Aura Smart Air
מצגת משקיעים |אפריל 2021

הבהרה משפטית
•

המידע הכלול במצגת זו ("המידע") וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות אורה סמארט אייר בע"מ ("החברה") ופעילותיה ,ואינו
מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה ,כפי שדווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרבות התשקיף להנפקה .
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד .הצעה כאמור תעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין ,לאחר קבלת
ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה .המידע אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ,ואינו מהווה המלצה או חוות דעת ,וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי.

•

מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם ,ו/או התוכניות העסקיות של החברה או את תיאור כלל פעילותה ו/או גורמי הסיכון של החברה.

•

על כן ,היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית ויעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת
החלטת השקעה .החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע ,והיא לא תישא באחריות לנזקים ו/או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע .ככל שקיימת סתירה בין
האמור במצגת זו לבין האמור בדיווחיה של החברה ,יגבר האמור בדיווחי החברה .מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח -1968,אשר כולל תחזיות ,מטרות ,
הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה .מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק
על הערכתה הסובייקטיבית של החברה ,אשר על אף שהחברה סבורה שהנן סבירות ,הרי שהן בלתי ודאיות מטבען.

•

העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הנם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ושל עסקיה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ,והכל כפי שידועים לחברה במועד הכנת
מצגת זו .המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס ,בנוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה ,על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות עתידיות בחברה ,ועל השתלבותן
של ההתפתחויות כאמור אלה באלה .יודגש כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר ו/או הוצג באופן ,איפיון ,עריכה ,עיבוד או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה
מוצג במצגת .התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים
המשפיעים על פעילות החברה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה .כמו כן ,נכון למועד מצגת זו

•

לא ניתן להעריך את מלוא השלכות נגיף הקורונה )על הכלכלה ועל תוצאות פעילותה של החברה ).לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה ,לרבות בגין תוכניותיה ,אכן יתממשו ,ותוצאות
הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור לעיל ,בין היתר עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל .כמו כן לחברה אין כל ודאות כי
הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים יתממשו.
לפיכך ,קוראי מצגת זו מוזהרים ,כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.

•

מובהר ,כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות כל תחזית ו/או הערכה
כאמור על מנת שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

Aura Smart Air - Business Card
Aura Smart Air

חברת Aura Smart Air
הוקמה בשנת  2018ונועדה
לספק תקן בינלאומי
ופלטפורמה טכנולוגית לניהול
איכות האוויר בחללים סגורים

הטכנולוגיה

הטכנולוגיה שפיתחה
החברה מספקת פתרון
מלא לבעיית טיהור וחיטוי
האוויר בחללים סגורים
לחברה קניין רוחני
בתהליכי רישום בדמות
פטנט ,עיצוב וסימן מסחרי

משקיעים

סה"כ הושקעו  8מ' ד' .בין
המשקיעים :יונתן קולבר,
אסי טוכמאייר ומשקיעים
נוספים

מספר עובדים

לחברה כיום  20עובדים
בישראל ובארה"ב

הכנסות

רבעון המכירות הראשון של
החברה (Q4-2020) ,נמכרו
מוצרים בהיקף של כ 3.8 -מ'
דולר

צוות ניהול

הצוות המוביל של אורה מאגד
בתוכו מומחים שונים מתחומי
הניהול ,אלקטרוניקה ,הנדסה,
תוכנה ,תהליכי ייצור ,פיתוח
עסקי ,אסטרטגיה ועוד.

אלדר שניידרמן

אביעד שניידרמן

רועי פרידברג

סמנכ"ל טכנולוגיות ומייסד

מנכ"ל החברה ומייסד

מנכ"ל החברה הבת (ארה"ב)

 11שנים סמנכ"ל תפעול בחברת ייצור אלק' גדולה,
המתמחה בפתרונות  Turn keyבעולם הייצור האלקטרוני.
בין לקוחותיו השונים :אלביט ,קוואלקוםHP,

