן בכשל אשראי30-90פיגור של 

כן43.6%468204הלוואות בכשל אשראי

2.5%18,708463סך הכל
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הלוואות ללקוחות (המשך)-5אור יב

:להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים של ההלוואות

לגבי הלוואות אלה, הניתוח כולל הבחנה בין:
הלוואות שאינן        הכוללותתחודשים בגין הלוואות תקינו12-נכסים שלגביהם נבחנו הפסדי אשראי חזויים ל.1

יום. 30וכאלו שבפיגור עד בפיגור
בגין נכסים שלגביהם נבחנו הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עקב עליה משמעותית בסיכון האשראי.2

יום. 90יום ועד 30-הלוואות תקינות הכוללות הלוואות בפיגור מ
בגין הלוואות ך שהינם נכסים פגומיםעקב כ-נכסים שלגביהם נבחנו הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר .3

יום. 90שבפיגור מעל 

הפסדי אשראי
חזויים לאורך

-כל חיי המכשיר אשראייהפסדהפסדי אשראי
נכסים פגומים חזויים לאורך12-חזויים ל
סך הכלעקב סיכון אשראיכל חיי המכשירחודשים

אלפי ש"חש"חאלפי אלפי ש"חאלפי ש"ח

20183912363בינואר 1יתרה ליום 

שינויים הנובעים ממדידה מחדש של 
386)5(ההפרשה להפסדי אשראי חזויים

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
105-101)4(, לרבות מדידה מחדשלאורך כל חיי המכשיר

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
נכסים פגומים עקב -לאורך כל חיי המכשיר

, לרבות מדידה מחדשסיכון אשראי
)4()3(174167

)5()1(-)4(נכסים פיננסיים שנפדו
131--131נכסים פיננסיים שהוכרו בתקופה

2018153106204463בדצמבר31יתרה ליום 

שינויים הנובעים ממדידה מחדש של 
11837)53()28(להפסדי אשראי חזוייםההפרשה 

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
217-204)13(, לרבות מדידה מחדשלאורך כל חיי המכשיר

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
נכסים פגומים עקב -לאורך כל חיי המכשיר

, לרבות מדידה מחדשסיכון אשראי
)10()26(500464

)38()4()15()19(פיננסיים שנפדונכסים 
154--154נכסים פיננסיים שהוכרו בתקופה

20192372298181,284בדצמבר 31יתרה ליום 
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חייבים אחרים-6אור יב

נכסים שוטפים
בדצמבר31ליום 
20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח

690609מקדמות לספקים, הוצאות מראש ואחרים 
-17עובדים
161514מוסדות

1,003374הכנסות לקבל 
137831חייבים אחרים (*) 

2,0082,328

-17(*) מתוכם חייבים אחרים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין 

רכוש קבוע-7אור יב

ריהוטמחשבים
שיפוריםמשרדי, ציודוציוד 

סך הכלבמושכרואביזריםאלקטרוני
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

עלות
20181007417191בינואר 1ליום 

79-16תוספות
20181078317207בדצמבר 31יתרה ליום 

20191078317207בינואר 1יתרה ליום 
6744-111תוספות אחרות

201917412717318בדצמבר 31יתרה ליום 

פחת
2018528161בינואר 1יתרה ליום 
2411237פחת לשנה

20187619398בדצמבר 31יתרה ליום 

20197619398בינואר 1יתרה ליום 
3212246פחת לשנה
2019108315144בדצמבר 31יתרה ליום

הערך בספרים
2018486616130בינואר 1ליום 
2018316414109בדצמבר 31ליום 
2019669612174בדצמבר 31ליום 
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נכסים בלתי מוחשיים-8אור יב

תנועה בערך בספריםא.
תוכנה  בפיתוח 

סך הכלתוכנות אחרותעצמי
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

עלות
20184,759994,858בינואר 1יתרה ליום 

---רכישות 
512-512פיתוח

20185,271995,370בדצמבר 31יתרה ליום 

20195,271995,370בינואר 1יתרה ליום 

289289-רכישות
845-845פיתוח

20196,1163886,504בדצמבר 31יתרה ליום 

הפחתות
20182,697562,753בינואר 1יתרה ליום 

1,097221,119הפחתה לשנה 

20183,794783,872בדצמבר 31יתרה ליום 

20193,794783,872בינואר 1יתרה ליום 

1,225251,250הפחתה לשנה

20195,0191035,122בדצמבר 31יתרה ליום 

הערך בספרים
20182,062432,105בינואר 1ליום 
20181,477211,498בדצמבר 31ליום 
20191,0972851,382בדצמבר 31ליום 
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ונותני שירותספקים -9ביאור 

בדצמבר31ליום 
20192018באלפי ש"ח 

253246ספקים בארץ (*)
619214ספקים בחו"ל

872460

61-(*) מתוכם ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין

בדבר צדדים קשורים ובעלי 17למידע נוסף בדבר ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור 
עניין.

זכאים אחרים-10ביאור 

בדצמבר31ליום 
20192018באלפי ש"ח 

17038הכנסות מראש
219221הוצאות לשלם

1,8521,300עובדים ומוסדות בגין עובדים
630298זכאים ויתרות זכות אחרים (*)

2,8711,857

6541(*) מתוכם זכאים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין
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תשלום מבוסס מניות-11ביאור 

מספר האופציות והממוצע המשוקלל של מחירי המימוש עבור כל אופציהא.

2017בדצמבר 201831בדצמבר 201931בדצמבר 31
טווח מחירי טווח מחירי טווח מחירי

מימושמספר מימושמספר מימושמספר
בדולר ארה"באופציותבדולר ארה"באופציותבדולר ארה"באופציות

993,4770-5.30943,0470-5.30668,4470-4.28יתרה לתחילת השנה
71,7941.70-9.1382,1590279,6005.30הוענקו במהלך השנה

4.28)5,000(4.28)10,514(3.00-9.13)73,294(חולטו ופקעו במהלך השנה
--0)21,215(--מומשו במהלך השנה

991,9770-9.13993,4770-5.30943,0470-5.30יתרה לסוף השנה

963,2680-9.13952,8220-5.30871,7680-5.30ניתנות למימוש בסוף השנה

אופציות בתוספת מימוש של 268,600מייסדים המועסקים בחברה סך של 3-החברה להעניקה2017במהלך שנת ב.
הענקה ללא תנאי אכשרה נוספים. ההאופציות שהוענקו היו ניתנות למימוש ביום .למניהדולר5.30

יות אופצ82,159סך של 2018העניקה החברה ליועץ חיצוני בגין גיוס ההון שביצעה החברה בשנת 2018במהלך שנת 
השווי ההוגן של אופציות אלו נזקף ישירות לפרמיה כהוצאות הנפקה ולא .למניהש"ח0.01בתוספת מימוש של 
נזקף לרווח והפסד.

הוצאה 2017-ו2018, 2019בדצמבר 31-כתוצאה מהנפקת האופציות כאמור, רשמה הקבוצה בשנים שהסתיימו בג.
אלפי ש"ח, בהתאמה.2,973-ש"ח ואלפי58,אלפי ש"ח1,005שלא במזומן על סך של 

דולר והממוצע המשוקלל של יתרת 0-9.13נע בין 2019בדצמבר 31מחיר המימוש של האופציות שבמחזור ליום 
שנים.5.5משך החיים החוזי הינו 

דולר והממוצע המשוקלל של יתרת0-5.30נע בין 2018בדצמבר 31מחיר המימוש של האופציות שבמחזור ליום 
שנים.6.33משך החיים החוזי הינו 

דולר והממוצע המשוקלל של 0-5.30נע בין  2017בדצמבר 31מחיר המימוש של האופציות שהיו במחזור ליום 
שנים7.48יתרת משך החיים החוזי היה 

קו השווי ההוגן של האופציות שהוענ-פרטים נוספים בדבר תשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים.ד
חיצונית.הערכת שווילמנכ"ל, לעובדים, לדירקטורים וליועצים נמדד בהתאם למודל בלק ושולס ב

הענקה של תכניות תשלום מבוסס מניותהלהלן הפרמטרים ששימשו למדידת השווי ההוגן במועד 

20192018

8.01$9.13$-5.45$שווי הוגן במועד הענקה
תוספת מימוש, אורך חיי האופציה, שווי המניה, תנודתיות השווי ההוגןהפרמטרים שהובאו בחישוב 

צפויה, שיעור דיבידנדים צפוי, ריבית חסרת סיכון
9.13$9.13$מחיר מניה במועד ההענקה

ש"ח9.13$0.01-1.7$מחיר מימוש
46.11%46.11%תנודתיות צפויה (ממוצע משוקלל)

שנים3שנים6.44משך החיים הצפוי (ממוצע משוקלל)
2.73%2.73%שיעור ריבית חסרת סיכון

--שיעור דיבידנדים צפוי

התנודתיות הצפויה נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה של חברות השוואה דומות. משך החיים 
בהתחשב בתפקידם הצפוי של האופציות נקבע בהתאם להערכת ההנהלה לגבי תקופת ההחזקה של העובדים בהן, 

בחברה ובניסיון העבר של החברה בדבר עזיבתם של עובדים. שיעור הריבית חסרת הסיכון נקבע בהתבסס על אגרות 
.חוב ממשלתיות שקליות, כאשר יתרת התקופה שלהן שווה לאורך החיים הצפוי של האופציות
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מסים על הכנסה-12ביאור 

פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצהא.

חברות הקבוצה המאוגדות בישראל)1(

:2017-2019להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה בשנים 

2017-24%

2018-23%

2019-23%

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2016בדצמבר 22ביום 
25%, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות משיעור של 2016-) התשע"ז2018-ו2017לשנות התקציב 

23%ה לשיעור של והפעימה השניי2017, החל מינואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של 23%-ל
.ואילך2018החל מינואר 

חוקי עידוד בישראל

בישראל עומדת בתנאים שנקבעו בתיקון לחוק לעידוד השקעות הון קבוצהכי פעילות ה,הנהלת החברה מעריכה
לכניסה לתחולת מסלול הטבות מס (ראה להלן פירוט ההטבות). כוונת החברה להיכנס לתחולת התיקון לחוק החל 

אשונה בו תהיה לה הכנסה חייבת. מהשנה הר

(להלן: "חוק העידוד") נקבעו שני מסלולי מס, מפעל מועדף 1959-בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט
ומפעל מועדף מיוחד, שעיקרם שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה הזכאיות להטבות. שיעורי המס 

. בנוסף, מפעל העומד בהגדרת "מפעל מועדף מיוחד", זכאי 16%הינו קבוצהעל הכנסה מועדפת באזור בו פועלת ה
בשאר הארץ. 8%-באזור פיתוח א' ו5%שנים רצופות, לשיעור מס מופחת של 10לתקופת הטבות של 

שיעורי מס מופחתים יותר יחולו לגבי מפעל תעשייתי בתחום של תעשייה עתירת ידע, לגבי פעילות הקשורה בפיתוח 
סים לא מוחשיים מוטבים. ההטבות יינתנו ל"חברה מועדפת" בעלת "מפעל טכנולוגי מועדף" או "מפעל טכנולוגי נכ

מועדף מיוחד" על "הכנסה טכנולוגית מועדפת" חייבת, כהגדרתם בחוק העידוד. על הכנסות מועדפות טכנולוגיות, 
ואם המפעל הטכנולוגי המועדף 12%אשר יעמדו בתנאים הנדרשים בחוק, יוטל מס חברות מופחת בשיעור של

. על חברה שבבעלותה מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד יוטל מס חברות 7.5%ממוקם באזור פיתוח א' בשיעור של 
, ללא קשר לאזור הפיתוח בו ממוקם המפעל.  6%מופחת בשיעור של 

ת לבעלת מניות שהיא חברה במסגרת הטבות חוק העידוד, לא יחול מס על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפ
תושבת ישראל. על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מעודפת לבעל מניות יחיד או לתושב חוץ בכפוף לאמנות למניעת 

.20%כפל מס, יחול מס בשיעור של 

חברות הקבוצה מחוץ לישראל)2(

במקום ההתאגדות. עיקר פעילות חברות מאוחדות שמקום התאגדותן הינו מחוץ לישראל, נישומות לפי חוקי המס 
-וש"חאלפי 86הוצאות המס בסך . 15%החברות בליטא הינו שיעור מס.הקבוצה מחוץ לישראל מתרכזת בליטא

, בהתאמה, נובעים מפעילות חברות הקבוצה מחוץ 2018-ו2019בדצמבר 31, לשנים שהסתיימו ביום ש"חאלפי 11
לישראל.

הפסדים מועברים ושומות מסב. 

31ליום ,בהתאמהש"ח,אלפי 29,668-וש"חאלפי 40,035לחברה ולחברת הבת בישראל הפסדים מועברים בסך 
. שומות מס הכנסה של החברה וחברת הבת הישראלית נחשבות כסופיות עד וכולל שנת 2018-ו2019בדצמבר 

הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים . לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול 2015המס
הזמניים הניתנים לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה 

חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.
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הפסד למניה-13ביאור 

לבעלי המניות הרגילות של החברה מחולק בממוצע המשוקלל חישוב ההפסד הבסיסי למניה התבסס על ההפסד המיוחס 
של מספר המניות הרגילות שבמחזור, באופן הבא:

הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

9,8249,66812,468הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות (אלפי ש"ח)
4,9714,6054,392של מספר המניות הרגילות (אלפי מניות)ממוצע משוקלל

1.982.102.84הפסד בסיסי ומדולל למניה (ש"ח) 

הפסד מדולל למניה

הבסיסי למניה בגין ההשפעה האנטי מדללת של  אופציות שהוענקו לעובדים הפסדההפסד המדולל למניה זהה ל
וליועצים.

מכשירים פיננסיים-14ביאור 

כלליא.

