טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
מסמך זה הינו טיוטת תשקיף ,וייתכנו שינויים בפרטים הנכללים בה .טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות הערך
המוצעים לציבור ואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת התשקיף.
לאור אופייה של החברה כחברת מחקר ופיתוח ועל רקע העדר הוודאות לגבי הצלחת המשך פיתוח מוצריה ,במקרה של כשלון
בפיתוח של מוצרי החברה ו/או כשלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצריה ו/או
מוצרים חדשים ו/או כישלון בהחדרת מוצריה לשוק ,עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה לרדת לטמיון .כחברת מחקר
ופיתוח נדרשת החברה לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי קבוע ממכירת מוצריה לשם מימון הוצאותיה השוטפות.

נוירוניקס בע"מ
)להלן" :החברה"(
תשקיף
הנפקה של
עד _____ מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.001ש"ח ע"נ כ"א של החברה )להלן" :מניות רגילות" ו" -מניה רגילה" ,לפי
העניין( בערך נקוב כולל של ____ ש"ח.
ביחד עם
עד ____________ כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם )להלן" :כתבי האופציה )סדרה  ,("(1הניתנים למימוש לעד
____________ מניות רגילות ,וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ,החל מיום
רישומם למסחר בבורסה ועד ליום ________________ ועד בכלל .כל כתב אופציה )סדרה  (1יהיה ניתן למימוש למניה רגילה
אחת )בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף  2.14לתשקיף( כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של __ ש"ח .כתב אופציה
)סדרה  ( 1שלא ימומש עד יום ____ )כולל( יפקע  ,יהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות שהיא  .לפרטים נוספים ראה סעיף
 2.14לתשקיף.
ניירות הערך מוצעים כדלהלן:
המניות מוצעות בזה לציבור בדרך של הצעה אחידה ,בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,התשס"ז) 2007-להלן:
"תקנות אופן הצעה לציבור"( ללא צורך בהודעה משלימה כאמור בסעיף )16א ( 2)(1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח  1968-ותקנות
ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז) 2007-להלן" :חוק ניירות ערך" ו" -ההודעה המשלימה" ,בהתאמה(.
במסגרת התשקיף מוצעות ____ יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה ,כשהרכב כל יחידה ומחירה המינימאלי הינם כדלקמן
)להלן" :היחידות"(:
הרכב יחידה

מחיר

__ מניות בנות  0.001ש"ח ע.נ .כל אחת במחיר של __ למניה

___ ש"ח

_____ כתבי אופציה )סדרה (1

ללא תמורה

סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

____ ש"ח

מחיר היחידה שיקבע במכרז לא יפחת מ  ___ -ש"ח ליחידה )להלן" :המחיר המינימאלי"(.
המכרז על מחיר היחידות המוצעות לציבור ייפתח ביום ___  2013בשעה  08:00וייסגר באותו היום בשעה .16:30
החברה לא תפרסם הודעה משלימה בדבר שינוי תנאי ניירות הערך המוצעים ,לרבות מחירם וכמותם לעומת התנאים שפורטו
בתשקיף.לתיאור השקעות שבוצעו בחברה טרם פרסום תשקיף זה ר' סעיפים  3.1ו 6.3-לתשקיף.

החברה הוכרה כחברת מו"פ כהגדרת מונח זה על פי תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ולפיכך ,חלות על החברה דרישות כקבוע
בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו )ר' פרק  1לתשקיף(.
חלק מתמורת ההנפקה על פי תשקיף זה תשמש להחזר הלוואת בעלים בסך של כ  1,584,136ש"ח .בדבר עסקאות בין החברה
לבין בעלי השליטה בחברה ראה פרק  8לתשקיף.
החברה קבעה בתקנונה הוראות המתירה לה להעניק פטור בהתאם לסעיף  259לחוק החברות ,התשנ"ט . 1999 -לפרטים בקשר
עם תקנון החברה ר' פרקים  4ו 7-לתשקיף זה.
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף הנפיקה החברה מניות בכורה ב ' בנות  0.1ש"ח ע"נ כ"א במחיר של  55.4דולר ארה"ב למניה
ומניות בכורה ג' בנות  0.1ש"ח ע"נ כ"א במחיר של  58.35דולר למניה .בהתחשב בפיצול הונה הרשום של החברה ביחס של
 ,1:100כמפורט בסעיף  3.2מחירים אלה עשויים להיות נמוכים ביותר מ 10%-מהמחיר האפקטיבי בהצעה על פי תשקיף זה,
בכפוף למחיר היחידה כפי שיקבע במכרז.

הצעת החברה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך שלה לציבור.
***
ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה הפועלת בתחום מחקר ופיתוח של
מכשירים רפואיים המצויות בשלב מסחרי התחלתי ולפיכך ,כרוכה ההשקעה כאמור בסיכון לאובדן כספי תמורת ההנפקה
תוך פרק זמן העלול להיות קצר ,זאת בין היתר ,לאור גורמי סיכון שיש בהם כדי להשפיע על החברה:
סיכונים מקרו כלכליים (1) :תנודות בשערי חליפין :החברה חשופה לסיכונים בשל שינויים בשערי החליפין של הש"ח
ומטבעות אחרים ( 2) .המשבר הפיננסי העולמי – לאלה עשויה להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה לגייס הון נוסף
העשוי להידרש להשגת יעדיה .סיכונים ענפיים (1) :שינוי במדיניות הרגולטורית :פעילות החברה מושפעת ממדיניות רשויות
הפיקוח במדינות השונות לאישור מוצריה  (2) .מדיניות שיפוי מבטחים רפואיים :פעילות החברה  ,מושפעת ממדיניות מבטחים
רפואיים בקשר עם זכאות מבוטחים לשיפוי ) ,( reimbursementואי זכאות מבוטחים להחזר הוצאות או החזר הוצאות בסכום
נמוך יפגעו בפוטנציאל המכירות ובתוצאותיה העסקיות של החברה (3) .זכויות קניין רוחני :פעילות החברה תלויה בשמירה על
זכויות קניין הרוחני של החברה שינויים בחקיקה הרלוונטית ,או אבדן יכולת להגן על זכויות החברה כאמור עלולים לפגוע
ביכולתה של החברה לפעול בשווקים (4) .אחריות לאיכות המוצר  -לחברה חשיפה לתביעות אזרחיות ופליליות מצד מטופלים
בגין איכות מוצריה ,במידה ויתגלו פגמים ו/או יתגלה בעתיד כי הם מזיקים(5) .שינויים במדיניות הניסויים הקליניים של
מדינות או רשויות רגולטוריות :החברה זקוקה לערוך ניסויים בבני אדם לשם הוכחת יעילות מוצריה .שינוי ברגולציה החלה
על ניסויים כאמור עשוי למנוע או לעכב את פיתוח מוצרי החברה ויפגע בפעילות החברה (6) .התפתחויות טכנולוגיות בתחום:
החברה חשופה להתפתחויות טכנולוגיות נוספות בתחום אשר עלולות לבטל את היתרונות הנוכחיים של מכשירי החברה(7) .
הליכים משפטיים בגין פעילות הניסויים הקליניים :פעילות בתחום המחקר והפיתוח הרפואי חושפת את החברה בפני
אפשרות להליכים משפטיים בקשר עם הניסויים שנערכו ו/או שייערכו בעתיד על ידי החברה .אין כל ודאות כי לא יתגלו בעתיד
תופעות לוואי הנגרמות כתוצאה מהניסויים .סיכונים ייחודיים לחברה (1) :תלות במימון חיצוני וקשיי מימון :לחברה תזרים
מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ,לפיכך לחברה קיימת תלות בקבלת מימון חיצוני (2) .ניסויים קליניים :אי הצלחת הניסויים
הקליניים אותם תערוך החברה בעתיד  ,עלול להשפיע מהותית לרעה על תוצאותיה של החברה ) (3כשלון פיתוח :אי הצלחת
פיתוחם של מוצרים אותם תפתח החברה ו/או אי קבלת רישוי למוצרים חדשים אלה תפגע בתוצאות החברה; ) (4תלות
החברה באנשי מפתח :לחברה תלות במנכ"ל ,מר בראור ובפרופ' פסקוואל ליאונה ,יו"ר הוועדה המדעית המייעצת .ככל שאלה
לא יתרמו לפעילות החברה ,תפקודה של החברה ותוצאותיה העסקיות עלולות להיפגע לכל הפחות למשך תקופת איתור
חלופות אפשריות ו (5) -אי קיום הוראות הדין על ידי מפיצים :החברה מסתמכת על מפיצים בטריטוריות השונות לשם עמידה
בדרישות הדין המקומי ולצורך רישוי ו/או שיווק מכשירים רפואיים .אי קיום הוראות הדין המקומי עשוי לחשוף את החברה
להליך משפטי.
לתיאור מלא בדבר גורמי הסיכון העשויים להשפיע על פעילות החברה ראה סעיף  6.35לתשקיף.
עד למועד התשקיף  ,לחברה נתהוו הכנסות מעטות בלבד מפעילותה.
נתוני רווח והפסד ותזרים המזומנים ,נטו של החברה מפעילות שוטפת באלפי ש"ח הינם כדלקמן )לפרטים מלאים ראה דו"ח
הדירקטוריון של החברה וכן דוחותיה הכספיים של החברה בפרק  9לתשקיף(
2010
2011
2012
)(6,810
)(7,180
)(7,636

829
הכנסות
415
רווח )הפסד( גולמי
)(6,758
)(6,198
הפסד מפעולות רגילות
)(7,794
)(6,961
הפסד
)(7,705
)(7,005
תזרים מזומנים
להסברי הדירקטוריון בנוגע לתוצאות העסקיות של החברה ראה סעיף  6.36לתשקיף.
לפרטים אודות עסקאות מהותיות שבוצעו בניירות ערך החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף ר' סעיף  3.2וסעיף 6.3
לתשקיף.

רואי החשבון של החברה ,בדוח רואה החשבון המבקר ליום  31בדצמבר  2012המצורף בפרק  9לתשקיף ,הפנו את תשומת לב
קורא הדוח ,מבלי לסייג את חוות דעתם ,לאמור בביאור 1ב לדוחות הכספיים ,בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי לאור
מצב עסקי החברה ותוכניות ההנהלה .יכולתה של החברה להמשיך ולפעול תלויה בגיוס מקורות למימון פעילויותיה .כמפורט
בביאור 1ב ,לחברה הפסד השנה בסך כ 6,961-אלפי ש"ח ,תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך כ 7,005 -אלפי ש"ח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012 ,ויתרת הפסד בסך  32,080אלפי ש"ח והון שלילי בסך  3,295אלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר .2012 ,גורמים אלה יחד עם גורמים נוספים מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
להערכת הנהלת החברה ,תוכל החברה להמשיך ולממן את פעילותה עד ליום  . 30.9.2013מעבר לתקופה האמורה המשך פעילותה
של החברה מותנה בגיוס מימון נוסף.
הדוחות הכספיים ליום  31לדצמבר  ,2012נערכו בהתאם לתקנות ניירות ערך )דו"חות כספיים שנתיים( ,התש"ע 2010-ובהתאם
לתקני דיווח כספי בינלאומיים )"תקני  .("IFRSהחברה אימצה לראשונה את תקני  IFRSבשנת  2011ולפיכך מועד המעבר
לדיווח על פי תקני  IFRSהינו  1בינואר ,2010 ,לפרטים ר' ביאור  2לדו"חות הכספיים של החברה המצורפים בפרק  9לתשקיף.
***
סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה צפויות להסתכם בכ ___-אלפי ש"ח המהווים כ-
__ %מהתמורה המיידית של ההנפקה ברוטו )לפי המחיר המינימאלי(.
להנפקה זו לא נקבע סכום מינימאלי.
המנהלים הראשיים של קונסורציום החתמים :לידר הנפקות ) (1993בע"מ  .לפרטים בדבר הסכם החיתום ולהתחייבות לשיפוי
החתמים – ראה סעיף _ לתשקיף.
עותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו www.tase.co.il
תאריך התשקיף __ :במאי 2013
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פרק א'  -מבוא
1.1

החברה
נוירוניקס בע"מ )להלן" :החברה"( התאגדה ביום  27בינואר  ,2008כחברה פרטית על פי
חוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"(.
ההנפקה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה .לאחר
הנפקת ניירות הערך של החברה ורישומם למסחר על פי תשקיף זה תהפוך החברה לחברה
ציבורית ,כמשמעותה בחוק החברות.

1.2

היתרים ואישורים

1.2.1

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

1

ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,להנפקתם ולפרסום התשקיף.
1.2.2

עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום
העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף.

1.2.3

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

1.2.4

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( ,נתנה את אישורה לרשום בה
למסחר את המניות הקיימות בהון החברה ואת המניות המוצעות לציבור על פי תשקיף
זה ,את כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ואת המניות
שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  (1וכן את כל המניות שתנבענה ממימוש
אופציות לא רשומות שהוענקו לניצעים כמפורט בסעיף  3.7לתשקיף.
אישור הבורסה לרישום ניירות הערך האמור כפוף לקיום שווי ושיעור אחזקות ציבור,
כנדרש מחברה חדשה מסוגה ,לקיום פיזור מזערי במניות ולקיום הון עצמי ,כפוף
להשלמת פיצול הון המניות בחברה ,הגדלת ההון הרשום ,השוואת הזכויות הנלוות
למניות החברה ,החלפת תקנון החברה כמפורט בסעיף  3.2לתשקיף ולפרסום דיווח מיידי
בנוגע לעניין זה.
יום לאחר מועד המכרז ,כהגדרתו בסעיף  2.2.1לתשקיף והכל כמפורט בסעיף 2.2
לתשקיף ,תפרסם החברה דוח מיידי בדבר קיומם של התנאים לרישום למסחר.

 1לתאריך טיוטה זו טרם התקבלו ההיתרים והאישורים כאמור.
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אין לראות באישור הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף או
למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של
ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם מוצעים.
החברה הוכרה כחברת מו"פ כהגדרת מונח זה על פי תקנון הבורסה והנחיות מכוחו
ולפיכך ,חלות על החברה דרישות כקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו .החברה
השקיעה במחקר ופיתוח ,במהלך התקופה של שלוש השנים שקדמו למועד הבקשה
לרישום למסחר סך העולה על  3מליון ש"ח וכן קיבלה את אישור המדען הראשי במשרד
התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,המכיר בסכומי ההשקעות שביצעה החברה במחקר
ובפיתוח כאמור לעיל .התחום העיקרי בו עוסקת החברה ובו היא מתכוונת לעסוק
בתקופה שלאחר הרישום למסחר על פי תשקיף זה ,הינו מחקר ופיתוח בתחום מדעי
החיים ועוסקת בפיתוח ייצור שיווק ומכירה של מכשור רפואי לטיפול במחלות
נוירולוגיות ניווניות ובפרט במחלת האלצהיימר )כמפורט בפרק  6לתשקיף( .בהתאם לכך
ניתן אישורה העקרוני של הבורסה לרישום למסחר על פי קריטריונים של חברת מחקר
ופיתוח.
1.3

ההון

1.3.1

הון המניות
בהנחת השלמת ההנפקה נשוא תשקיף זה ,הון המניות של החברה הינו  200,000ש"ח
המחולק כדלקמן )לפרטים ראה ס' :(3.1

1.3.2

סוג המניות

רשום

מניות רגילות
בנות  0.001ש"ח

200,000,000

מונפק ונפרע

מונפק ונפרע

במועד
התשקיף

מיד לאחר
ההנפקה

33,043,100

______

מונפק ונפרע
בדילול מלא

2

הון עצמי
ההון העצמי של החברה ליום  31בדצמבר  2012הינו כדלקמן:
הון מניות )מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כל אחת(

אלפי ש"ח
31

פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות תשלום מבוסס מניות

26,944
351

קרן הון בגין עסקה עם בעל שליטה
כתבי אופציה

1,085
374

יתרת הפסד

)(32,080

 2בהנחה שכל כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,וכל כתבי האופציה הלא רשומים שהוקצו
לניצעים אחרים ימומשו למניות.
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)(3,295
סך הכול גרעון בהון עצמי
ההון העצמי של החברה לאחר ההנפקה על פי תשקיף זה ובהתבסס על ההון העצמי על פי הדוחות
הכספיים של החברה ליום ה  31-בדצמבר ) 2012בניכוי התחייבויות לבעלי עניין ובניכוי הוצאות
הנפקה( יעמוד על ____ מיליון ש''ח בהנחת גיוס של ____ מיליון ש''ח.
1.4

הגדרות
דולר -
הבורסה -

דולר ארצות הברית.
הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ.

החברה -
חוק החברות -

נוירוניקס בע"מ.
חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

חוק ניירות ערך -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

מקינזי-

 ,McKenzie Jordan and Cie, Incחברה בבעלותו המלאה של מר בינדר,
בעל השליטה בחברה.

מר בינדר-

מר גיום בינדר ,יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה .לפרטים
אודות מר בינדר ר' ס'  7.1לתשקיף .לפרטים אודות החזקותיו של מר
בינדר ,ואודות ייפויי כח אשר נמסרו לו מחברים אחרים לקבוצת
השליטה ,ר' ס'  3.3לתשקיף ולפרטים בדבר הגמול המשולם למר בינדר
ר' סעיף  8.1.5לתשקיף.
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פרק  - 2פרטי ההצעה
.2.1

ניירות הערך המוצעים
מוצעים בזה לציבור ניירות הערך שלהלן על ידי החברה:
.2.1.1

עד ____ מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.001ש"ח ע"נ כ"א של החברה בערך
נקוב כולל של ____ ש"ח )להלן" :המניות"(;

.2.1.2

עד ____ כתבי אופציה )סדרה  ,(1רשומים על שם )להלן" :כתבי האופציה )סדרה ,("(1
הניתנים למימוש לעד ___מניות רגילות ,וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה ,החל
מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום ________________ ועד בכלל .כל כתב
אופציה )סדרה  (1יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת )בכפוף להתאמות כמפורט
בסעיף  2.13.2להלן( כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של __ ש"ח .כתב
אופציה )סדרה  (1שלא ימומש עד יום ____ )כולל( יפקע ,יהיה בטל ולא יקנה למחזיק
בו כל זכות שהיא.

.2.1.3

)המניות וכתבי האופציה )סדרה  (1להלן בפרק זה "ניירות ערך" או "ניירות ערך
המוצעים"(.

.2.1.4

הצעת ניירות הערך
ניירות הערך מוצעים לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות ניירות ערך )אופן
הצעת ניירות ערך לציבור( ,התשס״ז  ,2007-ב  ____ -יחידות )להלן :״היחידות״( בדרך
של מכרז על מחיר היחידה ,כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:

___ מניות בנות  0.001ש"ח ערך נקוב כל אחת במחיר של ___ ש"ח

____ ש"ח

למניה ,במחיר כולל של
____ כתבי אופציה )סדרה (1

ללא תמורה

סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

____ ש"ח

מחיר היחידה שיקבע במכרז לא יפחת מ  ____-ש"ח ליחידה )להלן" :המחיר
המינימאלי"(.
הערך הכלכלי של כתב אופציה )סדרה  (1הינו כ  _____ -ש"ח והמחיר האפקטיבי למניה
הינו כ  ______ -ש"ח .הערך הכלכלי כאמור מבוסס על נוסחת החישוב שנקבעה
בהנחיות הבורסה לחישוב ערך כלכלי של כתב אופציה ,כאשר המניה מונפקת ביחד עם
כתבי אופציה ,בהתבסס על סטיית תקן שבועית של ___ %ושיעור היוון שנתי של __.%
החברה עשויה לבצע הקצאה נוספת של יחידות ,כמפורט בסעיף  2.3.4להלן.
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.2.2

המכרז על מחיר היחידה
.2.2.1

רשימת החתימות
רשימת החתימות ליחידות המוצעות לציבור בדרך של מכרז תפתח ביום __ בשעה 8:00
ותיסגר באותו יום בשעה ) 16:30להלן":יום המכרז" או "יום הגשת הבקשות(.

.2.2.2

הגשת בקשות לרכישת יחידות
את הבקשות לרכישת היחידות המוצעות יש להגיש לחברה באמצעות לידר הנפקות
) (1993בע"מ )להלן" :רכז ההנפקה"( ,או באמצעות חברי הבורסה )להלן ביחד:
"המורשים לקבלת בקשות"( ,לא יאוחר משעה  16:30ביום הגשת הבקשות.
)א(

בקשות תוגשנה על גבי טפסים הניתנים להשגה אצל המורשים לקבלת
בקשות .כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לקבל את ניירות הערך
שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ,בהתאם לתנאי תשקיף
זה וייחשב כמתחייב לשלם את מלוא תמורת היחידות שהוא זכאי לקבלן
בהתאם לתוצאות המכרז ,כפי שתודיע על כך החברה ,כמפורט להלן .הבקשות
לרכישה הינן בלתי חוזרות.
המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה ,החתמים וכלפי
רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו
באמצעותם ואשר נענו במלואן ,או בחלקן.

)ב(

לא ניתן להגיש בקשות לפחות מיחידה אחת .הבקשות תוגשנה ביחידות
שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה יראו אותה כבקשה
המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד ,וחלק כלשהו של
יחידה הנקוב בה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה.

)ג(

המבקש יציין על גבי בקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת
מחיר היחידה המוצע על ידו אשר לא יפחת ממחיר היחידה המינימאלי.

)ד(

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים ,ובלבד שמרווחי
המחיר הנקובים יהיו בסך של  0.10ש"ח ,באופן שבו המדרגה הראשונה שבה
ניתן להזמין יחידות מעל למחיר המינימאלי הינה __ ש"ח ולאחריה ניתן
להזמין יחידות במחיר של ___ ש"ח  ___ ,ש"ח וכו'.
"מבקש" לצורך פרק זה ,יחד עם בן משפחתו הגר עימו.
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בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר השעה  16:30ביום
המכרזלא תיענה על ידי החברה .הבקשות לרכישת יחידות תועברנה לרכז
ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז עד השעה ,17:30
במעטפות סגורות ,אשר תשמרנה סגורות עד למועד האחרון להגשת הבקשות,
ותוכנסנה לתיבה סגורה על ידי רכז ההנפקה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו
ישירות אליו .
בקשות שתוגשנה במכרז שלא ננקב בהן מחיר יחידה כלשהו ,או שנקוב בהן

)ה(

מחיר יחידה נמוך ממחיר היחידה המינימאלי ,יראו אותן כאילו לא הוגשו
כלל.
.2.3

הליך המכרז
.2.3.1

פתיחת המעטפות
ביום המכרז ,לאחר השעה  ,17:30תיפתח התיבה וכן יפתחו המעטפות בנוכחות רואה
החשבון של החברה אשר יפקח על נאותות הליכי המכרז ,ויסוכמו ויעובדו תוצאות
המכרז.

.2.3.2

אופן קביעת מחיר היחידה והקצאת היחידות
"מחיר המכירה"  -המחיר הגבוה ביותר שבו או שבמחירים גבוהים ממנו הוגשו
הזמנות לרכישת כל ניירות הערך שהוצעו בתשקיף; הייתה כמות ניירות הערך
שלגביהם הוגשו הזמנות קטנה מהכמות בתשקיף -המחיר המינימאלי ליחידה.
"הכמות שנותרה לחלוקה" -כמות ניירות הערך שהוצעה בתשקיף ,לאחר שנוכתה
ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה.
הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה תעשה באופן של הצעה אחידה כמפורט בתקנות
ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,תשס"ז) 2007-להלן":תקנות ההצעה"(,
במחיר המכירה שייקבע במכרז ,באופן המפורט להלן.

.2.3.3

אופן חלוקת היחידות למבקשים
)א(

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה ,יפחת
מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור -תענינה כל הבקשות
במלואן ,בכפוף להתקיימות דרישות הבורסה ,כמפורט בסעיף  2.7.2להלן,
ובהתחשב במניות אשר רכישתן מובטחת בחיתום כמפורט בסעיף .2.14
במקרה כזה ,המחיר ליחידה שייקבע יהיה המחיר המינימאלי ליחידה.

)ב(

במקרה בו המספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה,
יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור ,תונפקנה כל
היחידות המוצעות במכרז במחיר המכירה ,אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר
שבו )ו/או במחירים גבוהים ממנו( הוגשו במכרז בקשות לרכישת כל
היחידות המוצעות לציבור.
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)ג(

הקצאת היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה במחיר המכירה,
תעשה באופן הבא:
)ג(.1

בקשות הנוקבות במחיר הנמוך ממחיר המכירה -לא תענינה.

)ג(.2

בקשות הנוקבות במחיר גבוה ממחיר המכירה  -תענינה במלואן.

)ג(.3

בקשות הנוקבות במחיר המכירה ,לרבות בקשות שהוגשו על ידי
משקיעים מסווגים  -תענינה באופן יחסי ,כך שכל מבקש )לרבות
משקיע מסווג( יקבל מתוך מספר היחידות המוצעות לציבור
שיוותר לחלוקה ,לאחר ההקצאה בגין בקשות הנוקבות במחיר
גבוה ממחיר המכירה ,חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות
שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר שייקבע לבין המספר הכולל של
היחידות הכלולות בכל הבקשות בהן ננקב המחיר שייקבע מעוגל
ליחידה הקרובה.

)ד(

אם ההקצאה כאמור בסעיף )ג( לעיל לא תביא לכך שיתקיים פיזור מזערי
של המניות כמפורט בסעיף  2.7.2להלן ,אזי תבוצע ההקצאה במחיר
המכירה על פי סעיף זה כדלהלן:
)ד(.1

בקשות הנוקבות במחיר הנמ וך ממחיר המכירה – לא תיענינה.

)ד(.2

בקשות הנוקבות במחיר המכירה כאמור לעיל או גבוה ממנו -
תיענינה באופן יחסי ,כך שכל מזמין יקבל מתוך סך היחידות
המוצעות ,מספר יחידות השווה ליחס שבין מספר היחידות
שהזמין בבקשתו הנוקבת במחיר שייקבע או במחיר גבוה ממנו,
לבין מספר היחידות שבכל הבקשות במכרז בהן ננקב מחיר
במכירה או מחיר גבוה ממנו מעוגל ליחידה הקרובה.

)ד(.3

אם גם על פי ההקצאה כאמור בסעיף )ד( לעיל לא יתקיים פיזור
מזערי כמפורט בסעיף  2.7.2להלן ,תבוצע הקצאה מחדש לצורך
קביעת מחיר רכישה חדש אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי
ואשר יהיה מחיר הרכישה הגבוה ביותר שבו יהיה ניתן להקצות
את ניירות הערך המוצעים לציבור באופן שיתקיימו דרישות
הפיזור המזערי כמפורט בסעיף  2.7.2להלן ,ובלבד שלמזמין לא
יוקצו יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר גבוה מזה
שנקב בבקשתו )להלן" :מחיר הרכישה החדש"( .נקבע מחיר
רכישה חדש כאמור ,תיעשה ההקצאה כאמור בסעיף )ד( לעיל
ובמקום מחיר הרכישה שייקבע ייראה כאילו נאמר מחיר
הרכישה החדש .בקשות הנוקבות במחיר רכישה נמוך ממחיר
הרכישה החדש לא תיענינה.
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)ד(.4

אם גם כתוצאה מהקצאה לפי סעיף )ד( 3לעיל לא יתקיים פיזור
מזערי כמפורט בסעיף  2.7.2להלן ,לא יוקצו ניירות ערך על פי
תשקיף זה ותבוטל ההנפקה לציבור .

)ד(.5

אם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות ,הם
יעוגלו ,כפי שיקבע רכז ההנפקה .עודפים של יחידות שיוותרו
כתוצאה מהעיגול כאמור ,יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר
שיקבע.

.2.3.4

הקצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז
נוסף על האמור בסעיף  2.3.3לעיל ,במקרה בו תהא חתימת יתר ,כהגדרתה בתקנות
ההצעה ,תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר
המכירה או במחיר הגבוה ממנו ,או במחיר לפי הוראות תקנה )7ד( לתקנות ההצעה,
לפי העניין ,כמות נוספת של ניירות הערך בהיקף שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים
) (15%מהכמות שהוצעה על פי תשקיף זה )____ מניות רגילות )להלן":ההקצאה
הנוספת לכלל המזמינים" ,או "ההקצאה הנוספת"( ,אשר יוקצו בהתאם לתקנה 7
לתקנות אופן הצעה .בהתאם לתקנה  7לתקנות ההצעה:
)א(

למזמינים ניירות ערך במחיר גבוה ממחיר המכירה בהצעה אחידה תוקצה
מלוא הכמות שהזמינו;

)ב(

למזמינים ניירות ערך במחיר המכירה בהצעה אחידה ,תוקצה כמות ניירות
ערך לפי חלקה היחסי של הזמנתו ומתוך סך כל ההזמנות שהוגשו באותו
המחיר;

)ג(

על אף האמור בסעיפים )א( ו ) -ב( ,במקרה שלא יושג פיזור מזערי של
החזקות הציבור כמשמעותו לפי תקנון הבורסה אם תבוצע ההקצאה
כאמור בסעיפים )א( ו ) -ב( ,למזמינים ניירות ערך במחיר המכירה בהצעה
אחידה או במחיר גבוה ממנו ,החברה תהא רשאית להחליט כי תוקצה
כמות ניירות ערך לפי חלקה היחסי של כל הזמנה מתוך סך כל ההזמנות
שהוגשו על ידם;

)ד(

לא הושג פיזור מזערי של החזקות הציבור בהקצאה כאמור בסעיפים )א(
עד )ג( ,החברה תהא רשאית לקבוע להנפקה מחיר הנמוך ממחיר המכירה
בהצעה אחידה ,שהוא המחיר הגבוה ביותר שבו יושג הפיזור המזערי
האמור ,ובלבד שלמזמינים במחיר מסוים לא תינתן עדיפות בשיעור
ההקצאה מהזמנתם על פני מזמינים במחיר גבוה יותר.
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יובהר כי על פי תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,תשס"ז
 " ,2007חתימת יתר" ,משמע היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהןהזמנות במחיר המכירה בהצעה אחידה לבין הכמות שנותרה לחלוקה,
ובלבד שהוא עולה על  1ו " -הכמות שנותרה לחלוקה" ,משמע כמות ניירות
ערך שהוצעה בתשקיף ,לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות ערך שהוגשו
לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה בהצעה אחידה.

.2.4

חשבון מיוחד
.2.4.1

סמוך לפני תאריך המכרז ,יפתח רכז ההנפקה ,אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות
מיוחד על שם החברה בקשר להנפקה וימסור למורשים לקבלת הבקשות את פרטיו
)להלן":החשבון המיוחד"( .החשבון המיוחד ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי
עבור ובשם החברה ,בהתאם לחוק ניירות ערך ,ויופקדו בו הסכומים ששולמו בין
היתר בגין היחידות המוצעות שהבקשות לרכישתן נענו במלואן או בחלקן ואשר
הבקשות לרכישתן הוג שו באמצעות המורשים לקבלת בקשות .כל עוד לא הועברה
תמורת ההצעה לחברה ,תוחזק התמורה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות
שקליים ונושאי ריבית על בסיס יומי.

.2.4.2

היה והתקיימו במלואן דרישות הבורסה לעניין שווי ושיעור אחזקות הציבור במניות,
פיזור מזערי במניות ולעניין יתר התנאים לרישום למסחר המפורטים בסעיפים ,2.7.1
 2.7.2ו  2.7.3 -להלן ,יעביר רכז ההנפקה ,תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו
כספי ההנפקה את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד ,בצירוף פירות שנצברו
בגינם ובניכוי הסכומים שיש לשלם על פי הסכם החיתום 1,וזאת כנגד העברת תעודות
בגין המניות ,ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה על ידי החברה למזרחי טפחות
חברה לרישומים בע"מ )להלן":החברה לרישומים"(.

.2.4.3

אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  2.4.2לעיל ,תבוטל
ההנפקה ,לא יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים מהמזמינים.

.2.5

הודעה על תוצאות הנפקה ,פיצול וויתור
.2.5.1

ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות עד שעה  ,10:00תימסר הודעה על
ידי רכז ההנפקה ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,למבקשים אשר בקשותיהם
נענו במלואן או בחלקן .ההודעה תציין את המחיר ליחידה שנקבע במכרז ,כמות
היחידות שתוקצינה ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן.

 1החברה טרם התקשרה בהסכם חיתום או הפצה.
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.2.5.2

ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות עד השעה  ,12:00יעבירו
המבקשים שהזמנותיהם לרכישת ניירות ערך בהנפקה נענו ,באמצעות המורשים
לקבלת בקשות ,לרכז ההנפקה את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור היחידות ,אשר
לגביהן נענתה ההצעה ,לחשבון המיוחד כאמור בסעיף  2.4לעיל.

.2.5.3

ביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות תודיע החברה בדוח מיידי לרשות
ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז ,ותוך שלושה ימי עסקים נוספים שלאחר
מכן תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית.

.2.6

משקיעים מסווגים
.2.6.1

משקיעים מסווגים ,כהגדרתם להלן ,מפורטים בטבלה בסעיף  2.6.10להלן )להלן
בסעיף זה" :משקיעים מסווגים"( התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש במכרז
בקשות לרכישת ____ יחידות ,המהוות  80% -מתוך ____ היחידות המוצעות
לציבור על פי תשקיף זה ,בכמות ,בהרכב היחידה ובמחיר המפורטים בטבלה להלן.

.2.6.2

"משקיע מסווג" משקיע המנוי בסעיף 15א)ב() (1או ) (2לחוק ניירות ערך.

.2.6.3

בסעיף זה "חתימת יתר"  -היחס שבין כמות ניירות הערך שלגביהם הוגשו הזמנות
במחיר המכירה בהצעה האחידה ,לבין הכמות שנותרה לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה
על אחד.

.2.6.4

במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים המסווגים לפי התחייבות
מוקדמת שנתן תיעשה באופן הבא:
)א(

לא עלתה חתימת היתר על חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג 100%
מהכמות שהתחייב לרכוש.

)ב(

עלתה חתימת היתר על חמש ,יוקצו לכל משקיע מסווג  50%מהכמות
שהתחייב לרכוש.

לא הייתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור לעיל תוקצה
הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים מסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת
מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו המחיר.
במקרה בו לא תתקיים חתימת יתר ,הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת המכרז תחשבנה
כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת ניירות הערך למזמינים.
.2.6.5

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים וההיענות להם על פי סעיף
 2.15.10להלן ערב פרסום תשקיף זה נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות
ההצעה.

.2.6.6

המחיר בו יוקצו המניות למשקיעים המסווגים יהיה זהה למחיר בו יוקצו ניירות
הערך לציבור.
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משקיע מסווג רשאי ביום המכרז ,עד לסגירת רשימת החתימות במכרז ,בהודעה בכתב
שימסור לרכז ההנפקה ,לשנות את המחיר ליחידה בו נקב בהתחייבותו ובלבד שמחיר היחידה
יהא גבוה מהמחיר הנקוב בהזמנתו כמפורט בסעיף  2.15.10להלן.
משקיעים מסווגים רשאים להזמין במועד המכרז כמות יחידות העולה על זו הנקובה
בהתחייבותם המוקדמת ,ואולם יחידות עודפות שיוזמנו ,לא ייחשבו כהזמנות משקיעים
מסווגים לעניין התשקיף ,אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור.
בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים תחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך
קביעת מחיר ליחידה.
.2.6.7

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות
חברי הבורסה ,ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז עד בשעה  14:00ותופקד
על ידו בחשבון המיוחד .

.2.6.8

המשקיעים המסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות
שיוקצו להם החל ממועד רישומם למחסר בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות
חסימה.

.2.6.9

המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של __%
מהתמורה ברוטו שתתקבל בפועל בגין ביחידות שביחס אליהם התחייבו
המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות כשהיא מחושבת על פי המחיר המינימאלי
ליחידה .יובהר כי התמורה כאמור אינה כוללת את התמורה העתידית אותה
החברה עשויה לקבל בשל מימוש כתבי האופציה )סדרה  (1שיונפקו במסגרת
הנפקת היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות.
העמלה תחולק בין המשקיעים המסווגים לפי חלקם היחסי ביחידות למשקיעים
המסווגים ,כמפורט להלן.

.2.6.10

להלן פירוט המשקיעים המסווגים ,כמות היחידות ומחיר היחידה לה התחייב כל
אחד מהם:

קשר לחתם

שם המשקיע המסווג

מס' היחידות

מחיר היחידה
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.2.6.11

התמורה בגין היחידות שיירכשו על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז
ההנפקה באמצעות המפיצים ,בהתאם למפורט בסעיף  2.4.1לעיל ,ותופקד על ידו
בחשבון המיוחד הנזכר בסעיף  2.4.1לעיל.

.2.7

רישום למסחר בבורסה
ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה )לרבות במסגרת ההקצאה הנוספת ,כמפורט בסעיף 2.3.4
לעיל ,אם וככל שתבוצע( ,וכן המניות הקיימות בהון החברה ,והמניות שינבעו מאופציות לא
רשומות שהונפקו לבעלי מניות ,לעובדים ,נושאי משרה ,דירקטורים ,יועצים ,נותני שירותים של
החברה )כמפורט בסעיפים  3.3ו  3.7 -להלן( ולמפיצים )כמפורט בסעיפים  2.14לתשקיף( ,מיועדים
להירשם למסחר בבורסה ,אשר נתנה את אישורה לכך .תוך שני ימי עסקים לאחר יום הגשת
הבקשות ,תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את כל המניות הקיימות בהון החברה
נכון למועד התשקיף ,את ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה )לרבות במסגרת ההקצאה
הנוספת ,כמפורט בסעיף  2.3.4לעיל ,אם וככל שתבוצע( ,ואת המניות שינבעו מאופציות לא
רשומות שהונפקו לבעלי מניות ,עובדים ,יועצים ,נותני שירותים ומפיצים .אישור הבורסה האמור
כפוף לדרישות הבורסה כמפורט בסעיפים  2.7.1עד  2.7.3להלן כמפורט בסעיף  1.2לתשקיף זה.

.2.8

פיזור מזערי ,שיעור ושווי
.2.8.1

על פי הנחיות הבורסה ,רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה מותנה בכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום
למסחר לא יפחת מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה
הנרשמת בבורסה )לעיל ולהלן" :דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור"(.

.2.8.2

על פי הנחיות הבורסה ,רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה
2

בבורסה מותנה בפיזור מזערי של החזקות הציבור במניות כמפורט בטבלה להלן :

2

סוג נייר הערך

מס' מחזיקים מזערי

שווי החזקה מזערי למחזיק

מניות

35

 16,000ש"ח

החברה הוכרה כחברת מו"פ כהגדרת מונח זה בהנחיות הבורסה .לפרטים ראה פרק  1לעיל.
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בסעיף זה "מחזיק"  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי
למחזיק הנדרש על פי סעיף  2.7.2זה או מחזיק ביחד עם אחרים ,ששווי החזקותיהם
במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
.2.8.3

כן מותנה הרישום למסחר ,כי הון המניות המונפק יהיה מורכב מסוג אחד של מניות
)מניות רגילות בנות  0.001ש"ח ע.נ.(.

.2.8.4

לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים  2.7.1עד  2.7.3ו  2.4.2 -לעיל תבוטל
ההנפקה על פי תשקיף זה ,ולא ירשמו למסחר בבורסה ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה.

.2.8.5

התבטלה ההנפקה כאמור לעיל ,תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך
ולבורסה ,ותפרסם החברה הודעה ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים
יומיים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

.2.8.6

המניות וכתבי האופציה יסחרו בבורסה בנפרד והמסחר בהם יחל סמוך לאחר
רישומם למסחר.

.2.9

הימנעות מעשיית הסדרים
.2.9.1

החברה והדירקטורים מתחייבים ,בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע מלעשות
הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר להצעת ניירות ערך ,הפצתם ופיזורם
בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור
את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.

.2.9.2

החברה והדירקטורים מתחייבים ,בחתימתם על תשקיף זה ,להודיע לרשות על כל
הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר להצעת ניירות ערך ,הפצתם ופיזורם בציבור,
הסותר את ההתחייבויות כאמור בסעיף  2.8.1לעיל.

.2.9.3

החברה והדירקטורים מתחייבים ,בחתימתם על תשקיף זה ,להימנע מלהתקשר עם
צד ג' כלשהו בקשר להצעת ניירות ערך ,הפצתם ופיזורם בציבור ,שלפי מיטב ידיעתם
ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  2.8.1לעיל.

.2.9.4

החברה המציאה לרשות ניירות ערך ,בתאריך פרסום תשקיף זה ,התחייבויות
חתומות על ידי חברי קבוצת השליטה כמפורט בסעיף 3.4על פיה התחייבו חברי
קבוצת השליטה לנהוג על -פי האמור בסעיפים  2.8.1 – 2.8.3לעיל.

.2.9.5

החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא
התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות סעיף זה .החברה תעביר לרשות ניירות ערך
העתק ממסמכי ההתחייבויות של המורשים לקבלת בקשות כאמור .

.2.10

הימנעות מדילול הון
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בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה ,לא תעשה
החברה כל פעולה ,להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה ,אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו
בתקנות ניירות הערך )פרטי התשקיף ,מבנהו וצורתו( ,התשכ"ט – .1969
.2.11

הזמנות בעלי מניות במסגרת ההנפקה לציבור
בעלי המניות בחברה יהיו רשאים להגיש הצעות לרכישת יחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף
זה.

.2.12

מכתבי הקצאה ותעודות מניה
נענתה החברה לבקשה לרכישת יחידות על פי תשקיף זה ,כולה או מקצתה ,תעביר החברה
למזמינים שבקשתם לרכישת יחידות נענתה ,תוך יום עסקים אחד מהיום בו נתקבלו הכספים אצל
רכז ההנפקה ,את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ואשר תמורתן שולמה
במלואה ,על ידי משלוח תעודות מניה בגין המניות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציה )סדרה (1
לחברה לרישומים .העברת ניירות הערך המוצעים לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו
דרישות פיזור מזערי ושווי ושיעור החזקות ציבור ויתר התנאים לרישום כאמור בסעיפים  2.7.1עד
 2.7.3לעיל.
התעודות ומכתבי ההקצאה תהיינה ניתנות להעברה ,לפיצול או לויתור לטובת אחרים על ידי
הגשת בקשה על כך לחברה בנוסח המקובל למטרה זו ,בצירוף התעודה או מכתב ההקצאה .כל
ההוצאות הכרוכות בהעברה ,פיצול או ויתור ,כאמור ,והיטלים אחרים אם יהיו כאלה ,יחולו על
המבקש וישולמו על ידו .כל המניות ,הקיימות והמוצעות והמניות אשר ינבעו ממימוש האופציות
הלא רשומות ,וכן המניות אשר ינבעו ממימוש כתבי האופציה יירשמו במרשם בעלי המניות של
החברה על שם החברה לרישומים.

.2.13

מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי תשקיף זה
כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך
המוצעים .האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל או
תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים ,ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי
בנדון .מומלץ לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים
המיוחדים לו.
מובהר ,כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד התשקיף וכי שינוי בדיני
המס עשוי להוביל לתוצאות שונות .כמו כן ,יובהר ,כי האמור להלן אינו מתייחס למחזיקים
שאינם תושבי ישראל ,אלא למחזיקים תושבי ישראל בלבד.
ביום  1בינואר  2006נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  ,(147התשס"ה – 2005
)להלן בסעיף זה" :תיקון  "147או "התיקון"( .בעקבות התיקון חלו שינויים ניכרים בהוראות
פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א – ) 1961להלן – "הפקודה"( .נכון לתאריך התשקיף,
טרם התגבשה פרקטיקה מקובלת בנוגע לחלק מהוראות התיקון ,וכן לא קיימת פסיקה המפרשת
הוראות אלה.
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בנוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה הכנסת את תיקון  169לפקודה )"תיקון  ("169אשר פורסם
ברשומות ביום  31בדצמבר ) 2008ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,(2009וביום  23ביולי  2009התקבל
בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ו-
 ,(2010התשס"ט  ,2009 -אשר כלל את תיקון מס'  171לפקודה )יחד להלן" :התיקון הנוסף"(.
כמו כן ביום  5בדצמבר  2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( התשע"ב
 ) 2011להלן" :החוק לשינוי נטל המס"( אשר מרבית הוראותיו בתוקף החל מיום  1בדצמבר .2012תיקונים אלו משנים באופן ניכר את הוראות הפקודה ביחס למיסוי שוק ההון.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה )להלן – "ניירות הערך"(
הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

.2.13.1

שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות ערך סחירים
)א(

בהתאם להוראות חלק ה' לפקודה ובהתאם להוראות תיקון  ,147במכירה
של ניירות הערך המונפקים על פי תשקיף זה) ,לרבות במכירת מניות
שתנבענה ממימוש כתבי האופציה( )להלן" :ניירות הערך"( חבר בני אדם
יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף
)126א( לפקודה )משנת המס .(25% - 2012

)ב(

רווח הון ריאלי ממכירת ניירות הערך ,המופק בידי יחיד תושב ישראל,
שההכנסה ממכירת ניירות ערך אינה מהווה בידיו "הכנסה מעסק" ,יתחייב
במס בשיעור המס השולי החל עליו כקבוע בסעיף  121לפקודה אך בשיעור
שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם
הכנסתו החייבת.

)ג(

חרף האמור לעיל ,רווח הון ריאלי במכירת ניירות הערך בחבר בני אדם
שבו המוכר הוא יחיד שהוא בעל מניות מהותי במועד מכירתו של נייר
הערך או במועד כלשהו ב –  12החודשים שקדמו למכירה ,יחויב במס
בשיעור שלא יעלה על  .30%יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה –
יחיד ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר ,ב – 10%
לפחות ,באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה )להלן ולעיל" :בעל מניות
מהותי"(.
"יחד עם אחר" – יחד עם קרובו ,וכן יחד עם מי שאינו קרובו ויש ביניהם
שיתוף פעולה דרך קבע על פי הסכם בעניינים מהותיים של חבר בני האדם,
במישרין או בעקיפין.
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)ד(

על אף האמור לעיל ,יחיד שההכנסה ממכירת ניירות הערך מהווה בידיו
"הכנסה מעסק" או "עסקת אקראי בעלת אופי מסחרי" על פי הוראות
סעיף  (1)2לפקודת מס הכנסה יתחייב במס בגין רווחיו ממכירת ניירות
הערך בהתאם לשיעור המס השולי כקבוע בסעיף  121לפקודה )בשנת המס
 – 2013עד  50%כולל המס על הכנסות גבוהות(.
בכפוף לתנאים הנקובים בסעיף  (2)9לפקודה ,קרן נאמנות חייבת תתחייב
במס בגין רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך ,בשיעורים החלים על
יחיד שההכנסה מהמכירה אינה מהווה עבורו "הכנסה מעסק או ממשלח
יד" אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בדין .קרן נאמנות פטורה וגופים
הפטורים ממס בהתאם להוראות סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים ממס בגין
רווחי הון ממכירת ניירות הערך כאמור.

)ה(

תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( יהיה פטור ממס על רווחי הון הנובעים
ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל מכח סעיף )97ב (2לפקודה,
למעט אם רווח ההון הינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל או ממכירת
מניה בקרן להשקעות במקרקעין .האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת
חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל בשיעור העולה על עשרים וחמישה
אחוזים ) (25%במישרין או בעקיפין ,לבד או ביחד עם אחר ,או ביחד עם
תושב ישראל אחר באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה ,בהתאם
לקבוע בסעיף  68א לפקודה .רווח ההון הינו כפוף להוראות אמנת המס
)אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ.

.2.13.2

ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך סחירים
)א(

בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון
במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(,
התשס"ג –  ,2002חייב )כהגדרת מושג זה בתקנות האמורות( המשלם
למוכר תמורה במכירת נייר ערך סחיר ,ינכה מס במקור בשיעור של מס
החברות ) 25%נכון להיום( מרווח ההון הריאלי במקרה שהמוכר הוא חבר
בני אדם ומס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי במקרה שהמוכר הוא
יחיד ,זאת ,בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור
ובכפוף לקיזוז הפסדים המותרים למנכה לביצוע בעת הניכוי במקור )לאחר
קבלת אישור המנהל(.
יצוין כי באם במועד המכירה לא נוכה מס במקור מרווח ההון הריאלי,
תחולנה על המוכר הוראות סעיף )91ד( לפקודה בדבר דיווח ותשלום
מקדמה בגין מכירה כאמור.

)ב(

תושב חוץ יהיה פטור מניכוי במקור כאמור באם הגיש למוסד הכספי בתוך
 14ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים ,אם היה בישראל ,הוא
או בא כוחו ,הצהרה בטופס  2402על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.
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)ג(

קרנות נאמנות ,קופות גמל וגופים נוספים המנויים בתוספת א' לתקנות מס
הכנסה )ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסויימים( ,התשס"ו – 2005
)להלן – "תקנות ניכוי מריבית"( ,פטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

.2.13.3

הכנסות מדיבידנד
)א(

שיעור המס החל על דיבידנד בידי יחיד תושב ישראל ובידי תושב חוץ )יחיד
וחבר בני אדם( ,אשר אינו בעל מניות מהותי יהיה  .25%שיעור זה יחול גם
על קרן נאמנות חייבת .דיבידנד המתקבל בידי יחיד תושב ישראל או בידי
תושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( שהיה בעל מניות מהותי במועד קבלת
הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לו ,יתחייבו במס
בשיעור של .30%
שיעור המס שיוטל על הכנסתו של תושב חוץ עשוי להיות כפוף להוראות
אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת התושבות של החברה לבין
מדינת תושבותו.
הכנסה מדיבידנד כאמור בידי חברות תושבות ישראל לא תיכלל בחישוב
הכנסתן החייבת במס למעט דיבידנד שחולק מהכנסות שמקורן בהכנסות
שהופקו או ניצמחו מחוץ לישראל .דיבידנד כאמור יהיה חייב במס בשיעור
של .25%
דיבידנד שמקורו ברווחי מפעל מאושר יחויב במס בשיעורי מס מיוחדים.
בהתאם לסעיפים  51ב)ג()  (1ו  51 -ב)ג()  (2לחוק לעידוד השקעות הון,
התשי"ט 1959-דיבידנד המחולק ע"י מפעל מאושר יחויב במס בשיעור של
 .15%שולם דיבידנד לתושב חוץ מתוך הכנסה מוטבת שחויבה במס בשיעור
של  ,11.5%יחויב הדיבידנד במס בישראל בשיעור של  .4%לעניין זה  -תושב
חוץ  -כהגדרתו בפקודה שהתקיים בו באמור בסעיף  68א לפקודה.
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ) 2011-2012תיקוני חקיקה(,
התשע"א  ,2011-תוקן חוק עידוד השקעות הון ונקבע כי חברה אשר תודיע
עד ליום  30ביוני  2015על החלת הוראות תיקון  68לחוק עידוד השקעות
הון ,תהא זכאית לחלק דיבידנד מרווחי המפעל המאושר/מוטב )רווח
ששולם בגינו מס בשיעור מופחת או רווח פטור אשר חיובו במס נדחה
למועד חלוקת הדיבידנד בפועל( שהושגו בתקופת ההטבות לפי החוק
הקיים לבעלי מניותיה ,שהינם חברות תושבות ישראל ,ללא ניכוי מס
במקור וזאת חלף ניכוי מס בשיעור  15%על הדיבידנד .הקלה זו לא
משפיעה על מיסוי בעלי מניות יחידים ותושבי חוץ.
דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל במס בשיעור של
 25%למעט לגבי נישום כמשמעותו בסעיף  64א לפקודה אשר הינו בעל
מניות מהותי ,במישרין או בעקיפין ,בחברה ששילמה את הדיבידנד.
במקרה זה שיעור המס יהא .30%
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קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם
לסעיף  (2)9לפקודה ,יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור.
.2.13.4

ניכוי במקור מדיבידנד
המס במקור בחלוקת הדיבידנד ינוכה בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית,
מדיבידנד ומרווחים מסוימים( ,התשס"ו  .2005-בהתאם לתקנות האמורות ,ניכוי
המס במקור בחלוקת דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ בגין מניות החברה ,לרבות לבעל
מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים
שקדמו לו ,ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת רישומים יהיה  .25%בכל מקרה
אחר ,שיעור המס שינוכה ליחיד ולתושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי ,בחברה יהיה
 .30%לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למניעת
כפל מס שנכרתה בין מדינת ישראל למדינת תושבתו של המקבל.
בהתאם לתקנה )2ג( 1לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים
מסוימים( התשס"ו  , 2005-החל מיום  1בינואר  2013ניכוי המס במקור מדיבידנד
ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה בשל מניות
שמוחזקות בחברת רישומים ,יהיה באמצעות מוסד כספי .

