
 

 תשקיף 

 מניות 1,883,042של  הנפקה ראשונה לציבור

 מניות 1,403,722 של והצעת מכר לציבור 

ש"ח ערך נקוב כל  0.01רגילות, רשומות על שם, בנות  מניות 1,883,042הנפקה ראשונה לציבור של 

 "(.מונפקותההמניות אחת, של החברה )"

ש"ח ערך נקוב כל אחת,  0.01רגילות, רשומות על שם, בנות  מניות 1,403,722הצעת מכר לציבור של 

   "(.מניות המכר") של החברה

 "(.המוצעים הערך ניירות" או" המוצעות המניות" )המניות המונפקות ומניות המכר, יחד:

תקנות ניירות ב "משקיע מוסדי"מונח המשקיעים מוסדיים, כהגדרת לתוצענה  המניות המוצעות

 תקנות"-" ומוסדייםה משקיעיםה)להלן: " 2007-, התשס"ז(אופן הצעת ניירות ערך לציבור)ערך 

מונח  , כהגדרתאחידהלא בדרך של הצעה  אשר מאוגדים בישראל ומחוצה לה,  (בהתאמה", ההצעה

ובמחיר אחיד , "(יחידה)כל אחת מהיחידות תקרא להלן: " יחידות 30,433-, בבתקנות ההצעהזה 

 , כשהרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן:( לתקנות ההצעה1)א()11ליחידה בהתאם לתקנה 

 מחיר היחידה הרכב

  למניה ש"ח 95.04 מניות רגילות במחיר 108

 ש"ח 10,264.32                                                          רגילהסה"כ המחיר ליחידה  

מוסדיים  משקיעיםלרבות  ,אך ורק למשקיעים מוסדייםהמניות המוצעות על פי תשקיף זה מוצעות 

( בארה"ב, משקיע שהינו 1"( אשר הינם: )הניצעים המוסדיים הזרים)"המאוגדים מחוץ לישראל 

"Qualified Institutional Buyer"( "QIBכהגדרתו ב ,)"-A144Rule  1933-ל Securities Act of 

" )כהגדרתו Qualifying Investor( מחוץ לארה"ב, משקיע שהינו "2"(; או )Securities Act"-)ה

  

 גלאסבוקס בע"מ

Updata Partners V, L.P. 

Brighton Park Capital Fund I, L.P 

Brighton Park Capital Fund I-A, L.P 

 )"המציעים"( )"החברה"(



 

 Securities Act "(Regulation-ל Regulation S-לארה"ב בהתאם ללהלן( המשתתף בהצעה מחוץ 

S.)"  

בנוסף, ההצעה לניצעים המוסדיים הזרים מוגבלת למשקיעים העונים גם על אחד מהתנאים 

המפורטים להלן וכל ניצע מוסדי זר הרוכש מניות בהנפקה מחוץ לישראל ייחשב כאילו הצהיר, 

( המשקיע הינו ישות 1ים לגביו אחד מהתנאים הבאים: )בעצם רכישת המניות בהנפקה, כי מתקי

מיליון ש"ח או סכום שווה ערך במטבע אחר, על בסיס דוחותיה  50בעלת הון עצמי העולה על 

( המשקיע, יחד עם כל ישות השולטת בו, נשלטת על ידו או המצויה תחת 2הכספיים האחרונים; או )

מיליון ש"ח או סכום  100בסכום כולל העולה על ( מנהל נכסים iאותה שליטה כמוהו, במצטבר )

שווה ערך במטבע אחר, ובלבד שהמניות שנרכשו בהנפקה יירכשו עבור הנכסים המנוהלים על ידו; 

( בניירות ערך של מנפיקים on a discretionary basis( מחזיק ומשקיע על בסיס שיקול דעת )iiו/או )

 מיליון ש"ח או סכום שווה ערך במטבע אחר. 100ל שאינם קשורים אליו, בסכום מצטבר העולה ע

Qualifying Investor :משמעו משקיע שהינו אחד מהבאים 

 Categories Of Client Who Are Considered Toתחת ״( 1משקיע המנוי בפסקת משנה ) .א

Be Professionals״ הכלולה ב-II Annex  :שלDirective 2014/65/EU. 

 National -כהגדרתם ב "accredited investors"משקיעים שאינם יחידים, והינם  .ב

Instrument 45-106 Prospectus Exemptions  או כהגדרתם ב-subsection 73.3(1)  ל-

Securities Act (Ontario) , וכן לקוחות כשירים כהגדרתם ב- National Instrument 31-103 

- Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations 

 בקנדה.

ניצע מוסדי זר הרוכש מניות על פי תשקיף זה ייחשב כמי שהצהיר כי התקיימו בו כל התנאים 

 האמורים לעיל.

התשקיף לא הוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב. בכפוף לאמור להלן, ניירות הערך המוצעים 

, כפי שתוקן Securities Act-יף לא נרשמו ולא יירשמו בהתאם להתשקלניצעים המוסדיים על פי 

מעת לעת, או על פי כל דין מדינה בארצות הברית, ואסור לבעלי ניירות הערך המוצעים על פי 

התשקיף להציעם, למכרם לשעבדם ו/או להעבירם בכל צורה בארצות הברית )בכפוף למסחר בהם 

( או עבורו, אלא Regulation S-)כהגדרתו ב U.S. Personו בבורסה, כאמור להלן( או לאדם שהינ

 Securities Act -או אם קיים פטור מרישום בהתאם ל Securities Act -אם יירשמו בהתאם ל

 ובהתאם לדין המדינה בארה"ב.

יובהר, כי החברה אינה מתחייבת לרשום את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף למסחר 

 .Securities Act -ל בארצות הברית בהתאם

הניצעים המוסדיים מחוץ לארצות הברית, ייחשבו כמי שהצהירו: כי מתקיימים בהם התנאים 

( הם אינם רוכשים את ניירות הערך המוצעים עבור אדם הנמצא בארה"ב 1המצטברים הבאים: )

או שהתקשרו בהסכם כלשהו להעברת ניירות הערך המוצעים או כל זכות כלכלית אחרת בהם לכל 



 

( הם אינם שוהים בארה"ב בעת הגשת הבקשה לרכוש את ניירות הערך 2; )בארה"באדם השוהה 

 .המוצעים ולא ישהו בארה"ב בעת רכישתם

בהתאם לאמור לעיל, החברה רשאית להציע לניצעים המוסדיים את ניירות הערך המוצעים על פי 

ם זה יהיה מותר לקיים בה תשקיףהתשקיף, לרשום אותם למסחר בבורסה, ולניצעים על פי 

 מסחר בבורסה.

החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע 

 .זההנכלל )לרבות על דרך ההפניה( בתשקיף 

צהירו כי לא יציעו את ניירות הערך המוצעים לכל ההצעת המכר של ההנפקה ו החתמיםכמו כן, 

, למעט בהתאם לפטור מדרישות רישום U.S. Personאדם הנמצא בארצות הברית או למי שהינו 

  .או במסגרת עסקה שאיננה כפופה לדרישות הרישום האמורות Securities Act-לפי ה

( ממשקיעים מוסדיים Book Buildingעובר למועד פרסום תשקיף זה, נוהל הליך קבלת הזמנות )

באמצעות החתמים )כהגדרתם להלן(. הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים, תיקבע לפי 

בעלי מניות בחברה למועד התשקיף עוד יצוין, כי  שיקול דעתם הבלעדי של החתמים והחברה.

ינו צפוי ואבעל עניין בחברה  להלן: בעל מניות שאינוכמפורט הודיעו על כוונתם להשתתף בהנפקה, 

-כ בהיקף שללהשתתף בהנפקה  ועל כוות , הודיעעניין בחברה עם השלמת ההנפקה להיות בעל

, 1bexIקבוצת -מניות רגילות של החברה; ו 62,100הכוללות  יחידות 575-כולרכוש ש"ח  ,000,0295

יחידות  6,340ותרכוש  ש"ח מיליון 65-כהודיעה על כוונתה להשתתף בהנפקה בהיקף של  אשר

 מוצעות.ההמניות מתוך סך  21%-כאשר יהוו  ,מניות רגילות של החברה 684,720 הכוללות

לא  המוצעות המניותמסיבה כלשהי,  מונפקות וכן הצעת מניות המכרההנפקת המניות היה ותבוטל 

 . בבורסה למסחר תירשמנהולא  תוקצינה למזמינים

 ר.ניירות ערך של החברה לציבוההצעה לציבור על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של 

רישומם למסחר של ניירות ערך לפי תשקיף זה מותנה בקיום פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות 

 2.9.3 אשר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה. לפרטים ראו סעיף ושווי מניות החברה ציבור

   לתשקיף זה.  2לפרק 

 25%, ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום )לפחות ( לתקנות ההצעה1)א()11תקנה לפי 

החברה  התקשרה, 2021ביוני,  3יום ב לאמור,בהתאם  ערך המוצעים לפי תשקיף זה(.המניירות 

או  "החתם המתמחר" – )להלןבע"מ  ותוהנפקחיתום  –פועלים אי.בי.אי בהסכם חיתום עם 

אודות הסכם החיתום )לרבות עמלות  נוספים"(, להעמדת חיתום להנפקה. לפרטים החתמים"

 .לתשקיף זה 2לפרק  2.6ראו סעיף  (,חיתום, הפצה וריכוז

 

                                                           

, Ibex Investors LLC -ו  Ibex GP LLC -Ibexבעקיפין( על ידי השותפים הכלליים של גופים הנשלטים )באמצעות  1
 .הינו בעל השליטה האולטימטיבי בהם Justin B. Borusמר  אשר



 

 לתשקיף. 2, ראו פרק המוצעותאופן הצעת המניות ולפרטים אודות המניות המוצעות, פרטי ההצעה 

 לתשקיף. 4לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות המוצעות, ראו פרק 

 למסחרתשקיף רישום וכן 

 של

 מניותכל אחת, של החברה )"ש"ח ערך נקוב  0.01בנות רגילות, רשומות על שם,  מניות 9,601,442

 ;()כהגדרת מונח זה לעיל( כוללות את מניות המכר)ה "( הקיימות בהונה המונפק של החברהרגילות

שאינם אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים  2,412,5312בענה ממימוש נמניות שת 2,412,531 עד

בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם 

 129,5453מניות שתבענה ממימוש  129,545 עד ;מעביד-ומתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד

מעביד ושאינם בעלי עניין -אשר לא מתקיימים עמם יחסי עובדמחזיקים יוקצו להוקצו ואופציות ש

ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם למועד 

 אופציות שהוקצו לעובדים לשעבר בחברה 8,123 שתבענה ממימוש מניות 8,123עד  ;4התשקיף

ין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שאינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עני

אופציות שיוקצו  364,549מניות שתבענה ממימוש  364,549עד ; 5שבהחזקתם למועד התשקיף

אופציות שיוקצו לנושאי משרה בכירה  10,000מניות שתנבענה ממימוש  10,000עד ; ו6לחתמים

אינם בעלי עניין שוסמוך לפני הרישום למסחר,  להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה בחברה בכפוף

ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם 

  .מעביד-ומתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד

לפרק  1.3.3כמפורט בסעיף  תשקיף זהב הכלוליםערך הרישום למסחר של ניירות אישור הבורסה ל

כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין רישום למסחר של  לתשקיף זה( 1

 . לפרטיםחברה חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום, דמי בדיקה ודמי רישום של חברה חדשה

 לתשקיף זה.  2לפרק  2.9 ראו סעיף נוספים

 מדף שקיףתו

ניירות ערך מסוגים להנפיק תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, אשר מכוחו תהא החברה רשאית 

מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה שונים, בכפוף להוראות הדין, לרבות 

 מעת שתהיינה ככל, החברה של חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרך לרבות)למניות 

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

, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, (לעת מעת שתהיינה ככל, החברה של חוב אגרות

                                                           

נוספים ם ההנפקה. לפרטים טרם הוענקו בפועל לעובדים בחברה אך הענקתם הובטחה טראשר אופציות  178,022 כולל 2
   לתשקיף זה. 3לפרק  3.3.9-ו 3.3.7ראו סעיפים 

אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקה. לפרטים נוספים למחזיקים אחרים אופציות אשר טרם הוענקו בפועל  625כולל  3
 .לתשקיף זה 3לפרק  3.3.8ראו סעיף 

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.3.8לפרטים נוספים ראו סעיף  4
5

 לתשקיף זה. 3לפרק  .103.3 לפרטים נוספים ראו סעיף 

6
 לתשקיף זה. 3לפרק  3.8לפרטים נוספים ראו סעיף  



 

או לאגרות חוב  שאינן ניתנות להמרה למניות החברה כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב

ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה  וכן כל ניירניירות ערך מסחריים , החברה הניתנות להמרה למניות

 "(.המדף בתשקיף הכלולים הערך ניירות)" להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי

א לחוק ניירות ערך, 23תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  מכוחהצעת ניירות הערך 

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

המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון הבורסה  תותנאי ניירות הערך והרכב היחידו

 עת. , כפי שיהיו באותה וההנחיות מכוחו

 ".התשקיףותשקיף המדף, יחדיו ייקראו להלן: " זהתשקיף 

עילית לאחר רישום ניירות -אביב טק-במדד תל מניות החברה תכללנה כי ,אך אין וודאות ,יתכן

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

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

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

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

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

בכוונת החברה להשלים את  ,וכנןהמת היקפהלמבנה ההנפקה וללמאפייני החברה,  בהתאםלפיכך, 

עילית. אם וככל -אביב טק-תלבמדד ההנפקה אך ורק אם יתקיימו בה התנאים להכללה של החברה 

עילית, תוכל -אביב טק-יכלל במדד תלתושלם ההנפקה והחברה תעמוד בתנאים האמורים ותש

יד שמניותיו כלולות החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך )דוחות תאג

הקלה ביחס למתכונת דיווח וכן  ,"(עילית-תקנות ת"א טק)" 2016-עילית(, תשע"ו -במדד ת"א טק

 לב לחוק ניירות ערך. 35במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 

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

עילית, ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. על אף האמור, החברה התנתה את -טק

עילית -אביב טק-ההנפקה בכך שמיד לאחר ההנפקה יתקיימו בה התנאים להכללתה במדד תל

הואיל והחברה התנתה את ההנפקה בכך שמיד לאחר ההנפקה יתקיימו בה התנאים  כאמור.

הדיווח בתשקיף זה ניתן בהנחה שהחברה תיכלל עילית כאמור, -טקאביב -תללהכללתה במדד 

לשנתיים  כולל גילוי ביחס תיאור עסקי התאגידעילית, כמפורט להלן: )א( פרק -אביב טק-במדד תל

תקופות  )ב( הדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף זה כוללים ;שקדמו למועד פרסום התשקיף בלבד

ברה תודיע במסגרת הדיווח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה יצוין, כי הח. השוואה לשנתיים בלבד

-אשר יפורסם טרם תחילת המסחר במניות החברה, על דבר עמידתה בתנאים להכללתה במדד תל

, וכן האם ואילו מההקלות המנויות בתקנות ת"א עילית, ככל שתעמוד בתנאים כאמור-אביב טק

הצעה על פי תשקיף זה, החברה לא תעמוד . יצוין, כי ככל שלאחר העילית בחרה החברה לאמץ-טק

עילית ותחליט לבטל את ההנפקה, יחולו הוראות -אביב טק-בתנאים הנדרשים להכללתה במדד תל

 .לתשקיף זה 2לפרק  2.9.5-ו 2.9.4סעיפים 

 

  



 

 למטרת אנליזה של(, SaaSמתן שירותים מבוססי תוכנה ) –החברה פועלת בתחום פעילות אחד 

השקעה בניירות  ,בהתאם. (נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים )אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל

גורמי הסיכון בעלי השפעה  טק.-הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברת היי

. לפרטים תנאי שימוש ומגבלות של דפדפנים וחנויות אפליקציותגדולה על עסקי החברה הינם: 

ראו אודות גורמי הסיכון האמורים וגורמי סיכון נוספים אשר יש להם השפעה על פעילות החברה, 

  .תשקיף זהל 6פרק ל 6.35 ףסעי

בדבר המחירים שנקבעו בעסקאות במניות ובניירות ערך המירים או בהקצאות פרטיות של לפרטים 

לפחות מהמחיר  10%-אשר הינם נמוכים ב ,שקדמה לפרסום התשקיףשנעשו בשנה החברה, מניות 

  לתשקיף זה.  3לפרק  3.2.2 סעיףראו  ,הערך הכלכלי של ההצעה על פי תשקיף זה

ראו סעיף  , לרבות מענקים לנושאי משרה מתמורת ההנפקה,לפרטים בקשר עם תמורת ההנפקה

 לתשקיף זה.  5פרק ל 5.1

 ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זהסך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת להערכת החברה, 

לפרטים  .מהתמורה של ההצעה על פי תשקיף זה 2.75%-ש"ח, המהווים כ 8,578,000-יסתכם בכ

 5.1, ראו סעיף החברה לבין המציעיםבין וחלוקתן  והצעת המכר נוספים בדבר הוצאות ההנפקה

 7לתשקיף זה. 5לפרק 

רשות ניירות ערך בכתובת ההפצה של לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה באתר  ניתן

www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה בכתובתwww.tase.co.il . 

 2021ביוני,  4 :התשקיף תאריך

                                                           

 .זה תשקיףל 2פרק ל 2.6.7.4, כמפורט בסעיף שתשולם בדרך של הקצאת אופציות עמלת הצלחה ללא 7
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 1-א

 הגדרות .1.1

 בתשקיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המפורט להלן:

או  ארה"ב"גלאסבוקס "

 "החברה הבת ארה"ב"

- Glassbox US INC –  חברה פרטית אשר התאגדה

 ; בארה"ב, בבעלותה המלאה של החברה

 או "אנגליהגלאסבוקס "

 "החברה הבת אנגליה"

- Glassbox Digital UK Ltd. –  חברה פרטית אשר

  , בבעלותה המלאה של החברה;ווילס באנגליההתאגדה 

 דולר ארה"ב; - "דולר"

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

"הדוחות הכספיים לשנת 

2020" 

 31החברה ליום הדוחות הכספיים המאוחדים של  -

 לתשקיף זה; 9, המצורפים בפרק 2020בדצמבר, 

או  "החברה"

 "גלאסבוקס"

 ;.Glassbox Ltdאו  גלאסבוקס בע"מ -

 ;אנגליהגלאסבוקס ארה"ב, גלאסבוקס  - "החברות הבנות"

 ;והחברה הנכדה החברות הבנות, החברה - "הקבוצה"

 תשקיף זה;  "התשקיף"

 ;1999-החברות, התשנ"טחוק  - "חוק החברות"

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

"תקנות דוחות תקופתיים 

 ומידיים"

-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל -

1970; 

תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(,  - ""תקנות ההצעה

 ;2007-תשס"ז

בתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות  - "עילית-תקנות ת"א טק"

 ;2016-עילית(, תשע"ו-במדד ת"א טק

 –תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף   "תקנות פרטי תשקיף"

 ;1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

"SessionCam"  או

 "החברה הנכדה"

- SessionCam Ltd. –  חברה פרטית אשרה התאגדה

באנגליה ווילס, בבעלותה המלאה של החברה הבת 

 אנגליה.

 

 

 : מבוא 1פרק 
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 כללי .1.2

מדינת תחת דיני כחברה פרטית מוגבלת במניות  ,2010בנובמבר,  25החברה התאגדה ביום 

שינתה החברה את שמה לשם  2016באפריל,  14ביום  ;בשם "קלריסייט בע"מ" ישראל

, שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי. 2016במאי,  8"גלאסבוקס דיגיטל בע"מ", וביום 

)המכהן מר ירון גואטה  (,COO-כ)המכהן כיום על ידי מר יואב שרייבר החברה הוקמה על ידי 

בהמשך לכך,  .(GM EMEA & APAC-המכהן כיום כ ומר חנן בלומשטיין (CTO-ככיום 

  .לתשקיף זה 3לפרק  3.2כמפורט בסעיף  במספר סבבי גיוס הצטרפו לחברה משקיעים

, בעצמה ובאמצעות החברות החברההחל ממועד תחילת פעילותה ולמועד התשקיף, פועלת 

(, SaaSמתן שירותים מבוססי תוכנה ) –פעילות אחד  בתחוםהבנות והחברה הנכדה שלה, 

 .(נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים )אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל למטרת אנליזה של

 לתשקיף זה. 6לפרטים נוספים אודות פעילות הקבוצה ראו פרק 

 תשקיףההיתרים ואישורים להצעה ראשונה של ניירות הערך על פי  .1.3

כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי  את והחברה קיבלהמציעים ו 1.3.1

 כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף. 

התשקיף משום אימות הפרטים המובאים את  לפרסםרך אין בהיתר רשות ניירות ע 1.3.2

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

 הערך המוצעים על פי התשקיף.

 המניות המוצעות על פי התשקיף, הבורסה נתנה את אישורה לרישום למסחר של 1.3.3

מניות אשר תנבענה ממימוש ה ,המניות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה

שהוקצו והובטחו לעובדים ונושאי משרה ומחזיקים אחרים  (לא רשומות)אופציות 

, לתשקיף זה( 3לפרק  3.3.8-ו 3.3.7סעיפים  )לפרטים ראומכוח תכנית התגמול 

שהוקצו לעובדים לשעבר  אשר תנבענה ממימוש אופציות )לא רשומות( המניות

והמניות אשר תנבענה  לתשקיף זה( 3לפרק  3.3.9לפרטים ראו סעיף ) בחברה

שיוקצו לחתמים ולנושאי משרה בכירה בחברה אופציות )לא רשומות( ממימוש 

 3.3.5)לפרטים ראו סעיף  להשלמת ההנפקה וסמוך למועד הרישום למסחרבכפוף 

ניירות הערך המבוקשים )" לתשקיף זה 2, הכל כמפורט בפרק לתשקיף זה( 3לפרק 

  ."(לאישור

 לעמידת החברהכפוף  ניירות הערך המבוקשים לאישורלמסחר בבורסה של  רישום 1.3.4

החזקות הציבור בניירות הערך כללי הרישום של הבורסה לרבות פיזור מזערי של ב

על  במניות החברה מזערי של החזקות ציבורהחזקות  ושיעור שוויקיום המוצעים ו

מסוגה של החברה,  חדשה , כנדרש מחברהוקיום שווי חברה מינימלי פי תשקיף זה

 .זה לתשקיף 2לפרק  2.9.3כמפורט בסעיף 

המובאים בתשקיף, אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים  1.3.5

למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם 

 של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם יוצעו בתשקיף.
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 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף .1.4

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין  1.4.1

א לחוק 23לפרסום תשקיף מדף זה. תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 

ניירות ערך, והצעת ניירות ערך על פיו תיעשה על פי דוחות הצעת מדף אשר יפורסמו 

-בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

 ים המיוחדים לאותה הצעה. "(, בהם יושלמו הפרטתקנות הצעת מדף)" 2005

את התשקיף משום אימות הפרטים  לפרסם אין בהיתרה של רשות ניירות ערך 1.4.2

המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם 

 של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

בתשקיף  ניירות הערך הכלוליםלהחברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס  1.4.3

"( ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוחות האישור העקרוני של הבורסההמדף )"

 .הצעת מדף

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או  1.4.4

למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם 

 .או על המחיר בו יוצעו בדוחות הצעת המדף של ניירות הערך הכלולים בתשקיף

בקשר לניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף, מתן האישור העקרוני של הבורסה  1.4.5

אינו מהווה אישור לרישום ניירות אשר יוצעו )ככל שיוצעו( על פי דוחות הצעת מדף, 

הערך למסחר, והרישום למסחר של ניירות הערך יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה 

לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף, אשר יפורסם בהתאם לחוק 

 ניירות ערך ותקנות הצעת מדף.

משום התחייבות למתן אישור לרישום  של הבורסהאין במתן האישור העקרוני  1.4.6

על פי דוח הצעת מדף. על אישור למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף 

מסחר על פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות תקנון בקשה לרישום ניירות הערך ל

הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר 

 כאמור.
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 הון החברה .1.5

הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה )בכמות מניות( נכון למועד  1.5.1

 התשקיף: 

 המאוחדים של החברה הכספיים, על פי דוחותיה 2020בדצמבר  31החברה ליום  הון 1.5.2

  (:דולר ארה"ב)באלפי 

   

 5 רגילות הון מניות

 20 הון מניות בכורה

 66,632 פרמיה על מניות

 1,891 קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

התאמות הנובעות מתרגום דוחות 
 828 כספיים של פעילויות חוץ

 (39,145) יתרת הפסד

 30,231 סך ההון

 

 3.2.2הקצאת מניות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו סעיף לפרטים בדבר  1.5.3

 לתשקיף.

 

                                                           

 המניות לרבות, החברה של המונפק בהון הרגילות המניותכל  .לציבור המונפקת הכמות מלוא הוקצתבהנחה כי  1
 לפרק 3.3 סעיף ראו, החברה של האופציות תכנית בדבר לפרטים. במלואן נפרעות תהיינה, זה תשקיף לפי שתונפקנה

 .זה לתשקיף 3
אופציות שיוקצו לחתמים בכפוף להשלמת ההנפקה לפי תשקיף  364,549 מניות שתנבענה ממימוש 364,549 לא כולל 2

בחברה )אשר  נושאי משרה בכירהלאופציות אשר יוקצו  10,000-ו לתשקיף זה 3לפרק  3.8זה כמפורט בסעיף 
ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכוח החזקותיהם בהון מעביד -מתקיימים בין כל אחד מהם לבין החברה יחסי עובד

יצוין כי ; לתשקיף זה 3פרק ל 3.3.5( כמפורט בסעיף מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותםהחברה בהנחת 
 41בה"ש )כמפורט  טרם ההנפקה ההובטחאשר טרם הוענקו בפועל אך הענקתם אופציות  178,647 כולל האמור לעיל

  . (לתשקיף זה 3לפרק 

 סוג המניות
הון מניות 

 רשום 

הון מניות מונפק ונפרע לתאריך 

 התשקיף 

הון מניות מונפק ונפרע לאחר 

 1ההנפקה

 בדילול מלא ללא דילול בדילול מלא ללא דילול

מניות רגילות בנות 

 ש"ח ע.נ. 0.01
50,000,000 9,601,442 12,151,6412 11,484,484 14,409,232 
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 עילית-מדד טק .1.6

-יובהר, כי נכון למועד התשקיף החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל

עילית, ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. על אף האמור, החברה -אביב טק

-התנתה את ההנפקה בכך שמיד לאחר ההנפקה יתקיימו בה התנאים להכללתה במדד תל

-במדד תלמניות החברה תכללנה תכן, אך אין וודאות, כי עילית כאמור. לפיכך, י-אביב טק

עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף למספר תנאים, שהעיקריים -אביב טק

שבהם: )א( שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה 

הראשון מיליון ש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר  20יעמוד על 

; )ג( שווי השוק של מניות החברה במועד הרישום למסחר 10%-יפחת מלא של מניות החברה 

אגורות; )ה(  50-לא יפחת מ זהמיליון ש"ח; )ד( המחיר למניה על פי תשקיף  100-לא יפחת מ

 מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת.

בכוונת החברה , המתוכנן למאפייני החברה, מבנה ההנפקה ובהיקפהובשים לב לפיכך, 

אביב -חברה במדד תללהשלים את ההנפקה אך ורק אם יתקיימו בה התנאים להכללה של ה

-תעמוד בתנאים האמורים ותיכלל במדד תלהחברה ו שתושלם ההנפקה עילית. אם וככל-טק

-עילית, תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנות ת"א טק-אביב טק

 רט להלן:עילית, כמפו

, תיהנה החברה מהקלות ל"תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בסעיף 3בתקופת ההקלות 1.6.1

 ג לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים, אף אם לא תיחשב תאגיד קטן.5

בתקופת ההקלות, החברה תהיה פטורה מצירוף הצהרות מנהלים על הבקרה  1.6.2

 ומידיים.ב)ד( לתקנות דוחות תקופתיים 9הפנימית, כמפורט בסעיף 

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

א לתקנות דוחות 39שינויים בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה 

פתיים ומידיים; מלצרף דוחות ביניים ומידע פיננסי של חברה כלולה, כאמור תקו

ומידיים; וכן מלצרף דוח דירקטוריון  א לתקנות דוחות תקופתיים44-ו 44בסעיפים 

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

ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני החברה בתקופת הביניים ובתקופה המצטברת 

 מתום שנת הדיווח האחרונה.

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

לב לחוק ניירות ערך, 35של החברה יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל, כאמור בסעיף 

לא תידרש החברה לקבל את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה, כאמור בסעיף 

לחוק  3לב)ג( לחוק ניירות ערך על מנת לעבור לדווח בהתאם להוראות פרק ה'35

 ניירות ערך. 

                                                           

 תום( 1: )המוקדם לפי, מאלה אחד קרות עד לציבור הראשונה ההנפקה ממועד התקופה הינה" ההקלות תקופת" 3
 הממוצע השוק שווי שבמהלכה השנה תום( 2)-ו; לציבור הראשונה ההנפקה ממועד שנים חמש יחלפו שבמהלכה השנה

 .ח"ש מיליארד על עלה, שנה אותה לתום שקדמו הימים 90 -ב התאגיד של
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-יף, החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תליובהר, כי נכון למועד התשק

על אף האמור, הואיל  עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים המפורטים לעיל.-אביב טק

והחברה התנתה את ההנפקה בכך שמיד לאחר ההנפקה יתקיימו בה התנאים להכללתה 

נחה שהחברה תיכלל במדד עילית כאמור, הדיווח בתשקיף זה ניתן בה-אביב טק-במדד תל

עילית, כמפורט להלן: )א( פרק תיאור עסקי התאגיד כולל גילוי ביחס לשנתיים -אביב טק-תל

שקדמו למועד פרסום התשקיף בלבד; )ב( הדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף זה כוללים 

תקופות השוואה לשנתיים בלבד. יצוין, כי החברה תודיע במסגרת הדיווח המיידי בדבר 

וצאות ההנפקה אשר יפורסם טרם תחילת המסחר במניות החברה, על דבר עמידתה ת

עילית, ככל שתעמוד בתנאים כאמור. ככל שלאחר -אביב טק-בתנאים להכללתה במדד תל

אביב -ההצעה על פי תשקיף זה, החברה לא תעמוד בתנאים הנדרשים להכללתה במדד תל

לתשקיף  2לפרק  2.9.6 -ו 2.9.5סעיפים ות עילית ותחליט לבטל את ההנפקה, יחולו הורא-טק

  כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם לאמץ אילו מן ההקלות המנויות לעיל. זה.

 



 1-ב

  

 

 ותנאיהםהמוצעים של החברה וניירות הערך ניירות הערך  .2.1

 ניירות הערך המוצעים  .2.1.1

  ידי החברה-ניירות הערך המוצעים על .2.1.1.1

כל אחת, של  נקוב ש"ח ערך 0.01בנות מניות רגילות, רשומות על שם,  1,883,042

 .("ונפקותהמניות המ") החברה

 ידי המציעים-ניירות ערך המוצעים על .2.1.1.2

ש"ח ערך נקוב כל אחת, של  0.01רגילות, רשומות על שם, בנות  מניות 1,403,722

לפרק  3.2.2בסעיף  ןכהגדרת) rightonBקבוצת ו Updata ידי-מוצעות על החברה

", בהתאמה, Brighton" -" וUpdata " זה, 2בפרק לעיל ולהלן ( )לתשקיף זה 3

", בהתאמה(. מניות המכר מוצעות למכירה מניות המכר" -ו "המציעים" יחדיוו

 להלן. 2.1.3בחלוקה בין המציעים, כמפורט בסעיף 

מניות המכר  1,403,722-המניות המונפקות ו 1,883,042זה  2)לעיל ולהלן בפרק 

ניירות הערך " או "המניות המוצעות" מניות( ייקראו יחד 3,286,764)ביחד 

  "(.המוצעים

נכון למועד תשקיף זה, מספר המניות בהון הרשום של החברה הינו  – הון החברה

"(. ההון המונפק מניות רגילותש"ח ע.נ. כל אחת )" 0.01מניות רגילות בנות  50,000,000

מניות רגילות. כל המניות הרגילות  9,601,442והנפרע של החברה, נכון למועד התשקיף, הינו 

 של החברה נפרעות במלואן.

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה  34%-צעות יהוו כהמניות המו

מהון המניות המונפק והנפרע של  29%-כו בה מיד לפני השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה

, בהנחה שבהשלמת החברה ומזכויות ההצבעה בה עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה

 תשקיף זה.ההנפקה תימכרנה ותוקצינה כל המניות על פי 

  הנרשמים למסחרהקיימים ניירות הערך  .2.1.2

של  ,כל אחת נקוב ש"ח ערך 0.01בנות מניות רגילות, רשומות על שם,  9,601,442 .2.1.2.1

מניות המכר  וכוללות את החברה, הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה

 .(עיל)כהגדרת מונח זה ל

אופציות לא רשומות  2,412,531שתנבענה ממימוש רגילות מניות  2,412,531 עד .2.1.2.2

שאינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש שהוקצו לעובדים 

ומתקיימים בינם  למועד התשקיף של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם

  : פרטי הצעת ניירות הערך2פרק 
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שתבענה ממימוש  רגילותמניות  1129,545 ; עדמעביד-לבין החברה יחסי עובד

אשר לא מתקיימים עמם יחסי קים יוקצו למחזיהוקצו ואופציות ש 129,545

מעביד ושאינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של -עובד

)לפרטים ראו סעיף  מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם למועד התשקיף

 8,123 שתבענה ממימוש רגילות מניות 8,123עד ; לתשקיף זה( 3לפרק  3.3.8

ושאינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות  עבר בחברהאופציות שהוקצו לעובדים לש

בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם למועד 

מניות  364,549; עד (לתשקיף זה 3לפרק  3.3.10)לפרטים ראו סעיף  התשקיף

בכפוף להשלמת  אופציות שיוקצו לחתמים 364,549רגילות שתבענה ממימוש 

 3.3.5וסמוך לפני הרישום למסחר )לפרטים ראו סעיף ההנפקה על פי תשקיף זה 

אופציות  10,000מניות רגילות שתנבענה ממימוש  10,000ועד  לתשקיף זה( 3לפרק 

שיוקצו לעובדים ונושאי משרה בכירה בחברה בכפוף להשלמת ההנפקה על פי 

אינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי וסמוך לפני הרישום למסחר, ושתשקיף זה 

עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם ומתקיימים 

לתשקיף  3לפרק  3.3.5)לפרטים ראו סעיף  מעביד-בינם לבין החברה יחסי עובד

  .זה(

ניירות הערך לעיל יקראו להלן " 2.1.2.2-ו 2.1.2.1ניירות הערך המפורטים בסעיפים 

 ".הקיימים בהון החברה

ניירות הערך וניירות הערך הקיימים בהון החברה יקראו להלן "המניות המונפקות 
 ".המבוקשים לאישור

 פרטים אודות המציעים ומניות המכר .2.1.3

Updata ש"ח ע.נ.  0.01בנות  ,של החברה מניות רגילות 1,792,775-, ערב ההנפקה בהמחזיק

על פי תשקיף זה  הומציעמהונה המונפק והנפרע של החברה  18.67%המהוות , כל אחת

מהונה  6.06%-כהמהוות , ש"ח ע.נ. כל אחת 0.01בנות  ,של החברה מניות רגילות 582,031

המונפק והנפרע של החברה מיד לפני השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה. עם השלמת 

בנות  ,של החברה מניות רגילות 1,210,744-ב חזיקת Updata )*(על פי תשקיף זה ההנפקה

מהונה המונפק והנפרע של החברה לאחר  10.54%-כ אשר יהוו כל אחת, ש"ח ע.נ. 0.01

 ההנפקה )בפועל(. 

                                                           

לפרטים נוספים ראו ) טרם הוענקו בפועל למחזיקים אחרים אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקהאופציות  625כולל  1
 לתשקיף זה(. 3לפרק  (3)3.3.8 סעיף
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Brighton ש"ח  0.01בנות  ,של החברה מניות רגילות 2,043,581-, ערב ההנפקה בהמחזיק

על פי תשקיף  הומציעמהונה המונפק והנפרע של החברה  21.284%המהוות , ע.נ. כל אחת

 8.558%-כהמהוות , ש"ח ע.נ. כל אחת 0.01בנות  ,של החברה מניות רגילות 821,691זה 

מהונה המונפק והנפרע של החברה מיד לפני השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה. עם השלמת 

בנות  ,של החברה מניות רגילות 1,221,890-ב חזיקת Brighton )*(על פי תשקיף זה ההנפקה

מהונה המונפק והנפרע של החברה לאחר  10.639%-כ אשר יהוו ש"ח ע.נ. כל אחת, 0.01

 ההנפקה )בפועל(. 

)*( בהנחה שבהשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה תימכרנה ותוקצינה כל המניות המוצעות 

 . על פי תשקיף זה

מהון המניות המונפק  14.62%-, מהוות במצטבר כמניות המכר המוצעות על פי תשקיף זה

מההון  12.22%-לפני ההנפקה על פי תשקיף זה וכוהנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 

המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה )בפועל( לאחר ההנפקה על פי תשקיף זה 

  ובכפוף להשלמתה. 

 המכר תועברנה לרוכשיהן כאשר הן נקיות מכל חוב, שעבוד וזכות אחרת של צד ג'. מניות

הכמות הנמכרת תחולק בין המציעים באופן יובהר, כי ככל שתימכרנה חלק ממניות המכר, 

ידי כל אחד מהמציעים מסך כמות מניות המכר. החברה -יחסי, ככמות המניות המוצעות על

תפרסם דיווח מיידי לפני הרישום למסחר המפרט את כמות המניות שמכרו המציעים וכמות 

פי הנחיות -המניות שנותרה בידיהם. כל המניות שתיוותרנה בידיהם תהיינה חסומות על

   הבורסה.

 ניירות הערך ה לא אחידה שלהצע .2.2

( 1)א()11סעיף כאמור באחידה, לא בדרך של הצעה  ידי החברה-תוצענה על, המוצעות המניות

 כפי שיפורט כדלקמן. ,ההצעה תקנותל

בהצעה לא אחידה  ,"(יחידותהיחידות )" 30,433-בהמוסדיים  משקיעיםהמניות המוצעות, יוצעו ל

 הינם כדלקמן:  ומחירההרכב כל יחידה כש ,אחיד ליחידהבמחיר ו

 מחיר                                                                                     הרכב היחידה

             הלמניש"ח  95.04  של מניות רגילות של החברה במחיר 108

 )*(ש"ח  10,264.32 סה"כ המחיר ליחידה                                                                       

ללא כל הנחה או ש"ח  10,264.32היחידות תימכרנה לניצעים המוסדיים במחיר ליחידה של )*( כל 

 .הטבה

יובהר, כי ככל שיתקבלו הזמנות לרכישת כמות מניות שהינה נמוכה מכמות המניות המוצעות על 

פי תשקיף זה, ראשית יימכרו מניות ההנפקה ולאחר מכן מניות המכר, כך שייתכן שהצעת המכר 

 לא תבוצע או תבוצע באופן חלקי בלבד. 

ניירות הערך )חלקה או כולה( בכל עת לפני קבלת  לבטל את הצעת םרשאי ו/או המציעיםהחברה 

כל טענה  למזמיניםמבלי שתהיה  המזמינים אצל רכז ההנפקהמאת והצעת המכר  כספי ההנפקה
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 ו/או למציעים, לפי העניין, בקשר לכך. במקרה כאמור ייראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה

 כבטלות.

 2.6מכלל ניירות הערך המוצעים, ראו סעיף  25%-ביחס ל תלעניין קיומה של התחייבות חיתומי

 להלן.

 תנאי ניירות הערך המוצעים .2.3

תהיינה שוות והמניות שתנבענה ממימוש אופציות )לא רשומות(, המניות המוצעות על פי תשקיף זה 

 בהון החברההמניות המוצעות והמניות הקיימות יות הרגילות הקיימות בהון החברה. זכויות למנ

תרשמנה  וכן כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא סחירות שהוקצו ויוקצו על ידי החברה,

ותזכינה  "(החברה לרישומים)" של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ על שם החברה לרישומים

 עליה או את בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז

אופציות לא סחירות  )מניות שתנבענה ממימוש שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך התשקיף

 .תזכינה את בעליהן בזכויות כאמור לאחר מימושן(

החברה, בהתאם להוראות תקנון החברה כפי שייכנס לתוקפו הזכויות הנלוות למניות לתיאור 

 לתשקיף. 4פרק  ובכפוף לה, ראופי תשקיף זה -במועד השלמת ההנפקה לציבור על

 תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה .2.4

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

ובכך שמיד לאחר ההנפקה יתקיימו בחברה התנאים לעניין זה  בהתקיימות דרישות הבורסה

 לפרטים ראו סעיפים לתשקיף זה(. 1לפרק  1.6סעיף עילית )כמפורט ב-ת"א טקלהכללתה במדד 

 להלן. 2.8.7 -ו 2.8.6

 הצעה לא אחידה –תיאור ההצעה  .2.5

  תיאור ההצעה  .2.5.1

זה מוצעות אך ורק למשקיעים מוסדיים, לרבות משקיעים המניות המוצעות על פי תשקיף 

( 1"( אשר הינם: )הניצעים המוסדיים הזריםמוסדיים המאוגדים מחוץ לישראל )"

-"(, כהגדרתו בQIB" )"Qualified Institutional Buyerבארה"ב, משקיע שהינו "

A144Rule  1933-ל Securities Act of ה(-"Securities Act( או ;)"מח2 ) ,וץ לארה"ב

" )כהגדרתו להלן( המשתתף בהצעה מחוץ לארה"ב Qualifying Investorמשקיע שהינו "

 "Securities Act "(Regulation S .)-ל Regulation S-בהתאם ל

בנוסף, ההצעה לניצעים המוסדיים הזרים מוגבלת למשקיעים העונים גם על אחד 

ש מניות בהנפקה מחוץ לישראל ייחשב מהתנאים המפורטים להלן, וכל ניצע מוסדי זר הרוכ

כאילו הצהיר, בעצם רכישת המניות בהנפקה, כי מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים: 

מיליון ש"ח או סכום שווה ערך במטבע  50( המשקיע הינו ישות בעלת הון עצמי העולה על 1)

השולטת  ( המשקיע, יחד עם כל ישות2אחר, על בסיס דוחותיה הכספיים האחרונים; או )

( מנהל נכסים בסכום iבו, נשלטת על ידו או המצויה תחת אותה שליטה כמוהו, במצטבר )

מיליון ש"ח או סכום שווה ערך במטבע אחר, ובלבד שהמניות שנרכשו  100כולל העולה על 

( מחזיק ומשקיע על בסיס שיקול iiבהנפקה יירכשו עבור הנכסים המנוהלים על ידו; ו/או )
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( בניירות ערך של מנפיקים שאינם קשורים אליו, בסכום on a discretionary basisדעת )

 מיליון ש"ח או סכום שווה ערך במטבע אחר. 100מצטבר העולה על 

Qualifying Investor :משמעו משקיע שהינו אחד מהבאים 

 Categories Of Client Who Are Considered( תחת ״1משקיע המנוי בפסקת משנה ) .א

To Be Professionals״ הכלולה ב-II Annex  :שלDirective 2014/65/EU. 

 National -כהגדרתם ב "accredited investors"משקיעים שאינם יחידים, והינם  .ב

Instrument 45-106 Prospectus Exemptions  או כהגדרתם ב- subsection 73.3(1)  

 National Instrument -, וכן לקוחות כשירים כהגדרתם ב Securities Act (Ontario)-ל

31-103 - Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant 

Obligations .בקנדה 

ניצע מוסדי זר הרוכש מניות על פי תשקיף זה ייחשב כמי שהצהיר כי התקיימו בו כל 

 התנאים האמורים לעיל.

ניירות ערך בארה"ב. בכפוף לאמור להלן, ניירות הערך  התשקיף לא הוגש לרשות

 -המוצעים לניצעים המוסדיים על פי התשקיף לא נרשמו ולא יירשמו בהתאם ל

Securities Act כפי שתוקן מעת לעת, או על פי כל דין מדינה בארצות הברית, ואסור ,

או להעבירם לבעלי ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף להציעם, למכרם לשעבדם ו/

בכל צורה בארצות הברית )בכפוף למסחר בהם בבורסה, כאמור להלן( או לאדם שהינו 

U.S. Person כהגדרתו ב(-Regulation Sאו עבורו, אלא אם יירשמו בהתאם ל )- 

Securities Act או אם קיים פטור מרישום בהתאם ל- Securities Act  ובהתאם לדין

 המדינה בארה"ב.

רה אינה מתחייבת לרשום את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יובהר, כי החב

 .Securities Act -למסחר בארצות הברית בהתאם ל

הניצעים המוסדיים מחוץ לארצות הברית, ייחשבו כמי שהצהירו: כי מתקיימים בהם 

( הם אינם רוכשים את ניירות הערך המוצעים עבור אדם 1התנאים המצטברים הבאים: )

רה"ב או שהתקשרו בהסכם כלשהו להעברת ניירות הערך המוצעים או כל זכות הנמצא בא

( הם אינם שוהים בארה"ב בעת הגשת 2כלכלית אחרת בהם לכל אדם השוהה בארה"ב; )

 הבקשה לרכוש את ניירות הערך המוצעים ולא ישהו בארה"ב בעת רכישתם;

ניירות הערך  בהתאם לאמור לעיל, החברה רשאית להציע לניצעים המוסדיים את

המוצעים על פי התשקיף, לרשום אותם למסחר בבורסה, ולניצעים על פי תשקיף זה יהיה 

 מותר לקיים בהם מסחר בבורסה.

החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף יש לקבל אך ורק בהסתמך על 

 המידע הנכלל )לרבות על דרך ההפניה( בתשקיף זה.
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המפיצים של ההנפקה והצעת המכר הצהירו כי לא יציעו את כמו כן, החתם המתמחר ו

, U.S. Personניירות הערך המוצעים לכל אדם הנמצא בארצות הברית או למי שהינו 

או במסגרת עסקה  Securities Act-למעט בהתאם לפטור מדרישות רישום לפי ה

 שאיננה כפופה לדרישות הרישום האמורות. 

מוצעות למשקיעים מוסדיים בהצעה לא אחידה מניות רגילות  3,286,764 .2.5.1.1

 .ליחידה ש"ח 10,264.32של ובמחיר אחיד 

( Book Buildingעובר למועד פרסום תשקיף זה, נוהל הליך קבלת הזמנות ) .2.5.1.2

חיתום והנפקות בע"מ  –פועלים אי.בי.אי ממשקיעים מוסדיים באמצעות 

לפי  ",רכז ההנפקהאו " "החתמיםאו " "החתם" או "החתם המתמחר)"

. הקצאת המניות המוצעות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע לפי שיקול (העניין

  דעתם של החתם המתמחר והחברה.

בעלי מניות בחברה למועד התשקיף הודיעו על כוונתם להשתתף  עוד יצוין .2.5.1.3

להלן: בעל מניות שאינו בעל עניין בחברה ואינו צפוי להיות כמפורט , בהנפקה

השלמת ההנפקה, הודיע על כוותו להשתתף בהנפקה בעל עניין בחברה עם 

מניות  62,100יחידות הכוללות  575-ש"ח ולרכוש כ 5,902,000-כ בהיקף של

הודיעה על כוונתה להשתתף בהנפקה  אשר, 2bexIקבוצת -ורגילות של החברה; 

מניות  684,720יחידות הכוללות  6,340רכוש תמיליון ש"ח ו 65-של כבהיקף 

 .מוצעותהמתוך סך המניות  21%-אשר יהוו כרה, רגילות של החב

  הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים .2.5.2

על פי תשקיף זה תיעשה על ידי משלוח תעודות בגין ניירות  היחידותהקצאת  .2.5.2.1

. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה וההנחיות לחברה לרישומיםהערך המוקצים 

החברה ומניות  מכוחו, כל ניירות הערך המוצעים, המניות הקיימות בהון

החברה שתנבענה ממימוש אופציות שאינן רשומות למסחר, ירשמו במרשם 

 ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים.

הצעת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף מובטחת בחלקה בחיתום.  .2.5.2.2

לפרטים אודות הסכם החיתום )לרבות עמלות שישולמו לחתמים ולמפיצים( 

 להלן. 2.6ראו סעיף 

פרסום תוצאות ביום המסחר הראשון שלאחר  12:00לא יאוחר מהשעה  .2.5.2.3

יעבירו כלל המשקיעים שהצעותיהם נענו את תמורת ההנפקה  ההנפקה,

רכז ההנפקה.  שיפתח על ידי להלן( 2.6.5.1ף המיוחד )כהגדרתו בסעילחשבון 

מיד בסמוך לכך תקצה החברה את ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים 

לעיל. לפרטים אודות העברת הכספים מרכז ההנפקה  2.5.2.1כאמור בסעיף 

  .להלן 2.6.5לחברה, ראו סעיף 

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת המניות על שם החברה לרישומים טרם הועברה  .2.5.2.4

לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תפרסם החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח 

                                                           

 .לתשקיף זה 3לפרק  3.2.2כהגדרתה בסעיף  2
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על שינויים בהון המונפק, בו יצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת 

או בידי והמציעים תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה 

החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון המונפק, בו תצוין כי 

רה יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמוה. התקבלה תמורת ההנפק

ההנפקה בגין המניות המוצעות לא ניתן יהיה לרושמן למסחר בבורסה לניירות 

 "(. הבורסה)"אביב בע"מ  ערך בתל

במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים  .2.5.2.5

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

מפיץ או האו מפיץ אחר( או בקבוצת ידי חתם -בקבוצתו ובין שנמכרו לו על

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

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

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

קבוצת יחידות המוצעות. "מכמות ה 10%תעלה הכמות שתוקצה להם על 

תקנות ", לפי העניין, משמעה כהגדרת המונח במפיץהקבוצת " או "חתםה

. "(תקנות ההצעה)" 2007-ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז

 ש"ח 10,264.32של ליחידה כל היחידות תימכרנה למשקיעים במחיר אחיד 

ללא כל הנחה או הטבה מעבר "( המחיר האחיד)להלן בסעיף זה: " ליחידה

   .להלן לעמלות הפצה למפיצים כפי שמפורטות בפרק זה

 חיתום והפצההסכם  .2.6

להלן עיקרי הסכם  .כאמור לעיל, הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה מובטחת בחלקה בחיתום

הסכם , מצד שני )להלן: ", בין החברה מצד אחד, לבין החתם2021ביוני,  3החיתום שנחתם ביום 

 :"(החיתום

מניירות הערך  25%על פי הסכם החיתום, הסכימו החתמים להבטיח את רכישתם של  .2.6.1

" היחידות המובטחותליחידה )" ש"ח 10,264.32של המוצעים במסגרת ההנפקה, במחיר 

יחידות  7,609כלומר, החתמים הבטיחו את רכישתן של  "(.ניירות הערך המובטחיםאו "

 .ש"ח 78,101,210-, בהיקף כספי של כם מוסדייםמתוך היחידות המוצעות למשקיעי

 התחייבויות החתמים .2.6.2

, את היחידות המובטחות, אשר והמציעים לרכוש מאת החברהמתחייב  םהחת .2.6.2.1

בתשקיף  למועד הקבוע לכך ברה מחירן המלא מכל סיבה שהיא עדלא שולם לח

להלן, כאשר כל רכישת יחידות על ידי המשקיעים  2.6.6וכמפורט בסעיף 

המוסדיים במסגרת ההנפקה תנוכה ראשית מכמות היחידות המובטחות לפי 

ידי המשקיעים המוסדיים מחירן -דהיינו, ככל שישולם לחברה על סעיף זה.

המוצעות על פי תשקיף זה או יותר,  יחידות מהיחידות 7,609 המלא של

החתמים לא יהיו מחויבים לרכוש יחידות המובטחות בהתאם להוראות סעיף 

  זה.
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ידי החתמים, אם וככל שתידרש כאמור לעיל, -רכישת היחידות המובטחות על .2.6.2.2

הוא המחיר ליחידה, בניכוי מסים והיטלים, במידה שיהיו  –תיעשה במחיר אחיד 

התחייב  החתםלהלן.  לאמוריהיה אחראי כלפי החברה בהתאם  החתםה. כאל

כי לא יהא רשאי בשום אופן לשלם לרוכש כלשהו של ניירות הערך המוצעים, 

במישרין או בעקיפין, עמלה כלשהי ו/או ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש 

 יחידה כלשהו בגין יחידות שרכש ו/או ליתן לו הטבה כלשהי לעומת המחיר

 האחיד ליחידה, והכל למעט עמלת הפצה למפיצים, על פי הדין.

הסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החתמים לרכישת היחידות  .2.6.2.3

 המובטחות שהתחייבו לרכוש בהסכם החיתום.

 שיעור השתתפות החתמים .2.6.3

 רכישת היחידות המובטחות, בהתאם למפורט להלן: בהבטחתלהשתתף  והחתמים התחייב

 מס' היחידות שברכישתן התחייב חתםהשם 

 7,609 חיתום והנפקות בע"מ –אי.בי.אי 

 ש"ח 78,101,210.9 סה"כ

  הצהרות כשירות החתמים .2.6.4

החתם מצהיר בזאת כי הוא רשאי להתחייב בהתחייבות החיתומית נשוא  .2.6.4.1

-לתקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז 10גם בהתחשב בתקנה  החיתוםהסכם 

בתקנה זו בקשר  וכי הוא עומד בכל הסייגים המנויים ,"(תקנות החיתום)" 2007

לאלתר לחברה על כל שינוי  יודיע, וכי החיתוםלהתחייבותו החיתומית בהסכם 

 בנכונות הצהרתו או ביכולתו למלא אחר התחייבויותיו כאמור.

 הסכם החיתוםכי בתאריך חתימת  והמציעים החתם מצהיר בזה כלפי החברה .2.6.4.2

במעמד  החיתום)ב( לתקנות 3רשום כדין במרשם החתמים על פי תקנה  ואה

כל שאר תנאי הכשירות  ולפעול כחתם ומתקיימים ב המורש ואפעיל, ה

כשירות כאמור עד  והנדרשים על פי התקנות הנ"ל ומצהיר ומתחייב כי תהיה ל

האמורות וכי יודיע לאלתר לחברה, על כל שינוי  ולמילוי מלוא התחייבויותי

 לשמש כחתם. ובדבר כשירות ותיובנכונות הצהר

יכולת כספית  ויש ל הסכם החיתוםהחתם מצהיר בזה כי בתאריך חתימת  .2.6.4.3

, הסכם החיתוםעל פי  וודאית ובלתי מותנית למילוי אחר כל התחייבויותי

יכולת כספית כאמור, עד למילוי מלוא  ומצהיר ומתחייב כי תהא ל

התחייבויות, וכי יודיע לאלתר  והאמורות או עד שיתברר כי אין ל והתחייבויותי

 ולמלא אחר התחייבויותי ואו ביכולת ותיולחברה, על כל שינוי בנכונות הצהר

 כאמור.

את ם קיי ואה הסכם החיתוםהחתם מצהיר בזאת כי עד למועד חתימתם על  .2.6.4.4

 ח תקנות החיתום.ומכ וכל חובות הדיווח המוטלות עלי

ב להגיש לרשות ניירות ערך את מלוא הדוחות וההצהרות ם מתחייהחת .2.6.4.5

הנדרשות ממנו בקשר עם התשקיף וזאת עד למועד האחרון הקבוע לכך על פי 

 דין.
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   העברת כספים .2.6.5

החשבון ")אצל תאגיד בנקאי נושא פירות יפתח חשבון נאמנות  ההנפקה רכז .2.6.5.1

עבור  ההנפקה בנאמנות . החשבון המיוחד ינוהל בלעדית על ידי רכז("המיוחד

, ויופקדו בו כל הסכומים ששולמו בגין היחידות והמציעים ובשם החברה

. זה תשקיףעל פי תנאי  ינהג בהם ויפעלההנפקה שהבקשות לרכישתן נענו, ורכז 

המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות  בחשבון שיצטברו כספים

 מי, ככל שיתאפשר.נזילים לא צמודים נושאי ריבית על בסיס יו

את הכספים שישולמו  , כל אחד לפי חלקו,ולמציעים לחברהיעביר ההנפקה רכז  .2.6.5.2

, שנצברו בגינם, אם יהיו( כולל הפירות)ר יחידות שבקשות לגביהן נענו עבו

יום מ יאוחר לאלהלן,  2.6.7 כמפורט בסעיףוא סכומי העמלות בניכוי מל

. העמלות למסחר המוצעים הערך ניירות רישוםעסקים אחד לאחר מועד 

 .רבאותו מועד כאמוההנפקה לחתמים תועברנה להם על ידי רכז 

כאמור ם העברת הכספים העברת הכספים כאמור מותנית בכך כי בד בבד ע .2.6.5.3

בגין על שם החברה לרישומים תעודות תקצה החברה לעיל,  2.6.5.2 בסעיף

 .ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה,  ותהכלולהמניות המוצעות 

לא יעביר כל כספים ההנפקה על אף האמור לעיל ולפי הסכם החיתום, רכז  .2.6.5.4

התנאים לרישום למסחר כל ם, אלא אם יתקיימו מילחתו , למציעיםלחברה

 .להלן 2.8מפורט בסעיף כעל פי תשקיף זה, בבורסה של ניירות הערך המוצעים 

למזמינים ההנפקה כז ר, יחזיר בבורסה היה וניירות הערך לא ירשמו למסחר .2.6.5.5

את תמורת היחידות ששולמה על ידם, באם שולמה, בצירוף הפירות שנצברו 

 .בגינה, אם יהיו, ובניכוי מס כדין, אם יחול

 החיתום מימוש התחייבות .2.6.6

, יודיעו החתמים מהו התשקיףביום המסחר הראשון שלאחר יום פרסום  .2.6.6.1

המספר הכולל של ניירות הערך מתוך ניירות הערך המובטחים אשר עליהם 

   לרכוש בהתאם לתנאי הסכם החיתום.

החיתום בהתאם להודעה  על פי הסכם ניירות ערךלרכוש  םבמקרה שעל החת .2.6.6.2

באמצעות רכז ולמציעים ם לחברה מיהחת מועיל, ישלל 2.6.6.1סעיף כאמור ב

לרכוש  הםאת תמורת אותן יחידות שעלי זה תשקיףההנפקה, ובהתאם לתנאי 

 לישיביום המסחר הש 17:00שעה הכאמור בהסכם החיתום, לא יאוחר מ

להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה וזאת בכפוף לכך  שנקבע המועדשלאחר 

על  המוצעיםשנתקיימו יתר התנאים לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך 

 .להלן 2.8כמפורט בסעיף  התשקיףפי 

קבלת כל סכום התמורה הנ"ל, תעביר ותקצה החברה לחתמים, את  כנגד .2.6.6.3

 ניירות הערך שרכשו.
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לנכות  םרשאייהיו ם מיהחת, זה לעיל 2.6.6 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .2.6.6.4

על  הםלרכוש, את סכומי העמלות המגיעים ל הםמהתמורה בגין היחידות שעלי

אם לסעיף העמלות לא נוכו באותו מועד בהת פי הסכם החיתום, ובלבד שסכומי

 .לעיל 2.6.5.2

ם לרכישת היחידות מיהסכם החיתום ייחשב כבקשה בלתי חוזרת מטעם החת .2.6.6.5

 .לעיל 2.6.1בסעיף  כמפורטלרכוש  ושהתחייב

 עמלות .2.6.7

חיתום, לרבות שירותי ם בהתאם להסכם המישל החת הםושרותי הםתמורת התחייבויותי

מהחשבון  ןורטים להלהמפ החברה את הסכומיםלהם  מושלה, יריכוז ההנפקוניהול, הפצה 

 :המיוחד

בשקלים חדשים לסך של  השווה בסכוםעמלה  – וייעוץ ניהולמלת חיתום, ע .2.6.7.1

 .אשר ישולם על ידי החברה ,דולר ארה"ב 1,000,000

עד בשקלים חדשים לסך של  השווה בסכוםעמלה  – וייעוץ ניהולמלת חיתום, ע .2.6.7.2

 אשר ישולם על ידי המציעים. דולר ארה"ב, 1,000,000

אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כשיעורו  30עמלה לרכז ההנפקה בסך  – ריכוז עמלת .2.6.7.3

 בדין.

, ערב ההנפקה, של בדרך של הקצאה על ידי החברהתשולם  – מלת הצלחהע .2.6.7.4

לפרטים   הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה  אופציות של החברה

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.8נוספים בקשר עם האופציות כאמור ראו סעיף 

החזר הוצאות  – לחתם המתמחר בדיקות השקידה הנאותההוצאות החזר  .2.6.7.5

. מסכום זה ינוכה כל סכום דולר ארה"באלפי  50 יעלה עלבסכום כולל של 

ששולם קודם לכן, כמקדמה, לעורכי הדין ורואי החשבון שמונו על ידי החתמים 

 השקידה הנאותה של התשקיף. לשם ביצוע בדיקות

רכישת ניירות ערך על ידי , גם במקרה של במלואןהעמלות המפורטות לעיל תשולמנה 

 ם על פי הוראות הסכם החיתום.מיהחת

את  והמציעים החברה ישלמושהינם "עוסק מורשה" במובן חוק מס ערך מוסף,  לגופים

 ין.ס כדהעמלות והסכומים הנקובים לעיל בתוספת מס ערך מוסף כנגד קבלת חשבונית מ

הנפקה. האמור לעיל מהווה באמצעות רכז הוהמציעים התשלומים ישולמו על ידי החברה 

 לרכז ההנפקה לתשלום הסכומים שלעיל. והמציעים הוראה בלתי חוזרת מהחברה

בשום אופן ליתן כל הנחה במחיר שישלם רוכש יחידה כלשהו בגין  ירשא הלא יהיתם הח

 יחידות שרכש.

מהווים את מלוא התשלומים  2.6.7.3-2.6.7.5, 2.6.7.1בסעיפים התשלומים כאמור 

המשתלמים לחתם על ידי החברה בקשר להצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה, והחברה 

לא תהא חייבת לשלם לחתמים כל סכום נוסף או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה 

 .בקשר עם הצעת היחידות על פי תשקיף זה
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את מלוא התשלומים המשתלמים לחתם על ידי  מהווה 2.6.7.2בסעיף התשלומים כאמור 

בקשר להצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה, והחברה לא תהא חייבת לשלם  המציעים

או אחר, בין כהחזר הוצאות ובין כעמלה בקשר עם הצעת היחידות לחתמים כל סכום נוסף 

 .על פי תשקיף זה

 והמציעים החברה הצהרות .2.6.8

   כלפי החתם, בין היתר, כמפורט להלן: ווהתחייב והצהירוהמציעים החברה 

כל הבדיקות כדי  את ערכה היא כי מיםהחברה הצהירה והתחייבה כלפי החת .2.6.8.1

כל תיקון שיוכנס  לרבותלאמת ולוודא את המידע הכלול בתשקיף; כי התשקיף 

ביחס לחברה, המהותי  כל המידעבו, כאמור להלן, מתאר נכונה ובנאמנות את 

העובדות, ההסכמים )בכתב ובע"פ(, ההיתרים, הרשיונות וכן כל יתר הפרטים 

מת חובה לכלול פרטים כאלה המהותיים לחברה הנזכרים בו, הכל ככל שקיי

לא חסר בתשקיף כל פרט העשוי להיות חשוב פי כל דין וכי -בתשקיף על

אינו כולל פרט מטעה למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך על פיו והוא 

  "(.פרט מטעה)להלן: " -1968כלשהו כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ערכו את הבדיקות הנ"ל כנדרש על פי כל דין, באופן עצמאי  והמציעים החברה .2.6.8.2

ומבלי להסתמך על בדיקות שערכו החתמים עבור עצמם בקשר עם חתימתם 

 על התשקיף. 

המלאה ונקיים מכל  םניירות הערך הנם בבעלות הצהירו והתחייבו כי המציעים .2.6.8.3

ת בגין שיעבוד, עיקול, עיכבון ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי. לא קיימו

או כל זכות   (tag along)ניירות הערך זכות סירוב, זכות קדימה, זכויות גרירה

אחרת העשויה להגביל את העברתם לחתמים ו/או לרוכשי ניירות הערך על פי 

כשהם נקיים מכל שעבוד, עיקול, עיכבון ו/או כל זכות והן יועברו התשקיף, 

הסמכות להעביר את ניירות יש את מלוא הכוח ו למציעיםאחרת של צד שלישי. 

קיבלו את כל  והםהערך לרוכשי ניירות הערך על פי התשקיף ולחתמים 

האישורים וההחלטות הדרושים על מנת להציע את ניירות הערך לציבור על פי 

התשקיף ולהתקשר בהסכם זה והצעת ניירות הערך על פי התשקיף והסכם זה 

. הצעת ניירות הערך מציעיםההנם התחייבויותיהן המחייבות והאכיפות של 

לציבור על פי התשקיף וההתקשרות בהסכם זה אינן מנוגדות להוראת דין כל 

שהיא )כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פסק דין או החלטה של בית 

ו/או  המציעיםמשפט כל שהוא או צו או הוראה של רשות מוסמכת( החלה על 

 .םהצד ל המציעיםעל הסכם מחייב 

החברה תשפה את החתמים בשל חבות כספית שהוטלה עליהם, ככל שתוטל,  .2.6.8.4

, לרבות פסק דין שניתן שביצועו לא עוכב לטובת אדם או גוף אחר על פי פסק דין

או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, מחמת )שאושרה על ידי החברה( בפשרה 

בות שכר שהיה בתשקיף פרט מטעה, וכן בגין הוצאות התדיינות סבירות, לר

החתמים או שחוייבו בהן בידי בית המשפט בהליכים  וטרחת עורכי דין שהוציא

או בקשר לחבות כספית שהוטלה על חתם במסגרת הליך אכיפה  לפי סעיף זה

החתמים בקשר עם  ומנהלית לטובת נפגע ההפרה ו/או בשל הוצאות שהוציא
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רות, התדיינות סביהליך אכיפה מנהלית שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות 

החתמים הודיעו לחברה אודות כל שובלבד  ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין

פנייה במסגרת הליך אכיפה מנהלית ו/או כל תביעה ו/או דרישה לגביהם 

החברה מחויבת לשפות את החתמים, ויאפשרו לחברה להתגונן מפניהן וישתפו 

 לפי ית" משמעו הליך"הליך אכיפה מנהל עמה פעולה בהליכי ההגנה כאמור.

)הטלת אמצעי  4ניירות ערך(, ח' )הטלת עיצום כספי בידי רשות 3פרקים ח'

)הסדר להימנעות  1אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(, או ט'

מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, 

וכן כל הליך , י לחוק החברותוכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיע

שמו אשר יהיה, או בקשר לאישום פלילי ממנו זוכו החתמים  הדומה לאלו, יהי

או בו הורשעו בעבירה שאיננה דורשת מחשבה פלילית או עקב חקירה או הליך 

שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ואשר הסתיים בלא 

לה עליהם חבות כספית כחלופה להליך הגשת כתב אישום נגדם ובלי שהוט

פלילי )כהגדרתה בחוק החברות( או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם אך 

בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

 מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה. -מחשבה פלילית, והכל 

סך של תמורת ההנפקה למרות האמור לעיל, סכום השיפוי הכולל לא יעלה על ה

עפ"י התשקיף )צמוד למדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע במועד חתימת 

 "(.סכום השיפוי המירביהסכם זה( )"

למרות האמור לעיל, לא ישולם בגין השיפוי הנ"ל סכום העולה במצטבר על סך  .2.6.8.5

מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים  25%-השווה ל

לפי העניין( של החברה בעת הדרישה לשיפוי  ,)מבוקרים או סקורים האחרונים

"(, אם קיים חשש סכום הביניים)" החיתום על ידי החתמים בהתאם להסכם

מסכום הביניים ימנע מהחברה את  סביר לכך שתשלום סכום גבוה יותר

)למעט התחייבויות החברה הקיימות והצפויות היכולת לעמוד בהתחייבויותיה 

שיפוי על ידי החתמים לדרישה העלי השליטה בה( ו/או במועד כלפי ב

"(. מובהר ומוסכם כי משעה שהחשש הסביר, כאמור לעיל, חדל התנאי)"

מלהתקיים, החתמים יהיו זכאים להשלמת השיפוי עד לגובה ההפרש בין סכום 

השיפוי המירבי לסכום הביניים. עוד מובהר כי תשלום שיפוי עד לסכום 

כפוף לתנאי, כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתמים לסעדים  הביניים אינו

כלפי החברה בהתאם ובכפוף לכל דין וכי התנאי לא יחול במקרה והוצא לחברה 

בעילות החתם זמני בהליך שניזום שלא על ידי צו פירוק או נתמנה לה מפרק 

   .החיתוםעל פי הסכם 

בשמו כל מו"מ או הגנה  רשאי לדרוש מהחברה בכתב כי היא תנהל יההחתם יה .2.6.8.6

. אם החברה ה את מלוא הסיוע הנדרשכנ"ל ולצורך כך ייתן לחבר נגד תביעה

 החתםממועד דרישתו, יוכל  יום 21לא תמלא אחר דרישת החתם בתוך 

להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו והחברה תהא חייבת לשפותו על 

ועל כל סכום סביר שהוצא על ידיו במהלך הטיפול בתביעה הנ"ל סכום הפשרה 

 ( ימים15חמישה עשר )ובקשר אליה, ובלבד שניתנה לחברה הודעה בכתב של 
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מראש על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול 

 ההליכים כמפורט לעיל, הכל כפוף למגבלת סכום השיפוי המירבי כאמור לעיל. 

, מחויב אותו דרישה לתשלום, כאמור לעיל, לחתםירת כל תביעה ו/או עם מס

 חתם להודיע על כך באופן מיידי לחברה.

של פרט מטעה בקשר לקיומו חתם הדלעיל לא תחול כלפי חובת השיפוי  .2.6.8.7

בתשקיף שהיה מבוסס או עקב תביעה שעילתה הייתה מבוססת על מידע 

על ידי אותו חתם, לשם  ,בכתב ת החברהשנמסר לחברה בכתב או לפי בקש

 .שימוש במידע זה לצורך הכנת התשקיף

שיפוי לא יינתן לחתם בגין פרט מטעה אם לא הוכח כי החתם האמין בתום לב 

שאין בתשקיף פרט מטעה, או בשל פעולה שנעשתה על ידי החתם בכוונה או 

 בפזיזות.

חובת השיפוי דלעיל תמשיך לחול כלפי החתמים גם אם יבוטל הסכם החיתום  .2.6.8.8

והחברה תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לתיקון תשקיף ולהוציא את ההנפקה 

  לפועל ללא חתימה של החתמים על התשקיף. 

 חובות גילוי נוספות .2.6.9

תשקיף מתאריך חתימת הסכם החיתום ועד ליום התשלום עבור היחידות המוצעות על פי 

 :זה

, באופן שוטף בכל הפרוטוקולים םעל פי בקשת לעיין םמילחתתאפשר החברה  .2.6.9.1

 של ישיבות הדירקטוריון של החברה וועדות ,הכלליות יהאסיפותל ש

 ם חתימתו()או טיוטת הסכם כאמור טר וכן בכל הסכם מהותי הדירקטוריון

חתימת ם לכל מישהחברה צד לו. החברה מתחייבת להסב תשומת לב החת

חתימת הסכם מהותי  מו"מ לגבי ועל ניהולחתימתו  לאחרהסכם מהותי מיד 

 כאמור.

ם כל מידע שהחברה תהיה חייבת לדווח עליו מיהחברה תמסור בכתב לחת .2.6.9.2

פרק ד' ופרק ו' ת דיווח לפי לרבו)על פי חוק ניירות ערך לרשות ניירות ערך 

וכן , 1984-, התשמ"ד(מסירת הודעות לרשות) , ועל פי תקנות ניירות ערך(לחוק

את כל הדיווחים, שהחברה חייבת לדווח לבורסה ותמלא אחר חובותיה למתן 

מובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח  .דיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה כאמור

 ירה לחתם.במערכת מגנ"א ובאתר מאי"ה כמוהו כמס

ם, ללא דיחוי, על כל שינוי או התפתחות מגמה לשינוי מיהחברה תודיע לחת .2.6.9.3

 .מהותי לרעה בדוחות הכספיים של החברה או בשיטת הצגת הנתונים בהם

 לאלו מעבר, נוספות דיווח חובות החברה על להטיל כדי זה בסעיף אין כי, יובהר

כן יובהר, כי לעניין זה פרסום דיווח במערכת מגנ"א  .דין פי על עליה שחלות

 ובאתר מאי"ה כמוהו כהודעה לחתם.

ם מיהחת ולעיל יחליט 2.6.9.3-ו 2.6.9.2, 2.6.9.1 וי כאמור בסעיפיםאם עקב גיל .2.6.9.4

לדרוש תיקון לתשקיף או תשקיף מתוקן, הצדדים ינקטו מיד בכל הצעדים 
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התיקון במהירות את ם, על מנת לבצע מישל החת םלהנחת דעת הדרושים,

א 25ו סעיף ו/א 25ת ניירות ערך בהתאם לסעיף האפשרית, לרבות פניה לרשו

החברה תהא רשאית להחליט שלא לתקן את התשקיף  .לחוק ניירות ערך

 .ובמקרה זה הסכם החיתום יבוטל

 שחרור החתמים מהתחייבות .2.6.10

התשקיף כולל פרט מטעה כלשהו  ויתברר כילמרות כל האמור בהסכם החיתום, במקרה 

לסעיף ו/או  (א)25תיתן הוראה לחברה בהתאם לסעיף או במקרה שרשות ניירות ערך 

לחוק ניירות ערך, לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסם תשקיף מתוקן, או במקרה  (ב)א25

לערוך תיקון תשקיף  (םמיהסכמת החתלה לכך מראש את מבלי שקיב)שהחברה תבקש 

 , על ידי מתן הודעה לחברהםם רשאימיהחת ו, יהיערךניירות לחוק  (א)א25בהתאם לסעיף 

 על אחד המקרים המנויים לעיל לפי העניין, הםמי עסקים מהיום בו נודע ל( י3שלושה )תוך 

החברה על לפי כ הםמכל התחייבויותי , להשתחררההנפקההשלמת  ממועדאך לא יאוחר 

ם מיהפרט המטעה בתשקיף כאמור לעיל לא היה ידוע לחת ( אם1ת: )פי הסכם החיתום וזא

אם ההוראה ניתנה או הבקשה הוגשה עקב דבר שלא ( 2)או  ;הסכם החיתום בעת חתימת

, לא הםם בעת חתימת הסכם החיתום, ואשר באופן סביר אילו היה ידוע למיהיה ידוע לחת

בהסכם החיתום  יםמתקשר ובהסכם החיתום, או שלא היעם החברה  יםמתקשר והי

יובהר, כי במקרה שרשות ניירות ערך או הבורסה יתנו הוראה לחברה, ם. באותם תנאי

לפרסום תיקון לתשקיף או לפרסום תשקיף וזאת בשל תיקונים טכניים ואין בתיקון כדי 

חריים של לשנות את התחייבויות החתמים מכוח הסכם החיתום או את התנאים המס

ההצעה תחת תשקיף זה, והחברה תפרסם תשקיף מתוקן כנדרש, לא תעמוד לחתמים 

 האפשרות להשתחרר מהתחייבויותיהם על פי הסכם החיתום.

ם על מתן הוראה על ידי רשות ניירות ערך לפרסם תיקון מיבו ביום לחת תודיעהחברה 

 ר. ן כאמוה בבקשה לפרסום תשקיף מתוקלתשקיף כאמור או על פניית החבר

על פי הסכם החיתום  הםמהתחייבויותי ושתחררהכאמור ו םאת זכות מימשו החתמים

 וא שקיףת תיקוןל בקשהב רךע יירותנ רשותל תפנה החברהו חיתוםה סכםה בוטליכאמור, 

 במקרה שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה .העתד יקולש פיל כל, ההנפקהה לוטיבל

, היא תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה לפרסם ולהוציאה לפועל ללא התחייבות חיתומית

ם. אם מסיבה מיהסכם החיתום וכן לא יכללו בו חתימות החת ייכללתשקיף מתוקן שבו לא 

 כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה.
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 נסיבות לביטול ההנפקה .2.6.11

לבטל את  ם המוחלטעל פי שיקול דעת םרשאי ום יהימיכי החתהוסכם בהסכם החיתום 

שנקבע כמועד האחרון להשלמת מועד הלא יאוחר מ על פי הסכם החיתום הםהתחייבויותי

, חל שינוי מהותי לרעה בשוק ם הבלעדי, וזאת אם לפי שיקול דעתההצעה על פי תשקיף זה

או יטי בישראל מדיני או פולהביטחוני, כלכלי, ניירות הערך בישראל או חל שינוי במצב 

או על עלול להשפיע באופן מהותי לרעה על שוק ניירות הערך בישראל בעולם המשפיע או 

מקרה כזה יבוטל הסכם . בלעומת המצב הקיים במועד חתימת הסכם החיתוםהחברה, 

תבטל ההנפקה, הכל  בבקשה לתיקון תשקיף או והחברה תפנה לרשות ניירות ערך החיתום

 ה. לפי שיקול דעת

ם וביטול הסכם החיתום כאמור תינתן בחתימת מיעה על ביטול התחייבות החתודה

ם, ותחשב כנמסרת לחברה במועד מסירתה במשרדה הרשום של החברה או במשרד מיהחת

 ההנפקה. עורכי דינה לעניין 

שבו בחרה החברה שלא לבטל את ההנפקה היא תפנה לרשות ניירות ערך בבקשה  במקרה

ם. מית החתולפרסם תשקיף מתוקן שבו לא ייכלל הסכם החיתום וכן לא ייכללו בו חתימ

 .אם מסיבה כלשהי לא יפורסם תשקיף מתוקן כאמור, תבוטל ההנפקה

ההנפקה בידי תמורה  כמו כן, החברה תהיה רשאית לבטל את ההנפקה בכל עת לפני קבלת

 תהיהרכז ההנפקה. אם תבטל החברה את ההנפקה יתבטל גם הסכם החיתום והחברה לא 

 בתשלום סכומים או עמלות כלשהן לחתמים או למפיצים מכוח הסכם החיתום, תמחויב

הנאותה, כאמור בסעיף  וזאת למעט התחייבות החברה לשאת בהוצאות בדיקות השקידה

 לעיל. 2.6.7.5

 פעולות במקרה של ביטול ההנפקה .2.6.12

י, החברה על כך בדוח מייד עיל תודיעל 2.6.11ף במקרה של ביטול ההנפקה כאמור בסעי

בשני עיתונים יומיים בעיתון אחד, ולמחרת ותפרסם הודעה בנדון באותו יום ככל הניתן, 

ובהר בהסכם החיתום כי אם תבוטל ההנפקה כאמור, . ההנפוצים בישראל בשפה העברית

ם מיכלפי החת תאחראי תהיהלא  והחברה ,כלפי החברה םאחראי ום לא יהימיכי אז החת

כל נזק שיגרם כתוצאה ו/או בקשר עם הביטול האמור לעיל ו/או בגין כל הוצאה בגין 

שהוצאה במהלך ו/או בקשר עם הטיפול בהכנת התשקיף ו/או במהלך המשא ומתן לקראת 

)מלבד נשיאה בהוצאות בדיקות השקידה הנאותה כאמור  כריתתו של הסכם החיתום

 לעיל(. 2.6.7.5בסעיף 

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.8לפרטים אודות הקצאת אופציות לחתמים, ראו סעיף  .2.6.13

 מכתבי הקצאה ותעודות .2.7

 .תשקיף זההוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד פרסום 

התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה החברה למבקשים, את ניירות הערך 

לחברה  המניות המוצעותהכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין 

(, 2.6.5.1כמפורט בסעיף לרישומים של החברה, כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד )

על ידי רכז ההנפקה לחברה, ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה, כי התקיימו 
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 להלן. 2.8דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיף 

תעודות המניות תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף למילוי כתב  

העברה או פיצול או ויתור, לפי העניין, ומסירתו בצירוף התעודות, לחברה, ובכפוף לתשלום על ידי 

 המבקש של כל מס או היטל או הוצאה הכרוכים בכך. 

המניות המוצעות על פי תשקיף , הקיימות בהון החברה בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות

תירשמנה במרשם בעלי והמניות שתנבענה ממימוש אופציות לא סחירות שהוקצו על ידי החברה, זה 

כמו כן, מניות חדשות שתנפיק החברה, לרבות מניות שתנבענה  המניות על שם החברה לרישומים.

תנפיק החברה, ככל שתנפיק, תירשמנה במרשם וכן שהנפיקה מהמרת ניירות ערך המירים למניות ש

 בעלי המניות על שם החברה לרישומים של החברה. 

 רישום למסחר בבורסה .2.8

כהגדרתם  ניירות הערך המבוקשים לאישורלרישום למסחר של הבורסה נתנה את אישורה  .2.8.1

 .3לעיל 2.1.2בסעיף 

 הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה

, רישום למסחר בבורסה של ניירות פיו-עלהנחיות תקנון הבורסה והעל פי למועד התשקיף,  .2.8.2

שווי  ,ששווי החזקות הציבורשהפיזור המזערי, , מותנה בכך המבוקשים לאישורהערך 

ושווי החזקות הציבור במניות החברה הנובע מהנפקת המניות המוצעות על פי תשקיף זה 

, לא יפחת מהקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו לחברה חדשה מסוגה מניות החברה

 . "("דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור) 1ג'של החברה הנרשמת בבורסה לפי חלופה 

"(, שוקהעושה התקשרה החברה בהסכם עם מיטב דש טרייד בע"מ )", 2021במאי,  31ביום  .2.8.3

כעושה שוק במניות החברה, על פי הכללים הקבועים בתקנון לפיו ישמש עושה השוק 

, קיבל עושה השוק 2021במאי,  31. ביום חלק שלישי )פרק ט'( וההנחיות על פיו –הבורסה 

החברה. בהמשך לאמור לעיל,  את אישור הבורסה לכהן כעושה שוק במניות הרגילות של

מותנה רישומם למסחר לאור מינוי עושה השוק, בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו, 

של ניירות הערך המוצעים בקיום פיזור מזערי כך שמספר המחזיקים במניות החברה לא 

ששווי ההחזקה של כל  ( מחזיקים(100)חלף מאה ) ( מחזיקים35יפחת משלושים וחמישה )

מחזיק אחד ששווי החזקותיו  –" מחזיקאלפי ש"ח לפחות. בסעיף זה, " 16חד מהם הינו א

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

החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור. לפרטים אודות 

 להלן. 2.9עיף התקשרות החברה עם עושה השוק, ראו ס

כמו כן, רישומם למסחר של ניירות הערך המבוקשים לאישור, כפוף לכך שהחברה תודיע  .2.8.4

בדבר תוצאות ההנפקה ולפי הרישום למסחר, על התמלאותם של  במסגרת הדיווח המיידי

על כמות המניות שנרכשו בהנפקה, ועל כמות  לעיל 2.8.2התנאים המפורטים בסעיף 

שתיוותרנה בידי המציעים, תהיינה חסומות המניות שנותרה בידי המציעים. כל המניות 
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 לתשקיף זה. 3לפרק  3.7בהתאם לכללי הבורסה, כמפורט בסעיף 

לאחר שהבורסה תוודא כי התקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה לעיל, וכן שאר  .2.8.5

ההוראות הקבועות בתקנון הבורסה, יינתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר ובעקבותיו 

 הערך למסחר בבורסה.יירשמו ניירות 

או אם החברה  לעילזה  2.8 ףלא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיאם יתברר כי  .2.8.6

 1לפרק  1.6עילית )כמפורט בסעיף -מדד ת"א טקלא תעמוד בתנאים הנדרשים להכללתה ב

ולא ירשמו למסחר בבורסה  יוקצו, תבוטל ההצעה, ניירות הערך המוצעים לא (זה לתשקיף

 ינים.ולא יגבו כספים מהמזמ

התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה )בהתאם  .2.8.7

החברה תהיה רשאית  .כנדרש על פי הדיןלמועדים הקבועים בדין(, ותפרסם הודעה בנדון 

הבאים, מדף להציע את המניות שהקצאתן בוטלה כאמור על פי תשקיפים או דוחות הצעת 

בכפוף להוראות כל דין, לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות ככל שיפורסמו, וזאת 

 התשקיף.

  עושה שוק .2.9

"( עם הסכם עשיית שוק, התקשרה החברה בהסכם לעשיית שוק במניותיה )"2021, במאי 31ביום 

קיבל עושה השוק את אישור הבורסה לכהן כעושה שוק במניות  ,2021, במאי 31ביום . עושה השוק

הרגילות של החברה, בהתאם לקבוע בכללי עשיית השוק הקבועים בפרק ט' לחלק השלישי לתקנון 

והוראות הדין.  4הבורסה וההנחיות על פיו, וכן בהתאם להחלטת דירקטוריון הבורסה בעניין זה

 להלן עיקרי הסכם עשיית השוק:

 עשיית השוק התחייבה החברה לשלם לעושה השוק סכום שאינו מהותי לחברה. בתמורה ל .2.9.1

במניות מיום המסחר הראשון החל  תקופה בת שנה אחתתקופת הסכם עשיית השוק הינה ל .2.9.2

הסכם עשיית בתום תקופת ההסכם הראשונית, "(. תקופת ההסכם הראשוניתהחברה )"

. על אף האמור, הצדדים כל אחת חודשים 12נוספות בנות  ותהשוק יוארך מאליו לתקופ

להביא את רשאי  יהיה כל צדכמפורט להלן: )א( עשיית השוק רשאים לסיים את הסכם 

יום  21התקופות הנוספות, מכל סיבה שהיא, בהודעה ההסכם לכדי סיום בכל עת במהלך 

היה רשאי לסיים את הסכם עשיית השוק מידית במקרה של י כל צד; )ב( בכתב ומראש

 דירקטוריון החלטתאו /ו מכוחו ההנחיותאו /והבורסה  תקנוןו במידהמניעה חוקית; )ג( 

 כאמורובהסדר  ,שוק עשיית תתבצע שלפיו דין פי על אחר הסדר שיקבעאו /ו ישתנו הבורסה

 את להביא רשאית החברה תהא, ההסכםפי -על חברהתפגע זכות כלשהי מזכויותיה של ה

 נמשכת הפגיעה בזכויותיה.וכל עוד  לאלתר סיומו לידי ההסכם

                                                           

הוראות תקנון הבורסה כוללות, בין היתר, הוראות בקשר עם פקודות מכירה וקנייה לכמות מניות במרווחי מחיר  4
בין פקודות קניה כאמור לבין פקודות מכירה כאמור בנייר הערך, כפי שיקבע על ידי שלא יעלו על המרווחים 

 דירקטוריון הבורסה, וזאת בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו והחלטות דירקטוריון הבורסה בעניין זה. 
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ביטל אם על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו יחדל עושה השוק מלשמש עושה שוק או  .2.9.3

אישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, בטרם חלפה שנה מיום המנכ"ל הבורסה את 

מועד הימים מ 14תמנה החברה עושה שוק אחר תוך  המסחר הראשון של מניות החברה,

בו חדל עושה השוק לשמש כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מנכ"ל הבורסה את האישור 

עושה  שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, לפי העניין והכל בהתאם לכללי הבורסה.

יתן לו ר שהשוק יודיע לחברה באופן מיידי על כל מקרה שבו תבטל הבורסה את האישו

 לפעול כעושה שוק.

 הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף .2.10

, , מתחייבים בחתימתם על התשקיףםוהחת הדירקטורים בחברה ,החברההמציעים,  .2.10.1

, בקשר עם הצעת ניירות ערך, זה להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף

הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך על פי 

 .זה , למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיףזה תשקיף

מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זה,  והחתםהדירקטורים בחברה  ,החברההמציעים,  .2.10.2

 ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף להימנע מלהתקשר עם צד

 לעיל. 2.10.1

מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זה, ם והחתהדירקטורים בחברה , החברההמציעים,  .2.10.3

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

כאמור בסעיף ציבור, הסותר את ההתחייבות המוצעים על פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם ב

 . לעיל 2.10.1

, מתחייבים בחתימותיהם על תשקיף זהם והחתהדירקטורים בחברה  ,החברההמציעים,  .2.10.4

לניירות ערך מהצעה לציבור זו, ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג  לא יקבלו הזמנות כי

 בהתאם להוראות סעיף זה. 

 הימנעות מדילול הון .2.11

בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף 

אשר יש בה משום "דילול , זה י תשקיףזה, לא תעשה החברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור לפ

 .פרטי תשקיףהון" כמשמעותו בתקנות 

 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף .2.12

 תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף.  .2.12.1

 -על פי תשקיף המדף, יכול שיוצעו לציבור סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין  .2.12.2

בדרך של הרחבת  מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות

סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שתהיינה, מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות 

להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, 

ככל שתהיינה, מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה 

וש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ניירות ערך הניתנים למימ

מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף מדף במועד 

 הרלוונטי.
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א לחוק ניירות 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  .2.12.3

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

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך המוצעים, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לכללי 

 הבורסה, כפי שיהיו באותה העת. 

 י ניירות הערך המוצעים לפי התשקיףמיסו .2.13

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות 

בהשקעה בניירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך, אינן 

המס הנוגעות  מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה ו/או תיאור ממצה של הוראות

לניירות הערך הכלולים בתשקיף, ואינן באות במקום ייעוץ משפטי ומקצועי בנדון, שאותו יש 

לקבל בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע. בנוסף, הוראות הדין המתוארות 

בתשקיף, הנן למועד התשקיף ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך 

 רים על פי תשקיף זה.האמו

 מיסוי הכנסות על פי דיני מדינת ישראל .2.13.1

-(, תשס״ה147התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2005ביולי  25ביום 

 1961-. התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ״א2005

סה. נכון למועד תשקיף זה, טרם )"הפקודה"(, הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבור

התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. כמו כן, עדיין לא 

קיימת פרקטיקה לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות 

לפקודה  169נכנס לתוקף תיקון מס'  2009בינואר  1המס החדשות בתיקון. בנוסף, ביום 

 "( שחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך.169יקון )"ת

פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני  2012באוגוסט  13ביום 

"(. במסגרת 195תיקון לפקודה )" 195, אשר כלל את תיקון מס' 2012-חקיקה(, תשע״ב

החוק להתייעלות הכלכלית )תיקוני  ב. סעיף זה עודכן במסגרת121, נוסף סעיף 195תיקון 

חוק )" 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

, וקובע כי 2016בדצמבר  29"( אשר פורסם ברשומות ביום 2018-ו 2017ההסדרים לשנים 

בפקודה יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת מס כלשהי תעלה על התקרה שנקבעה לעניין זה 

היא  2021)ואשר מתעדכנת מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן. התקרה לשנת 

, יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום )שקלים חדשים 647,640

"(. הוראות סעיף זה חלות על מס יסףנוספים על האמור לעיל )" 3%כאמור בשיעור של 

, למעט סכום 89לפקודה וכמשמעותה בסעיף  1סעיף "הכנסה חייבת" כהגדרתה ב

לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,  47לפקודה ובסעיף  88אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

"(, ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי חוק מיסוי מקרקעין)להלן: "1963 -תשכ"ג

וק מיסוי מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בח

( והמכירה אינה פטורה 2021)בשנת ₪  4,754,280מקרקעין, רק אם שווי מכירתה עולה על 

 ממס לפי כל דין. 

 

 



 20-ב

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאינם "תושב 

-ל"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה. יצוין כי ביחס ליחיד שהיה -ישראל לראשונה" ו

"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות -"תושב ישראל לראשונה" ו

מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ פרטני לשם 

בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן, יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו 

, כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות 6ת מהותיים"או כ"בעלי מניו 5כ"בעלי שליטה"

 מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת 

או יותר  25% -במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל

א 68ל תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף מההכנסות או הרווחים ש

 לפקודה.

לפי הדין הקיים כיום חלות על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס 

 המתוארים בתמצית להלן.

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.13.2

ממכירות ניירות ערך על ידי  7( לפקודה, רווח הון ראלי1)ב()91בהתאם לסעיף  .2.13.2.1

יחיד תושב ישראל, אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו 

הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ואשר לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית 

 121והפרשי הצמדה, חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

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

ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד 

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו  –שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה 

לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי  10%-, ב8או יחד עם אחר

 12-כירת ניירות הערך או במועד כלשהו בבמועד מ –בחברה  9השליטה

החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו 

שיעורי המס . "(בעל מניה מהותי)בסעיף זה: " 30%יהיה בשיעור שלא יעלה על 

כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל את רכיב ההצמדה הגלום 

וראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי ברווח. עד לקביעת ה

א)ב( לפקודה, יחיד שתבע בניכוי הוצאות 101-( ו9א)א()101הצמדה לפי סעיף 

ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת 

. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי 30%ניירות הערך במס בשיעור של 

יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או 

                                                           

לבדו או ביחד עם קרובו, "מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין,  -)ט( לפקודה 3כהגדרת מונח זה בסעיף  5
לפחות  5%( זכות לקבל 3לפחות מכוח ההצבעה בחברה; ) 5%( 2לפחות מהון המניות שהוצאו; ) 5%( 1מאלה: ) אחד

 " ( זכות למנות מנהל.4מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק; )
לפחות  10% -ד עם קרובו, במי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביח" –לפקודה  88כהגדרת מונח זה בסעיף  6

 "אדם.-בני-באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר
 לפקודה.  88כהגדרת מונח זה בסעיף  7
 לפקודה.  88כהגדרת מונח זה בסעיף  8
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  9
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( לפקודה. יחיד כאמור יחויב במס 1)2מ"משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 

(. 2021בשנת  47%לפקודה )עד  121בהתאם לשיעור המס השולי לפי סעיף 

נוספים  3%ו של היחיד, יוטל מס יסף בשיעור של בנוסף לכל האמור לעיל בעניינ

)ראה סעיף  2021ש"ח בשנת  647,640מסכום ההכנסה החייבת העולה על 

 לעיל(. 2.13.1

רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור חבר בני אדם יהיה חייב במס על  .2.13.2.2

 (.23% -2021)א( לפקודה )בשנת 126מס החברות הקבוע בסעיף 

ב לפקודה, במכירת מנייה נסחרת בבורסה בידי 94בהתאם להוראות סעיף  .2.13.2.3

 12-מוכר שהינו בעל מניות מהותי בחברה בעת המכירה או ביום כלשהו ב

ההון הריאלי הנובע מהמכירה  החודשים שקדמו למכירה, יוקטן סכום רווח

בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה בחברה שמניותיה נמכרות, 

או מתום שנת המס שקדמה לשנת הרכישה, המאוחר  1.1.2006שנצברו מיום 

מבניהם, ועד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה, באופן יחסי לחלקו של 

 המוכר בזכות לרווחים בחברה. 

( 2)9טורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף קרן נאמנות פ .2.13.2.4

פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם לפקודה, 

 וזאת לאחר המצאת אישורים מתאימים על ידם. ובכפוף לתנאי הסעיף

( לפקודה, על הכנסותיה של קרן נאמנות 2ג)א()129להוראות סעיף  בהתאם .2.13.2.5

חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד 

שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בידיו, אלא אם 

כן נקבע מפורשות אחרת בדין. ככל ולא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב 

 לפקודה. 121הכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף ה

ככלל, תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת  .2.13.2.6

ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו 

( לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר 2)ב97בישראל ובכפוף להוראות סעיף 

בו, או הנהנים, או  10ם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטהבני אד

או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב  25%-הזכאים ל

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

כאמור אינו חל, ככלל, עשויות לחול הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין 

ובכפוף להמצאה מראש של אישור  למדינת התושבות של תושב החוץישראל 

  לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים,  .2.13.2.7

בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת 

 2002-מנות או בעסקה עתידית(, התשס"גנייר ערך, במכירת יחידה בקרן נא

"(, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי תקנות הניכוי מרווח הון)להלן: 

מרווח הון( המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס 

                                                           

אחר, או יחד עם תושב ישראל אחר, בעלי מניות המחזיקים, במישרין או בעקיפין, לבד, יחד עם  –" בעל שליטה" 10
 .25%באחד או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על 
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מרווח ההון הריאלי. חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם  25%בשיעור של 

)א( 126הערך ינכה מס בשיעור של מס חברות לפי סעיף  תמורה במכירת ניירות

לפקודה מרווח ההון הראלי או מהתשלום, לפי העניין. זאת, בכפוף לאישורי 

פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים ובכפוף 

בתנאים מסוימים בהתאם לתקנה לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע 

 ות הניכוי מרווח הון.לתקנ 9

תמורה או תשלום אחר המקבל מוכר שהוא תושב חוץ,  ינוכה מס במקור עללא 

 14בשל רווח הון פטור, אם הגיש מוכר שהוא תושב חוץ למוסד הכספי, בתוך 

שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו,  3-ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל

 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.  2402הצהרה בטופס 

מקור לקופות גמל, כמו כן, בכפוף לאישור שיומצא מראש, לא ינוכה מס ב

 קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו 

)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על 91הוראות סעיף 

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

 בשל מכירת ניירות ערך בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח. 