בביאור זה ניתן מידע כמותי .החברה חשופה לסיכוני אשראי וסיכוני נזילות הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים
ואיכותי בדבר החשיפה של החברה לסיכונים אלו. מטרות החברה, מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון.

סיכון אשראי
של החברה. סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי סיכון האשראי הינו סיכון מהותי 

אצל הצד האחר על ידי אי עמידה במחויבות. סיכון האשראי של החברה נובע בעיקר מהסיכון שבאי עמידת לקוחותיה 
כון האשראי של החברה יווצר פיגור או כשל בהחזרים התקופתיים של ההלוואות. סייבהתחייבויותיהם כלפיה, במידה ו

. הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים ונכסי החוזה מייצגים את ות הקבוצהנובע בעיקר מחובות הלקוחות כלפי חבר
החשיפה המרבית לסיכון האשראי של החברה. 

.5לגבי מידע בדבר הפסדים וירידת ערך שהוכרו בגין סיכון האשראי כאמור ראה ביאור 

ברמת הקבוצה. הקבוצה אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי בגין כל לקוח חדש, בהתחשב סיכון האשראי מטופל
במצבו הפיננסי של הלקוח בטרם היא מחליטה להציע לו הלוואה, וכן בעת קביעת תנאי התשלום בגין ההלוואה. 

וחות שלה לצורך שמירה מתאימה את חיתום הלקקבוצהלקבוצה קיימים יעדים ברורים של נזק אשראי צפוי ובהתאם ה
על ספי סיכון אשר הוגדרו על ידי החברה.

במעקב אחר סיכון האשראי של הלקוחות, קובצו הלקוחות בהתאם לאפיון האשראי שלהם, מיקום גיאוגרפי,  גיול החוב, 
קוחות זמני פירעון וקיומם של קשיים כספיים בעבר. לקוחות המדורגים כבעלי "סיכון גבוה" מסווגים לרשימת הל

המוגבלים. 
להערכת הקבוצה, במזומנים ושווי מזומנים חשיפה נמוכה לסיכון אשראי, בהתבסס על דירוג האשראי של הצדדים 

הנגדיים.

סיכון נזילות
החברה בוחנת תחזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך 

ומאמות ספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך שהחברה לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לההקפדה שבכל עת יהיו מ
המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת לעמוד. תחזיות אלו מביאות בחשבון גורמים כגון תכנית החברה להשתמש בחוב 

נזילות מסוימים, וכן עמידה לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה במטרות של יחסי 
בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.

של רמות מספקות של מזומנים על פי דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות, כולל הסכומים ןהחברה מוודאת קיומ
ישים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של תרח

קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם, כגון אסונות טבע.
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(המשך)מכשירים פיננסיים-14ביאור 

(המשך)כלליא.

הלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים וזאת בהתבסס על השערים העתידיים ל
ריבית:החזויים למועד הדיווח, כולל אומדן תשלומי 

2019בדצמבר 31ליום 

מעלתזרים
חמש66-121-22-5עד מזומניםהערך

שניםשניםשניםחודשיםחודשיםחוזיבספריםש"חבאלפי 

פיננסיות שאינן התחייבויות
נגזרים
----872872872ספקים
---2,8712,8712,78388אחריםזכאים

-52753820014717219בגין חכירההתחייבות
-283367--623650ארוךלזמןאחרותיתרות

38,01946,9052,1752,38515,25627,089הלוואות מנותני אשראי וצדדים קשורים

42,91251,8366,0302,62015,71127,475-

2018בדצמבר 31ליום 

מעלתזרים
חמש66-121-22-5עד מזומניםהערך

שניםשניםשניםחודשיםחודשיםחוזיבספריםש"חבאלפי 

פיננסיות שאינן התחייבויות
נגזרים
----460460460ספקים
---1,8571,8571,83918אחריםזכאים

--405414113118183בגין חכירההתחייבות
-5278--125130ארוךלזמןאחרותיתרות

-18,81623,2581,3903,4925,26513,111הלוואות מנותני אשראי וצדדים קשורים

21,66326,1193,8023,6285,50013,189-
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(המשך)מכשירים פיננסיים-14ביאור 

שווי הוגן ב.

הטבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של החברה, המוצגים
מלבד אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים(פי שווים ההוגן-בדוחות הכספיים שלא על

:)ההוגן

שווי הוגןיתרה בספרים

בדצמבר31בדצמבר31
2019201820192018

אלפי ש"ח

חייבים בגין 
36,64318,24535,87718,610הלוואות

הלוואות מנותני 
אשראי וצדדים 

38,01918,81638,14718,920קשורים

שיתרת המזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, חייבים ויתרות חובה, אשראי מתאגידים ,ההנהלה העריכה
בנקאיים ואחרים, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים וזכאים ויתרות זכות מהווה בקירוב את שווים 

וזאת בשל מועדי הפירעון הקצרים של מכשירים אלה.,ההוגן

הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להימכר בעסקה בין השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות 
קונים ומוכרים מרצון, בשונה מעסקה כפויה (פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ).

קביעת השווי ההוגן להלוואות נמדדה בהתבסס על היוון תזרימי המזומנים העתידיים המהוונים לפי שיעורי 
אים ומאפייני סיכון דומים. שיעורי ההיוון המשמשים את החברה לצורך היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנ

נקבעו בהתאם לעקומי ריבית של נכסים ברמת סיכון דומה לנכסים הנמכרים. אומדן רמת הסיכון ,ההערכה
של הנכסים המוערכים נקבע בהתאם להערכת ההנהלה. שינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן 

יים להשפיע על סיכון נזילות, סיכון אשראי ותנודתיות, עשו:כגון,שיעורי היוון בהתחשב בהערכת סיכונים
השווי ההוגן של נכסים אלו.
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התקשרויות-15ביאור 

הסכמי שכירות

ידי החברה-שכירות משרדים בישראל על

אלפי ש"ח מצדדים קשורים/ בעלי עניין. הסכמי 43-הקבוצה שוכרת משרדים בישראל וכן חניות בסכום חודשי בסך של כ
, בהתאמה. 2021ומאי 2020השכירות של המשרדים והחניות הינם בתוקף עד לחודשים ספטמבר 

שכירות משרדים בליטא

. בגין 2021באוקטובר 28שכירות משרדים בתוקף עד ליום התקשרה חברת הבת בליטא בהסכם 2018בדצמבר 21ביום 
אלפי אירו לחודש. 2-השכירות כאמור משלמת הקבוצה כ

הסכם עם חברה ייעודית

התקשרה בלנדר ישראל בהסכמים לניהול הלוואות אשר יועמדו בפלטפורמה על ידי חברה ייעודית 2019בנובמבר 5ביום 
). "הסכם הניהול"-ואחזקות"ה) והינה בבעלות חברת אחזקות פרטית ("חברת שהוקמה לשם כך ("החברה הייעודית"

90. החברה הייעודית תקבל מסגרת אשראי של עד 2020החלה בחודש פברואר התפעולית של החברה הייעודיתפעילות ה
אגיד שהינו שותפות מיליון ש"ח  מת10בסך של מחברות מקבוצת "מנורה" ("מנורה") ("חוב בכיר") והלוואהמיליון ש"ח

על פי הסכם הניהול."חוב נחות")-"השותפות" וות וגורמים נוספים (רשומה בבעלות בעלי השליטה בחברת האחזק
קצההלוואותלותפעול אשראישירותי העמדתישראלכמלווה בפלטפורמה ותקבל מבלנדרפעלהחברה הייעודית ת

באמצעות הפלטפורמה וניהול תיק ההלוואות שיועמדו מכספי החוב הבכיר והחוב הנחות. במסגרת ההתקשרות נחתמו 
חוב ההחברה הייעודית, חברת האחזקות והשותפות להסדרת תנאי הקצאת החוב הבכיר ("הסכם ,הסכמים בין מנורה

לביצוע ההסכמים. תפקידו של הנאמן הינו, בין נחתם הסכם התקשרות בין הצדדים ונאמן ,וכןוהחוב הנחותבכיר")ה
נחות החוב ההיתר, לוודא כי התקבלו כל האישורים וננקטו כל הפעולות הנדרשות לצורך העברת כספי החוב הבכיר ו

הלוואות בפלטפורמה, עמידה ביחסי חוב, חלוקת כספים על ידי הלחברה הייעודית, ניצול כספים אלו, בקרת ניהול תיק 
יםחודש12ודית למנורה ולשותפות, ועוד. על פי הסכם החוב הבכיר, החוב הבכיר ינוצל במספר משיכות במשך החברה הייע

ממועד כניסת ההסכם לתוקף (עם אפשרות הארכת תקופת הניצול בארבעה חודשים נוספים בתנאים הקבועים בהסכם), 
במועדים ובסכומים הקבועים בהסכם החוב הבכיר.  

את אופן ההקצאה וניהול כספי החוב הבכיר והחוב הנחות, ובכלל זה מגדיר רשימה של פרמטריםהסכם הניהול מסדיר
מנורה ולשותפות, וכיו"ב. ללהעמדת הלוואות קצה בפלטפורמה; מסירת דוחות שנתיים, רבעוניים וחודשיים לנאמן, 

ייעודית בפלטפורמה במקרה של הסכם הניהול כולל גם מנגנון להחלפת בלנדר ישראל בניהול ההלוואות של החברה ה
אירוע הפרה כמתואר בהסכם ועוד כיו"ב סעיפים הנהוגים בהתקשרויות מסוג דומה. 

(החברה הייעודית), החלה הקבוצה לפעול מול הישות המובנית2020, בתחילת שנת דוח על המצב הכספילאחר תאריך ה
או בזכויות הלוואות. כאמור לעיל, לקבוצה אין כל החזקה ישירה או עקיפה במניות של הישות המובנית תיווךלצרכי 
. לקבוצה חשיפה לא משמעותית לתשואות משתנות כתוצאה מעמלות הנובעות מפעילות הישות המובנית. בהאחרות

) הצפויה מביצועי פורטפוליו upside riskתשואות משתנות אלו מהוות חלק לא משמעותי מהתשואה התוספתית  (
ת, וההלוואות המוחזק על ידי הישות המובנית. הקבוצה בחנה באופן איכותי וכמותי את התשואות המצטברות הכולל

כולל אלו המשתנות מול הישות המובנית בתרחישים השונים והגיעה למסקנה כי לא קיים קשר משמעותי בין כוח ההשפעה 
מובנית לבין תשואותיה.של הקבוצה על פעילות הישות ה

מתוך סך תיק 20%-מיליוני ש"ח מתוך מסגרת האשראי, המהווה כ53, החברה הייעודית ניצלה 2020ביוני 30נכון ליום 
נכון לאותו מועד.בלנדר ישראל) של Outstandingהאשראי התלוי והעומד (
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(המשך)התקשרויות-15ביאור 

התחייבויות תלויות

פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות")התקשרות עם 

("הסכם פסגות"), 2016בספטמבר 15בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בין החברה ובלנדר ישראל לבין פסגות ביום 
העמידה החברה מימון 2018ממניות בלנדר ישראל. במהלך שנת 19.9%-הנפיקה בלנדר ישראל לפסגות מניות שהיוו כ

.0.4%-נדר ישראל לחברה ובעקבות כך דוללו החזקותיה של פסגות בבלנדר ישראל לכנוסף כנגד הנפקת מניות של בל

תובענה שהוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי התקבלה אצל החברה ואצל בלנדר ישראל19.10.2020ביום 
אשר הופנתה נגד ידי פסגות בדרך של המרצת פתיחה ("המרצת הפתיחה"). במסגרת המרצת הפתיחה, -יפו על-בתל אביב

החברה ונגד בלנדר ישראל, עותרת פסגות למתן סעדים הצהרתיים, ובהם, צווים שיצהירו כי החלטת דירקטוריון בלנדר 
מהון המניות המונפק והנפרע של בלנדר ישראל, וכי על החברה 19.99%בטלה, כי פסגות היא בעלת 2.12.2018ישראל מיום 

ממניות בלנדר ישראל (ולחלופין, מספר מניות 19.99%-ראל כך שפסגות תחזיק בלהעביר לפסגות מניות של בלנדר יש
אחר אשר יביא בחשבון את "הנוסחה" הנטענת הקבועה בתקנון בלנדר ישראל לעניין זה). כמו כן התבקשו בהמרצת 

לנדר ישראל, הפתיחה צווים אשר יורו לחברה ולבלנדר ישראל למסור לפסגות מידע בקשר להשקעות בעלי המניות בב
לצורך יישום חישוב "הנוסחה" הנטענת הקבועה בתקנון בלנדר ישראל; צווים אשר יצהירו כי ענייניה של בלנדר ישראל 
התנהלו בדרך שיש בה משום קיפוח של פסגות ו/או כי ישנו חשש מהותי שיתנהלו בדרך מקפחת; וצווים אשר יצהירו כי 

("ההסכם") ו/או הציגו לפסגות מצגי 15.9.2016ם בינן לבין פסגות ביום החברה ובלנדר ישראל הפרו את ההסכם שנחת
בלנדר ישראל והחברה הגישו בקשה מקדמית לסילוק המרצת 17.11.2020שווא וכי פסגות זכאית לבטל את ההסכם. ביום 

בית המשפט את קיבל 9.12.2020ביום הפתיחה על הסף ולחלופין להעברתה לדיון במתכונת של תביעה אזרחית רגילה. 
בקשת הסילוק באופן חלקי, הורה על העברתה של המרצת הפתיחה לדיון במתכונת של תביעה אזרחית רגילה וחייב את 

על פי החלטת בית המשפט על החברה ובלנדר ישראל להגיש .4,500₪פסגות לשאת בתשלום הוצאות בקשת הסילוק בסך 
וני זה, אין ביכולת החברה להעריך את סיכויי התובענה.בשלב ראש.8.1.2021כתב הגנה בתביעה עד ליום 

כנגד פסגות. במסגרת התביעה טוענת החברה כי פסגות, ₪מיליון 4.5הגישה החברה תביעה כספית בסך 1.12.2020ביום 
בעלת מניות מיעוט בבלנדר ישראל, הפרה את מצגיה והתחייבויותיה במסגרת עסקה שנכרתה בין הצדדים, אשר כללה גם

; וכי בהפרותיה ומחדליה גרמה לחברה 15.9.2016את ההסכם שנכרת בין החברה לבין פסגות לבין בלנדר ישראל ביום 
ביום בניגוד לתוכניותיה העסקיות. ₪מיליון 4.5נזקים כספיים, בדמות הצורך להזרים לבלנדר ישראל הון נוסף בסך 

הגישה פסגות 24.12.2020לבין המרצת הפתיחה שלעיל. ביום הגישה החברה בקשה לאחד בין תביעה כספית זו3.12.2020
) למעט זהות 2) המרצת הפתיחה שהגישו הייתה ממוקדת ופשוטה מאוד מבחינה עובדתית; (1תגובה לבקשה וטענה כי (

הצדדים בשני ההליכים, אין קשר בין ההליכים מבחינת המסכת העובדתית והשאלות המשפטיות: לטענת פסגות, הטענות 
כתב התביעה שהגישה החברה אינן רלוונטיות לטענת פסגות כנגד דילול מניותיה; וכך, לטענת פסגות, בבחינת טענותיה ב

בהמרצת הפתיחה בית המשפט אינו נדרש להכריע האם פסגות הפרה את ההסכם שכן העניין אינו רלוונטי לטענה כי דוללה 
י יעילות הדיון מצדיקים הפרדה בין שני ההליכים שכן בירור שלא כדין. בשל טענות אלו פסגות סבורה כי דווקא טעמ

תובענתה צריך להיות קצר וממוקד בעוד בירור התביעה שלנו הינו מורכב הרבה יותר. בכל מקרה, פסגות טוענת כי הכרעה 
בהתאם להחלטת בית בבקשה זו לאחד בין ההליכים צריכה להיעשות רק לאחר הגשת כתבי ההגנה בשני ההליכים. 

