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כחברת מחקר ופיתוח ועל רקע העדר הוודאות בהצלחת פיתוח מוצריה השונים ו/או בהחדרתם לאור אופייה של החברה 

לשוק הרלוונטי, במקרה של כישלון בפיתוח הטכנולוגי של מוצריה של החברה ו/או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים 
ה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי, עלולה השקעת החברה מהרשויות הרגולטוריות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצרי

לטמיון. כמו כן, כחברת מחקר ופיתוח נדרשת החברה לגיוסי הון עד ליצירת תזרים  תבפיתוח מוצריה הרפואיים לרד
לפרטים אודות התוכנית התקציבית של מזומנים חיובי פרמננטי ממכירת מוצריה לשם מימון הוצאותיה השוטפות. 

  .להלן 6.17סעיף  וחודשים עוקבים למועד התשקיף, רא 12פה של החברה לתקו
  

 פי-על ערך ניירות לרכוש להתחייב או לרכוש ואין, לציבור הערך ניירות להנפקת ערך ניירות רשות היתר ניתן טרם
  .התשקיף בטיוטת הנכללים בפרטים שינויים ייתכנו. התשקיף טיוטת

  
  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ

Orscan Technologies Ltd.  
  

  לציבור הנפקה תשקיף
  
  של

  
  ; )״רגילות ״מניות: להלן( החברה של ע״נ ללא, שם על רשומות, רגילות מניות] ---- [ עד
  
  ושל              

  
 מניות ]---- [ לעד למימוש הניתנים, שם על רשומים), ״)1 סדרה( אופציה ״כתבי: להלן) (1 סדרה( אופציה כתבי ]---- [ עד

) 1 סדרה( אופציה כתב כלש כך, בכלל ועד, ]---- ], [---- ]ב[---- [ ליום ועד למסחר רישומם מיום החל, מסחר יום בכל רגילות
 תשקיף.ב 2בפרק .א' 2.13.2כמפורט בסעיף  מימוש מחיר של במזומן תשלום כנגד אחת רגילה למניה למימוש ניתן יהיה
 זכות בו למחזיק יקנה ולא בטל ויהא יפקע) כולל( ]---- [ ],---- ]ב[---- [ ליום עד ימומש לא אשר), 1 סדרה( אופציה כתב

מניות  קבלתביום הקובע ל )1למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה (סדרה  .החברה כלפי כלשהי
 הלן:הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ״ל יקרא ל

  ; חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור ״אירוע חברה״).
  
  ושל              

  
 מניות ]---- [ לעד למימוש הניתנים, שם על רשומים, ״))2 סדרה( אופציה ״כתבי: להלן) (2 סדרה( אופציה כתבי ]---- [ עד

) 2 סדרה( אופציה כתב שכל כך, בכלל ועד, ]---- ], [---- ]ב[---- [ ליום ועד למסחר רישומם מיום החל, מסחר יום בכל רגילות
. תשקיףב 2בפרק ' א.2.13.2כמפורט בסעיף  מימוש מחיר של במזומן תשלום כנגד אחת רגילה למניה למימוש ניתן יהיה
 זכות בו למחזיק יקנה ולא בטל ויהא יפקע) כולל( ]---- ], [---- ]ב[---- [ ליום עד ימומש לא אשר), 2 סדרה( אופציה כתב

של אירוע חברה ביום הקובע  )2. למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי אופציה (סדרה החברה כלפי כלשהי
 ;חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור כהגדרתו לעיל.

  
  

 הזמנות שהגישו המזמינים לכלל להקצות רשאית החברה תהא, ההצעה בתקנות כהגדרתה, יתר חתימת תהא בו הבמקר
 שלא בהיקף הערך ניירות של נוספת כמות, העניין לפי, ממנו הגבוה במחיר או החדש האחיד במחיר או האחיד במחיר
, נוספות מניות ]---- [ על יעלה שלא בהיקף לומרכ( זה תשקיף פי על שהוצעה מהכמות) 15%( אחוזים עשר חמישה על יעלה

  יוקצו אשר), "הנוספת ההקצאה": להלן) (נוספים) 2 סדרה( אופציה כתבי ]---- [ וכן נוספים) 1 סדרה( אופציה כתבי ]---- [
  .תשקיףב 2בפרק  2.3.4 לסעיף בהתאם

  
  

  ניירות הערך מוצעים כדלהלן:
  

 ערך ניירות הצעת אופן( ערך ניירות בתקנות כמפורט אחידה הצעה של ןבאופ תעשה תשקיףה פי על ערך ניירות הצעת
 כתבי ]---- [ עם ביחד רגילות מניות ]---- [ יוצעו התשקיף במסגרת. )ההצעה״ ״תקנות: להלןלעיל ו( 2007- תשס״ז), לציבור
  :כדלקמן הינו יחידה כל שהרכבכ), ״היחידות״: להלן( יחידות ]---- [ -ב) 2כתבי אופציה (סדרה  ]---- [ - ו) 1 סדרה( אופציה

  
  

  של כולל במחיר למניה ש״ח]---- [ של במחיר מניות]---- [  ש״ח]---- [

  תמורה ללא) 1 סדרה( אופציה כתבי]---- [  תמורה ללא

  תמורה ללא) 2 סדרה( אופציה כתבי]---- [  תמורה ללא
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  ליחידה המינימאלי המחיר סה״כ  ש״ח]---- [

  
  . ש״ח]---- [ הינו המוצעת חתא רגילה למניה האפקטיבי המחיר
 על מבוסס) 1 סדרה( אופציה כתב כל של האמור השווי. ש״ח]---- [ הינו המוצע) 1 סדרה( אופציה כתב של הכלכלי השווי
 ביחד מונפקת מניה כאשר), ״הבורסה״: להלן( בע״מ אביב בתל ערך לניירות הבורסה בהנחיות שנקבעה החישוב נוסחת

  . ]---- [ הינו השנתי ההיוון ושיעור 1]---- [ הינה השבועית התקן כשסטיית, )1(סדרה  אופציה כתבי עם
 על מבוסס) 2 סדרה( אופציה כתב כל של האמור השווי. ש״ח]---- [ הינו המוצע) 2 סדרה( אופציה כתב של הכלכלי השווי
 התקן כשסטיית, )2(סדרה  אופציה כתבי עם ביחד מונפקת מניה כאשר, הבורסה בהנחיות שנקבעה החישוב נוסחת

 . ]---- [ הינו השנתי ההיוון ושיעור 1]---- [ הינה השבועית
  

 ותיסגר 09:30 בשעה, 2013 ],---- [-ב]---- [ -ה]---- [ ביום תפתח מכרז של בדרך לציבור המוצעות ליחידות החתימות רשימת
  .17:00 בשעה יום באותו

  
נון הבורסה וההנחיות מכוחו ולפיכך, חלות על החברה החברה הוכרת כחברת מחקר ופיתוח כהגדרת מונח זה על פי תק

לפרטים אודות תנאים לרישום למסחר של חברת מחקר ופיתוח ע"פ דרישות כקבוע בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו (
  ] בפרק  בתשקיף).---- ראו סעיף [תקנון הבורסה ועמידת החברה בהם 

  

א, 245א או 227, 233, 232, 229-231 ,182 (ג),121, 89 ,87 א),(52סעיפים להחברה קבעה בתקנונה הוראות המתייחסות 
  "). חוק החברות(להלן: " 1999 - לחוק החברות, התשנ"ט 320-ו, 275עד  268, 255, 240

  
  הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעת ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור. 