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר  .2.13.2.8

 30%בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה 

שומה המורה על שיעור ניכוי מס מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד ה

 במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה .2.13.3

( 1ב)125יהיה חייב, ככלל, בהתאם לסעיף  דיבידנד שמקורו במניות החברה .2.13.3.1

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

 12-ו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשהינ

( 2ב)125החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה, בהתאם לסעיף 

מסכום  3%. בנוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של 30%לפקודה, 

 לעיל(. 2.13.1)ראה סעיף  2021ש"ח בשנת  647,640ההכנסה החייבת העולה על 

)ב( לפקודה, בחישוב ההכנסה החייבת של חבר בני 126ככלל, בהתאם לסעיף 

אדם, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות 

אדם -בני-שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר

 אחר החייב במס חברות וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד. 

וץ )יחיד או חבר בני אדם( שאינו בעל מניות מהותי יהיה דיבידנד בידי תושב ח

, דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו 25%חייב בשיעור של 

החודשים  12-בעל מניות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 . 30%שקדמו לו, ימוסה בשיעור של 

 3%( יוטל מס יסף בשיעור של ב)א121בנוסף לאמור לעיל, לפי הוראות סעיף 

( והכל 2021)בשנת ₪  647,640מסכום ההכנסה החייבת העולה על סכום של 

בכפוף לאמנת המס )אם קיימת( עליהן חתומה מדינת ישראל ובכפוף להמצאה 

מראש של אישור מתאים לפטור מניכוי מס במקור או ניכוי מס במקור בשיעור 
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 מופחת.

מנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס דיבידנד המתקבל בידי קרן נא .2.13.3.2

החלים על היחיד שההכנסה אינה הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" בידיו אלא 

אם נקבע במפורש אחרת. ככל ולא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב 

 לפקודה. 121ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 

דנד ומרווחים מסוימים(, בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבי .2.13.3.3

שיעור המס שיש לנכות  "(תקנות ניכוי מדיבידנד)להלן: " 2005 -התשס"ו

במקור על חלוקת דיבידנד ליחיד, תושב ישראל ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני 

אדם( בגין מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות 

החודשים  12-או במועד כלשהו במהותי בחברה, במועד קבלת הדיבידנד 

שקדמו לו ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור 

 . 25%של 

על פי תקנות ניכוי מדיבידנד, שולם דיבידנד לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי  .2.13.3.4

 כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע.

כפוף להוראות האמנה מובהר כי שיעור ניכוי המס במקור לתושב הזר יהיה 

למניעת כפל מס )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל עם מדינת תושבותו 

 ובכפוף לאישור מתאים מראש מרשות המיסים.

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים  .2.13.3.5

אמור הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כ

 בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות.

ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו  .2.13.3.6

רשומות למסחר בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה 

 באמצעות מוסד כספי. 

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים  .2.13.4

ככלל, הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים ושאילו  .2.13.4.1

היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם )יחיד או חבר בני אדם(, יהיו 

ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי הנובעים ממכירת כל 

אם הרווח נוצר לפקודה, בין  92נכס שהוא, על פי העקרונות הקבועים בסעיף 

בישראל או מחוצה לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס מנכס 

 (.3.5 -ל 1של 

הפסד כאמור שנוצר בשנת המס, ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד  .2.13.4.2

או כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות \ששולמו בגין אותו נייר ערך ו

)בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד  ערך אחרים באותה שנת מס

משנת  23%)א( לפקודה )שהינו 126כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף 

ואילך( לגבי חבר בני אדם, ולגבי יחיד ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע  2018

(. הפסד ממכירת נייר ערך 25%ג)ב( לפקודה )שהינו 125( או 1ב)125בסעיפים 

לקזז בשנת המס כאמור, יהיה ניתן לקיזוז רק כנגד רווח הון ריאלי  שלא ניתן

ושבח מקרקעין ריאלי בשנות מס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר 

 ההפסד ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.
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ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת 94בהתאם להוראות סעיף  .2.13.4.3

ום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל מסכ

החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו מס  24המניה במשך 

או יותר אך לא יותר מסכום  15%)למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור של 

 ההפסד.

כוי המס בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך ני .2.13.4.4

במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות 

״(, יקזז החייב בניכוי במקור את ניירות ערך סחיריםעתידיות )להלן יחד: ״

הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ערך סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך 

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

 ובין לאחר המועד האמור.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה 

הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, 

מטבע הדברים, לא ניתן לצפות ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. 

 את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.
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  הון החברה  .3.1

 :הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף

מניות  50,000,000-ש"ח, המחולק ל 500,000הון המניות הרשום של החברה הינו  .3.1.1

 ."(מניות" או "רגילות מניותש"ח ע.נ כל אחת )" 0.01רגילות בנות 

ש"ח,  96,014.42 יות המונפק והנפרע של החברה הינוהון המנ למועד התשקיף, .3.1.2

 112,151,641-ו אחתש"ח ע.נ. כל  0.01מניות רגילות בנות  9,601,442-המחולק ל

המונפק של  . הון המניותש"ח ע.נ. כל אחת )בדילול מלא( 0.01מניות רגילות בנות 

  .החברה נפרע במלואו

ה, ובהתאם להחלטת בעלי המניות וף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זבכפיצוין, כי  .3.1.3

מניות בכורה א', לפני הרישום למסחר של מניות החברה, יומרו , 2021ביוני,  1מיום 

' למניות 3' ומניות בכורה ב2', מניות בכורה ב1מניות בכורה ב', מניות בכורה ב

  .1:1ביחס של  ש"ח ע.נ. של החברה 0.01רגילות בנות 

 החברהלו בהון המניות של חהשינויים ש .3.2

שינויים שחלו בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד  .3.2.1

 :ףהתשקי

למועד התשקיף, לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה, ועד  2018החל משנת 

 למעט כמפורט להלן: 

 

 סה"כ הון רשום לאחר השינוי מהות השינוי תאריך

יתרת פתיחה 

בינואר,  1ליום 

2018 

 

 

 -המחולקים ל חש" 433,076.9

 0.01בנות  מניות רגילות 43,307,690

 ש"ח 50,000 ש"ח ע.נ כל אחת;

 מניות רגילות 5,000,000-המחולקים ל

 16,923.1ש"ח ע.נ כל אחת;  0.01בנות  א'

מניות  1,692,310 -המחולקים ל ש"ח

 ש"ח ע.נ כל אחת. 0.01בנות  בכורה א'

באוקטובר,  4

2018 

 –במסגרת סבב השקעה בחברה 

מניות רגילות  886,682המרת 

מניות  886,682-של החברה ל

המרת ' של החברה; 1בכורה ב

מניות רגילות של  2,199,967

 -המחולקים ל ש"ח 398,602.29

 0.01בנות  מניות רגילות 39,860,229

 ש"ח 50,000ש"ח ע.נ כל אחת; 

מניות רגילות  5,000,000 -המחולקים ל

 ש"ח ע.נ כל אחת; 0.01בנות  א'

                                                           

בכפוף  כירה בחברהאופציות שיוקצו לעובדים ונושאי משרה ב 10,000 -ו אופציות שיוקצו לחתמים 364,549לא כולל  1
; יצוין כי הסכום כולל מניות רגילות אשר תנבענה ממימוש להלן 3.8להשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה כמפורט בסעיף 

יין ולא אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים, נושאי משרה בכירה, עובדים לשעבר ומחזיקים אחרים שאינם בעלי ענ
 178,647, וכן למועד התשקיף יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם

 .להלן( 41אופציות אשר טרם הוענקו בפועל אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקה )לפרטים ראו ה"ש 

 : הון החברה3פרק 
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מניות  2,199,967-החברה ל

; המרת של החברה '2בכורה ב

מניות רגילות של  360,812

מניות  360,812-החברה ל

 ' של החברה.3בכורה ב

 1,629,310 -המחולקים ל ש"ח 16,923.10

ש"ח ע.נ כל  0.01בנות  מניות בכורה א'

 -המחולקים ל ש"ח 8,866.82 אחת;

 0.01בנות  '1מניות בכורה ב 886,682

 ש"ח 21,999.67נ כל אחת; ש"ח ע.

מניות בכורה  2,199,967 -המחולקים ל

 -; וש"ח ע.נ כל אחת 0.01בנות  '2ב

 360,812 -המחולקים ל ש"ח 3,608.12

ש"ח ע.נ כל  0.01בנות  '3מניות בכורה ב

 .אחת

 2020במרץ,  25

 -במסגרת סבב השקעה בחברה 

מניות רגילות  4,500,000המרת 

ניות מ 4,500,000-של החברה ל

 תוכן המר בכורה ג' של החברה

' 2מניות בכורה ב 75,000

 .למניות רגילות של החברה

 

 -המחולקים ל ש"ח 354,352.66

 0.01בנות  מניות רגילות 35,435,266

 ש"ח 50,000ש"ח ע.נ כל אחת; 

מניות רגילות  5,000,000 -המחולקים ל

 ש"ח ע.נ כל אחת; 0.01בנות  א'

 1,692,273 -המחולקים ל ש"ח 16,922.73

ש"ח ע.נ כל  0.01בנות  מניות בכורה א'

-להמחולקים  ש"ח 8,866.82אחת; 

 0.01בנות  '1מניות בכורה ב 886,682

 ש"ח 21,249.67ש"ח ע.נ כל אחת; 

מניות בכורה  2,124,967 -המחולקים ל

; ש"ח ע.נ כל אחת 0.01בנות  '2ב

 360,812 -המחולקים ל ש"ח 3,608.12

ש"ח ע.נ כל  0.01ות בנ '3מניות בכורה ב

 -המחולקים ל ש"ח 45,000; אחת

 0.01בנות  מניות בכורה ג' 4,500,000

 .ש"ח ע.נ כל אחת

 )*(2021ביוני,  3

המרת מניות רגילות א', מניות 

', 1בכורה א', מניות בכורה ב

', מניות בכורה 2מניות בכורה ב

' ומניות בכורה ג' למניות 3ב

ש"ח ע.נ. של  0.01רגילות בנות 

 החברה

ש"ח  0.01מניות רגילות בנות  9,601,442

 ע.נ. כל אחת של החברה

לעיל. 3.1.3לפרטים נוספים ראו סעיף )*( 
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 שינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף .3.2.2

  –פרק זה לעניין 

 Ibex  "– Ibex Israel Fund LLLP ,Ibex SPC (Offshore) Ltd. on behalf of Glassbox SP, Ibex SPC (Offshore) Ltd. on behalf of Glassbox 2020 SP, Ibexקבוצת "

Partners (Glassbox) LP  בעקיפין( על ידי השותפים הכלליים של (הנשלטותIbex - Ibex GP LLC ו- Ibex Investors LLCמר  , אשרJustin B. Borus שליטה הבעל  הינו

 ;בהם אולטימטיביה

"Updata "– Updata Partners V, L.P. אשר ,UPGP V, LLC  ת בהאולטימטיביהשליטה ה תבעלהינה; 

שליטה ה תבעלנה הי  Brighton Park Capital Fund I, GP LPאשר  ,Brighton Park Capital Fund I-A, L.P -ו .Brighton "– Brighton Park Capital Fund I, L.P קבוצת"

 ;ת בהםאולטימטיביה

 CE Global Managers-ו Ben Weiss (25% ,)Tayman Kan (25%)אשר  ,Israel Innovation Fund L.P -ו Israel Innovation Fund "– Israel Innovation Fund 2 L.Pקבוצת "

Limited (50%)  ים בהםאולטימטיביהשליטה ה יבעלהינם. 
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 למועד התשקיף, לא חלו שינויים בהון המונפק והנפרע של החברה, למעט כמפורט להלן:בשלוש השנים אשר קדמו 

 

                                                           

מניות רגילות  700,000ידי מר ירון גואטה. בנוסף, -מניות רגילות הוחזקו על 350,000ידי בעלי עניין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן: -, הוחזקו על2018בינואר  1ליום  הרגילותהמניות מתוך סך יתרת  2
 "((. עובדיםניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם למועד התשקיף )"מעביד ושאינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי ע-הוחזקו על ידי עובדים )אשר מתקיימים עמם יחסי עובד

מניות  1,187,444. בנוסף, Ibexידי קבוצת -מניות רגילות א' הוחזקו על 313,333 ידי בעלי עניין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:-, הוחזקו על2018בינואר  1ליום  יתרת המניות הרגילות א'מתוך סך  3
מעביד ושאינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם למועד -רגילות א' הוחזקו על ידי מחזיקים אחרים )אשר לא מתקיימים עמם יחסי עובד

 "((.מחזיקים אחריםהתשקיף )"
מניות בכורה  1,550,767-ידי מר ירון מורגנשטרן ; ו-מניות בכורה א' הוחזקו על 15,385ידי בעלי עניין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן: -, הוחזקו על2018בינואר  1ליום מניות בכורה א' מתוך סך יתרת  4

 מניות בכורה א' הוחזקו על ידי מחזיקים אחרים. 126,121. בנוסף, Ibexידי קבוצת -א' הוחזקו על
 172,931 -ידי מר ירון גואטה; ו-אופציות הוחזקו על 104,052ידי בעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן: -, הוחזקו על2018בינואר,  1רת תכנית האופציות ליום שהוענקו במסג האופציותמתוך סך  5

 זקו על ידי מחזיקים אחרים. אופציות הוח 217,845-ידי עובדים; ו-אופציות הוחזקו על 409,604ידי מר ירון מורגנשטרן. בנוסף, -אופציות הוחזקו על
 .2015-שווי החברה נכון לסיבוב השקעה שהתרחש ב 6
אופציות למר ירון מורגנשטרן. בנוסף,  195,000 -אופציות למר ירון גואטה; ו 10,000, הוקצו לבעלי עניין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן: 2018שהוקצו מכוח תכנית האופציות בשנת  האופציותמתוך סך  7

 אופציות הוקצו למחזיקים אחרים.  5,000-אופציות הוקצו לעובדים ו 346,500

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 
בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 
 מימוש

 לנייר ערך
, בדולר)

למעט אם 
 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
  

שווי חברה 
בגיוס ההון 

האחרון לאותו 
מועד )בדולר; 
post-money) 

)אלא אם נכתב  
 אחרת(

מניות 
 רגילות

מניות 
 רגילות א'

מניות 
 בכורה א'

מניות 
בכורה 

 1ב'

מניות 
בכורה 

 2ב'

מניות 
בכורה 

 3ב'

מניות 
 כתבי אופציה בכורה ג'

 00016,7006, 904,4325 -- -- -- -- 1,692,2734 1,500,7773 1,050,0002 2018בינואר,  1יתרה ליום 

במהלך 

  2018שנת 

 7אופציות 556,500הענקת 

במסגרת תכנית האופציות 

 להלן(  3.3)כהגדרתה בסעיף 

 1,460,932 -- -- -- -- 1,692,273 1,500,777 1,050,000 5.25 תמורה ללא

-- 
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 ידי מחזיקים אחרים.-אופציות שהוחזקו על 15,000-ידי עובדים ו-אופציות אשר הוחזקו על 36,500, פקעו 2018שפקעו בשנת  האופציותמתוך סך  8

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 )בדולר( הערך

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
שווי חברה  

בגיוס ההון 
האחרון לאותו 

; מועד )בדולר
post-money) 

)אלא אם נכתב 

 אחרת(
מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

 

 8אופציות 51,500פקיעת 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 האופציות. 

 1,409,432 -- -- -- -- 1,692,273 1,500,777 1,050,000 -- תמורה ללא

-- 

במאי,  10

2018 

שהוענקו  אופציות 11,596מימוש 

בעלי עניין  ושאינ למשקיע פרטי

ת בעלי עניין להיו יהפוךולא 

לוא ניירות בהנחת מימוש של מ

 והערך ההמירים שבהחזקת

 .למועד התשקיף

37,687 3.25 1,061,596 1,500,777 1,692,273 

-- -- -- -- 

1,397,836 

-- 

במרץ,  5

2018  

מבעל מניות  מניות רגילות א' 360,812מכירת 

שאינו צפוי להיות בעל עניין בחברה במועד התשקיף 

 .דולר ארה"ב למניה 6.93במחיר של  Ibexקבוצת -ל

-- 1,061,596 1,500,777 1,692,273 -- -- -- -- 1,397,836 

-- 
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הוקצו לקבוצת  2מניות בכורה ב 1,041,250מניות הוקצו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  1,041,250כאמור לעיל,  ,2018באוקטובר,  4שהוקצו ביום  2מניות בכורה ב'מתוך סך יתרת  9
Updata ,הוקצו למחזיקים אחרים.  2מניות בכורה ב 56,042. בנוסף 

 שווי החברה נכון לסבב השקעה ב'. 10

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
 

שווי חברה 
ן בגיוס ההו

האחרון לאותו 
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב 

 אחרת(
מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

4 

באוקטובר, 

2018 

סבב 

 השקעה ב' 

(Initial 

Closing ) 

הקצאת 

 מניות 1,097,292

 '2בכורה ב

בתמורה להזרמת 

  9הון לחברה

10,538,210.69 -- 1,061,596 1,500,777 1,692,273 -- 1,097,292 -- -- 1,397,836 

1087,600,000 

 

של  מניות רגילות 26,032מכירת 

החברה אשר הומרו לאחר מכירתן 

של החברה,  '2למניות בכורה ב

לבעלי מניות שאינם צפויים להיות 

חברה במועד התשקיף, בעלי עניין ב

לאחר סבב השקעה ב', במחיר של 

ידי מר ירון -דולר למניה, על 9.4825

  .גואטה

-- 983,502 1,500,777 1,692,273 -- 1,123,324 -- -- 1,397,836 

4 

באוקטובר, 

2018 

למניות של החברה  מניות רגילות 52,062המרת 

של החברה על ידי בעלי מניות שאינם  '2בכורה ב

 ים להיות בעלי עניין בחברה במועד התשקיףצפוי

-- 983,502 1,500,777 1,692,273 -- 1,175,386 -- -- 1,397,836 
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 לעיל. 10ראה ה"ש  11
אופציות הוענקו למר ירון מורגנשטרן.  60,975 -אופציות הוענקו למר ירון גואטה ו 60,975אופציות הוענקו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  121,950, 2019מתוך סך האופציות שהוענקו בשנת  12

מעביד ואשר אינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך -לא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד אופציות הוקצו לעובדים אשר נכון למועד התשקיף 13,000 בנוסף,
 אופציות הוקצו לעובדים.  393,000 -(; וכן2021אופציות בשנת  6,502ההמירים המוחזקים על ידם )מתוכן, פקעו 

 ידי עובדים.-שו עלמומ 2019סך האופציות שמומשו בשנת  13
 .$5.25( מומשו על ידי עובדים במחיר של 5,625ויתר האופציות ) $3.25עובדים במחיר של  אופציות מומשו על ידי 11,976 14
 אופציות אשר הוחזקו על ידי מחזיקים אחרים. 50,829 -ו יף(ידי מר ירון מורגנשטרן )בעל עניין למועד התשק-אופציות אשר הוחזקו על 40,300ידי עובדים למעט -הוחזקו על 2019סך האופציות שפקעו בשנת  15

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
 

שווי חברה 
גיוס ההון ב

האחרון לאותו 
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב 

 אחרת(
מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 
בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

 1187,600,000 1,397,836 -- -- 861,175,3 -- 1,692,273 1,500,777 983,502 2019בינואר,  1יתרה ליום 

במהלך 

  2019שנת 

 12אופציות 527,950הענקת 

במסגרת תכנית האופציות 

 להלן(  3.3)כהגדרתה בסעיף 

 -- 1,925,786 -- -- 1,175,386 -- 1,692,273 1,500,777 983,503 5.25 תמורה ללא

 13פציותאו 17,601מימוש 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 האופציות למניות רגילות

68,453.25 143.25/5.25 1,001,104 1,500,777 1,692,273 -- 1,175,386 -- -- 1,908,185 -- 

 15אופציות 209,158פקיעת 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 האופציות

 -- 0271,699, -- -- 1,175,386 -- 1,692,273 1,500,777 1,001,104 -- ללא תמורה
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", בהתאמה( המשקיעים"-" וההסכם" -וכן בעלי מניות שאינם צפויים להיות בעלי עניין במועד התשקיף )לעניין זה  Ibex, בין החברה לבין קבוצת 2017ביוני,  20במסגרת הסכם הלוואה המירה, שנחתם ביום  16
היה זהה לסוג המניות המונפקות באותו ככל שהחברה תבצע הנפקה של מניות במסגרת סיבוב השקעה נוסף שבו תגייס סכום מינימלי כקבוע בהסכם, תומר ההלוואה למניות החברה, שסוגן ינקבע, בין היתר, כי 

 במסגרת סבב ב'. Second Closing -, נקבע כי ההמרה תבוצע ב2018אוקטובר, ב 4דולר למניה. בתיקון להסכם כאמור מיום  5.639הסיבוב. בהתאם לתנאי ההסכם, מחיר ההמרה למניה עמד על 
מניות  469,941. בנוסף, Ibexהוקצו לקבוצת  1מניות בכורה ב 416,741כאמור לעיל, הוקצו לבעלי עניין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  2019באוקטובר,  3שהומרו ביום  '1מניות בכורה במתוך סך יתרת  17

 הוקצו למחזיקים אחרים. 1ב בכורה
 2מניות בכורה ב 7,233. בנוסף, Updataהוקצו ל 2מניות בכורה ב 751,525כאמור לעיל, הוקצו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  2019באוקטובר,  3שהוקצו ביום  '2מניות בכורה במתוך סך יתרת  18

 הוקצו למחזיקים אחרים.

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
שווי חברה  

בגיוס ההון 
האחרון לאותו 

; מועד )בדולר
post-money) 

)אלא אם נכתב 

מניות  אחרת(

 רגילות

מניות 

 גילות א'ר

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

3 

באוקטובר, 

2019 

 

 

סבב 

 השקעה ב'

(Second 

Closing) 

 886,682הקצאת 

 '1מניות בכורה ב

 16כנגד המרת

 . 17הלוואה המירה

5,000,000 -- 996,754 1,500,777 1,692,273 886,682 1,175,386 -- -- 1,699,027 -- 

 758,758הקצאת 

 '2בכורה ב מניות

בתמורה להזרמת 

 18הון לחברה

7,061,790.9 -- 996,754 1,500,777 1,692,273 886,682 1,934,144 -- -- 1,699,027 -- 

של  מניות רגילות א' 360,812המרת 

)בעלת עניין בחברה  Ibexקבוצת 

ניות מ 360,812-למועד התשקיף( ל

 של החברה 3בכורה ב

-- 996,754 1,500,777 1,692,273 886,682 1,934,144 360,812 -- 1,699,027 -- 
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 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה בעד 

נייר הערך 

 )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
 

שווי חברה 
ההון  בגיוס

האחרון לאותו 
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב 

 אחרת(

מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

3 

באוקטובר, 

2019 

 

 

סבב 

 השקעה ב'

(Second 

Closing) 

של  רגילות מניות 127,216המרת 

של  '2למניות בכורה בהחברה 

החברה על ידי בעלי מניות שאינם 

צפויים להיות בעלי עניין בחברה 

 במועד התשקיף

-- 869,538 1,500,777 1,692,273 886,682 2,061,360 360,812 -- 1,699,027 -- 

של  מניות רגילות 63,607מכירת 

החברה )אשר הומרו באופן 

למניות בכורה אוטומטי עם מכירתן 

של החברה, לבעלי מניות שאינם  '2ב

צפויים להיות בעלת עניין בחברה 

במועד התשקיף, מייד לאחר סבב 

דולר  9.4825השקעה ב', במחיר של 

 .ידי מר ירון גואטה-למניה, על

-- 792,679 1,500,777 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 -- 1,699,027 -- 

 87,600,000 1,699,027 -- 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 810,280 2020 בינואר, 1יתרה ליום 



 

 10-ג

                                                           

אופציות הוענקו למר ירון  27,874 -אופציות הוענקו למר ירון גואטה ו 27,874אופציות הוענקו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  55,748 ,2020נקו בשנת מתוך סך האופציות שהוע 19
מעביד ואשר אינם בעלי עניין ולא יהפכו להיות בעלי עניין בהנחת מימוש -אופציות הוקצו לעובדים אשר נכון למועד התשקיף לא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד  6,000 מורגנשטרן. בנוסף,

  אופציות הוענקו לעובדים. 292,000 -(; וכן2021אופציות בשנת  4,375מלוא ניירות הערך ההמירים המוחזקים על ידם )מתוכן, פקעו 
 .$5.62אופציות במחיר של  27,000-ו $5.25אופציות במחיר של  326,748 20
 ידי עובדים.-אופציות מומשו על 16,273ידי מר ירון מורגנשטרן )בעל עניין בחברה למועד התשקיף(. בנוסף, -אופציות מומשו על 58,329, 2020סך האופציות שמומשו בשנת  מתוך 21
 .$5.25שו על ידי עובדים במחיר של ( מומ16,273ש"ח, ויתר האופציות ) 0.01אופציות מומשו על ידי מנכ"ל החברה, ירון מורגנשטרן, במחיר של  58,329 22
ידי מר ירון גואטה )בעל עניין -אופציות אשר הוחזקו על 27,874-ידי מר ירון מורגנשטרן )בעל עניין בחברה למועד התשקיף(; ו-אופציות אשר הוחזקו על 27,874, פקעו 2020מתוך סך האופציות שפקעו בשנת  23

 ידי עובדים. -אופציות שהוחזקו על 73,008בחברה למועד התשקיף(. בנוסף, פקעו 

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
  

שווי חברה 
בגיוס ההון 

ן לאותו האחרו
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב  

 אחרת(
מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

במהלך 

 2020שנת 

 19אופציות 353,748הענקת 

במסגרת תכנית האופציות 

  .להלן( 3.3)כהגדרתה בסעיף 

 

 -- 2,052,775 -- 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 810,280 5.25/5.6220 תמורה ללא

 21אופציות 74,602מימוש 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 .האופציות

 

85,705.53 
ש"ח /  0.01

5.2522 
884,882 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 -- 1,978,173 -- 

 23אופציות 128,756פקיעת 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 .האופציות

 

 -- 1,849,417 -- 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 884,882 -- תמורה ללא
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 -ו Ibexמניות בכורה ג' הוקצו לקבוצת  239,636מניות בכורה ג' הוקצו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  1,198,179כאמור לעיל,  2020במרץ,  25שהוקצו ביום  מניות בכורה ג'מתוך סך יתרת  24
 מניות בכורה ג' הוקצו למחזיקים אחרים.  115,023. בנוסף, Brightonמניות בכורה ג' הוקצו לקבוצת  958,543

 להלן. 35שווי החברה נכון לסבב השקעה ג'; לאחר התאמה שבוצעה לאור עמידת החברה ביעדים כמפורט בה"ש  25
 להלן. 35מחיר למניה משקף התאמה שבוצעה לאור עמידת החברה ביעדים כמפורט בה"ש  26
 191,709 -ו Ibexמניות בכורה ג' הוקצו לקבוצת  47,927מניות בכורה ג' הוקצו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  239,636כאמור לעיל,  2020במאי,  1שהוקצו ביום  רה ג'מניות בכומתוך סך יתרת  27

 מניות הוקצו למחזיקים אחרים. 47,927. בנוסף, Brightonמניות בכורה ג' הוקצו לקבוצת 

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 ק ונפרע לאחר השינוי )כמות(סה"כ הון מונפ
שווי חברה   

בגיוס ההון 
האחרון לאותו 

; מועד )בדולר
post-money) 

)אלא אם נכתב  

 אחרת(

מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

במרץ,  25

2020 

סבב 

 ה ג'השקע

(Initial 

Closing) 

 

הקצאת 

מניות  1,313,202

 בכורה ג'

בתמורה להזרמת 

 24.הון לחברה

27,399,959.75 -- 812,780 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 1,313,202 1,849,417 25160,592,566 

באפריל,  22

2020 

מניות  67,746 -ו 1מניות בכורה ב 78,793מכירת 

בעל מניות שאינו צפוי להיות בעל עניין מ 2בכורה ב

 Brighton בחברה במועד התשקיף, אל קבוצת

 1למניית בכורה בדולר ארה"ב  14.667במחיר של 

 2למניית בכורה בדולר ארה"ב  15.505-אחת ו

 26.אחת

-- 812,780 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 1,313,202 1,849,417 -- 

במאי,  1

0202 

סבב 

 השקעה ג'

(Deferred 

Closing) 

 287,563הקצאת 

 מניות בכורה ג'

בתמורה להזרמת 

 27.הון לחברה

6,000,008.29 -- 871,109 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 1,600,765 1,849,417 -- 
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 להלן. 35משקף התאמה שבוצעה לאור עמידת החברה ביעדים כמפורט בה"ש  מחיר למניה 28

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 רךלנייר ע

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
שווי חברה  

בגיוס ההון 
האחרון לאותו 

; מועד )בדולר
post-money) 

)אלא אם נכתב 

מניות  אחרת(

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 ה ג'בכור
 כתבי אופציה

במאי,  6

2020  

כל אחד מבין ה"ה ירון גואטה וירון מורגנשטרן 

מניות רגילות של החברה ובסה"כ יחד  58,329מכר 

מניות רגילות של  233,316עם בעלי מניות נוספים, 

החברה, לבעל מניות שאינו צפוי להיות בעל עניין 

דולר  13.27בחברה מייד לאחר ההנפקה, במחיר של 

  28.מניהל

-- 871,109 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 1,600,765 1,849,417 -- 

ביוני,  4

2020  

מניות רגילות  67,504, מניות רגילות 6,819מכירת 

מבעלי מניות שאינם  מניות בכורה א' 4,600-, וא'

ולא צפויים להיות בעלי עניין בחברה מייד לאחר 

דולר ארה"ב  17.422של  Ibexההנפקה, לקבוצת 

  .למניה

-- 874,726 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 1,600,765 1,849,417 -- 

 160,592,566 1,849,417 1,600,765 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 884,882 2021בינואר,  1יתרה ליום 
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 ידי עובדים.-הוחזקו על 2021כל האופציות שמומשו ופקעו במהלך שנת  29
אופציות הוענקו למר ירון  84,000 -ירון גואטה ואופציות הוענקו למר  84,000אופציות הוענקו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  168,000, 2021מתוך סך האופציות שהוענקו בשנת  30

 אופציות הוענקו לעובדים.  356,402מורגנשטרן. בנוסף, 
 .$6.43אופציות במחיר של  35,000-ו $6.01אופציות במחיר מימוש של  489,402 31

 ידי עובדים. -אופציות מומשו על 91,903עניין בחברה למועד התשקיף(. בנוסף, ידי מר ירון מורגנשטרן )בעל -אופציות מומשו על 28,801, 2021מתוך סך האופציות שמומשו בשנת  32
 לאופציה. $5.25אופציות מומשו במחיר של  51,903-ו $3.25אופציות מומשו במחיר של  40,000ש"ח(,  288.01ש"ח ) 0.01אופציות מומשו על ידי מנכ"ל החברה, ירון מורגנשטרן, במחיר של  28,801 33
 ידי עובדים. -הוחזקו על 2021ות שפקעו בשנת סך האופצי 34

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

ה שנתקבל

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
 

שווי חברה 
בגיוס ההון 

האחרון לאותו 
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב 

 אחרת(
מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

במהלך 

 202129שנת 

 30אופציות 524,402הענקת 

במסגרת תכנית האופציות 

  .להלן( 3.3)כהגדרתה בסעיף 

 -- 2,373,819 1,600,765 360,812 9672,124, 886,682 1,692,273 1,139,965 884,882 6.01/6.4331 תמורה ללא

 32אופציות 120,704מימוש 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 .האופציות

263,538.75 

0.01 

 /3.25ש"ח/

5.2533 

1,005,588 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 1,600,765 2,253,115 -- 

 34אופציות 26,563פקיעת 

שהוענקו במסגרת תכנית 

 .האופציות

 -- 2,226,552 1,600,765 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 1,005,588 -- תמורה ללא
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 ה ביעדים שנקבעו בהסכם המכירה כאמור. בהתאם להוראות הסכם מכירת המניות כאמור, מניות נוספות נמכרו לקונים ללא תמורה נוספת, וזאת לאור התאמת מחיר המניה בהתאם עמידת החבר 35
 פות נמכרו לקונים ללא תמורה נוספת, וזאת לאור התאמת מחיר המניה בהתאם עמידת החברה ביעדים שנקבעו בהסכם המכירה כאמור.בהתאם להוראות הסכם מכירת המניות כאמור, מניות נוס 36

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
שווי חברה  

הון בגיוס ה
האחרון לאותו 

; מועד )בדולר
post-money) 

)אלא אם נכתב 

 אחרת(
מניות 

 רגילות

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

במרץ  25

2021 

כל אחד מבין ה"ה ירון גואטה 

 28,801וירון מורגנשטרן מכר 

של החברה  יות רגילותמנ

ובסה"כ יחד עם בעלי מניות 

 מניות רגילות 115,204נוספים, 

של החברה, לבעל מניות שאינו 

 מידצפוי להיות בעל עניין בחברה 

 13.27לאחר ההנפקה, במחיר של 

  35.דולר למניה

 -- 26,5522,2 1,600,765 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 1,005,588 -- תמורה ללא

במרץ  25

2021 

 1מניות בכורה ב 38,903מכירת 

מבעל  2מניות בכורה ב 33,450 -ו

מניות שאינו צפוי להיות בעל 

עניין בחברה במועד התשקיף, אל 

במחיר של   Brightonקבוצת

למניית דולר ארה"ב  14.667

דולר  15.505-אחת ו 1בכורה ב

 36.אחת 2למניית בכורה בארה"ב 

 -- 2,226,552 1,600,765 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 005,5881, -- תמורה ללא
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מניות בכורה ג' הוקצו לקבוצת  87141,9מניות בכורה ג' הוקצו לבעלי ענין בחברה )למועד התשקיף(, כדלקמן:  709,933כאמור לעיל,  2021במרץ,  25שהוקצו ביום  מניות בכורה ג'מתוך סך יתרת  37
Ibex מניות בכורה ג' הוקצו לקבוצת  567,946 -וBrighton ,מניות בכורה ג' הוקצו למחזיקים אחרים. יצוין, כי המניות כאמור הוקצו לבעלי המניות כאמור בהתאם להוראות הסכם  80,459. בנוסף

 מת מחיר המניה בהתאם לאור עמידת החברה ביעדים שנקבעו בהסכם ההשקעה סבב ג'. ההשקעה של סבב השקעה ג', ללא תמורה נוספת, וזאת עקב התא
 שווי החברה לפיו נקבע המחיר למניה בין הצדדים בעסקה זו, בסמוך למועד התשקיף. 38
-ו(; להלן 3.3.9-ו (26)3.3.7סעיפים פרטים נוספים ראו )לובדים בחברה טרם הוענקו בפועל לע הובטחו אך אופציות 178,022מתוך סך האופציות שהובטחו למועד התשקיף אך טרם הוענקו בפועל:   39

 (.( להלן3)3.3.2.23.3.8לפרטים נוספים ראו סעיף ) טרם הוענקו בפועל למחזיקים אחרים אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקהאופציות  625
 להלן. 3.3.8-ו( 3)3.3.2.2כמפורט בסעיף  40
 בדים.הוענקו לעו 2021במאי,  31-מלוא האופציות שהוענקו ב 41

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 
בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 
 מימוש

 לנייר ערך
, בדולר)

למעט אם 
 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(

שווי חברה 
בגיוס ההון 

האחרון לאותו 
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב 
 אחרת(

מניות 
 רגילות

מניות 
 רגילות א'

מניות 
 בכורה א'

מניות 
בכורה 

 1ב'

מניות 
בכורה 

 2ב'

מניות 
בכורה 

 3ב'

מניות 
 כתבי אופציה בכורה ג'

במרץ  25

2021 

סבב 

 השקעה ג'

)התאמת 

מחיר 

 מניה(

 790,392הקצאת 

 מניות בכורה ג'

 בתמורה להזרמת

כחלק  הון לחברה

 מהתאמה למחיר

 37.סבב השקעה ג'

 -- 2,226,552 2,391,157 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 1,005,588 -- תמורה ללא

במאי  6

2021 

מניות  11,400 -ו 'רגילות אמניות  95,091מכירת 

 ילהיות בעל יםצפוי םמניות שאינ ימבעל 'אבכורה 

  Brightonקבוצתלהתשקיף,  עניין בחברה במועד

 למניה.דולר ארה"ב  25.778במחיר של 

-- 1,005,588 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 2,391,157 2,226,552 38304,995,474 

-- 

 178,647הבטחת הענקת 

במסגרת תכנית   39אופציות

 3.3האופציות )כהגדרתה בסעיף 

 ללא תמורה .להלן(
 /5.25ש"ח/  1

  40אחר /6.43
1,005,588 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 2,391,157 2,550,199 -- 

במאי  31

2021 

 41אופציות 145,000הענקת 

במסגרת תכנית האופציות 

 .להלן( 3.3)כהגדרתה בסעיף 
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 להלן. 3.8לפרטים נוספים ראו סעיף  42
 לתשקיף זה. 2לפרק  2.1.1.1יצוין כי היתרה אינה כוללת את המניות המונפקות )כהגדרתן בסעיף בכפוף להשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה ובסמוך לפני הרישום למסחר.  43

 מהות השינוי תאריך

 
תמורה 

שנתקבלה 

בעד נייר 

 הערך )בדולר(

מחיר 

 מימוש

 לנייר ערך

, בדולר)

למעט אם 

 (צוין אחרת

 סה"כ הון מונפק ונפרע לאחר השינוי )כמות(
 

שווי חברה 
בגיוס ההון 

האחרון לאותו 
; מועד )בדולר

post-money) 

)אלא אם נכתב 

מניות  אחרת(

 גילותר

מניות 

 רגילות א'

מניות 

 בכורה א'

מניות 

בכורה 

 1ב'

מניות 

בכורה 

 2ב'

מניות 

בכורה 

 3ב'

מניות 

 בכורה ג'
 כתבי אופציה

 304,995,474 2,550,199 2,391,157 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 1,005,588 יתרה בסמוך למועד התשקיף

)אשר מתקיימים בין כל אחד בחברה  שרה בכירהמ ונושאיאופציות  10,000הענקת 

לא יהפכו להיות בעלי עניין מכוח אינם וו מהם לבין החברה יחסי עובד מעביד

( החזקותיהם בהון החברה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותם

 ללא תמורה.

1,005,588 1,139,965 1,692,273 886,682 2,124,967 360,812 2,391,157 2,560,199  

 -- 2,924,748 2,391,157 360,812 2,124,967 886,682 1,692,273 1,139,965 1,005,588 .42אופציות לחתמים ללא תמורה 364,549הענקת 

  2,924,748 -- -- -- -- -- -- 9,601,442 43יתרה במועד הרישום למסחר
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   תגמולתכנית  .3.3

 תכניתלעובדים )" תגמולנית אימץ דירקטוריון החברה תכ, 2013באפריל,  2ביום  .3.3.1

רשאי דירקטוריון החברה להקצות, בין היתר, אופציות לא "(, על פיה תגמולה

סחירות הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה, מניות חסומות ויחידות מניה 

: ל יקרא להלן"מהנ אחד כל, כמופרט להלן )44"(sRSU – יחידות)להלן: " חסומות

ם של נותני שירותיו יועציםדירקטורים, נושאי משרה, , דיםלעוב"( התגמול ההוני"

פי -והכל בכפוף לאישורים הנדרשים על "(ניצעיםה)" 45החברה וחברות קשורות לה

 פקיד שומה ניכויים של החברה ביום התגמול, אשר הוגשה לאישורו שלתכנית  46דין.

)ב( לפקודת 102בהתאם למסלול נאמן רווח הון בהתאם לסעיף , הינה 2013באפריל  8

והקצאה לנותני שירותים  ,"(הפקודה)" 1961-מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א

שנים  10תוקף תכנית התגמול הינו )ט( לפקודה. 3לחברה תהיה בהתאם לסעיף 

 ממועד אימוצה.

במסגרת  RSUsו מניות חסומות ויחידות נכון למועד פרסום התשקיף, לא הוקצ

 . התגמולתכנית 

כי ככל שתפעל להקצות את התגמול ההוני בהתאם לתכנית החברה מתחייבת 

התגמול, היא תפנה לבורסה לקבלת אישור לרישום למסחר של המניות שיוקצו 

כל הקצאה תהיה כפופה לעמידה בכללים . מהתגמול ההוני כאמורושתנבענה 

הקבועים בתקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה העת, לרבות לעניין המחיר 

 למניה.המזערי 

 sRSUויחידות אופציות  .3.3.2

אשר  העל ידי ועד מנוהלת תגמול, תכנית ההתגמולבהתאם להוראות תכנית 

, ובמידה והדירקטוריון לא הסמיך דירקטוריון החברה הסמיך לצורך יישום תכנית זו

"(. הדירקטוריון)בסעיף זה: " ועדה, תכנית התגמול תנוהל על ידי הדירקטוריון

בין היתר, על זהות הניצעים, על מועד ההענקה וכמות הדירקטוריון יחליט, 

התגמול של  והפקיעה , האצה, מחיר מימושן, מועדי ההבשלהתגמולים ההונייםה

התגמול. פרשנות הדירקטוריון ובכל ענין נוסף הדרוש לצורך ניהול תכנית  ההוני

ביחס לתגמול ההוני שהוענק התאם לתכנית תהיה סופית ומחייבת, אלא אם קבע 

 הדירקטוריון אחרות.

                                                           

קבע כי הועדה רשאית להעניק תגמולים נוספים מבוססי מניות, לרבות תגמול במזומן במסגרת תכנית התגמול נ 44
 בהתבסס על שווי מנית החברה. 

 חברה השולטת, נשלטת על ידי או תחת שליטה משותפת עם החברה. –" קשורה חברה" 45
ורים הנדרשים על פי דין ותיעשה יובהר כי כל הקצאת ניירות ערך מכח תכנית התגמול של החברה תהיה כפופה לקבלת כל האיש 46

ממימוש ו/או הענקת בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש התגמול ההוני אשר יוקצה 
מזערי פי תכנית התגמול, ולעמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, לרבות לעניין מחיר -עלהתגמול ההוני שיוקצה 

 יהיו במועד ההקצאה., כפי שלמניה



 

 18-ג

  קובעת בין היתר כדלקמן: התגמולתכנית 

תשלום של יעשה בדרך  התגמולמימוש אופציות שהוענקו בהתאם לתכנית  .3.3.2.1

ומסירת הודעת מימוש לנאמן ולחברה. החברה  מחיר המימוש על ידי הניצע

 תהיה , כאשר כל אופציהתנפיק את המניות כתוצאה ממימוש האופציות

בכפוף  ש"ח ע.נ. 0.01למניה אחת רגילה של החברה בת ניתנת למימוש 

מניות המימוש תרשמנה על שם  .להלן 3.3.2.3להתאמות כמפורט בסעיף 

 חברה לרישומים.

מחיר המימוש של כל אופציה יקבע על ידי הדירקטוריון, בהתאם לשיקול  .3.3.2.2

פחת מהערך הנקוב של כל דעתו המוחלט, בכפוף לכך שמחיר המימוש לא י

מניה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף לעמידה בהוראות תקנון הבורסה 

כפי שיהיו בתוקף , למניה לרבות לעניין המחיר המזערי, וההנחיות על פיו

 .באותה העת

 השהוקצ התגמול ההוניהתאמות של כמות המניות שינבעו ממימוש  .3.3.2.3

חיר המימוש בקרות "( או מהמימוש מניות)" תגמולבהתאם לתכנית ה

בכפוף להוראות תקנון  יהיו ,47אירועים מסוימים, בין היתר כמפורט להלן

הבורסה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, לרבות אישור מרשות 

 :המסים, ככל שאלה נדרשים, ובכפוף לאמור בכל דין

  בנסיבות של שינוי בהון החברה )כגון פיצול מניות, איחוד מניות, סיווג

הנובעות מהתגמול ההוני ו כל אירוע דומה(, מספר מניות מחדש א

ומחיר המימוש יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר את השיעור 

 שמהוות מניות המימוש מהון החברה בדילול מלא לפני השינוי.

  במקרה של חלוקת מניות הטבה תשמרנה זכויות הניצעים כך שמספר

וש יגדל בכמות המניות להן יהיה זכאי הניצע בעת מיממניות המימוש 

יחידות /מאותו סוג שהניצע היה זכאי להן לו מימש את האופציות

RSUs  יום המסחר האחרון לפני המועד הקובעעד וכולל הובשלו .

מחיר המימוש של כל אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות 

 מימוש כאמור. 

  למרכיב תותאם המימוש במקרה של הנפקת זכויות כמות מניות

בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של  הטבהה

האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער  המניה בבורסה ביום המסחר

 הבסיס של המניה "אקס זכויות".

  במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן מחיר המימוש יופחת בסכום

הדיבידנד ששולם. בכל מקרה, מחיר המימוש לא יפחת מהערך הנקוב 

 יה. של המנ
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 כהגדרתן  תאמות בשל שינוי מבני והתאמה בשל עסקת פיצולה

  .התגמולבתכנית 

  48התגמול, כהגדרתה בתכנית בנסיבות של עסקהשיחולו הוראות. 

וטרם מומשו, תהיינה  התגמולהאופציות אשר הוענקו בהתאם לתכנית  .3.3.2.4

אלא אם  שנים ממועד הענקתן, 7ניתנות למימוש, כולן או מקצתן עד לתום 

בכפוף ו קבע אחרת על ידי הדירקטוריון בהתאם לתנאי תכנית התגמולכן נ

  להוראות פקיעה אחרות בתכנית כגון במקרה של סיום העסקה.

תכנית התגמול כוללת הוראה ביחס למועדי ההבשלה של האופציות אשר  .3.3.2.5

אלא אם כן , הוענקו בהתאם לתכנית התגמול. תכנית התגמול קובעת כי

קטוריון וצוין בהסכם ההקצאה, בכפוף לתנאי נקבע אחרת על ידי הדיר

לאחר שנה ממועד הענקת יבשילו מהאופציות  25% תכנית התגמול,

 6.25% –על בסיס רבעוני כך ש  יבשילוהאופציות. יתרת האופציות 

 .שנים 3כל רבעון למשך  יבשילומהאופציות 

 יצוין, כי במספר הסכמי הקצאה של נושאי משרה בחברה אשר בין כל אחד

מעביד, צוין כי האופציות -מהם לבין החברה מתקיימים  יחסי עובד

 (.Performanceשהוקצו לו יבשילו על בסיס ביצועים )

  להלן. 3.3.5לפרטים בקשר האצה של הבשלת אופציות, ראו סעיף 

 ,כוללת הוראות ביחס למימוש אופציות שהוענקו לעובדים התגמולתכנית  .3.3.2.6

או מתן שירותים על  בעת סיום העסקתם או נותני שירותים נושאי משרה

, כלל התגמול. בהתאם לתכנית "(ההעסקה סיום)" חברהידיהם ל

במידה שסיום ההעסקה נגרם  האופציות יפקעו במועד סיום העסקה

. במקרה של סיום העסקה תגמולכתוצאה מסיבות המפורטות בתכנית ה

יהיה ניתן לממש  ,התגמולת בתכנית ות המפורטושלא כתוצאה מסיב

 90סיום ההעסקה למשך תקופה של  נכון למועדאופציות אשר הבשילו 

ימים ממועד סיום ההעסקה או מועד פקיעת האופציות כאמור, המוקדם 

מבניהם. במקרה של סיום העסקה כתוצאה מנכות או מוות, יהיה ניתן 

ה למשך תקופה של סיום ההעסק נכון למועדלממש אופציות אשר הבשילו 

ממועד הסיום ההעסקה או פקיעתן של האופציות כאמור, המוקדם  שנה

 מבניהם.

                                                           

, כך שהתכנית כוללת את כל 3.3.11.2חלק מההתאמות הוטמעו במסגרת התיקון לתכנית התגמול כמפורט בסעיף  47
 לעיל.  3.3.2ההתאמות המפורטות בסעיף 

( 2תוך חברה אחרת; )החברה עם או לדומה של מיזוג או עסקה ( איחוד, 1" כוללת בין היתר )קהעסההגדרה של " 48
 ( רכישה של כל או רוב נכסיה של החברה.3רכישה של כל או רוב מניותיה של החברה; )
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למכירה, העברה,  ןנית ואינ גמול ההוני, התהתגמולבהתאם לתנאי תכנית  .3.3.2.7

המחאה, שעבוד או לשמש כערבות, אלא בדרך של צוואה או ירושה או 

 נכות. 

חברה להקצות, בין היתר, בהתאם לתכנית התגמול, יהיה רשאי דירקטוריון ה .3.3.3

( אשר יהיו "Incentive Stock Option "ISOאופציות תחת מסלול מס מועדף )

 רגילות של החברה. מניות ניתנות למימוש ל

 בין היתר, כדלקמן:תכנית התגמול קובעת, 

מחיר המימוש של האופציות יקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד  .3.3.3.1

משווי השוק של מניה רגילה של  שמחיר המימוש כאמור לא יפחת

המוענקות לניצע  ISOהחברה במועד ההענקה, ומחיר המימוש של 

מזכויות ההצבעה בחברה  10% -המחזיק במועד ההענקה למעלה מ

משווי השוק של מניה רגילה  110% -"(, לא יפחת מבעל עשרה אחוזים)"

ון . כל הקצאה תהיה כפופה לעמידה בכללים הקבועים בתקנשל החברה

והנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה העת, לרבות לעניין המחיר המזערי 

 . למניה

שנים ממועד  7יפקעו בחלוף  התגמולאופציות שהוקצו בהתאם לתכנית  .3.3.3.2

שהוקצו בהתאם לתכנית  ISO-ההענקה, אלא אם נקבע אחרת, בעוד ש

 5לבעל עשרה אחוזים, לא יהיו ניתנות עוד למימוש בחלוף  תגמולה

 ועד ההענקה.שנים ממ

למניות ולא יונפקו מניות הנובעות של אופציות  יבוצע מימוש יובהר כי לא .3.3.4

 של הטבה להצעה בדרך מניות לחלוקת הקובע ביום RSUsמהבשלת יחידות 

ל "מהנ אחד הון )כל להפחתת או הון הון, לפיצול דיבידנד, לאיחוד זכויות, לחלוקת

 הקובע היום לפני חברה אירוע של האקס יום חל "(. אםאירוע חברהיקרא להלן "

 כאמור. האקס ביום המרה תבוצע אירוע חברה, לא של

אופציות הניתנות למימוש  2,550,199בהון החברה ישנן למועד פרסום התשקיף,  .3.3.5

מניות רגילות של החברה, אשר הוענקו בהתאם לתכנית התגמול  2,550,199לעד 

 0.01שונים )הנעים בין מימוש  ימחירהאופציות הוענקו ב וטרם מומשו למועד זה.

לאופציה(, בהתאם להסכם ההקצאה עם כל ניצע, דולר  6.43לאופציה לבין  ש"ח

 ותחת מסלול המס הרלוונטי לכל ניצע. 

ידי -נכון למועד התשקיף לא קיים מאגר של אופציות שאושר להקצאה על

 האורגנים המוסמכים של החברה וטרם הוקצה. 

לחלק מכתבי האופציה שהוענקו לחלק מנושאי המשרה  , כי ביחסכמו כן, יצוין

תשקיף הנפקה ראשונה לציבור בבורסה  ככל שיפורסםהבכירה בחברה נקבע, כי 

שיתקיימו תנאים  וככל, 2021בספטמבר,  30לניירות ערך בתל אביב לפני יום 

מסוימים הנוגעים לשווי מניות החברה לאחר ההנפקה, יואץ מועד הבשלת חלק 

  ת.מהאופציו
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בנוסף, נכון למועד התשקיף, כוללים חלק מהסכמי ההענקה תנאי האצה מבוססי 

 יעדים.

בהתאם  אופציות צפויות להבשיל עד למועד פרסום תשקיף זה 1,206,031לפיכך, 

צפויות להבשיל כתוצאה מהשלמת ההנפקה על פי  אופציות 459,828 -ו לתנאיהן,

 .תשקיף זה

מניות רגילות שתנבענה  2,550,199עד ר של למסחלרישום הבורסה נתנה אישור 

 ;התגמולמכוח תכנית  שאינן סחירות שהוקצו אופציות 2,550,199עד של מימוש מ

מניות רגילות שתנבענה  10,000למסחר של עד לרישום הבורסה נתנה אישור  -וכן

לנושאי משרה בכירה  וקצויששאינן סחירות  אופציות 10,000ממימוש של עד 

)אשר מתקיימים יחסי התגמול סמוך למועד הרישום למסחר תכנית מכוח בחברה 

ולא יהפכו להיות בעלי עניין  ואינם מעביד בין כל אחד מהם לבין החברה-עובד

מכוח החזקותיהם בהון החברה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים 

ם לרישוהבורסה נתנה אישור  -וכן; לאופציה ש"ח 1במחיר מימוש של  (שברשותם

 אופציות 364,549מניות רגילות שתנבענה ממימוש של עד  364,549למסחר של עד 

לחתמים בכפוף להשלמת ההנפקה לפי תשקיף זה ובסמוך  וקצויש שאינן סחירות

כל המניות שתנבענה  .להלן 3.8לפני הרישום למסחר בהתאם לאמור בסעיף 

וכל  התגמול ההוני של החברהו מכוח תכנית ממימוש האופציות אשר הוקצ

, תירשמנה במרשם התגמול ההוני של החברהמכוח תכנית  האופציות שיוקצו

 .ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים

אופציות  644,503, למועד פרסום התשקיף, מתוך סך האופציות בהון החברה .3.3.6

שאינם בעלי דירקטור בחברה( )מנכ"ל החברה וידי בעלי ענין בחברה -מוחזקות על

ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכוח החזקותיהם בהון  עניין מכוח החזקותיהם

מתקיימים ואשר  החברה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותם,

 ש"ח 0.01ומחירי המימוש שלהן נעים בין מעביד -בינם לבין החברה יחסי עובד

 .ציהלאופדולר  6.01לאופציה לבין 

בינואר,  1להלן פירוט בדבר הענקות כאמור בתקופת התשקיף )קרי, החל מיום 

 ועד למועד התשקיף(: 2018

במחיר  ירון גואטהאופציות למר  10,000, הוענקו 2018בפברואר,  12ביום  (1)

 דולר לאופציה. 3.25מימוש של 

חיר במ ירון מורגנשטרןאופציות למר  195,000, הוענקו 2018 ,באפריל 9ביום  (2)

אופציות מתוך סך זה כבר  40,300, כאשר דולר לאופציה 3.25מימוש של 

 פקעו בהתאם למנגנון ההבשלה שנקבע בהענקה.

במחיר מימוש  ירון גואטהאופציות למר  60,975, הוענקו 2019,ביולי 24ביום  (3)

אופציות מתוך סך זה כבר פקעו  27,874, כאשר דולר לאופציה 5.25של 

 לה שנקבע בהענקה.גנון ההבשנבהתאם למ
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במחיר  ירון מורגנשטרןאופציות למר  60,975, הוענקו 2019,ביולי 24ביום  (4)

אופציות מתוך סך זה כבר  27,874, כאשר דולר לאופציה 5.25מימוש של 

 פקעו בהתאם למנגנון ההבשלה שנקבע בהענקה.

במחיר  ירון גואטהאופציות למר  1,742, הוענקו 2020בפברואר,  25ביום  (5)

 דולר לאופציה. 5.25ש של מימו

במחיר  ירון מורגנשטרןאופציות למר  1,742, הוענקו 2020בפברואר,  25ביום  (6)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

במחיר  ירון גואטהאופציות למר  26,132, הוענקו 2020, בספטמבר 8ביום  (7)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

 ירון מורגנשטרןת למר אופציו 26,132, הוענקו 2020, בספטמבר 8ביום  (8)

 דולר לאופציה. 5.25במחיר מימוש של 

במחיר  ירון גואטהאופציות למר  84,000, הוענקו 2021בפברואר,  8ביום  (9)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 

במחיר  ירון מורגנשטרןאופציות למר  84,000, הוענקו 2021בפברואר,  8ביום  (10)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 

אופציות  939,028בהון החברה, התשקיף, מתוך סך האופציות  למועד פרסום .3.3.7

מהם  שאף אחדבחברה )למועד התשקיף( בכירה מוחזקות על ידי נושאי משרה 

להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך יהפוך ולא  בעל עניין אינו

רי מעביד. מחי-לבין החברה יחסי עובד ובינומתקיימים  שבהחזקתוההמירים 

לאופציה מחיר מימוש  לבין  ש"ח 0.01המימוש של האופציות כאמור נעים בין 

 .ש"ח 1-, אשר בכל מקרה לא יפחת מתוכנית התגמול של החברהבהתאם ל

בינואר,  1)קרי, החל מיום  להלן פירוט בדבר הענקות כאמור בתקופת התשקיף

   :ועד למועד התשקיף( 2018

חנן בלומשטיין מר אופציות ל 10,000, הוענקו 2018בפברואר,  12ביום  (1)

  דולר לאופציה. 3.25במחיר מימוש של 

יואב שרייבר במחיר מר אופציות ל 10,000, הוענקו 2018בפברואר,  12ביום  (2)

 דולר לאופציה. 3.25מימוש של 

אייל מאור במחיר מר אופציות ל 20,000, הוענקו 2018בפברואר,  12ביום  (3)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

יצחק טמבור במחיר מר אופציות ל 10,000, הוענקו 2018בפברואר,  12ביום  (4)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

הילה אמסלם בזאר גב' אופציות ל 20,000, הוענקו 2018בפברואר,  12ביום  (5)

 דולר לאופציה. 5.25במחיר מימוש של 
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מחיר קובי קרליבך במר אופציות ל 37,500, הוענקו 2018בנובמבר,  27ביום  (6)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

אייל מאור במחיר מר אופציות ל 30,000, הוענקו 2019באפריל,  4ביום  (7)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

במחיר  יצחק טמבורמר לאופציות  12,500, הוענקו 2019באפריל,  4ביום  (8)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

הילה אמסלם בזאר גב' ות לאופצי 15,000, הוענקו 2019באפריל,  4ביום  (9)

 דולר לאופציה. 5.25במחיר מימוש של 

גבי קורן במחיר מימוש ' בגאופציות ל 32,500, הוענקו 2019באפריל,  4ביום  (10)

 דולר לאופציה. 5.25של 

יצחק טמבור במחיר מר אופציות ל 10,000, הוענקו 2020במאי,  5ביום  (11)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

הילה אמסלם בזאר במחיר גב' אופציות ל 15,000, הוענקו 2020במאי,  5ביום  (12)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

קובי קרליבך במחיר מר אופציות ל 37,500, הוענקו 2020במאי,  5ביום  (13)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

אייל מאור במחיר מר אופציות ל 12,500, הוענקו 2020בספטמבר,  8ביום  (14)

 פציה.דולר לאו 5.25מימוש של 

גבי קורן במחיר גב' אופציות ל 17,500, הוענקו 2020בספטמבר,  8ביום  (15)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

אייל מאור במחיר מר אופציות ל 7,500, הוענקו 2021בפברואר,  3ביום  (16)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 

יצחק טמבור במחיר מר אופציות ל 15,000, הוענקו 2021בפברואר,  3ביום  (17)

 דולר לאופציה. 6.01מוש של מי

הילה אמסלם בזאר גב' אופציות ל 15,000, הוענקו 2021בפברואר,  3ביום  (18)

 דולר לאופציה. 6.01במחיר מימוש של 

קובי קרליבך במחיר מר אופציות ל 12,500, הוענקו 2021בפברואר,  3ביום  (19)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 

גבי קורן במחיר מימוש גב' ופציות לא 15,000, הוענקו 2021בפברואר,  3ביום  (20)

 דולר לאופציה. 6.01של 

אסים זאהר במחיר מר אופציות ל 86,902, הוענקו 2021בפברואר,  3ביום  (21)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 
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חנן בלומשטיין במחיר מר אופציות ל 41,000, הוענקו 2021בפברואר,  8ביום  (22)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 

יואב שרייבר במחיר מר אופציות ל 41,000הוענקו , 2021ר, בפברוא 8ביום  (23)

 דולר לאופציה. 6.01מימוש של 

אופציות למר יואב שרייבר במחיר  31,500, הוענקו 2021במאי,  31ביום  (24)

 דולר לאופציה. 5.25מימוש של 

אופציות למר חנן בלומשטיין במחיר  31,500, הוענקו 2021במאי,  31ביום  (25)

 ר לאופציה.דול 5.25מימוש של 

אשר  למר מארק פלארטי במחיר מימוש לאופציה הובטחו אופציות 144,022 (26)

אשר בכל מקרה לא  בתוכנית התגמול של החברהבהתאם לאמור ייקבע 

הובטחה  הענקת אופציות כאמורלמועד התשקיף ש"ח. יצוין, כי  1-יפחת מ

 טרם הוענקו בפועל מטעמים טכניים אופציות אלו למר פלארטי אך

ויוענקו במועד סמוך לאחר פרסום ורים בדיני המס האמריקאים הקש

האורגנים המוסמכים של  כפופה לאישור. הענקת האופציות כאמור התשקיף

  .החברה

אופציות  129,545למועד פרסום התשקיף, מתוך סך האופציות בהון החברה,  .3.3.8

בעלי עניין ולא יהפכו להיות  מוחזקות על ידי ניצעים שאינם עובדים או בעלי עניין

מתקיימים בינם לא ו בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתם

לאופציה דולר  1.5ומחירי המימוש שלהן נעים בין  מעביד-לבין החברה יחסי עובד

מחיר מימוש לאופציה בהתאם לתוכנית התגמול של החברה, אשר בכל מקרה לבין 

 . ש"ח 1-לא יפחת מ

בינואר,  1)קרי, החל מיום  ות כאמור בתקופת התשקיףלהלן פירוט בדבר הענק

2018): 

אופציות לדירקטור של החברה בעבר  5,000, הוענקו 2018בנובמבר,  27ביום  (1)

 דולר לאופציה. 5.25)שכיום כבר אינו מכהן כדירקטור( במחיר מימוש של 

אופציות לדירקטור של החברה  10,000, הוענקו 2019בנובמבר,  19ביום  (2)

דולר  5.25של  שכיום כבר אינו מכהן כדירקטור( במחיר מימושבעבר )

 לאופציה.

מימוש ליועץ של החברה במחיר אך טרם הוקצו הובטחו אופציות  625 (3)

בהתאם לאמור בתוכנית התגמול של החברה אשר בכל אשר ייקבע  לאופציה

יצוין, כי למועד התשקיף הענקת אופציות כאמור  ש"ח. 1-מקרה לא יפחת מ

טרם הוענקו בפועל אופציות אלו אך  ליועץ של החברה כאמור הובטחה

ויוענקו במועד סמוך  הקשורים בדיני המס האמריקאים מטעמים טכניים

. הענקת האופציות כאמור כפופה לאישור האורגנים לאחר פרסום התשקיף

הקצאת ניירות הערך האמורים תהיה כפופה  המוסמכים של החברה.
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 .להלן 3.7.10ט בסעיף להפקדתם אצל הנאמן כמפור

אופציות  49829,000החברה, למועד פרסום התשקיף, מתוך סך האופציות בהון  .3.3.9

שהינם עובדים אשר ומתקיימים בינם לבין החברה יחסי  מוחזקות על ידי ניצעים

להיות בעלי עניין יהפוך עניין ולא בעל  אף אחד מהם אינומעביד ואשר -עובד

נושאי משרה ו ושאינו שבהחזקתך ההמירים בהנחת מימוש של מלוא ניירות הער

דולר  6.43לאופציה לבין דולר  1.5ומחירי המימוש שלהן נעים בין  בכירה בחברה

שהינו בהתאם לאמור בתוכנית התגמול של  לאופציהמימוש מחיר או  לאופציה

 .ש"ח 1-החברה אשר בכל מקרה לא יפחת מ

אופציות  8,123רה, למועד פרסום התשקיף, מתוך סך האופציות בהון החב .3.3.10

, אשר נכון למועד התשקיף לא חברההשל  מוחזקות על ידי עובדים לשעבר

מעביד ואשר אף אחד מהם אינו בעל עניין -מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד

ולא יהפוך להיות בעלי עניין בהנחת מימוש של מלוא ניירות הערך ההמירים 

  דולר לאופציה. 55.2ומחיר המימוש שלהן הינו  50שבהחזקתו

אישר דירקטוריון החברה תיקון לתכנית התגמול, אשר יכנס  2021, במאי 31 ביום .3.3.11

ובסמוך לפני  זה ובכפוף להממועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף לתוקף החל 

 כאמור: . להלן השינויים העיקריים שאושרו במסגרת התיקוןהרישום למסחר

בכל צורה שיחליט  האופציות על פי התכנית יהיה מימושאופן  .3.3.11.1

 . 51הדירקטוריון/מנהל התכנית, לרבות באמצעות מנגנון מימוש נטו

במספר  לעיל( 3.3.2.3)בין היתר, כמפורט בסעיף  הוראות לעניין התאמות .3.3.11.2

המניות הרגילות של החברה ובמחיר המימוש בשל שינוי בהון החברה 

יות, סיווג מחדש(, חלוקת מניות הטבה, )כגון פיצול מניות, איחוד מנ

התאמה בשל חלוקת דיבידנד במזומן והתאמה בשל חלוקת זכויות, הכל 

בכפוף להוראות תקנון הבורסה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים, 

, ובכפוף לאמור בכל לרבות אישור מרשות המסים, ככל שאלה נדרשים

 .דין

יהיה רשאי  במקרה שמניות החברה יימחקו ממסחר בבורסה .3.3.11.3

הדירקטוריון לקבוע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כיצד תשפיע המחיקה 

 מהמסחר על התגמול ההוני.

 

                                                           

בדיני המס הקשורים  בפועל מטעמים טכנייםלמועד התשקיף הובטחו לעובדים אך טרם הוענקו  אופציות אשר 34,000כולל  49
. הענקת האופציות כאמור כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של ויוענקו במועד סמוך לאחר פרסום התשקיף האמריקאים

 .ש"ח 1-בכל מקרה לא יפחת מובהתאם לאמור בתוכנית התגמול של החברה  כאמור הינו מחיר מימוש אופציה יובהר, כי החברה.
 בעת הקצאת האופציות כאמורמעביד -לבין החברה יחסי עובד בין כל אחד מהם והתקיימו היו עובדים בחברההמחזיקים כאמור  50

ואשר אף אחד מהם אינו בעל עניין ולא יהפוך לבעל עניין מכוח החזקותיו בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותו, 
 .ונכון למועד התשקיף האופציות שהוקצו להם בכובעם כעובדים טרם פקעו

חלף תשלום מחיר המימוש במזומן, הניצע יהיה רשאי לממש את האופציות לכמות מניות  –תאם לתכנית התגמול, "מימוש נטו" בה 51
רגילות של החברה המשקפת בפועל את סכום ההטבה הכספית הגלום באופציות הממומשות. בבחירה במנגנון מימוש זה תהוון 

 לחוק החברות.  304ערכן הנקוב של מניות המימוש בהתאם לאמור בסעיף  החברה חלק מרווחיה להון מניות בסכום המשקף את
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  בניירות הערך של החברה בחברה ות בעלי ענייןהחזק .3.4

ניירות ערך של החברה סמוך למועד התשקיף, ב רה, המחזיקיםלמיטב ידיעת החב .3.4.1

  הינם כמפורט להלן:

 שם בעל העניין
שם נייר 

 ערךה

מספר ניירות הערך 

 המוחזקים

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

 שיעור החזקה בהון

ובהצבעה בדילול 

 52מלא

  Ibexקבוצת 

מניות 

 רגילות
6,819 

%32.809  %25.923  

מניות 

רגילות 

 א'

380,837 

מניות 

בכורה 

 א'

1,555,367 

מניות 

בכורה 

 '1ב

416,741 

מניות 

בכורה 

 '3ב

360,812 

ניות מ

בכורה 

 ג'

429,550 

Updata  

מניות 

בכורה 

 '2ב

1,792,775 %18.672  %14.753  

 Brightonקבוצת 

מניות 

רגילות 

 א'

95,091 

%21.284  %16.817  
מניות 

בכורה 

 א'

11,400 

                                                           

עם השלמת ההנפקה מכוח תשקיף  אופציות לא סחירות של החברה אשר יוקצו 364,549למען הסר ספק, הטבלה להלן אינה כוללת  52
-אחד מהם לבין החברה יחסי עובד אופציות אשר יוקצו לנושאי משרה בכירה בחברה )אשר מתקיימים בין כל 10,000 -ולחתמים  זה

( כמפורט ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכוח החזקותיהם בהון החברה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותםמעביד 
אופציות אשר טרם הוענקו בפועל אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקה )לפרטים  178,647 כוללתלעיל. יצוין כי הטבלה  3.2.2בסעיף 

 .לעיל( 41ו ה"ש רא
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 שם בעל העניין
שם נייר 

 ערךה

מספר ניירות הערך 

 המוחזקים

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

 שיעור החזקה בהון

ובהצבעה בדילול 

 52מלא

מניות 

בכורה 

'1ב  

117,696 

מניות 

בכורה 

'2ב  

101,196 

מניות 

בכורה 

 ג'

1,718,198 

 Israelקבוצת 

Innovation Fund 

מניות 

בכורה 

'1ב  

177,336 

%5.284  %4.175  

מניות 

בכורה 

'2ב  

158,186 

מניות 

בכורה 

 ג'

171,817 

  53ירון גואטה

מניות 

 רגילות
173,231 

%1.804  %5573.  

 259,027 אופציות

 54ירון מורגנשטרן

מניות 

בכורה 

 א'

15,385 

%0.16  %2993.  

 385,476 אופציות

ה"ה למעט ) עובדים

ירון גואטה וירון 
 5517.578% 3.833% 1,768,028 אופציות

                                                           

המחזיק הינו דירקטור ונושא משרה בכירה בחברה, כאשר האופציות שברשותו הוקצו לו בכובעו כעובד, אשר מתקיימים בינו לבין  53
ירות הערך של החברה, לרבות בהנחת מעביד ואינו בעל עניין ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח החזקותיו בני-החברה יחסי עובד

 מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שבהחזקתו.
מעביד ואינו בעל עניין ולא יהפוך להיות בעל עניין מכוח החזקותיו -המחזיק מנכ"ל החברה ומתקיימים בינו לבין החברה יחסי עובד 54

 ם שבהחזקתו.בניירות הערך של החברה, לרבות בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירי
. לפרטים נוספים טרם הוענקו בפועל לעובדים אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקהאשר אופציות  178,022יצוין כי הטבלה כוללת  55

 לעיל. 3.3.9-ו (26)3.3.7סעיפים ראו 
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 שם בעל העניין
שם נייר 

 ערךה

מספר ניירות הערך 

 המוחזקים

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

 שיעור החזקה בהון

ובהצבעה בדילול 

 52מלא

 (מורגנשטרן
מניות 

 רגילות
367,985 

%0.067 - 8,123 אופציות 56עובדים לשעבר  

 מחזיקים אחרים

 797,194 רגילות

16.154% 5713.831% 

רגילות 

 'א
664,037 

בכורה 

 'א
110,121 

בכורה 

1-ב'  
174,909 

 בכורה

2-ב'  
72,810 

בכורה 

 'ג
72,592 

 129,545 אופציות

 - סה"כ

 1,005,586 רגילות

%100  %100  

 1,139,965 רגילות א'

 1,692,273 בכורה א'

-בכורה ב'

1 
886,682 

-בכורה ב'

2 
2,124,967 

-בכורה ב'

3 
360,812 

 2,391,157 בכורה ג'

92,550,19 אופציות  

                                                           

 לעיל. 3.3.10 לפרטים נוספים ראו סעיף 56
אופציות אשר טרם הוענקו בפועל אך הענקתם הובטחה ליועץ של החברה טרם ההנפקה, כמפורט בסעיף  625יצוין כי הטבלה כוללת  57

 ( לעיל.3)3.3.8
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ניירות ערך של החברה סמוך למועד התשקיף, בלמיטב ידיעת החברה, המחזיקים  .3.4.2

, מניות 1בהנחה של המרת מלוא מניות רגילות א', מניות בכורה א', מניות בכורה ב'

הינם  ,ומניות בכורה ג' של החברה למניות רגילות 3, מניות בכורה ב'2בכורה ב'

 כמפורט להלן:

 שם בעל העניין
ת כמות מניו

 רגילות
 כתבי אופציה

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

שיעור החזקה 

ובהצבעה  בהון

 58בדילול מלא

Ibex 3,150,126 - %32.809קבוצת   %25.923  

Updata  1,792,775 - %18.672  %14.753  

Brighton 2,043,581 - 21.284% %16.817קבוצת   

 Israelקבוצת 

Innovation Fund 
59507,339 - %5.284  %54.17  

%1.804 60259,027 173,231 ירון גואטה  %3.557  

%0.16 385,47661 15,385 ירון מורגנשטרן  %3.299  

למעט ה"ה ) עובדים

ירון גואטה וירון 

 (מורגנשטרן

367,985 621,768,028 3.833% 17.578% 

.%0670 - 8,123 - 63עובדים לשעבר  

                                                           

עם השלמת ההנפקה מכוח תשקיף  אופציות לא סחירות של החברה אשר יוקצו 364,549לן אינה כוללת למען הסר ספק, הטבלה לה 58
-אופציות אשר יוקצו לנושאי משרה בכירה בחברה )אשר מתקיימים בין כל אחד מהם לבין החברה יחסי עובד 10,000 -ולחתמים  זה

( כמפורט בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותם ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכוח החזקותיהם בהון החברהמעביד 
אופציות אשר טרם הוענקו בפועל אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקה )לפרטים  178,647 כוללתיצוין כי הטבלה  .לעיל 3.2.2בסעיף 

 .לעיל( 41ראו ה"ש 
( החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום למסחר, 12במהלך שניים עשר ) הוקצומניות  ,79456כמות המניות לעיל מתוך  59

 ( החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום למסחר. 12ויתרת המניות הוקצתה בתקופה שעולה על שניים שניים עשר )
 ידי מר גואטה.-אופציות המוחזקות על 45,732עם השלמת ההנפקה תואץ הבשלת  60
 ידי מר מורנגשטרן.-אופציות המוחזקות על 84,407עם השלמת ההנפקה תואץ הבשלת  61
; יצוין ידי נושאי משרה בכירה בחברה שאינם בעלי עניין בחברה-אופציות המוחזקות על 79,689עם השלמת ההנפקה תואץ הבשלת  62

. לפרטים נוספים ראו הובטחה טרם ההנפקהטרם הוענקו בפועל לעובדים אך הענקתם אשר אופציות  178,022כי הטבלה כוללת 
 .לעיל 3.3.9-ו (26)3.3.7סעיפים 

 לעיל. 3.3.10לפרטים נוספים ראו סעיף  63
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 שם בעל העניין
ת כמות מניו

 רגילות
 כתבי אופציה

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

שיעור החזקה 

ובהצבעה  בהון

 58בדילול מלא

%13.831 16.154% 65129,545 641,551,020 אחריםמחזיקים   

%100 2,550,199 9,601,442 ה"כס  %100  

 

למיטב ידיעת החברה, בעלי העניין אשר יחזיקו ניירות ערך של החברה מיד לאחר  .3.4.3

ותימכר על פי התשקיף, בהנחה כי תוקצה  והשלמת הצעת המכר השלמת ההנפקה

  מלוא כמות ניירות הערך המוצעת לציבור על פי תשקיף זה, יהיו כמפורט להלן: 

 יןשם בעל העני
כמות מניות 

 רגילות 
 כתבי אופציה

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

שיעור החזקה 

ובהצבעה  בהון

 בדילול מלא

 Ibex 3,834,846 - 33.392% 26.614%קבוצת 

Updata  1,210,744 - 10.542% 8.403% 

קבוצת 

Brighton 
1,221,890 - 10.639% 8.480% 

 3% 1.508% 259,02766 173,231  ירון גואטה

רון מורגנשטרןי  15,385 385,47667 0.134% 2.782% 

 2.53% -- 364,549 -- חתמים

                                                           

( החודשים שקדמו למועד 12קים אחרים במהלך שניים עשר )ימחז 2-מניות הוקצו ל 72,3522מחזיקים אחרים; אשר מתוכם  21 64
( החודשים שקדמו למועד הגשת 12הגשת הבקשה לרישום למסחר, ויתרת המניות הוקצתה בתקופה שעולה על שניים שניים עשר )

 הבקשה לרישום למסחר. 
( 12מחזקים אחרים במהלך שניים עשר ) 1-לטרם הוענקו בפועל  אך ובטחוהאופציות  625מחזיקים אחרים; אשר מתוכם  3 65

( 12החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום למסחר, ויתרת המניות הוקצתה בתקופה שעולה על שניים שניים עשר )
 החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום למסחר. 

 ידי מר גואטה.-על אופציות המוחזקות 45,732עם השלמת ההנפקה תואץ הבשלת  66
 שטרן.גנידי מר מור-אופציות המוחזקות על 84,407עם השלמת ההנפקה תואץ הבשלת  67
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 יןשם בעל העני
כמות מניות 

 רגילות 
 כתבי אופציה

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

שיעור החזקה 

ובהצבעה  בהון

 בדילול מלא

 14.893% 3.204% 681,778,028 367,985 עובדים

 0.056% - 8,123 - עובדים לשעבר

 15.184% 17.923% 70129,545 692,058,359 מחזיקים אחרים

442,602,0 ציבור  - %65722.  %18.058  

%100 2,924,748 11,484,484 סה"כ  %100  

 השליטה בחברה .3.5

בהנחה כי יוקצו מלוא ניירות הערך המוצעים על ותשקיף זה פי -עללאחר השלמת ההנפקה 

 Ibex קבוצת , רכשהלתשקיף זה 2לפרק  2.5.1.2והיות וכאמור בסעיף פי תשקיף זה, 

 -כ במסגרת ההנפקה מניות בחברה, כך ששיעור החזקותיה לאחר השלמת ההנפקה יהיה

כבעלת שליטה בחברה לעניין סעיף  Ibex-של החברה, תראה החברה ב הון המניותמ 33.39%

  לחוק החברות. 268

במי מבעלי מניותיה כבעל שליטה תראה החברה לא יחד עם זאת, לעניין חוק ניירות ערך, 

לעיל(  3.4בסעיף בחברה, וזאת בשים לב לשיעור החזקות בעלי העניין בחברה )המתוארים 

של מי מבעלי הבלעדי כי אין בכוחו להוראות תקנון החברה בעניין מינוי דירקטורים, לפיהן ו

 .העניין כאמור להביא למינוי דירקטור לדירקטוריון החברה

                                                           

; יצוין ידי נושאי משרה בכירה בחברה שאינם בעלי עניין בחברה-אופציות המוחזקות על 79,689עם השלמת ההנפקה תואץ הבשלת  68
לפרטים נוספים ראו ) לעובדים אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקה טרם הוענקו בפועלאשר אופציות  178,022כי הטבלה כוללת 

בכפוף להשלמת ההנפקה לפי תשקיף אופציות אשר יוקצו לנושאי משרה בכירה בחברה  10,000 -( ולעיל 3.3.9-ו (26)3.3.7סעיפים 
ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכוח החזקותיהם בהון החברה מעביד -בין כל אחד מהם לבין החברה יחסי עובד )אשר מתקיימים

 .לעיל 3.2.2( כמפורט בסעיף בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים שברשותם
הגשת הבקשה לרישום למסחר ( החודשים שקדמו למועד 12מניות בתקופה של שניים עשר ) 329,146מתוך כמות המניות לעיל הוקצו  69

  להלן. 3.7.10ועל כן תחול עליהן חסימת מניות כמפורט בסעיף לעיל(  64 -ו 59)כמפורט בה"ש 
( 12ך שניים עשר )מחזקים אחרים במהל 1-לאך טרם הוענקו בפועל אופציות הובטחו  625מחזיקים אחרים; אשר מתוכם  3 70

( 12החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום למסחר, ויתרת האופציות הוקצתה בתקופה שעולה על שניים שניים עשר )
  החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה לרישום למסחר.



 

 32-ג

 עיקריים בעלי מניותמול מים והתחייבויות הסכ .3.6

, למיטב ידיעת עיקריים בה מניותבעלי החברה ולהלן תיאור הסכמים והתחייבויות בין 

 החברה, אשר הינם בתוקף למועד תשקיף זה:

 א'סבב גיוס  .3.6.1

, אשר Ibexקבוצת  נחתם הסכם השקעה בין החברה ובין, 2015באוקטובר,  20ביום 

)בסעיף זה:  ומשקיעים נוספים, ,הינה בעלת עניין בחברה נכון למועד התשקיף

בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם, ", בהתאמה( לפיו, ההסכם"-" ויםהמשקיע"

החברה, בשני שלבים, כנגד  בכורה א' שלמניות  1,692,273עד  יםיעיוקצו למשק

. המניות דולר 5,500,000דולר למניה, ובסך כולל של עד  3.25 -תשלום בסך של כ

 31 -ו 2015בנובמבר,  19, 2015בנובמבר  2, 2015בספטמבר,  1 בימים במלואן הוקצו

 .2015בדצמבר, 

 ,מכוח ההסכם כלפי בעלי המניות של החברה והמהותיות עיקריותההתחייבויות ה

 :אשר בתוקף במועד התשקיף הינן, כדלקמן

התחייבות החברה )וביחס למצג בגין הון מניות התאגיד, גם מייסדי החברה( לשיפוי 

אה ישירים, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, שייגרמו בגין כל נזק או הוצהמשקיע 

הון  ,התאגידהתאגדות ופעילות מצגים והתחייבויות בגין של  מהפרהכתוצאה 

 תקופת ההתיישנות הרלוונטיתעד לחלוף , התאגידבעלות על מניות מניותיו, ו

עד לגובה הסכום החברה תשפה את המשקיעים בהתאם לאמור לעיל  .בהתאם לחוק

 ,הנזק נגרם במרמה או בזדון במקרה בו בפועל במסגרת ההסכם, למעט שהושקע

 שאז לא תהיה מגבלה לסכום השיפוי.

 Willful misconductיצוין, כי קיימת גם התחייבות של מייסדי החברה, במקרה של 

של מייסדי החברה ובמקרה בו כשלו בעלי המניות לקבל שיפוי מהחברה כאמור, 

שווי מניות החברה שבהחזקת אותו עד לגובה ור, וזאת לשיפוי בעלי המניות כאמ

 בגובה אותו מייסדהעברה של כמות מניות החברה שמוחזקת ע"י ( 1ידי )-מייסד, על

סכום , העברת אם היזם בחר בכך( 2; או )לשווי שוק של המניות ביחססכום השיפוי 

 .  השיפוי במזומן

 ב'סבב גיוס  .3.6.2

 ,Updata Partners V השקעה בין החברה וביןנחתם הסכם , 2018באוקטובר,  4ביום 

L.P. ,בסעיף נוספים  אשר הינה בעלת עניין בחברה נכון למועד התשקיף, ומשקיעים(

", בהתאמה( לפיו, בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם, ההסכם"-" ויםהמשקיעזה: "

החברה, בשני שלבים, כנגד  של 2ב'בכורה מניות  1,856,050עד  יםיוקצו למשקיע

 .דולר 17,600,001.59דולר למניה, ובסך כולל של עד  9.4825 -ום בסך של כתשל

 .2019באוקטובר,  4 -ו 2018באוקטובר,  4בימים  במלואן המניות הוקצו



 

 33-ג

 מכוח ההסכםכלפי בעלי המניות  של החברה והמהותיות עיקריותהההתחייבויות 

 :בתוקף במועד התשקיף הינן, כדלקמן הינןאשר 

להמשיך החברה התחייבות  – החזר הוצאות דירקטוריםפוליסת ביטוח ו (1)

ולהחזיק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות 

 כהונתם בחברה. בקשר עםהבנות, וכן להחזר הוצאות לדירקטורים 

בגין כל נזק או הוצאה התחייבות החברה לשיפוי המשקיעים  – שיפוי משקיעים (2)

ובהתאם , מהפרהמשפטיות סבירות, שייגרמו כתוצאה  ישירים, לרבות הוצאות

התאגיד הון התאגדות ופעילות מצגים והתחייבויות בגין  (1) -למפורט להלן 

התאגיד יחולו החל ממועד ההקצאה הראשונה ועד בעלות על מניות מניותיו, ו

( מצגים והתחייבויות 2) ;בהתאם לחוק תקופת ההתיישנות הרלוונטיתלחלוף 

( 60החל ממועד ההקצאה הראשונה ועד לחלוף שישים ) יחולו מס מצגיבגין 

קניין הרוחני המפורט בהסכם מצגי מצגים והתחייבויות בגין ( 3) -חודשים ו

( חודשים. 48החל ממועד ההקצאה הראשונה ועד לחלוף ארבעים ושמונה ) יחולו

עד לגובה הסכום שהושקע החברה תשפה את המשקיעים בהתאם לאמור לעיל 

שאז לא  ,הנזק נגרם במרמה או בזדון במקרה בו ועל במסגרת ההסכם, למעטבפ

 תהיה מגבלה לסכום השיפוי.

יצוין, כי עד מועד ההנפקה היו לבעלי המניות זכויות מסוימות לקבלת מידע אשר 

 בוטלו נכון למועד התשקיף.

 ג'סבב גיוס  .3.6.3

, אשר Brightonקבוצת  החברה וביןנחתם הסכם השקעה בין  ,2020, במרץ 25ביום 

קבוצת הינה בעלת עניין בחברה נכון למועד התשקיף, ומשקיעים נוספים, ביניהם 

Ibex יםהמשקיע: ")בסעיף זה, אשר הינה בעלת עניין בחברה נכון למועד התשקיף "

 ים", בהתאמה( לפיו, בכפוף לתנאים הקבועים בהסכם, יוקצו למשקיעההסכם"-ו

 -החברה, בשני שלבים, כנגד תשלום בסך של כ בכורה ג' שלמניות  2,391,157עד 

 במלואן המניות הוקצו .דולר 33,399,968.04דולר למניה, ובסך כולל של עד  13.968

 .2021 ,במרץ 25-ו ,2020במאי,  1, 2020במרץ,  25ביום 

 מכוח ההסכם כלפי בעלי מניות של החברה והמהותיות ההתחייבויות העיקריות

 :התשקיף הינן, כדלקמןאשר יישארו בתוקף במועד 

להמשיך  החברה התחייבות – פוליסת ביטוח והחזר הוצאות דירקטורים (1)

ולהחזיק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות 

מיליון ש"ח  37עד למקרה ו ש"חמיליון  18.5בגבולות אחריות של עד הבנות, 

 .בקשר עם כהונתם בחברה , וכן להחזר הוצאות לדירקטוריםלתקופת הביטוח

בגין כל נזק או הוצאה התחייבות החברה לשיפוי המשקיעים  – שיפוי משקיעים (2)

מהפרה של ישירים, לרבות הוצאות משפטיות סבירות, שייגרמו כתוצאה 

בכפוף לתנאים וחריגים הקבועים חייבויות ומצגי החברה לפי ההסכם, הת

 (1) -, ובלבד שהראשונהממועד ההקצאה  שנתייםחלוף לבהסכם, וזאת עד 
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יד, הון התאגיד התאג בקשר עם התאגדות ופעילותמצגים והתחייבויות 

יחולו החל ממועד  לצורך התקשרות בהסכם מסוימים הנדרשים אישוריםו

; בהתאם לחוק הרלוונטית תקופת ההתיישנותההקצאה הראשונה ועד לחלוף 

החל ממועד  חולוי מצגים הקשורים במיסוי( מצגים והתחייבויות בגין 2)

מצגים והתחייבויות ( 3) -( חודשים ו60ההקצאה הראשונה ועד לחלוף שישים )

החל ממועד ההקצאה  יחולו של החברה הקניין הרוחני מצגים בקשר עםבגין 

החברה תשפה את  .( חודשים48הראשונה ועד לחלוף ארבעים ושמונה )

פועל במסגרת עד לגובה הסכום שהושקע בהמשקיעים בהתאם לאמור לעיל 

הון החברה ( 2, או )הנזק נגרם במרמה או בזדון( 1) במקרה בו ההסכם, למעט

שאז לא תהיה מגבלה  ,במסגרת ההסכם אינו מדויק יםכפי שהוצג למשקיע

 לסכום השיפוי.

-יצוין, כי עד מועד ההנפקה היו לבעלי המניות זכויות מסוימות לקבלת מידע ו

Management Rights ון למועד התשקיף. אשר בוטלו נכ  

הסכם נחתם הסכם זכויות רישום )" 2020 ,באפריל 2ביום  – הסכם זכויות רישום

"(, בעלי הזכותם צד להסכם )"ינ"( בין החברה לבעלי מניות שהזכויות הרישום

( של Registration Rightsבמסגרתו ניתנו לבעלי הזכות זכויות רישום למסחר )

החברה בארה"ב. כחלק מזכויות הרישום  מניות למניותיהם, לאחר ביצוע הנפקה ש

למסחר נקבע כי: )א( לבעלי הזכות, הזכות לדרוש לכלול את מניותיהם בכל הנפקת 

Securities Act of 1933 (Piggyback Registration ,) -ניירות ערך של החברה תחת ה

ורט כמפ למנגנון ההשתתפות היחסים, ובכפוף למעט כמפורט בהסכם זכויות הרישו

ממניות  58% -בהסכם זכויות הרישום; )ב( לבעלי הזכות המחזיקים יחדיו מעל ל

בנות רישום של החברה, כהגדרת המונח בהסכם זכויות הרישום, הנובעות ממניות 

בכורה שהיו ברשותם, הזכות לדרוש מהחברה את רישום מניותיהם למסחר 

בכפוף  (Demand Registration) בארצות הברית בניירות ערך בבורסה למסחר

 75 -להתקיימות מספר תנאים ומגבלות, לרבות כך שסכום הגיוס לא ייפחת מ

מיליון דולר, ושיתר בעלי הזכות יוכלו להצטרף בכפוף לעדיפויות כמפורט בהסכם 

)ג( לאחר שהחברה זכאית לרשום תשקיף מדף, לבעלי הזכות  -זכויות הרישום; ו

בנות רישום של החברה, כהגדרת המונח ממניות  58% -המחזיקים יחדיו מעל ל

בהסכם זכויות הרישום, הנובעות ממניות בכורה שהיו ברשותם, הזכות לדרוש את 

( ובכפוף להתקיימות Form F-3 Registrationרישום מניותיהם תחת תשקיף מדף )

מיליון דולר ושיתר  10 -מספר תנאים ומגבלות, לרבות כך שסכום הגיוס לא ייפחת מ

 ות יוכלו להצטרף בכפוף לעדיפויות כמפורט בהסכם זכויות הרישום.בעלי הזכ

הקשורות כל ההוצאות ב לשאת התחייבההסכם זכויות הרישום, החברה ל בהתאם

מכיל הסכם  ,כן. כמו דולר 100,000אמור, עד לסכום של כ במימוש זכויות הרישום

ניות לאחר תניות בדבר מגבלת מכירת מוזכויות הרישום תניות שיפוי הדדיות 

 . Securities Actרישום מניות החברה למסחר תחת ה
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 ראשונה לציבורההנפקה הביצוע  שנים מיום 5במועד שיחול זכויות הרישום יפקעו 

(IPO) פי תשקיף זה.-על 

 חסימת ניירות ערך .3.7

להלן מפורטות הנחיות הבורסה לעניין חסימה של ניירות ערך לאחר מועד רישומם למסחר 

 . "(ההנחיותשהן נכון למועד התשקיף )" בבורסה, כפי

 זה, תהיה למונחים הבאים המשמעות שלצדם: 3.7בסעיף 

על בעלי העניין בחברה במועד רישום מניות החברה למסחר, למעט על מי שנהיה  .3.7.1

בעל עניין במועד כאמור כתוצאה מרכישת המניות המוצעות במסגרת ההצעה 

לציבור על פי תשקיף זה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי 

 החסימה הבאים:

המניות למסחר, לא  שתחילתם במועד רישום( 3)בשלושת החודשים  .3.7.1.1

ידו במועד -יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות על

 "(.המניות החסומותהרישום למסחר )להלן בסעיף זה: "

שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום ( 4)החל מתחילת החודש הרביעי  .3.7.1.2

שלאחר מועד הרישום למסחר, רשאי בעל עניין ( 18)עשר -החודש השמונה

 2.5%ל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על לבצע כ

מכמות המניות החסומות מדי חודש. חישוב כמות המניות החסומות 

 לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות  " בעל עניין"

 אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין. 

ניות מ"

שהוקצו לפני 

הרישום 

 "למסחר

( מניות שהוקצו או נרכשו מבעל עניין, בתקופה שתחילתה 1כל אחד מאלה: )

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד -שנים

( מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך 2הרישום למסחר; )

הגשת הבקשה  עשר חודשים לפני-המירים, בתקופה שתחילתה שניים

( ניירות ערך המירים 3לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר; )

ר, ולא מומשו לפני שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסח

 הרישום למסחר.

עסקה או "

 "פעולה

לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד 

חסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות מימושה חל לאחר תום תקופת ה

חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה 

של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות 

חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך 

 הקבועה בהסכם.

 מיר.לרבות נייר ערך ה "מניה"
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( חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה 18עשר )-בתום שמונה .3.7.1.3

 עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

על מחזיק במניות בחברה, שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק  .3.7.2

במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור 

על פי תשקיף זה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה 

 הבאים:

למסחר, לא ( החודשים שתחילתם במועד רישום המניות 3בשלושת ) .3.7.2.1

יעשה מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום 

 "(.המניות החסומותלמסחר )להלן בסעיף זה: "

( שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד תום 4החל מתחילת החודש הרביעי ) .3.7.2.2

( שלאחר מועד הרישום למסחר, רשאי מחזיק במניות 9החודש התשיעי )

פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו  החסומות לבצע כל עסקה או

מכמות המניות החסומות המוחזקות על ידו, מדי חודש.  12.5%עולה על 

 חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

( חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד 9בתום תשעה ) .3.7.2.3

 מניעה לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות. 

יחול על עובד, שאינו עובד שהינו בעל ענין בחברה,  זה לא 3.7בסעיף האמור  .3.7.3

 כהגדרתו בפרק ה' להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה. 

 3.7.3 לעיל, ועל אף האמור בסעיף 3.7.2 -ו 3.7.1בסעיפים  האמורמ מבלי לגרוע .3.7.4

תיקון תקנון  , אישרה האסיפה הכללית של החברה את2021, ביוני 1 ביוםלעיל, 

  החברה הכולל את הוראות החסימה כמפורט להלן:

במועד  חברההמניות ב מחזיקעל להלן,  3.7.4.2 בכפוף לאמור בסעיף .3.7.4.1

 מחזיקים במניות החברה שהינם , לרבותרישום מניות החברה למסחר

לא  רישום מניות החברה למסחראשר במועד  עובדים לשעבר של החברה

החסימה  יחולו תנאי ,מעביד-מתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד

 להלן:כמפורט 

שים שתחילתם במועד רישום המניות ( החוד3בשלושת ) .3.7.4.1.1

כל עסקה החברה  במניותכאמור , לא יעשה מחזיק למסחר

 המניות)להלן בסעיף זה: " החברה או פעולה במניות

 ."(החסומות

( שלאחר מועד הרישום 4החל ממועד החודש הרביעי ) .3.7.4.1.2

( שלאחר מועד 18למסחר, ועד תום החודש השמונה עשר )

מור במניות החברה לבצע הרישום למסחר, רשאי מחזיק כא

כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה 

מכמות המניות החסומות, מידי חודש. חישוב  2.5%על 

כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס 
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 מצטבר.

( חודשים שלאחר מועד הרישום 18בתום שמונה עשר ) .3.7.4.1.3

או פעולה  למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה

  .במניות החסומות

מחזיק במניות החברה במועד על לעיל,  3.7.4.1 על אף האמור בסעיף .3.7.4.2

רישום במועד  אשרשל החברה,  רישום מניות החברה למסחר, שהינו עובד

מעביד, -לבין החברה יחסי עובד ומתקיימים בינ מניות החברה למסחר

כפי שיהיו במועד רישום  שרה הבכירה בחברהוזאת למעט נושאי המ

 להלן:כמפורט החסימה תנאי ולו , יחמניות החברה למסחר

( החודשים שתחילתם במועד רישום המניות 3שלושת )ב .3.7.4.2.1

כל עסקה החברה  במניותכאמור לא יעשה מחזיק למסחר, 

 המניות)להלן בסעיף זה: " החברה או פעולה במניות

 ."(החסומות

( שלאחר מועד הרישום 4הרביעי )החל ממועד החודש  .3.7.4.2.2

( שלאחר מועד הרישום 9למסחר, ועד תום החודש התשיעי )

למסחר, רשאי מחזיק כאמור במניות החברה לבצע כל 

עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

מכמות המניות החסומות, מידי חודש. חישוב כמות  12.5%

 ה על בסיס מצטבר.המניות החסומות לצורך פסקה זו יעש

( חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא 9בתום תשעה ) .3.7.4.2.3

תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות 

 . החסומות

זה יחול על עובד, שאינו עובד שהינו  3.7.4ף האמור בסעילמען הסר ספק,  .3.7.4.3

בפרק ה' להנחיות על פי החלק השני לתקנון בעל ענין בחברה, כהגדרתו 

  .הבורסה

בפרק ד'  6עד  4ביחס לחסימת מניות כאמור, יחולו הוראות סעיפים  .3.7.4.4

 .)וכמפורט להלן( להנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה

 ביצוע עסקאות או פעולות

, ניתן יהיה לבצע לעיל( 3.7.4)ובסעיף  לעיל 3.7.2-ו 3.7.1 האמור בסעיפיםלמרות  .3.7.5

 המפורטים להלן: עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות. .3.7.5.1

חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות  (6) ששה החל מתום .3.7.5.2

חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על 

המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום 

 זה. 3.7 למסחר, כאמור בסעיף
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ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות -עלמנכ״ל הבורסה או מי שהוסמך  .3.7.5.3

חסומות לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור 

 פיו.-בחלק השלישי לתקנון הבורסה וההנחיות על

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של  .3.7.5.4

 כל עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה.