ואילו החברה נדרשת 17.1.2021נדרשת להגיש תשובה לבקשה לאיחוד עד ליום , בלדר ישראל 27.12.2020המשפט מיום 
. 24.1.2021להגיש תגובה לתשובה לבקשה לאיחוד עד ליום 

במעמד צד אחד להורות על קיום הדיון בדלתיים סגורות הגישה פסגות "בקשה בהולה למתן צו ארעי2.12.2020ביום 
פסגות לחוק העוולות המסחריות", במסגרתה טענה כי מידע הנזכר בפרוטוקול דירקטוריון23ולמתן צו מגן לפי סעיף 

2.12.2020אשר צורף כנספח לתביעה הכספית שהגישה החברה הינו חסוי וכולל סודות מסחריים רבים של פסגות. ביום 
נתן בית המשפט (כב' השופט מ' אלטוביה) צו ארעי כמבוקש והתיק סווג כ"חסוי לציבור ופתוח לצדדים" ובית המשפט 
הורה לצדדים וכל מי שנחשף לפרוטוקול ולמידע המצוי בו שלא להעביר את הפרוטוקול ו/או המידע המצוי בו לצדדים 

הגישה פסגות תגובה 24.12.2020ביום. 9.12.2020שלישיים עד להחלטה אחרת. החברה הגישה תגובה לבקשה ביום
לתשובה לבקשת פסגות בעניין חיסיון הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון שלה, במסגרתה פסגות טענה, כי על אף 
שהפרוטוקולים, לטענת פסגות, הושגו בדרך לא חוקית ואינם רלוונטיים להליך, פסגות אינה מתנגדת לכך שהם יובאו 

ית המשפט במסגרת ההליך בין הצדדים, ובלבד שיינתן במסגרתו צו מגן, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר ובכלל זה לעיני ב
הם לא יועברו לצדדים שלישיים ויושמדו בסוף ההליך. 
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(המשך)התקשרויות-15ביאור 

מכתב פנייה מוקדמת בטרם הגשת תובענה ייצוגית

פנייה מוקדמת בטרם הגשת תובענה ייצוגית מכוח חוק ,הבת, בלנדר ישראלהתקבלה אצל חברת 2020באפריל 26ביום 
כי אתר האינטרנט שבאמצעותו ובמסגרתו מעניקה בלנדר בטענה"המכתב"), בסעיף זה:(2006-תובענות ייצוגיות, תשס"ו

וה הפרה של תקנות הנגשת האתר ופרסום הצהרת נגישות מהו-וכי איכדין ידה, אינו מונגש -ישראל את השירות המוצע על
.2013-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג

בהתאם -החברה הבהירה כי, האתר עבר לפני זמן רב התאמות הנגשה . דחתה את הנטען בוובלנדר ישראל השיבה למכתב 
מופיע בשולי עמוד האתר, הן בשפה להוראות הדין; כי, תוסף ההנגשה, הכולל גם את הצהרת הנגישות מושא המכתב,

העברית והן בשפה האנגלית וכפי הנראה, במסגרת עדכוני מערכת שוטפים, תוסף ההנגשה אשר הוצב באתר, נשמט ממנו, 
ומדובר בתקלה טכנית, אשר הוסדרה מיד בסמוך לאחר קבלת המכתב, וכי מצב דברים זה,  בו 

ופעלה לתיקון התקלה הטכנית שנפלה באתר, והכל בתוך פרק זמן החברה הציבה מלכתחילה את תוסף ההנגשה באתר,
בלנדר קצר לאחר קבלת המכתב, אינו מהווה הפרה של הוראות הדין, בוודאי לא כזו המקנה לפונים זכות לפיצוי כלשהו.

ותם ישראל הבהירה לפונים כי ככל שעל אף האמור במכתביה יבחרו הפונים לנקוט הליכים משפטיים כנגדה, תראה א
בלנדר ישראל אחראים באופן ישיר לכל ההוצאות המשפטיות והאחרות שהליך כאמור יסב לה, והיא תעמוד על כך שאלה 

תושתנה במלואן על כתפיהם.

מנותני אשראי וצדדים קשוריםהלוואות–16ביאור 

להלן ההרכב:
שיעור ריבית
אפקטיבית

בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31
201920192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח%

–"החוב הבכיר") –אשראי מגוף מוסדי אירופאי (להלן 
ראה ס' א'

 7.5%-8.0%26,29912,875

11%11,7205,941ראה ס' ב'–"החוב הנחות") –אשראי מאחרים (להלן 

38,01918,816הצגה בדוח על המצב הכספי:

-4,590התחייבויות שוטפות
33,42918,816התחייבויות לא שוטפות

38,01918,816סה"כ

קווי אשראי

הלוואות מגוף מוסדי אירופאי.א

(להלן: 1, עם גוף מוסדי UAB BLENDER LITHUANIAהתקשרה החברה הבת בליטא, 2017בדצמבר, 13ביום 
1בליטא. החברה הבת בליטא תשלם למוסדי ת הבתמיליון יורו ללקוחות חבר3בסך ") לשם הקמת קו אשראי 1"מוסדי 

שתשולם על בסיס חודשי.8%ריבית שנתית של 
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, עם שתי קרנות השקעה UAB BLENDER LITHUANIAהתקשרה החברה הבת בליטא, 2019ביוני, 14ביום 
מיליון יורו ללקוחות 5יצירת קו אשראי נוסף בסך ") לטובת 2אירופאיות המאוגדות תחת קבוצת אחת (להלן: "מוסדי 

שתשולם על בסיס חודשי.7.5%ריבית שנתית של 2מוסדי להחברה בליטא. החברה הבת בליטא תשלם 

אלפי יורו 3,000-ואלפי יורו6,775-הבת בליטא הסתכמו לתחברל2מוסדי -ו1קווי האשראי שהועמדו ע"י מוסדי יתרת
, בהתאמה.2018-ו2019צמבר בד31נכון ליום 

אחריםהלוואות מבעלי עניין ו.ב

, בהסכמי BLENDER UK LIMITED, התקשרה החברה הבת באנגליה, 2019בנובמבר 7-ל2018ביולי 4בין התאריכים 
ולצורך עמידה 2מגוף מוסדי ו1הלוואה עם שבעה מלווים לשם העמדת חוב נחות לקווי האשראי שהתקבלו מגוף מוסדי 

חברת הבת באנגליה .בחברה וקרוביוהינם בעל השליטה. חלק ממעמידי החוב הנחותשנקבע בהסכם עמםLTVביחס 
הבת בליטא, כאשר האחרונה מעמידה הלוואות אלה ללקוחותיה.תהעמידה הלוואות אלה כקווי אשראי לחבר

אלפי יורו נכון ליום 1,460-ו3,236-באנגליה הסתכמו לסך קווי האשראי שהועמדו ע"י מלווי החוב הנחות לחברת הבת 
, בהתאמה. 2018-ו2019בדצמבר 31

פירעון קרן ההלוואה יחל בתום שנתיים וחודש ממועד חתימת כל הסכם הלוואה.

הלוואות מנותני אשראי וצדדים קשורים (המשך)-16ביאור 

גין יתרת הקרן הבלתי מסולקת נקבעים כתלות בהכנסות מחוזי גובה החזר הקרן החודשי ושיעור הריבית הנצברת ב
1מחויבת לשלם באותו חודש למוסדי בליטאההלוואה בפלטפורמה של בלנדר ליטא בחודש מסוים והסכום שהחברה

עם תקרה קבועה.,על פי ההסכם עמה2מוסדיו
נצברה בגינה משולמים על בסיס חודשי. שהחזרי הקרן ותשלומי הריבית 

הלוואות מאחרים

מיליון יורו, 1חתמה החברה על הסכם הלוואה עם מלווה פרטי לשם העמדת קו אשראי בסך 2017באוקטובר 10ביום 
. בגין BLENDER ITALIA S.R.Lשישמש למתן הלוואות ללקוחות פלטפורמת ההלוואות של חברת הבת באיטליה, 

אשר ישולם לו ע"י לווי הפלטפורמה באיטליה.,7%בשיעור שנתי של הלוואה זו יהא זכאי המלווה לתשלום ריבית קבוע 

דוחות הכספייםהלוואות שהתקבלו לאחר תאריך ה

החברה התקשרה בהסכמי הלוואה נוספים, כדלהלן:
, עם חברת השקעות ("חברת UAB BLENDER LITHUANIA, התקשרה החברה הבת בליטא, 2020בינואר 17ביום 

מיליון יורו ללקוחות החברה בליטא ובלטביה. באפשרות חברת 5שלדת קו אשראי בסךההשקעות") לטובת העמ
-תשלם למלווה עמלת איבליטאמיליון יורו. החברה7להחליט על מימוש האופציה להגדלת קו האשראי בעוד ההשקעות
מלת ההתחייבות תשולם . עבליטאלשנה, מתוך סכומי הלוואה שטרם הועמדו כהלוואות ללקוחות החברה2%ניצול של 

לאחר תאריך אשר תשולם באופן חודשי.8.5%תשלם לחברת ההשקעות ריבית שנתית של בליטא מדי חודש. החברה 
מיליון יורו.2קעות וסכום האשראי נקבע על שעודכן ההסכם עם חברת הה2020בחודש מרץ , דוחות הכספייםה

, בהסכם הלוואה עם חברה נוספת BLENDER UK LIMITED, התקשרה החברה הבת באנגליה, 2020בפברואר 13ביום 
בחברה. השליטהבעל קרובו של . בעלי החברה המלווה נמנים על 2לשם העמדת חוב נחות לקו האשראי שהתקבל ממוסדי 

אלפי יורו.275סך ההלוואה שהתקבלה הינו 
יחל בתום שנתיים וחודש ממועד חתימת כל הסכם הלוואה.פירעון קרן ההלוואה 

גובה החזר הקרן החודשי ושיעור הריבית הנצברת בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת נקבעים כתלות בהכנסות מחוזי 
על 2מחויבת לשלם באותו חודש למוסדי בליטאההלוואה בפלטפורמה של בלנדר ליטא בחודש מסוים והסכום שהחברה

החזרי הקרן ותשלומי הריבית נצברה בגינה, משולמים על בסיס חודשי. עם תקרה קבועה.,עמהפי ההסכם 
הבת בליטא, כאשר האחרונה מעמידה הלוואות תחברת הבת באנגליה העמידה הלוואה זו כהרחבה לקו האשראי לחבר

אלה ללקוחותיה.

הסכם הלוואה שתשמש לצרכיה השוטפים של , עם בנק הפועלים בע"מ בבלנדר ישראלהתקשרה 2020במאי, 13ביום 
המשולמת באופן חודשי. משך 2.734%של מתואמתאלפי ש"ח נושאת ריבית שנתית320החברה. סך ההלוואה הינו 

שנים כאשר החזרי קרן ישולמו החל משנה ממועד הקמת ההלוואה.5תקופת ההלוואה הינו 

:2וגוף מוסדי 1גוף מוסדי אמות מידה פיננסיות עם התניות ו.ג
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) לא יעלה LTV Ratioיחס היתרה הבלתי מסולקת של ההלוואה לסך קו האשראי (חוב בכיר+חוב נחות) (להלן: -
בתקופה שמתחילה במועד החתימה על החוזה ומסתיימת לאחר שנה אחת מתאריך תחילת החזרי הקרן 75%על 

)Run off date.(
.70%לא יעלה על LTV Ratio-ועד לסילוקה המוחלט של ההלוואה, הRun off date-החל מתום שנה אחת מה-
על גובה הלוואה מקסימלי בתיק ההלוואות המיוחס לקו האשראי.מסוימות הגבלות -
על משך חיי הלוואות בתיק ההלוואות המיוחס לקו האשראי.מסוימותהגבלות-
שבי ליטא.הלוואות מתיק ההלוואות המיוחס לקו האשראי יועמדו אך ורק לתו-
ת וחשבון בנק המיוחס למוסדי יהיה משועבד למוסדי לכל אורך חיי ההלוואה.ותיק ההלווא-
אמות מידה פיננסיות נוספות.-

, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המצוינות לעיל.2019בדצמבר 31נכון ליום 

צדדים קשורים ובעלי עניין-17אור יב

להלן ההרכב:א.