  
רוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברת מחקר ופיתוח הפועלת גם ההשקעה בניירות הערך המוצעים של החברה כ

 והנובעים הקשורים הסיכון גורמי יובאו להלןבתחום מחקר ופיתוח של מכשירים רפואיים אשר טרם החל שיווקם. 
 :החברה של העסקיות תוצאותיה על מהותית השפעה להם להיות עשויה ואשר החברה של פעילותה מימתחו
  :ענפיים סיכון גורמי

מתקדמים על  וקוסמטיים  פיתוח מכשירים רפואיים -פיתוח וייצור מכשור רפואי מתקדם על ידי מתחריה של החברה  )א(
החברה, עלול לנגוס בחלקה של החברה  ידי מתחרותיה של החברה, אשר יהוו תחליף נאות ו/או מתקדם יותר למוצרי

 פעילות החברה מושפעת -רי החברה על ידי גופי הפיקוח הרלבנטים מדיניות אישור מוצ )ב( בשווקי היעד אליהם תפנה;
באישור ייצור ושיווק של  ממדיניות גופי הפיקוח השונים לאישור מוצריה בשווקי היעד, באופן שסירוב לאשר או עיכוב

 -ואיים מדיניות החזר הוצאות של מבטחים רפ  )ג( מוצר אותו מפתחת החברה יפגעו בתוצאותיה הכספיות של החברה;
) רפואיים, בקשר עם reimbursementבגין הליך רפואי בו ,( תושפע ממדיניות מבטחיםבתחום הרפואי פעילות החברה 

ייעשה שימוש במוצר החברה וממגבלות אפשריות בקשר עם סכום החזר ההוצאות  זכאות מבוטחיהם להחזר הוצאות
שימוש במוצר אותו  בסכום נמוך בגין הליך רפואי בו נעשהבאופן שאי זכאות מבוטחים להחזר או החזר הוצאות  כאמור,

חוסר ודאות בנוגע לקבלת  )ד( ;החברה מפתחת החברה, יפגעו ביכולת השיווק של המוצר ובתוצאותיה הכספיות של
 תסתיימנה ברישום פטנט ו/או ידי החברה-אין ודאות כי בקשות לרישום פטנט שהוגשו על - פטנטים והגנה על קניין רוחני 

החברה שנרשמו, דבר העלול להוביל לכך שמתחרותיה של  כי לא יהיו ניסיונות מצד צדדים שלישיים לתקוף פטנטים של
החברה באופן שיפגע ביכולת החברה להתחרות בשוק גם לאחר תחילת שיווק  החברה ייצרו מוצרים הזהים למוצרי

מוצרים חדשים   לויות ביכולתה לפתח בכל עת מערכותתוצאות פעילותה של החברה ת - שינויים בטכנולוגיה  )ה; (המוצר
פרי באופן שיאפשר תחרות מוצלחת עם  ולשווקם על בסיס מסחרי. אין כל ודאות, כי פעילות המחקר והפיתוח תישא

הפיתוח ורישום הפטנט על מוצרי החברה יעלה בידי צדדים שלישים  מוצרי המתחרים. בנוסף, יתכן, כי לאחר השלמת
 בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר לעקוף את זכויות החברה המוגנות בפטנט, דבר העשוי ם חלופייםלפתח מוצרי

 - שינויים ברגולציה, היתרים ותקינה בינלאומית   )ו( ;להגביר את התחרות במוצרי החברה ולהקטין את רווחיה הצפויים
ינוי בסביבה הרגולטורית ביחס למוצרי החברה, מקומיים ובינלאומיים. ש שיווק מוצרי החברה כפוף לתקנים שונים,

 עמידת החברה ויצרניה בתנאי התקינה האמורה עשוי להטיל מגבלות שונות על פעילות החברה, לרבות שינוי ו/או אי
החברה עלולה  -ידי צד שלישי  - הפרת זכויות של צד שלישי ו/או על )ז( ;לרבות על מתן אישורים בעתיד לשיווק מוצריה

 של הרוחני בקניין לזכויות יטענו שלישיים שצדדים הסיכון קרי, בקניין רוחני של צד שלישי בגין הפרת בעלותלהיתבע 
מפני תביעות אלה. כמו כן, הדבר עלול לפגוע  . הדבר עלול לגרום לחברה להוציא הוצאות משמעותיות לצורך הגנההחברה

ישי עלול להפר את זכויות החברה בקניין הרוחני שלה. בנוסף, צד של ביכולתה של החברה לפתח ולמכור את מוצריה.
 החברה להוציא הוצאות משמעותיות לצורך אכיפת זכויותיה והגנה מפני הפרות כאמור. על מנת הדבר עלול לחייב את

חברות בתחום פעילותה של  לצמצם את הסיכון האמור, החברה עורכת חיפושים במקורות שונים, הכוללים פרסומים של
ביצוע ניסויים קליניים בתחום הרפואי,  –קשיים בביצוע ניסויים קליניים )ח( וסריקת פטנטים ובקשות פטנטים. החברה,

ביחס למוצרי החברה עלול להתעכב או להיעצר בשל סיבות שונות, לרבות אי קבלת  במסגרת תהליך המחקר והפיתוח
החברה חשופה  - התפתחויות טכנולוגיות בתחום (ט) ;רגולטורים, חוסר היענות להשתתפות בניסויים אלו אישורים

 להתפתחויות טכנולוגיות נוספות בתחום אשר עלולות לבטל את היתרונות הנוכחיים של החברה בפיתוח מוצריה;
   :לחברה ייחודיים סיכון גורמי

ידיעת , למיטב עוסקתהבינלאומית  ה, אשר הינה חברAlma Lasers -לחברה תלות ב - Alma Lasers - תלות ב(א) 
היחיד המהותי שהינה, נכון למועד התשקיף, הלקוח  הרפואית האסתטיקה בתחום לייזר מכשירי וייצור בפיתוח החברה,

של החברה,  FaceVision-, הינה המייצרת, המשווקת והמפיצה הבלעדית של מוצר הAlma("ׁ  .Alma(להלן:" של החברה
למעט בישראל.  בעולם,הינה המשווקת היחידה של המוצר , ClearVision3D .Almaתחת השם  Almaי המשווק על יד

עלול לפגוע בהכנסות  Alma. סיום ההתקשרות עם Almaמהכנסות החברה נובעות מהתקשרותה עם  %91 -למעלה מ
במהלך  יריב עוז וגב' עינת קדרוןפרישתם או סיום תפקידם של מר  - אנשי מפתח  (ב) החברה ומצבה הכספי באופן מהותי.