חזיקי תעודות התחייבות רשאי לממש למרות האמור לעיל, נאמן למ .3.7.5.5

משכון כאמור שניתן לטובת מחזיקי תעודות התחייבות ולקבל לידיו את 

( 1)המניות, גם במהלך תקופת המניעה, בהתקיים כל התנאים הבאים: 

המשכון היה קיים במועד ( 2)תעודות ההתחייבות רשומות למסחר; 

ת למי שבעקבות הנאמן יעביר מניו( 3)רישום מניות החברה למסחר; 

קבלתן יהפוך לבעל עניין, רק אם הנעבר יתחייב כי על המניות שיקבל 

ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו לגביהן במועד הרישום למסחר, 

זה. תנאי החסימה לא יחולו על מניות שיקבל נעבר  3.7 כאמור בסעיף

 הפך כתוצאה מקבלתן לבעל עניין. מהנאמן כאמור אם לא

 העברת מניות חסומות .3.7.5.6

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות,  .3.7.5.6.1

לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא 

הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות 

שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום 

 זה; 3.7 ףלמסחר, כאמור בסעי

ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים  .3.7.5.6.2

 התנאים הבאים:

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו  (א)

ידי תאגיד בבעלותו -מניות אחרות המוחזקות על

ידי -המלאה של המחזיק במניות החסומות או על

 עלות במחזיק המניות החסומות;המחזיק במלוא הב

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות  (ב)

החסומות מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן 

יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה שחלו על המניות 

החסומות מושא העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף 

 , למשך תקופת החסימה שנותרה.הז 3.7

לעיל,  3.7.5.6.2 -ו 3.7.5.6.1 נחסמו מניות כאמור בסעיפים .3.7.5.6.3

ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות -על

ר, עד תום החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמו

 תקופת החסימה.
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 זה: 3.7.5.6ף לעניין סעי .3.7.5.6.4

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לאו. -״ מחזיק במניות חסומות״

 בין במישרין ובין בעקיפין. -״ בבעלותו המלאה״ או ״מלוא הבעלות״

י לשחרר מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשא .3.7.5.6.5

מחסימה מניות חסומות, לשם השאלתן לחתם לצורך 

הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקנות ההצעה, 

 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף.  30וזאת לתקופה של עד 

לא יחולו על מניות המוצעות במסגרת  לעיל 3.7.4-ו 3.7.2-ו 3.7.1 הוראות סעיפים .3.7.6

ההצעה לציבור שבתשקיף זה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני 

 הרישום למסחר.

 הוראות כלליות

מניות הטבה פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל, תחול החסימה על -נחסמו מניות על .3.7.7

שחולקו בגינן, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות 

 שחולקו בגינן ללא תמורה.

פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל והוצעו בגינן מניות בדרך של -נחסמו מניות על .3.7.8

 פי אחת הדרכים שלהלן:-זכויות בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על

את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל  בבורסה ימכור .3.7.8.1

מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות 

 החסימה החלות על מניות המוחזקות בידו.

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. על המניות שינבעו מניצול  .3.7.8.2

״האקס -הפי מחיר -הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוויה על

זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות, יחולו הוראות החסימה 

 החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

זה, יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על  3.7 הוראות סעיף .3.7.9

ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם. תקופת זכויות הניתנות למימוש לניירות 

 החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.



 

 40-ג

ההנפקה, הצעת המכר ולהלן ריכוז ניירות הערך של החברה, מיד לאחר השלמת  .3.7.10

)בהנחה כי  רישום מניות החברה למסחר בבורסה סמוך לפניעליהם תחול חסימה 

הערך המונפקים על פי תשקיף זה ובהנחה של ביצוע הצעת  יוקצו מלוא ניירות

)כמפורט  פיו-, מכח תקנון הבורסה וההנחיות עלהמכר על פי תשקיף זה במלואה(

  :לעיל( 3.7.2 -ו 3.7.1בסעיפים 

 71כתבי אופציה רגילות מניות שם המחזיק

סעיף בתשקיף 

המתייחס 

 לחסימה

,Ibex 8463,834קבוצת   - 3.7.1  

Updata  1,210,744 - 3.7.1  

  Brighton 1,221,890 - 3.7.1קבוצת 

 3.8 364,549 -- חתמים

בעלי מניות 

 72אחרים
329,146 128,920 3.7.2 

 יובהר, כי ככל שתימכרנה חלק ממניות המכר, כל המניות שתיוותרנה בידי* 

  פי הנחיות הבורסה. -תהיינה חסומות עלהמציעים 

ההנפקה, הצעת המכר ולהלן ריכוז ניירות הערך של החברה, מיד לאחר השלמת  .3.7.11

)בהנחה כי  רישום מניות החברה למסחר בבורסה סמוך לפנימה עליהם תחול חסי

יוקצו מלוא ניירות הערך המונפקים על פי תשקיף זה ובהנחה של ביצוע הצעת 

 3.7.4, מכח הוראות תקנון החברה )כמפורט בסעיף המכר על פי תשקיף זה במלואה(

 לעיל(:

 73כתבי אופציה מניות רגילות שם המחזיק

סעיף בתשקיף 

המתייחס 

 לחסימה

,Ibex 8463,834קבוצת   - 3.7.4.1 

Updata  1,210,744 - 3.7.4.1 

                                                           

 לרבות המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה כאמור. 71
לי מניות של החברה שאינם בעלי עניין בחברה למועד רישום מניות החברה למסחר בע (3)שלושה בעלי המניות האחרים כוללים  72

עניין בחברה  יבעל םויועץ של החברה שאינ דירקטור לשעבר בחברה ;לעיל( 64 -ו 59)כמפורט בה"ש  מניות 329,146-אשר מחזיקים ב
אופציות אשר  625לא כוללות אשר ) אופציות לא סחירות של החברה 128,920 -ב יםמניות החברה למסחר אשר מחזיקלמועד רישום 

לתנאי  גם ( לעיל(, וכאשר יוענקו יהיו כפופות3)3.3.8)כמפורט בסעיף  הובטחה טרם ההנפקה ןאך הענקת ליועץ טרם הוענקו בפועל
 .הנאמן לשם הבטחת הוראות החסימה( ויופקדו אצל לעיל 3.7.2החסימה כמפורט בסעיף 

 לרבות המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה כאמור. 73
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 73כתבי אופציה מניות רגילות שם המחזיק

סעיף בתשקיף 

המתייחס 

 לחסימה

 Brighton 1,221,890 - 3.7.4.1קבוצת 

1173,23  ירון גואטה  259,027 3.7.4.1 

 3.7.4.1 385,476 15,385 ירון מורגנשטרן

נושאי משרה 

בכירה )למעט ה"ה 

ירון גואטה וירון 

 מורגנשטרן(

339,643 74939,028 3.7.4.1 

)שאינם עובדים 

נושאי משרה 

 בחברה(  בכירה

28,342 ,00083975 3.7.4.2 

 3.8 364,549 -- חתמים

בעלי מניות 

 76אחרים
2,05 359,8  128,920 3.7.4.1 

הרשומות בספרי החברה  לעיל 3.7.11-ו 3.7.10 כמפורט בסעיף החסומותמניות ה .3.7.12

 הנאמן)" אלטשולר שחם נאמנויות בע"מתופקדנה בידי על שם החברה לרישומים 

חבר בורסה בפיקדון אצל תוחזקנה במשך תקופת החסימה ו 77"(למניות החסומות

חברה המתנהל על שם הנאמן למניות החסומות. הנאמן למניות החסומות הינו 

( לכללי מס 1)א()3פי סעיף -ומה לשמש כנאמן עלידי פקיד הש -אשר אושרה על

כאשר רק לנאמן  ,2003-הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, תשס"ג

 .למניות החסומות זכות חתימה בפיקדון

                                                           

, ((26)3.3.7)כמפורט בסעיף  אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקה מר מארק פלארטיטרם הוענקו בפועל לאשר אופציות  144,022כולל  74
לנושאי משרה בכירה  אופציות אשר יוקצו 10,000 -. לעיל, ו3.7.4.1החסימה כמפורט בסעיף וכאשר יוענקו יהיו כפופות לתנאי 

ולא יהפכו להיות מעביד -)אשר מתקיימים בין כל אחד מהם לבין החברה יחסי עובדבכפוף להשלמת ההנפקה לפי תשקיף בחברה 
 .לעיל 3.2.2( כמפורט בסעיף המירים שברשותםבעלי עניין מכוח החזקותיהם בהון החברה בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך ה

וכאשר , לעיל(3.3.9)כמפורט בסעיף  טרם הוענקו בפועל לעובדים אך הענקתם הובטחה טרם ההנפקהאשר אופציות  34,000כולל  75
 לעיל. 3.7.4.2יוענקו יהיו כפופות לתנאי החסימה כמפורט בסעיף 

בעלי מניות של החברה שאינם בעלי עניין בחברה למועד רישום מניות החברה למסחר אשר  22בעלי המניות האחרים כוללים  76
עניין בחברה למועד רישום מניות החברה  יבעל םיועץ של החברה שאינדירקטור לשעבר בחברה ו; מניות 2,058,359 -מחזיקים ב

ליועץ טרם הוענקו בפועל אופציות אשר  625לא כוללות אשר ) אופציות לא סחירות של החברה 128,920 -ב יםמחזיק למסחר אשר
( לעיל(, וכאשר יוענקו יהיו כפופות לתנאי החסימה כמפורט בסעיף 3)3.3.8)כמפורט בסעיף  הובטחה טרם ההנפקה ןאך הענקת

 .אופציות לא סחירות של החברה 8,123 -לושה עובדים לשעבר של החברה אשר מחזיקים בש-; ו(לעיל 3.7.4.1
( חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות 1בהתאם להנחיות הבורסה, "נאמן" לעניין זה: ) 77

 -( חברה אשר אושרה על4ואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון; )( ר3( עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; )2שלה; )
או חברה אשר אושרה  1994-לחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד 9ידי יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף 

 .2003-יות לעובדים(, תשס"ג( לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מנ1)א()3פי סעיף -ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על -על
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  הקצאת אופציות לחתמים .3.8

-ל כתבי אופציה לא סחירים, ניתנים למימוש 364,549לחתמים להקצות חברה בכוונת ה

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,  3%-כ , המהוויםלות של החברהמניות רגי 364,549

 ניתנים למימוש בחלוףכתבי האופציה יהיו  ., ללא תמורהלמועד התשקיף סמוךבדילול מלא, 

מתום  שניםוחצי  3תקופה של  במהלך ,"(תקופת החסימהממועד התשקיף )" חודשים 12

רשאים החתמים לבצע כל עסקה או פעולה  במהלך תקופת החסימה לא יהיו .החסימהתקופת 

 ., יפקעו האופציותממועד ההענקה חודשים( 54) שניםוחצי  4בחלוף  .בכתבי האופציה כאמור

 3.7.2יהיו חסומים בהתאם להוראות החסימה המפורטות בסעיף  כאמור כתבי האופציה

 לעיל.

 מתום תקופת החסימההחל י הסכם החיתום, , בהתאם לתנאבנוסף על האמור לעיל

שלאחר מועד הרישום למסחר, ( 18)עשר -ועד תום החודש השמונה, זה( 3.8)כהגדרתה בסעיף 

 מניותכתבי האופציה כאמור, לרבות לבצע כל עסקה או פעולה ב ם החתמיםרשאייהיו לא 

מכמות  4%ה על עולשבשיעור  ,"(מניות החתמים)" המימוש שינבעו מכתבי האופציות כאמור

לצורך פסקה זו יעשה על בסיס  מניות החתמיםמדי חודש. חישוב כמות מניות החתמים 

 מצטבר.

)לפני  המשקף שווי חברה למניה רגילהש"ח  95.04מחיר המימוש של כתב האופציה הינו 

כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת  .מיליון דולר, בדילול מלא 350של  פרסום התשקיף(

מניות  .לעיל 3.3.4ובכפוף לאמור בסעיף  לעיל 3.3.2.3וף להתאמות המפורטות בסעיף בכפ

 המימוש תרשמנה על שם חברה לרישומים.
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 הוראות בתקנון החברה המתייחסות לזכויות הנלוות למניות החברה .4.1

העיקריות  תקנון החברה בנוגע לזכויותבמסוימות להלן יובא תיאור תמציתי של הוראות 

הנוסח המובא בפרק זה הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון הנלוות למניות החברה. 

 בנוסח המלא של תקנון החברה.

  הזכויות הצמודות למניות החברה .4.1.1

כל המניות הרגילות של החברה תהיינה שוות זכויות ביניהן וכל מניה  .4.1.1.1

בכל עניין המועלה באסיפה, כאשר כל קול אחד רגילה תקנה למחזיק בה 

 :הזכויות הבאות אתמניה רגילה מקנה למחזיק בה 

פות הכלליות של בעלי המניות של החברה יהזכות להשתתף בכל האס .א

 ;ולהצביע בהן בהצבעה כאמור

הזכות לקבלת דיבידנדים ומניות הטבה, אם יחולקו, בהתאם  .ב

 להוראות תקנון החברה והוראות חוק החברות; וכן

הזכות להשתתף בעת פירוק החברה, בחלוקת עודף נכסי החברה,  .ג

באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי להתחשב בכל פרמיה 

 ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון החברה.

 ,בעל מניה לא יהא זכאי לדיבידנד או להשתתפות בהקצאת מניות הטבה .4.1.1.2

מניות בחברה, בטרם שילם  וכן לא יהא רשאי להפעיל זכות כלשהי של בעל

חברה עד אותה ה בהם הוא חב כלפיאת כל הסכומים ודרישות התשלום 

לגבי כל אחת ממניות החברה שבבעלותו, בין בעצמו ובין במשותף עם  עת

 .אדם אחר

 

 

                                                           

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש המותאם לחברה  1202, ביוני 1ביום  1
רישום סמוך לפני השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ו עם ףלתוק ויכנסוההוראות על פיו  ציבורית. התקנון החדש

תן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון מניות החברה למסחר בבורסה. לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ני
ההוראות המפורטות בפרק זה מובאות  (.www.magna.isa.gov.ilהחברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )

תנאי לרישום מניות החברה הוא ב' לחוק ניירות ערך, 46הוראות סעיף על פי מתוך תקנון החברה המתוקן כאמור. 
אין בהוראה כאמור כדי בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. ש

למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר ובהתאם לתקנון 
כל המניות  כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה נפרעות במלואן.לעת.  כפי שיהיו מעת ,הבורסה והנחיותיה

תרשמנה במרשם כל המניות שתונפקנה וכל המניות שתנבענה מימוש האופציות הלא רשומות  ,בהון המוצא של חברה
 בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.

  1הזכויות הנלוות למניות החברה: 4פרק 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 2השתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה .4.1.2

, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי תקנון החברה הוראותלבכפוף  .4.1.2.1

חלוקת דיבידנד . ידם-כמות המניות המוחזקת עללפי באופן יחסי המניות 

ותקנון  ומניות הטבה תהא כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה

 , כפי שיהיו מעת לעת.פיו-הבורסה וההנחיות על

  לעיל. 4.1.1.2ראו סעיף  .4.1.2.2

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים  .4.1.2.3

לתשלום בגין מניות שלגביהן יש לחברה דרישת תשלום ו/או עיכבון ו/או 

שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות 

ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעלי המניות 

 האמורות בגינן  יש לחברה דרישת תשלום ו/או עיכבון ו/או שיעבוד.

דיבידנד או מניות הטבה יחולקו למי שיהיה רשום במרשם בעלי המניות  .4.1.2.4

  .שיקבע באותה החלטה החברה במועדשל 

 פות כלליותיאס .4.1.3

פי דין, -תימסר לבעלי המניות ככל שנדרש עלהודעה על אסיפה כללית  .4.1.3.1

ופרסום ההודעה יעשה בהתאם להוראות חוק החברות וחוק ניירות ערך 

 ותקנותיהם לעניין פרסום הודעה על כינוס אסיפה כללית בחברה ציבורית. 

 מנין. חוקי מנין נוכח יהיה כן אם אלא, הכללית באסיפה בדיון לפתוח אין .4.1.3.2

 באמצעות או שלוח ידי על או בעצמם, נוכחים שיהיו בשעה יתהווה חוקי

 או מניות בעלי שני, או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין הצבעה כתב

 ההצבעה מזכויות לפחות( 25%) אחוזים וחמישה עשרים שלהם, יותר

  .האסיפה לפתיחת שנקבע מהמועד השעה מחצית תוך, בחברה

אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי,  .4.1.3.3

היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או למועד 

אסיפה , אם צוין בהודעה המקורית על האסיפה )"או מוקדם יותרמאוחר 

"(. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור חצי שעה נדחית

הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים מהמועד 

 שהוא.

יהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, ללא  אחדבאסיפה נדחית בעל מניות  .4.1.3.4

 קשר לשיעור החזקתו במניות החברה.

                                                           

הוראות תקנון כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות למסחר, ככל שתירשמנה למסחר על פי תשקיף זה, יובהר, כי  2
וחוקי העזר של מסלקת  ההנחיות על פיו ,לתקנון הבורסהב' לחוק ניירות ערך, וכן 46החברה תהיינה כפופות לסעיף 

חוקי העזר של מסלקת הבורסה חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה ל. כפי שיהיו מעת לעת, הבורסה
 .כפי שיהיו מעת לעת ,ולהוראותיה
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להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו  ןהמעונייבעל מניות  .4.1.3.5

מהאמור לעיל,  מבלי לגרוע. הוראות הדיןבמניה, כנדרש על פי 

ן הוכחת הבעלות במניות יהדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעני

 .החברה

 ,בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו .4.1.3.6

על אפשר תת, באמצעות כתב הצבעה או בכל דרך אחרת שבאמצעות שלוח

שעות לפחות לפני מועד כינוס  72ובלבד שיתקבל במשרדי החברה  דין,פי 

 החברההכל בהתאם להוראות תקנון והאסיפה אישור בעלות במניותיו, 

 . כל דיןובכפוף להוראות 

בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה, רשאי כל אחד  .4.1.3.7

ביחס למניה כזו, כאילו היה הזכאי היחידי לה.  מהם להצביע בכל אסיפה,

תתקבל דעתו פה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, היה והשתתפו באסי

זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה,  של

בעלותו במניה, או במסמך אחר שייקבע על ידי בדבר או באישור 

אחדים של  ןעיזבוסים אחדים או מנהלי ון זה. אפוטרופיהדירקטוריון לעני

בו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות בעל מניות רשום שנפטר, יחש

 .אלו

החברה )מכוח ירושה, הסבה  לתקנון 18 תקנהלפי כל אדם הזכאי למניה  .4.1.3.8

בכל אסיפה כללית באותו אופן  הרשאי להצביע מכוח עפ"י דין וכיו"ב(,

להנחת דעת  ,ובלבד שיוכיח ,שום של אותן מניותכאילו היה הבעלים הר

( שעות לפני 72לפחות שבעים ושתיים ) הדירקטוריון, את זכותו למניה

מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו 

 .להצביע

מזכה את בעליה בזכות להשתתף של החברה כל אחת מהמניות הרגילות  .4.1.3.9

 .קול אחד בהצבעהבבאסיפה הכללית של החברה ו

ן קולות ילהצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניהחלטה העומדת  .4.1.3.10

ן קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב יהמצביעים; ההצבעה במני

ראש האסיפה. במקרה של חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או 

והחלטתו בתום לב, תהא  ,יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר ,לפסול אותו

 .סופית ומכרעת

בדבר רוב אחר,  החברההוראות תקנון וראות חוק החברות בכפוף להו .4.1.3.11

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד 

. היו ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש האסיפה קול נוסף או קול מכריע

הקולות שקולים, תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי המניות 

 .כנדחית

בהן ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה בהתאם להוראות חוק  פותיבאס .4.1.3.12
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החברות, בעלי המניות יהיו רשאים להצביע באסיפה הכללית או באסיפת 

סוג )לפי העניין( באמצעות כתב הצבעה בהחלטות בנושאים המפורטים 

בחוק החברות וכן בנושאים לגביהם יחליט, מעת לעת, דירקטוריון החברה 

ות כתב הצבעה, והכל בהתאם ובכפוף להוראות לאפשר הצבעה באמצע

חוק החברות, ובלבד שכתבי ההצבעה יתקבלו במשרדי החברה, יחד עם 

  .אישור הבעלות במניות, במועדים הקבועים בדין

שלוח להצבעה אינו חייב בעל מניה רשאי למנות שלוח להצביע במקומו.  .4.1.3.13

 להיות בעל מניות בחברה. 

יחתם על ידי י"( יערך בכתב וכתב המינויהמסמך הממנה שלוח להצבעה )" .4.1.3.14

הממנה, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך 

; הדירקטוריון או מי שהוסמך לכך על ידי המחייבת את התאגיד

הדירקטוריון, רשאי לדרוש כי יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה, אישור 

ים לחייב את התאגיד. כמו בכתב, להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמ

 הקשור בכך. כן, רשאי דירקטוריון החברה לקבוע הוראות ונהלים בכל 

כתב המינוי או העתק מתאים הימנו, להנחת דעתו של הדירקטוריון או מי  .4.1.3.15

ידי הדירקטוריון, יופקד במשרדה הרשום של החברה או  שהוסמך לכך על

לפעם, באופן כללי או  במקום אחר, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון מפעם

( שעות לפני תחילת 72לפחות שבעים ושתיים ) –ביחס למקרה מיוחד 

האסיפה או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה מתכוון השלוח להצביע על 

יסוד אותו כתב מינוי. על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי 

האמור, אם מצא  שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד

זאת לראוי, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו, לא 

 יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

 העברת מניות והסבתן .4.1.4

או  רגילותצאתן של מניות קאו לתנאי ההחברה בכפוף להוראות תקנון  .4.1.4.1

ניתנות להעברה ללא  החברה תהיינהמניות ככל שתהיינה, , מניות בכורה

 .צורך באישור הדירקטוריון

אין להעביר חלק ממניה, אך יכול שלמניה יהיו מספר בעלים במשותף, וכל  .4.1.4.2

 .אחד מהם זכאי להעביר את זכותו

הנרשמת במרשם בעלי המניות של החברה, ה של מניות החברה כל העבר .4.1.4.3

 ,הנעברתיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם על ידי המעביר ועל ידי 

או לכל מקום אחר שייקבע על ידי של החברה הרשום  הויימסר למשרד

 .הדירקטוריון למטרה זו

 לעיל 4.1.4.3 סעיףכאמור במניות בכפוף להוראות חוק החברות, העברת  .4.1.4.4

, אלא לאחר שנמסר לחברה של החברה לא תירשם במרשם בעלי המניות
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חשב כבעל המניות יכתב העברה, כאמור לעיל; המעביר ימשיך לה

המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות, במרשם בעלי 

 .של החברה המניות

דומה  נוסחבאו בתקנון החברה מפורט בנוסח היערך י כתב העברת מניות .4.1.4.5

 . על ידי דירקטוריון החברה באופן אחר אשר יאושרככל האפשר, או 

או לכל מקום אחר  ה הרשום של החברהיוגש למשרד כל כתב העברת מניות .4.1.4.6

הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים כפי שיקבע 

או להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון 

של המעביר או  ןהקנייבדבר זכות מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון 

שאר בידי החברה אך יי, םזכותו להעביר את המניות. כתב ההעברה שירש

או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון הדירקטוריון כל כתב העברה ש

 .סרב לרושמו, יוחזר למי שהגישו, לפי דרישתו

למשך הזמן שייקבע שלה החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות  .4.1.4.7

יום בכל  (30) שלושיםעל ידי הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על 

בעלי  מניות במרשם רשם העברתישנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא ת

רשאי  בעת שהמרשם סגור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המניות של החברה

הדירקטוריון לקבוע יום קובע על מנת שהחברה תוכל לקבוע מי מבין בעלי 

המניות זכאי להודעה או זכאי להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום 

 .וקית אחרתשל דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה ח

החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שייקבע  .4.1.4.8

ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות  , מעת לעת,על ידי הדירקטוריון

 ן.יהעני

האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי  .4.1.4.9

שנפטר, יהיו עיזבון או אפוטרופוסים, יורשיו של בעל המניה היחיד 

היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על 

 שם הנפטר.

כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי,  .4.1.4.10

לאחר שיביא בפני החברה הוכחות המעידות באופן מספק, לפי שיקול 

כבעל מניות בגין דעתה, כי לו הזכות במניות בעל המניות הנפטר, להירשם 

כפוף להוראות תקנון החברה, להעביר את אותן במניות אלו, או יוכל, 

 מניות.

נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר  .4.1.4.11

בחיים או בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או 

בעל משותף במניה  טובת הנאה בה, ולא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של

ה שהחזיק בה בשותפות. נרשמה מניה על שם מחובה כלשהי ביחס למני

 מספר בעלים במשותף כאמור, יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.
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החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד  .4.1.4.12

נכסים של הנמצא בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס 

בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות 

כזה. כונס הנכסים או המפרק או הנאמן של בעל המניות שהוא תאגיד 

בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל, או כל כונס נכסים של בעל 

ו אותן הראיות שידרוש ממנ את מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא

הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול, בפירוק 

או בפשיטת רגל, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, בכפוף 

 להוראות תקנון החברה, להעביר את אותן מניות.

, אם הוכח לחברה כי החברהולהוראות תקנון  כל דיןבכפוף להוראות  .4.1.4.13

 להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשםנתקיימו התנאים שבדין 

ובו בלבד, כבעל הזכות במניות  ,, תכיר החברה בנסבבעלי המניות

 .האמורות

, החברה תשנה את רישום החברהתקנון כל דין ולהוראות בכפוף להוראות  .4.1.4.14

אם נמסר לחברה צו של של החברה הבעלות במניות במרשם בעלי המניות 

הוכח לחברה, להנחת דעתו של בית משפט לתיקון המרשם או אם 

הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין 

 .להסבתה של הזכות במניות

, אדם שנעשה זכאי למניה החברהולהוראות תקנון  כל דיןבכפוף להוראות  .4.1.4.15

, יהיה זכאי לבצע העברה של המניות כשם לעיל 4.1.4.14 בסעיףכאמור 

 .שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות

 3ניירות ערך הניתנים לפדיון .4.1.5

הניתנים רשאית החברה להנפיק ניירות ערך וכל דין, בכפוף להוראות חוק החברות 

 .לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו

 הזכות למינוי דירקטורים .4.1.6

 זה.  לתשקיף 7פרק ל 7.5דירקטורים ראו סעיף להוראות תקנון החברה בעניין מינוי 

 הזכות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוק .4.1.7

אם החברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר, רשאי המפרק באישורה של  .4.1.7.1

האסיפה הכללית לחלק בעין בין בעלי המניות את נכסי החברה או כל חלק 

מהם, וכן למסור כל נכס כאמור לידי נאמן לטובת בעלי המניות, כפי 

 שהמפרק ימצא לנכון.

                                                           

לחוק החברות, רשאית החברה לכלול בתקנונה הוראה המתירה לה להנפיק  313-ו 312בהתאם להוראות סעיפים  3
ניירות ערך הניתנים לפדיון. מובהר כי כל עוד החברה הינה חברה ציבורית, החברה לא תוכל להנפיק ניירות ערך 

 הניתנים לפדיון, אלא באישור הבורסה להנפקת ניירות ערך הניתנים לפדיון.
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 4,זכויות מיוחדותבכפוף לזכויות מיוחדות של מניות, אם הוצאו מניות ב .4.1.7.2

למניות החברה זכויות שוות ביניהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו 

כמשולמים על הערך הנקוב של המניות, בכל הקשור להחזרת ההון 

  .ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בפירוק

 הסדרים בתקנון החברה בהתאם להוראות חוק החברות .4.2

לזכויות הנלוות למניות החברה לפי חוק החברות להלן הסדרים מסוימים המתייחסים 

 שנקבעו בתקנון החברה:

החברה החברה קובעת כי  לתקנון 8 תקנה :לחוק החברות( 20שינוי התקנון )סעיף  .4.2.1

, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של החברה החברהתקנון את רשאית לשנות 

של בעלי המניות המשתתפים בהצבעה, כאשר במניין הקולות כאמור לא  ברוב רגיל

 .הנמנעיםיובאו בחשבון קולות 

החברה אינו כולל תקנון  :לחוק החברות( 22הגבלת אפשרות שינוי התקנון )סעיף  .4.2.2

  .הוראה שמגבילה את החברה לשנות הוראה מהוראותיו

לתקנון החברה  42תקנה : לחוק החברות( 50)סעיף  העברת סמכויות בין אורגנים .4.2.3

הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו קובעת כי 

לתקנון החברה קובעת  43 תקנה .לסמכותו, והכל לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים

כי הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול בעניין מסוים, וככל שלא 

רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת  ,את ההוראה קיים המנהל הכללי

ככל שנבצר לתקנון החברה קובעת כי  44תקנה לביצוע ההוראה במקומו. כמו כן, 

תקנון  מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

הוראה המתירה לאסיפה הכללית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן  אינו כוללהחברה 

 .לחוק החברות )א(50אחר בהתאם להוראות סעיף 

 לתשקיף זה. 7לפרק  .257.ראו סעיף  :לחוק החברות( 59מינוי דירקטורים )סעיף  .4.2.4

סעיפים : לעניין זה ראו לחוק החברות( 81מנין חוקי לקיום אסיפה כללית )סעיף  .4.2.5

 לעיל. 4.1.3.4עד  4.1.3.2

סעיף לעניין זה ראו  :לחוק החברות( 85סיפה הכללית )סעיף רוב לקבלת החלטות הא .4.2.6

 .לעיל 4.1.3.11

לתקנון החברה קובעת כי  57תקנה : לחוק החברות( 105הצבעה בדירקטוריון )סעיף  .4.2.7

 .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור

 7 פרקל .367.סעיף : ראו לחוק החברות( 107קבלת החלטות בדירקטוריון )סעיף  .4.2.8

 לתשקיף זה.

 7 פרקל .467.ראו סעיף  :(לחוק החברות 222תקופת כהונת דירקטורים )סעיף  .4.2.9

 לתשקיף זה.

                                                           

 ב לחוק ניירות ערך.46בכפוף לסעיף   4
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: לחוק החברות( 259)סעיף  הסמכה למתן פטור לנושא משרה מהפרת חובת זהירות .4.2.10

ת כי החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה וקובעלתקנון החברה  91-92 ותתקנ

, למעט מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיהבה, מאחריותו, כולה או 

 .עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה

תקנון החברה אינו כולל  :לחוק החברות( 301מגבלות על חלוקת דיבידנד )סעיף  .4.2.11

 מגבלות על חלוקת דיבידנד מעבר להוראות חוק החברות.

החברה  קנוןלת 100תקנה  :לחוק החברות( 307החלטה על חלוקת דיבידנד )סעיף  .4.2.12

 קובעת כי החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.

: תקנון החברה אינו כולל התחייבות או התנאה (324התנאה לעניין מיזוג )סעיף  .4.2.13

 ביחס לביצוע מיזוג.
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 הנפקההתמורת  .5.1

על פי תשקיף זה  המונפקיםלחברה מההנפקה של ניירות הערך  התמורה הצפויה 5.1.1

רוכות בה, בהנחה שיימכרו כל ניירות הערך המוצעים על וההוצאות המשוערות הכ

 פי תשקיף זה, קרי מניות ההנפקה, הינה כמפורט להלן: 

 אלפי ש"ח 178,964-כ התמורה המיידית הצפויה )ברוטו(

 בניכוי עמלות ותשלומים בגין חיתום
, )לרבות בגין שירותי ייעוץ הנפקה(

 1ניהול, הפצה וריכוז
 אלפי ש"ח 4,033-כ

 אלפי ש"ח 738-כ בניכוי הוצאות אחרות )מוערך(

 אלפי ש"ח 174,194-כ התמורה המיידית הצפויה )נטו(
 

 :כדלקמן ,הוצאות ההנפקה יחולקו בין החברה לבין המציעים 5.1.2

 דולר ארה"ב 1,000,000 עד בסך של החתמיםתמורת מהמציעים יישאו בחלק 

 ההנפקה. , ואילו החברה תישא בכל יתר תוצאות)בתוספת מע"מ(

  ייעוד התמורה .5.2

תשמש את החברה למימון והרחבת פעילותה על פי תשקיף זה  תמורת ההנפקה 5.2.1

על פי החלטות דירקטוריון החברה ובשים לב לאסטרטגיה השוטפת, העסקית 

המפורטות תשמש למטרות  , ובכלל זההעסקית של החברה, כפי שאלו יהיו מעת לעת

  :בהתאם לסדר בו הן מופיעות להלןלהלן, בהתאם לתמורת ההנפקה בפועל, 

עבור פעילות מחקר ופיתוח של מוצרים חדשים, כולל הרחבת קו המוצרים  .א

והתאמתם לצרכי  שיפור המוצרים הקיימיםומוצרים משלימים,  הקיים

הלקוחות ופיתוח הטכנולוגיה של החברה על מנת לשמור על מקומה של החברה 

 מתוך תמורת ההנפקה; 20-25%-כ , בכוונת החברה לייעדבחזית הטכנולוגיה

עבור פעילויות פיתוח עסקי, שיווק ומכירות ובכלל זה גיוס כוח אדם ייעודי  .ב

, בניית , כניסה לאזורי פעילות גאוגרפיים חדשיםבאזורי פעילות החברה

מתוך  20-25% -כבכוונת החברה לייעד שותפויות אסטרטגיות וקידום מכירות 

 תמורת ההנפקה;

ו/או  ומיזוגים של חברות בתחום פעילותה ו/או תחומים משיקיםעבור רכישות  .ג

ו/או  מתוך תמורת ההנפקה 40-50%-כבכוונת החברה לייעד , מוצרים משלימים

 יעד לכך תמורה במניותיה של החברה;לי

                                                           

 .זה לתשקיף 2.6.7.4, כמפורט בסעיף שתשולם בדרך של הקצאת אופציות עמלת הצלחה ללא 1

  תמורת ההנפקה וייעודה :5פרק 
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מימון חיזוק מבנה ההון של החברה, צפויה לשמש את החברה ליתרת הסכום  .ד

ויועצים מקצועיים  ילרבות גיוס כוח אדם אדמיניסטרטיב) הוצאות שוטפות

ומענקים בגין ההנפקה לעובדים  החברה עם הפיכתה לחברה ציבורית(שילוו את 

ש"ח ולנושאי משרה בסכום כולל שלא אלפי  330סכום כולל שלא יעלה על ב

בלתי צפויה ודרישות הון חוזר לפי  , מימון פעילותש"חאלפי  2,130יעלה על 

  צרכי החברה כפי שיהיו מעת לעת.

חודשים לאחר הנפקת ניירות  12-לפרטים אודות אסטרטגיית החברה ותכניות החברה ל

לתשקיף זה. מובהר בזאת, כי  6לפרק  6.34-ו 6.33הערך על פי תשקיף זה, ראו סעיפים 

השימוש הסופי בתמורת ההנפקה יעשה בשים לב לאסטרטגיית החברה כפי שתהיה מעת 

 לעת.

שימושי תמורת ההנפקה המפורטים לעיל, מבוססים על ההנחה שיירכשו מלוא ניירות ערך 

ת החברה המוצעים על פי תשקיף זה. ככל שלא יירכשו מלוא ניירות הערך המוצעים, בכוונ

לעשות שימוש בתמורה עבור השימושים המפורטים לעיל בהתאם לחלקם היחסי בתמורת 

 דירקטוריון ידי על לעת מעת שיוחלט כפי הכול, מקרה ובכל, בפועל שתתקבלההנפקה 

 . המלא דעתם שיקול לפיהחברה  והנהלת

, מכוח תשקיף זה הקבקשר עם השימוש המתוכנן בתמורת ההנפ החברה וכוונות הערכות

, המבוסס 1968-מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

. הגורמים העשויים להשפיע על כך חברהים של הימדנים סובייקטיבועל הערכות וא

שהערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי 

שינויים בשווקים הרלוונטיים, החלטות עתידיות  ללים, בין היתר,שנצפה, הינם רבים וכו

אירועים שינויים באסטרטגיה העסקית של החברה, , רהשל האורגנים המוסמכים של החב

וכן התממשות איזה מגורמי  חברהוהתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית בה פועלת ה

 .זה תשקיףל 6פרק ל 6.35 הסיכון המנויים בסעיף

 הבינייםתקופת  .5.3

בתקופת הביניים שעד למועד השימוש בתמורת ההנפקה, יהיו האורגנים המוסמכים של 

החברה מופקדים על קביעת מדיניות ניהול כספי תמורת ההנפקה. למועד התשקיף, ועד 

לקבלת החלטה אחרת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה, לפי שיקול דעתם הבלעדי, 

, או מט"ח אפיקים סולידיים ונזילים, כגון פיקדונות שקלייםיושקעו כספי תמורת ההנפקה ב

ידי ממשלת ישראל ו/או מדינות אחרות בעלות דירוג -אגרות חוב ממשלתיות שהונפקו על

 ומעלה )או דירוג המקביל לכך( ו/או בכל השקעה סולידית אחרת, Aהשקעה בינלאומי של 

 פי שיקול דעת האורגנים המוסמכים של החברה.-והכל על

 תמורה מינימאלית .5.4

למעט לעניין התנאים להכללת החברה  ,ה תמורה מינימאלית להצעה על פי תשקיף זהלא נקבע

 לתשקיף זה. 1לפרק  1.6ף עילית, כמפורט בסעי-אביב טק-במדד תל
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 חיתום .5.5

תובטח פי תשקיף זה, -( לתקנות ההצעה, הנפקת המניות המוצעות על1)א()11בהתאם לתקנה 

מהמניות המוצעות על פי התשקיף. לפרטים נוספים  25%-ביחס ל לפחות, בחיתום בחלקה

 לתשקיף זה.  2לפרק  2.6ראו סעיף 



 1 -ו 
 

 חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי הקבוצה

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .6.1

 התאגדות החברה .6.1.1

תחת השם קלריסייט בע"מ, , 2010בנובמבר,  25 החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום

שינתה החברה את  ,2016באפריל,  14ביום בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית. 

, שינתה החברה את שמה לשמה 2016במאי,  8שמה לשם "גלאסבוקס דיגיטל בע"מ", וביום 

 .הנוכחי

(, מר ירון גואטה )המכהן COO-כשרייבר )המכהן כיום יואב על ידי מר החברה הוקמה על ידי 

. (GM EMEA & APAC-)המכהן כיום כ ( ומר חנן בלומשטייןCTO-כדירקטור וכיום 

   .לתשקיף זה( 3.2)כמפורט בסעיף  בהמשך לכך, הצטרפו לחברה משקיעים במספר סבבי גיוס

 פעילות החברה

נתוני מספקת פתרונות בתחום האנליזה של , ה)תוכנה כשירות( SaaSחברת  החברה היא

 . "(דיגיטליים ערוצים)" גלישה בערוצים דיגיטליים )אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל(

 למספר מטרות עיקריות: המנתחת נתוני גלישה ,החברה פיתחה פלטפורמה ייחודית

 בערוץ הדיגיטלי; (Customer Experience) חווית המשתמש מיקסום .א

 בערוץ הדיגיטלי; השירותושיפור  לייעו .ב

 המכירות בערוץ הדיגיטלי;הגדלת  .ג

 .הערוץ הדיגיטלישל  (Compliance) רמת האבטחה והציות שיפור .ד

  :לעניין פרק זה

 המשתמש במוצריה; ,החברה" משמעו לקוח של לקוח"

" משמעו משתמשי אתרי האינטרנט ואפליקציות המובייל משתמש קצה" או "משתמש"

 .ידי לקוחות החברה-עלהמופעלים 

 תחום הפעילות .6.1.2

 "(הקבוצה, באמצעות החברות הבנות והחברה הנכדה שלה )"החברהפועלת  למועד התשקיף,

נתוני גלישה  למטרת אנליזה של(, SaaSמתן שירותים מבוססי תוכנה ) –בתחום פעילות אחד 

  ."(תחום הפעילות)" בערוצים דיגיטליים )אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל

מערכת  –למועד התשקיף, החברה מעמידה את השירותים באמצעות מוצר הדגל שלה 

Glassbox "(מערכת " או "המערכתGlassbox .)" על בסיס ניתנת  במערכתזכות השימוש

( חודשים, אשר ניתנת 12רכישת רישיון שימוש מהחברה, בדרך כלל לתקופה של שנים עשר )

החוזים בהם של  ההיקף הכספימסך  89%-כ, 2020 שנת נכון לסוף להארכה מעת לעת.

מסך ההיקף הכספי של החוזים בהם התקשרה הקבוצה עם  95%-כו הקבוצההתקשרה 

 תיאור עסקי התאגיד : 6פרק 



 2 -ו 
 

. רישיון השימוש מעניק או יותר לתקופה של שנה, ידי הלקוחות-הוארכו על 1לקוחות גדולים

, עבור סביבת אינטרנט ו/או עבור אפליקציות מובייל, 2Glassbox ללקוח גישה למערכת

הלקוח. באפשרות ידי -רלבנטיים שנבחרו על מודוליםוכולל בהתאם לרישיון שרכש הלקוח, 

נוספים בקלות  מודוליםידו, כך שיכלול -הלקוח להגדיל את היקף הרישיון שנרכש על

  ובמהירות.

 ,מאפיינים הקשורים זה לזה מספררכיב מהמוצר שמאגד בתוכו  –" משמעו מודוללעניין זה, "

  לטובת שימוש או שימושים מסוימים במערכת.

)ביקורים דיגיטליים( בחודש,  Sessionsהרישיון מוגבל בד"כ לכמות מוסכמת מראש של 

ובמידה והשימוש באינטרנט ו/או באפליקציות מובייל גדל אצל הלקוח, הלקוח יכול להרחיב 

 את הרישיון.

בענן, בסביבה המנוהלת על ידי מוצרי הקבוצה מוטמעים , הקבוצה אצל מרבית לקוחות

, או (On-premisesהלקוח )במרכז הנתונים של להתקנה גלאסבוקס, אך קיימת גם האפשרות 

, של (Hybrid)בנוסף, קיימת אפשרות משולבת . בסביבת ענן פרטית המנוהלת על ידי הלקוח

הטמעת מוצרי הקבוצה בענן בסביבה המנוהלת על ידי גלאסבוקס, עם רכיב מסוים המותקן 

בסביבת ענן של עשות להיבענן כאמור לעיל יכולה מוצרי הקבוצה הטמעת  .בסביבה של הלקוח

מספר דיירים שונים הפועלים על מופע אחד של בסביבה של  או( Single Tenancy) דאחדייר 

 .(Multi Tenancy) מערכת הפעלה ושל המוצר

שילוב בין מכירות ישירות על ידי אנשי מכירות של החברה, ידי -מכירת הרישיונות נעשית על

וחלקם מספקים גם  ,הפניות )"לידים"( בלבד, אשר חלקם מספקים לקבוצה לבין שותפים

מרבית המכירות למועד התשקיף, . תמיכה טכנית ללקוחות הקבוצהו ם מקצועייםשירותי

 מתבצעות באופן ישיר, אך החברה בתהליך הגדלה של נפחי הפעילות עם שותפים עסקיים

 להלן(. 6.20 ראו סעיף ,)לפרטים נוספים בקשר עם אופן השיווק וההפצה של מוצרי הקבוצה

 Digital Customer -להערכת החברה, למועד התשקיף, היא בין המובילות בעולם בשוק ה

Experienceמיליארד דולר, כאשר נכון למועד  15-ידי החברה בסך של כ-, שוק אשר מוערך על

)לפרטים נוספים אודות השוק  3ממנו בלבד 4%-2%מנוצלים התשקיף, להערכת החברה 

; לפרטים בדבר מעמדה התחרותי של החברה, ראו סעיף להלן 6.8והערכות החברה ראו סעיף 

בין לקוחות החברה נמנים לקוחות, כאשר  350-לחברה כ נכון למועד התשקיף,. (להלן 6.21

וחברות מהגדולות בארה"ב,  ביותר עשרת הבנקים הגדוליםמבין שישה  תאגידי ענק, לרבות

, הבריאות והתעופה וכן ההטלקום, הריטייל, הטכנולוגי, בתחומי הביטוח, (enterpriseבעולם )

  משרדי ממשלה שונים.

                                                
 

אלף  250לקוחות גדולים הינם לקוחות אשר היקף ההכנסות השנתיות של הקבוצה כתוצאה מההתקשרות עמם עומד על מעל  1
 דולר. 

 להלן. 6.19.4. לעניין זה, ראו בהרחבה בסעיף SessionCamלהוציא לקוחות המתקשרים עם חברת  2
analytics-Reports/customer-https://www.marketsandmarkets.com/Market-האמור לעיל מבוסס על סקרי השוק הבאים:  3

250688798.html-market :וראו גם ;-analytics-mobile-reports/global-https://www.mordorintelligence.com/industry
ryindust-market ; :וכן-Billion-11.9-01208005552/en/Globalhttps://www.businesswire.com/news/home/202
---2027-2020-2019-2012-Analytics-Trajectory-Market-APM-Management-Performance-Application

ResearchAndMarkets.com :וכן ;-experience-customer-release/global-https://www.grandviewresearch.com/press
market-cem-management 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-analytics-market-250688798.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-analytics-market-250688798.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-analytics-market-250688798.html
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-mobile-analytics-market-industry
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-mobile-analytics-market-industry
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-mobile-analytics-market-industry
https://www.businesswire.com/news/home/20201208005552/en/Global-11.9-Billion-Application-Performance-Management-APM-Market-Trajectory-Analytics-2012-2019-2020-2027---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20201208005552/en/Global-11.9-Billion-Application-Performance-Management-APM-Market-Trajectory-Analytics-2012-2019-2020-2027---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20201208005552/en/Global-11.9-Billion-Application-Performance-Management-APM-Market-Trajectory-Analytics-2012-2019-2020-2027---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20201208005552/en/Global-11.9-Billion-Application-Performance-Management-APM-Market-Trajectory-Analytics-2012-2019-2020-2027---ResearchAndMarkets.com
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-customer-experience-management-cem-market
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-customer-experience-management-cem-market
https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-customer-experience-management-cem-market
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 חווית המשתמש את למקסםיה מאפשרת ללקוחות הקבוצה ידי-שפותחה עלהטכנולוגיה 

(Customer Experienceבערו )השירותליעל ולשפר את  וכן, בין היתר, ,םיהדיגיטלי צים ,

 .בערוצים הדיגיטליים (Compliance) והציות רמת האבטחהאת  להגדיל את המכירות ולשפר

מידע כמויות גדולות של ור פעולות המשתמשים, ניתוח טבאמצעות ני , בין היתר,זאת

, כמו גם אלגוריתמים (machine learning) ולמידת מכונה big dataבאמצעות טכנולוגיות של 

    .פשוטים

באמצעות בקשר עם הפעילות בערוצים הדיגיטליים,  תמייצרת תובנות אוטומטיוהמערכת 

 AI – Artificial Intelligence ,machineת כנולוגייטכולל ) פשוטים ומתקדמיםאלגוריתמים 

learning ) , וכן,  בקשר עם המתרחש בערוצים הדיגיטליים נים מראשבדוחות מומספקת

אוספת מידע בקשר עם הפעילות בערוץ הדיגיטלי ומקטלגת אותו באופן אוטומטי )ללא צורך 

פלטפורמה גמישה במערכת יש  ,בנוסף .ידי הלקוח(-בהגדרה ספציפית )או קונפיגורציה( על

 מידעהמעל  (ad-hoc) "צורךלפי  "מידיים, ואף דוחות לצרכי הלקוח מותאמיםדוחות לייצור 

צפייה המערכת  מאפשרתכמו כן, ידה כאמור לעיל. -ומקוטלג על ידי המערכת-שנאסף על

תמש את פעולות משבקירוב רב לשחזר דבר המאפשר  הקצה, בביקור דיגיטלי של משתמשי

ברירת . "(Session Replay)" חוו משתמשי הקצה הקצה ומאפשר ללקוחות לראות מה

הלקוחות בערוצים הדיגיטליים הינו בהשמטה של כל המחדל של איסוף המידע על פעולות 

בכפוף הכל , ויכול להישמר מידע כאמור מידע פרטי ומידע מזהה לקוח, אך במקרה הצורך

ובהתאם לסטנדרטים מחמירים בהם עומדת החברה בקשר עם דרישות הגנה על פרטיות 

ראו סעיף  Session Replayלפרטים נוספים אודות  .להלן 6.30ואבטחת מידע, כמפורט בסעיף 

 להלן. 6.16.1

להלן(,  6.21 הקיימים בשוק )להרחבה בנושא תחרות ראו סעיף למוצרי החברה דומים מוצרים

דורשים הגדרות רבות מראש בכדי לייצר דו"ח חדש, וחלקם אף דורשים תיוג של אתר 

או הקוד של  כלומר שינוי והוספה של קוד בתוך "קוד האתר" ,האינטרנט או האפליקציה

מגביל את גמישות המערכת ומקשה  מראש או תיוג. צורך זה בהגדרות המובייל אפליקציית

במוצרי הקבוצה קיימת יכולת  .על התאמתה בזמן אמת לצרכיו הספציפיים של הלקוח

לצורך רבה  גמישותמתאפשרת ועל כן  ייחודית לנתח מידע ולייצר דוחות ללא תיוג מוקדם

של המערכות בקלות ובמהירות רבה יותר, התאמה מיפוי מגוון רחב יותר של נתונים וביצוע 

מוצרי הקבוצה מאפשרים גם ניתוח ובדיקה לאחר מקרה, באמצעות  .לקוחכל לצרכי  בהתאם

 של דו"חות שלא תוכננו מראש, ומאפשרים כך הגעה לשורש בעיה או (ad hoc) יייצור מייד

 להבנה של מקרה שהתרחש בעבר, במהירות מירבית.

הקבוצה מספקים מוצרי הקיימים בשוק,  גדול מהמוצרים הדומיםחלק כמו כן, ובשונה מ

 (,ניתוח פעילות משתמשי הקצה בערוצים הדיגיטליים) מענה לצרכי לקוחותיה הן בצד העסקי

, של הלקוח( Information Technology (IT)-)מערך ה Back Office -בצד הפנימי טכני  והן

כך מתאפשר ללקוחות הקבוצה להבין  .הגורם לכשלים בפעילות משתמשי הקצה לצורך זיהוי

הגורם  ו, כלומר מהלמהעושים משתמשי הקצה בערוצים הדיגיטליים, אלא גם  מהלא רק 

יכולת ייחודית נוספת של המוצרים הינה מיפוי משוכלל של  לכשלים או לפעילות מסוימת.

 באתרי האינטרנט ובאפליקציות. משתמשי הקצה  "מסעות"
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בשים לב לשימוש הרחב שניתן לעשות במוצרי הקבוצה, קהל הלקוחות הפוטנציאלי של 

ממגוון שווקים, אשר עושות שימוש באתרי אינטרנט ואפליקציות חברות כולל  הקבוצה

 ידם.-מובייל כחלק ממערך השירותים המוצעים על

 תפקידים שונים אצל הלקוחות: עשויים לשמש בעלימוצרי הקבוצה 

 ,באמצעות מוצרי הקבוצה ניתן – "()"סביבת היצור Production Support-מערך ה .א

 תקלותו ואת המקור לבעיות בערוץ הדיגיטלילהבין במהירות מה התרחש  ,במקרים רבים

  ., וכך לתת פתרון מהירשהתרחשו

"בסביבת  מה התרחש ניתנת למפתחים אפשרות להבין – מפתחי האתר או האפליקציה .ב

ומה חוו משתמשי הקצה ולעשות תיקונים  האפליקציה/טהאינטרנ באתר הייצור"

 .בהתאמה

 להבין את השימושים במוצרהמערכת מאפשרת  – מנהלי המוצר )האתר והאפליקציה( .ג

ולהבין אלו שינויים רצוי לעשות במוצר כדי להרחיב את השימוש בו  את חווית המשתמשו

  ולהגדיל הכנסות.

להבין מה חווים משתמשי  תמאפשרהמערכת  – אנשי המוקד הטלפוני לתמיכה טכנית .ד

 הקצה ולתת להם תמיכה מהירה ויעילה. 

הצלחה של קמפיינים באינטרנט, סיבת ההבנה של  תמאפשרהמערכת  – מחלקת השיווק .ה

ההצלחה של ניתוח סיבות על השימוש באתר, כמו גם של קמפיינים כאמור ומה השפעתם 

 .)לדוגמה, היחס בין כמות המבקרים באתר לבין כמות הקונים( ויחסי המרההאתר 

ניתוח פעילות עסקי בערוצים  תמאפשרהמערכת  – מנהלים עסקיים של האתר .ו

 יחסי המרה.כמו גם בחינת הדיגיטליים, 

רה לאתר או יסיונות חדיחקירות וניתוח נ תמאפשרהמערכת  – מנהלי אבטחת מידע .ז

 ניסיונות הונאה.

בסביבת הייצור לסקור את המתרחש  תמאפשרהמערכת  – מנהלי ציות ומחלקה משפטית .ח

ולוודא שעומדים בחובות הרגולציה, וכן לתת מענה לתלונות על לקוחות בהקשר מצגים 

  שהוצגו באתר.

יצוין כי נכון למועד התשקיף, השימושים המנויים לעיל הינם שימושים אפשריים במערכת, 

משווקת באופן ייעודי לצרכים אלו ובין אם מדובר בשימושים נוספים. אם המערכת בין 

 להלן. 6.16.1ראו סעיף  ,Glassboxבקשר עם שימושי מערכת  נוספים לפרטים

קצב הגידול בשימוש באתרי אינטרנט ובאפליקציות מובייל בעשור מכיוון שלהערכת החברה, 

-כ להיות( של שוק המובייל צפוי CAGRקצב הגידול הממוצע )ו 1,300%-האחרון מוערך בכ

קצב הגידול בשימוש באתרי אינטרנט בשנה האחרונה מכיוון ש, ו2019-2026 בין השנים 18.4%

החברה  להערכתשבהתאמה, והיות , 7%-וכ 7.3%-עמד על כובהורדת אפליקציות מובייל 

מיליארד דולר, כאשר, נכון למועד תשקיף זה,  15-השוק בו פועלת החברה מוערך בהיקף של כ

 6.8)לפרטים נוספים בהקשר זה ראו סעיף  ממנו בלבד 4%-2%מנוצלים להערכת החברה, 

קיימת בתחום פעילותה, הרי שידע וניסיון רלוונטיים  צברה , ולאור העובדה שהחברהלהלן(

 :, בין היתרהקרובותפעילותה בשנים הזדמנות לצמיחה משמעותית של 

בשימוש  בשל גידול "אורגני" באמצעות הרחבת הפעילות עם לקוחותיה הקיימים .א

 ;בערוצים הדיגיטליים
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של אפליקציות אינטרנט  ןבשל הוספת ,באמצעות הרחבת הפעילות עם הלקוחות הקיימים .ב

 ;הקבוצה מוצרירות על ידי טאו מובייל על ידי הלקוחות, שתהיינה גם הן מנו

הרחבת פעילות עם לקוחות קיימים בשימוש ביכולות נוספות של מוצרי באמצעות  .ג

שיפור יעילות העבודה  ,, לרבותהלקוחות לגורמים נוספים בקרבהקבוצה לצורך מתן ערך 

   ;וניהול קמפיינים בזמן אמת של עובדי הלקוחות, אבטחת סייבר

 ;החברה כבר פעילה ןבקרב לקוחות חדשים במדינות בה .ד

ות סות למדינות בהן החברה עדיין אינה פעילה, או התפרסלקוחות חדשים בהתפרבקרב  .ה

 לסקטורים נוספים בהם החברה כמעט ואינה פעילה. 

 להלן. 6.16.3לפרטים נוספים בקשר עם מנועי צמיחה אפשריים ראו סעיף 

החברה מוכרת ללקוחות חדשים כמעט אך ורק במודל של רישיונות תקופתיים )בד"כ למשך 

אחוז  ןרובם הגדול של לקוחות החברה, וכלמועד התשקיף, (. Annual Subscription –שנה 

מתחדשים מדי שנה. עסקאות חדשות עם לקוחות  –ניכר ביותר מסכום ההכנסות החוזרות 

חדשים וכן עסקאות חדשות והרחבת פעילות עם לקוחות קיימים, מגדילים את הכנסות 

  .החברה ואת ההכנסות החוזרות

 וצפי הכנסותיה, מהווה פוטנציאל הצמיחה שלה, הרחבת פעילותה בדבר הערכות החברה 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות הנהלת 

מידע זה . , וכן על מצב השווקים בהם פועלת החברההחברה, בהסתמך על ניסיון העבר שלה

עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, 

להלן, הביקושים העתידיים  6.35יכון המפורטים בסעיף לרבות התממשות איזה מגורמי הס

והתחרות בשוק, פיתוחים טכנולוגיים בשווקי פעילותה של החברה  Glassboxלמערכת 

 וכיו"ב.

 ורכישת נכסים שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה תיאור התפתחות עסקי החברה .6.1.3

, ובשנת נגליההקימה החברה את חברת הבת בא, 2015ת . בשנ2010החברה הוקמה בשנת 

 . בארה"בהקימה החברה את חברת הבת , 2016

. במרכז בישראל עובדים 250-מתשקיף זה מועסקים על ידי החברה למעלה  למועדנכון 

נמצאים מרבית עובדי הפיתוח, מחלקת הכספים, משאבי אנוש ומחלקה משפטית כמו גם 

כן נמצא המנכ"ל וכן עובדי שיווק, מכירות ותמיכה, ו באנגליהעובדי שיווק ומכירות. במרכז 

 עובדי פיתוח. במרכז בארה"ב נמצאים בעיקר עובדי שיווק, מכירות ותמיכה. 

שונות באמריקה,  גדל ממועד הקמתה, פעילותה התרחבה על פני מדינותהיקף עסקי החברה 

הנפרשות על  מדינות 20-במעל ל, כאשר נכון למועד התשקיף, החברה פועלת אירופה ואסיה

 ARR (“Annual-בבשלוש השנים האחרונות לפעילותה הציגה החברה צמיחה  יבשות. 4 פני

”recurring revenues)4  כולל  92%בשיעור שלSessionCam  בנטרול 72%או 

SessionCamיתרת ה .-ARR יתרת ה . כמו כן,ליון דולרימ 33-כעל  תעומד, 2020 שנת לסוף-

ARR  ליון דולרימ 35-כעל עומדת  2021לרבעון הראשון לשנת.  

                                                
 

 משקף את ערך ההכנסות השנתיות החוזרות עבור זכות רישיון לשימוש במוצר ו/או תחזוקה. ARR-מדד ה 4
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 SessionCamרכישת 

באמצעות ), רכשה החברה "(מועד השלמת העסקה" –)לעניין זה  2020באוקטובר,  15ביום 

חברה שהתאגדה ) SessionCamאת מלוא הון המניות של  (גלאסבוקס אנגליהחברת הבת 

של  )בעקיפין( הפכה לחברה בבעלות מלאה SessionCam ובעקבות זאת( אנגליה וולסב

 אשר שולם דולרליון ימ 15.8-סך של כ( 1: )הבאה תמורהה הרכישה בוצעה לפי החברה.

שנתיים לאחר במזומן  אשר ישולם דולרליון ימ 3.9-כ של סך (2; )העסקה השלמתבעת במזומן 

שיהיו בתוקף  חוזרות בהכנסות שנתיותנוסף התלוי  ( תשלום3)-; והעסקה השלמתמועד מ

. לפרטים נוספים שנקבעו בהסכם יעדיםבהתאם ל וזאת העסקההשלמת שנתיים ממועד 

לדוחות  5ראו ביאור  SessionCamבקשר עם התמורה ומנגנון התמורה בגין רכישת חברת 

 .2020הכספיים של החברה לשנת 

SessionCam  ,פועלת בתחום פעילות החברה( ומוכרת רישיון לשימוש בתוכנה כשירותSaaS )

הייתה  בטרם רכישתה. בלבד )ללא מובייל( לטובת שיפור חווית משתמש באתרי אינטרנט

SessionCam לא היה גלאסבוקסהמתחרים של מ לחלק גדול . כמוגלאסבוקס, ממתחריה של ,

 ,. כמו כןנמוכה גמישות בעלהיה  SessionCamפתרון למובייל, והמוצר של  SessionCamל

אשר גדולים,  Enterprise היה לקוחות הקבוצהקהל היעד של  SessionCamבטרם רכישת 

 היה SessionCam קהל היעד של , ואילו)קמעונאות( תחום הריטיילרק מעטים מהם מ

. משכך, החברות לא )קמעונאות( בתחום הריטייל מובילהלנחשבה  ,לקוחות קטנים יותר, וכן

החברות פעלו השלמתה טרם ו. לקראת הרכישה על אותו פלח שוק התחרו כמעט באופן ישיר

ללקוחותיה את פתרון  הציעה SessionCamאשר במסגרתו  ביניהן, הסכם שת"פבהתאם ל

 המובייל של גלאסבוקס.

, לרבות הרחבת פעילותה במגוון דרכים ל פעילות הקבוצההשפיעה ע SessionCamרכישת 

למאגר  SessionCamלקוחות  200-המזרח התיכון ואפריקה, וכן, הוספת מעל ל באירופה,

הלקוחות של  מגזרגיוון שיפור יכולת המכירה מרחוק של החברה, הלקוחות של הקבוצה 

ואפשרות לשרת לקוחות בעלי נפח פעילות )בעיקר הוספת לקוחות קמעונאיים(  החברה

  אינטרנטי נמוך יותר. 

מתקשרת שהקבוצה נמוך מאלה  Trafficכולל גופים בעלי  SessionCamקהל הלקוחות של 

 SessionCamידי -עמם כדרך קבע ובעלי נפח שוק קטן יותר. התוכנה שפותחה ונמכרת על

 של Glassboxמהווה תוכנה בסיסית לעומת מערכת להלן(  6.16, כהגדרתה בסעיף SC)מערכת 

שבפיתוח. לפרטים  +Enterpriseבמערכת  ולהיות מוחלפת החברה, ועתידה לצאת משימוש

 להלן.  6.18-ו 6.16נוספים בקשר עם מוצרי החברה ומוצרים חדשים, ראו סעיפים 

בקשר עם המשך השימוש במערכת לרבות לעניין כוונת החברה  החברה כאמור לעיל,הערכות 

SC  ומערכתEnterprise+ מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע , מהווה

ועל מצב תחום פעילות החברה והשווקים בהם היא  החברהזה מבוסס על הערכות הנהלת 

מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם . פועלת

 .להלן 6.35בסעיף בשליטת החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים 
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 מבנה ההחזקות של החברה .6.1.4

 :ףלהלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה נכון למועד התשקי

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .6.2

לפרטים בדבר השקעות בהון החברה ובדבר עסקאות שנעשו על ידי בעלי עניין בחברה במניות החברה 

   לתשקיף, בהתאמה. 3בפרק  3.2.2-ו 3.2.1בשנתיים האחרונות ראו סעיפים 

 חלוקת דיבידנדים .6.3

חלוקת דיבידנד לבעלי  ולא הכריזה על לא ביצעה החברהשקדמו למועד התשקיף,  בשנתיים .6.3.1

 מניותיה.

פרסום התשקיף, מלבד המגבלות הקבועות בדין, לא קיימות בחברה מגבלות על חלוקת  למועד .6.3.2

 דיבידנד. 

לחוק  302נכון למועד התשקיף, לחברה אין יתרת רווחים הניתנים לחלוקה )כהגדרתם בסעיף  .6.3.3

  החברות(.

 דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם למצבה הכספי ובכפוףהחברה תחלק דיבידנדים לפי החלטות 

נכון למועד פרסום התשקיף, החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת לעמידה בהוראות הדין. 

 דיבידנדים.

 

Glassbox US Inc. 

 

Glassbox Ltd 

Glassbox Digital UK 
Ltd. 

SessionCam Ltd. 

%100  

%100  %100  
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 חלק שני: מידע אחר

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות .6.4

הפעילות של הקבוצה ראו דוחותיה הכספיים של לפרטים נוספים בקשר עם המידע הכספי לגבי תחום 

לתשקיף זה. להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה כפי  9החברה המצורפים לפרק 

   שמופיעים בדוחות הכספיים, ראו דוח הדירקטוריון המצורף לפרק זה.

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6.5

כלכלית של החברה עשויים להשפיע באופן מהותי על -קרובסביבה המ והתפתחויותת, אירועים מגמו

 התוצאות העסקיות של החברה ועל התפתחותה. להלן תיאור הגורמים העיקריים:

מוצרי החברה משמשים חברות אשר פועלות בערוצים  – גידול בשימוש באינטרנט ומובייל .6.5.1

אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל. בהתאם, פעילות החברה מושפעת מהיקפי  -הדיגיטליים 

הפעילות והשימוש בערוצים הדיגיטליים, אשר הולכים וגדלים והופכים את האינטרנט 

למתן שירותים למסחר,  אישית וחברתית,-יומי לתקשורת בין-ופלטפורמות המובייל לכלי יום

בסקטור העסקי והפרטי כאחד. זאת, כחלק ממגמה כוללת של דיגיטיזציה, ולפרסום, 

עקב התפשטות מגפת מגמה זו הואצה  בשנה האחרונה .גלובליזציה והתקדמות טכנולוגית

בפלטפורמות קצב הגידול בשימוש את  האיצה(, כמפורט מטה, אשר COVID-19הקורונה )

Online. 

היא מהראשונות בתחומה אשר פיתחה פתרון חזק גם לאפליקציות מובייל, ולהערכת החברה 

החברה, קיים כיום פער משמעותי בין פתרון המובייל של החברה לבין הפתרונות של 

 לצרכי מסחר ושירותים, המתחרים. ספציפית, תחום המובייל והשימוש באפליקציות מובייל

 הכולל של הדיגיטל. גדל בקצב מהיר אף יותר מקצב הגידול 

, בעוד שקצב הגידול 1,300%-קצב הגידול בשימוש באתרי אינטרנט בעשור האחרון מוערך בכ

. קצב 2019-2026בין השנים  18.4%-להיות( של שוק המובייל צפוי CAGRהשנתי הממוצע )

-הגידול בשימוש באתרי אינטרנט ובהורדת אפליקציות מובייל בשנה האחרונה עומד על כ

   , בהתאמה.7%-וכ 7.3%

לגורם רב משמעות ולזירת התפתחות  הפכובהתאם, אתרי האינטרנט ואפליקציות המובייל 

כלכלית ותרבותית, בין היתר, כפלטפורמת פעילות מרכזית וזירת מסחר דומיננטית במגוון 

תחומי צריכה, לרבות בתחומי התעופה, התיירות והאופנה, הקמעונאות, וכן, הפכו 

אחרים,  לפלטפורמות מרכזיות לקבלת שירותים בנקאיים, שירותי ביטוח, ושירותים פיננסיים

 שירותים ממשלתיים, שירותים רפואיים וכמובן שירותי תרבות ובידור. 

עולה הביקוש לפתרונות אשר מסייעים לחברות  ,בערוצים הדיגיטליים בשימושעם הגידול 

המפעילות אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל לבצע אופטימיזציה של חוויית המשתמש 

(user experience) ,כלים אשר יאפשרו לעסק, בין היתר, לעמוד הביקוש ל וכן באותם ערוצים

 ועוד IT-, תקלות במערכת ה(fraud detection) , לאתר הונאות(compliance) בדרישות הדין

בהתאם, גידול השימוש בערוצים הדיגיטליים עשוי להשפיע לחיוב  .כדוגמת מוצרי החברה –

 על הביקוש למוצרי החברה ומגדיל משמעותית את שוק היעד של החברה.
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 רגולציה .6.5.2

בשני  יהלהערכת החברה, המגמות וכיווני התפתחות הרגולציה כיום עשויים להשפיע על

 :עיקריים אופנים

 ולעיתיםהרלוונטיים אליה, אשר יתכן  הרגולציהחובת ציות החברה לכללי   – מצד החברה .א

בשימוש בערוצים דיגיטליים בקרב הציבור, ובאתרי עם העלייה  יגבילו פעילות מסוימת.

האינטרנט ואפליקציות המובייל בפרט, גוברת המודעות להשלכות השימוש כאמור, 

בר הצורך לרבות חשיפות אפשריות לדליפת מידע ופגיעה בפרטיות המשתמש. עקב כך, גו

בהטלת פיקוח, בעיקר בכל הנוגע לשמירת מידע דיגיטלי והגנה על פרטיות. להערכת 

החברה, הרגולציה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר בתחום פעילותה הינה בתחום הגנת 

 .להלן 6.30הפרטיות, כמפורט בסעיף 

ביקוש חזק בשווקים הגלובליים  בשנים האחרונות, נרשם – מצד לקוחות החברה .ב

יחס למתן שירות הוגן והגנת מענה לרגולציות מתפתחות, בייחוד ב המספקיםם למוצרי

חברות שעוסקות בבקרת של צמיחה משמעותית נצפתה בשווקים מגמת  בתוך כך, הצרכן. 

באמצעות אודיו )לדוגמה, הקלטת שיחות לצורך בקרה ושיפור השירות איכות וציות 

מגמת  תירשםוהציות(, כדוגמת ורינט מערכות ונייס. החברה צופה כי בשנים הבאות, 

רי צמיחה גם ביחס למוצרים לשיפור השירות והציות באמצעים דיגיטליים, כדוגמת מוצ

 החברה.

מוצרי החברה עשויים לסייע לחברות לשפר את עמידתן בדרישות הרגולציה. הגברת 

על מידע שעובר בערוצים דיגיטליים, לתיעוד המידע, ולהבטחת שמירה הרגולציה בנוגע ל

המשתמשים, מחייבת את החברות המפעילות את אתרי  זכויותתקינותו והגנה על 

טכנולוגיות אשר בכלים נוספים, וביניהם, שתמש האינטרנט ואפליקציות המובייל לה

מאפשרות ניטור פעולות המשתמש, תיעוד המידע אשר הוצג למשתמשים, והבטחת ציות 

ידי חברות הפועלות במרחב -עלמשאבים רבים מושקעים . לתקנים המתחייבים על פי דין

 האינטרנט והמובייל במטרה לאתר טכנולוגיות כאמור. 

מהותי ממוצרי הקבוצה מוטמע באפליקציות, המוצעות באמצעות כמו כן, מאחר שחלק 

(, נדרשים App Store / Google Playחנויות האפליקציות של פלטפורמות הסלולר הגדולות )

ידי פלטפורמות אלה, המשתנים מעת -מוצרי הקבוצה לעמוד בתנאי השימוש המוכתבים על

 לעת. 

 תחרות .6.5.3

התחרות בתחום פעילות החברה ופיתוח מואץ של מוצרים תחליפיים למוצרי  התגברות

החברה או מוצרים המבוססים על טכנולוגיה מתקדמת יותר, עשויים להשפיע על פעילות 

 6.21החברה ותוצאותיה. לפרטים בדבר הסביבה התחרותית בה פועלת החברה, ראו סעיף 

 לתשקיף.

בהטמעת מוצרים בשוק והגברת המודעות להם, וכתוצאה מאידך, התחרות מסייעת רבות 

הרחבת מעגל הלקוחות שעושים שימוש בפתרונות מסוג זה. להערכת החברה, אחוזים  מכך,

פתרון דומה לזה משתמשים בבודדים בלבד מהלקוחות הפוטנציאליים הגלובליים של החברה, 

 של החברה.
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 ודאות כלכלית-מיתון ואי .6.5.4

לגייס  , ועל יכולת החברהבכלל שווקי ההוןשינויים בכלכלה הגלובלית עלולים להשפיע על 

 , באופן שיפגע בפוטנציאל הצמיחה שלה.בפרט מימון בעתיד

-השפעה דוודאות כלכלית בשוק העולמי עשויה להיות -נכון למועד התשקיף, למיתון ולאי

 כיוונית על עסקי הקבוצה:

מלמד כי בעתות משבר ומיתון ישנה הסטה של תקציבים אל עבר עולם  ןניסיוהמחד גיסא, 

, בשל היותם עמידים יותר באופן יחסי בפני משברים כלכליים, ושהינםוהמובייל,  האינטרנט

בנוסף לכך, בייחוד במשבר הכלכלי הנוכחי, כתוצאה  יותר. יםואפקטיבי ים, יעיליםלרוב, זול

צרכנים רבים מפעילות מרובה בעולם הפיזי משום החשש להידבקות ומהימנעות עסקים רבים 

נותרו אצל עסקים רבים ערוצי הפעילות המרכזיים ואף  , הערוצים הדיגיטלייםהקורונה בנגיף

מגמה זו תומכת  בזמנים מסוימים, כמעט הערוצים היחידים האפשריים להמשך פעילות.

 תקציבים רבים לתמיכה בפעילות הדיגיטלית. בהסטת 

דבר שעלול להשפיע על , עסקיםישנו קיטון כללי בהוצאות של  ,מאידך גיסא, בזמני מיתון

כדוגמת אלו  בטכנולוגיות ובשירותיםהוצאות על שימוש שיקצו תאגידים ל התקציבים

  שמציעה הקבוצה. במצב כאמור, עלול להצטמצם גודל השוק בו פועלת הקבוצה.

להלן בדבר גורמי הסיכון של  6.35להרחבה אודות השפעת גורם זה על הקבוצה, ראה סעיף 

 הקבוצה.

   התפשטות נגיף הקורונה .6.5.5

ידי -, אשר הוכרז עלנגיף הקורונההמכונה , Covid-19נגיף , התפשט בעולם 2020במהלך שנת 

עולמיות של הנגיף ניכרות גם -השפעותיו הכללארגון הבריאות העולמי כ"מגיפה עולמית". 

ידי ממשלות צעדים בעלי השפעה -במטרה לבלום את התפשטות הנגיף ננקטו על. 2021במהלך 

 על המשק העולמי בכלל, ועל המשק הישראלי בפרט.

להלן;  6.35.5הסיכונים הכרוכים בהתפשטות מגפת הקורונה ראו סעיף  לפרטים נוספים בדבר

 10 ראו סעיף הקבוצההשפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה של בדבר  לפרטים נוספים

 .השנתייםלדוחות הכספיים )ד()ב( 1ביאור ו לדוח הדירקטוריון המצורף לתשקיף זה

 שערי חליפין .6.5.6

דולר אמריקאי, בלירה שטרלינג החברה נקבעים לרוב ב ם שלשירותיהו םמוצריהמחירי 

הוצאות החברה נכון למועד התשקיף הן בשקלים, בעבור שכר חלק נכבד ממאידך, וביורו. 

קיימת חשיפה לתנודתיות בשערי החליפין, לעובדים בישראל, הוצאות שכירות ועוד. אי לכך, 

שינויים בשער החליפין של ות בשל , לרברמת הרווחיות של החברהאשר עלולה להשפיע על 

 .ושל השקל מול הלירה שטרלינג ומול היורו השקל מול הדולר האמריקאי

 זה לעיל, בדבר הגורמים המשפיעים על הסביבה 6.5ההנחות, ההערכות והנתונים המפורטים בסעיף 

הכללית בה פועלת החברה, לרבות הערכת החברה בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה על 

ך, המבוסס, תוצאות פעילותה של הקבוצה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ער

בין היתר, על הערכות ואומדנים של החברה נכון למועד תשקיף זה, המתבססים על מגמות בשוק, 

פרסומים בארץ ובעולם, ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות, אשר עשויות להשתנות מעת לעת. מידע 
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יים זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, כתוצאה מגורמים שאינם תלו

 .להלן 6.35המתוארים בסעיף לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון בחברה, 
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 חלק שלישי: תיאור עסקי הקבוצה

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .6.6

החברה מספקת פתרונות בתחום האנליזה של נתוני גלישה בערוצים דיגיטליים )אתרי אינטרנט 

 ניתוח – Digital Customer Experience-ה השוק בו פועלת הקבוצה הינו שוק ואפליקציות מובייל(.

  בעולם הדיגיטלי. וניהול חווית משתמש

 מהווה את נקודת ההשקה בין ארבעה שווקים שונים: Digital Customer Experience-שוק ה

Mobile Analytics ,Customer Analytics ,Application Performance Management ו-

Customer Experience Management. 

על מוצרי הקבוצה, בין היתר, ב ותהמשתמש בתחומים שונים הן חברות מסחריות הקבוצהלקוחות 

על ולשפר את י, ליםיהדיגיטלי צים( בערוCustomer Experience) חווית המשתמשאת  למקסםמנת 

 .בערוצים הדיגיטליים (Compliance) רמת האבטחה והציותאת  , להגדיל את המכירות ולשפרהשירות

 להלן. 6.16.1במוצרי הקבוצה ראו סעיף  לפרטים נוספים בקשר עם השימושים האפשריים

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .6.7

ראו בדבר מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות של החברה, לפרטים 

 להלן. 6.30 סעיף

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .6.8

 15-כעומד על   Digital Customer Experience-היקף שוק הנכון למועד התשקיף, להערכת החברה, 

הערכות החברה כאמור לעיל, מבוססות, בין היתר, ממנו מנוצלים.  4%-2%מיליארד דולר, ואילו רק 

תתי השווקים אשר תחום פעילות הקבוצה מהווה את נקודת ההשקה בקשר עם קצב גידול , 5שוק יסקר

צפויים לגדול  2020-2027בין השנים  כדלקמן:גידול בתתי השווקים כאמור, צפוי  על פיהם ביניהם,

, Application Performance Management-ו Customer Experience Management תתי השווקים

 11.2%-ו 17.7%-בכ מיליארדי דולר )בהתאמה(, 11.9-כו 23.6-למועד התשקיף מוערך בכשהיקפם 

-למועד התשקיף מוערך בכ שהיקפו, Mobile Analytics בממוצע בשנה, בהתאמה, בעוד שתת השוק

, ותת השוק 2021-2026בין השנים  בממוצע בשנה 23.12%-צפוי לגדול בכ ,מיליארדי דולר 11.38

Customer Analytics צפוי לגדול בכ מיליארדי דולר, 24.2 -למועד התשקיף מוערך בכ, שהיקפו-

כדי להשליך גם על הגידול  ; להערכת החברה יש בכך2020-2025בממוצע בשנה בין השנים  18.2%

ניתן להסביר את הגדילה המואצת השוק כאמור,  ילהערכת החברה ובהתאם לסקר בתחום פעילותה.

בהיקף תחום הפעילות בו פועלת החברה, בין היתר, בגידול אורגני בפעילות דיגיטל של גופים רבים 

גם למשבר הקורונה הייתה רה, להערכת החבבמעבר לאפליקציות מובייל. כמו כן,  ובפרט בגידולבמשק 

הגידול בפעילות  בדיגיטל.חייב גופים להגדיל את פעילותם הוא  , שכןהשפעה על מגמת הגידול כאמור

ביקוש לפתרונות אותם מספקת הקבוצה וחברות נוספות הפועלות וב צורךבדיגיטל הוביל לעלייה ב

צפוי לאור ו אשר עוד יתכן הגידול לעיל ובשלבביקוש שהוזכר הניכר  הגידוללאור  בתחום פעילותה.

, להערכת החברה יכנסו שחקנים נוספים כספקים של פתרונות מסוג זה. שחקנים אלו האמור לעיל

יכולים להיות חברות שהוקמו לאחרונה או יוקמו בעתיד, או ספקים הפועלים בשווקים משיקים 

                                                
 

 לעיל. 3ראה ה"ש  5
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בעת האחרונה, ת בתחום זה. שירכשו חברה )במרבית המקרים קטנה( הפועל Customer Experienceל

בין חברות הפועלות בתחום,  הידי חברות הפועלות בתחום וקונסולידצי-נרשמו מספר גיוסי כספים על

  .SessionCamידי החברה עם רכישת -לרבות על

זה לעיל בקשר עם השינויים בתחום פעילות  6.8הערכות החברה המפורטות בסעיף  יובהר, כי

 ,Digital Customer Experience-החברה, לרבות ביחס לנתח השוק המנוצל ולגידול הצפוי בשוק ה

מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות ואומדנים 

אשר , פרסומים בארץ ובעולםו שקיף זה, המתבססים על מגמות בשוקשל החברה נכון למועד ת

עשויות להשתנות מעת לעת. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, 

מגורמים שאינם תלויים בחברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  כתוצאה

 .להלן 6.35

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .6.9

ואשר עוד  ריכה אשר התרחשו בשנים האחרונותהצ בסביבתההתפתחות הטכנולוגית והשינויים 

צפויים להתרחש בשנים הקרובות, צפויים מחד, להגדיל את הצורך בטכנולוגיה ובמוצרי הקבוצה, 

  ומאידך, לגרום לכניסת מתחרים לתחום ולהמשך גידול המתחרים המרכזיים הקיימים.

 :נמנים הגורמים והמגמות הבאות כךעל 

 הגידול בפעילות  – המובייל , לרבות אפליקציותהגידול המשמעותי בשימוש ברשת האינטרנט

כלי מסחרי כרשת האינטרנט  מיצב את ,(בפרט, על רקע התפשטות מגפת הקורונההדיגיטלית )

ואף לקבלת שירותים חיוניים כגון שירותי  ,מידע ולביצוע פעילות מסחרית ושיווקית תלקבלמרכזי 

  .בריאות, בנקאות ושירותים ממשלתיים

 הגידול בשימוש בפלטפורמות מקוונות והזמינות שלהן הוביל לכניסת  – שיפור חווית המשתמש

בין החברות שהגדיל את התחרות על משתמשי הקצה,  באופןליין, -שחקנים חדשים לתחום האון

את החברות  ים. הזמינות והשפע הקיים עבור משתמש הקצה מחייבמקווניםהמספקות שירותים 

את הצורך במערכת אשר תאפשר להם למקסם  םומגבירילשמר חווית משתמש בסטנדרט גבוה 

 את חוויית המשתמש בפלטפורמה המקוונת שלהם. 

 ההתפתחויות הטכנולוגיות והמעבר לשימוש וצריכת שירותים באופן מקוון  – רגולציה וציות

הובילו גם להחמרה ברגולציה החלה על חברות המספקות את השירותים כאמור והגבירה את 

 לוודא ציות לדין החל.י אשר יאפשר להן הצורך של החברות בכל

 השתכללות המחשבים ומכשירי הסלולר הניידים, לרבות טאבלטים וטלפונים  – פיתוח תוכן

בות באתרי מאפשרים למשתמשים מגוון רחב של שימושים, לר(, Smartphonesחכמים )

המכוונים באפליקציות המובייל. השתכללות זו הובילה להתפתחות מוצרי תוכן האינטרנט ו

למכשירים אלו, אשר מגדילים באופן משמעותי את הגלישה באינטרנט באמצעות מחשבים 

ומכשירים ניידים. בשנים האחרונות ישנה מגמה של גלישה מרובה יותר בפלטפורמות ניידות, אשר 

 צפויה להמשיך גם בשנים הקרובות.
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 ל רקע התפשטות מגפת הקורונה, כמו כן וכפי שהוזכר לעיל, בין היתר, ע – הרחבת סוגי הלקוחות

באופן מקוון, לרבות גופים אשר העמדת שירותים  שירותיםגופים רבים עברו ועוברים להעמיד 

. בהתאם, מאפייני הלקוחות להם הקבוצה מעמידה ועשויה בעבר טבעי להם לא היהבאופן זה 

 חינוך מקוון, ועוד.ם, שירותי בריאות, להעמיד שירותים עשויים לכלול כעת גם משרדים ממשלתיי

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .6.10

תחום הטכנולוגיות לפיתוח אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל הינו דינמי, ובמידה מסוימת עשוי 

ידי -שנאסף על מידעשל ה Session Replayיכולת על להשפיע על יכולת ניטור המידע וניתוחו, וכן 

לצורך רמה גבוהה של התמחות  . דבר זה בין השאר דורשהלן(ל 6.16.1 )כמפורט בסעיף מערכות החברה

 מתן מענה מיטבי ללקוחות הקבוצה המעוניינים לנתח את המידע.

 גורמי ההצלחה הקריטיים העיקריים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .6.11

  הינם: הפעילותלהערכת החברה, גורמי ההצלחה העיקריים בתחום 

החברה היא מהחברות תחום פעילות החברה הינו תחום פעילות חדש ומתפתח.  – ניסיון .6.11.1

)כמפורט בסעיף  Session Replayפתרון  לעניין לרבות  –לות בתחום זה יהראשונות הפע

ידה -. בהתאם, הייתה החברה מחלוצות התחום ופעילותה והמחקר שנערך עללהלן( 6.16.1

המחקר והפיתוח , ומהנדסי בשל כך צברה החברה ניסיון רב סייעה רבות בעיצוב התחום כולו. 

 בעולם.של החברה הם מהמנוסים ביותר בתחום זה 

בזכות העובדה שלחברה ישנם לקוחות  – מגוונות תבחינת מוצרי החברה בסביבות טכנולוגיו .6.11.2

רבים, וכן לקוחות גדולים ומובילים בתחומם, מוצרי החברה נבחנו בשוק בסביבות טכנולוגיות 

 רבות ומגוונות, ומוצרי החברה שופרו והתייעלו בהתאם.

לעליונות טכנולוגית יתרון משמעותי בהצלחה בתחום פעילות  – השקעה במחקר ופיתוח .6.11.3

פעילותה, בין היתר, לאור הרקע של באופן יחסי לחברות רבות, בשנים הראשונות של החברה. 

את מירב משאביה ומאמציה  החברה מוצר הקצתהבו ופיתוח, שלושת יזמי החברה במחקר

אשר  ת בטא"ווזאת במקביל לעבודה עם "לקוח למחקר ופיתוח )ולאו דווקא בשיווק ומכירות(

טכנולוגי משמעותי של מוצרי החברה.  ליתרוןהתנסו במוצר ונתנו פידבקים. דבר זה הוביל 

, והקשרים שצברו היזמים, החברה הצליחה לגייס כח אדם העסקי כן בשל ניסיונם-כמו

 איכותי ביותר לקבוצת הפיתוח.

לאור העובדה שהפתרונות שמציעה  – י לקוחותיהויכולת התאמה לצרכ טכנולוגיה מתקדמת .6.11.4

הקבוצה והשחקנים הפועלים בשוק בו פועלת החברה מיועדים גם לגופים הגדולים ביותר 

ידם באופן -בעולם, קיים יתרון לגופים בעלי יכולת לעדכן ולפתח את הטכנולוגיה המוצעת על

הצלחה קריטי בשוק. העובדה מהיר ומקצועי אשר יענה על צרכי הלקוחות, והדבר מהווה גורם 

וביניהם גם רבים מהגופים  הגופים הגדולים ביותר בעולם משתמשים בפתרונות של הקבוצהש

 את הקבוצה לייעל ולשפר את הביצועים של המוצר ההכריח בעולםהפיננסיים הגדולים ביותר 

 עםוכן ומשתמשי דיגיטל,  Dataבכדי להתמודד עם נפחים גדולים מאוד של  הידי-המוצע על

למדה הקבוצה על דרישות , ומתוך כך בפתרון הקבוצה בו זמנית םהמשתמשימשתמשים רבים 

את החברה לעמוד  חייב , הדברכן-. כמושונות ויכולות שונות שתורמות לקידום המוצרים

 .בדרישות המחמירות ביותר של ציות ואבטחת מידע כבר מהיום הראשון
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בהמשך לאמור לעיל, קיים יתרון בשוק והעדפה ברורה  – טכנולוגיויתרון גמישות המוצר  .6.11.5

מערכת למוצרים "גמישים" אשר ניתן להתאים אותם בקלות ומהירות יחסית לצרכי הלקוח. 

Glassbox צורך  דוחות לפי דרישה ללאללקוחות גמישות מקסימלית וכן ייצור  תמאפשר

 , בין היתר, לאור(, וזאתad-hoc reportsאו תיוג ) (קונפיגורציה מוקדמת) בהגדרה מוקדמת

 באופן יחסי לשוק.  המערכת טכנולוגי של ה יתרונה

6.11.6. Session Replay של משתמש קצה של צפייה בביקור דיגיטלי אפשרות– דיוק גבוהה תברמ 

יתרון על פני המתחרים בשוק.  Glassboxמערכת למקנה גבוהה  ומהימנותדיוק , ברמת איכות

  להלן. 6.16.1ראו סעיף  Session Replay -לפרטים נוספים ביחס ל

6.11.7. "One Stop Shop" –  ליכולת לענות על צרכים שונים של הלקוחות, לרבות של בעלי תפקידים

מערכת ומחלקות שונות הפועלות אצל אותו לקוח יתרון משמעותי בשוק בו פועלת הקבוצה. 

Glassbox ללקוחותיה  תמספק( פתרון הן לאינטרנטwebוהן לאפליקציות מובייל, וכן ) 

אצל אותו הלקוח, והכל תחת אותו  שונות )או מחלקות שונות(לבעלי תפקידים פתרון  תמספק

 הקבוצה.ממתחריה של להבדיל מחלק  המוצר, וזאת

 הטמעהקיומה של גמישות בדרך הטמעת מוצרי הקבוצה, קרי,  – גמישות בדרך ההטמעה .6.11.8

יתרון משמעותי בשוק  מעניקה )או גישה משולבת( הלקוח בסביבתבאמצעות ענן או הטמעה 

תנאי כניסה  עה עשוי להוותמאופן ההט ומאפשרת לקבוצה לפנות לקהל לקוחות רחב יותר.

מרבית לקוחות בעוד ש ללקוחות מאוד גדולים עם מידע רגיש )בייחוד פיננסי ובריאותי(.

, בשונה ממרבית הספקים בשוק, מציעה Glassboxבסביבת  בענןבוחרים בהטמעה רה החב

מרכז הנתונים של הלקוח וכן הטמעה הטמעה ב נוספות:החברה ותומכת בדרכי הטמעה 

בשונה  ,כמו כן .(Hybrid) משולבת שמרביתה בענן עם רכיב מסוים במרכז הנתונים של הלקוח

 Multi) דיירים רביםהטמעה בסביבה של מוצרים מתחרים אשר מאפשרים, לרוב, מ

Tenancy) , דהטמעה בסביבת ענן של דייר אחניתנים להקבוצה מוצרי (single tenancy וגם )

אבטחת מידע  (, דבר המאפשר לאזן בין שיקוליMulti Tenancyדיירים רבים )בסביבה של 

כן, החברה לא קשרה את עצמה עם ספק ענן ספציפי, ותומכת במספר  עלויות. כמושיקולי ל

  סביבות ענן.

ושמירה על פרטיות וכללי ציות  מחמירים, ניסיון באבטח מידע אבטחת מידעעמידה בתקני  .6.11.9

במידע רגיש לעסוק עשוי של הקבוצה לאור העובדה שקהל היעד בתחום הפעילות  – אחרים

מבחינת משתמשי הקצה, וכן תחום הפעילות כולו מתאפיין בעיסוק במידע רגיש, הרי שקיים 

משמעותי לגופים אשר מנוסים באבטחת מידע ושמירה על פרטיות וכיו"ב ואשר עומדים יתרון 

לקוחותיה  בעודה פועלת במגזר הפיננסי, ועל בתקנים המחמירים בהקשר זה הקיימים בשוק.

התמחתה הקבוצה בשמירה על פרטיות ואבטחת מידע, ואף הוסמכה בים, רנמנים בנקים 

 SOC 2, ISO 27001, ISO כגוןהמאשרים זאת שוק והמחמירים ביותר בבתקנים שונים 

 ,PCI, HIPAA , לרבותשונים  רגולציהנדרש בכדי לציית לכללי ה, וכן צברה ניסיון רב 27701

GDPR. 
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 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות .6.12

שרתי לצורך שכירות שונים מתקשרת עם ספקים הקבוצה ענן. ב מוטמעים בדרך כללמוצרי החברה 

וכן  Amazon AWSכגון  ,הקבוצה עובדת עם ספקי ענן שוניםמסוים, לצורך אי תלות בספק  ענן.

Microsoft Azure. 

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .6.13

   :להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים לתחום פעילותה הינם כדלקמן

דורש השקעת זמן רב של עבודה, המבוצעת על ידי  של הקבוצה תוכנההפיתוח  – הון אנושי .6.13.1

, ITאנשי  מומחי אבטחת מידע, מומחי תקשורת, אנשים בעלי התמחויות שונות )מתכנתים,

  ועוד(. מומחי שיווק ומכירה, DevOpsמהנדסי תוכנה, 

פני -פיתוח טכנולוגיה חדשנית ובעלת יתרונות משמעותיים על – ויכולת פיתוח יתרון טכנולוגי .6.13.2

 טכנולוגיות מתחרות.

לצורך ביצוע אנליזה של נתוני גלישה  – לפתרונות בסביבה (כנהואו חיבור הת)אינטגרציה  .6.13.3

בערוצים דיגיטליים, נדרשת, בין היתר, יכולת לביצוע אינטגרציה של המערכת עם פתרונות 

הדומיננטיות של מוצרי הקבוצה בשוק, אינטגרציות רבות כבר בוצעו עם בזכות בסביבה. 

   מוצרים שונים בסביבת העבודה.

לצורך ביצוע אנליזה של נתוני גלישה  – מוצרי הקבוצה מהווים פתרון לחלקים שונים בארגון .6.13.4

בערוצים דיגיטליים, נדרשות, בין היתר, יכולות שיספקו פתרון לחלקים שונים בארגון. 

יננטיות מוצרי הקבוצה והעובדה כי מוצרי הקבוצה מספקים מענה לצרכים של מחלקות דומ

 שונות של לקוחות הקבוצה מהווה חסם כניסה לתחום פעילות הקבוצה.

על פי רוב, לקוחות המאמצים כלי תוכנה אינם נוטים  – התקשרות עם ספקים למשך פרויקט .6.13.5

, או זניחתה דורשת עלויות וזמן רבהחלפה של תוכנה , היות ובמהלך הפרויקט םלהחליפ

  .הכשרה של אנשים לשימוש בטכנולוגיה חדשהלרבות לצורך הסתגלות למוצר החדש ולצורך 

, ויכולת מוכחת שותפים עסקייםלקוחות וככל שיש לחברה יותר  –בסיס לקוחות רחב מוניטין  .6.13.6

סיס שביעות רצון פוטנציאלים נוספים, על ב ללקוחותכך קל יותר לחברה להציע את שירותיה 

 לקוחותיה והמוניטין שלה.

  : להערכת החברה, חסמי היציאה העיקריים מתחום פעילותה הינם כדלקמן

על פי רוב, תנאי התשלום לחברה בהתקשרויות מסוג מכירת  – קבלת תשלום לפני מתן השירות .6.13.7

בהתאם,  של שנה.בדרך כלל  ,לתוכנה הינם תשלום מראש לתקופות מוגדרות הזכויות גיש

  החברה מחויבת להעמיד גישה לתוכנה לשימושו של הלקוח, במשך התקופה שנקבעה.

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .6.14

תחליפים   – תוכנות לניתוח התנהגות המשתמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות המובייל .6.14.1

הינן תוכנות המנתחות את התנהגות  ,אפשריים למוצרי תחום הפעילות של הקבוצה

 Googleכדוגמתהמשתמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות המובייל, לרבות תוכנות 

Analytics ו-Adobe Experience Platform המאפשרות ללקוחותיהם לאסוף מידע אודות ,

לייעל ולשפר את חוויית המשתמש  , בין היתר,השימוש שנעשה על ידי המשתמשים, במטרה
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  באתר האינטרנט ואפליקציות המובייל.

תוכנות אלה יכולות להחליף  – (APMתוכנות לניתוח ביצועים וזמינות של ערוצי הדיגיטל ) .6.14.2

, בעיקר בהיבט של ניתוח ביצועים וזמינות סט מסוים של יכולות של מוצרי תחום הפעילות

(Performance and Availability )של אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל.  

מוצרי הקבוצה, המוצרים המתוארים לעיל אינם מהווים תחליף של הרבות  ליכולותיצוין, כי בשים לב 

  .הקבוצהמלא למוצרי 

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .6.15

 להלן.  6.21לפרטים נוספים בדבר התחרות בתחום הפעילות של החברה, ראו סעיף 

 מוצרים ושירותים .6.16

מספקת פתרונות בתחום האנליזה של נתוני גלישה , ה)תוכנה כשירות( SaaSחברת גלאסבוקס הינה 

 Customer) חווית המשתמש מקסוםלטובת  פיתחה פלטפורמה ייחודית הקבוצהבערוצים דיגיטליים. 