 13שנים קצין בשרות צה"ל ביחידות המיוחדות,
כולל שנת רילוקיישן לצבא ארה"ב

 7שנים בשרות צה"ל ביחידות המיוחדות ,כולל תפקידי
קצונה ,תפקיד במשרד רוה"מ ,סמנכ"ל המכירות של
החברה בשנתיים האחרונות

עופר בלומנפלד

מיה פלד

רו"ח ,סמנכ"ל הכספים

סמנכ"לית שיווק

 9שנות ניסיון בגוף הכספים של התע"א ,בין השאר
רו"ח בצוות החשבונאי הראשי במטה הכספים ,ראש
תחום כספים במפעל מל"מ

 7שנות ניסיון בפרסום ושיווק ובדגש בעולם הדיגיטל,
בעברה מנהלת שיווק בסטארט-אפ ושותפה בסוכנות
פרסום דיגיטלי

דירקטוריון ויועצים

יובל ברונשטיין

אריק טנדלר

יונתן קולבר

יו"ר הדירקטוריון
מנכ"ל קבוצת עזריאלי לשעבר

יועץ
סמנכ"ל מכירות חברת קמבריה  -ארה"ב

משקיע
שותף בקרן הפרייבט אקויטי הישראלית ויולה וב  IONקרוסאובר

פרופסור אבירם ניסן

ארתור סטארק

דירקטור
ראש המחלקה הכירורגית שיב"א -
תל השומר

יועץ
הנשיא לשעבר של חברת ,Bed bath & beyond
יו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים הגדולים בארה"ב

הבעיה והשלכותיה
• כיום ,קיימת הכרה והבנה מלאה בכך שהאוויר אינו יכול להמשיך ולהיות
שקוף עבורנו.
• החברות הגדולות במשק מחפשות פתרונות לטיפול באיכות האוויר התוך
מבנית אשר הפכה לבעיה גלובלית.
• להלן מספר תסמינים הנובעים בשל רמת איכות אוויר ירודה:

פגיעה בתפקוד
הקוגנטיבי

פגיעה ברמת
הפרודוקטיביות

דיכאון

מחלות ריאה

״
״

זיהום האוויר נהפך למקרה חירום
ציבורי ,זה מאיים על כולם "
ארגון הבריאות העולמי ,טרום הקורונה

איכות האוויר בחללים סגורים
מזוהמת עד פי 5מהאוויר בחוץ -
אנחנו מבלים כ 90% -מהזמן שלנו בחללים אלו״
ארגון הבריאות העולמי

עמודי התווך של החברה
איסוף וניתוח נתונים
חיבוריות למערכות בניין שונות המאפשרות ביצוע פעולות
אוטומטיות עצמאיות בהתאם להמלצות המערכת

טיהור וחיטוי האוויר

חיזוי וניבוי

באמצעות סט טכנולוגיות ייחודיות התוקפות
ומשמידות את המזהמים באוויר

מודלים אלגוריתמיים לחיזוי וניבוי

מוצרי הליבה של החברה

Aura Air Mini

Aura Air

Data Center

Aura Air
Pre-filter

המסנן המוקדם מסנן חלקיקים גדולים של אבק ,אבקה ,חרקים ,שיער בעלי חיים
וחלקיקים גדולים אחרים.

™ Ray-Filter

סימן מסחרי בתהליך רישום .המסנן מורכב משלושה חלקים:
 - HEPAמסנן חלקיקים יעיל ב 99.98%-של  0.3מיקרון.
שכבת פחמן  -סופגת  VOCוריחות רעים.
בד נחושת חכם -בד חכם המורכב ממסנן שכבות נחושת המסנן וירוסים,
חיידקים ועוד.

™Sterionizer

רכיב המבוסס על טכנולוגיית יינון דו קוטבית .ה Sterionizer™ -מייצר יונים
חיוביים ושליליים  -בדיוק כמו אלה המצויים בטבע  -המטהרים ומרעננים אוויר
פנימי על ידי ביטול המזהמים המזיקים שהוזכרו לעיל.

UVC LEDs

יעיל בנטרול חיידקים ,נגיפים וטפילים על ידי השמדת החלבונים על קרום התא.