בדצמבר31בדצמבר31
20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח

יתרות חובה:
-17חייבים אחרים

יתרות זכות:
8,8272,146(כולל חלויות שוטפות)הלוואות

65102זכאים ויתרות זכות

2019יתרות זכויות שימוש בחכירות והתחייבויות בגין חכירות אשר מופיעות בדוחות על המצב הכספי לשנים 
מייצגות ברובן עסקאות עם בעלי עניין.2018-ו

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:ב.

בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

-76115הוצאות מימון

--3הכנסות מימון
2,9581,6094,531הוצאות הנהלה וכלליות

דמי שכירות אשר שולמו לבעלי עניין בחברה.,הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות שכר לבעלי עניין ולדירקטורים וכן
כי עיסקאות השכירות הינן במחירי שוק.,הנהלת החברה מאמינה

התקשרויות.15בנוגע להתקשרויות בגין שכירות וחכירות ראה ביאור למידע



פיננסי טכנולוגיות בע"מ)-(לשעבר: ויבע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות
ביאורים לדוחות הכספיים

39

(המשך)צדדים קשורים ובעלי עניין-17אור יב

תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים:ג.

מוצרים מוגדרים כאנשי המפתח הניהוליים בחברה. להלן סך התגמול ראש אגףוהטכנולוגיראש אגףמנכ"ל החברה, 
הניהוליים בחברה ולחברי הדירקטוריון:חלאנשי המפת

דירקטורים
אנשי מפתח 

ניהוליים
2019בדצמבר, 31לשנה שהסתיימה ביום 

אלפי ש"חאלפי ש"ח

2561,453הטבות לזמן קצר
-742מניותתשלום מבוסס 

9981,453סה"כ

23מספר אנשים

דירקטורים
אנשי מפתח 

ניהוליים
2018,בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

אלפי ש"חאלפי ש"ח

168923הטבות לזמן קצר
125תשלום מבוסס מניות

180928סה"כ

33מספר אנשים
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(המשך)צדדים קשורים ובעלי עניין-17אור יב

:(המשך)תגמול והטבות לבעלי עניין ואנשי מפתח ניהולייםג.

דירקטורים
אנשי מפתח 

ניהוליים
2017, בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

אלפי ש"חאלפי ש"ח

226923קצרהטבות לזמן
1132,835תשלום מבוסס מניות

3393,758סה"כ

43מספר אנשים

אלפי ש"ח,  1,108: 2018אלפי ש"ח (2,451הינו 2019סך ההטבות והתגמול לחברי ההנהלה הבכירה של החברה בשנת 
אלפי ש"ח).4,097: 2017

: פרופורמהביאור.ד

. עיקרי השינויים ותטכנולוגיוראש אגףמנכ"ל החברה שלהעסקתםתנאיעודכנוישתתבצע הנפקה לציבור, ככל
נלווים םהינם העלאה בשלבים של שכר הבסיס, עדכון לתנאים הסוציאליים, תשלום בגין אחזקת רכב ותנאי

-נוספים. כן זכאים מנכ"ל החברה וראש אגף הטכנולוגיות למענקים המותנים בתוצאות החברה ולתשלום בגין אי
תחרות.

, הוענקו 2020בספטמבר 30-אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח, בתאריך ה-19בנוסף, כפי המפורט בביאור 
ש"ח למניה, כאשר 1, בעלות תוספת מימוש של חדאל ת כאופציו100,000ה טכנולוגיוראש אגףמנכ"ל החברה ל

.של האופציותהתיאורטיאת שווייןבאופן ראשוניהחברה חישבהההבשלה הינה מיידית.
5, משך חיים צפוי 37.6%, תנודתיות צפויה ש"ח69הפרמטרים שנלקחו בחשבון לצורך החישוב הינם: מחיר מניה 

סך ההטבה הנובעת מהענקת האופציות .0%ושיעור דיבידנדים צפוי 0.95%שנים, שיעור ריבית חסרת סיכון 
, כפי 2020בדצמבר 31והצפויה להיזקף באופן חד פעמי לדוחות הכספיים במהלך ששת החודשים שיסתיימו ביום 

2020בדצמבר 31ליום טרם פירסום הדוחות אלפי ש"ח.13,562שחושבה בשווי תיאורטי על ידי החברה, הינה 
יה החברה לבצע הערכת שווי חיצונית להענקות אלה. בעקבות כך שווי זה עשוי להשתנות.צפו

(על קודמותלתקופותהכספייםבדוחותמשתקפיםהיוהחדשיםההעסקהתנאינתוני פרופורמה בהנחה כי להלן
):החברהשללבעליםהמיוחסיםהתאגידהפסדיאורווחיבסיס
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(המשך)צדדים קשורים ובעלי עניין-17אור יב
(המשך):פרופורמהביאור.א

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201920182017ש"ח באלפי

:פרופורמהנתוני
4,2184,08210,757ופיתוחמחקרהוצאות
9,4197,01612,487הנהלה וכלליות הוצאות
14,56116,02928,408תפעולי הפסד
14,79816,01428,730לתקופה הפסד
15,53315,820586,28כולל לשנההפסד"כ סה

2.983.276.31למניה  (בש"ח) ומדוללבסיסי הפסד

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201920182017ש"ח באלפי

:בפועלנתונים
1,6861,3913,124מחקר ופיתוח הוצאות
6,9844,3434,889הנהלה וכלליות הוצאות
9,59410,66513,177תפעוליהפסד
9,83110,65013,499לתקופה הפסד
10,56610,45613,355כולל לשנההפסד"כ סה

1.982.102.84(בש"ח)למניהומדוללבסיסיהפסד

ועדאלפי ש"ח 2,436-כטווח שלמגידול בהוצאות שכר הבסיס וההוצאות הנלוות לשכר ביםבנתוני הפרופורמה נובעשינוייםה
, 2017-2019לכל אחת מהשנים אלפי ש"ח1,725אלפי ש"ח ועד 1,260-של כבטווח אלפי ש"ח, מתגמול מבוסס ביצועים 3,654

.  2017פעמי בשנת -אלפי ש"ח, הנזקפים באופן חד1,275-תחרות בסך של כ-ממענק איואלפי ש"ח 10,260-מתגמול הוני של כ

רווח והפסד-18אור יב

עלות השירותים .א

בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

3,1962,9042,073נלוותשכר, משכורות והוצאות 

469221130עלויות חשבון נאמנות

1,2081,1191,068פחת והפחתות

709475271אחרות

5,5824,7193,542
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רווח והפסד (המשך)-18אור יב

הוצאות מחקר ופיתוח.ב

בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

ש"חאלפי אלפי ש"חאלפי ש"ח

1,1517372,546שכר והוצאות נלוות
186323161רשיון תכנה

242179378שרותים טכנולוגיים

10715239אחרות

1,6861,3913,124

הוצאות מכירה ושיווק.ג

בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

1,3751,002393שכר והוצאות נלוות
-1,392384עמלות שיווק 

1,6313,1913,583קידום ומדיה

43115אחר

4,4414,6923,976

הוצאות הנהלה וכלליות.ד

בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום 

201920182017

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

3,2361,4522,581שכר והוצאות נלוות
327534451שכירות

-23158פחת והפחתות
1,7471,4091,529שרותים מקצועיים

207193131משרדיות

1127529ביטוח

124182131נסיעות

1,00044037(*)אחרות

ו'.2ביאורראה,התאמה לא מהותית(*)
6,9844,3434,889
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אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח-19אור יב

:הרשוםהמניותהוןהגדלת
ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בדבר הגדלת ההון הרשום -התקבלה החלטה על2020בספטמבר 30ביום 

מניות 100,000,000-לש"ח, המחולקים 1,000,000-מניות רגילות, ל10,000,000-ש"ח המחולקים ל100,000-של החברה מ
רגילות, הנתונים בדוחות הכספיים לא תוקנו למפרע על מנת לשקף שינוי זה.

:SAFEהסכמי 
SAFE, החלה החברה בתהליך גיוס הון באמצעות מכשיר 2020חודש ספטמבר החל מ, דוח על המצב הכספילאחר תאריך ה

-כלחברה ויעמידיםהמשקיעהם), לפי"המשקיעים", לפי העניין-ו"SAFE-ההסכמי(להלן: "יםפרטיממספר משקיעים
ינם הSAFE-המיהתנאים המרכזיים של הסכ.מיליון דולר בתמורה לשירותים1.56במזומן וכן דולרמיליון 2.55

מר סכום ההשקעה יו–מיליון דולר (כולל באמצעות הנפקה לציבור)3במקרה שבעתיד החברה תגייס לפחות :כדלקמן
יהיו יםמשווי המניה שנקבע באותו גיוס. המניות שהחברה תנפיק למשקיע15%-למניות החברה לפי שווי מניה הנמוך ב

במקרה של מכירת החברה לפני המרת סכום ההשקעה למניות או פירעונו, ;זהות למניות אשר יונפקו כחלק מגיוס ההון
מניות של החברה, כאשר החלק היחסי יחושב לפי כמות המניות חלק יחסי מהתמורה שזכאים לה בעלי הויקבליםהמשקיע

במקרה ;15%לו ההשקעה היתה מומרת למניות לפני מכירת החברה לפי שווי המניה במכירה בניכוי יםשהיו למשקיע
לקבל את סכום םזכאיויהייםהמשקיע–שהחברה תלך להליך פירוק לפני המרת סכום ההשקעה למניות או פירעונו

החברה לא תבצע גיוס הון כאמור לעיל,  SAFE-המיחודשים ממועד החתימה על הסכ18במקרה שתוך ;ההשקעה בחזרה
סכום ההשקעה יומר למניות הבכירות ביותר שיש באותה עת –הנפקה לציבור, תימכר לצד שלישי או תפתח בהליך פירוק 

.האחרון שהחברה גייסה לפיובחברה, לפי מחיר למניה השווה למחיר למניה
, סכום ההשקעה יעודכן ויצבור ריבית שנתית בהסכםלתאריך המצוין עד כמו כן, במקרה שלא תבוצע הנפקה ציבורית 

.8%בשיעור של 

הענקת אופציות:
תוספות המימוש של אופציות לעובדים.33,500, הוחלט ע"י דירקטוריון החברה על הענקה של 2020בספטמבר 8בתאריך 

שנים ממועד ההענקה.4-דולר למניה. תקופות ההבשלה של האופציות הינן עד כ12-ל9.13האופציות נעות בין 
תוספות המימוש .אופציות נוספות455,756, הוחלט ע"י דירקטוריון החברה על הענקה של 2020בספטמבר 30בתאריך 

-דולר למניה. תקופות ההבשלה של האופציות נעות בין הבשלה מיידית לבין עד כ12-ש"ח ל0.01של האופציות נעות בין 
האסיפה אושרו ע"יהוענקו לבעלי ענין בחברה אשר אופציות 300,000שנים ממועד ההענקה. מתוך הענקה זו, סך של 4

200,000-ביחס לש"ח למניה1תוספת המימוש של האופציות לבעלי ענין הינה .הכללית של בעלי המניות של החברה
, כאשר ההבשלה הינה מיידית.אופציות100,000-ש"ח למניה ביחס ל0.01-אופציות ו

ש"ח 0.01-מניות של החברה בתמורה ל100,000-אופציות ל100,000מומשו ע"י אחד מבעלי העניין 2020בדצמבר 6ביום 
ניה.לכל מ
82,159-למתווך בעסקה שביצעה החברה, ל2018מבר נובאופציות, שהוענקו בחודש 82,159מומשו 2020דצמבר ב7ביום 

ש"ח לכל מניה.0.01-מניות בתמורה ל
ש"ח 0.01-מניות של החברה בתמורה ל121,500-אופציות ל121,500מומשו ע"י אחד מבעלי העניין 2021בינואר 4ביום 

לכל מניה.

:הוןשטרהנפקת
מיליון ש"ח. שטר ההון אינו נושא ריבית ואינו 1ישראל לחברה שטר הון בסך בלנדרהנפיקה2020בדצמבר30בתאריך
.מדד כלשהו ויפרע על פי הוראת בלנדר ישראל או עם פירוקהצמוד ל

:אשראיבכשלהלוואותתיקמכירת
-המהווים כ,א' אירו77-לכהתמורבזה במועד שהיו בכשל אשראיפגומותהלוואותו, נמכר2020בר אוקטובמהלך חודש 

בעקבות מכירה זו החברה צפויה לרשום רווח לא מהותי בחציון השני .א' אירו354בסך ערכן המקורי של הלוואותמ22%
.2020של שנת 

הלוואות שהתקבלו לאחר תאריך הדוחות הכספיים

.16ראו ביאור 

אחרים:הסכמים 

הסכם שירותי ניהול מוקד שירות לקוחות

, החברה התקשרה עם וואן קול סנטר בע"מ בהסכם למתן שירותי ניהול מוקד שירות לקוחות במיקור 2020בחודש מאי 
חוץ. להערכת החברה, השינוי המבני כאמור, יסייע ליכולתה להתייעל ולהרחיב את כוח האדם שלה בצורה מהירה ונוחה. 



פיננסי טכנולוגיות בע"מ)-(לשעבר: ויבע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות
ביאורים לדוחות הכספיים

44

–תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ("סולו") -20אור יב
לצרכי מס הכנסה

ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9החברה אינה מציגה דוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות תקנה .א
זניח לקורא הדוחות הן מבחינת , עקב כך שאין בדוחות אלו לספק מידע נוסף שאינו1970ומידיים), התש"ל 

הנכסים וההתחייבויות והן מבחינת הרווח וההפסד.