Experienceהגדלת המכירות , השירותעול ושיפור ייובכלל כך, בין היתר, לשם ים, הדיגיטלי צים( בערו

  בערוצים הדיגיטליים. (Compliance) רמת האבטחה והציות שיפורו

 :הינםהקבוצה המוצרים והשירותים העיקריים שמספקת למועד התשקיף, 

למועד התשקיף, משווקת הקבוצה ומתקשרת  – Glassbox לשימוש במערכת Licenseרישיון /  .א

ידי החברה -אשר פותחה על Glassboxעם לקוחותיה בעיקר בהסכמי רישיון לשימוש במערכת 

זהו המרכיב המרכזי  להלן(. 6.16.1ראו סעיף  Glassbox)לפרטים נוספים בקשר עם מערכת 

 .במכירות החברה

על בסיס רכישת רישיון שימוש מהחברה, בדרך כלל לתקופה של כנה ניתנת וזכות השימוש בת

  ( חודשים, אשר ניתנת להארכה מעת לעת.12עשר ) שניים

)ביקורים דיגיטליים( בחודש, ובמידה  Sessionsהרישיון מוגבל בד"כ לכמות מוסכמת מראש של 

 .והשימוש באינטרנט ו/או באפליקציות מובייל גדל אצל הלקוח, הלקוח יכול להרחיב את הרישיון

ידי הקבוצה -משווקים עללמועד התשקיף  – SessionCamש במערכת לשימו License/רישיון .ב

ידי -נקנתה לאחרונה עלאשר  SessionCamחברת  ידי-לשימוש במערכת אשר פותחה עלרישיונות 

למועד התשקיף מחזיקה הקבוצה ומתפעלת את המערכת  ."(SCמערכת )" )בעקיפין( החברה

עתידה לצאת משימוש בטווח  SCמערכת  להערכת החברה, כאשר Glassboxכאמור לצד מערכת 

 ( חודשים ממועד התשקיף ומערכת24( לעד עשרים וארבעה )12זמן של בין שניים עשר )

Enterprise+,  המבוססת על הטכנולוגיה של Glassbox לפרטים נוספים  עתידה להחליף אותה(

 . להלן( 6.18 ראו סעיף

בקשר עם המשך השימוש במערכת לרבות לעניין כוונת החברה  SCמערכת  בדבר הערכות החברה

SC  ומערכתEnterprise+ מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה , מהווה

. ועל מצב תחום פעילות החברה והשווקים בהם היא פועלת החברהמבוסס על הערכות הנהלת 

מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת 

 .להלן 6.35המפורטים בסעיף החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון 

 .ייעוץבמערכת ו הטמעה, תמיכה שירותי – שירותים נלווים .ג
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 Glassboxמערכת  .6.16.1

הנותנת ערך רב ויכולות מגוונות לגופים שונים ייחודית, פלטפורמה הינה  Glassboxמערכת 

ומאפשרת לגופים כאמור, בין היתר,  ,השוטפתבערוצים דיגיטליים לצורך פעילותם  הנעזרים

 יהםמכירות להגדיל, ידם-בערוצים הדיגיטליים המופעלים על חווית המשתמשאת  למקסם

  . כאמור הערוצים הדיגיטליים בקשר עםהשירות הניתן את ייעל לו

, נתונים לכדי תובנות המובילות לפעולה כמויות גדולות של ממירה  Glassboxמערכת

 ומאפשרת, בין היתר:

 ( הפקת דוח ברזולוציה גבוההDashboard) הניתנים להתאמה אישית אחרים ודוחות 

לטובת  ,Glassbox, לרבות הגורם הספציפי אצל הלקוח המשתמש במערכת לצרכי הלקוח

זיהוי האזורים ובכלל כך,  ,ידו-המופעלים על הדיגיטלייםהמתרחש בערוצים  הבנה של

, באתר אשר פועלים בצורה אופטימלית ואזורים שאינם משיגים את מטרתם בצורה טובה

 .לרבות "דוח הנתיבים הדיגיטליים" המתואר להלן

  על בסיס מאגר הנתונים הרחב שאוספת מערכת תובנות אוטומטיות הפקתGlassbox, 

 .באמצעות אלגוריתמים חכמיםבין היתר, 

  באמצעות "שאילתות" תחקור גמישה וחזקה של המתרחש בערוצים הדיגיטלייםיכולת 

 .מיידיות מעל המידע הרב שנאסף על ידי המערכת

 "חכמות" התרעות (Smart Alerts)  להגדרה עם סף הניתנים(Threshold)  מבוסס דינמי

Machine Learning. 

 Session Replay –  מערכתGlassbox  דיגיטלי של משתמש קצה צפייה בביקור מאפשרת

דבר המאפשר לשחזר בקירוב רב את פעולות משתמש הקצה  ,ברמת דיוק גבוהה מאוד

. ברירת המחדל של איסוף המידע על הקצה ומאפשר ללקוחות לראות מה חוו משתמשי

פעולות הלקוחות בערוצים הדיגיטליים הינה בהשמטה של כל מידע פרטי ומידע מזהה 

כגון לצורך גילוי ניסיונות הונאה, ולצרכי ציות, מידע מזהה  לקוח, אך במקרה הצורך,

לקוח יכול להישמר. המידע הפרטי נשמר בד"כ לתקופות קצרות ואז נמחק, למעט מקרים 

בכפוף ובהתאם , והכל מיוחדים בהם יש צורך ספציפי לשמור את המידע לאורך זמן

על פרטיות ואבטחת  לסטנדרטים מחמירים בהם עומדת החברה בקשר עם דרישות הגנה

מהביקורים  100%-במאפשרת צפייה  Glassboxמערכת להלן.  6.30מידע, כמפורט בסעיף 

  . הדיגיטליים באתרי האינטרנט ובאפליקציות המובייל

  מהמידע אודות הביקורים הדיגיטליים באתרי האינטרנט ואפליקציות  100%איסוף

 (.Session Dataהמובייל )

 ידי המערכת -שנאסף עלמעל מידע  באופן גמיש ביותר, וזאת שאילתות דוחות רתייצ

 , בכדי לבצע תחקורים מהירים.ידי המערכת-ומקוטלג על
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Augmented Journeys Map (ם דיגיטלייםדוח נתיבי) 

הינו דוח על הנתיבים  Glassbox מערכת שמפיקה םהייחודייו העיקריים הדוחותאחד 

 .(Augmented Journeys Map)משתמשי הקצה בערוצים הדיגיטליים הדיגיטליים של כלל 

 המתרחש בערוצים הדיגיטליים, הערוץ הדיגיטלי תמונה ברורה ונוחה שללמפעיל  זה מציג דוח

או  "נתיבים"ה; טלייםיכמויות של משתמשי קצה הנעזרים בערוצים הדיג לרבות לעניין

 מעברים בין העמודים כאמור, ובכלל כך ביחסבערוצים  משתמשי הקצה שעוברים "סעותמ"ה

 .הקצה משתמשי ידי-על ערוץ הדיגיטלינטישה של ההונקודות  השונים של הערוץ הדיגיטלי

 טריליון נתיבים בערוצים הדיגיטליים בכל שנה. 1-ועד התשקיף, נתמכים בחברה מעל לנכון למ

אשר פועלים בערוץ הדיגיטלי  תובנות אוטומטיות המעידות על נתיביםדוח זה  , מפיקכמו כן

בעת  קשיים כלשהם שחווים משתמשי הקצה אחרים,ביחס לנתיבים  בצורה טובה יותר

של הביקור הדיגיטלי, דבר שיקל  ועשויים להעיד על סיבות ל"נטישה" הדיגיטלי ץהביקור בערו

יחסי ההמרה ולהוביל להצלחה של לשיפור , מצד הלקוחות בעיההמאוד על תחקור מהיר של 

 . תכלית האתר או האפליקציה )כגון הגדלת מכירות(, וכמובן גם למיקסום חווית המשתמש

 : הדיגיטליים הנתיביםלהלן תמונה להמחשת דוח 

 

 

 מערכת שאינה מבוססת תיוג

הוא שאינה דורשת "תיוג" של אתר האינטרנט או  Glassboxיתרון בולט של מערכת 

אפליקציית המובייל לצורך ניטור האפליקציה או האתר כאמור. כלומר, לא נדרש לשנות את 

לתוך האתר או הוספה של שורות קוד לאפליקציית  Scriptידי הוספת -אתר האינטרנט על

להוציא במקור.  Glassboxהאינטרנט בכדי להוציא נתונים נוספים על אלו שתוכנתה מערכת 

)קונפיגורציה(  או הגדרה נוספת הגדרה מחדשכן, בחלק גדול מהמקרים אף לא נדרשת  כמו

 . בכדי לייצר דוח חדשידי הלקוח -על
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 ניטור אפליקציות מובייל

 Glassboxמערכת  ניטור אפליקציות מובייל.הינו  Glassboxיתרון בולט נוסף של מערכת 

 . בכלל כך:הצגת תמונה כוללת אודות הפעילות של לקוחות הקצה באפליקציות אלו תמאפשר

טלפונים  מיליון 900-למעלה מכפועלת על גבי  Glassboxכון למועד התשקיף, מערכת נ -

 סלולריים.

ביקורים הדיגיטליים המ 100%-ב( Session Replay)מאפשרת צפייה  Glassboxערכת מ -

 .באפליקציות המובייל

ירידת הכוח בסוללה של ו CPU-המוצגים נתונים אודות מצב  Session Replay-ב -

 הסלולרי בזמן הביקור הדיגיטלי; מכשירה

- SDK (Software Development Kit אשר פותח ורץ בסביבות ייצור )שנים 5-במשך כ ,

מעיד על אמינות, בשלות  ומוטמע על מאות מיליוני מכשירי קצה סלולריים. דבר זה

 אפליקציות המובייל; עבורועמידות המערכת 

ל"קריסות" אפליקציות המובייל  גרמה לא Glassboxמערכת למיטב ידיעת החברה,  -

  .שנתייםעליהן פועלת במשך תקופה של כ

בין אפליקציות המובייל ועבור   Glassboxקיימת אינטגרציה מלאה בין פעילות מערכת -

 Augmented כולל דוחאתרי האינטרנט של הלקוח )עבור  Glassboxמערכת פעילות 

Journeys Map שקיים עבור אתרי האינטרנט ועבור אפליקציות המובייל.) 

של  הביצועיםכה ביותר על וההשפעה הנמ Glassboxלהערכת החברה, למערכת  -

 .ביחס למתחריםהמנוטרות,  אפליקציות המובייל

 שימושים

 :כמפורט להלן לשימושים , בעיקרת ומיועדתמשווק Glassboxלמועד התשקיף, מערכת 

ניתן לזהות את הקשיים  Glassboxבאמצעות מערכת  – הקצה שיפור חוויית משתמש .א

ידי לקוחות הקבוצה, -שחווים משתמשי הקצה בערוצים הדיגיטליים המופעלים על

, וכן, מאפשרת יותר בקשיים אלוויעיל טיפול מהיר  ללקוחות הקבוצהוכך לאפשר 

אשר מאפשרת ללקוחות הקבוצה  AB Testingשימוש בטכניקת  Glassboxמערכת 

למצב האופטימלי של הערוץ הדיגיטלי באמצעות בחינה של התוצאות של מספר להגיע 

 מצבי עולם אפשריים. 

הבנה של החסמים והקשיים שחווים  – והגדלת המכירות שיפור "יחסי המרה" .ב

על פתרון  המקל Glassboxבאמצעות מערכת  הדיגיטליים משתמשי הקצה בערוצים

 .הקיימות בערוץ הדיגיטלי ומסייעת בשיפור יחסי המרה והגדלת מכירות הבעיות

פעמים רבות, שחזור  – (Production Support) "סביבת הייצור"ייעול התמיכה ב .ג

מאפשרת  Glassbox. מערכת בלתי אפשרי דהינו קשה ע משתמשי קצהתקלות שחווים 

 ,מאפשרדבר אשר וכך הבנה מהירה של הגורם לתקלה, של התקלה שחזור מיידי 

המערכת מאפשרת פעמים רבות זיהוי  ,כן טיפול מאוד מהיר בתקלה. כמו כלל,-רךבד

 משתמשי הקצה וטרם נגרם נזקמהתקבלה תלונה טרם במוקדם של תקלות עוד 

 משמעותי.
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בתחומי פעילות  – (Compliance)תיעוד עסקאות לצורך משפטי ולצורך ציות  .ד

דרישות קיימות ת( מסוימים )למשל, בהיבטים מסוימים של תחומי פעילות פיננסי

לצורך הגנה על בערוצים הדיגיטליים, למשתמשי הקצה  גלתעד את המוצ יותרגולטור

מהותי חלק לא נכון למועד התשקיף,  .ושמירה על הגינות בעסקאות הקצה משתמשי

 צורך זה הולך וגובר. ניכר כי משתמשים במערכת לצורך זה, אבל הקבוצה מלקוחות

שימושים נוספים המשרתים כבר כיום את לקוחות  Glassboxלמערכת בנוסף לאמור לעיל, 

אינה נמכרת או משווקת באופן ייעודי  Glassboxהקבוצה וזאת על אף שמכירת מערכת 

 כמפורט להלן: לטובתם, 

קיצור וייעול זמני השירות במוקד התמיכה הטכני  – במוקד התמיכה השירות ייעול .א

ידי קבלת המידע הרלבנטי לתקלה )כגון, הודעת השגיאה, פעולה -של הלקוח, על

באמצעות המערכת של  שקדמה לתקלה, הדפדפן בו משתמש משתמש הקצה ועוד(

 .גלאסבוקס

עבודת ניתוח שימוש במערכת גלאסבוקס לשם  – טיוב עבודה של סוכנים של הלקוח .ב

 .ידי לקוחות ומשתמשים בערוצים דיגיטליים בזמן עבודתם-סוכנים המועסקים על

לנתח את עבודת הסוכנים, להבין היכן הם  ניתן באמצעות הפלטפורמה של גלאסבוקס

 נתקלים בקשיים, ולהבין מה נדרש לעשות כדי לייעל את עבודתם.

 Glassbox ת מערכתבאמצעות יכולות התחקור המקיפות שמאפשר – מניעת הונאות .ג

 .בערוץ הדיגיטליתנועות חשודות  לאתר ניתן 

מערכת גלאסבוקס מאפשרת לבצע תחקורים ואף לסייע בשליחת  – אבטחת מידע .ד

 בכדי שיסייעו בעצירה של פעילות חשודה. "טריגרים"

על ידי ניתוח של תוצאות שליחת הודעות של  – Real Time Campaignsעזרה בניהול  .ה

 משתמשי קצה.

 עת המערכתמאופן הט

)כגון של  ציבורי ענן תבסביבניתן להטמיע את המערכת  . של המערכת הינה גמישה ההטמעה

, או (במרבית המקריםנעשה כך ) המנוהלת על ידי גלאסבוקס אמזון או של מייקרוסופט(

הלקוח. קיימת גם המנוהל על ידי בענן פרטי  או ( של הלקוחData Centerבמרכז הנתונים )

 , בה מרבית רכיבי המערכת מוטמעים בענן ציבורי(משולבת) אפשרות של התקנה היברידית

במרכז הנתונים של הלקוח לצורך איסוף נתונים , וחלק קטן מוטמע המנוהל על ידי גלאסבוקס

הנשמרים/מופיעים בשרתי הלקוח, וזאת לצורך קבלת תמונה מלאה על הפעילות בערוץ 

  .הדיגיטלי

 כללי

, בהתאם , הטמעה והדרכהתמיכה ימעניקה החברה שירות המוצעים, מהשירותיםכחלק 

פרסים  70-למעלה מכיצוין כי המערכת זכתה לשבחים רבים, לרבות . ודרישותיו לצרכי הלקוח

" לחורף G2 Leader"-כ. כמו כן, המערכת הוכתרה 2020וסיקורי מדיה ואנליסטים בשנת 

, כאשר 2021לאביב  "G2 Leader" -וכ Gartner" על ידי Emerging Provider"-כ, 2021

 Sessionהייתה היחידה לזכות בתואר הנ"ל בשלוש קטגוריות שונות ) Glassboxמערכת 

Replay ,Customer Journey Analytics ו-Digital Analytics). 
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 SCמערכת  .6.16.2

למטרת שיפור חוויית  SessionCamידי חברת -הינה מערכת אשר פותחה על SCמערכת 

נמוך  Trafficללקוחות בעלי  )בעיקר( מיועדתלעניין זה(,  Glassbox)בדומה למערכת  משתמש

 . Glassboxמאלה להם מיועדת מערכת 

)מספר דיירים שונים  Multi-tenancyבענן בלבד, בסביבת  ניתנת להטמעה SCמערכת 

מערכת החברה פועלת להחלפתה של  הפועלים על מופע אחד של מערכת הפעלה ושל המוצר(.

SC  במערכתEnterprise+  להלן. 6.18כמפורט בסעיף 

 ומנועי צמיחה אפשרייםהקבוצה למוצרי מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע  .6.16.3

 החברה מזהה מספר מנועי צמיחה פוטנציאליים שעשויים להגדיל את מכירות החברה:

על פני זמן בשימוש בערוצים הדיגיטליים, הן על ידי משתמשי קצה והן על ידי  הגידול .א

עסקים שמאפשרים יותר ויותר פעולות שתתבצענה בערוצים הדיגיטליים. דבר זה צפוי 

 להגדיל את הביקוש למוצרי החברה.

ולהערכת דבר אשר מגדיל את הביקוש באופן כללי,  – המעבר לאפליקציות מובייל .ב

פועל באופן ייחודי לטובת גלאסבוקס בשל היתרון של גלאסבוקס בפתרון  החברה,

 למובייל.

בשני אשר הוזכרו של הגידול בערוצים הדיגיטליים ) ההאצה – השפעות הקורונה .ג

מהווה מנוע  2020הסעיפים הקודמים( בשל מגפת הקורונה שהחלה בתחילת שנת 

 באופן פיזי עם. המגפה הגבילה יכולת של עסקים רבים להיפגש צמיחה נוסף

ארגונים רבים לתת יותר שירותים דיגיטליים. גם מהיבט  אילצהו יהםלקוחות

בכדי להישמר מהדבקה, העדיפו רבים לצרוך שירותים דיגיטליים על משתמשי הקצה, 

 פני פגישות פנים אל פנים.

לקוחות  – הערוצים הדיגיטלייםגידול בתוך לקוח קיים על ידי כיסוי נרחב יותר של  .ד

אפליקציות  לצורך ניטור ושיפור Glassboxמערכת נעזרים בהקבוצה רבים של 

אפליקציות שאינן  אצל הלקוח במקרים רבים קיימותידם. -המופעלות על מסוימות

בשל מחסור בתקציב ראשוני, או בשל העובדה שאפליקציות אלו  , בין היתר,מכוסות

חלק מהלקוחות רכשו את המערכת  ,לא היו קיימות בזמן שרכשו את השירות. כמו כן

ייתכן  ניסיון עבר,על בסיס  ,להערכת החברהר מובייל בלבד. ובלבד או עב webעבור 

  מכיוון זה.החברה גידול בצריכה של שירותי 

גורם משמעותי  – לקוח קיים בשל גידול אורגני של השימוש בדיגיטלגידול בתוך  .ה

משתמשי  הינו נפח הפעילות של החברההמשפיע על מחיר הרישיון לשימוש בשירותי 

הקצה באינטרנט. בשל הגידול בנפח הפעילות )כמוזכר בסעיפים קודמים(, ייתכן גידול 

 בצריכה גם מכיוון זה.

להערכת החברה, אצל  - גרפיות/מדינות קיימותמכירה ללקוחות חדשים בתוך גאו .ו

כלל אין פתרון  , גם במדינות בהן החברה פעילה,מרבית הלקוחות הפוטנציאלים

. החברה רואה מהדומיין של החברה, וזאת משום שהשוק עדיין יחסית בראשיתו

 אפשרות כניסה ללקוחות חדשים כפוטנציאל גידול משמעותי.
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חלק מהותי מהכנסות החברה מגיע  - החברה אינה פעילהניסה למדינות נוספות בהן כ .ז

החברה להעמיק את הפעילות  בכוונתמארה"ב ומאנגליה, בהן לחברה יש סניפים. 

במדינות רבות נוספות, בייחוד באמריקה, אירופה, אסיה ואוסטרליה, הן באמצעות 

ם הקמת סניפים ומכירות ישירות, והן באמצעות העמקת שיתופי פעולה עם מפיצי

 ועבודה עם מפיצים נוספים במדינות אחרות.

נכון למועד  – מכירה של מודולים נוספים ללקוחות קיימים וללקוחות חדשים .ח

, Customer Experienceממכירה של מודול מרבית הכנסות החברה הן התשקיף, 

קהל כאשר בכוונת החברה לפתח מודולים נוספים אשר יענו על צרכים נוספים של 

להערכת  ארוז" יכולות קיימות כמודולים נפרדים, אשרהקבוצה ו/או "להיעד של 

להוות מקור הכנסה משמעותי עבור החברה, בין ממכירה ללקוחות עשויות החברה 

קיימים אשר משתמשים כיום בעיקר במודול הראשי לשיפור חווית משתמש 

(Customer Experienceובין אם מדובר במכירה ללקוחות חדשים ),  רך ערוצי דואף

  מכירה חדשים המתמחים בדומיין של המודולים הנוספים.

י מוצרלפוטנציאל ההתרחבות של תחום הפעילות והגידול בביקוש  בדבר הערכות החברה

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק , מהווה בסיס מנועי הצמיחה-על החברה ושירותי

, וכן בהסתמך על ניסיון העבר שלה ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות הנהלת החברה,

מידע זה עשוי שלא להתממש, או . על מצב תחום פעילות החברה והשווקים בהם היא פועלת

להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות התממשות איזה 

 להלן. 6.35 מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .6.17

מקבוצות מוצרים או שירותים דומים על בסיס הדוחות המאוחדים  להלן פרטים בדבר הכנסות החברה

 ארה"ב(: או יותר מסך ההכנסות החברה בכללותה )באלפי דולר 10%ששיעורם מהווה 

 סוגי המוצרים

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 )במאוחד(

שנה 

המסתיימת 

 31ביום 

בדצמבר 

2020 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 )במאוחד(

שנה המסתיימת 

 31ביום 

 2019 ,בדצמבר

 15,210 100 20,917 95 גלאסבוקסמערכת 

 - - SC* 5 1,205מערכת 

 15,210 100 22,122 100 סה"כ
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מקבוצות מוצרים או שירותים דומים הפרופורמה על בסיס דוחות להלן פרטים בדבר הכנסות החברה 

 (:דולר ארה"באו יותר מסך ההכנסות החברה בכללותה )באלפי  10%ששיעורם מהווה 

 סוגי המוצרים

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 -)במאוחד

 (פרופורמה

שנה 

המסתיימת 

 31ביום 

 2020בדצמבר 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 -)במאוחד

 (פרופורמה

שנה המסתיימת 

 31ביום 

 2019 ,בדצמבר

 15,210 69 20,917 68 גלאסבוקסמערכת 

 SC* 32 9,960 31 6,778מערכת 

 21,988 100 30,877 100 סה"כ

  

 מוצרים ופיתוחים חדשים .6.18

של החברה בפרט, נכון למועד  Glassboxלעיל, ולמערכת  6.16בנוסף למוצרים המפורטים בסעיף 

התשקיף משקיעה הקבוצה משאבים בפיתוח מוצרים אשר יאפשרו לה לפנות לקהל יעד רחב יותר, 

 כמפורט להלן:

יכולות חלקיות או של יכולות  בעלת מספר מצומצם מערכת בסיסית  – +esEnterpriמערכת  -

על  מבוססת +Enterpriseמערכת משתמש. שיפור חווית , למטרת  Glassboxמערכתעומת ל

ללקוחות בעלי נפח שוק קטן יותר , בהכללה,  מיועדתאך , Glassboxהטכנולוגיה שבבסיס מערכת 

ת פחות מאשר מערכת ביותר ותהיה מורכובהתאם, מחירה יהיה נמוך  נמוכה יותר, Trafficורמת 

Glassbox .מבחינה טכנולוגית 

)כמפורט  SessionCamייד-המשווקת על SCמערכת עתידה להחליף את  +Enterpriseמערכת 

תתמוך בהטמעה בסביבת ענן  +Enterprise, גם מערכת SCובדומה למערכת לעיל(,  6.16.2בסעיף 

 (.Multi Tenancyשל דיירים מרובים )

אשר להערכת החברה יסתיים  ,נכון למועד התשקיף, הקבוצה נמצאת בעיצומו של הליך הפיתוח

וזו תהיה  +Enterpriseהפיתוח של מערכת יושלם עד אשר ו נכון למועד התשקיף .2021במהלך 

המבוססת  SCמוכנה למכירה, תמשיך הקבוצה למכור לקהל הלקוחות המצוין לעיל את מערכת 

 .SessionCamעל הטכנולוגיה של 

לקידום שאינו מהותי החברה משקיעה מאמץ  נכון למועד התשקיף, – פיתוח מודולים נוספים -

, ושוקלת להרחיב מאמציה בהיבט זה, לצורך מודולים נוספים על הבסיס הטכנולוגי הקיים

 פיתוח, בין היתר, המודולים הבאים:

 לקוחות נכון למועד התשקיף ישנםמודול עבור רגולציה ותיעוד עסקאות דיגיטליות ) .א

 ;משתמשים במוצר לצורך זה(של הקבוצה אשר 



 25 -ו 
 

של לקוחות  נכון למועד התשקיף ישנםתמיכה טכנית )מודול עבור שירות לקוחות ו .ב

 ;משתמשים במוצר לצורך זה(הקבוצה אשר 

נכון למועד התשקיף ישנם ) Fraud detection – מודול עבור זיהוי ניסיונות הונאה .ג

 ;(לקוחות של הקבוצה אשר משתמשים במוצר לצורך זה

לקוחות של הקבוצה אשר נכון למועד התשקיף ישנם ) מודול עבור ייעול עבודת סוכנים .ד

 .(משתמשים במוצר לצורך זה

ידי -על ומודולים נוספים זה לעיל, בקשר עם פיתוח מוצרים 6.18הערכות החברה המובאות בסעיף 

והמועדים הצפויים להשלמת הפיתוחים כאמור, מהווה מידע צופה פני עתיד,  , עצם פיתוחםהקבוצה

בשליטתה ממכלול גורמים אשר אינם  כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע

  .להלן 6.35של הקבוצה, וביניהם גורמי הסיכון בתחומי פעילותה של הקבוצה המפורטים בסעיף 

 לקוחות  .6.19

 מאפייני הלקוחות .6.19.1

המפעילות אתרי אינטרנט ואפליקציות הינם חברות הפעילות בתחום  הקבוצהלקוחותיה של 

 .למשתמש הקצה במגוון נושאים בערוצים הדיגיטליים מובייל אשר מעמידות שירותים

 Global-מהחברות הנמנות על מדד ה 5%-, המייצגים כעל לקוחות החברה לשם הדוגמה,

שלושה מתוך חמשת הבנקים  בארה"ב, שישה מתוך עשרת הבנקים הגדוליםנמנים  ,2000

רשתות בתי מלון ואתרי תיירות מהגדולים ביותר בעולם, חברות קמעונאות  ,בישראל הגדולים

  ומשרדי ממשלה שונים.  ם מהגדולות בעולםמהגדולות בעולם, חברות ביטוח וחברות טלקו

רישיון לשימוש שנתי במוצר, הניתן לחידוש מדי שנה.  הקבוצה לקוחותלרוב, רוכשים 

, מרבית הלקוחות רכשו זכות לשימוש 2014בשנותיה הראשונות של החברה בלבד, עד שנת 

 .קבוע במוצר ורבים מהם משלמים כעת על תחזוקה שנתית

הממוצע של החוזים בהם מתקשרת החברה עם השנתי יקפם ה, 2021במרץ,  31נכון ליום 

הממוצע של החוזים בהם השנתי ההיקף ולחוזה,  דולראלפי  685-הינו כדולים לקוחות ג

  . דולר( מיליון 2התקשרה החברה עם חמשת לקוחותיה הגדולים הינו מעל לשני )

בשנים האחרונות החלה  אך ומאנגליהמארה"ב מקורו בלקוחות  הקבוצהמהכנסות  עיקר

 .באמריקה, באירופה ובאסיהנוספות ממדינות למכור את מוצריה ללקוחות החברה 

הכנסותיה מלקוחותיה )ובכלל כך את  המדד המרכזי לפיו החברה מודדת אתיצוין, כי 

פי הכנסות החברה -ולא על Annual Recurrent Revenues (ARR) -ביצועיה( הינו מדד ה

משקף את ערך ההכנסות השנתיות החוזרות עבור זכות רישיון לשימוש  ARR-מדד ה. 6גרידא

ראו  ARR-על בסיס מדד ה החברה. לפרטים נוספים בקשר עם ביצועי ו/או תחזוקה במוצר

 לדוח הדירקטוריון של החברה המצורף לתשקיף זה.  7סעיף 

                                                
 

, ARR-יצוין, כי לחברה הכנסות נוספות המשולמות לה מלקוחותיה, אם באופן חד פעמי ואם כהכנסות חוזרות אשר אינם נכללות ב  6
 כגון הכנסות בגין שירותים מקצועיים, שירותי הטמעה של המוצר ועוד.



 26 -ו 
 

מסוגי הלקוחות השונים  על בסיס דוחות מאוחדיםהקבוצה להלן טבלת התפלגות הכנסות  .6.19.2

  :()באלפי דולר ארה"ב

 סוג לקוחות

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 )במאוחד(

שנה המסתיימת 

בדצמבר  31ביום 

2020 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 )במאוחד(

שנה המסתיימת 

בדצמבר  31ביום 

2019 

 13,447 88 18,402 83 לקוחות גדולים

 1,763 12 3,720 17 בינוניים וקטניםלקוחות 

 15,210 100 22,122 100 סה"כ

  אקונומיים-ומאפיינים סוציו פריסה גיאוגרפית .6.19.3

בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים )באלפי דולר  הקבוצההכנסות מלקוחות  התפלגותלהלן 

 :ארה"ב(

 אזור גיאוגרפי

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 )במאוחד(

שנה המסתיימת 

בדצמבר  31ביום 

2020 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 )במאוחד(

שנה המסתיימת 

בדצמבר  31ביום 

2019 

 13,170 87 18,630 84 וקנדה  אמריקה

 1,673 11 2,804 13 אירופה

 367 2 688 3 שאר העולם

 15,210 100 22,122 100 סה"כ

 עם לקוחותיה הקבוצהאופן התקשרות  .6.19.4

בהסכמי מנויים, במסגרתם מספקת , מתקשרת החברה עם לקוחותיה התשקיףלמועד 

 .לשימוש במוצרי החברה רישיון יהללקוחות הקבוצה

בהתאם להתקשרות מול שנתי מחייב )-שנתי או רב-חדבמודל של מנוי  הסכמי המנויים הינם

תשלום מראש לתקופות  עבור המנוי הינועל פי רוב, תנאי התשלום , כאשר (הלקוח הספציפי

 ., בד"כ תקופה של שנהמוגדרות

ת הקבוצה )בעצמה או באמצעות צד שלישי אמ תמיכה טכניתל גם זכאיהלקוח במסגרת המנוי 

וליווי מקצועי  האפשרות לרכוש גם שירותים מקצועיים ללקוחות הקבוצה ניתנת, וכן מטעמה(
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 להפיק את מירב הערך מהמוצר. להםסייע יש

נשארת בידי  הקבוצהמוצרי הבעלות על זכות , הקבוצהכל סוגי ההתקשרויות של  במסגרת

למספר לקוחות מצומצם של החברה שמורה הזכות לבקש יחד עם זאת, יצוין, כי  .הקבוצה

את הפקדת קוד המקור של החברה, המהווה סוד מסחרי, בנאמנות. הפקדה זו עשויה במקרים 

 .ח אם החברה לא תעמוד בתנאים מסוימיםמסוימים לעבור/ להשתחרר לידי הלקו

 מהותיים לקוחות .6.19.5

או  10%להלן יפורטו לקוחות החברה )במאוחד( בתחום הפעילות אשר ההכנסות מהם מהוות 

, 2019בדצמבר לשנים  31יותר מסך הכנסות החברה )במאוחד( בתקופות המסתיימות ביום 

  באלפי דולר: ,2020

 לקוחות

שנה המסתיימת 

 31ביום 

 2020 ,בדצמבר

שיעור מהכנסות 

 החברה בתקופה

 )במאוחד(

שנה 

המסתיימת 

 31ביום 

 2019בדצמבר 

שיעור מהכנסות 

 החברה בתקופה

 )במאוחד(

 17% 2,625 18% 3,878  )1(לקוח א'

 17% 2,517 14% 3,108  )2(לקוח ב'

עולמית, הפועלת באמצעות -רב תאמריקאיחברת שירותים פיננסיים  לקוח א' הינו (1)

בהסכם  עם לקוח א' החברה , התקשרה2018בחודש דצמבר  סניפים ברחבי העולם.

והחברה  לקוח א' החברה וקבלת שירותים נלווים, על פיומסגרת לרכישת מוצרי 

 הסכמים לרכישת מוצרים ושירותים כאמור.יתקשרו מעת לעת ב

הסכם לרכישת בלקוח א' והחברה התקשרו , כאמור בנוסף לחתימה על הסכם המסגרת

, 2019ספטמבר  בחודש לתקופת בת שנה אחת. Glassboxזכות השימוש במערכת 

הסכם לרכישת זכות השימוש במערכת ה חידוש והרחבתוהחברה על  לקוח א' סיכמו

Glassbox  הוארך ההסכם לתקופה נכון למועד התשקיף,  .נוספתלתקופה בת שנה

 .(2020מחודש ספטמבר נוספת בת שנה )החל 

עולמית, הפועלת באמצעות -רב תלקוח ב' הינו חברת שירותים פיננסיים אמריקאי (2)

מסגרת לרכישת בהסכם לקוח ב'  , התקשר2018 ספטמברבחודש  סניפים ברחבי העולם.

)לרבות החברות הקשורות של  'בוקבלת שירותים נלווים, על פיו לקוח הקבוצה מוצרי 

הסכמים לרכישת מוצרים יתקשרו מעת לעת בוהקבוצה "( לקוח ב'קבוצת לקוח ב'( )"

בין הקבוצה  נחתמו הסכמים שונים כאמור ח הסכם המסגרתומכ ושירותים כאמור.

כלומר, במקרה של . תלויים זה בזה אינם , אשרלקוח ב' בקבוצת עם גופים שונים לבין

על קבוצת לקוח ב', הפסקת איזה מההתקשרויות של הקבוצה עם מי מהגופים המנויים 

 . לא תהיה לדבר השפעה על יתר התקשרויות החברה עם קבוצת לקוח ב'
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 , לקוח ב' והחברה חתמו על הסכם לרכישת זכותכאמור נוסף לחתימה על הסכם המסגרתב .6.19.6

 'ב, חתמו לקוח 2019 ינוארבחודש לתקופת בת שנה אחת.  Glassboxהשימוש במערכת 

 לתקופה בת שנה אחת Glassboxלרכישת זכות השימוש במערכת  נוסף והחברה על הסכם

והחברה על הסכם נוסף  לקוח ב'ת קבוצ, חתמו 2019בחודש מאי  .לפעילות נוספת של לקוח ב'

 אשר הוארך והורחב ונכון למועד תשקיף הינו Glassboxלרכישת זכות השימוש במערכת 

 (. הרלבנטי בקבוצת לקוח ב'הגוף )לפי  2022ינואר /2021עד ספטמבר  בתוקף

 תלות בלקוחות .6.19.7

 תלות בלקוח ספציפי. לקבוצה לא קיימתלמועד התשקיף, להערכת החברה, 

 שיווק והפצה  .6.20

משווקת ומוכרת את מוצריה ללקוחות פוטנציאלים במדינות שונות בעולם, אולם עיקר  הקבוצה

מערך  להרחיב את הקבוצה. בכוונת צפון אמריקהפעילותה השיווקית והעסקית מתרכזת בשוק של 

 בייחוד באמריקה, אירופה, אסיה, ואוסטרליה.השיווק וההפצה ביתר מדינות העולם 

 איןכי חברה מעריכה הפועלת במספר ערוצי שיווק והפצה מקבילים. לכן,  הקבוצהכפי שיפורט להלן, 

לה תוספת עלות בדנם ישפיע מהותית לרעה על פעילות החברה או שיגרום ותלות בערוצי שיווק שא לה

מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם. מערך השיווק של החברה עוקב באופן קבוע אחר השינויים 

החלים בעולם בתחום הפעילות של החברה ואחר הטכנולוגיות והפלטפורמות השונות לשיווק מוצריה, 

  על מנת לתת מענה לכל תרחיש של שינוי.

( ברחבי העולם. בין היתר, COVID-19) נהמגפת הקורו , התפרצה2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 

הוטלו הגבלות על טיסות, בוטלו כנסים מרובי משתתפים וחל צמצום משמעותי של מפגשי פנים מול 

של החברה עבר שינוי משמעותי, שכלל העברת פנים עם לקוחות. בעקבות זאת, מערך השיווק וההפצה 

פעילות של וובינרים והרצאות וירטואליות והשתתפות משאבים לתחום השיווק הדיגיטלי, הרחבת ה

  בכנסים וירטואליים. בנוסף, החברה פעלה להעביר את החומר השיווקי לפורמט דיגיטלי.

 מערך השיווק וההפצה של החברה פועל במספר ערוצים מקבילים: 

 שיווק ישיר  .6.20.1

ללקוחות פוטנציאלים, חלק ניכר ממאמצי השיווק נעשה באמצעות פנייה ישירה של החברה 

באמצעות איתור ממוקד של בעלי התפקידים הרלוונטיים בקרב הלקוחות וקיום פגישות 

אישיות עמם. הנהלת החברה וצוות השיווק והמכירות מקיימים סדרה של פגישות עם כל 

לקוח פוטנציאלי, להבנת האתגרים והמטרות שלו, במטרה לגבש עבורו את ההצעה מתאימה 

מצגות,  –ותר. כל הפגישות מגובות בחומר שיווקי ברמות שונות של עומק טכני והמדויקת בי

   .וחלק מתהליך המכירה מלווה באיש טכני ברושורים וכד'

 טכנולוגיהכנסים בתחום התעשייה וה .6.20.2

 החברה לוקחת חלק בכנסים המרכזיים בתחום פעילותה וכן במספר כנסים קטנים וממוקדים

בהתאם לאסטרטגיה העסקית והשיווקית שמתווה הנהלת , ואף מארגנת כנסים בעצמה

החברה. השתתפות החברה בכנסים הינה חלק מתוכנית השיווק השנתית והיא כוללת תמהיל 

של פעילויות שונות, כגון: הרצאות של מומחי החברה, השתתפות בסדנאות מקצועיות 

ף, החברה משקיעה ובהרצאות של לקוחות במסגרת הכנס ואירועים חברתיים ללקוחות. בנוס
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 .בכנסים בפעילות פרסומית, כגון שילוט ממותג ובאנרים

בראיית החברה, הכנסים הינם הזדמנות למפגש פנים מול פנים עם לקוחותיה הקיימים 

והפוטנציאלים ומהווים פלטפורמה ליצירת הזדמנויות מכירה חדשות ולקידום עסקאות 

את הקשר האישי עם התעשייה והלקוחות, קיימות. בנוסף, נוכחות החברה בכנסים מתחזקת 

 וכפועל יוצא, את מותג החברה.

 שיווק דיגיטלי .6.20.3

כאמור לעיל, עקב התפרצות נגיף הקורונה, החברה שמה דגש רב על השיווק הדיגיטלי. פעילות 

 השיווק של החברה בערוץ זה כוללת:

לחברה ישנו אתר בית המתעדכן באופן שוטף. כתובת אתר האינטרנט  – אתר אינטרנט -

מפרסמת באתר האינטרנט תוכן איכותי החברה .https://www.glassbox.com היא: 

בתחום  ושיווקי, הכולל: פירוט על מוצרי החברה המלווה בסרטונים הסברתיים, פרסומים

מאפשר ללקוחות  ד. אתר האינטרנט, הודעות לעיתונות, חדשות, וובינרים ועוההטכנולוגי

קיימים ופוטנציאלים ליצור קשר באופן יזום עם צוות החברה, באמצעות טפסים 

הממוקמים ברחבי האתר. בנוסף, אתר האינטרנט מהווה פלטפורמה לפרסום אירועים 

 מקיימת ולהתקשרות ראשונית עם לקוחות פוטנציאליים. שונים שהחברה 

 בשידור חי, שהפכו )webinars( לעת, מקיימת החברה וובינריםמעת  – הרצאות וירטואליות -

בשנים האחרונות לכלי שיווקי יעיל. מטרת הוובינרים היא להסביר לקהל הלקוחות 

הפוטנציאלים של החברה את הטכנולוגיה של מוצריה, להציג את היתרונות והפתרונות של 

ידי עובדי -מוצרי החברה, להראות פרויקטים של החברה ועוד. הוובינרים מועברים על

ידי מרצים מוזמנים מבין הלקוחות והשותפים -עלהחברה המומחים בתחום ההרצאה, או 

של החברה. הוובינרים מאפשרים לקהל הצופים לשאול שאלות ולפתח שיח עם המרצה. 

  החברה מקליטה חלק מההרצאות והוובינרים ומשתמשת בהם כחומר שיווקי והסברתי.

ה מעת לעת, משתמשת החבר – שימוש בפלטפורמות של מגזינים ופורטלים דיגיטליים -

לצורך פרסום מוצריה, טלים דיגיטליים מובילים בתעשייה בפלטפורמות של מגזינים ופור

אירועים שהיא מקיימת, הפצת תוכן איכותי ושיווקי, חיזוק מותג החברה וההיכרות עמו 

  ועוד.

 שיווק באמצעות שותפים .6.20.4

 כחלק ממערך השיווק של הקבוצה, מתקשרת הקבוצה גם עם הגורמים הבאים:

בארץ  הקבוצה מתקשרת עם גופים מומחים, – (Authorized Resellers) מורשיםמשווקים  -

אשר עוסקים בשיווק מוצרי הקבוצה, במכירתם ובמתן מענה טכני ראשוני בקשר  ובעולם,

גופים כאמור אמונים על שיווק ומכירת מוצרי הקבוצה ידם. -עם מוצרי הקבוצה שנמכרו על

ההתקשרות עם  דרום אמריקה, איטליה וישראל.במספר מדינות בעולם, לרבות מדינות 

בסיס הינו על בדרך כלל והתשלום  שנה עם אפשרות חידושהגופים כאמור הינה לתקופה של 

לקבוצה אין הסכמי  .אחוז מהמרווח הגולמי של העסקה )מחיר המכירה בניכוי עלויות הענן(

, אשר עמה התקשרה החברה בהסכם Nessבלעדיות עם מי מהגופים כאמור למעט חברת 

בלעדיות ביחס לשיווק, מכירה ומתן מענה טכני בקשר עם מוצרי הקבוצה בישראל. להערכת 
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 .Nessהחברה, למועד התשקיף, אין לקבוצה תלות בחברת 

עם יועצים ומובילי דעה הקבוצה מתקשרת  – (Referral Agreementsהסכמי הפניה ) -

היועצים ומובילי הדעה איתם  .בעלי שם בתעשייה, שהינם מומחים פעילותה בתחום

לחברה לקוחות  להציגמתקשרת החברה משתמשים ברשת הקשרים הענפה שלהם כדי 

ידי -פוטנציאלים חדשים, ובמקרים רבים, מלווים את תהליך ההתקשרות עם הלקוח על

 ינהההייעוץ  הסכמי, תקופת ככללמתן ייעוץ והסברה בדבר היתרונות של מוצרי החברה. 

  .הצלחה בגיןכאשר היועצים מתוגמלים  ,לתקופה של שנה )וניתנים לחידוש(

 תחרות  .6.21

 כמות המתחרים ושמות המתחרים הבולטים –תנאי התחרות  פירוט .6.21.1

 Digital Customer-הקבוצה פועלת בסביבה תחרותית. השחקנים העיקריים בשוק ה

Experienceועשויים מציעים שירותים שמטרתם שיפור חווית משתמש הקצה המהווים , ה

 ; ContentSquare, הינם: (Enterpriseביחס ללקוחות הגדולים ) להוות תחרות לקבוצה

FullStory ;Quantum Metric; Dynatrace ו- Accoustic Tealeaf.  

( על QuantumMetric-ו ContentSquare)ה ישירות שלהלמתחרות החברה  השוואה בין להלן

 נוספים: KPI-המוצר ו יכולותבסיס 

 

 Small and Medium)מתחרים נוספים אשר מוכרים ללקוחות קטנים יותר כמו כן, לחברה 

Business) כגון LogRocket ,Crazyegg ,Hotjar .ועוד  

באזורי  (ARR)במונחי  בין שלוש החברות המובילות הינה Glassbox ,להערכת החברה

  .Enterprise-7הלשוק  בעיקר מוכרותש, הגאוגרפיים פעילותה

אשר  SessionCamרכשה החברה )בעקיפין( את חברת , 2020באוקטובר,  15, כי ביום יצוין

 לעיל. 6.1.3הייתה מתחרה  של החברה. לפרטים נוספים בקשר עם הרכישה כאמור ראו סעיף 

השקעתה המתמדת ; הטכנולוגיה של החברה היא מהמובילות בתחוםלמיטב ידיעת החברה, 

                                                
 

 .נתוני שוק, כמו גם www.owler.com-על נתונים מ בהתבסס 7
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כמו  לה לשמר את מקומה בחזית הטכנולוגיה. תשל החברה בתחום המחקר והפיתוח מסייע

ופונקציונאליות רבה ביחס למוצרים המתחרים בשוק, בגמישות  ניםמתאפייהחברה  ימוצרכן, 

  דבר אשר להערכת החברה גורם לגופים גדולים בשוק בו פועלת החברה להעדיף את מוצריה.

מבחינת הצגת פועלת ברמת דיוק גבוהה יותר Glassbox – (1 )מערכת  ככלל, למתחריה,  ביחס

Session Replay( ;2 ) מוקדמת, בחתכים  קונפיגורציהדוחות ללא יותר מאפשרת ליצור

שונים, וזאת גם ביחס למצבי עבר )קרי, כאשר החתך המבוקש נקבע לאחר ביצוע הפעולה( 

 זה( מספקת מענה לגורמים שונים אצל הלקוח )כמפורט בסעיף 3להלן(; )ה 0)כמפורט בסעיף 

יותר אישורים מחזיקה ב  (4)-; והמתחרים, מעבר למוצרי Call Centerלהלן(, כדוגמת 

(Certifications )מתחריהאבטחת מידע / פרטיות מאשר  על עמידה בתקנים של. 

 גורמים המשפיעים על התחרות

התחרותי זה, הגורמים החיוביים שמשפיעים על מעמדה  תשקיףלהערכת החברה, נכון למועד 

  של החברה הינם:

  ( מצד הלקוחקונפיגורציה) הגדרות מוקדמות ואינה דורשת טכנולוגיה שאינה מבוססת תיוג -

על כן מאפשרים ללקוח ו וצרי הקבוצה מבוססים על טכנולוגיה שאינה מבוססת תיוגמ -

לייצר דוח )קרי,  בהגדרות מוקדמות מצד הלקוח צורךלייצר דוחות רבים ומגוונים ללא כל 

ניתן  כך .(האירוע הרלבנטי לאחר, כאשר הגדרת החתך מתרחשת ביחס לאירועי עבר גם

  באופן מהיר.ולהתאים את פעילות התוכנה לצרכי הלקוח בזמן אמת 

מוצרי הקבוצה מספקים מענה לצרכי  – One Stop Shop / פעילות במספר מישורים -

 6.1.2)כמפורט בסעיף  במספר מישורים ולפרסונות / אישים שונים בתוך הארגון לקוחותיה

רים, מוצרי הקבוצה מספקים מענה חבשונה מחלק גדול מהמוצרים המת כלומר, .לעיל(

והן  ניתוח פעילות משתמשי הקצה בערוצים הדיגיטליים(,) לצרכי לקוחותיה הן בצד העסקי

, של הלקוח( Information Technology (IT)-)מערך ה Back Office -בצד הפנימי טכני 

 לצורך זיהוי הגורם לכשלים בפעילות משתמשי הקצה.

 Glassboxשמציגה מערכת  Session Replay-ה – יותר מדויקת Session Replayיכולת  -

אתרי אינטרנט ואפליקציות הינם מדויקים יותר ביחס לטכנולוגיות שונות עליהם מבוססים 

 .לעיל 6.16.1לפרטים בדבר יכולת זו, ראו סעיף , וזאת לעומת מתחרי החברה. מובייל

מערכת לעיל,  6.16.1כמפורט בסעיף  – התמקצעות בפעולה על אפליקציות מובייל -

Glassbox  שפעה ההינה בעלת הלהערכת החברה, אפליקציות מובייל, ומאפשרת ניטור

אינה גורמת לקריסת האפליקציה  ,לעומת המתחרים ביצועי האפליקציהעל ביותר נמוכה ה

מלאה עם אתר האינטרנט של  פועלת באינטגרציהשנתיים( ועל פני תקופה של )כפי שנבחן 

 .הלקוח

זה, הגורמים השליליים העלולים להשפיע על מעמדה  תשקיףלהערכת החברה, נכון למועד 

 התחרותי של החברה הינם: 

עיכוב בכניסת החברה לפעילות במדינות נוספות עלול  – עיכוב בכניסה למדינות נוספות -

באופן שיקשה  ,במדינות בהן החברה טרם פועלת יבססו את פעילותםשמתחרים לגרום לכך 

על הקבוצה לחדור לשוק המקומי. החברה פועלת על מנת ליצור שיתופי פעולה עם משווקים 
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  מקומיים במדינות שונות בעולם על מנת ליצור לה דריסת רגל בשווקים המקומיים. 

מחסור במשאבי שיווק ומכירות או היעדר השקעה בהם  – מחסור במשאבי שיווק ומכירות -

עלול לפגוע בפרסום החברה ובמעמדה בשוק התחרותי, באופן בו על אף שמוצריה מבחינת 

 שמה של הקבוצה לא יהיה ידוע בשוק.  ,טכנולוגית עולים על מוצרים מתחרים להם

 עונתיות  .6.22

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, לעונתיות אין ולא צפויה להיות השפעה מהותית על 

 הביקוש למוצריה ותוצאותיה. 

 רכוש קבוע ומתקנים, ציוד ואמצעי יצור עיקריים .6.23

 אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי.  נכון למועד פרסום התשקיף

  מחקר ופיתוח .6.24

 בתחום הפעילות ותוצאותיהסקירה של פעילות המחקר והפיתוח  .6.24.1

פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקדת בפיתוח והרחבת יכולות החברה לתת מענה 

וכן נכון למועד  ,Customer Experience-לצרכי לקוחותיה ולקוחות פוטנציאליים בתחום ה

, וכן מודול שירות Complianceהתשקיף, במידה פחותה גם עבור מודולים נוספים של 

מוצרי הקבוצה, לעוסקת בפיתוח ומחקר פונקציות נוספות הפעילות בכלל כך,  הלקוחות.

, שכלול יכולות אחסון המידעשיפור ביצועי המוצר, שיפור ממשק המשתמש של המוצר, 

 לעיל.  6.24ופיתוח התאמה של המוצר לקהלי יעד שונים, כמפורט בסעיף 

מוצרי החברה הינם פרי פיתוח ארוך שנים ונמצאים בשיפור מתמיד, תוך הרחבת היכולות 

התפתחויות סביבתיות המשפיעות  ,משוב מלקוחות בסיס-לניסיון הנצבר עלשלהם, בהתאם 

על צרכי הלקוחות, התפתחויות וחידושים בסביבה האינטרנטית ו/או בסביבה הטכנולוגית בה 

, שינויים בדין ודרישות רגולטוריות החלות על ניסיון נצבר בתקלותפועלים לקוחות החברה, 

 הקצה.  ותלקוחות החברה ושינוי העדפות של לקוח

 הקבוצה הושלם,חקר והפיתוח בקשר למוצריה הקיימים של עיקר המלמועד התשקיף, 

עוסקת  הקבוצה ;בשימוש אצל לקוחות רבים ונותנים להם ערך רב המוצרים שווקו ונמצאים

לצורך שכלול והוספת יכולות למוצרים הקיימים, כמו גם באופן שוטף ותמידי במחקר ופיתוח 

שקעות עתידיות במחקר ופיתוח של בכוונת החברה לבצע ה .חדשים מודולים/מוצריםפיתוח 

מוצרים חדשים ו/או פונקציות נוספות למוצרים הקיימים של החברה, אשר יתמכו בצמיחת 

   לקוחותיה.למשוב מבהתאם  לשכלול המוצר החברה, וכן בפיתוחים נדרשים

 הוצאות המחקר והפיתוח של החברה .6.24.2

אלפי  5,613-)נטו( הסתכמו בכ, הסכומים שהוכרו כהוצאות מחקר ופיתוח 2020-ו 2019בשנים 

   אלפי דולר, בהתאמה. 9,313-דולר וכ

ייעול ושיפור הושקעו לטובת בשנתיים האחרונות, עיקר השקעות המחקר והפיתוח של החברה 

הינה מערכת הדגל של  Glassboxלעיל, מערכת  6.16.1כמפורט בסעיף . Glassboxמערכת 

 החברה. 
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 למערכתחדשות ויכולות נכון למועד התשקיף, משקיעה החברה במחקר ופיתוח פונקציות 

Glassbox  ,של החברה לקוחות פוטנציאליים לאשר יאפשרו ללקוחות ווכן מודולים חדשים

עובדים,  בעבודת שימושים נוספים במערכת, לרבות לצרכי ציות, הונאה, אבטחת מידע, יעילות

ותחומים נוספים בהתבסס על צרכי לקוחות  עם מוצרים שונים,שירותי לקוחות, אינטגרציה 

קיימים ופוטנציאליים. כמו כן, משקיעה החברה במחקר ופיתוח לצורך ייעול ושדרוג המערכת 

עמידה בתקנים של ביטחון מידע )וזאת על אף העובדה שהחברה עומדת ת, לרבות לעניין הקיימ

(, שימוש בטכנולוגיות 6.30בתקני אבטחת המידע המחמירים ביותר )כמפורט בסעיף 

  מידע וממשק.מתקדמות לאחסון 

מגידול בכמות עובדי הפיתוח  מחקר ופיתוח נטו נבעבהתאם לאמור לעיל, הגידול בהוצאות 

, וזאת, בין היתר, במטרה (2019לסוף  עובדים נכון 35לעומת  2020לסוף עובדים נכון  75)

 לשמור על מעמדה של החברה  ושל הטכנולוגיה שלה כמובילה בתחום.

 וח השקעות צפויות במחקר ופית .6.24.3

שניים עשר להוציא במהלך  הקבוצהלהערכת החברה, היקף הוצאות המחקר והפיתוח שצפויה 

  אלפי דולר. 12,500-13,500 סך של עלהחודשים העוקבים למועד התשקיף יעמדו  (12)

ההערכות החברה בקשר עם ההוצאות הצפויות בתחום המחקר והפיתוח, מהווה מידע צופה 

התממשותן, או -פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. התממשות הערכות אלו או אי

תלויה )בין השאר( על משתנים שאינם בשליטת התממשותן באופן שונה מכפי שנצפה, 

הפיתוח, הביקושים בשווקים למוצרי החברה החברה, ביניהם מצב וצרכי השוק, הצלחת 

 .להלן 6.35והתממשות איזה מבין גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 
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  מענקים ממשלתיים .6.24.4

  החברה קיבלה תמיכה ממשלתית למחקר ופיתוח ולתוכניות שיווק, כמפורט להלן: 

 

 סוג המענק

 

הפעילות עבורה 
התקבל המענק 
 ותיאור התמיכה

 מס' תיק/מענק

סך המענק  סכומי המענק לפי שנה
שהתקבל 

למועד 
התשקיף 
)באלפי 

 דולר(

 תנאי השבת המענק

התניות 
מיוחדת 

שנקבעו עם 
המענק ו/או 
 תנאי השבתו

התחייבות 
שהוכרה 
בדוחות 

הכספיים ליום 
בדצמבר,  31

)באלפי  2020
 דולר(

השנה בה 
 אושר

 המענק 

הסכום 
 אושרש

 )באלפי דולר(

תמיכה מרשות החדשנות 
"פ לביצוע תכניות מו

 מענקיםבמסלול 

 

הקלטת תהליכי 
מכירה באינטרנט, 

יעול תמיכת 
 web-לקוחות ו

analysis 1 

53608 2014 233 233 

 3%-תשלום של כ
 ממכירות החברה

ראו סעיף 
 להלן 6.24.4.1

- 

הקלטת תהליכי 
מכירה באינטרנט 

ובמובייל, יעול 
  -תמיכת לקוחות ו
web analysis 1 

60042 2017 348 348 - 

תמיכה מרשות החדשנות 
"פ לביצוע תכניות מו

 מענקים במסלול 

דור ב' של מערכת 
הקלטת תהליכים 
עסקיים באינטרנט 

 ובמובייל

 3%-תשלום של כ 457 457 2018 62932
 -  ממכירות החברה

תמיכה ממשרד הכלכלה 
לביצוע תכניות שיווק "כסף 

 חכם"

הרחבת פעילות 
 לשוק האנגלי

כתב אישור לפי 
מספר בקשה 
1000977375 

2017 108 97 
 3%-תשלום של כ

מהגידול בהיקף הייצוא 
 ביחס לשנת הבסיס

 ראו סעיף
 - להלן 6.24.4.2

 - - - 1,135 1,146 - - - סה"כ
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 :פרטים נוספים אודות המענקים המפורטים בטבלה לעיל

רשות " או "הרשות" –תמיכה מהרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )לעניין זה  .6.24.4.1

כלל התיקים במסגרתם קיבלה החברה את תמיכת  -"( לביצוע תכניות מו"פ החדשנות

 .  53608כתוכנית אחת שמספרה הרשות סווגו על ידי רשות החדשנות 

התכנית המאושרת והתמיכה שאושרה במסגרתה על ידי רשות החדשנות, כפופה לחוק 

נות שהותקנו , ולתק1984-, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"דמחקרלעידוד 

מכוחו, לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי הרשות ולכללי התוכניות, לתנאים 

"(. בכלל חוק המו"פשנקבעו באישור הרשות ובכתבי ההתחייבות של החברה )כולם יחדיו: "

זה, על החברה לשלם לרשות תמלוגים מכל הכנסותיה בהתאם להוראות חוק המו"פ, ובכלל 

ם שיפותחו במסגרת ביצוע התכניות המאושרות ומוצרים שיפותחו בעתיד זה בגין מוצרי

תוך שימוש בידע שפותח ובכלים שנבנו בקשר עם התכניות המאושרות המפורטות בסעיף 

זה, וכל ההכנסות הנובעות ממסחורם של אלו, וזאת עד לתשלום מלוא סכום התמיכות 

)סכום התמלוגים ושיעורם  8בורלישהוענקו במסגרת התכניות המאושרות בתוספת ריבית 

יעלה במקרים מסוימים, כגון בשל ייצור בחו"ל(. כן חלות על החברה מכוח חוק המו"פ 

הוראות מיוחדות לגבי הזכויות והשימוש בידע הקשור בתמיכת הרשות, במישרין או 

"(, וכן חובות דיווח שונות )כמו במקרה של השקעת תושב חוץ ידע נתמך רשותבעקיפין )"

רה או שינוי השליטה בחברה שלא במסגרת הנפקה(. בכלל זה, על החברה חל איסור חב

להעביר בכל דרך )לרבות רישיונות או מתן גישה( או לתת זכות בידע נתמך רשות לכל גורם 

אחר ללא אישור מראש של הרשות ובכפוף לתשלום לרשות ככל שיידרש; העברת ידע לחו"ל 

ויים להביא לחיוב של עד פי שישה מסך התמיכה או מתן זכות בידע לתושב חוץ עש

ומהריבית, וביצועם בלא אישור הרשות הינה עבירה פלילית; והעברת יצור לחו"ל המבוסס 

על ידע נתמך רשות מחייבת את אישור הרשות ועשויה להביא לתשלום תמלוגים מוגדלים 

ה יותר. הוראות אלה לרשות )עד פי שלושה מסך התמיכה והריבית( וכן לשיעור תמלוגים גבו

חלות גם לאחר תשלום מלוא התמלוגים לרשות. כמו כן, ההנפקה של החברה חייבת בקבלת 

 אישור הרשות.

נכון למועד התשקיף, החברה שילמה את כל התמלוגים בהם הייתה חייבת תחת התוכנית 

דולר.  1,068,684והריבית שחלה בגין התמיכה עד למועד התשלום, בסכום מצטבר של 

, החברה הגיעה לתקרת החזר התמלוגים, 2021בינואר,  26התאם לאישור הרשות מיום ב

ולכן לפי שעה אינה חייבת בתשלום תמלוגים שוטפים נוספים לרשות. בהתאם, סטטוס 

התכנית עודכן ברשות והתוכנית נחשבת כתכנית "סגורה". יחד עם זאת, על החברה ממשיך 

חייבת בקבלת אישורה של הרשות או בדיווח לרשות לחול חוק המו"פ, והיא עשויה להיות 

במקרים שונים, וכן בתשלום תמלוגים נוספים או סכומים אחרים לרשות, כגון במקרים של 

  העברת ייצור לחו"ל או העברה של ידע לחו"ל.

                                                
 

בהתאם להנחיות רשות החדשנות, אשר בתוקף למועד פרסום התשקיף, הריבית השנתית הינה ריבית בשיעור משתנה בגובה ריבית  8
הליבור צפויה להפסיק להתפרסם ריבית  2021למיטב ידיעת החברה, בסוף שנת ( השנתית לפקדונות בדולרים. Liborהליבור )

 ובהתאם, הריבית אליה צמודים סכומי התמיכות עשויה להשתנות.
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החברה מקבלת מענקים ממשרד הכלכלה והתעשייה  –" משרד הכלכלה, תכנית "כסף חכם .6.24.4.2

"(. במסגרת התכנית  ועל פי תנאיה, שוק היעדהמכירות באנגליה )"לצורך הגדלת היקף 

 מההוצאות המוכרות של החברה במסגרת 50%החברה זכאית לקבלת סיוע בשיעור של עד 

התכנית אשר הוצאו במסגרת פעילויות השיווק של החברה בשוק היעד, ובכפוף לתקציבים 

ום קבלת כתב האישור עם חודשים החל מי 24המאושרים. משך תכנית התמיכה הינו 

עשר חודשים נוספים. תכנית התמיכה כפופה לתנאים שנקבעו -אופציה להארכתה בשנים

בכתב האישור ובכתב ההתחייבות של החברה, וכן להוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והנהלים 

הנלווים להן. נכון למועד התשקיף, החברה קיבלה כתב אישור לתכנית שיווק אחת. בגין 

)מתוך תקציב מאושר של ₪  382,200, החברה קיבלה אישור למענק בסך של תכנית זו

. כחלק מן התנאים לקבלת הסיוע, על החברה לשלם 30/04/2017החל מיום ₪(  764,000

מגידול היקף היצוא בשוק היעד עבורו קיבלה החברה מענקים.  3%לתכנית תמלוגים בגובה 

הקלנדרית הראשונה שבה לא תהיה החברה תשלום התמלוגים יבוצע מידי שנה החל מהשנה 

שנים או עד להחזר סכום המענק לפי  5זכאית למענק במסגרת התכנית ויתפרס לתקופה של 

. למועד הגשת התשקיף קיבלה את מלוא התמיכהו  מהתקציב 92%החברה ניצלה המוקדם. 

  . החברה לא עומדת בתנאים לתחילת החזר המענק

בגין כלל המענקים  ,2019בדצמבר,  31ליום  בדוחות הכספייםסכומי ההתחייבות שהוכרו 

 .2020. לא הוכרו סכומי התחייבות כאמור בגין שנת אלפי דולר 580-שהתקבלו הסתכמו בכ

 נכסים לא מוחשיים .6.25

 פטנטים .6.25.1

נכון למועד התשקיף, עיקר ההגנה על קניינה הרוחני של החברה הינו באמצעות פטנטים. נכון 

נרשמו  3בקשות לרישום פטנט בארצות הברית, מתוכן  13החברה הגישה למועד התשקיף, 

 כפטנטים.

בקשות הפטנט של הפטנטים הרשומים של החברה, וכן אודות להלן יובאו פרטים אודות 

)להלן ביחד:  החברה בארצות הברית אשר תלויות ועומדות נכון למועד התשקיף

  :"(הפטנטים"

'מס  כותרת הפטנט מספר פטנט 
הגשת  תאריך

הבקשה/מועד 
 קדימות

 מדינה

1 10,701,150 METHOD AND APPARATUS FOR STORING 
NETWORK DATA 18/05/2012 

 ארה"ב

2 10,341,205 SYSTEM AND METHOD FOR RECORDING WEB 
SESSIONS 09/02/2016 

3 10,909,205 SYSTEM AND METHOD FOR WEB-SESSION 
RECORDING 04/02/2018 

'מס מספר  
 כותרת הבקשה לרישום פטנט בקשה

תאריך הגשת 
הבקשה/מועד 

 קדימות

4 15/716,212 SYSTEM AND METHOD FOR REPLAYING A 
RECORDED POINTER TRAJECTORY 27/09/2016 

5 16/566,925 A SCREEN CAPTURING AND MASKING 
SYSTEM AND METHOD 09/10/2018 

6 17/105,548 A SYSTEM AND METHOD FOR STRUGGLE 
IDENTIFICATION 22/12/2019 
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7 16/699,772 
SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINING 
COMPRESSION RATES FOR IMAGES 
COMPRISING TEXT 

11/12/2018 

8 17/076,818 A FEEDBACK ENRICHMENT SYSTEM AND 
METHOD 22/10/2020 

9 17/086,503 A SYSTEM AND METHOD FOR WEB-SESSION 
RECORDING 02/11/2020 

10 17/088,655 A SYSTEM AND METHOD FOR JOURNEY 
RECORDING 04/11/2020 

11 17/073,356 
A SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING 
POTENTIAL INFORMATION FABRICATION 
ATTEMPTS ON A WEBPAGE 

05/11/2019 

12 17/073,357 
A SYSTEM AND METHOD FOR DETECTING 
POTENTIAL INFORMATION FABRICATION 
ATTEMPTS ON A WEBPAGE 

05/11/2019 

13 17/086,417 

SYSTEM AND METHOD FOR 
AUTOMATICALLY MASKING CONFIDENTIAL 
INFORMATION THAT IS INPUT ON A 
WEBPAGE 

08/12/2019 

 

להעניק לחברה הגנה קניינית נאותה הגשת הפטנטים לוו בייעוץ מקצועי של מומחים במטרה 

 ומרבית בבקשות הפטנט

 620,494-כבסכום כולל של הסתכמו  2018-2020בשנים הפטנטים  הוצאות הקבוצה בקשר עם

 ש"ח.

 סימני מסחר .6.25.2

עבור הסימנים  סימני מסחר בישראלהגישה בקשות לרישום שני  החברההתשקיף, למועד  נכון

GLASSBOX ו-AUGMENTED JOURNEY MAP (, וכן בקשות הבסיס" :)להלן יחד"

 , בריטניהאירופההמבוססות על בקשות הבסיס ומייעדות את  9(IRשתי בקשות בינלאומיות )

 .וארצות הברית

 42-( והתקנים ומכשירים לשימוש במדע)תוכנות מחשב ו 9בקשות הבסיס הוגשו בסוגים 

 10(.ופיתוח של תוכנת מחשב עיצוב)

                                                
 

בקשה בינלאומית מוגשת באמצעות הסכם או פרוטוקול מדריד המאפשר למדינות החתומות עליו להגיש בקשות לרישום סימני מסחר  9
 WIPOבמדינות החברות האחרות באופן מרוכז באמצעות בקשה אחת. בקשות בינלאומיות מוגשות דרך המערכת הבינלאומית של 

 ש הסימן לרישום. בכל המדינות בהן מבוק אשר מרכזת את הרישום
הם: "תוכנת מחשב לאיסוף, מיפתוח, ניטור, מעקב, אחסון, אחזור, ניתוח,  9התיאור בסוגריים הוא כללי. הטובין שנרשמו בסוג  10

חיפוש, ארגון, הדמיה, מיטוב, ניבוי ואבטחת נתונים, לשימוש בניהול קשרי לקוחות, שירות לקוחות, חוויית לקוח, מניעת הונאה, 
תוח מעורבות, באתרי אינטרנט ויישומי מחשב של אחרים; תוכנת מחשב למעקב אחר פעילות אתרי אינטרנט ויישומים לנייד ציות וני

הטובין שנרשמו   ולניהול הביצועים והיעילות שלהם; תוכנת מחשב למיטוב של אתרים ויישומי מחשב של אחרים למטרת שיווק".
תוכנה מקוונת שאינה ניתנת להורדה לאיסוף, מיפתוח, ניטור, מעקב, אחסון, אחזור, ( ואספקת SaaSהם: "תוכנה כשירות ) 42בסוג 

ניתוח, חיפוש, ארגון, הדמיה, מיטוב, חיזוי ואבטחת נתונים, לשימוש בניהול קשרי לקוחות, שירות לקוחות, חווית לקוח, מניעת 
ת שאינה ניתנת להורדה, לשימוש במעקב אחר פעילות ( ואספקת תוכנה מקוונSaaSהונאה, ציות וניתוח מעורבות; תוכנה כשירות )

( ואספקת תוכנה מקוונת שאינה ניתנת SaaSשל אתרי אינטרנט ויישומי מחשב ולניהול הביצועים והיעילות שלהם; תוכנה כשירות )
קנה ותחזוקה של להורדה, לשימוש במיטוב של אתרי אינטרנט ויישומי מחשב של אחרים למטרות שיווק ופרסום; תכנון, פיתוח, הת

תוכנות מחשב בתחומים של ניהול קשרי לקוחות, שירות לקוחות, חווית לקוח וניתוח מעורבות; מחקר מדעי, מחקר מוצרים מתקדם 
 ושירותי פיתוח תוכנה למיטוב של אתרי אינטרנט, יישומי מחשב ויישומים מקוריים לנייד".
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 הון אנושי .6.26

 להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה למועד התשקיף:  .6.26.1

 

 עובדים .6.26.2

-ו ,239, 257הועסקו בקבוצה  2020-ו 2019בדצמבר של השנים  31וליום  למועד התשקיף נכון

  עובדים, בהתאמה. להלן פירוט מצבת העובדים בחברה ובחברות הבנות למועדים אלה: 114

למועד  תפקיד
 ,בדצמבר 31ליום  2020 ,בדצמבר 31ליום  התשקיף

2019 

 35 75 82 מחקר ופיתוח

 31 76 80 ומכירות שיווק

 68 66 33 (CS) ניהול הצלחת לקוח

 27 22 15 (G&A) מנהלה

 114 239 257 סה"כ

בנוסף, החברה מתקשרת עם יועצים המעניקים לחברה שירותי פיתוח עסקי כקבלנים 

שירותים המספקים לה שירותי מחקר  בישראל ובעולם, וכן נותני, עצמאיים בהיקף חלקי

 ופיתוח באמצעות צד שלישי.

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה .6.26.3

נכון למועד התשקיף נוהגת החברה להתקשר עם עובדיה בהסכמי העסקה  – עובדי החברה

אישיים בהתאם למשא ומתן אישי עם כל עובד, בהתאם לתפקידו, כישוריו, יכולותיו 

עובדי החברה מועסקים בהיקף מלא ובשכר גלובאלי. תנאי המקצועיות וכיו"ב. מרבית 

היקף המשרה, תנאי שעות העבודה, הוראות בדבר  ,בין היתר ,העסקה של העובדים כוללים

, ימי חופשה, הבראה ומחלה ותנאים נלווים, קדות לקופות גמל ולהסדר פנסיוניהשכר, הפ

-קניין רוחני, וכן התחייבות לאיהמחאת זכויות התחייבות מצד העובד לשמירה על סודיות ול

תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה מסוימת אחריה, וכן -אישידול ול

הסכמי למעט ביחס לשלושת העובדים המייסדים, הוראות ביחס לסיום העסקה. בהקשר זה, 

 14העובדים מחילים את ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף כל ההעסקה עם 

מותנה ה שנתיהזכאים לבונוס  החברה ישנם עובדי .1963-שכ"גתפיצויי פיטורים, ה לחוק

בהערכת ביצועי העובד ו/או ביצועי החברה בהתאם להסכמי ההעסקה האישיים שנחתמו 

או /השנתיים ועמם. ביצועי החברה נקבעים בהתאם לעמידת החברה ביעדי ההזמנות 

CEO

CTO
GM EMEA & 

APAC
COO & Business 

Development
CEO of
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CMOCFOGM America

SVP Customer 
Success
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. כמו כן, מעת לעת החברה מעניקה בונוס השנתיביחס לתקציב השנתיות החוזרות ההכנסות 

תפקידי מכירות בנוסף, ישנם עובדים בבהתאם לביצועים. החברה  לעובדישיקול דעת ב

 הזכאים לבונוס בגין מכירה.

 שלושהו חמישיםמעסיקה  ארה"בגלאסבוקס למועד התשקיף, נכון  - ארה"ב גלאסבוקסעובדי 

בין היתר,  ,העסקה כולליםהארה"ב בהתאם להסכמי העסקה אישיים. תנאי ב עובדים( 53)

כמו כן, כל העובדים בארה"ב זכאים לבונוס שנתי . ביטוח רפואיעלות השתתפות בו שכר חודשי

 הסכמי ההעסקה האישיים כוללים)לרבות בונוס בגין מכירה(, בדומה לעובדים בישראל. 

ולהמחאת זכויות קניין רוחני, וכן התחייבות לאי  התחייבות מצד העובד לשמירה על סודיות

 .תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה מסוימת אחריה-ולאי שידול

באנגליה מעסיקה קבוצה נכון למועד התשקיף, ה - SessionCam-ו אנגליה גלאסבוקסעובדי 

עובדים בנוריץ'  88-ו ,אנגליהעובדים בלונדון באמצעות גלאסבוקס  13, מתוכם עובדים 101

 מיבהתאם להסכ. עובדי הקבוצה כאמור מועסקים SessionCamבאמצעות חברת הבת 

ככל שזכאים, כמו כן,  והפקדות לפנסיה.ומחלה  חופשה, שכר חודשי הכוללים םייאיש העסקה

או לתכנית  אנגליה לבונוס שנתי )לרבות בונוס בגין מכירה(גלאסבוקס העובדים בזכאים 

מסדיר את תנאי סיום , הסכם ההעסקה האישי בנוסף, בדומה לעובדים בישראל. עמלות

ולהמחאת זכויות קניין רוחני, וכן  התחייבות מצד העובד לשמירה על סודיותוכולל  העסקה

תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה מסוימת -ולאי שידול-התחייבות לאי

 .אחריה

 השקעת החברה באימונים והדרכה .6.26.4

לשם העשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הדרכות לעובדיה, הכשרות והחברה עורכת מעת לעת 

כגון שפות תכנות שונות, קורסי  בנושאים מקצועיים מגווניםהחברה, ובכלל זה קורסים 

מספקת למנהלים תוכנית ליווי  כמו כן, החברה אנגלית וקורסים לקידום רמת השירות. 

החברה מעודדת את העובדים להציף להכשרה וטיפוח של מנהלים בחברה. בנוסף, אישית 

נושאים שבהם נדרשת להם העמקת ידע מקצועי במסגרת תהליך הערכה שנתית שנערך בחברה 

 .פעמיים בשנה

 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירים  .6.26.5

תנאי נושאי המשרה בחברה מועסקים באמצעות הסכם עבודה אישי. לפרטים אודות 

 ומדיניות תגמול נושאי משרה בכירה של החברה העסקתם של חלק מנושאי המשרה בחברה

 לתשקיף. 8ראו פרק 
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 תכניות תגמול לעובדים  .6.26.6

בחברה קיימת תכנית תמריצים המקנה לכל עובדי המכירות ותומכי המכירות  .6.26.6.1

"(. נכון תכנית התמריציםזכאות לתגמול בגין מכירת מוצרי החברה )" בקבוצה

למועד התשקיף, התגמול לעובדי המכירות על פי תכנית התמריצים מבוסס על 

בהתאם  אחרים םהזמנות ויעדי , ביעדיו/או קבוצתיים ם אישייםביעדיעמידתם 

לתומכי המכירות מבוסס על עמידה ביעדים הקשורים התגמול לקביעת החברה. 

ת תכנית התמריצים במכירות. התמריצים המשולמים לעובדים במסגר תמיכהל

חלק מהשכר הקובע של העובדים לצורך חישוב זכויותיהם  אינם מהווים

 הסוציאליות.

לתכנית התמריצים, ונכון למועד התשקיף, התמריץ לעובדי המכירות  בהתאם

ה הזמנה במועד ביצועמשולם בשתי פעימות, כאשר מחצית מסכום התמריץ משולם 

או המשווק, לפי העניין.  בפועל מהלקוחוהמחצית השנייה במועד קבלת התשלום 

החברה רשאית, לפי  התמריץ לתומכי המכירה משולם על בסיס חודשי או רבעוני.

של התמריצים. כמו כן, החברה  התשלום מועדישיקול דעתה הבלעדי, לשנות את 

רשאית לדרוש מעובדי המכירה החזר של התמריצים ששולמו על ידה במקרה של 

 90ו אי קבלת תשלום מהלקוח או המשווק בגין ההזמנות בתוך ביטול ההזמנות ו/א

ימים מהמועד שהוסכם. על פי תכנית התמריצים, במקרה של סיום העסקה מכל 

סיבה שהיא )למעט סיום העסקה בנסיבות מחמירות( העובד ימשיך להיות זכאי 

ת לתמריצים עד למועד המוקדם מבין: )א( מועד סיום העסקתו; או )ב( מועד מסיר

 הודעת התפטרות על ידי העובד. 

שקבעה  2019יצוין כי תכנית התמריצים החליפה תכנית תמריצים קודמת משנת 

 זכאות זהה לתמריצים עבור עובדי החברה בישראל בלבד.

בפרק  8.4ראו סעיף  ,תכנית תגמול לנושאי משרה שאימצה החברה אודותלפרטים  .6.26.6.2

 לתשקיף.  8

 ספקים .6.27

להערכת  תי ענן.ולצורך ביצוע פעילותה הינם ספקי שיר הקבוצההספקים העיקריים עמם מתקשרת 

אך הדבר למצוא ספקים חלופיים לשירותים כאמור בזמן סביר, הקבוצה  באפשרותאמנם  החברה,

)כמפורט  EDP-, היות שהחברה התחייבה במסגרת הסכמי העלול לגרום לקבוצה עלות מהותית מאוד

לפרוע מקום בו למשך תקופות ההסכם, אותו תהיה חייבת קבוע הוצאות שנתי מינימלי ום לסכלהלן( 

נכון למועד  ., כאמור להלןהסכמיםב התקופה שנקבעהטרם סיום  עם הספקים תסיים את ההתקשרות

החברה התחייבה הואיל ו ספקים אלותלות בישנה  , וביחס לחלק מהלקוחות הקיימים,התשקיף

, ועל כן נדרשת שירותי הענן של ספק מסויםב לעשות שימושעם לקוחות כאמור  ההתקשרותבמסגרת 

, ולחלק מהלקוחות הקיימים ביחס ללקוחות חדשיםככלל, . ענןהם להחלפת ספק שירותי הסכמת

, וזאת בשל יכולת הקבוצה לסיים את ההתקשרות עם הספקים בכל ספקים אלותלות בלקבוצה אין 

 Glassboxתי הענן, וכן בזכות יכולת מערכת וריחלופיים לאספקת שעת ולהתקשר עם ספקים 

  .להתממשק עם כל שרת ענן הקיים בשוק נכון למועד התשקיף
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 :בהם יש לקבוצה תלות להלן תיאור מאפייני התקשרות החברה עם ספקים עיקריים

 SessionCamלמועד התשקיף, הן החברה )באמצעות ספק משנה( והן  – ספקי שירותי ענן .6.27.1

שהינה אמזון, )באמצעות הסכם ישיר( מבססות את שירותיהן על סביבת מחשוב הענן של 

חברה מובילה ובעלת נתח שוק משמעותי בתחום. למועד התשקיף, החברה נסמכת על הזמינות 

 .אמזוןוהתמחור שמציעה 

 אמזוןהתקשרה עם  SessionCam – עם אמזון )מחשוב ענן( SessionCamהתקשרות  -

במסגרת ) בתעריפים מוזלים (Amazon Web Servicesענן )בהסכם לאספקת שירותי 

המסתיימת בדצמבר  לתקופה בת שנתיים (EDP – enterprise discount programהסכם 

נקבעה  EDP-במסגרת הסכם ה. הנקבע בהתאם לצריכה, בתמורה לתשלום חודשי 2021

לעמוד בה.  SessionCamשעל  ,דולראלפי  4,250-כבסך של  תמינימליהוצאה שנתית 

, ובלבד שהצד המפר לא תיקן את ההפרה סיבהל בשלסיים את ההסכם  םרשאי הצדדים

למען הסר ספק,  .ההפרות הניתנות לתיקון כל ימים מיום קבלת הדרישה לתיקון  30בתוך 

. במסגרת SessionCamשירותיה על ידי  החודשי לאמזון נגבה בהתאם לצריכתהתשלום 

לא מחויבת להוצאה מינימלית לאמזון מעבר לקבוע בהסכם. לפיכך,  SessionCamההסכם 

, הרי שלא תהיה כאמור תעמדה בדרישות צריכת השירותים המינימלי SessionCam-ככל ש

אין מחויבות להוציא  SessionCam -לכמו כן, השתמש בשירותי אמזון. המשיך למחויבת ל

 .כאמור תהמינימליסכומים מעבר להתחייבות השנתית 

החברה התקשרה עם ספקית מחשוב ענן  – התקשרות החברה עם ספק משנה )מחשוב ענן( -

 EDP – enterpriseבתעריפים מוזלים )הסכם  אמזוןבהסכם לאספקת שירותי הענן של 

discount program)  בתמורה לתשלום 2023המסתיימת באוגוסט  שלוש שניםלתקופה בת ,

 תנקבעה הוצאה שנתית מינימלי EDP-במסגרת הסכם החודשי הנקבע בהתאם לצריכה. 

לסיים את ההסכם  םרשאי צדדיםהלעמוד בה.  שעל החברה אלפי דולר 2,535-כבסך של 

ימים מיום קבלת הדרישה  30, ובלבד שהצד המפר לא תיקן את ההפרה בתוך ל סיבהבש

למען הסר ספק, התשלום החודשי לספק המשנה נגבה  .לתיקון כל ההפרות הניתנות לתיקון

לא מחויבת להוצאה  החברה. במסגרת ההסכם החברהבהתאם לצריכת שירותיו על ידי 

עמדה בדרישות צריכת  מינימלית לספק המשנה מעבר לקבוע בהסכם. לפיכך, ככל שהחברה

השתמש בשירותיו של המשיך לכאמור, הרי שלא תהיה מחויבת ל תהשירותים המינימלי

ספק המשנה. כמו כן, לחברה אין מחויבות להוציא סכומים מעבר להתחייבות השנתית 

 כאמור. תהמינימלי

 (א)18לפרטים נוספים בקשר עם התקשרויות החברה עם ספקי שירותי הענן ראו ביאור 

 . 2020לדוחות הכספיים של החברה לשנת 
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 עיקריים )באלפי דולר(:הספקיה בקשר עם  הקבוצה הוצאותלהלן פרטים אודות שיעור  .6.27.2

 ספק

 2019שנת  2020שנת 

 הוצאותאחוז מסך  הוצאות
 הוצאותאחוז מסך  הוצאות החברה מספקים

 החברה מספקים

Amazon 
 23 1,786 29 3,163 )מחשוב ענן(

 23 1,786 29 3,163 סך הכל

 

על בסיס פרופורמה עיקריים הספקיה בקשר עם  הקבוצה הוצאותלהלן פרטים אודות שיעור 

 )באלפי דולר(:

 ספק

 )פרופורמה( 2019שנת  )פרופורמה( 2020שנת 

 הוצאותאחוז מסך  הוצאות
 הוצאותאחוז מסך  הוצאות החברה מספקים

 החברה מספקים

Amazon 
 46 5,806 41 5,931 )מחשוב ענן(

 46 5,806 41 5,931 סך הכל

 

 ימוןמ .6.28

 מגיוס הון ממשקיעים פרטיים.למועד התשקיף, החברה מממנת את פעילותה 

 ,מחקרי פיתוח באמצעותם החברה מממנת את פעילותהמענקי לפרטים אודות  – מענקי מו"פ .6.28.1

 לעיל. 6.24ראו סעיף 

 אשראי שהתקבל לאחר תאריך הדוחות הכספיים .6.28.2

 Silicon Valley Bankהתקשרה החברה בהסכם להעמדת קו אשראי עם  2021במרץ,  8ביום 

במספר "(, סכום האשראימיליון דולר )" 8"( לקבלת מימון חיצוני, בסך של עד המלווה)"

 "(. הסכם קו האשראיה )"פעימות, לפי דרישת החבר

ההלוואה תישא ריבית, אשר תשולם בתשלומים על פי הסכם קו האשראי,  – שיעור ריבית -

; 0.75%( ריבית פריים בתוספת 1חודשיים, בשיעור השנתי הגבוה מבין השיעורים הבאים: )

חברה תשלם ריבית בתשלומים וסף, הבנ , על האשראי שנמשך על ידי החברה.4.00%( 2או, )

. עוד מסכום קו האשראי הממוצע שלא נמשך על ידה 0.25%רבעוניים בשיעור שנתי של 

 נקבע בהסכם קו האשראי כי החברה רשאית לפרוע את קו האשראי בכל עת לפני מועד

 פירעון קו האשראי על פי ההסכם. 

של החברה שוטפים  םבין נכסי 1.25( שמירה על יחס של 1) –אמות מידה פיננסיות עיקריות -

מלית של שמירה על רמה מיני( 2) או ;בניכוי הכנסות נדחותהשוטפות  היתיולבין התחייבו

 הכנסות שנתיות בהתאם לשיעורים שנקבעו בהסכם קו האשראי. 

( שעבוד צף 1הערבויות העיקריות שהועמדו בקשר עם הסכם קו האשראי, הינן: ) – ערבויות -

על כל הנכסים הנוכחיים והעתידיים של החברה, בין אם הקיימים או בין אם ייווצרו בעתיד 
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כל חשבונות החייבים, וכל חשבון קיים של  על שעבוד קבוע( 2)-)לרבות, קניין רוחני(; ו

החברה, כל זכות יוצרים ובקשות לזכויות יוצרים, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר 

ובקשות לסימני מסחר, בכל זכות עיצוב ותכנון, בכל סוד מסחרי או זכויות סוד מסחרי, כל 

 האנגלית.הבת הרישיונות וזכויות שימוש אחרות, ציוד, והון המניות של חברת 

 טרם נוצל קו האשראי כאמור.נכון למועד התשקיף,  -

 ושעבודים ערבויות .6.28.3

אישר דירקטוריון החברה העמדת ערבות להבטחת מלוא  ,2020באוקטובר,  15ביום 

פיו רכשה -, עלSessionCamתחת הסכם רכישת  אנגליהגלאסבוקס התחייבויותיה של 

  .SessionCamגלאסבוקס דיגיטל את מלוא ההון המונפק והנפרע של 

בדבר העמדת שעבודים על ידי החברה לצד שלישי, להבטחת התחייבויות של נוספים לפרטים 

לתשקיף  9המצורפים כפרק  2020של החברה לשנת  לדוחות הכספיים)ג( 19החברה ראו ביאור 

  .זה

 בגיוס מקורות נוספים הערכת החברה לגבי צורך .6.28.4

למועד פרסום הדוח, החברה מעריכה כי בשנה הקרובה לא תידרש לגייס מקורות מימון 

 נוספים על תמורת ההנפקה לצורך מילוי יעדי ההנפקה ולכיסוי תפעול עסקיה השוטפים. 

  מיסוי .6.29

לדוחות הכספיים  )ב(20אודות דיני המס העיקריים החלים על החברה, ראו ביאור  לפרטים .6.29.1

 השנתיים. 

 לדוחות הכספיים השנתיים. (ו)20לפרטים אודות שומות המס של החברה, ראו ביאור  .6.29.2

  .לדוחות הכספיים השנתיים (ה)20י מס להעברה, ראו ביאור כלפרטים אודות הפסדים לצור .6.29.3

במדינת התושבות וכלל העסקאות בין החברה לבינן מוסדרת בהתאם  נישומות הבת החברות .6.29.4

  .חברתיים-להסכמים בין

  מגבלות ופיקוח על התאגיד .6.30

החברה חלות הוראות הדין הכללי, בכלל זה דינים המתייחסים להגנת הפרטיות,  פעילותעל  .6.30.1

  זכויות יוצרים וקניין רוחני.

פעילות החברה, נכון למועד הדוח, כפופה לדיני מדינת ישראל ולדיני מדינות אחרות בהן פועלת 

 מטה.החברה, כמפורט 

פעילות החברה כפופה, בין השאר, לדינים הכלליים המתייחסים להגנת הפרטיות, ואבטחת 

מידע. בשנים האחרונות ניכרת מגמה של הרחבת הרגולציה החלה על תחומי הפרטיות בין 

היתר בפסיקה ובחקיקה הנוגעים לשמירה על פרטיות גולשים במרשתת, שימוש באמצעי 

 מחשבים של משתמשי הקצה.מעקב, ואחסנה של קבצים על 

בנוגע לחובת ציות החברה, ובשים לב לאופי פעילות החברה, כפופה החברה, בין השאר, 
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לרגולציה בתחום הגנת הפרטיות )לרבות רגולציית הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי 

(, קניין רוחני ודינים "General Data Protection Regulation "(GDPR)-המוכרת כ

 ם לפעילות במרחב האינטרנטי, ולשינויים החלים  בהם מעת לעת.המתייחסי

לאור פעילותה של החברה באירופה, אנגליה וארצות הברית, החברה חשופה לרגולציות 

 הבאות בעולמות הפרטיות:

- General Data Protection Regulation (GDPR) –  רגולציה אירופית העוסקת בהגנת

האירופי. הרגולציה מתייחסת לסוגיות של איסוף, עיבוד, פרטיותם של נושאי מידע באיחוד 

שמירה והעברה של מידע אישי, רגיש ורפואי של נושאי מידע, אליו החברה עשויה להיות 

 חשופה במסגרת מתן שירותיה ללקוחותיה.

- ePrivacy Directive –  דירקטיבה אירופית העוסקת באבטחת מידע והגנת פרטיותם של

נושאי מידע באמצעי תקשורת אלקטרוניים באיחוד האירופי. בענייננו הדירקטיבה משפיעה 

על החברה בהקשרים של שימוש והטמעה של אמצעי מעקב במחשבים של משתמשי קצה 

 וכו׳(.  Cookies, Device Fingerprinting)לדוגמה: 

- rotection Act 2018Data P – חוק הגנת הפרטיות הבריטי המטמיע את דרישות ה-GDPR 

לקראת  2019בחקיקה האנגלית, ואף מוסיף עליהן במקרים מסוימים. החוק תוקן בשנת 

 GDPR-יציאתה המתוכננת של אנגליה מהאיחוד האירופי, כך שהוא מקבע את דרישות ה

ה של אנגליה מהאיחוד האירופי תחת בחקיקה המדינתית ומחיל אותן גם לאחר יציאת

 ".UK GDPRגרסה מקומית המכונה: "

- PECR – רגולציה בריטית המטמיעה את דרישות ה-ePrivacy Directive  ,בבריטניה

העוסקת באבטחת מידע בתקשורת אלקטרונית ובייחוד בשימוש והטמעה של אמצעי מעקב 

(Tracking Technologies .במחשבים של משתמשי קצה ) 

- CPAC –  חוק הגנת הפרטיות של קליפורניה )כולל התקנות אשר תוקנו בעקבותיו( העוסק

בהגנה של פרטיותם של תושבי קליפורניה. הרגולציה מתייחסת לסוגיות של איסוף עיבוד, 

שמירה ומכירה של מידע אישי של משתמשים. החברה חשופה לרגולציה זו לאור כמות 

 לחברה בארה״ב.הלקוחות ומשתמשי הקצה הרבים שיש 

חוק הגנת הפרטיות הישראלי )כולל התקנות  – 1981-חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א -

המשלימות(, העוסק בין היתר בהגנת פרטיותם של אזרחים ותושבים, חובות אבטחת 

 המידע, העברת מידע מחוץ לישראל ובחובת רישום מאגרי מידע.

לתנאי השימוש והגבלות השימוש של בנוסף לאמור לעיל, החברה כפופה באופן עקיף גם 

וכו׳(  Google Play, App Storeוכו׳( וחנויות האפליקציות ) Chrome, Firefoxהדפדפנים )

שכן הפתרון של החברה מיועד להטמעה באתרים ואפליקציות של לקוחותיה. בתקופה 

ימוש האחרונה ניכרת מגמה של חיזוק השליטה של המשתמש על פרטיותו, תוך הגבלות על הש

באמצעי מעקב ואחסון קבצים על מחשבים ומכשירים של משתמשי קצה, לרבות על ידי יצרני 

 הדפדפנים ומפעילי חנויות האפליקציות הנ"ל. 
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 ,חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייההחברה כפופה להוראות כן,  כמו .6.30.2

לחוזרים שפורסמו על ידי ולתקנות שהותקנו מכוחו, לכללים, להוראות ו ,1984-התשמ"ד

רשות החדשנות ולכללי התוכניות, לתנאים שנקבעו באישורי הרשות לחדשנות ובכתבי 

חוק ההתחייבות של החברה, ובהסכמים שהחברה התקשרה בהם מכוח תוכניות אלה )"

תאם לחוק המו"פ. לפרטים ראו "(, בשל תמיכה שקיבלה החברה מרשות החדשנות בההמו"פ

 לעיל. 6.24 סעיף

כן כפופה החברה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה, בשל אישור שקיבלה  .6.30.3

 לעיל. 6.24 סעיףראו נוספים, לפרטים  .במסגרת התוכנית

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, לא מוטלות על פעילותה של למעט המפורט לעיל, 

החברה מגבלות, חקיקה, תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם, ואין תקנים מחייבים 

 .פעילותה של החברההמעוגנים בחוק הנוגעים לתחום 

. לקוחות אלה משתמשים החברה מנהלים מאגרי מידע מסוגים שוניםכי לקוחות  יצוין .6.30.4

ם הלצרכיושימוש בו  ובדוחות המופקים באמצעותה לשם הפקת מידעבשירותי התוכנה 

 מאגרי המידע כאמור,הייחודיים השונים. בפעילות זו אין לחברה כל ממשק פיזי או חזקה ב

, הגנת הפרטיות בקשר עםמלוא האחריות לעמידה בהוראות החוק והתקנות הרלוונטיות ו

  על הלקוח בלבד.בהקשר זה חלה 

 הסכמים מהותיים  .6.31

 לעיל. 6.19.5לפרטים אודות התקשרות החברה עם לקוחות מהותיים, ראו סעיף  .6.31.1

 לעיל. 6.27לפרטים אודות התקשרות החברה עם ספקים מהותיים, ראו סעיף  .6.31.2

לעיל  6.1.3ראו סעיף  SessionCamלפרטים אודות הסכם בו התקשרה החברה לרכישת חברת  .6.31.3

 .2020של החברה לשנת  לדוחות הכספיים 5וכן ביאור 

 הליכים משפטיים .6.32

לדוחות הכספיים  ב18לפרטים נוספים בקשר עם הליכים משפטיים שהחברה היא צד להם ראו ביאור 

 המצורפים לתשקיף זה. 2020של החברה לשנת 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .6.33

חזון החברה הינו למצב את מעמדה כמובילה גלובלית בתחום פתרונות לאנליזה של הלקוחות 

ד שהיום החברה מתמקדת בניהול חווית המשתמש של הלקוחות המשתמשים בערוצים דיגיטליים. בעו

בערוצים הדיגיטליים, החברה נעה לכיוון ניהול אספקטים שונים של הלקוחות בערוצים הדיגיטליים 

ומניעתם, תיעוד העסקאות לצורכי ציות  fraudגם ייעול מתן התמיכה ללקוחות, זיהוי ניסיונות  –

 וצרכים משפטיים, ועוד.

, וזאת על בסיס הנחות צמיחה שנים 2-4מיליון דולר בתוך  100-של כ ARR-החברה הינו להגיע ליעד 

( של החברה, שיעורי סגירת העסקאות Pipelineהמבוססות, בין היתר, על צבר המכירות ) אורגניות

(Conversion rate ההיסטוריים של החברה וצפי החברה לגידול בצבר המכירות כתוצאה מיצירת )

 מנויות עסקיות חדשות בעתיד.הזד
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 ידי יישום אסטרטגית הצמיחה שלה, כמפורט להלן:-על מטרות אלההחברה שואפת להשיג  

לאחר שהוכחה יכולת החברה לחדור ללקוחות ענק,  – הגדלת היקף העסקאות מלקוחות קיימים .1

 באמצעות , בין היתר,החברה תפעל במטרה להרחיב את היקף העסקאות עם לקוחות קיימים

מובייל נוספות  / webאפליקציות ל של הלקוח של מוצרי החברה ביחסבתוך הארגון  הטמעה רחבה

הגדלה של נפח העסקאות בהתאם לגידול נפח השימוש בערוצים הדיגיטליים אצל  ;של הארגון

  ללקוחות קיימים.של  נוספים מודוליםו/או שיווק מוצרים -ו ;הלקוחות

בעולם הפועלים החברה תפעל לצירוף לקוחות חדשים  – הלקוחות וסוג מספרשל  ההגדל .2

להערכת החברה, שנבנו ונצברו בידיה.  המוניטיןסיון וי, בהתבסס על הידע, הנהאינטרנט והמובייל

גלאסבוקס או לזה שמציעה יום, אין פתרון מקביל כבערוצים דיגיטליים רבים הפועלים לגופים 

בערוצים הפועלים הגופים . להערכת החברה, כמעט לכל של הקבוצה ישירים שמציעים מתחרים

שמציעה מסוג הפתרונות פתרון ערך בעשוי להיות ומבצעים עסקאות דיגיטליות,  דיגיטליים

דומים ללקוחות גופים אצל לצמיחה יש מקום רב  , להערכת החברה,, ועל כןאו דומים להם החברה

או המוצר התואם  SCמערכת , ובאמצעות  SessionCamתרכישכמו כן, עם  הקיימים היום.

(Enterprise+)  ,מתאימים מציעה החברה פתרון ומוצרים האשר על פיתוחו שוקדת החברה כעת

נמוך, ועבור עסקאות קטנות יותר )בשל צמצום העלויות  (Traffic) גם ללקוחות עם נפח תעבורה

נוסף  ערךיווצר , Glassboxלמערכת  נוספים שימושים ייעודייםפיתוח  בנוסף, עםעבור כל לקוח(. 