                                                            
  .המשתייך לענף הביומד מכשור רפואי,תת ענף ת התקן מתייחסת לסטיי 1
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; הקרובה, עלולה לגרום לעיכוב לוח הזמנים הצפוי של החברה או אף לפגיעה באפשרות השלמת פיתוח מוצריההתקופה 
הכרוכות בכך, עלול להשית  כל עיכוב בתוכנית העבודה של החברה, מכל סיבה שהיא, על העלויות הרבות - קשיי מימון )ג(

העלול למנוע את השלמת פיתוחם עקב היעדר  ןעל החברה הוצאות נוספות בקשר עם פיתוח מוצריה ושיווקם באופ
החברה להבטיח, כי היא תצליח לגייס מימון נוסף לצורך פעילותה, אם  מקורות מימון נדרשים. במקרה זה, אין ביכולת

השלמת  )ד( ;אמצעי מימון בנסיבות כאמור עלול להביא להפסקת פעילותה העסקית של החברה וכאשר זה יידרש. היעדר
לחברה תכניות לפיתוח מוצרים המבוססים על טכנולוגיות החברה, כאשר אין כל ודאות כי  - ם של החברה פיתוח מוצרי

 אין ודאות כי למוצר החברה יהיה ביקוש המצדיק את - ביקוש למוצרי החברה ומחיריהם  )ה; (פיתוחם יסתיים בהצלחה
בנוסף, אין ודאות לגבי עלות  וונת החברה לפתח.ייצורו ושיווקו של המוצר. הדבר אמור גם לגבי מוצרים נוספים אשר בכ

- על/או ו שלישי צד של זכויות הפרת (ו)  ;לכשיוחל שיווקם ייצור המוצרים הנוספים והמחיר אותם ניתן יהיה לקבל בגינם
 עלולה להיתבע בגין הפרת בעלות בקניין רוחני של צד שלישי. הדבר עלול לגרום לחברה להוציא החברה - שלישי צדידי 

הוצאות משמעותיות לצורך הגנה מפני תביעות אלה. כמו כן, הדבר עלול לפגוע ביכולתה של החברה לפתח ולמכור את 
להוציא הוצאות  לגרום לחברהמוצריה. בנוסף, צד שלישי עלול להפר את זכויות החברה בקניין הרוחני שלה. הדבר עלול 

כדוגמת רכיבי  -שינויי יצרן של רכיבים במערכת  )ז( ;אמורכ הפרות מפני והגנה זכויותיהמשמעותיות לצורך אכיפת 
דולי המצלמות ו/או כל רכיב אלקטרוני, אשר ידרשו מהחברה לספק פתרונות חשמליים, מכאניים, תכנוניים ותאורה ומ

ת לאוכלוסיות בסיכון גבוה לחלות בסרטן עור מסוג מלנומה. הפסק - ביטול החזר ביטוח רפואי בארה"ב  וכדומה; (ח)
 -ביטוח כאמור, עלולה לפגוע בפוטנציאל שוק היעד העתידי (בארה"ב) אליו מכוונת החברה בפיתוחה את מוצר ה

SkinVision ;(ט) נכון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה, לא קיים סטנדרט למדידת  - סטנדרט למדידת היקפים
. יתכנו SoleVision IIכנס באמצעות פיתוח המוצר קפים לטובת טיפולי הצרת היקפים, שוק אליו החברה מכוונת להייה

שינויים בדרישות השוק אל מול המוצר כפי שהוא מפותח על ידי החברה כיום בהתאם להגדרות קיימות. שינוי כאמור 
אי הצלחת הניסויים הקליניים  -ניסויים קליניים עלול לפגוע בלוחות הזמנים הצפויים להשלמת פיתוח המוצר ושיווקו; (י)

  ; SkinVision IIותם תערוך החברה בעתיד עלול להשפיע מהותית לרעה על פיתוח המוצר א
    : מקרו יכוניס
עשויים להשפיע באופן  שינוי במצב הביטחוני והמדיני בישראל ובמצב המשק כפועל יוצא מכך - שינוי במצב הביטחוני  )א(

ובאופן זה להקשות על גיוס כספים הדרושים  רהישיר על מצב ההשקעות בחברות מחקר ופיתוח בישראל כדוגמת החב
 - שפל בשווקים  )ב( על יצירת שיתופי פעולה עם גורמים שלישיים; לשם מימון תכניות המחקר והפיתוח של החברה וכן

בשווקי ההון בעולם, עלול להקשות על  שפל בשוקי ההון בארץ ובעולם ומשבר כדוגמת המשבר הכלכלי האחרון ששרר
ם להקשות על תנאי המימון שתשיג החברה, ככל ילכך וכן עלול לגייס מקורות מימון נוספים לכשתידרשהחברה בעתיד 

  .לתשקיף 6.26 ראו בסעיף של החברה לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון  שתשיג.
  
  

של היחיד המהותי נכון למועד התשקיף, הלקוח , כאמור לעיל, אשר הינה Almaלחברה יש תלות מהותית בחברת 
מתוך  Alma - בתשקיף. להלן נתונים בדבר שיעורי המכירות ל 6בפרק (א) 6.26.2 -ו 6.8.7פים החברה. לפרטים ראו סעי

   המצורפים לתשקיף: 2013 ביוני 30נכון ליום החברה כלל המכירות של החברה לפי הדוחות הכספיים של 
חודשים שה ילתקופה של ש 

 שנסתיימו ביום 
בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

30.6.2013 2012 2011 

מכלל המכירות שהחברה Alma   - שיעור המכירות ל
  ביצעה

96%  91%  --- 

  
  
  

  
להלן פרטים אודות מחירים שנקבעו בעסקאות במניות החברה ובהקצאות פרטיות של מניות החברה שנעשו בשנתיים שקדמו 

בהנפקה על פי תשקיף זה (בהנחה שמחיר היחידה הינו י הצפוויותר מהמחיר למניה  10%-למועד התשקיף והינם נמוכים ב
   המחיר המזערי ליחידה):

 סוג
 העסקה

   מועד
 ההתקשרות

 מועד
  ההקצאה/
ההעברה 
 בפועל

 כמות
 המניות

 השיעור
שמהוות 

מהון 
המניות 
המונפק 
 בחברה
 לפני

 ההנפקה 

 השיעור
שמהוות 

מהון 
המניות 
המונפק 
 בחברה
 לאחר

 ההנפקה 
 תמורה
כוללת 

 רמחי
  למניה
 

 פרטית הקצאה
 שווי

חברה 
על פי 
עסקת 
מכירת 
  מניות
 

 פרטים
נוספים 
אודות 
 העיסקה

 שווי
חברה 
("לפני 

הכסף") 

 שווי
חברה 

("אחרי 
הכסף") 

הקצאת 
מניות 

במסגרת 
הסכם 
 השקעה

  (*) II  - ה

במאי  1
2012 

במאי  1
2012 

1,002,400 10% ] ---[ 

400 
  אלפי
דולר 

)*(* 

0.399 
 לר דו

4,200 
אלפי 
 דולר

4,870 
אלפי 

 *)*דולר(
 --- 

ראו 
סעיף 
3.2.2 
 3בפרק 

 בתשקיף

  בתשקיף. 3בפרק  3.2.2, ראו סעיף  II -(*) לפרטים אודות הקצאת המניות במסגרת הסכם ההשקעה ה
סעיף המדען הראשי. לפרטים ראו אלפי דולר מ 270קיבלה החברה מענק בסך של  II - -לאחר ביצוע הקצאת המניות במסגרת הסכם ההשקעה ה (**)

  בתשקיף.  6בפרק  6.9.9 - ו 6.12 סעיף ,3בפרק  3.2.2

  

  



 2013בנובמבר  11 מיוםֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  )אביב בע"מ-לבורסה לניירות ערך בתללרשות ניירות ערך ו 6לציבור (טיוטה מספר  ֹ ֹ 1 טיוטה מס'
 