.2.13.5

קיזוז הפסדים בגין ניירות הערך
ככלל ,הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים ,יותרו בקיזוז רק במקרים בהם אילו
היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס .הפסד הון ממכירת ניירות הערך בידי
יחיד או חברה ,ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ,על פי העקרונות הקבועים
בסעיף  92לפקודה.
הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך יהיה בר קיזוז כנגד רווחי הון
ושבח מקרקעין ,וגם כנגד רווח ממכירת כל סוגי ניירות ערך ,נסחרים או שאינם
נסחרים ,ישראלים או זרים ,וכן כנגד הכנסות דיבידנד ששולמו בשל אותם ניירות
ערך וכן כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת
מס ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על  .25%קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של
קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור )למעט
רווח אינפלציוני אשר יקוזז ביחס של  1ל  .(3.5הפסד הון מועבר יקוזז בשנים הבאות
כנגד רווח הון בלבד )לרבות מנכסים בלתי סחירים( ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח
לשנת המס בה היה ההפסד.
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בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת  ,2006קיימות
מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז ,אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף  92לפקודה
לפני תיקון  147כדלהלן :הפסדים שהיו במכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה
בישראל בשנת המס  2003עד  2005שניתן להעבירם לשנים הבאות ואשר לא קוזזו עד
ליום ה  1.1.2006לפי הוראות סעיף  105טו' לפקודה כנוסחו לפני ביטולו בתיקון 147
 ,יהיו ברי קיזוז כנגד רווח ממכירת ניירות הערך וכן כנגד ריבית ודיבידנד מניירות
הערך וריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים ,ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או
הדיבידנד בידי מקבלם אינו עולה על  .20%הפסדים שהיו כאמור לעיל במכירת
ניירות ערך נסחרים בבורסה מחוץ לישראל שנמכרו לפני ה  , - 1.1.2006ושביום
שקדם ליום ה  1.1.2006 -היו ניירות ערך זרים ,כהגדרתם לפי סעיף  105יא כנוסחו
לפני ביטולו בתיקון  ,147ושניתן להעבירם לשנים הבאות לפי הוראות הפקודה
ניתנים לקיזוז כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד
מאותם ניירות ערך וכן כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך אחרים ,ובלבד
ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על .20%
הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף  6לחוק התיאומים )כנוסחו לפני ביטולו
בתיקון  ,(147שהיה לפני יום  1.1.2006ולא קוזז לפני אותו יום ושניתן להעבירו
לשנים הבאות לפי הוראות סעיף  6כאמור ,ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח ממכירת
ניירות ערך הנסחרים בבורסה .אם היה המוכר מוסד כספי בעת שנוצר ההפסד ,יראו
את ההפסד לעניין סעיף ) 28ב( לפקודה ,כהפסד מועבר מעסק.
במכירת ניירות ערך על ידי חבר בני אדם ,יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר
ממכירת ניירות הערך ,סכום דיבידנד שקיבל חבר בני האדם בשל נייר הערך במשך
 24החודשים שקדמו למכירה ,למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם
מחוץ לישראל( בשיעור של  15%או יותר ,אך לא יותר מסכום ההפסד.
כאמור לעיל ,כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות
בהשקעה בניירות הערך המוצעים .האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות
מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס
הנוגעות לניירות הערך המוצעים ,ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון .מומלץ לכל
רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים
המיוחדים לו.
מובהר ,כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד התשקיף וכי
שינוי בדיני המס עשוי להוביל לתוצאות שונות.
.2.14

תנאי ניירות הערך המוצעים
.2.14.1

תנאי המניות המוצעות
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הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות בפרק  4לתשקיף .המניות המוצעות על פי
תשקיף זה והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה תהיינה שוות זכויות למניות
הרגילות הקיימות בהונה של החברה ,ותזכינה את בעליהן במלוא הדיבידנדים
במזומנים או במניות הטבה ,ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי
החברה לאחר תאריך הקצאתן.
.2.14.2

תנאי כתבי האופציה )סדרה  (1המוצעים
)א(

תקופת ומחיר המימוש של כתבי האופציה

כתבי האופציה )סדרה  (1מונפקים בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום
________  2013והינם רשומים על שם.
הרישום למסחר והמסחר של כתבי האופציה מותנה ברישום מניות החברה
למסחר.
______ כתבי האופציה )סדרה  (1ניתנים למימוש ל  ______-מניות רגילות
בנות  0.001ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה )להלן" :מניות המימוש כתבי
האופציה סדרה  ("1בכל יום מסחר ,החל מיום רישומם של כתבי האופציה
)סדרה  (1למסחר בבורסה ועד ליום __ ב____ ועד בכלל ,כך שכל כתב אופציה
)סדרה  (1יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת  0.001ש"ח ע.נ .של החברה,
בכפוף להתאמות המפורטות בסעיפים  2.13.2ז' ו  -ח' שלהלן ,כנגד תשלום
במזומן של מחיר המימוש .מחיר המימוש של כתבי האופציה )סדרה  (1יהיה
___ ש"ח )להלן" :מחיר המימוש לכתבי אופציה ) סדרה  "(1או "מחיר
המימוש"(.

)ב(

פקיעת כתבי אופציה )סדרה (1

כתב אופציה )סדרה  (1אשר לא ימומש עד יום __ ב____ ועד בכלל )להלן:
"תום תקופת מימוש כתבי האופציה )סדרה  "(1או "תום תקופת המימוש"(,
דהיינו ,שהודעת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או מכתב ההקצאה בגינו לא
יתקבלו עד אותו התאריך בחברה בגין כתב אופציה המוחזק במישרין ,או
במסלקת הבורסה בגין כתב אופציה המוחזק באמצעות החברה לרישומים ,לא
יקנה למחזיק בו זכות כלשהי ,ויהיה בטל ומבוטל לאחר התאריך הנ"ל.

)ג(

מימוש כתבי האופציה

כל מחזיק בכתב אופציה אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות
המימוש מכוח כתבי האופציה שבבעלותו ,לפי העניין  ,יעשה זאת ,במהלך
תקופת המימוש ,באמצעות הבנקים או חברי הבורסה האחרים ,על ידי מתן
הודעת מימוש ,באופן כמתואר להלן.
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הודעת המימוש תוגש לחברה ,במישרין במשרדה הרשום על ידי מחזיק רשום
או באמצעות הבנק או חבר הבורסה האחר על ידי המחזיק הבלתי רשום ,עד
תום תקופת המימוש על גבי טופס ,כפי שייקבע על ידי החברה ,בצירוף מכתבי
ההקצאה המתייחסים לכתבי האופציה ,הכלולים בבקשה והסכום במזומן של
מחיר המימוש ,לפי העניין בגין כל כתבי האופציה שמימושם מבוקש.
תאריך המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה ,במקרה של
מחזיק רשום ,ובמקרה של מחזיק שאינו רשום ,היום בו קיבלה מסלקת
הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב האופציה ,הממלאת אחר כל
התנאים המפורטים בתשקיף זה )להלן" :תאריך המימוש"( .על מבקש
המימוש יהיה לחתום ,בכל עת שיידרש לכל על ידי החברה ,על כל מסמך
שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין או תקנון החברה ,לשם הקצאת מניות
המימוש.
לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציה .וכן לא יתאפשר מימוש כתבי
אופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת
דיבידנד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהאירועים הנ"ל,
להלן" :אירוע חברה"( .ככל שחל "יום האקס" של אירוע חברה לפני היום
הקובע של אירוע חברה ,לא יבוצע מימוש של כתבי האופציה ב"יום האקס"
כאמור.
בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה יהיה לוח הזמנים למימוש כתבי
האופציה כדלקמן:
)ג(.1

הודעת לקוח המחזיק בכתב אופציה בדבר מימוש תתקבל
עד שעה  12:00במשרדי חברה הבורסה שבאמצעותו
מוחזקים כתבי האופציה ,תועבר על ידי החברה למסלקה
לא יאוחר משעה  12:00מיום המסחר הבא אחריו;

)ג(.2

קיבלה המסלקה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש
כאמור עד שעה  ,12:00תחייב מסלקת הבורסה את חברי
הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה
לרישומים ,שעל שמה יהיו רשומים ניירות הערך של
החברה ,לא יאוחר משעה  12:00ביום המחסר הבא לאחר
היום שבו נמסרה הודעה כאמור;

)ג(.3

קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק ב '
לעיל עד שעה  ,12:00תעביר החברה לרישומים את בקשת
המימוש למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר משעה
 12:00ביום המסחר הבא לאחר היום שבו קיבלה ההודעה
כאמור;
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)ג(.4

כל הודעה מאלה המנויות בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל
שתתקבל לאחר השעה  12:00מדי יום מסחר ,תיחשב
כאילו התקבלה לפני השעה  12:00היום המסחר הבא
אחריו;
למרות האמור לעיל ,ביום המימוש האחרון על חברי
מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את הודעות המימוש
הסופיות עד השעה  .9:00המימוש יבוצע באותו יום .חבר
בורסה שלא הגיש את הודעת המימוש עד השעה האמורה,
תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו.
חל יום המימוש האחרון ביום שאינו יום שבו מתנהל
מסחר בבורסה ,יידחה יום המימוש האחרון ליום המסחר
הראשון לאחר מכן.

)ג(.5

על אף האמור לעיל ,מודגש בזה ,כי על מימוש כתבי
האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו
ביום המימוש.

)ד(

מרשם מחזיקים ,הקצאה ,העברה ופיצול

החברה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה והחזקתן תהיה באמצעות חברי
הבורסה ,על בסיס מכתב הקצאה שתנפיק החברה על שם החברה לרישומים.
החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי אופציה בו
יירשמו שמות מחזיקי כתבי האופציה כתובותיהם וכמות כתבי האופציה
הרשומים על שמם .כן תרשמנה במרשם כל העברות בעלות בכתבי האופציה.
החברה רשאית לסגור את המרשמים מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא
תעלינה ביחד על  30בשנה ,ביחס לכל מרשם.

)ה(

הקצאת מניות המימוש ורישומן למסחר

תוך יום מסחר אחד לאחר קבלת הודעת המימוש ,תקצה החברה למבקשים
את מניות המימוש באמצעות תעודות מניה המגיעות להם ולאור האישור
לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה .החברה תנקוט מיד בכל הפעולות
לרישומן של מניות המימוש בבורסה .מניות המימוש תרשמנה על שם החברה
לרישומים.
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המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש אחת אולם כל עודפי
מניות המימוש שיתהוו בעת המימוש ,אם יתהוו ,יימכרו על ידי החברה תוך 30
יום מהמועד שתתהווה כמות של לפחות  10מניות ,והתמורה נטו )לאחר ניכוי
היטלים ,תשלומי חובה ועמלה( תשולם לזכאים תוך  14יום מתאריך המכירה.
החברה לא תשלח המחאות לזכאים רשומים בסכומים הקטנים מ 30-ש"ח ,אך
ניתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה.
כתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של
מניות המימוש.
כל הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בנוגע לאסיפות הכלליות של בעלי
מניות החברה יחשבו כמתייחסות גם לאסיפה נפרדת של מחזיקי כתבי
האופציה )סדרה  ,(1כאילו כתבי האופציה מהווים סוג מניות בהון המניות של
החברה .ההצבעה באסיפה הכללית של מחזיקי כתבי אופציה תהיה במניין
קולות רגיל בלבד ,כאשר בגין לכל כתב אופציה יוקנה קול אחד.
יובהר ,כי בספירת הקולות באסיפת מחזיקי כתבי האופציה ,ינוטרלו
קולותיהם של מחזיקי כתבי אופציה )סדרה  (1שהינם בעלי עניין אישי באישור
ההחלטה.
)ו(

זכויות מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה

מתאריך המימוש יהיו מניות המימוש שוות בזכויותיהן לזכויות המניות
הרגילות הקיימות בחברה ,ויזכו את בעליהן במלוא הדיבידנדים או הזכויות
אשר היום הקובע בגינן על פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל הוא
בתאריך המימוש או לאחריו.
)ז(

התאמת מספר מניות המימוש
)ז(.1

חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה בתקופת קיום זכות המימוש של
כתבי האופציה ,תישמרנה זכויות מחזיקי כתבי האופציה מאותה
סדרה ,בדרך המפורטת להלן:
)ז(.1.1

מספר מניות המימוש ,שמחזיק כתבי אופציה מאותה
סדרה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן במספר
המניות מאותו סוג שהמחזיק האמור היה זכאי להן
כמניות הטבה ,אילו מימש את כתבי האופציה.
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)ז(.1.2

מחזיק כתבי אופציה מאותה סדרה לא יהיה זכאי
להקצאת חלק ממניית הטבה על -פי הנאמר לעיל ,אולם כל
שברי מניות הטבה שיתהוו בעת ההקצאה ויצטברו למניות
שלמות יימכרו בבורסה ,על -ידי נאמן שימונה למטרה זו
על -ידי החברה ,תוך שלושים ) (30ימים ממועד ההקצאה
האמור ,והתמורה נטו )לאחר ניכוי הוצאות מכירה
ותשלומי חובה והיטלים( תחולק בין הזכאים תוך חמישה -
עשר ) (15ימים ממועד המכירה .לא יישלח לזכאי רשום
שיק בסכום הנמוך מ 50-ש"ח ,ויהיה ניתן לקבל סכומים
אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים .זכאי
כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור
בתוך שנים-עשר ) (12חודשים מיום המכירה ,יאבד את
זכותו לסכום זה.

)ז(.1.3

בהתאם לקבוע בתקנון ובהנחיות הבורסה למועד תשקיף
זה ,שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת לשינוי.

החברה תודיע על יחס המימוש החדש בדיווח מיידי לפני פתיחת
המסחר ביום האקס.
)ז(.2

הנפקת זכויות

אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא בדרך
של הנפקת זכויות ,בתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה,
יותאם מספר מניות המימוש בגין מימוש כתבי האופציה מאותה
סדרה ,שטרם מומשו למניות רגילות של החברה ,בהתאם למרכיב
ההטבה של הזכויות כפי שהוא מתבטא ביחס בין שער הנעילה של
המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס לבין שער
הבסיס של המניה "אקס זכויות" .בהתאם לקבוע בתקנון ובהנחיות
הבורסה ,שיטת ההתאמה כמפורט לעיל אינה ניתנת לשינוי.
החברה תודיע על יחס המימוש החדש בדיווח מיידי לפני פתיחת
המסחר ביום האקס
)ז(.3

חלוקת דיבידנד
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אם החברה תבצע חלוקת דיבידנד ,כהגדרתה בחוק החברות
)"החלוקה"( ,בתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה
תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס של המניה "אקס
דיבידנד" לבין שער הנעיל של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון
לפני "יום האקס דיבידנד" .שיטת ההתאמה המפורטת לעיל אינה
ניתנת לשינוי .החברה תודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש
המותאם כאמור ,לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה מניות
החברה "אקס דיבידנד" .
החל מתאריך המימוש יהיו מניות המימוש שוות בזכויותיהן לזכויות המניו ת
הרגילות הקיימות בחברה ,ויזכו את המחזיק בהן במלוא הדיבידנדים או
הזכויות אשר היום הקובע בגינן על פי החלטת דירקטוריון החברה שתתקבל
הוא לאחר תאריך המימוש.
)ח(

הוראות להגנת המחזיקים בכתבי אופציה בתקופת המימוש

מתאריך תשקיף זה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה על פי
תשקיף זה ,אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש ,תחולנה
ההוראות הבאות:
)ח(.1

החברה תימנע מחלוקת דיבידנד במזומן ו/או מניות הטבה
ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך אשר התאריך הקובע את
הזכות לקבלתם הינו פחות מ 10-ימי עסקים לאחר יום
קבלת ההחלטה בדירקטוריון החברה בדבר חלוקה כאמור.

)ח(.2

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה
הרשום להבטחת ההקצאה של כל המניות העשויות להגיע
בין מימוש כל כתבי האופציה שבמחזור ,ובמקרה הצורך
תגרום להגדלת הונה הרשום .במקרה של קבלת החלטה על
פירוק החברה מרצון ,תפרסם החברה הודעה על כך בשני
עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה
בישראל ,אשר תפרט ,בין היתר ,כי כל מחזיק בכתבי
האופציה יחשב כאילו ניצל את זכות המימוש שלו לפני
קבלת ההחלטה )ללא צורך בתשלום קודם של מחיר
המימוש( אלא אם כן ייתן הודעה בכתב לחבר בתוך  30יום
ממועד הפרסום האמור על ויתורו על הזכות האמורה .לא
נתן המחזיק בכתבי האופציה הודעה כאמור תוך פרק
הזמן האמור ,יהיה זכאי המחזיק להשתתף בסכום שהיה
מקבל בפירוק החברה כמחזיק במניות ערב מימוש כתבי
האופציה שברשותו ולפי העניין ,למניות ערב קבלת החלטת
הפירוק ,ובניכוי מחיר המימוש מהכספים שיקבל מחלקו
בפירוק כאמור ,אם תיוותר יתרה לחלוקה.
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)ח(.3

לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר
ארבעה שבועות לפני תום תקופת המימוש ,תגיש החברה
דוח מיידי ותפרסם הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי
תפוצה רחבה ,בישראל בשפה העברית ותשלח הודעה
בכתב לכל מחזיקי כתב האופציה ששמותיהם יהיו
רשומים במרשם מחזיקי כתבי אופציה על המועד האחרון
למימוש כתבי האופציה ועל מחיר המימוש.

)ח(.4

אם תאחד החברה את המניות הרגילות בנות  0.001ש"ח
ערך נקוב כל אחת שבהונה המונפק למניות בנות ערך נקוב
גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה למניות בנות ערך נקוב
קטן יותר ,יוקטן או יוגדל בהתאמה לכך ,לפי המקרה,
מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי
האופציה לאחר פעולה כאמור ,אולם המחזיק בכתב
אופציה לא יהיה זכאי לקבל חלק ממניה .במקרה זה יש
לקיים את הוראות סעיף  2.13אחד לתשקיף בכפוף
לשינויים המחויבים.

)ח(.5

במקרה של קבלת החלטה על פירוק החברה מרצון תפרסם
החברה דיווח מיידי וכן תפרסם הודעה על כך בשני )(2
עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה
בישראל .כל מחזיק בכתבי האופציה יחשב כאילו ניצל את
זכות המימוש שלו לפני קבלת ההחלטה )ללא צורך
בתשלום קודם של מחיר המימוש( אלא אם כן ייתן הודעה
בכתב לחברה בתוך שלושים ) (30יום ממועד הפרסום
האמור על ויתורו על הזכות האמורה .לא נתן המחזיק
בכתבי האופציה הודעה כאמור תוך פרק הזמן האמור,
יהיה זכאי המחזיק לסכום שהיה מקבל בפירוק החברה
כמחזיק במניות עקב מימוש כתבי האופציה שברשותו
למניות ערב קבלת החלטת הפירוק ,וזאת בניכוי מחיר
המימוש בגין אותם כתבי האופציה מהכספים שיקבל
מחלקו בפירוק כאמור ,אם תיוותר יתרה לחלוקה.

.2.15

הסכם חיתום והפצה

.2.15.1

3

כללי

 3החברה טרם התקשרה בהסכמים כאמור.
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על פי הסכם חיתום מיום ___ )"הסכם החיתום"( ,בין החברה מצד אחד לבין
קבוצת החתמים המפורטים להלן )"החתמים"( ,בניהול לידר הנפקות ) (1993בע" מ
)"המנהלים הראשיים" ו"-החתמים המתמחרים"( ,מצד שני ,התחייבו החתמים
לרכוש ,כל אחד לפי שיעור חלקו המפורט להלן ,מאת החברה _____ ,יחידות
מתוך היחידות המוצעות במחיר המינימאלי ליחידה )"היחידות המובטחות" או
"ניירות הערך המובטחים"( ,אשר ביחס אליהם תודיע החברה לחתמים כי לא
הוגשו לה עד למועד סגירת רשימת החתימות ,בקשות לרכישתם או שלא שולם
לחברה מחירן המלא מכל סיבה שהיא ,עד למועד הקבוע לכך בתשקיף.

.2.15.2

היקף החיתום
כל אחד מיחידי החתמים משתתף בהבטחת רכישת היחידות המובטחות ובהבטחת
רכישת המניות וכתבי האופציה )סדרה  (1הכלולים ביחידות המובטחות ,כל אחד
לפי שיעור חלקו ,בהתאם לכתוב להלן )"שיעור ההשתתפות"(:

.2.15.3

שיפוי החתמים
החברה תשפה את החתמים או כל אחד מהם בשל חבות שתוטל עליהם ,ככל
שתוטל ,לטובת אדם או גוף אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או
פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה ,וכן בגין
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין שהוציא מי מהחתמים או
שחויב בהן בידי בית המשפט בהליכים על פי ס"ק זה או בקשר לאישום פלילי ממנו
זוכה החתם או בו הורשע בעבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית או עקב חקירה
או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ואשר הסתיים
בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי
)כהגדרתה בחוק החברות ,התשנ"ט  (1999-או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום
נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית ,והכל  -מחמת שהיה בתשקיף פרט מטעה .התחייבות החברה
לשיפוי כמתואר לעיל הנה עד לסך השווה לתמורת ההנפקה המיידית בהנפקה
ברוטו )לרבות התמורה ברוטו בגין היחידות שתוצענה במסגרת הקצאה נוספת,
ככל שתהיה( ,צמוד לעליה במדד המחירים לצרכן החל במדד הידוע בתאריך הסכם
זה ועד למדד הידוע במועד תשלום השיפוי בפועל )להלן" :הסכום המירבי"(.
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למרות האמור לעיל ,לא ישולם בגין השיפוי הנ"ל סכום העולה על סך השווה ל -
 25%מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים,
המבוקרים או הסקורים ,של החברה בעת הדרישה לשיפוי ,או סכום העולה על סך
השווה ל  _____ -ש"ח ,לפי הגבוה מבין השניים )להלן" :סכום הביניים"( ,אם
קיים חשש סביר לכך שתשלום מעל סכום הביניים ימנע מהחברה את היכולת
לעמוד בהתחייבויותיה )למעט התחייבויות של החברה לבעלי השליטה בה(
הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן בעת דרישה ראשונה של שיפוי בהתאם
להסכם זה על ידי החתמים )להלן בס"ק זה" :התנאי"( .מובהר כי תשלום שיפוי עד
לסכום הביניים אינו כפוף לתנאי ,כי אין בתנאי בכדי לגרוע מזכויות החתמים
לסעדים כלפי החברה בהתאם ובכפוף לכל דין ,וכי התנאי לא יחול במקרה והוצא
לחברה צו פירוק או נתמנה לה מפרק זמני בהליך שניזום שלא על ידי מי מהחתמים
בעילות על פי הסכם זה.

כל אחד מהחתמים יהיה רשאי לדרוש כי החברה תנהל בשמו כל מו"מ או הגנה נגד
תביעה ,הליך ו/או דרישה כנ"ל .אם החברה לא תמלא אחר דרישת החתם יוכל
אותו חתם ,ללא צורך בהסכמת החברה להתפשר עם התובע על כל סכום שיראה לו
והחברה תהא חייבת לשפותו על סכום הפשרה ועל כל סכום שהוצא על ידיו במהלך
הטיפול בתביעה הנ"ל ,ובלבד שניתנה לחברה הודעה בכתב של שבעה ימים מראש
על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול ההליכים
כמפורט לעיל ,הכל בכפוף להגבלת הסכום כמתואר בסעיף קטן זה לעיל.
חובת השיפוי דלעיל לא תחול כלפי חתם כלשהו בגין סכום כלשהו בו יחויב עקב
קיומו של פרט מטעה בתשקיף שהיה מבוסס או עקב תביעה שעילתה הייתה
מבוססת ,על מידע שנמסר לחברה בכתב על ידי אותו חתם ,לשם 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.
עם מסירת כל תביעה או דרישה לתשלום ,כאמור לעיל ,לחתם כלשהו ,מחויב אותו
חתם להודיע על כך באופן מיידי לחברה וליתר החתמים.

.2.16

הסכם ייעוץ להנפקה
על פי הסכם למתן שירותים מיום  2במאי )"הסכם הייעוץ"( ,בין החברה מצד אחד לבין מר אלי
קירשטיין )להלן בסעיף זה "היועץ"( ,מצד שני ,התחייב היועץ ליתן בידי החברה שירותי ייעוץ
לקראת ההנפקה בנושאים שונים הקשורים עם ההנפקה וזאת בכפוף לכללי רשות ניירות ערך
בעניין .
בתמורה לשירותיו יהיה היועץ זכאי לקבלת  0.5%מתמורת ההנפקה על פי תשקיף זה.
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פרק ג'  -הון החברה
3.1

הון המניות של החברה לתאריך התשקיף
למועד התשקיף הון מניות הרשום של החברה הינו  85,000ש"ח המחולק כדלקמן:
סוג המניה

ערך נקוב

כמות מניות בהון הרשום

רגילה

 0.1ש"ח

500,000

בכורה א'

 0.1ש"ח

200,000

בכורה ב'

 0.1ש"ח

80,000

בכורה ג'

 0.1ש"ח

70,000

לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וכניסתו לתוקף של השינוי בהון החברה,
כמפורט בפרק זה ,יעמוד הון המניות של החברה על  200,000ש"ח אשר יחולקו ל
 200,000,000מניות רגילות של החברה בנות  0.001ש"ח ערך נקוב כל אחת )"המניות
הרגילות"( ,אשר כולן מניות על שם.
3.2

השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים האחרונות

1

להלן פרטים בדבר שינויים בהון הרשום והמונפק של החברה מיום  1.1.2010ועד למועד
סמוך למועד תשקיף זה:
תאריך
1.1.2010

31.12.2010

31.12.2011

31.12.12

פעולה
 כמות וסוג נכון למועד
האמור.

 הגדלת הון של  5,000ש"ח.
 העברת מניות בחברה.
 גיוס הון על ידי הקצאת
 24,049מניות בכורה ב'.
 הגדלת הון של  3,000ש"ח.
 גיוס הון על ידי הקצאת
 24,368מניות בכורה ב'.

 הגדלת הון של 17,000
ש"ח.
 גיוס הון על ידי הקצאת
 13,361מניות בכורה ב' ,ו-

הון רשום
 60,000ש"ח מחולק ל:
 400,000מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 200,000מניות בכורה א' בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כ"א
 65,000ש"ח מחולק ל:
 400,000מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 200,000מניות בכורה א' בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כ"א
 50,000מניות בכורה ב' בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 68,000ש"ח מחולק ל:
 400,000מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 200,000מניות בכורה א' בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כ"א
 80,000מניות בכורה ב' בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 85,000ש"ח מחולק ל:
 500,000מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 200,000מניות בכורה א' בנות

2

הון מונפק
 101,655מניות רגילות
 131,069מניות בכורה א'

 101,655מניות רגילות
 131,069מניות בכורה א'
 24,049מניות בכורה ב'

 101,655מניות רגילות
 131,069מניות בכורה א'
 45,709מניות בכורה ב'

 102,343מניות רגילות
 131,069מניות בכורה א'
 61,778מניות בכורה ב'
 12,007מניות בכורה ג'

 1יובהר כי הגדלת ההון הרשום של החברה מותנית בהשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה .במועד בו תושלם ההנפקה כאמור ,וערב
הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,יהיה הון החברה מורכב ממניות רגילות בנות  0.001ש"ח ע.נ .כ"א של החברה
בלבד והחברה תדווח על כך בדוח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה.
 2כל המניות בהון המונפק של החברה הינן מונפקות ונפרעות במלואן.
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 11,996מניות בכורה ג'.
 מימוש אופציות בהיקף
של  688מניות רגילות.

מיום
1.1.2013
עד לתאריך
התשקיף

ערב
השלמת
ההצעה על
פי תשקיף
זה

 גיוס הון על ידי הקצאת
 22,278מניות בכורה ג'.
 התאמת מספר מניות
בכורה ב' והקצאת 623
מניות בכורה ב'

 0.1ש"ח ע.נ .כ"א
 80,000מניות בכורה ב' בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 70,000מניות בכורה ג' בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 85,000ש"ח מחולק ל:
 500,000מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 200,000מניות בכורה א' בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כ"א
 80,000מניות בכורה ב' בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
 70,000מניות בכורה ג' בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א

הגדלת הון של  115,000ש"ח;
איחוד כל סוגי ההון הרשום
למניות רגילות;
פיצול הון ביחס של ;1:100

 200,000,000מניות רגילות

 102,343מניות רגילות
 131,069מניות בכורה א'
 62,745מניות בכורה ב'
 34,285מניות בכורה ג'

33,043,100

ביום  21באפריל  2013וביום __ 3במאי  2013קיבלה האסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה החלטה ,כי בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ,יוגדל ויפוצל ההון
הרשום של החברה ,כך שלאחר הגדלתו ב 115,000-ש"ח ופיצולו ביחס של  ,1:100כך
שהון המניות הרשום של החברה כאמור לעיל ערב הקצאת ניירות הערך המוצעים על פי
התשקיף הינו  200,000ש"ח כשהוא מחולק ל 200,000,000 -מניות רגילות בנות 0.001
ש"ח ע.נ .כ"א ,כאמור בסעיף  3.1לעיל.

 3למועד טיוטה זה טרם התקבלה ההחלטה האמורה.
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3.3

ההחזקה בניירות הערך של החברה
א .החזקות בעלי עניין בחברה :למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,ההחזקה בחברה לרבות החזקות בעלי העניין 4בחברה נכון למועד פרסום התשקיף
ולאחר הקצאת ניירות הערך על פיו הן כדלקמן:

המחזיק

חברת מקינזי )(McKenzie Jordan and Cie, Inc
מר גיום בינדר
מר גיום בינדר )בנאמנות עבור משפחתו(
מר גיום בינדר מחזיק בייפוי
כח לייצג באסיפה ולהצביע
בשמם של המשקיעים
הפרטיים הבאים:

1

2
3

סופי דולק

SCI Montescot

דב ברבי
פול זמור
פול ניזארד
הוגו ד'אוסונוויל
גבריאל ז'אן
קלוד עזיזה
אלן גדוואה

4

סמוך לפני מועד התשקיף
בלא דילול
שיעור בהון
כתבי
מניות
ובהצבעה
אופציה
34.71%
- 25,896מניות רגילות;
 81,817מניות בכורה א';
 2,708מניות בכורה ב';
 4,284מניות בכורה ג'
-8,850
-0.40%
- 317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';
9.14%
- 6,337מניות רגילות;
 20,019מניות בכורה א';
 3,856מניות בכורה ג'
9.22%
- 6,189מניות רגילות;
 19,553מניות בכורה א';
 4,713מניות בכורה ג'
0.96%
- 634מניות רגילות;
 2,003מניות בכורה א';
 528מניות בכורה ב'
0.82%
- 2,708מניות בכורה ב'
0.72%
-317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';
 1,056מניות בכורה ב'
0.48%
- 317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';
 281מניות בכורה ב';
0.40%
- 317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';
0.40%
- 317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';
0.27%
- 214מניות רגילות;
 675מניות בכורה א';

בדילול מלא ולאחר המרה
שיעור בהון
מניות רגילות
ובהצבעה
32.19%
114,705

8,850
1,318

2.48%
0.37%

30,212

8.48%

30,455

8.55%

3,165

0.89%

2,708
2,374

0.76%
0.67%

1,599

0.45%

1,318

0.37%

1,318

0.37%

889

0.25%

 4למיטב ידיעת החברה ,בין בעלי העניין בחברה אין כל הסכמי הצבעה ו/או כל הסדרים ו/או הסכמות לגבי אופן הצבעה באסיפות בעלי מניות ,למעט כמפורט בסעיף  3.4להלן.
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ז'אק גארי
ארלט גארי

5

GPF S.A.
Neuroholdings Limited BVI

6

RBC Trustees (CI) Limited as Trustee of the Riklin 2000 Settlement
8

גד גונן
אייל בראור
10
אריאלה אלטר
11
אורן כהן
12
אורלי בר
13
ד"ר יהונתן בנטואיץ
שאינו בידי בעלי עניין או מייסד
9

סה''כ

7

 317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';
 1,585מניות בכורה ב';
 1,585מניות בכורה ב';
 18,050מניות בכורה ב'
 10,564מניות בכורה ב';
 3,856מניות בכורה ג'
 4,513מניות בכורה ב';
 6,426מניות בכורה ג'
 13,165מניות רגילות;
 4,854מניות רגילות;
---

- 10,861מניות רגילות
 32,291מניות רגילות;
996מניות בכורה א';
19,605מניות בכורה ב';
 11,139מניות בכורה ג';
 102,343מניות רגילות;
 131,069מניות בכורה א' ;
 62,745מניות בכורה ב';
 34,274מניות בכורה ג'

--

0.88%

2,903

0.81%

--2,974

0.48%
5.46%
4.36%

1,585
18,050
17,394

0.44%
5.08%
4.88%

2,399

3.31%

13,338

3.74%

2,417
2,250
1,200
1,200
__
4,650

3.98%
1.46%
---3.28%
19.25%

13,165
7,271
2,250
1,200
1,200
10,861
68,681

3.69%
2.05%
0.63%
0.34%
0.34%
3.04%
19.15%

25,940

100%

356,371

100%

) (1למיטב ידיעת החברה ,חברה בבעלותו המלאה של בעל השליטה בחברה ,מר גיום בינדר ).(Guillaume Binder
) (2למיטב ידיעת החברה ,מר גיום בינדר מחזיק במניות אלה בנאמנות עבור מספר קרובי משפחתו ,למר בינדר ייפוי כח לייצג אותם ולהצביע בשמם בכל הנוגע
לאחזקותיהם בחברה.
) (3למיטב ידיעת החברה ,הגב'  Sophie Dulacהינה משקיעה פרטית בעלת אזרחות צרפתית ,אשר העניקה למר בינדר ייפוי כח לייצג אותה ולהצביע בשמה.
בכל הנוגע לאחזקתה בחברה.
) (4למיטב ידיעת החברה חברה בשליטת הגב' סופי דולאק ובני משפחתה.
) (5למיטב ידיעת החברה  GPF S.A.הינה חברת נאמנות שוויצרית הנמצאת בהליכי פירוק ,חברה זו מחזיקה מניות בנאמנות עבור מר אלכסנדר רודין )9,025
מניות בכורה ב'( ,עבור ג'ו בטאט ) 4,012מניות בכורה ב'( ועבור דני בטאט ) 4,013מניות בכורה ב'(.
) (6למיטב ידיעת החברה ,חברת  ,Neuroholdings Limited BVIהינה חברה בבעלותו ובשליטתו של מר ג'פרי פינק ,דירקטור בחברה.
) (7למיטב ידיעת החברה מדובר בחברת נאמנות זרה ,אשר הנהנים להסדר הנאמנות הם מר קורנל ריקלין ,דירקטור בחברה ,ובני משפחתו .למר ריקלין הזכות
להמליץ לחברה על אפיקי השקעה ,אולם למנהלי הנאמנות חופש פעולה בעניין.
) (8דירקטור בחברה.
) (9מנכ"ל החברה ,מניות אלה מוחזקות על ידי ירדני גלפנד נאמנויות ) (2000בע"מ ,נאמני החברה לצרכי מס במסגרת תכנית תגמול בניירות ערך.
) (10סמנכל"ית קלינית ורגולציה.
) (11סמנכ"ל הנדסה.
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) (12סמנכ"לית שיווק.
) (13ד"ר יהונתן בנטואיץ הינו מייסד החברה .למיטב ידיעת החברה ,ובהתאם להודעות שהתקבלו אצל החברה מצד נושים של ד"ר בנטואיץ ,על מניות אלה
הוטל איסור לביצוע דיספוזיציה.
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3.4

הסדרים בין בעלי מניות בחברה
השליטה בחברה :בעל השליטה בחברה הינו מר גיום בינדר ,המכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה .מר בינדר מחזיק ,ערב השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה בעקיפין ובמישרין,
מניות המהוות כ 35.11% -מהונה המונפק של החברה) 5כ 35.04%-בדילול מלא(.
כן מחזיק מר בינדר ביפוי כח להשתתף באסיפות הכלליות של החברה אשר נמסרו לו
מבעלי המניות הבאים :הגב' דולאק ,חברת  ,SCI Montescotדב ברבי ,פול זמור ופול
ניזארד כמפורט לעיל.
על פי יפויי הכח מסרו כל אותם בעלי המניות את זכויות הצבעתם למר בינדר .יפויי
הכח האמורים ניתנים לביטול בכל עת על ידי מי מהצדדים.
מר בינדר ,ובעלי המניות הנ"ל ,מהווים את קבוצת בעלי השליטה בחברה ,אשר בידיה
 55.97%מזכויות ההצבעה בחברה )כ 54.39% -בדילול מלא(.

3.5

דיבידנדים
החברה לא חילקה ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים מאז מועד התאגדותה.
למועד זה אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

3.6

גיוסי הון על ידי החברה

3.6.1

לפרטים אודות סבבי השקעה שבוצעו בחברה ,ראו סעיף  6.3.1עד  6.3.5לתשקיף.

3.7

ניירות ערך המירים )לא רשומים(
לפרטים בדבר תכנית הענקת המניות ותכנית הענקת האופציות  ,2009שאימצה החברה
ראה סעיף  6.20.10לתשקיף.
בסך הכול עומדים בתוקפם  24,940כתבי אופציה שהעניקה החברה לנושאי משרה
ולעובדים הניתנים למימוש לעד –  24,940מניות מסוגים שונים ,כולן בנות  0.1ש"ח ע.נ.
כ"א של החברה ואשר הינן בתוקף ,וכן העניקה החברה  5,000מניות רגילות למנכ"ל
החברה.
כמפורט בפרק  1לתשקיף ,הבורסה נתנה את אישורה ,בין היתר ,לרישום למסחר של עד
___ מניות אשר תנבענה ממימוש של עד _________ כתבי האופציה )סדרה  (1ו-
 25,940כתבי האופציה הלא רשומים ,ולאחר השלמת הליך פיצול ההון כמפורט בסעיף
 3.2לעיל.6

 5מתוכן  1,318מניות מוחזקות בנאמנות עבור קרובי משפחתו של מר בינדר.
 6נכון למועד טיוטת זו טרם התקבל.
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להלן סיכום כתבי האופציה הבלתי סחירים ערב ההנפקה:
מועד

מקבל

סך

תנאי ההבשלה של כל

ההענקה

האופציות

האופציות

האופציות

7

מחיר

מועד פקיעה

מימוש
)בדולר(

אשר הוקצו
02/07

יועץ

1,000

מבשילים לאורך שנתיים

02/17

1

10/10

אריאלה

1,000

מבשילים לאורך  4שנים

10/20

16

אלטר,
08/12

סמנכ"לית

1,250

קלינית

מבשילים לאורך  5שנים מ

08/22

35

 1.1.13בכפוף להוראות הבורד.

ורגולציה
10/09
08/12

אורלי בר,
סמנכ"לית
שיווק

200
400
600

03/13
2010

עובד

200

2012

עובד

400

02/10

חבר בוועדה

1,000

מבשילים לאורך  4שנים
מ1.1.12
מבשילים לאורך  5שנים
מ1.1.12
מבשילים לאורך  5שנים
מ1.1.12
מבשילים לאורך  5שנים מ
1.1.13
מבשילים לאורך  5שנים מ

10/19

1

08/22

35

03/23

35

10/20

16

08/22

35

1.1.13
יבשילו לאורך  4שנים בהתאם

02/20

4

לתכנית האופציות

המדעית
המייעצת
05/10

חבר בוועדה

1,000

יבשילו לאורך  4שנים בהתאם

05/20

4

לתכנית האופציות

המדעית
המייעצת
12/10

Neuroholdi

ערב השלמת

2,974

58.35

עסקת מימוש

ngs Limited

כהגדרתה בכתב

BVI

האופציה.

09/12

עובדת

150

09/12

אייל בראור,

2,417

מנכ"ל

מבשילים לאורך  5שנים מ
1.1.13
מבשילים לאורך  5שנים מ
1.1.12

09/22

35

09/22

35

החברה
11/12

RBC
Trustees
)(CI
Limited as
Trustee of
the Riklin
2000
Settlement
עובד

150

03/13

עובד

600

03/13

2,399

יבשילו לאחר  3שנים בהם יכהן

58.35

מר קורנל רילקין בדירקטוריון
החברה ,והבשלתם תואץ עם
השלמת ההנפקה.

מבשילים לאורך  5שנים
מ1.1.13
מבשילים לאורך  5שנים

03/23

35

03/23

35

 7למעט  200כתבי אופציה שהוענקו לגב' אורלי בר ,כל כתבי האופציה המפורטים הוענקו לעובדים במהלך ה 3-שנים
שקדמו למועד הדוח הכספי.
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03/13

עובדת

03/13

אורן כהן,

150
1,200

סמנכ"ל

מ1.1.13
מבשילים לאורך  5שנים
מ1.1.13
מבשילים לאורך  5שנים
מ1.1.13

03/23

35

03/23

35

הנדסה
04/13

גיום בינדר,

8,850

יו"ר
דירקטריון
החברה

 66%מכתבי האופציה
הבשילו באופן מיידי,
ויתרתם תבשיל רבעונית
במהלך תקופה של כשנה
וחצי

__

ערך נקוב

סה"כ ערב התשקיף

25,940

סה"כ בהנחת פיצול ההון

 2,882,000כתבי אופציה ,כאשר כל אחד מכתבי האופציה ניתן למימוש למניה

כמפורט בסעיף 3.2

רגילה אחת של החברה בת  0.001ש"ח ע"נ כ"א.

3.8

נתונים בדבר שוויים של ניירות הערך המוצעים

3.8.1

ניירות הערך מוצעים לציבור ביחידות הכוללות כל אחת ___ מניות רגילות במחיר
רכישה מזערי של __ ש"ח למניה ,ביחד עם __ כתבי אופציה )סדרה  ,(1המוצעים ללא
תמורה .המחיר האפקטיבי למניה רגילה הוא כ _____ -ש"ח.

3.8.2

השווי הכלכלי של כתב אופציה )סדרה  (1המוצע לציבור הינו כ ___ -ש"ח .השווי
האמור מבוסס על נוסחת החישוב לקביעת שווי כתבי אופציה ,שנקבעה בהנחיות
הבורסה ,כאשר מניה מונפקת עם כתבי אופציה וכאשר סטיית התקן השבועית הינה
__ %ושיעור ההיוון הינו __ %לשנה.

3.8.3

ההון העצמי של החברה לכל מניה בת  0.001ש"ח ע.נ .לאחר ההנפקה ,בהתחשב בסכום
תמורת ההנפקה נטו אותה תקבל החברה ,יהיה כ __-ש"ח למניה.

3.8.4

ההון העצמי של החברה ,בהנחה של דילול מלא ,לכל מניה בת  0.001ש"ח ע.נ .לאחר
ההנפקה ,בהתחשב בתמורה נטו מההנפקה )כולל התמורה העתידית ממימוש כתבי
האופציה )סדרה  ,((1אותה תקבל החברה הינו ___ .

3.9
3.9.1

נתונים על הון עצמי ומניות החברה
הגירעון בהון של החברה )לפי תקני  (IFRSליום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים ,2012
 ,2011ו  2010 -היה כ 3,295 -אלפי ש"ח ,כ 2,580 -אלפי ש"ח וכ 37 -אלפי ש"ח,
בהתאמה.
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3.9.2

ההפסד למניה בת  0.1ש"ח ע.נ הון מניות )לפי תקני  (IFRSליום  31בדצמבר של כל
אחת מהשנים  2010 ,2011 ,2012היה כ 23.72 -ש"ח ,כ 28.00 -ש"ח וכ 27.96 -ש"ח,
בהתאמה.

3.10

החזקה בנאמנות של מניות החברה עבור בעלי מניותיה
למועד התשקיף ,קיימים בחברה בעלי מניות רבים ,שאינם מקרב בעלי העניין בחברה
ו/או נושאי משרה בה ואשר ברובם אינם תושבי ישראל )להלן" :בעלי המניות
הקיימים"( .לשם עמידה בדרישות תקנון הבורסה ,לרישום כל המניות המונפקות של
8
החברה לאחר ההנפקה על שם חברה לרישומים ,התקשרה החברה ביום ______
בהסכם עם ירדני גלפנד נאמנויות ) (2000בע"מ )להלן" :הנאמן"( ,על פיו בכפוף
להתקיימות התנאים לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה,
יופקדו כל המניות שבבעלות בעלי המניות הקיימים ,בחשבון על שם הנאמן ,שיחזיק
במניות האמורות לטובת בעלי המניות הקיימים ונקבעו מנגנונים באשר לאופן העברתן
ומכירתן של מניות בידי בעלי המניות הקיימים וכן ביחס לאופן החזקת המניות
בנאמנות.
לנאמן לא ניתנו זכויות הון והצבעה ולא ניתן לו שיקול דעת ביחס למניות שמופקדות
בחשבונו ,והוא מחויב לפעול בהן בהתאם להוראות שהוא יקבל מעת לעת מכל אחד
מבעלי המניות הקיימים ביחס למניותיו ,לרבות הוראות העברה ו/או מכירה שתינתנה
ביחס למניות )בכפוף להוראות החסימה כמפורט להלן(.
הסדר זה התאפשר לאחר שביום  21באפריל  ,2013תוקן תקנון ההתאגדות של החברה
כך שהתווסף לו מנגנון של העברה כפויה ) (Drag Alongלנאמן ,ללא תמורה ,של הזכות
להחזקה במניות החברה ,כאמור לעיל .על פי מנגנון ההעברה הכפויה ,במידה ומושגת
הסכמתם של בעלי מניות החברה אשר בבעלותם מניות המהוות מעל  50.01%מהונה
המונפק של החברה להעברת מניותיהם לנאמן בתנאים דלעיל ,אזי תעמוד לדירקטוריון
החברה הזכות להעביר ,בדרך של העברה כפויה ,את מניותיהם של יתרת בעלי המניות
בחברה לידי נאמן .כל בעל מניות מבין בעלי המניות הקיימים ,יהיה רשאי לשחרר את
מניותיו מן ההסדר ,בכפוף לפרוצדורה טכנית שנקבעה בהסכם )ובכפוף לקיום הוראות
המס ולהוראות החסימה המפורטות להלן(.
לאחר שבעלי מניות החברה אשר בבעלותם מניות המהוות מעל  72%מהונה המונפק של
החברה הסכימו להעביר מניותיהם לנאמן בתנאים דלעיל ,ביום  2במאי  2013החליט
דירקטוריון החברה להשלים את תהליך ההעברה הכפויה כמפורט בהודעה שנשלחה
לבעלי מניות החברה .נכון למועד התשקיף ,הושלם התהליך הנדרש לשם ביצוע
ההעברה הכפויה כאמור לעיל ,וזאת בכפוף להשלמת ההנפקה מכוחו.

 8טרם הושלם למועד טיוטה זו.
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הנאמן ישמש גם כנאמן לעניין הוראות החסימה על פי הוראות תקנון הבורסה ולא
יעביר מניות במשך תקופת חסימתן )ראה סעיף  3.11.5להלן(.
בהתאם להוראות ההסכם ,החברה תהיה רשאית בכל עת ,להורות לנאמן להעביר את
המניות שנותרו בנאמנות כאמור ,לידי נאמן אחר ,בכפוף לכך שככל שהנאמן מחזיק
בניירות ערך חסומים ,יהיה על הנאמן החדש לעמוד בדרישות הוראות החסימה על פי
הנחיות הבורסה ,ושהחברה תפרסם דו"ח מיידי על כך ,אשר יכלול פרטים אודות
הנאמן החדש.

3.11

חסימת ניירות ערך
ההוראות המפורטות להלן הנועדות לחסימת ניירות ערך נלקחו מהנחיות הבורסה.
לעניין ההוראות המפורטות בפרק זה ,יחולו ההגדות הבאות:
"בעל ענין" – בעל עניין ,לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי
לקבלת מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל ענין.
"מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"  -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין
בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה
במועד הרישום למסחר ,למעט:
)א(

מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף;

)ב(

מניות הטבה שהוקצו בתקופה האמורה ,בגין מניות שהוקצו לפני התקופה
האמורה.

"מניה"  -לרבות נייר ערך המיר למניה.
"עסקה או פעולה"  -לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה ,אף אם
מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת זכויות הצבעה בשל מניות
חסומות או הסכם אחר ,שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות
הערך נשוא ההסכם ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי
השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.
"חברה חדשה" -חברה שמניותיה אינן רשומות למסחר ומבקשת לרושמן.
חסימה

3.11.1
)א(

על בעל עניין בחברה במועד הרישום למסחר ,למעט על מי שנהיה בעל עניין
במועד כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו על פי התשקיף ,יחולו תנאי
החסימה הבאים:
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)(1

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא
יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו
במועד הרישום למסחר )להלן בס"ק זה" :המניות החסומות"(.

)(2

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד
תום החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום למסחר ,רשאי
בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות ,בשיעור
שאינו עולה על  2.5%מכמות המניות החסומות ,מדי חודש.
חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס
מצטבר.

)(3

בתום שמונה עשר חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה
עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.
על חברה ,המחזיקה במועד הרישום למסחר מניות רדומות או
ניירות ערך המירים רדומים ,יחולו תנאי החסימה ,החלים על
בעלי עניין בחברה ,כמפורט בס"ק זה לעיל ,וזאת ,בהתייחס
למניות הרדומות ולניירות הערך ההמירים הרדומים ,המוחזקים
על ידה במועד הרישום למסחר.

)ג(

)ד(

על המחזיק במניות בחברה חדשה ,שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר
ועל מחזיק במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו
במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה
למסחר ,יחולו תנאי החסימה הבאים:
)(1

בשלושה החודשים שבתחילתם במועד רישום המניות למסחר,
לא יעשה המחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו
לפני הרישום למסחר )להלן" :המניות החסומות"(.

)(2

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד
תום החודש התשיעי שלאחר מועד הרישום ,רשאי מחזיק במניות
החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור
שאינו עולה על  12.5%מכמות המניות החסומות ,מידי חודש.
חישוב כמות מניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס
מצטבר.

)(3

בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד
מניעה לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.

האמור בסעיף )א( לעיל ,לא יחול ,על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין,
כהגדרתו בהנחיות הבורסה.
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"עובד שהינו בעל עניין"  -עובד שהינו בעל עניין בחברה מכח החזקת מניות
או שיהיה לבעל עניין בחברה מכח החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים
לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים למסחר
בבורסה ,המוחזקים על ידו ,לרבות אלה שיוקצו לו בהנפקה לעובדים.
3.11.2

הוראות סעיף ) 3.11.1ג( לא יחולו ,בין היתר ,על מניות שהוקצו המחזיקים חלף מניות
מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום למסחר )להלן בסעיף זה" :מניות מסוג
אחר"( ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
)א( המניות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאינה פחותה משנים-
עשר חודשים לפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה.
)ב( המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה נוספת חלף המניות
הנרשמות למסחר ,כך שהמניות מהסוג האחר שהחזיק היוו את מלוא התמורה חלף
המניות הנרשמות למסחר כאמור.
)ג( הקצאת המניות שנרשמו למסחר חלף המניות הסוג בוצעה בתנאים שווים לכל
המחזיקים באותו סוג של מניות.
לעניין סעיף קטן זה "מניה"  -למעט נייר ערך המיר.

3.11.3

ביצוע עסקאות או פעולות.
למרות האמור בסעיף  3.11.1לעיל ,ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים
ובתנאים המפורטים להלן:
)א(

ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.

)ב(

החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר ניירות ערך
חסומים בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על
המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר.

)ג(

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות
חסומות ,וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור
בחלק השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

)ד(

משכון ,ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל
עסקה או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה.

)ה(

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות ,לתאגיד
)(1
בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי שמקבל
המניות ,יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו
במועד הרישום למסחר ,כאמור בסעיף  3.11זה.
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ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים
)(2
התנאים הבאים:
)א(

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות
המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות
החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות
החסומות;

)ב(

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות
מושא העסקה או הפעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן
תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או
הפעולה ,כאמור בסעיף זה ,למשך תקופת החסימה שנותרה.

נחסמו מניות כאמור בפסקאות ) (1או ) (2בסעיף )ה( זה ,על ידי
)(3
תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות ,לא יחול שינוי
בבעלות בתאגיד כאמור ,עד תום תקופת החסימה.
)(4

לעניין סעיף קטן זה:
"מחזיק במניות חסומות"  -בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין
אם לאו.
"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה"  -בין במישרין ובין
בעקיפין.

3.11.4

הוראות סעיף  3.11.1לא יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף
זה ,ונרכשו לפני הרישום למסחר.
הוראות כלליות והחזקה בנאמנות

3.11.5
)א(

המניות החסומות יופקדו בידי נאמן במשך תקופת החסימה וירשמו על שם
הנאמן לפני הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה.
"נאמן" לעניין סעיף זה  -חברה לנאמנות של חבר בורסה או של בנק ,עורך דין
או חברה לנאמנות של עורכי דין ,רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי
חשבון .המניות החסומות תופקדנה ,במשך תקופת החסימה בידי ירדני גלפנד
נאמנויות ) (2000אשר תשמש כנאמן לבעלי המניות בחברה .המניות החסומות
תירשמנה ,בספרי החברה ,על שם החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל
בע"מ ותוחזקנה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן ,כאשר רק
לנאמן תהא זכות חתימה בפיקדון.
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)ב(

נחסמו מניות על פי סעיף  3.11זה ,תחול החסימה על מניות הטבה שחולקו
בגינן ,על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות
שחולקו בגינן ללא תמורה.

)ג(

נחסמו מניות על פי סעיף  3.11זה והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות בתמורה,
ינהג המחזיק במניות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן:
(1

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל
מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות
החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

(2

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.
על המניות שינבעו מניצול הזכויות  -למעט אותה כמות של מניות
ששווייה על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול
הזכויות  -יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות
המוחזקות בידו.

)ד(
הוראות החסימה לעיל יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר ,על
זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם .תקופת החסימה תימנה
מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.
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3.11.6

להלן הטבלה המרכזת את ניירות הערך של החברה לפי כללי החסימה המפורטים לעיל
לאחר איחוד ופיצול הון החברה כמופרט בסעיף ) 3.2לפרטים בדבר החזקות בעלי עניין
ואחרים בניירות הערך של החברה ,ראה הטבלה בסעיף  3.3לעיל(:

מניות לאחר פיצול ההון

מניות שתנבענה ממימוש כתבי
האופציה הלא רשומים של החברה,
לאחר פיצול ההון

בעלי עניין
)חסימה ארוכה על פי הנחיות הבורסה(

24,773,000

1,664,000

כתבי אופציה שבידי עובדים שאינם בעלי עניין
וטרם הבשילו:

0

551,700

משקיעים אחרים שאינם בעלי עניין והוקצו
להם מניות ואופציות בשנה האחרונה )חסימה
קצרה על פי הנחיות הבורסה(

1,824,600

עובדים ,ועובדים לשעבר שאינם בעלי עניין
ואינם חסומים בחסימה כאמור לעיל

359,900

378,300

 -אינם חסומים בחסימה כלשהי

6,445,500

0

סה''כ

33,043,100

2,594,000
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פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה

הזכויות הנלוות למניות החברה ,כפי שהן מתוארות בתשקיף זה ,הן אלו הנובעות מתקנון החברה ,כפי
שיהיה בתוקפו בכפוף להשלמת הגיוס על פי תשקיף זה .יובהר ,כי הנוסח המפורט בפרק זה להלן הינו
תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון .ניתן לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה
כפי שיפורסם במערכת המגנ"א באתר .www.magna.isa.gov.il

4.1

הון רשום
הון המניות של החברה מורכב מ ) 200,000,000 -מאתיים מיליון( 1מניות רגילות ,רשומות על שם
בנות  0.001ש"ח ערך נקוב כל אחת.