  .וסוגם תרום להגדלת מספר הלקוחותל עשוי עבור לקוחות שונים, וגם דבר זה במערכת כאמור

למועד התשקיף, עיקר הכנסות  – והרחבת מערך השיווק וההפצהחדשות  בתעשיותהרחבת פעילות  .3

החברה כבר החלה למכור  .עם חברות בתחום הפיננסי ותחום הריטייל החברה נובע מפעילותה

ללקוחות ממגזרים נוספים שונים וביניהם תחום התיירות והאירוח )מלונאות(, תחום הביטוח, 

תחום הטלקום, שירותי בריאות, טכנולוגיה, משרדי ממשלה ועוד. בכוונת החברה להרחיב את 

  משמעותיים מאוד. יעדשווקי  אשר הינם פעילותה בתחומים הנוספים,

למועד התשקיף, לקבוצה לקוחות רבים  – הרחבת פעילות בשווקי יעד חדשים ובמדינות נוספות .4

מערך השיווק וההפצה להרחיב  קבוצהבכוונת ה. (במדינות שונות בעולם)וכן,  בארה"ב, באנגליה

לקהל יעד רחב יותר. הקבוצה , וכן עבודה עם שותפים נוספים במדינות שונות על מנת להגיע בעולם

רחיב לההקבוצה בכוונת ובאסיה, ו הכבר החלה מכירות במדינות נוספות באמריקה, באירופ

 פעילויות אלה.

בכוונת החברה להמשיך בפיתוח  ,לעיל 6.24-ו 6.16 בסעיפיםבהתאם לאמור  – פיתוחים חדשים .5

, בהתבסס על הטכנולוגיה הקיימת שלה, בהתאם Glassboxלמערכת  שימושים ייעודיים נוספים

 לקוחות וזיהוי מגמות בשוק.ה צרכיל

החברה פועלת להרחבת  – אסטרטגיים שיתופי פעולה חדשים, וביניהם שיתופי פעולהיצירת  .6

עם שותפים שונים, ביניהם שותפים שמפנים את החברה אל לקוחות פוטנציאליים  הפעילות

אל החברה(, שותפים שמטמיעים את מוצרי החברה ונותנים  הפוטנציאליים חדשים )ואת הלקוחות

החברה, או לחדש תמיכה עבור מוצרי החברה ופעמים רבות גם עוזרים למכור את המוצרים של 

הסכמים, כמו גם עם שותפים שיש להם מוצרים בתחומים משיקים לתחום הקבוצה, ואשר 

 הטמעה של מוצרי השותף לצד מוצרי החברה, מקנים ערך גבוה יותר ללקוחות.
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חברות בתחום פעילותה ובתחומים  של תבחן אפשרות לבצע פעילות של רכישות הקבוצה – רכישות .7

, כמו גם להרחיב את פעילותה משיקים, במטרה להגדיל את קשת המוצרים הקיימת ללקוחותיה

. בדרך זו, עשויה החברה למנף את הקשרים העסקיים עם לקוחותיה ולקוחות בתחום הפעילות

 החברה הנרכשת, כמו גם להציע ללקוחותיה פתרונות שלמים יותר.

 אסטרטגיית החברה ויעדיה )לרבות מידע בדבר יכולת החברה להרחיב את מעגל לקוחותיה,המידע בדבר 

וכן בדבר כוונתה , את השירותים שהיא מציעה ואת היקף העסקאות הממוצע פעילותה באמצעות רכישות,

(, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק Glassboxלמערכת  נוספיםמודולים  המשיך בפיתוחל

ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכות הנהלת החברה, בהסתמך על ניסיון העבר שלה. התממשות 

התממשותה, או התממשותה באופן שונה מכפי שנצפה, תלויה )בין השאר( -האסטרטגיה האמורה או אי

בקיומם של אפיקי  בהתפתחויות בשווקים בהם פועלת החברה, בתחום פעילותה ובביקוש למוצריה,

להלן. לפיכך,   6.35כמו גם בהתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  ן זמינים לחברה,מימו

 אין כל ודאות בדבר התממשות כוונותיה של החברה או יישום מוצלח של האסטרטגיה שלה.

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .6.34

 במהלך השנה הקרובה, בכוונת החברה להתמקד בפעילות שלהלן:

מי הפעילות, סיוע לשיפור חווית המשתמש בערוצים שוק בתחומיצוב החברה כמובילת  .1

 תכונות, ובתוך כך, המשך פיתוח לערוצים הדיגיטליים Complianceהדיגיטליים, וכן פתרון 

 .Glassboxלמערכת ויכולות ייחודיות 

 .בחינת אפשרות למיזוגים ורכישות עם חברות בעלות פתרון משלים/מתחרה לפתרון של החברה .2

כן, החברה תפעל  ללקוחות קיימים וחדשים. כמו הושיווק Glassboxמערכת ק של חדירת שו .3

 .של שיתוף פעולה למכירת המוצרים לבסס שיתופי פעולה חדשים בתחום ולבחון מודלים נוספים

פתיחת נציגויות  והקבוצה תשקול גםוהשיווק של החברה,  ותהרחבת צוות הפיתוח העסקי, המכיר .4

 .להאיץ את הצמיחה העסקית של הקבוצהייעודי במטרה וגיוס כוח אדם נוספות 

לצורך מתן מענה משולב, לצרכי השוק, בשיתוף עם חברות הרחבת שיתופי הפעולה האסטרטגים  .5

 .שלהן פתרון משלים

  +Enterprise,  אל שימוש במוצר המקביל SessionCamהעברת מאגר הלקוחות של חברת הבת,  .6

 המבוסס על הטכנולוגיה של החברה האם, או אל המוצר המרכזי של החברה האם.

צוותי המחקר והפיתוח של החברה לטובת שמירה והגדלה של היתרון הגדלת ההשקעה ב .7

כמו גם  ,הטכנולוגי שיש למוצרי הקבוצה, והוספה של יכולות ומאפיינים נוספים למוצרי הקבוצה

, SessionCamהפתרון התואם לפתרון של ) +Enterpriseלטובת השלמת הפיתוח של המוצר 

 .(המבוסס על הטכנולוגיה המקורית של גלאסבוקס

האמור בסעיף זה לעיל בדבר הצפי להתפתחות החברה בשנה הקרובה הינו מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על תכניותיה האסטרטגיות של החברה ויעדיה לשנה 

רובה. התממשות התוכניות האמורות או אי התממשותן, או התממשותן באופן שונה מכפי שנצפה, הק

תלויה )בין השאר( במצב השוק, במו"מ עם צדדים שלישיים או בהתממשות איזה מגורמי הסיכון 

 .להלן 6.35המתוארים בסעיף 
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 דיון בגורמי סיכון .6.35

 סיכוני מאקרו

כתוצאה מפעילותה של החברה במספר רב של מדינות בחו"ל, חשופה  – שינויים בשערי חליפין .6.35.1

פועלת. החברה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין של המטבעות באזורים בהם היא 

 , ואילו מרבית הוצאותיה הן בש"חוליש"ט מרבית הכנסותיה של החברה הינן בדולר ארה״ב

. לפיכך, חשופה החברה לשינויים בשערי החליפין, באופן אשר עלול להשפיע על ובדולר ארה"ב

  עסקאות הגנה על המטבע.מבצעת  החברהלאור האמור לעיל, תוצאותיה העסקיות. 

למצב הכלכלי, הביטחוני  – הביטחוני והפוליטי בישראל ובעולםתלות במצב הכלכלי,  .6.35.2

(, עלולה להיות השפעה על היקף ואנגליהוהפוליטי בישראל ובעולם )בדגש על ארה"ב 

לפעול באופן חופשי  הקבוצה, ועל יכולתה של הקבוצהההשקעות בתחומי הפעילות של 

עניינם במרחב המקוון, ועל כן על אף שמוצריה ושירותיה של החברה באזורים שונים בעולם. 

מקנים לה יתרון, במצבים מסוימים, על פני חברות שמוצריהם ו/או שירותיהם עניינם במרחב 

האטה כלכלית, משבר בטחוני או משבר פוליטי, עלולים להשפיע על פעילות הפיזי, ייתכן כי 

  ., להביא לירידה בביקוש למוצריה ולפגוע בתוצאותיה העסקיותהקבוצה

משבר כלכלי באירופה, לרבות המשבר  – ה כלכלית משמעותית בכלכלה האירופאיתהאט .6.35.3

הפיננסי שפוקד את העולם בשל התפשטות נגיף הקורונה, עלול להשפיע על היקף הפעילות 

בפרט.  SessionCam-הכלכלית של חברות רבות באירופה בכלל, ושל גלאסבוקס אנגליה ו

, SessionCam-השפעת האטה כלכלית כאמור עלולה להשפיע לרעה על גלאסבוקס אנגליה ו

בין היתר, כתוצאה מ: )א( האטה בקצב סגירת עסקאות חדשות, )ב( עזיבה של לקוחות 

קיימים. נכון למועד תשקיף זה, אין באפשרות החברה לאמוד את משך הזמן ואת היקף 

-רונה על התוצאות העסקיות של גלאסבוקס אנגליה וההשפעה של התפשטות נגיף הקו

SessionCam .לפרטים נוספים בדבר השפעות , ובהתאם על תוצאותיה העסקיות של החברה

 .  לעיל 6.5.5התפשטות נגיף הקורונה, ראו סעיף 

משבר כלכלי בארה"ב, לרבות המשבר  – משמעותית בכלכלה האמריקאית כלכלית האטה .6.35.4

הפיננסי שפוקד את העולם בשל התפשטות נגיף הקורונה, עלול להשפיע על היקף הפעילות 

הכלכלית של חברות רבות בארה"ב בכלל, ושל גלאסבוקס ארה"ב בפרט. השפעת האטה 

סבוקס ארה"ב, בין היתר, כתוצאה מ: )א( האטה כלכלית כאמור עלולה להשפיע לרעה על גלא

בקצב סגירת עסקאות חדשות, )ב( עזיבה של לקוחות קיימים. נכון למועד תשקיף זה, אין 

באפשרות החברה לאמוד את משך הזמן ואת היקף ההשפעה של התפשטות נגיף הקורונה על 

של החברה.  התוצאות העסקיות של גלאסבוקס ארה"ב, ובהתאם על תוצאותיה העסקיות

 . לעיל 6.5.5לפרטים נוספים בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה, ראו סעיף 

התפשטות נגיף הקורונה בישראל ובעולם, והצעדים הננקטים  – התפשטות נגיף הקורונה .6.35.5

 , של לקוחותיה ושל ספקיההתפשטות הנגיף, עלולים להשפיע על פעילותה של החברהלבלימת 

האטה כלכלית באנגליה ובארה"ב על תוצאות פעילות  השפעת)לפרטים נוספים על אפשרות 

. השפעות הקורונה עלולות להוביל לפגיעה בפעילותה (6.35.4-ו 6.35.3הקבוצה, ראו סעיפים 

הסדירה של החברה, ביכולות השיווק שלה וביכולתם הכלכלית של לקוחותיה ונכונותם 
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רה. להשקיע במוצרי החברה. מגמות אלה עלולות להשפיע על תוצאותיה העסקיות של החב

 לעיל. 6.5.5לפרטים נוספים בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה, ראו סעיף 

 סיכונים ענפיים

בת הרגולציה החלה על תחום האינטרנט בכלל בעת האחרונה ניכרת מגמה של הרח – רגולציה .6.35.6

ברחבי העולם, בין היתר בפסיקה ובדברי חקיקה הנוגעים לשמירה על פרטיות גולשים והגנת 

מגבלות שונות העלולות להשפיע באופן עקיף על תחום הפעילות של הקבוצה.  הצרכן, ובנוסף

שינוי בסביבה הרגולטורית, לרבות בדרך של הוספת דרישות רגולטוריות עתידיות, עלול 

להשפיע על אפיונם של המוצרים והשירותים המוצעים על ידי הקבוצה, על אופן ניהולה ועל 

ון למועד התשקיף עומדת החברה בתקנים המחמירים תוצאותיה העסקיות. יחד עם זאת, נכ

. אי עמידה בתנאי הרגולציה עלולה לחשוף את GDPR-פי תקנות ה-ביותר הנדרשים על

החברה לסנקציות כלכליות משמעותיות, אשר חלקן נגזרות מהכנסות החברה. לפרטים 

לעיל ולפרטים אודות השינויים  6.30נוספים אודות הרגולציה החלה על החברה ראו סעיף 

  לעיל. 6.5.2ברגולציה בסביבה הכללית של החברה ראו סעיף 

לעיל(, הן מצד גורמים הפועלים בשוק  6.21החברה חשופה לתחרות )כאמור בסעיף  – תחרות .6.35.7

כבר במועד תשקיף זה והן מצד גורמים אשר נמצאים בשלבים שונים של מחקר ופיתוח או 

, בין היתר, בשל כניסת כאלה שעשויים להתחרות בעתיד בחברה. התגברות התחרות בתחום

רים לרבות בדרך של רכישת מתח שחקנים חדשים והרחבת פעילותם של שחקנים קיימים,

לגרום לעזיבת עובדים, עלולה אחרים ו/או יצירת שיתופי פעולה שונים בין מתחרים קיימים, 

 להקשות על החברה במכירת מוצריה ולגרום לירידת מחירים ולפגיעה ברווחיותה של החברה.

גדיל את השקעותיה בטכנולוגיה, כוח אדם, התחרות מוגברת אף עלולה לאלץ את הקבוצה ל

  לעיל. 6.21יתוח. לפירוט נוסף בדבר התחרות והמתחרים, ראו סעיף שיווק ומחקר ופ

, רווחים היות ולמועד התשקיף, פעילות החברה אינה משיאה – יכולת גיוס הון ומקורות מימון .6.35.8

. המשך פעילותה של גיוסי הוןהחברה נעזרת במקורות מימון שונים למימון פעילותה, לרבות מ

החברה תלוי ביכולתה לעבור לפעילות רווחית ו/או ביכולתה לגייס כספים בעתיד על מנת 

 .להמשיך ולפתח את פעילותה

לעיל, הקבוצה  6.30.1כמפורט בסעיף  – אפליקציות וחנויות דפדפנים של ומגבלות שימוש תנאי .6.35.9

 Chrome ,Firefoxכפופה באופן עקיף גם לתנאי השימוש והגבלות השימוש של הדפדפנים )

ועדים וכו׳( שכן מוצרי הקבוצה מי Google Play ,App Storeוכו׳( וחנויות האפליקציות )

להטמעה באתרים ואפליקציות של לקוחותיה, אשר נמכרים ונגישים מדפדפנים וחנויות 

אפליקציה כאמור. אי עמידה של הקבוצה בתקנים כאמור, או שינוי התנאים על ידי חנויות 

האפליקציות כך שהקבוצה לא תעמוד בתקנים, עשויים להוביל להורדה של אפליקציות 

נים/חנויות האפליקציה כאמור לעיל, דבר אשר עלול להוביל הלקוחות של הקבוצה מהדפדפ

  לירידה מהותית בכמות הלקוחות של החברה ובהכנסותיה.

כוללים אלמנטים בעלי מורכבות טכנולוגית  המוצרים והשירותים של הקבוצה – חבות מוצר .6.35.10

גבוהה, אשר עלולים להיות בהם פגמים וכשלים שונים, שחלקם טרם אותרו או אובחנו. 

כתוצאה מכשלים כאלה או אחרים, החברה עלולה להיתבע על ידי לקוחות, שותפים עסקיים, 
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ברה וכן לפגיעה או גורמים אחרים. תביעות בגין אחריות מוצר עשויות לגרום לעלויות לח

 במוניטין שלה, באופן העלול להשפיע על תוצאות החברה.

לעיל, מבוססים על  6.16מוצריה ושירותיה של הקבוצה, כמפורט בסעיף  – בספקיםתלות  .6.35.11

ספקי שירותי ענן. לחברה אין תלות בספק מסוים, אולם על ידי  לקבוצה, המסופקים ענןשרתי 

כשלים טכניים בשרתים אלו או במערכות התלויות בהם, של הקבוצה ושל צדדים שלישיים 

רלוונטיים, עלולים להשפיע על פעילות הקבוצה, שימוש בשירותי ומוצרי הקבוצה ועל פעולות 

 6.35.12ו/או חבלות, תקיפה ופריצה למערכות הקבוצה, כאמור בסעיף . כשלים טכניים נוספות

ו/או הטלת מגבלות מטעם חברות ענק כדוגמת אמזון ואחרות, עלולים להשפיע על יכולת  להלן,

הקבוצה להתקשר עם גורמים אלו ו/או על מהירות השירותים הניתנים על ידי החברה וחברות 

  הבת.

בשנים האחרונות, נרשמו בעולם הטכנולוגי תקיפות סייבר שהפכו  – סיכוני סייבר .6.35.12

או  קבוצהה מערכותתר. התקפות מסוג זה עלולות להיות מכוונות ללמתוחכמות והרסניות יו

לבסיסי נתונים של לקוחותיה, ולגרום לנזקים שונים, לרבות אובדן או גניבת מידע. אירועים 

ו/או של לקוחותיה ולהיות בעלי השלכות  קבוצהמסוג זה עלולים לפגוע בקניין הרוחני של ה

מוצרי הקבוצה פועלים, בין היתר, באמצעות תה. ופעילו קבוצהמשמעותיות על מוניטין ה

ידי ספקים שונים, אשר מוגנים באמצעים טכנולוגיים -שירותי ענן המסופקים לחברה על

והטמיעה  אימצה הקבוצה, תלצד זאמתקדמים ומחמירים, שנועדו למנוע איומי סייבר. 

 של איומי סייבר, יכולות ניטור, מניעה ובקרה לה המאפשריםאמצעים טכנולוגים ותהליכים 

שימוש במערך יועצים חיצוניים ייעודי. כמו כן, חברות בנוסף לביצוע סקרי אבטחה סדירים ו

 תעומד, ובכלל כך:; החברה אבטחת מידע הקבוצה החילו על עצמן סטנדרטים מחמירים של

גלאסבוקס ארה"ב ואנגליה  .יםהבינלאומי SOC2-ו ISO 27001 ,ISO 27701 תקןבדרישות 

 .ISO 27001 -בדרישות ה SessionCam-ו SOC2 type 2-עומדות בדרישות ה

 סיכונים מיוחדים לתאגיד

החברה מפתחת מוצרים טכנולוגיים מורכבים  – הגנה על סודות מסחריים וקניין רוחני .6.35.13

ואין וודאות שתוכל להגן ובבעלותה קניין רוחני רב, לרבות פטנטים וסמני מסחר, ועתירי ידע, 

בהצלחה על הקניין הרוחני שלה. כמקובל בענף, חלק משמעותי מהקניין הרוחני של החברה 

אינו מוגן באמצעות פטנטים, על מנת למנוע זליגת ידע והעתקתו על ידי מתחרים. במידה 

לרבות במקרים של והחברה לא תצליח להגן על הסודות המסחריים והקניין הרוחני שלה, 

הקבוצה, עלולות להיות לכך השלכות שליליות על פרת פטנטים על ידי גורמים שלישיים, ה

ופעילותה. בהקשר זה, למספר לקוחות מצומצם של החברה שמורה הזכות  המוניטין שלה,

לבקש את הפקדת קוד המקור של החברה, המהווה סוד מסחרי, בנאמנות. הפקדה זו עשויה 

 . ר לידי הלקוח אם החברה לא תעמוד בתנאים מסוימיםלהשתחר במקרים מסוימים לעבור/

החברה מבססת את מרבית פעילותה על טכנולוגיה שמפותחת על  – תלות בטכנולוגיה ייחודית .6.35.14

 כאמור בסעיף ידיה. כשלים בטכנולוגיה של החברה, או שינויים טכנולוגיים מהותיים בתחום,

עלולים לפגוע ביכולתה של החברה להפיק הטבות כלכליות מהטכנולוגיה שלה  לעיל, 6.35.10

  ולפגוע בתוצאותיה העסקיות.
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הצלחת החברה מבוססת במידה רבה על הון אנושי עתיר ידע  – הנהלה וכח אדם מקצועי .6.35.15

שהחברה תצליח לשמר ו/או לגייס את ההון האנושי האיכותי הנדרש  וניסיון. אין וודאות

לפעילותה. חוסר הצלחה של החברה להציב הון אנושי איכותי בעמדות הניהול ובמשרות 

הטכנולוגיות השונות בחברה, עלולים לפגוע בפעילותה של החברה, לרבות בהצלחת פיתוחם 

ים קיימים וכתוצאה מכך, בתוצאותיה של מוצרים חדשים, במכירות החברה, ביצוע פרויקט

  .של הקבוצה בכלל, ושל החברה בפרט העסקיות

השקעת החברה במוצרים חדשים כרוכה באי  – חוסר וודאות בפיתוח של מוצרים חדשים .6.35.16

וודאות לגבי הצלחתה של החברה בהתמודדות עם האתגרים הטכנולוגיים בפיתוח מוצרים 

  אלה, עלויות הפיתוח או בהצלחה העסקית של מוצרים אלו.

הינם בעלי אופי  יהלקוחותלהחברה  מהשירותים אותם מעניקהחלק  – לקוחות בורע שירותים .6.35.17

שנתיות של -רבשנתיות ומתמשך, או בעלי פוטנציאל להרחבת הפעילות, לרבות לעסקאות 

לשביעות רצונם של  בהענקת שירותים כאמורזכויות גישה לתוכנה. חוסר הצלחה של החברה 

לקוחותיה עלולה לפגוע בסיכויים שאותם לקוחות ימשיכו או ירחיבו את פעילותם עם החברה. 

עלול לפגוע  ידה-השירותים המוענקים על, חוסר הצלחה של החברה בביצוע מוצלח של כמו כן

  במוניטין שלה וביכולתה למכור את מוצריה ללקוחות חדשים.

החברה חשופה לפגיעה בפעילותה השוטפת, כתוצאה מכשל של תהליכי עבודה  – סיכון תפעולי .6.35.18

או בזדון(, כשלים במערכות המידע  פנימיים, פעולות המתבצעות על ידי עובדים )מתוך טעות

ו/או התקשורת השונות )מערכות מחשוב ותקשורת(, או כתוצאה מאירועים חיצוניים שונים. 

כשלים מסוג זה, במידה ויתממשו, עלולים לחשוף את החברה לסיכונים ועשויים להיות בעלי 

  השפעה על תוצאותיה.

יות, בין השאר, ביכולת הקבוצה למכור ההכנסות העתידיות של הקבוצה תלו – ומכירה שיווק .6.35.19

 מוצרים ושירותים חדשים, ולהגדיל מכירת המוצרים והשירותים הקיימים. 

מיזוג או רכישה בין שני לקוחות של החברה, או בין  – מיזוגים ורכישות בין לקוחות החברה .6.35.20

החברה, עלולים להוביל  מציעהלקוח של החברה וצד שלישי שנעזר בפתרונות אחרים מאלו ש

  לאובדן של לקוח באופן שעלול להשפיע על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות.
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להלן פירוט ודירוג של גורמי הסיכון שתוארו לעיל, אשר דורגו בהתאם להערכות הקבוצה על פי 

 :השפעתם על עסקי הקבוצה

 סוג הסיכון
 אומדן השפעת הסיכון על הקבוצה

 נמוך בינוני גבוה

סיכוני 

 מאקרו

 X   שינויים בשערי חליפין

תלות במצב הכלכלי, הביטחוני 

 והפוליטי בישראל ובעולם

  X 

 משמעותית האטה כלכלית

 האירופאיתבכלכלה 

  X 

 משמעותית האטה כלכלית

 בכלכלה האמריקאית

 X  

 X   השפעות נגיף הקורונה

סיכונים 
 ענפיים

  X  רגולציה

  X  תחרות

  X  יכולת גיוס הון ומקורות מימון

תנאי שימוש ומגבלות של 

  דפדפנים וחנויות אפליקציות

X   

 X   חבות מוצר

  X  בספקיםתלות 

  X  סיכוני סייבר

סיכונים 

מיוחדים 

 לתאגיד

וקניין  הגנה על סודות מסחריים

 רוחני

  X 

 X   תלות בטכנולוגיה ייחודית

  X  ח אדם מקצועיוהנהלה וכ

חוסר וודאות בפיתוח של 

 מוצרים חדשים

  X 

 X   לקוחות שירותים עבור

 X   סיכון תפעולי

  X  שיווק ומכירה

 מיזוגים ורכישות בין לקוחות

 החברה

  X 
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 של החברה אודות חברות בת וחברות קשורותפרטים 

(: 100%ידה בבעלות מלאה )-חברות בת המוחזקות על שתיעד התשקיף, לחברה נכון למו

Glassbox Digital UK Ltd,  19ביום בריטניה בחברה פרטית מוגבלת במניות שהתאגדה 

פרטית מוגבלת במניות , חברה Glassbox US, Inc , "(גלאסבוקס בריטניה)" 2015בנובמבר, 

-; וחברה נכדה אחת המוחזקת על"(גלאסבוקס ארה"ב)" 2016ביוני,  14ביום בארה"ב שהתאגדה 

חברה פרטית מוגבלת , SessionCam Limited (:100%ידי גלאבוקס בריטניה בבעלות מלאה )

 . "(SessionCam)" 2015במרץ,  20ביום בריטניה שהתאגדה בבמניות 

  1:למועד התשקיף החברהשל  קשורותחברות להלן פרטים אודות חברות בנות ו .1

 

 

 

 

 

                                                           

, בדצמבר 31ביום של החברה לשנה שהסתיימה  והסקוריםהנתונים בסעיף זה מבוססים על דוחותיה הכספיים המאוחדים  1
2020.   

 מדינת התאגיד שם

 התאגדות

סוג 

נייר 

 ערך

"ע ני שיעורי החזקה

 הניתנים

 למימוש

 בהון לזכויות

 בהצבעה או

 המוחזקים

 החברה"י ע

ומועד 

 המימוש

 היקף

 ההשקעה

 בחברה

הבת 

)באלפי 

דולר 

 (ארה"ב

 יתרת

 וואותההל

שהעמידה 

החברה 

לחברה 

 הבת 

)באלפי 

דולר 

 (ארה"ב

יתרת 

ערבויות ה

שהעמידה 

החברה 

 הבתלחברה 

דולר )באלפי 

 (ארה"ב

בסמכות  בהצבעה בהון 

למינוי 

 דירקטורים

Glassbox 
Digital UK 

Ltd 

 בריטניה
מניות 

 רגילות
100% 100% 100% - (372) - - 

Glassbox 
US, Inc 

 ארה"ב
מניות 

 רגילות 
100% 100% 100% - 1,129 - - 

SessionCam 
Limited 

 בריטניה
מניות 

 רגילות 
100% 100% 100% - 15,756 - - 
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למועד התשקיף, וכן פרטים  החברהלהלן תיאור עיסוקן של החברות הבנות והחברות הקשורות של  .2

   2:)באלפי דולר ארה"ב( 2020-ו 2019בדבר הרווח )הפסד( שלהן בשנים 

 2020לשנת  2019לשנת  עיסוק שם החברה

 רווח

 )הפסד(

 לפני מס

 רווח

 )הפסד(

 נקי

וח רו

 )הפסד(

 לפני מס

 רווח

 )הפסד(

 נקי

Glassbox Digital 
UK Ltd 

 (943) (943) 27 34 שיווק והפצה

Glassbox US, Inc 418 517 229 369 שיווק והפצה 

SessionCam 
Limited 

פיתוח שיווק 
 והפצה

- - * (822)  (822)*  

 מיום הרכישה*

 שניםמחברות בנות וקשורות ב החברה הריבית ודמי הניהול שקיבלה הדיבידנד,בדבר  פרטים להלן .3

  :(דולר ארה"ב)באלפי ועד למועד פרסום תשקיף זה  2021, ומתחילת שנת 2020-ו 2019

 

                                                           

-ו 31.12.2019 ביום ושהסתיימ יםהנתונים בסעיף זה מבוססים על דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנ  2
 . 31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום  SessionCam , וכן על דוחות חברת 31.12.2020

, וכן על 31.12.2019הנתונים בסעיף זה מבוססים על דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנה שהסתיימה ביום   3
 .31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום   SessionCamדוחות חברת 

  .2031.12.20לשנה שהסתיימה ביום אוחדים של החברה הנתונים בסעיף זה מבוססים על דוחותיה הכספיים המ  4

 
 

 התאגידשם 

ועד למועד פרסום  1.1.2021מיום  20204לשנת  20193לשנת 
 התשקיף

דמי  ריבית  דיבידנד
 ניהול

דמי  ריבית  דיבידנד
 ניהול

דמי  ריבית  דיבידנד
 ניהול

Glassbox 
Digital UK 

Ltd 
- - - - - - - - - 

Glassbox US, 
Inc - - - - - - - - - 

SessionCam 
Limited - - - - - - - - - 
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 בע"מ גלאסבוקס

 חברהעל מצב ענייני ה הדירקטוריוןדוח 

  2020 ,בדצמבר 31ה שהסתיימה ביום לשנ
מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה "( החברה)" בע"מ גלאסבוקסדירקטוריון 

  , בהתאם לתקנות הדוחות.2020בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

 חברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה .א

 החברהפעילות  .1

  תיאור החברה וסביבתה העסקית .1.1

בתחום  "(הקבוצה, באמצעות החברות הבנות והחברה הנכדה שלה )"החברהפועלת  למועד התשקיף,

אתרי אינטרנט בנתוני גלישה  למטרת אנליזה של(, SaaSמתן שירותים מבוססי תוכנה ) –פעילות אחד 

 (. , בהתאמה"תחום הפעילות"-" וערוצים דיגיטליים)" ואפליקציות מובייל

 לתשקיף 6לפרק  6.1.2 ףסעי, ראו והתפתחות עסקי החברה לפרטים נוספים אודות תחום פעילות החברה

 .זה

 המצב הכספי .2

  (:דולריםלהלן תמצית נתונים על המצב הכספי )באלפי 

 

 

 סעיף
 בדצמבר 31ליום 

 הסברי הדירקטוריון
2020 2019 

 נכסים

 שוטפים
26,298 17,044 

, ביחס לנכסים 2020בדצמבר,  31הגידול בנכסים השוטפים ליום 

גידול במזומנים , נבע בעיקר מ2019בדצמבר,  31השוטפים ליום 

  עקב גיוס ההון של החברה.

 שאינם נכסים

 שוטפים
32,655 5,415 

, ביחס 2020בדצמבר,  31הגידול בנכסים שאינם שוטפים ליום 

נבע בעיקר  2019בדצמבר,  31לנכסים שאינם שוטפים ליום 

 חברת נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין שנוצרו ברכישתמ

SessionCam Ltd. ("SessionCam") . 

 התחייבויות

 שוטפות
16,834 9,891 

ביחס  2020בדצמבר,  31הגידול בהתחייבויות השוטפות ליום 

, נבע בעיקר 2019בדצמבר,  31להתחייבויות השוטפות ליום 

 . וזכאים ויתרות זכותגידול בהכנסות הנדחות מ

 התחייבויות

 שוטפות שאינן
11,888 3,678 

, 2020בדצמבר,  31הגידול בהתחייבויות שאינן שוטפות ליום 

, נבע 2019בדצמבר,  31ביחס להתחייבויות שאינן שוטפות ליום 

 . SessionCamבגין רכישת  מהתחייבויותבעיקר 

 8,890 30,231 עצמי הון

ביחס להון העצמי  2020בדצמבר,  31הגידול בהון העצמי ליום 

בקיזוז  ון של החברההגיוס הבעיקר מנבע  2019בדצמבר,  31ליום 

 . 2020בשנת הנקי חלקי של ההפסד 
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  לותיתוצאות הפע .3

  להלן נתונים אודות תוצאות הפעילות )באלפי ש"ח(:

 סעיף

לשנה שהסתיימה ביום 

 הדירקטוריון הסברי בדצמבר 31

2020 2019 

 15,210 22,122 הכנסות
גידול במכירות נבע מ 2019ביחס לשנת  2020בשנת  בהכנסות הגידול

 ;ללקוחות גלאסבוקס

 4,197 6,790 עלות המכירות
גידול נבע מ 2019ביחס לשנת  2020בשנת  עלות המכירותב הגידול

  ;בשכר והוצאות נלוות וגידול בשרתים ושירותי ענן

 11,013 15,332  רווח גולמי

 -2020שיעור הרווח הגולמי במהלך השנים המוצגות היה: בשנת 

הירידה בשיעור הרווח הגולמי בשנת  .72.4% -2019בשנת , 69.3%

( הפחתת הכנסות נדחות מרכישת 1)-מ נובעת 2019ביחס לשנת  2020

SessionCam; ( שיעורי רווח גולמי נמוכים יותר של 2)-ו

SessionCam . 

הוצאות מחקר 

 ופיתוח, נטו
3139, 6135, 

 2019ביחס לשנת  2020בשנת חקר ופיתוח, נטו הוצאות מב הגידול

 ;גידול בשכר והוצאות נלוות עקב גידול בכמות עובדי הפיתוחנבע מ

הוצאות מכירה 

 ושיווק
32415, 014,10 

נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  הוצאות מכירה ושיווקב הגידול

גידול בשכר והוצאות נלוות עקב גידול בכמות עובדי המכירה מ

 ;ושיווק פרסוםוהשיווק וכן מגידול בהוצאות 

הוצאות הנהלה 

 וכלליות
5,186 7572, 

נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  הוצאות הנהלה וכלליותב הגידול

גידול בשכר והוצאות נלוות וכן מגידול בהוצאות אחרות הקשורות מ

 ; SessionCamברכישת 

 ,3717 491,14 תפעוליהפסד 
בעיקר נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  התפעולי בהפסד הגידול

 ;מגידול בהוצאות מחקר ופיתוח, נטו והוצאות מכירה ושיווק

 481 308 מימוןהוצאות 

מקיטון נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  מימון בהוצאות הקיטון

הוצאות ב מגידול שקוזז חלקית)המירה בהוצאות שערוך הלוואה 

 ;ריבית בגין חכירות

 (223) (849) הכנסות מימון
מגידול נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  מימון בהכנסות הגידול

 ;עסקאות גידור והכנסות ריביתהכנסות מבהכנסות מהפרשי שער, 

הכנסות )הוצאות( 

 מימון, נטו
541 (258) 

מגידול נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  , נטומימון בהכנסות הגידול

 ;בהכנסות המימון וקיטון בהוצאות המימון

לפני הפסד 

 על הכנסה מיסים
95013, 629,7 

 2019ביחס לשנת  2020בשנת על הכנסה  לפני מיסיםהפסד ב הגידול

 ;גידול בהפסד התפעולינבע מ

מיסים על 

 ההכנסה
(15) 147 

נובע ממגן  2019ביחס לשנת  2020על הכנסה בשנת  מיסיםב הקיטון

 ;מס בגין הפחתת הנכסים הבלתי מוחשיים

 776,7 935,13 הפסד 
לפני גידול בהפסד נבע מ 2019ביחס לשנת  2020בשנת  בהפסד הגידול

 ;מיסים על הכנסה

 - (828) רווח כולל אחר
 SessionCamדוחות מטבע של תרגום הפרשי רווח כולל אחר נובע מ

  ;בליש"טאשר נקובים 

 7,776 13,107 הפסד כולל
גידול נבע מ 2019ביחס לשנת  2020 הכולל בשנת בהפסד הגידול

 ;בהפסד
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 נזילות .4

  (:דולרלהלן נתונים אודות נזילות )באלפי 

 

 

 נתוני פרופורמה .5

גלאסבוקס )" .Glassbox Digital UK Ltd, רכשה החברה, באמצעות חברת הבת, 2020באוקטובר,  15ביום 

ובעקבות זאת,  אנגליה וולס, חברה שהתאגדה בSessionCam, את מלוא הון המניות של חברת "(אנגליה

SessionCam פו לתשקיף רבהתאם, צו ברה )באמצעות גלאסבוקס אנגליה(.הפכה לחברה בבעלות מלאה של הח

אשר נועדו לשקף את נתוני החברה  ,2020-ו 2019, בדצמבר 31זה גם דוחות כספיים תמציתיים )פרופורמה( ליום 

כאמור  הבתקופה הרלבנטית. פרטים אודות ההנחות שבבסיס דוח הפרופורמ SessionCamרכישת  בהנחת

 לדוחות הכספיים )פרופורמה( האמורים. 29מצויים בביאור 

 : 2019בינואר,  1ביום שהושלמה על הנתונים בתקופת הדיווח בהנחה  SessionCamלהלן השפעת רכישת 

 סעיף

 31לשנה שהסתיימה ביום 

 הדירקטוריון הסברי בדצמבר

2020 2019 

 תזרים

 מזומנים

 מפעילות

 שוטפת

(7,131) (5,768) 

 פעילותששימשו ל נטו המזומנים הגידול בתזרים

גידול נבע מ 2019ביחס לשנת  2020בשנת  שוטפת

בחלקו על ידי עלייה בזכאים ויתרות בהפסד שקוזז 

 ;זכות ובהכנסות נדחות

 תזרים

 מזומנים

 מפעילות

 השקעה

9(11,120) (8,289) 

 פעילותנטו ששימשו ל המזומנים בתזרים הגידול

רכישת נבע מ 2019ביחס לשנת  2020השקעה בשנת 

שקוזז בחלקו על ידי ירידה  SessionCamחברת 

 ;בפקדונות

 תזרים

 מזומנים

 מימון מפעילות

30,806 6,814 
מימון בשנת  מפעילות המזומנים בתזרים הגידול

 ;גיוס ההון של החברהנבע מ 2019ביחס לשנת  2020

 מזומנים יתרת

 מזומנים ושווי

 תקופה לסוף

19,087 6,507  

 סעיף

לשנה שהסתיימה ביום 

 הדירקטוריון הסברי בדצמבר 31

2020 2019 

 21,988 30,877 הכנסות
גידול מבעיקר נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  בהכנסות הגידול

 ;במכירות ללקוחות גלאסבוקס

 9,328 10,478 עלות המכירות
גידול נבע מ 2019ביחס לשנת  2020בשנת  עלות המכירותב הגידול

  ;בשכר והוצאות נלוות וגידול בשרתים ושירותי ענן

 12,660 20,399  רווח גולמי
 -2020שיעור הרווח הגולמי במהלך השנים המוצגות היה: בשנת 

 .57.6% -2019, בשנת 66.1%

 2019ביחס לשנת  2020בשנת חקר ופיתוח, נטו הוצאות מב הגידול 743,7 871,10הוצאות מחקר 
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  (IFRS 16) 16 דיווח בינלאומי מספר יישום לראשונה של תקן .6

. לפרטים נוספים 2019בינואר,  1ביום  (IFRS 16) 16לראשונה את תקן דיווח בינלאומי מספר  ההחברה יישמ

  בדוחות הכספיים. 10וביאור ' בי2ראה ביאור 

גידול בשכר והוצאות נלוות עקב גידול בכמות עובדי נבע מ ופיתוח, נטו

 ;הפיתוח

הוצאות מכירה 

 ושיווק
143,19 742,14 

נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  הוצאות מכירה ושיווקב הגידול

גידול בשכר והוצאות נלוות עקב גידול בכמות עובדי המכירה מ

 ;בהוצאות פרסום ושיווקוהשיווק וכן מגידול 

הוצאות הנהלה 

 וכלליות
563,4 835,3 

 2019ביחס לשנת  2020בשנת  הוצאות הנהלה וכלליותב הגידול

 נבע מגידול בשכר והוצאות נלוות;

 ,66013 178,14 הפסד תפעולי

בעיקר נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  התפעולי בהפסד הגידול

 והוצאות מכירה ושיווקמגידול בהוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 ;על ידי גידול ברווח הגולמי םבחלק ושקוזז

 1,044 930 הוצאות מימון
אינו  2019ביחס לשנת  2020בשנת  מימון בהוצאות הקיטון

 ;מהותי

 (223) (849) הכנסות מימון

מגידול נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  מימון בהכנסות הגידול

מעסקאות גידור והכנסות בהכנסות מהפרשי שער, הכנסות 

 ;ריבית

הוצאות מימון, 

 נטו
81 821 

נבע  2019ביחס לשנת  2020בשנת  , נטומימון הוצאותב הקיטון

 ;, כמפורט לעילןמימומגידול בהכנסות 

הפסד לפני 

מיסים על 

 הכנסה

259,14 481,14 
ביחס לשנת  2020בשנת על הכנסה  לפני מיסיםהפסד ב הקיטון

 ;אינו מהותי 2019

מיסים על 

 ההכנסה

 )הכנסות מיסים(

(48) (554) 

ביחס  2020בשנת  )הכנסות מיסים(על הכנסה  מיסיםב הקיטון

נובע מקיטון במגן המס שנובע מהפחתות הנכסים  2019לשנת 

 ;הבלתי מוחשיים

 ;אינו מהותי 2019ביחס לשנת  2020בהפסד בשנת  הגידול 927,13 211,14 הפסד 

 (392) (335) רווח כולל אחר
אינו  2019ביחס לשנת  2020הקיטון ברווח כולל אחר בשנת 

 מהותי;

 13,535 13,876 הפסד כולל
נובע מגידול  2019ביחס לשנת  2020הגידול בהפסד כולל בשנת 

 ;בהפסד
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  (KPIsפיננסיים ותפעוליים ) מדדים .7

בחברות ( בה נעזרת החברה על מנת למדוד את ביצועיה כמקובל KPIsלהלן פירוט מדדים פיננסיים ותפעוליים )

 :SaaS)מתן שירותים מבוססי תוכנה )

 )ARR(הכנסות שנתיות חוזרות מגמת 

במונחים של גידול בהכנסות צמיחתה החברה את מודדת , SaaS)מתן שירותים מבוססי תוכנה )בתור חברת 

 . (ARR – Annual recurring revenuesהשנתיות החוזרות )

ממתן רישיון ו/או  החברההחוזרות של השנתיות משקף את ההכנסות  ARR-מדד ה: ARR-אופן חישוב ה

-, ואינו כולל הכנסות חד פעמיות, כגון שירותים מקצועיים. מדד הבמונחים שנתיים, והכל שירותי תחזוקה

ARR אשר במועד חישוב המחושב על בסיס כלל לקוחות החברה ,-ARR  החוזה עמם בתוקף; וכן תאריך

( 1): באופן הבא  מחושב ARR-ה דמד .ARR-פקיעת הרישיון / שירותי התחזוקה חל לאחר מועד חישוב ה

( מתוך החוזים כאמור מנוטרל 2) ,ARR -החישוב בתוקף למועד  יםלקוחות בעלי חוזהכלל את   החברה 

הכנסות כך שמתקבל סכום ה או הכנסות חד פעמיות אחרותו/ מקצועיים ההכנסות הכנסות משירותים סך

במידה ותקופת  מנורמלים למונחים שנתייםמנוי סכום ההכנסות החוזרות מדמי ( 3) ,מדמי מנויהחוזרות 

שער החליפין במועד חתימת בסיס על דולרים ל מתורגמיםדולר נקובים ב; חוזים שאינם החוזה שונה משנה

 החוזה. 

 1 :2020-2015בשנים בדצמבר  31ליום  ,של הקבוצההכולל  ARR-הלהלן פירוט 

 
 

והן לקוחות  (On-premisesבמרכז הנתונים של הלקוח )כולל הן לקוחות שהטמיעו את המוצר  ARR-חישוב ה

  ענן בלבד )קרי, לקוחות המטמיעים את מוצרי החברה באמצעות ענן(.

)ממועד  2015-2020הכולל של החברה לשנים  CAGR (Compound annual growth rate)-בנוסף, מוצג לעיל ה

-מטרת השימוש במדד זה היא הצגת הצמיחה של החברה, על ידי הקבוצה(.-תחילת ביצוע מכירות גלובליות על

בשנה האחרונה של התקופה  ARR-בסיס היחס בין ה-על CAGR-, ובהתאם, מחושב הARRבסיס נתוני 

                                                           
 . SessionCamמגלמים בתוכם גם את נתוני  2020יצוין, כי הנתונים המוצגים לעיל ביחס לשנת  1
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 בשנה הראשונה של התקופה המחושבת. ARR-המחושבת לבין נתוני ה

האורגני   CAGR-ושיעור ה 92% על CAGR-עמד שיעור ה, (2018-2020) שלוש השנים שקדמו למועד התשקיףב

 . 72%על 

 2020-2016:2בשנים בדצמבר  31ליום  מלקוחות ענן של הקבוצה, ARR-להלן פירוט ה

 
 

 2016-2020( של החברה מלקוחות ענן לשנים Compound annual growth rate) CAGR-בנוסף, מוצג לעיל ה

 , ראו לעיל.CAGR-בדבר אופן חישוב ה לפרטיםהקבוצה(.  ללקוחות ענן של)ממועד תחילת ביצוע מכירות 

-ושיעור ה 91%מלקוחות ענן על  CAGR-עמד שיעור ה, (2018-2020) שלוש השנים שקדמו למועד התשקיףב

CAGR   56%האורגני על. 

 1202-9201:3בשנים  , נכון לתום הרבעון הרלבנטי,בחלוקה לרבעוניםהכולל של הקבוצה  ARR-פירוט הלהלן 

 

 

                                                           
 . SessionCamמגלמים בתוכם גם את נתוני  2020יצוין, כי הנתונים המוצגים לעיל ביחס לשנת  2
 . SessionCamמגלמים בתוכם גם את נתוני  2021ורבעון ראשון לשנת  2020 לרבעון רביעי לשנתיצוין, כי הנתונים המוצגים לעיל ביחס  3
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 )ARR(פילוח הכנסות שנתיות חוזרות 

פילוחים הרלוונטיים ב 2020לדצמבר  31-נכון ל SessionCamשל גלאסבוקס ושל  ARR-להלן פילוח יתרת ה

  לפעילות החברה:

 ARR בחלוקה גיאוגרפית 

 

ARR לפי גודל לקוח 
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ARR לפי ענף פעילות הלקוח 

 

בפילוחים הרלוונטיים  ,2021 ,במרץ 31-נכון ל SessionCamשל גלאסבוקס ושל  ARR-להלן פילוח יתרת ה

  לפעילות החברה:

ARR בחלוקה גאוגרפית 
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ARR  לקוח גודללפי 

 

 

ARR לפי ענף פעילות לקוח 
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 ARR במונחיהערכות צמיחה 

(  Pipeline-תחזית הנגזרת מה) top-downעל גישת  מבוססות ARRצמיחה של החברה במונחי ההערכות 

 צפי שיעור שימור הלקוחותבסיס על כן לצורך הערכת סכום העסקאות החדשות שייסגרו בשנים הבאות ו

צבר המכירות ( 1)לוקחת בחשבון מספר פרמטרים:  top-down-. גישת ה(Gross retention)במונחים דולריים 

(Pipeline ) נתונים היסטוריים של  עלהמבוסס ( צפי הגידול בצבר המכירות של החברה 2) ;של החברההנוכחי

היסטוריים של החברה  הזדמנויותשיעורי סגירת ( 3)-ו ;הצפוי של ההזדמנויות ןקצב יצירת ההזדמנויות וגודל

(Conversion Rate .)  

 .Total ARR vsיתרת הכנסות שנתיות חוזרות לעומת תזרים שלילי מצטבר מפעילות שוטפת והשקעה )

Accumulated Cash Burn) 

, Burn Multiple, מודדת החברה את ביצועיה גם במונחים של SaaS)מתן שירותים מבוססי תוכנה )בתור חברת 

תזרים מגיוסי הון,  בנטרול, סך התזרים השלילי המצטבר של החברה( 1) ידי חלוקה של-אשר מחושב על

השנתיות החוזרות של יתרת ההכנסות סך ( 2)-ב ,תקבולים ממימוש אופציות ותשלומים בגין רכישת חברות

מדד זה מציג את היחס המצטבר בין ההשקעה של החברה להשגת לקוחות לבין יתרת ההכנסות  החברה.

השנתיות החוזרות של החברה, קרי מהי ההשקעה הנדרשת מצד החברה כדי להפיק כמות הכנסות חוזרות 

  מסוימת.

 (1)החברה וכולל את הרכיבים הבאים:  דוח תזרים המזומנים שלעל בסיס של החברה מחושב  Cash Burn-ה

ותנועה  ותתזרימי מזומנים מפעילות השקעה, בנטרול רכישת חבר  (2) ;תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

)הכלולים בתזרימי מזומנים מפעילות  תשלומי ריבית ופירעון התחייבויות בגין חכירה (3) ;לזמן קצר תבפיקדונו

)הכלולים בתזרימי  ממשלתיים ופירעון התחייבות בגין מענקים ממשלתייםקבלת מענקים  (4)-ו ;מימון(

 . מזומנים מפעילות מימון(

 

 להלן פירוט יחס יתרת הכנסות שנתיות חוזרות לעומת תזרים שלילי מצטבר מפעילות שוטפת והשקעה:

 

דולר  1.07השקיעה ( SessionCam השפעת רכישת )בנטרולהקבוצה , 2020בדצמבר,  31נכון ליום  לעיל, כמפורט

 Craft ידי-על ות המידה שפורסמו( שייצרה. בהתאם לאמARRדולר הכנסות שנתיות חוזרות ) 1על כל 
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Ventures באתר Medium.com  ממקם את החברה ברף העליון של קטגוריית  (, יחס זהלעיל)כמפורט

"Great". אשר משקףמיליון דולר המשקף לחברה 64-סך גיוסי ההון של החברה עד למועד התשקיף עמדו על כ , 

נכון ליום  ; ו0.52( של ARR/VCיחס של יתרת הכנסות חוזרות לסך גיוסי הון ), 2020בדצמבר,  31נכון ליום 

  .0.55על יחס יתרת הכנסות חוזרות לסך גיוסי הון כאמור עמד משקף , 2021במרץ,  31

 (etention rateR(שיעורי שימור הלקוחות 

( על בסיס USD$ Retention rateנוסף בו נעזרת החברה הינו "שיעור שימור הלקוחות הקיימים" ) מדד תפעולי

ARR שיעור שימור הלקוחות הקיימים מחושב בנפרד תוך התחשבות בלקוחות שעזבו ו/או הקטינו את רמת .

את רמת  והגדיל( או תוך התחשבות בלקוחות שעזבו ו/או הקטינו/Gross retentionההכנסות החוזרות )

משקף את הלקוחות   Gross retention-ל Net retention-(. הפער בין הNet retentionההכנסות החוזרות )

 שהגדילו את רמת ההכנסות שלהם כתוצאה מגידול בשימוש במוצרי החברה. 

 דולר(אלף  250להלן פירוט שיעורי שימור הלקוחות השנתי תוך חלוקה ללקוחות גדולים )הכנסות שנתיות מעל 

במרץ,  31-, ו2018-2020בדצמבר,  31אלף דולר(, נכון לימים  250-ולקוחות בינוניים )הכנסות שנתיות מתחת ל

2021: 
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 (ROI - Return on Investmentה )החזר השקע

שימוש במוצרי כתוצאה משל לקוחותיה  (Return on Investment - ROIהחברה מודדת את החזר ההשקעה )

משמוש הנובע  מניעת אובדן הכנסותו/או  הגידול בהכנסות הסך המוערך של (1) ידי חלוקה שלעל , החברה

 מניעת אובדן הכנסותו/או  הסכום המוערך של הגידול בהכנסותי. עלות הרישיון השנת( 2)-ב ; במוצרי החברה

מכפלה של הסכום המוערך של הגידול  –גידול בהכנסות  (1): באופן הבאמחושב  ,הנובע משמוש במוצרי החברה

 – מניעת אובדן הכנסות (2)-ו ;עסקה הממוצעשימוש במוצרי החברה בסכום המבכמות העסקאות הנובע 

בסכום  ,שימוש במוצרי החברהשנמנע כתוצאה מכמות העסקאות הקיטון במכפלה של הסכום המוערך של 

 .העסקה הממוצע

  המימון קורותמ .8

 כמפורט להלן:  ינםהקבוצה הות המימון העיקריים של מקורפרסום תשקיף זה,  למועד

 הנפקת ניירות ערך .8.1

 .זה לתשקיף 3לפרק  3.2.2ראו סעיף  ,לפרטים נוספים בקשר עם השקעות בהון החברה

 מימוש אופציות או המרת ניירות ערך הניתנים להמרה למניות החברה .8.2

 .לתשקיף זה 3לפרק  3.2.2החברה ראו סעיף לפרטים נוספים בקשר עם מימוש אופציות של 

  מימון בנקאי .8.3

 תשקיףל 6לפרק  6.28.2לפרטים אודות מסגרת אשראי בה התקשרה החברה לאחר מועד הדוח, ראו סעיף 

 . זה
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 ממשלתיים ואחרים מענקים .8.4

 זה.  לתשקיף 6בפרק  6.24 החברה ראו סעיף פיתוח שקיבלה ענקינוסף אודות מ למידע

החברה מעריכה את נגישותה למקורות מימון כגבוהה לאור חוסנה הפיננסי, יציבות פעילות הליבה והקשרים 

והכול בשים לב , , כמו גם נגישות לשוק ההון הישראליקרנות השקעות ברחבי העולםהענפים שיצרה עם 

  אל ובעולם.להשלכות האפשריות של המשך התפשטות נגיף הקורונה על זמינות מקורות האשראי בישר

 ההדוח, ולאחרי בתקופתמהותיים  םאירועי .9

 הכספיים יהלדוחות 31 ראו ביאור בקשר עם אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה, לפרטים נוספים

  .2020בדצמבר,  31המאוחדים של החברה ליום 

 (COVID-19) השפעות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה .10

( "הנגיףאו " "נגיף קורונה( )"COVID-19, התפרץ בעולם נגיף הקורונה )2020שנת  במהלך הרבעון הראשון של

אשר החל להתפשט במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל. להתפשטות הנגיף השפעות מקרו ומיקרו כלכליות 

ר רחבות היקף, אשר מטבע הדברים בעלות השפעה מהותית על פעילות הקבוצה. התפשטות הנגיף גרמה בין הית

ת אספקה, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה אולשיבוש בשרשר

ממשלת ישראל וממשלות רבות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ 

 לשנת עון השניובעולם. כמו כן, בהתאם להוראות ממשלת ישראל, לקראת סוף הרבעון הראשון ובתחילת הרב

צעדים שונים הכוללים, בין היתר, צמצום משמעותי של הפעילות העסקית ותרבות הפנאי, בידוד ננקטו , 2020

חשודים בהידבקות בנגיף, צמצום תחבורה ציבורית, סגירה כוללת של מערכת החינוך, הנחיה להימנע מלהגיע 

יסור התקהלות למקומות עבודה מקום שאינו מוגדר כמקום עבודה חיוני, ביטולי טיסות וסגירת גבולות, א

ומגבלות נוספות. צעדים אלו הביאו להאטה מהותית של הפעילות העסקית של המשק הישראלי וכן, השפיעו 

 לרעה על הפעילות הכלכלית הגלובלית. 

 במספר היבטים: ,על פעילות החברה הטילה מגבלותהנגיף  התפשטות

i.  לחשש בשווקים, להקפאה של משבר הקורונה, בין היתר, , הוביל 2020במהלך הרבעון השני והשלישי לשנת

הקבוצה, להשבתה של כח אדם אצל לקוחות תקציבים לטובת רכש חדש מצד לקוחות פוטנציאליים של 

הפרונטליות פגישות ה פוטנציאליים אשר השפיע על רכיכשת והטמעת מערכות חדשות כאמור, וכן הופסקו

מגבלות על תנועת אזרחים, עובדים, כמו כן, הושתו  ים.של נציגי הקבוצה עם לקוחות פוטנציאלי

 . כלכלית עולמיתנרשמה האטה התקהלויות, התכנסויות ובידודי עובדים וכמובן 

ii.  מחוץ למדינה בה הם להיפגש עם לקוחות גורמים הרלבנטיים בחברה ל אפשרומגבלות על טיסות, אשר לא

 .פועלים

iii.  כנסים בנוכחות פיזית, כחלק ממערך השיווק שלה.האיסור על התקהלות לא אפשר לחברה לקיים 

על הרחבת , (2020שנת )קרי, ברבעון השני והשלישי ל , בייחוד בתחילת משבר הקורונהלשלילה כל אלו השפיעו

בסגירת עסקאות חדשות  כאמורלהאטה בתקופה  והובילו, השימוש בטכנולוגיה של החברה על ידי הלקוחות

 . של הקבוצה ת בצמיחההאטה מסוימכנגזרת מכך גם לו

 : חברה במספר אופניםה השפיעו ומוסיפים להשפיע לחיוב עלמאידך, השינויים העולמיים בתקופת הקורונה 

i.  ,צמיחה בביקוש ובצורך במוצרי החברה ובשירותיה, לאור הגידול הרב בשימוש בערוצים הדיגיטליים

ברשת האינטרנט ובפלטפורמות המובייל השונות בזמן משבר נגיף הקורונה, אשר באה לידי ביטוי כבר 
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 .2020ברבעון הרביעי לשנת 

ii.  הנוכחית לקדם פרויקטים ועסקאותהמעבר למפגשים וירטואליים והתובנה מצד הלקוחות כי זו הדרך, 

באופן משמעותי ביותר כשמדובר במדינות בהן  )אףצמצמו את הוצאות הנסיעה למפגשים עם הלקוחות

 .של הקבוצה , וכן את הוצאות השיווק(לא נמצאים אנשי מכירות של גלאסבוקס

לערוצים הדיגיטליים, ניתן ת התפשטות נגיף הקורונה, וכן את התוצאה של האצה במעבר והשפע די לסכם אתכ

 להתייחס לשני רבדים של מוצרים תומכים בערוצים הדיגיטליים:

i. ברובד זה, פועלים למשל גופים שעיסוקם )רובד א'( טלייםירובד המאפשר את השימוש בערוצים הדיג :

הוא הקמת תשתיות רשת ותשתיות אינטרנט, מכשירי קצה שנגישים לאינטרנט או מאפשרים גישה, בניה 

 ( לצורך פעילות בערוצים אלה ועוד.complianceשל אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל, פתרונות ציות )

ii. רובד זה כולל למשל גופים שמוכרים פתרונות לשיפור )רובד ב'( רובד התומך בערוצים הדיגיטליים :

ניטור תקלות  והאפליקציות, טתשתיות האינטרנט, ייעול וטיוב חוויית המשתמש, שיפור אתרי האינטרנ

 בערוצים אלה ועוד.

החברה פעילה בעיקר ברובד ב', בתחום ייעול וטיוב חווית המשתמש, סיוע לשיפור אתרי נכון למועד דוח זה, 

האינטרנט והאפליקציות וניטור תקלות. החברה החלה לאחרונה גם לפעול ברובד א', בתחום של פתרונות ציות 

 לצורך פעילות בערוצים הדיגיטליים.

במקרים מסוימים, הואטה  מאידך,ולהערכת החברה, בראשית המגפה הואצה הצמיחה של פעילות רובד א' 

, הואצה הצמיחה ולאחר פרוץ מגפת הקורונה 2020בשלב מאוחר יותר במהלך שנת הצמיחה של פעילות רובד ב'. 

 הוביל שמשבר הקורונהנראה  להערכת החברה, בהכללה,של פעילות רובד ב', כנגזרת של הצמיחה ברובד א'. 

בשל העובדה וזאת הואטה והיתה פחות מהמצופה טרם המשבר,  2020שנת  במהלך הקבוצהשל שהצמיחה לכך 

באופן הצמיחה גדלה  יחד עם זאת, ;שעסקים גדולים רבים הקפיאו תקציבים ועצרו כמעט כל פעילות שהיא

עסקים רבים הערוצים גדלה ההסתמכות של  במהלכו ,2020שנת של  מהרבעון הרביעיהחל  משמעותי

 .2021להערכת החברה המגמה תמשך גם בשנת  .הדיגיטליים

חידשו את הרישיון ורכשו רישיון  2020כמעט כל לקוחות החברה שהגיעו לשלב חידוש הרישיון במהלך שנת 

  לשנה / מספר שנים נוספות. החברהלקבלת שירותי 

בשנים האחרונות, לרבות  זה, על רקע המעבר לשימוש בכלים דיגיטליים נכון למועד תשקיףלאור האמור לעיל, 

אתרי אינטרנט ואפליקציות מובייל, שהינו חלק מתהליך הגלובליזציה וההתקדמות הטכנולוגית, וכן על רקע 

צמיחה בביקוש ובצורך למוצרי ושירותי החברה, לאור הגידול בשימוש ברשת האינטרנט ובפלטפורמות 

, לא צפויה פגיעה משמעותית בתחום פעילותה בטווח להערכת החברה ,ות בזמן משבר הקורונההמובייל השונ

 שנבעושינויים תקציביים מ. עם זאת, הענף נפגע בטווח הקצר כתוצאה נגיף הקורונההארוך בשל התפשטות 

מגבלות , מהשבתת כוח אדם ומקומות עבודה בארץ ובעולם, השתת משינויים בסדרי העדיפויות של הלקוחות

  על תנועת אזרחים, עובדים, התקהלויות, התכנסויות ובידודי עובדים.

 הקבוצההשפעות ספציפיות של השלכות משבר הקורונה על פעילות 

של השפעות משבר הקורונה על  הניתנות לכימות ספציפימעבר למתואר בסעיף זה לעיל לא נרשמו השלכות 

  .פעילות הקבוצה

ביאור לפרק א' לדוח זה ו 10 הסיכונים הכרוכים בהתפשטות מגפת הקורונה ראו סעיף לפרטים נוספים בדבר

 .לתשקיף זה 9השנתיים של החברה המצורפים לפרק לדוחות הכספיים  א'1



 
 69-ו

הן בבחינת מידע , כמתואר לעילשל החברה נגיף הקורונה על פעילותה התפשטות ההשלכות האפשריות של 

אשר התממשותן אינה וודאית ואינה מצויה בשליטת החברה. , יירות ערךכהגדרתו בחוק נ, צופה פני עתיד

ומשתנה ) מידע זה מבוסס בעיקרו על מידע פומבי ביחס לנגיף הקורונה כפי שהוא קיים למועד פרסום הדוח

ועל הערכות החברה המתבססות, בין היתר, על המידע הידוע במועד פרסום דוח זה. יובהר, כי אין כל  (תדיר

שההערכות יתממשו, כולן או חלקן, והן אף עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלו שהוצגו לעיל,  וודאות

בשל תלותן בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה, כגון, שינויים ומגמות בהתפשטות תר, וזאת בין הי

ספקי החברה והחלטות עסקיות של לקוחות והחלטות הגורמים המוסמכים בארץ ובעולם , נגיף הקורונה

 בארץ ובעולם.

 ממשל תאגידי היבטי .ב

 תרומות נושא מתן מדיניות החברה ב .11

 ,קשות תרומה אשר מתקבלות אצל החברה נשקלות לגופןבלא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות.  חברהה

 סכומיםהחברה בתקופת הדוח לא תרמה  כון למועד התשקיף, אין לחברה התחייבות למתן תרומות בעתיד.ונ

  מהותיים.

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .12

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית המספר המזערי של  ,דירקטוריון החברה בהתאם להחלטת

וזאת דירקטורים,  (2שני ) הינו, 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92הראוי לחברה, בהתאם לסעיף 

ת בהכנת דוחותיה הכספיים של והחשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית המתעוררבהתחשב באופי הסוגיות 

 בדירקטוריון מכהנים כיום. פעילותה ומורכבות והיקף החברה של גודלה, החברה של פעילותה תחומיהחברה, 

. גיטרמר ג'יימס ל. ליאנג ומר גל : הלןדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כדל (2) שני החברה

 .זה לתשקיף 7 פרקל 7.1 סעיף ראו, אלו לדירקטוריםנוספים באשר  לפרטים

 דירקטורים בלתי תלויים .13

 בהתאם, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים התשקיף מועדלנכון 

  הראשונה לחוק החברות. התוספתלהוראות 

 של החברהגילוי בדבר המבקר הפנימי  .14

כון למועד התשקיף, טרם מונה מבקר פנימי לחברה. החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לאחר השלמת ההנפקה נ

 על פי תשקיף זה, בהתאם למועדים הקבועים בדין.

 המבקר של החברה רואה החשבוןגילוי בדבר  .15

 זהות רואה החשבון המבקר (1)

 PwC Israel ,קסלמן וקסלמן הינו ושל החברות הבנות של החברה החברההחשבון המבקר של  הרוא

  "(.החשבון המבקר רואה)"
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 שכר רואה החשבון המבקר (2)

בגין ושעות העבודה שהושקעו על ידו נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר  להלן

 2019-ו 2020לשנים , שירותים הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס שירותי ביקורת

  :דולרבאלפי 

ושירותים  שירותי ביקורת 
 קשורים לביקורת

 שירותי מס

 שעות שכ"ט שעות שכ"ט 
2020* 150 1,400 - - 
2019 12 400 - - 

 

של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין הנהלת  המבקררואה החשבון  טרחתשכר 

החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על כמות השעות המושקעות על ידי רואה 

 . דירקטוריון החברההחשבון המבקר מאושר על ידי טרחת רואה  שכרהחשבון המבקר. 

 על התשקיף.  עבודהה את שעות כולל 2020שכר הטרחה בשנת * 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי .ג

 מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון .16

 , מצורפת כנספח לדוח הדירקטוריון.2020בדצמבר,  31י פירעון, נכון ליום מצבת התחייבויות החברה לפי מועד

  ומהותיות מאוד הערכות שווי מהותיות .17

 SessionCam, בקשר עם רכישת 2021במאי,  9מיום  מאודמהותית עראית מצורפת לדוח זה הערכת שווי 

 ב)ט( לתקנות הדוחות:8בהתאם לתקנה  ,שוויההערכת עם להלן תמצית הנתונים בקשר . "(הערכת השווי)"

 SessionCamנכסים בלתי מוחשיים שנבעו מרכישת  : זיהוי נושא ההערכה

 15.10.2020 :עיתוי ההערכה

מועד ההערכה אילו שווי נושא ההערכה סמוך לפני 

כללי החשבונאות המקובלים, לרבות פחת והפחתות, 

לא היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם להערכת 

 :השווי

 ל.ר. 

 )לפי עתודה למס(   אלפי דולר 10,883 –קשרי לקוחות  שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה:
 י עתודה למס(נ)לפ  אלפי דולר 751 –טכנולוגיה 

  אלפי דולר 14,832 –מוניטין 

פרופ' הדס גלנדר,  - פרטים אודות מעריך השווי

רו"ח, שותפה, מנהלת תחום הערכות שווי ומודלים 

 :כלכליים

 

 השכלה

  ,תואר ראשון בחשבונאות מהמסלול האקדמי המכללה למנהל

 ראשון לציון.

 .תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית , ירושלים 

 שבע.-גוריון, באר-בהצטיינות מאוניברסיטת בן תואר ד"ר 

 .רואת חשבון מוסמכת בישראל 

 ניסיון מקצועי  
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במסגרת תפקידה מלווה פרופ' הדס גלנדר פרויקטים מול חברות מובילות 

בארץ ובעולם, בתחומי פעילות וענפים שונים כגון: טכנולוגיה, פיננסים, 

כמו כן, במהלך תפקידה  פארמצבטיקה, אנרגיה, תשתיות, נדל"ן ותעשייה.

מלווה ומייעצת לחברות בתחומי הערכות שווי לצרכים עסקיים )הערכות 

שווי וחוות דעת הוגנות( ולצרכים חשבונאיים )הקצאת עלויות רכישה, 

הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים, הערכת שווי אופציות לעובדים וכו'(, 

  שפט.סיפקה חוות דעת כלכליות כעדה מומחית מטעם בית מ

 DCF   מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את ההערכה, 

  בהתאם למודל ההערכה: 
  :שיעור ההיוון ששימש לצורך הערכת שווי הנכסים הבלתי מוחשיים

WACC – 15% 12% –; טכנולוגיה 12% –; קשרי לקוחות. 

  2% –שיעור צמיחה בטווח הארוך 

  אלפי דולר. 12,284–גרט ערך 

  .2020לדוחות הכספיים של החברה לשנת  5ביאור  ראו ,כאמורשווי הבקשר עם הערכת נוספים לפרטים 

 2021, ביוני 4

 
 

  
 

 בריאן אברהמסמר   מר ירון מורגנשטרן

 דירקטוריוןהיו"ר   החברה מנכ"ל
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 נספח

  2020דצמבר, ב 31מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום 
 

אג"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי  .א

על בסיס  –החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד 

 :(ולר ארה"בדנתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

תשלומי ריבית 

ללא ניכוי ו )ברוט

 ס(מ

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

 חמישית

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

 

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל  .ב

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של  –השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד 

 :(ארה"בדולר )באלפי  התאגיד )דוחות "סולו"(

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ
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על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי  –אשראי בנקאי מבנקים בישראל  .ג

 :(דולר ארה"ב

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי  –אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל  .ד

  :(דולר ארה"ב

  תשלומי קרן

 

שקלי 

צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

תשלומי ריבית 

ללא ניכוי ו )ברוט

 ס(מ

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

 - - - - - - - - - שנה שלישית

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה חמישית 

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים  –חוץ בנקאי ואג"ח , סך אשראי בנקאי, ד-טבלת סיכום לטבלאות א .ה

  :(דולר ארה"בשל התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית
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  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

על בסיס נתוני דוחות  –)בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי( חשיפת אשראי חוץ מאזני  .ו

  :(דולר ארה"בכספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

 

של כלל החברות המאוחדות, )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי( חשיפת אשראי חוץ מאזני  .ז

דולר למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל )באלפי 

  :(ארה"ב

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ
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אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן , סך יתרות האשראי הבנקאי .ח

  :(דולר ארה"בד לעיל )באלפי -תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

לפי  סה"כ

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד  .ט

  :(דולר ארה"בהמדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

לפי  סה"כ

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת  .י

התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או 

 (:דולר ארה"בבעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח )באלפי 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 מדדצמוד 

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה
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  תשלומי קרן

 
שקלי 

 מדדצמוד 

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

סה"כ לפי 

 שנים

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח  .יא

 (:דולר ארה"בהמוחזקים ע"י חברות מאוחדות )באלפי 

  תשלומי קרן

 
שקלי 

 צמוד מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד
 אחר --- --- דולר יורו

ו תשלומי ריבית ברוט

 ס(ללא ניכוי מ)

לפי סה"כ 

 שנים

 - - - - - - - - - שנה ראשונה

 - - - - - - - - - שנה שניה

שנה 

 שלישית
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - שנה רביעית

שנה 

חמישית 

 ואילך

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ

 

 :2020בדצמבר,  31-ל יתרות מזומנים .יב

ל ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים ש מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים (1

 .17,960 (:דולר ארה"בהתאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע סחירים ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים מאוחדים  (2

 .21,087 :(דולר ארה"בשל התאגיד )באלפי 
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 השליטה בחברה .7.1

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.5לפרטים אודות השליטה בחברה, ראו סעיף 

  דירקטוריון החברה .7.2

 להלן פרטים אודות חברי דירקטוריון החברה:

שם 
 Brian Abrams James Lee מורגנשטרןירון  ירון גואטה הדירקטור

Liang Lisa Hammitt Zachary Gut גל גיטר 

 032284945 031830490 תעודת זהות
475655701 

תעודת זהות )
(אמריקאית  

495734357 
תעודת זהות )

(אמריקאית  

552064647 
תעודת זהות )

(אמריקאית  

תעודת ) 505837869
(אמריקאיתזהות   065658577 

 12.08.1982 03.05.1984 13.11.1962 17.05.1957 04.12.1977 24.04.1975 31.10.1974 תאריך לידה

מען להמצאת 
 כתבי בי דין

הוד  17אשכול 
 השרון

49 Christchurch 
Avenue, 

London, N12 
0DG 

260 N. 
Josephine, 
Suite 300, 

Denver CO 
80209 USA 

555 Bishop 
Gate Lane, 
Unit 2401, 

Jacksonville, 
FL 32204 

22 Asbury Road, 
Huntsville AL 

35801 

 
Brighton Park 
Capital; 330 

Railroad Ave; 
Greenwich, CT 

06880 
 

, תל 1משה קול 
 אביב

 

 ישראלית אמריקאית אמריקאית אמריקאית אמריקאית אנגלית ישראלית נתינות

חברות 
ועדה או וב

בוועדות 
 דירקטוריון

- - - - - - - 

האם 
דירקטור 
חיצוני, 
חיצוני 

מומחה או 
 בלתי תלוי

- - - -  
- 

 
- - 

  : ניהול החברה7פרק 
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שם 
 Brian Abrams James Lee מורגנשטרןירון  ירון גואטה הדירקטור

Liang Lisa Hammitt Zachary Gut גל גיטר 

התאריך בו 
החל לכהן 
 כדירקטור

2.12.2010 2015.12.31  2014.11.2  2020.08.31  2.4.2020 2.4.2020 8.7.2020 

השכלתו 
בציון 

המקצועות 
או התחומים 

שבהם 
נרכשה 

ההשכלה, 
המוסד שבו 

נרכשה 
והתואר 

האקדמי או 
התעודה 

המקצועית 
שהוא מחזיק 

 בהם

BA in 
computer 

science from 
The Academic 
College of Tel 

Aviv. 
Graduated on 

2000 

B.S. in 
Industrial 

Engineering 
ben Gurion 

University 2001 
and MBA from 

Ben Gurion 
University in 
Israel 2005. 

B.A. in 
Government 

from Harvard 
University 2000 

M.B.A. - 
University of 

Chicago 
School of 

Business 1984, 
Sc.B. - 

Applied 
Mathematics/ 
Economics, 

Brown 
University 

1979 

 
BA University 
of California at 

Berkeley: (1) 
Political 

Science; and, (2) 
French 1985 

 
Graduate 

Certificate from 
Harvard 

Business School 
in Executive 
Education in 

2018 

 
Harvard 

University (MBA 
2013) and 

Georgetown 
University (BA 

2007) 

BA- Economics, 
Technion Institute 

2009, Mba, 
Wharton School 
Of Business 2012 

האם הינו 
בעל 

מומחיות 
 חשבונאית

ופיננסית או 
בעל כשירות 

 מקצועית

רות שיעל כב
 מקצועית

רות שיבעל כ
 מקצועית

בעל מומחיות 
חשבונאית 

בעל ו ופיננסית
רות מקצועיתשיכ  

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ובעל  ופיננסית
כשירות 
 מקצועית

מומחיות  תבעל
חשבונאית 

בעל ו ופיננסית
 כשירות מקצועית

בעל מומחיות 
 ופיננסיתחשבונאית 

בעל כשירות ו
 מקצועית

בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

ובעל כשירות 
 מקצועית

התעסקותו 
בחמש 
השנים 

 האחרונות

מנהל טכנולוגיות 
 ראשי בחברה

 מנכ"ל החברה
היום( -2015)  

 
יועץ בחברת 

Gridspace Inc.  
היום(-2018)  

President at 
Ibex Investors 

 היום(-2016)

Operating 

Partner at 

Updata 

Partners V, 

L.P. ספטמבר )  

היום(-2020  

 

 
Board Advisor 
at Sumo Logic 

Inc. 
היום( -2020)  

 
EVP, AI and 

CTO 
 Davidson בחברת

היום( -2020)  

CEO at Black 
Pearl from 
((1997-2003 

Salesforce - 
Vice 

President, 

Partner, Brighton 
Park Capital ) 

היום(-2019)  
 

Apax Digital 
Principal, 

(2017-2018) 
 

Summit Partners 
(2008-2017) 

 
 

Associate Partner 
at McKinsey & 

Company 
(2012-2020) 

 
Managing 

Director at Ibex 
Investors 

(2021-2020)  
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שם 
 Brian Abrams James Lee מורגנשטרןירון  ירון גואטה הדירקטור

Liang Lisa Hammitt Zachary Gut גל גיטר 

Finance and 
Business 

Operations 
(2011-2015) 

Vice 
President, 

IBM Watson 
(2016-2015)  

Global Vice 
President, 
Artificial 

Intelligence and 
Data בחברת  

VISA 

(2020-2017)  

פירוט 
התאגידים 
בהם מכהן 
 כדירקטור

- Lucinity group 
ehf 

Silk 
Technologies 

Inc., Continual 
Ltd., Nexar 
Inc., Gauzy 
Ltd., Revel 

Transit Inc., 
and Trap Data 
Security Ltd. 

 
 

Director at 
Acclivity 

Health 
Systems; 

Director at 
Vincere 

Biosciences; 

Director at 
Medical 
Tracking 

Solutions; – 
 

Chairwoman of 
the Board of a 

private 
company, 

Beseeq, Inc. 
 

Independent 
Director in 

Clear Channel 

AppviewX, Inc. 

Cobwebs 
Technologies 

Ltd. 

Gauzy Ltd. 

Talenya Ltd. 

Trap Data 
Security Ltd. 

Glassbox Ltd. 

Groundwork 
BioAg Ltd. 

 
Oribi, Inc. 

האם הוא 
עובד 

בחברה, 
חברת בת, 

חברה 
קשורה או 
 בעל עניין

 בחברה

 עובד בחברה
כמנהל 

 טכנולוגיות ראשי

; מנכ"ל החברה
ידי -מועסק על

החברה הבת 
בריטניה ומעמיד 
שירותים לחברה 

מכוח 
Intercompany 

Services 

-- -- -- -- -- 
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שם 
 Brian Abrams James Lee מורגנשטרןירון  ירון גואטה הדירקטור

Liang Lisa Hammitt Zachary Gut גל גיטר 

Agreement 
שנערך בין 

החברה לחברה 
הבת בריטניה. 
מר מורגנשטרן 
כפוף ארגונית 
לדירקטוריון 

 החברה.
האם הוא בן 
משפחה של 

בעל עניין 
 אחר בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא לא

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 

רואה אותו 
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך 
עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 12)א()92
לחוק 

 החברות

 כן כן כן כן כן לא לא

 
החברה לפעול למינוי דירקטורים חיצוניים, בהתאם להוראות יצוין כי עד לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו תהפוך החברה לחברה ציבורית, בכוונת 

  סימן ה' לפרק הראשון לחלק השישי של חוק החברות.
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 נושאי משרה בכירה .7.3

 נכון למועד התשקיף, מכהנים בחברה נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים כמפורט להלן: 

 

שם נושא 
 המשרה

 יואב שרייבר
חנן 

 בלומשטיין
 אסים זאהר אייל מאור גבי קורן הילה בזאר יצחק טמבור קובי קרליבך

מארק 
 פלהרטי

 קווין גודינגס

 034414359 066235631 033539792 025629841 029408838 תעודת זהות
593977503 

תעודת זהות )
(אמריקאית  

082825454 
505643470 

 דרכון)
(אמריקאי  

560094074 
)דרכון 

 אמריקאית(

466421517 
(דרכון בריטי)  

 17.4.1968 9.3.1968 15.12.1967 3.9.1965 21.1.1972 9.9.1978 4.11.1982 27.10.1976 10.2.1974 16.6.1972 תאריך לידה

תפקיד 
שממלא 

/  בחברה
 בחברה בת

COO 
GM EMEA 
and APAC 

סמנכ"ל 
 כספים

סמנכ"ל 
 ויועץ משפטי

סמנכ"לית 
 משאבי אנוש

GM 
Americas 

SVP, 
Global CS 

 סמנכ"ל שיווק
Chief 

Growth 
Officer 

מנכ"ל חברת 
SessionCam 

התאריך שבו 
החלה 
 כהונתו

2010.12.2  2010.12.2  02.10.2018 29.10.2017 18.2.2018 23.1.2019 1.1.2019 4.1.2021 15.4.2021 1.4.2009 

האם בן 
משפחה של 
נושא משרה 

בכירה 
בחברה או 

של בעל עניין 
 אחר בחברה

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

השכלתו 
בציון 

המקצועות 
או התחומים 

שבהם 
נרכשה 

ההשכלה, 
המוסד שבו 

נרכשה 
והתואר 

האקדמי או 

Master’s 
degree in 

Business and 
Administration 

from 
Northwestern 
University’s 

Kellogg 
School of 

Management 
2007, and a 

BA  במדעי
המחשב 

ומתמטיקה 
 ת)אוניברסיט

אילן(, -בר
1999 

 

BA 
חשבונאות 

וכלכלה 
)אוניברסיטת 

ת"א, 
ישראל(, 

2001 

 

MBA 

LLB 
במשפטים 

וכלכלה 
אוניברסיטת 

בר אילן, 
ישראל(, 

2009 

 

LLM 
משפטים 

BA  במדעי
החברה 

)האוניברסיטה 
הפתוחה, 

 2008ישראל(, 

 

MBA  בייעוץ
ארגוני )הקריה 

האקדמית 
אונו, ישראל(, 

BA in 
Behavioral 

Sciences 
from the 

College of 
Management 

1997 EMBA 
from Kellogg 

school of 
Management 

BSC in 
Computer 
Science, 

City 
College of 
NY, 1997 

Bachelor of 
Science in 
Marketing 

from 
University of 
Connecticut 

1990 

Masters in 
Business 

Administration 

Bachelor of 
the Arts in 

Business and 
Government, 

University 
of Notre 

Dame, 1990 

B/TEC 
Higher 

National 
Diploma - 
Computer 
Studies, 
Norwich 

City 
College, 

1989 
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שם נושא 
 המשרה

 יואב שרייבר
חנן 

 בלומשטיין
 אסים זאהר אייל מאור גבי קורן הילה בזאר יצחק טמבור קובי קרליבך

מארק 
 פלהרטי

 קווין גודינגס

התעודה 
המקצועית 

שהוא מחזיק 
 בהם

Bachelor’s of 
Science in 
Economics 

and Computer 
Science from 

Bar-Ilan 
University 

1998 

במימון, 
חשבונאות 
ומערכות 

מידע 
טכנולוגיות 

)אוניברסיטת 
ת"א, 

ישראל(, 
2004 

)אוניברסיטת 
בר אילן, 
ישראל(, 

2010 

2012 from 
Northwestern 
College 2008 

from 
University of 
Hartford 1993 

 

עיסוק בחמש 
השנים 

 האחרונות
COO בחברה 

CVO & GM 
ROW בחברה 

 

CFO 
 2018בחברה )

 עד היום(

CFO 
בחברת 

Harom.ie 
(2018-2016)  

יועץ משפטי 
 2017בחברה )

 עד היום(

עו"ד, משרד 
שריר שיוו 

2011-ושות' )
2017)  

 

סמנכ"לית 
משאבי אנוש 

 2018בחברה )
 עד היום(

אחראית 
משאבי אנוש 

בחברת 
Honnywell 

(2018-2017)  

 

GM 
Americas  

בחברת הבת 
 2019ארה"ב )

 עד היום(

VP Americas 
in Twiggle 
Inc (2018) 

VP Americas 
in Indegy inc 
(2017-2018) 

EVP 
Americas in 
Panaya Inc. 

(2013 -2017( 

-ו VPיועץ, 
SVP 

שירותים 
מקצועיים 

בחברה הבת 
 2016ארה"ב )

 עד היום(

Director of 
Professional 
Services at 

Audiocodes 
(2014-2016) 

סמנכ"ל שיווק 
בחברת הבת 

עד  2021ארה"ב )
 היום(

Chief 
Marketing 
Officer and 

SVP in 
Ellucian 

(2019-2020) 

Chief 
Marketing 
Officer and 

SVP in Hitachi 
Vantara 

(2016-2018) 

COO, 
SundaySky. 
INC (2014-

2019) 

מנכ"ל חברת 
SessionCam 

עד  2019)
 היום(

מנכ"ל חברת 
ServiceTick 

Ltd 

(2017-2007)  
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  מורשי חתימה עצמאיים .7.4

)ד( לחוק ניירות 37מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת מונח זה בסעיף  (6)ששה התשקיף, לחברה  למועד

מר ירון מורגנשטרן )דירקטור ומנכ"ל החברה(; מר ירון גואטה  :נושאים מוגבליםבבסכומים ו ערך,

בחברה(; מר קובי קרליבך )סמנכ"ל הכספים של החברה;  COO)דירקטור בחברה(; מר יואב שרייבר )

הגב' -משפטי בחברה(; ויועץ סמנכ"ל ומר יצחק טמבור ) ;(CVO  &GM ROW) מר חנן בלומנשטיין

 הילה באזר )סמנכ"לית משאבי אנוש בחברה(.

 תשלומים המבוססים על שיעור של רכוש, מחזור, הכנסות או רווחים של החברה .7.5

למען הזהירות, יצוין כי מעת לעת ניתנים מענקים, לרבות מענקים הוניים, לנושאי משרה ולעובדי 

לדוח הדירקטוריון של  7לפרטים נוספים, ראו סעיף  .של החברה ARR-החברה הנגזרים משיעור ה

 .החברה המצורף לתשקיף זה

, אשר מבוססת למחקר ופיתוח ולתוכניות שיווקשקיבלה החברה תמיכה ממשלתית לפרטים בדבר 

 .זה לתשקיף 6לפרק  6.24.4בחלקה על גידול במכירות החברה, ראו סעיף 

 לתשקיף 6לפרק  6.1.3, ראו סעיף SessionCamלפרטים בדבר מנגנון התאמת מחיר בעסקת רכישת 

 .זה

   1הוראות בתקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברהעיקר  .7.6

של הדירקטורים בחברה,  והמרבילהלן יובאו עיקרי הוראות תקנון החברה בדבר המספר המזערי 

דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של 

הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. הנוסח המובא בפרק זה אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח 

 המלא של תקנון החברה. 

 של הדירקטורים בחברה והמרבימספרם המזערי  .7.6.1

דירקטורים )ובכללם הדירקטורים החיצוניים( שלושה מספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מ

 )ובכללם הדירקטורים החיצוניים(.  אחד עשר דירקטוריםולא יעלה על 

  דרכי מינויים או בחירתם של דירקטורים בחברה .7.6.2

דירקטוריון החברה )למעט הדירקטורים החיצוניים( יהיה מורכב משלוש קבוצות  .7.6.2.1

 . ככל שניתןשוות 

 

 

                                                           

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש המותאם לחברה ציבורית.  1202 ביוני, 1ביום  1
על פי תשקיף זה ורישום מניות החברה למסחר בבורסה. לאחר רישום מניות  עם השלמת ההנפקההתקנון החדש יכנס לתוקפו 

ה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך החברה למסחר בבורסה, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החבר
(www.magna.isa.gov.il.)  .ההוראות המפורטות בפרק זה מובאות מתוך תקנון החברה המתוקן כאמור 

http://www.magna.isa.gov.il/
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החיצוניים, לגביהם יחולו הוראות חברי דירקטוריון החברה )למעט הדירקטורים  .7.6.2.2

 :2, כמפורט להלןלתפקידם באסיפה השנתית חוק החברות( ימונו

קבוצה א', אשר דירקטור החבר בה יכהן עד למועד מינוי דירקטור אחר תחתיו  .א

הראשונה שתיערך במסגרת האסיפה הכללית השנתית )או בחירתו מחדש( 

   לאחר ההנפקה.

 קבוצה ב', אשר דירקטור החבר בה יכהן עד למועד מינוי דירקטור אחר תחתיו .ב

במסגרת האסיפה הכללית השנתית השנייה שתיערך לאחר  )או בחירתו מחדש(

 ההנפקה.

קבוצה ג', אשר דירקטור החבר בה יכהן עד למועד מינוי דירקטור אחר תחתיו  .ג

במסגרת האסיפה הכללית השנתית השלישית שתיערך )או בחירתו מחדש( 

 לאחר ההנפקה.

תפקע  השלישית והלאה, בכל אסיפה שנתית,האסיפה השנתית תום חל מה .ד

, יתרת הדירקטורים אשר מלאה תקופה של שלוש שנים לכהונתם כהונתם של

 מחדש בהתאם למנגנון המתואר לעיל. וניתן יהיה להעמידם לבחירה

 דירקטורהרוב הנדרש למינוי  .7.6.2.3

 ברוב רגיל תאשר מינויים של דירקטורים שנתיתהאסיפה ה .א

 "(.המאושרים המועמדים)"

המאושרים עולה על מספר הדירקטורים שהועמדו  המועמדים ככל שמספר .ב

לדירקטורים אלה מבין המועמדים המאושרים שקיבלו  למינוי מחדש, ימונו

כאשר לעניין זה, את מספר הקולות התומכים הגבוה ביותר )הצבעות "בעד"(, 

 לא ימנו קולות המתנגדים והנמנעים.

הדירקטוריון בלבד יוכל למלא כל משרת דירקטור שהתפנתה קודם למינוי  .7.6.2.4

 7.6.2.2בהתאם להוראות סעיף  ,דירקטור אחר תחת הדירקטור שמשרתו התפנתה

וזאת בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל של הדירקטוריון, גם אם באותה עת  ,לעיל

הדירקטוריון כולל מספר דירקטורים הנמוך מהמספר המינימאלי הנדרש על פי 

לעיל. כל דירקטור שיבחר על ידי הדירקטוריון למלא משרת דירקטור  7.6.1 סעיף

שהתפנתה ישובץ לאותה קבוצה בה כיהן הדירקטור היוצא ולתקופה שנותרה לחבר 

 הקבוצה בה שובץ.

האסיפה הכללית או הדירקטוריון, לפי העניין, רשאים לקבוע כי כהונתו של  .7.6.2.5

 דירקטור שמונה על ידם, לפי העניין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.

מנה את אחד מבין חברי הדירקטוריון לכהן כיושב ראש י דירקטוריון החברה .7.6.2.6

הדירקטוריון. במקרה בו יושב ראש הדירקטוריון יחדל לכהן כדירקטור בחברה, 

                                                           

ירון גואטה, גל  –חולקו הדירקטורים לקבוצות הבאות: קבוצה א'  למועד התשקיף, לעיל, 7.6.2יצוין, כי בהתאם לאמור בסעיף  2
 .Lisa Hammitt-ו Brian Abrams –; קבוצה ג' Zachary Gut-ירון מורגנשטרן ו –; קבוצה ב' James Lee Liang-גיטר ו
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יושב ראש מכל סיבה שהיא, ייפסק באופן מידי ואוטומטי גם תפקידו כ

הדירקטוריון. האסיפה הכללית תהיה רשאית להעביר את יו"ר הדירקטוריון 

 מתפקידו.

 סיום כהונתם של הדירקטורים .7.6.3

 7.6.2.2ידו על פי סעיף -הדירקטוריון רשאי להעביר ממשרתו דירקטור שמונה על .7.6.3.1

לעיל, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא 

 את עמדתו בפני הדירקטוריון. 

אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין  .7.6.3.2

אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע  כל עוד מספר הדירקטורים

לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון  7.6.1בסעיף 

אך ורק לשם קבלת החלטה בנושאים חריגים שהחלטה לגביהם  רשאי לפעול, אלא

לשם  לעיל, או 7.6.2.4 אינה סובלת דיחוי או לשם מינוי דירקטור כמפורט בסעיף

 כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת. 

דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה ליושב ראש הדירקטוריון או  .7.6.3.3

למשרדה הרשום של החברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות תיכנס לתוקף 

במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור 

 ימסור את הסיבות להתפטרותו. 

הוראות התקנון המפורטות בסעיפים , שינוי החברהעל אף האמור בכל מקום אחר בתקנון  .7.6.4

מבין בעלי המניות  66%, תתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות של לעיל 7.6.3עד  7.6.2

הנוכחים והמשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, בעצמם או 

 .םהיבאמצעות שלוח

 דירקטור חליף .7.6.5

"(. על אף דירקטור חליףבכפוף להוראות הדין, דירקטור רשאי למנות לו חליף )" .7.6.5.1

האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות 

 קטור, וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.כדיר

דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה רשאי להיות  .7.6.5.2

נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי 

 שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו.

שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את דירקטור  .7.6.5.3

המינוי. כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור אשר 

 מינהו כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך שהיא.

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב של  .7.6.5.4

נה, שתימסר לדירקטור החליף ולחברה, ויכנס לתוקפו מיד לאחר הדירקטור הממ

 מסירת ההודעה כאמור, או במועד אחר שנקבע בה, לפי המאוחר.
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בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד  .7.6.5.5

 .השתתפותו בישיבות הדירקטוריון

, והיא תחול שלו הוא חליף אין במינוי חליף כדי לשלול את אחריותו של הדירקטור .7.6.5.6

 ., לרבות נסיבות מינוי הדירקטור החליף ומשך כהונתוןהענייבשים לב לנסיבות 

 דירקטורים חיצוניים .7.6.6

בחירתם של דירקטורים חיצוניים לחברה, מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם 

 ופקיעתה וגמולם, יהיו בהתאם להוראות חוק החברות ותקנותיו. 

 דירקטוריוןועדות  .7.6.7

בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים  .7.6.7.1

 ועדות דירקטוריון. 

הוראות תקנון החברה בעניין פעולות הדירקטוריון, לרבות כינוס ישיבות  .7.6.7.2

הדירקטוריון, אופן ניהולן וההצבעה בהן ומינוי יושב ראש והסמכויות המוקנות לו, 

ויבים גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן יחולו, בשינויים המח

הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון לעניין זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות 

ולהוראות תקנון החברה. ליו"ר ועדת דירקטוריון, אם נבחר כזה, לא יהיה קול נוסף 

 בהצבעות בוועדה.

שוטף על החלטותיה והמלצותיה.  ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באופן .7.6.7.3

החלטות והמלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו 

 לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון. 

בכפוף להוראות חוק החברות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת  .7.6.7.4

הדירקטוריון, כמוה כהחלטה  דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה מסמכויות

שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע, במפורש, אחרת, על 

ידי הדירקטוריון, לעניין מסוים או לגבי ועדה מסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי 

פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת דירקטוריון, ואולם אין 

ת כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה בצמצום או ביטול סמכויו

 שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

ן החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יבכפוף להוראות חוק החברות, המני .7.6.7.5

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו  יהיה רוב חברי הועדה המכהנים במועד הישיבה.

ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת הביקורת וכשירותם יקיימו את הקבוע לעניין 

 זה בחוק החברות. 

תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר  .7.6.7.6

 אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון.

בכפוף להוראות חוק החברות, ועדת הביקורת תבחר אחד מחבריה לכהן כיושב  .7.6.7.7

ידי חברי ועדת הביקורת הנוכחים -ראש ועדת הביקורת ברוב קולות רגיל, על

בישיבה. משך כהונתו של יושב ראש ועדת הביקורת יהיה עד להחלטת ועדת 
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עם זאת,  הביקורת על הפסקת כהונתו ומינוי יושב ראש ועדת ביקורת במקומו.

 מובהר, כי יושב ראש ועדת ביקורת שהסתיימה תקופת כהונתו יוכל להיבחר מחדש.

 שכרם ותנאי תגמולם של הדירקטורים .7.6.8

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי  .7.6.8.1

תפקידם כדירקטורים וכן החזר הוצאות סבירות הקשורות בהשתתפותם בישיבות 

 הדירקטוריון ובמילוי תפקידם כדירקטורים. 

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד  .7.6.8.2

 ות הדירקטוריון. השתתפותו בישיב

 הסדרים בתקנון החברה בהתאם להוראות חוק החברות .7.7

להלן הסדרים מסוימים המתייחסים לדירקטוריון החברה בהתאם לחוק החברות שנקבעו בתקנון 

 :3החברה

 לעיל. 7.6.2ראו סעיף  – לחוק החברות( 59אופן מינוי הדירקטורים )סעיף  .7.7.1

לתקנון החברה קובעת כי בהצבעה  57תקנה  – לחוק החברות( 105הצבעה בדירקטוריון )סעיף  .7.7.2

  בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.

רה קובעת כי לתקנון החב 57תקנה  – לחוק החברות( 107קבלת החלטות בדירקטוריון )סעיף  .7.7.3

החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, 

מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, וכי ליושב ראש הדירקטוריון, או למי שנבחר לנהל 

 ,את הישיבה במקומו, לא יהיה קול נוסף או מכריע כך שבמקרה בו הקולות יהיו שקולים

 צביעו חברי הדירקטוריון כנדחית. החלטה שעליה התחשב הצעת 

 לעיל. 7.6.6-ו 7.6.3, 7.6.2: ראו סעיפים לחוק החברות( 222תקופת כהונת דירקטורים )סעיף  .7.7.4

לתקנון החברה קובעות כי בכפוף להוראות  92-91תקנות  – לחוק החברות( 259פטור )סעיף  .7.7.5

כל דין, החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק 

אך כי על אף האמור, החברה אינה רשאית לפטור מראש עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, 

 דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

  פרטים נוספים .7.8

 .6423904 יפו-, תל אביב4דין, רחוב ויצמן  : הרצוג פוקס נאמן, עורכיעורכי הדין של ההנפקה .7.8.1

  .6492103 יפו-אביב-תל, 146דרך מנחם בגין קסלמן וקסלמן,  :רואי החשבון של החברה .7.8.2

  .4951038, פתח תקווה, 25בזל : משרדה הרשום של החברה .7.8.3

                                                           

 לעיל. 1ראו ה"ש  3
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 נושאי משרה בכירהל תגמולים 8.1

להלן פירוט התגמולים שהוענקו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין 

בקשר עם כהונתם בחברה או  המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה, נושאי

 ארה"ב דולרבתאגידים בשליטתה, כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה באלפי 

  )במונחי עלות חברה(:

, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  שנהבתקופה של תגמולים לנושאי משרה בכירה  .8.1.1

2020: 

 .3.437, שקל: 1.285: פאונד: (ארה"ב דולר אל מול) * להלן שערי החליפין אשר שימשו את החברה בתרגום נתוני השכר

בדצמבר,  31תגמולים לנושאי משרה בכירה בתקופה של שנה שהסתיימה ביום  .8.1.2

2019: 

 : בעלי עניין בחברה 8פרק 

 סה"כ  תגמולים אחרים תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם 
 משרה

 שיעור 

 החזקה

 בהון

שכר
* 

תשלום  מענק
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית * אחר עמלה
 שכירות

 אחר

ירון 
 מורגנשטרן

 )א(
0.177 100% מנכ"ל

% 300 89 92        481 

ירון גואטה 
CTO 100% 2.328 (ב)

% 290 68 82        440 

 ג() גבי קורן
GM 

America
s 

100% 0% 258  71   93     422 

קובי 
 (ד) בךיקרל

סמנכ"ל 
 380        92 63 225 0% 100% כספים

חנן 
  בלומשטיין

 (ה)

מנהל 
EMEA 

 APAC-ו
100% 2.328

% 295 68 -        363 

 סה"כ  תגמולים אחרים בעבור שירותים *תגמולים פרטי מקבל התגמולים

היקף  תפקיד שם 
 משרה

 שיעור 

 החזקה 

  בהון

שכר
* 

תשלום  מענק
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית *אחר עמלה
 שכירות

 אחר

ירון 
 מורגנשטרן

 )א(
 100% מנכ"ל

0.177
% 287 101 45        433 

ירון גואטה 
CTO 100% 2.328 (ב)

% 271 71 21        363 

יואב 
COO 100% 2.249 (ו)שרייבר

% 287 57 2        346 

חנן 
 בלומשטיין

 (ה)

מנהל 
EMEA 

 APAC-ו
100% 2.328

% 275 57 2        334 

אייל 
 (ז)מאור

SVP, 
Global 

CS 
100% 0% 231 70 13        314 
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 .3.564, שקל: 1.277: פאונד: (אל מול דולר ארה"ב) * להלן שערי החליפין אשר שימשו את החברה בתרגום נתוני השכר

להלן יובאו פרטים נוספים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה  .8.1.3

 : הבכירה המנויים בטבלאות שלעיל

 המכהנים בחברה למועד התשקיףנושאי משרה 

מורגנשטרן מועסק במישרין על ידי חברת הבת של ירון  – ירון מורגנשטרן (א)

. 2015באוקטובר,  7החברה הבת באנגליה ומכהן כמנכ"ל החברה החל מיום 

 20קבועים בהסכם העסקתו מיום  תנאי העסקתו של מר מורגנשטרן

. על תנאי העסקתו של מר מורגנשטרן כפי שעודכן מעת לעת 2015, באוקטובר

כוללים את התנאים מורגנשטרן תנאי העסקתו של מר חל הדין האנגלי. 