מערכת סנסורים
UVC LEDs
™Sterionizer

™ Ray-Filter

Pre-filter

Aura Air Mini
• מטהר האוויר הנייד יעניק לך הגנה באמצעות
טכנולוגיית היינון ™Sterionizer
• מטהר האוויר מפיץ יונים חיוביים ושליליים לחלל
החדר ובכך משמיד את המבנה החלבוני של תא
המזיק
• מכשיר נייד ,נישא ובעל סוללה נטענת וחזקה
• ייחודיות המוצר באה לידי ביטוי בהכנסת טכנולוגיה
פורצת דרך ,למכשיר קומפקטי ונייד שניתן לנשיאה
בתיק האישי
• לצורך ההמחשה ,ניתן לזהות את הצורך והפתרון
שהמוצר מספק למוניות

Data Center
• המערכת כוללת פלטפורמה לניהול ,שליטה ובקרה ללקוחות עסקיים בעלי מוצרים רבים ומאפשרת למוצר לפעול בצורה אוטונומית
• הפלטפורמה מתממשקת למערכות ניהול הבניין ) (BMSמערכות מיזוג ומערכות מידע אחרות
• המערכת כוללת אפליקציה המאפשרת ניהול חכם ונכון והתאמה אישית למשתמש הקצה

ניסוי קליני ושת"פ עם בית החולים שיבא תל השומר:
• דו"ח חדש שפורסם לאחרונה מטעם בית החולים שיבא תל
השומר ,מאשר בצורה מובהקת את יכולות הטיהור הגבוהות של
טכנולוגיית החברה.
• לפי תוצאות המחקר:
"מכשירי החברה מסוגלים לקטול נגיף ממשפחת הקורונה )(IBV
הדומה במאפייניו לוירוס ה SARS-CoV-2 -שמוביל למגפת
הקורונה ביעילות מרשימה של "99.9%

כמות ייצור חודשית

קו הייצור
• קו הייצור של מוצר הדגל של החברה החל לפעול באופן שוטף החל מאמצע חודש
ספטמבר האחרון ) (2020בשיתוף קבוצת תעשיות בית אל
• קבוצת בית-אל ,המייצרת מוצרים עבור ממשלות ותעשיות ביטחוניות רבות ברחבי
העולם ,הינה קבלן המשנה האסטרטגי של החברה
• קו זה נבנה במטרה לעמוד בקצב ייצור של  10,000יח 'עד סוף הרבעון השני של 2021
• קו ייצור זה עובד בצורה אוטומטית על טהרת ה Lean Manufacturing -טכנולוגיית
ייצור זו מאפשרת מודולריות בלתי מוגבלת לגדילה וגמישות בהתאם לדרישות השוק
• בחודש דצמבר האחרון ,הושק קו ייצור חדש למוצר החדש  ,Aura Air Miniהקו החל
בייצור ראשוני של  1,000יח במהלך אותו חודש ,וצפוי לגדול לרמה של  10,000יח'
לחודש כבר ברבעון השני של 2021

• בנוסף ,החל תכנון של קו ייצור נוסף בארה"ב .מטרת הקו החדש הינה להגדיר את מוצר
הדגל ” "Assembled in the USדבר שיקנה לחברה את היכולת להתמודד במכרזים
פדרליים
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המגזר הפרטי (טרום קורונה)

טרום קורונה

השוק העולמי

המגזר הפרטי (פוסט קורונה)

המגזר העסקי (טרום קורונה)

המגזר העסקי (פוסט קורונה)

אוכלוסייה מצומצמת בעלת מודעות המורכבת
מבעלי נדל"ן המאמצים את המלצות גורמי
ממשל ואיכות סביבה בנושא טיפול באיכות
האוויר בכדי לאפשר יתרון שיווקי על המתחרים

פוסט קורונה

רמת מודעות נמוכה לאיכות אוויר אשר קיימת
רק בקרב אנשים עם בעיות רפואיות ,נזקי טבע
שריפות ,אקלים קיצוני ,הוריקנים ,צפיפות
אוכלוסין ועומס תחבורתי

ניתן לזהות עלייה ברמת המודעות ,הידע
וההבנה של כלל האוכלוסייה בכל הנוגע לתחום
איכות האוויר .בעקבות רמת המודעות הגבוהה,
קהל היעד צמח באופן משמעותי מאז
התפרצות המגיפה