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ו 2012- ו 2011להלן נתונים בדבר דו"ח רווח והפסד ותזרים המזומנים של החברה לשנים 
   ):דולר(באלפי  (באלפי דולר) 2013ביוני  30ביום 

מו לשישה חודשים שנסתיי 
ביוני 30ביום   

בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

2013 2012 2011 

 ---  137  268 רווח (הפסד) גולמי

)649(  )221( רווח (הפסד) מפעולות רגילות  )715(  

)666(  )244( רווח (הפסד) נקי   )683(  

 549 529  204  תזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת

לתשקיף. 6בפרק  6.28סעיף מצב ענייני החברה בלפירוט ראה הסברי הדירקטוריון על   

  
 2012בדצמבר  31 ליוםא' לדוחות הכספיים של החברה 1לביאור חשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב  רואי
אלפי דולר  666לפיהם לחברה הפסד בסך , דבר הפסדי החברהב בתשקיף, 9, המצורפים כפרק 2013ביוני  30 וליום

 244וכן לחברה הפסד בסך  2012בדצמבר  31אלפי דולר בשנה שנסתיימה ביום  529מפעילות שוטפת בסך  ותזרים שלילי
כמו כן, . 2013 ביוני 30חודשים שנסתיימו ביום ה שת אלפי דולר בש 204אלפי דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך 

 בבאור המפורטים נוספים גורמים עם יחדגורמים אלו,  אלפי דולר. 7בסך של  2013ביוני  30לחברה גרעון בהון נכון ליום 
. "חי כעסק" החברה של קיומה המשך בדברם אצל רואי החשבון של החברה משמעותיי ספקות מעוררים "ל,הנ

 ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא הכספיים בדוחות .הנ"ל אוריבב מפורטים אלה לעניינים בקשר ההנהלה תוכניות
לפרטים  כעסק חי. ולפעול להמשיך תוכל לא החברה אם דרושות ותהיינה שיתכן וסיווגם תוההתחייבויו הנכסים

  לתשקיף. 9נוספים ראו בפרק 
  

 10%- במחירי מימוש הנמוכים בלמעלה מ עיקרי תכנית האופציות לעובדים ונותנים שירותים בחברהאודות לפרטים 
   לתשקיף. 3.3המזערי ליחידה) ראו בסעיף  מהמחיר למניה בהנפקה (בהנחה כי המחיר ליחידה הינו המחיר

  
  בתשקיף. 6.28להסברי הדירקטוריון בנוגע לתוצאות העסקיות של החברה ראו בסעיף 

  
   .בתשקיף 8.1למעט כמפורט בסעיף  לא מתקיימות עסקאותבה בין החברה לבין בעלי עניין 

  
  .על פי תשקיף זה יםהמוצעכל ניירות הערך עבור הצפויה ההנפקה מהתמורה ] --- [%- פקה מהוות כסך כל הוצאות ההנ

  
   התשקיף אינה מובטחת בחיתום.ניירות ערך על הצעת 

  
  .מ"בע חיתום פיננסים כלל מתמחר: חתם

  
ובאתר   v.ilwww.magna.isa.goבכתובת באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ניתן לעיין בנוסח המלא של התשקיף 

   http://maya.tase.co.ilהבורסה 
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   1  -  א

  

  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ

  (בתשקיף זה "החברה")

  מבוא – 1פרק 

  
 כללי 1.1

  

פרטית כחברה  1999- חוק החברות, התשנ"ט על פי  בישראל 2010 ביוני 21ביום החברה נתאגדה 

   מוגבלת במניות.

*  

  הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעת ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.   

*  

  

  תרים ואישוריםהי  1.2

  

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך   

  על פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום התשקיף.

*  

עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים 

  .הראשון שלאחר תאריך התשקיף

*  

רה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אין בהית  

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

*  

למסחר את המניות הקיימות בהונה של החברה במועד נתנה את אישורה לרשום בה הבורסה 

ת והנוספההקצאות וצעות על פי תשקיף זה (לרבות במסגרת פרסום תשקיף זה, את המניות המ

) וכן את המניות שתנבענה ממימוש כתבי 2-ו 1; כתבי אופציה (סדרות להלן) 2.3.4כמפורט בס"ק 

אופציות לא את המניות שתנבענה ממימוש כן ו) 2וכתבי האופציה (סדרה   )1האופציה (סדרה 

(להלן ביחד בסעיף  להלן) 3.3(כמפורט בסעיף , ברהונותני שירותים בחם ו לעובדיקצשהו סחירות

  "). ניירות הערךזה: "

החזקות  הרישום למסחר של ניירות הערך מותנה בקיום פיזור מזערי במניות, ובקיום שווי ושיעור

בדבר ביצוע פעולות  1מיידי דוחפרסום בולתשקיף  2.7ציבור מינימאליות במניות, כמפורט בסעיף 

כמו כן,  .")הדוח המיידי(להלן: " לתשקיף 2.7ום למסחר כמפורט בסעיף לפני הרישמסוימות 

למסחר של ניירות הערך מותנה בכך שהחברה תודיע בדוח המיידי, כי ההון העצמי של רישום 

  מיליון ש"ח לאחר הרישום למסחר.   8 - החברה לא יפחת מ

*  

                                                           
 .או בין במסגרת דוח מיידי נפרד תוצאות ההנפקהפרסם החברה אודות מיידי שתבמסגרת דוח בין  1
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   2  -  א

מנותם או לשלמותם, לפרטים המובאים בתשקיף או למהי אין לראות באישור הבורסה אישור

ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או על 

  המחיר בו הם מוצעים.

  

מכוחו. לפיכך,  החברה הוכרה כחברת מחקר ופיתוח, כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה וההנחיות

 לגבי חברות מחקר ופיתוח הבורסה וההנחיות מכוחוחלות על החברה הדרישות הקבועות בתקנון 

השנים שקדמו למועד הבקשה  . החברה השקיעה במחקר ופיתוח, במהלך התקופה של שלוש(מו"פ)

את אישור המדען הראשי במשרד  מיליון ש"ח וכן קיבלה 3לרישום למסחר, סך העולה על 

ברה במחקר ובפיתוח כאמור ההשקעות שביצעה הח בסכומי התעשייה, המסחר והתעסוקה, המכיר

החברה ובו היא מתכוונת לעסוק בתקופה שלאחר הרישום למסחר  לעיל. התחום העיקרי בו עוסקת

מחקר ופיתוח של מערכות צילום דו מימדיות ותלת מימדיות באמצעות הינו  פי תשקיף זה,- על

השוק טיקה ותאסהדמיה דיגיטלית (לא פולשנית) לצורך ניווט ואנליזה כלל גופית לטובת שוק ה

סיוע לרופאים באבחון מוקדם של סרטן העור, לרבות מסוג  –הרפואי, בדגש על דרמטולוגיה 

  .מלנומה

  

  החברההון   1.3

  נכון למועד פרסום התשקיףהמונפק והנפרע של החברה הון המניות   1.3.1

  

  הון מונפק ונפרע    הון רשום      סוג המניות    

111,002,400      40,000,0001     ללא ערך נקובמניות רגילות בנות 
  

  ")המניות(להלן: "

  כל המניות בהון המונפק והנפרע של החברה הינן נפרעות במלואן.