נכון למועד התשקיף, ובהתאם לעדכון להסכם  -( שכר חודשי 1הבאים: )

שכרו החודשי  ,(2021)באופן רטרואקטיבי לפברואר  2021ביוני  1העסקתו מיום 

( תנאים נלווים 2ליש"ט ברוטו; ) 17,684עומד על סך של  מורגנשטרןשל מר 

ימי חופשה, ימי מחלה בהתאם לדין, החזר הוצאות נסיעות, החזר  30ביניהם 

הוצאות עסקיות סבירות שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו )הכוללים, בין היתר, 

( 3החזרי הוצאות טלפון סלולרי(, הסדר פנסיוני וביטוח בריאות פרטי; )

לתקופת אי תחרות ואי שידול של שישה חודשים שטרן מורגנהתחייבות של מר 

וכן הוראות בדבר שמירת סודיות והמחאת קניין רוחני לחברה, אשר תמשכנה 

בחברה, מכל סיבה מורגנשטרן להיות בתוקף גם לאחר סיום עבודתו של מר 

כמו  ( חודשים.3הודעה מוקדמת של שלושה )( 4) -ו ;שהיא, וללא מגבלת זמן

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בכפוף מורגנשטרן כן, זכאי מר 

להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יהיה זכאי לשיפוי ופטור מאחריות, הכל 

 להלן. 8.5כמפורט בסעיף 

וביום  2019בנובמבר,  6, ביום 2020בפברואר,  25, ביום 2020בדצמבר,  17 ביום

, אישרו בעלי המניות ודירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי 2019ביולי,  24

 5-ליש"ט ברוטו )שווי של כ 69,583.3בסך של  2019למר מורגנשטרן בגין שנת 

הכנסות  דה ביעדימשכורות חודשיות(. הבונוס השנתי כאמור מבוסס על עמי

דולר  21,125,000בסך של  2019( של החברה לשנת ARRשנתיות חוזרות )

 ביותר. בהתאם למנגנון הבונוס שהוסכם, בגין עמידה "(יעדי הכנסות חוזרות)"

, מר מורגנשטרן היה זכאי לתגמול נוסף בשיעור של החוזרות מיעדי ההכנסות

( בסך של 50%)עם תקרה של  החוזרות מכפלת האחוז העולה על יעדי ההכנסות

על פי מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ו: )א( תזרים ליש"ט.  69,583.3

 9,900,000יעלה על  2019המזומנים השלילי מפעילות שוטפת והשקעה לשנת 

. מיעדי ההכנסות החוזרות 80%)ב( החברה לא עמדה בלפחות  אודולר; 

 69,583.3שולם למר מורגנשטרן בונוס שנתי כולל בסך של  2020בפברואר 

 .  2019ליש"ט בגין שנת 

, אישרו בעלי המניות 2020בספטמבר,  8וביום  2020בדצמבר,  17 ביום

בסך  2020ודירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי למר מורגנשטרן בגין שנת 

רות חודשיות(, המבוסס על עמידה משכו 5-ליש"ט ברוטו )שווי של כ 81,095של 
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, בדומה למנגנון הבונוס 2020לשנת  חוזרות ביעדים אישיים ויעדי הכנסות

 30,500,000 לשנה זו עמד על החוזרות , כאשר יעד ההכנסות2019שנקבע בשנת 

על פי מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ו: )א( תזרים המזומנים  דולר.

)ב(  אודולר;  8,500,000יעלה על  2020השלילי מפעילות שוטפת והשקעה לשנת 

, במאי 31וביום  2021, ביוני 1ביום . 85%-שיעור שימור מספר הלקוחות נמוך מ

אות הבונוס של מר עדכון לזכ , אישרו בעלי המניות ודירקטוריון החברה2021

מורגנשטרן שולם למר  2021 אפרילבחודש כך ש ,2020מורגנשטרן בגין שנת 

 .2020ליש"ט ברוטו בגין שנת  51,665בונוס שנתי כולל בסך של 

, אישרו בעלי המניות ודירקטוריון 2021, במאי 31וביום  2021, ביוני 1ביום 

 88,420בסך של עד  2021בגין שנת  מורגנשטרןהחברה, תשלום בונוס שנתי למר 

משכורות חודשיות(, המבוסס על עמידה ביעדים  5-ברוטו )שווי של כ ליש"ט

, בדומה למנגנון הבונוס שנקבע 2021אישיים ויעדי הכנסות החוזרות לשנת 

 -מהבונוס ייקבע על פי עמידה ביעדי הכנסות חוזרות ו 65%)כאשר  2019בשנת 

, כאשר מהבונוס ייקבע על פי שיקול דעת וועדת התגמול של הדירקטוריון( 35%

על פי  דולר. 14,000,000 גידול של מד עלויעד ההכנסות החוזרות לשנה זו ע

מפעילות  מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ותזרים המזומנים השלילי

דולר )למעט אם ועדת  13,000,000יעלה על  2021שוטפת והשקעה לשנת 

 עמידה ביעדי הבונוס(.להתגמול של הדירקטוריון תאשר חריגה מסך זה בקשר 

 3לפרק  3.3לתנאי תכנית האופציות של החברה )לפרטים ראו סעיף בהתאם 

נשטרן מורג, הקצתה החברה למר 2021-2015לתשקיף זה(, במהלך השנים 

מניות רגילות של החברה,  540,780אופציות הניתנות למימוש לעד  540,780

 -אופציות מתוך סך אופציות זה פקעו לפני מועד התשקיף ו 68,174כאשר 

אופציות מתוך סך זה מומשו ונמכרו על ידי מר מורגנשטרן לפני מועד  87,130

אופציות הניתנות למימוש לעד  385,476התשקיף, כך שכיום הוא מחזיק 

 0.01מניות רגילות של החברה. מחיר המימוש של האופציות הינו בין  385,476

מהאופציות  234,023דולר כל אחת. למועד פרסום התשקיף,  6.01לבין ₪ 

אופציות נוספות  84,407-, והמוחזקות בידי מר מורגנשטרן הבשילו במלואן

 .פי תשקיף זה ההנפקה עליבשילו כתוצאה מהשלמת 

, ליש"ט ברוטו 159,156של בנוסף, יהיה זכאי מר מורגנשטרן לתשלום מענק 

 בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה.

ירון גואטה, אחד ממייסדי החברה, מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות  – ירון גואטה (ב)

קבועים  . תנאי העסקתו של מר גואטה2011בינואר,  1בחברה החל מיום 

תנאי העסקתו . , כפי שעודכן מעת לעת2011בינואר,  1העסקתו מיום בהסכם 

נכון למועד  –( שכר חודשי 1של מר גואטה כוללים את התנאים הבאים: )

)באופן  2021 ,ביוני 1התשקיף, ובהתאם לעדכון להסכם העסקתו מיום 

שכרו החודשי של מר גואטה עומד על סך של , (2021רטרואקטיבי לפברואר 

ימי חופשה, ימי מחלה ודמי  20( תנאים נלווים ביניהם 2) ;ש"ח ברוטו 64,320

הבראה בהתאם לדין, החזר הוצאות נסיעות, החזר הוצאות עסקיות סבירות 
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שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו )הכוללים, בין היתר, החזרי הוצאות טלפון 

ות התחייב( 3סלולרי(, הפקדה לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות; )

של מר גואטה לתקופת אי תחרות ואי שידול של שישה חודשים וכן הוראות 

בדבר שמירת סודיות והמחאת קניין רוחני לחברה, אשר תמשכנה להיות 

בתוקף גם לאחר סיום עבודתו של מר גואטה בחברה, מכל סיבה שהיא, וללא 

קטובר, באו 20ביום  ( חודשים.3הודעה מוקדמת של שלושה )( 4) -ו ;מגבלת זמן

, העניקה החברה למר גואטה כתב שיפוי ופטור בגין כהונתו כנושא משרה 2015

כמו כן, זכאי מר גואטה להלן.  8.5.2.1בחברה, בתנאים המפורטים בסעיף 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בכפוף להשלמת ההנפקה על פי 

 להלן.  8.5תשקיף זה, יהיה זכאי לשיפוי ופטור מאחריות, הכל כמפורט בסעיף 

וביום  2019בנובמבר,  6, ביום 2020בפברואר,  25, ביום 2020בדצמבר,  17ביום 

, אישרו בעלי המניות ודירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי 2019ביולי,  24

משכורות  5-ש"ח ברוטו )שווי של כ 254,000בסך של  2019למר גואטה בגין שנת 

 65%חודשיות(. הבונוס השנתי כאמור מבוסס על שני מדדים כדלקמן: )א( 

ש"ח( מבוסס על עמידה ביעדים אישיים שנקבעו על  165,100מהבונוס )סך של 

ש"ח( מבוסס על עמידה  88,900מהבונוס )סך של  35%)ב( -ידי מנכ"ל החברה; ו

. בהתאם למנגנון הבונוס שהוסכם, בגין עמידה ביותר זרותהחו ביעדי ההכנסות

, מר גואטה היה זכאי לתגמול נוסף בשיעור של החוזרות מיעדי ההכנסות

( בסך של 50%)עם תקרה של  החוזרות מכפלת האחוז העולה על יעדי ההכנסות

על פי מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ו: )א( תזרים ש"ח.  88,900

 9,900,000יעלה על  2019ם השלילי מפעילות שוטפת והשקעה לשנת המזומני

במרץ מיעדי ההכנסות החוזרות.  80%)ב( החברה לא עמדה בלפחות  אודולר; 

 . 2019ש"ח בגין שנת  254,000שולם למר גואטה בונוס שנתי כולל בסך של  2020

, אישרו בעלי המניות 2020בספטמבר,  8וביום  2020בדצמבר,  17ביום 

בסך של  2020ודירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי למר גואטה בגין שנת 

משכורות חודשיות(, המבוסס על עמידה  5-ש"ח ברוטו )שווי של כ 285,750עד 

הבונוס  , בדומה למנגנון2020לשנת  החוזרות ביעדים אישיים ויעדי הכנסות

 30,500,000לשנה זו עמד על  החוזרות , כאשר יעד ההכנסות2019שנקבע בשנת 

על פי מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ו: )א( תזרים המזומנים  דולר.

)ב(  אודולר;  8,500,000יעלה על  2020השלילי מפעילות שוטפת והשקעה לשנת 

, במאי 31וביום  ,2021, ביוני 1ביום . 85%-שיעור שימור מספר הלקוחות נמוך מ

עדכון לזכאות הבונוס של מר  , אישרו בעלי המניות ודירקטוריון החברה2021

שולם למר גואטה בונוס שנתי  2021 מאיבחודש שכך  ,2020גואטה בגין שנת 

  .2020ש"ח בגין שנת  205,311כולל בסך של 

בעלי המניות ודירקטוריון , אישרו 2021, במאי 31וביום  2021, ביוני 1ביום 

 321,600בסך של עד  2021החברה, תשלום בונוס שנתי למר גואטה בגין שנת 

משכורות חודשיות(, המבוסס על עמידה ביעדים  5-ש"ח ברוטו )שווי של כ

, בדומה למנגנון הבונוס שנקבע 2021אישיים ויעדי הכנסות החוזרות לשנת 
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-פי עמידה ביעדי הכנסות חוזרות ו מהבונוס ייקבע על 65%)כאשר  2019בשנת 

, כאשר מהבונוס ייקבע על פי שיקול דעת וועדת התגמול של הדירקטוריון( 35%

על פי  דולר. 14,000,000 גידול של מד עלויעד ההכנסות החוזרות לשנה זו ע

מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ותזרים המזומנים השלילי מפעילות 

)למעט אם וועדת  דולר 13,000,000יעלה על  2021שוטפת והשקעה לשנת 

 .עמידה ביעדי הבונוס(להתגמול של הדירקטוריון תאשר חריגה מסך זה בקשר 

 3לפרק  3.3בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה )לפרטים ראו סעיף 

 286,901, הקצתה החברה למר גואטה 2016-2021לתשקיף זה(,  במהלך השנים 

 27,874-מניות רגילות של החברה, ו 286,901אופציות הניתנות למימוש לעד 

אופציות מתוך סך אופציות זה פקעו לפני מועד התשקיף כך שכיום הוא מחזיק 

ת רגילות של החברה. מניו 259,027אופציות הניתנות למימוש לעד  259,027

דולר כל אחת. למועד  6.01לבין ₪  0.01מחיר המימוש של האופציות הינו בין 

אופציות  45,732 -ו מהאופציות הבשילו במלואן 127,117פרסום התשקיף, 

 .ההנפקה על פי תשקיף זהנוספות יבשילו כתוצאה מהשלמת 

גבי קורן מועסקת במישרין על ידי חברת בת של החברה הבת  – גבי קורן (ג)

 31החל מיום בארצות הברית ומכהנת כמנהלת פעילות החברה בארצות הברית 

 3קבועים בהסכם העסקתה מיום  . תנאי העסקתה של גב' קורן2019בינואר 

. על תנאי העסקתה של גב' קורן חל דין , כפי שעודכן מעת לעת2019בינואר, 

כוללים את  גב' קורןתנאי העסקתה של  ת ניו יורק, ארצות הברית.מדינ

נכון למועד התשקיף, ובהתאם להסכם  -( שכר חודשי 1התנאים הבאים: )

דולר ברוטו;  18,791.7עומד על סך של   גב' קורןהעסקתה, שכרה החודשי של 

ימי היעדרות בתשלום, מימון ביטוח בריאות  15( תנאים נלווים ביניהם 2)

 גב' קורןהתחייבות של ( 3ביטוח שיניים והחזר הוצאות טלפון סלולרי; )ו

חודשים וכן הוראות בדבר שמירת סודיות  12לתקופת אי תחרות ואי שידול של 

והמחאת קניין רוחני לחברה, אשר תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום 

הודעה ( 4) -ו ;בחברה, מכל סיבה שהיא, וללא מגבלת זמן גב' קורןעבודתה של 

כמו כן, זכאית גב' קורן לביטוח אחריות דירקטורים  ימים. 30מוקדמת של 

ונושאי משרה וכן בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, תהיה זכאית 

  .להלן 8.5לשיפוי ופטור מאחריות, הכל כמפורט בסעיף 

גב' היתה  2019בגין שנת , 2019בספטמבר,  3בהתאם להסכם העסקתה מיום 

 100%-בגין עמידה ב דולר 225,000בסך של  לעמלה שנתיתקורן זכאית 

מותנה בעמידתה של גב' תשלום העמלה על בסיס רבעוני. המשולמת , מהיעדים

דולר,  12,500,000של בשווי בארצות הברית הזמנות חדשות קורן ביעדי 

בגין שנת . העמלהולהמשך עבודתה בפועל של גב' קורן בחברה במועדי תשלום 

, גב' 2020בגין שנת דולר.  248,000שולמה לגב' קורן עמלה כוללת בסך  2019

דולר בגין עמידה ביעדי  255,000קורן היתה זכאית לעמלה שנתית בסך של 

שולמה לגב' קורן  2020דולר. בגין שנת  19,000,000הזמנות חדשות בשווי של 

גב' קורן עשויה להיות זכאית  2021דולר. בגין שנת  47,000עמלה כוללת בסך 
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שנקבעו  דולר בגין עמידה ביעדי הזמנות חדשות 255,000לעמלה שנתית בסך של 

  לפי תקציב החברה.

 3לפרק  3.3בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה )לפרטים ראו סעיף 

 65,000קורן , הקצתה החברה לגב' 2021-2019לתשקיף זה(,  במהלך השנים 

מניות רגילות של החברה. מחיר המימוש  65,000אופציות הניתנות למימוש לעד 

עד פרסום דולר כל אחת. למו 6.01דולר לבין  5.25של האופציות הינו  בין 

 מהאופציות הבשילו במלואן.  23,749התשקיף, 

 2קרליבך, מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה החל מיום  קובי – קובי קרליבך (ד)

קבועים בהסכם העסקתו  . תנאי העסקתו של מר קרליבך2018באוקטובר, 

תנאי העסקתו של מר קרליבך כוללים את התנאים . 2018באוגוסט,  2מיום 

נכון למועד התשקיף, שכרו החודשי של מר קרליבך  –( שכר חודשי 1הבאים: )

ימי חופשה,  25( תנאים נלווים ביניהם 2ש"ח ברוטו; ) 57,000 עומד על סך של

ימי מחלה ודמי הבראה בהתאם לדין, החזר הוצאות נסיעות, הפקדה לקרן 

התחייבות של מר קרליבך לתקופת אי תחרות ואי ( 3למות; )פנסיה וקרן השת

( חודשים וכן הוראות בדבר שמירת סודיות והמחאת 12שידול של שנים עשר )

קניין רוחני לחברה, אשר תמשכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום עבודתו של מר 

הודעה מוקדמת של ( 4) -ו ;קרליבך בחברה, מכל סיבה שהיא, וללא מגבלת זמן

. כמו כן, זכאי מר קרליבך לביטוח אחריות דירקטורים ( ימים60שישים )

ונושאי משרה וכן בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יהיה זכאי לשיפוי 

 להלן.  8.5ופטור מאחריות, הכל כמפורט בסעיף 

לבונוס שנתי היה זכאי מר קרליבך  2019בגין שנת בהתאם להסכם העסקתו, 

, כאשר מחציתו מבוסס על שיקול דעת מנכ"ל החברה ש"ח 80,000בסכום של 

שולם למר קרליבך  2019בגין שנת  .ומחציתו הותנה בעמידה ביעדי החברה

, מר קרליבך היה זכאי 2020ש"ח. בגין שנת  80,000בפועל בונוס שנתי בסך 

 2020בכפוף לעמידה ביעדים כאמור. בגין שנת  90,000לבונוס שנתי בסכום של 

, שולם 2020בנוסף, במהלך שנת ש"ח.  73,000שולם למר קרליבך בונוס בסך 

ש"ח בגין השלמת גיוס ההון של  145,000בסך למר קרליבך בונוס מיוחד 

מר קרליבך עשוי להיות זכאי לבונוס שנתי בסך של  2021החברה. בגין שנת 

  בגין עמידה ביעדים כאמור. 00078,

 3לפרק  3.3בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה )לפרטים ראו סעיף 

 87,500 , הקצתה החברה למר קרליבך2021-2018לתשקיף זה(,  במהלך השנים 

מניות רגילות של החברה. מחיר המימוש  87,500אופציות הניתנות למימוש לעד 

דולר כל אחת. למועד פרסום  6.01דולר לבין  5.25של האופציות הינו בין 

אופציות נוספות  552,34 -ו הבשילו במלואן מהאופציות 35,155התשקיף, 

 .ההנפקה על פי תשקיף זהיבשילו כתוצאה מהשלמת 

, בכפוף ברוטו ש"ח 600,000של בנוסף, יהיה זכאי מר קרליבך לתשלום מענק 

 להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה.
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חנן בלומשטיין, אחד ממייסדי החברה, המכהן כיום כמנהל  – חנן בלומשטיין (ה)

EMEA ו-APAC תנאי העסקתו 2011בינואר,  1, מועסק בחברה החל מיום .

, כפי שעודכן 2011בינואר,  1קבועים בהסכם העסקתו מיום  של מר בלומשטיין

( 1מעת לעת. תנאי העסקתו של מר בלומשטיין כוללים את התנאים הבאים: )

 8נכון למועד התשקיף, ובהתאם לתיקון להסכם העסקתו מיום  –שכר חודשי 

ש"ח  57,173, שכרו החודשי של מר בלומשטיין עומד על סך של 2020 בספטמבר

, בכפוף לאישור (2021)באופן רטרואקטיבי לפברואר  2021 ברוטו. החל מאפריל 

צפוי להתעדכן לסך של  דירקטוריון החברה, שכרו החודשי של מר בלומשטיין

ימי חופשה, ימי מחלה ודמי  20( תנאים נלווים ביניהם 2ש"ח ברוטו; ) 62,873

הבראה בהתאם לדין, החזר הוצאות נסיעות, החזר הוצאות עסקיות סבירות 

שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו )הכוללים, בין היתר, החזרי הוצאות טלפון 

התחייבות ( 3לים וקרן השתלמות; )סלולרי(, הפקדה לקרן פנסיה, ביטוח מנה

של מר בלומשטיין לתקופת אי תחרות ואי שידול של שישה חודשים וכן הוראות 

בדבר שמירת סודיות והמחאת קניין רוחני לחברה, אשר תמשכנה להיות 

בתוקף גם לאחר סיום עבודתו של מר בלומשטיין בחברה, מכל סיבה שהיא, 

 20ביום  ( חודשים.3מת של שלושה )הודעה מוקד( 4)-ו ;וללא מגבלת זמן

, העניקה החברה למר בלומשטיין כתב שיפוי ופטור בגין 2015באוקטובר, 

כמו כן,  להלן 8.5.2.1כהונתו כנושא משרה בחברה, בתנאים המפורטים בסעיף 

זכאי מר בלומשטיין לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בכפוף 

להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יהיה זכאי לשיפוי ופטור מאחריות, הכל 

 להלן.  8.5בסעיף כמפורט 

, אישר דירקטוריון החברה, 2019ביולי,  24וביום  2020בפברואר,  25ביום 

ש"ח  254,000בסך של עד  2019בגין שנת  תשלום בונוס שנתי למר בלומשטיין

משכורות חודשיות(. הבונוס השנתי כאמור מבוסס על שני  5-ברוטו )שווי של כ

ש"ח( מבוסס על עמידה  165,100מהבונוס )סך של  65%מדדים כדלקמן: )א( 

מהבונוס )סך של  35%)ב( -ביעדים אישיים שנקבעו על ידי מנכ"ל החברה; ו

. בהתאם 2019החוזרות לשנת  הכנסותהל עמידה ביעדי ש"ח( מבוסס ע 88,900

, החוזרות למנגנון הבונוס שהוסכם, במקרה של עמידה ביותר מיעדי ההכנסות

מר בלומשטיין זכאי לתגמול נוסף בשיעור של מכפלת האחוז העולה על יעדי 

על פי מנגנון ש"ח.  88,900( בסך של 50%)עם תקרה של  החוזרות ההכנסות

נוס לא ישולם במידה ו: )א( תזרים המזומנים השלילי מפעילות הבונוס, הבו

)ב( החברה לא עמדה  אודולר;  9,900,000יעלה על  2019שוטפת והשקעה לשנת 

שולם למר בלומשטיין  ,2020במרץ מיעדי ההכנסות החוזרות.  80%בלפחות 

 .2019ש"ח בגין שנת  204,470בונוס שנתי כולל בסך של 

, אישר דירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי למר 2020בספטמבר,  8ביום 

 5-ש"ח ברוטו )שווי של כ 285,750בסך של עד  2020בלומשטיין בגין שנת 

משכורות חודשיות(, המבוסס על עמידה ביעדים אישיים ויעדי הכנסות לשנת 

ת לשנה זו , כאשר יעד ההכנסו2019, בדומה למנגנון הבונוס שנקבע בשנת 2020
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על פי מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ו: )א( דולר.  30,500,000עמד על 

יעלה על  2020תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת והשקעה לשנת 

באפריל . 85%-)ב( שיעור שימור מספר הלקוחות נמוך מ אודולר;  8,500,000

ש"ח בגין שנת  215,813של  שולם למר בלומשטיין בונוס שנתי כולל בסךי 2021

2020 . 

, מנגנון הבונוס של מר בלומשטיין שתואר לעיל הוחלף 2021החל מינואר 

משכורות  7-ש"ח ברוטו )שווי של כ 400,208בזכאות לבונוס שנתי בסך של עד 

חודשיות(. הזכאות לבונוס זה מותנית בעמידתו של מר בלומשטיין ביעד 

 ר.  דול 4,000,000של הזמנות חדשות 

 3לפרק  3.3ציות של החברה )לפרטים ראו סעיף בהתאם לתנאי תכנית האופ

הקצתה החברה למר בלומשטיין  2016-2021לתשקיף זה(, במהלך השנים 

מניות רגילות של החברה.  186,552אופציות הניתנות למימוש לעד  186,552

דולר כל אחת. למועד  6.43לבין ₪  0.01מחיר המימוש של האופציות הינו בין 

 מהאופציות הבשילו במלואן. 114,052פרסום התשקיף, 

אופציות לא סחירות  5,000להקצאה של  בלומשטייןבנוסף, יהיה זכאי מר 

, בכפוף להשלמת מניות רגילות של החברה 5,000הניתנות למימוש לעד 

 .לתשקיף זה 12-בעמ' ג 3.2.2, כמפורט בסעיף ההנפקה על פי תשקיף זה

החל את עבודתו בחברה , אחד ממייסדי החברה, יואב שרייבר – ואב שרייברי (ו)

 1, בהתאם להסכם העסקה מיום 2011בינואר,  1כמנכ"ל החברה החל מיום 

 תפעולהסמנכ"ל מכהן כמר שרייבר כיום,  , כפי שעודכן מעת לעת.2011בינואר, 

כוללים  והםקבועים בהסכם העסקתו  תנאי העסקתו של מר שרייבר בחברה.

בהתאם לתיקון להסכם   -( שכר חודשי 1הבאים: ) העיקריים את התנאים

של שכרו החודשי של מר שרייבר עומד על סך , 2020בספטמבר  8 העסקתו מיום

(, 2021לפברואר  באופן רטרואקטיבי) 2021. החל ממרץ ברוטו ש"ח 57,173

צפוי שרייבר בכפוף לאישור דירקטוריון החברה, שכרו החודשי של מר 

ימי חופשה,  20( תנאים נלווים ביניהם 2; )ש"ח ברוטו 59,500תעדכן לסך של לה

ימי מחלה ודמי הבראה בהתאם לדין, החזר הוצאות נסיעות, החזר הוצאות 

עסקיות סבירות שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו )הכוללים, בין היתר, החזרי 

וח מנהלים וקרן השתלמות; לקרן פנסיה, ביטהפקדה הוצאות טלפון סלולרי(, 

לתקופת אי תחרות ואי שידול של שישה חודשים  שרייברהתחייבות של מר ( 3)

המחאת קניין רוחני לחברה, אשר תמשכנה ו וכן הוראות בדבר שמירת סודיות

בחברה, מכל סיבה שהיא,  שרייברלהיות בתוקף גם לאחר סיום עבודתו של מר 

 20ביום  ( חודשים.3מוקדמת של שלושה )הודעה ( 4) -ו ;וללא מגבלת זמן

כתב שיפוי ופטור בגין כהונתו  שרייבר, העניקה החברה למר 2015באוקטובר, 

כמו כן, זכאי להלן.  8.5.2.1בתנאים המפורטים בסעיף  כנושא משרה בחברה

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בכפוף להשלמת  שרייברמר 

ההנפקה על פי תשקיף זה, יהיה זכאי לשיפוי ופטור מאחריות, הכל כמפורט 

 להלן. 8.5בסעיף 
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, אישר דירקטוריון החברה, 2019ביולי,  24וביום  2020בפברואר,  25ביום 

ש"ח ברוטו  254,000בסך של  2019בגין שנת תשלום בונוס שנתי למר שרייבר 

מבוסס על שני מדדים  הבונוס השנתי כאמור. (חודשיותמשכורות  5-כשווי של )

ש"ח( מבוסס על עמידה ביעדים  165,100מהבונוס )סך של  65%כדלקמן: )א( 

 88,900מהבונוס )סך של  35%)ב( -אישיים שנקבעו על ידי מנכ"ל החברה; ו

בהתאם למנגנון . 2019לשנת  החוזרות כנסותהש"ח( מבוסס על עמידה ביעדי ה

, מר החוזרות עמידה ביותר מיעדי ההכנסות ה שלבמקרשהוסכם, הבונוס 

היה זכאי לתגמול נוסף בשיעור של מכפלת האחוז העולה על יעדי שרייבר 

על פי מנגנון ש"ח.  88,900בסך של ( 50%)עם תקרה של  החוזרות ההכנסות

הבונוס, הבונוס לא ישולם במידה ו: )א( תזרים המזומנים השלילי מפעילות 

)ב( החברה לא עמדה  אודולר;  9,900,000יעלה על  2019שוטפת והשקעה לשנת 

בונוס שרייבר שולם למר  2020במרץ מיעדי ההכנסות החוזרות.  80%בלפחות 

 . 2019בגין שנת ₪  204,470שנתי כולל בסך של 

, אישר דירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי למר 2020בספטמבר,  8ביום  

משכורות  5-ש"ח ברוטו )שווי של כ 285,750 בסך של עד  2020שרייבר בגין שנת 

לשנת  חוזרות עמידה ביעדים אישיים ויעדי הכנסותעל חודשיות(, המבוסס 

 החוזרות ההכנסות , כאשר יעד2019, בדומה למנגנון הבונוס שנקבע בשנת 2020

על פי מנגנון הבונוס, הבונוס לא ישולם  .דולר 30,500,000לשנה זו עמד על 

 2020במידה ו: )א( תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת והשקעה לשנת 

. 85%-)ב( שיעור שימור מספר הלקוחות נמוך מ אודולר;  8,500,000יעלה על 

בגין ש"ח  243,673בונוס שנתי כולל בסך של שרייבר שולם למר י 2021באפריל 

 .2020שנת 

, אישר דירקטוריון החברה, תשלום בונוס שנתי למר 2021, מאיב 31ביום 

משכורות  5-ש"ח ברוטו )שווי של כ 297,500בסך של עד  2021שרייבר בגין שנת 

לשנת  חוזרות חודשיות(, המבוסס על עמידה ביעדים אישיים ויעדי הכנסות

החוזרות , כאשר יעד ההכנסות 2019, בדומה למנגנון הבונוס שנקבע בשנת 2021

  .החברה קבע בהתאם לתקציבנ לשנה זו

 3לפרק  3.3בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה )לפרטים ראו סעיף 

 186,552 שרייברהקצתה החברה למר , 2016-2021לתשקיף זה(,  במהלך השנים 

מניות רגילות של החברה. מחיר  186,552אופציות הניתנות למימוש לעד 

דולר כל אחת. למועד פרסום  6.43לבין ₪  0.01בין המימוש של האופציות הינו 

 מהאופציות הבשילו במלואן. 114,052התשקיף, 

ולהקצאה  ברוטו חש" 357,000של מענק לתשלום  שרייברבנוסף, יהיה זכאי מר 

מניות רגילות של  5,000אופציות לא סחירות הניתנות למימוש לעד  5,000של 

בעמ'  3.2.2, כמפורט בסעיף , בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זההחברה

 .לתשקיף זה 12-ג

בארצות  הבת מועסק על ידי חברת בת של החברהאייל מאור  – אייל מאור (ז)
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. תנאי 2017בנובמבר,  1הלקוחות בחברה החל מיום  כמנהלמכהן ו הברית

, כפי 2017בנובמבר,  1קבועים בהסכם העסקתו מיום  העסקתו של מר מאור

. על תנאי העסקתו של מר מאור חל דין מדינת ניו יורק, שעודכן מעת לעת

( 1תנאי העסקתו של מר מאור כוללים את התנאים הבאים: ) ארצות הברית.

 של מר מאור עומד על סך של החודשי למועד התשקיף, שכרו נכון  -חודשי שכר 

ימי היעדרות בתשלום וביטוח  15( תנאים נלווים ביניהם 2דולר ברוטו; ) 18,763

 12התחייבות של מר מאור לתקופת אי תחרות ואי שידול של ( 3בריאות; )

חודשים וכן הוראות בדבר שמירת סודיות והמחאת קניין רוחני לחברה, אשר 

שכנה להיות בתוקף גם לאחר סיום עבודתו של מר מאור בחברה, מכל סיבה תמ

כמו . ( חודשים3הודעה מוקדמת של שלושה )( 4) -ו ;שהיא, וללא מגבלת זמן

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן בכפוף מאור כן, זכאי מר 

הכל להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, יהיה זכאי לשיפוי ופטור מאחריות, 

 .להלן 8.5כמפורט בסעיף 

, מתוכו דולר 82,541בסך של  2019מר מאור היה זכאי לבונוס שנתי בגין שנת 

סך בגין עמידה ביעדים אישיים שנקבעו לו על ידי מנכ"ל החברה ו דולר 22,500

בשווי של  של החברההזמנות חדשות עמידה ביעדי  דולר בגין 60,041של 

 שולם למר מאור בונוס שנתי כולל בסך של ,2020. בפברואר דולר 14,100,000

 .2019דולר ברוטו בגין שנת   70,473

. הבונוס דולר 100,000בסך של  2020ן שנת מר מאור היה זכאי לבונוס שנתי בגי

מהבונוס מבוסס על  25%השנתי כאמור מבוסס על שני מדדים כדלקמן: )א( 

מהבונוס  75%)ב( -; ועמידה ביעדים אישיים שנקבעו לו על ידי מנכ"ל החברה

שולם למר  ,2021באפריל של החברה. שימור לקוחות עמידה ביעדי מבוסס על 

 .2020דולר ברוטו בגין שנת  95,250ל בסך של מאור בונוס שנתי כול

דולר  115,000בסך של  2021זכאי לבונוס שנתי בגין שנת  עשוי להיותמר מאור 

שימור ביעדי וביעדים אישיים שנקבעו לו על ידי מנכ"ל החברה  תועמידל בכפוף

 של החברה.לקוחות 

 3לפרק  3.3בהתאם לתנאי תכנית האופציות של החברה )לפרטים ראו סעיף 

 70,000מאור הקצתה החברה למר , 2021-2018 השניםלתשקיף זה(,  במהלך 

מניות רגילות של החברה. מחיר המימוש  70,000אופציות הניתנות למימוש לעד 

כל אחת. למועד פרסום דולר  6.01לבין דולר  5.25בין של האופציות הינו 

 מהאופציות הבשילו במלואן. 35,000התשקיף, 

  לבעלי ענייןתגמולים  8.2

 8.1ף שאינם נמנים בטבלאות שבסעיפירוט התגמולים שהוענקו לבעלי עניין בחברה,  להלן

, אשר הוענקו להם ע"י החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שנתנו לעיל

, כבעלי תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה, כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה

   עלות חברה(: )במונחי דולרבאלפי 

 :2020בדצמבר,  31תגמולים לבעלי עניין בתקופה של שנה שהסתיימה ביום  .8.2.1
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 סה"כ  תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 
 שם

היקף  תפקיד
 משרה

שיעור 
החזקה 

 בהון

תשלום  מענק שכר
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה
 שכירות

 אחר

יואב 
 שרייבר

מנהל 
תפעול 
 ראשי

%100 %2.249 289 68 -- -- -- -- -- -- -- -- 357 

  :התגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברהלהלן יובאו פרטים נוספים אודות  .8.2.2

 לעיל. 8.1.3 לפרטים נוספים בקשר עם תנאי התגמול של מר יואב שרייבר ראו סעיף

   גמול דירקטורים לאחר השלמת ההנפקה לציבור .8.2.3

ם המכהנים בחברה, או דירקטוריגמול , בהתאם למדיניות התגמול של החברה

אשר אינם מכהנים גם כנושאי משרה )שאינם דירקטורים( שיכהנו בה מעת לעת, 

דירקטורים,  דרגתה של החברה. , לפיהגמולבתקנות  לקבועבהתאם בחברה, יהיה 

נוסף כאמור לעיל. לא יהיו זכאים לגמול  אשר מועסקים גם בתפקיד נוסף בחברה

אודות )לפרטים  עשויים להיות זכאים לגמול הוניחברי הדירקטוריון כמו כן, 

, והכל בכפוף לאישור האורגנים המקובלים להלן( 8.4ראו סעיף מדיניות התגמול 

  .פי כל דין-בחברה ועל

, דירקטורים אשר מכהנים גם ולאחר השלמת ההנפקה לציבור למועד התשקיףנכון 

תגמול נוסף מהחברה בגין כנושאי משרה )שאינם דירקטורים( בחברה אינם מקבלים 

ידי החברה. -כהונתם כדירקטורים; יתר חברי הדירקטוריון אינם מתוגמלים על

ביוני,  1ידי האסיפה הכללית של החברה ביום -למען הספר ספק, כפי שאושר על

, חברי הדירקטוריון יכללו תחת הסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי של החברה 2021

 להלן(. 8.5)המפורטים בסעיף 

 תכנית אופציות 8.3

של החברה לפיה דירקטוריון החברה הקצה ורשאי  תגמול ההוניהלפרטים אודות תכנית 

 3.3 לעובדים, דירקטורים, ויועצים בחברה ובחברות הבנות, ראו סעיף תגמול הונילהקצות 

כל הקצאה תהא כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של יובהר, כי  לתשקיף. 3בפרק 

, ולעמידה ניירות הערך ההמירים הלא רשומיםשתנבענה ממימוש ו/או המניות המניות 

בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, לרבות לעניין מחיר מזערי, כפי שתהיינה במועד 

 .הגשת הבקשה לאישור

 מדיניות תגמול 8.4

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי  ,2021 ביוני 1-ו 2021במאי,  31בימים 

א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור 267המניות של החברה מדיניות תגמול, בהתאם לסעיף 

, לפיה 2013-לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג 1בתקנה 

חברה המציעה לראשונה מדיניות תגמול שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה לציבור של 

א לחוק החברות והיא תהיה 267ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 

שנים מהמועד שבו תירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר  5טעונה אישור רק בחלוף 

  לפרק זה. נספחבבורסה. העתק מדיניות התגמול מצורף כ
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 פטור, שיפוי וביטוח  8.5

  משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח .8.5.1

 פוליסה לביטוחעד למועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, תעמוד בתוקפה 

בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לדירקטורים  משרה ונושאי אחריות דירקטורים

אשר הינה בתוקף החל ונושאי משרה אשר מכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת לעת, 

עד ו למקרה דולר 5,000,000עד בולות אחריות של בג, 2021בפברואר  1מיום 

דולר. אלפים  7לתקופת ביטוח. הפרמיה השנתית הינה בסכום של דולר  5,000,000

 השתתפות עצמית של החברה בפוליסת הביטוח בגין תביעות כנגד נושאי משרה הינה 

 דולר. תנאי פוליסת הביטוח יהיו 50,000 -דולר למעט בתביעות בארה"ב 10,000

זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה 

. פוליסת הביטוח תעודכן )ככל שיהיו( ו קרוביהםהנמנים על בעלי השליטה בחברה א

 ככל שתושלם ההנפקה לציבור בהתאם לתשקיף זה.

אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של  2021ביוני,  1 -ו 2021 במאי 31ם מיבי

 אחריות דירקטורים התקשרות עם מבטחים בפוליסה לביטוח , בהתאמה,החברה

בחברה ובחברות הבנות שלה, ביחס לדירקטורים ונושאי משרה אשר  משרה ונושאי

מכהנים ו/או יכהנו בחברה מעת לעת, וזאת לתקופה של שנה, שתחל במועד השלמת 

סחר, בגבולות אחריות פי תשקיף זה ורישום ניירות הערך של החברה למ-ההנפקה על

לתקופת הביטוח. הפרמיה במצטבר דולר ארה"ב למקרה ו 10,000,000של עד 

דולר ארה"ב. ההשתתפות העצמית לחברה  אלפי 133השנתית הינה בסכום של 

 50נושאי משרה נעה בין סכום של דירקטורים ובפוליסת הביטוח בגין תביעות כנגד 

ובגין תביעות כנגד החברה בנושא הפרת דיני  אלפי דולר 100אלפי דולר לסכום של 

. תנאי פוליסת הביטוח הינם זהים ביחס לכל אלפי דולר 200ני"ע בסכום של 

  . , בחברות הבנות והנכדותהדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה 2021ביוני,  1 -ו 2021במאי,  31ם מיבנוסף, בי

את התקשרות החברה בפוליסת  , בהתאמה,המניות של החברההכללית של בעלי 

ביטוח ייעודית לפרסום תשקיף זה ולהנפקה הראשונה של מניות החברה על פיו 

(POSI – Public Offering of Securities Insurance וזאת לתקופה של שבע שנים ,)

פוליסת )" ממועד הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זההחל 

 מיליון דולר 10,000,000הינם  POSI-. גבולות האחריות של פוליסת ה"(POSI-ה

לתקופת הביטוח )של שבע שנים(. הפרמיה לתקופת הביטוח )שבע במצטבר למקרה ו

דולר. ההשתתפות העצמית לחברה בגין תביעה  אלפי 278שנים( הינה בסכום של 

אלפי  50נושאי משרה נעה בין סכום של דירקטורים וכנגד  POSI-תחת פוליסת ה

ני"ע כנגד החברה בנושא הפרת דיני ובגין תביעות  אלפי דולר 100דולר לסכום של 

. תנאי פוליסת הביטוח הינם זהים ביחס לכל הדירקטורים אלפי דולר 200בסכום של 

(, לרבות ביחס למנכ"ל הבנות ובחברה הנכדהובחברות ונושאי המשרה בחברה )

  יחס לדירקטורים ונושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה.החברה וב
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  משרה ונושאי דירקטורים ופטור לשיפוי התחייבות .8.5.2

 הסכמי שיפוי ופטור אשר נחתמו טרם ההנפקה .8.5.2.1

אישרו דירקטוריון , 2015באוקטובר,  9, וביום 2015באוקטובר,  1ביום 

את בהתאמה, והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה,  החברה

  . בחברה התקשרות החברה בהסכמי שיפוי ופטור עם דירקטורים

במסגרת כל אחד מהסכמי השיפוי והפטור בהם התקשרה החברה, 

התחייבה החברה לשפות את האמורים בגין כל חבות או הוצאה ו/או 

הוצאות התדיינות סבירות, כמפורט בהסכם השיפוי והפטור, שתוטלנה 

בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או נושאי  עליהם עקב פעולותיהם

, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי הכולל בחברה בת של החברהמשרה 

( 1) אחדלנושאי המשרה, על סכום השווה מ אחד ביחס לכל ,לא יעלה

  .מיליון דולר ארה"ב

כמו כן, במסגרת הסכמי השיפוי והפטור פטרה החברה את האמורים מכל 

עפ"י הדין(, ביחס לכל נזק שייגרם לה על  במידה המותרתאחריות כלפיה )

ידי האמורים בפעולותיהם מתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או 

הזהירות נושאי משרה מטעם החברה בתאגיד אחר, עקב הפרת חובת 

ביחס לפעולות או היעדר פעולות אשר לא רשאית החברה לפטור )למעט 

  .(בגינן תחת החוק החל

כל הסכמי השיפוי והפטור שנחתמו בין החברה לבין דירקטורים יצוין, כי 

בחברה אשר ימשיכו לכהן כדירקטורים בחברה לאחר ההנפקה, יבוטלו 

עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, ובמקומם יוענקו 

 להלן. 8.5.2.2 כתבי שיפוי ופטור כמפורט בסעיף

   התחייבות להענקת כתבי שיפוי ופטור עם ובכפוף להשלמת ההנפקה .8.5.2.2

 דירקטוריון החברה , אישרו2021 ביוני 1-ו 2021במאי,  31בימים 

בכפוף , בהתאמה ,והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

וכניסת התקנון החדש של החברה להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה 

פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה המכהנים  הענקת כתבי, 1לתוקף

ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה המכהנים או שיכהנו 

תאגידים מטעם החברה ב , מעת לעת,יהיו מועסקיםושמועסקים או ש

או בעקיפין אחרים בהם מחזיקה החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין ו/

 "(.אחר תאגיד)"

                                                 
אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלפת תקנון החברה הנוכחי בתקנון חדש המותאם לחברה  2120 ביוני, 1ביום  1

לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ורישום מניות החברה למסחר בבורסה.  ציבורית. התקנון החדש יכנס
ה באתר ההפצה של רשות לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החבר

 (. www.magna.isa.gov.ilניירות ערך )

http://www.magna.isa.gov.il/
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במסגרת כתבי השיפוי והפטור התחייבה החברה לשפות את האמורים 

, כמפורט בכתב כל חבות או הוצאה ו/או הוצאות התדיינות סבירותבגין 

משרה  ינושא םבתוקף היות הםעקב פעולותי הםעלי נהשתוטלהשיפוי, 

, ובלבד אחר תאגידבמטעם החברה  יםעובדמשרה או  נושאיבחברה ו/או 

על יוטלו על האמורים ת שות כספייוחבובגין שהסכום המרבי של השיפוי 

לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית )פי פסק דין 

למקרה בודד ובמצטבר , לכל נושאי המשרה לא יעלה )במצטבר (המשפט

רה מההון העצמי הקובע של החב 25% -( על סכום השווה ללכל המקרים

" החברה של הקובע העצמי ההון"(. לעניין זה, "המרבי השיפוי סכום)"

, פירושו סכום הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים

האחרונים של החברה כפי שיהיו  המבוקרים או הסקורים )לפי העניין(,

יחול מעבר לסכום . מובהר, כי השיפוי קרות האירוע בר השיפויבמועד 

אחריות דירקטורים ונושאי  ביטוחבמסגרת  שישולם )אם וככל שישולם(

 .משרה שרכשה או שתרכוש החברה, מעת לעת

מכל כמו כן, במסגרת כתבי השיפוי והפטור פטרה החברה את האמורים 

לכל נזק שייגרם ביחס אחריות כלפיה )עד כמה שהדבר מותר עפ"י הדין(, 

משרה בחברה ו/או  ינושא םמתוקף היות בפעולותיהם האמורים ידילה על 

מטעם החברה בתאגיד אחר, עקב הפרת חובת  יםמשרה או מועסק ינושא

 בחוק כהגדרתה) בחלוקה הזהירות חובתנזק עקב הפרת )למעט  הזהירות

 יחול לא הפטור כתב(. הפטור בכתב שנקבעו נוספים ונזקים( החברות

 לנושא או כל שיהיה()כ בחברה השליטה שלבעל עסקה או להחלטה ביחס

  .בה אישי עניין יש בחברה כלשהו משרה
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 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה 8.6

להלן יובאו פרטים, לפי מיטב ידיעתה של החברה, בדבר החזקות של בעלי ענין או נושאי 

משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה, החברות הבנות שלה או החברות הקשורות 

  חודשים לתאריך האמור: 12-התשקיף ובתאריך שקדם בהסמוך למועד שלה, בתאריך 

 ,ביוני 3ליום  של החברהירה בניירות ערך החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכ .8.6.1

 )לפני המרה למניות רגילות( סמוך למועד התשקיף, 2021

נושא המשרה /שם בעל העניין

 2הבכירה

שם נייר 

 הערך

מספר ניירות 

 הערך המוחזקים

שיעור החזקה 

 ובהצבעה בהון

 שיעור החזקה בהון

 ובהצבעה בדילול מלא

 3bexIקבוצת  

מניות 

 רגילות
6,819 

32.809% 25.923% 

מניות 

 רגילות א'
380,837 

מניות 

 בכורה א'
1,555,367 

מניות 

 '1בכורה ב
416,741 

מניות 

 '3בבכורה 
360,812 

מניות 

 'בכורה ג
550,429 

4Updata 
מניות 

 '2בכורה ב
1,792,775 18.672% 14.753% 

 Brighton 5קבוצת  

מניות 

 רגילות א'
95,091 

21.284% 16.817% 

מניות 

 בכורה א'
11,400 

מניות 

 '1בכורה ב
117,696 

מניות 

 '2בכורה ב
101,196 

מניות 

 בכורה ג'
1,718,198 

                                                 
 .זה לתשקיף 3לפרק  3.4לפרטים נוספים אודות החזקות בעלי העניין החברה, ראו סעיף  2
 Ibex -ו  Ibex "– Ibex Israel Fund LLLP ,Ibex SPC (Offshore) Ltd  ,Partners (Glassbox) LPIbex קבוצת " 3

SPC (Offshore) Ltd. on behalf of the Glassbox 2020 SP  בעקיפין( על ידי השותפים הכלליים של (הנשלטותIbex 
- Ibex GP LLC ו- Ibex Investors LLC. 

4 "Updata "– .Updata Partners V, L.P 
 .A, L.P-Brighton Park Capital Fund I -. ו Brighton "– I, L.PBrighton Park Capital Fundקבוצת " 5
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 6Israel Innovation Fundקבוצת 

מניות 

 '1בכורה ב
177,336 

5.284% 4.175% 
מניות 

 '2בכורה ב
158,186 

מניות 

 בכורה ג'
171,817 

 יואב שרייבר

מניות 

 רגילות
166,412 1.733% 

2.905% 

 
אופציות 

למניות 

 רגילות

552,186 %0 

 חנן בלומשטיין

מניות 

 רגילות
173,231 1.804% 

2.961% 

 
אופציות 

למניות 

 רגילות

552,186 %0 

 ירון גואטה

מניות 

 רגילות
173,231 1.804% 

אופציות  3.557%

למניות 

 רגילות

259,027 %0 

 מורגנשטרןירון 

מניות 

 בכורה א'
15,385 0.160% 

אופציות  3.299%

למניות 

 רגילות

385,476 %0 

 קובי קרליבך

אופציות 

למניות 

 רגילות

87,500 0% 0.72% 

 הילה בזאר אמסלם

אופציות 

למניות 

 רגילות

65,000 0% 0.535% 

 יצחק טמבור

אופציות 

למניות 

 רגילות

47,500 0% 0.391% 

 גבי קורן

אופציות 

למניות 

 רגילות

65,000 0% 0.535% 

                                                 
 Benאשר  Israel Innovation Fund L.P -ו Israel Innovation Fund "- Israel Innovation Fund 2 L.Pקבוצת " 6

Weiss ,Tayman Kan ו-CE Global Managers Limited  הינם בעלי השליטה האולטימטיביים בהם, כמפורט בסעיף
 .לתשקיף זה 3לפרק  3.2.2
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 אייל מאור

אופציות 

למניות 

 רגילות

70,000 0% 0.576% 

 אסים זאהר

אופציות 

למניות 

 רגילות

86,902 0% 0.715% 

 מארק פלהרטי

אופציות 

למניות 

 רגילות

144,022 0% 1.185% 

 ,ביוני 3ליום  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה .8.6.2

, בהנחה של המרת מלוא מניות רגילות א' מניות בכורה סמוך למועד התשקיף, 2021

ומניות בכורה ג של  3-, מניות בכורה ב2-, מניות בכורה ב1-א', מניות בכורה ב

 :החברה למניות רגילות של החברה

נושא /שם בעל העניין

 המשרה הבכירה

מניות 

 רגילות

שיעור  כתבי אופציה

 החזקה בהון

 ובהצבעה

שיעור החזקה 

ובהצבעה  בהון

 בדילול מלא

Ibex 3,150,126 - %32.809קבוצת   25.923% 

Updata Partners V, L.P. 1,792,775 - %18.672  14.753% 

Brighton 2,043,581 - %21.284קבוצת   16.817% 

 Israel Innovationקבוצת 

Fund 
507,339 - 5.284% 4.175% 

%1.733 186,552 166,412 יואב שרייבר  2.905% 

%1.804 186,552 173,231 חנן בלומשטיין  2.961% 

%1.804 259,027 173,231 ירון גואטה  %3.557  

476,385 15,385 ירון מורגנשטרן  %0.160  %3.299  

%0 87,500 - קובי קרליבך  %0.72  

%0 65,000 - הילה בזאר אמסלם  %0.535  

%0 47,500 - יצחק טמבור  %0.391  

%0 65,000 - גבי קורן  %0.535  

%0 70,000 - אייל מאור  %0.576  

%0 86,902 - אסים זאהר  0.715% 

%1.185 0% 144,022 - מארק פלהרטי  
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 ,ביוני 3ליום  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה .8.6.3

  :(פי תשקיף זה-)סמוך לאחר השלמת ההנפקה על 2021

נושא המשרה /שם בעל העניין

 הבכירה

מניות 

 רגילות

שיעור החזקה  כתבי אופציה

 בהון

 ובהצבעה

שיעור החזקה 

ובהצבעה  בהון

 בדילול מלא

 Ibex 3,834,846 - 33.392% 26.614%קבוצת 

Updata Partners V, L.P. 1,210,744 - 10.542% 8.403% 

 Brighton 1,221,890 - 10.639% 8.480%קבוצת 

 2.484% 1.449% 191,552 166,412 יואב שרייבר

 2.532% 1.508% 191,552 173,231 חנן בלומשטיין

%1.508 259,027 173,231 ירון גואטה  3% 

476,385 15,385 ירון מורגנשטרן  %0.134  2.782% 

%0 87,500 - קובי קרליבך  %0.607  

%0 65,000 - הילה בזאר אמסלם  0.451% 

%0 47,500 - יצחק טמבור  0.329% 

%0 65,000 - גבי קורן  0.451% 

%0 70,000 - אייל מאור  0.486% 

%0 86,902 - אסים זאהר  0.603% 

 1% 0% 144,022 - מארק פלהרטי
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 בע"מ  גלאסבוקס

 "(החברה" :להלן)

 

 בחברה נושאי משרהלמדיניות תגמול 

  "(התגמול מדיניותאו "/ו "המדיניות" )להלן:
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 מדיניות תגמול של נושאי המשרה 

 בע"מ )"החברה"( גלאסבוקסבחברת 

 כללי .1

-, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט1מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה 1.1

 "(.חוק החברות)" 1999

 אישורה שנים ממועד חמשמדיניות רב שנתית אשר תעמוד בתוקפה לתקופה של  אתגמול זו הי מדיניות 1.2

   .2013-תשע"גהלתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(,  1וזאת בהתאם לסעיף 

 זכאים להיות עשויים בחברה המשרה נושאי אשר תגמול מרכיבי בדבר פירוט כוללת זו תגמולמדיניות  1.3

)לפי העניין( אשר נחתמו או יחתמו  ניהול שירותי הסכמיאו  העסקה הסכמי מכוח( חלקם או)כולם  להם

מקנה זכויות לנושאי משרה בחברה, ולא תהיה זכות מוקנית איננה . יודגש כי מדיניות התגמול עימם

, לקבל איזה מרכיבי התגמול בלבד לנושא משרה בחברה, מכוח עצם אימוץ מדיניות תגמול זו

המפורטים במדיניות התגמול. רכיבי התגמול להם יהיה זכאי נושא משרה יהיו אך ורק אלו שיאושרו 

  לגביו באופן ספציפי על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה וכפוף להוראות כל דין. 

לא ייחשב הדבר כסטייה פי מדיניות זו, -במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שהינו פחות מהתגמול על 1.4

או כחריגה ממדיניות תגמול זה, ותנאי העסקתו כאמור לא יצריכו בשל כך את אישור האסיפה הכללית 

 הנדרש במקרה של אישור תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות התגמול. 

או ה עלי השליטשהינם במשרה  ינושאתגמול ללהסרת ספק, חרף כל הוראה נוגדת במדיניות תגמול זו,  1.5

 קרוביהם, יהיה כפוף לאישורים הנדרשים בהתאם להוראות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו. 

 הגדרות .2

חברה פרטית אשר התאגדה  – Glassbox US INC - "גלאסבוקס ארה"ב"

 בארה"ב, בבעלותה המלאה של החברה; 

פרטית אשר  חברה – .Glassbox Digital UK Ltd - "גלאסבוקס אנגליה"

אנגליה ווילס, בבעלותה המלאה של התאגדה ב

 החברה;

 גלאסבוקס ארה"ב וגלאסבוקס אנגליה. - החברות הבנות

, וחברות הנכדהוהחברה ת נוחברות הבהחברה, ה - "הקבוצה"

כפי שיהיו באותה בנות או נכדות נוספות של החברה, 

 .העת

ניירות בחוק  "נושא משרה בכירה" מונחהכהגדרת  - "נושא משרה"

   .ערך

                                                 
 משמעות המונח "נושא משרה" במדיניות זו תהא כהגדרת מונח זה בחוק החברות. 1
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"עובדי קבלן 

המועסקים על ידי 

 "הקבוצה

 המעסיק היא שהקבוצה אדם כוח קבלן של עובדים -

 המועסקים שירות של קבלן שלהם, ועובדים בפועל

 כוח קבלןזה " ; לענייןהקבוצה אצל שירות במתן

 כהגדרתם -" בפועל מעסיק", "שירות קבלן", "אדם

 -אדם, התשנ"ו כוח קבלני ידי על עובדים בחוק העסקת

 ביטוח דמי משולמים שבעדה ההכנסה -" שכר; "1996

 הלאומי ]נוסח לחוק הביטוח ט"ו פרק לפי לאומי

 .1995 -משולב[  התשנ"ה

רמת השכר אשר מחצית מהעובדים משתכרים יותר  - "חציוני שכר"

 ממנה ומחציתם פחות ממנה.

מחושב על ידי חישוב סכום כל השכר הממוצע, ה רמת - "ממוצע שכר"

 או כעובדים אם)בין  בחברה למועסקיםהתשלומים 

 ידי על המועסקים קבלן עובדי לרבות, כיועצים אם בין

 המועסקיםסכום זה במספר  ת(, וחלוקהחברה

 . כיועצים אם ובין כעובדים אם בין, בחברה

חברה פרטית אשרה התאגדה  – .SessionCam Ltd - "החברה הנכדה"

באנגליה ווילס, בבעלותה המלאה של החברה הבת 

 אנגליה.

  מטרת מדיניות התגמול ושיקולים בקביעתה .3

 בבסיס מדיניות התגמול עמדו, בין היתר, השיקולים הבאים: 3.1

 קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; 3.1.1

, בין היתר, במאפייני ראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשבסביר ותמריצים מערך יצירת  3.1.2

, בשוק הגלובלי בו הינה פועלת, הסיכונים שלהבמדיניות ניהול  החברה, בפעילותה העסקית,

 ;רהוביחסי העבודה בחב בתחום פעילותה החדשני,

 גודל החברה ואופי פעילותה; 3.1.3

ו של נושא המשרה להשגת תרומת – רכיבים משתניםתנאי כהונה והעסקה הכוללים לעניין  3.1.4

 יעדי החברה ולהשאת רווחיה והכל בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה;

מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר  נושאי משרהמתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור  3.1.5

 יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח;

תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם  ,ההחבר לביצועי נושאי המשרהתגמול קשירת  3.1.6

 להשגת יעדי החברה והשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקיד;

 משתנים(. רכיבים יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )רכיבים קבועים מול  3.1.7
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 המטרות שבסיס מדיניות התגמול: 3.2

 לאורך זמן;של החברה ות והרווחיות שיפור התוצאות העסקיות והגדלת ההכנס 3.2.1

 תמיכה ביישום האסטרטגיה העסקית של החברה; 3.2.2

 הגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה על ידי יצירת אינטרס משותף; 3.2.3

 יצירת קשר ישיר בין ביצועים לתגמול; 3.2.4

 הגברת המוטיבציה, רמת ההישגיות והשאיפה למצוינות;  3.2.5

 נושאי המשרה לאורך זמן.הגדלת שביעות הרצון ושימור  3.2.6

 התגמולתנאי פרמטרים לקביעת  .4

 הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי משרה בחברה:להלן  4.1

והישגיו  , ותק )בחברה בפרט ובמקצועו בכלל(, מומחיותו, ניסיונו המקצועיהשכלתו, כישוריו 4.1.1

  של נושא המשרה;

שנחתמו הסכמי שכר קודמים תנאי העסקתו על פי תחומי אחריותו ותפקידו של נושא המשרה,  4.1.2

 ;מוע

התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה, השגת יעדיה האסטרטגיים, מימוש תכניות  4.1.3

 העבודה שלה, רווחיה, חוסנה ויציבותה;

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה; 4.1.4

 לאור כישוריו, הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית; הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה 4.1.5

קיומו או היעדר קיומו של שינוי מהותי בתפקידו או תפקודו של נושא המשרה או בדרישות  4.1.6

 ;החברה ממנו

 ;חברהה ואופי פעילות מורכבות 4.1.7

 תנאי השוק, התחרות והסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה; 4.1.8

לרכיבים המשתנים  וההעסקה של נושא המשרהכהונה בתנאי הבין הרכיב הקבוע שהיחס  4.1.9

 ;זו בהתאם להגדרות שנקבעו במסגרת מדיניות

לעלות השכר של שאר עובדי  של נושא המשרה בין עלות תנאי הכהונה וההעסקהשהיחס  4.1.10

לשכר , ובפרט היחס לשכר הממוצע והקבוצה על ידיועובדי הקבלן המועסקים  הקבוצה

 הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה;כאמור, והשפעת  החציוני של עובדים

בשוק לנושאי משרה  סבירות מנגנוני התגמול והיקף הסכומים גם ביחס לתנאים המקובלים 4.1.11

 המכהנים בתפקידים דומים בחברות דומות;

האפשרות להפחתת הרכיבים  – ביחס לתנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים 4.1.12

והאפשרות לקביעת תקרה לשווי המימוש של  המשתנים על פי שיקול דעת הדירקטוריון

 רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן.

תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא  – ביחס לתנאי כהונה והעסקה הכוללים מענקי פרישה 4.1.13
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, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של המשרה

 החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.נושא המשרה להשגת יעדי 

 קבוצההיחס בין התגמול לנושאי המשרה לתגמול לשאר עובדי ה .5

תנאי עלות  ממוצעבחברה ייבחנו, בין השאר, היחס שבין  משרה נושאי של התגמול תנאי בקביעת 5.1

)לרבות  קבוצהשל שאר עובדי ההממוצע והחציוני  2השכרהכהונה של נושאי המשרה בחברה לבין עלות 

, היחס בין ממוצע עלות תנאי התגמול מדיניות אימוץ למועד .(הקבוצהעל ידי המועסקים  עובדי הקבלן

, לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי בקבוצההכהונה וההעסקה של נושאי המשרה 

בהתחשב  סביר הינו כאמור היחס, החברה דירקטוריון להערכתבהתאמה.  306%-ו 286%הינו  קבוצהה

אין בפער שבין גובה , באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה

התגמולים המשולמים לנושאי המשרה לבין השכר, ובפרט השכר הממוצע והחציוני בחברה של כלל 

  .3בקבוצהעובדי החברה, כדי להשפיע על יחסי העבודה 

   (benchmark) תיהשוואשכר  סקר 5.2

וככל שבאותו המועד ייסחרו בשוק  ככל האפשרנושא משרה, תפעל החברה  שלטרם אישור תנאי תגמול 

, אשר ייערך באופן יכה של סקר שכר, לערההון בישראל מספר מספק של חברות השוואה מתאימות

תח את רמת התגמול ניושווה יאשר  ,תבסס על סקר שכר קייםתאו  פנימי או באמצעות יועץ חיצוני,

מול חבילות תגמול כוללות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברה הכוללת המוצעת לנושא המשרה 

ת בתחומי עיסוקה של והפועלשל החברה ו/או  מסוגהלתפקיד נושא המשרה הרלוונטי, בחברות אחרות 

  בעלות היקף פעילות דומה לזה של החברה. ,הניתן וככל, החברה

 כללי – תנאי התגמול .6

 4תנאי התגמול המוצעים לנושא משרה בחברה יקבעו תוך התייחסות לפרמטרים המפורטים בסעיף  6.1

 . (סקר שכר כאמור ככל שייערך) לעיל 5.2סקר השכר כאמור בסעיף ובשים לב ללעיל, 

 אימוץטרם אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמים או תגמולים אשר אושרו  6.2

  . מדיניות התגמול

אישור תנאי תגמול לנושאי משרה בהתאם למדיניות זו, יהא באישור האורגנים המוסמכים על פי כל   6.3

ת תגמול זו, לא תיחשב מעל לשיעורים או לטווחים הנקובים במדיניו 10%דין. יובהר כי חריגה של עד 

כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול. שינויים לא מהותיים בתנאי הכהונה של נושאי משרה הכפופים 

למנכ"ל בגבולות הקבועים במדיניות התגמול, יהיו טעונים אישור המנכ"ל בלבד ובכפוף לכך שתנאי 

י לא מהותי יחשב שינוי אשר הכהונה וההעסקה תואמים את מדיניות התגמול. לענין סעיף זה, שינו

במצטבר ביחס לתנאי  10%השפעתו על העלות השנתית הכוללת של תגמול נושא המשרה אינה עולה על 

  .הכהונה הקבועים בהסכם ההעסקה של נושא המשרה

                                                 
 , כהגדרתה בחוק החברות."עלות השכר" 2
אינם כוללים שלושה עובדים במשרת סטודנט המועסקים  ; וכן,עלות תגמול הונייובהר, כי הנתונים המוצגים בסעיף זה לעיל אינם כוללים  3

 .ידי הקבוצה-על
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 מרכיבי התגמול .7

   :יהיה מבוסס על כל או חלק מרכיבי התגמול הבאיםהתגמול של נושאי המשרה בחברה 

 .להלן 8כמפורט בסעיף  ניהול דמי או בסיס שכר –שכר בסיס קבוע  .7.1

  .להלן 9 בסעיף כמפורט – תנאים נלווים .7.2

 להלן.  10כמפרט בסעיף  – מענק חתימה .7.3

תגמול לטווח קצר ובינוני, הכולל, מענקים מבוססי יעדים ניהוליים  – (יםתגמול משתנה )מענק .7.4

מענקים שנתיים על פי בנוסף, החברה תהיה רשאית לקבוע כי לנושא משרה כלשהו ישולמו . ועסקיים

שיקול דעת וזאת בהתחשב בהערכת תרומתו של נושא המשרה לחברה ובמגבלות וכמפורט במדיניות 

כמו כן, עשויה החברה מעת לעת להעניק לנושאי משרה בה מענקים חד פעמיים בנוסף למענק השנתי,  זו.

 .במדיניות תגמול זו להלןוזאת לאור תרומה מיוחדת לחברה והשגת יעדיה, ובמגבלות וכמפורט 

נועד ליצור קרבת אינטרסים בין השאת הערך לבעלי תגמול לטווח ארוך, אשר  – תגמול משתנה הוני .7.5

המניות של החברה, כפי שזו באה לידי ביטוי בעליית ערך המניות של החברה, ובין התגמול הניתן 

 בחברה.  נושאי משרהל

 ".משתנים רכיבים" :לעיל יכונו 7.5-ו 7.4רכיבי התגמול המנויים בסעיפים 

  להלן. 13כמפורט בסעיף  – פטור, שיפוי וביטוח .7.6

  להלן. 14כמפורט בסעיף  – תנאי סיום כהונה .7.7

 )הרכיב הקבוע( שכר בסיס קבוע .8

התאם לפרמטרים שכר הבסיס לנושאי משרה בחברה )רכיב קבוע בלבד, ללא רכיבים משתנים( ייקבע ב

 .ת, כמפורט להלןולעיל, ובכפוף לתקר 5.2 ים לב לסקר השכר כאמור בסעיףלעיל, בש 4המנויים בסעיף 

    החברה ל"מנכ 8.1

להלן ולמעט מענקים  9)למעט תנאים נלווים כמפורט בסעיף  החברה ל"מנכ של 4המשכורת החודשית

עבור מנכ"ל אשר עובד באופן ישיר תחת  משרה 100% עבור ש"ח 125,000 על תעלה לאותגמול הוני( 

עבור מנכ"ל אשר עובד באופן ישיר תחת חברות  משרה 100% עבורש"ח  165,000 על תעלה לא-החברה; ו

 .להלן ולמעט מענקים ותגמול הוני( 9)למעט תנאים נלווים כמפורט בסעיף  הקבוצה אך לא תחת החברה

   5כפופי מנכ"ל 8.2

להלן ולמעט  9)למעט תנאים נלווים כמפורט בסעיף  כפופי מנכ"לנושאי משרה של  המשכורת החודשית

עבור נושאי משרה כפופי מנכ"ל  משרה 100% עבור  ש"ח 85,000לא תעלה על מענקים ותגמול הוני( 

עבור נושאי משרה כפופי מנכ"ל  ש"ח 125,000לא תעלה על -ואשר עובדים באופן ישיר תחת החברה; 

 . חברות הקבוצה אך לא תחת החברהאשר עובדים באופן ישיר תחת 

                                                 
משכורת חודשית" לעניין נושא משרה שעובד בחברה הינה שכר בסיס ברוטו ללא גילומים, מענקים, תנאים סוציאליים ו/או נלווים או כל " 4

מהתשלום החודשי המשולם לאותו נושא משרה כנגד חשבונית,  70% -חברה מענק/תשלום אחר, ולעניין נושא משרה המעניק שירותים ל
 .לפי העניין

דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע מעת לעת כי נושא משרה ספציפי יוכפף ארגונית לדירקטוריון החברה וזאת במקרים חריגים  5
גונית לדירקטוריון, אזי כל עוד אותו נושא משרה כפוף ומיוחדים. במקרה שדירקטוריון החברה יקבע כי נושא משרה ספציפי יוכפף אר

ארגונית לדירקטוריון החברה, יהיו תקרות עלות רכיבי השכר השונים הקבועות במדיניות תגמול זו ביחס לאותו נושא משרה זהות לתקרות 
 עלות רכיבי השכר השונים של מנכ"ל החברה.
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  פעיל יו"ר דירקטוריון 8.3

 9)למעט תנאים נלווים כמפורט בסעיף  תושב ישראל פעיל "ר דירקטוריוןיושל  המשכורת החודשית

 -; ו100% היקף משרה של עד עבור ש"ח 85,000לא תעלה על  להלן ולמעט מענקים ותגמול הוני(

פעיל שאינו תושב ישראל )למעט תנאים נלווים כמפורט  "ר דירקטוריוןיושל  המשכורת החודשית

   .היקף משרה של עד עבור ש"ח 115,000לא תעלה על  בסעיף ]__[ להלן ולמעט מענקים ותגמול הוני(

 כללי 8.4

תהא צמודה לעליית מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי  המשכורת החודשיתתקרת  8.4.1

 י בו משולמת המשכורת החודשיתו/או המטבע הרלבנט הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

"( החל מהמדד הידוע למועד אישור מדיניות תגמול זו ועד למדד בגין חודש דצמבר של המדד)"

 כל שנה קלנדארית בתקופת מדיניות התגמול. 

שונה מזה  של נושא המשרה בפועל משרהההיקף  בובמקרה לעיל,  8.3בכפוף לאמור בסעיף  8.4.2

יחסי להיקף משרתו של הנ"ל תחושב באופן  המשכורת החודשיתתקרת לעיל,  8שצוין בסעיף 

 נושא המשרה בפועל.

 שרה מהנושאי  לתגמולתנאים נלווים  .9

, חוק עפ"י סוציאלייםה תנאיםיהיו זכאים )לכל הפחות( ל הקבוצהאשר הינם עובדי  המשרה נושאי 9.1

, הבראה, מחלה ,חופשה ימי, עבודה כושר אובדן ביטוח, לפיצויים הפרשות, פנסיוני חסכון, כגון

, והכל בכפוף למדיניות החברה ולדין החל על נושאי המשרה והחברה בקבוצה ב"וכיוצ נסיעה הוצאות

 . מועסקיםנושאי המשרה בה 

בהתאם למקובל  נוספים נלווים תנאים לכלולתגמול של נושאי המשרה עשויה ה חבילת, כך על נוסף 9.2

  :לרבות(, בגינם ההוצאות גילום לרבות) חברהב

מהחברה )לרבות בדרך של ליסינג(, וזאת בהתאם לסטנדרט המקובל רכב זכאות לקבלת  9.2.1

ו/או בחברות בתחום פעילותה של החברה או בחברות בעלות  חברהלנושאי משרה בדרגתם ב

, לפי לרבות, היקף פעילות דומה לזה של החברה, לרבות השתתפות בהוצאות רכב, דלק ונלוות

 והוצאות נלוות. גילום שווי רכב החלטת החברה,

 , מחשב, אינטרנט, מנוי לעיתונים(., גילום טלפון ניידניידתקשורת ומדיה )כגון טלפון  9.2.2

 .מתנות לחג 9.2.3

קרן פנסיה )לרבות הפרשות בגין תגמולים, פיצויי פיטורין והפרשה  הפרשות לביטוח מנהלים/ 9.2.4

 בגין אובדן כושר עבודה( והפרשות לקרן השתלמות.

  ימי חופש אף מעבר לקבוע בחוק. 9.2.5

 השתלמויות מקצועיות. 9.2.6

כן, נושאי המשרה בחברה זכאים גם להחזר הוצאות במסגרת תפקידם )לרבות, אך לא -כמו 9.2.7

 (. ובישראל ל"בחו ושהייה אירוח הוצאות, נסיעה הוצאות, ארוחותבגין  הוצאותרק, החזר 

 ביטוחים משלימים )לרבות ביטוח מורחב של אובדן כושר עבודה, ביטוח שיניים וכדומה(. 9.2.8

ובל בחברה במועד אישור מדיניות התגמול, ויכול שיבחנו מעת לעת על ידי התנאים הנלווים הנם כמק 9.3
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התנאים הנלווים עבור נושאי משרה בחברה  .ועדת התגמול ידי-על ועדת התגמול ויעודכנו מעת לעת

וזאת למעט החזרי הוצאות שהוצאו  ,המועסקים כעצמאיים ולא כשכירים יגולמו בדמי הניהול

 רה.במסגרת התפקיד כמקובל בחב

 מענק חתימה .10

רשאים, במקרים חריגים, לאשר להעניק לנושא משרה מענק חתימה ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו 

 .( חודשים3של נושא המשרה ביחס לתקופה של שלושה ) סך המשכורת החודשיתשלא יעלה על 

  מענקים .11

 יעדים מבוססי למענקים זכאות לכלול עשויה )למעט הדירקטורים( בחברה משרה נושא של התגמול חבילת

  :להלן כמפורט, דעת בשיקול ולמענקים מדידים

  :המענקים תקרת 11.1

 בשיקוללהלן( בתוספת סכום המענקים  11.2סכום המענקים מבוססי יעדים מדידים )כאמור בסעיף 

, לא כלשהי ריתאשנה קלנדבגין נושא משרה יכול וישולמו ל אשר ,(להלן 11.3.1 בסעיףדעת )כאמור 

 עשר-שנייםביחס לתקופה של  של המנכ"ל המשכורת החודשיתעל  – ביחס למנכ"ל החברה : )א(היעל

( על להלן 11.3.1 בסעיף . מתוך סכום זה, לא יעלה סכום המענקים בשיקול דעת )כאמורחודשים( 12)

; )ב( ביחס לנושאי משרה כפופי חודשים( 3שלושה )ביחס לתקופה של של המנכ"ל  המשכורת החודשית

)אשר יכול  חודשים (10) עשרהביחס לתקופה של של נושא המשרה המשכורת החודשית על  – מנכ"ל

על המשכורת החודשית של נושא  –)ג( ביחס ליו"ר דירקטוריון פעיל -ו; (שיהיה כולו מענק בשיקול דעת

  .חודשים )אשר יכול שיהיה כולו מענק בשיקול דעת( (9תשעה )המשרה ביחס לתקופה של 

 :מדידים יעדים מבוסס מענק 11.2

קריטריונים הניתנים למדידה, אשר יקבעו המבוסס על יעדים מדידים יחושב בהתבסס על סכום המענק 

לנושאי משרה שאינם  וביחסודירקטוריון החברה;  על ידי ועדת התגמול ביחס למנכ"ל )ככל שיקבעו(

לכל נושא משרה, בהתאם לתפקידו של נושא  , ביחסהחברהמנכ"ל  יקבעו )ככל שיקבעו( על ידי, המנכ"ל

 :המשרה הרלוונטי, כגון )אך לא בהכרח רק(

  ;שנתי של מוצרי החברה(bookings)  הזמנותסכום  -

 ;שיתופי פעולה שנתי של הסכמים חדשים שנחתמו עם לקוחות ו/או (bookings)הזמנות סכום  -

 ;(וכו'שיעור שימור לקוחות , יעדי שריפת מזומנים; יעדי ARRיעדים פיננסיים )כדוגמת  -

 ; והוצאות הנהלה וכלליות(יעדים תפעוליים )כדוגמת חסכון בעלויות הקמת פרויקטים  -

יעדי אסטרטגיה )כדוגמת עמידה בלוחות זמנים של פרויקטים, זכיה במכרזים והתקשרות  -

 ;בהסכמים משמעותיים(

בבורסה לניירות ערך בתל אביב  הנפקת ניירות ערך נוספים השלמה של אחד מהאירועים הבאים: -

עסקת , ידי האורגן המוסמך(-מיליון ש"ח )או היקף גבוה יותר כפי שיקבע על 30 בהיקף שעולה על

, גידול בבורסה מחוץ לישראל, הנפקה תחום פעילות החברהמיזוג עם שחקן מוביל ברכישה או 

 . עודו באחוז שייקבע שנתי מצטבר במחיר המניה

מספר  כשיבחרו, , לפי הענייןוהמנכ"ל , הדירקטוריוןהתגמוליוגדרו אחת לשנה בידי ועדת  היעדים
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 יהיה לומתוך מרכיב התגמול מבוסס היעדים  משקל ייוחס, הכל בסך יעדים מספר אוכל יעד ול יעדים

יהיו והמנכ"ל  , הדירקטוריוןועדת התגמולהאמורים.  היעדים או היעד יושג באם נושא המשרה זכאי

ויעד מספרי בגינו ישולם מלוא  כלשהו יעדטווח מינימאלי בגינו לא ישולם מענק לפי  רשאים לקבוע

  רכיב המענק עבור אותו היעד.

  :בשיקול דעת יםמענק 11.3

לעיל, בכפוף להמלצת מנכ"ל  11.2כאמור בסעיף בנוסף על המענקים מבוססי יעדים מדידים  11.3.1

בכפוף להמלצת הדירקטוריון(, יהיו רשאים ועדת התגמול  – החברה )ולגבי המנכ"ל

ודירקטוריון החברה )בכפוף להוראות הדין( להעניק לנושאי המשרה בחברה מענקים בשיקול 

  היתר, על הקריטריונים האיכותיים הבאים: דעת, בהתבסס, בין

 ;תרומת נושא המשרה לעסקיה של החברה, רווחיה, חוסנה ויציבותה 

 ;הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות ייחודיים 

 ;מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה 

 ;שינויים שחלו באחריות נושא המשרה במהלך השנה 

 ן מתפקוד נושא המשרה )לרבות הערכה למידת המעורבות והאכפתיות שביעות הרצו

 שמגלה נושא המשרה בביצוע תפקידו(;

 ;הערכת יכולתו של נושא המשרה לעבוד תוך תיאום ושיתוף פעולה עם הצוות 

 ;תרומתו של נושא המשרה לממשל התאגידי וסביבת בקרה ואתיקה נאותים 

  המשרה הממונה על מקבל המענק, תוך פירוט הערכה אישית אשר תינתן על ידי נושא

 . הנימוקים הענייניים העומדים בבסיס המלצתו

 פעמי חד מענק 11.4

 לנושא משרה להעניק רשאית תהיה החברה לעיל, 11.3-ו 11.2 בסעיפים הקבועיםבנוסף על המענקים 

 ,לחברה דופן ויוצאי מיוחדים הישגיםאו /ו ניכרים מאמציםאו /ו ייחודית תרומה בשל ,חד פעמי מענק

 דופן ויוצא מהותי עסקי אירוע בקרותאו /ו בהשגתםתה תרומה משמעותית יאשר לנושא המשרה הי

סכום המענק החד פעמי  .האסטרטגית תכניתה ואת החברה של טובתה את לקדם כדי בו יש אשר

של מנכ"ל החברה סך המשכורת החודשית למנכ"ל החברה )ככל שיוענק( לשנה קלנדארית, לא יעלה על 

פופי מנכ"ל )ככל שיוענק( סכום המענק החד פעמי לנושאי משרה כ ;חודשים (9) תשעהשל ביחס לתקופה 

של נושאי משרה כפופי מנכ"ל ביחס לתקופה של  סך המשכורת החודשיתרית, לא יעלה על אנדלשנה קל

רית, לא אנדליו"ר דירקטוריון פעיל )ככל שיוענק( לשנה קלסכום המענק החד פעמי ; וחודשים (6) ששה

 .חודשים (6ששה )ביחס לתקופה של  יו"ר דירקטוריון פעילשל  סך המשכורת החודשיתיעלה על 
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 (Clawback) מוטעה כספי מידע יסוד על שניתן מענק של השבה 11.5

 כמוטעים שהתבררו נתוניםככל שיתברר ששולם לנושא משרה מענק אשר התבסס במישרין על  11.5.1

 אישור מועד לאחר שנים שלוש של תקופה במהלך החברה של הכספיים בדוחות מחדש והוצגו

   , ישיב נושא המשרה לחברה כל סכום ששולם לו ביתר )ולהיפך(.המענק

התשלום יקבע על פי ההפרש בין הסכום שקיבל נושא המשרה לבין הסכום שהיה מתקבל  גובה 11.5.2

סכום ")לפי הנתונים הכספיים המתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה 

 "(.ההשבה

תהיה רשאית לקזז את סכום ההשבה המגיע לה מכל סכום שעליה לשלם לנושא  החברה 11.5.3

. בכל מקרה, האורגנים בחברה העסקתו של נושא המשרה(המשרה )גם במקרה בו נסתיימה 

 המוסמכים בחברה יקבעו את עיתוי, אופן ותנאי ההשבה כאמור. 

 הנובעת החברה של הכספיים דוחותיה של מחדש הצגה של במקרה תחול לא כאמור השבה 11.5.4

 .החשבונאיים לכללים הנוגעת בתקינה או החל בדין משינוי

, תהיה לדירקטוריון החברה במועד אישור מדיניות זוכפוף לאמור בהסכמים קיימים ב 11.5.5

הסמכות לדחות את תשלום המענק או להפחית את סכום המענקים להם זכאי נושא משרה, 

הפחתה  , אם ימצא שהנסיבות מצדיקותשל הדירקטוריון על פי שיקול דעתו המלא והבלעדי

 .כאמור

  תגמול הוני .12

, "(תכנית תגמול הוני)" אשר הינה בתוקף במועד ההענקהבחברה בכפוף לקיומה של תכנית תגמול הוני  12.1

ובהתאם להוראות כל דין, האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים, מעת לעת, להקצות לנושאי 

למניות רגילות, יחידות מניה  המשרה בחברה, כחלק מחבילת התגמול של נושאי המשרה, אופציות

 ת )לרבות כזה המבוסס על ביצועי מניית החברה )כדוגמתחסומות וכל סוג אחר של תשלום מבוסס מניו

 6.שאומצו ויאומצו מעת לעת ובכפוף לכל דין ההוני התגמולבהתאם לתכנית  ( והכלאופציות פאנטום

במסגרת הדיון בהענקת תגמול הוני יבחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הרציונל העומד  12.2

 ראוי להשאת ערך החברה לטווח ארוך. ץהאמורה תמריבבסיס ההענקה, ובפרט את היות ההענקה 

במידה שהחברה תעניק החל ממועד אישור מדיניות תגמול זו, תגמול  – 7תקרת שווי במועד ההענקה 12.3

מבוסס מניות לנושא משרה בחברה, ההטבה השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות 

ההטבה השנתית לא תוגדר לפי פריסה חשבונאית, אלא כתוצאה המתקבלת מחלוקת   ,זה לעניין, להלן

השווי הכלכלי של תגמול מבוסס מניות במועד אישור הדירקטוריון את הענקתו חלקי מספר השנים 

הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס המניות. שוויה ההוגן השנתי של ההטבה הגלומה 

של ההטבה הגלומה בתגמול הוני השנתי ק במזומן, במועד הענקתו, ושוויה בתגמול הוני שאינו מסול

שמסולק במזומן, במועד תשלומו, על פי כללי החשבונאות המקובלים בחברה, לא יעלה על הסכומים 

 : 8המפורטים להלן

                                                 
תהא כפופה לקבלת אישור הבורסה ולעמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פי מדיניות התגמול -כל הקצאה של ניירות הערך על 6

 פיו, כפי שיהיו באותה עת.
ידי האורגנים המוסמכים של -יובהר, כי תקרות השווי במועד ההענקה הקבועות בסעיף זה, לא כוללות הקצאות אופציות שאושרו על 7

 אשר תוארו בתשקיף ההנפקה כאמור. החברה טרם פרסום תשקיף ההנפקה לציבור של החברה ו
 .על פני תקופת ההבשלה של השווי הכלכלי במועד ההענקה חישוב שווי הטבה שנתי יבוצע על בסיס חלוקה לינארית 8
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 משכורות חודשיות;  (24עד סכום שלא יעלה על סך של עשרים וארבע ) – ל"מנכ 12.3.1

 ;משכורות חודשיות (12עד סכום שלא יעלה על סך של שתיים עשרה ) – פעיל יו"ר דירקטוריון 12.3.2

 ;משכורות חודשיות; (18עד סכום שלא יעלה על סך של שמונה עשרה ) –כפופי מנכ"ל  12.3.3

  .  שקלים 250,000של עד סכום שלא יעלה על סך  – )למעט דירקטורים חיצוניים( דירקטורים 12.3.4

מהגמול השנתי )לרבות גמול בגין ישיבות( המשולם לדירקטורים  50% –דירקטורים חיצוניים  12.3.5

-תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני, התש"סחיצוניים בהתאם ל

 ."(תקנות הגמול)" (2000

לגבי תגמול הוני שהוענק קודם לאישור מדיניות זו, יהיה מחיר המימוש  – מחיר המימוש )אופציות( 12.4

ממועד ההנפקה ואילך,  .החברה לתשקיף 3לפרק  3בהתאם לתנאי ההענקה הפרטניים, כמפורט בסעיף 

הממוצע של החברה בשלושים שייקבע בעת הענקת תגמול הוני, לא יפחת ממחיר המניה  מחיר המימוש

באופן שיהווה תמריץ ראוי  ,אישור הדירקטוריון את ההענקה ימי המסחר האחרונים שלפני מועד( 30)

 התגמול ההוני יהיה כפוף להוראות התאמה שיהיו קבועות בתכניתו להשאת ערך החברה לטווח הארוך

בנסיבות חריגות בהן חלה תנודה משמעותית במחירי . או בכתב ההקצאהו/)בהתאם לנוסחה מעת לעת( 

פני מועד ההקצאה של כתבי אופציה כלשהם על ידי החברה יהיו ניירות הערך של החברה בתקופה של

טרם  כאמוררשאים ועדת התגמול והדירקטוריון לקבוע תקופה קצרה או ארוכה יותר לבחינת המחיר 

 .ההענקה

כתבי האופציה שיוענקו לנושאי משרה יבשילו במספר מנות, אשר יקבע על ידי ועדת  – תקופת הבשלה 12.5

התאמה  למנגנוני כפוף, זאתהחברה, ויבשילו על פני שלוש שנים לפחות ממועד הענקתן.  של התגמול

 .ההקצאה בכתב או/ו ההוני התגמול בתכנית שייקבעו כפי האצהו

שנים  (7) שבע לא תעלה עלאופציות שהוקצו ולא מומשו יפקעו בתוך תקופה ש – מועד פקיעה )אופציות( 12.6

)בכפוף להוראות לגבי פקיעת אופציות בסיום העסקה או הפסקת מתן שירותיו של  תןממועד הקצא

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, מקום בו האופציות הוקצו לבעל מניות  .נושא המשרה לחברה(

( אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה בחברה, מועד פקיעת האופציות יחול כעבור 10המחזיק בעשרה )

 ( שנים.5חמש )

  פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה .13

לשיפוי, בהתאם לכתבי שיפוי שיוענקו  םיהיו זכאיבחברה  המשרה נושאי: משרה לנושאי שיפוי כתבי 13.1

 להם בנוסח שיאושר מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים של החברה. 

מאחריות בגין : החברה תהא רשאית להעניק לנושא המשרה בחברה פטור, מראש, משרה לנושאי פטור 13.2

הפרת חובת הזהירות כלפי החברה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה שהינם בעלי השליטה או 

, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ועל פי תקנון החברה, כאשר הפטור כאמור לא הםקרובי

יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה 

 שעבורו מוענק הפטור( יש בה עניין אישי, הכל בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון החברה. 

יכוסו בביטוח אחריות ודירקטורים  נושאי המשרה: משרה נושאיאחריות דירקטורים ו ביטוח (א)

דירקטורים ונושאי משרה, כפי שיעמוד בתוקפו מעת לעת, כפי שתרכוש החברה או במסגרת 

, והכל בהתאם למגבלות המפורטות להלן: היקף הכיסוי הביטוחי המרבי קבוצתיתפוליסת ביטוח 

בסך הכל לשנה, כאשר עלות דמי הביטוח השנתיים במצטבר ר למקרה ודול מיליון 15לא יעלה על 
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, לרבות גובה ההשתתפות בגין וגובה ההשתתפות העצמית לחברה )פרמיה(בהם תישא החברה 

יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת  תביעות כנגד החברה בנושא הפרת דיני ניירות ערך,

תהא רשאית להתקשר גם בפוליסה לביטוח  הפוליסה, והעלות אינה מהותית לחברה. החברה

 POSI בגין הנפקה לציבור בפוליסה מסוג  השליטה אחריות נושאי המשרה, החברה ובעלת

(Public Offering of Securities Insurance) מיליון דולר למקרה  15אחריות של  בגבולות

בהתאם לצרכיה, החברה כמו כן,  .קהההנפ שנים מיום 7ביטוח של עד בסך הכל לתקופת במצטבר ו

לכיסוי פעילות העבר וזאת בנוסף ( Run-Off) תהא רשאית לרכוש פוליסה לתקופת גילוי מוארכת

 15לפוליסת ביטוח הפעילות השוטפת. היקף הכיסוי הביטוחי המרבי בפוליסת זו לא יעלה על 

   .מיליון דולר למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח

אמור בקשר לביטוח אחריותם של נושאי משרה, יכול התקשרות החברה בפוליסות ביטוח כ (ב)

הקלות בעסקאות עם בעלי )לתקנות החברות  1ב1שתאושר בידי ועדת התגמול בלבד לפי תקנה 

 .או כל הוראה שתחליף אותה בהתקיים המגבלות המפורטות לעיל 2000-, תש"ס(ענין

  תנאי סיום כהונה .14

 פיצויי פיטורין 14.1

בחברה יהיו זכאים לפיצויי פיטורין, בסכום שלא יעלה על מכפלת משרה שהינם עובדים נושאי  14.1.1

שכרו החודשי ברוטו של נושא המשרה הרלוונטי בעת סיום העסקתו בחברה במספר שנות 

, הן 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14העסקתו בחברה, או לפיצויים בהתאם לסעיף 

והן בסיום ההעסקה של נושא בסיום ההעסקה של נושא המשרה בחברה ביוזמת החברה 

 המשרה בחברה מיוזמתו.

נושאי משרה המועסקים בחברה באמצעות הסכם למתן שירותים לא יהיו זכאים לפיצויי  14.1.2

 פיטורין.

 הודעה מוקדמת 14.2

 תקופת ההודעה המוקדמת תיקבע באופן פרטני בהסכם העסקתו של כל נושא משרה. 14.2.1

 .ים( חודש6לא תעלה על שישה )מוקדמת הודעה התקופת ה 14.2.2

 אם אלאבמהלך תקופת ההודעה המוקדמת יידרש נושא המשרה להמשיך ולמלא את תפקידו,  14.2.3

( ל"המנכ לגבי) החברה דירקטוריון או( כפופי מנכ"ל משרה נושאי לגבי) החברה ל"מנכ יחליט

 .בפועל תפקידו את למלא ימשיך לא שהוא

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יהיה זכאי נושא המשרה לשכר בסיס ולתנאים נלווים  14.2.4

(. כמו כן, לעיל ובהתאם להסכם העסקתו של נושא המשרה הרלוונטי 9-ו 8)כמפורט בסעיפים 

עשוי נושא המשרה להיות זכאי, ביחס לתקופה שבה הועסק בפועל, גם למענקים, בהתאם 

 לתנאי העסקתו הפרטניים.

 לנושא להעניק רשאית תהיה החברה, בחברה המוסמכים האורגנים בכפוף לאישור – מענק הסתגלות 14.3

. ( חודשים6) ששהבמשך של נושא המשרה  סך המשכורת החודשית הסתגלות שלא יעלה על מענק משרה

האורגנים המוסמכים של החברה יהיו רשאים להתנות את תשלום מענק ההסתגלות בתנאים, לרבות 

 בהתחייבות לאי תחרות של נושא המשרה.
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( משכורות 6שש )נושא משרה עשוי להיות זכאי למענק פרישה בסכום שלא יעלה על  – פרישהמענק  14.4

שלוש על  -ו ;עבור יו"ר דירקטוריון פעילמשכורות חודשיות ( 4)ארבע על  ;עבור מנכ"ל החברהחודשיות 

ון, . בעת קביעת גובה מענק הפרישה, יובאו בחשבעבור נושא משרה כפוף מנכ"לחודשיות  משכורות (3)

בין היתר, תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי 

החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות 

 הפרישה.

ו בשל לא יינתן מענק הסתגלות ו/או פרישה אם נושא המשרה התפטר או פוטר או נסתיימה כהונת 14.5

לרבות, בשינויים המחויבים, במקרה )פי דין -נסיבות השוללות את הזכות לקבלת פיצויי פיטורין על

 ד(.שנושא המשרה אינו נחשב עוב

כי בכל מקרה לא יעלו כלל התגמולים והמענקים אשר ישולמו לנושא משרה כלשהו על פי  מובהר 14.6

( 12שניים עשר ) עבורשל נושא המשרה  המשכורת החודשיתלמדיניות התגמול על  14.4 – 14.2סעיפים 

   חודשים.

 דירקטורים  תגמול .15

החברה , בהתאם לדרגה בה תסווג הגמולייקבע בהתאם להוראות תקנות חיצוניים  דירקטוריםגמול  15.1

זכאות ל"תוספת מומחיות" כך כי החברה תהא רשאית לאשר לרבות  ,מעת לעת על פי תקנות הגמול

 לדירקטור מומחה )בהתאם להגדרת המונח "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול(, בהתאם

 להוראות תקנות הגמול. 

ודירקטורים אשר  פעיל ולמעט יו"ר דירקטוריון דירקטורים חיצוניים, מעטל ,דירקטוריםגמול  15.2

על  מירביה הגמוללא יעלה על , ל בגין כהונתם כנושאי משרה )שאינם דירקטורים( בחברהומקבלים גמ

ל"תוספת )לרבות זכאות  הגמול, בהתאם לדרג בו תסווג החברה מעת לעת על פי תקנות גמולהתקנות פי 

 ,מומחיות" לדירקטור מומחה )בהתאם להגדרת המונח "דירקטור חיצוני מומחה" בתקנות הגמול(

  (.מולגה תקנות הוראותבהתאם ל

לא ישולם לדירקטורים המקבלים גמול בגין כהונתם כנושאי משרה לעיל  15.1כאמור בסעיף  גמול 15.3

 )שאינם דירקטורים( בחברה.