המדיניות החשבונאית שיושמה לגבי תמצית הנתונים הנ"ל זהה לזו שיושמה לגבי הדוחות הכספיים השנתיים .ב
לעיל.2המאוחדים כמפורט בביאור 

חות על רווח או הפסד ורווח כולל.דוחות כספיים אלה כוללים את נתונים הדוחות על המצב הכספי ודו.ג



פיננסי טכנולוגיות בע"מ)-(לשעבר: ויבע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות
ביאורים לדוחות הכספיים

45

–תמצית נתונים המתייחסים לדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ("סולו") -20אור יב
(המשך)לצרכי מס הכנסה

דוחות על המצב הכספי
20192018

אלפי ש"חאלפי ש"ח

נכסים

נכסים שוטפים
3,0087,963מזומנים ושווי מזומנים

8080מזומנים מוגבלים
213728חייבים אחרים

3,3018,771סה"כ נכסים שוטפים

נכסים לא שוטפים
17,17816,131השקעה בחברות בנות 

4832רכוש קבוע, נטו
173404זכויות שימוש בחכירות
1,3701,498נכסים בלתי מוחשיים

18,76918,065שוטפיםלא סה"כ נכסים 

22,07026,836סה"כ נכסים

התחייבויות והון עצמי

התחייבויות שוטפות
270173ספקים ונותני שירותים

176229התחייבות בגין חכירות זמן קצר
1,2282,233זכאים ויתרות זכות
1,6742,635שוטפותסה"כ התחייבויות

התחייבויות לא שוטפות
176-התחייבות בגין חכירה זמן ארוך 

176-שוטפותלאסה"כ התחייבויות

1,6742,811סה"כ התחייבויות

הון עצמי
5049הון מניות 

43,67340,465פרמיה על מניות
12,69311,689קרנות
)28,178()36,020(נצברהפסד

20,39624,025סה"כ הון עצמי

22,07026,836סה"כ התחייבויות והון



פיננסי טכנולוגיות בע"מ)-(לשעבר: ויבע"מבלנדר טכנולוגיות פיננסיות
ביאורים לדוחות הכספיים

46

הפעילותתוצאות

201920182017
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

516453362סה"כ הכנסות

עלויות והוצאות

1,3331,3221,192עלות השירותים
7042332,199הוצאות מחקר ופיתוח 
-143136הוצאות מכירה ושיווק
6,0884,5792,913הוצאות הנהלה וכלליות

8,2686,2706,304סה"כ הוצאות תפעול

7,7525,8175,942הפסד תפעולי

-87-הכנסות מימון 
9015312הוצאות מימון 
312)72(90מימון(הכנסות)סה"כ הוצאות

7,8425,7456,254הפסד לפני מסים על הכנסה

---מסים על הכנסה

7,8425,7456,254הפסד נקי 



בע"מפיננסיותטכנולוגיותבלנדר

טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: 

מאוחדיםדוחות כספיים ביניים 

2020ביוני 30ליום

בלתי מבוקרים



פיננסי טכנולוגיות בע"מ) -בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ (לשעבר: וי

תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים

הענייניםתוכן 

עמוד

1דוח רואי החשבון המבקרים

2ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על המצב הכספי

3תמצית דוחות רווח והפסד ביניים מאוחדים

4תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים

5ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על השינויים בהון

6ביניים מאוחדיםתמצית דוחות על תזרימי המזומנים

7-17המאוחדיםבינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים



סומך חייקין
KPMGמגדל המילניום 
609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

6100601תל אביב 
800068403

לבעלי המניות של יםהחשבון המבקרירואדוח סקירה של 

כנולוגיות בע"מ)טפיננסי-וי(לשעבר: טכנולוגיות פיננסיות בע"מ בלנדר

מבוא

וחברות בנות שלה טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"משל המצורףהכספיהמידעאתסקרנו
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים2020ביוני 30הקבוצה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום –(להלן 

.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםששה ושלושהלתקופות שלהמזומניםהרווח הכולל, שינויים בהון ותזרימי,והפסדרווחעל
 IASלתקן חשבונאות בינלאומי כספי לתקופות ביניים אלו בהתאםמידעשלולהצגהלעריכהאחראיםהדירקטוריון וההנהלה

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 34
בהתבסס עלאלובינייםותלתקופכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1970-(דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

.סקירתנו

הסקירההיקף

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"חשבון בישראלרואילשכתשל2410(ישראל) סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
אנשיםעםבעיקר,מבירוריםביניים מורכבתלתקופותכספימידעשלסקירההישות".שלהמבקררואה החשבוןידיעלהנערכת

במידהבהיקפההינה מצומצמתסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,הכספיים והחשבונאייםלענייניםהאחראים
לכלביטחון שניוודעלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםלתקני ביקורתבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.מזוהים בביקורתלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

מסקנה

,הבחינות המהותיותמכלאינו ערוך,ל"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנובא לתשומתלא, סקירתנועלבהתבסס
.IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, לא בא 
.1970-המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל

למקורות המימון העתידיים לדוחות הכספיים בקשר א'1, אנחנו מפנים את תשומת הלב לביאור את מסקנתנו הנ"למבלי לסייג 
של החברה.

סומך חייקין
רואי חשבון

2021בינואר 7



יות בע"מ) פיננסי טכנולוג-בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ (לשעבר: וי

תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים

2

בדצמבר 31ליום ביוני30ליום 
202020192019

מבוקרבלתי מבוקר
אלפי ש"ח

נכסים

שוטפיםנכסים
10,28714,8507,685מזומניםושווימזומנים
808080מוגבליםמזומנים
1,6322,4462,008אחריםחייבים
9,0402,34510,091ללקוחותהלוואותשלשוטפותחלויות

21,03919,72119,864שוטפיםנכסים"כ סה

שוטפיםלאנכסים
431,13924,85026,552ללקוחותהלוואות

213135174נטו, קבוערכוש
1,2931,2671,382מוחשייםבלתינכסים
319289519שימושזכותנכסי
32,96426,54128,627שוטפיםלא"כ נכסים סה

54,00346,26248,491נכסים"כ סה

עצמיוהוןהתחייבויות
שוטפותהתחייבויות

4,5964,9314,590הלוואותשלשוטפותחלויות
854984872שירותיםונותניספקים
3,0203,3872,871זכותויתרותזכאים

110232226קצרזמןחכירותבגיןהתחייבות
8,5809,5348,559שוטפותהתחייבויות"כ סה

שוטפותלאהתחייבויות
1,346373623ארוךלזמןאחרותהתחייבויות

40,63426,18033,429ארוךלזמןהלוואות
21959301ארוךזמןחכירותבגיןהתחייבויות

42,19926,61234,353שוטפותלאהתחייבויות"כ סה

50,77936,14642,912התחייבויות"כ סה

עצמיהון
514950מניות הון

45,89743,78043,673מניותעלפרמיה
14,60914,59114,532קרנות
)52,677()48,305()57,333(נצברהפסד
3,22410,1155,578החברהשלהשליטהלבעליהמיוחסעצמיהון"כ סה

11-שליטהמקנותשאינןזכויות
3,22410,1165,579עצמיהון"כ סה

54,00346,26248,491והוןהתחייבויות"כ סה

אביבדורון
הדירקטוריון"ר יו

אביבגל
דירקטוריוןוחבר"ל מנכ

גפןחגי
כספים"ל סמנכ

2021בינואר7אישור הדוחות הכספיים: תאריך

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםהכספייםלדוחותהמצורפיםהביאורים



פיננסי טכנולוגיות בע"מ) -בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ (לשעבר: וי

ביניים מאוחדיםורווח כולל אחר רווח והפסד עלתמצית דוחות

3

הכנסות

5,2013,4978,836עמלות מפעילות אשראי
1,9061,2662,941מהלוואות ללקוחותריביתהכנסות
7117170אחרותהכנסות 

7,1144,88011,947ברוטו, הכנסות"כ סה
)821()334()1,119(הוצאות להפסדי אשראי

)2,027()788()1,419((*)הוצאות ריבית הקשורות לפעילות הלוואות
4,5763,7589,099, נטוסה"כ הכנסות

עלויות והוצאות

2,4092,6905,582השירותיםעלות 
7348291,686הוצאות מחקר ופיתוח
2,1242,2904,441הוצאות מכירה ושיווק

3,7283,1326,984(*)הוצאות הנהלה וכלליות

8,9958,94118,693תפעולסה"כ הוצאות 

4,4195,1839,594הפסד תפעולי

237273151, נטומימוןהוצאות 

4,6565,4569,745לפני מיסים על הכנסהפסדה

1386מיסים על הכנסה

4,6575,4599,831לתקופההפסד 

מקנות הפסד נקי מיוחס לבעלי זכויות שאינן
177שליטה

4,6565,4529,824לבעלי מניות החברההפסד נקי המיוחס 

4,6575,4599,831נקיהפסד

הפסד נקי למניה המיוחס לבעלי מניות החברה

0.921.11.98הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

ג'. 1, ראה ביאור התאמה לא מהותית(*) 

.הביאורים מצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

לשנה
שהסתיימהשהיששללתקופה
ביוםביוםשהסתיימהחודשים

בדצמבר31ביוני30
202020192019

(מבוקר))מבוקרבלתי()מבוקרבלתי(
אלפי ש"ח 



פיננסי טכנולוגיות בע"מ) -בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ (לשעבר: וי

ביניים מאוחדיםאחרכוללוהפסד ורווחרווחתמצית דוחות על 

2

לשנה
שהסתיימהשהיששללתקופה
ביוםביוםשהסתיימהחודשים

בדצמבר31ביוני30
202020192019

(מבוקר))מבוקרבלתי()מבוקרבלתי(
ש"חאלפי 

4,6575,4599,831נקיהפסד 

פריטי רווח (הפסד) כולל אחר שלאחר
שהוכרו לראשונה ברווח הכולל הועברו 

או יועברו לרווח והפסד

)735()615(17קרן תרגום של פעילות חוץ 

אחר לשנה שלאחר לכולרווח (הפסד)סה"כ
שהוכר לראשונה ברווח הכולל הועבר או 

)735()615(17יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

4,6406,07410,566כוללהפסדסה"כ 

.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



פיננסי טכנולוגיות בע"מ) -בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ (לשעבר: וי

ביניים מאוחדיםעל השינויים בהוןדוחות 

3

סך הכל
זכויותהון עצמי
שאינןהמיוחס

סך הכלמקנותלבעליהפסדמניות
הוןשליטהמניותנצברקרן הוןתרגוםפרמיהרגילות

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

לתקופה של שישה חודשים
ביוני30שהסתיימה ביום 

(בלתי מבוקר)2019
11,923811,931)42,853(20194940,46526513,997בינואר1יתרה ליום 

3,3153,3153,315הנפקת מניות
944944944תגמול מבוסס מניות לעובדים

)6,074()7()6,067()5,452()615(כוללהפסד 

10,115110,116)48,305(14,941)350(20194943,780ביוני 30יתרה ליום 

לתקופה של שישה חודשים
ביוני30שהסתיימה ביום 

(בלתי מבוקר)2020
5,57815,579)52,677(15,002)470(20205043,673בינואר 1יתרה ליום 

12,2242,2252,225הנפקת מניות
606060תגמול מבוסס מניות לעובדים

)4,640()1()4,639()4,656(17כוללהפסד 

3,224-3,224)57,333(15,062)453(20205145,897ביוני 30יתרה ליום 

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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שהסתיימהלשנה שהיששללתקופה
ביוםביוםשהסתיימהחודשים

בדצמבר31ביוני30
202020192019

(מבוקר))מבוקרבלתי()מבוקרבלתי(
אלפי ש"ח

שוטפתמפעילותמזומניםתזרימי
)9,831()5,459()4,657(הפסד נקי

תזרים המזומנים שנבעו הדרושות כדי להציג אתהתאמות
מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת:

272253ות כולל בגין נכסי זכות שימושפחת והפחת
5328701,250הפחתה של רכוש אחר

609441,005עסקאות תשלום מבוסס מניות
שינויים בנכסים והתחייבויות:

320)252(327שוטפים אחריםגידול (קיטון) בהוצאות מראש ונכסים
)18,579()9,027()3,492(ללקוחותבהלוואותגידול

5531,7781,512והכנסות נדחותגידול בזכאים ויתרות זכות
7,21112,08419,023גידול בהלוואות לשלם
523412)18(גידול (קיטון) בספקים

)4,835(5431,483שוטפת (ששימשו לפעילות)פעילותנבעו ממזומנים נטו ש

השקעהמפעילותמזומניםתזרימי
)111()48()67(רכישת רכוש קבוע

)1,134()638()443(בנכסים בלתי מוחשייםגידול 

)1,245()686()510(לפעילות השקעהמזומנים נטו ששימשו

מימוןמפעילותמזומניםתזרימי
2,2253,3153,209ת, נטותמורה מהנפקת מניו

--320הלוואה מתאגידים בנקאיים

2,5453,3153,209מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות

)374()192(24במזומנים ושווי מזומניםהפרשי תרגוםהשפעת

)3,245(2,6023,920מזומניםושוויבמזומנים נטו(ירידה)עליה

7,68510,93010,930תקופהלתחילתמזומניםמזומנים ושווי יתרת

10,28714,8507,685תקופהסוףלמזומניםמזומנים ושווי יתרת

מידע נוסף:
1,7301,2653,067ריביתתקבולי

1,6939952,554תשלומי ריבית
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כללי-1אוריב

המדווחתהישותא.

(להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, טכנולוגיות בע"מ)פיננסי-וי(לשעבר: בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ
רמת גן, ישראל. הדוחות הכספיים המאוחדים של 7אשר התאגדה בישראל וכתובתה הרשמית היא ז'בוטינסקי 

, כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד: "הקבוצה"). הקבוצה 2020יוניב30הקבוצה ליום 
עוסקת בתחום הטכנולוגיה הפיננסית ("פינטק"), ובכלל זה בפיתוח ותפעול מערכות לניהול אשראי וחסכון, בישראל 

מתחום הביג ודולגיותומתרעיונות, כליםעלמערכת טכנולוגית ייחודית המבוססת ומטמיעה מפתחתובחו"ל. החברה 
דאטה, כריית נתונים, למידת מכונה ופסיכולוגיה התנהגותית הכוללים רכיבים טכנולוגים למניעת הונאות. כל אלה 

מותאמת אישית הלקבל החלטת חיתום מהירויעילבאופן, םידיגיטליבעולמותלפעוליוצרים יחדיו מכלול המאפשר 
המערכת מבוססת על שילוב משקפת את סיכון הלקוח לכשל אשראי., המתאימהעבור הלקוח תוך קביעת ריבית 

ידי החברה במהלך השנים. על בסיס ידע וניסיון זה, יכולה -שיטות פעולה, ומערכות מבוססות אלגוריתמים, שפותחו על
להציע ה קבוצה להציע אשראי מדויק יותר, תוך התאמה יעילה יותר בין הסיכון לסיכוי. באופן זה יכולה הקבוצה

. טכנולוגיה זו ותללקוחותיה הלוואות בתהליכים דיגיטליים ללא מפגש פיזי, בניהול סיכונים מוקפד תוך מניעת הונא
בנויה באופן המאפשר כיול, התאמה, והפעלה של המערכת בזמן קצר ביותר לפריסה לגיאוגרפיות חדשות.

למשקי הבית, אשראי לרכישת ה לספק אשראי צרכנילחברה שני מגזרי פעילות: בנקאות דיגיטלית, אשר יועדה תחיל
באירופהובהמשך לצרכים נוספים באמצעות קבלת רישיון בנקאי ייעודיועוד, , אשראי דיגיטלי בנקודות מכירהרכבים

)Specialised Banking Licence ,(ליטא ומיועדת להתבצע בזו מבוצעת כיוםפעילות .אם וכאשר יתקבל הרישיון
אשראי במודל עמית לעמית בתיווך ,לות באזור הכלכלי האירופי ובייחוד במדינות מרכז אירופה; וכןמדינות הנכל

)P2P- Peer to Peer.פעילות המתמקדת בעיקר בישראל ,(

ויתרת המזומנים של החברה ליום זה עומדת ש"חמ' 57.3-החברה צברה הפסדים בסך של כ2020ביוני 30נכון ליום 
, החלה החברה בתהליך 2020חודש ספטמבר החל מ, דוח על המצב הכספילאחר תאריך ה.ש"חפי אל10,287על סך 

2.55-נכון ליום פרסום הדוחות, חתמה החברה על גיוס בסך כ.ממספר משקיעיםSAFEגיוס הון באמצעות מכשיר 
כי בהתבסס ,והדירקטוריון מעריכים. הנהלת החברה מיליון דולר בתמורה לשירותים1.56וכן במזומן מיליון דולר

לשינוייםתקציבהאתלהתאיםוהיכולתחדשיםממשקיעיםהאמורהגיוס, תוצאותיהעל המשך המגמה החיובית של
, בנוסף. לעיןהנראהבעתידהעסקיתפעילותההמשךלצורךמספקבהיקףמימוןמקורותלחברהקיימים, העסקיים
ההוצאותצמצוםידיעלבהתאםלהגיבוערוכההמאושרהתקציבלעומתבפועלתוצאותיהאתבוחנתהחברההנהלת

.ביעדיהתעמודלאוהחברהבמידההתפעוליות

אירועים מהותיים בתקופת הדיווח.ב

השפעות התפשטות נגיף הקורונה

, והתפשטותו למדינות רבות נוספות, 2019) בסין, בחודש דצמבר COVID-19בעקבות ההתפרצות של נגיף הקורונה (
חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם. התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת 
האספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה עליהן הכריזו רבות ממדינות העולם וכן 

בשווי של נכסים פיננסים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם. בעקבות המשבר וכאמצעי של נקיטת משנה לירידות 
להשפעת המשבר מהה באופן מיידי את מנגנוני החיתום שפיתחה בהתאקבוצהשינתהזהירות וניהול סיכונים, 

פועלת.היא בשווקים בהם 
הפחתת באמצעות היתר עבודה מרחוק לעובדים, ,בין היתרה באופן מיידי את אופן פעילותה, קבוצבנוסף, התאימה ה

ה פעולות קבוצביצעה ה,כןפריסת תשלומי ספקים וצמצום משמעותי בהוצאות אחרות. כמושכר זמנית לעובדים, 
פנייה יזומה ללקוחות עם דירוג גבוה אשר נדחו ,עיסקיות אקטיביות בכל הנוגע לקהל לקוחותיה, בין היתר

סדות פיננסיים שהקשיחו מהותית את מערך האשראי בתקופה זו, הרחבת היקף האשראי אוטומטית ע"י מו
ה זיהתה את השינוי הסביבתי בשווקים בהם קבוצללקוחות בעלי דירוג גבוה, התאמת תמהיל ערוצי השיווק ועוד. ה

ה ההמשכיות פועלת ואת צרכי הלקוחות המשתנים, ומאחר שפעילותה מתבצעת בעיקר במרחב הדיגיטלי, נשמרהיא 
כך ששיעור הלוואות אלה ,התפעולית באופן רציף. הלקוחות נבחרו בצורה זהירה יותר ודרישות החיתום הוקשחו

ביחס לתקופת טרום המשבר.ללא שינוי מהותימסך תיק האשראי נותר 
למרות ה הינו השוק הליטאי. האשראי הצרכני בשוק זה ממשיך לגדולקבוצהשוק המרכזי האירופאי בו פועלת ה

. נתונים אלה נתמכים בפרסומי הבנק המרכזי בליטא.2020אפריל -תנודתיות קלה שנצפתה בעיקר בחודשים מרץ
ולאחריו, בבוא החברה להעריך את השפעותיה 2020לאחר תאריך הדוחות הכספיים ובעיקר ברבעון השני של שנת 

ה בעלת תיק קבוצ, וכקלותתיק האשראי הושפע העתידיות של המגיפה, זיהתה כי כתוצאה מהפעולות שצוינו לעיל 
בינוני באיכות גבוהה, העוסקת באשראי צרכני בסכומים נמוכים באופן יחסי, הניחה החברה שההשפעה -אשראי קטן

על ההפרשה לחובות מסופקים לא תהיה משמעותית. 

וטלות על הציבור בארץ יצוין, כי הקבוצה מתאימה באופן שוטף את מערך החיתום כפועל יוצא מההגבלות המ
ובחו"ל.

כתוצאה מהתאמות אלה ואחרות הקבוצה הצליחה לשמר את היציבות היחסית בתיקי האשראי ובשיעורי הכשל של 
לקוחותיה. אי לכך, החברה אינה צופה כי מודל ההפרשה להפסדי אשראי וההוצאות בגין חובות מסופקים יושפעו 

באופן מהותי.
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(המשך)כללי–1אור יב

התאמה לא מהותית של סיווג פריט תוצאתי בתקופות המדווחות .ג

החברה סיווגה מחדש הוצאות ריבית מהוצאות הנהלה וכלליות להוצאות ריבית הקשורות לפעילות הלוואה בתקופות 
המדווחות. החברה בחנה את מהותיות הסיווג ביחס לתקופות הדיווח הרלוונטיות והגיעה למסקנה, כי אין בו בכדי

להשפיע על אופן קבלת ההחלטות הכלכליות ו/או ניתוח הדוחות הכספיים האמורים על ידי המשתמשים בדוחות 
הכספיים. למרות זאת תיקנה החברה סיווג זה במטרה לשמור על אחידות במתכונת ההצגה בעתיד. 

עיקרי המדיניות החשבונאית-2אור יב

בינלאומייםהצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את 34IAS-תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים נערכה בהתאם ל
כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה 

השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות פרק ד' (להלן: "הדוחות 2019בדצמבר 31שהסתיימה ביום 
.1970–לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

.2021בינואר 7ביוםתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה 

מגזרי פעילות-3אור יב

מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות עסקיות שנילקבוצה 
אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים בשל 

יחידה עסקית אסטרטגית, סוקר מקבל ההחלטות ואסטרטגיה שיווקית שונה. עבור כל שונהיבעלות אופהעובדה שהן 
את הדוחות הניהוליים הפנימיים. להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל תקופההתפעוליות הראשי אחת ל

אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:

שלב ובלספק אשראי צרכני למשקי הבית, אשראי לרכישת רכבים מיועדת בשלב הראשון בנקאות דיגיטלית, אשר -
-אם וכאשר יתקבל הרישיון),Specialised Banking Licenceבאמצעות קבלת רישיון בנקאי ייעודי (השני

, הבנקאיהרישיוןיתקבלוכאשראם. כאחדפיקדונותוקבלת) משכנתאות(כולל צרכניאשראימתןלפעילות
.אירופהמרכזבמדינותובייחודהאירופיהכלכליבאזורהנכללותבמדינותלהתבצעמיועדתהפעילות

), פעילות המתמקדת בעיקר בישראל.P2P- Peer to Peerתיווך אשראי במודל עמית לעמית (-

ברוטו וכוללות בתוכן את סך הריבית והעמלות שנגבו בגין הלוואות שהועמדו באמצעות ותהמגזר נמדדהכנסות 
.הוצאות ריבית ולפני הפרשה להפסדי אשראיבניכוי הכנסות המגזר נטו מוצגות הטכנולוגיה של החברה. 

כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות רווח המגזר נמדד ברמת התרומה הישירה 
התפעולי הראשי. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר 

בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות המגזר המדווחות למקבל להערכת תוצאות של מגזרים
ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.

, את סך כל החייבים בגין הלוואות שהועמדו באמצעות הטכנולוגיה של החברה כלפי נותני הלוואותנכסי המגזר כוללים 
, כפי שנכלל באופן כספים שהועמדו על ידי משקיעים נותני הלוואותמגזר כוללות הלוואות שניטלו ווהתחייבויות ה

אשראי כוללים גם נכסים בתיווך הנכסי והתחייבויות מגזר סדיר בדיווחים למקבל ההחלטות התפעולי הראשי.
.IFRS-והתחייבויות אשר החברה לא הכירה בהם בדוחותיה הכספיים בהתאם ל

תיווך האמות כולל בעיקר התאמות בגין הבדלים בבסיס המדידה של תוצאות, נכסי והתחייבויות מגזר טור ההת
מיוחסים אשראי כאמור לעיל בהשוואה לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, כמו גם הוצאות ורווחים שאינםב

למגזר מסוים.
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(המשך)מגזרי פעילות-3אור יב

דיווחמידע אודות מגזרים בניא.

מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן.

(לא מבוקר):2020ביוני 30חודשים שהסתיימו ביום 6-ל

סך הכלהתאמותבנקאות דיגיטליתאשראיבתיווך 
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות

4,426775-5,201מפעילות אשראיעמלות
1,906)8,358(8,3581,906מהלוואות לקוחותריביתהכנסות

7--7הכנסות אחרות
7,114)8,358(12,7912,681הכנסות, ברוטוכ"סה

)1,419(8,358)1,419()8,358((*)הוצאות ריבית למשקיעים

4,4331,262-5,695(*), נטוסה"כ הכנסות

)1,383(-)1,505(122רווח (הפסד) מגזריסה"כ 

)734(---פיתוח מחקר והוצאות 
)2,302(---ואחרותכלליות, הוצאות הנהלה

)4,419()3,036()1,505(122תפעולי)הפסדסה"כ רווח (

המגזרוהתחייבויות נכסי
40,179)261,214(261,21440,179תויתרת תיק הלווא

6,722)22,351(22,3516,722יתרה בחשבונות מלווים
)550,45(284,206)45,230()283,886(יתרת התחייבויות למלווים

ג'. 1, ראה ביאור התאמה לא מהותית(*) 
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(המשך)מגזרי פעילות-3אור יב

(המשך)מידע אודות מגזרים בני דיווחא.

(לא מבוקר):2019ביוני 30ביום חודשים שהסתיימו 6-ל

סך הכלהתאמותבנקאות דיגיטליתאשראיבתיווך 
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות

3,112385-3,497מפעילות אשראיעמלות
1,266)5,140(5,1401,266מהלוואות לקוחותריביתהכנסות

117--117הכנסות אחרות
4,880)5,140(8,3691,651הכנסות, ברוטוכ"סה

)788(5,140)788()5,140((*)הוצאות ריבית למשקיעים

3,229863-4,092(*), נטוסה"כ הכנסות

)2,000(-)560()1,440(סה"כ רווח (הפסד) מגזרי

)829(---פיתוח מחקר והוצאות 
)2,354(---ואחרותכלליות, הנהלההוצאות 

)5,183()3,183()560()1,440(תפעולי)הפסדסה"כ רווח/ (

המגזרוהתחייבויות נכסי
27,195)163,602(163,60227,195יתרת תיק הלוואות

9,590)15,519(15,5199,590יתרה בחשבונות מלווים
31,111179,12131,111)179,121(יתרת התחייבויות למלווים

ג'. 1, ראה ביאור התאמה לא מהותית(*) 
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(המשך)מגזרי פעילות-3אור יב

(המשך)מידע אודות מגזרים בני דיווחא.