4.2

זכויות המניות
לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות ,לכל דבר ועניין ,לכל מניה רגילה אחרת ,לרבות הזכות
לדיבידנד ,למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק ,באופן יחסי לערך
הנקוב של כל מניה ,מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה ,והכל בכפוף להוראות תקנון
החברה .בנוסף ,כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות לקבל הודעות ולהשתתף
באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

4.3

אחריות בעלי המניות
אחריות בעלי המניות היא מוגבלת כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.

4.4

חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
4.4.1

הדירקטוריון רשאי ,בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד ,להפריש מתוך הרווחים סכומים
כלשהם ,כפי שימצא לנכון ,לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד ,לחלוקת מניות
הטבה או למטרה אחרת כלשהי ,כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו .כן רשאי
הדירקטוריון על פי שיקול דעתו להעביר מרווחי החברה סכומים אשר הדירקטוריון
החליט שלא לחלקם לשנה העוקבת.

4.4.2

עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות ,רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים
שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות ,בכל השקעה שהיא ,כפי שימצא לנכון ,לטפל
בהשקעות אלה ,לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר ,והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה
לקרנות מיוחדות ,ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עיסקי החברה ,מבלי
להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה ,הכל על -פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים
שיקבע.

____________________________
 1במהלך אפריל עתידה להתקיים אסיפה הכללית של החברה אשר על סדר יומה הגדלת הונה הרשום של החברה ,כך שיורכב מ 20 -מיליון מניות רגילות בנות
 0.001ש"ח ערך נקוב כל אחת.
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4.4.3

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד.
הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם ,כולו או
מקצתו ,במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ,ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך
אחרת ,לפי שיקול דעתו.

4.4.4

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה,
ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה ,כמשמעותם בסעיף )302ב( לחוק החברות,
מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי ,האמורים בדוחות הכספיים
האחרונים שלה ,בסכום שיקבע על -ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של
מניות ההטבה .כאשר הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה ,יקבע האם הן יהיו
מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או
שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על ידו.
מניות הטבה שיוקצו ייחשבו כנפרעות במלואן.

4.4.5

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להורות כי החברה תעביר לקרן
מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד ,סכום כזה שהפיכתו להון מניות יהיה
מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא ,בעל זכות לרכישת מניות
בחברה )לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר יותר( .מניות הטבה אשר היו
מגיעות לו ,אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת
מניות ההטבה .אם לאחר התאריך הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו לרכישת
מניות או חלקן תקצה לו החברה מניות הטבה בעלות ערך נקוב אשר היו מגיעות לו אילו
ניצל זכותו כאמור ערב התאריך הקובע ,וזאת על -ידי הפיכה להון מניות חלק מתאים
מתוך הקרן המיוחדת האמורה .מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת
הדיבידנדים במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על -ידי הדירקטוריון .יראו כל
סכום שהועבר לקרן המיוחדת האמורה בגין חלוקות קודמות של מניות הטבה ,כאילו כבר
הוון והוקצו ממנו מניות המזכות את בעלי הזכות לרכישת מניות ,למניות הטבה.

4.4.6

בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון החברה ,דיבידנד
או מניות הטבה ,יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי
להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

4.4.7

לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי הדירקטוריון
לישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר בקשר לכך ולנקוט בכל הצעדים שיראו לו כדי
להתגבר על קושי זה )לרבות קביעות בעניין שברי סכומים( ,להחליט ששברים או שברים
בסכום הנמוך מסכום מסויים שיקבע הדירקטוריון ,לא יובאו בחשבון לשם התאמת
זכותם של בעלי המניות או למכור שברי מניות ולשלם את התמורה )נטו( לזכאים להם,
להסמיך לחתום בשם בעלי המניות על כל חוזה או מסמך אחר שיהיה דרוש לשם מתן
תוקף להקצאה ו/או לחלוקה ,ובמיוחד ,להסמיך לחתום ולהגיש לרישום מסמך בכתב
כאמור בסעיף  291לחוק החברות ,לקבוע שווי של נכסים מסויימים שיחולקו ולהחליט כי
תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות על סמך השווי שנקבע ,להקנות מזומנים או
נכסים מסויימים לנאמנים לטובת מי שזכאים להם ,כפי שייראה למועיל בעיני
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הדירקטוריון ולעשות כל סידור או הסדר אחר שיהיה דרוש לדעת הדירקטוריון כדי
לאפשר את ההקצאה ,או החלוקה ,לפי הענין.
4.4.8

דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית או הפרשי הצמדה.

4.4.9

הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה
שהתמורה שנקבעה עבורה ,לא שולמה לחברה במלואה ולגבות כל סכום כאמור או תמורה
שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת ,על חשבון החובות או
ההתחייבויות בגין המניה האמורה ,זאת ,בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של
בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

 4.4.10הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או זכויות הנאה אחרות בגין מניה
שלגביה זכאי אדם להרשם כבעליה במרשם או שזכאי להעבירה ,לפי הענין ,עד שירשם
אותו אדם כבעליה של המניה או עד שיעבירה כדין ,לפי הענין.
 4.4.11הדירקטוריון רשאי לקבוע ,מעת לעת ,את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות
ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות ,נהלים והסדרים בקשר לכך ,הן לגבי בעלי
המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות שאינם רשומים .דיבידנד שיחולק לבעלי מניות
רשומים ושאינם רשומים ,יועבר לבעלי המניות האמורים באמצעות החברה לרישומים או
בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון .אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים
במשותף על מניה ,כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד ,מניה או
נייר ערך אחר ,או כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.
4.5

זכויות בפירוק
לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות ,לכל דבר ועניין ,לכל מניה רגילה אחרת ,להשתתף
בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק.
בכפוף להוראות כל דין ,רשאי המפרק ,בין בפירוק מרצון או באופן אחר ,על פי החלטת האסיפה
הכללית שנתקבלה ברוב רגיל ,לחלק בעין בין בעלי המניות ,את עודף הרכוש ,כולו או מקצתו ,וכן
רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל להפקיד כל חלק מעודף
הרכוש בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות ,כפי שהמפרק ימצא לנכון.
לשם חלוקת עודף הרכוש בעין ,רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה
ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים
בחברה שבבעלותם.

4.6

ניירות ערך הניתנים לפדיון
בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך
שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.

4.7

הזכות למינוי דירקטורים
ראה סעיף  7.3.1לתשקיף זה.

4.8

אסיפות בעלי מניות
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4.8.1

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים
לאחר האסיפה השנתית האחרונה ,במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

4.8.2

דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו ,וכן לדרישת כל אחד מאלה:
4.8.2.1

שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים.

4.8.2.2

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק
ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו
לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי
לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד ,ובלבד
שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
4.8.3

המניין חוקי לאסיפת בעלי מניות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על ידי שלוח,
בעל/י מניות אשר לו/הם ,ארבעים אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן
המועד שנקבע לפתיחת האסיפה .מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים,
בעצמם או על ידי שלוח ,בעל מניות או בעלי מניות אשר לו ,או להם ,ארבעים אחוזים
לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה .לא נכח
מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה
הנדחית ,יהוו כל שני בעלי מניות הנוכחים באסיפה הנדחית ,בעצמם או על ידי שלוח ,מנין
חוקי באסיפה הנדחית.

4.8.4

הודעה על אסיפה כללית תפורסם באופן ובמועדים הנדרשים לפי דין .פרט להודעה על
אסיפה כללית כאמור ,החברה לא תמסור הודעה על אסיפה כללית ,הן לבעלי המניות
הרשומים והן לבעלי המניות שאינם רשומים.

4.8.5

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה ,רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים
שעל סדר היום של האסיפה ,אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה ,והכל
לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות.

4.8.6

מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את
סמכויותיו כאמור בס'  4.8.5לעיל ,לועדת דירקטוריון ו/או לנושא משרה בחברה ,בין אם
לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה.

4.8.7

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות ,פגם הנובע מאי קיום הוראה
או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון החברה ,לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או
ניהולה ,לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו
בה ,בכפוף להוראות כל דין.

4.9

הצבעה באסיפה הכללית
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4.9.1

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במניה ,כנדרש על
פי חוק החברות ותקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(,
התש"ס  .2000 -הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים לעניין הוכחת הבעלות במניות
החברה.

4.9.2

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג ,בעצמו או באמצעות שלוח ,או
באמצעות כתב הצבעה ,בהתאם להוראות תקנון החברה ובכפוף להוראות חוק החברות.
על פי הוראות תקנון החברה ,רשאי דירקטוריון החברה להתיר לבעלי המניות בחברה
להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתבי הצבעה גם מקום בו אין חובה לאפשר הצבעה
באמצעות כתבי הצבעה בהתאם לדין.

4.9.3

כתב המינוי למינוי שלוח להצבעות בחברה יהיה ערוך בצורה המקובלת בישראל או
באירופה ,או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון והוא יכול להיות בעברית,
באנגלית או בצרפתית.

4.9.4

נמסר לחברה כתב הצבעה אשר בו לא צוין אופן ההצבעה לגבי חלק מהעניינים שעל סדר
היום של האסיפה הכללית ,יראו את בעל המניות שמסר כתב זה כמי שנמנע לגבי אותו
עניין ו/או עניינים לגביהם לא צוין אופן ההצבעה.

4.9.5

במקרה של בעלים במשותף במניה ,רשאי כל אחד מהם להצביע בכל אסיפה ,בין בעצמו
ובין על ידי שלוח ,ביחס למניה כזו ,כאילו היה הזכאי היחידי לה .היה והשתתפו באסיפה
יותר מאחד הבעלים במשותף במניה ,בעצמו או על ידי שלוח ,יצביע זה מביניהם אשר שמו
מופיע ראשון במרשם בעלי המניות או באישור חבר הבורסה ביחס למניה.

4.9.6

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניין קולות המצביעים;
ההצבעה במניין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה ,אלא אם
נדרשה לפני ההצבעה הצבעה חשאית על ידי בעל מניות או בעלי מניות המחזיק או
מחזיקים לפחות  10%מהון המניות המונפק של החברה .במקרה של חילוקי דעות אם
לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את הדבר והחלטתו
בתום לב ,תהא סופית ומכרעת.

4.9.7

הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב
כלשהו והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ,תהיה ראיה לכאורה לאמור בה,
ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות )או את חלקם היחסי( ,שניתנו בעד הצעת
החלטה או נגדה.

4.9.8

בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון החברה בדבר רוב אחר ,החלטות
האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל .ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול
מכריע.

4.10

העברת מניות החברה
 4.10.1כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות העברה
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על ידי החברה לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת
יד בלבד ,על ידי המעביר ועל ידי הנעבר ,וכן על ידי עדים לחתימתם ,ויימסר למשרד
הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון למטרה זו.
מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו .במקרה של סתירה בין
הרשום במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה ,ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות
עדיף על ערכה הראייתי של תעודת המניה.
 4.10.2בכפוף להוראות תקנון החברה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו ,המניות יהיו
ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
4.11

שינוי ההון הרשום ושינויים בזכויות
 4.11.1החברה רשאית ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,להגדיל את הון המניות
הרשום של החברה ,ו/או ליצור ו/או לאחד ו/או לחלק מניות בהון החברה ,והכל כפי
שתקבע.
 4.11.2החברה רשאית ,בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,לבטל הון מניות רשום
שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות התחייבות מותנית ,להקצות את
המניות.
 4.11.3אם כתוצאה משינוי ההון הרשום ,כאמור לעיל ,יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה ,רשאי
הדירקטוריון לפי שיקול דעתו ,לנקוט באחד או יותר מן ההסדרים הנקובים בתקנון
החברה ,לרבות לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של
מניה ,ו/או לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה ,ימכרו על ידי
החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים ,בתנאים ובאופן שיקבעו ,ו/או להקצות לכל בעל
מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידיו שבר מניה ,מניות מסוג המניות שהיה קיים
בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה ,במספר כזה ,אשר איחודן עם השבר ייצור מניה
אחת שלמה ,והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה ,לפי
העניין.
 4.11.4מלבד אם בתנאי הקצאתן של סוג מניות מסוים נקבע אחרת ,החברה רשאית בהחלטה
שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,לבטל ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף ,לצמצם ,לתקן
או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה ,ובלבד שהתקבלה לכך
הסכמה ,שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג ברוב רגיל ,או
במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסיים ממניות החברה ,כפי שהותנה
בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
1- 5

פרק  - 5י ע ו ד ה ת מ ו ר ה
 5.1סכום התמורה
התמורה המיידית הצפויה לחברה מההנפקה על-פי תשקיף זה ,בהנחה שכל היחידות המוצעות תירכשנה
במחיר המזערי ליחידה ,בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה על -פי התשקיף ,תהיה כמפורט להלן )באלפי
ש"ח(:

5.2

התמורה הכוללת )ברוטו( מההנפקה לציבור:

____________

עמלות על פי הסכם ההפצה:

____________

הוצאות אחרות:

30

תשלום מבוסס הצלחה לעובדים ונותני שירותים:1

634

סה"כ התמורה )נטו(:

____________

יעוד התמורה
תמורת ההנפקה )נטו( על פי תשקיף זה תשמש את החברה בעיקר לצורך מימון פעילותה השוטפת ,לרבות
בתחום מחקר ופיתוח טיפולים למחלת האלצהיימר ,כמפורט בפרק  6לתשקיף .לפרטים בדבר צפי להמשך
פעילות המחקר והפיתוח של החברה לשנים  2013ו  2014-לרבות העלויות המוערכות בשלבים השונים ראה
סעיף  6.31וסעיף  6.18 -להלן .נכון למועד תשקיף זה ,בכוונת החברה לייעד את תמורת ההנפקה
לפרוייקטים והצרכים הבאים ,לפי סדר העדיפויות הבא:
5.2.1

החזר הלוואה :החברה נטלה הלוואה מהגב' סופי דולאק ,מקבוצת בעלי השליטה בחברה ,אשר
יתרתה ,נכון למועד התשקיף ,עומדת על סך של כ  1,600 -אלפי ש"ח .בכוונת החברה לפר וע
הלוואה זו בסמוך לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה.

5.2.2

מימון פעילות מו"פ :בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לשם מימון עלויות המו"פ,
המוערכות ,בכ 6,919 -אלפי ש"ח במהלך שנים עשר החודשים הקרובים.

1

5.2.3

מימון פעילותה השוטפת של החברה.

5.2.4

בכוונת החברה להשלים את תכניות פיתוח מוצריה ועסקיה ,הכוללות:

סכום זה כולל סך של  40אלפי ש"ח אשר ישולם למר אורי בן-אור סמנכ"ל הכספים של החברה ,סך של  50אלפי ש"ח אשר ישולם למשרד רואי
החשבון המבקר של החברה ,משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ,סך של  80אלפי ש"ח אשר ישולם למשרד עורי הדין  ,פרל כהן צדק לצר ,סך
של  24אלפי ש"ח אשר ישולם לחברת  IFS- Intelligent Financial Solutionsבגין שירותי הערכת שווי ,ואשר מותנים בהצלחת ההנפקה על פי
תשקיף זה.
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5.2.4.1

ביצוע סדרת הניסויים הנדרשת לשם השגת אישור לשיווק מוצרי החברה בארה"ב )אישור
 (FDAבעלות מוערכת של כ 5 -מיליון דולר )סכום זה כולל את הסכומים המתוכננים לשנה
הקרובה המפורטים לעיל(.

5.2.4.2

ביצוע הניסויים הנדרשים ) (Pilotלהוכחת יכולת הטכנולוגיה של החברה במניעת
אלצהיימר ,ושל ישימות הטכנולוגיה לשוק הביתי המפותחת על ידי החברה ,בעלות
מוערכת של כ  3-מיליון דולר )סכום זה כולל את הסכומים המתוכננים לשנה הקרובה
המפורטים לעיל(.

5.2.4.3

החדרת מוצרי החברה לשוק האירופאי והאסיאתי ,בעלות מוערכת של כ  4 -מיליון
דולר)סכום זה כולל את הסכומים המתוכננים לשנה הקרובה המפורטים לעיל(.

החברה עשויה לשנות ,מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,את ייעודי תמורת ההנפקה ,כולם או חלקם,
לרבות את סדר העדיפויות המתואר לעיל.
עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור ,החברה תפקיד ותשקיע את תמורת ההנפקה כפי שתמצא למתאים,
בהשקעות סולידיות ,כגון בפי קדונות במט"ח או בשקלים ,אג"ח ממשלתיות או קונצרניות בעלות דירוג
אשראי גבוה ,מק"מ וכד' ,כפי שיקבע ע"י דירקטוריון החברה מעת לעת .לצורך האמור לעיל ,השקעה
במניות או בתעודות סל ,אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת
או כתיבת פוזיציות בנגזרים לא תחשב כהשקעה באפיקים סולידיים.
הערכות החברה המפורטות לעיל בקשר עם השימוש בתמורת ההנפקה ,היקף ההוצאות הנדרשות
ולוחות הזמנים הנחוצים להשגת יעדיה עשויות להשתנות ,בין היתר ,ככל ש ) (1פיתוח מוצרי החברה
יעוכב ו/או יתארך ,במידה והניסויים הקליניים לא יניבו תוצאות משביעות רצון (2) ,שינויים
והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות ו/או אי עמידה של החברה בדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת
מגבלות ביחס לפעילות החברה וכן כתוצאה מגורמים חיצוניים אשר לחברה אין עליהם כל שליטה .ככל
שיחולו שינויים בהערכות החברה כאמור לעיל ו/או החברה תהיה בדעה כי טובת החברה מחייבת
עשיית שימושים שונים בתמורת ההנפקה עשויים לחול שינויים בשימושים בתמורת ההנפקה
המתוארים לעיל ,תתקבלנה ההחלטות בדבר השינויים האמורים על ידי אורגני החברה המתאימים ,וכן
ימסרו דיווחים הנדרשים על פי הדין החל.

5.3

סכום מינימאלי
לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.
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לאור אופיה של החברה כחברת מחקר ופיתוח ,על רקע היעדר וודאות בהצלחת פיתוח מוצריה
הרפואיים של החברה ו/או בהחדרתם לשווקים הרלוונטיים ,במקרה של כשלון בפיתוח הטכנולוגיה
של מוצריה הרפואיים של החברה ו/או כשלון בהסגרת האישורים הנדרשים מהרשויות
הרגולטוריות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצריה הרפואיים של החברה ו/או בהחדרתם לשוק
הרלוונטי ,עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה הרפואיים לרדת לטמיון .כמו כן ,כחברת מחקר
ופיתוח נדרשת החברה לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ממכירת מוצריה
הרפואיים לשם מימון הוצאותיה השוטפות.

פרק  - 6תיאור עסקי החברה
תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
תיאור פעילות החברה והתפתחות עסקיה

.6.1

לשם הנוחיות ,להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:

אישור אמ"ר

-

אישור מטעם היחידה לאביזרים ומכשור רפואי במשרד הבריאות לשיווק
אביזר או מכשיר רפואי בישראל .היחידה אחראית לקיום דרישות הדין
הרלוונטיות בתחום האביזרים והמכשור רפואי ,ומקיימת מנגנון רישום פיקוח
ובקרה על ייצור יבוא ושיווק אביזרים ומכשור רפואי.

אלצהיימר,
מחלת
או
האלצהיימר

-

מחלה ניוונית של מערכת העצבים המרכזית ,הנפוצה בייחוד )אך לא רק( בקרב
קשישים .היא מתבטאת בניוון איטי ומתמשך עד למוות של תאי העצב במוח
המחלה מתאפיינת בירידה קוגניטיבית .תחילה בולטת בייחוד הפגיעה בזיכרון.
עם הזמן נפגעים גם תפקודים עליונים אחרים של המוח ,כמו ההתמצאות,
יכולת החשיבה והסקת המסקנות ועוד .עם המשך הנוון המוחי .בשלבים
מתקדמים החולה חסר ישע  ,עד למותו.

אצטילכולין

-

הוא נוירוטרנסמיטור )מוליך עצבי( הפעיל במערכת המוטורית ובמערכת
העצבים הפאראסימפתטית בגוף האדם .לאצטילכולין תפקיד חשוב ביצירת
זכרונות חדשים ויש לו חשיבות בהתפתחות מחלת האלצהיימר .כך נוירונים
)תאי-עצב( במוח הקדמי ,המייצרים אצטילכולין נוטים להדרדר בקרב חולי
אצלהיימר ,אשר כתוצאה מכך סובלים ממחסור במוליך העצבי.

אצטילכולין
אסטראז

-

חומר המפרק באמצעות הידרוליזה את המוליך העצבי אצטילכולין לחומצה
אצטית ולכולין.
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גרייה
מגנטית חוץ
גולגולתית

-

 ,Transcranial Magnetic Stimulationשיטה בה מבוצע גירוי של רקמות מוח
באמצעות השראה מגנטית שמקורה בסליל המכוון אל ראש החולה ובו עובר
זרם חשמלי.

)(TMS
/

-

תופעת ירידה משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי של האדם .תופעה זו מאפיינת
קבוצת מחלות המתרחשות לרוב במהלך הזקנה ,אשר השכיחה בהן היא מחלת
האלצהיימר.

דמנציה
שיטיון

/

-

היכולות או התפקודים הקוגניטיביים כוללים למעשה את מכלול היכולות
השכליות ,לרבות תפיסה ,זכרון ,תכנון ,חשיבה לוגית יכולת הסקת מסקנות,
התמצאות וכד'.

כפול סמיות

-

מדובר בפרוטוקול ניסוי אשר במסגרתו גם משתתפי הניסוי וגם הרופא החוקר

מובהקות
סטטיסטית

-

יכולות
תפקודים
קוגניטיביים

אינם יודעים האם ניתן לנבדק טיפול אמת או טיפול אינבו double ) placebo

.(blind
מונח מתחום הסטטיסטיקה ,המציג מהי ההסתברות לכך שהנחה סטטיסטית
מסויימת אכן נכונה .במקרה של ניסויים קליניים ,ובפרט בהשוואה של יעילות
טיפול אמיתי לטיפול אינבו )פלסבו( ,נדרשת בחינה של איכות הנתונים על מנת
להבטיח שההבדל הנמדד איננו אקראי .תוצאות נחשבות בעלת משמעות
קלינית ,אך ורק אם מדד המובהקות הסטטיסטית שלהן ,המסומן לרוב באות
 ,pקטן מ ,או שווה ל.0.05 -
מעכבי
אצטילכולין
אסטראז
ADAS-Cog

חומרים כימיים המעכבים את פעולת ה-אצטילכולין אסטראז ובכך מסייעים
להעלאת ריכוז המוליך העצבי אצטילכולין.

-

מבחן ה Alzheimer's Disease Assessment Scale – ) ADAS-Cog
 (Cognitive Subscaleהינו המבחן הקוגניטיבי וסולם ההערכה המוביל המודד
את היכולת הקוגניטיבית וחומרת המחלה של חולי אלצהיימר ,באמצעות
עשרות שאלות שונות המכסות תחומי תפקודים קוגניטיבים רבים .אורכה של
בדיקה זו הוא כחצי שעה ,והיא מתבצעת בידי רופא נוירולוג מומחה ,או נוירו-
פסיכולוג מוסמך .זוהי הבדיקה הנחשבת לסטנדרט בתחומי הערכת מצבם של
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חולי האלצהיימר ,וכן משמשת לבחינת יעילותן של דרכי טיפול חדשות ,ובפרט
פיתוחים של תרופות או מכשור רפואי.
ADAS-

-

1

מבחן ה Alzheimer's Disease Assessment Scale – ) ADAS-ADL
 (Activities of Daily Livingהינו סולם הערכה המודד את תפקודם של חולי

ADL

אלצהיימר במטלות הקשורות בחיי היום יום.
/ CE Mark

-

סימון CE

מדובר בסימון המעיד על כך שייצרן המוצר הנושא את הסימון כאמור מצהיר
כי מוצר זה עומד בדרישות הרגולטוריות של השוק האירופי המשותף ,החלות
על אותו מוצר .בהקשר של החברה ,מדובר על כך שמכשיר ה  NeuroADהנושא
את סימן ה  CEעומד בדרישות הדירקטיבות הרלוונטיות למוצר רפואי,
ומאושר לשיווק.
סולם המשמש להערכת שינוי )עליה או ירידה( בתפקודו של חולה אלצהיימר,

CGIC

-

HDS

-

Medicare

-

מבטח הבריאות הממשלתי בארה"ב.

MMSE

-

 ,Mini–Mental State Examinationשאלון וסולם המשמש להערכת ליקויים

Notified

-

בידי המטפל העיקרי של החולה ).(Clinical Global Impression of Change

2

 ,Hamilton Depression Scaleסולם הערכה המעריך את קיומו של דכאון
קליני.

בתפקודים קוגניטיביים והתנהגויות השכיחות במצבי דמנציה.

Body

3

ארגון אשר הורשה על ידי מדינה החברה באיחוד האירופי לבחון את עמידת
מוצר מסוים בדרישות הרגולטוריות .עם אישור ארגון זה כי מוצר מסויים אכן
עומד בדרישות החלות עליו ,ניתן לשווק את המוצר באופן מסחרי במדינות
האיחוד האירופאי ,וכן ניתן לרשום אותו במדינות אחרות המסתמכות על

Mohs, R.; Knopman, D.; Petersen, R.; Ferris, S.; Ernesto, C.; Grundman, M.; Sano, M.; Bieliauskas, L.; 1
Geldmacher, D.; Clark, C.; Thal, L.; and theADCS. “Development of Cognitive Instruments for Use in
Clinical Trials ofAntidementia Drugs: Additions to the Alzheimer’s Disease AssessmentScale That
Broadens its Scope.” Alzheimer’s Disease andAssociateDisorders, 1997, Volume 11 (S2): S13-S21
2
ראו Scneider et. al Validity and Reliability of the Alzheimer’s Disease Cooperative Study-Clinical Global
Impression of Change (ADCS-CGIC), , Advances in Alzheimer Disease Therapy 1996, pp 425-429
Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR (1975). ""Mini-mental state".A practical method for grading the 3
.cognitive state of patients for the clinician".Journal of Psychiatric Research 12 (3): 189–98
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אישור זה .כמו כן ,ניתן לסמן את המוצר האמור בסימון ה – .CE

NMDA

-

נוירורצפטור )קולטן עצבי( אשר מוערך כי לו תפקיד משמעותי בתהליכי
גמישות עצבית ובתהליכים הקשורים בזיכרון.

NPI

-

 ,Neuro-Psychiatric Inventoryסולם הערכה המודד תפקודים קוגניטיביים,

Pivotal

-

בהקשר של ניסוי קליני ,מדובר בניסוי ייעודי אשר נערך לשם הגשת תוצאותיו
לרשות רגולטורית ובמטרה לעמידה בדרישות הרגולטוריות הנחוצות לשיווק
המוצר הנבחן בניסוי .הניסוי מבסס את הבקשה לקבלת היתר לשיווק המוצר
הנבחן ומשכך מסווג כניסוי מרכזי .מערך הניסוי משתנה בהתאם לדרישות
הגולטוריות בהן הוא תוכנן לעמוד.

FDA

-

מנהל המזון והתרופות האמריקאי ,שבין תפקידיו לבקר ולהסדיר פיתוח

תפקודים יום יומיים והתנהגות נבדקים ,בהתייחס לתסמיני אלצהיימר.

ורישום של מוצרים רפואיים בארה"ב – .Food and Drug Administration

.6.1.1

כללי
החברה נוסדה בישראל כחברה פרטית ,מוגבלת במניות ביום  27בינואר ,2008
והצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה ההצעה הראשונה לציבור של ניירות ערך
על ידי החברה.

.6.1.2

אבני דרך עיקריות בהתפתחות הכללית של עסקי החברה
א.

החברה נוסדה לצורך מחקר ,פיתוח ,ייצור שיווק ומכירה של מכשור רפואי
לטיפול במחלות נוירולוגיות ניווניות בכלל ובמחלת האלצהיימר בפרט על ידי
ד"ר יהונתן בנטואיץ .ד"ר בנטואיץ המציא מספר פטנטים אשר הועברו
לבעלותה של החברה.

ב.

החברה פיתחה טכנולוגיה לא פולשנית המשלבת גרייה מגנטית חוץ
גולגולתית ואימון קוגניטיבי באופן לא פולשני לשיפור היכולת הקוגניטיבית
של המטופל ,ובשנת  2009הושלם אב הטיפוס של מכשיר ה .NeuroAD
מכשיר ה NeuroAD-מבצע גירוי אלקטרומגנטי ,לאיזורים שנפגעו במחלת
האלצהיימר וזאת בד בבד עם אימון קוגניטיבי אשר פותח בכדי להתאים
לאותם איזורים )להלן :ה.("NeuroAD"-

ג.

בשנת  2009הסתיים ניסוי ראשוני ) (PILOTלבחינת היתכנות )(feasibility
של ה) NeuroAD-להלן" :ניסוי  .("NRX1במסגרת הניסוי נבדקו  8חולים
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במחלקה הנוירולוגית באסף הרופא ,ישראל .הניסוי בדק את יעילות
ובטיחות הטיפול במכשיר ה NeuroAD-ותוצאות הניסוי הצביעו על שיפור
משמעותי ומובהק סטטיסטית בתפקוד הקוגניטיבי של החולים .לפרטים
בדבר תוצאות הניסוי ראה סעיף )6.18.5א( להלן.
ד.

בשנת  2010הסתיים ניסוי שני שבחן את ה) NeuroAD-מיני ,(Pivotal
במסגרתו נבדקו  15חולים בתכנון מבוקר ,כפול סמיות ,אקראי ,במחלקה
הנוירולוגית באסף הרופא )להלן" :ניסוי  .("NRX2מטרת ניסוי NRX2
היתה בחינת יעילות ובטיחות הטיפול במכשיר לשם קבלת אישורים
רגולטוריים ראשוניים ) .(CEתוצאות הניסוי הצביעו על שיפור משמעותי
בתפקוד הקוגניטיבי ומובהק סטטיסטית של החולים לעומת קבוצת ביקורת.
לפרטים בדבר תוצאות הניסוי ראה סעיף )6.18.5ב( להלן.

ה.

בשנת  2012הסתיים ניסוי שלישי )ניסוי  Pilotלהלן" :ניסוי .("NRX3
במסגרת הניסוי נבדקו  12חולים בתכנון מבוקר ,כפול סמיות ,אקראי,
במחלקה הנוירולוגית בבית החולים האוניברסיטאי בית ישראל ,מסונף
לביה"ס לרפואה של אונ' הרווארד ,בבוסטון ארה"ב .הניסוי בדק יעילות
ובטיחות הטיפול במכשיר ובנוסף שינויים בגמישות המוח .תוצאות הניסוי
הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי ומובהק סטטיסטית של
החולים לעומת קבוצת ביקורת ובנוסף התגלה שיפור בתפקודים
הקוגניטיביים של המוח .לפרטים בדבר תוצאות הניסוי ראה סעיף )6.18.5ג(
להלן.

ו.

בשנת  2012הסתיים ניסוי רביעי ) Pivotalחלק ראשון( שבחן את ה-
 ,NeuroADבמסגרתו נבדקו  16חולים בתכנון מבוקר ,כפול סמיות ,אקראי,
במחלקה הנוירולוגית באסף הרופא )להלן" :ניסוי  .("NRX4מטרת ניסוי
 NRX4הייתה בחינת יעילות ובטיחות הטיפול במכשיר ,וכן בחינת יעילות
המכשיר לפי הפרוטוקול הניסויי שסוכם עם ה .FDA-תוצאות הניסוי
הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי ומובהק סטטיסטית של
החולים לעומת קבוצת ביקורת ,וכן על התאמה לצפוי בניסוי ה) FDA-ניסוי
 .(FDA-NRXלפרטים בדבר תוצאות הניסוי ראה סעיף )6.18.5ד( להלן.

ז.

החברה קיבלה את אישורי אמ"ר ו – CEלשיווקו של מכשיר הNeuroAD-
בישראל ובאירופה ,במהלך שנת  , 2012בהתאמה.

ח.

לאחר קבלת האישורים לשיווק מכשיר ה ,NeuroAD-החלה החברה
בשיווקו .ברבעון השלישי של שנת  2012החלה החברה מכירות בארץ ובעולם
בהיקף כספי של כ 800 -אלפי ש"ח:
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.6.1.3

)(1

בישראל ,מכרה נוירוניקס מכשירים לחברת נוירוקייר .חברת
נוירוקייר מפעילה בישראל שתי קליניקות המציעות את הטיפול
לחולי אלצהיימר ,תוך שימוש במכשיר.

)(2

בעולם ,למועד התשקיף ,מכרה נוירוניקס מכשירים למפיצים
בטריטוריות נבחרות )סינגפור ,קוריאה ,איטליה ,גרמניה(.

מבנה החזקות החברה
למועד התשקיף ,לחברה חברה מוחזקת שהתאגדה בישראל תחת השם נוירוקר
בע"מ )להלן "נוירוקייר"( .יתרת מניות נוירוקייר מוחזקות כולן ע"י בעלי מניות
בחברה ,שבחרו להשקיע ישירות בחברת נוירוקייר ,בעקבות הצעה להשקעה
שהופנתה לכל בעלי מניות נוירוניקס.

החברה
23.82%

נוירוקייר בע"מ*

100%

**Neuronix Inc

* חברת נוירוקר הוקמה לצורך שיווק ,מכירות ומתן שירותים למטופלים באמצעות
מוצרי החברה בישראל בלבד .מר גיום בינדר ,בעל השליטה בחברה הינו בעל
השליטה בחברת נוירוקייר ,ומחזיק  9.26%מהונה המונפק ,כאשר משקיעים אשר
מסרו למר בינדר יפוי כח בקשר עם הצבעותיהם בחברה )כמפורט בפרק  3לעיל(
ובנוירוקייר מחזיקים במניות נוירוקייר המהוות  52.4%מהונה המונפק של
נוירוקייר.
למועד התשקיף מפעילה נוירוקייר שתי מרפאות )ברמת גן ובחיפה( בהן מבצעת
נוירוקייר טיפולים בחולי אלצהיימר .במסגרת פעילותה מעסיקה נוירוקייר טכנאים
רפואיים המפעילים את מכשירי ה NeuroAD -שבבעלותה ומתייעצת עם מומחים
רפואיים )נוירולוגים ונוירורדיולוגים( לפי הצורך וכנדרש בהתאם לפרוטוקול
הניסוי .עלות סדרת טיפולים ,למטופל עומד סך של כ 20 -אלפי ש"ח.
לפרטים אודות ההתקשרויות שבין החברה לבין נוירוקייר ראה פרק  8לתשקיף זה.
** למועד התשקיף חברה זו אינה פעילה.
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.6.2

תחומי הפעילות של החברה
החל מהקמתה פועלת החברה במחקר ,פיתוח ,ייצור שיווק ומכירה של מכשור
רפואי לטיפול במחלות נוירולוגיות ניווניות ובפרט במחלת האלצהיימר.

.6.3

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
להלן יפורטו ההשקעות שנעשו בהון החברה  ,וכן כל עסקה מהותית שנעשתה על ידי
בעלי העניין בחברה ,במניות התאגיד:

.6.3.1

הסכם השקעה בכורה א' מיום  31ביולי 2008
ביום  31ביולי  2008התקשרה החברה בהסכם השקעה עם שני משקיעים )סופי דולק
ומקינזי( )"הסכם בכורה א'"( ,לגיוס סך של שניים ורבע מיליון דולר בשני שלבים
ובכפוף להתקיימות אבני דרך.
להסכם זה נערכה תוספת מיום  2ביולי  ,2009כאשר בפועל ,במסגרת הסכם בכורה
א' והתוספת להסכם בכורה א' הוקצו  131,069מניות בכורה א' בנות  0.1ש"ח ערך
נקוב בתמורה לסך כולל של כ 5 -מיליון דולר והוענקו  16,294כתבי אופציה לרכישת
עד  16,294מניות בכורה א' בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א במחיר מימוש של  38.36דולר
לכל כתב אופציה.
החל מהשלמת הסכם זה מקנזי הינה בעלת השליטה בחברה.

.6.3.2

מימוש הסכם רכישה חוזרת של מניות החברה על ידי בעלי מניות החברה
במהלך דצמבר  ,2009ולאחר שד"ר בנטואיץ ,מייסד החברה ,התפטר מתפקידו
בחברה ,הפעילה החברה והסבה לכלל בעלי מניותיה ,על פי חלקם היחסי ,את זכותה
לרכוש מד"ר בנטואיץ  54,750מניות רגילות של החברה שהיו בבעלותו ,בתמורה
לערכן הנקוב ,מכוח הסכם המייסדים .לאחר השלמת הסכם הרכישה החוזרת נותרו
בבעלותו של ד"ר בנטואיץ  10,861מניות רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע"נ כ"א.
לפרטים נוספים בקשר עם הליך משפטי שהתקיים בין החברה לבין ד"ר בנטואיץ
ראה סעיף  6.30.2להלן.

.6.3.3

הסכם השקעה בכורה ב' מחודש יוני 2010
במהלך יוני  ,2010התקשרה החברה בהסכם השקעה עם מר פינק )"הסכם בכורה
ב'"( ,במסגרתו הקצתה החברה למר פינק  10,564מניות בכורה ב' בנות  0.1ש"ח ע.נ.
כ"א ,במחיר של  47.33דולר למניה ובתמורה כוללת של כ 500,000 -דולר
על פי ההסכם ,שאושר החברה הייתה רשאית לגייס סך נוסף של  1,500,000דולר
בתנאים זהים לתנאי הסכם בכורה שלב ב' במהלך תקופה של חמישה חודשים
ממועד השלמת הסכם בכורה ב'.
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בפועל ,במסגרת הסכם בכורה ב' בשלבים א' וב' הוקצו  24,049מניות בכורה א' בנות
 0.1ש"ח ערך נקוב בתמורה לסך כולל של כ 1,138,000 -דולר .כמו כן ,הוענקו למר
פינק  2,974כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א במחיר מימוש של  0.1ש"ח.
הסכם השקעה בכורה ב' מחודש מרץ 2011

.6.3.4

בחודש מרץ  2011התקשרה החברה בתוספת להסכם בכורה ב' במסגרתו הקצתה
החברה  21,660מניות בכורה ב' בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א בתמורה לסך של 1,200,000
דולר )"הסכם בכורה ב' .("2-כן נקבע בהסכם ,כי בתקופה של  3חודשים ממועד
השלמת הסכם בכורה ב' ,2-נקבע ,כי החברה תהא רשאית לגייס סך נוסף של עד
 1,300,000דולר בתנאים זהים .תוקפו של סיבוב ההשקעה מכוחו של הסכם בכורה
ב' 2-הוארך מעת לעת והוא נסגר סופית במאי .2012
בפועל ,במסגרת הסכם בכורה ב' 2-בשלבים א' וב' הוקצו  73,709מניות בכורה ב'
בנות  0.1ש"ח ערך נקוב בתמורה לסך כולל של כ 3,476,000 -דולר.
הסכם השקעה בכורה ג' מחודש ספטמבר 2012

.6.3.5

במהלך ספטמבר  ,2012התקשרה החברה בהסכם השקעה ,במסגרתו העמידה
החברה למכירה  68,551מניות בכורה ג' בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א )בסעיף זה" :המניות
המוצעות"( ,במחיר של  58.35דולר למניה ובתמורה כוללת של כ 4,000,000 -דולר
)"הסכם בכורה ג'"( .כל אחד מהרוכשים ,כהגדרתם בהסכם ,רשאים לרכוש זכאים
לרכוש את המניות המוצעות בתנאים האמורים לעיל.
בפועל ,במסגרת הסכם בכורה בין החודשים ספטמבר  2012ועד לחודש אפריל ,2013
הוקצו  34,276מניות בכורה ג' בנות  0.1ש"ח ערך נקוב בתמורה לסך כולל של כ-
 2,000,000דולר.
להלן טבלה המסכמת את הקצאות מניות החברה )לרבות הקצאות בעקבות מימוש אופציות
למניות( אשר בוצעו בחברה מיום  1בינואר  2010ועד למועד התשקיף:
סוג הניצעים

מועד הקצאה

התמורה

מספר
ניצעים

משקיעים

2

באלפי דולרים

באלפי ש"ח

יוני 2010

1

500

11,515

40,867

נובמבר 2010

8

638

12,153

43,131

מרץ 2011

2

1,200

15,425

54,743

דצמבר  2011עד
מאי 2012

5

890

16,166

57,373

תמורה במזומן
)באלפי דולרים(

תמורה אחרת

שווי החברה התיאורטי הנגזר מההקצאה
1
)לאחר הכסף ,ככל שרלבנטי(
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14

ספטמבר 2012
עד אפריל 2013
1

2,000

68,230

19,225

לצורך חישוב שווי החברה התיאורטי הנגזר מההקצאה ,נלקח בחשבון מחיר המניה באותו סיבוב ומספר המניות

שבהון המונפק והנפרע.
2

שווי החברה האמור מבוסס על המחיר בדולר כפי ששולם בעבור מניות החברה במועד ההקצאה ,כשהוא מוכפל

בשער הדולר היציג ביום  31בדצמבר .2012

חלוקת דיבידנדים

.6.3.6

החברה לא הכריזה ולא חילקה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן במהלך השנתיים
האחרונות ודירקטוריון החברה לא אימץ מדיניות חלוקת דיבידנדים.
מידע אחר
מידע כספי לגבי תחום הפעילות של הקבוצה
מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה

.6.4

להלן נתונים כספיים אודות תחום הפעילות של החברה ,באלפי ש"ח:
תקופה

2012

2011

2010

הכנסות

829

-

-

עלויות משתנות

414

-

-

עלויות קבועות

7,375

7,794

7,180

סה"כ עלויות

7,790

7,794

7,180

הפסד כולל

6,961

7,794

7,180

סך הנכסים

1,819

1,348

3,027

סך התחייבויות

5,114

3,928

3,064

אין לחברה הכנסות מתחומי פעילות אחרים ו/או מחברות מוחזקות שאינן בתחום
הפעילות ,ולפיכך הנתונים שלעיל משקפים את המאזנים המאוחדים ואת הדוחות
המאוחדים על הרווח הכולל לתקופות ולשנים האמורות.
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להסברים אודות השינויים שחלו בנתונים הכספיים של החברה ,ר' דוח
הדירקטוריון המצורף.
.6.5

סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
להלן פירוט של המגמות ,אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית של החברה
אשר השפיעו או עשויים להשפיע השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה
בתחומי פעילותה:

.6.5.1

משך זמן פיתוח והחדרת מוצרים :משך הזמן הממוצע לפיתוח מוצרי החברה
וקבלת ההיתרים הרגולטוריים השונים בתחום פעילות החברה נמשך מספר שנים.
ולאחר מכן נדרש פרק זמן נוסף לצורך החדרת מוצרי החברה לשוק .בשל פרקי זמן
אלה חשופים הפועלים בתחום החברה לסיכון ,שעד לתום ההליך האמור יימצא
בשוק מוצר תחליפי ודומה ,אשר עלול לפגוע במכירות מוצריהם .יתר על כן – הואיל
והשימוש במכשור רפואי מסורבל ויקר יותר מאשר בתרופות ובחיסונים ,הרי שככל
שתרופה או חיסון יוכחו כיעילים לטיפול במחלת האלצהיימר ,עשוי הדבר לסכן את
פעילות החברה ויכולתה לגייס כספים ,זאת גם אם אישורם הפורמלי יגיע רק עוד
מספר שנים.

.6.5.2

דרישות רגולטוריות :תחום הציוד הרפואי מאופיין בסביבה הכפופה לדרישות
רגולציה מחמירות ומתמשכות .חלק ניכר מהשקעות החברה במחקר ופיתוח
מוצריה ,מבוצעות לשם ציות לרגולציה האמורה ועמידה בתקנים הנדרשים.
הרגולציה המחמירה מוסיפה משך זמן לתהליכי הפיתוח וההשקה של המוצרים
השונים בתחום ומייקרת את עלויות הפיתוח.
למידע הקשור לרגולציה החלה על החברה להתפתחויות בנושא זה ,ר' סעיף 6.27.3
להלן.

.6.5.3

הכרה על ידי מבטחים בתחום הבריאות :הכרת מוצר רפואי כטיפול המזכה שיפוי
ביטוחי ו/או הכללתו בסל תרופות עשוי להשפיע בצורה משמעותית וחיובית על מוצר
רפואי ,שכן עד קבלת אישור שכזה מוגבלת החברה לפעילות מסחרית אל מול חולים
המוכנים לשלם בעצמם את עלויות הטיפול ) .(Out of Pocketפעילות והצלחתה
המסחרית של החברה עשויים להיות מושפעים ממדיניות מבטחים רפואיים ,בקשר
עם זכויות מבוטחיהם להחזר הוצאות ) ,(reimbursementבגין הליך רפואי בו ייעשה
שימוש במוצרי החברה .נכון למועד זה לא זכתה החברה להכרה על ידי אף מבטח
רפואי .למיטב ידיעת החברה ,המבטח האמריקאי הרלוונטי )המתייחס לשוק הגדול
ביותר( הוא סוכנות הביטוח הפדראלית  ,Medicareהמבטחת את כל האמריקאים
מעל גיל .65

.6.5.4

שינויים בכללי רגולציה או בזהות הגורם הבודק :שינויים בתנאי הרגולציה בארה"ב
עשויים להשפיע באופן מהותי על עסקי החברה .כמו כן ,בהתאם להנחיות האיחוד
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האירופי ,4מוצרי החברה ותהליכי הפיתוח והייצור שלה נבחנים מידי שנה על ידי
) Notified Bodyהחברה עובדת כיום עם חברת  MEDCERTהגרמנית( ,אשר מאשר
לחברה לשווק את מוצריה בכל מדינות האיחוד האירופאי )אישור לסימון ","CE
מהווה הצהרה כי החברה עומדת בהנחיות האירופאיות למכשור רפואי( .שינויים
בהוראות רשויות הפיקוח האירופאיות ,או שינויים בהסמכת ו/או זהות הגוף
הבודק ,עשויים להשית על החברה עיכובים משמעותיים בתוכנית השיווק ,או
עלויות שונות ,אשר עשויות לנבוע ,בין היתר ,מדרישה לשינויים בנהלי עבודה,
הרכבה ,בקרות איכות ועוד.
.6.5.5

שינוי בשערי החליפין :החברה חשופה לסיכונים המתייחסים לשינוי בשער החליפין
של הש"ח לעומת מטבעות אחרים )בעיקר דולר(.

.6.5.6

המשבר הפיננסי העולמי :בשנים האחרונות פוקד משבר פיננסי את השווקים
הגלובאליים ,המקשה על יכולת חברות לגייס הון ,ועל מכירותיהן .החברה אינה
יכולה להעריך ,את השפעותיו העתידיות של המשבר על החברה ,מצב עסקיה
ותוצאות פעילותיה.
המידע שלעיל בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות
החברה ,מתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה ,בהתחשב
בניסיון העבר .המידע שפורט לעיל הינו אומדנים בלבד ויתכן שאינו מלא .אולם,
להערכת החברה ,יש במידע כאמור כדי לספק תמונה כללית ,גם אם אינה מדויקת,
לגבי אופי פעילותה העסקית של החברה .לאור האמור ,התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות מההערכות המפורטות בדוח החברה בקשר עם הגורמים החיצוניים
המשפיעים על פעילותה.
תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות

.6.6
.6.6.1

מידע כללי על תחומי הפעילות של החברה
כללי
כאמור ,החל מהקמתה פועלת החברה בתחום הפעילות ומתמקדת במחקר ופיתוח
של טכנולוגיית החברה לטיפול במחלות נוירולוגיות-ניווניות ,ובפרט במחלת
האלצהיימר .הטכנולוגיה שפיתחה החברה ,משמשת כבסיס לפעילות מכשיר ה-
.NeuroAD

4
(http://www.apte.net/medical
devices/knowledge/MMD_93_42.pdf

)(93/42/EEC

Directive

Devices

Medical

12 -6
טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
מכשיר ה NeuroAD-משלב באופן מתוזמן ומדוייק גרייה מגנטית חוץ גולגולתית
לאזורים נבחרים במוח החולה ,בד בבד עם תרגול קוגניטיבי המכוון לאותם אזורים
)באמצעות שאלון ממוחשב ואדפטיבי(.
גירוי האזורים השונים ,במקביל הן ברמה הביולוגית-פיזיקלית )ע"י גרייה מגנטית
חוץ גולגולתית( והן ברמה הקוגניטיבית )ע"י תרגילים מתאימים( הוא הבסיס
לטכנולוגיית החברה.
כפי שהוכח בניסויים קליניים ,שנעשו בישראל ובארה"ב ,מכשיר הNeuroAD -
נמצא יעיל כטיפול משלים לטיפול התרופתי במחלת האלצהיימר ,כמפורט להלן.
.6.6.2

מידע כללי על מחלת האלצהימר ושוק מוצרי הרפואה למניעת התפתחות המחלה
מחלת האלצהיימר היא מחלה ניוונית של מערכת העצבים המרכזית והינה הגורם
המרכזי לדמנציה )אובדן היכולות הקוגניטיביות( בגיל מבוגר .שכיחות המחלה היא
כ 5%-מגיל  65ומעלה ,ועולה משמעותית עם הגיל )עד לכ 30%-בגיל  80ומעלה(.
מחלת אלצהיימר מתאפיינת בירידה משמעותית של היכולות הקוגניטיביות של
החולה לאורך מספר שנים .מהלך המחלה הממוצע נמשך ,מהגילוי ועד המוות,
לאורך של בין  7-10שנים .המחלה פוגעת ביכולתו של החולה להיזכר באירועים
אחרונים ,בכושר ההתמצאות ,יכולת חשיבה ,ועוד .עם התקדמות המחלה סובלים
החולים מבלבול ,שינויים במצבי רוחם נטייה לתוקפנות ,וקשיים בזכרון ארוך
הטווח .בשלבי המחלה האחרונים נפגעות פעילויות גופניות של החולה המובילים
לבסוף למותו ,לרוב בשל סיבוכים זיהומיים של פצעי לחץ או דלקת ריאות.
חשוב לציין כי אין כיום אף טיפול רפואי יעיל לטיפול במחלת האלצהיימר ,בין אם
במכשיר או בתרופה )לגבי התרופות הקיימות כיום – ראה להלן(.
טרם גובשה הסכמה מדעית אודות הסיבה למחלה וכיום קיימות מספר תיאוריות
מתחרות על ההסבר למחלה.
מחלת האלצהיימר הינה פרוגרסיבית ,אשר תסמיניה הולכים ומחמירים עם הזמן.
מהלך המחלה עשוי להמשך בממוצע כ 7-10-שנים מיום האבחון:
טרום אלצהיימר :מתאפיין בקושיים קוגניטיביים קלים הקשורים בזיכרון לטווח
קצר ,באפשרות ללמידת מידע חדש ,במציאת מילים ומונחים ובחשיבה.
השלב המוקדם :בשלב זה חלה החמרה נוספת בביצועים הקוגניטיביים הנ"ל לרבות
קשיים בשפה .החולים מאובחנים כסובלים מדמנציה – דהיינו ,יכולותיהם
הקוגניטיביות פגועות משמעותית ,החמרה זו מובילה לאבחון המחלה ולרוב בשלב
זה מתחילים בטיפול תרופתי במחלה.
השלב המתון :שלב זה מתאפיין בהחמרה נוספת בתחום הזיכרון ,יחד עם קושי
עולה בביצוע פעולות יומיומיות כגון הלבשה ,רחצה וזיהוי אנשים .מתרחש אבדן של
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זכרון ארוך טווח ומופיעים תסמינים התנהגותיים קשים יותר כמו שוטטות,
התנהגות אימפולסיבית ואגרסיבית .חלק ניכר מהחולים בשלב זה מגיעים לאשפוז
במוסדות סיעודיים.
השלב המתקדם :בשלב זה החולים תלויים לחלוטין במטפל ,אינם מסוגלים לומר
יותר ממילים בודדות ,מפגינים אפטיות ותשישות.
.6.6.3

מגבלות חקיקה תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
שוק מוצרי החברה כפוף לרגולציה הקיים למוצרים רפואיים ולפיכך ,מכירתם
ושיווקם מותנים בקבלת רישוי בכל אחת מהמדינות בהן תבקש החברה לתת את
שירותיה .על מנת לקבל אישורים אלה ,על החברה לעמוד בדרישות הרישוי כנדרש
בכל אחת מהמדינות.