כאמור חברי הדירקטוריון יהיו זכאים ליהנות מהסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה, שיפוי ופטור,  כלל 15.4

ובכפוף להוראות כל  , וכן להחזר הוצאות שהוצאו במסגרת תפקידםכמקובל בחברהלעיל ו 13בסעיף 

 .דין

בנוסף על האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעניק גמול הוני לדירקטורים, ולמעט דירקטורים אשר  15.5

 לעיל. 12כמפורט בסעיף  ,מקבלים גמול בגין כהונתם כנושאי משרה )שאינם דירקטורים( בחברה

 יםמשתנה יםלתגמול קבועה תגמולה רכיב בין יחס .16

למעט מענק ו, לעיל 12-ו 11 בסעיפים המצוינים)קרי, הרכיבים היחס בין הרכיבים המשתנים  – מנכ"ל 16.1

 8 בסעיף)כאמור הרכיב הקבוע בחבילת התגמול של מנכ"ל החברה, לבין  (11.4בסעיף  , כאמורחד פעמי

  . %300לא יעלה על  חברהבחבילת התגמול של מנכ"ל ה לעיל(

 12-ו 11בסעיפים  המצוינים)קרי, הרכיבים היחס בין הרכיבים המשתנים  – "למנכ כפופינושאי משרה  16.2

בחבילת התגמול של נושאי המשרה כפופי המנכ"ל   (11.4בסעיף  , כאמורלמעט מענק חד פעמיו, לעיל

 .%233לעיל( לא יעלה על  8 בסעיף)כאמור  בחבילת התגמול שלהם הרכיב הקבועלבין 
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 12-ו 11בסעיפים  המצוינים)קרי, הרכיבים היחס בין הרכיבים המשתנים  – פעיל יו"ר הדירקטוריון 16.3

לבין העלות  יו"ר הדירקטוריוןבחבילת התגמול של   (11.4בסעיף  , כאמורלמעט מענק חד פעמיו, לעיל

 .%175לא יעלה על  לעיל( 8)כאמור בסעיף  ובחבילת התגמול של הרכיב הקבוע

 המשרה נושאי עם קיימים הסכמים של ושינוי הארכה .17

העסקת נושא משרה, תיבחן חבילת התגמול הקיימת )ככל שההארכה הינה  הסכם הארכת אישור טרם 17.1

שרה, ללא שינוי בתנאים( או חבילת התגמול המוצעת )ככל שההארכה הינה בשינוי תנאים( של נושא המ

 לעיל. 5.2לסקר שכר עדכני כאמור בסעיף  בשים לבככל הניתן גם לעיל, ו 4בהתייחס לפרמטרים בסעיף 

 אישור טעונים יהיו החברה"ל מנכ של הכהונה בתנאי מהותיים לא שינויים, הדין להוראות בכפוף 17.2

 .מהותי שאינו העסקה בתנאי בשינוי מדובר כי אישרה זו אם, בלבד התגמול ועדת של מראש

"ל למנכ הכפוף משרה נושא של וההעסקה הכהונה בתנאי מהותיים לא שינויים, הדין להוראות בכפוף 17.3

יאושרו בידי מנכ"ל החברה בלבד, ולא יהיו טעונים אישור של ועדת התגמול, ובלבד שתנאי  ,החברה

 הכהונה וההעסקה של אותו נושא משרה תואמים את הוראות מדיניות תגמול זו.

  כללי .18

, של החברה המוסמכים האורגנים ידי על יהא, זו תגמול למדיניות בהתאם משרה לנושא תגמול אישור 18.1

 .לעת מעת שתחולנה כפי דין כל להוראות ובכפוף

דירקטוריון החברה מופקד על ניהול מדיניות התגמול ועל יישומה ועל כל הפעולות הנדרשות לשם כך,  18.2

 הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי יישומה. לרבות

, בהתאמתה הצורך את וכן התגמול מדיניות את, לעת מעת, יבחנו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת 18.3

 לאישור תובאנה, כאמור התאמות. זו במדיניות המפורטים ולעקרונות לשיקולים בהתאם, היתר בין

 .דין פי על הקבועה בדרך
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 הנכללים בתשקיףשל החברה הדוחות הכספיים  .9.1

בפרק זה להלן מובאים דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה  .9.1.1

 .2020בדצמבר,  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

מובא בפרק זה להלן  לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים,ג 9 הלתקנבנוסף, בהתאם  .9.1.2

 .2020בדצמבר,  31דוח כספי נפרד מבוקר של החברה ליום 

 של רואה החשבון המבקר הסכמה מכתב .9.2

החשבון  הרואדוח הכללת החשבון המבקר של החברה ל הרואלחברה ניתנה הסכמתו של 

מכתב  ., בתשקיף זהלעיל 9.1המפורטים בסעיף ביחס לדוחות הכספיים המבקר של החברה 

  ההסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה מצורף כנספח לפרק זה.

 של החברה רועיםידוח א .9.3

, בגין של החברה (לתקנות פרטי תשקיףא 56כהגדרתו בתקנה )דוח אירועים מצורף לפרק זה 

שהסתיימה של החברה המאוחדים והמבוקרים מועד חתימת דוחותיה הכספיים מהתקופה ש

  .ועד למועד התשקיף 2020, בדצמבר 31יום ב
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 דוח רואה חשבון המבקר

 לבעלי המניות של 

 בע"מ גלאסבוקס
 
 
 
 

 -ו 2020 בדצמבר 31החברה( לימים  -)להלן גלאסבוקס בע"מ  המאוחדים על המצב הכספי המצורפים שלביקרנו את הדוחות 
, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת ורווח כולל אחר ואת הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד 2019בינואר  1-ו 2019

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  ..2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום   מהשנתיים בתקופה השנים מ
 החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון -על .1973-חשבון(, התשל"ג
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 

דנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומ
 של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
והחברות  לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה

ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2019בינואר  1-ו 2019-ו 2020בדצמבר  31המאוחדות שלה לימים 
והוראות ( IFRSם )בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיי 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  מהשנתייםשלהן לכל אחת 

 .2010-שנתיים(, התש"ע תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
 

 בתקופהשל החברה לכל אחת מהשנים  אחר או הפסד ורווח כוללכמו כן, ביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח 

דוחות פרופורמה(. דוחות  -לדוחות כספיים אלה )להלן  29, הכלולים בביאור 2019-, ו2020בדצמבר  31בימים  שהסתיימה

ריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות פרופורמה אלה בהתבסס פרופורמה אלה הינם באח

 .על ביקורתנו

 

מתוך סך ההכנסות  31% -הכלולות בדוחות פרופורמה מהוות כ הכנסותיהאשר  שאוחדה חברהלא ביקרנו את הדוחות הכספיים של 

בוקרו על ידי רואי חשבון אחר  חברה אותה. הדוחות הכספיים של 2019בדצמבר  31 ביום שהסתיימה לשנההמאוחדות פרופורמה 

 חשבון אחר. ה, מבוססת על דוחות רואחברה תההומצאו לנו וחוות דעתנו ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין או ושדוחותי

 

ו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבע

. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 1973-חשבון(, התשל"ג

שאין בדוחות הפרופורמה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות 

פרופורמה. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון ה

החשבון האחר  הוההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הפרופורמה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוח רוא

 מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

חשבון אחר, הדוחות פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  התבסס על ביקורתנו ועל הדוח של רואלדעתנו, בה

 31המהותיות, את תוצאות פעולותיהן פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים 

וזאת על  1970-ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל א' לתקנות ניירות9, בהתאם להוראות תקנה 2019-, ו2020בדצמבר 

 .29בסיס ההנחות המפורטות בביאור 

 
 
 

 תל אביב,                                     קסלמן וקסלמן 
 רואה חשבון                              2021במאי  26
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- 3 - 
 

  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 
 

 
 

 בדצמבר 31ליום  
 ליום  

 בינואר 1
   2020  2019  2019 
 דולראלפי   באור 
        

        נכסים שוטפים
        

 13,750  6,507  087,19  6 ושווי מזומנים מזומנים
 -  ,0007  2,000   פקדונות לזמן קצר

 -  250  460   פקדונות מוגבלים לזמן קצר 
 929  696,1  854,1  7 לקוחות
 135  591,1  897,2  8 הויתרות חוב חייבים

   298,26  044,17  814,14 
        
        

        נכסים לא שוטפים
        

 147  492  492   לזמן ארוךמוגבלים פקדונות 
 305  739  1,143  9 רכוש קבוע, נטו

 46  3,437  ,9442  10 נכסי זכות שימוש, נטו
 -  -  975,11  11 נכסים בלתי מוחשיים

 -  -  638,15  11  מוניטין
 340  747  463   לקוח הרכשתעלויות 

   655,32  415,5  838 
        
        
   953,58  459,22  652,15 

 

 
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

 

 
 

 בדצמבר 31ליום  
 ליום  

 בינואר 1
   2020  2019  2019 
 דולראלפי   באור 
        
        

        התחייבויות שוטפות
        

 332  729  1,019   ספקים ונותני שירותיםהתחייבויות ל
 3,267  4,358  213,9  7 הכנסות נדחות

 935,1  ,6993  5,997  12 זכאים ויתרות זכות
 285  580  -   16 מענקים ממשלתייםהתחייבויות בגין 
 46  525  605  13, 10 חכירותהתחייבויות בגין 

   834,16  891,9  865,5 
        
        

        לא שוטפותהתחייבויות 
        

 587  641  659  7 הכנסות נדחות
 -  -  725,3  5 תמאוחד הבחבר הבגין רכישת השקע תמורה מותנית

 -  -  2,270  5 תמאוחד הבחבר הבגין רכישת השקע נדחיתתמורה 
 7,854  -  -   15 הלוואה המירה

 -  -  2,538   התחייבות בגין מסים נדחים
 394  -  -   16 התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים

 -  3,037  2,696  13, 10 ותהתחייבויות בגין חכיר
   11,888  3,678  8,835 
        
        

 700,14  569,13  722,28   סך ההתחייבויות
        

       18 התקשרויות והתחייבויות תלויות 
        

       17 הון עצמי
        

 7  5  5    רגילות הון מניות
 7  13  20   הון מניות בכורה
 17,837  833,19  ,63266   פרמיה על מניות

 535  848  ,8911   מניות קרן הון בגין תשלום מבוסס
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

  חוץ
 

828  * 
 
* 

 (,43417)  (25,210)  (,14539)   הפסדיתרת 
        
   231,30  8,890  952 

        סך ההון
        
   953,58  459,22  652,15 
        
 
 דולר אלפי 1-מ נמוך סכום* 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 

       2021 ,במאי 26
 בריאן אברהמס  תאריך אישור הדוחות הכספיים

  יו"ר דיריקטוריון 
 ירון מורגנשטרן

  מנכ"ל
 קובי קרליבך

 סמנכ"ל כספים 



 

 

- 5 - 
 

 רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל  מאוחדים דוחות

 

 
 

 
 שהסתיימה ביוםלשנה 

 בדצמבר 31
   2020  2019 
 דולראלפי   באור 
      
      

 15,210  22,122  21 הכנסות 
      

 4,197  6,790  22 ההכנסותעלות 
   15,332  11,013 

      גולמי רווח
      

 5,613  9,313  23 הוצאות מחקר ופיתוח
 10,014  15,324  24 שיווקו מכירההוצאות 

 2,757  5,186  25 הוצאות הנהלה וכלליות
   29,823  18,384 
      
      

 (7,371)  (14,491)   תפעולי הפסד
      

 481   308   א'26 מימון הוצאות
 (223)  (849)  'ב26 הכנסות מימון

 (258)   541    מימון, נטו)הוצאות( הכנסות 
 

 לפני מסים על הכנסה הפסד
  

(13,950)  (7,629) 
      
 (147)  15  20 על הכנסה מסים 

      
 (7,776)  (13,935)    הפסד

      
      :אחר כולל רווח

      
 בהתקיים הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים

 :ספציפיים תנאים
 התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ

  

 828  * 
      

 *  828    כולל אחררווח סה"כ 
 (7,776)  (13,107)   כולל לשנה סה"כ הפסד

      
 3.30  6.56   27 הפסד בסיסי ומדולל למניה בדולר

 
 דולר אלפי 1-מ נמוך סכום* 
 

 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 על השינויים בהון  מאוחדים דוחות

 
 

  

 הון
 מניות
 רגילות

  
 
 
 
 הון

 מניות
  בכורה

 
 
 
 
 
 על פרמיה

 מניות

 

 הון קרן
 תשלום
 מבוסס
  מניות

התאמות 
הנובעות 
מתרגום 
דוחות 

כספיים של 
פעילויות 

 חוץ

 

יתרת 
 "כסה  הפסד

 דולר אלפי  
               

, בינואר 1ליום  יתרה
9201   7 

 
 

 
7  

 
17,837 

 
535  - 

 
(434,17)  952 

               
 (7,776)  (7,776)            הפסד

 *    *          רווח כולל אחר
  -  -  -  -  -  (7,776)  (7,776) 

, בכורה מניות הנפקת
 נטו מהוצאות הנפקה

 
 

 
2  7,061 

 
   

 
  0637, 

 המרת הלוואה המירה
הוגן לשווי שיועדה 

 כנגד רווח והפסד

 

 

  
 
2  

 
 

8,226 

 

   

 

  8,228 
 פציותומימוש א

 לעובדים
 
* 

  
 74 

 
(6)   

 
  68 

המרת מניות רגילות 
 למניות בכורה

 
(2) 

  
2  

  
   

 
  - 

עלות תשלום מבוסס 
 מניות

 
 

  
  

 
 

 
355   

 
  355 

, בדצמבר 31ליום  יתרה
9201   5 

  
13  

 
819,33 

 
884  - 

 
(102,25)  890,8 

               
 (935,13)  (935,13)            הפסד
 828     828          אחר כולל רווח

 (107,13)  (935,13)  828  -  -  -   -  הפסד כולל לשנה
               

, בכורה מניות הנפקת
   ה הנפקמעלויות נטו 

  
 
 
7  

 
 
 

27133, 

 

   

 

  33,278 
 פציותומימוש א

 *  לעובדים
  

 163 
 
(78)   

 
  85 

עלות תשלום מבוסס 
   מניות

  
 

  
851,0   

 
  0851, 

                
, בדצמבר 31ליום  יתרה

2020   5 
  

20  
 

632,66 
 

8911,  828 
 
(145,93)  231,30 

 
 אלפי דולר 1-* סכום נמוך מ

 
 .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

     שוטפת:תזרימי מזומנים מפעילות 
 (7,776)  (13,935)   הפסד

     
     התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

     התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
 97  552  והפחתות פחת

 163  -  ממימוש רכוש קבוע הון הפסד
 -  (243)  מסים נדחיםשינויים ב

 484  309  , נטומימון )הכנסות( הוצאות
 233  540  שימוש-הפחתת נכסי זכות

 355  1,085  עלות תשלום מבוסס מניות
     
  2,243  1,332 

     בסעיפי רכוש והתחייבויות: שינויים
     

 (767)   803   , נטובלקוחות (עלייהירידה )
 (1,456)  (600)  בחייבים ויתרות חובה עלייה

 (407)  284   לקוח הרכשתבעלויות  (עלייהירידה )
 396   (432)  שירותים לנותניו ספקיםל התחייבויותב)ירידה(  עלייה
 1,895   1,400   ויתרות זכות בזכאים עלייה
 1,146   3,246   נדחותבהכנסות  עלייה

     
   4,701   807 
     

 (131)   (140)   מיסים ששולמו
     
   (140)   (131) 
     

 (5,768)  (7,131)  פעילות שוטפתל ששימשונטו  מזומנים
 
 
 .המאוחדים באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה 
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  דוחות על תזרימי המזומנים

 
 
  

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2020  2019 
 דולראלפי    
     מזומנים מפעילות השקעה תזרימי 
      
 -  (15,275)  )א( בניכוי מזומנים שנרכשו רכישת חברה מאוחדת שאוחדה לראשונה 
 -   790,4  מפקדונות משיכה 
 (7,595)  -   הפקדה לפקדונות 
 -   (25)  רכישת רכוש אחר 
 (694)  (610)  רכוש קבוע רכישת 
      
 (8,289)  (11,120)  השקעה (פעילותל ששימשו) שנבעו מפעילות נטו מזומנים 
      
     מימון מפעילותמזומנים  תזרימי 
      
 7,063  33,278  תקבולים מהנפקת מניות בכורה, נטו מהוצאות הנפקה  
 -   (1,360)  פירעון הלוואה  
 68  85  תקבולים ממימוש אופציות למניות 
 (33)  (89)  תשלומי ריבית בגין התחייבויות 
 176   -       ממשלתייםקבלת מענקים  
 (276)  (580)  פירעון התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 
 (184)  (528)  חכירהגין פירעון התחייבויות ב 
      
 6,814  30,806  מימון פעילותשנבעו מנטו  מזומנים 
      

 
 ושווי מזומנים במזומנים עליה

 
 12,555  (7,243) 

 *   25  מזומנים ושווי מזומניםהפרשי שער בגין יתרות  
      
 13,750  6,507  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 
      
 6,507  19,087  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 
      

     לראשונה המאוחדת שאוחד הרכישת חבר )א(
      
     :המאוחדת ליום הרכישה הנכסים והתחייבויות של החבר 
      
   (1,533)  הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים( 
   32  רכוש קבוע 
   634,11  נכסים בלתי מוחשיים 
   14,832  מוניטין 
   (1,360)  הלוואה 
   (2,644)  עתודה למס 
   (533,3)  הבגין רכישת השקע תמורה מותנית 
   (2,153)  הבגין רכישת השקע תמורה נדחית 
    15,275    
      

 )ב( מידע בדבר פעילות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 228,8  -  המרת הלוואה המירה 

 624,3  -   הכרה בנכס זכות שימוש בגין חכירת משרדים כנגד התחייבות בגין חכירה
 -  (3,533)  תמורה נדחית בגין רכישת חברה בת

 -  (2,153)  תמורה מותנית בגין רכישת חברה בת
 

 אלפי דולר 1-* סכום נמוך מ
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי - :1באור 

 
 .2010נובמבר בחודש והחלה את פעילותה העיסקית הוקמה  (החברה -גלאסבוקס בע"מ )להלן  א.

באנגליה אשר החלה פעילותה  .Glassbox Digital UK Ltdלחברה חברות בנות, בבעלות מלאה, 
מהלך חודש . ב2016בארה"ב אשר החלה פעילותה בינואר  .Glassbox US Inc -ו 2015בנובמבר 
 באנגליה, אשר הפכה להיות .Sessioncam Ltdחברת השלימה החברה את רכישת  2020אוקטובר 

 .הקבוצה( –)להלן  (5 באורראה להרחבה ממועד זה ) החל ברה בת בבעלות מלאהח
 
החברה מוכרת את מוצריה  .מפתחת ומשווקת מוצרי תוכנה בתחום של חווית לקוחות הקבוצה ב.

באתרי על מנת לעזור להם לשפר את חווית הלקוחות שלהם  ובינוניים בעיקר ללקוחות גדולים
 בטלפונים חכמים.האינטרנט ובאפליקציות 

 
לניירות  הטק ותיכלל, לאחר ההנפקה הראשונית של מניותיה בבורס-החברה הינה חברת תל ג.

עילית, דבר המקנה לחברה הקלות לדיווח והצגה של -ערך בתל אביב בע"מ, במדד תל אביב טק
 דוחות כספיים, ובפרט, מתן נתונים השוואתיים לתקופה של שנה חלף תקופה של שנתיים.

 
מוכרת ללקוחות וארגונים גדולים ובינוניים, בעיקר בצפון אמריקה, אירופה ואסיה הקבוצה  . ד

פסיפיק. עיקר תחומי הפעילת של לקוחות החברה הינם בנקאות, ביטוח, קמעונאות, טלקום 
 ותיירות.

 
 משבר נגיף הקורונה  . ה
 

 כללי .1

( )"נגיף COVID-19הקורונה ), התפרץ בעולם נגיף 2020במהלך הרבעון הראשון של שנת 
קורונה" או "הנגיף"( אשר החל להתפשט במדינות רבות בעולם, לרבות בישראל. להתפשטות 
הנגיף השפעות מקרו ומיקרו כלכליות רחבות היקף, אשר מטבע הדברים בעלות השפעה 
מהותית על פעילות הקבוצה. התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשראות אספקה, 

ידה בהיקף התחבורה העולמית, למגבלות תנועה ותעסוקה אשר הטילה ממשלת ישראל ליר
וממשלות רבות בעולם וכן לירידות בשווי של נכסים פיננסיים ושל סחורות בשווקים בארץ 
ובעולם. כמו כן, בהתאם להוראות ממשלת ישראל, לקראת סוף הרבעון הראשון ובתחילת 

דים שונים הכוללים, בין היתר, צמצום משמעותי של , ננקטו צע2020הרבעון השני לשנת 
הפעילות העסקית ותרבות הפנאי, בידוד חשודים בהידבקות בנגיף, צמצום תחבורה ציבורית, 
סגירה כוללת של מערכת החינוך, הנחיה להימנע מלהגיע למקומות עבודה מקום שאינו מוגדר 

ור התקהלות ומגבלות נוספות. צעדים כמקום עבודה חיוני, ביטולי טיסות וסגירת גבולות, איס
אלו הביאו להאטה מהותית של הפעילות העסקית של המשק הישראלי וכן, השפיעו לרעה על 

 הפעילות הכלכלית הגלובלית.

 הקבוצה על השפעה .2

פחות מהמצופה טרם המשבר אולם מגמה זו השתנתה מהותית  צמיחת החברה הואטה והיתה
 בטווח פעילותה בתחום משמעותית פגיעה צפויה לא. להערכת החברה, 2020ברבעון הרביעי של 

כל לקוחות החברה שהגיעו לשלב חידוש הרישיון  כמעט, הקורונה נגיף התפשטות בשל הארוך
לשנה/מספר שנים  החברהלקבלת שירותי חידשו את הרישיון ורכשו רישיון  2020במהלך שנת 

 .נוספות
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 )המשך( כללי - :1באור 

 
 הגדרות .ו

 
 בדוחות כספיים אלה:

 
 בע"מ גלאסבוקס - החברה

   

 ת שלהנוהב ותבע"מ והחבר גלאסבוקס - הקבוצה
   

)אנגליה(  .Glassbox Digital UK Ltd)ארה"ב(,  .Glassbox US Inc - תנוהב ותהחבר
Sessioncam Ltd. )אנגליה( 

   

-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע - בעלי עניין 
2010  

   

 24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר  - צדדים קשורים
   

 דולר של ארה"ב - דולר
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 הדוחות הכספייםבסיס המדידה והדיווח של  .א
 

תמורה מותנית בצירוף עסקים, הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות, למעט: 
 ועסקאות תשלום מבוסס מניות.  המירה, מכשירים נגזרים בשווי הוגן כנגד רווח והפסד הלוואה

 
 החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

 
 העריכה של הדוחות הכספייםמתכונת  .ב

 
וכוללים את  (IFRSדוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומים )להלן: תקני 

 . 2010-הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים שנתיים(, התש"ע
 
 

החברה  .IFRSי תקנ לפי החברה של הראשונים הכספיים הדוחות הינם אלו כספיים דוחות
 IFRS  תקני פי על לדיווח המעבר מועד ולפיכך 2020 בשנת IFRS תקני את לראשונה אימצה

 . 2019 ,בינואר 1 -ההינו 
 

  תקני לפי לדיווח "בבארה מקובלים חשבונאות כללי לפי הדיווח בין ההתאמה בדבר 30 באור ראה
.IFRS 

 
 התקופות בכל עקבי באופן יושמה הכספיים בדוחות שיושמה החשבונאית המדיניות (1

 .למעט אם נאמר אחרת המוצגות
 
, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים IFRSעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לתקני  (2

מסויימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת בתהליך 
ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת  3יישום מדיניותיה החשבונאית של הקבוצה. בביאור 

שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על 
הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים ושההנחות 

 ששימשו את הנהלת הקבוצה. 
 

 
 חודשים.  12היא הקבוצה של תקופת המחזר התפעולי  (3

 
 
הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת מאפיין פעילות  (4

 ההוצאה. 
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 )המשך( עיקרי המדינית החשבונאית -: 2באור 

 
 דוחות כספיים מאוחדים .ג

 
 בנות וצירופי עסקים  חברות
 
 בישות שולטתהחברה  .החברה ידי על הנשלטות( מובנות ישויות)לרבות  ישויות הן בנות חברות
 לתשואות זכויות או חשיפה לה יש, המושקעת הישות על השפעה כוח קיים לחברה כאשר

 הישות על שלה ההשפעה בכוח להשתמש יכולת לה יש וכן בישות ממעורבותה משתנות
 נכללות בנות חברות. ישות מאותה לה שינבעו התשואות סכום על להשפיע כדי המושקעת

 מופסק איחודן. החברה ידי על בהן השליטה מושגת שבו מהמועד החל מלא באופן באיחוד
 .השליטה מפסיקה שבו במועד

 
בעת הערכת שליטה, החברה מתחשבת בזכויות הצבעה פוטנציאליות שלה כמו גם בזכויות 
הצבעה פוטנציאליות שמוחזקות על ידי צדדים אחרים, כדי לקבוע אם יש לה כוח השפעה על 

פוטנציאליות הן זכויות להשגת זכויות הצבעה בישות מושקעת, ישות מושקעת. זכויות הצבעה 
כמו זכויות הנובעות ממכשירים שניתנים להמרה או אופציות, כולל הסכמי אקדמה. זכויות 

 הצבעה פוטנציאליות אלה מובאות בחשבון רק אם הזכויות הן ממשיות.
 

שווי ההוגן של התמורה צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה. עלות הרכישה נמדדת על פי ה
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, 
החברה בוחרת האם למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן 

 במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת. 
 

וניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות מ
לרבות התחייבויות  שליטה לבין הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות

 שניטלו.  תלויות
 

 נדחית ותמורה ההוגן במועד הרכישה. תמורה ןת בשוויומותנית מוכרותמורה  נדחיתתמורה 
שינויים עוקבים בשווי ההוגן  .IFRS 9-ל ת כנכס או כהתחייבות פיננסית בהתאםומותנית מסווג

התמורה הנדחית נמדדת בתקופות עוקבות  של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד.
 .בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית

 
יתרות ועסקאות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות, הוצאות ודיבידנדים בגין עסקאות בין חברות 
הקבוצה, בוטלו. רווחים והפסדים, הנובעים מעסקאות תוך קבוצתיות, ואשר הוכרו כנכסים 

 )כגון מלאי ורכוש קבוע( בוטלו אף הם. 
 

על מנת להבטיח עקביות המדיניות החשבונאית המיושמת בחברות הבנות עודכנה לפי הצורך, 
 .עם המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה

 
 ומטבע חוץ , מטבע הצגהמטבע פעילות .ד
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

דולר ארה"ב )להלן:  הינוהדוחות הכספיים  מטבע ההצגה שלמטבע הפעילות של החברה ו
 "דולר"(.

 
מטבע  הפעילות של כל חברה.הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה מהו מטבע 

 Glassboxמטבע הפעילות של הינו הדולר.  .Glassbox US Incהפעילות של החברה ושל 
Digital UK Ltd. ו- Sessioncam Ltd. .טבע הפעילות של כל יישות הינו מ הינו פאונד

ובה היא צפויה להמשיך  המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת היישות
 ולפעול בעתיד הנראה לעין.
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 ומטבע חוץ , מטבע הצגהמטבע פעילות.      ד

 
 Glassboxות חוץ )חברת ויפעיל תת המהווומאוחד ותשל חברוהתחייבויות נכסים 

Digital UK Ltd. ו- Sessioncam Ltd. הינו הפאונד(  ןאשר מטבע הפעילות שלה
מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי 

 סביר קירוב אינו זה ממוצע אם )אלא שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות.
 מתורגמות זה במקרה. העסקות במועדי החליפין שערי של המצטברת ההשפעה של

הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים  (.העסקות במועדי החליפין שער לפי וההוצאות ההכנסות
 לרווח )הפסד( כולל אחר.

 
מוניטין ותיאומי השווי ההוגן, הנובעים מרכישת פעילויות חוץ, מטופלים כנכסים 
והתחייבויות של פעילויות החוץ ומתורגמים לפי שער הסגירה. הפרשי שער בגין התרגום 

 נזקפים לרווח כולל אחר. כאמור 
 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 

ער החליפין במועד זה. הפרשי חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי ש
שער, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

 המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.

 

 שווי מזומנים .ה
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
שר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד קצר א

 ההשקעה.
 

 פיקדונות לזמן קצר .ו
 

פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד  
 ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.

 

 לקוחות .ז

 
שנמכרו או  יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות

להתרחש תוך שנה  שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה
 אחת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים במסגרת הנכסים

 שאינם שוטפים.
 

 מכשירי שהינם פיננסיים נכסים על חזויים אשראי הפסדי בגין להפסד בהפרשה כירהמ הקבוצה
 IFRS בתחולת מעסקות הנובעים לקוחות עם חוזים בגין נכסים מופחתת בעלות הנמדדים חוב

15. 
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 )המשך( לקוחות .ז
 

 האשראי בסיכון משמעותית עליה חלה האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת הקבוצה
. קבוצתי בסיס על או אינדיבידואלי בסיס על, לראשונה בו ההכרה ממועד הפיננסי הנכס של

  עם הדיווח במועד הפיננסי במכשיר כשל להתרחשות הסיכון את משווה הקבוצה, כך לשם
 כל של בחשבון הבאה תוך, לראשונה ההכרה במועד הפיננסי במכשיר כשל להתרחשות הסיכון

 .עתיד פני צופה מידע כולל, לביסוס וניתן סביר מידע
 

 חיי כל לאורך חזויים אשראי להפסדי השווה בסכום להפסד ההפרשה את מודדת הקבוצה
. IFRS 15 בתחולת מעסקות שנובעים לקוחות עם חוזים בגין נכסים או לקוחות עבור המכשיר

  אשראי אינה מהותית.לתאריך החתך ההפרשה להפסדי 
 

 רכוש קבוע .ח
 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
 .בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו

 
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 
  % 
   

 33  וציוד נלווה מחשבים
 6-15  ציוד וריהוט משרדי

 ראו להלן  שיפורים במושכר
 

 
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת 

לממשה( או בהתאם לתקופת  אשר החברה מתכוונת וצופה חברההאופציה להארכה שבידי ה
 הקצר שבהם.החיים המשוערת של השיפור, לפי 

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

ולהבא. לגבי בחינת ירידת ערך של -והשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן
 .להלן 'יסעיף  רכוש קבוע, ראה 

 
 נכסים בלתי מוחשיים .ט

 
ד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפר

עלויות רכישה ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נמדדים לפי השווי 
ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 

 .עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן
 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים 
השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים 
המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות 

 .לפחות בכל סוף שנה
 

נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים באופן שיטתי 
וכפופים לבחינת ירידת ערך מדי שנה וכן בכל עת שקיים סימן המצביע כי ייתכן שחלה ירידת 
ערך. אורך החיים השימושיים של נכסים אלה נבחן מדי שנה כדי לקבוע אם הערכת אורך החיים 

 דיין תקפה. כבלתי מוגדר ע
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 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים .ט

 

 עלויות מחקר ופיתוח (1
 

פיתוח  עלויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. עלויות המתהוות בגין פרוייקט
עצמי מוכרות כנכס בלתי מוחשי רק אם ניתן להוכיח: את ההיתכנות הטכנולוגית של 
השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה 
להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס 

בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות  הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן
  עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, הזמינים

 
 

להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את העלויות בגינו במהלך 
 .פיתוחו

 
. התהוותן בעת כהוצאה מוכרות אלה בתנאים עומדות שאינן, פיתוח בגין אחרות הוצאות
הוצאות . יותר מאוחרת בתקופה כנכס מוכרות אינן כהוצאה בעבר שהוכרו פיתוח עלויות

הכולל  ההפסדהפיתוח עד לתאריך הדיווח לא עמדו בתנאים כאמור, ועל כן נזקפו לדוח על 
 בעת התהוותן.

 

 לקוחות קשרי (2
 

הוגן במועד הרכישה, קשרי קשרי לקוחות שנרכשו במסגרת צירוף עסקים מוכרים בשווי 
לקוחות שנרכשו בנפרד נמדדות עם ההכרה לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות. 

שנים( והן מוצגות בניכוי ההפחתה  10לקשרי הלקוחות אורך חיים שימושיים מוגדר )
 שנצברה על בסיס שיטת הקו הישר. 

 

  טכנולוגיה (3
 

בשווי הוגן במועד הרכישה, לטכנולוגיה  ותטכנולוגיה שנרכשה במסגרת צירוף עסקים מוכר
בניכוי ההפחתה שנצברה על בסיס  והיא מוצגתשנים(  2אורך חיים שימושיים מוגדר )

 שיטת הקו הישר. 
 

 דומיין (4
 

אשר נרכש במסגרת צירוף עסקים  דומייןשנרכש בנפרד נמדד בעלות היסטורית.  דומיין
ורך חיים שימושיים מוגדר, ומוצגים בעלות מוכר בשווי ההוגן למועד הרכישה.  הינם בעלי א

בניכוי פחת שנצבר. ההפחתה מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 
 .השימושיים הצפוי

 

 מוניטין (5
 

מוניטין שנוצר ברכישת חברה בת מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה, 
גם  -סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת ובצירוף עסקים שהושג בשלבים 

השווי ההוגן למועד הרכישה של הזכות ההונית בנרכשת שהוחזקה קודם לכן על ידי 
הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, ושל  , על הסכום נטו למועד הרכישה שלהחברה

 ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות של הנרכשת שניטלו. 
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 )המשך( עיקרי המדינית החשבונאית -: 2באור 

 

 )המשך( נכסים בלתי מוחשיים .ט
 

בחינה לירידת ערך של יחידה מניבת מזומנים, אליה הוקצה מוניטין, מבוצעת אחת לשנה, 
מן כלשהו לירידת ערך של היחידה, על ידי השוואת ערכה בספרים של ובכל עת שישנו סי

היחידה, כולל המוניטין, לסכום בר השבה שלה, שהינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי 
הוגן בניכוי עלויות למכירה. הפסד מירידת ערך, ככל שקיים, מוקצה תחילה להקטנת הערך 

 יחסי באופןולאחר מכן לשאר נכסי היחידה,  בספרים של מוניטין כלשהו שהוקצה ליחידה
 .ביחידה נכס כל של בספרים הערך בסיס על
 

כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד. הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא 
 יבוטל בתקופה מאוחרת יותר.

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .י

 
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

 השבה. -מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
 

ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר
ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר -ההשבה שלהם. הסכום בר-כום ברשלהם, מופחתים הנכסים לס

שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש  המכירה, נטו ושווי שימוש
. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס שלו

 גין נכס שאינו מייצר תזרימי המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. ב
 

השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. -מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
 הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.

 
הפסד מירידת ערך של נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו 

נכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההשבה של ה-בקביעת הסכום בר
ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או 

ההשבה של הנכס. לגבי נכס המוצג לפי העלות ביטול הפסד כאמור נזקף -הפחתה( או סכום בר
 לרווח והפסד.

 
 ירידת ערך נכסים פיננסיים .יא

 
נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את  לחברה

ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 
 אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

 
 חכירות .יב

 
בנכס  החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט

 .מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה
 

 הקבוצה כחוכר  .1
 

עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות 
חודשים  12שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 

ברה להכיר בתשלומי ועסקאות חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה הח
החכירה כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. במסגרת מדידת 
ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה 
בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה ועוד, הכלולים 

 . באותה עסקה
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 )המשך( עיקרי המדינית החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( חכירות .יב

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו 
מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור 

החברה את ההתחייבות בגין הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת 
 .חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית

 
נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי 
חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. נכס זכות 

ם שלו, או תקופת החכירה השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיי
 לפי הקצר שבהם. 

 
 שנים.  8-ל 3בין היא של משרדים נכס זכות שימוש ההפחתה של  תתקופ

 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה .2
 

תקופת החכירה שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך 
את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות 
 על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש. 

 
אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת  במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש

החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, 
לפי שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות 

 .השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד
 

 םמענקים ממשלתיי .יג
 

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל  
 .התנאים לקבלת המענק

 
לשכת  –לחדשנות במשרד התעשייה והכלכלה )לשעבר מענקים ממשלתיים שהתקבלו מרשות 

, מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים ביטחון סביר כתוצאה מפעילות המדען הראשי(
 .המחקר שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים

 

 מכשירים פיננסיים .יד
 

ההתחייבות בגין מענקים שהתקבלו מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק. 
ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, 

ח. לאחר הכרה לראשונה, ההתחייבות נמדדת בעלותה ומקוזז מהוצאות המחקר והפיתו
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים 

 כסילוק ההתחייבות. 
 

בכל תאריך דיווח בוחנת החברה האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה, כולה או חלקה, 
תמלוגים( בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של לא תסולק )מאחר שהחברה לא תידרש לשלם 

מכירות עתידיות תוך שימוש בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, ואם קיים, נגרעת 
סכומים המשולמים כתמלוגים  .ההתחייבות המתאימה כנגד קיטון הוצאות מחקר ופיתוח

 .מוכרים כסילוק ההתחייבות
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 ך()המש עיקרי המדינית החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( מכשירים פיננסיים.     יד

 
 נכסים פיננסים .1
 

נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה 
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
 

החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים מסווגת ומודדת את מכשירי  החברה
 להלן:

 ,וכן ;המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים -
 
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. -

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר: .2

 
רימי מזומנים המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תז

חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 
לאחר  לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות מופחתת תוך 
 פקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.שימוש בשיטת הריבית הא

 
ודשים ח 12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ

הנכסים  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים שאינם שוטפים.
מזומנים ושווה מזומנים", "כלולים בסעיפים:  החברההפיננסיים בעלות מופחתת של 

 "פקדונות מוגבלים"וכן "חייבים ויתרות חובה", "פקדונות לזמן קצר", "לקוחות", 
  המופעילים בדוח על המצב הכספי.

 
 הכרה ומדידה:  .3

 
ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים 

כסים הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, למעט לקוחות. נ
פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת 

 הריבית האפקטיבית.
 

במועד קשירת  החברהישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי רכ
 .מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס החברההעסקה, שהינו המועד בו 

 
 נכסים פיננסים גריעת .4

 
 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:

 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או -
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  -

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
ננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי וההטבות בעת העברת הנכס הפי
 העבירה את השליטה על הנכס; או

 
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  -

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 
 במלואם לצד שלישי ללא עיכוב מהותי.
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 )המשך( עיקרי המדינית החשבונאית -: 2באור 

 
 )המשך( מכשירים פיננסיים   יד.

 
 פיננסיות התחייבויות .4

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת .א
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן  
 ההתחייבות הפיננסית.בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של 

 
לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות  

 . המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית
 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסדהתחייבויות פיננסיות הנמדדות  .ב

 
שאינן נמדדות בעלות  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות פיננסיות

התחייבות  כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. בשווי הוגןמופחתת 
)מכיוון שההלוואה  שווי הוגןל שיועדה הלוואה המירהפיננסיות כאמור כוללות 

 .לרווח והפסד והתחייבות תלויה בצירוף עסקים כוללת נגזר משובץ(
 

 נזקפים לרווח או הפסד. לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן
 
 שאינם משמשים למטרות גידור מכשירים פיננסיים נגזרים  .ג

 
 מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון חוזי אקדמה החברה

(Forward ) בגין מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות
 .בשערי החליפין של מטבע חוץ

 
הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים רווחים או 

 .למטרות גידור נזקפים מידית לרווח או הפסד
  

 חישובי שווי הוגן  .טו
 

המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות שווי הוגן הוא 
 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

 
של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת השווי ההוגן 

תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים 
 שלהם.

 
משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים החברה 

שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 
 לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

 
י לשווי ההוגן שלהם מחולקים כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילו

לקטגוריות בתוך מידרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
 למדידת השווי ההוגן בכללותה:

 
 זהים. תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :1רמה 
במישרין  אשר ניתנים לצפייה 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 

 בעקיפין. או
 . נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה : 3רמה 
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 )המשך( עיקרי המדינית החשבונאית -: 2באור 

 

 תביעות משפטיות .טז
 

 קיימת מחוייבות משפטית בהווה או מחוייבות חברההפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר ל
תידרש  חברהמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי ה

 למשאביה הכלכליים לסילוק המחוייבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .יז
 

 הטבות עובד לזמן קצר .1
 

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 
המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, הבראה והפקדות מעסיק 

יבות בגין בונוס במזומן או לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחי
קיימת מחוייבות משפטית או  חברהתוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר ל

משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 
 באופן מהימן את הסכום.

 
במסגרת החוק הישראלי, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם 

זוקפת  החברהמחושבים על בסיס שנתי. הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה. 
התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל 

 עובד.

החודשים  12לק במלואה במהלך ככל שהקבוצה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסו
שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים,  השנתיתלאחר תום תקופת הדיווח 

ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת לפי הסכום הנוסף שהקבוצה חוזה לשלם בגין הזכאות 
הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח. אם הקבוצה אינה צופה שההטבה בגין דמי 

לק במלואה במהלך התקופה האמורה, ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת החופשה תסו
 ( לעיל(.1באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת )ראו )

 
 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 
 .הפקדה מוגדרתל
 

לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף לוכניות ת לחברה
הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או 
משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם 

ובתקופות  את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת
 קודמות. 

 
הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת להפקדות לתוכנית 

 .ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד
 

 2019-ו 2020אלפי דולרים לשנים  390-ו 635, 14החברה הפקידה לעובדיה תחת סעיף 
 בהתאמה.
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 )המשך( החשבונאית עיקרי המדיניות -:2באור 

 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .יח
 

תשלום מבוסס  תוכניות נותני שירותים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך שלו עובדים
 .מניות המסולקות במכשירים הוניים

 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 

 .B&Sקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור המכשירים ההוניים במועד ההענ
 

לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת לפי השווי ההוגן של הסחורות או 
 השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.

 
 עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק תקופת ההבשלה(.  -העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול )להלן 
 .הצפויות להבשיל נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות

 
 

ת מימוש האופציות, עב .פו של דבר אינה מוכרתהוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסו
שניתן לייחסן במישרין, נזקפים  החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה

 להון המניות )ערך נקוב( ולפרמיה על מניות.
 

 מסים על הכנסה .יט
 

מתייחסות תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן 
 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

 לתשלום בגין שנים קודמות.
 
 מסים נדחים .2
 

 הכספייםם נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות מסי
 , למעט מספר מצומצם של חריגים. לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס

 
הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 

אשר חקיקתם הושלמה למעשה ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או 
 . עד לתאריך הדיווח

 
הפסדים מועברים  .בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם

והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך 
 דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.

 
נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס מסים 

 שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה חברה החייבת במס ולאותה רשות מס.
בהיעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד הנראה לעין, לא הוכר נכס מיסים 

 נדחים בספרי החברה.
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 )המשך( החשבונאית עיקרי המדיניות -:2באור 

 

 הכרה בהכנסה .כ
 

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות 
ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי 

 .הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(
 

ים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או בקביעת סכום ההכנסה מחוז
כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם 
העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים 

ו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נט
  .לספק העיקרי

 
 ומתן שירותים דומים n premiseO הכנסות מעסקאות למתן רישיון תוכנה

 
החברה מכירה בהכנסה ממתן רישיון תוכנה בנקודת הזמן אם החברה מספקת ללקוח זכות 

 . מוענקשימוש בקניין הרוחני של החברה כפי שהוא קיים באותה נקודת הזמן בה הרישיון 
מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את דומים הכנסות ממתן שירותים 

 ההטבות המופקות על ידי ביצועי החברה.
 

 loudC זכות גישה לתוכנה בענן
 

על פני תקופת השירות  לאורך זמן,זכות גישה לתוכנה בענן החברה מכירה בהכנסה ממתן 
 המתייחסת.

 
 שירותיםהכנסות ממתן 

 
הכנסות  החברה מספקת שירותי אימפלמנטציה של שירותי תמיכה, ייעוץ עסקי וכמו כן הדרכה.

ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את ההטבות 
המופקות על ידי ביצועי החברה. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי התשלום 

פציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן השירות או שסוכמו בהסכמים ס
לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין החוזה עם 

 רוב עסקאות השירותים מנוצלות על ידי הלקוחות במסגרת השנה הראשונה לרכישתן. .הלקוח
 

 הקצאת מחיר העסקה
 

ממחויבות ביצוע אחת, מקצה החברה את מחיר העסקה הכולל  עבור חוזים הכוללים יותר
בחוזה לפי בסיס יחסי של מחיר המכירה הנפרד במועד ההתקשרות בחוזה עבור כל מחויבות 
ביצוע שזוהתה. מחיר המכירה הנפרד הינו המחיר שבו הייתה מוכרת החברה בנפרד את 

ת מחיר המכירה הנפרד לפי הסחורה או השירות שהובטחו בחוזה. כאשר לא ניתן לזהות א
נתונים הניתנים להשגה במישרין מעסקאות בנסיבות דומות ללקוחות דומים, מיישמת החברה 
שיטות מתאימות לאמידת מחיר המכירה הנפרד וכוללות: גישת הערכת שוק מתואמת, גישת 
עלות חזויה בתוספת מרווח וגישת השארית. לעיתים משתמשת החברה בשילוב של שיטות 

 .רך הקצאת מחיר העסקה בחוזהלצו
 

 עלויות השגת חוזה
 

עבור השגת חלק מהחוזים של החברה עם לקוחותיה היא נושאת בעלויות תוספתיות להשגת 
המותנות בביצוע עסקת מכירה מחייבת(. עלויות אשר  עובדי מכירותהחוזה )למשל עמלות 

ם החוזה לא היה מושג התהוו על מנת להשיג את החוזה עם הלקוח ושלא היו מתהוות לה א
ושהחברה מצפה להשיבן, מוכרות כנכס ומופחתות על בסיס שיטתי שהוא עקבי עם מתן 

 השירותים שסופקו במסגרת החוזה הספציפי. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -:2באור 

 
 הפסד למניה .כא

 
המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות  הפסדלמניה מחושב על ידי חלוקה של ה הפסד

חישוב ההפסד הבסיסי למניה מבוסס ככלל,  במהלך התקופה. הקיים בפועלהרגילות המשוקלל 
המחולק בממוצע המשוקלל של מספר  על ההפסד הניתן לחלוקה לבעלי המניות הרגילות,
 המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.

השפעתן מדללת את אם המדולל למניה  ההפסדמניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב 
המדולל  בהפסדמניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות  .למניה ההפסד

 הבסיסי למניה.  הפסדלמניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ב
 

 דיווח מגזרי .כב
 

 ההחלטות למקבל המוגש פנימיים דיווח לצורכי המשמש בסיס אותו פיל מדווחים פעילות מגזרי
 הקבוצה של הפעילות למגזרי משאבים הקצאת על אחראי אשר, בקבוצה הראשי התפעוליות

 .שלהם הביצועים והערכת
 

מוצרי תוכנה  של ושיווק פיתוח שהינו אחד פעילות במגזר החברה פועלת הקמתה ממועד החל
 .לקוחותבתחום של חווית 

 
 הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 3באור 

 
היכולים  כחלק מתהליך הדיווח הכספי, נדרשת הנהלת החברה לבצע הנחות ואומדנים מסויימים

להשפיע על שווי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות, ההוצאות ועל חלק מהגילויים הניתנים בדוחות 
המאוחדים של הקבוצה. מעצם טבעם אומדנים אלו עשויים להיות סובייקטיביים ומורכבים וכתוצאה 

 מכך, גם לא להתאים לתוצאות בפועל.
 

הדוחות הכספיים נבחנים באופן שוטף  האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת
ומתבססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים, לרבות אירועים עתידיים אשר התרחשותם צפויה במידה 

 סבירה לאור הנסיבות הקיימות.
 

 
להלן תיאור האומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים אשר בעת 

ת באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. גיבושם נדרשה החברה להניח הנחו
בהפעלת שיקול דעתה לצורך קביעת האומדנים החשבונאיים, לוקחת החברה בחשבון, לפי העניין, את 

 העובדות הרלוונטיות, ניסיון העבר, השפעת גורמים חיצוניים והנחות סבירות בהתאם לנסיבות:
 
 השיקולים א.
 

 מחויבויות ביצועהעיתוי של קיום  -
 

החברה בוחנת את מועד העברת השליטה בנכס או בשירות לצורך זיהוי עיתוי ההכרה 
בהכנסות מחוזים עם לקוחות בנקודת זמן או לאורך זמן. בין היתר, בוחנת החברה האם 
הלקוח משיג שליטה על נכס בנקודת זמן ספציפית או צורך את ההטבות הכלכליות באופן 

החברה. בנוסף, החברה לוקחת בחשבון לצורך קביעת עיתוי ההכרה בהכנסה מקביל לביצועי 
 גם הוראות חוק ורגולציה רלוונטיות.

 
 ירידת ערך מוניטין  -

 
בוחנת ירידת ערך של מוניטין לפחות אחת לשנה. הבחינה מחייבת את ההנהלה  החברה

ך ביחידה לבצע אומדן של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע משימוש מתמש
 הוקצה המוניטין.  שאליה מניבת המזומנים
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 3באור 

 
 שיעור היוון של התחייבות בגין חכירה -

 
החברה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירה ולכן לצורך חישוב 
ההתחייבות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור 
הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה לשלם 

ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה 
 דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. 

 
 קביעת תקופת החכירה   -

 
 הקיימתההארכה אופציית מעריכה החברה כי וודאי באופן סביר שכלל , 10כאמור בביאור  

ה מחדש האם וודאי הנהלת החברה מעריכ. החכירה בה התקשרה החברה תמומשנה םבהסכ
משמעותי  תמומש, בעת התרחשות אירוע משמעותי או שינוי באופן סביר שאופצית הארכה

וודאי באופן סביר  בנסיבות, אשר הינו בשליטת החברה, וכן משפיע על ההחלטה אם
 לא תממש אופציה, שנכללה קודם לכן בקביעת תקופת החכירה. השהחבר

 
  נדחים מיסים -

 
דעת של ההנהלה, החברה לא יצרה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים בהתבסס על שיקול ה
מכיוון שלא צפוי שהחברה תוכל לנצל את ההפסדים האלה בעתיד נצברים לצרכי מס, 

 הנראה לעין כנגד הכנסה החייבת במס.
 

 עלויות פיתוח -

 
 על הנהלת החברה לבחון האם מתקיימים התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים של פיתוח

 .כנכסים בלתי מוחשיים
 

להערכת החברה, בכל השנים המדווחות לא התקיימו התנאים להכרה בעלויות בגין 
לאור העובדה כי באופן שבו מבצעת החברה  פרויקטים של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים

את הפיתוח החברה לא יכולה להוכיח במועד הפיתוח היתכנות טכנית להשלמת הנכס 
לפיכך כל  י בכוונתה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו.הבלתי מוחשי וכן כ

 .עלויות הפיתוח נזקפות לרווח או הפסד
 

 לקוחות וטכנולוגיה  קשרי -
 

 הקבוצה שביצעה עסקים מצירופי כתוצאה הוכרו אשר מוחשיים הבלתי הנכסים יתרת
 במועד צפויה שימושייםה החיים לאורך בהתאם הישר הקו בשיטת שוטף באופן מופחתים

ה בוחנת את הצורך בשינוי אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי ר. החבההכרה
 . (3ט2-( ו2ט2)ראה גם ביאור  מידי שנה מוחשיים
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 )המשך( הכספיים הדוחות בעריכת וההנחות האומדנים, השיקולים קרייע -: 3באור 

 
 אומדנים והנחות ב.

 
ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת 

יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 
להלן  והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.

הדיווח ואומדנים  ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם  חברהקריטיים שחושבו על ידי ה

 :של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת

 
 תביעות משפטיות -

 
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה,  

ל חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים הסתמכו החברות ע
מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון 
המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, 

 עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
 

 מחיר המכירה הנפרד של מחויבויות הביצוע בחוזים עם לקוחות  קביעת -
 

החברה אומדת מחיר המכירה הנפרד של מחויבויות הביצוע השונות בחוזים עם לקוחות 
כאשר לא ניתן לזהות את מחיר המכירה הנפרד לפי נתונים הניתנים להשגה במישרין 

יטות מתאימות לאמידת מעסקאות בנסיבות דומות ללקוחות דומים, מיישמת החברה ש
מחיר המכירה הנפרד וכוללות: גישת הערכת שוק מתואמת, גישת עלות חזויה בתוספת 
מרווח וגישת השארית. לעיתים משתמשת החברה בשילוב של שיטות לצורך הקצאת מחיר 

 .העסקה בחוזה
 

 הערכת נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין -
 

החברה נדרשת להקצות את עלות הרכישה של חברות מוחזקות לנכסים שנרכשו 
והתחייבויות שניטלו בהתבסס על אומדן השווי ההוגן שלהם. החברה התקשרה עם מעריך 
שווי חיצוני בלתי תלוי על מנת שיסייע לה בקביעת השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות 

ומדנים והנחות משמעותיים מצד ההנהלה. אלה. הערכות שווי אלה מצריכות שימוש בא
( כוללים קשרי לקוחות וטכנולוגיה. 5)ראה ביאור  2020-מוחשיים שהוכרו בהבלתי הנכסים 

אומדניים קריטיים ששימשו בהערכת אורך החיים השימושי של נכסים בלתי מוחשיים 
ה כאלה, כוללים בין היתר, את תקופת קשרי הלקוחות, תקופת השימוש בטכנולוגי

והתפתחויות צפויות בשוק. אומדנים קריטיים ששימשו בהערכת נכסים בלתי מוחשיים 
מסויימים כוללים, בין היתר, תזרימי מזומנים צפויים מחוזי לקוחות. אומדני ההנהלה בקשר 
לשווי ההוגן ולאורך החיים השימושיים מתבססים על הנחות, שנמצאו סבירות בעיני 

 דאות וכתוצאה מכך התוצאות בפועל יכולות להיות שונות.  ההנהלה, אך טבועה בהן אי וו
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 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 4באור 

 

 כספיים דוחות הצגת IAS 1 -ל תיקונים .א

 
הצגת דוחות  1מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי   IASB-פרסם ה, 2020ינואר דש וחב

במטרה להבהיר את הקריטריון לקביעת סיווג התחייבות כשוטפת או  ,התיקונים( –)להלן  כספיים
  בלתי שוטפת.

 
 :כוללים את ההבהרות הבאותהתיקונים 

 

  הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות. –הבהרה למשמעות המונח 
 

 לצורך הקביעה האם בסוף תקופת הדיווח ישמשו רק הזכויות הקיימות לחברה  כי הבהרה
 של ההתחייבות. הסילוקהזכות לדחות את  לחברה קיימת

 

  הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות מעבר לסילוק באמצעות העברה
 של מזומנים )למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים(.

 
או  2023 ,בינואר 1השנתית המתחילה ביום  ההחל מתקופבאופן רטרוספקטיבי התיקונים ייושמו 

 .ימכן. יישום מוקדם אפשרלאחר 
 

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התיקונים, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את 
 השפעת התיקונים, אם בכלל, על הדוחות הכספיים.

 
 צירופי עסקים -: 5באור 

 
באנגליה, אשר  .Sessioncam Ltdהשלימה החברה את רכישת חברת  2020חודש אוקטובר  במהלך 

בוצעה באמצעות חברת הבת באנגליה,  הרכישההפכה להיות חברה בת בבעלות מלאה החל ממועד זה. 
Glassbox Digital UK Ltd. .15.8-)כפאונד  מליון 12.2 -התחלקה ל מורההת הרכישה הסכם פי על 

שנתיים  אחרבמזומן ל מיליון דולר( 3.9-)כ פאונד מליון 3 ,העיסקהבמזומן בעת סגירת מיליון דולר( 
, כפי העיסקהלקוחות שיהיו בתוקף שנתיים ממועד  בחוזי התלוינוסף  וסכום, העיסקהמסגירת 
 בהסכם. שמצויין
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 )המשך( צירופי עסקים -: 5באור 
 

 על העסקים צירוף במסגרת שניטלו וההתחייבויות שנרכשו הנכסים של ההוגן בשווי הכירה החברה  
 ידי על סופית שווי הערכת התקבלה טרם הכספיים הדוחות אישור למועד נכון. ארעית מדידה פי

בעיקר  שניטלו וההתחייבויות שנרכשו המזוהים הנכסים של ההוגן לשווי ביחס חיצוני שווי מעריך
תביעה משפטית אשר בגינה הוגשה  בקליפורניה הפרה, לכאורה, של הגנת הפרטיותלגבי השפעה של 

 הנכסים של ההוגן השווי וכן הרכישה תמורת .(30כנגד חברת הבת על הערכת השווי )ראה ביאור 
 המדידה במועד. הרכישה ממועד חודשים 12 עד סופית להתאמה ניתנים שנרכשו וההתחייבויות

 המדידה לפי בעבר שדווחו ההשוואה מספרי של מחדש הצגה של בדרך מבוצעות ההתאמות, הסופית
 .הארעית

ואת הסכומים שהוכרו בגין הנכסים  .Sessioncam Ltdהטבלה להלן מציגה את התמורה בגין רכישת 
 שנרכשו וההתחייבויות שניטלו במועד הרכישה, בשווים ההוגן:

 
 עלות הרכישה

 דולראלפי   
   

 15,751  מזומן ששולם
 3,533  תמורה נדחית

 2,153  תמורה מותנית
   

 21,437  התמורהסך 
   

   סכומים שהוכרו בגין נכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות שניטלו: 
 476  מזומנים ושווה מזומנים 

 931  לקוחות
 631  חייבים

 32  רכוש קבוע
 45  נכסי זכות שימוש

 10,883  קשרי לקוחות 
 751  טכנולוגיה

 (2,644)  נדחה למס עתודה
 (694)  שירותיםהתחייבויות לספקים ולנותני 

 (1,540)  הכנסות נדחות
 (45)  התחייבויות בגין חכירות

 (1,360)  ואה והל
 (861)  זכאים ויתרות זכות

 6,605  סך הכל נכסים מזוהים 
 14,832  מוניטין

 21,437  סך התמורה
   

תזרימי המזומנים בגין הרכישה שנככלו בתזרימי המזומנים מפעילות 
   השקעה

   
 15,751  מזומנים ששולמו

 (476)  מזומנים ושווה מזומנים של חברת הבת
   רכישת חברה בת, בניכוי מזומנים שנרכשו, כפי שמוצג

 15,275  במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 

  
 נזקפו כהוצאה ונכללו בסעיף דולר אלפי 1,114 -כ שלעלויות רכישה ישירות המיוחסות לעסקה בסך   

 הוצאות הנהלה וכלליות.
  
 .נתוני פרופורמה – 29ראה גם ביאור  
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 )המשך( צירופי עסקים -: 5באור 
 

 תמורה מותנית
 

 יהיו הקודמים הבעלים כי הוסכם, .Sessioncam Ltdהרכישה מהבעלים הקודמים של חברת  בהסכם 
 המותנית התמורה(. מותנית תמורה -)להלן  מסוימים תנאים בהתקיים נוספת לתמורה זכאים

 :כדלקמן הינה בתום שנתיים ממועד המכירה החברה של הקודמים לבעלים תשלם שהקבוצה
 

לקוחות שיהיו בתוקף שנתיים ממועד חוזי , אם  מיליון דולר( 2.7-)כ מליון פאונד 2.1של  תשלום .א
 .מיליון דולר( 9.3-)כ מליון פאונד 7.2יעלו על  העיסקה

לקוחות שיהיו בתוקף שנתיים חוזי , אם מיליון דולר( 9-)כ מליון פאונד 7.0לפחות תשלום של  .ב
 .מיליון דולר( 12.4-)כ מליון פאונד 9.6יעלו על  ממועד העיסקה

 
. מיליון דולר( 2.2-)כ מליון פאונד 1.7 -למועד הרכישה, השווי ההוגן של התמורה המותנית נאמד ב נכון 

 (OPM – Option pricing model) שימוש במודל תמחור אופציות השווי ההוגן נקבע לפי
  
להלן הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים לצפייה ששימשו במדידת השווי ההוגן של ההתחייבות  

 בגין תמורה מותנית:
  4.03%היוון:  שיעור   

 11.95%שיעור תנודתיות:   
 

תביא לעליה  לקוחות שיהיו בתוקף שנתיים ממועד העיסקהחוזי עליה משמעותית בסכום המוערך של  
משמעותית בשווי ההוגן של ההתחייבות בגין התמורה המותנית, בעוד שעליה משמעותית בשיעור 

  תביא לירידה בשווי ההוגן של ההתחייבות. התנודתיותההיוון ובשיעור 
 

 .2020ם הרכישה באוקטובר לא חל שינוי בתחזיות החברה מאז יו 2020בדצמבר,  31נכון ליום  
 

 אינו מהותי. 2020בדצמבר,  31ערך הזמן מיום הרכישה ועד לתאריך 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 6באור 
 

 בינואר 1  בדצמבר 31  
  2020  2019  2019 
 דולראלפי   
       

 989,01  812,5  17,475  מזומנים משווי מזומנים בדולר
 2,280  72  594   בש"ח ושווי מזומניםמזומנים 
 481  623  1,018   ושווה מזומנים במטבעות אחריםמזומנים 

       
  19,087  6,507  13,750 

 
  ונכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות לקוחות - :7באור 

 
 בינואר 1  בדצמבר 31  
  2020  2019  2019 
 אלפי דולר  
       
       

 929     1,696     1,854     לקוחות
 4,117   4,128   5,154   נכסי חוזה 

       
 7,971  9,127   15,026     )זמן קצר וזמן ארוך( הכנסות נדחות

 3,854  4,999   9,872   הכנסות נדחות בניכוי נכסי חוזה
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  חייבים ויתרות חובה - :8באור 

 בינואר 1  בדצמבר 31  
  2020  2019  2019 
 דולראלפי   
       

 -  301  237  מוסדות
 123  655  1,726  הוצאות מראש

 -  533  631  לקוח הרכשתעלויות 
 12  102  303  אחרים

       
  2,897  1,591  135 

 
 רכוש קבוע  - :9באור 

 
 :2020 שנת

 

 
 מחשבים 

 וציוד נלווה
ציוד ורהוט  

 משרדי
שיפורים  

 במושכר
 

 סה"כ
 אלפי דולר  

         עלות
         

 925  390  131  404   2020בינואר,  1יתרה ליום 
 610  396  68  146  תוספות במשך השנה

 37  -  -  37  חברה שאוחדה לראשונה
 של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 2  -  -  2   חוץ פעילויות

         
 1,574  786  199  589  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
         פחת שנצבר

         
 188  11  4  173  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 243  113  10  120  תוספות במשך השנה
         

 431  124  14  293  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
         

 1,143  662  185  296  2020בדצמבר,  31 עלות מופחתת ליום
 739  380  128  231  2019בדצמבר,  31עלות מופחתת ליום          
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 )המשך( רכוש קבוע - :9באור 

 
 :2019 שנת

 

 
 מחשבים 

 וציוד נלווה
ציוד ורהוט  

 משרדי
שיפורים  

 במושכר
 

 סה"כ
 אלפי דולר  

         עלות
         

 427  117  83  227   2019בינואר,  1יתרה ליום 
 694  400  113  181  תוספות במשך השנה
 (194)  (126)  (64)  (4)  גריעות במשך השנה

         
 927  391  132  404  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
         פחת שנצבר

         
 122  11  7  104  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 97  20  6  71  תוספות במשך השנה
 (31)  (20)  (9)  (2)  גריעות במשך השנה

         
 188  11  4  173  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

         
 739  380  128  231  2019בדצמבר,  31 עלות מופחתת ליום

 305  106  75  124  2019, בינואר 1עלות מופחתת ליום          
 

  חכירות - :10באור 
 

אשר משמשים הן לצורך קיום הפעילות השוטפת משרדים  של חכירות הכוללים חכירה הסכמי לחברה 
 של החברה. 

  .שנים 8 -ל 3החכירות של המבנים הינם לתקופה הנעה בין  הסכמי 
 .ית הארכהאופצי אחד כולל חכירה םהסכ 

 
 פירוטים בדבר עסקאות חכירה .1

 
 :2020 שנת

 סה"כ    מבנים  
 דולראלפי   

      עלות
      

 3,562   3,562   2020בינואר,  1יתרה ליום 
 45   45  חברה שאוחדה לראשונה

 305   305  בגין התחייבויות חכירה מימוןהוצאות 
 (611)   (611)  סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות

      
 3,301   3,301  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 )המשך( חכירות - :10באור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .62באור  ראהסך הוצאות המימון של החברה בגין התחייבויות חכירה  בדבר
 

 וביטול הארכה אופציות .2
 

לחברה גמישות בניהול  מקנה זו אופציההארכה.  יתהכולל אופצי אחד חכירה הסכםלחברה 
 עסקאות החכירה והתאמה לצרכים העסקיים של החברה.

הארכה אופציית החברה מפעילה שיקול דעת משמעותי בבחינה האם ודאי באופן סביר כי 
 .תמומש

  .את אופציות הארכה מעריכה כי תממשלהחברה  זהחכירה  םבהסכ
 

 גילויים בדבר נכסי זכות שימוש .3
 

 :2020 שנת
 
 סה"כ    מבנים  
 דולראלפי   

      עלות
      

 3,670   3,670   2020בינואר,  1יתרה ליום 
 פעילויות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות

 2   2  חברות בנות 
 45   45  חברה שאוחדה לראשונה

      
 3,717   3,717  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

      
      פחת שנצבר

      
 233   233  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 540   540  תוספות במשך השנה
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות 

 -   -  חוץ
      

 773   773  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
      

 2,944   2,944  2020, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 
      

 3,437   3,437  2019, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 
 

 :2019 שנת
 סה"כ    מבנים  
 דולראלפי   

      עלות
      

 46   46   2019בינואר,  1יתרה ליום 
 3,623   3,623  תוספות במשך השנה

 100   100  בגין התחייבויות חכירה מימוןהוצאות 
 (207)   (207)  מזומנים שלילי עבור חכירותסך תזרים 

      
 3,562   3,562  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 )המשך( חכירות - :10באור 

 
 :2019שנת 

 
 סה"כ    מבנים  
 דולראלפי   

      עלות
      

 46   46   2019בינואר,  1יתרה ליום 
 3,624   3,624  תוספות במשך השנה

      
 3,670   3,670  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

      
      פחת שנצבר

      
 -   -  2019בינואר,  1יתרה ליום 

 233   233  תוספות במשך השנה
      

 233   233  2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
      

 3,437   3,437  2019, בדצמבר 31עלות מופחתת ליום 
      

 46   46  2019, ינוארב 1עלות מופחתת ליום 
 

 ח'.19מועדי פירעון של התחייבויות חכירה ראה באור  ניתוח .4 
 בהתאמה.  ,אלפי דולר 241-ו 164הסתכמו לסך  2019-ו 2020בגין השנים הוצאות חכירה לזמן קצר  . 5 

 
 מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים אחרים  -: 11באור 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

  טכנולוגיה  
קשרי 
 לקוחות

  
 דומיין

  
 סה"כ  מוניטין

 אלפי דולר  
            עלות

            
 -  -   -  -  -  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 25     25  -  -  רכישה של נכס בלתי מוחשי
 26,466  14,832   -  10,883  751  חברה שאוחדה לראשונה

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של 
 585  46  פעילויות חוץ 

 

- 

  

806  1,437 
            

 27,928  15,638   25  11,468  797  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
            

            הפחתה שנצברה והפסדים מירידת ערך שנצברו
            

 -  -   -  -  -  2020בינואר,  1יתרה ליום 
 315  -   3  232  80  הפחתה שהוכרה במהלך השנה

כספיים של  התאמות הנובעות מתרגום דוחות
 -  -  פעילויות חוץ

 
- 

  
-  - 

            
 315  -   3  232  80  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

            
            יתרה, נטו

            
 27,613  15,638   22  11,236  717  2020בדצמבר,  31ליום 
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 )המשך( ונכסים בלתי מוחשיים אחריםמוניטין   -: 11באור 

 
 רכישה במהלך השנה ב.

 
מפחיתה את  החברה. 5, ראה ביאור נרכשו במסגרת צירופי עסקים לקוחות וקשרי טכנולוגיה

 שנים.עשר . החברה מפחיתה את קשרי הלקוחות על פני שנתייםפני על הטכנולוגיה
 הדומיין מופחת על פני חמש שנים., Glassbox.comהחברה רכשה את דומיין  2020בינואר 

 
 הוצאות הפחתה  ג.
 

 הפסד באופן הבא: ואבלתי מוחשיים מסווגות ברווח הנכסים ה ה שלהפחתההוצאות 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

  בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

 -  83  ופיתוח מחקר הוצאות
 -  232  ושיווק מכירה הוצאות

     
 

 זכאים ויתרות זכות - :12באור 
 

 בינואר 1  בדצמבר 31  
  2020  2019  2019 
 דולראלפי   

 744  1,973  4,581  שכר לשלם
 1,191  1,258  844  לשלם הוצאות

 -  330  65  מס ערך מוסף
 -  138  507  אחרים

       
  5,997  3,699  1,935 

 
 
 
 

 חכירות בגין התחייבויות -: 13 באור
 

  

 שיעור
 ריבית

   משוקלל

  

 בינואר 1  בדצמבר 31  בדצמבר 31  
  2020  2020  2019  2019 
  דולר אלפי  %  

       
  

 46  3,562  3,301  2.89   חכירות בגין התחייבות
 46  552  605    שוטפות חלויות - בניכוי

         
    2,696  73,03  - 
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 מעביד, נטו-התחייבות בשל סיום יחסי עובד -: 14באור 

 
 

חוקי העבודה בישראל מחייבים בדרך כלל תשלום פיצויי פיטורין כאשר עובד מפוטר או עם סיום 
 העסקה בנסיבות מסויימות. התחייבות החברה לתשלום פנסיה ופיצויי פיטורין לעובדים מסויימים

 –)להלן  1963לחוק פיצויי פיטורין,  14ידי רכישת פוליסות ביטוח. בהתאם לסעיף -מכוסה בעיקר על
משכרם החודשי, המופקד  8.33%(, כל עובדי החברה זכאים להפקדות חודשיות בשיעור של 14סעיף 

משחרר את החברה מכל מחוייבות עתידית  14בשמם לפוליסות ביטוח. התשלום בהתאם לסעיף 
ם פיצויי פיטורין בגין עובדים אלו, ולפיכך, החברה יכולה להשתמש בפוליסות סיטוח הללו רק לתשו

 לצורך תשלום פיצויי פיטורין. 
 

 הלוואה המירה -: 15באור 
 

. יםמשקיעמספר ( עם CLAההסכם  –התקשרה החברה בהסכם הלוואה המירה )להלן  ,2017בחודש יוני 
מיליון דולר )אלא אם  5לחברה סכום מצטבר שלא יעלה על תנאי ההסכם, המשקיעים ילוו  על פי

 במקרה של המרהוריבית אינה נושאת ההלוואה הוסכם אחרת בין החברה לרוב המשקיעים(. 
הנמוך מבין מחיר לפי סכום ההלוואה יומר למניות בכורה  אוטומטית במסגרת סיבוב ההשקעה הבא, 

. בכפוף להתאמות דולר למניה 5.8)ב( מחיר למניה של , או הבא מחיר שייסגר בסבב ההשקעהמ 80%)א( 
אשר  CLA -תחת הסכם הדולר מיליון  5סך של  יםמהמשקיעקיבלה החברה  2019, בינואר 1ליום  עד

   .B-1 בכורה מניות  886,682-ל 2019באוקטובר  והומר
. החברה fixed for fixedמאחר ויחס ההמרה אינו מקיים את הגדרת זו כוללת נגזר משובץ  הלוואה
בהתאם החברה העריכה את השווי  .הפסדאת המכשיר הכולל לשווי הוגן דרך רווח או  לייעד בחרה 

ההוגן של ההלוואה בכל תקופת דיווח על פי מודל "מונטה קרלו" על פיו נלקחת, בין היתר, הסתברות 
יתרת ההלוואה על עמדה  2019וליום ההמרה באוקטובר  2019בינואר  1לקרות אירועי המרה. ליום 

במסגרת  דולר אלפי 374 בסך הוצאה נרשמה 2019בשנת מיליון דולר בהתאמה. 8.2-מיליון דולר ו 7.9
  .מימון בדוח רווח והפסדהוצאות 

 
 

 בגין מענקים ממשלתייםהתחייבויות  -: 16באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 

 דולר אלפי   
     

 679  580  בינואר 1ליום  יתרה
 176  -  תקבולים מהמדען

 10  6  ריבית שנצברה
 (285)  (586)  תמלוגים ששולמו במהלך השנה

     
 580  -  בדצמבר  31יתרה ליום 

   
 
, מחויבת החברה לשלם תמלוגים למדינת 1984-בהתאם לחוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד 

ישראל, בגין מענקים שהתקבלו, המחושבים על בסיס התמורה ממכירות מוצרים בפיתוחם השתתפה 
 100%מסכום המכירות של המוצרים האמורים עד  3%המדינה. התמלוגים האמורים יהיו בשיעור של 

 31ליום  המענקים שהתקבלו על ידי החברה כשהם צמודים לדולר ובתוספת ריבית ליבור.מסכום 
 החברה פרעה את המחוייבות האמורה במלואה.  2020בדצמבר 

  
"כסף חכם" לצורך  אלפי דולר בגין תוכנית 97מענק בסכום כולל של  2017במהלך החברה קיבלה  

הגדלת היקף המכירות באנגליה. כחלק מהתנאים לקבלת הסיוע, על החברה לשלם לתוכנית תמלוגים 
מגידול היקף היצוא בשוק היעד עבורו קיבלה החברה מענקים. החברה טרם יצרה התחייבות  3%בגובה 

 מכירות בשוק היעד. ליעד הגדלת ה תגיע אינה יכולה להעריך בשלב זה האםבגין הסכום האמור שכן 
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 עצמי הון -: 17באור 

 

 הון המניות הרכב .א

 

 מונפק ונפרע  רשום  
 בדצמבר 31  בדצמבר  31  
  2020  2020  2019 

  מספר המניות  
       

 810,280  884,882  35,435,266  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 
 1,139,965  1,139,965  5,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01בנות  Aמניות רגילות 
 1,692,273  1,692,273  1,692,273  ש"ח ע.נ. כ"א  0.01בנות  Aמניות בכורה 
 886,682  886,682  886,682  ש"ח ע.נ. כ"א  0.01בנות  B-1 מניות בכורה
 2,124,967  2,124,967  2,124,967  ש"ח ע.נ. כ"א  0.01בנות  B-2 מניות בכורה

 360,812  360,812  360,812  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01בנות  B-3 בכורהמניות 
 -  2,391,157  4,500,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01בנות  Cמניות בכורה 

       
  50,000,000  9,480,738  7,014,979 
 

 מניות רגילות .ב
 

המניות בעלי של לקבל הודעה על השתתפות באסיפות מקנות לבעליהן זכות מניות רגילות 
, זכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים יוןדירקטוראת חברי ה, זכות למנות ולהצביע בהן בחברה

 פירוק החברה.בעת ובחלוקת עודפי נכסים וכספים 
 

 מניות בכורה  .ג
 

מניות בכורה מקנות לבעליהן את כל הזכויות המוקנות לבעלי מניות רגילות של החברה וכן 
 החברה.זכויות נוספות המצוינות בתקנון 

 

 משקיעיםעם  Bבכורה  מניותהקצאת התקשרה החברה בהסכם  2018בחודש ספטמבר  .1
, אשר התקבלו בשני תשלומים, בתמורה מיליון דולר 17.6וקיימים עד לסכום של  חדשים

אוקטובר חודש דולר למניה. ב 9.4825לפי מחיר של  Bמניות בכורה  1,856,050 להקצאה של
. מיליון דולר נוספים  7.1, התקבלו 2019אוקטובר חודש דולר ובמיליון  10.5, התקבלו 2018

 (.15אלפי דולר )ראה באור  5,000במסגרת הסיבוב הומרה הלוואה המירה בסך של 

 

חדשים  משקיעיםעם  Cבכורה  מניות הקצאתהתקשרה החברה בהסכם  2020 מרץבחודש  .2
 שלומים, בתמורה להקצאהאשר התקבלו בשני תאלפי דולר,  33,400עד לסכום של  וקיימים

הוצאות ההנפקה הסתכמו דולר למניה.  13.968לפי מחיר של  Cמניות בכורה  2,391,157של  
 אלפי דולר. 122לסך של 
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 הון עצמי )המשך( -: 17באור 

 
בעלי המניות )כאשר  מניות הבכורה מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות .4

 ש"ח ערך נקוב קול אחד(.  0.01לבעל מניה בת 
 בנוסף, מניות הבכורה מקנות את הזכויות הבאות:

 

מניות הבכורה יכולות להיות מומרות למניות רגילות בהתאם ליחס ההמרה של אותו    .א
 סוג מניות לפי החלטתו של בעל מניות הבכורה. 

ומרו למניות רגילות בהתאם ליחס ההמרה של כל מניות הבכורה י -המרה אוטומטית 
( IPO( סגירה של הנפקה ראשונית לציבור )1אותו סוג מניות, בהתקיים המוקדם מבין: )

 1.5מיליון דולר ובמחיר מניה של לפחות פי  75במסגרתה החברה תגייס לפחות 
( ע"י החלטה של המרת המניות שתתקבל 2, או )Cמהמחיר המקורי של מניות בכורה 

 .C, )ג( רוב מניות בכורה B, )ב( רוב מניות בכורה Aע"י )א( רוב מניות בכורה 

 

( אלא אם רוב מניות M&Aהינו אירוע רכישה של החברה ) Deemed Liquidation Event   .ב
מחליטים בכתב )כל אחד בנפרד(  C, ורוב מניות בכורה B, רוב מניות בכורה Aבכורה 

 .Deemed Liquidationשאירוע הרכישה לא יחשב ל
( רכישת החברה באמצעות מיזוג, 1אירוע רכישה מוגדר בתקנון כסגירת עסקה הכוללת )

ארגון מחדש, שינוי ההון, מכירה, הקצאה או איחוד של החברה של כל המניות 
המונפקות של החברה עם גוף אחד )למעט חברה בת בבעלות מלאה של החברה( 

רה לא מחזיקים רוב של הישות השורדת, וכתוצאה מאירוע זה בעלי המניות של החב
( מכירה, חכירה, דיספוזיציה או העברה של כל הנכסים או כל כמעט כל הנכסים או 2)

המניות של החברה חוץ מהעברה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה או שינוי 
( העברה, מכירה, דיספוזיציה של רישיון אקסלוסיבי 3שנעשה לצורך שינוי תושבות, )

או כמעט של )א( הקניין הרוחני של החברה, )ב( נכסי החברה )על בסיס מצטבר(.  של כל
למען הסר ספק, הענקת רישיון אקסלוסיבי למכור או להפיץ את מוצרי החברה בשטח 

 מסויים במהלך העסקים הרגיל של החברה לא יחשב לאירוע רכישה. 
   

בעקבותיהם יהיו זכאים מניות הבכורה  לאור העובדה שמנגנון התאמת המחיר וכן הארועים
 ., הינם בשליטת החברה, סווגו מניות הבכורה להון(למעט פירוק החברה)לתשלום במזומן 

 

 תשלום מבוסס מניות  .ד
 
 תוכנית אופציות למניות .1
 

(, ניתן להעניק אופציות 2013משנת מניות של החברה )בתמריץ לתוכנית במסגרת ה
 עובדים ויועצים של החברה.לנושאי משרה, דירקטורים, 

 
לאחר מועד שנים  משבעלא יאוחר תפקע במסגרת התוכנית שתוענק אופציה בדרך כלל, 

אופציות בדרך כלל, . , אלא אם כן הדירקטוריון יאשר הארכה במועד מאוחר יותרההענקה
 לאאו  חולטואופציות שארבע שנות עבודה. על פני תקופה של בין שנה לות בשילמ

  .עתידיות הענקותזמינות ל פקיעתן לפנימומשו 
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 הון עצמי )המשך( -: 17באור 

 
 )המשך( תשלום מבוסס מניות ד.   

 
התנועה במספר האופציות למניות והממוצעים המשוקללים של מחירי המימוש שלהן,  .2

 : כדלקמן הינם

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 2020 בדצמבר 31

  
מספר 

 האופציות

 ממוצע 
 משוקלל

של מחיר 
 המימוש

     
 3.13  1,699,027  יתרה לתחילת השנה

 5.20  (128,756)  בוטלו
 5.28  353,748   הוענקו
 1.15  (74,602)  מומשו

     
 3.48  1,849,417  לסוף השנהיתרה 

     
 2.51  1,152,862  ניתנות למימוש לסוף השנה

 
 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 2019 בדצמבר 31

  
מספר 

 האופציות

ממוצע  
 משוקלל

של מחיר 
 המימוש

     
 2.37  1,397,836  יתרה לתחילת השנה

 3.30  (209,158)  בוטלו
 5.25  527,950   הוענקו
 3.89  (17,601)  מומשו

     
 3.13  1,699,027  לסוף השנהיתרה 

     
 1.63  938,839  ניתנות למימוש לסוף השנה

 

 :מחלקה לפי הוצאות סיווג .3
 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     

 24  91  עלות ההכנסות
 84  317  מחקר ופיתוח
 98  367  מכירה ושיווק

 149  310  הנהלה וכלליות
     

  1,085  355 
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 הון עצמי )המשך( -: 17באור 

 
 )המשך( תשלום מבוסס מניות ד.   

 

  מדידת השווי ההוגן של אופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים .4
 

ההוגן של הענקה של אופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים נאמד במועד  השווי
מרטון. הטבלה שלהלן מפרטת את הנתונים -שולס-בלאקההענקה בהתאם למודל 

 למניות אופציות של ההוגן השווי מדידת ואתמרטון -שולס-בלאקששימשו במודל 
  "ל.הנ התוכנית לגבי הוניים במכשירים המסולקות

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019 

     
 0  0  תשואת הדיבידנד )%(

 1.7-3.8  4.1-9.1  שווי נכס הבסיס )דולר(
 76.7-86.7  76.5-81.7  *תנודתיות צפויה במחירי המניה )%(

 1.6-2.3  0.3-1.2  ריבית חסרת סיכון )%(שיעור 
 5.5  5.5  משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים(

 
, לתקופות המקבילות דומות חברותת ו* מידת התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מני

  .לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש
 

 תלויות והתחייבויות התקשרויות - :18באור 
 

 התקשרויות  (א
 

 Amazon)התקשרו עם אמזון בהסכם לאספקת שירותי ענן   .Sessioncam Ltdהחברה וחברת הבת 
Web Services  בתעריפים מוזלים במסגרת ). (EDP)  Enterprise Discount Program החברה התקשרה

לתקופה של שנתיים התקשרה וחברת הבת  ,2023 אוגוסטלתקופה של שלוש שנים המסתיימות ב
. במסגרת ההסכם שנחתם מחוייבות החברה וחברת הבת על הוצאה שנתית 2021המסתיימת בדצמבר 

 2,535, 6,785-עומד עד כ 2023-ו 2022, 2021מינימלית. סכום ההוצאה המינימלית לשתי החברות לשנים 
 אלפי דולר בהתאמה.  1,690-ו

 

 התחייבויות תלויות  (ב
 

רה מהווה צד לתביעות משפטיות שהינן חלק ממהלך העסקים הרגיל שלה בגינן מבצעת מעת לעת החב 
 .הפרשות נאותות בהתאם להערכות יועציה המשפטיים של החברה )במידה ונדרש(

 
וגורם נוסף תביעה בארה"ב. על פי  .SESSIONCAM LTDהוגשה כנגד חברת הבת  2021במהלך ינואר  

הפרו, לכאורה, את חוקי הפרטיות של מדינת קליפורניה. בשלב  התביעה, חברת הבת והגורם הנוסף
זה, לאור השלב המקדמי בו מצויה התביעה ולאור העובדה שאין סעד כספי החברה לא יכולה להעריך 

 את תוצאות התביעה ובהתאם לא יצרה הפרשה בדוחותיה הכספיים.  
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  מכשירים פיננסיים - :19 רבאו

 

 ואשראים ריבית נושאות הלוואות, פיננסיות התחייבויות .א
 

 בדצמבר  31  מועד  
  

 בינואר 1
 2019  2019  2020  פירעון  
 דולר אלפי   
         

 7,854  -  -  10/19הומרה   (1הלוואה המירה למניות )
         
 15 ביאור ראה (1)

 יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים .ב
 

 אשר מזומניםופקדונות  חייבים ויתרות חובהלקוחות, הנכסים העיקריים של החברה כוללים 
 נובעים ישירות מפעילותה של החברה. 

 
בהתאם למדיניות, הנהלים והבקרות  הקבוצהמנוהל על ידי בגין לקוחות סיכון האשראי ניהול 

שראי של לקוח מתבססת הא איכות הערכתבגין לקוחות. שלה בהתייחס לניהול סיכון האשראי 
 כל לקוח, שלפיו נקבעים תנאי אשראי עבור כל לקוח ספציפי.דירוג אשראי של ביצוע ניתוח ועל 

 
. הקבוצה מעריכה את הסיכון מלקוחות להבטחת חובות אלה תביטחונוב מחזיקהקבוצה אינה ה

ם שונים במדינות שונות ובענפישבריכוזיות לקוחותיה כנמוכה, מאחר ולקוחותיה ממוקמים 
 כמו כן, עיקר הלקוחות משלם מראש לשנה.  בשווקים גדולים בלתי תלויים אחד בשני.ופועלים 

 
סיכון האשראי הנובע מיתרות בבנקים ומוסדות פיננסים, מנוהל על ידי הנהלת הקבוצה בהתאם 
למדיניותה. השקעות של עודפי נזילות מבוצעות רק מול גופים שאושרו מראש ורק במסגרת 

עבור כל גוף שכנגד. התקרות כאמור נסקרות על ידי הדירקטוריון על בסיס שנתי,  תקרה
ועשויות להתעדכן במהלך השנה בכפוף לאישור ועדת המאזן של הקבוצה. מטרת קביעת 
התקרות הינה למזער את ריכוזיות סיכון האשראי וכך לצמצם את ההפסד במקרה של חדלות 

 פירעון של הצד שכנגד.
 

 ניהול על מפקחת החברה של הבכירה ההנהלה. נזילות וסיכון שוק לסיכון חשופה החברה
 . אלו סיכונים

 

 שעבודים .ג
 

פקדונות מוגבלים בעיקר לטובת שימוש בכרטיסי אשראי, להבטחת השכירות וכן  לקבוצה
 2020-ו 2019בדצמבר  31לימים  המוגבליםהשווי ההוגן של הפיקדונות לטובת עסקאות הגנה. 

 השימוש לעניין נוספות הגבלות או תנאים איןאלפי דולר, בהתאמה.  952 -י דולר ואלפ 741הוא 
 .המוגבלים בפיקדונות

 

 סיכוני שוק .ד
 

הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי ישתנה  שוקסיכון 
כתוצאה משינויים במחירי השוק. סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון: סיכון שיעור הריבית, 
סיכון מטבע, וסיכוני מחיר אחרים כגון סיכון מחיר מניה וסיכון מחיר סחורות. מכשירים 

 .תפיקדונוו, ואשראיםכון שוק כוללים בין היתר, הלוואות פיננסיים המושפעים מסי
 

 סיכון מטבע חוץ .ה
 

  .לפאונדו לשקל בעיקר, שונים למטבעות מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה החברה
וכן  הפעילות מטבע שאינו חוץ במטבע שהוכרו ותהנקוב מהתחייבויות נובע חליפין שער סיכון

 .מהשקעות נטו מפעילויות חוץ
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 מכשירים פיננסיים - :19 רבאו

 

 :חוץ למטבע רגישות ניתוח .ו
 
שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין של  הטבלה

, כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על ההפסד של החברה הוא בגין השינויים דולרה
 של השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות כספיים. 

 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 דולר אלפי  

     הדולר של החליפין בשער לשינויים רגישות מבחן
     
     :מהשינוילפני מס פסד ה
     

 152  184  5% של"ח שע עליית
 )169(  )203(  5% של"ח שע ירידת

     
 

 שווי הוגן .ז
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, מזומן משועבד, 
תואמת  זכאים ויתרות זכות, התחייבויות לספקים ולנותני שירותיםאשראי לזמן קצר מבנקים, 

 שלהם.או קרובה לשווי ההוגן 

 

 סיכון נזילות .ח
 

 הקבוצה בוחנת את הסיכון לקשיי נזילות באמצעות כלים לתכנון נזילות.
 

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
 תשלומים בגין ריבית(: )כולל מהוונים לא בסכומים החוזיים

 
 2020בדצמבר,  31ליום 

 

  
 עד
  שנה

 עד משנה
  שנתיים

 משנתיים
  שנים 3 עד

 עד שנים 3-מ
  שנים 4

 שנים 4-מ
  שנים 5 עד

 5 מעל
 "כסה  שנים

 דולראלפי   
   

 3,554  819  540  395  527  495  679  התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות לספקים ונותני 

 1,019  -  -  -  -  -  1,019  שירותים
התחייבויות בגין מענקים 

   -  -  -  -  -  -  ממשלתיים
 4,030  -  -  -  -  030,4  -  מותנית תמורה
 9,562  -    -  -  -  9,562  -  נדחית תמורה

 5,853  -    -  -  -  -  5,853  זכאים ויתרות זכות
               
  7,551  14,186  527  395  540  819  24,018 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים - :19 רבאו

 
 2019בדצמבר,  31ליום 

 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 3 עד
 עד שנים 3-מ

  שנים 4
 עד שנים 4-מ

  שנים 5
 5 מעל

 "כסה  שנים
 דולראלפי   
   

 3,899  1,273  368  490  558  602  608  התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות לספקים ונותני 

 729  -  -  -  -  -  729  שירותים
התחייבויות בגין מענקים 

 580  -  -  -  -  -  580  ממשלתיים
 3,687  -  -  -  -  -  3,687  זכאים ויתרות זכות

               
  5,604  602  558  490  368  1,273  8,895 

 
 

 2019, בינואר 1ליום 
 

  
 עד

  שנה
 עד משנה

  שנתיים
 משנתיים

  שנים 3 עד
 עד שנים 3-מ

  שנים 4
 עד שנים 4-מ

  שנים 5
 5 מעל

 "כסה  שנים
 דולראלפי   
   

 46  -  -  -  -  -  46  התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות לספקים ונותני 

 332  -  -  -  -  -  332  שירותים
התחייבויות בגין מענקים 

 679  -  -  -  -  394  285  ממשלתיים
 1,935  -  -  -  -  -  1,935  הוצאות לשלם

               
  2,598  394  -  -  -  -  2,992 

 
 

 ניהול ההון בחברה .ט
 

מטרות החברה בניהול ההון העצמי שלה הינן לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות 
 העסק ובכך ליצור תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.

 

  פעילות גידור ונגזרים .י
 

 נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים
 

שלה החשיפה חלק מחוזי אקדמה במטבע חוץ שמטרתם להגן עליה מפני בהתקשרה ה החבר 
חוזי האקדמה במטבע חוץ לא יועדו כגידור תזרימי . יהלתנודות בשערי חליפין בגין עסקאות

מזומנים, והם לתקופות הזהות לתקופות בהן לחברה יש חשיפות למטבע חוץ בגין עסקאות 
עסקאות ההגנה מסווגות במסגרת סעיף  חודשים. 12בדרך כלל הוא חודש עד  שאורכןהבסיס, 

 זכאים ויתרות זכות. 
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 ההכנסהמסים על  -: 20באור 

 

החברה והחברות הבנות שלה נישומות בנפרד בהתאם לחוקי המס המקומיים במדינת  .א
 ההתאגדות של כל ישות. 

 

 החברהחוקי המס החלים על  .ב

 1969-חוק עידוד התעשייה )מסים(, התשכ"ט
 

לחברה מעמד של "חברה תעשייתית" כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות 
החברה לתבוע ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות שפורסמו זכאית 

תעשייה, כפי שנקבע בתקנות מכוח חוק התיאומים. כמו כן, החברה זכאית להפחתה בגין פטנט 
 או זכות לניצול פטנט או ידע, המשמשים לפיתוחו או לקידומו של המפעל, לניכוי של הוצאות

 .רסה וכן להגשת דוח מאוחד בתנאים מסויימיםלהנפקת מניות הנרשמות למסחר בבו

 

 חברהשיעורי המס החלים על ה .ג
 

 .23% שיעור מס החברות בישראל הינו
  

 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 
 

יעדי חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת פורסם  2013בחודש אוגוסט 
, הוראות לגבי בין היתר ,כולל החוק .)חוק התקציב( 2013-(, תשע"ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

 , אולם כניסתן לתוקף של ההוראות 2013באוגוסט  1וזאת החל מיום מיסוי רווחי שערוך 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים 
במס חברות" וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס העלולים לחול על נכסים מחוץ 

 .פורסמו טרם כאמור תקנותלישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, 
 

 הקבוצה חברות על החלים המס שיעורי .ד
 

 שיעורי המס העיקריים החלים על החברות המאוחדות שמקום התאגדותן מחוץ לישראל הינם: 
 

)מס פדרלי, מס של המדינה והעיר  24% שיעור מס משוקלל של כ -ב "חברה המאוגדת בארה
 בה פועלת החברה(.

 .19% שלשיעור מס  -חברות המאוגדות באנגליה 
 

 מס לצורכי מועבריםהפסדים  .ה
 

 -של כלסך  2020בדצמבר  31ליום הפסדים לצורכי מס המועברים לשנים הבאות מסתכמים 
 דולר.  ליוןימ 29,587

 

 סופיות שומות מס .ו
 

 , בהתאמה, 2016 -ו 2014המס לשנות המס עד וכולל שנת  וארה"ב בישראל שומות החברה
  נחשבות כסופיות.
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 הכנסות -: 21באור 

 
 סוגי הכנסות: .1

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     
     

 8,405  10,842  ושירותים קשורים On premiseרשיונות 
 Cloud  9,263  4,520רשיונות 

 2,285  2,017   שירותים ואחרים
     
  22,122  15,210 

 
 גיאוגרפיים: איזורים .2

 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     
     

 170,13  630,81  אמריקה וקנדה
 673,1  804,2  אירופה

 367  688  שאר העולם
     
  22,122  15,210 

 
בהתאמה. לקוח  2019-ו 2020לשנים מהכנסות החברה  17%-ו 18%-לחברה שני לקוחות עיקריים. לקוח א' מהווה כ

 בהתאמה. 2019-ו 2020 לשניםמהכנסות החברה  17%-ו 14%ב' מהווה 
 

 ירותמכה עלות -: 22באור 
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     

 2,109  3,419  והוצאות נלוות  שכר
 24  91  מבוסס מניות  תשלום

 56  91  והפחתות פחת
 1,543  2,751  ענן ושירותי שרתים
 465  438  אחרות הוצאות

     
  6,790  4,197 
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 הוצאות מחקר ופיתוח -: 23באור 

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     

 4,424  7,457  והוצאות נלוות שכר 
 84  317  תשלום מבוסס מניות 

 230  444  והפחתותפחת 
 181  167  שכירות ואחזקה 

 133  381  שרתים ושירותי ענן
 85  175  תקשורת 

 476  372  הוצאות אחרות
     
  9,313  5,613 

 
 הוצאות מכירה ושיווק -: 24באור 

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     

 6,481  10,721  שכר והוצאות נלוות 
 99  367  תשלום מבוסס מניות

 1,319  2,263  פרסום ושיווק
 185  236  שירותים מקצועיים
 167  219  שרתים ושירותי ענן

 73  454  פחת והפחתות
 298  192  שכירות ואחזקה

 110  171  תקשורת
 769  162  נסיעות

 513  539  הוצאות אחרות 
     
  15,324  10,014 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות -: 25באור 

 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     

 1,531  2,578  שכר והוצאות נלוות 
 148  310  תשלום מבוסס מניות

 471  553  שירותים מקצועיים
 72  103  פחת והפחתות

 77  56  שכירות ואחזקה
 108  226  תקשורת
 109  20  נסיעות

 241  *1,340  הוצאות אחרות 
     
  5,186  2,757 

 
 אלפי דולר.  1,114בסך  (5* כולל הוצאות הקשורות בצירוף עסקים )ראה ביאור 
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 הוצאות )הכנסות( מימון, נטו -: 26באור 

 
 מימוןהוצאות  .א 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

 24  222  חכירות בגין ריבית
 76  83  חכירות בגין שער הפרשי
 374  -  הלוואה המירה שערוך
 7  3  אחרות מימון והוצאות בנקים עמלות

     
  308  481 

 

 מימון הכנסות .ב
 

  
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולר אלפי  
     
     

 11  273  שער הפרשי
 2  176  הכנסות מעסקאות גידור

 210  400  אחרות ריבית הכנסות
     
  849  223 

 
 למניה הפסד  -: 27באור 

 
 למניההבסיסי והמדולל ההפסד ששימשו בחישוב ההפסד ופרוט כמות המניות 

 
      
  2020  2019  

  
כמות מניות 

  משוקללת

המיוחס הפסד 
לבעלי מניות 

  החברה
מניות כמות 

  משוקללת

המיוחס  הפסד
לבעלי מניות 

  החברה
  דולראלפי   אלפים  דולראלפי   אלפים  
          

כמות המניות 
  776,7  355,2  107,13  1,997  ההפסדו

          
 

ההשפעה של הלוואה המירה  בחשבון לשנים המדווחות לא הובאו המדולל למניה בחישוב ההפסד
מאחר שהשפעתן, בהנחה של ושל מניות הנובעות מאופציות אשר הונפקו לעובדים ונותני שירותים 

 אנטי מדללת.  דילול מלא, הינה
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 יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים -: 82באור 

 
 .2010-שנתיים(, התש"עכהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  -"בעל עניין"  

 .IAS 24-כהגדרת מונח זה ב -"צד קשור"  
 

אחרים,  הנכללים, יחד עם גורמים Key mamagement personalאנשי המפתח בהנהלה של החברה  

ההנהלה  )כוללים את חברי הדירקטוריון, את חברי IAS 24 -בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב
 .המדווחים למנכ"ל(הבכירה 

 

  עינייןלבעלי  תגמול (1
 

 יתרות עם צדדים קשורים .א
 

 
 בינואר 1  בדצמבר 31  
  2020  2019  2019 
 דולראלפי   
       

 200  343  408  הטבות עובד לזמן קצר
       
  408  343  200 
       

 
 עסקאות עם צדדים קשורים .ב

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 

  2020  2019  

 דולר אלפי   
      

לבעלי עניין המועסקים והטבות אחרות שכר 
  747  בקבוצה

 
730  

  66  174  תשלום מבוסס מניות לבעלי עניין בקבוצה
לבעלי עניין המועסקים העסקה סך הכל עלויות 

  921  בקבוצה
 

796  
  2  2  מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה 

 

 ( MANAGEMENT PERSONALKEYתגמול לאנשי מפתח בהנהלה ) (2
 

 הינו כדלקמן: התגמול לאנשי המפתח בהנהלה עבור שירותי עבודה שהם מספקים לקבוצה  
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31 

  2020  2019 

 דולר אלפי   
     

 2,868  3,190  *שכר והטבות אחרות
 121  469  תשלום מבוסס מניות 

 2,989  3,659  סך הכל עלויות העסקה
 

 * חברי דירקטוריון לא מקבלים שכר והטבות אחרות. 