(מבוקר):2019בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

סך הכלהתאמותבנקאות דיגיטליתאשראיבתיווך 
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות

7,924912-8,836מפעילות אשראיעמלות
2,941)12,070(12,0702,941מהלוואות לקוחותריביתהכנסות

170--170הכנסות אחרות
-)183(183-הכנסות בין מגזריות

11,947)12,253(20,1644,036הכנסות, ברוטוכ"סה

)2,027(12,070)2,027()12,070((*)הוצאות ריבית למשקיעים

9,920)183(8,0942,009(*), נטוסה"כ הכנסות

)2,777(183)1,700()1,260(סה"כ רווח (הפסד) מגזרי

)1,686(---פיתוח מחקר והוצאות 
)5,131(---ואחרותכלליות,הוצאות הנהלה

)9,594()6,634()1,700()1,260(תפעולי)הפסדסה"כ רווח/ (

המגזרוהתחייבויות נכסי
36,643)213,371(213,37136,643יתרת תיק הלוואות

3,329)25,435(25,4353,329יתרה זמינה למתן הלוואות
)38,019(238,806)38,019()238,806(יתרת התחייבויות למלווים

ג'. 1, ראה ביאור התאמה לא מהותית(*) 

הוצאות בגין ,הנובעות מנכסי המטה של הקבוצה וכןמחקר ופיתוח, הוצאות משותפות אחרות כוללות בעיקר הוצאות הוצאות
אינן מוקצות בין מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי הטבות לעובדים שבהתאם לדיווחים הפנימיים שנסקרים על ידי 

המגזרים.

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים

לתקופה של שישה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר31ביום 

202020192019
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

מחיצונייםנטו הכנסות

4,3943,0377,969ישראל
1,2628631,826ליטא
39192125אחר

5,6954,0929,920מאוחד

על בסיס גיאוגרפי מוצגים בניכוי הוצאות ריבית ולפני הפרשה להפסדי אשראי.הכנסות נטו
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הלוואות ללקוחות-4ביאור

פעילותלפיכך, בליטאמרוכזתכיוםפעילותהאשרהדיגיטליתהבנקאותבמגזרןבעיקרמרוכזותהקבוצה"י עשניתנוהלוואות
.בליטאהקבוצהלקוחותשלהינהלעילהמוצגתההלוואות

להלן ההרכב:א.

בדצמבר31ביוני30שיעור ריבית
20202019ממוצעת

אלפי ש"חאלפי ש"ח%

הלוואות
7.9%42,58237,927-9.0%בריבית קבועהיורו

(1,284))2,403(הפרשה לחובות מסופקים (ראה ב' להלן)

(10,091))9,040(חלויות שוטפות של הלוואות-בניכוי 

31,13926,552

כל ההלוואות שניתנו ע"י החברה נמדדות בעלות מופחתת

להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:.ב

אלפי ש"ח

2019463בינואר 1ליום יתרה 

334הפרשה במשך התקופה
-מחיקת חובות אבודים

2019797ביוני30יתרה ליום 

אלפי ש"ח

20201,284בינואר 1יתרה ליום 

1,119הפרשה במשך התקופה
-מחיקת חובות אבודים

20202,403ביוני30יתרה ליום 
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הלוואות ללקוחות (המשך)-4אוריב

החברה עושה שימוש במטריצת הפרשות המתבססת על שיעורי הכשל החזויים ושיעור הריקברי (שיעור ההחזר .ג
על מנת למדוד את הפסדי האשראי החזויים.של כל הלוואה)

של הלוואה לאירועי כשל שונים. חישוב שיעורי הכשל מבוסס על מצבו הנוכחי של הלווה בשקלול הסבירויות 
שיעורי הכשל מחושבים בנפרד עבור חשיפות לסיכון אשראי בפילוחים שונים, בחלוקה המבוססת, בין היתר, 

.עודגיול החוב ותקופת פיגור, משך ההתקשרות עם הלקוח ו-על מאפייני סיכון האשראי הבאים 

על המידע שנצבר בשנים האחרונות. שיעורים אלו שיעורי הכשל מבוססים על הפסדי אשראי בפועל, בהתבסס 
מותאמים על מנת לשקף את ההבדל בין התנאים הכלכליים במהלך התקופה לאורכה נצבר ניסיון העבר לבין 

לאורך יתרת חיי נכסי החוב וכן םהתנאים הכלכליים כיום וכן בגין ציפיות החברה לתנאים הכלכליים הצפויי
לוואות מכל סוג.ציפיות החברה לגבי איכות הה

:הלוואותהלהלן מידע אודות החשיפה לסיכון אשראי והפסדי אשראי חזויים לגבי 

2020ביוני30ליום 
נכס פגום עקבהפרשה לירידתערך בספרים

סיכון אשראיערךברוטושיעור ההפרשה
אלפי ש"חאלפי ש"ח%

לא0.8%39,365308יום30ובפיגור עד אינן בפיגור
לא30.2%903273יום שאינן בכשל אשראי30-90פיגור של 

כן78.7%2,3141,822הלוואות בכשל אשראי

5.6%42,5822,403סך הכל

2019ביוני30ליום 
נכס פגום עקבהפרשה לירידתערך בספרים

סיכון אשראיערךברוטושיעור ההפרשה
אלפי ש"חאלפי ש"ח%

לא0.8%26,453216יום30ובפיגור עד אינן בפיגור
לא26.4%564149יום שאינן בכשל אשראי30-90פיגור של 

כן44.3%975432הלוואות בכשל אשראי

2.8%27,992797סך הכל
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הלוואות ללקוחות (המשך)-4אוריב

:הלוואותהלהלן התנועה בהפרשה לירידת ערך של 

לגבי הלוואות אלה, הניתוח כולל הבחנה בין:
הלוואות שאינן            הכוללותתחודשים בגין הלוואות תקינו12-נכסים שלגביהם נבחנו הפסדי אשראי חזויים ל.1

יום.30וכאלו שבפיגור עד בפיגור
משמעותית בסיכון האשראי נכסים שלגביהם נבחנו הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עקב עליה .2

יום.90יום ועד 30-בגין הלוואות תקינות הכוללות הלוואות בפיגור מ
עקב כך שהינם נכסים פגומים בגין -נכסים שלגביהם נבחנו הפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר .3

יום.90הלוואות שבפיגור מעל 

הפסדי אשראי
חזויים לאורך

-כל חיי המכשיר אשראייהפסדהפסדי אשראי
נכסים פגומים חזויים לאורך12-חזויים ל
סך הכלעקב סיכון אשראיכל חיי המכשירחודשים

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

2019153106204463בינואר 1יתרה ליום 

של שינויים הנובעים ממדידה מחדש 
)73(4)61()16(ההפרשה להפסדי אשראי חזויים

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
130-125)5(, לרבות מדידה מחדשלאורך כל חיי המכשיר

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
נכסים פגומים עקב -לאורך כל חיי המכשיר

, לרבות מדידה מחדשסיכון אשראי
)5()17(225203

)20()1()9()10(נכסים פיננסיים שנפדו
99--99נכסים פיננסיים שהוכרו בתקופה

2019216149432797יוניב30יתרה ליום 

20202372298181,284בינואר 1יתרה ליום 

שינויים הנובעים ממדידה מחדש של 
694666)51(23ההפרשה להפסדי אשראי חזויים

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
216-210)6(, לרבות מדידה מחדשלאורך כל חיי המכשיר

העברה למדידה של הפסדי אשראי חזויים 
נכסים פגומים עקב -לאורך כל חיי המכשיר

, לרבות מדידה מחדשסיכון אשראי
)1()114(311196

)14()1()7()6(נכסים פיננסיים שנפדו
61--61פיננסיים שהוכרו בתקופהנכסים

3082731,8222,403(*)2020יוניב30יתרה ליום 

פרמטרים ביצעה הערכה מחודשת לודאות בשווקים בכל רחבי העולם, החברה -בעקבות משבר הקורונה, אשר הביא לאי(*)
30במהלך התקופה של שישה חודשים שהסתיימו ביום המרכיבים את ההפרשה להפסדי אשראי. כתוצאה מהערכה זו, 

אלפי ש"ח, הנובע בעיקרו מהגדלת שיעור פרמטר 598-החליטה החברה להגדיל את ההפרשה בסכום נוסף של כ, 2020ביוני 
עבור כל שלבי ההפרשה.LGD-ה
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צדדים קשורים ובעלי עניין -5אור יב

: פרופורמהביאור

ות. עיקרי השינויים טכנולוגיוראש אגףמנכ"ל החברה שלהעסקתםתנאייעודכנושתתבצע הנפקה לציבור, ככל
הינם העלאה בשלבים של שכר הבסיס, עדכון לתנאים הסוציאליים, תשלום בגין אחזקת רכב ותנאים נלווים 

-ות החברה ולתשלום בגין אינוספים. כן זכאים מנכ"ל החברה וראש אגף הטכנולוגיות למענקים המותנים בתוצא
תחרות.

(על קודמותלתקופותהכספייםבדוחותמשתקפיםהיוהחדשיםההעסקהתנאינתוני פרופורמה בהנחה כי להלן
):         החברהשללבעליםהמיוחסיםהתאגידהפסדיאורווחיבסיס

לתקופה של שישה חודשים 
ביוני30שהסתיימה ביום 

31ביום לשנה שהסתיימה 
בדצמבר

202020192019באלפי ש"ח 

נתוני פרופורמה:
1,8952,3404,218הוצאות מחקר ופיתוח

4,7754,6279,419הוצאות הנהלה וכלליות 
6,6278,18914,561הפסד תפעולי
6,8648,46214,798הפסד לתקופה

6,8479,07715,533תקופהסה"כ הפסד כולל ל

1.361.712.98הפסד בסיסי ומדולל למניה  (בש"ח) 

נתונים בפועל:
7348291,686הוצאות מחקר ופיתוח 

3,7283,1326,984הוצאות הנהלה וכלליות 
4,4195,1839,594הפסד תפעולי
4,6575,4599,831הפסד לתקופה
4,6406,07410,566תקופהכולל לסה"כ הפסד

0.921.11.98הפסד בסיסי ומדולל למניה  (בש"ח)

נובעים מגידול 2019-ו2020ביוני 30השינויים בנתוני הפרופורמה לתקופות של שישה חודשים שהסתיימו בימים 
אלפי ש"ח ומתגמול מבוסס 2,208ועד אלפי ש"ח 2,137-בהוצאות שכר הבסיס וההוצאות הנלוות לשכר בטווח של כ

אלפי ש"ח.869זכאות ועד -ביצועים בטווח שבין אי
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אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח-6אור יב

הגדלת הון המניות הרשום:
ההון ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בדבר הגדלת-התקבלה החלטה על2020בספטמבר 30ביום 

-ש"ח, המחולקים ל1,000,000-מניות רגילות, ל10,000,000-ש"ח המחולקים ל100,000-הרשום של החברה מ
מניות רגילות, הנתונים בדוחות הכספיים לא תוקנו למפרע על מנת לשקף שינוי זה.100,000,000

:SAFEהסכמי 
החברה בתהליך גיוס הון באמצעות מכשיר , החלה2020חודש ספטמבר החל מ, דוח על המצב הכספילאחר תאריך ה

SAFEההסכמי(להלן: "יםפרטיממספר משקיעים-SAFE"ויעמידיםהמשקיעהם), לפי"המשקיעים", לפי העניין-ו
SAFE-המיהתנאים המרכזיים של הסכ.מיליון דולר בתמורה לשירותים1.56במזומן וכן מיליון דולר2.55-כלחברה 

סכום ההשקעה –מיליון דולר (כולל באמצעות הנפקה לציבור) 3שבעתיד החברה תגייס לפחות במקרה:ינם כדלקמןה
משווי המניה שנקבע באותו גיוס. המניות שהחברה תנפיק 15%-יומר למניות החברה לפי שווי מניה הנמוך ב

המרת סכום ההשקעה במקרה של מכירת החברה לפני ;יהיו זהות למניות אשר יונפקו כחלק מגיוס ההוןיםלמשקיע
חלק יחסי מהתמורה שזכאים לה בעלי המניות של החברה, כאשר החלק היחסי ויקבליםלמניות או פירעונו, המשקיע

לו ההשקעה היתה מומרת למניות לפני מכירת החברה לפי שווי המניה יםיחושב לפי כמות המניות שהיו למשקיע
יםהמשקיע–רוק לפני המרת סכום ההשקעה למניות או פירעונובמקרה שהחברה תלך להליך פי;15%במכירה בניכוי 

החברה  SAFE-המיחודשים ממועד החתימה על הסכ18במקרה שתוך ;לקבל את סכום ההשקעה בחזרהםזכאיויהי
סכום ההשקעה יומר –לא תבצע גיוס הון כאמור לעיל, הנפקה לציבור, תימכר לצד שלישי או תפתח בהליך פירוק 

.כירות ביותר שיש באותה עת בחברה, לפי מחיר למניה השווה למחיר למניה האחרון שהחברה גייסה לפיולמניות הב
, סכום ההשקעה יעודכן ויצבור ריבית שנתית המצוין בהסכםלתאריך כמו כן, במקרה שלא תבוצע הנפקה ציבורית  עד 

.8%בשיעור של 

הענקת אופציות:
המימושתוספות. לעובדיםאופציות33,500שלהענקהעלהחברהדירקטוריון"י עהוחלט, 2020בספטמבר8בתאריך

.ההענקהממועדשנים4-כעדהינןהאופציותשלההבשלהתקופות. למניהדולר12-ל9.13ביןנעותהאופציותשל

אופציות נוספות. תוספות המימוש 455,756, הוחלט ע"י דירקטוריון החברה על הענקה של 2020בספטמבר 30בתאריך
דולר למניה. תקופות ההבשלה של האופציות נעות בין הבשלה מיידית לבין עד 12-ש"ח ל0.01של האופציות נעות בין 

"י עאושרוהוענקו לבעלי ענין בחברה אשראופציות 300,000שנים ממועד ההענקה. מתוך הענקה זו, סך של 4-כ
-לביחסש"ח למניה1תוספת המימוש של האופציות לבעלי ענין הינה בעלי המניות של החברה.האסיפה הכללית של 

.מיידיתהינהההבשלה, כאשר אופציות100,000-לביחסלמניה0.01₪-ואופציות200,000
0.01-מניות של החברה בתמורה ל100,000-אופציות ל100,000מומשו ע"י אחד מבעלי העניין 2020בדצמבר 6ביום

ש"ח לכל מניה.
-ל, החברהשביצעהבעסקהלמתווך2018מברנובאופציות, שהוענקו בחודש 82,159מומשו 2020בדצמבר7ביום

.מניהלכל"ח ש0.01-לבתמורהמניות82,159
0.01-מניות של החברה בתמורה ל121,500-אופציות ל121,500מומשו ע"י אחד מבעלי העניין 2021בינואר 4ביום 

ש"ח לכל מניה.