.6.6.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
שכיחות מחלת האלצהיימר הולכת וגדלה באופן משמעותי ,והיא המחלה היחידה,
מבין  10המחלות הגורמות לתמותה הרבה ביותר בעולם המערבי שהגדילה את
שכיחותה בשנים האחרונות.
הסיבה המרכזית לעלייה בשכיחות המחלה היא העלייה בתוחלת החיים ,הגורר
גידול משמעותי באוכלוסייה המבוגרת )מעל גיל  65ומעל גיל  .(80כאמור לעיל,
מחלת האלצהיימר איננה ניתנת למניעה כיום ,והגורם סיכון הראשי להופעת
המחלה הוא גיל מבוגר .כן נמצא כי התמותה מאלצהיימר בעולם המערבי נמצאת
בעליה ,וזאת בעוד התמותה משאר המחלות המהוות סיבה נפוצה לתמותה נמצאת
בירידה .כך בארה"ב :5

 5על פי אגודת האלצהיימר ,ר' http://www.alz.org/alzheimers_disease_facts_and_figures.asp#mortality
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תחום הטיפול באלצהיימר נמצא בגידול מתמיד ,ואף צפוי להמשיך כך בהתאם
למגמת העלייה בתוחלת החיים בעולם .ב  2006אובחנו בעולם כ 26-מיליון חולים,
והצפי המקובל הוא לכ 50-מיליון ואף כ 100-מיליון חולים בשנים  2030ו2050 -
בהתאמה )אחד מכל  85אנשים יסבול מהמחלה  .(6להערכת החברה ,כמחצית
ממספר חולים זה עשוי לשאוב תועלת מהטיפול באמצעות מכשיר ה –.NeuroAD

סך ההוצאה הציבורית על אלצהיימר נמצאת בעליה משמעותית ,והמחלה מהווה
נטל כלכלי כבד על החולים ובני משפחותיהם .כך ,העלות הכוללת של הטיפול
באלצהיימר בשנת  2011מוערכת על סך של כ –  600מיליארד דולר ברחבי העולם
ומספר זה צפוי לעלות ל  1.1טריליון דולר עד שנת  .2050בארה"ב סך ההוצאה
הציבורית לטיפול באלצהיימר ובדמנציות נוספות מהם סבלו אמריקאים מעל גיל 65
עמד על  203מיליארד דולר ,אשר מתוכו סך של כ 34 -מיליארד דולר נזקף להוצאה
פרטית של החולים ומשפחותיהם :7

 107 - Medicareמיליארד דולר
 35 - Medicaideמיליארד דולר
הוצאה פרטית –  34מיליארד דולר
אחרות –  27מיליארד דולר

.6.6.5

להערכת החברה ,היקף ההוצאה של החולים במחלת האלצהיימר המצויים בשלב
המוקדם או המתון עומד על כשליש מסכום זה .הערכות החברה האמורות לעיל
בסעיף זה הינן מידע צופה פנה עתיד המבוסס על תחזית המבוססת על פרסומים לא
רשמיים ועל הערכות של הנהלת החברה ,כאשר בפועל נתונים אלה עשויים להיות
שונים ,ואולי אף שונים באופן משמעותי מן האמור .שינויים טכנולוגיים שיש בהם
להשפיע מהותית על תחומי הפעילות
לאור הצפי לעלייה משמעותית בהיקף תחום הפעילות ,ולאור המחסור הקיים כיום
לטיפול יעיל במחלה ,מתקיימים בשנים האחרונות מחקרים רבים לשם בחינת

 6ראה Forecasting the global burden Brookmeyer R, Johnson E, Ziegler-Graham K, MH Arrighi.
. Alzheimer's and Dementia. 2007 [cited 2008-06-18];3(3):186–91of Alzheimer's disease
 7על פי אגודת האלצהיימר ,ר' .http://www.alz.org/alzheimers_disease_facts_and_figures.asp#mortality
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טיפולים רפואיים לטיפול באלצהיימר .נכון לשנת  ,2012נבחנו הבטיחות והיעילות
של מעל ל 400-טיפולים תרופתיים באמצעות מעל ל 1,000-מחקרים קליניים ברחבי
העולם .כרבע מהניסויים האמורים בחנו תרופות המצויות בשלב ,(phase III) 3
השלב האחרון לפני שיובאו באישור על ידי רשויות רגולטוריות 8 .יחד עם זאת ,לא
ידוע לחברה על אף מוצר חדש אחר האמור לקבל אישורים רגולטורים לשיווק ,או
שסיים את הניסויים הקליניים הנדרשים בהצלחה.

מדיניות דיווחים

.6.6.6

החברה אימצה מדיניות דיווחים לפיה ,החברה תדווח לציבור בדיווח מידי אודות
האירועים הבאים:
אירועים עסקיים

)א (


שיתופי פעולה אסטרטגיים.



התקשרות בעסקה אשר במסגרתה מבוצעת השקעה מהותית בחברה.



התקשרות בעסקה הכוללת השקעה מהותית מצד החברה או מצד אחת
מחברות הבת של החברה ,ככל שתהיינה כאלה.



שעבוד על נכסים ו/או זכויות בקנין רוחני..



מכירה של כל או חלק מנכסי החברה שלא במהלך העסקים הרגיל.



ביצוע הזמנה מהותית )הזמנות שסכומן למעלה מ 10%-מסך ממחזור
המכירות בשנה הקודמת יחשבו לרוב כהזמנות מהותיות(.



הקמת מרכזי טיפול חדשים ע"י החברה ו/או חברה מחברות הקבוצה.



התחלה של פעילות מהותית בטריטוריה חדשה  -מהותיות עשויה לנבוע
מהחשיבות של הטריטוריה החדשה והשלכותיה על החברה.



קבלת אישור ורישום פטנטים .וכן ,הגשת בקשה ו/או קבלת אישור לפטנט,
אשר התפרסמה לציבור ,שהינו בעל חשיבות לחברה – במקרה כאמור תיבחן
חשיבות הפטנט ,בין היתר ,על פי חשיבות הטריטוריה בה הוגשה הבקשה או
אושר הפטנט לפי העניין.

 8ראה ". US National Institutes of Health. "Clinical Trials. Found 1012 studies with search of: alzheimer
. Retrieved 2011-01-10http://www.clinicaltrials.gov/ct2/results?term=alzheimer
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תביעה משפטית ו/או תקיפת פטנט שבשימוש החברה ,כישלון בשמירה על
פטנט בו עושה שימוש על שם החברה.



קבלת מענק מהמדען הראשי או ממקור אחר ,בהתאם לסכום שהתקבל והאם
הינו מהותי .וכן ,זכייה בפרסים או הערכה מיוחדת בתחרויות מדעיות או
כנסים רפואיים.
אירועים הקשורים לתחום המחקר והפיתוח של מוצרים רפואיים

)ב(


השלמת פיתוח מוצר  /כשלון או הפסקת פיתוח מוצר  -בכל אירוע כאמור
ייבחנו הנסיבות של אותו אירוע.



קבלת אישור להתחלת ניסוי קליני ,תחילת ניסוי קליני ,השלמת גיוס
המשתתפים בניסוי ,השלמת הניסוי הקליני.



שינויים ו/או התפתחויות משמעותיות במהלך ניסוי קליני.



תוצאות דוח ביניים ,ככל שיהיו ותוצאות סופיות.



ממצאים מהותיים אשר התקבלו מניסויים קליניים לרבות ממצאים הנוגעים
לבטיחות המוצרים ו/או יעילותם )הן לחיוב והן לשלילה( .וכן ,פרסום בז'ורנל
מדעי או בכנס מדעי של מאמר/הרצאה המתייחסים לפעילות וניסויי החברה.



שינוי ו/או תגלית טכנולוגית שיש בהם פוטנציאל להשפעה על מוצרי החברה.



הגשת בקשה לרשות רגולטורית לקבלת אישור לשיווק המוצרים/לביצוע
ניסויים קליניים – במקרה כאמור תיבחן מהותיות הגשת הבקשה.



קבלת אישור רגולטורי ו/או קיום ועדת רגולטורית.



שינויים רגולטוריים ו/או שינוי תקינה ביחס לפיתוח ו/או שיווק ו/או מכירת
מוצרי הקבוצה.



שינויים במדיניות רשויות הפיקוח באישור מוצרים במדינות בהן משווקים
מוצרי החברה.



חתימה על חוזים לשיתופי פעולה אקדמים ,מחקריים או אחרים ,עם מוסדות
רלוונטים ,אוניברסיטאות ,בתי חולים וכיוב'.
אירועים תפעוליים/ארגוניים

)ג(


הודעה על רשות רגולטורית מרכזית על ביטול אישור לשיווק ),(RECALL
ובלבד שהדבר משפיע מהותית על עסקי התאגיד.
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)ד(

שינויים מהותיים צפויים בכוח אדם ובמבנה הארגוני של החברה )ובכלל זה
הועדה המדעית המייעצת( או חברה מחברות הקבוצה – במסגרת זו ייבחן אם
הפחתת כוח אדם עלולה להשפיע באופן מהותי על יכולת החברה להמשיך
בפעילותה העסקית .וכן ,במסגרת זו יכללו דיווחים אודות שינויים בהרכב
היועצים הקליניים של החברה.
אירועים הקשורים לתחום השיווק



הודעה על השקת מוצר חדש.



פרסום מדעי בנוגע למוצרי החברה ,ע"י צד שלישי  -יש לבחון את השפעת
הפרסום על מוצרי החברה או חברות הקבוצה.

)ה (

)ו(

.6.7

אירועים הקשורים לתחום המשפטי


הליכים משפטיים מהותיים שהחברה או חברה מחברות הקבוצה צד להם.



חשיפה לתביעה בגין אירוע ביטוחי.



הרשעה בעבירה פלילית של נושא משרה.
כל מידע אחר שאינו נמנה עם מהלך העסקים הרגיל של החברה או חברה
מחברות הקבוצה.

גורמי הצלחה קריטיים
להלן הגורמים המצויים ,בנתיב הקריטי להצלחת החברה בתחום פעילותה:

.6.7.1

השלמה מוצלחת של ניסויים קליניים וקבלת תוצאות חיוביות אשר יסייעו להשגת
אישורים רגולטוריים בטריטוריות נוספות וכן לשיווק המוצרים.

.6.7.2

השגת אישורים רגולטוריים )ובראשם אישור ה (FDA-למכשירי ה,NeuroAD -
ובמידה פחותה – אישור בטריטוריות מרכזיות אחרות כגון יפן ,סין וקוריאה.

.6.7.3

השגת שיפוי ביטוחי מטעם גופי הביטוח הממשלתיים במדינות השונות ,ובפרט
מהמבטח האמריקאי המרכזי .MEDICARE

.6.7.4

בניית מערך שיווק ,בקרב מרכזים רפואיים ומומחים נוירולוגיים.

.6.7.5

שימור כח האדם המקצועי והמיומן שיקדיש עצמו לפיתוח ,ייצור ושיווק מוצרי
החברה.

.6.7.6

כניסה להסכמי שיפוי עם מבטחים רפואיים בתמחור הרצוי לחברה.

.6.7.7

הגנה על זכויות הקניין הרוחני של החברה.

.6.7.8

חדשנות ופיתוח מוצרים חדשים ואינדיקציות קליניות רפואיות נוספות.
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הקפדה על איכות ועמידה בתקני האיכות הבינלאומיים הרלוונטיים לתחום

.6.7.9

פעילותה )כגון .(ISO-13485

חסמי כניסה

.6.8

להערכת החברה הגורמים המפורטים להלן מהווים חסמי כניסה לתחום הפעילות
של החברה (1) :פיתוח של קניין רוחני רלבנטי לייצור מוצרים מתחרים; ) (2קיום
ידע ומומחיות בתחום הרפואי והטכנולוגי; ) (3ביצוע מוצלח של מחקרים קליניים
המעידים על יעילות קלינית; ) (4קבלת אישורים רגלוטוריים נדרשים; ) (5יכולת
להשלמת תהליך פיתוח והחדרה של מוצרים בשוק הרפואי; ו (6) -ערוצי שיווק
והפצה.
לפרטים נוספים אודות התחרות בתחומי הפעילות של החברה וגורמי הסיכון
בפעילות החברה ,ר' סעיפים  6.15ו 6.35-לתשקיף.

תחליפים למוצרי החברה ושינויים החלים בהם

.6.9
.6.9.1

תרופות מאושרות למחלת האלצהיימר:
למיטב ידיעת החברה ,המוצרים התחליפיים למוצר החברה הנמצאים בשימוש כיום
הינם תרופות המביאות לשיפור קצר טווח .כיום חמש תרופות מאושרות לשימוש,
מתוכן ארבע נמצאות בשימוש.
שלוש תרופות מיועדות לטיפול בחולי אלצהיימר על ידי העלאת ריכוז
הנוירוטרסמיטור אצטילכולין הנמצא בחסר אצל חולי אלצהיימר ,וזאת באמצעות
החומר הפעיל אצטיל כולין אסטרז אינהיביטור.
התרופות הנפוצות במשפחת מעכבי האצטליכולין-אסטרז )אשר גורמים לעליית
ריכוז האצטילכולין במרווח הסינפטי( כוללות דונאפזיל ) Donepezilששמה
המסחרי ® Ariceptהמשווק על ידי  Eisaiו  ,(Pfizerגלאנטמין )(Galantamine
וריבסטיגמין ) ,Rivastigmineששמה המסחרי  Exalonהמשווק על ידי נוברטיס(.
על פי פרסומים ב ,9 Nature -שווי השוק המצרפי של תרופות אלה בשבעת השווקים
המובילים עומד על כ 4.2-מיליארד דולר ,סכום זה צפוי לפחות בשנים הקרובות ,עם
המעבר של תרופות המקור המקובלות לתרופות גנריות.

 9ראה http://www.nature.com/nrd/journal/v12/n1/full/nrd3922.html
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תרופות אלה מיועדות בעיקר לטיפול בחולי אלצהיימר בשלב המוקדם ובשלב
המתון של מחלת האלצהיימר .תרופת הדונאפזיל מאושרת לשימוש גם לטיפול
בחולים בשלב המתקדם.
התרופות משפרות את מצבם של החולים למשך  6עד  9חודשים ובצורה מתונה
ביותר בלבד ,שיפור ממוצע של  2-3נקודות בלבד במדד ה ,COG-ADAS-כאשר
לאחר פרק זמן זה נמשכת ההתדרדרות במצבם של החולים גם כאשר הם ממשיכים
ליטול את התרופות .בנוסף לתרופות תופעות לוואי משמעותיות הכוללות ,בין
השאר ,הפרעות למערכת העיכול.
התרופה הרביעית בה נעשה שימוש לעיכוב המחלה הינה ממנטין ) Memantineשבין
שמותיה המסחריים

® Axuraו Akatinol® -המשווקות על ידי ,MERZ

® Namendaהמשווק על ידי  Ebixa® ,Forestהמשווקת על ידי ,(Lundbeck
תרופה הפועלת כמעכבת של הנוירורצפטור  .NMDAתרופה זו בשימוש בחולים
הסובלים מהשלבים המתקדמים של מחלת אלצהיימר ,ומאפשרת שיפור חלקי
ביכולותיהם.
.6.9.2

תרופות ומכשור רפואי למחלת האלצהיימר הנמצאים בפיתוח:
למיטב ידיעת החברה ,ישנן מספר רב מאוד )עד כדי מאות( של תרכובות הנמצאות
בשלבים שונים של ניסויים קליניים ,במטרה להוכיח את יעילותם כתרופה או חיסון
למחלת האלצהיימר .החברה איננה יכולה להעריך האם מי מניסויים אלה יביא
למציאת טיפול יעיל למחלה ,אולם למועד התשקיף לא ידוע לחברה על תרופות
חדשות שסיימו בהצלחה את כל הניסויים הקליניים הנדרשים לשיווק )בתחום
רישוי תרופות מדובר ב (Phase-3
בנוסף ,ישנן מספר חברות העוסקות בפיתוח מכשור רפואי המשלב גרייה מגנטית
חוץ גולגולתית לטיפול במחלת האלצהיימר .ביניהן ,יודעת החברה על שתי חברות:
בריינסווי בע"מ )חברה ישראלית( ,חברת ) Neuronetixחברה אמריקאית( .כן
מכירה החברה מתחרה ,המפתחת טכנולוגיית גרייה חשמלית המבוצעת באמצעות
שתלים ,חברת ) Functional NeuroModulationחברה אמריקאית( .למיטב ידיעת
החברה ,חברות אלה נמצאות בשלבי ניסויים קליניים שונים ,ועדיין לא קיבלו
אישורים רגולטוריים כלשהם לטיפול במחלת האלצהיימר.
כמו כן ,מכירה החברה בקיומן של חברות המציעות טכנולוגיות מבוססות מחשב
ואינטרנט לשיפור היכולות הקוגניטיביות של חולים .למיטב ידיעת החברה ,טיפולים
שכאלה נבדקו במספר ניסויים קליניים ולא נחשבים לבעלי יעילות קלינית.
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.6.9.3

מבנה התחרות
התרופות הקיימות כיום נרשמות למטופלים ע"י הרופא המטפל )לרוב – נוירולוג או
פסיכיאטר( וממומנות ע"י שיפוי ביטוחי ממשלתי או אחר .התחרות הקיימת היא
בין חברות התרופות השונות ,המקדמות את מוצריהן אל מול הרופאים ומול
המבטחים .חברות התרופות מתחרות ביניהן בהצגת תוצאות קליניות ,במבחני
יעילות ,תופעות לוואי וכיוב'.
החברה משווקת את מוצריה לקליניקות ורופאים המטפלים בחולי אלצהיימר ,תוך
שימוש במפיצים מקומיים מתאימים למכשור רפואי .המפיץ אחראי על שיווק
ומכירת המכשירים ללקוחות כאמור לעיל .יובהר ,כי החברה איננה מתעדת
שמכשיר ה NeuroAD -יחליף את התרופות הקיימות ,אלא יהווה טיפול משלים,
שכן התרופות אינן מראות יעילות מעבר לפרק זמן קצר יחסית.
בד בבד עם עבודת המפיצים ,מבצעת החברה פעילויות שיווק שונות המקובלות
בתחום ,הן אל מול הלקוחות והן אל מול הציבור הרחב.

.6.10

מוצרי החברה
נכון למועד זה ,החברה משווקת מוצר אחד ,מכשיר ה ,NeuroAD-וערכות מתאימות
הנחוצות לשם השימוש בו.

.6.10.1

מכשיר ה :NeuroAD-
כמפורט לעיל ,נכון למועד זה משווקת החברה מכשיר אחד בלבד – ה,NeuroAD-
המבוסס על טכנולוגיה ייעודית שפיתחה החברה.
מכשיר ה NeuroAD-מיועד לטיפול במחלת האלצהיימר ,באמצעות גרייה מגנטית חוץ
גולגולתית לאזורים במוח שנפגעו במחלה ,במקביל לתרגולים קוגניטיביים המכוונים
לאותם האזורים.
מאפייני השימוש :המכשיר נמצא בשימוש אצל רופאים רלוונטים ,מרכזים רפואיים
ומרפאות זכרון העוסקים בטיפול בסובלים ממחלת האלצהיימר .לרוב ,לפני תחילת
הטיפול ,מגיע החולה לבדיקה אצל רופא מתאים ,הבודק את התאמתו לטיפול במכשיר.
לאחר מכן ,המטופל יעבור סריקה מוחית ) (MRIשתוצאותיה מועברות לחברה .החברה,
באמצעות מומחים מתאימים מבצעת זיהוי ומיקום מדויק של אזורי הטיפול ואזורים
אלה נשמרים על גבי ערכה המותאמת למטופל והמצויה בידי המפיץ..
ערכות :ביחד עם מכשיר ה  NeuroADמשווקת החברה ערכות מתכלות )(NeuroAD- Kit
המשמשות להפעלת מכשיר ה .NeuroAD-הערכה היא אישית ומאפשרת טיפול במטופל
יחיד למשך כל סדרת הטיפולים ) 30טיפולים לאורך  6שבועות( .הערכה מכילה קוד
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תוכנה להפעלת מכשיר ה ,NeuroAD -וכן את כל האינפורמציה הנדרשת לגבי רמות
התרגול הקוגניטיבי האופטימליות למטופל.
החברה נוהגת למכור את מכשיר ה  neuroADללקוחותיה ,בצירוף עשרות ערכות.
מהלך הטיפול :הטיפול עצמו מתבצע ע"י טכנאי מיומן בהפעלת המכשיר .הטיפול
מתבצע למשך  6שבועות 5 ,ימים בשבוע ,למשך כשעה כל יום .במהלך הטיפול מבצע
המטופל את התרגול הקוגנטיבי המיועד להפעיל את אזורי המוח בהם מתמקד הטיפול

10

וכן מופעלת הגרייה האלקטרומגנטית החוץ גולגולתית בשלשה אזורים מבין אזורים
אלה ,כרבע שעה לכל אזור .מידע נוסף ומפורט אודות פרוטוקול הטיפול ניתן למצוא
במאמרים הרפואיים שפורסמו ומצויינים בסעיפים  6.18.5להלן.

שווקים עיקריים :המכשיר מיועד לטיפול בחולי אלצהיימר ברחבי העולם המצויים
בשלבים הרלוונטיים .באופן טבעי ,השווקים העיקריים הם אלה הכוללים ריבוי של חולי
אלצהיימר ,היינו ארה"ב ,האיחוד האירופאי )ובו בעיקר – גרמניה ,צרפת ,בריטניה,
איטליה וספרד( ,יפן וסין.
מגמות ושינויים בביקוש ובהיצע – מכיוון שהחברה החלה את שיווק מוצריה ברבעון
השלישי של  ,2012טרם התגבשו מגמות.
צפי לשינוי בחלקה של החברה בשווקים העיקריים :החברה נמצאת בשלבי חדירה
ראשוניים לשוק ,ולפיכך שואפת לבסס את מעמדה ולהגדיל את אחיזתה בשוק ,זאת בין
היתר באמצעות מחקרים קליניים נוספים ופעילות שיווק להגדלת המודעות למוצריה.
החברה צופה כי נתח השוק של מכשיר ה NeuroAD -יגדל ,עם זאת צפי זה הינו מידע

 10ישנם שישה אזורים עליהם מתבצע הטיפול,Dorsolateral Pre-frontal Right & Left ,Wernicke ,Broca :
.Somatosensory Parietal Right & Left
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צופה פני עתיד המבוסס הערכת החברה המבוססת על ההנחה כי מאמציה של החברה
ישאו פרי יחד עם זאת לא מן הנמנע כי הנחה זו תממש באופן השונה מן אמור .
להלן גילוי בטבלה אודות מוצרי החברה ומצב הרישוי הרלוונטי

.6.10.2

אישורים רגולטוריים באירופה
שם המכשיר
הרפואי אשר

ההתוויה

Notified
Body

מספר
האישור

קיבל אישור

מועד
קבלת

המועד האחרון
בו בוצעה

תקופת
האישור

ביקורת של ה-

האישור

Notified Body
ותוצאותיה
מערכת לטיפול
במצבים

NeuroAD

7169GB41- Medcert
0120619

יוני

אפריל

מאי, 2012

2012

2017

עברה בהצלחה

נוירולוגיים
ופסיכיאטריים

אישור  CEהנ"ל כפוף להגבלה ,כי מערכת ה  NeuroADמוגבלת לשימוש במרשם
רופא בלבד ,ועליה להיות מופעלת על ידי אדם המורשה לכך .ניתן להשתמש
במערכת בבתי חולים ובמרפאות .המערכת מיועדת לטיפול באלצהיימר בשלב
המוקדם ובשלב המתון זאת ובמקביל לטיפולים אחרים ,תרופתיים ו/או לא
תרופתיים.
אישורים רגולטוריים בישראל
שם

הרפואי ההתוויה

המכשיר

אשר קיבל אישור
טיפול בחולי אלצהיימר
במצב קל עד בינוני

NeuroAD

מספר

אישור מועד

קבלת תקופת

אמ"ר

אישור האמ"ר

האישור

24390002

אוגוסט 2012

דצמבר
2013

אישור האמ"ר הנ"ל כפוף להגבלה כי השימוש יעשה על פי הוראות הייצרן כפי
שאושרו על ידי ) MEDCERTה  Notified Bodyהאירופאי כמפורט לעיל(; ההפעלה
תעשה על ידי איש טכני שהוסמך לכך ועל פי הנחיית רופא ובכפוף למגבלות אישור

ה.CE-
למועד זה ,הטיפול במכשיר ה NeuroAD -אינו מוכר לצורכי שיפוי רפואי ממבטחים
)לרבות קופות חולים(.

.6.11

פילוח הכנסות קבוצות מוצרים ורווחיות המוצרים
כאמור לעיל ,החברה החלה למכור את מוצר ה NeuroADברבעון השלישי של שנת
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 ,2012כאשר במהלך  2012מכרה החברה  4מכשירי .NeuroAD
להלן נתונים אודות הסכום והשיעור מסך ההכנסות של החברה מהמכירות כאמור וכן
הסכום והשיעור של הרווח הגולמי הנובע מכל קבוצת מוצרים כאמור:

2012

.6.12

קבוצת
מוצרים

מכירות
)באלפי ש"ח(

 %מהכנסות

רווח גולמי

 %רווח גולמי

מכשיר ה-
NeuroAD

761

92%

347

42%

מוצרים חדשים בפיתוח
למועד התשקיף ,החברה שוקלת את פיתוחם של מוצרים עתידיים המבוססים על
הטכנולוגיה הקיימת שלה ,כמפורט להלן:

.6.12.1

מכשיר ה NeuroAD-נמצא עדיין בשלבי פיתוח מתקדמים הכוללים עדכוני תוכנה
ושיפורי מערכת ,וביצוע מחקרים קלינים אשר נדרשים לשם קבלת אישור הFDA-
לשיווקו של המכשיר בארה"ב.

.6.12.2

התאמת מכשיר ה NeuroAD-לטיפול בדמנציה בשלב טרום האלצהיימר .כאשר
לחברה ניתן אישור מוועדת הלסינקי לביצוע מחקר קליני ראשוני ) (Pilotבמרכז רפואי
בישראל.

.6.12.3

מכשיר ה :NeuroAD2 -מדובר בדור ההמשך של מכשיר ה  ,NeuroADאשר,
בהתבסס על לקחים שהופקו מייצור ושימוש במכשיר ה  ,NeuroADצפוי להציג שיפור
ביכולות המכשיר ,בעלוית הייצור ובנוחות השימוש .הפיתוח נמצא בתחילת דרכו.

.6.12.4

מכשיר  NeuroADביתי – החברה החלה לחקור את אפשרות פיתוחה של גרסה
לשימוש ביתי ,אשר תינתן כטיפול משלים לזה שניתן על ידי מכשיר ה .NeuroAD
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שם

המוצר ההתוויה

לה שלב

אבני הדרך אבן הדרך אומדן

גודל שוק היעד הפוטנציאלי הערכת

הרפואי
שבפיתוח

הצפויות ב -הקרובה
מיועד המוצר הפיתוח
נכון של המוצר  12חודשים והמועד
הרפואי
הקרובים
למועד זה
הצפוי
הרפואי
להגעה
נכון למועד
אליה
זה

NeuroAD

 4מיליון כ 30 -מיליון חולים בשווקי
גמר
יש אישור תחילת
טיפול
דולר
להערכת
מתוכם,
היעד.
ניסויים
הניסויים
באלצהיימר
CE
מיליון
כחצי
החברה
קליניים
הקליניים
בשלב המוקדם ואמ"ר.
ובשלב המתון
מתאימים לטיפול במסגרות
בארה"ב
הנדרשים
החברה
פרטיות וכ 8-מיליון מתאימים
סוף
בלפחות  4עד
פועלת
2014
מרכזים
לטיפול במסגרת הסדר שיפוי,
להשגת
לכשיתקבל .להערכת החברה
אישור
היקף הכספי של שוק
FDA
נע
הפרטיים
המוצרים
בסביבות  700מיליון דולר,
ולאחר קבלת הסדר שיפוי
ביטוחי ,עד  10מיליארד דולר.

NeuroAD

טיפול בחולים בפיתוח,
המצויים בשלב התקבל

תחילת
תחילת
ניסוי קליני ניסוי

הערכת

והיקף כספי שנתי של שוק התאגיד בדבר התאגיד
עלות
היעד
מועד תחילת ביחס לנתח
השלמת
שיווק המוצר שוק צפוי
אבן הדרך
הקרובה
למוצר
הרפואי
שבפיתוח
הרפואי
שבפיתוח
המוצר החל אין הערכה
שיווק במספר בשלב זה
טריטוריות.
לשיווק
צפי
בארה"ב בשנת
2015

כ 300 -כ 16-מיליון חולים בארה"ב במהלך
מעריכה 2015
החברה
בלבד.
אלפי

שנת
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הטרום
אלצהיימר

אישור
לביצוע
ניסוי
קליני
ראשוני
)(pilot

NeuroAD2

טיפול
באלצהיימר
בשלב המוקדם
ובשלב המתון,
גם
ובהמשך
בשלב הטרום
אלצהיימר.

 NeuroADאלצהיימר
לשימוש ביתי בשלבי הטרום
עד
דמנציה
השלב המתון

.6.12.5

תחילת
פיתוח

ראשוני

קליני
ראשוני

דולר

שבעולם כולו מספר זה גדול
עד פי  3מאוכלוסיית החולים
באלצהיימר .להערכת החברה
ההיקף הכספי של שוק זה
עשוי להגיע עד לכ 30-מיליארד
דולר.

גמר פיתוח רבעון שני  500אלפי השוק המצרפי האמור לגבי ברבעון
2014
דולר
2014
ואישור
.NeuroAD
רגולטורי
באירופה

גמר פיתוח רבעון שני  500אלפי הואיל ומדובר בטיפול משלים שנת 2015
דולר
2014
אב-טיפוס
לטיפול במכשיר ה NeuroAD

שני אין
לדעת

אין
לדעת

דרך

דרך

השוק המצרפי האמור לגבי
.NeuroAD

המידע האמור בסעיף  6.12בנוגע לפיתוח המוצרים החדשים של החברה והשפעתם על עסקי החברה ,הניסויים שבכוונת החברה לבצע
והאישורים שלהערכתה תקבל הינו מבוסס הערכות החברה המבוססות על מידע ונתונים הקיימים בידי החברה במועד זה ,והינו מידע
צופה פני עתיד .מטבע הדברים ,אין כל ודאות ,בין היתר ,כי הליכי הפיתוח של מי מהמוצרים הנ"ל יסתיים בהצלחה ו/או במועדים
המפורטים לעיל או ,כי מי מהמוצרים החדשים כאמור יזכה להצלחה מסחרית או ,כי מי מהמוצרים החדשים שטרם זכו לאישורים
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רגולטורים ,אכן יקבל את כל האישורים הרגולטורים הנדרשים או ,כי מי מהמחקרים הקליניים יוכיח את היעילות של המוצרים
החדשים לשימושים המתוכננים להם .כמו כן אין וודאות ,כי ההיקף הכספי של השווקים הפונטציאליים אכן ימומש .בנוסף ,הערכות
החברה בדבר פיתוח המוצרים המתוכננים ,עשויות להשתנות לאור הבנתה את השוק ,ולא מן הנמנע ,כי החברה תבחר שלא לפתח
אחרים.
מוצרים
לפתח
ו/או
אלה
מוצרים
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.6.13
.6.13.1

לקוחות ומפיצים
מכשיר ה NeuroAD
החברה החלה את שיווק טכנולוגיית ה NeuroAD -במהלך שנת  .2012למועד התשקיף
מכרה החברה  9יחידות למפיציה בעולם .החברה נוהגת להתקשר עם מפיצים
מקומיים בטריטוריות אליהן היא משווקת את מוצריה .ככלל ,החברה מתקשרת עם
מפיציה על בסיס בלעדי )לטריטוריה(.
המפיצים מתחייבים שלא להתחרות בחברה ו/או במוצריה לתקופה הנקובה בהסכם,
הכוללת את תקופתה ההסכם ותקופה נוספת בת שנה עד שלוש ,כאשר כתנאי להסכם
המפיצים מתחייבים לעמוד במינימום הזמנות .אי עמידת המפיץ ביעד המכירות
מעניקה לחברה את הזכות להביא את ההסכם לסיומו או לשלול את הבלעדיות אשר
ניתנה למפיץ .המפיצים התחייבו ליידע את החברה אודות כל תלונה שתגיע אליהם
בקשר עם המכשירים ,אודות כל סטייה מדרישות רגולטוריות ,וכן אודות כל שינוי או
הצעת שינוי שנעשה או הוצע לשיפור המכשירים על ידי המשתמשים ,ושיפור זה יהיה
רכושה של החברה.
גם החברה וגם המפיצים מקיימים את הביטוחים המקובלים בסכומים הנהוגים
בתעשייה.
החברה מעניקה  12-24חודשי אחריות יצרן על כל פגם ביצור המוצרים ,וכן מבטיחה
לשפות את המפיצים בעלויותיהם במקרים של ריקול ) (recallלמוצריה.
החברה שומרת לעצמה את מלוא הזכויות בקניין הרוחני הקשור במוצרים או
לפיתוחים עתידיים הנובעים מהמוצר.
בטריטוריות בהן אין לחברה אישור לשיווק מוצריה ,כוללים הסכמים אלה התחייבות
מצד המפיץ לפעול באופן סביר להשגת האישורים הנדרשים לשיווק מוצרי החברה
באותן טריטוריות ,לרבות קיום ניסויים קליניים ככל שנדרש .למועד התשקיף,
טריטוריות אלה כוללת את קוריאה וסינגפור ,כאשר למיטב ידיעת החברה ,מפיצי
החברה בטריטוריות אלה פועלים להשגת האישורים הנדרשים בהתאם לדין החל
עליהם .הסכמי החברה עם מפיצים אלה כוללים הוראות בדבר שיפוי החברה בגין
נזקים אשר עשויים לנבוע לה בשל אי קיום הוראות הדין על ידי המפיץ .לגילוי בעניין
גורמי הסיכון הרלוונטיים ר' סעיף .6.35.14
בישראל מכרה החברה שני מכשירים לחברה נוירוקייר המפעילה מרפאות בחיפה
וברמת גן ,בהתקשרות בתנאים המפורטים בסעיף  8.2.1ולא כחלק מחוזה הפצה .כמו
כן התקשרה החברה עם חברת נוירוקייר בהסכם שירותים על פיו תעניק החברה
שירותי ניהול ותחזוקה למכשירים בתמורה לסך של  30,000דולר לשנה .לפרטים ר' ס'
 8.2.1.1לתשקיף זה.
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המטופלים במכשיר החברה הינם חולים הסובלים מאלצהיימר בשלב המוקדם ובשלב
המתון אשר רובם בגילאים  65ומעלה.
החברה נטלה ביטוח אחריות מוצר ,אשר נכון למועד התשקיף כולל כיסוי בסך של 3
מיליון ליש"ט למקרה ולתקופה.
.6.13.2

11

לקוחות מהותיים:
הואיל והחברה נמצאת בשלבים ראשוניים של החדירה לשוק ,כל התקשרות עם לקוח
ו/או מפיץ חדש משפיעה על היקף מכירות החברה ,ולרוב מהווה חלק משמעותי
מהכנסות החברה .למועד התשקיף ,החברה התקשרה עם נוירוקייר ועם Smitech
 ,Asia PTE Limitedמפיץ מוצרי החברה בסינגפור )להלן .("Smitech" :לפרטים
בדבר התקשרות החברה עם נוירוקייר ראה סעיף  8.2.1להלן.
התקשרות החברה עם  Smitechהינה בתנאים דומים לתנאי ההתקשרות הכללים של
החברה עם מפיציה ,כמפורט בסעיף  6.13.1לעיל.

.6.13.3

להלן יובאו נתוני הכנסות החברה ממכירות מוצרים ושירותים  12שהתקבלו מלקוחות
ומפיצים בשנת  ,2012כאשר לחברה לא היו הכנסות ממוצרים לפני שנה זו:
2012
סכום באלפי ש"ח

.6.14

 %מסך הכנסות
החברה

נוירוקייר )ישראל(

362

44%

) Semitecסינגפור(

467

56%

סך מכירות

829

100%

שיווק והפצה

.6.14.1

כללי

.6.14.2

החברה משווקת את מוצריה באמצעות התקשרות עם מפיץ בלעדי בכל טריטוריה בה
היא פועלת .כמו כן משתתפת באופן קבוע בכנסים מקצועיים ,במטרה לחשוף את

" 11מקרה" כולל שיפוי בקשר עם הניסויים הקליניים ,כמפורט להלן.
 12השירותים ניתנו רק לחברת נוירוקייר ,לפרטים בדבר הסכם השירותים ראה סעיף  8.2להלן.
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מוצריה ויתרונותיהם לגורמים רבים ככל האפשר ובמיוחד לרופאים ולמפיצים ופועלת
לפרסום טכנולוגיית החברה בירחונים מקצועיים ובפרסומים פומביים אחרים.
.6.14.3

הוצאות שיווק ומכירה
להלן פירוט לגבי הוצאות השיווק והמכירה של החברה ,הכוללות ביו השאר ,תשלום
עמלות לסוכנים ולעובדים בגין מכירות מכשיר:
תקופה
שנת 2012

.6.14.4

 %הוצאות השיווק והמכירה
מסך הכנסות החברה
45.24%

הוצאות שיווק ומכירה
)באלפי ש"ח(
375

צבר הזמנות
ככלל ,זמן ההספקה של מוצרי החברה מיום קבלת ההזמנה אינו עולה על  90יום .נכון
ליום  31בדצמבר צבר ההזמנות של החברה עמד על סך של כ 630 -אלפי ש"ח.

.6.15

מתחרים ותחרות

.6.15.1

נכון למועד התשקיף זה ,מכשירי החברה הינם ייחודיים ביחס לטיפולים הקיימים
להאטת התקדמות מחלת האלצהיימר.

.6.15.2

הטיפולים המאושרים כיום ,לחולי אלצהיימר בשלב המוקדם ובשלב המתון של
המחלה ,ע"י רשויות הבריאות הבינלאומיות ) (CE ,FDAהם באמצעות אחת משלוש
התרופות המפורטות לעיל.
כאמור ,התרופות משפרות את היכולות הקוגניטיביות של החולים באופן חלקי ) 2עד 3
נקודות במדד המקובל  ,(COG-ADASולמשך זמן קצר יחסית ) 6עד  9חודשים(.

.6.15.3

למיטב ידיעת החברה ,מצויים כעת בפיתוח שני סוגי מיכשור רפואי בשלבים שונים של
אישורים קליניים וללא היתר לשווק ,אשר שואפים לעכב ולטפל בחולי אלצהיימר,
באמצעות גריה מגנטית חוץ גולגולתית ובאמצעות השתלת אלקטרודות.
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.6.15.4
מאפייני
המוצר

להלן גילוי מרוכז אודות התחרות של החברה בתחום פעילותה:
NeuroAD

המעכבות בריינסווי
תרופות
אצטילכולינ-אסטרז

נוירונטיקס
neuronetics

פנקשיונל ניורו מודוליישן
neuro-

Functional

modolation
מכשור
תרופה
הטכנולוגיה

 /מכשור

תרופה

גירוי מגנטי סלקטיבי תרופות להעלאת
תרגול האצטילכולין
של
בשילוב
קוגניטיבי

מכשור

מכשור

מכשור

מגנטית גרייה חשמלית באמצעות
ריכוז גרייה מגנטית חוץ גרייה
אלקטרודות מושתלות
חוץ גולגולתית
גולגולתית עמוקה

אלקטרודות
אופן הטיפול טיפול יום יומי למשך  6נטילת תרופה מתן אוראלי  8שבועות 3 ,טיפולים  5פעמים בשבוע השתלת
בשבוע בחודש הראשון למשך כ 4-6 -בפרוצדורה ניתוחית
או באמצעות מדבקה
שבועות פעם בשנה
 /מינון
וטיפול אחד בשבוע שבועות
בחודש השני
תופעות לוואי אין

עלות

החזר
ממבטחים

שונות ללא
לוואי
תופעות
ובעיקר במערכת העיכול

כ 200 -דולר לטיפול יחיד אלפי דולרים בודדים בשנה
מתוך סדרה של  30טיפולים

אין

יש

ללא

הנלווים
סיכונים
לפרוצדורות רפואיות

למיטב ידיעת החברה בין  300ל 400 -לא מסחרי
לא מסחרי בתחום דולר לטיפול
הטיפול באלצהיימר
לא רלוונטי

קיים החזר חלקי לא רלווטי
בחלק
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מהמבטחים
הפרטיים
אפקט קליני

עליה מובהקת סטטיסטית
של  4נקודות במדד ה
ADASCOG

ביחס

לקבוצת ביקורת.
וכן ,נמדד שיפור בתפקוד
המוחי בסריקות f-MRI

ידיעת
עליה מובהקת סטטיסטית עליה ,ללא מובהקות למיטב
של  2-3נקודות במדד ה סטטיסטית ,של  1-4החברה ,אין כל
קליני
ה מידע
במדד
 ADAS-COGביחס נקודות
) ADAS-COGנקודות אודות ניסויים
לקבוצת ביקורת.
מדידה שונות( ביחס בטיפול
באצלהיימר
לקבוצת ביקורת.

ביצעו ניסוי קליני

13

ומדידות גמישות מוחית
ססטוס

נוחות
השימוש

מסחרי ,מאושר  CEואמ"ר

מצריך

מחויבות

החולה

ומצד

)(caregiver

ידיעת לא מאושר לשיווק.
 FDAלמיטב ידיעת החברה למיטב
מאושר ,CE
לא
הטריטוריות לא מאושר לשיווק החברה
ובמרבית
לטיפול מאושר לשיווק
בהתוויה
בעולם
באלצהיימר
בהתוויה לטיפול
באלצהיימר.

מצד נוח
מטפל

מצריך מחויבות מצד מצריך מחויבות מחייב ניתוח ולאחריו אינו
החולה ומצד מטפל מצד החולה ומצד מצריך מעורבות
מטפל
)(caregiver
)(caregiver

 13ר' http://www.ctvnews.ca/brain-stimulator-helps-slow-man-s-alzheimer-s-disease-1.777932
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.6.16
.6.16.1

כושר ייצור
כושר הייצור של החברה הינו גמיש ודינמי וניתן להתאמה בהתאם להזמנות
לקוחותיה.
הרכיבים השונים הנדרשים להרכבת המכשירים הינם מוצרי מדף אשר נרכשים
מספקי משנה רבים בישראל ובחו"ל בהזמנות רכש ,ללא מחויבות להמשך רכישות של
החברה .קבלן משנה של החברה מרכיב את מכשיר ה ,NeuroAD-בהתבסס על תיק
יצור שבבעלות החברה .להערכת החברה אין לחברה תלות במי מספקיה או בקבלן
המשנה.

.6.16.2

נכון למועד זה ,כושר הייצור של החברה עומד על כ 10 -מכשירים ברבעון מתוכם
מייצרת החברה כ 6-8-מכשירים ברבעון .ניתן להגדיל את כושר הייצור האמור,
כמפורט לעיל.

.6.17

רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
החברה שוכרת את משרדיה בשטח של כ 120 -מ"ר ביקנעם מצד שלישי ,על פי הסכם
שכירות וזאת בתמורה לסכום לא מהותי .לפרטים ראו ביאור  15לדוח הכספי של
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2012
לחברה רכוש קבוע בסכום של  354אלפי ש"ח הכולל בעיקר מכשור אלקטרוני וציוד
משרדי.

.6.18
.6.18.1

מחקר ופיתוח
עיקר המחקר המבוצע על ידי החברה נעשה במטרה לקבל היתר לשיווק מוצר ה-
 ,NeuroADבטריטוריות בהן היא שואפת לשווקו ,ובראשן ארה"ב .לגבי פיתוח
מוצרים חדשים בתחום ר' סעיף  6.12לתשקיף.

.6.18.2

במסגרת תהליכי קבלת האישורים הרגולטוריים ) ,FDAמשרד הבריאותCE Mark ,

וכו'( למכשירים רפואיים ,על החברות המייצרות את המכשירים לספק מידע )(Data
קליני על המוצר .כיום לחברה אישורים רגולטוריים אירופאי ) (CEוישראלי )משרד
הבריאות( ,והחברה פועלת להשגת אישורים רגולטוריים בטריטוריות נוספות )ארה"ב
והמזרח הרחוק(.
.6.18.3

עלויות הפיתוח של החברה ,ללא קיזוז השתתפות המדען הראשי בהוצאות ,אשר
נזקפו כהוצאות במהלך שנת  2012עמדו על  5,209אלפי ש"ח ,וזאת בהשוואה ל5,673-
ול 5,672 -אלפי ש"ח במהלך השנים  ,2011ו ,2010-בהתאמה.
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.6.18.4

החברה לא היוונה עלויות פיתוח מאז הקמתה.

.6.18.5

מחקרים קליניים
ככלל ,ובהתאם להוראות הדין ,מתקשרת החברה בהסכם לביטוח ניסויים קליניים המכסה
את חבותה האפשרית של החברה בגין ביצוע הניסויים הקליניים .היקף הכיסוי מוגבל לסך
של  3מיליון ליש"ט למקרה ולתקופה .החברה מתקשרת עם מרכזים רפואיים לשם ביצוע
הניסויים ,כאשר ביצוע ניסויים אלו מותנה בקבלת ההיתרים הנדרשים על פי דין לרבות
אישור ועדת האתיקה ומקבילותיה ,לפרטים בדבר אישורי ועדות האתיקה ממוסדות
אמריקאים ראה ס'  .6.27.2להלן.

אNRX114 .
הניסוי הראשון תוכנן לבדוק את יעילותו ובטיחותו של הטיפול בחולי אלצהיימר
באמצעות מכשיר המשלב אימון קוגניטיבי עם טיפול בגרייה מגנטית חוץ גולגולתית
חוזרת ).(repetitive TMS
במסגרת הניסוי שמונה חולי אלצהיימר  15המטופלים בתרופות )מעכבי אצטילכולין
אסטרז( מעל לחודשיים ,עברו טיפול יומי במכשיר למשך שישה שבועות 5 ,פעמים
בשבוע ,כשעה בכל פעם .הטיפול המשיך כטיפול משמר ,פעמיים בשבוע למשך שלושה
חודשים.
במסגרת הטיפול שישה אזורי מוח ,אשר סומנו על ידי נוירו-רדיולוג ביחס לכל חולה
על גבי סריקת ה  MRIשל החולה ,גורו בעזרת המכשיר החולים התבקשו לבצע
תרגילי אימון קוגניטיביים אשר פותחו בהתאמה לתיפקוד של אזורים אלה במח.
המטרה העיקרית של הניסוי היתה להציג שיפור משמעותי בביצועים הקוגניטיביים
של החולים ,כפי שנמדדו בעזרת מבחני  ADAS-Cogו CGIC -לאחר  6שבועות
ושוב לאחר  4.5חודשים ,וזאת בהשוואה לתוצאות החולים בתחילת הניסוי.
המטרה המשנית של המחקר התמקדה בהצגת שיפור במדדיםMMSE, ADAS- :
.ADL, NPI, HDS
הניסוי הציג שיפור במדד ה ADAS-Cog-בכארבע נקודות במובהקות סטטיסיטית
לאחר שישה שבועות ולאחר  4.5חודשים של טיפול ) P<0.01ו , P<0.05 -בהתאמה(.

14

ראה Bentwich et al. J Neural Transm, 2011; 118:463–471. Beneficial effect of repetitive transcranial
magnetic stimulation combined with cognitive training for the treatment of Alzheimer's disease: a proof of
.concept study
 15אחד החולים פרש מהניסוי לאחר חודשיים מסיבה אשר אינה קשורה לטיפול במכשיר )דלקת דרכי השתן(.
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מדדי ה MMSE, ADAS-ADL-ו HAMILTON-השתפרו אך ללא מובהקות
סטטיסטית .מדד ה NPI -לא השתנה ,ולא נרשמו תופעות לוואי .תוצאות מדד ה
 CGICהצביעו על שיפור ממוצע בתפקוד הנבדקים לאחר שישה שבועות ולאחר 4
וחצי חודשים ) 3ו 2.4 -נקודות ,בהתאמה( .בשל גודל הקבוצה הקטן ,לא בוצע ניתוח
סטטיסטי לתוצאות מדד זה.
מניסוי זה עלה ,כי הטיפול ע"י מכשיר ה NeuroAD-נראה כאמצעי טיפול מבטיח
יעיל ובטוח לחולי אלצהיימר ,לפחות בשיעור דומה לטיפול התרופתי הקיים למחלה
זו.
בNRX216 .
 NRX217בעקבות הצלחת ניסוי ה  ,NRX1התקיים ניסוי ה  ,NRX2שתוכנן לבדוק
את יעילותו ובטיחותו של הטיפול במכשיר ה NeuroAD -בהשוואה לקבוצת ביקורת.
הניסוי בדק קבוצת טיפול בהשוואה לקבוצת ביקורת בתכנון מבוקר ,אקראי וכפול
סמיות.
חמישה עשר חולי אלצהיימר המטופלים בתרופות מעל לחודשיים )מעכבי
אצטילכולין אסטרז( חולקו לשתי קבוצות ,שבעה בקבוצת טיפול ושמונה בקבוצת
ביקורת .החולים עברו טיפול או טיפול דמה במכשיר למשך שישה שבועות 5 ,פעמים
בשבוע ,כשעה בכל פעם .הטיפול המשיך כטיפול משמר ,פעמיים בשבוע למשך שלושה
חודשים.
שישה אזורי מוח ,אשר סומנו )על ידי נוירולוג לכל חולה( על גבי סריקת ה  MRIשל
החולה ,גורו בעזרת המכשיר או מכשיר דמה.
המטרה העיקרית של הניסוי הייתה הצגת שיפור משמעותי כפי שנמדד בעזרת מבחן
 ADAS-Cogלאחר  6שבועות ולאחר  4.5חודשים בהשוואה לקבוצת הביקורת.
לאחר שישה שבועות נצפה שיפור במדד ה ,ADAS-cog -בעל מובהקות סטטיסטית,
של  4.3נקודות בקבוצת הטיפול ביחס לקבוצת הביקורת .לאחר ארבעה וחצי
חודשים נצפה שיפור מובהק סטטיסטי של  3.9נקודות בקבוצת הטיפול לעומת
קבוצת הביקורת ).(P<0.05;P<0.04

16

ראה Rabey JM et al. J Neural Transm. 2012 Oct 18. Repetitive transcranial magnetic stimulation
combined with cognitive training is a safe and effective modality for the treatment of Alzheimer's disease: a
.randomized, double-blind study
 17ראה Rabey JM et al. J Neural Transm. 2012 Oct 18. Repetitive transcranial magnetic stimulation
combined with cognitive training is a safe and effective modality for the treatment of Alzheimer's disease: a
.randomized, double-blind study
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כן נמצא ,כי לאחר שישה שבועות מדד ה CGIC -בקבוצת הטיפול עמד על 3.57
לעומת  4.25בקבוצת הביקורת ,ולאחר ארבעה וחצי חודשים עמד המדד על 3.67
לעומת .(P=0.05) 4.29
בניסוי לא נרשמו תופעות לוואי.
תוצאות ניסוי זה מצביעות על כך ,כי הטיפול ע"י המכשיר ה NeuroAD-נראה
כאמצעי טיפול יעיל ובטוח לחולי אלצהיימר.

גNRX318 .
במסגרת הניסוי  12חולי אלצהיימר בשלבים התחלתיים חולקו באקראיות לטיפול
אמיתי וטיפול דמה .טיפול אמיתי בוצע בשישה חולים למשך שישה שבועות באופן
יומיומי למשך שעה בכל יום .הטיפול כלל שילוב של גרייה מגנטית חוץ גולגולתית
חוזרת עם אימון קוגניטיבי ) 10הרץ ,כ 100%-מהסף המוטורי( .כל טיפול נמשך
כשעה כאשר בכל פעם שלושה מתוך השישה האזורים המטופלים גורו .האזורים
אשר גורו הם (Dorso Lateral Pre-Frontal Cortex)DLPFC :ימני ושמאליPSAC ,
) (Parietal Somatosensory Association Cortexימני ושמאלי ,איזור Broca
ואיזור  .Wernickeהאימון הקוגניטיבי תוכנן בהתאמה לתפקוד כל אחד מהאזורים
הללו .שישה חולים אשר קיבלו את טיפול הדמה הגיעו למשך אותו זמן טיפול על
אותו מכשיר אך לא נחשפו לגרייה מגנטית חוץ גולגולתית אמיתית ולא לאימון
קוגניטיבי אמיתי .לפני ואחרי הטיפול הנבדקים עברו בדיקה לגמישות המוח בעזרת
)TMS-EEG (Thut et al., 2005

התפקוד הקוגניטיבי וגמישות המוח נבדקו מיד לאחר ששת שבועות הטיפול ואחרי
חודש .במסגרת ניסויים אחרים שקדמו לניסוי זה נמצא ,כי חולי אלצהיימר הראו
פחות גמישות מוחית לעומת נבדקים בריאים  .19לאחר הטיפול )האמיתי( במכשיר ה-
 NeuroADחולי אלצהיימר הראו שיפור משמעותי בגמישות המוח ושיפור בתפקוד
הקוגניטיבי כפי שנמדד במבחן  :ADAS-Cogקבוצת בטיפול השתפרה בלמעלה מ6-
נקודות ביחס לקבוצת הביקורת ,במובהקות סטטיסטית.
בנוסף ,במהלך הניסוי נמדד שיפור בתפקוד המוחי כפי שמופיע בסריקות .f-MRI

 18ראה .Schilberg.Et al BIDMC, Harvard Medical School, Boston, USA. ANA 2012
Cognitive Remediation Combined with Transcranial Magnetic Stimulation in Alzheimer’s Disease
Pascual-Leone et al. Characterizing Brain Cortical Plasticity and Network Dynamics Across the Age- 19
Span in Health and Disease with TMS-EEG and TMS-fMRI Brain Topography October 2011, Volume 24,
Issue 3-4, pp 302-315.
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ד.

;NRX4
בשנת  2012הסתיים ניסוי רביעי שבחן את ה ,NeuroAD-במסגרתו נבדקו  16חולים
בתכנון מבוקר ,כפול סמיות ,אקראי ,במחלקה הנוירולוגית באסף הרופא )להלן:
"ניסוי  .("NRX4הניסוי בדק קבוצת טיפול בהשוואה לקבוצת ביקורת בתכנון
מבוקר ,אקראי וכפול סמיות.
שישה עשר חולי אלצהיימר המטופלים בתרופות מעל לחודשיים )מעכבי אצטילכולין
אסטרז( חולקו לשתי קבוצות ,עשרה בקבוצת טיפול ושישה בקבוצת ביקורת.
החולים עברו טיפול או טיפול דמה במכשיר למשך שישה שבועות 5 ,פעמים בשבוע,
כשעה בכל פעם.
שישה אזורי מוח ,אשר סומנו ]על ידי נוירולוג לכל חולה[ על גבי סריקת ה  MRIשל
החולה ,גורו בעזרת המכשיר או מכשיר דמה.
המטרה העיקרית של הניסוי הייתה הצגת שיפור משמעותי כפי שנמדד בעזרת מבחן
 ADAS-Cogלאחר  6שבועות בהשוואה לקבוצת הביקורת.
לאחר שישה שבועות נצפה שיפור במדד ה ,ADAS-cog -בעל מובהקות סטטיסטית,
של  3.52נקודות בקבוצת הטיפול ביחס לקבוצת הביקורת ).(P<0.01
בניסוי לא נרשמו תופעות לוואי.
תוצאות ניסוי זה מצביעות על כך ,כי הטיפול ע"י המכשיר ה NeuroAD-הינו אמצעי
טיפול יעיל ובטוח לחולי אלצהיימר.
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להלן טבלה המסכמת את המחקרים אותם ביצעה החברה ,ואת אלה המתוכננים:
שם הניסוי

שלב
הפיתוח בו

האם

נפתח

מטרת הניסוי הקליני

 INDאו IDE

נכלל
הניסוי

בגין הניסוי

Pilot

לאור
הסיכון
הנמוך
המאפיין
את מוצרי
החברה,
אין צורך
בהשגת

מספר
האתרים

מיקום גיאוגרפי
של האתרים בהם

מספר
נבדקים

מספר
נבדקים

בהם
התבצע

התבצע הניסוי

במסגרת
הניסוי

שהצטרפו
לניסוי

הניסוי

אופי
וסטאטוס

לוחות
הזמנים של

אומדן עלות
כוללת

הערכת החברה
עלות
בדבר

הניסוי

הניסוי

צפויה של
הניסוי

שנצברה ממועד
תחילת הניסוי

נכון

למועד פרסום

)באלפי

הקליני

הדוח

ש"ח(

מועד

תוצאות ביניים ותוצאות סופיות

ועד
הדוח

)באלפי ש"ח(

NRX1

)מקביל ל
(Phase I

NRX2

מיני
Pivotal
)מקביל ל
(Phase
II

NRX3

Pilot
)מקביל ל
(Phase I

הוכחת
היתכנות

1

ישראל

8

8

הסתיים

פתוח
הוכחת יעילות
ובטיחות

1

ישראל

15

15

,IDE
ואישור
הניסוי
כפוף
לאישור
הוועדה
הרלוונטית
במוסד

לא
מבוקר
לא
אקראי

2009

--

300

הוכחה ההיתכנות
הטכנולוגית לטיפול
בחולי אלצהיימר.

