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הנדון: קיארה פינטק 

בהמשך לדיווח החברה מיום 12 בינואר 20211 ("דיווח החברה"), בדבר התקשרות החברה בהסכם לפיתוח 

פעילות בתחום המימון החוץ בנקאי לסוחרים באתרי מסחר אלקטרוני (E- Commerce), החברה מתכבדת 

להודיע כי קיארה פינטק בע"מ ("קיארה")2 הודיעה לחברה כי סיימה את הליך פיתוח כלי התוכנה המיועדים 

להעמדת מימון אשר עשוי להיות מגובה באמצעות בטוחות בדמות נכסים מקוונים, השיקה את אתר הפעילות 

והחלה במתן מימון בפועל לסוחרים, בהתאם לתוכניותיה העסקיות והכל כמפורט להלן.

נכון למועד הדוח, קיארה החלה לפעול בשני מוצרי מימון לסוחרים: (א) מוצר הקדמת תשלומים באתרי סחר 

דיגיטליים כדוגמת אמזון, וולמרט טרגט ועוד; (ב) מוצר מימוני לצרכי הון חוזר לסוחרים באתרי סחר 

דיגיטליים. כמו כן, עתידה קיארה להשיק בחודשים הקרובים מוצר מימון שלישי: מוצר הקדמת תשלומים 

למשתמשים בפלטפורמות של משפיעני רשת. טווחי הריבית במוצרי המימון הנזכרים לעיל צפויים לנוע בין 2%-

3% לכל חודש אשראי, והכל בהתאם למדיניותה של קיארה, מעת לעת, והוראות כל דין. 

יצוין, כי בכוונתה של קיארה לפעול בעתיד גם למתן שירותי סליקה בכרטיסי אשראי שישמשו את הסוחרים 

בפלטפורמות הדיגיטליות ולביצוע סליקה ידנית אף כאשר העסקה מבוצעת מחוץ לפלטפורמות כאמור.

כמפורט בדיווח החברה קיארה מפעילה את שירותיה באמצעות רישיון למתן אשראי על פי חוק הפיקוח על 

שירותים פיננסים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע"ו-2016 שבבעלותה של ערך פיננסים כהלכה בע"מ, וכן 

באמצעות רישיון שבבעלות צד שלישי וזאת בתמורה לדמי שימוש מקובלים  לבעלי הרישיונות כאמור.

האמור בדוח זה לעיל, בעניין כוונותיה של קיארה להעמיד מוצרי מימון לסוחרים מסוג משפיעני רשת, להעמיד 
מימון לסוחרים בטווחי הריבית הנקובים לעיל וכן בדבר מתן שירותי סליקה,  הינו מידע צופה פני עתיד 
כמשמעו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968. האמור לעיל מתבסס על המידע הקיים בידי החברה במועד הדוח 
בלבד. האמור לעיל עשוי שלא להתממש או להתממש שונה מהותית מכפי שנצפה וזאת, לרבות עקב גורמים 
שאינם בשליטתה המלאה של החברה או של קיארה כגון שינויים בשווקים, שינויים רגולטוריים, היצע וביקוש 

וכיו"ב.

בכבוד רב,

נלה דיגיטל קומרס בע"מ

באמצעות: קובי לקסר, מנכ"ל
                  דב לב, חשב החברה

1 מס' אסמכתא: 2021-01-004819.

2 חברה פרטית המאוגדת בישראל, המוחזקת למועד דוח זה בשיעור של 60% בידי החברה (יצוין, כי למועד הדוח ומטעמים טכניים בלבד 

מניות החברה כאמור מוחזקת בנאמנות עבור החברה בידי ערך פיננסים כהלכה בע"מ).
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