בנוסף להשפעות שפועלות על הצרכן הפרטי,
הצרכן העסקי מבין כיום שהתקנים הירוקים
מקבלים חיזוק בכל הנוגע לניהול איכות האוויר.
בנוסף ,לקהל היעד נוספו לקוחות חדשים כגון :בתי
חולים ,מרפאות ,בתי אבות ,מולטי פמלי ,מוסדות
חינוך ,תחבורה ,מעליות ומרכזי מסחר

ניתוח שוק בינלאומי – דצמבר 2020
 2016-2026ניתוח השוק

השוק מחולק למוצרי חומרה
ומוצרי תוכנה ואנליזה

המפתח להצלחה  -חיבור
למערכות ניהול בניין )(BMS

המפתח להצלחה  -כל
הטכנולוגיות המצוינות
בדו"ח קיימות במוצרי החברה

שוק התוכנה (דאטה)
גדל בקצב מרובע

שוק המוסדי  -מסחרי
גדל פי  3מהפרטי

אורה היא בין  12החברות
שמומלץ לעקוב אחריהן

2026

2019

שוק מערכות טיהור האוויר יגיע עד שנת
 2026לשווי כולל של כ 12-מיליארד דולר

אסטרטגיה עסקית
B2B

B2G

בנייני משרדים ,חללי עבודה משותפים,
מולטי פמילי ,בתי מלון ,מרפאות ,בתי
אבות ,מרכזים מסחריים ומעליות

נדל"ן מסחרי

D2C

גופי ממשל

דיור מוגן ובתי אבות

בתי חולים ,מוסדות חינוך ,תחבורה
ציבורית ,משרדי ממשלה וגופים
ממשלתיים

בתי חולים

מוסדות חינוך

הורים לילדים ,משפחות צעירות,
מבוגרים ,בעלי מחלות נשימה ואלרגיות,
בית חכם

תחבורה ציבורית

מתחמי מגורים

בתי מלון

המודל העסקי

צינורות השיווק

מכירת Aura Air Mini

מכירת Aura Air

מכירת מוצרים
מתכלים

מסחור Data

שירותי תוכנה
למערכת

צינורות שיווק והסכמי הפצה

•

הפצה
מדינת
הפצה
מדינת

ייעדי שיווק
(כמות מכשירים)

תקופת זמן

יפן

82,500

 3שנים

טאיוואן

55,500

 3שנים

ויטנאם
ברזיל

40,200
67,500

שנים
3שנים

צ'ילה

23,200

 3שנים

רוסיה

82,500

 3שנים

מדינות ערב

19,000

 3שנים

ספרד ופורטוגל

26,480

 3שנים

גרמניה

8,000

חצי שנה

יוון

20,380

 3שנים

אינדונזיה

37,000

 3שנים

מקסיקו

45,000

 3שנים

החברה מצויה במשא ומתן להתקשרות בהסכמי הפצה בלעדיים עם מספר גורמים
בטריטוריות יעד מרכזיות לרבות קנדה ,דרום אפריקה ,צרפת ושוויץ ודרום קוריאה.

לקוחות
ישירים

מפיץ
בלעדי

מפיץ
שאינו
בלעדי

מפיץ
משנה

רבעון ראשון של מכירות בחברה – )(Q4/2020
מוצר  Aura Airבלבד
אירופה

 1מיליון $

צפון אמריקה

 1.4מיליון $
ישראל

 0.2מיליון $

אמריקה הלטינית

 0.4מיליון $

אסיה

 0.6מיליון $

 3.8מיליון $
•

הנתונים איננם כוללים מכירת Aura Air Miniואינם כוללים מכירת פילטרים עתידים.

צבר התקשרויות סוף שנה  1.6מיליון $

ייעוד הגיוס
העמקת החדירה
של החברה לשווקים מרכזיים לרבות השוק
בארה"ב

מימון ההון החוזר של החברה

מחקר ופיתוח

פרסומים בתקשורת

Thanks!
www.auraair.io | info@auraair.io
Beit Hilel st 6, Tel Aviv, Israel 6701706
Broadway 1740, Manhattan, NY