הוכחת יעילות
ובטיחות
ומדידת
הפעילות
המוחית

1

ארה"ב,
בוסטון

12

12

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות
מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

20102011

--

600

הסתיים

2012
הסתיים

--

900

הוכחה יעילות ובטיחות
הטכנולוגיה לטיפול
באמצעות המכשיר.

הוכחה יעילות ובטיחות
הטכנולוגיה לטיפול
באמצעות המכשיר .כמו
כן ,הודגם מנגנון
הפעולה הנוירוביולוגי
שבבסיס הטכנולוגיה.
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NRX4

Pivotal
)מקביל ל
Phase

הרפואי בו
מתקיים
הניסוי

הוכחת יעילות
ובטיחות

1

ישראל

16

16

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

1

פתוח

(II
* NRX5

Pilot
)מקביל ל
(Phase I

NRX6-

Pivotal
)מקביל ל
Phase
(II

הוכחת יעילות
ובטיחות
ובדיקת מנגנון
הוכחת יעילות
ובטיחות
ומדידת מנגנוני
הפעולה של ה-

1

1

אנגליה

ארה"ב ,אונ'
הארווארד

6

27

2

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

600

20112012
הסתיים
20122013

20122014

100

1,500

20

150

NeuroAD
** NRX7 -

Pivotal
)מקביל ל

הוכחת יעילות
ובטיחות

1

ארה"ב,
לאס וגאס

18

0

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

0

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

0

פתוח

Phase
(III
NRX8
***-

Pivotal
)מקביל ל

הוכחת יעילות
ובטיחות

1

קוריאה

27

Phase
(III
***NRX9
-

Pivotal
)מקביל ל
Phase
(III

הוכחת יעילות
ובטיחות

1

סינגפור

6

20132014

20132014

2013

1,600

50

50

50

20

20

הוכחה יעילות ובטיחות
הטכנולוגיה לטיפול
באמצעות המכשיר.
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ניסויים אשר אושרו ע"י ועדות האתיקה )הלסינקי( ועדיין לא החלו:
NRX-

Pivotal

**10

)מקביל ל
Phase
(III

NRX11

Pilot
)מקביל ל
(Phase I

לאור
הסיכון
הנמוך
המאפיין
את מוצרי
החברה,
אין צורך
בהשגת

הוכחת בטיחות
ויעילות

הוכחת בטיחות
ויעילות בחולי
טרום
אלצהיימר

1

1

,IDE
ואישור
הניסוי
כפוף
לאישור
הוועדה
הרלוונטית
במוסד
הרפואי בו
מתקיים
הניסוי

ניסויים מתוכננים אשר טרם אושרו ע"י ועדות האתיקה:

ארה"ב
אריזונה

ישראל

18

16

0

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

0

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

20132014

20132014

1,600

300

50

0

40 -6
טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013

NRX-

Pivotal

**12

)מקביל ל

לא

הוכחת בטיחות
ויעילות

1

ארה"ב ניו
יורק

18

0

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

0

מבוקר
אקראי
וכפול
סמיות

Phase
(III
NRX-13

Pivotal
)מקביל ל

לא

הוכחת בטיחות
ויעילות

1-3

איטליה

Phase
(III

40

20132014

20132014

1,600

1,000

0

0

* ניסוי זה זכה למענק מאגודת האלצהיימר הבריטית בסך של כ 11 -אלפי ליש"ט.
** ניסויים אלה הינם חלק מהניסוי הרב מרכזי המתוכנן על ידי החברה לשם השגת אישור ה  FDAלשיווק מכשיר ה  NeuroADבארה"ב.
*** ניסויים אלה מבוצעים במימון מלא או חלקי של המפיץ המקומי .נתונים אודות סכומים המובאים בטבלה בקשר עם ניסויים אלה מתייחסים לחלקה היחסי של החברה בעלותם.

41 -6
טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
.6.18.6

מענקי מדען ראשי
הוצאות מחקר ופיתוח
החברה מימנה עד כה את השקעותיה במחקר ופיתוח מאמצעים עצמאיים ומענקים
שנתקבלו מהמדען הראשי .החברה השקיעה במחקר ופיתוח בתחום פעילות זה מיום
 1בינואר  2010ועד יום  31בדצמבר  2012סך של  16,554אלפי ש"ח ,מתוכם סך של
 3,456אלפי ש"ח נתקבלו בחברה כמענקים.
להלן טבלה המרכזת את סך כל הוצאות המחקר והפיתוח של החברה בתקופות
המדווחות בתשקיף )באלפי ש"ח(:

שנת 2012

שנת 2011

שנת 2010

הוצאות מחקר ופיתוח
באלפי ש"ח

5,209

5,673

5,672

מחקר
הוצאות
ופיתוח ,נטו )בניכוי

4,442

4,416

4,922

תמלוגים(

השקעות באמצעות כספי המדען הראשי
החל משנת  2009ועד למועד פרסום התשקיף אושרו לחברה שלוש תוכניות מדען
ראשי בתחום פעילות זה .ההתקשרות לקבלת המענקים הנ"ל נעשית על פי הסכמים
סטנדרטיים אשר לפיהם מותנה האישור במילוי אחר הוראות החוק לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה התשמ"ד ) 1984 -להלן" :חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה"(,
התקנות והכללים שמכוחו ובתנאי שהתוכנית תבוצע כמפורט בבקשה ,תוך תקופת
הביצוע ותוך מתן דיווחים כנדרש בכתב.
להלן פירוט הכספים אשר נתקבלו מהמדען בתחום:
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שם המוצר מענק
שהתקבל
הרפואי
בשנת
שבגינו
2010
התקבל
מענק מדען )אלפי
ש"ח(
ראשי

NeuroAD

940

תניות
מיוחדות
שנקבעו על
ידי המדען
הראשי
בקשר עם
המענקים
ותנאי
השבתם

מענק
שהתקבל
בשנת
2011
)אלפי
ש"ח(

מענק
שהתקבל
בשנת
2012
)אלפי
ש"ח(

מענק
שהתקבל
בשנת
2013
)אלפי
ש"ח(

סך
המענקים
שהתקבלו
מהמדען
הראשי
למועד
התשקיף
)אלפי
ש"ח(

תנאי
השבת
המענקים,
לרבות
לוחות
זמנים
צפויים

1,742

1,036

123

5,321

 2012-2015תשלום
תמלוגים
בשיעור
3של
3.5%

תנאים כלליים של כתבי האישור
תמורה לתמיכה מצד המדען הראשי ,כפופה החברה להוראות החוק לעידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה ,בכל הנודע לשמירה על הקניין הרוחני ולתשלום תמלוגים בגינו.

.6.19

נכסים לא מוחשיים של החברה

.6.19.1

למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף ובהתבסס על ייעוץ שמקבלת החברה ,לא
ידוע לחברה על קיום מניעה מהותית )בהיבט זכויות הקניין הרוחני( מלפתח ,לשווק
ולמכור את מוצריה בעולם .כמו כן ,להערכת החברה מצוי בידיה כל הקניין הרוחני
הנדרש להשלמת פיתוח מוצריה ,לרבות המוצרים שבפיתוח.

.6.19.2

בבעלות החברה  16בקשות לרישום פטנט שנמצאות בבחינה בארה"ב באירופה ,סין
ישראל ,הודו ,יפן ,ובקשת  .PCTפטנטים נרשמים לתקופה של  20שנה ממועד הגשת
הבקשה לפטנט .בהתאם ,הואיל ובקשות הפטנט של החברה הוגשו בשנת  2004ואילך,
הפטנטים שיתקבלו מבקשות פטנט של החברה יעניקו לחברה הגנת פטנט עד לפחות
 .2024עלות השקעת החברה ברישום הפטנטים לעיל במהלך שנת  2012עמדה על
 179,110ש"ח וזאת לעומת סך של כ 86,956 -ש"ח בשנת  .2011החברה מייחסת
חשיבות רבה להגנה הניתנת מרישום הפטנטים ,הגנה המאפשרת לחברה לשמור על
בלעדיות במכשיריה ובטכנולוגיה שלה אל מול מתחריה.
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.6.19.3

הבקשות לפטנט מכסים ,בין היתר ,מכשור ושיטה לשיפור תפקוד קוגניטיבי של חולי
אלצהיימר וזאת באמצעות שילוב של גרייה מגנטית ותרגול קוגנטיבי הפועלים
במקביל על המטופל.

.6.19.4

החברה משווקת את מכשיר ה ,NeuroAD -אשר בקשה לרישומו הוגשה בישראל ביום-
 6ביולי  2011תחת סימן המסחר הזה וכן תחת סימן המסחר  ,NEURONIXשהינו
סימן מסחר רשום בישראל.

.6.19.5

לחברה אין עלויות פיתוח אשר הוונו ויוחסו לנכס בלתי מוחשי בדוחותיה הכספיים.

.6.19.6

לד"ר יהונתן בנטואיץ הזכות לעשות שימוש בפטנטים של החברה כמפורט בס'
)6.30.2ד(להלן.
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להלן מידע אודות בקשות לרישום פטנטים מהותיים:

.6.19.7

שם בקשת הפטנט

תיאור הפטנט המבוקש

הזכויות הצפויות
)ככל
בפטנט
שיירשם(

מועד
קדימות

מועד
בקשה

מערכת ושיטה לטיפול במחלה
ע"י שילוב אימון קוגניטיבי,

מערכת ושיטה המשלבות אימון קוגניטיבי ,עם גירייה מגנטית
מוחית לטיפול במחלות שונות ,כולל הפרעות פסיכיאטריות ,שכליות
והפרעות מוחיות .בפרט ,משלבות גרייה לא פולשנית עם תרגול
קוגניטיבי אדפטיבי ומותאם אישית.

בעלות.

2004

–  2004ארה"ב

לטיפול

המצאה מתייחסת למערכת טיפולית הכוללת גרייה מגנטית ואימון
קוגניטיבי.

עם גירייה מגנטית מוחית*20.

שיטה
נוירולוגי

ומערכת
21

שיטה ומערכת למיקום מכשיר
לגרייה מגנטית.

22

ההמצאה מספקת מערכת למיצוב מכשיר  TMSבנקודת טיפול

בעלות.

בעלות.

2009

2010

הגשת

בהן
מדינות
הוגשה בקשה

 – 2008ישראל,
סין ,האיחוד
האירופי ,הודו יפן

ארה"ב ,ישראל ,סין,
האירופי,
האיחוד
הודו ,יפן

2010

ארה"ב ,ישראל ,סין,
אירפה ,הודו ,יפן

2011

ארה"ב ,ישראל

שנקבעה מראש ידי הסמנים .אותות שאותרו על ידי הגלאי מנותחים
על מנת לקבוע את מיקום של מכשיר  TMSגירוי ביחס לנקודת
הטיפול.

* בקשת פטנט זו הוגשה בשנת  2004על ידי מייסד החברה טרם ייסודה .למיטב ידיעת החברה העיכוב בקבלת הבקשה האמורה נבע מכך שהבקשה
המקורית נזנחה והוגשה מחדש כבקשת המשך ) (continuation in partבמהלך  .2008ביום  1במאי  2013התקבלה אצל החברה אישור משרד הפטנטים
האמריקאי ) (USPTOבדבר קבלת הבקשה ) ,(Notice of Allowanceאשר על פיה ובכפוף לתשלום דמי הרישום הרלוונטיים ,יירשם הפטנט.

20

US-2008-0262565; US-2009-0099623
WO-2010-113164 21
WO-2012-059917 22
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.6.19.8

בקשות לפטנט עוברות בחינה על ידי בוחנים שיושבים במשרדי הפטנטים ותוצאות
הבחינה לא ניתנות לחיזוי .עד כה לא עלתה השגה על ידי בוחנים אשר החברה מערכיה
כי תהווה עילה לפסילת בקשות פטנט שהוגשו ,אם כי לא ניתן לשלול שהשגה כזו
תעלה בעתיד באחד ממשרדי הפטנטים שיבחנו בקשות לפטנט של החברה.

.6.19.9

דחייה של בקשה לפטנט עלולה שלא להביא לרישום פטנט והיה וכך ,החברה עלולה
להתקשות בשמירת הבלעדיות בטכנולוגיה שלה ובמוצריה

.6.19.10

לחברה גם ידע וסודות מסחריים )למשל קוד מחשב( המשמשים אותה בעסקיה
לשמירת בלעדיות במוצריה ובטכנולוגיה שלה לעומת מתחרים .עם זאת ,מתחרי
החברה עלולים לפתח ידע מקביל וכך להתחרות בפעילות החברה.

.6.20

הון אנושי

.6.20.1

נכון למועד התשקיף מעסיקה החברה  12עובדים לפי הפירוט כדלהלן 3 :עובדי
הנהלה;  2עובדי שיווק ומכירות;  4עובדי מו"פ ו 3 -עובדי ייצור.

.6.20.2

כל העובדים בחברה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים ו/או הסכמי מתן שירותים
אישיים .למעט נושאי המשרה בחברה ,העובדים זכאים להודעה מראש של עד  30יום.
התחייבויות החברה לתשלום בשל סיום יחסי עובד  -מעביד ,מכוסות במלואן על ידי
תשלומים שוטפים לביטוחי מנהלים ,לקופות גמל והפרשות בדוח הכספי .

.6.20.3

להלן פירוט אודות מצבת כח האדם בחברה ,על פי מחלקות ביום  31בדצמבר של
השנים :2010-2012
ייצור

שנה

שיווק

פיתוח

סה"כ

הנהלה

2010

0

8

0

*3

11

2011

0

**7

1

*2

10

2012

**3

**4

2

3

12

* מנכ"ל החברה נרשם בטבלה בעמודת ההנהלה ,אולם בפועל חילק את זמנו בין
ההנהלה לפיתוח.
**בשנת  2012הוסטו  3מהנדסים ,עובדי החברה ,מתפקידי פיתוח לתפקידי ייצור.
.6.20.4

לעניין תנאי העסקתם וכהונתם של נושאי המשרה בחברה ראה פרק  8להלן.

.6.20.5

לפרטים בדבר הליכים משפטיים שניהלה החברה אל מול ד"ר בנטואיץ ראה סעיף
 6.30להלן.

.6.20.6

הדרכות והכשרות לעובדים נערכות במידת הצורך והעניין ,בין היתר על ידי השתתפות
העובדים בהשתלמויות חיצוניות ,ימי עיון וכנסים .ההדרכות מתבססות על תיק
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הייצור ונוהלי האיכות של החברה ובהתאם לתקני האיכות בתחום תעשיית
המכשירים הרפואיים .הסכומים שהשקיעה החברה בהדרכות האמורות אינם
מהותיים לחברה.
המבנה הארגוני ומחלקות החברה

.6.20.7

להלן תרשים המפרט את המבנה הארגוני של החברה:

מנכ"ל

סמנכ"לית שיווק

סמנכ"לית
קליניקה
ורגולציה

סמנכ"ל הנדסה

סמנכ"ל כספים

להלן פרטים נוספים אודות מחלקות החברה והפעילות המתבצעת במסגרתן:
א.

סמנכ"ל כספים  -אחריות כוללת לתחומי הכספים )ניהול פיננסי( ,החשבות
והמינהל בחברה.

ב.

סמנכ"לית קליניקה ורגולציה – אחריות כוללת על ייזום וניהול הניסויים
הקליניים של החברה ,פרסומים מדעיים וכן על השלמת תהליכי הרגולציה
בטרטוריות השונות.

ג.

סמנכ"לית שיווק – אחראית על פעילויות השיווק והמכירות של החברה וכן על
יחסי הציבור.

ד.

סמנכ"ל הנדסה  -אחריות לפיתוח מוצרים ויישומים ,והטמעת שיפורים וכן
אחריות לייצור מכשיר ה.NeuroAD -

.6.20.8

תלות באנשי מפתח
להערכת החברה ,לחברה תלות בפרופ' אלברו פסקוול ליאונה ,ראש הוועדה המדעית
המייעצת ,שהיה החוקר הראשי בניסוי  ,NRX3ולהערכת הנהלת החברה תלות זו
עשויה להתבטא בעיכוב של מספר חודשים עד שנה בהחדרת מוצר החברה לשוק
ובקבלת אישור ה .FDA-על פי הוראות ההסכם שבין החברה לבין פרופ' פסקוול
ליאונה ,נקבע כי פרופ' פסקוול ליאונה יהיה זכאי לגמול בסך של  4,000דולר לרבעון,
כאשר ההסכם ניתן לסיום ללא הודעה מוקדמת.
כמו כן ,לחברה תלות במנכ"ל החברה מר איל בר-אור ,המנהל את עסקיה וכן מוביל
את הפן הטכנולוגי והמדעי של החברה .תלות זו מבטאת בעיכוב של כ 6-חודשים
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בפיתוח פעילות החברה בכל מקרה בו תופסק ההתקשרות עם מר בר-אור .לפרטים
בקשר עם תנאי כהונתו של מר בראור ר' סעיף .8.1.6
.6.20.9

קבוצת נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה של החברה
נכון למועד זה ,ההנהלה הבכירה מורכבת מארבעה עובדים ונותני שירותים :מנכ"ל,
סמנכ"ל הנדסה ,סמנכ"ל כספים ,סמנכ"לית קליניקה ורגולציה וסמנכ"לית שיווק.
נושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה מועסקים על פי חוזים אישיים .לפרטים
אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה ר' פרק  8להלן.

.6.20.10

תוכניות תגמול מבוססות ני"ע לעובדים ,יועצים ונושאי משרה
על מנת להגדיל את יכולתה של החברה לגייס עובדים ,נושאי משרה ,דירקטורים
ויועצים בעלי הניסיון והכישורים הנדרשים לחברה ,בשנת  2009אימצה החברה
תוכנית הענקת מניות לעובדים במסלול  .102מניות אלה כפופות להוראות המגבילות
את עבירותן ומכפיפות את המניות שיוקצו במסגרת התכנית להסכם רכישה חוזרת
ורכישה כפויה בתנאים מסויימים.
בנוסף ,אמצה החברה תכנית אופציות לעובדים ) 2009להלן":תוכנית האופציות
 .("2009על פי תכנית האופציות  ,2009רשאית החברה להעניק אופציות במסלול עם
נאמן בהתאם לסעיף  102לפקודת מס הכנסה .התוכנית קובעת הוראות הנוגעות
להבשלת האופציות ,קביעת מחיר המימוש ותנאי פקיעתן ,זאת בהעדר קביעה אחרת
של דירקטוריון החברה ו\או ועדה אחרת שמונתה על ידי דירקטוריון החברה ,לצורך
הענין .בהתאם לתכנית נקבעו הוראות על ידי הדירקטוריון ונכון למועד התשקיף
מדיניות הדירקטוריון לעניין תנאי האופציות הינה כלהלן:
א 20% .מכתבי האופציה המוענקים יבשילו כעבור שנה ממועד הענקתם ,ויתרת
כתבי האופציה יבשילו בחלקים שווים בחלוף כל שנה ,במהלך ארבע השנים
העוקבות.
ב .מימוש האופציות כפוף לעמידה באבני דרך אשר נקבעים על ידי דירקטוריון
החברה בקשר עם כל הענקה.
ג .במקרה של סיום יחסי העבודה בין החברה לבין הניצע ,שלא בשל עילה
כהגדרתה בתוכנית ) ,(Participant's Breachזכות הניצע למימוש כתבי האופציה
שהוקצו לו תהיה רק בגין אופציות ,אשר זכאותו לממשן נתגבשה עד למועד
סיום עבודתו ,והן תהיינה ניתנות למימוש )בכפוף למגבלות סעיף  102לפקודת
מס הכנסה( במשך תקופה של  90ימים מיום סיום עבודתו בחברה .כתבי
האופציה שלא הבשילו עד למועד סיום עבודתו ,יפקעו מייד עם סיום העסקתו
כאמור.
ד .במקרה של מוות או סיום העסקתו של הניצע בשל נכות המונעת ממנו לבצע את
התחייבויותיו כלפי החברה ,תהא לניצע או ליורשיו או לעיזבונו הזכות לממש
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את כתבי האופציה שהוקצו לו במשך תקופה של שישה ) (6חודשים מיום מותו
ו/או סיום עבודתו ,לפי העניין.
ה .למרות האמור לעיל ,בכל מקרה האופציות המוענקות יפקעו בתוך עשר )(10
שנים ממועד הענקתם.
ו .בכל מקרה בו תוכנית האופציות  2009לא מתירה אחרת ,אופציות המוענקות
בהתאם לתוכנית האופציות  ,2009לא תהינה ניתנות להעברה ,המחאה ,שעבוד,
מתן כבטוחה וכן אף זכות מהזכויות שצמודות לאופציות לא תהינה ניתנת
להעברה לצד שלישי ,וניצול כל זכות מהזכויות שצמודות לאופציות תהיה
שמורה לניצע בלבד.
ז .ביום  2במאי  ,23 2013בהתאם להודעת הבורסה מיום  8בינואר  2012ולהודעת
רשות ניירות ערך מיום  19במרץ  2012בעניין המעבר לסליקה ביום  ,1+Tשל
עסקאות במניות ובניירות ערך המירים ,החליט דירקטוריון החברה ,כי לא ניתן
יהיה לממש את האופציות שהוענקו על ידי החברה למניות החברה ביום הקובע
ל) :א( חלוקת מניות הטבה; )ב( להצעה בדרך של זכויות; )ג( לחלוקת דיבידנד;
)ד( לאיחוד הון; )ה( לפיצול הון או )ו( להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן:
"אירוע חברה"( .בנוסף ,אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של
אירוע חברה ,לא ניתן יהיה לממש את האופציות שהוענקו על ידי החברה ביום
האקס כאמור.
ח .בהתייחס לאירוע חברה ,תכנית האופציות כוללת הוראות התאמה הבאות:
)(1

במקרה של מיזוג ו/או מכירת החברה או מרבית נכסיה,
לדירקטוריון החברה הסמכות לקבוע כי כתבי אופציה שהוענקו יהיו
ניתנים למימוש ,גם אם בשל מגבלות שונות )לרבות הבשלה( הם
טרם ניתנים למימוש כאמור.

)(2

במקרה של חלוקת מניות הטבה מספר מניות המימוש יותאם כך
שכתב אופציה יהיה מעודכן.

לפרטים אודות כתבי אופציה אשר הוענקו מכוחן של תכניות האופציות הנ"ל ,ר' סעיף 3.7
לעיל .לפרטים אודות אופציות אשר הוענקו לבעלי עניין ונושאי משרה ראה פרק  8לתשקיף.

 23למועד טיוטה זו טרם התקבלה ההחלטה האמורה.
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.6.21

חומרי גלם וספקים

.6.21.1

החברה רוכשת את כל הרכיבים הנדרשים להרכבת מכשירי החברה מספקי משנה
בישראל ובעולם ומרכיבה את המכשיר אצל קבלן משנה ביוקנעם.

.6.21.2

הרכיבים הנדרשים לשם הרכבת מכשיר ה NeuroAD-הינם מוצרי מדף.

.6.21.3

החברה מקפידה להתקשר עם ספקים אותם אישרה בהתאם לתקני האיכות על פיהם
היא פועלת )ר' סעיף  .(6.26.8למעט הסכמי סודיות ) ,(NDAבין החברה לבין ספקיה
אין הסכמי מסגרת בכתב ,ועיקר ההתקשרות עימם נעשית על בסיס הזמנות רכש.
המחירים נקבעים מעת לעת במשא ומתן בין הצדדים.

.6.21.4

החברה רוכשת את מרבית חומרי הגלם הדרושים לייצור מוצריה מישראל אירופה
וארה"ב.

.6.21.5

להלן נתונים אודות רכישות מספקים אשר היקף הרכישות מהם עולה על  10%מסך
כלל רכישות חומרי הגלם של החברה:

.6.22

שם הספק

2012

ספק א'

21%

ספק ב'

14%

ספק ג'

15%

הון חוזר

.6.22.1

ככלל ,מרבית הייצור של החברה הוא לפי הזמנות לקוחות או עבור ביצוע ניסויים
קליניים ,והחברה אינה מייצרת מוצרים למלאי.

.6.22.2

ליום  31בדצמבר  ,2012לחברה גרעון בהון החוזר בסך של כ 1,838-אלפי ש"ח ,וזאת
בהשוואה לגרעון של כ 1,556-ליום  31בדצמבר של  .2011השינוי בהון החוזר בשנת
 2012לעומת שנת  2011נובע מקיטון ביתרת המזומנים בסך של  418אלפי ש"ח
מפעילות שוטפת.

.6.22.3

ליום  31בדצמבר  2012לחברה גרעון בהון העצמי בסך של כ 3,295 -אלפי ש"ח ,וזאת
בהשוואה לגרעון של כ 2,580 -ולכ 37-אלפי ש"ח ,ביום  31בדצמבר של השנים  2011ו-
 ,2010בהתאמה.

נכסים שוטפים
התחייבויות
שוטפות
עודף הנכסים
השוטפים על

הסכום שנכלל בדוחות הכספיים ליום 31
בדצמבר ) 2012אלפי שקלים חדשים(
1,309
3,147
)(1,838
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ההתחייבויות
השוטפות )גרעון(
עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ,בכוונת החברה לממן את הגירעון בהון החוזר
באמצעות גיוסי הון ומענקים.

.6.22.4

אשראי ספקים ,נותני שירותים ולקוחות
להלן נתונים אודות אשראי הספקים ונותני השירותים ואשראי הלקוחות ,בניכוי
חובות מסופקים:
ממוצע ימי אשראי

היקף אשראי ממוצע )באלפי ש"ח(
לשנת 2012

לשנת
2011

לשנת
2010

לשנת
2012

לשנת 2011

לשנת
2010

לקוחות

56

--

--

*24

--

--

ספקים
ונותני
שירותים

884

788

978

70

69

86

* מדובר בעסקאות ראשונות עבור החברה ,במסגרתם דרשה תשלום של חלק משמעותי מהתמורה ,או
כולה כמקדמה ,ועל כן ממוצע ימי האשראי המוצג נמוך מהצפוי.
.6.22.5

תשלום לספקים
כאמור לעיל ,חומרי הגלם של החברה נרכשים בחו"ל ובישראל .ככלל ,החברה לא
נדרשת להעמיד בטוחות בגין אשראי הספקים .מחירי חומר הגלם נקובים ברובם
במטבע זר .מרבית הרכישות מתבצעות בש"ח )כולל צמוד ש"ח( ,וחלקן באירו.

.6.22.6

תשלום לקוחות
תנאי האשראי מול הלקוחות משתנים כתלות במבנה העסקה .יחד עם זאת ,החברה
לרוב גובה לכל הפחות  50%משווי העסקה מראש ,ואת השאר )אם ישנו( בטווח שבין
 30יום עד  90יום.

.6.22.7

הואיל והחברה ותהליך ייצור והרכבת מכשירי ה NAD-אורך כ 90-ימים ,עלול
להיווצר פער בין מועדי התשלומים לספקים לבין מועדי קבלת התמורה מהלקוחות.

.6.22.8

מדיניות אחריות לקוחות
החברה נושאת באחריות לטיב מוצריה ולפגמים בהם מכוח הדין וכן מעניקה אחריות
מלאה לתקינות מוצריה.
החברה עורכת ביטוח סיכונים עסקיים מורחב הכולל כיסוי בגין חבות המוצר .הכיסוי
הביטוחי עומד על סך של  3מיליוני ליש"ט לאירוע ובמצטבר.
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.6.23

השקעות
למועד התשקיף אין לחברה השקעות מהותיות בחברות מוחזקות.

.6.24

מימון
ככלל פעילות החברה ממומנת על ידי השקעות הון בתמורה להנפקת מניות החברה.
כמו כן קיבלה החברה הלוואת בעלים אשר תפרע עם קבלת תמורת ההנפקה על פי
תשקיף זה.

.6.25

מיסוי

.6.25.1

לפירוט אודות דיני המס החלים על החברה ועיקרי ההטבות על פיהם ,ר' ביאור 14
לדוח הכספי של החברה לשנת .2012

.6.25.2

לחברה הפסדים לצורכי מס הניתנים להעברה ,ללא הגבלה בזמן ,בסך של כ23.5 -
מיליון ש"ח .בדוחותיה הכספיים של החברה לא נכלל מס נדחה בגין הפסדים עסקיים
להעברה בשל העדר צפי לניצולו בעתיד הנראה לעין.

.6.25.3

החברה טרם נישומה ולכן אין לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות.

.6.26

איכות הסביבה
החברה עומדת בתנאי דרישות איכות הסביבה החלות עליה והיא אינה צופה כי תידרש
לבצע השקעה מהותית בתחום זה.

.6.27

מגבלות ופיקוח על התאגיד

.6.27.1

דרישות רישוי למוצרי החברה ולשירותיה  -כללי
מוצרי החברה הקיימים והמוצרים החדשים שבפיתוח הינם בגדר מוצרים ושירותים
רפואיים .לפיכך ,ייצורם ,מכירתם ושיווקם של מוצרי החברה על ידה מותנים בקבלת
רישוי לכל אחד מהמוצרים והשירותים בכל אחת מהמדינות בהן תבקש החברה למכור
את מוצריה או לתת את שירותיה .על מנת לקבל אישורים אלה ,על החברה לעמוד
בדרישות הרישוי ,לרבות תנאי בטיחות ותקני אבטחת איכות ,כנדרש בכל אחת
מהמדינות.
הדרישות לצורך קבלת אישור למכירת מוצרי ושירותי החברה שונות ממדינה למדינה
וכך גם משך הזמן הנדרש על ידי הרשויות השונות בכל מדינה לצורך קבלת הרישוי
והעלויות הכרוכות בכך .העדר רישוי במדינה מסוימת לשימוש במוצרי החברה או
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בשירותיה ימנע את מכירתם בה ובהתאם עלול לפגוע בהכנסות החברה .כאמור ,השוק
המרכזי בו החברה מתמקדת הינו השוק בארה"ב.
להלן יוצגו תיקני האיכות של החברה ,דרישות הייצור והליכי הרישוי להם נדרשת
החברה.
.6.27.2

רישוי מוצרי החברה בארה"ב
החברה הגיעה להבנות עם ה FDA -בקשר עם פרוטוקול הניסוי הנדרש לשם קבלת
אישור  FDAלשיווק מוצריה בארה"ב ,הכולל:
)א( גודל המדגם יהיה כ 120 -חולים אשר יחולקו אקראית לשתי קבוצות )קבוצה
טיפולית וקבוצת ביקורת(.
)ב( המטרה המרכזית ) (primary objectiveהצגת הבדל מובהק סטטיסטית בשינויי
במדד ה –  ADAS-Cogבין הקבוצה הטיפולית לקבוצת הביקורת לאחר סיום
הטיפול שנמשך  6שבועות.
)ג( מטרה משנית ) (secondary objectiveהצגת הבדל מובהק סטטיסטית בשינויי
במדד ה –  ADAS-Cogבין הקבוצה הטיפולית לקבוצת הביקורת  6שבועות נוספים
ללא טיפול ,לאחר סיום הטיפול ).(follow up
)ד( מטרה משנית ) (secondary objectiveהצגת הבדל מובהק סטטיסטית בשינויי
במדד ה –  CGICבין בין הקבוצה הטיפולית לקבוצת הביקורת לאחר סיום הטיפול.
)ה( מטרה משנית ) – (secondary objectiveהשוואת מספר האירועים החריגים
) (adverse eventsותופעות הלוואי ) (side-effectsבין הקבוצה הטיפולית לקבוצת
הביקורת לאחר סיום הטיפול שנמשך  6שבועות.
יודגש ,כי סיכומים מסוג זה עם ה FDA-אינם מחייבים את ה .FDA-לפיכך ,גם
במידה והחברה תעמוד בכל המטרות המפורטות לעיל ,לא מן הנמנע כי ה FDA-יתנה
את אישורו לשיווק מוצריה בארה"ב ,בעמידתה בדרישות .לפרטים בדבר גורמי
הסיכון של החברה ,לרבות שינויים במשטר הרגולטורי ,ראה סעיף  6.35להלן.
מתווה ניסוי זה דומה למתווים של ניסויי ה  NRX1-4בהם השיגה החברה תוצאות
חיוביות ולכן מעריכה החברה ,כי גם התוצאות של הניסויים בהתאם לפרוטוקול זה
יהיו חיוביות .הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד ,המבוסס על ניסיונה של החברה
בניסויי העבר .עם זאת לעיתים ניסויים חדשים ורבי משתתפים מניבים תוצאות
שונות ,נחותות ולעיתים אף באופן משמעותי הן מבחינה איכותית והן מבחינה
סטטיסטית מניסויים קודמים .בכוונת החברה לנצל את תמורת ההנפקה לשם ביצוע
הניסויים הנדרשים המפורטים לעיל.
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החברה מתעדת להפעיל את הניסויים הנדרשים במרכזים השונים באופן מדורג ,אחד
אחר השני .החוקרים בחלק מהאתרים כבר קיבלו את האישורים הנדרשים מועדת
האתיקה של בית החולים ) (IRB – Institutional Review Boardלהתחלת הניסוי,
וכן עם חלק מהאתרים נחתמו ההסכמים המסחריים .לאור אופיו הבטוח ,באופן יחסי,
של מכשיר ה  ,NeuroADאין צורך להשגת אישור  IDEלשם ביצוע הניסוי וקיומו
מותנה באישור וועדות האתיקה המקומיות במוסדות הרופאים בהם יתקיים הניסוי
)ה.(IRB -
החברה מתעדת להתחיל את הניסויים הקליניים בכל המרכזים עד תום שנת ,2013
ולסיים את הניסויים במהלך שנת .2014
עם התקדמות הניסויים ,תבחן החברה תוך התייעצות עם יועציה הרגולטוריים )וככל
שידרש תוך התדיינות מול ה ,(FDA -מהו המסלול הרגולטורי המתאים ביותר להגשת
מכשיר ה  NeuroADלקבלת אישור שיווקו בארה"ב.
למיטב ידיעת החברה כיום המסלולים האפשריים הם  510k de-novoו .PMA -מידע
זה אינו תלוי רק בחברה וייתכן כי עד למועד הגשת הבקשות לקבלת היתר לשיווק
המכשיר יחולו שינויים בתחום זה.
.6.27.3

רישוי במדינות האיחוד האירופי
תנאי חובה לצורך שיווק מוצרי החברה על ידה באיחוד האירופי הינו קבלת היתר מה-
 Notified Bodyלסימון  CE MARKשל המוצרים .בכל מדינה ישנה רשות מפקחת
 ,Regulatory (Competent) Authorityאשר אחראית על האכיפה בין השאר על
היצרנים ,ולה נתונה הסמכות בתחומה להפסיק את השיווק של מוצרים ,להזהיר
בגינם ,לדרוש כל מידע נוסף לגביהם ,להחזיר אצוות ייצור מסוימת שנמצאה פגומה
וכל פעולה אחרת הנדרשת לשמירה על בריאות הציבור .רשויות האכיפה בכל המדינות
מקושרות ביניהן ,ולמעט מקרים בהם הפיקוח רלבנטי באופן נקודתי
להליכים/אירועים במדינה מסויימת ,לרוב ההשלכות של פעולות אכיפה של רשות
במדינה אחת ישפיעו גם ביתר המדינות במרחב האירופי.

.6.27.4

רישוי בישראל – אמ"ר
למכשיר האב טיפוס ולמכשיר  NeuroADהמסחרי יש אישור אמ"ר משנת 2012
לטיפול בחולי אלצהיימר בבתי חולים ומרפאות.

.6.27.5

הליכי אישור במדינות המזרח הרחוק
המכשיר נמצא בהליכי אישור רגולטורי בקוריאה ובסינגפור ,המבוצעים על ידי
המפיצים המקומיים עמם התקשרה החברה .למיטב ידיעת החברה ,כל המידע הטכני
והקליני הועברו לרשויות ונמצא בבדיקה .בקוריאה ובסינגפור התקבלו אישורי הגופים
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הרגולטורים לייבוא המכשיר לצורך ביצוע ניסוי וביצוע הניסוי עם המכשיר והניסויים
החלו.

.6.27.6

ניסויים רפואיים בבני אדם
נהלי משרד הבריאות בקשר עם ניסויים רפואיים בבני אדם ,קובעים הוראות
רלוונטיות החלות על הניסויים אותם מבצעת החברה בנושאים הכוללים את התכנון,
האישור ,הביצוע ,התיעוד ואופן הדיווח אודות הניסוי .תנאי לעריכת ניסויים על ידי
החברה הינו קבלת אישור מוקדם מהגורמים המוסמכים ולקבל את אישור ועדת
הלסינקי בכל בית חולים בו הם נערכים.24

.6.27.7

רישיון עסק
החברה מצויה בתהליך הוצאת הרישיון מול הרשות המקומית ,ולהערכת הנהלת
החברה לא צפויה השפעה מהותית בשל העובדה ,כי נכון למועד זה אין בידיה רישיון
עסק.

.6.27.8

כל הערכות החברה המפורטות בסעיף  6.27זה לעיל ,לרבות בנוגע ליכולתה של החברה
לקבל רישוי למוצריה ,למסלולי הרישוי ,משכי הזמן הדרושים לרישוי ועלויות הרישוי
הינם בגדר מידע הצופה פני עתיד ומסתמך על הערכות החברה וניסיונה ובמקרים
מסוימים המצוינים לעיל על מגעים בלתי פורמאליים ובלתי מחייבים עם רשויות
הרישוי השונות או על חוות דעת של יועצים שונים .כל הערכות החברה האמורות
מתבססות על המצב החוקי הקיים כיום ביחס למסלולי הרישוי השונים המפורטים
לעיל ,כל שינוי בדינים החלים בארה"ב או באיחוד האירופי או במדינות אחרות יכולים
לשנות באופן מהותי את הליכי הרישוי למוצרי החברה ,לרבות משך הזמן הנדרש לשם
הרישוי והעלויות הכרוכות בכך .אין כל וודאות שאכן הערכות החברה המפורטות לעיל
תתממשנה .במקרה בו לא תקבל החברה רישוי למוצר אחד או יותר ממוצריה בארה"ב
ו/או באיחוד האירופי ,או אם יתארך באופן משמעותי פרק הזמן הנדרש להשלמת
הליכי הרישוי בארה"ב או באיחוד האירופי ולקבלת תווי התקן הנדרשים ו/או יגדלו
באופן משמעותי העלויות הכרוכות בכך  -ימנע הדבר מהחברה לשווק את מוצריה
בשווקים אלו עד לקבלת הרישוי ובהתאם יפגעו תוצאותיה הכספיות.

 24הצהרת הלסינקי הינה ההצהרה בדבר המלצות המנחות רופאים במחקר ביו-רפואי שכרוכים בו חיי אדם ,הלסינקי
 ,1964כפי שתוקנה בטוקיו  ,1975ושנוסחה נתון בתוספת הראשונה לתקנות בריאות העם )ניסויים בבני אדם(,
תשמ"א .1980-ועדת הלסינקי הינה ועדה שהוקמה לפי סעיף  2בפרק א' להצהרת הלסינקי .תפקיד ועדת הלסינקי
הינו לאשר ביצועם של ניסויים קליניים בבני אדם ,לאחר שוידאה את עמידתם של הניסויים בקני מידה אתיים
ומדעיים ,כפי שהוגדרו בהצהרת הלסינקי.
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.6.28

הסכמים מהותיים
נכון למועד זה החברה אינה צד להסכם מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל.
החברה התקשרה עם פרופסור פסקואל ליאונה ,ראש הוועדה המדעית המייעצת,
לפרטים ראה סעיף  6.31.4להלן.

.6.29

הסכמי שיתוף פעולה
נכון למועד זה אין לחברה הסכמי שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים בקשר עם
פעילותה.

.6.30

הליכים משפטיים

.6.30.1

נכון למועד זה החברה אינה צד להליך משפטי מהותי.

ביום  17ביוני  ,2010התקשרה החברה בהסכם גישור ,שקיבל תוקף של פסק דין ,עם ד"ר יהונתן
בנטואיץ מייסד החברה ,במסגרתו הוסכם
א .כי בידי ד"ר בנטואיץ יוותרו  10,861מניות רגילות של החברה בנות ערך נקוב של
 0.1כל אחת )זאת לאחר השלמת העברת מניותיו של ד"ר בנטואיץ לבעלי מניות
אחרים בחברה בהתאם להוראות הסכם רכישה חוזרת(.
ב .כי לד"ר בנטואיץ ניתנה הזכות לעשות שימוש בפטנטים מסוימים שבבעלות
החברה לטיפול בתחומים הבאים בלבד :סוגי דיכאון ,סכיזופרניה וחרדה )כפי
שמוגדרות ב  (DSM-IV-TRובלבד שאלה אינם משנים למחלות מוח ,וכן לשיפור
תפקודים מוחיים באנשים בריאים ,נורמאליים ,ללא פגיעות או טראומות מתחת
לגיל  .60יחד עם זאת ,ע"פ הסכם החתום בין החברה לבין ד"ר בנטואיץ ,רשאית
החברה לרכוש את זכות השימוש האמורה לעיל במסגרת עסקת מיזוג ורכישה
שבין החברה לבין צד שלישי הרוכש את כל פעילותה בתמורה לסך השווה בין 1%
ל 3% -לסך התמורה ,כפי שיקבע על ידי מעריך שווי שימונה על ידי הצדדים.

.6.31

יעדים ואסטרטגיה עסקית

.6.31.1

החברה הציבה לעצמה מטרה אסטרטגית להפוך למובילה בשוק המכשירים הרפואיים
לטיפול באלצהיימר .החברה רואה בהשגת אישור ה FDA-כיעד משמעותי שיאפשר
את שיווק מוצריה בארה"ב ויסייע לשיווקם ברחבי העולם .כמו כן ,מאמינה החברה
ביתרונות המסחריים שבפניה לשוק הדמנציה טרום אלצהיימר .על כן החברה רואה
בהשלמת הניסויים הקליניים המתוכננים לה בשנים הקרובות כיעד עסקי

.6.31.2

להלן גילוי טבלאי באשר ליעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה:
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המוצר הרפואי

מצב נוכחי

,NeuroAD

מאושר

לטיפול
אלצהיימר

במחלת ואמ"ר.

,NeuroAD

2013
 CEתחילת
להשגת

2014

2015

ניסויים סיום הניסויים.
אישור

קבלת

אישור

.FDA

.FDA
בפיתוח

למניעת
אלצהיימר

גרסה ביתית של במחקר
ה-
מכשיר

ניסויי ללא שינוי
תחילת
היתכנות קליניים

פיתוח אב טיפוס

ניסויים
גמר
וקבלת אישורים
רגולטוריים
ראשוניים

ניסויי ללא שינוי
תחילת
היתכנות קליניים

neuroAD

המידע האמור בסעיף זה בנוגע ליעדים ואסטרטגיית החברה הינו הערכות החברה המבוססות על מידע
ונתונים הקיימים בידי החברה במועד זה ,והינו מידע צופה פני עתיד .מטבע הדברים ,אין כל ודאות ,בין
היתר ,כי הליכי הפיתוח של מי מהמוצרים הנ"ל יסתיים בהצלחה ו/או במועדים המפורטים לעיל או ,כי
מי מהמוצרים החדשים כאמור יזכה להצלחה מסחרית או ,כי מי מהמוצרים החדשים שטרם זכו
לאישורים רגולטורים ,אכן יקבל את כל האישורים הרגולטורים הנדרשים או ,כי מי מהמחקרים
הקליניים יוכיח את ההיתכנות ו/או היעילות של המוצרים החדשים לשימושים המתוכננים להם..
בנוסף ,הערכות החברה בדבר פיתוח המוצרים המתוכננים ,עשויות להשתנות לאור הבנתה את השוק,
ולא מן הנמנע ,כי החברה תבחר שלא לפתח מוצרים אלה ו/או לפתח מוצרים אחרים.
.6.31.3

צפי התפתחות בשנה הקרובה
החברה מעריכה כי בשנה הקרובה )עד תום הרבעון הראשון של שנת :(2014
החברה תמשיך את תהליכי החדירה לשוק במדינות שונות באסיה ,אירופה ויתכן גם
דרום-אמריקה.
החברה תתחיל ניסויים קליניים למטרת אישורי  FDAבמרכזים הרפואיים
האמריקאים.
החברה תתחיל ניסוי קליני בישראל לבדיקת אפקט המכשיר על חולי טרום-
אלצהיימר.
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.6.31.4

חברי הועדה המייעצת

שם חבר הועדה

השכלתו

אלברו פרופסור
פרופ'
פסקוול ליאונה
לנוירולוגיה
באוניברסיטת
הארווארד.

פרופ' מרטין רבאי פרופסור
לנוירולוגיה

פרופ'
פאריס

ניסיונו המקצועי
מעל

350

כתב

מאמרים
טיפולים
נוירולוגיים
פולשניים.

על
לא

מחלקה
ראש
נוירולוגית באסף
הרופא ,לשעבר
)פרש בפברואר
(2013

בחקר
סטיוון פסיכולופרמקולוג ,עוסק
הזקנה מזה כ30 -
אוניברסיטת
מלא
שנה,
NYU
תפקידים בארגון
הבריאות העולמי
וב FDA

ראש הוועדה המדעית המייעצת פרופ' אלברו פסקוול ליאונה ,זכאי לגמול רבעוני
בהיקף של  4,000דולר .כלל חברי הוועדה הנותרים זכאים לתגמול מצטבר בסך של כ-
 15,000ש"ח לרבעון .בנוסף הוענקו לחברי הוועדה אופציות בשווי כלכלי של כ14 -
אלפי דולר )כ 52 -אלפי ש"ח(

.6.32

שינויים חריגים בעסקי החברה
אין שינויים חריגים בעסקי החברה ,לרבות במסגרת פעילותה הרגילה ,בתקופה
שלאחר מועד הדוח הכספי ועד למועד פרסום הדוח.

.6.33

אירוע או עניין החורגים מעסקי החברה הרגילים
למיטב ידיעת החברה ,לא קיים כל אירוע או עניין שלא נדון לעיל ,החורגים ממהלך
העסקים הרגיל של החברה בשל טיבם ,היקפם ,או תוצאתם האפשרית ,ואשר יש להם
או עשויה להיות להם השפעה מהותית על התאגיד.
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.6.34

מידע כספי גיאוגרפי
החברה החלה למכור בהיקפים מצומצמים בסוף שנת  ,2012ולמועד התשקיף איננה
מנתחת את תוצאות המכירות על פי מגזרים גיאוגרפיים.

.6.35

גורמי סיכון
סיכוני מקרו

.6.35.1

תנודות בשערי החליפין של מט"ח :כאמור בסעיף  ,6.5.5החברה חשופה לסיכונים בשל
שינויים בשערי החליפין של השקל לעומת מטבעות אחרים ,בעיקר דולר.

.6.35.2

המשבר הפיננסי העולמי :המשבר הכלכלי עשוי להקשות על החברה להשיג מימון נוסף
ולהוביל לירידה בביקוש למוצרי.
סיכונים ענפיים

.6.35.3

שינוי במצב הרגולטורי הנוגע לרישוי מוצרי החברה ולשירותיה :החברה כפופה
לרגולציה מורכבת .החמרה בדרישות הרגולציה הרלבנטיות לרישוי מוצרי החברה
ולשירותיה ,או שינוי בדרישות שכבר מולאו על ידי החברה יכולים להקשות ,לייקר
ו/או לעכב את הליך קבלת הרישוי למוצרי החברה ולשירותיה ,למנוע את קבלת
הרישוי ואף לבטל רישוי קיים .הדבר עלול לעכב או למנוע מהחברה לשווק את מוצריה
ושירותיה במדינות השונות .כן ראה פסקת הדגש בראשית פרק  6זה.

.6.35.4

הכרה על ידי מבטחים בתחום הבריאות :פעילות החברה תושפע ממדיניות מבטחים
רפואיים בקשר עם זכאות מבוטחיהם להחזר הוצאות ) (reimbursementבגין הליך
רפואי בו ייעשה שימוש במוצרי החברה וכן ממגבלות אפשריות בקשר עם סכום החזר
ההוצאות כאמור.

.6.35.5

צמצום בהגנה על זכויות הקניין הרוחני :הצלחת החברה תלויה ביכולתה להגן על
קניינה הרוחני ,שינויים בחקיקה הרלוונטית עלולים לפגוע ביכולתה של החברה לפעול
בשווקים.

.6.35.6

אחריות לאיכות המוצר :לחברה חשיפה לתביעות אזרחיות ופליליות מצד מטופלים
בגין איכות מוצריה ,במידה ויתגלו פגמים ו/או יתגלה בעתיד כי הם מזיקים.

.6.35.7

שינויים במדיניות הניסויים הקליניים של מדינות או רשויות רגולטוריות :החברה
זקוקה לערוך ניסויים בבני אדם לשם הוכחת יעילות מוצריה .שינוי ברגולציה החלה
על ניסויים כאמור עשוי למנוע או לעכב את פיתוח מוצרי החברה ויפגע בפעילות
החברה.
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.6.35.8

התפתחויות טכנולוגיות בתחום :החברה חשופה להתפתחויות טכנולוגיות נוספות
בתחום אשר עלולות לבטל את היתרונות הנוכחיים של מכשירי החברה.

.6.35.9

חשיפה להליכים משפטיים בגין פעילות הניסויים הקליניים :פעילות בתחום המחקר
והפיתוח הרפואי חושפת את החברה בפני אפשרות להליכים משפטיים בקשר עם
הניסויים שנערכו ו/או שייערכו בעתיד על ידי החברה .אין כל ודאות כי לא יתגלו
בעתיד תופעות לוואי הנגרמות כתוצאה מהניסויים.
סיכונים ייחודיים לחברה

.6.35.10

תלות במימון חיצוני וקשיי מימון :לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת,
לפיכך לחברה קיימת תלות בקבלת מימון חיצוני .כן ראה פסקת הדגש בראשית פרק 6
זה.

.6.35.11

ניסויים קליניים :אי הצלחת הניסויים הקליניים אותם תערוך החברה בעתיד ,עלול
להשפיע מהותית לרעה על תוצאותיה של החברה.

.6.35.12

מוצרים חדשים בפיתוח :אי הצלחת פיתוחם של מוצרים אותם תפתח החברה ו/או אי
קבלת רישוי למוצרים חדשים אלה תפגע בתוצאות החברה.

.6.35.13

תלות החברה באנשי מפתח :לחברה תלות במנכ"ל ,מר בר-אור ,ובראש הוועדה
המדעית המייעצת פרופ' פסקוול ליאונה .הפסקת העסקתם של עובדים אלו בחברה
עלולה לפגוע בתפקודה של החברה ובתוצאותיה העסקיות לכל הפחות למשך תקופת
איתור חלופות אפשריות.

.6.35.14

קיום הוראות הדין המקומי על ידי מפיצי החברה :במספר מדינות בהן החברה
מסתמכת על מפיציה המקומיים לשם עמידה בדרישות הדין המקומי לרבות רישוי
מוצריה ו/או לשם שיווקם ,עלולה החברה להיות חשופה לתביעות בשל אי קיום
הוראות הדין.