  

  של החברה המיוחס לבעלי המניות עצמי ההון מרכיבי ה  1.3.2

   )דולר ארה"ב אלפיב( 2013 ביוני 30ליום 

  

  3  הון מניות

 1,589  פרמיה על מניות

   
 )1,599(  יתרת הפסד

   
 )7( הוןרעון יגסה"כ 

  

ההון העצמי  ,למעט הפסד שוטף שנצבר ,2013ביוני  30יצוין כי לאחר תאריך הדוחות הכספיים ליום    1.3.3

ביוני  30של החברה לפני הרישום למסחר לא השתנה יחסית להון העצמי של החברה נכון ליום 

  לעיל. 1.3.2כמפורט בסעיף  ,2013

                                                           
1
  להלן. 3.2.3לפרטים ראו בסעיף    



 11אביב בע"מ מיום -לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל 6טיוטה מס' לציבור ( 1טיוטה מס' 

 )2013בנובמבר 

 1-ב

  ההצעה פרטי - 2 פרק

  המוצעים הערך ניירות .2.1

  :החברה ידי על שלהלן הערך ניירות לציבור בזה מוצעים

  ; וכן )״המניות״: להלן( החברה של ע״נללא  שם על רשומות, רגילות מניות ]---- [ עד .2.1.1

 הניתנים, שם על רשומים, )״)1 סדרה( אופציה כתבי״: להלן) (1 סדרה( אופציה כתבי ]---- [ עד .2.1.2

- [ב]---- [ ליום ועד למסחר רישומם מיום החל, מסחר יום בכל רגילות מניות]---- [ לעד למימוש

 אחת רגילה למניה למימוש ניתן יהיה) 1 סדרה( אופציה כתב כלש כך, בכלל ועד, ]---- [, ]--- 

 סדרה( אופציה כתב .לתשקיףא' .2.13.2כמפורט בסעיף  מימוש מחיר של במזומן תשלום כנגד

 בו למחזיק יקנה ולא בטל ויהא יפקע) כולל( ]---- [, ]---- [ב]---- [ ליום עד ימומש לא אשר), 1

למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה  .החברה כלפי כלשהי זכות

מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד,  קבלתביום הקובע ל )1(סדרה 

חל יום  ״).אירוע חברה״ לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ״ל יקרא להלן:

האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס 

  ; וכןהאמור

 הניתנים, שם על רשומים, ״))2 סדרה( אופציה ״כתבי: להלן) (2 סדרה( אופציה כתבי]---- [ עד

- [ב]---- [ ליום ועד למסחר רישומם מיום החל, מסחר יום בכל רגילות מניות]---- [ לעד למימוש

 אחת רגילה למניה למימוש ניתן יהיה) 2 סדרה( אופציה כתב שכל כך, בכלל ועד, ]---- [, ]--- 

 סדרה( אופציה כתב. לתשקיף' א.2.13.2כמפורט בסעיף  מימוש מחיר של במזומן תשלום כנגד

 בו למחזיק יקנה ולא בטל ויהא יפקע) כולל( ]---- [, ]---- [ב]---- [ ליום עד ימומש לא אשר), 2

למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי אופציה (סדרה  .החברה כלפי כלשהי זכות

חל יום האקס של אירוע חברה לפני  .הנ"לכהגדרתו בסעיף  של אירוע חברהביום הקובע  )2

 היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

  הערך ניירות הצעת .2.1.3

 אופציה כתבי]---- [ עם ביחד החברה של ע״נ ללא רגילות מניות]----[ יוצעו התשקיף במסגרת

 כל כשהרכב), ״היחידות״: להלן( יחידות]---- [ -ב) 2כתבי אופציה (סדרה ]---- [ -ו) 1 סדרה(

  :כדלקמן הינו יחידה

  של כולל במחיר למניה ש״ח]---- [ של במחיר מניות]---- [  ש״ח]---- [

  תמורה ללא) 1 סדרה( אופציה כתבי]---- [  תמורה ללא

  תמורה ללא) 2 סדרה( אופציה כתבי]---- [  תמורה ללא

  ש״ח]---- [
  ליחידה המינימאלי המחיר סה״כ

  ).״המינימאלי המחיר״: להלן( ליחידה ש״ח]---- [ -מ יפחת לא במכרז שיקבע היחידה מחיר

  . ש״ח]---- [ הינו המוצעת אחת רגילה למניה האפקטיבי המחיר
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 2-ב

 כתב כל של האמור השווי. ש״ח]---- [ הינו המוצע) 1 סדרה( אופציה כתב של הכלכלי השווי

 בתל ערך לניירות הבורסה בהנחיות שנקבעה החישוב נוסחת על מבוסס) 1 סדרה( אופציה

, )1(סדרה  אופציה כתבי עם ביחד מונפקת מניה כאשר ),״הבורסה״: להלן( בע״מ אביב

  . ]----[ הינו השנתי ההיוון ושיעור 1]---- [ הינה השבועית התקן כשסטיית

 כתב כל של האמור השווי. ש״ח]---- [ הינו המוצע) 2 סדרה( אופציה כתב של הכלכלי השווי

 מונפקת מניה כאשר ,הבורסה בהנחיות שנקבעה החישוב נוסחת על מבוסס) 2 סדרה( אופציה

 השנתי ההיוון ושיעור]---- [ הינה השבועית התקן כשסטיית, )2(סדרה  אופציה כתבי עם ביחד

 . ]---- [ הינו

  היחידה מחיר על המכרז .2.2

  החתימות רשימת .2.2.1

 ,]---- [-ב]---- [ - ה]---- [ ביום תפתח מכרז של בדרך לציבור המוצעות ליחידות החתימות רשימת

 הגשת יום״ או המכרז״ ״יום :להלן( 17:00 בשעה יום באותו ותיסגר 09:30 בשעה, 2013

  ).״הבקשות

  יחידות לרכישת בקשות הגשת .2.2.2

 ״רכז: להלן( ]---- [ באמצעות לחברה להגיש יש המוצעות היחידות לרכישת הבקשות את

 ״המורשים: ביחד להלן( הבורסה חבריאו באמצעות  הבנקים באמצעות או ),ההנפקה״

  .הבקשות הגשת ביום 18:00 משעה יאוחר לא"), המפיצים" או בקשות״ לקבלת

 כל. בקשות לקבלת המורשים אצל להשגה הניתנים טפסים גבי על תוגשנה בקשות  .א

 כתוצאה לו שיוקצו הערך ניירות את לקבל בבקשתו התחייב כאילו ייחשב מבקש

 לשלם כמתחייב וייחשב זה תשקיף לתנאי בהתאם, לבקשתו חלקית או מלאה מהענות

 שתודיע כפי, המכרז לתוצאות בהתאם לקבלן זכאי שהוא היחידות תמורת מלוא את

  .חוזרות בלתי הינן לרכישה הבקשות. להלן כמפורט, החברה כך על

 רכז וכלפי החתמים, החברה כלפי וחייבים אחראים יהיו בקשות לקבלת המורשים

 ואשר באמצעותם שהוגשו בקשות בגין לחברה שתגיע התמורה מלוא לתשלום ההנפקה

  .בחלקן או, במלואן נענו

. בלבד שלמות ביחידות תוגשנה הבקשות. אחת מיחידה לפחות בקשות להגיש ניתן לא  .ב

 מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו יחידה של כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה

 כאילו אותו יראו בה הנקוב יחידה של כלשהו וחלק, בלבד בה הנקוב השלמות היחידות

  .מלכתחילה בה נכלל לא

 מחיר ואת לרכוש מבקש שהוא היחידות מספר את בקשתו גבי על יציין המבקש  .ג

  .המינימאלי היחידה ממחיר יפחת לא אשר ידו על המוצע היחידה

                                                      

1
  .המשתייך לענף הביומד ,מכשור רפואיתת ענף מתייחסת לת התקן סטיי 
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 המחיר שמרווחי ובלבד, שונים במחירים בקשות שלוש עד להגיש רשאי מבקש כל  .ד

 להזמין ניתן שבה הראשונה המדרגה שבו באופן, ש״ח]----[ של בסך יהיו הנקובים

 במחיר יחידות להזמין ניתן ולאחריה ש״ח]----[ הינה המינימאלי למחיר מעל יחידות

  '.וכו ש״ח]---- [ ,ש״ח]---- [ של

  .עימו הגר משפחתו בן עם יחד, זה פרק לצורך ״מבקש״

 או, המכרז ביום 17:00 השעה לאחר בקשות לקבלת המורשים אצל שתתקבל בקשה  .ה

. החברה ידי על תיענה לא, יום באותו 18:00 השעה לאחר ההנפקה רכז אצל שתתקבל

 בקשות לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה יחידות לרכישת הבקשות

 למועד עד סגורות תשמרנה אשר, סגורות במעטפות, 18:00 השעה עד המכרז ביום

 עם ביחד ההנפקה רכז ידי על סגורה לתיבה ותוכנסנה, הבקשות להגשת האחרון

  .אליו ישירות הוגשו אשר הבקשות

 לא כאילו אותן יראו, כלשהו יחידה מחיר בהן ננקב שלא במכרז שתוגשנה בקשות  .ו

 היחידה ממחיר הנמוך יחידה מחיר נקוב בהן במכרז שתוגשנה בקשות. כלל הוגשו

  .המינימאלי היחידה מחיר בהן נקוב כאילו אותן יראו, המינימאלי

  המכרז הליך .2.3

  המעטפות פתיחת .2.3.1

 רואה בנוכחות המעטפות יפתחו וכן התיבה תיפתח, 18:00 השעה לאחר בסמוך, המכרז ביום

  .המכרז תוצאות ויעובדו ויסוכמו, המכרז הליכי נאותות על יפקח אשר החברה של החשבון

  היחידות והקצאת היחידה מחיר קביעת אופן .2.3.2

 הזמנות הוגשו ממנו גבוהים שבמחירים או שבו ביותר הגבוה המחיר - המכירה״ ״מחיר

 הוגשו שלגביהם הערך ניירות כמות הייתה; בתשקיף שהוצעו הערך ניירות כל לרכישת

  .בהצעה שנקבע המינימאלי המחיר - בתשקיף מהכמות קטנה הזמנות

 ממנה שנוכתה לאחר, בתשקיף שהוצעה הערך ניירות כמות -  לחלוקה״ שנותרה ״הכמות

  .המכירה מחיר על העולה במחיר הזמנות לגביהם שהוגשו הערך ניירות כמות

 ניירות בתקנות כמפורט אחידה הצעה של באופן תעשה זה תשקיף פי על ערך ניירות הצעת

 המכירה במחיר), ״ההצעה תקנות״ :להלן( 2007-תשס״ז), לציבור ערך ניירות הצעת אופן( ערך

  .להלן המפורט באופן, במכרז שייקבע

  למבקשים היחידות חלוקת אופן .2.3.3

היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות יפחת מהמספר הכולל של היחידות   .א

המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון 

 להלן.  2.7.2-ו 2.7.1 פיםכמפורט בסעיהבורסה והנחיות 

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על   .ב

  מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן: 
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תענינה  - בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה  .1

  במלואן; 

 ד ליחידה לא תענינה.בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחי .2

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש,  - בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה  .3

יקבל מתוך סך היחידות המוצעות לציבור, (שיוותר לחלוקה לאחר הענות 

לבקשות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד), חלק השווה ליחס שבין מספר 

לל של היחידות הכלולות בכל היחידות שהזמין במחיר האחיד לבין המספר הכו

  הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד. 

דרישות הפיזור המזערי  תתקיימנהלעיל, לא ' בהקצאה כאמור בפסקה בשל אם   .ג

  , אזי הבקשות במכרז תענינה כדלקמן:2.7.2כנדרש בסעיף  במניות

  לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד ליחידה  .1

וקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר בקשות הנ .2

האחיד ליחידה תענינה באופן יחסי, כך שכל מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או 

במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה, יקבל מתוך סך כל היחידות 

המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד 

ה ו/או במחיר ליחידה הגבוה ממנו לבין המספר הכולל של היחידות ליחיד

הכלולות בכל הבקשות, בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה ו/או מחיר ליחידה 

  הגבוה ממנו.

לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי ' גהקצאה כאמור בפסקה האם   .ד

ליחידה חדש אשר לא יפחת  , רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד2.7.2במניות כנדרש בסעיף 

המחיר ליחידה ושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה (להלן: " יהמינימאלמהמחיר 

"). המחיר האחיד ליחידה החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה האחיד ליחידה החדש

 ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי

ובלבד שלמבקש לא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או , 2.7.2כאמור בסעיף 

  במחיר ליחידה גבוה מזה שננקב בבקשתו.

נקבע מחיר אחיד ליחידה חדש, כאמור בפסקה זו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור 

' לעיל ובמקום "המחיר האחיד ליחידה" ייראו כאילו נאמר "המחיר האחיד גבפסקה 

  ליחידה החדש".

מזערי ה' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור דהיה וגם היענות כאמור בפסקה   .ה

 להלן.  2.4.3, יחול סעיף 2.7.2במניות כנדרש בסעיף 

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם   .ו

חידות שינבעו כתוצאה יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של י

 מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע בתשקיף זה.
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כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה   .ז

  מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 כרזהמ תאריך לאחר המזמינים לכלל נוספת הקצאה .2.3.4

 לכלל להקצות רשאית החברה תהא, ההצעה בתקנות כהגדרתה, יתר חתימת תהא בו במקרה

, או במחיר הגבוה ממנו האחיד החדש במחיר אוהאחיד  במחיר הזמנות שהגישו המזמינים

) 15%( אחוזים עשר חמישה על יעלה שלא בהיקף הערך ניירות של נוספת כמות, העניין לפי

 ]---- [, מניות נוספות]---- [(כלומר בהיקף שלא יעלה על  זה תשקיף פי על שהוצעה מהכמות

 ההקצאה" :להלן) (נוספים) 2כתבי אופציה (סדרה ]----[) נוספים וכן 1(סדרה  אופציה כתבי

  לתשקיף.  (א)2.3.3סעיף ל בהתאם  יוקצו אשר"), הנוספת

  מיוחד חשבון .2.4

 על מיוחד נאמנות חשבון בנקאי תאגיד אצל, ההנפקה רכז יפתח, המכרז תאריך לפני סמוך .2.4.1