  



 בע"מ גלאסבוקס
  לדוחות הכספיים באורים

- 46 - 
 

 
  פרופורמה -92 ביאור

 
 את למפרע לשקף מנת על נערכו אשר, פרופורמהורווח כולל אחר  הפסד או רווח דוחות תמצית מובאת להלן

 הנרכשת החברה  של הרכישה שעסקת ההנחה תחת, שלה המאוחדות והחברות החברה של הפעילות תוצאות
 (. הפרופורמה תחילת מועד - להלן) 2019 בינואר 1 ביום כבר נעשתה (5 ביאור)ראה 

 
 וכוללים להלן המפורטים וההנחות לכללים בהתאם נערכו פרופורמהכולל אחר  ורווח הפסד או הרווח על הדוחות

 :הבאות ההתאמות את
 
הדוחות הכספיים של  של צירוףעל  מבוססיםכולל אחר פרופורמה  ורווחאו הפסד  הרווחעל  הדוחות (1

 .בפועל הרכישה למועד שקדמו לתקופות, החברותהחברה עם הדוחות הכספיים של 
 
 עלות הפחתת את בחשבון להביא כדי מחדש וחושבו הותאמו, בדוחות נכסים של וההפחתות הפחת נתוני (2

 החיים אורך בסיס על, קיימים לנכסים המיוחס העלות ועודף, בעסקה המזוהים מוחשיים הלא הנכסים
 . הפרופורמה תחילת במועד כבר הוכרו, המתחייבים בתיאומים, שאלה בהנחה, ברכישה שנקבע המשוער

 
 הרכישה למועד שקדמו לתקופות, פרופורמה ההפסד או הרווח בדוח הכלולות ההכנסה על המסים הוצאות (3

 .להם שנערכו בהתאמות ובהתחשב, הפרופורמה נתוני בסיס על מחדש חושבו, בפועל
 
 בתיאומים, שאלה בהנחה, מחדש הותאמו, מיליון דולר 1.1בסך  2020-שנרשמו ב בחברה עסקה הוצאות (4

 . הפרופורמה תחילת מועד טרם הוכרו, המתחייבים
 

 ותמורה נדחית תמורה בגין מימון הוצאות למפרע בחשבון להביא כדי הותאמו, הקבוצה של המימון הוצאות (5
 . הרכישה הסכם פי על וזאת מותנית

 
 ביחס חיצוני שווי מעריך ידי על סופית שווי הערכת התקבלה טרם הכספיים הדוחות אישור למועד נכון (6

 של ההוגן השווי וכן הרכישה תמורת. שניטלו וההתחייבויות שנרכשו המזוהים הנכסים של ההוגן לשווי
 באם. בהתאם, הרכישה ממועד חודשים 12 עד סופית להתאמה ניתנים שנרכשו וההתחייבויות הנכסים

 . להשתנותביאור בפרופורמה  עשויתתעדכן השווי ההוגן של הנכסים המזוהים, 
 

 :פרופורמה נתוני
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2020  2019 

  
  נתונים
  בפועל

 התאמות
  הפרופורמה

  נתוני
  הפרופורמה

 נתונים
  בפועל

 התאמות
  הפרופורמה

  נתוני
 הפרופורמה

 דולר אלפי  
             
             

 821,98  6,778  ,21015  30,877  8,755  22,122  ממכירות הכנסות
             

 ,3289  5,131  ,1974  ,47810  3,688  ,7906  המכירות עלות
             

 ,66012  1,647  ,01311  ,39920  5,067  ,33215  גולמי רווח
             

 ,7437  2,130  ,6135  ,87110  ,5581  ,3139  ופיתוח מחקר הוצאות
 ,74214  4,728  014,10  143,19  3,819  ,32415  ושיווק מכירה הוצאות
 ,8353  1,078  ,7572  4,563  (623)  186,5  וכלליות הנהלה הוצאות

             
             

 ,66013  6,289  ,3717  178,14  (313)  491,14  תפעולי)רווח(  הפסד
             

 1,044  563  481  930  622  308  מימון הוצאות
 223  -    223  849  -    849  מימון הכנסות

             
 481,14  ,8526  629,7  259,14  309  ,95013  לפני מסים על הכנסה הפסד

             
 (554)  (701)  147  (48)  (33)  (15)  על הכנסה מסים 

             
 927,13  151,6  776,7  211,14  276  935,13  )רווח( הפסד
             אחר כולל)הפסד(  רווח

 הפסד או לרווח מחדש המסווגים או שיסווגו סכומים
 ספציפיים תנאים בהתקיים

 (392)  (392)  -  (335)  493  (828)  חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום הנובעות התאמות
             

 (392)  (392)  -  (335)  493  (828)  אחר כולל )רווח( "כ הפסדסה
 535,13  ,7595  776,7  ,87613  769  107,13  לשנה כולל הפסד"כ סה
             

 75.5  .452  3.30  95.6  .390  .566  בדולר למניה ומדולל בסיסי הפסד
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  IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"בהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  :30ר באו

 
 הכספי המצב על המאוחדים לדוחות התאמות א.

 
, דוחות כספיים אלו הינם הדוחות הכספיים הראשונים של החברה לפי 2כפי שמתואר בבאור 

ולפיכך מועד המעבר לדיווח  2020בשנת  IFRS. החברה אימצה לראשונה את תקני IFRSתקני 
. החברה ערכה מאזן פתיחה למועד המעבר שממנו החל 2019בינואר,  1הינו  IFRSלפי תקני 

יהיו דוחות  IFRS. הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לפי תקני IFRSהדיווח לפי תקני 
 .2020כספיים לשנת 

, ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים IFRSתקני  לפני אימוץ
. הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב
 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2019בדצמבר,  31נערכו ליום  בארה"ב

פי כללי חשבונאות מקובלים בהתאם לכך, מציגה החברה את ההתאמות הבאות בין דיווח ל
(, IFRS)מועד המעבר לדיווח לפי תקני  2019בינואר,  1ליום  IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"ב
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )הדוחות הכספיים השנתיים  2019 ,בדצמבר 31וליום 

 (.בארה"בהאחרונים שנערכו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 
1 IFRS  בדבר אימוץ לראשונה של תקניIFRS  קובע, באופן עקרוני, כי יישום תקניIFRS  במאזן

 , ייעשה למפרע )מאז ומעולם(.IFRSפי תקני -הפתיחה למועד המעבר לדיווח על
 

 חברהשאומצו על ידי ה IFRSההקלות מיישום למפרע של תקני     .ב
 
1 IFRS  פי תקני -עם המעבר לדיווח עלמתיר מספר נושאים לגביהם לא נדרש יישום למפרעIFRS .
 ה בחרה לאמץ את ההקלות הבאות:חברה
 

ביחס לעסקאות שבהן החברה היא החוכרת, במועד המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים 
החברה הכירה בהתחייבויות בגין חכירה, עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, 

ירה שנותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי החכ
התוספתי של החוכר במועד המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים . במקביל, בחרה החברה 
להכיר בנכסים בגין זכויות השימוש בנכסים החכורים בסכום השווה לסכום ההתחייבויות בגין 

שהם ששולמו מראש או שנצברו חכירה, כשהוא מותאם בגין הסכום של תשלומי חכירה כל
המתייחסים לחכירות אלה. כתוצאה מכך, ליישום לראשונה של התקן לא הייתה השפעה על 

  .יתרת העודפים
 

יצוין כי במסגרת היישום לראשונה של התקן, בחרה החברה להשתמש בהקלה שלא להכיר 
 12מסתיימת תוך בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה אשר תקופת החכירה שלהם 

חודשים ממועד המעבר לתקני דיווח כספי בינלאומיים. כמו כן, יצוין כי החברה בחרה ליישם 
 .את הפטור מהכרה לחכירות לטווח קצר ולחכירות שבהן נכס הבסיס הוא בעל ערך נמוך
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 )המשך( IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"בהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  :30ר באו

 

 למאזנים התאמות .1
 2019בינואר,  1    

    

 תקינה
 אמריקאית

   שדווח כפי

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS  

 תקני
IFRS 

 אלפי ש"ח  באור  
          נכסים שוטפים

 13,750  -   13,750    ושווי מזומנים מזומנים
 929  -   929    נטו, לקוחות
 135  (219)   354    הויתרות חוב חייבים

          
    15,033   (219)  14,814 
          

          שוטפים לאנכסים 
 147  -   147    לזמן ארוך פקדונות

 305  -   305    נטו, קבוע רכוש
 340  -   340    עלויות הרכשת לקוח

 46  46   -    נטו, שימוש זכות נכסי
          
     792    46  838 
          

 15,652  (173)   15,825    נכסים"כ סה
          

          התחייבויות  שוטפות
 332  -   332    ספקים ונותני שירותיםל התחייבויות

 3,267  -   3,267    נדחות הכנסות
 1,935  (105)   2,040    זכאים ויתרות זכות

 285  285   -    ממשלתיים מענקים בגין התחייבויות
 46  46   -    חכירות בגין התחייבויות

          
    5,639   226  5,865 
          

          שוטפות לאהתחייבויות 
 587  -   587    נדחות הכנסות
 7,854  -   7,854    המירה הלוואה

 394  394   -    ממשלתיים מענקים בגין התחייבויות
          
    8,441   394  8,835 

          הון עצמי
 7  -   7    מניות רגילות  הון
 7  -   7    בכורה מניות הון

 17,837  -   17,837    מניות על פרמיה
 535  -   535    מניות מבוסס תשלום בגין הון קרן

 (17,434)  (793)   (16,641)    הפסד יתרת
          
    1,745   (793)  952 
          

 15,652  (173)   15,825    והון התחייבויות"כ סה
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 )המשך( IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"בהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  :30ר באו

 
 2019, בדצמבר 31    

    

 תקינה
 אמריקאית

   שדווח כפי

השפעת 
המעבר 
לתקני 
IFRS  

 תקני
IFRS 

 ש"חאלפי   באור  
          נכסים שוטפים

 6,507  -   6,507    ושווי מזומנים מזומנים
 7,000  -   7,000    פקדונות לזמן קצר
 250  -   250    פקדונות מוגבלים

 1,696  -   1,696    , נטולקוחות 
הויתרות חוב חייבים       419,1    172   591,1  

          
    16,872   172  17,044 

          שוטפים לאנכסים 
 492  -   492    פקדונות לזמן ארוך

 739  -   739    רכוש קבוע, נטו
 3,437  3,437   -    נכסי זכות שימוש, נטו

 747  -   747    לקוח הרכשת עלויות
          
    1,978   3,437  5,415 

          נכסים"כ סה
    18,850   3,609  22,459 

          התחייבויות  שוטפות
 729  -   729    ספקים ונותני שירותיםהתחייבויות ל

 4,358  -   4,358    הכנסות נדחות
 3,699  (103)   3,802    זכאים ויתרות זכות

 580  580   -    ממשלתיים מענקים בגין התחייבויות
 525  525   -    חכירות בגין התחייבויות

          
    8,889   1,002  9,891 

          שוטפות לאהתחייבויות 
 641     641    נדחות הכנסות

 3,037  3,037   -    חכירות בגין התחייבויות
          
    641   3,037  3,678 

          הון עצמי
          

 5  -   5    הון מניות רגילות 
 13  -   13    הון מניות בכורה
 33,198  -   33,198    פרמיה על מניות

 884  -   884    קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות
התאמות הנובעות מתרגום דוחות 

 *     *    כספיים של פעילויות חוץ
 (25,210)  (430)   (24,780)    יתרת הפסד

          
    9,320   (430)  8,890 

 22,459  3,609   18,850    והון התחייבויות"כ סה
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 )המשך( IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"בהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  :30ר באו

 
 

 ות רווח והפסד ורווח כולל אחרהתאמות לדוח .2

 

 
בדצמבר  31 ביוםלשנה שהסתיימה  

2019 

 

 
תקינה 

   אמריקאית

השפעת 
המעבר 

  IFRSלתקני 

 תקני
IFRS 

 אלפי ש"ח  
        

 15,210  -   15,210  הכנסות ממכירות
 974,1  (450)   4,647  עלות המכירות

        
 1311,0  450   10,563  גולמי רווח

        
 ,6135  4   5,609  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 014,10  13   10,001   הוצאות מכירה ושיווק
 ,5772  4   2,753   הוצאות הנהלה וכלליות

        
 (,3717)  429   (7,800)  תפעולי הפסד

        
 481  100   381  מימון הוצאות
 (223)  (35)   (188)  מימון הכנסות

  (193)   (65)  (258) 

        

 (7,629)  364   (7,993)  לפני מסים על ההכנסה הפסד
 147  -   147  על ההכנסה מסים

        
הפסד    (8,140)   364  (7,776) 

 דוחות מתרגום הנובעות התאמות
 חוץ פעילות של כספיים

   
    

  -   -  - 
 (7,776)  364   (8,140)   לשנה כולל הפסד
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 )המשך( IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"בהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  :30ר באו

 

 לדוחות תזרים מזומנים התאמות  .3

 

 
בדצמבר  31 ביוםלשנה שהסתיימה  

2019 

 

 
תקינה 

   אמריקאית

השפעת 
המעבר 

  IFRSלתקני 

 תקני
IFRS 

 אלפי ש"ח  
        

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 (7,776)  364   (8,140)  הפסד 

        
התאמות הדרושות להצגת תזרימי 

 שוטפת: מזומנים מפעילות
   

 
 

  
        התאמות לסעיפי רווח או הפסד:

 97     97  פחת והפחתות
 163     163  הפסד הון ממימוש רכוש קבוע
 484  110   374  הוצאות )הכנסות( מימון, נטו

 233  233   -  שימוש-הפחתת נכסי זכות
 355     355  עלות תשלום מבוסס מניות

שינויים בסעיפי רכוש 
 והתחייבויות:

   
 

 
  

 (767)     (767)  ירידה )עלייה( בלקוחות, נטו
 (1,456)  14   (1,470)  עלייה בחייבים ויתרות חובה

ירידה )עלייה( בעלויות הרכשת 
 לקוח

  
- 

 
 

 
(407)  (407) 

עלייה )ירידה( בהתחייבויות 
 לספקים ולנותני שירותים

  
396 

 
 

 
  396 

 1,895   134   1,761  זכותעלייה בזכאים ויתרות 
 1,146      1,146  עלייה הכנסות נדחות

 (131)   (131)   -  מיסים ששולמו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 שוטפת
  
((6,085 

 
 

 
317  (5,768) 

        
        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (7,595)     (7,595)  הפקדה לפקדונות
 (694)     (694)  רכישת רכוש קבוע

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )ששימשו לפעילות( השקעה

 
(8,289) 

 
 -  (8,289) 

        
        תזרימי מזומנים מפעילות מימון

        
תקבולים מהנפקת מניות בכורה, 

 נטו מהוצאות הנפקה 
 

7,063 
 

   7,063 
תקבולים ממימוש אופציות 

 למניות
 

68 
 

   68 
 (33)  (33)   -  תשלומי ריבית בגין התחייבויות

 176  176   -  קבלת מענקים ממשלתייים 
פירעון התחייבות בגין מענקים 

 ממשלתיים
  
- 

 
 (276)  (276) 

 (184)  (184)   -  פירעון התחייבויות בגין חכירה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 מימון
 

7,131 
 

 (317)  6,814 
        

 עליה במזומנים ושווי מזומנים
 

 (7,243)  
   

(7,243) 

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים 
 ושווי מזומנים

  
* 

 
    * 

        
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 לתחילת התקופה
 

13,750 
 

   13,750 
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 )המשך( IFRSלדיווח לפי תקני  בארה"בהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים  :30ר באו

 
 הכספיים לדוחות להתאמות באורים ב.
 

 חכירות . 1
 

החברה טיפלה בדוחות הכספיים לפי תקינה ישראלית בעסקאות בהן היא מהווה חוכר 
ברישום תשלומי שכירות כהוצאה בדוח רווח והפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. 

 בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית מכירה החברה בנכס זכות שימוש כנגד 
התחייבות בגין חכירה. נכס זכות שימוש מופחת לאורך החיים השימושי שלו או כתקופת 

 החכירה, כקצר מביניהם. התחייבות בגין חכירה נמדד בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

  מהמדען מענקים .2 
  

החברה ביצעה רישום של מענקים שהתקבלו כקיזוז מהוצאות פיתוח, ותמלוגים ששולמו  
מכר. כמו כן החברה יצרה הפרשה על סכומים שהיתה זכאית להם כחלק מעלות ה

 בהתאם להוראות התקינה הבינלאומית במסגרת התוכנית וטרם שולמו בתקופת החתך.
החברה מכירה בהתחייבות במועד קבלת מענקים מהמדען, ומקטינה אותה עם תשלום 

 תמלוגים למדען.
 

 הדיווח תאריך לאחר אירועים -: 31באור 
 

על הסכם  (SVB –)להלן Silicon Valley Bank עם  החברה חתמה 2021מרץ מהלך חודש ב .א
מבוסס על יתרת שנתייים. קו האשראי בתוקף למליוני דולרים  8להעמדת קו אשראי על סך 

ההכנסות החוזרות של החברה וכולל בתוכו עמידה באמות מידה פיננסיות. נכון למועד החתימה 
 החברה לא משכה סכומים מקו האשראי.על הדוחות הכספיים 

 

משך התובע את  2021באפריל  19, ביום 'ב18ביאור בהקשר לתביעה המשפטית המתוארת ב .ב
 מבלי לוותר על זכויותיו.  .SESSIONCAM LTDחברת הבת התביעה שהוגשה כנגד 

 
 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 
 2020 בדצמבר, 31ליום 

 
 

 
 תוכן עניינים

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר 
  

 3-4 לחברה עצמההמיוחסים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים 
  
 5  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 

  
 6-7 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

  
 8-11 לנתונים הכספיים  מידע נוסףביאורים ו
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 :לכבוד

 בעלי המניות של 

 בע"מ, גלאסבוקס

 

 ,.א.ג.נ

 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  הנדון: 

  1970-ומיידיים(, התש"ל

 

של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת מהשנתיים שהאחרונה שבהן  2019בינואר  1-ו 2019 -ו 2020בדצמבר  31"החברה"( לימים  -בע"מ )להלן  גלאסבוקס

התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון  ואשר נכלל בדוח 2020בדצמבר  31הסתיימה ביום 

  .ווההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנ

 

 ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה

להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 

התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת 

שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים 

 . ושל המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנ

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

 .1970-ם(, התש"לומיידיי
 

 

 

 

 

 

 קסלמן וקסלמן אביב,-תל

 רואי חשבון 2021, במאי 26

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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  המאוחדים המיוחדים לחברה עצמהנכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים 

 

 
 

 בדצמבר 31ליום  
 ליום  

 בינואר 1
   2020  2019  2019 
 דולראלפי   באור 
        

        נכסים שוטפים
        

 12,226  5,400  15,960  ד' ושווי מזומנים מזומנים
 -  7,000  2,000   פקדונות לזמן קצר

 -  250  460   פקדונות מוגבלים לזמן קצר 
 264  281  197   , נטולקוחות

 -  -   948,12   יתרות בין חברתיות
 61  450  ,6381  1ה' הויתרות חוב חייבים

   20333,  381,13  551,12 
        
        

        נכסים לא שוטפים
        

 69  492  492   פקדונות לזמן ארוך
 280  636  987   רכוש קבוע, נטו

 46  3,119  2,712   נכסי זכות שימוש, נטו
 -  2  34   עלויות הרכשת לקוח

 -  -   22   נכסים בלתי מוחשיים
   247,4  249,4  395 
        
        

 386  878  770   השקעה בחברות מוחזקות 
        

 332,13  418,18  220,83   סך הכל נכסים המיוחסים לחברה עצמה
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  לחברה עצמההמיוחסים נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים 

 

 
 

 בדצמבר 31ליום  
 ליום  

 בינואר 1
   2020  2019  2019 
 דולראלפי   באור 
        
        

        התחייבויות שוטפות
        

 429  511  297   ספקים ונותני שירותיםהתחייבויות ל
 -  676  780   הכנסות נדחות

 1,180  1,725  3,374  2ה' זכאים ויתרות זכות
 ,0282  ,5982  -    בין חברתיותיתרות 

 286  580  -    התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
 46  394  434   התחייבויות בגין חכירות

   885,4  4846,  834,3 
        
        

        שוטפותלא התחייבויות 
        

 298  206  486   הכנסות נדחות
 7,854  -  -    הלוואה המירה

 394   -  -    התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים
 -  2,838  2,618   ותהתחייבויות בגין חכיר

   1043,  0443,  5468, 
        
        

 380,12  528,9  989,7   המיוחסות לחברה עצמה התחייבויותכל סך ה
        
        

 952  8,890  30,231   הון עצמי
        
        

 332,13  418,18  220,83   סך התחייבויות והון 
        
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
 אלפי דולר 1-* סכום נמוך מ
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 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 

 
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
   2020  2019 
 דולראלפי   באור 
      
      

 7,428  8,893  3ה' הכנסות 
      

 2,477  3,350   ההכנסותעלות 
      

 4,951  5,543   גולמי רווח
      

 5,588  8,864   הוצאות מחקר ופיתוח
 4,914  6,583   שיווקו מכירההוצאות 

 2,239  4,094   הוצאות הנהלה וכלליות
   19,541  12,741 
      
      

 (7,790)  (13,998)   תפעולי הפסד
      
      

 472  293   מימון הוצאות
 (230)  (1,832)   הכנסות מימון

   (1,539)  242 
      

 (8,032)  (12,459)   לפני מסים על הכנסה הפסד
      
 -  129   על הכנסה מסים 

      
החברה בתוצאות הפעולות של חברות הפסד לשנה ללא חלק 

 מוחזקות
  

(12,588)  (8,032) 
      

      כולל אחר רווח
      

 256  (1,347)   חלק החברה בתוצאות הפעולות של החברות המוחזקות
     (13,935)  (7,776) 
      

 *  828   התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץ
      
      

 *  828   סה"כ רווח כולל אחר
      

 (7,776)  (13,107)   כולל לשנה סה"כ הפסד
      
 דולר אלפי 1-מ נמוך סכום* 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהתזרימי מזומנים הכלולים 
 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
 (7,776)  (13,935)   הפסד

     
     התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

     הפסד: התאמות לסעיפי רווח או
 50  210  והפחתות פחת

 163  -  ממימוש רכוש קבוע הון הפסד
 479  297  , נטוהוצאות מימון

 182  407  שימוש-הפחתת נכסי זכות
 (256)  1,347  אקוויטי בגין חברות מוחזקות( רווחי) הפסדי

 211  592  עלות תשלום מבוסס מניות
     
  2,853  829 

     בסעיפי רכוש והתחייבויות: שינויים
     

 (16)  84  , נטובלקוחות (עלייהירידה )
 (390)  (1,103)  בחייבים ויתרות חובה עלייה
 216  (226)  שירותים לנותניו ספקיםל התחייבויותב)ירידה(  עלייה
 (2)  (32)  בעלויות הרכשת לקוח עלייה
 568  (15,568)  ביתרות בין חברתיות )ירידה( עלייה
 545  1,649  ויתרות זכות בזכאים  עלייה
 585  385  הכנסות נדחות  עלייה

     
  (14,811)  1,506 
     
 -  (86)  סים ששולמוימ
     

 (5,441)  (25,979)  שוטפתפעילות ל ששימשונטו  מזומנים
 

 
 ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים 
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  הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמהתזרימי מזומנים 
 

 

 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

   2020  2019 
 דולראלפי    
     מזומנים מפעילות השקעה תזרימי 
      
      
 -  4,790  משיכה מפקדונות 
 (7,250)    פקדונות לזמן קצרל הפקדה 
 (423)  -   פקדונות לזמן ארוךל הפקדה  
 (569)  (855)   רכוש קבוע רכישת 
 -   (25)   בלתי מוחשייםנכסים  רכישת 
      
 (8,242)  074,2  השקעה (פעילותל ששימשו) שנבעו מפעילות נטו מזומנים 
      
     מימון מפעילותמזומנים  תזרימי 
      
 7,063  33,278  תקבולים מהנפקת מניות  
 68  85  ממימוש אופציות למניותתקבולים  
 176    קבלת מענקים ממשלתיים 
 (276)  (580)  פירעון התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 
 (29)  (80)  תשלומי ריבית בגין התחייבויות 
 (145)  (396)  חכירהגין פירעון התחייבויות ב 
      
 6,857  32,307  מימון פעילותשנבעו מנטו  מזומנים 
      

 
 ושווי מזומנים במזומנים )ירידה( עליה

 
 10,535 

 
(6,826) 

 *  25  הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
      
 12,226  5,400  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת  יתרת 
      
 5,400  15,960  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף  יתרת 
      
      
 

 )א( מידע בדבר פעילות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 

 453,5  -  המרת הלוואה המירה 
 255,3  -    הכרה בנכס זכות שימוש בגין חכירת משרדים כנגד התחייבות בגין חכירה

 
 

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע עריכת אופן - 1 ביאור

 1970 - ל"התש
 

  כללי .א
 

. 2010בחודש נובמבר  העיסקיתהחברה( הוקמה והחלה את פעילותה  -בע"מ )להלן  גלאסבוקס
באנגליה אשר החלה פעילותה  .Glassbox Digital UK Ltdלחברה חברות בנות, בבעלות מלאה, 

. במהלך חודש 2016בארה"ב אשר החלה פעילותה בינואר  .Glassbox US Inc -ו 2015בנובמבר 
להיות באנגליה, אשר הפכה  .Sessioncam Ltdהשלימה החברה את רכישת חברת  2020אוקטובר 

 .חברה בת בבעלות מלאה החל ממועד זה
 

 מוצריה את מוכרת החברה. לקוחות חווית של בתחום תוכנה מוצרי ומשווקת מפתחת הקבוצה
 באתרי שלהם הלקוחות חווית את לשפר להם לעזור מנת על ובינוניים גדולים ללקוחות בעיקר

 .חכמים בטלפונים ובאפליקציות האינטרנט
 

 הגדרות .ב
 
 .מ"בע גלאסבוקס -" החברה"
 
 דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע -" הנפרד הכספי המידע"

 .1970 - ל"התש(, ומיידיים תקופתיים
 

 של כהגדרתם הינם הנפרד הכספי המידע במסגרת המובאים המונחים כל, אחרת נאמר אם למעט
 הדוחות - להלן) 2020 לשנת החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות במסגרת אלה מונחים

 (.המאוחדים
 
 .החברה של הבנות החברות –" תומוחזק ותחבר"
 
, יתרות -" בינחברתיים מזומנים תזרימי", "בינחברתיות והוצאות הכנסות", "בינחברתיות יתרות"

 בוטלו אשר, בינחברתיות מעסקות הנובעים, לעניין בהתאם, מזומנים ותזרימי, הוצאות או הכנסות
 .המאוחדים הדוחות במסגרת

 
 הנפרד הכספי המידע עריכת אופן עיקרי להלן .ג

 
( ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 לתקנה בהתאם נערך, הנפרד הכספי המידע
 האמורות לתקנות העשירית בתוספת האמורים הפרטים לרבות'( ג9 תקנה - להלן) 1970 - ל"התש

" התאגיד של נפרד כספי דוח עם בקשר הבהרה"ב האמורות להבהרות ובכפוף(, התוספת - להלן)
 והתוספת התקנה יישום לאופן המתייחסת 2010 בינואר 24-ב ערך ניירות רשות באתר שפורסמה
 (.הרשות סגל הבהרת - להלן) האמורות

 
 והמוצגים הערוכים, נפרדים כספיים דוחות לרבות, כספיים דוחות מהווה אינו הנפרד הכספי המידע

 חשבונאות תקן והוראות, בכלל( IFRS -ה תקני - להלן) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם
 שפורטה החשבונאית המדיניות, זאת עם. בפרט" ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות" - 27 בינלאומי

 הנתונים סווגו בו והאופן, החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר, המאוחדים לדוחות 2 בביאור
 בשינויים וזאת, הנפרד הכספי המידע הצגת לצורך יושמו, המאוחדים הדוחות במסגרת הכספיים

 .להלן מהאמור המתחייבים
 

 בהתאם, נוסף מהותי למידע בנוגע גילויים, בנוסף נכללים להלן שיובאו הביאורים במסגרת
 שמידע ככל, הרשות סגל להבהרת ובכפוף בתוספת וכמפורט' ג9 בתקנה האמורות הגילוי לדרישות

 .עצמה לחברה במפורש המתייחס באופן המאוחדים בדוחות נכלל לא כאמור
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(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע עריכת אופן - 1 ביאור

 (:המשך) 1970 - ל"התש
 

  עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים והתחייבויות נכסים (1
 

 לאחר, הכספי המצב על המאוחדים בדוחות הכלולים וההתחייבויות הנכסים סכומי מוצגים
 לחברה המיוחסים, המאוחדים הדוחות במסגרת שבוטלו בינחברתיות יתרות ביטול ניטרול
 סווגו בו אופן באותו סווגו אלו נתונים. וההתחייבויות הנכסים סוגי לפי ומפורטים עצמה

 את משקפים האמורים וההתחייבויות הנכסים סכומי. הכספי המצב על המאוחדים בדוחות
 הנכסים סכומי למעט, הכספי המצב על המאוחדים בדוחות הכלולים וההתחייבויות הנכסים

 יתרות של, לעניין בהתאם, בניכוי או ובתוספת, מוחזקות חברות בגין וההתחייבויות
 .המאוחדים הדוחות במסגרת שבוטלו בינחברתיות

 
 לבעלים המיוחס, הכספי המצב על המאוחדים הדוחות על בהתבסס, נטו סכום מוצג, בנוסף

 המצב על המאוחדים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי, הנכסים סך של, החברה של
 .מוחזקות חברות בגין כספי מידע הכספי

 
 הדוחות בסיס על, החברה של לבעלים המיוחס העצמי שההון לכך מביאה כאמור ההצגה

 .הנפרד הכספי מהמידע שנגזר כפי החברה של העצמי להון זהה הינו, המאוחדים
 

  עצמה לחברה המיוחסות המאוחדים בדוחות הכלולות והוצאות הכנסות (2
 

 הפסד או רווח בגין בפילוח, המאוחדים בדוחות הכלולים וההוצאות ההכנסות סכומי מוצגים
 במסגרת שבוטלו בינחברתיות והוצאות הכנסות ביטול ניטרול לאחר, אחר כולל ורווח

 .וההוצאות ההכנסות סוגי לפי ובפירוט, עצמה לחברה המיוחסים,  המאוחדים הדוחות
 ההכנסות סכומי. הכולל הרווח על המאוחדים בדוחות סווגו בו אופן באותו סווגו אלו נתונים

 על המאוחדים בדוחות הכלולות וההוצאות ההכנסות את משקפים האמורים וההוצאות
, בניכוי או בתוספתלמעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות  הכולל הרווח

 .המאוחדים הדוחות במסגרת שבוטלו בינחברתיות והוצאות הכנסות של, לעניין בהתאם
 

 של, החברה של ליםלבע המיוחס, המאוחדים הדוחות על בהתבסס, נטו סכום מוצג, בנוסף
 חברות בגין פעילות תוצאות המאוחדים בדוחות המציגים, ההוצאות סך בניכוי ההכנסות סך

 .אחר כולל רווח לבין הפסד או רווח בין פילוח תוך מוצגים אלה נתונים .מוחזקות
 

 הרווח כל וסך החברה של לבעלים המיוחס לשנה הרווח כל שסך לכך מביאה כאמור ההצגה
 כל לסך זהה הינו, המאוחדים הדוחות בסיס על, החברה של לבעלים המיוחס לשנה הכולל
 של לבעלים המיוחס לשנה הכולל הרווח כל וסך החברה של לבעלים המיוחס לשנה הרווח

 .הנפרד הכספי מהמידע שנגזרים כפי, בהתאמה, החברה
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(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע עריכת אופן - 1 ביאור

 (:המשך) 1970 - ל"התש
 

  עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים מזומנים תזרימי (3
 

, עצמה לחברה המיוחסים, המאוחדים בדוחות הכלולים המזומנים תזרימי סכומי מוצגים
 לאחר הסכומים יתרות, דהיינו) המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך לקוחים כשהם

 תזרים לפי בפילוח(, המאוחדים הדוחות במסגרת בינחברתיים מזומנים תזרימי שבוטלו
. מרכיביהם פירוט ותוך מימון מפעילות ותזרים השקעה מפעילות תזרים, שוטפת מפעילות

 המזומנים תזרימי בנפרד מוצגים, האמורות מהפעילויות אחת כל במסגרת, בנוסף
 .נטו הבינחברתיים

 
 . המאוחדים בדוחות סווגו בו אופן באותו סווגו אלו נתונים

 סכומי למעט, המאוחדים בדוחות הכלולים המזומנים תזרימי את משקפים אלו סכומים
 .מוחזקות חברות בגין המזומנים תזרימי

 
 

 )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( לחברהיתרת המזומנים ושווי מזומנים המיוחסת ד.      
 

 בינואר 1  בדצמבר 31  
  2020  2019  2019 
 דולראלפי   
       

 9,704  ,3185  219,51  מזומנים משווי מזומנים בדולר
 2,280  72  594   ושווי מזומנים בש"חמזומנים 
 242  10  147   ושווה מזומנים במטבעות אחריםמזומנים 

       
  15,960  5,400  12,226 

 
 
 המיוחסות לחברה )ללא סכומים בגין חברות מוחזקות( מאזניות יתרותגילוי בדבר  .ה
 

 חייבים ויתרות חובה .1

 בדצמבר 31  
 1ליום 

 בינואר
  2020  2019 2020 
  דולראלפי   
      

 54 413  1,384  הוצאות מראש             
 7 32  207  מוסדות             
 - 1  23  עלויות הרכשת לקוח             
 - 4  24  אחרים              

      
  1,638  450 61 

 
 זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה .2

 בדצמבר 31  
 1ליום 

 בינואר
  2020  2019 2020 
  דולראלפי   
      

 651 904  2,769  שכר לשלם              
 529 696  287  לשלם הוצאות              
 - 125  318  אחרים              

      
  3,374  1,725 1,180 



 בע"מ גלאסבוקס
 מידע נוסףביאורים ו
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 הכנסות .3

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
  דולראלפי   
     

 590  527  ושירותים קשורים On premiseרשיונות 
 Cloud  1,374  781רשיונות 

 307  327  שירותים ואחרים
 5,750  6,665  הכנסות בין חברתיות

     
  8,893  4287, 

 
 יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות.        ו
 

. באנגליה, אשר הפכה SESSIONCAM LTDהשלימה החברה את רכישת חברת  2020במהלך חודש אוקטובר   
להיות חברה בת בבעלות מלאה החל ממועד זה. הרכישה בוצעה באמצעות חברת הבת באנגליה, 

.GLASSBOX DIGITAL UK LTD . בדוח המאוחד למידע בדבר צירוף העסקים וביאור  29 -ו  5ראה ביאורים
 פרופורמה מאוחד, בהתאמה.

   
 עסקאות עם חברות מוחזקות .1

 שהסתיימה ביוםלשנה   
 בדצמבר 31

  2020  2019 
 אלפי דולר  
     

 5,750  6,665  מכירות

 1,586  2,364  שיווק ומכירההוצאות 

 392  324  הוצאות הנהלה וכלליות

 
 פיננסיות התחייבויות . ז
 

 לדוחות המאוחדים. 19פיננסיות של החברה ראה ביאור  ההתחייבויותלפרטים אודות 
 
 

 עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .  ח
                

 לדוחות המאוחדים. 28לפרטים אודות עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ראה ביאור 

 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות  .  ח
                

 לדוחות המאוחדים. 18ראה ביאור  התקשרויות והתחייבויות תלויותלפרטים אודות 

 

 

 לאחר תאריך המאזן אירועים . י
  

 לדוחות המאוחדים. 31לפרטים אודות אירועים לאחר תאריך המאזן ראה ביאור 

 



 

 6107120אביב -תל 7187 , ישראל, ת.ד 6492103 אביב-, תל146ם בגין , דרך מנחוקסלמן קסלמן

 www.pwc.com/il, +7954556-3-972: +, פקס5579545-3-972טלפון: 
 

           Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity                              
 

 

 

 2021 ביוני 2

 

 

 לכבוד 

 מ "בע גלאסבוקס

 פתח תקווה

 

 א.ג.נ
 

 

 בע"מ גלאסבוקס קבוצתשל הצעה ראשונה לציבור, תשקיף הצעת מכר ותשקיף מדף  תשקיף :הנדון

 "(התשקיף)להלן: " 2021 יוני חודשלהתפרסם ב המיועדהחברה(  -)להלן 

 

ובדוחות הצעת מדף  שבנדון תשקיףב( הפנייה של בדרך )לרבות להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 :להלן המפורטים שלנו הדוחות של שיפורסמו מכוחו

 
 31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  2021 במאי 26דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1)

 . 2020 בדצמבר 31בתקופה שהסתיימה ביום  מהשנתייםולכל אחת  2019-ו 2020 בדצמבר
 

' ג9על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה  2021במאי  26דוח רואה החשבון המבקר מיום  (2)
 2019-ו 2020 בדצמבר 31לימים לימים  1970-ל"התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך 

 . 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  מהשנתייםולכל אחת 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ה,בברכ

 

  וקסלמן קסלמן

 רואי חשבון

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב

 

http://www.pwc.com/il


 

 "מבע גלאסבוקס

 )"החברה"(

 דוח אירועים

מבנה וצורה(,  -א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 56כמשמעו בתקנה 

  1969 -תשכ"ט

ה של שנה שהסתיימה תקופשל החברה לממועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים 

התשקיף, לא חלו בחברה , ועד למועד פרסום 2021 ,במאי 26, קרי מיום 2020, דצמברב 31יום ב

א לתקנות 56מהותיים שיש לתת עליהם גילוי במסגרת דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה  אירועים

 .1969 -תשכ"טהמבנה וצורה(,  -)פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף ניירות ערך 

 

 

 

     

Brian Abrams  קובי קרליבך  ןרירון מורגנשט 

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יוןדירקטוריו"ר ה

 

 

 2021 ,ביוני 3תאריך: 

 

 

 



Reliance Restricted

March 25, 2021

PPA Valuation for the acquisition of SessionCam Ltd., as of October 

15, 2020.

Glassbox Ltd.



Glassbox Ltd.: PPA Valuation for the acquisition of SessionCam Inc., as of October 15, 2020 | Page 2 of 35

March 25, 2021

Reliance Restricted

Ernst & Young (Israel) Ltd.

Strategy and Transactions

144th Menachem Begin St, 

Tel Aviv 6492102, Israel 

ey.com 

Glassbox Ltd.

Mr. Kobi Carlebach, CFO

A Member firm of Ernst & Young Global 

Prof. Hadas Gelander

Partner

Strategy and Transactions

T +972 (0)3 7611322

M +972 (0)3 5633521

E Hadas.Gelander@il.ey.com

Valuation of identified intangible assets and certain liabilities of SessionCam Ltd., acquired by Glassbox

Ltd. for financial reporting purposes

In accordance with your instructions, Ernst & Young (Israel) Ltd. (“EY” or “we”) have performed the work set out in our

engagement agreement dated July 2, 2020(the “Engagement Agreement”) and we are pleased to present the following

report (“Report”) in connection with the valuation analysis of the identified intangible assets and certain liabilities of

SessionCam Ltd. (“SessionCam”, “Target” or the “Company”), which have been acquired by Glassbox Ltd. (“You”,

“Acquirer”, “Client” or “Glassbox”) on October 15, 2020 (the “Valuation Date”) (the “Transaction Date”).

It may be noted that we have relied upon information provided by Glassbox’s Management (“Management”). We have

been given to understand that the information provided is correct and accurate and that the Management was duly

authorized to provide us the same.

Purpose of our report and restrictions on its use

This Report was prepared on the specific instructions of Glassbox solely for the purpose of the Transaction and should

not be used or relied upon for any other purpose. It is our understanding that the results of our valuation procedures

will be used by Management solely for financial reporting purposes, in its allocation of the total purchase price among

the assets and liabilities of SessionCam in accordance with the purchase accounting requirements of IFRS.

We aware that the valuation will be used and / or included in the financial statements of Glassbox as stated in the

regulations of the Israel Securities Authority, 1968. We authorize Glassbox to publicly publish the valuation in its

financial statements and prospectus, as required by law, including the regulations of the Israel Securities Authority.

Undoubtedly, our approval to publicly disclose the valuation in Glassbox's financial statements does not constitute

approval for any third party to rely on this valuation, except for Glassbox's auditor, as long as it meets the requirements

of any law.

We accept no responsibility or liability to any person other than to Glassbox, or to such party to whom we have agreed

in writing to accept a duty of care in respect of this Report, and accordingly if such other persons choose to rely upon

any of the contents of this Report they do so at their own risk.

March 25, 2021
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Nature and scope of the services

The nature and scope of the services, including the basis and limitations, are detailed in the Engagement Agreement.

We performed our work giving consideration to applicable professional guidance and accounting standards, including

International Financial Reporting Standard 3 – “Business Combination” (“IFRS3”). When we were performing our work, we acted

as advisor.

The purpose of our valuation analysis was to identify and estimate the Fair Value of certain assets of SessionCam and of the

consideration paid or to be paid in the Transaction (the “Consideration”). As part of the valuation of the Consideration, we did not

determine the Fair Value of Glassbox’s share price.

The contents of our Report have been reviewed by Management, who have confirmed to us their factual accuracy.

Whilst each part of our Report addresses different aspects of our work, the entire Report should be read for a full understanding

of the basis for the Fair Values.

Our Report does not take into account events or circumstances arising after the Valuation Date and we have no responsibility to

update the Report for such events or circumstances.

We appreciate the opportunity to provide our services to Glassbox. Please do not hesitate to contact us if you have any

questions about this engagement or if we may be of any further assistance.

In addition, in recent period there is a significant market volatility and high uncertainty due to the unique circumstances of the

novel Coronavirus (Covid-19) (“Coronavirus” or “Virus”) global outbreak. Any future impact of Virus on the projections of the

Company, or any actions it may take as a result of the evolving Virus situation, is inherently uncertain.

We did not consider any potential impact on the Company’s operations, nor did the Company inform us on any adjustments

made to their projections due to such circumstances.

Yours sincerely,

Ernst & Young (Israel) Ltd.

Prof. Hadas Gelander

Ernst & Young (Israel) Ltd.

Strategy and Transactions

144th Menachem Begin St, 

Tel Aviv 6492102, Israel 

ey.com 

Prof. Hadas Gelander

Partner

Strategy and Transactions

T +972 (0)3 7611322

M +972 (0)3 5633521

E Hadas.Gelander@il.ey.com
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Engagement Details

Dashboard

Sources of Information

We considered historical financial statements, 

unaudited financial data and other documents which 

are relevant to our valuation analysis. We also held 

conversations with several members of Management 

during the course of our engagement. With respect to 

documentation about the technology, we inquired 

about, and gave consideration to website content; 

analysts and industry reports; and other 

documentation. The primary sources of information on 

which our analysis was based include the following:

► Share Purchase Agreement as of October 15, 2020

► Management presentations

► Glassbox official site

► The Company’s audited financial statements for 

2018-2019, and unaudited financial statements for 

October 2020.

► Market overview based on market reaserch and 

relevant reports.

Limitation

In accordance with our Engagement Letter, our 

analysis is subject to the limiting conditions contained in 

Appendix L. Additionally, this Report, the conclusions 

contained herein and the associated exhibits and 

appendices should not be read or utilized in any way 

without consideration of these limiting conditions

Purpose and Objective 

The objective of our engagement was to provide 

estimates of Fair Value of identified intangible assets 

and certain liabilities in connection with the acquisition 

of SessionCam by Glassbox as of the Valuation Date, 

October 15, 2020. Our valuation was based on 

information and financial data provided by 

Management and is subject to the attached Statement 

of Limiting Conditions in Appendix L.

At the request of Glassbox’s Management, EY 

performed a valuation analysis of certain assets and 

liabilities acquired by Glassbox from SessionCam on 

the Valuation Date and for the contingent consideration 

that was agreed between the parties. We understand 

that the acquisition of SessionCam is being treated by 

Glassbox as a purchase of business combination or 

purchase of shares. Consequently, we understand that 

the results of our analysis are being used solely for the 

purposes of assisting Management with its allocation of 

the total purchase price among the assets acquired 

from SessionCam for financial reporting purposes.

Definition of Value

Fair Value is defined in FASB Accounting Standards 

Codification (ASC) 820 and in International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 13 as "the price that would 

be received to sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between market participants 

at the measurement date“.

The Standard – IFRS 3

According to IFRS 3, an entity shall account for each 

business combination by applying the acquisition 

method. 

Applying the acquisition method requires: 

► Identifying the acquirer; 

► Determining the acquisition date; 

► Recognizing and measuring the identifiable assets 

acquired, the liabilities 

► assumed and any non-controlling interest in the 

acquire, and; 

► Recognizing and measuring goodwill or a gain from 

a bargain purchase. 
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Objective

The objective of our engagement was to provide estimates of Fair Value of the identified intangible assets and certain liabilities 

in connection with the acquisition of SessionCam Ltd. by Glassbox Ltd. as of the Valuation Date, October 15, 2020. 

Our valuation was based on information and financial data provided by Management and is subject to the attached Statement of 

Limiting Conditions in Appendix L.

At the request of Glassbox’s Management, EY performed a valuation analysis of certain assets acquired by Glassbox from 

SessionCam on the Valuation Date. We understand that the acquisition of SessionCam is being treated by Glassbox as a 

purchase of business combination or purchase of shares. 

Transaction Details

As of October 15, 2020, Glassbox has purchased 100% of the issued and outstanding shares of SessionCam from its former 

shareholders (“Sellers”). SessionCam now operates as a subsidiary of Glassbox. SessionCam provides essential tools for 

conversion optimization and website improvement including- session replay, heatmaps, conversion funnels, form analytics, 

customer journey mapping, error detection, struggle detection and anomaly detection.

Transaction Details

1 Background

Acquire 100%

SessionCam

Glassbox

Glassbox has completed the acquisition for the following Consideration amount:

► Closing Consideration – £ 12.2m in cash (£ 13m net of debt and minus working capital adjustments).

► Deferred Consideration – £ 2.95m which will be pay within two years from the Transaction Date (£ 3m net of a £ 50k short term loan that should have been repaid at 

Transaction date by the Target and repaid the day after the Transaction date) . The deferred consideration present value as of the Transaction Date is  £ 2.7m.

► Contingent Consideration – based on the Comany’s ARR Target as at the end of the calendar month immediately following two years from the Transaction Date.

Transaction Rationale

Before the Transaction, Glassbox and the Company had commercial relationships in which Glassbox provided the Company with the infrastructure to provide mobile 

services to SessionCam’s customers. The Transaction's main purpose is to transit the Company's customers, with an ARR higher than £ 15,000, to Glassbox Mobile 

Platform and to expend to new geographic.
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Summary of Transaction Values

1 Background

The following table presents the Transaction Consideration and the Company’s Purchase Price Allocation:

(USD in 000s)

Base Consideration 16,547

Equity (3,481)

Net asset (119)

Deferred revenue adjustment 1,760

Equity, adjusted (1,840)

Intangible assets

Customer relationships 8,400

Core technology 580

Assembled workforce (as part of goodwill) 340

Goodwill (excluding workforce) 9,067

Total transaction value 16,547

WACC 15%
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Glassbox Ltd.

► Glassbox was founded in 2010 in Israel by Yoav Schreiber, Yaron 

Gueta and Hanan Blumstein.

► Glassbox’s headquarter is in London with offices in New York City 

and near Tel-Aviv.

► Glassbox develops and delivers digital customer experience 

solutions that empower organizations to manage and optimize the 

entire digital lifecycle of their web and mobile customers worldwide.

► Glassbox offers Customer Experience Analytics, a solution to 

optimize web and mobile customer experiences; Customer Support 

Optimization, a solution to streamline digital support interactions in 

call centers; Risk Management & Compliance, a solution to record, 

store, and retrieve the digital truth; and Experience Performance 

Analytics, a solution to measure, monitor, and enhance channels 

performance.

► Glassbox’s solutions are used by medium to very large enterprises 

primarily in telecommunications and financial services, and 

insurance industries; and a range of verticals, including healthcare, 

travel, hospitality, and business services.

► As of October 2018, Glassbox had raised $32.5m of capital funding. 

In April 2020, Glassbox raised $40m.

Companies Overview

1 Background

Source: Capital IQ, Wikipedia, Glassbox Management presentations, Glassbox website and DD report.

SessionCam Ltd.

► SessionCam is a privately held Company incorporated in England & Wales. Its 

registered office and place of business in Norwich, UK.

► SessionCam provides essential tools for conversion optimization and website 

improvement including- session replay, heatmaps, conversion funnels, form 

analytics, customer journey mapping, error detection, struggle detection and 

anomaly detection.

► The product's first version was developed in 2009 as a cloud based SAAS 

solution focused on session recording user behavior on a website and then 

replaying that experience. Over time, SessionCam enhanced this feature to 

support Angular JS, Ajax-enabled websites, mobile devices and responsive 

web-sites.

► In term of marketplace, SessionCam is an oldest and experienced Company in 

its area. SessionCam works with mid-market to enterprise sized brands; mostly 

in E-commerce, Retail and Financial Services across the UK Europe and North 

America.

► SessionCam offers main product, SessionCam (SAAS) and Consultancy 

services relates to members websites. Moreover, SessionCam generate 

immaterial revenue from Pilots and online sales.

► The main customers of the SessionCam product are located in the UK and the 

US and comprised mainly from retailing.
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SessionCam Ltd.

Companies Overview

1 Background

Source: Capital IQ, Wikipedia, Glassbox Management presentations, Glassbox website and DD report.
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Customer Experience Management Market:

Customer experience Management is a collection of processes an organization

utilizes to track, oversee, and organize the interactions between a customer and

the Company throughout the customer lifecycle. It can also be defined as the

practice of reacting to customer interactions in order to meet or exceed

customer expectations and, thus, increase customer satisfaction, loyalty, and

retention.

According to “Global Customer Experience Management Market (2020-2025)

(“Research”) the global customer experience Management market (henceforth,

referred to as the market studied) was valued at USD 9.03 billion in 2019, and it

is projected to be worth USD 23.34 billion by 2025, registering a CAGR of

17.9% during 2020-2025 (“the forecast period”). By component, solution

occupied the largest market share of 63.98% in 2019. The services segment is

expected to witness the highest CAGR of 20.9% during the forecast period.

Market Overview

1 Background

Sources: Mordor Intelligence

The chart below represent customer experience Management market’ revenue,

by service application (in $billion):
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Mobile Analytics Market:

Mobile analytics helps one measure both application revenue and usage.

Furthermore, the tool enables business owners to keep a track of the recent

trends and make smart data-driven decisions, thereby increasing customer

engagement as well as monetization for an app. On the other hand, emergence of

mobile analytics has helped in increasing brand awareness among customers. In

addition, the tool further empowers enterprises to conduct quality measurement.

Besides enabling brands optimize their mobile campaigns, mobile analytics plays

a key role in performing adhoc investigation of complete mobile activity.

The mobile analytics market today has been influenced by several market drivers,

restraints and opportunities. Undoubtedly, the market penetration of smartphones

and growing demand to receive new and actionable insight on the buyers

preferences have accelerated the need for mobile analytics worldwide.

Additionally, the upsurge in mobile advertising and advent of data analytics and

big data have further pushed the mobile analytics market on growth trajectory.

However, lack of awareness on the benefits of mobile analytics and growing

privacy concerns have restricted the market growth for mobile analytics. On the

other hand, with many enterprises entering the market and providing advance

solutions would create greater opportunities in the coming years.

Market Overview - continued

1 Background

Sources: Allied Market Research, Mordor Intelligence

According to “Mobile Analytics Market – Growth, Trends, and Forecasts (2020-

2025)”, Mobile analytics solutions are useful in identifying meaningful patterns in

data, that is exclusively generated form mobile sources such as mobile

applications, mobile platforms, and mobile internet browsing. In the current market

scenario, the term mobile analytics is used by various organizations to describe

different types of data discovery. The Mobile Analytics Market is segmented by

Type (Application Analytics, Campaign Analytics, Service Analytics), End-user

Vertical (Retail, BFSI, Government, IT and Telecom, Media and Entertainment),

and Geography. the mobile analytics market was valued at USD 3.27 billion in

2019, and it is expected to reach a value of USD 11.38 billion by 2025 at a CAGR

of 23.12% over the forecast period (2020-2025). When compared to traditional

web-based analytics platforms, mobile analytics, which majorly depend upon apps

are far convenient and more accurate.
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Valuation of the Consideration

2 Consideration

The Transaction was closed for a total Consideration amount of £ 17.6 million. 

In accordance with IFRS 3, a deferred consideration and a contingent 

consideration were included in the Consideration. 

The total amount of £ 17.6 million, representing the Transaction’s economic 

value, was used only to calculate the Target’s IRR.

The following table presents the consideration breakdown:

1. Initial consideration amounted in £ 13 million, adjusted by net debt 

estimation and net working capital adjustments.

2. On the second anniversary of the Transaction an amount of £2.95 million 

will be paid to the Target’s Sellers. The present value of the deferred 

consideration was calculated by discounting future payment in Glassbox’s

cost of debt.

3. Additional consideration which depends on the Company’s license ARR on 

the second anniversary of the Transaction (“Future ARR”) as describe 

below:

a) If the Future ARR shall be over £7.2 million, Glassbox will pay an 

additional £2.1 million. If it would be below £7.2 million no payment 

shall be made. 

)£000’s) Cash

Cash (1) 12,157

Deferred Consideration (2) 2,727

Contingent Consideration (3) 1,662

Consideration for IRR calculation 16,547

b) If  the Future ARR will be between £7.2 million and £ 9.6 million, Glassbox will 

pay an additional £2.1 million (as mention on section 3(a) above) and for every 

£1 of ARR above £7.2 million, Glassbox shall pay an additional £2.04.

c) If the Future ARR will be above £ 9.6 million, Glassbox will pay the amounts 

mention in the above and b sections and for every £1 of ARR above £9.6 million, 

Glassbox shall pay an additional £0.84. 

Contingent Consideration Methodology:

Since the earnout is a nonlinear function of ARR, a probabilistic framework is 

needed to estimate the expected future cash flow of the earnout. The valuation is 

performed in a risk-neutral framework to incorporate the impact of the nonlinear 

payoff structure on the discount rate. The earnout payoff structure can be replicated 

as a digital call option with a £ 7.2 million strike plus a long call option with £ 7.2 

strike, minus a short call option with a £ 9.6 million strike in an OPM framework.

We use the OPM framework and the digital option model to calculate the contingent 

consideration according to “Valuation Of Contingent consideration” guide (the 

“Guide”).

For Contingent Consideration calculation please refer to Appendix J.



Glassbox Ltd.: PPA Valuation for the acquisition of SessionCam Inc., as of October 15, 2020 | Page 15 of 35

March 25, 2021

Purchase Price Allocation

3

In this sectionPage

Assets and Liabilities17

IRR Calculation18

Intangible Assets - General20

Intangible Assets – Customer relationship- MPEEM21

Intangible Assets – Developed technology – RFR23

Deferred Revenue – Cost Savings24



Glassbox Ltd.: PPA Valuation for the acquisition of SessionCam Inc., as of October 15, 2020 | Page 16 of 35

March 25, 2021

Assets and Liabilities

3 Purchase Price Allocation

Following are SessionCam’s assets and liabilities as of the Valuation Date. For a calculation of the weighted average return on assets, please see Appendix H.

(£000s) Oct 15, 2020 (before transaction) Adjustments Oct 15, 2020 (after transaction)

Cash and cash equivalents 368 368

Trade debtors 1,170 1,170

Prepayment and accrued income 36 36

Corporation tax repayable 450 450

Equipment, net 25 25

Intangible assets (including cure technology) 100 480 580

Right of use asset - 45 45

Customer relationships - 8,400 8,400

Goodwill (including assembled workforce) 19 9,388 9,407

Total Assets 2,168 20,436

Trade creditors (536) (536)

Other creditors (219( (219(

Other taxation and social security (99) (99)

Differed income (3,400) 1,760 (1,640)

Other accruals (296) (296)

Loans from shareholders and related parties (1,049) (1,049)

Lease liability - (45) (45)

Other liabilities (50) (50)

Total Liabilities 5,650) ) (3,880)

Total equity 3,481 16,547
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3 Purchase Price Allocation

Research and Development expenses rate

The R&D expenses rate assumed to decrease from 23.4% in 2020 to 16% in 2025,

reflecting the Company's technology replacement by Glassbox's existing

technology which enables the Company to reduce its need for employees and

therefore becoming more efficient and profitable. It will be noticed that according to

Management, a market participant will replace SessionCam technology with its

technology and therefore the assumption was attributed as a market participant

assumption.

Sales and Marketing expenses rate

The S&M expenses rate was assumed to be relatively stable from 2020 to 2025.

General and Administrative expenses

The G&A expenses rate was assumed to be relatively stable from 2020 to 2025.

Depreciation expenses and capital expenditure

We assumed that the depreciation and amortization expenses for the projected

years would reset the balance of the tangible and intangible assets as of the

Transaction Date. Management assumed no CAPEX for the projected years.

Description

The implied Internal Rate of Return (“IRR”) in this transaction was calculated by

using the DCF method. The IRR was calculated using Goal Seek for the

appropriate discount rate that will consolidate the DCF model to the Transaction

consideration. For a full calculation please refer to Appendix C.

Key Assumptions

Management’s projections were considered as market participant synergies.

Revenues

Revenue consists of two streams 1). SessionCam stand-alone business, which

includes solution, service, and others. 2). market participates synergies comprise

of mobile and new geographies.

The Company’s total revenue was projected, by Management, to increase from

£ 7.6 million in 2020 to £ 10.6 million in 2022. The average revenue growth for

2022-2025 is projected to be 13.5%, in accordance to Comparable Companies'

revenue growth during the same period. The terminal growth rate was assumed to

be 2% which is made up of 2% growth attributed to inflation in the United States.

Cost of Goods Sold expenses rate

The COGS expenses rate of revenues was assumed to decrease from 52.1% in

2020 to 31.4% in 2025. The decrease is mostly attributed to a transition to

Glassbox platform which will lead to cloud costs saving. From the terminal year

and forward, the COGS expenses are projected to grow with revenues,

respectively.
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3 Purchase Price Allocation

Tax rate

The tax rate of 19% was applied based on the Company’s statuary tax rate in the

UK. In addition, the Company as a small and medium-sized enterprise (“SME”) is

entitled for R&D credit under the UK SME R&D tax credit scheme approving by the

UK HMRC. The schemes allows a 100% deduction for expenditure on qualifying

research and development expenses in the year, along with an additional 130%

deduction based on the qualifying expenditure. The SME scheme can apply to

companies with less than 500 staff and turnover of less than ₤ 100 million or a

balance sheet total under ₤ 86 million. The Company meets the criteria as an SME.

Under the SME scheme, to the extent that the Company has a loss, the credit is

given in the form of a cash refund at a rate of 14.5% of the lower of :

► the tax adjusted loss for the year, or

► the 230% total deduction.

In exchange, the Company reduces its tax losses for the amount of expenditure on

which the tax credit was calculated.

Working Capital

The working capital projections were based on the Company’s current WC ratio of 

revenue and COGS. The WC was assumed to remain stable and grow respectively 

with the revenues and COGS.

Since the Valuation Date is not the end of the fiscal year, changes in NWC for the 

partial period of Oct-Dec 2020 were calculated based on the Valuation Date NWC 

balance. 

Adjustments for enterprise value

The calculated enterprise value was adjusted for other finance liability, interest 

bearing debt and cash equivalents based on Management’s calculation.

IRR

The implied IRR is 16%.

For a full calculation please refer to Appendix C.
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A) Marketing-related intangible assets, B) Customer-related intangible assets, 

C) Contract-Based intangible assets, and D) Technology-Based intangible assets. 

In the identification and determination of value for an intangible asset, an 

assessment should be made by considering factors specific to the asset, including 

(but not limited to):

The value of economic or monetary benefit to its owners and the measurability of 

that benefit; The enhancement to other assets with which it may be associated;

The enhancement to other assets with which it may associate; The economic 

useful life; The relative risk profile.

Potential intangible assets were identified through an assessment of the economics 

of the transaction, a review of all supporting documents and materials as well as 

discussions with Glassbox‘s Management. 

Intangible assets recognized

► Customer relationships – SessionCam has a significant large customer base, 

including some of the world’s top brands.

► Developed technology – the Company developed a SAAS technology as a 

which records user behaviour on websites.

Intangible asset definition

According to IFRS 3, intangible assets are assets (not including financial assets) 

that lack physical substance. Examples of intangible assets are provided in IFRS 

38.

Identification criteria

According to IFRS 3, an intangible asset shall be recognized as an asset apart 

from goodwill if it arises from contractual or other legal rights (regardless of 

whether those rights are transferable or separable from the acquired entity or from 

other rights and obligations). If an intangible asset does not arise from contractual 

or other legal rights, it shall be recognized as an asset apart from goodwill only if it 

is separable, that is, it is capable of being separated or divided from the acquired 

entity and sold, transferred, licensed, rented, or exchanged (regardless of whether 

there is an intent to do so). For purposes of this Statement, however, an intangible 

asset that cannot be sold, transferred, licensed, rented or exchanged individually 

is considered separable if it can be sold, transferred, licensed, rented, or 

exchanged in combination with a related contract, asset, or liability. The 

identification and valuation of intangible assets is essential because generally 

many assets of this type are not recorded on the balance sheet prior to

acquisition. Intangible assets that may exist at the time of an acquisition include:

Intangible Assets - General

3 Purchase Price Allocation
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3 Purchase Price Allocation

Key Assumptions

Useful Lifetime

The customer relationship lifetime is assumed until the end of 2030 (10 years).

Revenues

► The revenues are only related to existing customers as of the Valuation Date.

► The valuation of the customer relationship was based on the estimated revenue

according to discussion we held with Management.

► For existing customers, in tier 1 the assumed attrition rate is 20% based on

historical attrition rates and Management assessments. The assumed growth

rate is 15% for 2021, 25% for 2022, 15% for 2023, 5% for 2024-2025. the growth

rate assumed to decline to 2% started from 2026. Management assumption is

that in the first three years, post acquisition, SeesionCam will transit its tier 1

clients to mobile platform and will able to sell new products due to synergy with

Glassbox (according to management similar synergies are relevant for market

participant).

► For existing customers, in tier 2 the assumed attrition rate is 50% in 2021, and is

65% from 2023. According to Management, the strategy, that is relevant for

market participant, is to focus more in tier 1 customers. Therefore, no growth

rate for tier 2 customers was assumed.

Cost of Goods Sold expenses rate

COGS was forecasted to be in line with the overall estimate for the Company as a

percentage of revenue in the purchase model.

Research and Development expenses rate

The R&D as a percentage of revenue was forecasted to be in line with the overall

forecasts in the purchase model.

Customer Relationships Recommended Fair Value (£000s):

Recommended Fair Value (rounded) 8,400

For a full calculation please refer to Appendix D.

Description

SessionCam revenues are divided mainly from UK and US retail customers.

The existing customers were divided into two tiers according to each

customer’s annual recurring revenues (ARR). Tier 1 represents revenues from

customers with ARR equal or higher than £15 thousand and tier 2 represent

revenues from customers with ARR below £15 thousand. The ARR from

existing customers in tier 1 represents approximately 88% of the Company’s

total ARR for the Transaction Date.

According to Management, its existing customer base on tier 1 is expected to

generate cashflows due to contracts renewables and the mobile market

penetration.

Valuation Method

Of the three main valuation approaches (Income, Market and Cost approach),

and the methods that comprise these approaches, we consider the Income

approach, specifically multi-period excess earnings method (“MPEEM”) as

being the most appropriate to value the customer relationship.

Please refer to Appendix A for a general discussion and definition of valuation

approaches and methods.
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Key Assumptions

Sales and Marketing expenses rate

Based on conversations with Management, we assumed that 50% of S&M 

expenses are related to new customers. Therefore the expense rate was 

assumed to be 50% from the forecasted percentage of revenue in the purchase 

model.

General and Administrative expenses rate

The G&A as a percentage of revenue was forecasted to be in line with the

overall forecasts in the purchase model.

Contributory asset charges

We applied Contributory Asset Charges (“CACs”) to account for value

contributed by other assets, including:

► Cash-free, debt-free net working capital (“CFDFNWC”)

► Fixed assets

► Assembled workforce

For a full calculation please refer to Appendix F.

Income Tax rate

The expected cash flows were tax-effected to arrive at the estimated after-tax

cash flows. The income tax was forecasted to be in line with the estimated

Company’s income tax as a percentage of revenue in the purchase model.

Discount rate

Discount rate of 12% was applied, based on the Company’s WACC minus 3%

in order to reflect the risk associated with the customer relationship. Please

refer to Appendix B for a general discussion and definition of WACC and for the

WACC calculation.

Tax amortization benefit

The Fair Value is not includes a tax amortization benefit (TAB), as applicable for

customer relationships in the UK.
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Developed Technology recommended Fair Value (£000s):

Present value discrete cash flows 485

Tax amortization benefit 99

Recommended Fair Value (rounded) 580

Description

The Company developed a SAAS technology which records user behaviour

on websites and then replaying that experience. According to Management,

Glassbox’s existing technology will fully replace the Company’s developed

technology after 2 years. Therefore the economic life assumed for the

Company’s developed technology is 2 years from the Transaction.

Valuation Method

Of the three main valuation approaches (Income, Market and Cost 

approach), and the methods that comprise these approaches, we consider 

the Income approach, specifically Relief from Royalties (RFR) as the most 

appropriate one to value the Developed Technology. 

Please refer to Appendix A for a general discussion and definition of 

valuation approaches and methods.

Intangible Assets – Developed technology – RFR

3 Purchase Price Allocation

For a full calculation please refer to Appendix E.

Key Assumptions

Useful lifetime:

The developed technology lifetime is assumed to be 2 years from the Transaction 

Date.

Revenues

Revenues are derived from the revenues in the purchase model, and are adjusted

for revenues from current technology as will be explained below.

Royalty Saves

According to discussion we held with Management, the royalty saved rate was 

assumed to be 5%. 

Tax rate

The expected cash flows were tax-effected to arrive at the estimated after-tax cash

flows. The tax rate of 19% was applied based on the Company’s statutory tax rate

in the UK.

Discount rate

We discounted after-tax cash flows to present value utilizing a discount rate of 12%, 

based on the Company WACC minus 3% in order to reflect the risk associated with 

the developed technology. Please refer to Appendix B for a general discussion and 

definition of WACC or for WACC calculation.

Tax amortization benefit

The Fair Value includes a tax amortization benefit (TAB) that was calculated

according to the Company’s expected tax rate of 19% and amortization period over

the technology’s RUL, as applicable in the UK.
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Deferred Revenue Fair Value (£000s):

Recommended Fair Value (rounded) 1,640

Description

The deferred revenue’s fair value is the direct and incremental costs to

fulfill the Company’s performance obligation related to the deferred

revenue obligation, plus a suitable profit margin associated with the goods

and services provided based on a market participate profit. The deferred

revenue’s fair value should not include costs incurred completed prior the

Transaction. According to Management 15% gross up is commonly

among markets participants.

Valuation Method

When evaluating intangible assets using the income approach,

adjustments may be required, if the Company has a deferred revenue

balance as of the Transaction Date. These adjustments are a revenue

reduction from the projected revenue, for which payment was received

from customers before the Transaction Date.

Tax rate

The deferred revenue’s fair value was performed on a pre-tax basis.

Discount rate

We discounted before-tax cash flows to present value utilizing a discount 

rate of 0.4%, based on the Company cost of debt for one year. 

Deferred Revenue – Cost savings

3 Purchase Price Allocation

For a full calculation please refer to Appendix G.
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Market approach

The Market Approach measures value based on what other purchasers in the market have paid for assets that can be considered reasonably similar to those being

valued. When the Market Approach is utilized, data are collected on the prices paid for reasonably comparable assets. Adjustments are made to the comparable assets

to compensate for differences between those assets and the asset being valued. The application of the Market Approach results in an estimate of the price reasonably

expected to be realized from the sale of the asset.

Income approach

Multi-period excess earnings method

The Multi-Period Excess Earnings Method ("MPEEM") is a specific application of the discounted cash flow method. The principle behind the MPEEM is that the value of

an intangible asset is equal to the present value of the incremental after-tax cash flows attributable only to the subject intangible asset after deducting contributory asset

charges. The principle behind a contributory asset charge is that an intangible asset ‘rents’ or ‘leases’ from a hypothetical third party all the assets it requires to produce

the cash flows resulting from its development, that each project rents only those assets it needs (including elements of goodwill) and not the ones that it does not need,

and that each project pays the owner of the assets a fair return on (and of, when appropriate) the Fair Value of the rented assets. Thus, any net cash flows remaining

after such charges are attributable to the subject intangible asset being valued. The incremental after-tax cash flows attributable to the subject intangible asset are then

discounted to their present value.

Distributor Method

Distributor Method (also known as the Distributor Model) - is a variation of the MPEEM that may be appropriate when the nature of the relationship between an entity and

its customers is similar to that of a distribution Company and its customers. Specifically, the Distributor Method is appropriate when the customer-related activities and

the value added by those activities are similar for the entity and distributors. The application of the Distributor Method incorporates distributor-based margins and CACs

consistent with a distributor in the valuation of customer-related assets. Using distributor inputs directly isolates the cash flow attributable to the customer-related assets,

similar to how the use of a royalty rate isolates cash flow associated with a particular asset.
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Relief from royalty method

The basic tenet of the Relief from Royalty Method is that without ownership of the subject

intangible asset, the user of that intangible asset would have to make a stream of payments

to the owner of the asset in return for the rights to use that asset. By acquiring the intangible

asset, the user avoids these payments.

Comparative (with-and-without) method

Under the Comparative Method, the present value of the after-tax cash flows of the business

assuming that the intangible asset is in place is compared to the present value of the after-

tax cash flows of the business assuming the absence of the intangible asset. This method

isolates the impact of the intangible asset and provides the basis for a recommendation of

value.

Cost Saving method

The cost save method measures the after-tax costs saved by owning the asset.

The proper rate is calculated by dividing S&M expenses in the present value of the future

revenues.

Cost approach

The Cost Approach is based on the premise that a prudent investor would pay no more for

an intangible asset than its replacement or reproduction cost. The cost to replace the

intangible asset would include the cost of constructing a similar intangible asset of equivalent

utility at prices applicable at the time of the valuation analysis. This estimate may then be

adjusted by losses in value attributable to obsolescence (physical, functional and/or

economic).

The Cost Approach is used to determine values in circumstances where it is not possible to

determine values using a Market Approach or an Income Approach.



Glassbox Ltd.: PPA Valuation for the acquisition of SessionCam Inc., as of October 15, 2020 | Page 27 of 35

March 25, 2021

Risk and uncertainty

The application of discounted cash-flow methods requires the determination of an appropriate discount rate. Discounted cash-flow methods are applied under conditions

of uncertainty. In common usage, the word risk refers to any exposure to uncertainty in which the exposure has potential negative consequences. It is assumed that

marketplace participants are said to be risk adverse. A risk-averse market participant prefers situations with a narrower range of uncertainty over situations with a greater

range of uncertainty relative to an expected outcome. Marketplace participants seek compensation, referred to as a risk premium, for accepting uncertainty.

Therefore the determination of the discount rate implies the comparison of the cash-flows generated by the asset with the cash-flows generated with the most favorable

alternative investment. In this respect, it must be carefully observed that the cash-flows from the asset being valued and the alternative investment are equivalent in terms

of risk and maturity.

The determination of the asset-specific, risk-adjusted discount rate is based on the weighted average cost of capital (WACC). The following formula is applied to calculate

WACC:

WACC = WE * KE + WD * KD

with

WE = value of equity / value of total capital

KE = market value of equity

WD = value of interest bearing debt / value of total capital

KD = after tax costs of interest bearing debt

Since the WACC reflects the specific risk of an enterprise, adjustments have to be considered based on the asset-specific risk profile.

Market value of equity

To estimate the opportunity cost of equity the capital asset pricing model (CAPM) is used. The CAPM postulates that the opportunity cost of equity is equal to the return

on risk-free securities plus an individual risk premium. The risk premium is the Company’s systematic risk (beta) multiplied by the market price of risk (market risk

premium).

Appendix B: WACC

4 Appendices
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Cost Of Equity

The equation for the cost of equity is as follows:

KE = RF + ß * MRP

with

KE = market value of equity

RF = risk-free rate of return

ß = systematic risk of the equity

MRP = market risk premium

Starting point for the estimate of cost of equity is the risk-free rate of return. In practice the interest rate of long-term risk-free financial investments, e.g. fixed-interest

public sector securities, is used as a guideline for determining the prevailing interest rate.

The market risk premium (the price of risk) is the difference between the expected rate of return on the market portfolio and the risk-free rate. Historical capital market

investigations have shown that investments in shares generate between 4% and 7% higher returns than investments in low-risk debt securities.

The average market risk premium must be modified to reflect the specific risk structure. The Capital Asset Pricing Model accounts for the Company-specific risk within

the beta factor. Beta factors represent a weighting figure for the sensitivity of the Company’s returns compared to the trend of the entire market. They are thus a measure

of volatility for the systematic risk. Beta factors of more than one reflect a higher volatility; beta factors of less than one reflect a lower volatility than the market average.

Beta factors are ideally determined with reference to the entire equity market, since the concept of systematic and specific risk requires that individual shares are

measured in relation to the market portfolio.

When activities in different countries are taken into consideration it might be appropriate to use country specific risk premiums.

Cost of debt

The estimate of the cost of debt refers to the capital market that best reflects the currency in which the cash-flows have been planned utilizing the most current market 

rate of debt with equivalent risk. 
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Our concluded ERP is estimated based on consideration of historical realized

returns, over the short term and the long term, forward-looking premium estimates

and recent published views and academic studies.

6. Company size premium

The size premium was estimated based on a study conducted by Duff & Phelps.

This premium recognizes that equity holders demand a higher return from

companies that are smaller in size and total capitalization. In the study, Duff &

Phelps identifies a Company size premium based on an analysis of stocks of firms

of all sizes.

7. Debt to equity ratio

The Company’s debt/equity ratio was estimated at zero percent, based on the

median debt/equity ratio of the Comparable Companies. Therefore, the cost of

equity was used as the WACC.

8. Total WACC

Based on the parameters above, the total WACC calculated for the Company is

15%.

1. General

WACC was calculated as the cost of equity for the Company, taking into

consideration the different risks associated with the operations.

2. Selection of peer companies

In order to calculate the WACC, we developed a list of companies that could be

considered comparable to the Company, as shown in the following page (the

“Comparable Companies”). The underlying similarity of the Comparable

Companies selected is their industry and business description. For the WACC

calculation, out of the list of Comparable Companies we selected the Companies

that showed significant beta for the selected period.

3. Risk free rate

As the Company is based in the UK but operates globally, with a focus for the US

market, a segmentation between the yield to maturity on a 15-year US Treasury

bond and a yield to maturity of 15-year UK Government bonds of (40% and 60%,

respectively) was used. The longest-term maturity bond is generally considered to

be the best approximation of a risk-free rate.

4. Equity beta

The equity beta is based on the median unlevered beta of the Comparable

Companies, estimated on an adjusted weekly basis, for a period of 5 years.

5. Equity risk premium

EY has used an ERP of 6.5% in our estimate of the required return to equity. The

ERP is an estimate of the return a typical long-term investor requires in excess of a

risk-free observable return to induce the investor to invest in a diversified portfolio

of US publicly traded common stock.

Appendix B: WACC

4 Appendices
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(£000’s)
Identifier Equity beta Debt/equity market value Income tax rate Asset beta

Datadog Inc. NasdaqGS:DDOG 0.94 - - -

Dynatrace, Inc. NYSE:DT 1.15 2.2% 30.0% 1.14

New Relic, Inc. NYSE:NEWR 0.91 - 30.0% 0.91

Cloudera, Inc. NYSE:CLDR 1.06 - 30.0% 1.06

Elastic N.V. NYSE:ESTC 0.82 - 30.0% 0.82

Akamai Technologies, Inc. NasdaqGS:AKAM 0.83 1.6% 22.6% 0.82

Atlassian Corporation Plc. NasdaqGS:TEAM - - 30.0% -

Median 0.93 %- 30.0% 0.91

Mean 0.95 0.5% 28.8 % 0.95

The following table presents the WACC calculation:

(a) Source: Capital IQ - based on the median of 5 years weekly Comparable Companies’ unlevered beta

(b) Based on the median 5 year average Debt/Equity ratio of the Comparable Companies

(c) Source: The average of 15-year US Treasury Bonds and 15-year UK Government Bonds (40% and 60%, respectively weighted).

(d) Equity risk premium is based on historical Ibbotson equity risk premium, forward-looking premium estimates, and recent academic studies.

(e) Source: Duff and Phelps 2019 Valuation Handbook, 10B decile.

Cost of equity calculation

Selected asset beta (a) 0.91 

Debt to equity market value 

(b)
- % 

Expected income tax rate 19.0% 

Risk-free rate (c) 0.7% 

Re-levered beta 0.91

Market equity risk premium 

(d)
6.5% 

Company size/unsystematic risk premium (e) 8.02% 

Cost of equity capital 15.0% 

WACC 15.0%
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4 Appendices

The following table presents the IRR calculation:

(£000’s)

2.5 months 

2020E FY21E FY22E FY23E FY24E FY25E 

Terminal 

Year 

Total revenue 1,953 8,511 10,625 12,088 13,692 15,533 15,844

Cost of goods sold (802( (3,386( (3,266( (3,934( (4,377( (4,883( (4,980(

Gross profit 1,152 5,125 7,359 8,154 9,315 10,651 10,864

General and administrative expenses (162( (678( (728( (805( (960( (1,131( (1,153(

Selling and marketing expenses (509( (2,387( (2,947( (3,399( (3,755( (4,196( (4,280(

Research and development expenses (441( (1,814( (1,450( (2,053( (2,264( (2,478( (2,527(

EBITDA 39 247 2,234 1,897 2,337 2,846 2,903

Depreciation (3( (11( (11( - - - -

Pretax income  37 236 2,223 1,897 2,337 2,846 2,903

Tax benefit (tax expenses) 19.0% 324 147 (190( (178( (250( (339( (346(

Debt-free net income 361 382 2,033 1,719 2,086 2,507 2,558

Add: Depreciation 3 11 11 - - - -

Add: Changes in CFDFNWC 45 187 697 632 635 728 125

Debt-free cash flow 408 580 2,742 2,351 2,721 3,235 2,683

Present value factor 16.0% 0.98 0.90 0.78 0.67 0.58 0.50

Present value of after-tax cash flow 402 522 2,126 1,571 1,567 1,606

Present value of discrete cash flows 7,793
Terminal value calculation 

Present value of terminal cash flow 9,486

Net debt (731( Debt-free cash flow, normalized 2,683

Total enterprise value, less net debt 16,547 Long-term growth rate 2.0%

Present value of terminal cash flow 9,486

Total purchase price 16,547
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4 Appendices

The following table presents the Customer relationships MPEEM calculation:

(£000’s)

Notes

2.5

months For the years ending 31 Dec

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

Company Revenues > 15,000 1,595 7,655 7,272 7,636 7,254 6,166 5,241 4,298 3,524 2,890 2,370

Growth - 1,148 1,818 1,145 363 308 105 86 70 58 47

Attrition - (1,531( (1,454( (1,527( (1,451( (1,233( (1,048( (860( (705( (578( (474(

Revenue from existing customers > 15,000 1,595 7,272 7,636 7,254 6,166 5,241 4,298 3,524 2,890 2,370 1,943

Company Revenues < 15,000 225 1,079 540 189 66 23 8 3 1 0 0

Attrition - (540( (351( (123( (43( (15( (5( (2( (1( (0( (0(

Revenue from existing customers < 15,000 225 540 189 66 23 8 3 1 0 0 0

Revenue from existing customers 1,820 7,812 7,825 7,320 6,189 5,249 4,301 3,525 2,890 2,370 1,943

Deferred Revenue (1,407( (1,990( (3( - - - - - - - -

Adjusted revenue from existing customers 413 5,821 7,822 7,320 6,189 5,249 4,301 3,525 2,890 2,370 1,943

Cost of goods sold (169( (2,316( (2,405( (2,382( (1,978( (1,650( (1,352( (1,108( (908( (745( (611(

Deferred Revenue- COGs 577 817 1 - - - - - - - -

Adjusted COGs 408 (1,499( (2,404( (2,382( (1,978( (1,650( (1,352( (1,108( (908( (745( (611(

Gross Profit 821 4,322 5,418 4,938 4,211 3,599 2,949 2,417 1,982 1,625 1,332

General and administrative (34( (464( (536( (488( (434( (382( (313( (257( (210( (172( (141(

Selling and marketing (54( (816( (1,085( (1,029( (849( (709( (581( (476( (390( (320( (262(

Research and development (93( (1,240( (1,067( (1,243( (1,023( (837( (686( (562( (461( (378( (310(

EBITDA 640 1,802 2,731 2,178 1,905 1,671 1,369 1,122 920 754 618

Depreciation (1( (8( (8( - - - - - - - -

EBIT 639 1,794 2,722 2,178 1,905 1,671 1,369 1,122 920 754 618
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The following table presents the Customer relationships MPEEM calculation:

(£000’s) Notes

2.5

months

2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E

EBIT 639 1,794 2,722 2,178 1,905 1,671 1,369 1,122 920 754 618

Technology royalty 5.0% (21( (291( (391( (366( (309( (262( (215( (176( (145( (118( (97(

Pretax income 618 1,503 2,331 1,812 1,595 1,408 1,154 946 775 636 521

Tax benefit (tax expenses) 68 100 (140( (108( (113( (115( (94( (77( (63( (52( (42(

Net income 687 1,604 2,192 1,704 1,482 1,294 1,060 869 712 584 479

Less: Contributory assets' charge (2( (33( (44( (41( (35( (30( (24( (20( (16( (13( (11(

After-tax cash flow 684 1,571 2,148 1,663 1,447 1,264 1,036 849 696 571 468

Present value factor 12.00% 0.99 0.92 0.82 0.74 0.66 0.59 0.52 0.47 0.42 0.37 0.33

Present value of after-tax cash flow 676 1,449 1,769 1,223 950 741 542 397 290 213 156

Recommended Fair Value (rounded) 8,400
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The following table presents the Developed technology - RFR calculation:

(£000’s)

2.5 months For the years ending

Notes 2020E 2021E 2022E

Revenue dependent on technology 1,953 8,511 10,625

Developed technology contribution 100% 100% 25%

Developed technology revenue 1,953 8,511 2,656

Royalty saved 5% 98 426 133

Pretax royalty income 98 426 133

Income taxes 19% (19( (81( (25(

Net royalty income 79 345 108

Present value factor 12.0% 0.99 0.92 0.82

Present value of after-tax royalty income 78 318 89

Present value discrete cash flows 485

Tax amortization benefit 99

Recommended Fair Value (rounded) 580
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The following table elaborates the CAC calculation:

2.5 months For the years ended 31 Dec

(£000’s)
2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E Terminal Year

Revenue, including synergy 7,621 8,511 10,625 12,088 13,692 15,533 15,844

Total OpEx, excl depreciation 8,415 8,264 8,391 10,191 11,355 12,687 12,941

Debt-free net working capital (DFNWC) (3,389( (3,576( (4,272( (4,904( (5,539( (6,267( (6,393(

Charge (after-tax rate) 0.3% (9( (9( (11( (13( (14( (16( (16(

Charge (after-tax rate), % of total revenue (0.1%( (0.1%( (0.1%( (0.1%( (0.1%( (0.1%( (0.1%(

Normalized level, % of revenue (0.1%)

Fixed assets 22 11 - - - - -

Charge (after-tax rate) 0.3% 0 0 - - - - -

Charge (after-tax rate), % of total revenue 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Normalized level, % of revenue 0.0%

Assembled workforce 340

Charge (after-tax rate) 15.0% 51

Charge (after-tax rate), % of total revenue 1%

Normalized level, % of revenue 1%

Charge (after-tax rate), % of total revenue 0.6%
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4 Appendices

The following table presents the Deferred revenue – Cost Savings calculation:

(£000’s) Notes

2.5 months

2020E

For the 

year 

ending

2021E

Total deferred revenue 1,407 1,990

% of cost to complete COGS 41.0% 41.0%

Cost to complete COGS 577 817

Total cost to complete 577 817

Gross Up 15.0% 679 961

Total allocated profit 102 144

Subtotal 679 961

Present value factor 0.3% 1.00 0.99

Discounted cash flow 679 959

Fair Value (rounded) 1,640
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4 Appendices

The following table presents the Company’s WARA:

*Implied goodwill as part of the WARA calculation was taken for its economic value and is different than the 

goodwill calculated for financial reporting purposes, by excluding such items as Transaction related 

deferred tax and net debt.

(£000’s) Fair Value After-tax return Weighted return

Debt-free net working capital, normalized (1,583( 0.3% (0.0%(

Fixed assets 25 0.3% 0.0%

Customer relationships 8,400 12.0% 5.8%

Developed technology 580 12.0% 0.4%

Assembled workforce (part of goodwill) 340 15.0% 0.3%

Implied goodwill* 9,517 15.4% 8.5%

Operational invested capital 17,278 15.0%

Purchase price 16,547

Net debt 731

Operational invested capital 17,278
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4 Appendices

The following table elaborates on the workforce calculation:

(£000’s)

Employee category Average total compensation
Recruiting costs per 

individual

Months to full 

productivity
Productivity loss

CEO 94.4 12.4 4 11.8

Product 45.8 2.0 3 2.9

Customer Success 37.6 1.6 2 1.6

Engineering 50.1 2.2 2 2.1

Finance and Ops 54.0 2.4 2 1.7

Sales & Marketing 29.0 1.3 2 0.9

Employee category Number of employees Total recruiting costs Total productivity loss Total cost

CEO 1 12.4 11.8 24.2

Product 3 6.0 8.6 14.6

Customer Success 32 52.7 50.1 102.9

Engineering 31 68.0 64.7 132.7

Finance and Ops 4 6.6 6.3 12.9

Sales & Marketing 24 30.5 21.7 52.2

Total 16 339.5

Total workforce cost (rounded) 340

Total value per employee 4
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4 Appendices

The following table elaborates on the contingent consideration calculation:

a) Digital option model:

(£000’s)

7,113Discounted Future ARR

7,200K = Exit value

2T = Period in years

0.03%rf

11.95%Historical volatility

2,100Payment (ARR>=7,200)

922Digital call value

4%Acquirer cost of debt

852
Risk discounted digital call 

value

b+c) OPM method- B&S model

ba(£000’s)

7,1137,113Discounted Future ARR

9,6007,200K = Exit value

22T = Period in years

0.03%0.03%rf

0%0%Dividend rate

11.95%11.95%Historical volatility

21441B&S call value

441 X 2.04 – 21 X (2.04 – 0.84) = 875Payment value

4%Acquirer cost of debt

810Risk discounted a and b payment value 

Fair Value contingent consideration = 852 + 810 = 1,662

Company value – Management projected ARR Target in two years from the Transaction discounted by the required ARR 

Target risk premium as detailed in the Guide.

Historical volatility – based on a historical monthly ARR for a period of two years.
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m Million

Management Glassbox’s Management

NOLs Net Operating Losses

NWC Net Working Capital

OPEX Operating Expenses

PFI Prospective Financial Information

PPA Purchase Price Allocation

Purchase Price The net amount paid by Glassbox in regards of the 

Transaction

R&D Research and Development

Report This report

RUL Remaining Useful Life

S&M Sales and Marketing

TAB Tax Amortization Benefit

Target SessionCam Ltd.

Transaction The acquisition of SessionCam by Glassbox

£ Pound

Valuation and 

Transaction Date

October 15, 2020

WACC Weighted Average Cost of Capital

WC Working Capital

IFRS 3 International financial reporting standard 3 – Business 

Combination.

ARR Target £ 9.6 million

BS Balance Sheet

CAPEX Capital expenditure

Client Glassbox Ltd.

COGS Cost of good sold

Company SessionCam Ltd.

Comparable 

Companies

Datadog, Inc., Dynatrace, Inc., New Relic, Inc., Cloudera, 

Inc., Elastic N.V., Akamai Technologies, Inc. And 

Atlassian Corporation Plc

CR Customer Relationships

DFNWC Debt-Free Net Working Capital

EBIT Earnings Before Interest and Tax

EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation and 

amortization

EV Enterprise Value

Fair Value “The price that would be received to sell an asset or paid 

to transfer a liability in an orderly transaction between 

market participants at the measurement date” (IFRS 13)

G&A General and Administrative 
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► Certain historical financial data used in our valuation were derived from audited and/or

unaudited financial statements and are the responsibility of Management. The financial

statements may include disclosures required by generally accepted accounting principles.

We have not independently verified the accuracy or completeness of this data provided and

do not express an opinion or offer any form of assurance regarding its accuracy or

completeness.

► The estimates of cash flow data included herein are solely for use in the valuation analysis

and are not intended for use as forecasts or projections of future operations. We have not

performed an examination or compilation, nor have we performed an agreed-upon

procedures engagement with regard to the acCompanying cash flow data, and accordingly,

do not express an opinion or offer any form of assurance on the acCompanying cash flow

data or their underlying assumptions. Furthermore, there will usually be differences

between estimated and actual results because events and circumstances frequently do not

occur as expected, and those differences may be material.

► We assume no responsibility for any financial and tax reporting judgments, which are

appropriately those of Management. It is our understanding that Management accepts

responsibility for any financial statement and tax reporting issues with respect to the assets

covered by our analysis, and for the ultimate use of our Report.

► EY is not required to furnish additional work or services, or to give testimony, or be in

attendance in court with reference to the assets, properties, or business interest in question

or to update any Report, recommendation, analysis, conclusion or other document relating

to its services for any events or circumstances unless arrangements acceptable to EY have

been separately agreed with the Company.

► We have not made any determination of what constitutes a violation under fraud and abuse

laws and regulations. The Company should consult with its legal counsel for that

determination.

Statement of limiting conditions

► Nothing has come to our attention to cause us to believe that the facts and data set forth in

this Report are not correct.

► Provision of valuation recommendations and considerations of the issues described herein

are areas of regular valuation practice for which we believe that we have, and hold

ourselves out to the public as having, substantial knowledge and experience. The services

provided are limited to such knowledge and experience and do not represent audit,

advisory or tax-related services that may otherwise be provided by EY.

► No investigation of the title to the subject Company and subject assets has been made,

and the owner’s claim to the subject Company and subject assets is assumed to be valid.

To the extent that EY’s services include any analysis of assets, properties or business

interests, EY assumes no responsibility for matters of legal description or title, and EY shall

be entitled to make the following assumptions: (i) title is good and marketable, (ii) there

exist no liens or encumbrances, (iii) there is full compliance with all applicable local and

national regulations and laws (including, without limitation, usage, environmental, zoning

and similar laws and/or regulations), and (iv) all required licenses, certificates of

occupancy, consents, or legislative or administrative authority from any local or national

government, private entity or organization have been or can be obtained or renewed for any

use on which EY services are to be based.

► This Report has been prepared solely for the purpose stated, and may not be used for any

other purpose. Neither this Report nor any portions hereof may be copied or disseminated

through advertising, public relations, news, sales, Securities and Exchange Commission

disclosure documents or any other public (or private) media without the express prior

written approval of EY

► The recommendations of fair market value contained herein are not intended to represent

the values of the subject assets at any time other than the effective date that is specifically

stated in this Report. Changes in market conditions could result in recommendations of

value substantially different than those presented at the stated effective date. We assume

no responsibility for changes in market conditions or for the inability of the owner to locate a

purchaser of the subject assets at the values stated herein.

► No responsibility is assumed for information furnished by others, including Management,

and such information is believed to be reliable.

► In the course of our analysis, we were provided with written information, oral information,

and/or data in electronic form, related to the structure, operation, and financial performance

of the subject Company and subject assets. We have relied upon this information in our

analyses and in the preparation of this Report and have not independently verified its

accuracy or completeness.
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 לכבוד
 "החברה"( –)להלן  גלאסבוקס בע"מ

 
 א.ג.נ.,

 

 
העומד להתפרסם  גלאסבוקס בע"מאישור הכללת עבודת הקצאת תמורת צירוף עסקים בתשקיף של  הנדון:

 "התשקיף"( - )להלן 2021בחודש יוני 
 
 

בקשר עם רכישת זכויות  2021במרץ,  25מיום  להכללת עבודת הקצאת תמורת צירוף העסקים םהרינו להודיעכם כי אנו מסכימי

מהלך , לרבות בדרך של הפניה, בתשקיף אשר בכוונת החברה לפרסם ב2020באוקטובר  15מיום  SessionCam Ltdבחברת 

 .2021חודש יוני 

 אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בתשקיף.

  
 

 
 
 בברכה,

 
 
 

 ארנסט אנד יאנג )ישראל( בע"מ
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  6492102 ,אביב-תל
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  דין-עורך דעת חוות .10.1

  :האת חוות הדעת המשפטית הבא וקיבלוהמציעים  החברה
 

 

 
 2021, ביוני 3

 

 

 
 

  לכבוד 

 ("החברה)"גלאסבוקס בע"מ 

Updata Partners V, L.P.  

Brighton Park Capital Fund I, L.P 

Brighton Park Capital Fund I-A, L.P 

 "(המציעים)"

 

 א.ג.נ.,
 

 תשקיף מדףו , תשקיף הצעת מכרהנפקה ראשונה לציבורתשקיף תשקיף רישום למסחר,  הנדון:

 2021 ,ביוני 4 מיום

 , ולאשר כדלקמן:זה הרינו להתייחס לתשקיף ,לבקשתכם

ולמניות הקיימות בהון תשקיף הפי -על המוצעות )כהגדרתן בתשקיף(למניות הזכויות הנלוות  .1

 .תשקיףבתוארו נכונה החברה 

  בתשקיף. כלליםנתמנו כדין ושמותיהם נ חברהההדירקטורים של  .2

 באופן המתואר בתשקיף. להנפיק את ניירות הערך המוצעיםהסמכות  לחברה .3

על פי התשקיף באופן  למציעים הסמכות להציע את מניות המכר )כהגדרתן בתשקיף( .4

 המתואר בתשקיף.

 .לאשר הסכמתנו כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף הרינו .5

 

 בכבוד רב,

 ניר דאש, עו"ד אפרת צור, עו"ד קרן נכטיגל, עו"ד עופרי מור, עו"ד
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 הוצאות בקשר עם התשקיף .10.2

לתשקיף  5לפרק  5.1, ראו סעיף על פי תשקיף זה הנפקהבפרטים בדבר ההוצאות הכרוכות ל

  .זה

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים .10.3

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא שילמה או התחייבה לשלם דמי עמילות בקשר 

 ניירות הערך המוצעים. בגין  , למעטםלסוגיה הניירות ערך שהנפיקלחתימה או החתמה על 

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים .10.4

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך , שקדמו למועד התשקיףבשנתיים 

אופציות,  1,437,747הקצאה ללא תמורה של  , למעטמזומניםבתמורה שאינה כולה ב שלה

מניות רגילות של החברה לעובדים, נושאי משרה ויועצים  1,437,747הניתנות למימוש לעד 

רגילות  מניות 364,549אופציות, הניתנות למימוש לעד  364,549-הקצאה של כ, וכן בחברה

מהון המניות המונפק של החברה בדילול  (3%)של החברה, בשיעור השווה לשלושה אחוזים 

 3פרק ל 3.2. לפרטים נוספים ראו סעיף חתמיםלתשקיף זה  על פיקה מלא טרם ההנפ

  לתשקיף זה.

 עיון במסמכים .10.5

כלולים או וחוות דעת ה אישורדוח, מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל תשקיף, ההעתק מ

בשעות העבודה משרדה הרשום של החברה, בתשקיף זה, עומדים לעיון ב הנזכרים

 א("באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך )מגנהמקובלות. כמו כן, ניתן לעיין בתשקיף זה 

ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב  www.magna.isa.gov.ilבכתובת 

 .http://maya.tase.co.ilבע"מ בכתובת 
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  חתימות: 11פרק 

  :החברה

 בע"מ גלאסבוקס
 

 
 

 :מציעיםה
 

Updata Partners V, L.P. 

 

Brighton Park Capital Fund I, L.P 

 

Brighton Park Capital I-A, L.P 

 

  :דירקטוריםה

 ירון גואטה
 

 ירון מורגנשטרן
 

 גל גיטר
 

Brian Abrams 
 

Braden William Snyder 
 

James Lee Liang 
 

Lisa Hammitt 
 

 
Zachary Gut 

 

 
 

  :חתם המתמחרה

 חיתום והנפקות בע"מ –פועלים אי.בי.אי 
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