.6.35.15

בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון של החברה על פי טיבם ועל פי השפעתם ,לדעת
הנהלת החברה ,על עסקי החברה:

גורם סיכון
סיכוני
מקרו
סיכונים

השפעה
גדולה

תנודות בשערי החליפין של מט"ח

השפעה
בינונית
+

המשבר הפיננסי העולמי
שינוי במצב הרגולטורי

השפעה
קטנה

+
+
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גורם סיכון
ענפיים

השפעה
גדולה

הכרה על ידי מבטחים בתחום
הבריאות

+

צמצום בהגנה על זכויות הקניין
הרוחני

+

אחריות על איכות המוצר
שינויים במדיניות הניסויים
הקליניים
התפתחויות טכנולוגיות בתחום

+

חשיפה להליכים משפטיים בגין
פעילות הניסויים הקליניים
סיכונים
מיוחדים
לחברה

השפעה
בינונית

+
+

תלות במימון חיצוני וקשיי מימון

+
+

תלות בספקים
אי הצלחת ניסויים קליניים

+
+

מוצרים חדשים בפיתוח
תלות החברה באנשי מפתח
קיום הוראות הדין המקומי על ידי
מפיצי החברה

השפעה
קטנה

+
+
+
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דו"ח הדירקטוריון
על מצב ענייני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012

טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
הסברי הדירקטוריון לעסקי התאגיד
מצב כספי

יתרות המזומנים ושווי המזומנים מוחזקים על ידי החברה בפיקדונות שקליים לזמן
קצר וב חשבון עובר ושב .יתרות המזומנים ושווי מזומנים ל יום  31בדצמבר , 2012
הסתכמו ב 523 -אלפי ש " ח בהשוואה ל 941 -אלפי ש "ח ליום  31בדצמבר . 2011
יתרת הלקוחות ליום  31בדצמבר  2012הינה  224אלפי ש " ח  .יתרה זו אינה חורגת מתנאי
האשראי של החברה .
יתרת החייבים ויתרות החובה במאזן ליום  31בדצמבר  2012 ,הסתכ מה ב 275 -אלפי
ש " ח בהשוואה ל 72 -אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר  . 2011 ,הגידול ביתרת החייבים מוסבר
בין היתר בהכנסות לקבל מהמדען הראשי בסך  79אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר . 2012
יתרת המלאי ליום  31בדצמבר  2012הינה  287אלפי ש" ח ,מתוכה סך של  118אלפי ש " ח
הינה תוצרת גמורה והיתרה חומרי גלם.
יתרת רכוש הקבוע  ,נטו במאזן ליום  31בדצמבר  , 2012הסתכמה ב 354 -אלפי ש " ח
בהשוואה ל 315 -אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר  . 2011 ,השינוי נובע מתוספת בסך 168
אלפי ש " ח בניכוי פחת שנצבר .
יתרת השקעה בחברה כלולה ליום  31בדצמבר  2012הינה  136אלפי ש" ח ומהווה את
חלקה של החברה שהינו  23.84%בנכסים נטו של החברה הכלולה .
יתרת ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים במאזן ליום  31בדצמבר  , 2012הסתכמה
ב 997 -אלפי ש " ח בהשוואה ל 771 -אלפי ש" ח ליום  31בדצמבר  . 2011יתרה זו נובעת
מרכישות ושירותים בגין הפעילות השוטפת של החברה .
יתרת זכאים ויתרות זכות במאזן ליום  31בדצמבר  , 2012הסתכמה ב 738 -אלפי ש " ח
בהשוואה ל 458 -אלפי ש " ח ליום  31ב דצמבר  . 2011הגידול ביתרה נובע בעיקר
מהכנסות מראש בסך  198אלפי ש " ח בגין מכונה שסופקה ללקוח לאחר תאריך הדוח.
יתרת הגרעון בהון ליום  31בדצמבר  2012 ,הסתכמה ב 3,295 -אלפי ש" ח בהשוואה
לגרעון בהון של  2,580אלפי ש " ח ליום  31בדצמבר  . 2011 ,השינוי בגרעון בהון נובע
מהנפקת הון בסך  5,730אלפי ש " ח ומהפסד שוטף בסך  6,961אלפי ש " ח.
1.1

תוצאות פעילות החברה
תמצית דוח רווח והפסד ) הנתונים באלפי ש " ח(
שנת 2012

שנת 2011

שנת 2010

הכנסות

829

-

-

עלות ההכנסות

414

-

-

רווח גולמי

415

-

-
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הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו

4,442

4,416

4 , 922

הוצאות מכירה ושיווק

375

347

-

הוצאות הנהלה וכלליות

1,796

1,995

1 , 888

הפסד תפעולי

) ( 6,198

) ( 6,758

) ( 6,810

ניתוח תוצאות דוח רווח והפסד
בשנת  2012רשמה החברה הכנסות בסך  829אלפי ש" ח  .בשנים  2010-2011לא רשמה
הכנסות .ברבעון השלישי בשנת  2012החלה החברה למכור את מוצריה .
הוצאות המו" פ ברוטו בשנת  2012הסתכמו ב 5,209 -אלפי ש " ח בהשוואה ל 5,673 -אלפי
ש " ח בשנת  2011ו –  5,672אלפי ש "ח בשנת  . 2010כאשר עיקר הקיטון נובע מקיטון
בשכר ע בודה עקב שינוי בכח האדם במחצית שנת . 2012

1.2

נזילות ומקורות מימון
ממועד הקמתה מימנה החברה את פעילותה מגיוסי הון פרטיים וממענקי המדען הראשי.
לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  ,בשנת  2012בסך של  7,005א לפי ש "ח
בהשוואה לתזרים מזומנים שלילי של כ 7,705 -אלפי ש" ח בשנת  2011ו  7,636 -אלפי
ש " ח בשנת . 2010
במועד פרסום הדו" ח יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה מספיקים על מנת
לאפשר לחברה פעילות עד לחודש ספטמבר  . 2013עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי
מפעילות שוטפת ,בכוונת החברה ל המשיך ול ממן את הגירעון בהון החוזר באמצע ות
גיוסי הון ומענקי המדען הראשי.

.2

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

2.1

סיכוני שוק אליהם חשופה החברה
לחברה אין חשיפות מהותיות לסיכוני שוק.

2.2

האחראי על ניהול הסיכונים בחברה
האחראי על פיקוח סיכוני השוק של החברה ה י נו מנכ " ל החברה  ,מר אייל בראור .
לפרטים בדבר השכלתו  ,כיש וריו וניסיונו העסקי של מר אייל בראור ראו פרק  7להלן.

2.3

מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק
דירקטוריון החברה מקבל דיווח שוטף על סיכוני השוק להם עתידה להיות החברה
חשופה וכן קובע באופן פעיל את אופן ניהולם של סיכונים אלה  ,עם ביצוע ההשקעות
בפועל  .באשר לסיכוני השוק הק יימים היום  ,הנהלת החברה בוחנת באופן שוטף  ,באילו
צעדים  ,אם בכלל  ,עליה לנקוט בשלב זה להקטנת הסיכונים ,תוך בחינת העלויות
הכרוכות בכך .
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2.4

הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה
מכיוון שנכון למועד הדוח אין לחברה מכשירים פיננסיים בעלי רגישות גבוהה לסיכוני
שוק  ,הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה נעשה ישירות על -ידי הנהלת
החברה.
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2.5

דוח בסיסי הצמדה לנכסים והתחייבויות פיננסיות של החברה ליום  31בדצמבר 2012 ,

שקלי ללא
הצמדה

בהצמדה
למטבעות
אחרים
אלפי ש"ח

523
224
79
-

60
20

-

136
-

826

80

-

136

1,042

104
-

401
-

1,280
997
738
1,970

104

401

4,985

בהצמדה
לדולר
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
יתרות חובה לזמן ארוך

התחייבויות
הלוואה ללא מועד פרעון מבעל מניות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

1,280
202
23
1,970
3,475

691
314
1,005

פריטים
אחרים

סה"כ

523
224
275
20

דוח בסיסי הצמדה לנכסים והתחייבויות פיננסיות של החברה ליום  31בדצמבר 2011 ,

שקלי ללא
הצמדה

בהצמדה
למטבעות
אחרים
אלפי ש"ח

907
-

34
20

-

72
-

907

54

-

72

1,033

1,278
275
1,343

458
458
-

38
-

138
-

1,278
771
458
1,343

2,896

778

38

138

3,850

בהצמדה
לדולר
נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
יתרות חובה לזמן ארוך

התחייבויות
הלוואה ללא מועד פרעון מבעל מניות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות בגין מענקים ממשלתיים

פריטים
אחרים

סה"כ

941
72
20
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2.6

אימוץ המלצות ועדת גלאי  2בדבר הגילוי על סיכוני שוק ודרכי ניהולם
החברה חשופה לשינויים בשער החל יפין של הדולר אל מול השקל  .להלן השפעת
החשיפה –
שער דולר
ירידה בשער החליפין
של הדולר מול השקל

ליום
31/12/2012
 3.733ש " ח

ירידה בשער החליפין
של הדולר מול השקל

לדולר
10%

5%

-10%

-5%

)4.11
ש" ח /דולר (

) 3.92
ש " ח  /דולר (

) 3.36
ש " ח  /דולר (

)3.55
ש" ח /דולר (

נ כסים והתחייבויות פיננסיות

השפעת השינוי על
הרווח ) הפסד(

שווי הוגן

השפעת השינוי על
הרווח ) הפסד(

מזומנים ושווי מזומנים

52

26

523

) ( 26

) ( 52

לקוחות

22

11

224

) ( 22

) ( 11

חייבים ויתרות חובה

8

4

275

)( 8

) (4

התחייבות לתמלוגים מהמדען
הראשי

)( 197

) ( 98

) ( 1,970

197

98

התחייבויות לספקים ולנותני

) ( 20

) ( 10

) ( 202

20

10

שירותים
הלוואות מבעלי מניות

2.7

)( 128

) ( 64

) ( 1,280

128

64

אומדנים חשבונאיים קריטיים

אומדנים ושיקולי דעת ,נבחנים באופן מתמיד ,ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים
נוספים ,לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים ,שנחשבות לסבירות ,לאור הנסיבות
הקיימות.
החברה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים
החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל .האומדנים וההנחות,
שבגינם קיים סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכן בספרים של התחייבויות
במהלך שנת הכספים הבאה ,הם בגין השווי ההוגן של כתבי אופציות התחייבותיות
וההתחייבות למדען הראשי.
אומדן ההתחייבות למדען הראשי –
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לצורך חישוב ההתחייבות למדען הראשי נדרשת ההנהלה לאמוד את תחזית ההכנסות
ושיעור ההיוון .התוצאות בפועל ,והאומדנים שיבוצעו בעתיד ,עשויים להיות שונים
מהותית מההערכות הנוכחיות.
החברה אומדת את תחזית ההכנסות בהתבסס על הערכות החברה למועד הדוח בהתחשב
במודל העסקי של מוצריה.
ההנחות ששימשו כבסיס לאומדן ההתחייבות למדען הראשי ליום  31בדצמבר:2012 ,


תחזית הכנסות – על סמך הערכות החברה ,בהתבסס על ההנחות ובכפוף
להסתייגויות המפורטות להלן  ,להלן תחזית הכנסות החברה )הנתונים באלפי דולר,
ובחלוקה לאיזורים גיאוגרפיים(:



2013

2014

2015

2016

2017

סה"כ

1,440

3,576

6,956

11,960

20,564

אירופה

600

1,500

2,200

3,000

5,150

אסיה

660

1,560

2,480

3,600

6,180

ארה"ב

-

-

1,200

3,960

6,798

ישראל

60

60

120

240

412

שאר
העולם

120

480

1,000

1,200

2,060

תשלום תמלוגים בסך  3.0%מסך ההכנסות בשנים  2013-2014ו –  3.5%מסך
ההכנסות משנת  2014ואילך;



שיעור ההיוון הוערך על ידי מעריך שווי חיצוני; כדקלמן:


בגין מענקים משנת .50% – 2009



בגין מענקים משנת .40% – 2010



בגין מענקים משנת .30% – 2011



בגין מענקים משנת .25.2% – 2012

הירידה בשיעור ההיוון הינה פועל יוצא של התקדמות בשלבי הפיתוח של המוצר וכפועל
יוצא ירידת הסיכון של החברה.לעיון בהערכת השווי בקשר עם בחינת שיעור ההיוון כפי
שהוערך על ידי המעריך החיצוני ,ר' נספח א' לדוח הדירקטוריון.
אומדן ההתחייבות למדען הראשי משפיע על סעיף ההתחייבות למדען הראשי ,סעיף
המו"פ וסעיף המימון .ליום  31בדצמבר  ,2012וליום  31בדצמבר  ,2011אומדן

טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
ההתחייבות למדען הראשי )כולל חלויות שוטפות( הינו  1,970אלפי ש"ח 1,343 ,אלפי
ש"ח ,בהתאמה .בשנת  2011רשמה החברה הוצאות מימון בסך  374אלפי ש"ח כנגזר
משינוי שער החליפין ומערך הזמן של ההתחייבות למדען ,וסך של  489אלפי ש"ח
כהוצאות מו"פ כנגזר מעדכון תחזית הכנסות לשנת  2011וגידול במענקים .בשנת 2012
רשמה החברה הוצאות מימון בסך  316אלפי ש"ח כנגזר משינוי שער החליפין ומערך הזמן
של ההתחייבות למדען ,וסך של  335אלפי ש"ח כהוצאות מו"פ כתוצאה מגידול במענקים.
המידע הכלול בסעיף זה בדבר אומדני ההתחייבות למדען הראשי ותחזית ההכנסות של
החברה הינו מידע צופה פני עתיד ומבוסס תחזיות ,הערכות ,אומדנים וציפיות המתייחס
לאירועים או עניינים עתידיים ,שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד,
או בכלל .תחזית זו נעשתה לצורך חישוב ההתחייבות למדען על פי ה  ,IFRS20והיא
מתבססת על הנחות בדבר קצב חדירת מוצרי החברה לשווקים בהם היא פועלת
ולשווקים נוספים ,מחיר מוצרי החברה והיקף השימוש בהם ,קבלת היתרים לשיווק
מוצרי החברה בטריטוריות נוספות ,יכולת ההגנה על הקניין הרוחני של החברה ,אי
התקיימותם של גורמי סיכון כמפורט בתשקיף .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות
באופן מהותי מן התוצאות המוערכות )כלומר המכירות בפועל עלולות להיות נמוכות
באופן משמעותי מזה המתואר לעיל( או צפויות על -ידי החברה או משתמעות ממידע זה,
והתממשותן מושפעת ,בין היתר ,מאי-ודאויות וגורמים אחרים שאינם בשליטת החברה.
הנחות החברה על קצת המכירות מתבססות על נתונים ראשוניים של מכירות.

2.8

גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר
משרד רואי החשבון קוסט פורר  ,גבאי את קסירר הינו רואה החשבון המבקר של
החברה.
להלן פרטים בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר של החברה בגין שירותי
ביקורת  ,שירתים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס :
בגין שנת 2011

שירותי ביקורת

בגין שנת 2012

אלפי ש" ח

שעות

אלפי ש" ח

שעות

30

127

130

510

ומס
שירותים שונים

-

-

-

-

לחברה

השכר המשולם לרואה החשבון המבקר נקבע על -ידי החברה בהתייחס לשכר שהיה נהוג
בשנים הקודמות וכן בהתייחס להיקף עבודת פעילות הביקורת הצפויה בשנת הדיווח.
2.9

גילוי בדבר שכר נושאי משרה

טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
החברה רואה חשיבות רבה בתרומתם של נושאי המשרה הבכירה בה ,ומאמינה כי קיים קשר בין
הגמול המשולם להם ,לבין תרומתם לחברה ולהצלחתה.
לפרטים בדבר התגמולים שמשלמת החברה לבעלי עניין ולנושאי משרה ,ראה פרק  8לתשקיף זה.
דירקטוריון החברה ,בישיבתו מיום  2במאי קיים דיון לגבי התגמולים המשולמים לנושאי המשרה
בחברה )גיום בינדר ,אייל בר-אור ,ד"ר אריאלה אלטר ,אורן כהן ,אורלי בר ואורי בן אור(.
במסגרת הדיון נבחנו הגמול המשולם לכל אחד מנושאי המשרה ,ניסיונו כישוריו ותרומתו ומצא כי
תנאי ההעסקה של כל נושא משרה ,בנפרד ,הינם הוגנים וסבירים .עם זאת ,כנדרש על פי דין לאור
הפיכתה של החברה לחברה ציבורית ,בכוונת הדירקטוריון להסמיך וועדת תגמול אשר תבחן
תגבש ותמליץ לחברה על מדיניות גמול עדכנית לאור הנפקת מניות החברה לציבור והיקף
פעילותה.
2.10

תרומות וקשרי קהילה
החברה טרם אימצה מדיניות תרומות ומעורבות בקהילה  ,אולם על פי תקנון החברה,
החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות  ,אף אם התרומה איננה
במסגרת השיקולים העיסקיים של החברה.

2.11

הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל ואשר דן בדוחות הכספיים ומאשר אותם.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון ,מועברת טיוטת הדוחות
הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הדירקטוריון ,בסמוך לפני מועד הישיבה
הקבועה לאישור הדוחות.
במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות ,סוקר סמנכ"ל הכספים של החברה
באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים ,תוך מתן דגש לשינויים מהותיים ולסוגיות מהותיות
של הדיווח הכספי וכן את הפעילות השוטפת.
בישיבת הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות נוכחים גם נציגים של רואה החשבון המבקר
של החברה אשר נוהגים להוסיף את הערותיהם והבהרותיהם בקשר לדוחות הכספיים .מנכ"ל
החברה ,סמנכ"ל הכספים ונציגי רואה החשבון המבקר עונים על שאלות הדירקטורים ומתקיים
דיון במידת הצורך בסוגיות שעולות בקשר עם הדוחות טרם אישורם.
בסיום הישיבה נערכת הצבעה לשם אישור הדוחות.
בישיבת הדירקטוריון ,אשר אישרה את הדוחות הכספיים נכחו מר גיום בינדר ,מר ג'פרי פינק ,מר
קורנל ריקיל ומר אייל בראור

2.12

מבקר הפנים
המבקר הפנימי של החברה הינו רו" ח דניאל שפירא אשר מונה לתפקיד ביום  21באפריל
 , 2013בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה.
המבקר הפנימי הינו בעל משרד רו " ח המתמחה בביקורת פנים .למשרד ני סיון של כ20 -
שנים בביצוע ביקורת פנים בחברות ציבוריות  ,והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי
פעילות .

טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
המבקר הפנימי אינו עובד של החברה אלא מעניק לה שרותי ביקורת פנים חיצוניים.
היקף המשרה של המבקר הפנימי וצוות הכפופים לו ייקבע על ידי וועדת הביקורת של
החברה ,אשר תתכנס במהלך שנת . 2013
כמקובל  ,תוכנית הביקורת השנתית והרב שנתית תוגש על ידי המבקר הפנימי לועדת
הביקורת של החברה  ,אשר  ,תוך התייעצות עם הנהלת החברה ,תחליט על אישור
התוכנית ) בשינויים או ללא שינויים(  .ועדת הביקורת תשקול ,בין היתר ,את צרכי
הביקורת  ,חשיבות הנושא ים וכן המלצותיו של המבקר הפנימי .
למבקר הפנימי יינת ן חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע של החברה,
לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף  9לחוק הביקורת הפנימית  ,התשנ "ב
– 1992
2.13

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאים ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים
חברי הדירקטוריון ,אשר בהתאם לכישוריהם השכלתם וניסיונם ,כמפורט בפרק  7להלן ,הינם
בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית והחברה רואה אותם כמי שיש להם את היכולת לקרוא ולהבין
דוחות כספיים הינם :מר גיום בינדר ,מר קורנל ריקלין ,מר ג'פרי פינק ,הגב' נלי אסולין ,מר יאשה
סיטון ודן קטריבס.
החברה אימצה בתקנונה הוראה על פיה שיעור הדירקטורים הבלתי-תלויים יעמוד על לפחות
שליש מחברי הדירקטוריון )ככל שיש בחברה בעל שליטה( או רוב חברי הדירקטוריון )ככל שאין
בחברה בעל שליטה(.

 3במאי2013 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

גיום בינדר

אייל בראור

יו"ר הדירקטוריון

מנכ"ל

הערכת שווי
של מחיר ההון
הוכן לבקשת
חברת נוירוניקס בע"מ

מרץ 2013
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אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות
התע"ש  20כפר סבא
ת.ד  7134כפר סבא44641 ,
טלפון 073-2903330
www.ifs‐consulting.co.il

 18במרץ2013 ,
לכבוד:
מר אייל בר-אורCEO ,
נוירוניקס בע"מ
לבקשת נוירוניקס בע"מ )להלן" :נוירוניקס" ו/או "החברה"( ביצענו ,חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות )להלן ,("IFS" :הערכת שווי הוגן של מחיר ההון של החברה
למספר תאריכי חתך .העבודה נערכה על סמך תקני חשבונאות בינלאומיים ).(IFRS
מטרת עבודה זו הינה לסייע להנהלת החברה בהערכת השווי ההוגן של ההתחייבות למדען הראשי בשנים  .2009-2012עבודה זו נערכה בהתאם לתנאים המפורטים
בהסכם ההתקשרות בין החברה לבין  IFSמיום  10בפברואר .2013
הערכת שווי זאת מיועדת לשימושה הבלעדי של החברה ורואי החשבון המבקרים שלה .כמו כן ,אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל ו/או תאוזכר בדוחות הכספיים
ובפרסומים של החברה ,לרבות צירופה לתשקיף ,על פי חוק ניירות ערך והתקנות על פיו.
הגבלת אחריות
מטרת עבודה זו הינה להעריך את השווי ההוגן של מחיר ההון של החברה ,על בסיס הנחות המפורטות בגוף העבודה ולמטרה זו בלבד .לצורך גיבוש חוות דעתנו,
התבססנו על נתונים אשר סופקו לנו על ידי הנהלת החברה ,אשר ניתנו לנו על בסיס מיטב ידיעתה וניסיונה .הסתמכנו על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים,
שלמים ועדכניים אולם לא ביצענו כל פעולת ביקורת ולא ערכנו בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלנו ולפיכך איננו מחווים כל דעה אודות
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נאותות הנתונים ששימשו בעבודתנו .כל שינוי במידע או בנתונים עשוי לשנות את חוות דעת זו .לפיכך ,אין לראות בעבודתנו משום אימות כלשהוא לנכונותם,
לשלמותם או לדיוקם של הנתונים.
ככלל ,תחזיות מתייחסות למאורעות עתידיים ומתבססות על הנחות סבירות ליום התחזית .הנחות אלו עשויות להשתנות על פני תקופת התחזית ,ועל כן תחזיות
אשר נערכו לימי ההערכה עשויות להיבדל מהתוצאות הפיננסיות בפועל ו/או מהערכות שתעשנה במועד מאוחר יותר .על כן ,לא ניתן להתייחס לתחזיות שנערכו
ברמת הביטחון המיוחסת לנתוני דוחות כספיים מבוקרים.
הערכות כלכליות אינן מתיימרות להיות מדע מדויק ומסקנותיהן תלויות במקרים רבים בשיקול הדעת הסובייקטיבי של מעריך השווי .אנו סבורים שחוות דעת זו
הינה סבירה בהתבסס על המידע שסופק לנו ,וכי מעריך שווי אחר עשוי היה להגיע לתוצאה שונה.
עבודתנו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי בלבד ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא ,לרבות המלצת השקעה ו/או מכירה של
ניירות ערך כלשהם .אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית .פירוש מסמכים שונים ,שבהם עיינו ,נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו .המידע המופיע
בעבודתנו אינו מתיימר לכלול את כל האינפורמציה שעשוי לדרוש משקיע פוטנציאלי ואינו מיועד להעריך את שווי החברה או נכס כלשהוא למשקיע כלשהוא .המושג
"שווי הוגן" מוגדר כמחיר שבו יחליף נכס ידיים ,בין קונה מרצון למוכר מרצון ,כאשר לשני הצדדים מידה סבירה של ידע אודות העובדות הרלבנטיות לעסקה.
לצורך הערכת השווי ,נקטנו בשיטות ההערכה המתאימות לדעתנו ובכפוף למידת ישימות השיטה .חוות דעתנו כוללת את תיאור המתודולוגיה וההנחות אשר שימשו
להערכת השווי .התיאור הכולל בה אינו אמור להיות תיאור מלא ומפורט של כלל הנהלים אשר יישמנו ,אלא מתייחס לעיקריים שבהם.
הרינו להצהיר כי אין לנו עניין אישי במניות החברה .על פי הסכם ההתקשרות בין  IFSלבין החברה ,במקרה בו החברה תצליח להנפיק את מניותיה בבורסה נהיה
זכאיים לתגמול נוסף בסך  24אש"ח.
אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק ,עלות או הוצאה אשר יגרמו בכל אופן ודרך חו"ח ממעשי הונאה ,מצג שווא ,הטעיה ,מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא
או מניעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה ,או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.
אחריותנו ככל שהינה נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה המשולמת לנו בגין עבודה זו .במקרה בו נחויב בהליך משפטי ,מזמיני
חוות הדעת ישפו אותנו על כך בהתאם ,והכל למעט במקרה של רשלנות רבתי או זדון מצדנו.
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כל הנתונים בעבודה זו ,הינם בדולר ארה"ב ומוצגים בערכים שוטפים ,אלא אם כן צוין אחרת.
פרטי השכלתו וניסיוני של האחראי מטעם החברה מעריכת השווי:
שגיא בן שלוש ,בעלים ומנהל של חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ .בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ,תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון,
בנקאות ומערכות מידע( ותואר שני בלימודי משפט .בעל רישיון לראיית חשבון וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.1
בכל שאלה ועניין ,ניתן לפנות שגיא בן שלוש ,רו"ח ,בטל'  052-4760011או 073-2903330

 1לפרטים נוספים ,ראו נספח א' לעבודתנו.
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מטרת העבודה הנה אמידת מחיר ההון של החברה למספר תאריכי חתך.



כל הנתונים בעבודה זו הינם בדולר ארה"ב ומוצגים בערכים
שוטפים ,אלא אם כן צוין אחרת.



להלן מוצגת רשימת מונחים אשר נעשה בהם שימוש במסגרת חוות
דעת זו:
החברה –

נוירוניקס בע"מ

– IFS

אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ) (2009בע"מ

דולר-

דולר ארה"ב

מקורות מידע
במסגרת עבודתנו ,התבססנו ,בין היתר ,על נתונים ומידע פיננסי של החברה,
אשר התקבלו מהנהלת החברה .ידוע לכם והנכם מסכימים ,כי אנו מסתמכים
על המידע שהומצא לנו כאמור ללא כל אימות או בדיקה עובדתית שלו או של
תוכנו ,ולפיכך אנו לא נהיה אחראים לתוצאות הסתמכותנו עליו ו/או להשפעת
הסתמכותנו כאמור על עבודתנו ו/או על תוצאותיה .יחד עם זאת ,לאור
שיחותינו עם ההנהלה ניכר כי אין לנו כל סיבה להאמין כי המידע והנתונים
שהתקבלו אינם סבירים.
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להלן מקורות המידע העיקריים בהם נעשה שימוש בעבודתנו:


דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנים ;2008-2011



מסמכי התאגדות של החברה;



הסכמי הלוואות ,הסכמי השקעה והסכמים אחרים;



נתונים אודות מבנה ההון של החברה;



הסכמי אופציות לעובדים ודירקטורים;



נתונים פיננסים ,תחזיות וביאורים שונים;



מאגרי מידע של  ; IFSוכן



מידע ציבורי.

נהלים שבוצעו על ידינו
הנהלים שבוצעו על ידינו כוללים ,בין היתר ,את הנהלים הבאים:


שיחות עם הנהלת החברה לגבי הנתונים והמידע שהועבר לנו ,רקע על
הפעילות ,מבנה ההון ,התקדמות באבני הדרך ,רציונאל לביצוע
עסקאות וכד';



ניתוח נתונים פיננסיים ובכללם בין היתר :דוחות כספיים מבוקרים,
תחזיות ותכניות עסקיות;



קריאת מסמכי ההתאגדות של החברה;



קריאת הסכמים וחוזים שונים כגון :הסכמי השקעה ,הסכמי הקצאת
אופציות וכד';

IFS Consulting & Investments



חיפוש וניתוח מידע בנוגע לענף שבו פועלת החברה ,לרבות ניתוח
מגמות והשוואה למתחרים במידה וקיימים נתונים לגביהם.

פרק 2
תאור החברה וסבבי ההשקעה בה
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יעילות ובטיחות הטיפול במכשיר ה neuroAD-ותוצאות הניסוי הצביעו על

 2.1אודות החברה
החברה נוסדה בישראל כחברה פרטית ,מוגבלת במניות ביום  27בינואר 2008
ובימים אלו הנה מתכוונת לצאת בהנפקה ראשונה לציבור.
תמצית אבני דרך עיקריות בהתפתחות הכללית של החברה

2

החברה נוסדה לצורך מחקר ,פיתוח ,ייצור ,שיווק ומכירה של מכשור רפואי
לטיפול במחלות נוירולוגיות ניווניות בכלל ובמחלת האלצהיימר בפרט.

שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של החולים.
בשנת  2010הסתיים ניסוי שני שבחן את ה) neuroAD-להלן" :ניסוי
 .("NRX2מטרת ניסוי  NRX2היתה בחינת יעילות ובטיחות הטיפול
במכשיר .תוצאות הניסוי הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של
החולים לעומת קבוצת ביקורת.
בשנת  2012הסתיים ניסוי שלישי )להלן" :ניסוי  .("NRX3הניסוי בדק יעילות

החברה פיתחה טכנולוגיה לא פולשנית המשלבת גרייה מגנטית ואימון
קוגניטיבי באופן לא פולשני לשיפור היכולת הקוגניטיבית של המטופל ,ובשנת
 2009הושלם אב הטיפוס של מכשיר ה .neuroAD -מכשיר הneuroAD-

ובטיחות הטיפול במכשיר ובנוסף שינויים בגמישות המוח .תוצאות הניסוי
הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של החולים לעומת קבוצת
ביקורת ובנוסף התגלה שיפור בקישוריות התפקודית של המוח.

מבצע גירוי אלקטרומגנטי ,לאזורים שנפגעו במחלת האלצהיימר וזאת בד
בבד עם אימון קוגניטיבי אשר פותח בכדי להתאים לאותם אזורים )להלן :ה-

בשנת  2012הסתיים ניסוי רביעי שבחן את ה) neuroAD-להלן":ניסוי

".("neuroAD

 .("NRX4מטרת ניסוי  NRX4היתה בחינת יעילות ובטיחות הטיפול
במכשיר ,וכן בחינת יעילות המכשיר לפי הפרוטוקול הניסויי שסוכם עם ה-

בשנת  2009הסתיים ניסוי ראשוני ) (PILOTלבחינת היתכנות )(feasibility

 .FDAתוצאות הניסוי הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של

של ה) neuroAD-להלן" :ניסוי  .("NRX1במסגרת הניסוי נבדקו  8חולים

החולים לעומת קבוצת ביקורת ,וכן על התאמה לצפוי בניסוי ה) FDA-ניסוי

בתכנון פתוח במחלקה הנוירולוגית באסף הרופא ,ישראל .הניסוי בדק את

.(NRX-FDA

 2לפרוט ראה טיוטת תשקיף החברה.
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בשנת  2012קיבלה החברה את אישורי אמ"ר ו – CEלשיווקו של מכשיר ה-

ממשקיעי שלב א' וממשקיעי שלב ב' להכפיל את השקעתם בחברה )היינו בסך
של  1,000,000דולר למשקיעי שלב א' ו 250,000 -דולר למשקיעי שלב ב'(.
במסגרת הסכם בכורה א' הוקצו  59,827מניות בכורה א' ערך נקוב בתמורה

החל משנת  2012החלה החברה במכירות:

לסך כולל של כ 2,250,000 -דולר.

 neuroADבישראל ובאירופה ,בהתאמה.



בישראל ,מכרה נוירוניקס מכשירים לחברת נוירוקייר .חברת
נוירוקייר מפעילה בישראל שתי קליניקות המציעות את הטיפול
לחולי אלצהיימר ,תוך שימוש במכשיר.



בעולם ,מכרה נוירוניקס מכשירים למפיצים בטריטוריות נבחרות
)סינגפור ,קוריאה ,איטליה ,גרמניה(.

 2.2סבבי ההשקעה החברה
להלן מידע תמציתי אודות סבבי ההשקעה בחברה:
הסכם השקעה בכורה א' מיום  31ביולי 2008
ביום  31ביולי  2008התקשרה החברה בהסכם השקעה עם שני משקיעים
)"הסכם בכורה א'"( ,במסגרתו הקצתה החברה  25,466מניות בכורה א',
בתמורה לסך של כמיליון דולר )בסעיף זה "שלב א' "( .בהתאם לתנאי הסכם
בכורה א' עמדה לחברה הזכות להרחיב את היקף הגיוס על ידי הקצאה של
 6,751מניות בכורה א' נוספות למשקיעים נוספים בתמורה לסכום שלא יפחת
מ 250,000-דולר )בסעיף זה" :שלב ב'"( .בעקבות הרחבת היקף הגיוס ומימוש
שלב ב' נכנסה לתוקפה תניית אי-דילול במסגרתה הוקצו למשקיעי שלב א'
 1,538מניות בכורה א' נוספות ללא תמורה.
כמו כן ,בכפוף לאבני דרך ובתקופה שלא תעלה על שנתיים מיום חתימת
הסכם בכורה א' ,העמיד הסכם בכורה א' לרשות החברה אופציה לדרוש
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תוספת להסכם בכורה א' מיום  2ביולי 2009
ביום  2ביולי  2009התקשרה החברה בהסכם על פיו הקצתה החברה
ל"מקנזי" ,משקיע קיים 55,279 ,מניות בכורה א' בתמורה לסך של 500,000
דולר .כמו כן ,החברה העניקה לכל בעלי מניות הבכורה א' ,אשר השתתפו
בהסכם בכורה א' 16,294 ,כתבי אופציה לרכישת עד  16,294מניות בכורה א'
במחיר מימוש של  9.04דולר לכל כתב אופציה .החל מהשלמת הסכם זה מקנזי
הינה בעלת השליטה בחברה.
הסכם השקעה בכורה ב' מחודש יוני 2010
במהלך יוני  ,2010התקשרה החברה בהסכם השקעה עם מר פינק )"הסכם
בכורה ב'"( ,במסגרתו הקצתה החברה למר פינק  10,564מניות בכורה ב',
במחיר של  47.33דולר למניה ובתמורה כוללת של כ 500,000 -דולר )בסעיף זה:
"שלב א'"( .בנוסף הוענקו למר פינק  3,830כתבי אופציה אשר כל אחד מהם
ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה ,בתמורה לערכן הנקוב ,ובלבד
שכלל מניות המימוש הנובעות ממימושם של כתבי האופציה האמורים לא יהוו
מעל  5%מהונה המונפק של החברה מייד לאחר השלמת גיוס שלב ב' של הסכם
השקעה בכורה ב'.
על פי ההסכם ,החברה רשאית לגייס סך נוסף של  1,500,000דולר בתנאים
זהים לתנאי הסכם בכורה שלב ב' במהלך תקופה של חמישה חודשים ממועד
השלמת הסכם בכורה ב'.
IFS Consulting & Investments

בפועל ,במסגרת הסכם בכורה ב' בשלבים א' וב' הוקצו  24,049מניות בכורה א'
בתמורה לסך כולל של כ 1,138,000 -וכן הוענקו ) 2,974במקום  3,830כתבי
אופציה כמפורט לעיל( כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של
החברה במחיר מימוש של  0.1ש"ח.
הסכם השקעה בכורה ב' מחודש מרץ 2011
בחודש מרץ  2011התקשרה החברה בתוספת להסכם בכורה ב' במסגרתו
הקצתה החברה  21,660מניות בכורה ב' בתמורה לסך של ") 1,200,000הסכם
בכורה ב' .("2-כן נקבע בהסכם ,כי בתקופה של  3חודשים ממועד השלמת
הסכם בכורה ב' ,2-כי החברה תהא רשאית לגייס סך נוסף של עד 1,300,000
דולר בתנאים זהים ,וזאת במהלך תקופה של  3חודשים.
בפועל ,במסגרת הסכם בכורה ב' 2-בשלבים א' וב' הוקצו  37,729מניות בכורה
ב' ערך נקוב בתמורה לסך כולל של כ 2,100,000 -דולר.
הסכם השקעה בכורה ג' מחודש ספטמבר 2012
החל מחודש ספטמבר  ,2012התקשרה החברה בהסכם השקעה ,במסגרתו
הונפקו מניות בכורה ג' במחיר של  58.35דולר למניה .כל אחד מהרוכשים,
כהגדרתם בהסכם ,זכאים לרכוש את המניות המוצעות בתנאים האמורים
לעיל ,ובלבד שסכום הרכישה לא יפחת מ 250,000 -דולר.
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פרק 3
מתודולוגיה
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בספר עזר ) (Practice Aidשפרסמה לשכת רואי חשבון האמריקאית )להלן:

שהמוצר נמצא בתהליך פיתוח והאתגרים העסקיים ברורים .לרוב,
בשלב זה מבוצע סיבוב שני או שלישי של הזרמת הון לחברה על-ידי
הנפקת מניות בכורה לקרנות הון סיכון ,המספקות גם שירותי ניהול
לחברה;

הרציונל ששימש אותנו בביצוע עבודה זו הוא כי לרוב הגעה של חברה לאבן
הדרך אמורה להפחית אי-הוודאות לגבי התממשות התוכנית העסקית שלה.
כתוצאה מכך ,המשקיעים רואים את ההשקעה כמסוכנת פחות ושיעור
התשואה אותו הם ידרשו על השקעתם בחברה יורד בהתאם .יחד עם זאת,
השלב ההתפתחותי חשוב לא רק להבנת רמת הסיכון הגלומה בהשקעה בחברה
אלא גם לצורך בחירת השיטה המתאימה לביצוע הערכת השווי.

 שלב  .3החברה ביצעה התקדמות משמעותית בפיתוח המוצר ,עמדה

"הפרסום"( 3מצוין כי בכדי לבצע הערכת שווי לחברה )לרבות קביעת מחיר
ההון( יש לקבוע תחילה באיזה שלב התפתחותי נמצאת החברה ואלה אבני
דרך הושגו על-ידה.

באבני דרך מהותיים )לדוגמא :גיבוש צוות ניהולי( והפיתוח קרוב
לסיומו )לדוגמא :המוצר נמצא בשלב ה Alpha-או ה .(Beta-בשלב זה,
בדרך כלל ,עדיין אין מכירות .קרנות הון סיכון ושותפים אסטרטגיים
מזרימים הון לחברה בתמורה למניות בכורה;
 שלב  .4החברה עומדת באבני דרך מהותיים נוספים )לדוגמא :הזמנות

הפרסום מציין שישה שלבים בהתפתחות החברה ,כדלקמן:

ראשונות מלקוחות ,משלוח סחורה ללקוחות וכו'( .ישנן מכירות אך
קיים הפסד תפעולי .בשלב זה מוזרמות הלוואות "שכבת-ביניים"

 שלב  .1לחברה אין מכירות ,קיימים מעט נתוני עבר לגבי הוצאות
החברה ולא ניתן להעריך את מרכיבי ההוצאות העתידיות .הצוות
הניהולי קיים רק בחלקו .לצוות יש רעיון ,תוכנית וייתכן אף שקיים
פיתוח התחלתי של המוצר .לרוב ,הון ראשוני מוזרם לחברה על-ידי
הנפקת מניות רגילות או מניות בכורה לחברים ומשפחה ,ל"מלאכים"
או לקרנות הון-סיכון המתמקדות במיזמים בשלב ההתחלתי;
 שלב  .2גם בשלב זה לחברה עדיין אין מכירות ,אך קיימים נתונים
רבים יותר באשר להוצאות החברה ,בשל נתונים מהעבר ומכיוון
3מקורAICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held-Company Equity :
Securities Issued as Compensation”.
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) (Mezzanineלחברה;


שלב  .5החברה מוכרת והושגו יעדים כגון רווחיות תפעולית או
תזרים מזומנים מאוזן או חיובי .בשלב זה ייתכן שהחברה תונפק
בבורסה ,תימכר או תמוזג )אירועים אלה יביאו לרוב להמרת מניות
הבכורה למניות רגילות( .בשלב זה סוג ההון המונפק על-ידי החברה
הינו מניות רגילות;

שלב  .6בשלב זה לחברה עבר של רווחיות תפעולית או תזרים

מזומנים חיובי .הנפקה לראשונה לציבור עשויה להתרחש בשלב זה.

IFS Consulting & Investments

השלב ההתפתחותי בו נמצאת החברה משפיע על החלטת מעריך השווי לגבי
הגישה בה יש להשתמש בכדי להעריך את שווי החברה ,לרבות אמידת מחיר
ההון.

"First stage or "early development

40%-60%

40%-60%

"Second stage or "expansion

30%-50%

35%-50%

Bridge/IPO

20%-35%

25%-35%

מחיר ההון
לצורך קביעת מחיר ההון של החברה נעשה שימוש בשיעור היוון המשקף את
ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילותה.
מחקרים אמפיריים

השימוש בנתונים אמפיריים אלו בוצע לצורך קביעת מחיר ההון של החברה
לשנים .2009-2010
3.1.1

מודל  CAPMוWACC-

מחקרים שהתבצעו על-ידי  4Plummerו 5Scherlis and Sahalman-לגבי

לצורך קביעת מחיר ההון לשנים  2011ו 2012-מחיר ההון נאמד על פי הממוצע

התשואה הנדרשת של קרנות הון סיכון מהשקעותיהן בחברות הזנק בשלבי

המשוקלל של מחיר ההון )(WACC - Weighted Average Cost of Capital

ההתפתחות השונים קובעים ,לדוגמא ,ששיעור התשואה הנדרש בהשקעה

על פי הנוסחא כמפורט להלן:

בחברות הנמצאות בשלב ה Seed-הינו כ.50%-70%-

)WACC = Kd * D/(E+D) * (1-T) + Ke * E/(E+D

הטבלה שלהלן מציגה את ממצאי שני המחקרים שצוינו לעיל  -שיעורי
התשואה אשר נדרשים על-ידי משקיעים בהשקעות בחברות הזנק על פי
שלבי התפתחות החברה:
שלב בהתפתחות
Start-up

Scherlis and
Sahlman
50%-70%

Plummer
50%-70%
4

Plummer, James L., QED Report on Venture Capital Financial Analysis, Palo
Alto: QED Research, Inc., 1987.
5
Scherlis, Daniel R. and William A. Sahlman, "A Method for Valuing HighRisk, Long Term, Investments: The Venture Capital Method, "Harvard Business
School Teaching Note 9-288-006, Boston: Harvard Business School, 1989.
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כאשר:
-WACC

שיעור התשואה המשוקלל הנדרש על ידי בעלי המניות;

-Kd

שיעור התשואה על החוב;

)-D/(E+D

שיעור החוב מסך הנכסים;

-Ke

שיעור התשואה על ההון העצמי;

)-E/(E+D

שיעור ההון העצמי מסך הנכסים;

IFS Consulting & Investments

מחיר ההון העצמי ,או התשואה הנדרשת על ההון העצמי ,נקבע תוך יישום

השפעת המנוף הפיננסי של ה -בשלב הראשון ,כלומר חישוב ה-

מודל  .(Capital Asset Pricing Model) CAPMמחיר ההון העצמי לפי מודל

" התפעולית" ,וחישוב דרגת המנוף הספציפית של החברה,

זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על אגרות חוב ארוכות טווח ,בתוספת
מכפלת פרמיית הסיכון הממוצעת של שוק המניות במקדם הסיכון היחסי של
החברה ,ביטא ,המשקף את הרגישות של שווי השקעה לתנודות בשוק ההון
בכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית ,בהתאם לנוסחא הבאה:

בשלב השני .הקשר בין ה "-התפעולית" ל -הכוללת את השפעת
המנוף הפיננסי הוא I=U[1+(1‐T)(D/E)]:כאשר  -Eשווי
החברה-D ,שווי ההון הזר -T ,שיעור המס " -U ,התפעולית"
ואילו  Iהנה ה I-הכוללת את השפעת המינוף הפיננסי .8ולצורך

Ke=Rf+ *(Rm - Rf )+ RS + Ra
-Rf

ריבית חסרת סיכון .ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה
הנומינלית של אג"ח ממשלת ישראל בעלות מח"מ של כ 10-שנים
נכון לכל מועד חישוב.

) -(Rm-Rfפרמיית הסיכון הממוצעת בשוק ,הנדרשת על ידי משקיע
בין-לאומי הפועל בישראל.6
-

אמידת הביטא לקחנו את ממוצע הביטא של חברות דומות

9

הפעילות בתחום.10
-RS

שיעור תשואה נוסף ,המיוחס לגודל חברה.

-Ra

שיעור תשואה נוסף ,המיוחס לפעילות ומשקף סיכונים ספציפיים
במקרים בהם פרמיית סיכון השוק ),(Market Risk Premium

מקדם הסיכון היחסי .מקדם זה משקף את הסיכון היחסי הכרוך
בהשקעה מסוימת ומבוסס על רמת המתאם בין תשואת ההשקעה
עם תשואת שוק ההון כולו .ה -נוטה להיות גבוהה יותר ככל
שרמת המינוף הפיננסי של החברה גבוה יותר .בזמן אמידת ה-

7

הביטא ופרמיית הגודל ) (Size Premiumיחדיו ,אינם מבטאים
באופן מקיף ושלם את הסיכון הספציפי של החברה .פרמייה זו
מותאמת בעת חישובה למספר סיכונים ופרמטרים ,המשקפים
את מצבה של החברה המוערכת ,לרבות :הידע והניסיון של
ההנהלה הבכירה ,מספר עובדים ביישות ,מספר חברי הנהלה,

בעזרת השוואה לחברות אחרות ,יש לתקנן את ה -והתאמתה
לרמת המינוף הפיננסי של החברה .דבר זה נעשה על ידי ניכוי

 6מקור ,Aswath Damodaran :סיכון מדינת ארה"ב.
 7ה -מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב חודשי
ביחס לשערי המניות בחמש השנים שקדמו למועד עבודתנו.

15
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 8לפירוט ראה משה בן חורין "שוק ההון וניירות הערך") ,פרק .(18
 9החברות הנן :חברות המדגם :איתמר מדיקל ,בריינסוויי ,מזור רובוטיקה,Uroplasty Inc ,
Misonix ,.Rockwell Medical, Inc , Digirad Corporation ,.Synergetics USA, Inc
.EDAP TMS SA Corporation,MGC Diagnostics ,.Inc
 10מקור Yahoo. Finance :חברות אלו אינן ממונפות.
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 תלות בגיוס תזרים מזומנים, פיזור גיאוגרפי,גיוון בסל מוצריה
- לפרוט בנושא זה נא ראה גם ב.ועוד
AICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-HeldCompany Equity Securities Issued as Compensation"

4 פרק
הערכת מחיר ההון

IFS Consulting & Investments
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4.1

כללי

נתבקשנו על ידי החברה לאמוד את מחיר ההון שלה למספר תאריכי חתך.
לצורך קביעת מחיר ההון התבססנו על המתודולוגיה המפורטת בפרק  3לעיל.
4.2

אמידת שיעור ההון ליום  31.12.2009ול31.12.2010 -

היות והחברה הנה חברת פיתוח ונמצאת בשלבים הראשונים של התפתחותה
בחרנו להשתמש במחקרים אמפיריים ולא לגזור את מחיר ההון דרך מודל
 .CAPMהשימוש במודל  CAPMמצריך ,בין היתר ,לגזור את הביטא של

הרציונל ששימש אותנו בביצוע עבודה זו הוא כי לרוב הגעה של חברה לאבן
הדרך אמורה להפחית אי-הוודאות לגבי התממשות התוכנית העסקית שלה.
כתוצאה מכך ,המשקיעים רואים את ההשקעה כמסוכנת פחות ושיעור
התשואה אותו הם ידרשו על השקעתם בחברה יורד בהתאם.
בהתאם לכך בחנו את אבני הדרך אותם עברה החברה בשנים ,2008-2010
להלן תמציתן )לפרוט ראה טיוטת תשקיף החברה(:
 החברה נוסדה בישראל כחברה פרטית ,מוגבלת במניות ביום 27
בינואר  .2008החברה נוסדה לצורך מחקר ,פיתוח ,ייצור שיווק
ומכירה של מכשור רפואי לטיפול במחלות נוירולוגיות ניווניות בכלל
ובמחלת האלצהיימר בפרט.

החברה ,ובמקרה זה לא ניתן למצוא חברות השוואה אשר נמצאות באותו
שלב התפתחות בה נמצאת החברה במועדי ההערכה אלו.

 בשנת  2009הושלם אב הטיפוס של מכשיר ה.neuroAD -

לכן ,לצורך אומדן מחיר ההון למועד זה התבססנו על מחקרים שהתבצעו על-

 בשנת  2009הסתיים ניסוי ראשוני ) (PILOTלבחינת היתכנות

לגבי התשואה הנדרשת של

) (feasibilityשל ה neuroAD-ותוצאות הניסוי הצביעו על שיפור

ידי Plummer

11

וScherlis and Sahalman-

12

קרנות הון סיכון מהשקעותיהן בחברות הזנק בשלבי ההתפתחות השונים

משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של החולים.

קובעים.13

 בשנת  2009התבצע סבב השקעה בחברה.

בספר עזר ) (Practice Aidשפרסמה לשכת רואי חשבון האמריקאית )להלן:

 בשנת  2010הסתיים ניסוי שני שבחן את ה .neuroAD-תוצאות

"הפרסום"( מצוין כי בכדי לבצע הערכת שווי לחברה יש לקבוע תחילה באיזה
שלב התפתחותי נמצאת החברה ואלה אבני דרך הושגו על-ידה.

הניסוי הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של החולים
לעומת קבוצת ביקורת.

11

Plummer, James L., QED Report on Venture Capital Financial Analysis, Palo
Alto: QED Research, Inc., 1987.
12
Scherlis, Daniel R. and William A. Sahlman, "A Method for Valuing HighRisk, Long Term, Investments: The Venture Capital Method, "Harvard Business
School Teaching Note 9-288-006, Boston: Harvard Business School, 1989.
 13ראה גם פרוט מעמיק בAICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held--
"Company Equity Securities Issued as Compensation
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 בשנת  2010התבצע סבב השקעה בחברה.
בהתאם לכך ,אנו סבורים שבשנת  31.12.2009) 2010ו (31.12.2010-החברה
נמצאת בשלב ה ."First stage or "early development""-שלב זה כולל
השלמת פיתוח אב טיפוס ,עדין לא ביצעו מכירות ,גיבשו תוכנית אסטרטגיה

IFS Consulting & Investments



ומבנה עלויות המוצר הנו ברור .נציין שהשלב הבא " Second stage or

בישראל ,מכרה נוירוניקס מכשירים לחברת נוירוקייר .חברת
נוירוקייר מפעילה בישראל שתי קליניקות המציעות את הטיפול
לחולי אלצהיימר ,תוך שימוש במכשיר.

" ""expansionמתייחס לחברות אשר ביצעו מכירות בודדות של המוצרים

אותם פיתחו .לפרוט ראה כאמור בפרק  3לעיל.


לכן ,מחיר ההון של החברה הנו בין  40%ל 50%-כאשר ביום  31.12.2009הנו
כ 50%-ואילו ביום  31.12.2010הנו כ.40%-

בעולם ,מכרה נוירוניקס מכשירים למפיצים בטריטוריות נבחרות
)סינגפור ,קוריאה ,איטליה ,גרמניה(.

לכן ,במקרה זה לצורך גזירת שיעור ההון של החברה התבססנו על מודל
4.3

אמידת מחיר ההון ליום  31.12.2011ול31.12.2012 -

לצורך קביעת מחיר ההון למועדים אלו ,התבססנו ,במקרה זה על מודל

 CAPMו .WACC-להלן הפרמטרים אשר על בסיסם חושב שיעור ההון לכל
אחד מהמועדים:
פרמטר

 31.12.12 31.12.11הערות

מבחינת התקדמות החברה ,בשנת  2012הסתיים ניסוי שלישי אשר תוצאותיו
הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של החולים לעומת קבוצת
ביקורת ובנוסף התגלה שיפור בקישוריות התפקודית של המוח.

14

2.4%

1.43%

-15

1.04

0.99

גם ניסוי רביעי שבחן את ה) neuroAD-להלן":ניסוי  ("NRX4הסתיים בשנת

)-16 (Rm-Rf

7.28%

7.08%

 .2012תוצאות הניסוי הצביעו על שיפור משמעותי בתפקוד הקוגניטיבי של

-17RS

12.06%

11.77%

-Ra

8.00%

5.00%

.CAPM

החולים לעומת קבוצת ביקורת ,וכן על התאמה לצפוי בניסוי ה.FDA-

Rf

על פי מדגם :Damodaran
 0.91ו ,0.96-בהתאמה.

בשנת  2012קיבלה החברה את אישורי אמ"ר ו – CEלשיווקו של מכשיר ה-
 neuroADבישראל ובאירופה ,בהתאמה.
14

החל משנת  2012החלה החברה מכירות:

18
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מקור :גליל .5904
 15חברות המדגם :איתמר מדיקל ,בריינסוויי ,מזור רובוטיקהSynergetics ,Uroplasty Inc ,
MGC ,.Misonix Inc ,.Rockwell Medical, Inc , Digirad Corporation ,.USA, Inc
.EDAP TMS SA Corporation,Diagnostics
 16מקורAswath Damodaran :
 17מקור :משה בן חורין" ,שוק ההון וניירות הערך" )פרק  (1וIbbotson Associates, Inc. -
.[2012/11] Valuation Edition Yearbook
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30.0%

25.19%

0%

0%

25%

25%

Rd

NR

NR

שיעור הון משוקלל

30.0%

25.19%

מחיר ההון )(Ke
)D/(D+E
Tax

18

19

בבחינת סבירות שיעור ההיוון ביחס למחקרים האמפיריים ,שפורטו לעיל
)פרק  ,(3נמצא ששיעור זה נמצא בטווח התוצאות האמפיריות.

 18שיעור החוב של חברות המדגם והחברה.
 19שיעור המס המשוקלל העתידי של החברה.
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נספח א'  -פרטים נוספים אודות מעריכי השווי

פרטי עורך חוות הדעת ,שגיא בן שלוש ,רו"ח

פרטי החברה המעריכה



מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות".

חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות ) (2009בע"מ ,מתמחה במתן ייעוץ כלכלי
ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות ,על פי כללי חשבונאות בין



בעל תואר ראשון  BAבחשבונאות וכלכלה ,תואר שני  M.B.Aבמנהל
עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע ותואר שני

לאומית  IFRSותקינה ישראלית ,לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה

 M.Aבלימודי משפט.

לבתי משפט .בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות
בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.



בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.



בעל ניסיון של מעל ל 11-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי
והמימוני ,הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי )של אופציות ונגזרים
אחרים ,חברות ועסקים וכיו"ב( ועבודות כלכליות במגוון תחומים
לחברות פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.

תחומי ידע ופעילות
 ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור;
 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים;



לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל

 דיו-דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;

כספים של מספר חברות ,רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת

 הערכת שווי חברות ועסקים;

 BDOזיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות'.

 בדיקת כדאיות כלכלית;



 הכנת תוכניות עסקיות;
 ליווי חברות מול המערכת הבנקאית;
 ליווי חברות בתהליכי מיזוג ורכישה;
 הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים;
 הערכת שווי התחייבויות תלויות ,ערבויות והלוואות;

מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות
כספיים.