 החשבון ).״המיוחד החשבון״: להלן( פרטיו את למפיצים וימסור להנפקה בקשר החברה שם

 הסכומים בו ויופקדו, החברה ובשם עבור בלעדי באופן ההנפקה רכז ידי על ינוהל המיוחד

 הועברה לא עוד כל. נענו לרכישתן שהבקשות המוצעות היחידות בגין היתר בין ששולמו

 ונושאי שקליים בפיקדונות ותושקע המיוחד בחשבון התמורה תוחזק, לחברה ההצעה תמורת

  .יומי בסיס על ריבית

 פיזור, במניות הציבור אחזקות ושיעור שווי לעניין הבורסה דרישות במלואן והתקיימו היה .2.4.2

 - ו 2.7.1 בסעיפים המפורטים למסחר לרישום התנאים יתר ולעניין , הון עצמי,במניות מזערי

, ההנפקה כספי אצלו שנתקבלו לאחר אחד עסקים יום תוך, ההנפקה רכז יעביר, להלן 2.7.2

מזרחי טפחות  של לרישומים לחברה האופציה כתבי בגין הקצאה ומכתבי המניות בגין תעודות

 הסכומים כל מסירת כנגד וזאת ),״לרישומים החברה״: להלן(חברה לרישומים בע"מ 

 שיש הסכומים ובניכוי עליהם שנצברו ההשקעה פירות בצירוף המיוחד בחשבון שנתקבלו

  .החיתום הסכם פי על לשלמם

, ההנפקה תבוטל, לעיל 2.4.2 בסעיף כמפורט הבורסה דרישות כל התקיימו לא כי יתברר אם .2.4.3

  .מהמזמינים כספים ייגבו ולא המוצעים הערך ניירות יוקצו לא

  וויתור פיצול, הנפקה תוצאות על הודעה .2.5

 רכז ידי על הודעה תימסר, 12:00 שעה עד הבקשות הגשת יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.5.1

 ההודעה. בחלקן או במלואן נענו בקשותיהם אשר למבקשים, המפיצים באמצעות, ההנפקה

 המגיעה התמורה ואת שתוקצינה היחידות כמות, במכרז שנקבע ליחידה המחיר את תציין

  .בעבורן מהם

 לרכישת שהזמנותיהם המבקשים יעבירו, הבקשות הגשת יום שלאחר השני המסחר ביום .2.5.2

 מהם המגיעה התמורה מלוא את ההנפקה לרכז, המפיצים באמצעות, נענו בהנפקה ערך ניירות

  .לעיל 2.4 בסעיף כאמור המיוחד לחשבון, ההצעה נענתה לגביהן אשר, היחידות עבור
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 ניירות לרשות מיידי בדוח החברה תודיע הבקשות הגשת יום שלאחר הראשון העסקים ביום .2.5.3

 כך על תפרסם מכן שלאחר נוספים עסקים ימי שלושה ותוך, המכרז תוצאות על ולבורסה ערך

 .העברית בשפה בישראל הנפוצים יומיים עיתונים בשני הודעה

  בבורסה למסחר רישום .2.6

לפירוט בדבר הון המניות המונפק והנפרע של (המניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף  .2.6.1

לציבור ) המוצעים 2-ו 1 ותהמניות וכתבי אופציה (סדר לתשקיף), 3.2.2החברה ראו בסעיף 

, אם וככל תשקיףל 2.3.4 ףפי תשקיף זה (לרבות במסגרת ההקצאה הנוספת, כמפורט בסעי- על

 )2ו כתבי האופציה (סדרה  )1ממימוש כתבי אופציה (סדרה תנבענה המניות אשר , שתבוצע)

 לעובדים ונותני שירותים בחברהשהוקצו  סחירותממימוש אופציות לא המניות אשר תנבענה ו

. לכך אישורה את נתנה אשר, בבורסה למסחר להירשם מיועדיםלתשקיף,  3.3כמפורט בסעיף 

 בה לרשום בבקשה לבורסה החברה תפנה, הבקשות הגשת יום לאחר עסקים ימי שני תוך

 הבורסה לדרישות כפוף האמור הבורסה אישור. את ניירות הערך המפורטים לעיל למסחר

  .להלן 2.7.2 - ו 2.7.1 בסעיפים

   החזקות ציבור והון עצמי ושווי שיעור, מזערי פיזור .2.7

 זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות של בבורסה למסחר רישום, הבורסה הנחיות פי על .2.7.1

 יפחת לא למסחר הרישום לאחר החברה במניות הציבור החזקות ושיעור ששווי בכך מותנה

: ולהלן לעיל( בבורסה הנרשמת החברה של מסוגה חדשה לחברה הבורסה בהנחיות מהקבוע

 בהנחיות כנדרש מינימאלי עצמי בהון בעמידה וכן) ״הציבור החזקות ושיעור שווי דרישות״

. בנוסף, לתשקיף 1.3.2ראו בסעיף לפירוט נוסף בדבר ההון העצמי של החברה,  .הבורסה

שהחברה תודיע בדיווח המיידי על תוצאות ההנפקה ולפני  הרישום למסחר מותנה בכך

כן בכך ו, של החברה לפני ההנפקה ואחרי ההנפקהוהנפרע הרישום למסחר על ההון המונפק 

לפני הרישום למסחר, בדבר עמידתה בדרישת ההון העצמי,  דיווח מיידישהחברה תפרסם 

  לתשקיף.] --- [ כמפורט בסעיף

 בבורסה זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות של למסחר רישום, הבורסה הנחיות פי על .2.7.2

  :להלן בטבלה כמפורט במניות הציבור החזקות של מזערי בפיזור מותנה

  הערך נייר סוג  מזערי מחזיקים מס׳ למחזיק מזערי החזקה שווי

  מניות  35  ש״ח 16,000

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

 על עולה במשותף החזקותיהם ששווי, אחרים עם ביחד מחזיק או זה 2.7.2 סעיף פי על הנדרש

  .כאמור למחזיק המזערי ההחזקה שווי

 פי על ההנפקה תבוטל לעיל 2.7.2 -ו 2.7.1 בסעיפים כמפורט הבורסה דרישות התקיימו לא .2.7.3

   זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות בבורסה למסחר ירשמו ולא זה תשקיף
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, ולבורסה ערך ניירות לרשות מיידי בדוח כך על החברה תדווח, לעיל כאמור ההנפקה התבטלה .2.7.4

 תפוצה בעלי יומיים עיתונים בשני מכן שלאחר הראשון העסקים ביום הודעה החברה ותפרסם

  .העברית בשפה בישראל לאור היוצאים, רחבה

 והמסחר בנפרד בבורסה יסחרו )2וכתבי האופציה (סדרה  )1 סדרה( האופציה וכתבי המניות .2.7.5

  .למסחר רישומם לאחר סמוך יחל בהם

  הסדרים מעשיית הימנעות .2.8

 שאינם הסדרים מלעשות להימנע, זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.8.1

 ופיזורם הפצתם, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות להצעת בקשר בתשקיף כתובים

 את למכור התשקיף פי על ערך ניירות לרוכשי זכות מלהעניק להימנע ומתחייבים, בציבור

  .בתשקיף למפורט מעבר שרכשו הערך ניירות

 הסדר כל על ערך ניירות לרשות להודיע, זה תשקיף על בחתימתם,  הדירקטוריםו החברה .2.8.2

 ופיזורם הפצתם, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות להצעת בקשר ג׳ צד עם להם הידוע