:הוןשטרהנפקת
מיליון ש"ח. שטר ההון אינו נושא ריבית 1ישראל לחברה שטר הון בסך בלנדרהנפיקה2020בדצמבר30בתאריך

הוראת בלנדר ישראל או עם פירוקה.ואינו צמוד למדד כלשהו ויפרע על פי 

מכירת תיק הלוואות בכשל אשראי:
א' אירו, המהווים 77-, נמכרו הלוואות פגומות שהיו בכשל אשראי במועד זה בתמורה לכ2020במהלך חודש אוקטובר 

מהותי בחציון א' אירו. בעקבות מכירה זו החברה צפויה לרשום רווח לא 354מערכן המקורי של הלוואות בסך 22%-כ
.2020השני של שנת 



פיננסי טכנולוגיות בע"מ) -בלנדר טכנולוגיות פיננסיות בע"מ (לשעבר: וי

ביאורים לדוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 

14

אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח (המשך)-6ביאור 

התקשרות עם פסגות בית השקעות בע"מ ("פסגות")

("הסכם פסגות"), 2016בספטמבר 15בהתאם להוראות ההסכם שנחתם בין החברה ובלנדר ישראל לבין פסגות ביום 
העמידה החברה מימון 2018ממניות בלנדר ישראל. במהלך שנת 19.9%-לפסגות מניות שהיוו כהנפיקה בלנדר ישראל 

.0.4%-נוסף כנגד הנפקת מניות של בלנדר ישראל לחברה ובעקבות כך דוללו החזקותיה של פסגות בבלנדר ישראל לכ

כלית בבית המשפט תובענה שהוגשה למחלקה הכלהתקבלה אצל החברה ואצל בלנדר ישראל19.10.2020ביום 
ידי פסגות בדרך של המרצת פתיחה ("המרצת הפתיחה"). במסגרת המרצת הפתיחה, אשר -יפו על-המחוזי בתל אביב

הופנתה נגד החברה ונגד בלנדר ישראל, עותרת פסגות למתן סעדים הצהרתיים, ובהם, צווים שיצהירו כי החלטת 
מהון המניות המונפק והנפרע של בלנדר 19.99%פסגות היא בעלת בטלה, כי 2.12.2018דירקטוריון בלנדר ישראל מיום 

ממניות בלנדר ישראל 19.99%-ישראל, וכי על החברה להעביר לפסגות מניות של בלנדר ישראל כך שפסגות תחזיק ב
כמו (ולחלופין, מספר מניות אחר אשר יביא בחשבון את "הנוסחה" הנטענת הקבועה בתקנון בלנדר ישראל לעניין זה). 

כן התבקשו בהמרצת הפתיחה צווים אשר יורו לחברה ולבלנדר ישראל למסור לפסגות מידע בקשר להשקעות בעלי 
המניות בבלנדר ישראל, לצורך יישום חישוב "הנוסחה" הנטענת הקבועה בתקנון בלנדר ישראל; צווים אשר יצהירו כי 

פסגות ו/או כי ישנו חשש מהותי שיתנהלו בדרך ענייניה של בלנדר ישראל התנהלו בדרך שיש בה משום קיפוח של
15.9.2016מקפחת; וצווים אשר יצהירו כי החברה ובלנדר ישראל הפרו את ההסכם שנחתם בינן לבין פסגות ביום 

בלנדר ישראל 17.11.2020("ההסכם") ו/או הציגו לפסגות מצגי שווא וכי פסגות זכאית לבטל את ההסכם. ביום 
מקדמית לסילוק המרצת הפתיחה על הסף ולחלופין להעברתה לדיון במתכונת של תביעה והחברה הגישו בקשה 

קיבל בית המשפט את בקשת הסילוק באופן חלקי, הורה על העברתה של המרצת 9.12.2020אזרחית רגילה. ביום 
4,500ק בסך הפתיחה לדיון במתכונת של תביעה אזרחית רגילה וחייב את פסגות לשאת בתשלום הוצאות בקשת הסילו

בשלב ראשוני . 8.1.2021על פי החלטת בית המשפט על החברה ובלנדר ישראל להגיש כתב הגנה בתביעה עד ליום .₪
זה, אין ביכולת החברה להעריך את סיכויי התובענה.

כנגד פסגות. במסגרת התביעה טוענת החברה כי ₪מיליון 4.5הגישה החברה תביעה כספית בסך 1.12.2020ביום 
פסגות, בעלת מניות מיעוט בבלנדר ישראל, הפרה את מצגיה והתחייבויותיה במסגרת עסקה שנכרתה בין הצדדים, 

; וכי בהפרותיה ומחדליה 15.9.2016אשר כללה גם את ההסכם שנכרת בין החברה לבין פסגות לבין בלנדר ישראל ביום 
בניגוד לתוכניותיה ₪מיליון 4.5הון נוסף בסך גרמה לחברה נזקים כספיים, בדמות הצורך להזרים לבלנדר ישראל 

העסקיות.

24.12.2020הגישה החברה בקשה לאחד בין תביעה כספית זו לבין המרצת הפתיחה שלעיל. ביום 3.12.2020ביום 
) המרצת הפתיחה שהגישו הייתה ממוקדת ופשוטה מאוד מבחינה עובדתית; 1הגישה פסגות תגובה לבקשה וטענה כי (

זהות הצדדים בשני ההליכים, אין קשר בין ההליכים מבחינת המסכת העובדתית והשאלות המשפטיות: ) למעט2(
לטענת פסגות, הטענות בכתב התביעה שהגישה החברה אינן רלוונטיות לטענת פסגות כנגד דילול מניותיה; וכך, לטענת 

פסגות הפרה את ההסכם שכן העניין פסגות, בבחינת טענותיה בהמרצת הפתיחה בית המשפט אינו נדרש להכריע האם
אינו רלוונטי לטענה כי דוללה שלא כדין. בשל טענות אלו פסגות סבורה כי דווקא טעמי יעילות הדיון מצדיקים הפרדה 
בין שני ההליכים שכן בירור תובענתה צריך להיות קצר וממוקד בעוד בירור התביעה שלנו הינו מורכב הרבה יותר. 

ענת כי הכרעה בבקשה זו לאחד בין ההליכים צריכה להיעשות רק לאחר הגשת כתבי ההגנה בשני בכל מקרה, פסגות טו
ד עבלנדר ישראל נדרשת להגיש תשובה לבקשה לאיחוד 27.12.2020בהתאם להחלטת בית המשפט מיום ההליכים. 

. 24.1.2021ואילו החברה נדרשת להגיש תגובה לתשובה לבקשה לאיחוד עד ליום 17.1.2021ליום 

הגישה פסגות "בקשה בהולה למתן צו ארעי במעמד צד אחד להורות על קיום הדיון בדלתיים סגורות 2.12.2020ביום 
פסגות במסגרתה טענה כי מידע הנזכר בפרוטוקול דירקטוריוןלחוק העוולות המסחריות", 23ולמתן צו מגן לפי סעיף 

אשר צורף כנספח לתביעה הכספית שהגישה החברה הינו חסוי וכולל סודות מסחריים רבים של פסגות.

נתן בית המשפט (כב' השופט מ' אלטוביה) צו ארעי כמבוקש והתיק סווג כ"חסוי לציבור ופתוח 2.12.2020ביום 
פט הורה לצדדים וכל מי שנחשף לפרוטוקול ולמידע המצוי בו שלא להעביר את הפרוטוקול ו/או לצדדים" ובית המש

ביום . 9.12.2020ביוםלבקשהתגובההגישההחברההמידע המצוי בו לצדדים שלישיים עד להחלטה אחרת. 
ת הדירקטוריון שלה, הגישה פסגות תגובה לתשובה לבקשת פסגות בעניין חיסיון הפרוטוקולים של ישיבו24.12.2020

במסגרתה פסגות טענה, כי על אף שהפרוטוקולים, לטענת פסגות, הושגו בדרך לא חוקית ואינם רלוונטיים להליך, 
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פסגות אינה מתנגדת לכך שהם יובאו לעיני בית המשפט במסגרת ההליך בין הצדדים, ובלבד שיינתן במסגרתו צו מגן, 
ם לא יועברו לצדדים שלישיים ויושמדו בסוף ההליך. ולא יעשה בהם כל שימוש אחר ובכלל זה ה
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דוח אירועים
, )מבנה וצורה-פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (א לתקנות ניירות ערך 56כמשמעו בתקנה 

מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר )כמשמעם בתקנה האמורה(בדבר אירועים ,1969-ט"התשכ
ועד )1202רינואב7יום -(קרי2020יוניב30מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

למועד פרסום התשקיף

ינוארב7אשר נחתמו ביום (2020יוניב30מאז מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 
א 56כהגדרת מונח זה בתקנה ,ועד למועד פרסום התשקיף, לא אירעו אירועים מהותיים) 2021

המחייבים , 1969-התשכ"ט,)מבנה וצורה-תשקיף וטיוטת תשקיף הפרטי (לתקנות ניירות ערך 
גילוי לפי המתכונת הקבועה בכללי החשבונאות המקובלים לגבי אירועים שאינם מחייבים תיאום 

.לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים

אביבדורון 
דירקטוריוןיו"ר ה

גל אביב
מנכ"ל 
ודירקטור

חגי גפן
סמנכ"ל כספים

2021ינואר ב7תאריך: 
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1-י

פרטים נוספים-10פרק
חוות דעת עורכי דין.10.1

:הבאההמשפטיתהדעתחוותאתקיבלההחברה

2021רינואב7
לכבוד
"מבעפיננסיות טכנולוגיותבלנדר

,גא"נ

של הצעה ראשונה להשלמה תשקיף הנפקה טיוטת -("החברה")בע"מפיננסיות טכנולוגיות בלנדר: הנדון
"ניירות הערך", בהתאמה)-("התשקיף" ו1202בינואר 7מיום של ניירות ערך ותשקיף מדףלציבור 

:כדלהלןבזאתלאשרהרינו, לבקשתכם

.בתשקיףנכונהתוארוולמניות הקיימות בהון החברה התשקיףלפיהמוצעיםהערךלניירותהנלוותהזכויות.1

.בתשקיףהמתוארבאופן, המוצעיםהערךניירותאתלהנפיקהסמכותלחברה.2

.בתשקיףנכלליםושמותיהםכדיןנתמנוהחברהשלהדירקטורים.3

.בתשקיףתיכללזודעתנוחוותכימסכימיםהרינו

,רבבכבוד

דיןעורכי', ושותלנדה'פה, ג, ברנע

"דעו, ענוהאלון"דעו, ינאיאנדרי"דעו, רוסחגית
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2-י

תשקיףלפרסוםהיתרלמתןבקשהאגרת.10.2

-א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה4להוראות סעיף בהתאם

תשקיף, ואולם, תוספת אגרה ה, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 1995

בסכומים, )שיושלמו(ככל שקיףלתבהתאםההנפקותהשלמתלאחרתשולם בעד ניירות הערך המוצעים 

.האמורותבתקנותכקבועובמועדים

לתשקיףבקשר הוצאות.10.3

מחושב על ()כולל מע"מ(ש"ח ןמיליו11-סך כל ההוצאות הכרוכות בתשקיף יסתכם בכ,להערכת החברה

המוצעים , בתלות בתוצאות ההנפקה ובהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה )בסיס המחיר האחיד ליחידה

.פי התשקיף-על

,) לחוק ניירות ערך2)(1(א16תשקיף, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף הלאחר פרסומו של 

.יעודכן סכום ההוצאות האמוריפורטו הבמסגרת

דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים.10.4

בקשר לחתימה או למה עמלה או התחייבה לשלם עמלה, יבשנתיים שקדמו למועד התשקיף החברה לא ש

, כאמור בסעיף בהשקעהלמתווךמניותלרכישתזכותהענקת, למעט החתמה על ניירות ערך שהנפיקה

לתשקיף.3.3.1

החשבוןרואהשלדעתחוות.10.5

לתשקיף. 9פרק ורא,לחוות דעת רואה החשבון של החברה

מזומניםתמורתניירות ערך שלא הקצאת.10.6

.החברה לא הקצתה ניירות ערך, שלא תמורת מזומניםהאחרונותבשנתיים 

במסמכיםעיון.10.7

בתשקיף, העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים,תשקיף, מההיתר לפרסומו וכןההעתקים מ

, 6777016תל אביב 58הרכבת עורכי דין, מרחוב , ושות'ברנע, ג'פה, לנדהמשרד עורכי הדין עומדים לעיון ב

רשות התשקיף מפורסם באתר האינטרנט של של בתיאום מראש. בנוסף, עותק ובשעות העבודה הרגילות, 

. ilwww.maya.tase.co.שכתובתו ,ובאתר הבורסהwww.magna.isa.gov.ilניירות ערך, שכתובתו: 
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1-אי

חתימות-11רקפ

החברה:

בע"מפיננסיות טכנולוגיות בלנדר


	עטיפת התשקיף
	פרק 1
	פרק 2
	פרק 3
	פרק 4
	פרק 4 - תקנון
	פרק 5
	פרק 6
	פרק 6 - דוח דירקטוריון
	פרק 7
	פרק 8
	פרק 8 - כתב פטור ושיפוי
	פרק 9 - מבוא
	פרק 9 - מכתב הסכמה
	פרק 9 - דוחות כספיים שנתיים
	פרק 9 - דוחות כספיים ביניים
	פרק 9 - דוח אירועים
	פרק 10
	פרק 11

		2021-01-10T05:35:19+0000
	Not specified