חבר ) (Memberבשני ארגונים/גופים בינלאומיים למעריכי שווי:
Member in the Institute of Business Appraisers – IBA

o

Member in the International Association of

o

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA

 הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים.
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1- 7
טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
פרק  - 7דירקטורים של החברה ונושאי משרה בכירה
 .7.1דירקטוריון החברה
להלן פרטים אודות הדירקטורים של החברה:
מר גיום בינדר יו"ר הדירקטוריון:
תעודת זהות :דרכון צרפתי מס' 12AF36456

תאריך הלידה 7 :בנובמבר 1954

מען להמצאת כתבי בי-דין :שטרייקר  27תל אביב

נתינות :צרפתי.
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :לא.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :לא
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :כן ,בעל מומחיות
חשבונאית.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :יו"ר פעיל
התאריך בו החל לכהן כדירקטור :אוגוסט .2008
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :בעל תעודת  DECSבראיית
חשבון ,בעל תואר מוסמך במשפטים.
התעסקותו בחמש השנים :עו"ד בתחום התאגידים והמיסוי
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטורMedic Vision, :
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :כן.
מר ג'פרי פינק ,דירקטור:
תעודת זהות :דרכון צרפתי 12AY11889
תאריך הלידה 24 :בנובמבר 1969
מען להמצאת כתבי בי-דיןVilla 130, Frond C, Palm Jumeirah Dubai, UAE :
נתינות :צרפתית
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :לא.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :לא.
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :כן ,בעל מומחיות
חשבונאית.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :לא.
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2010 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם JD :במשפטים מאוניברסיטת
הארווארד  MALD ,95מביס' פלטשר  ,95בוגר ייל . 91
התעסקותו בחמש השנים :מנהל קרנון הון פרטיות.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטורSolar Investment Group ,No Exclusions Ltd :
BV
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :לא.
מר קורנל ריקלין ,דירקטור:
מספר דרכון1263360 :
תאריך הלידה2/12/1955 :
מען להמצאת כתבי בי-דין :דרך בארוגייט  ,103לונדון  ,W4 4QSבריטניה ) 103 Barrowgate
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טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
).Road, London W4 4QS, UK

נתינות :שוויצרית
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :חבר בוועדת התגמול.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני:לא
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :כן ,בעל מומחיות
פיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :לא.
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2012 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם PHD :במדעי החברה
והכלכלה ,אוניברסיטה לכלכלה בוינה MBA .מנהל עסקים ,הרווארד ,בוסטון.
התעסקותו בחמש השנים :מנהל ומשקיע עסקי.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור :יו"ר  ,Mismar Ltdדח"צ ב Mace Montessori -
Schools.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :כן.
מר גונן גד ,דירקטור:
תעודת זהות055400378 :
תאריך הלידה12/9/1958 :
מען להמצאת כתבי בי-דין :תל חי  ,25הרצליה .46301
נתינות :ישראלית.
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :חבר בו .התגמול ,הביקורת ובוועדת בחינת הדוחות
הכספיים.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :לא.
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :לא.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :לא.
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2008 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :מהנדס תוכנה ותעשייה
אוניברסיטת תל אביב.
התעסקותו בחמש השנים :מנכ"ל .
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור :סידון סיגמא בע"מ.
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :לא.
הגב' נלי אסולין ,דירקטורית:
תעודת זהות012146182 :
תאריך הלידה08/05/65 :
מען להמצאת כתבי בי-דין :ת.ד 16447 .תל אביב.
נתינות :ישראלית.
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :חברה בו .התגמול ,הביקורת ובוועדת בחינת הדוחות
הכספיים.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :כן ,דירקטורית חיצונית
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :כן.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :לא
1
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2013 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
1

למועד טיוטה זו טרם מונתה.
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והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם MBA :מ northwestern
) ,(kellogפוסט דוקטורט במתמטיקה ובכלכלה מאוניבקסיטת דופין .
התעסקותו בחמש השנים :סמנכ"ל כספים בדקסיה ישראל ,בנקאית בכירה ב BNP
 Paribasישראל.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור :נוירוקייר בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :כן.
מר דן קטריבס ,דירקטור חיצוני:
תעודת זהות51902153 :
תאריך הלידה25/10/1953 :
מען להמצאת כתבי בי-דין :הנשיא 83א הרצליה .46399
נתינות :ישראלית.
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :ועדת ביקורת ,הועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת
תגמול.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :כן דירקטור חיצוני
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :כן ,בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :לא
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2013 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :תואר ראשון בכלכלה ומדעי
המדינה ,מהאוניברסיטה העברית MSC .בלימודים אירופאים ב – London school of
.economics
התעסקותו בחמש השנים :ראש אגף סחר חוץ ,התאחדות התעשיינים בישראל.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור :מתי מו"פ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :כן.
מר יאשה סיטון ,דירקטור חיצוני:
תעודת זהות001188465 :
תאריך הלידה21/10/1943 :
מען להמצאת כתבי בי-דין :אופנהיימר  6תל אביב.
נתינות :ישראלית.
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :ועדת ביקורת ,הועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת
תגמול.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :כן דירקטור חיצוני
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :כן ,בעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :לא
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2013 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :בוגר בראיית חשבון )האונ'
העברית( MBA ,מ Bernard Baruch College, NY
התעסקותו בחמש השנים :מנכ"ל רוגבי השקעות בע"מ.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור :ביו ויו בע"מ ,פרפקשן טכנולוגיות בע"מ ,רוגבי
השקעות בע"מ ,דנטריי בע" מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :כן.
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מר בראור איל ,דירקטור ומנכ"ל החברה:
תעודת זהות027244094 :
תאריך הלידה24/9/1974 :
מען להמצאת כתבי בי-דין :הרחבה  ,159בית עריף.
נתינות :ישראלית.
חברות בועדה או בועדות דירקטוריון :לא.
דירקטור בלתי תלוי או חיצוני :לא
האם הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית :לא.
האם הוא עובד של התאגיד ,חברת בת ,חברה קשורה או של בעל עניין :כן ,מנכ"ל החברה
ודירקטור בחברת נוירוקייר
התאריך בו החל לכהן כדירקטור.2009 :
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :תואר ראשון במסגרת
פרוייקט תלפיות ,פיסיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית ,תואר שני בפיסיקה
באוניברסיטת תל אביב.
התעסקותו בחמש השנים :מנכ"ל חברות מכשור רפואי.
פירוט התאגידים בהם מכהן כדירקטור :נוירוקייר בע"מ
האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד :לא
האם הוא דירקטור שניתן לראותו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה
במספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית :לא.

 .7.2נושאי משרה בכירה בחברה
להלן פרטי נושאי המשרה הבכירה של החברה:
מר אורי בן אור – סמנכ"ל הכספים:
מס' תעודת זהות27867753 :
תאריך הלידה 21 :באוגוסט 1970
התאריך שבו החלה כהונתו.2013 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת של התאגיד ,בחברה קשורה שלו או בבעל עניין
בו :סמנכ"ל כספים.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא.
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :רואה חשבון ,תואר ראשון
במנהל עסקים  -המכללה למנהל; תואר שני במנהל עסקים בתכנית למנהלים של
אוניברסיטת בר אילן
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :מנכ"ל סי .אף .או דיירקט בע"מ ,מנהל כספים
חיצוני במספר חברות הזנק ציבוריות :חברת ביונדווקס פארמצביטקה בע"מ ,ווידמד בע''מ,
גלובליקום טרייד בע"מ וטופספין מדיקאל ,אינק .בע"מ ,אינטרקיור בע"מ וגליקומיינדס
בע"מ וכן מנהל כספים חיצוני בחברות הזנק פרטיות
גב' אריאלה אלטר ,סמנכ"ל קליניקה ורגולציה:
מס' תעודת זהות53910295 :
תאריך הלידה16/12/1955 :
התאריך שבו החלה כהונתו2010 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת של התאגיד ,בחברה קשורה שלו או בבעל עניין
בו :סמנכ"ל קליניקה ורגולציה בניורוניקס ,יועצת קליניקה בניורוקר.
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :דוקטורט במדע הרפואה
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ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :סמנכ"לית קליניקה ורגולציה ב Neuronix LTD-
ו .InterCure LTD-
מר אורן כהן ,סמנכ"ל הנדסה:
מס' תעודת זהות029418381 :
תאריך הלידה 5 :ביולי 1972
התאריך שבו החלה כהונתו 1 :באוגוסט 2012
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת של התאגיד ,בחברה קשורה שלו או בבעל עניין
בו :סמנכ"ל הנדסה
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם :מהנדס אלקטרוניקה,
הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :מנהל/ראש תחום הנדסה
הגב' אורלי בר ,סמנכ"לית שיווק:
מס' תעודת זהות031806938 :
תאריך הלידה 18 :באוקטובר 1974
התאריך שבו החלה כהונתו2011 :
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת של התאגיד ,בחברה קשורה שלו או בבעל עניין
בו :סמנכ"ל שיווק
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם:
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :עובדת החברה.
מר דניאל שפירא ,מבקר פנים:
מס' תעודת זהות052755998 :
תאריך הלידה 21 :יולי 1959
התאריך שבו החלה כהונתו :בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת של התאגיד ,בחברה קשורה שלו או בבעל עניין
בו :אין
האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין :לא
השכלתו בציון המקצועות או התחומים שבהם נרכשה ההשכלה ,המוסד שבו נרכשה
והתואר האקדמי או התעודה המקצועית שהוא מחזיק בהם BA :בכלכלה וחשבונאות
באוניברסיטת בר אילן
ניסיונו העסקי בחמש השנים האחרונות :בעל משרד לראיית חשבון ומבקר פנים בחברות
הנסחרות בארץ ובחו"ל

 .7.3הוראות מתקנון החברה בנוגע לדירקטורים
תקנון ההתאגדות של החברה אשר יכנס לתוקפו ערב השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים
על פי תשקיף זה ,כולל ,בין היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לדירקטוריון ,לועדותיו ולחברי
הדירקטוריון:
 7.3.1הדירקטוריון
 7.3.1.1מספר הדירקטורים לא יפחת מארבעה ולא יעלה על עשרה ,ובכללם
הדירקטורים החיצוניים.
 7.3.1.2שיעור הדירקטורים הבלתי-תלויים ,יהיה כמפורט להלן ,לפי העניין:
א.

ככל שאין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה ,יהיו רוב
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חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים;
ב.

ככל שיש בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה ,יהיו שליש
מבין חברי הדירקטוריון ,לפחות ,דירקטורים בלתי תלויים.

 7.3.1.3הדירקטורים ימונו באסיפה הכללית ,ומשך כהונתם ,למעט הדירקטורים
החיצוניים ,הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד
המינוי .דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.
 7.3.1.4לא ימונה דירקטור באסיפה הכללית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על
מינויו )ולעניין זה יראו בציון שמו של הדירקטור בהודעת החברה על זימון
האסיפה הכללית כהמלצת הדירקטוריון על מינויו( ,או אם בעל מניות בחברה
המבקש להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום
ההודעה על האסיפה ,מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות ,המודיע על כוונת
אותו בעל מניות להציע כי מועמד זה ימונה כדירקטור ,כשלמסמך זה מצורפת
הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.
 7.3.1.5לא ימונה דירקטור באסיפה הכללית אלא אם מסר המועמד הצהרה בדבר
עמידתו בתנאי חוק החברות וכן הוראת כל דין אחר אשר יחול במועד המינוי.
 7.3.1.6האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור
שמונה על ידם ,לפי העניין ,תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על
מינויו .
 7.3.1.7על אף כל האמור לעיל ,האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה ברוב רגיל,
להעביר ממשרתו כל דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני )אשר לגביו יחולו
הוראות חוק החברות( ,לפני תום תקופת כהונתו ,ובלבד שתינתן לדירקטור
הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית .כן רשאית כל
אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב רגיל ,למנות במקום דירקטור שהועבר
ממשרתו ,כאמור לעיל ,אדם אחר כדירקטור.
 7.3.1.8משרתו של דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים :אם התפטר;
אם הוכרז כפושט רגל; אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק; אם
הדירקטור הינו תאגיד שהחליט על פירוק מרצון או ניתן לגביו צו פירוק; על פי
החלטת בית משפט כאמור בסעיף  233לחוק; אם הוכרז כבלתי כשיר
משפטית; אם על פי חוק הסתיימה כהונתו; אם נפטר.
 7.3.1.9אם התפנתה משרת דירקטור ,יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל
עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים
הקבוע בתקנון .פחת מספר הדירקטורים ממספר זה ,לא יהיה הדירקטוריון
רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים,
אך לא לכל מטרה אחרת .דירקטור שמונה על ידי דירקטוריון החברה כאמור,
יסיים את כהונתו בתום האסיפה הכללית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל
להתמנות שוב.
 7.3.1.10לא מונו דירקטורים באסיפה כללית שנתית מכל סיבה שהיא ,לרבות בשל פגם
בכינוס האסיפה תוארך כהונתם של הדירקטורים המכהנים עד לאסיפה
השנתית העוקבת.
7.3.1.11דירקטור רשאי להתפטר על-ידי מסירת הודעה לדירקטוריון ,ליושב ראש
הדירקטוריון או לחברה ,כנדרש בחוק החברות ,וההתפטרות תיכנס לתוקף
במועד שנמסרה ההודעה ,אלא אם כן נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר.
דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.
 7.3.2דירקטור חליף
 7.3.2.1דירקטור רשאי למנות לו חליף )להלן" :דירקטור חליף"( .על אף האמור לעיל,
לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות כדירקטור ,וכן
מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף לדירקטור בחברה.
א.

ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן
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כדירקטור ,ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו
מכהן כחבר באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור
חיצוני ,יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
או בעל כשירות מקצועית ,בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף.
ב.

דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף ,והוא יהיה רשאי
להיות נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון ,להשתתף
ולהצביע בהן ,כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה אותו .על אף
האמור ,לא תשלם החברה גמול לדירקטור חליף.

ג.

דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי ,בכפוף להוראות הדין ,לבטל בכל
עת את המינוי .כמו-כן ,תתפנה משרת דירקטור חליף ,כל אימת שמשרת
הדירקטור ,אשר מינהו כדירקטור חליף ,התפנתה בכל דרך שהיא.

ד.

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי ,כאמור לעיל ,יעשו בהודעה
בכתב שתימסר לדירקטור החליף ולחברה ,ויכנס לתוקפו לאחר מסירת
כתב המינוי ,או כתב הביטול ,כאמור או במועד שנקבע בכתב המינוי ,או
כתב הביטול ,לפי המאוחר .למרות האמור לעיל ,לא תמשך תקופת המינוי
מעבר לתקופת כהונתו של הדירקטור הממנה.

 7.3.3שכרם של הדירקטורים
בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי
תפקידם כדירקטורים.
 7.3.4דירקטורים חיצוניים
בחברה יכהנו דירקטורים חיצוניים לכל הפחות במספר המזערי הקבוע בחוק ,ויחולו
ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.
 7.3.5וועדות הדירקטוריון
 7.3.5.1בכפוף להוראות חוק החברות ,הדירקטוריון רשאי ,כפי שימצא לנכון ,להקים
ועדות בנות שני חברים או יותר ,למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון
)להלן" :ועדת דירקטוריון"( ,ולהאציל לועדת דירקטוריון את סמכויותיו ,כולן
או מקצתן ,בנושאים ובתנאים הבאים:
 7.3.5.2בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו
חבר דירקטוריון ,וכן יכהן בה לפחות דירקטור חיצוני אחד .בועדת
דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול שיכהנו גם
מי שאינם חברי דירקטוריון.
 7.3.5.3הדירקטוריון רשאי להסמיך ועדת דירקטוריון להנפיק ו/או להקצות ני"ע
בהנפקה או בהקצאה של ניירות ערך במסגרת תכנית תגמול עובדים או הסכמי
העסקה או שכר בין החברה ובין עובדיה ,או בין החברה ובין עובדים של חברה
קשורה שהדירקטוריון שלה הסכים לכך מראש או בהקצאת מניות עקב
מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה ,ובלבד שההנפקה או ההקצאה
היא לפי תכנית הכוללת אמות מידה מפורטות ,שהתווה ואישר הדירקטוריון.
 7.3.5.4בקשר עם זימון אסיפה כללית ,הדירקטוריון רשאי להסמיך ועדת דירקטוריון
לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל סדר היום של האסיפה ,והכל לפי
שיקול דעתו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות.
 7.3.5.5הדירקטוריון לא יהיה רשאי להאציל מסמכויותיו ,אולם יהיה רשאי להקים
ועדות לשם המלצה בלבד ,בנושאים הבאים:
א.

קביעת מדיניות כללית לחברה;

ב.

חלוקה ,אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת
שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

ג.

קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן
חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת ,כאמור בסעיף 329
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לחוק החברות;
ד.

מינוי דירקטורים;

ה.

הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או
הניתנים למימוש למניות ,או של סדרת אגרות חוב ,למעט כמפורט בתקנה
 39.2לעיל;

ו.

אישור דוחות כספיים;

ז.

אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות
סעיפים  255ו  268 -עד  275לחוק החברות.

 7.3.5.6הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת ,ועדה לבחינת דוחות כספיים
וועדת תגמול .מספר חבריה של הועדות כאמור וכשירותם יהיו בכפוף לקבוע
בעניין זה בחוק החברות.
 7.3.5.7תפקידי הוועדות כאמור לעיל ,יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל
תפקיד אחר אשר יוטל עליהן על ידי הדירקטוריון.
 7.3.5.8ועדת הביקורת תקיים אחת לשנה לפחות ,ישיבה לעניין ליקויים בניהול
העסקי של החברה ,בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ,ובלא
נוכחות של נושאי משרה בחברה שאינם חברי הוועדה ,לאחר שניתנה להם
הזדמנות להביעה את עמדתם.
 7.3.6פטור ,שיפוי וביטוח
 7.3.6.1בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לפטור נושא משרה בה,
מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.
אולם ,חברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב
הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
 7.3.6.2בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח
אחריותו של נושא משרה בה ,בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה
בתוקף היותו נושא משרה בה ,בכל אחד מאלה:
א.

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

ב.

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב
והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

ג.

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

ד.

כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא
משרה.

ה.

תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך או
בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3
)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( ,ח') 4הטלת אמצעי אכיפה
מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או ט') 1הסדר להימנעות מנקיטת
הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך כפי
שיתוקן מעת לעת ,הוצאות שהוציא בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל
בעניינו לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין.

 7.3.6.3בכפוף להוראות חוק החברות –
א.

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ,בשל חבות
או הוצאה כמפורט ,בכל אחד מאלה )להלן" :התחייבות לשיפוי"( ,בלבד
שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור
פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת
מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין ,ושבהתחייבות
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לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות
החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר
הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;
ב.

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה
שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

 7.3.6.4התחייבות לשיפוי או שיפוי ,יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה ,שהוטלה על
נושא המשרה או שהוציא ,עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בחברה ,כדלקמן:
א.

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על -פי פסק -דין ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית-משפט;

ב.

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל
חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי
שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת
כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה
שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

ג.

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך-דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחוייב בהן בידי בית-משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה
או בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום
פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

ד.

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות
נושא משרה.

ה.

תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך או
בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'3
)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( ,ח') 4הטלת אמצעי אכיפה
מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או ט') 1הסדר להימנעות מנקיטת
הליכים או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך ,לרבות
הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך-דין.

 7.3.6.5בכפוף להוראות חוק החברות ,אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה,
בכל דרך שהיא ,לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ,או לעניין מתן פטור או
שיפוי:
א.

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת ,ככל שהביטוח,
הפטור או השיפוי אינם אסורים על-פי כל דין .

ב.

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עובדים ,קבלנים או יועצים.

 .7.4פרטים נוספים
עורך -דין ההנפקה:

פרל כהן צדק לצר
רחוב שנקר  ,5הרצליה.

רואי החשבון של החברה:

קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון
רחוב פל -ים  ,2חיפה.

משרדה הרשום של החברה:

בית כוכב יקנעם עלית ,ת.ד 16 .יקנעם עילית .20692
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פרק  :8בעלי עניין בחברה
.8.1

שכר וטובות הנאה לבעלי עניין בחברה

.8.1.1

להלן פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה במהלך הרבעון הראשון של שנת :2013
פרטי מקבל התגמולים

שם

תגמולים אחרים באלפי ש"ח

תגמולים עבור שירותים באלפי ש"ח

סה"כ

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
)(1
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
)(2
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

גמול
דירקטורים

ריבית

דמי
שכירות

אחר
)רכב(

מנכ"ל

מלא

1.47%

197

-

11

-

-

-

-

-

-

18

226

סמנכ"לית
קליניקה
ורגולציה

מלא

--

-

-

-

-

-

14

124

אורן כהן

)(5

סמנכ"ל הנדסה

מלא

--

20

125

אורלי בר

)(6

)( 3

איל בראור
אריאלה
)(4
אלטר

אורי בן
)(7
אור

109

סמנכ"לית
שיווק

מלא

--

סמנכ"ל כספים

ע"פ
הסכם

--

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

-

105
100
--

1
-

3
--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60

-

-

-

-

באחוזים ,נכון ליום התשקיף.
עלות כפי שצפויה להיזקף בדוחות הכספיים לרבעון הראשון בשנת .2013
לפרטים בדבר תנאי העסקתו של איל בר-אור ,ראה סעיף  8.1.6להלן.
לפרטים בדבר תנאי העסקתה של הגב' אריאלה אלטר ראה סעיף  8.1.7להלן.
לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר אורן כהן ראה סעיף  8.1.9להלן  .מר כהן מועסק בחברה החל מאוגוסט .2012
לפרטים בדבר תנאי העסקתה של הגב' אורלי בר ראה סעיף  8.1.8להלן.
לפרטים בדבר תנאי העסקתה של מר אורי בן אור ראה סעיף  8.1.10להלן

14

122

-

60
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.8.1.2

פרטי מקבל התגמולים
שם

תגמולים אחרים באלפי ש"ח

תגמולים עבור שירותים באלפי ש"ח

סה"כ

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
)(1
התאגיד

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
)(2
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

גמול
דירקטורים

ריבית

דמי
שכירות

אחר
)רכב(

מנכ"ל

מלא

1.47%

624

-

94

-

-

-

-

-

-

100

818

סמנכ"לית
קליניקה
ורגולציה

מלא

--

395

-

42

-

-

-

-

-

-

69

506

אורן כהן

)(5

סמנכ"ל הנדסה

מלא

--

160

-

-

-

-

-

-

-

-

31

191

אורלי בר

)(6

סמנכ"לית
שיווק

)( 3

איל בראור
אריאלה
)(4
אלטר

)(7

אמיר כץ

סמנכ"ל פיתוח
לשעבר
)(8
)(9
)(10
)(11
)(12
)(13

.8.1.3

מלא

--

313

-

12

-

-

-

-

-

-

-

325

0.21%

269

-

-

-

-

-

-

-

-

15

284

באחוזים ,נכון ליום התשקיף.
עלות כפי שנזקפה בדוחות הכספיים של החברה לשנת .2012
לפרטים בדבר תנאי העסקתו של איל בר-אור ,ראה סעיף  8.1.6להלן.
לפרטים בדבר תנאי העסקתה של הגב' אריאלה אלטר ראה סעיף  8.1.7להלן.
לפרטים בדבר תנאי העסקתו של מר אורן כהן ראה סעיף  8.1.9להלן  .מר כהן מועסק בחברה החל מאוגוסט .2012
לפרטים בדבר תנאי העסקתה של הגב' אורלי בר ראה סעיף 8.1.8להלן.

להלן פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה במהלך שנת :2011
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תגמולים עבור שירותים )באלפי ש"ח(

פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור החזקה
בהון התאגיד

איל בראור

מנכ"ל

מלא

1.47%

656

אריאלה
)(4
אלטר

סמנכ"לית
קליניקה
ורגולציה

מלא

--

410

-

סמנכ"ל כספים

מלא

--

338

-

-

סמנכ"לית שיווק

מלא

--

251

-

1

-

סמנכ"ל פיתוח

מלא

--

448

-

2

-

חיים
סולוביצ'יק
אורלי בר

)(5

)(6

אמיר כץ

)(1

עלות כפי שנזקפה בדוחות הכספיים לשנת .2011

שכר מענק

תמלוגים אחרים )באלפי
ש"ח(

סה"כ

תשלום
מבוסס
)(1
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

גמול
דירקטורים

ריבית

דמי
שכירות

אחר
)רכב(

-

57

-

-

-

-

-

-

121

834

11

-

-

-

-

-

-

62

483

-

-

-

-

-

-

48

386

-

-

-

-

-

29

281

-

-

-

-

-

33

483
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.8.1.4

גמול לדירקטורים חיצוניים
בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ,הדירקטורים החיצוניים ,זכאים לגמול שנתי
וגמול עבור כל ישיבה בסכום הקבוע בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס – ") 2000תקנות הגמול"( ,ובהתאם לדרגתה של
החברה.

.8.1.5

גמול ליו"ר דירקטוריון
ביום  17במרץ  2013אישר דירקטוריון החברה וביום  21באפריל  2013אישרה האסיפה
הכללית של החברה את התקשרות החברה בהסכם עם יו"ר הדירקטוריון ,מר בינדר,
לתקופה בת  3שנים .על פי ההסכם בהערכה לתרומתו לחברה ,ובתמורה לשירותיו כיו"ר
פעיל בחברה ,בהיקף של כ  6-שעות שבועיות ,הוענקו למר בינדר  8,850כתבי אופציה,
הניתנים למימוש ל  8,850מניות רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה
לתשלום ערכן הנקוב של מניות המימוש .בהתאם להסכם ,כתבי האופציה יהיו ניתנים
למימוש באופן הבא 66% :מכתבי האופציה יבשילו באופן מיידי ,ויתרתם תבשיל רבעונית
במהלך תקופה של כשנה וחצי ובכפוף לכך שמר בינדר ממשיך להעניק שירותים לחברה.
כתבי האופציה יפקעו בתום עשר שנים ממועד הענקתם מר בינדר יהיה זכאי להחזר
הוצאות שהוציא בקשר עם פעילותו עבור החברה בהתאם למדיניות החברה ובלבד שלא
יעלה על סך של  12אלפי דולר לשנה .לכל צד הזכות לסיים את ההסכם בהודעה בת 30
ימים מראש.

.8.1.6

גמול מנכ"ל החברה
מנכ"ל החברה ,מר איל בראור מועסק בחברה מכח הסכם מחודש יולי  .2009על פי
ההסכם ,מועסק המנכ"ל בתנאים הבאים:
א .היקף משרה :מלאה ,אולם למנכ"ל הזכות לעסוק בעיסוק נוסף ,כאשר ככל שלעיסוק
זה מאפינים ניהוליים אקטיביים ,ידרוש אותו עיסוק את הסכמת הדירקטוריון.
ב .שכר חודשי 51,500 :ש"ח )ברוטו(.
ג .הודעה מוקדמת :כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את הסכם ההעסקה בכל עת בדרך
של מתן הודעה מוקדמת ,בכתב ,של תשעים ) (90יום .החברה רשאית לוותר על עבודתו
של מר בראור במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ,כולה או חלקה ובלבד שתשלם
החברה למר בראור תמורת הודעה מוקדמת בגין מלוא תקופת ההודעה המוקדמת.
ד .תנאים סוציאליים :החברה תשא בתשלום סך השווה ל  5% -משכרו הנזכר לעיל עבור
ביטוח מנהלים; סך השווה ל 8.33% -לקרן פיצויים ,סך השווה ל  7.5%-משכרו בעבור
קרן השתלמות וסך השווה ל 2.5%-משכרו לביטוח אבדן כושר עבודה.
ה .מענק פרידה :בנוסף ,עבור כל שנת העסקה ,יהיה מר בראור זכאי למענק פרידה
באורך של  30ימים עבור כל שנת עבודה )מחושב רבעונית( ,ועד למקסימום של 120
ימים .החל מתאריך  ,1.7.2013יהיה מר בראור זכאי למלוא אורך המענק.
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ו .רכב :החברה תעמיד לרשות מר בראור ,רכב מנהלים )במועד ההסכם נקבע כי הרכב
יהיה מדרגה  4או  5לפי בקשת העובד( ותשא בכל ההוצאות החזקת הרכב ,לרבות
הוצאות רישוי ,ביטוח ,דלק ,תיקונים ושימוש בכביש  6ולמעט מלבד המס החל בגין
אחזקה ושימוש ברכב .לחילופין יהיה מר בראור זכאי לקבל את עלות החברה לאמור
כתשלום בגין אחזקת רכב.
ז .טלפון סלולארי :החברה תעמיד לרשות מר בראור ,טלפון סלולארי ותשא בכל
ההוצאות הכרוכות בהחזקתו.
ח .אש"ל :החברה תזכה את מר בראור בגין הוצאות עסקיות אשר הוצאו על ידו ואושרו
מראש על ידי החברה וכנגד חשבונית מס.
ט .חופשה והבראה :מר בר-אור יהיה זכאי ל  20ימי חופשה וימי הבראה כחוק.
י .בונוס שנתי :מר בראור יהיה זכאי למענק בהתאם לעמידה ביעדים שיוגדרו מראש מעת
לעת על ידי הדירקטוריון.
גמול מבוסס מניות :בגין עבודתו בחברה הוענקו למר בראור  5,000מניות ו  2,417 -כתבי
אופציה ,הניתנים למימוש ל  2,417 -מניות רגילות בנות  0.1ערך נקוב של החברה כל אחת,
בתמורה למחיר מימוש של  35דולר לכתב אופציה והכל בהתאם לתכניות ההענקה
המפורטות בפרק .6
שווי המניות אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה  160אלפי ש"ח.
שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה  167אלפי ש"ח.
נקבע ,כי המניות יהיו כפופות לזכות רכישה חוזרת ,וכי בהעדר אירוע של האצה ,הן
ישתחררו מזכות הרכישה החוזרת ,כאמור ,לאורך  4שנים ,החל מ .1/7/2009-
תנאי ההבשלה לאופציות הם לאורך  5שנים ,החל מ  ,1/1/2012-וכן בכפוף לעמידה באבני
דרך כפי שיקבע הדירקטוריון.
כתבי האופציה ניתנים למימוש ממועד הבשלתם כמפורט לעיל ,והם יפקעו בתום עשר
שנים ממועד הענקתם.
עלות שכרו של מר בראור בשנים  2011ו  ,2012-לרבות מענקים אשר שולמו לו ושווי
אופציות שהוקצו לו אשר ההוצאות בגינן נזקפו בדוחות הכספיים במהלך התקופות
הרלוונטיות ,הינה כמפורט בסעיף  8.1.1עד  8.1.3לעיל.

.8.1.7

גמול לסמנכ"לית הקליניקה והרגולציה
סמנכ"לית הקליניקה והרגולציה של החברה ד"ר אריאלה אלטר מועסקת בחברה מכח
הסכם מחודש יוני  . 2010על פי ההסכם ,מועסקת הסמנכ"לית בתנאים הבאים:
א .היקף משרה :מלאה.
ב .תקופת ההתקשרות :לתקופה בלתי קצובה.
ג .הודעה מוקדמת :כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את הסכם ההעסקה בכל עת בדרך
של מתן הודעה מוקדמת ,בכתב ,של שלושים ) (30יום.
ד .שכר חודשי 29,000 :ש"ח.
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ה .תנאים סוציאליים :החברה תשא בתשלום ביטוח מנהלים סך השווה ל  5% -מהשכר
הנזכר לעיל כתגמול עבור ביטוח חיים ופנסיה ,וכן בתשלום סך השווה ל 8.33% -לקרן
פיצויים ,וסך השווה ל 2.5%-משכרו לביטוח אבדן כושר עבודה.
ו .קרן השתלמות :החברה תפריש מטעמה מדי חודש לקרן השתלמות ,עד לגובה התקרה
הפטורה ממס ,סכום השווה ל  7.5% -ממשכורתה של גב' אלטר.
ז .הצמדת רכב :החברה תעמיד לרשות גב' אלטר ,רכב ותשא בכל ההוצאות החזקת
הרכב ,לרבות הוצאות רישוי ,ביטוח ,דלק ותיקונים מלבד כל הוצאת מס בגין אחזקה
ושימוש ברכב אשר יהיו בתחום אחריותה של גב' אלטר ,כאשר השימוש ברכב מוגבל
ל  40,000-ק"מ בשנה.
ח .טלפון סלולארי :החברה תעמיד לרשות גב' אלטר ,טלפון סלולארי ותישא בכל
ההוצאות הכרוכות בהחזקתו כאשר השימוש בטלפון מוגבל ל 400-ש"ח בחודש.
ט .אש"ל :גב' אלטר תהיה זכאית להשתתפות בהוצאות סבירות אשר הוצאו על ידה
במסגרת ולצורך מילוי תפקידה מחוץ למשרדי החברה ,אשר אושרו מראש על ידי
החברה.
י .חופשה והבראה :גב' אלטר תהיה זכאית ל  18ימי חופשה וימי הבראה כחוק.
יא .גמול מבוסס מניות :בגין עבודתה עבודתה בחברה קיבלה הגב' אלטר את כתבי
האופציה הבאים:


 1,000כתבי האופציה הניתנים למימוש ל 1,000 -מניות רגילות של החברה בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה למחיר מימוש של  16דולר לכל כתב אופציה .כתבי
האופציה יבשילו כך 250 :כתבי אופציה יבשילו ב 1באוקטובר  2011והיתר יבשיל
ב  6-מנות שוות בתום כל חצי שנה החל מיום  31במרץ .2012
שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה  22אלפי
ש"ח.



 1,250כתבי אופציה הניתנים למימוש ל  1,250 -מניות רגילות של החברה בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה למחיר מימוש של  35דולר לכל כתב אופציה .תנאי
ההבשלה לאופציות הם לאורך  5שנים ,החל מ  ,1/1/2012-וכן בכפוף לעמידה
באבני דרך כפי שיקבע הדירקטוריון.
שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה  5אלפי
ש"ח.

עלות שכרה של הגב' אלטר בשנים  2011ו  ,2012-לרבות מענקים אשר שולמו לו ושווי
אופציות שהוקצו לו אשר ההוצאות בגינן נזקפו בדוחות הכספיים במהלך התקופות
הרלוונטיות ,הינה כמפורט בסעיף  8.1.1עד  8.1.3לעיל.

.8.1.8

גמול לסמנכ"לית השיווק
סמנכ"לית השיווק של החברה גב' אורלי בר מועסקת בחברה מכח הסכם העסקה בתנאים
הבאים:
א .היקף משרה :מלאה.
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ב .תקופת ההתקשרות :לתקופה בלתי קצובה.
ג .הודעה מוקדמת :כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את הסכם ההעסקה בכל עת בדרך
של מתן הודעה מוקדמת ,בכתב ,של שישים ) (60יום.
ד .שכר חודשי 22,000 :ש"ח )ברוטו(.
ה .תנאים סוציאליים :החברה תשא בתשלום סך השווה ל  5% -מהשכר הנזכר לעיל
לביטוח מנהלים ,וכן בתשלום סך השווה ל  8.33% -לקרן פיצויים ,וסך השווה ל2.5%-
משכרה לביטוח אבדן כושר עבודה.
ו .קרן השתלמות :החברה תפריש מטעמה מדי חודש לקרן השתלמות ,סכום השווה ל-
 7.5%ממשכורתה של גב' בר.
ז .הצמדת רכב :החברה תעמיד לרשות גב' בר ,רכב ותשא בכל ההוצאות החזקת הרכב,
לרבות הוצאות רישוי ,ביטוח ,דלק ותיקונים ,כאשר השימוש ברכב מוגבל ל30,000-
ק"מ בשנה.
ח .טלפון סלולארי :החברה תעמיד לרשות גב' בר ,טלפון סלולארי ותישא בכל ההוצאות
הכרוכות בהחזקתו ,כאשר השימוש בטלפון מוגבל ל ₪ 500-בחודש.
ט .אש"ל :גב' בר תהיה זכאית להשתתפות בהוצאות אשר הוצאו על ידה במסגרת ולצורך
מילוי תפקידה מחוץ למשרדי החברה ,הכל בכפוף לנהלי החברה.
י .חופשה והבראה :גב' בר תהיה זכאית ל  22ימי חופשה ולימי הבראה כחוק.
יב .גמול מבוסס מניות :בגין עבודתה עבודתה בחברה קיבלה הגב' בר את כתבי האופציה
הבאים:


ביום  1באוקטובר  2009הוענקו לגב' בר  200כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-
 200מניות רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה למחיר מימוש של
 1דולר לכל כתב אופציה .כתבי האופציה יבשילו כך לאורך  4שנים.
שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה  3אלפי
ש"ח.



 400כתבי האופציה הניתנים למימוש ל 400 -מניות רגילות של החברה בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה למחיר מימוש של  35דולר לכל כתב אופציה .כתבי
האופציה יבשילו לאורך  5שנים ,החל מ ,1/1/2012-וכן בכפוף לעמידה באבני דרך
כפי שיקבע הדירקטוריון.
שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה  29אלפי
ש"ח.



 600כתבי האופציה הניתנים למימוש ל 600 -מניות רגילות של החברה בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה למחיר מימוש של  35דולר לכל כתב אופציה .כתבי
האופציה יבשילו לאורך  5שנים ,החל מ  , 1/1/12-וכן בכפוף לעמידה באבני דרך
כפי שיקבע הדירקטוריון.
שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד הענקתם ,היה כ 38-אלפי
ש"ח.
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עלות שכרה של הגב' בר בשנים 2011ו  ,2012-לרבות מענקים אשר שולמו לו ושווי אופציות
שהוקצו לו אשר ההוצאות בגינן נזקפו בדוחות הכספיים במהלך התקופות הרלוונטיות,
הינה כמפורט בסעיף  8.1.1עד  8.1.3לעיל.
.8.1.9

גמול סמנכ"ל הנדסה
סמנכ"ל הנדסה של החברה מר אורן כהן מועסק בחברה מכח הסכם מחודש אוגוסט .2012
על פי ההסכם ,מועסק הסמנכ"ל בתנאים הבאים:
א .היקף משרה :מלאה.
ב .שכר חודשי 28,000 :ש"ח )ברוטו(.
ג .תקופת ההתקשרות :לתקופה בלתי קצובה.
ד .הודעה מוקדמת :כל אחד מהצדדים רשאי לבטל את הסכם ההעסקה בכל עת בדרך
של מתן הודעה מוקדמת ,בכתב ,של שלושים ) (30יום.
ה .תנאים סוציאליים :החברה תשא בתשלום סך השווה ל  5% -מהשכר הנזכר לעיל
לביטוח מנהלים ותנכה משכרה תשלום זהה ויועבר כפרמיה במסגרת ביטוח מנהלים,
וכן בתשלום סך השווה ל  8.33% -לקרן פיצויים ,וסך השווה ל 2.5%-משכרו לביטוח
אבדן כושר עבודה.
ו .קרן השתלמות :החברה תפריש מטעמה מדי חודש לקרן השתלמות ,סכום השווה ל-
 7.5%ממשכורתו של מר כהן עד לתקרה הפטורה ממס ,ותנכה משכרו  2.5%נוספים.
ז .הצמדת רכב :החברה תעמיד לרשות מר כהן ,רכב ותשא בכל ההוצאות החזקת הרכב,
לרבות הוצאות רישוי ,ביטוח ,דלק ותיקונים ,כאשר השימוש ברכב מוגבל ל35,000-
ק"מ בשנה.
ח .טלפון סלולארי :החברה תעמיד לרשות מר כהן ,טלפון סלולארי ותשא בכל ההוצאות
הכרוכות בהחזקתו ,כאשר השימוש בטלפון מוגבל ל ₪ 500-בחודש.
ט .אש"ל :מר כהן יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות אשר הוצאו על ידו במסגרת ולצורך
מילוי תפקידו מחוץ למשרדי החברה ,אשר אושרו מראש על ידי החברה.
י .חופשה והבראה :מר כהן יהיה זכאי ל  22ימי חופשה וימי הבראה כחוק.
יג .גמול מבוסס מניות :בגין עבודתו בחברה קיבל מר כהן את כתבי האופציה הבאים:


 1,200כתבי האופציה הניתנים למימוש ל 1,200 -מניות רגילות של החברה בנות
 0.1ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה למחיר מימוש של  35דולר לכל כתב אופציה .כתבי
האופציה יבשילו לאורך  5שנים ,החל מה  ,1/1/2013ובכפוף לעמידה באבני דרך
כפי שיקבע הדירקטוריון .שווי כתבי האופציה אשר הוענקו על פי סעיף זה ,במועד
הענקתם ,היה כ  76 -אלפי ש"ח.



עלות שכרו של מר כהן בשנת  ,2012לרבות מענקים אשר שולמו לו ושווי אופציות
שהוקצו לו אשר ההוצאות בגינן נזקפו בדוחות הכספיים במהלך התקופות
הרלוונטיות ,הינה כמפורט בסעיף  8.1.1עד  8.1.3לעיל
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.8.1.10

גמול סמנכ"ל הכספים
ביום  20בפברואר  2013נחתם הסכם שירותים )להלן בסעיף זה" :הסכם השירותים"( בין
החברה לבין חברת  ,CFO Direct Ltd.חברת מתן שירותים פיננסיים הנמצאת בבעלותו
המלאה )להלן.("CFO Direct" :
לפי תנאי הסכם השירותים תספק  CFO Directבאמצעות רו"ח בן אור ,שירותים פיננסיים
לחברה בתפקיד של סמנכ" ל כספים הכוללים הכנת החברה להנפקה לציבור בבורסה בתל

אביב ,בתמורה לסך של  ₪ 20,000בתוספת מע"מ בחודש.
במידה וההנפקה האמורה תושלם והחברה תירשם למסחר במסגרת ה IPO-האמור
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,תשלם החברה ל  CFO Direct-סך של  40,000ש" ח
בתוספת מע"מ כסכום חד פעמי.
החברה ,אורי בן אור ו  CFO Direct-רשאים לסיים את ההתקשרות ביניהם על ידי הודעה
מוקדמת בכתב של  30יום מראש.
כמו כן ,אורי בן אור ו  CFO Direct-התקשר בהסכם סודיות עם החברה.
אורי בן אור ו CFO Direct-יחשבו כקבלן המספק שירותים לחברה ,ולא יווצרו בינם לבין החברה
או חברת הבת יחסי עובד מעביד.

.8.1.11

מענק תלוי הנפקה לנושאי המשרה ולדירקטורים בחברה
ביום  2במאי 2013 ,אישר דירקטוריון החברה , ,וביום _ במאי 1אישרה האסיפה הכללית
של החברה ,כי בכפוף להשלמת ההנפקה נשוא תשקיף זה ,תעניק החברה גמול כספי
לעובדים ולנושאי משרה בסך מצטבר של כ  450 -אלפי ש"ח ,אשר מתוכם סך של  103אלפי
ש"ח יוענק למנכ"ל החברה.

.8.2

עסקאות עם בעלי השליטה
לפי מיטב ידיעתם של החברה וחברי הדירקטוריון ,אין לבעל עניין בחברה ,בתאריך
תשקיף זה ,עניין כלשהו בעסקה כלשהי ,שהחברה צד לה או שהיתה צד לה במהלך
השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,למעט עסקות שנעשו בדרך העסקים הרגילה ולמעט
האמור להלן:

.8.2.1

עסקאות שאינן מנויות בסעיף  (4) 270לחוק החברות:

.8.2.1.1

מכירת מכשירים לחברה נוירוקייר וכן הסכם ניהול ושירות
למועד התשקיף ,מר בינדר ,בעל השליטה הינו בעל השליטה בחברת נוירוקייר.
החברה התקשרה עם חברת נוירוקייר ,כאשר זו הייתה בבעלותה המלאה ,בהסכם
לרכישת זוג מכשירי  ,NeuroADבתמורה לתשלום מזומן ומניות .עסקה זו היתה זו

 1למועד טיוטה זו טרם התקבלה ההחלטה האמורה.
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המכירה הראשונה שבצעה החברה למכשיר ה  ,NAD-והתבצעה במחיר דומה למחיר בו
נמכר המוצר ללקוח העוקב.
בנוסף התקשרה החברה עם נוירוקייר בהסכם שירותים ,על פיו תעמיד החברה שירותי
ניהול ,שיווק ,תמיכה טכנית וקלינית לנוירוקייר.
בהתאם לתיקון להסכם השירותים כפי שאושר ביום  21באפריל  2013על ידי האסיפה
הכללית של החברה נקבע ,כי בגין שירותי הניהול ,תשלם חברת נוירוקייר סך של 2,500
דולר לחודש לחברה .הסכם זה יעמוד בתוקף עד לתאריך  ,30/9/2013וניתן לביטול הדדי
בהתרעה של חודש ימים.
.8.2.1.2

הלוואה מהגב' סופי דולאק
ביום  15בספטמבר  2010נטלה החברה הלוואה מהגב' סופי דולאק ,מקבוצת השליטה
בחברה ,בסך של כ  400 -אלף דולר ,בריבית מינימאלית ומבלי שנקבעו תנאי הפירעון.
למועד התשקיף עומדת ייתרת ההלוואה על סך של כ  1,600 -אלפי ש"ח .בכוונת החברה
לפרוע את ההלוואה בסמוך לאחר קבלת תמורת ההנפקה.

.8.2.1.3

ביטוח אחריות נושאי משרה
ביום  21באפריל  2013אישרה האסיפה הכללית כעסקת מסגרת אשר תעמוד בתוקפה
לשלוש תקופות ביטוח בנות שנה כל אחת ,את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בכפוף לכך שגובה הפרמיה השנתית לא יעלה על
סך של  15,000דולר .למועד התשקיף התקשרה החברה בפוליסה לביטוח חבותם של
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות לתקופה של שנה וזאת החל מיום  5במאי
 .2013בהתאם לפוליסה גבולות האחריות הינם בסך של  5מיליון דולר ארה"ב הפרמיה
השנתית הינה בסך של כ 8,000-דולר.

.8.2.1.4

כתבי התחייבות לפטור ולשיפוי
ביום ה  _-במאי  22013אישרה האסיפה הכללית של החברה ,את הענקתם של כתבי
התחייבות לפטור ולשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה .בהתאם לנוסח כתב
ההתחייבות שאושר ,ובכפוף לתנאים המפורטים בכתב ההתחייבות ובחוק החברות,
התחייבה החברה לפטור ולשפות כל נושא משרה בשל כל חבות או הוצאה ,שתוטל עליו
עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,וזאת במידה המרבית
המותרת על פי דין.
סכום השיפוי המרבי לא יעלה על הגבוה מבין  25%מהונה העצמי של החברה או  10מיליון
ש"ח .ההתחייבות לשיפוי נושא המשרה כאמור בסעיף זה ,תחול ,בין היתר) ,א( בגין כל
חבות כספית אם וככל שתוטל על נושא המשרה בארץ ו/או בחו"ל לטובת אדם ו/או גוף
אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט
או במסגרת הליך מנהלי; )ב( הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין,
שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל

 2למועד טיוטה זו טרם בוצע.
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חקירה או הליך )לרבות הליך מנהלי( ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי
שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום
נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית ,הכל כמפורט בסעיף 1) 260א( לחוק החברות; )ג( בגין גל חבות והוצאות שהוטלה
עליו בהתאם לפרקים 8ג'8 ,ד' ו9-א לחוק ניירות ערך; )ד( ובגין כל הוצאות התדיינות
סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין ,שנושא המשרה הוציא או חויב בהן בידי בית משפט
או ערכאה מנהלית ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם ו/או גוף אחר,
או באישום פלילי שממנו יזוכה או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית.
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טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
.8.3

חזקות בעלי עניין ונושאי משרה

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,ההחזקה בחברה לרבות החזקות בעלי העניין 3בחברה נכון למועד פרסום התשקיף הינם כמפורט בסעיף
 3.3לעיל .החזקות בעלי העניין בחברה נכון למועד  1ביוני  ,2012הן כדלקמן:

 3למיטב ידיעת החברה ,בין בעלי העניין בחברה אין כל הסכמי הצבעה ו/או כל הסדרים ו/או הסכמות לגבי אופן הצבעה באסיפות בעלי מניות ,למעט כמפורט בסעיף  3.4להלן.
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טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013
 1במאי 2012
בלא דילול
מניות
המחזיק

חברת מקינזי )(McKenzie Jordan and Cie, Inc

1

 25,896מניות רגילות;

כתבי
אופציה
--

בדילול מלא ולאחר המרה
שיעור בהון
ובהצבעה

37.28%

מניות רגילות

110,421

שיעור בהון
ובהצבעה

36.69%
-

 81,817מניות בכורה א';
 2,708מניות בכורה ב';

מר גיום בינדר )בנאמנות עבור משפחתו(

2

 317מניות רגילות;

--

0.44%

1,318

0.44%

 1,001מניות בכורה א';
3

מר גיום בינדר מחזיק בייפוי סופי דולק
כח לייצג באסיפה ולהצביע
המשקיעים
של
בשמם
4
הפרטיים הבאים:
SCI Montescot

 6,337מניות רגילות;

--

8.90%

26,356

8.76%

 20,019מניות בכורה א';
 6,189מניות רגילות;

--

8.69%

25,742

8.55%

 19,553מניות בכורה א';

דב ברבי

 634מניות רגילות;

--

1.07%

3,165

1.05%

 2,003מניות בכורה א';
 528מניות בכורה ב';

פול זמור

 2,708מניות בכורה ב'

--

0.91%

2,708

0.90%

פול ניזארד

317מניות רגילות;

--

0.80%

2,374

0.79%

 1,001מניות בכורה א';
 1,056מניות בכורה ב'

הוגו ד 'אוסונוויל

 317מניות רגילות;
 1,001מניות בכורה א';

--

0.54%

1,599

0.53%
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 281מניות בכורה ב';

גבריאל ז'אן

 317מניות רגילות;

--

0.44%

1,318

0.44%

 1,001מניות בכורה א';

קלוד עזיזה

 317מניות רגילות;

--

0.44%

1,318

0.44%

 1,001מניות בכורה א';

אלן גדוואה

 214מניות רגילות;

--

0.30%

889

0.30%

 675מניות בכורה א ';

ז'אק גארי

 317מניות רגילות;

--

0.98%

2,903

0.96%

 1,001מניות בכורה א';
 1,585מניות בכורה ב';

ארלט גארי
Meyer Elmaleh

5

Neuroholdings Limited BVI

6

RBC Trustees (CI) Limited as Trustee of the Riklin 2000 Settlement

גד גונן

8

אייל בראור

9

אריאלה אלטר

10

7

 1,585מניות בכורה ב';

--

0.54%

1,585

0.53%

 18,050מניות בכורה ב'

--

6.09%

18,050

6.00%

 10,564מניות בכורה ב';

2,974

3.57%

13,538

3.51%

 4,513מניות בכורה ב';

--

1.52%

4,513

1.50%

 13,165מניות רגילות;

--

4.45%

13,165

4.37%

 4,854מניות רגילות;

--

1.64%

4,854

1.61%

--

1,000

--

1,000

0.33%
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אורלי בר

12

יהונתן בנטואיץ

13

שאינו בידי בעלי עניין

--

200

--

200

0.07%

 10,861מניות רגילות

--

3.67%

10,861

3.61%

 43,152מניות רגילות;

3,200

17.71%

66,515

18.63%

 996מניות בכורה א ';
 19,167מניות בכורה ב';
סה''כ

 102,343מניות רגילות;

7,374

100%

303,531

100%

 131,069מניות בכורה א' ;
 62,745מניות בכורה ב';

) (1למיטב ידיעת החברה ,חברה בבעלותו המלאה של בעל השליטה בחברה ,מר גיום בינדר ).(Guillaume Binder
) (2למיטב ידיעת החברה ,מר גיום בינדר מחזיר במניות אלה בנאמנות עבור מספר קרובי משפחתו ,למר בינדר ייפוי כח לייצג אותם ולהצביע בשמם בכל
הנוגע לאחזקותיהם בחברה.
) (3למיטב ידיעת החברה ,הגב'  Sophie Dulacהינה משקיעה פרטית בעלת אזרחות צרפתית ,אשר העניקה למר בינדר ייפוי כח לייצג אותה ולהצביע בשמה.
בכל הנוגע לאחזקתה בחברה .למיטב ידיעת החברה חברה בשליטת הגב' סופי דולאק ובני משפחתה.
) (4למיטב ידיעת החברה חברה בשליטת הגב' סופי דולאק ובני משפחתה.
) (5למיטב ידיעת החברה  Meyer Elmalehפעל כמנהלה ומטעמה של  GPF S.A.ונרשם בשל טעות כבעל המניות בחברה SPF S.A .הינה חברת נאמנות
שוויצרית אשר מחזיקה מניות בנאמנות עבור מר אלכסנדר רודין ) 9,025מניות בכורה ב'( ,עבור ג'ו בטאט ) 4,012מניות בכורה ב'( ועבור דני בטאט )4,013
מניות בכורה ב'(.
) (6למיטב ידיעת החברה ,חברת  ,Neuroholdings Limited BVIהינה חברה בבעלותו ובשליטתו של מר ג'פרי פינק ,דירקטור בחברה.
) (7למיטב ידיעת החברה מדובר בחברת נאמנות זרה ,אשר הנהנים להסדר הנאמנות הם מר קורנל ריקלין ,דירקטור בחברה ,ובני משפחתו .למר ריקלין
הזכות להמליץ לחברה על אפיקי השקעה ,אולם למנהלי הנאמנות חופש פעולה בעניין.
) (8דירקטור בחברה.
) (9מנכ"ל החברה ,מניות אלה מוחזקות על ידי ירדני גלפנד נאמנויות ) (2000בע"מ ,נאמני החברה לצרכי מס במסגרת תכנית תגמול בניירות ערך.
) (10סמנכל"ית קלינית ורגולציה.
) (11סמנכ"לית שיווק.
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) (12ד"ר יהונתן בנטואיץ הינו מייסד החברה .למיטב ידיעת החברה ,ובהתאם להודעות שהתקבלו אצל החברה מצד נושים של ד"ר בנטואיץ ,על מניות אלה
הוטל איסור לביצוע דיספוזיציה.

טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  3לרשות ניירות ערך( מיום  5במאי 2013

פרק  – 9דוחות כספיים

נוירוניקס בע"מ
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר2012 ,

נוירוניקס בע"מ
דוחות כספיים
ליום  31בדצמבר2012 ,

תוכן העניינים

עמוד
2

דוח רואה החשבון המבקר

3-4

מאזנים
דוחות על הרווח הכולל

5

דוחות על השינויים בהון

6

דוחות על תזרימי המזומנים

7-8

באורים לדוחות הכספיים

9-31

.................
.............................
.................
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1

קוסט פורר גבאי את קסירר
שד' פל -ים ,2
חיפה 33095
טל04-8654000 .
פקס 03-5633443
www.ey.com/il

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
נוירוניקס בע"מ

ביקרנו את המאזנים המצורפים של נוירוניקס בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2012ו 2011-ואת הדוחות על
הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר 2011 ,2012 ,ו .2010-דוחות
כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 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 חשבון( ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת
בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות  ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי של החברה לימים  31בדצמבר  2012ו 2011-ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל
אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2011 ,2012 ,ו , 2010-בהתאם לתקני דיווח כספי בינל אומיים )(IFRS
והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע. 2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' לדוחות הכספיים .לחברה נגרמו הפסדים
בסך של  6,961אלפי ש"ח ולה תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך של  7,005אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר 2012 ,ולה יתרת הפסד בסך של  32,080אלפי ש"ח והון שלילי בסך  3,295אלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר .2012 ,גורמים אלה יחד עם גורמים נוספים מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק
חי  .הנהלת החברה פועלת למימון פעולותיה הן באמצעות גיוסי הון והן באמצעות הרחבת המכירות .בדוחות הכספיים לא
נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגים שיתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול
כעסק חי .
חוות דעת זו מבוססת כל חוות דעתנו לדוחות הכספיים לתקופות האמורות ,אשר האחרונה שבהן לגבי השנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012 ,ניתנה ביום  24במרס . 2013 ,אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בטיוטת תשקיף
החברה שתפורסם לציבור ובתשקיף החברה המיועד להתפרסם בחודש מאי.2013 ,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון
חיפה,
 2במאי2013 ,

2

נוירוניקס בע"מ
מאזנים

באור

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

נכסים שוטפים
3
4
5
6

מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי

523
224
275
287

941
72
-

1,309

1,013

נכסים לא שוטפים
יתרות חובה לזמן ארוך
השקעה בחברה כלולה
רכוש קבוע ,נטו

7
8

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

3

20
136
354

20
315

510

335

1,819

1,348

נוירוניקס בע"מ
מאזנים

באור
התחייבויות שוטפות
20ד'
9
10
11

הלוואה ללא מועד פירעון מבעל מניות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות למדען בגין מענקים ממשלתיים

ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
1,280
997
738
132

1,278
771
458
62

3,147

2,569

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים
התחייבות למדען בגין מענקים ממשלתיים

13
11

גרעון בהון

16

הון מניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות
קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה
כתבי אופציה
תקבולים על חשבון מניות
יתרת הפסד

129
1,838

78
1,281

1,967

1,359

31
26,944
351
1,085
374
)(32,080

28
20,627
167
769
374
574
)(25,119

)(3,295

)(2,580

1,819

1,348

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 2במאי2013 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

אורי בן אור
סמנכ"ל כספים

אייל בראור
מנכ"ל

4

גיום בינדר
יו"ר הדירקטוריון

נוירוניקס בע"מ
דוחות על הרווח הכולל

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
)למעט נתוני הפסד למניה(

באור
18א'
18ב'

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי

18ג'
18ד'
18ה'

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד תפעולי

18ו'

הוצאות מימון

חלק החברה בהפסדי חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני

7

829
414

-

-

415

-

-

4,442
375
1,796

4,416
347
1,995

4,922
1,888

6,198

6,758

6,810

742

1,036

370

6,940

7,794

7,180

-

21

-

הפסד

6,961

7,794

7,180

סה"כ הפסד כולל

6,961

7,794

7,180

19

הפסד למניה )בש"ח(:

)(23.72

הפסד בסיסי ומדולל

)(28.00

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

5

)(27.96

נוירוניקס בע"מ
דוחות על השינויים בהון

הון
מניות

יתרה ליום  1בינואר2010 ,

24

הנפקת הון מניות
תשלום מבוסס מניות )כולל אופציות
שחולטו(
הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה
סה"כ הפסד כולל

2
-

יתרה ליום  31בדצמבר2010 ,

26

הנפקת הון מניות
תשלום מבוסס מניות )כולל אופציות
שחולטו(
הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה
תקבולים על חשבון מניות
סה"כ הפסד כולל

2

28

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

הנפקת הון מניות
מימוש אופציות למניות
תשלום מבוסס מניות )כולל אופציות
שחולטו(
הטבה הונית מעסקה עם בעל שליטה
סה"כ הפסד כולל
יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

-

3
*31

פרמיה
על
מניות

תקבולים
על
חשבון
מניות

- 12,555
3,782
8
-

374
-

-

- 16,345
4,266
16
-

374

יתרת
הפסד

סך הכל

)(10,145

2,457

-

-

-

4,158

429
-

91
-

)(7,180

-

429

23

114

-

-

-

-

574
-

-

340
-

53
-

)(7,794

20,627

6,301
13

374

769

167

)(574
-

-

-

)(10

-

-

316
-

194
-

)(6,961

374

- 26,944

1,085

* פחות מ 1-אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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4,268
69
340
574
)(7,794

)(2,580) (25,119

-

351

99
429
)(7,180

)(37) (17,325
-

574

3
-

קרן בגין
עסקאות
עם בעל
כתבי
שליטה
אופציה
אלפי ש"ח
-

-

קרן בגין
עסקאות
תשלום
מבוסס
מניות

5,730
3
197
316
)(6,961

)(3,295) (32,080

נוירוניקס בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

2012

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח

2010

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
)(6,961

הפסד

)(7,794

)(7,180

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
129
316
)(767
197
318
57
51

פחת
עלויות מימון בגין התחייבות למדען בגין מענקים ממשלתיים
סכומים שנזקפו לרווח והפסד מתקבולים למדען
עלות תשלום מבוסס מניות
הוצאות מימון בגין הלוואה מבעל מניות
חלק החברה בהפסדי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
שינוי בהתחייבות בשל הטבות לעובדים

292
390
)(1,257
69
485
28
7

301

207
110
)(750
99
59
34
)(241

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
עלייה בלקוחות
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה )כולל חייבים לזמן ארוך(
עלייה במלאי
ירידה בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים
עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

)(224
)(124
)(480
226
257

254
)(35
)(137

)(61
)(344
190

)(345

82

)(215

)(7,005

)(7,705

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

2010

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע

)(168

)(70

)(92

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(168

)(70

)(92

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
הלוואה מבעל מניות
תשלום על חשבון מניות
קבלת מענקים ממשלתיים
הנפקת הון מניות
מימוש כתבי אופציה
הנפקת כתבי אופציה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

ירידה במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

1,022
5,730
3
-

574
1,730
4,268
-

1,502
923
3,784
374

6,755

6,572

6,583

)(418
941

)(1,203
2,144

)(1,145
3,289

523

941

2,144

פעילות מהותית שלא במזומן
רכישת חברה המטופלת בשיטת השווי המאזני בתמורה להעברת מלאי

193

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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נוירוניקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - 1

כללי
א .נוירוניקס בע"מ )להלן " -החברה"( התאגדה בישראל בינואר 2008 ,והחלה בפיתוח סדרת מכשירים רפואיים
לא פולשניים לטיפול בבעיות נוירולוגיות ובפרט במחלת האלצהיימר.
ב .החברה נמצאת בשלבי פיתוח וטרם השלימה את הניסויים הדרושים לקבלת רישוי רגולטורי .יכולתה של
החברה להמשיך בפעילות עסקית תלויה בהשלמה מוצלחת של תהליך הפיתוח ,במימון פעילות הפיתוח
ובהצלחה בהשגת האישורים הרגולטוריים ובהשגת יעדי שיווק.
ג .לחברה הפסד השנה בסך כ 6,961-אלפי ש"ח ,תזרימי מזומנים שליליים מפעילות שוטפת בסך כ7,005 -
אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012 ,ויתרת הפסד בסך  32,080אלפי ש"ח והון שלילי בסך
 3,295אלפי ש"ח ליום  31בדצמבר .2012 ,גורמים אלה יחד עם גורמים נוספים מעוררים ספקות
משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי" .הנהלת החברה פועלת למימון פעולותיה בן
באמצעות גיוס הון נוסף ,לרבות בדרך של הנפקה לציבור והן באמצעות הרחבת המכירות .בדוחות הכספיים
לא נכללו כל ההתאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא
תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
ד.

הגדרות:
בדוחות כספיים אלה:

באור - 2

החברה

-

נוירוניקס בע"מ.

חברה כלולה

-

חברה אשר לחברה השפעה מהותית בה ואינה חברה מאוחדת,
ואשר השקעת החברה בה כלולה בדוחות הכספיים של החברה על
בסיס השווי המאזני.

צדדים קשורים

-

כהגדרתם ב.IAS24-

בעלי עניין ובעל שליטה

-

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע -
.2010

דולר

-

דולר של ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקבייות בכל התקופות המוצגות.
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות.
החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות .
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן  -תקני .(IFRS
כמו כן ,הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,
התש"ע .2010 -
אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים

החברה אימצה לראשונה את תקני  IFRSבשנת  2011ולפיכך מועד המעבר לדיווח על פי תקני IFRS
היה ביום  1בינואר.2010 ,
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באורים לדוחות הכספיים
באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית  -המשך
ב.

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
.1

השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה החברה שיקול דעת
ושקלה את השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים
שהוכרו בדוחות הכספיים:
עסקאות עם בעל השליטה
החברה קיבלה הלוואה מבעל השליטה שאינה בתנאי שוק ,החברה מטפלת בעסקאות אלה
כנושאות הטבה הונית ,במקביל להכרה בהן לפי שווי הוגן בהתאם ל .IAS 39-סכום ההטבה,
המשקף את ההפרש בין השווי ההוגן כאמור לבין התנאים בעסקה ,נזקף להון .לצורך קביעת
סכום ההטבה ההונית נדרשת החברה לאמוד את תנאי השוק ביום העסקה.
להלוואה שהתקבלה לא נקבע מועד פירעון ועל כן טופלה כאילו התקבלה לתקופה של שנה אחת.
שוויה ההוגן של ההלוואה יקבע מידי שנה )עד למועד סילוקה הסופי(.

.2

אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים
על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות
והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים החשבונאיים
נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך המאזן ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של
נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
מענקי מדען
מענקים ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה )להלן -
המדען הראשי( מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות המחקר
והפיתוח שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים .קיימת אי וודאות לגבי אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים ואומדן שיעור ההיוון ששימש לקביעת סכום ההתחייבות .לגבי הטיפול
החשבונאי במענקים שהתקבלו מהמדען הראשי ,ראה גם יא' להלן.

ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
מטבע הפעילות שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית שבה פועלת
החברה ואת עסקאותיה ,ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה .מטבע
הפעילות של החברה הינו ש"ח.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ )מטבע השונה ממטבע הפעילות( נרשמות עם ההכרה הראשונית
בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים
הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה.
הפרשי שער ,נזקפים לדוח רווח והפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים המוצגים לפי עלות
מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית  -המשך
ד.

מלאי
המלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי
ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל,
בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.
עלות המלאי נקבעת כדלקמן:
חומרי גלם -

לפי שיטת ממוצע משוקלל.

תוצרת גמורה  -על בסיס עלות ממוצעת הכוללת חומרים ,עבודה והוצאות ייצור ישירות ועקיפות על בסיס
תפוקה רגילה.
ה.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית בהם לפי שווי הוגן ובתוספת
עלויות עסקה המיוחסות ישירות.
לאחר ההכרה הראשית ,הטיפול החשבונאי בהשקעות בנכסים פיננסיים הינו כדלקמן:
הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים
בשוק פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות
עסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,ובניכוי הפרשה לירידת ערך .אשראי
לזמן קצר מוצג לפי תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי.

.2

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות בתחולת  IAS 39מוכרות לראשונה בשווי הוגן .לאחר ההכרה הראשונית,
הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
הלוואות ואשראי מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות עסקה מיוחסות ישירות ,במידה
שקיימות )לדוגמה ,עלויות גיוס הלוואה( .אשראי לזמן קצר )כגון אשראי ספקים וזכאים אחרים(
מוצג לפי תנאיו ,בדרך כלל בערכו הנומינלי .רווחים והפסדים מוכרים בדוח רווח והפסד בעת
גריעת ההתחייבות הפיננסית.

.3

גריעת מכשירים פיננסיים
א(

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי,
או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי
או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד
השלישי ,ללא עיכוב משמעותי .בנוסף העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות
הקשורים לנכס ,או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות
הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
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עיקרי המדיניות החשבונאית  -המשך
ה.

מכשירים פיננסיים  -המשך
.3

גריעת מכשירים פיננסיים  -המשך
ב(

גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או
פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )החברה(:
 פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות אושירותים  ,או
 -משוחרר משפטית מההתחייבות.

.4

ירידת ערך נכסים פיננסיים
החברה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכסים פיננסיים.

ו.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או תפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד
ההתקשרות על פי הכללים שנקבעו ב.IAS 17 -
החברה כחוכר  -חכירה תפעולית
הסכמי חכירה ,בהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור,
מסווגים כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר באופן שוטף על
פני תקופת החכירה.

ז.

רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,ואינם
כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים
בנכס ,כדלקמן:
%
15
6-15
15-33

מכונות וציוד
ריהוט וציוד משרדי
מחשבים וציוד היקפי

אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים
מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא .לגבי בחינת ירידת ערך של רכוש קבוע ,ראה
סעיף י' להלן.
הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס
נגרע .נכס נגרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש
בנכס .רווח או הפסד מגריעת הנכס )המחושב כהפרש בין התמורה נטו מהגריעה והעלות המופחתת
בדוחות הכספיים( נכלל בדוח על הרווח הכולל בתקופה בה נגרע הנכס.
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ח.

השקעה בחברה כלולה
חברות כלולות הינן חברות שלחברה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן ,אך
לא שליטה.
ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס השווי המאזני .לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בחברה
הכלולה מוצגת בדוח על המצב הכספי לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה
בנכסים נטו ,לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה .רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה
לבין החברה הכלולה מבוטלים כנגד הסעיפים הספציפיים בהתאם לשיעור ההחזקה בחברה הכלולה.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית או סיווגה כהשקעה המוחזקת
למכירה.

ט.

נכסים בלתי מוחשיים
עלויות מחקר ופיתוח
עלויות מחקר נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן .נכס בלתי מוחשי הנובע מפרוייקט פיתוח או
מפיתוח עצמי מוכר ,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 הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור
הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים; טכניים ,פיננסיים ואחרים ,הזמינים
להשלמת הנכס הבלתי מוחשי והיכולת למדוד באופן מהימן את ההוצאות בגינו במהלך פיתוחו.
תנאים אלה לא התקיימו בתקופות המדווחות ולכן נזקפו עלויות הפיתוח לרווח והפסד עם התהוותן.

י.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בבחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )רכוש קבוע( כאשר ישנם סימנים
כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על סכום בר-ההשבה שלהם,
מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות
מכירה ושווי שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס
המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום
בר-השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח
והפסד.
הפסד מירידת ערך של נכס ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר-
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך
מבין סכום ירידת ערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר-ההשבה של הנכס.
לגבי נכס המוצג לפי העלות הפסד כאמור נזקף לרווח והפסד.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
השקעה בחברה כלולה
החברה קובעת ,לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של
ההשקעה בחברות כלולות .החברה קובעת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך
של ההשקעה בחברה כלולה .בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין
המיוחס לחברה הכלולה .במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית כאמור ,מוכר הפסד מירידת ערך ,בסכום
ההפרש בין הסכום בר-ההשבה של ההשקעה בחברה הכלולה לבין ערכה בדוחות הכספיים .ההפסד
נזקף לרווח או הפסד לסעיף "חלק הקבוצה בהפסדי חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו".
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יא.

מענקים ממשלתיים
מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים
הרלוונטיים המתאימים.
מענקים ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי בישראל ,מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים
ביטחון סביר כתוצאה מפעילות המחקר שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים.
ההתחייבות בגין ההלוואה ,מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית השוק .ההפרש בין סכום
המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי ,ומקוזז מהוצאות המחקר
והפיתוח .לאחר הכרה לראשונה ,ההתחייבות נמדדת בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית .סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות .כאשר לא צפויות הטבות
כלכליות כאמור מפעילות המחקר ,תקבולי המענק מוכרים כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח המתייחסות.
במקרה כזה ,ההתחייבות לתשלום תמלוגים מטופלת כהתחייבות תלויה בהתאם ל.IAS 37 -
בכל תאריך מאזן בוחנת החברה האם קיים בטחון סביר שההתחייבות שהוכרה ,כולה או חלקה ,לא
תסולק )מאחר שהחברה לא תידרש לשלם תמלוגים( בהתבסס על האומדן הטוב ביותר של מכירות
עתידיות ,ואם קיים ,נגרעת ההתחייבות המתאימה כנגד קיטון הוצאות מחקר ופיתוח .אם אומדן המכירות
העתידיות מראה כי בטחון סביר כאמור לא קיים ,מוכרת התחייבות מתאימה המשקפת את תשלומי
התמלוגים החזויים ובמקביל מוכרת הוצאת מחקר ופיתוח.

יב.

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים
בחשבון לצורכי מס .מסים נדחים המיוחסים לפריטים הנזקפים להון ,נזקפים אף הם לסעיף המתייחס בהון.
הפרשים זמניים )כגון ,הפסדים מועברים לצרכי מס( בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך
דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.
לא נוצר נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים לצרכי מס ובגין הפרשים זמניים אחרים בהעדר צפי לניצול
בעתיד הנראה לעין.

יג.

עסקאות תשלום מבוסס מניות
עובדים ודירקטורים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים
הוניים.
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים
שהוענקו במועד ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור מקובל ,ראה פרטים
נוספים בבאור .17
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני
התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים
לגמול )להלן  -תקופת ההבשלה( .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים
הוניים בכל מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב
ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו של דבר .ההוצאה או ההכנסה בדוח
רווח והפסד משקפת את השינוי בהוצאה המצטברת שהוכרה עד לסוף התקופה המדווחת.

14

נוירוניקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית  -המשך
יד.

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בחברה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
.1

הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות ותוספות נלוות ,כגון :ימי חופשה ,מחלה ,הבראה,
קרן השתלמות והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות
בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות
משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן
לאמוד באופן מהימן את הסכום.

.2

הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הפקדה
מוגדרת.
לחברה תוכניות הפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן החברה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים
נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות
לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .הפקדות לתוכנית הפקדה מוגדרת בגין
פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי
העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.

.3

הטבות עובד אחרות לטווח ארוך
מנכ"ל החברה זכאי להטבות בגין מענקי הסתגלות .הטבות אלו מטופלות כהטבות אחרות לטווח
ארוך מאחר שהחברה צופה כי הטבות אלו ינוצלו ,ומחויבות החברה בגינן תסולק ,במהלך תקופת
ההעסקה ולאחר שנה מתאריך המאזן.
המחויבות נטו של החברה בגין הטבות עובד אחרות לטווח ארוך ,הינה בגין סכום ההטבה
העתידית המגיעה לעובדים .סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי .שיעור ההיוון נקבע בהתאם
לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות שהמטבע שלהן ומועד הפירעון שלהן דומים
לתנאי המחויבות של החברה .רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים במלואם לרווח והפסד
בתקופה בה הם התהוו.

טו.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות
הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן
מהימן .כאשר החברה פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על
בסיס ברוטו .במקרים בהם החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה,
ההכנסות מוצגות על בסיס נטו .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות
מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרת כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים
מהבעלות על הסחורות לקונה ,והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת .בדרך כלל ,מועד
המסירה הינו המועד שבו הועברה הבעלות.

15

נוירוניקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית  -המשך
טו.

הכרה בהכנסה  -המשך
הכנסות ממתן שירותים
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה לתאריך המאזן.

טז.

הכנסות והוצאות מימון
הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שהתקבלו .עלויות אשראי ,שאינן מהוונות על נכסים
כשירים ,נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

יז.

הפסד למניה
ההפסד למניה מחושב על ידי חלוקה של החברה ההפסד לתקופה במספר המניות הרגילות המשוקלל
שקיים במהלך התקופה .בהפסד הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה.
מניות רגילות פוטנציאליות )ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה ואופציות לעובדים( נכללות רק
בחישוב ההפסד המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את ההפסד למניה על ידי כך שהמרתן
מגדילה את ההפסד למניה מפעילויות נמשכות .בנוסף ,מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך
התקופה נכללות בהפסד המדולל למניה רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד נכללות בהפסד הבסיסי
למניה.

באור - :3

מזומנים ושווי מזומנים
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
מזומנים למשיכה מיידית בשקל חדש
מזומנים למשיכה מיידית בעיקר בדולר

באור - :4

523

34
907

523

941

לקוחות
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
224

חובות פתוחים שטרם הגיע מועד פירעונם

16

-
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באורים לדוחות הכספיים
באור - :5

חייבים ויתרות חובה
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
מס ערך מוסף להחזר
הוצאות מראש
הכנסות לקבל
צדדים קשורים )ראה ביאור 20ה'(
חייבים אחרים

באור - :6

87
49
79
47
13

56
16
-

275

72

מלאי
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
חומר גלם
תוצרת גמורה

באור - :7

169
118

-

287

-

השקעות בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
א.

ביום  9במאי 2012 ,הקימה החברה את חברת נוירוקר בע"מ) ,להלן " -נוירוקר"( אשר התאגדה בישראל.
נוירוקר מפעילה מרפאות ברחבי ישראל תוך שימוש במוצר שמפתחת החברה.
ליום  31בדצמבר 2012 ,שיעור ההחזקה של החברה בנוירוקר הינו .23.84%
לעסקאות עם החברה הכלולה ראה ביאור 20ה'.

ב.

הרכב:
 31בדצמבר
זכויות החברה
בהון ובזכויות
הצבעה
%
מניות

ג.

23.84

2011
2012
אלפי ש"ח
-

136

תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברה הכלולה
 31בדצמבר
2011

2012
אלפי ש"ח
חלק החברה בדוח על המצב הכספי של החברה
הכלולה בהתאם לשיעור ההחזקה בה לתאריך
הדיווח:
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים*
התחייבויות שוטפות
נכסים נטו
* בניכוי רווחים שטרם מומשו.

17

117
53
)(34

-

136

-

נוירוניקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :7

השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני )המשך(
ג.

תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של החברה הכלולה  -המשך
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
חלק החברה בתוצאות הפעולות של החברה
הכלולה בהתאם לשיעור ההחזקה בה בשנה:
הכנסות

69

-

הפסד

21

-

18
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באור - :8

רכוש קבוע
א .ההרכב
שנת 2012
מכונות וציוד

ציוד וריהוט
מחשבים
משרדי
וציוד נלווה
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
תוספות במשך השנה בגין רכישות

889
93

94
75

32
-

1,015
168

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

982

169

32

1,183

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2012 ,
פחת השנה

617
111

77
16

6
2

700
129

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

728

93

8

829

יתרת עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר2012 ,

254

76

24

354

שנת 2011
מכונות וציוד

ציוד וריהוט
מחשבים
משרדי
וציוד נלווה
אלפי ש"ח

סה"כ

עלות
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
תוספות במשך השנה בגין רכישות

828
61

86
8

31
1

945
70

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

889

94

32

1,015

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר2011 ,
פחת השנה

353
264

51
26

4
2

408
292

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,

617

77

6

700

יתרת עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר2011 ,

272

17

26

315

19

נוירוניקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור -:9

התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
חובות פתוחים בארץ
חובות פתוחים בחו"ל
המחאות לפירעון

באור - :10

313
306
378

220
313
238

997

771

זכאים ויתרות זכות
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
עובדים ומוסדות בגינם
הפרשות לחופשה והבראה
הוצאות לשלם
הכנסות מראש
אחרים

באור -:11

259
203
50
198
28

249
138
32
39

738

458

התחייבות למדען בגין מענקים ממשלתיים
בתוקף חוזי מחקר ופיתוח עם ממשלת ישראל ,התחייבה החברה לשלם תמלוגים לממשלת ישראל ,לפי חישוב
של  3%מהתמורה ממכירת אותם מוצרים שנבעו מהמחקר והפיתוח שבמימונם השתתפה ממשלת ישראל
בשלוש השנים הראשונות ממועד תחילת הפקת הכנסות כאמור ו 3.5%-מהתמורה ממכירת אותם מוצרים
שנבעו מהמחקר והפיתוח שבמימונם השתתפה ממשלת ישראל לאחר השלוש שנים כאמור .הסכום הכולל של
התמלוגים לא יעלה על סכום המענקים שהתקבלו שהוא צמוד לדולר של ארה"ב.
סך המענקים החייבים בתמלוגים שהתקבלו עד ליום  31בדצמבר 2012 ,הינו כ 5,099 -אלפי ש"ח ,בנוסף
זכאית החברה לסך נוסף של כ 124 -אלפי ש"ח .סך התמלוגים שיש לשלם עד למועד זה עומד על כ 23 -אלפי
ש"ח.
2011

2012
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר
מענקים שהתקבלו במהלך השנה
הוצאות לשלם בגין תמלוגים
סכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד בקיזוז מהוצאות מחקר ופיתוח
סכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד בגין מימון
יתרה ליום  31בדצמבר

1,343
1,022
)(23
)(688
316

480
1,730
)(1,257
390

1,970

1,343

היתרות מוצגות בערכן הנוכחי בהתאם לצפי תשלום התמלוגים.
מוצג במאזן במסגרת:
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

20

132
1,838

62
1,281

1,970

1,343

נוירוניקס בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור - :12

מכשירים פיננסיים
א.

סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל-
:IAS 39
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
נכסים פיננסיים
363

הלוואות וחייבים

-

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

ב.

4,584

3,712

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק )סיכון מטבע חוץ( וסיכון
נזילות( .מדיניות הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות
אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה.
.1

סיכוני שוק
סיכון מטבע חוץ
החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים ,בעיקר לדולר .סיכון שער
חליפין נובע מהתחייבויות שהוכרו הנקובות במטבע חוץ שאינו מטבע הפעילות ומפיקדונות
הצמודות למטבעות חוץ.
יתרות במטבע חוץ או הצמודות לו נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל
והיו תקפים ליום המאזן.
להלן נתונים על שערי החליפין של מטבעות החוץ העיקריים:

ליום  31בדצמבר,
2011
2012
ש"ח
דולר
אירו

3.733
4.9206

21

3.821
4.9381

שינוי במהלך השנה
2011
2012
%
)(2.3
)(0.35

7.7
)(11.1

נוירוניקס בע"מ
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באור - :12

מכשירים פיננסיים  -המשך
ב.

גורמי סיכון פיננסיים  -המשך
.2

סיכון נזילות
החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים.
הטבלה להלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים
החוזיים בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומים בגין ריבית(:

ליום  31בדצמבר2012 ,
עד
שנה
הלוואה מבעל מניות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות למדען בגין מענקים ממשלתיים*

משנתיים מ 3-שנים מ 3-שנים
עד 4
עד 4
עד 3
משנה עד
שנים
שנים
שנים
שנתיים

סה"כ

1,493
997
337
161

401

909

1,563

2,321

1,493
997
337
5,355

2,988

401

909

1,563

2,321

8,182

ליום  31בדצמבר2011 ,
משנתיים מ 3-שנים
עד 4
עד 3
משנה עד
שנים
שנים
שנתיים
אלפי ש"ח

עד
שנה
הלוואה מבעל מניות
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
התחייבות למדען בגין מענקים ממשלתיים*

1,528
771
320
115

527

1,891

1,819

1,528
771
320
4,352

2,734

527

1,891

1,819

6,971

)*( התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים תיפרע בהתאם לקצב המכירות העתידיות החזוי של החברה.
ג.

תנאי הצמדה של התחייבויות פיננסיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם לIAS 39 -
במטבע חוץ או
ללא
בהצמדה לו
הצמדה
אירו
דולר
אלפי ש"ח

סה"כ

 31בדצמבר 2012
נכסים פיננסיים הנמדדים לפי עלות מופחתת

303

התחייבויות פיננסיות הנמדדות לפי עלות מופחתת

3,475

104

60

363

1,005

4,584

 31בדצמבר2011 ,
התחייבויות פיננסיות הנמדדות לפי עלות מופחתת
ד.

2,896

38

778

3,712

שווי הוגן
היתרות בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים ויתרות חובה ,התחייבויות לספקים ולנותני
שירותים ,זכאים ויתרות זכות והתחייבויות פיננסיות אחרות תואמות או קרובות לשווי ההוגן שלהן.

22

סה"כ
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באור - :13

התחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר ,הטבות לאחר סיום העסקה והטבות אחרות לטווח ארוך.
א.

הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או
פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת לפי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין כמתואר
להלן .התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה.
ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ממומנות על ידי הפקדות המסווגות כתוכנית להפקדה מוגדרת
כמפורט להלן.
תוכניות להפקדה מוגדרת
לגבי חלק מתשלומי הפיצויים ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,התשכ"ג ,1963-על-פיו
הפקדותיה השוטפות של הקבוצה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח ,פוטרות אותה מכל
התחייבות נוספת לעובדים ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים
מהוות תוכניות להפקדה מוגדרת.

2012

הוצאות בגין תוכניות להפקדה מוגדרת
ב.

176

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח
239

2010

189

הטבות אחרות לזמן ארוך
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח
התחייבות בגין דמי הסתגלות )ראה באור 20ג'(

23

129

78
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מסים על ההכנסה
א.

שיעורי המס החלים על החברה
שיעור המס בישראל בשנת  2010היה  25%ובשנת .24% - 2011
ביום  5בדצמבר 2011 ,התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב) 2011-להלן -
החוק( .במסגרת החוק בוטל ,בין היתר ,החל משנת  ,2012מתווה ההפחתה של שיעורי מס החברות .
במסגרת החוק גם הועלה מס החברות לשיעור של  25%החל משנת .2012
לשינוי כאמור אין השפעה על הדוחות הכספיים.

ב.

שומות מס סופיות
החברה טרם נישומה מיום היווסדה.

ג.

הפסדים מועברים לצרכי מס
הפסדים לצורכי מס של החברה הניתנים להעברה לשנים הבאות ,ללא הגבלה בזמן ,מסתכמים לסך של
כ 23.5 -מיליון ש"ח.
בשל העדר צפי באשר לקיומה של הכנסה חייבת בשנים הבאות ,לא נרשמו מסים נדחים בגין ההפסדים
להעברה הנ"ל.

ד.

מס תיאורטי
הפער בין סכום המס המחושב על הרווח לפני מס לפי שיעור המס הרגיל החל על החברה ,לבין סכום
המס שנזקף בדוח רווח והפסד בכל התקופות המדווחות )אפס( ,נובע בעיקר מהפסדים לצרכי מס
שבגינם לא נזקפו מסים נדחים בשל העדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

באור - :15

התחייבויות תלויות ,התקשרויות ושעבודים
א.

שכירות מבנים
בחודש דצמבר 2009 ,חתמה החברה על הסכם לשכירת משרדים ביקנעם לתקופה של שנתיים עם
אופציה להארכה ל 36-חודשים נוספים.
ביום  22במרס 2011 ,חתמה החברה על תיקון להסכם אשר מגדיל את השטח המושכר ,בתנאים זהים
לאלה אשר בהסכם המקורי.
בהתאם להסכם ,דמי השכירות השנתיים מסתכמים לכ 120-אלפי ש"ח.

ב.

שכירות כלי רכב
במהלך שנת  2011התקשרה החברה בהסכמים לשכירת רכבים בחכירה תפעולית לתקופה של 12
חודשים .דמי השכירות החודשיים מסתכמים לכ 30-אלפי ש"ח.

ג.

להתקשרויות עם צדדים קשורים ובעלי עניין ראה ביאור .20
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א.

הרכב
הון רשום
ליום  31בדצמבר,
2011
2012
כמות מניות

הון מונפק ונפרע
ליום  31בדצמבר,
2011
2012

מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כ"א

500,000

400,000

102,343

101,655

מניות בכורה א' בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כ"א

200,000

200,000

131,069

131,069

מניות בכורה ב' בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כ"א

80,000

80,000

62,674

45,709

מניות בכורה ג' בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כ"א

70,000

ב.

-

11,996

-

תנועה בהון המניות
.1

במהלך השנה הוגדל ההון הרשום של החברה ל 85-אלפי ש"ח.

.2

ההון המונפק והנפרע:
א.

תנועה:
מניות
רגילות

מניות
מניות
בכורה ב'
בכורה א'
כמות מניות

מניות
בכורה ג'

יתרה ליום  1בינואר2011 ,
הנפקת מניות

101,655
-

131,069
-

24,049
21,660

יתרה ליום  31בדצמבר2011 ,
הנפקת מניות
מימוש אופציות לעובדים למניות

101,655
688

131,069
-

45,709
17,036
-

11,996
-

יתרה ליום  31בדצמבר2012 ,

102,343

131,069

62,745

11,996

.3

סה"כ ערך
נקוב
ש"ח

-

25,677
2,166
27,843
2,903
69
30,815

במהלך יוני  ,2010התקשרה החברה בהסכם השקעה עם משקיע )"הסכם בכורה ב'"( ,במסגרתו
הקצתה החברה למשקיע  24,049מניות בכורה ב' בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א ,במחיר של 47.33
דולר למניה ובתמורה כוללת של כ 1,138 -אלפי דולר )כ 4,158 -אלפי ש"ח( .בנוסף הוענקו
למשקיע  2,162כתבי אופציה אשר כל אחד מהם ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה
בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א ,בתמורה לערכן הנקוב.
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הון  -המשך
ב.

ג.

תנועה בהון המניות  -המשך
.4

בחודש מרס 2011 ,התקשרה החברה בתוספת להסכם בכורה ב' במסגרתו הקצתה
החברה  21,660מניות בכורה ב' בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א במחיר של  55.4דולר למניה
ותמורה כוללת של  1.2מיליון דולר )כ 4,268 -אלפי ש"ח( )"הסכם בכורה ב' .("2-כן נקבע
בהסכם ,כי בתקופה של  3חודשים ממועד השלמת הסכם בכורה ב' ,2-נקבע ,כי החברה
תהא רשאית לגייס סך נוסף של עד  1.3מיליון דולר בתנאים זהים ,וזאת במהלך תקופה
של  3חודשים
ביום  4בדצמבר 2011 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הארכה
של תקופת הגיוס הנוספת ב 6-חודשים נוספים כך שזו תסתיים לא יאוחר מפברואר,
.2012
החברה מימשה את זכותה כאמור וגייסה סך של  3,595אלפי ש"ח ובתמורה הקצתה
 17,036מניות בכורה ב' בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א.

.5

בחודש ספטמבר 2012 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה ,במסגרתו הציעה החברה
 68,551מניות בכורה ג' בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א במחיר של  58.35דולר למניה ובתמורה
כוללת של עד  4מיליון דולר .כל אחד מהרוכשים רשאי לרכוש את המניות בתנאים
האמורים ובלבד שסכום הרכישה לא יפחת מ 250-אלפי דולר .בנוסף ,בעלי המניות
הקיימים בחברה ,הזכאים לזכות מצרנות ,יוכלו לרכוש מהמניות כל כמות בתנאים
האמורים ובלבד שכמות זו תהיה נמוכה מהפרו-ראטה שלהם מסך המניות וכן סך
התשלום בגינן לא יפחת מ 100-אלפי דולר.
עד ליום המאזן ,גייסה החברה במסגרת הסכם זה סך של כ 700-אלפי דולר )כ2,709-
אלפי ש"ח( בתמורה ל 11,996-מניות בכורה ג'.
לאחר תאריך המאזן ,גוייס סך נוסף של כ 1,300-אלפי דולר.

זכויות הנלוות למניות
המניות הרגילות מקנות זכות להשתתף ולהצביע בכל האסיפות הכלליות של החברה ,לקבלת דיבידנדים
ומניות הטבה ולהשתתף בחלוקת נכסי החברה בעת פירוקה.
למניות הבכורה ניתנו כל הזכויות השמורות למניות הרגילות של החברה ,וזכויות נוספות הכוללות:
עדיפות בחלוקה ,זכות מצרנות ,זכות סרוב ראשונה על העברת מניות בחברה ,זכות למנות חבר אחד
לדירקטוריון החברה מתוך  5וכן זכות וטו בהתייחס לשורה של פעולות בחברה .לרבות שינוי תקנון
החברה והזכויות הצמודות למניות .שינוי מספר חברי דירקטוריון ,שיעבוד נכסי החברה ,מינוי מנכ"ל
החברה ועוד אשר תעמוד לזכות בעלי מניות הבכורה עד למועד המוקדם מבין הנפקת מניות החברה
לציבור או השלמת עסקת מיזוג או רכישה.

ד.

חלוקת דיבידנד
החברה לא הכריזה ולא חילקה לבעלי מניותיה דיבידנד במזומן מאז הקמתה.

ה.

קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה מוכרים במועד העסקה
לפי שווי הוגן .ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף להון .לחברה נוצר הפרש
בזכות בגין הלוואה מוטבת מבעל השליטה שלא בתנאי שוק .הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת
בעלים ולכן מוצג בסעיף נפרד בהון "קרן בגין עסקה עם בעל שליטה" )ראה באור 20ד'(.
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תשלום מבוסס מניות
א.

הוצאה שהוכרה בספרים
ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים של החברה בעבור שירותים שהתקבלו מעובדיה מוצגת בטבלה
שלהלן:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
סך ההוצאה שהוכרה מעסקאות תשלום מבוסס מניות

197

69

99

עסקאות תשלום מבוסס המניות שהוענקו על ידי החברה לעובדיה מתוארות להלן.
ב.

תוכניות אופציות לרכישת מניות
.1

לחברה תוכנית אופציות לעובדיה הכוללת  10,916אופציות ) 4,900 - 2011אופציות( .התוכנית
הינה בהתאם לסעיף  102המתוקן לפקודת מס הכנסה כך שנבחר מסלול רווח הון.

.2

במהלך 2009 ,הקצתה החברה לעובדים  7,251אופציות הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה
אחת בת  0.1ש"ח ע.נ כנגד תוספת מימוש של  1ו 4-דולר למניה ) 3.775ו 15.1 -ש"ח( למניה.
תקופת ההבשלה של אופציות הינה כדלקמן:
א.

 2,211אופציות יבשילו במיידי.

ב.

 1,200אופציות יבשילו לאורך  48חודשים 25% .בתום  9חודשים מיום ההקצאה והיתרה
ב 6-מנות שוות שיחולקו בתום כל שישה חודשים החל מתום שנה מיום ההקצאה.

ג.

 2,200אופציות יבשילו לאורך תקופה של  48חודשים 25% .בתום שנה מיום ההקצאה
והיתרה ב 6-מנות שוות שיחולקו בתום כל שישה חודשים מתום שנה מיום ההקצאה.

ד.

 640אופציות יבשילו לאורך תקופה של  24חודשים  1/7 -בתום כל רבעון החל מיום 30
ביוני.2009 ,

ההטבה הכוללת המוערכת בגין ההקצאה המתוארת לעיל ,המחושבת בהתאם למודל הבינומי
ולהנחות המפורטות מטה נאמדת בכ 110-אלפי ש"ח.
ההטבה הנ"ל מחושבת על פי נוסחת החישוב של המודל הבינומי המבוססת על סטיות תקן
שנתיות בשיעור של  88.71% - 89.24%שחושבו ליום ההקצאה ובהתבסס על מחיר המניה ביום
ההקצאה  4.59דולר ) 17.327ש"ח( למניה .שיעור היוון שנתי של  3.21% - 3.69%לשנה חושבו
ליום ההקצאה.
.3

במהלך שנת  2010העניקה החברה לעובדים ודירקטורים  3,200אופציות הניתנות למימוש כל
אחת למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח כנגד תוספת מימוש של  4דולר ) 14.196ש"ח( ו 16-דולר
) 56.784ש"ח( למניה.
 25%מהאופציות יבשילו בתום הרבעון הראשון מיום ההקצאה והיתרה ב 6-מנות שוות שיחולקו
כל חצי שנה.
ההטבה הכוללת המוערכת בגין ההקצאה המתוארת לעיל ,המחושבת בהתאם למודל הבינומי
ולהנחות המפורטות מטה נאמדת בכ 66-אלפי ש"ח.
ההטבה הנ"ל מחושבת על פי נוסחת החישוב של המודל הבינומי המבוססת על סטיות תקן
שנתיות בשיעורים של  85.35% - 89.4%שחושבו ליום ההקצאה ובהתבסס על מחיר המניה
ביום ההקצאה  7.72דולר ) 27.398ש"ח( למניה .שיעור היוון שנתי של  2.44% - 3.74%לשנה
חושבו ליום ההקצאה.
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תשלום מבוסס מניות  -המשך
ב.

תוכניות אופציות לרכישת מניות  -המשך
.4

במהלך שנת  2012העניקה החברה לעובדים ודירקטור  7,016אופציות ) 2,417אופציות מתוכן
הוענקו למנכ"ל( הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח כנגד תוספת מימוש
של  35דולר ) 130.655ש"ח( ו 58.35-דולר ) 217.821ש"ח( למניה.
תקופת ההבשלה של האופציות הינה כדלקמן:
א.

 4,617אופציות  25% -מהאופציות יבשילו ביום  1בינואר 2013 ,והיתרה ב 6-מנות שוות
שיחולקו כל חצי שנה.

ב.

 2,399אופציות  -על פני  12מנות רבעוניות שוות.

ההטבה הכוללת המוערכת בגין ההקצאה המתוארת לעיל ,המחושבת בהתאם למודל הבינומי
ולהנחות המפורטות מטה נאמדת בכ 479-אלפי ש"ח.
ההטבה הנ"ל מחושבת על פי נוסח החישוב של המודל הבינומי המבוססת על סטיות תקן שנתיות
בשיעורים של  77.61% - 81.69%שחושבו ליום ההקצאה ובהתבסס על מחיר המניה ביום
ההקצאה  26.5דולר ) 98,924ש"ח( למניה .שיעור היוון שנתי של  1.56% - 1.58%לשנה חושבו
ליום ההקצאה.

ג.

.5

בקשר עם מניות שהוענקו למנכ"ל ,ראה ביאור 20ג'.

.6

בקשר עם הענקות לאחר תאריך המאזן ,ראה ביאור .21

תנועה במהלך התקופות המדווחות
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות ,את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן ואת
השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך השנה השוטפת:
2012
ממוצע
משוקלל
של מחיר
מספר
האופציות
המימוש
ש"ח

2011
ממוצע
משוקלל
של מחיר
מספר
האופציות
המימוש
ש"ח

אופציות למניות לתחילת השנה
אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה
אופציות למניות שמומשו במהלך השנה
אופציות למניות שחולטו במהלך השנה

4,900
7,016
)(688
)(312

21.499
169.840
3.78
3.78

7,340
)(2,440

19.381
15.127

אופציות למניות לסוף השנה

10,916

118.291

4,900

21.113

אופציות למניות אשר ניתנות למימוש לסוף השנה

2,150

25.919

2,113

16.035

ד.

הממוצע המשוקלל של יתרת אורך החיים החוזי של האופציות למניות ליום  31בדצמבר 2012 ,הינו
 2.32שנים ) 1.76 – 2011שנים(.

ה.

טווח מחירי המימוש של האופציות למניות ליום  31בדצמבר 2012 ,ו 2011 -עומד על 3.78 - 230.6
ש"ח.
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פירוטים נוספים לסעיפי הדוחות על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
אלפי ש"ח
א.

הכנסות
הכנסות ממוצרים
הכנסות משירותים )ראה ביאור 20ה'(

ב.

בניכוי השתתפות המדען הראשי
בהוצאות מחקר ופיתוח

2,360
108
1,231
408
169
369
92
472

2,892
249
984
450
69
368
245
416

2,670
439
1,214
405
98
220
248
378

5,209

5,673

5,672

)(767

)(1,257

)(750

4,442

4,416

4,922

119
84
172

132
86
129

-

375

347

-

הוצאות הנהלה וכלליות
שכר עבודה ונלוות
משרדיות ,דואר וטלפון
אחזקת רכב
תשלום מבוסס מניות
פחת
שכר דירה ואחזקה
שירותים מקצועיים
שונות

ו.

414

-

-

הוצאות מכירה ושיווק
פרסום ושיווק
כנסים
ייעוץ

ה.

676
25
)(287

-

-

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
שכר עבודה ונלוות
חומרים
קבלני משנה
אחזקת רכב
תשלום מבוסס מניות
נסיעות לחו"ל
פחת
אחרות

ד.

829

-

-

עלות ההכנסות
קניות
קבלני משנה
עלייה במלאי

ג.

761
68

-

-

607
164
126
28
37
163
307
364

903
141
164
47
195
250
295

658
245
151
42
161
453
178

1,796

1,995

1,888

הוצאות מימון
ריבית ועמלות
הפרשי שער ,נטו
הוצאות מימון בגין מענקים ממשלתיים
הוצאות מימון בגין הלוואה מבעל מניות

29

42
66
316
318

29
132
390
485

36
165
110
59

742

1,036
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הפסד למניה
פרוט כמות המניות וההפסד ששימשו בחישוב ההפסד למניה

2012
כמות
מניות
אלפים
כמות המניות וההפסד
לצורך חישוב הפסד
293
בסיסי ומדולל

הפסד
אלפי ש"ח

6,961

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2011
כמות
הפסד
מניות
אלפי ש"ח
אלפים

278

7,794

2010
כמות
מניות
אלפים

הפסד
אלפי ש"ח

7,180

257

בחישוב ההפסד המדולל למניה לשנים המדווחות לא נכללו האופציות שהונפקו כאמור בביאור  17כיוון
שלהכללתם יש השפעה אנטי מדללת.
באור - :20

עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ליום  31בדצמבר
2011
2012
אלפי ש"ח

ב.

חייבים ויתרות חובה )ראה ה' להלן(

47

הלוואה מבעל מניות )ראה ד' להלן(

1,280

1,278

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

2012

ג.

-

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2011
אלפי ש"ח

2010

הכנסות ממכירות לחברה כלולה )בניכוי חלק יחסי מרווח שטרם
מומש( )ראה ה' לעיל(

294

-

-

הכנסות דמי ניהול מחברה כלולה )ראה ה' לעיל(

68

-

-

שכר ונלוות למנכ"ל )כולל הוצאות נלוות ותשלום מבוסס מניות(

602

707

654

הוצאות מימון בגין הלוואה מבעל מניות

318

485

59

התקשרות עם המנכ"ל
ביום  2ביולי 2009 ,אישר דירקטוריון החברה את מינויו של המנכ"ל החדש ,מר אייל בראור.
בהתאם להסכם ההעסקה של המנכ"ל ,עם סיום העסקתו יהיה זכאי המנכ"ל למענק הסתגלות בגובה
השכר האחרון עבור כל שנת ותק אך לא יעלה על  4שנים.
בנוסף ,הוענקו למנכ"ל  5,000מניות רגילות של החברה אשר כפופות למנגנון רכישה חוזרת לפיו החברה
יכולה לרכוש בחזרה את המניות שטרם הבשילו בתמורה לע.נ של המניות .ההבשלה של המניות תהיה
על פני תקופה של  4שנים כפוף להמשך העסקתו של המנכ"ל.
המניות האמורות הוענקו ביום  1במאי 2010 ,ותקופת ההבשלה החלה ביום  1ביולי.2009 ,
השווי ההוגן של המניות ביום ההענקה הסתכם לכ 160-אלפי ש"ח.
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עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -המשך
ד.

הלוואה מבעל מניות
ביום  15בספטמבר 2010 ,קיבלה החברה הלוואה מבעל מניות שלה בסך  400אלפי דולר )כ 1.5-מיליון
ש"ח( .טרם נקבעו מועדי פרעון.
יתרת ההלוואה בדוחות הכספיים מייצגת את העלות המופחתת של ההלוואה המבוססת על שווייה ההוגן
במועד נטילתה ,ההפרש בין קרן ההלוואה לבין שווייה ההוגן במועד נטילתה נזקף לקרן בגין עסקה עם
בעל שליטה.

ה.

עסקאות עם חברה כלולה
 .1החברה חתמה עם נוירוקר על הסכם שירות לפיו תעניק החברה לנוירוקר שירותי ניהול ,שיווק,
תמיכה ושירותי הנהלה מסויימים בתמורה לדמי ניהול כמוגדר בהסכם.
 .2החברה מכרה לנוירוקר שתי מערכות )שוויין ההוגן נאמד בכ 100 -אלפי דולר( בתמורה ל50 -
אלפי דולר ו 10,000 -מניות רגילות של נוירוקר במחיר של  5דולר למניה.

ו.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
הדירקטורים והמנהלים הבכירים בחברה זכאים ,בנוסף לשכר ,להטבות שלא במזומן )כגון רכב ,ביטוח
מנהלים וכו'( .כמו כן ,החברה מפקידה עבורם כספים במסגרת תוכנית להטבה מוגדרת לאחר סיום
העסקה .בהתאם לתנאי התוכנית ,גיל הפרישה לדירקטורים ולמנהלים בכירים הינו .67
המנהלים הבכירים משתתפים גם בתוכנית כתבי האופציה למניות של החברה )ראה באור .(17
הטבות לאנשי מפתח ניהוליים אשר מועסקים בחברה:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
סכום
סכום
סכום
מספר
מספר
מספר
אנשים אלפי ש"ח אנשים אלפי ש"ח אנשים אלפי ש"ח
הטבות לעובדים לטווח קצר
הטבות לאחר סיום העסקה
הטבות אחרות לטווח ארוך
תשלום מבוסס מניות

1
1
1
1

621
41
51
94

1
1
1
1

654
43
28
57

1
1
1
1

639
43
34
55

1

807

1

782

1

771

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים אשר אינם מועסקים בחברה:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2010
2011
2012
סכום
סכום
סכום
מספר
מספר
מספר
אנשים אלפי ש"ח אנשים אלפי ש"ח אנשים אלפי ש"ח
סה"כ הטבות בגין דירקטורים
שאינם מועסקים

26

3

31

2

11

2

25
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אירועים לאחר תאריך המאזן
ביום  17במרס 2013 ,אישר דירקטוריון החברה כדלקמן:
א .הענקה של  2,700אופציות לעובדים הניתנות למימוש כל אחת למניה רגילה אחת בת  0.1ש"ח ע.נ כנגד
תוספת מימוש של  35דולר ) 128.8ש"ח( למניה.
האופציות יבשילו בחמש מנות שנתיות שוות על פני תקופה של חמש שנים החל מיום  1בינואר.2014 ,
ההטבה הכוללת המוערכת בגין ההקצאה המתוארת לעיל ,המחושבת בהתאם למודל בלק אנד שולס
ולהנחות המפורטות מטה נאמדת בכ 203-אלפי ש"ח.
ההטבה הנ"ל מחושבת על פי נוסחת החישוב של מודל בלק אנד שולס המבוססת על סטיית תקן שנתיות
בשיעור של  81.6%שחושבה ליום ההקצאה ובהתבסס על מחיר המניה ביום ההקצאה  26.48דולר
) 97.47ש"ח( למניה .שיעור היוון שנתי של  1.96%לשנה חושב ליום ההקצאה.
ב.

הענקה של אופציה ליו"ר הדירקטוריון של החברה הניתנת למימוש למניות של החברה אשר יהוו 2.5%
מהון החברה בדילול מלא ליום ההענקה וזאת כנגד תוספת מימוש של  .0.01ש"ח למניה .השווי ההוגן של
האופציה הנ"ל למועד ההענקה הינו בסך כ 234 -אלפי דולר )כ 863 -אלפי ש"ח(.
האופציה תבשיל לאורך תקופה של שנה וחצי ,כך ש 2/3 -מהמניות יהיו ניתנים לרכישה מיידית והיתרה ב-
 6מנות שוות בתום כל רבעון החל ממועד ההענקה.
ההענקה הנ"ל כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

באור  - 22מידע נוסף בדבר חברות מאוחדת במישרין על ידי החברה

מדינת
התאגדות

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
הצבעה
%

סכומים שהעמידה
החברה לחברה
מאוחדות
הלוואות ערבויות
אלפי ש"ח

היקף
ההשקעה
בחברה
מאוחדת

2012
ארה"ב

נוירוניקס אינק) .חברה לא פעילה(

100

-

-

-

2011
ארה"ב

נוירוניקס אינק) .חברה לא פעילה(

100

-

-

-

........................
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2013  במאי5
לכבוד
נוירוניקס בע"מ
16 .ד.ת
20692 יקנעם
. נ.א.ג
 "החברה"( – טיוטת תשקיף של החברה: נוירוניקס בע"מ )להלן:הנדון
: הרינו לאשר בזה כי,לבקשתכם
,הזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים בטיוטת התשקיף ולמניות הקיימות בהון החברה
 על פיו, תוארו נכונה בטיוטת התשקיף החברה,בהנחת השלמת הצעת ניירות הערך על פיו
 "טיוטת:רשאית החברה להציע את ניירות הערך הנכללים בטיוטת התשקיף )להלן
.("התשקיף

.א

 לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המוצעת בטיוטת,לדעתנו
.התשקיף

.ב

.הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בטיוטת התשקיף

.ג

.אנו מסכימים שחוות דעת זו תיכלל בתשקיף
,בכבוד רב
 עו"ד,רון מוסברג

 עו"ד,הדר סלומון
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הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם
החברה מעריכה ,כי תישא בהוצאות נלוות לעריכת תשקיף זה בסכום משוער של כ __ -אלפי ש"ח.
בהתאם להוראת סעיף 4א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התשס"ו ,2005-החברה שילמה רשות לניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום התשקיף.
תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף בסכומים
ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.
פרטים אודות עמלות שתשלם החברה למשקיעים מסווגים ולמשקיעים מוסדיים )אם וככל שתציע
החברה ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה( ,כאמור בפרק  2לתשקיף.
פרט לאמור לעיל לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות הערך
המוצעים על פי תשקיף זה.

10.3

עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מתקנון החברה ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה ,עומדים
לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות ,במשרדי החברה ,ברחוב דרך השלום  ,4תל אביב.
התשקיף .כמו כן ,עותק מתשקיף החברה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של הרשות לניירות
ערך שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :

פרק  - 11חתימות
החברה:
נוירוניקס בע"מ
החתם המתמחר:
לידר הנפקות ) (1993בע"מ