  .לעיל 2.8.1 בסעיף כאמור ההתחייבויות את הסותר, בציבור

 ג׳ צד עם מלהתקשר להימנע, זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.8.3

 שלפי, בציבור ופיזורם הפצתם, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות להצעת בקשר כלשהו

 .לעיל 2.8.1 בסעיף לאמור בניגוד הסדרים ערך ידיעתם מיטב

ידי על ה חתומהחברה המציאה לרשות ניירות ערך, בתאריך פרסום תשקיף זה, התחייבות  .2.8.4

פי -לנהוג על התחייבלפיה  מר יצחק שרון (תשובה), ,בעל השליטה בחברה (בשרשור סופי)

  לעיל. 2.8.3עד  2.8.1האמור בסעיפים 

 בכתב התחייב שלא ממפיץ זו מהנפקה ערך לניירות הזמנות יקבלו לא  הדירקטוריםו החברה .2.8.5

 ממסמכי העתק ערך ניירות לרשות תעביר החברה. זה סעיף להוראות בהתאם לנהוג

 .כאמור בקשות לקבלת המורשים של ההתחייבויות

  הון מדילול הימנעות .2.9

 החברה תעשה לא, זה תשקיף פי על הערך ניירות הקצאת ועד התשקיף פרסום מתאריך שהחל בתקופה

 ערך ניירות בתקנות כמשמעותו הון דילול משום בה יש אשר, זה תשקיף לפי ההנפקה להוציא, פעולה כל

  .1969-תשכ״ט), וצורה מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי(

  

  במסגרת ההנפקה לציבור מניותהזמנות בעלי  .2.10

פי תשקיף זה. -בעלי המניות בחברה יהיו רשאים להגיש הצעות לרכישת יחידות המוצעות לציבור על

, פי תשקיף זה-לא הודיעו לחברה על כוונתם להגיש בקשות לרכישת יחידות על העניין בחברה בעלי

בע"מ, חברה פרטית בבעלות ובשליטה בעלת השליטה בחברה, לויאל וויט עסקים  למעט כמפורט להלן:

מלאה של מר יצחק שרון (תשובה), הודיעה לחברה על כוונתה להגיש הצעות לרכישת ___יחידות 

כמו כן, מר עופר יונך, בעל עניין  אלפי ש"ח. 2,000המוצעות לציבור על פי תשקיף זה בסך כולל של 
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חידות המוצעות לציבור על פי תשקיף זה בחברה הודיע לחברה כי בכוונתו להגיש הצעות לרכישת __ י

  אלפי ש"ח. 200בסך כולל של 

  

  מניה ותעודות הקצאה מכתבי .2.11

 למזמינים החברה תעביר, מקצתה או כולה, זה תשקיף פי על יחידות לרכישת לבקשה החברה נענתה

, ההנפקה רכז אצל הכספים נתקבלו בו מהיום אחד עסקים יום תוך, נענתה יחידות לרכישת שבקשתם

 ידי על, במלואה שולמה תמורתן ואשר נענתה לרכישתן שהבקשה ביחידות הכלולים הערך ניירות את

וכתבי האופציה (סדרה ) 1 סדרה( האופציה כתבי בגין הקצאה ומכתבי המניות בגין מניה תעודות משלוח

 נוכח בטרם תיעשה לא המוצעים הערך ניירות העברת. לרישומים לחברה, יחידות באותן הכלולים) 2

 התנאים ויתרהון עצמי  ,ציבור החזקות ושיעור שווי ,מזערי פיזור דרישות התקיימו כי ההנפקה רכז

  .לעיל 2.7.2 -ו 2.7.1 בסעיפים כאמור לרישום

 בקשה הגשת ידי על אחרים לטובת ויתורול או לפיצול, להעברה ניתנים יהיו ההקצאה ומכתבי התעודות

 הכרוכות ההוצאות כל. ההקצאה מכתב או התעודה בצירוף, זו למטרה המקובל בנוסח לחברה כך על

. ידו על וישולמו המבקש על יחולו, כאלה יהיו אם אחרים והיטלים, כאמור, ויתור או פיצול, בהעברה

והמניות המוצעות על פי תשקיף זה וכל המניות  הקיימות בהון החברההמניות  להחברה מתחייבת שכ

לא סחירות  אופציות וממימוש )2וכתבי האופציה (סדרה ) 1אופציה (סדרה השתנבענה ממימוש כתבי 

  .2ומיםשם החברה לריש לע רשמנהית לתשקיף 1.2שהוקצו ושיוקצו כמפורט בסעיף 

  

   זה תשקיף לפי המוצעים הערך ניירות מיסוי .2.12

. המוצעים הערך בניירות בהשקעה הקשורות המס השלכות את לשקול יש השקעה בהחלטות כמקובל

 של ממצה תיאור או לעיל הנזכרות החוק הוראות של מוסמכת פרשנות להיות מתיימר אינו לעיל האמור

 רוכש לכל מומלץ. בנדון מקצועי ייעוץ במקום בא ואינו, המוצעים הערך לניירות הנוגעות המס הוראות

  .לו המיוחדים לנתונים בהתאם מקצועי יעוץ לקבלת לפנות המוצעים הערך ניירות של

 המס בדיני שינוי וכי התשקיף למועד נכונים שהם כפי המס דיני על מתבסס לעיל האמור כי, מובהר

  . שונות לתוצאות להוביל עשוי

 להלן( 2005- התשס״ה), 147 מס׳( הכנסה מס פקודת לתיקון החוק לתוקפו נכנס 2006 בינואר 1 ביום

 מס פקודת בהוראות ניכרים שינויים חלו התיקון בעקבות). ״התיקון״ או ״147 תיקון״: זה בסעיף

 התגבשה טרם, התשקיף לתאריך נכון). ״הפקודה״:  להלן( 1961-התשכ״א), חדש נוסח( הכנסה

  .אלה הוראות המפרשת פסיקה קיימת לא וכן, התיקון מהוראות לחלק בנוגע מקובלת פרקטיקה

"), אשר פורסם 169לפקודה ("תיקון  169אישרה הכנסת את תיקון  2008בדצמבר  29בנוסף, ביום 

                                                      

2
במידה שבעל מניות של החברה לא יעביר את פרטי חברי הבורסה שאצלו הוא מעוניין שתרשמנה המניות לזכותו,  אזי  

ע החברה תפתח חשבון אצל חבר בורסה, שאצלו תירשמנה המניות לזכותו של אותו בעל מניות, וזאת עד שבעל המניות יודי
 על זהותו של חבר הבורסה שאצלו הוא מבקש לרשום את המניות לזכותו כאמור.
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התקבל  2009ביולי  23), וביום 2009בינואר  1(ונכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר  31ברשומות ביום 

 ),2010 -ו 2009לשנים  בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית

  לפקודה (יחד להלן: "התיקון הנוסף").  171, אשר כלל את תיקון מס' 2009-התשס"ט

 2011 - פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב  2011בדצמבר  5ביום  ,כמו כן

. תיקונים 2012 בינואר 1") אשר מרבית הוראותיו בתוקף החל מיום החוק לשינוי נטל המס(להלן: "

  משנים באופן ניכר את הוראות הפקודה.אלו 

  .) IFRSהדוחות הכספיים של החברה מוצגים לפי כללי חשבונאות בינלאומיים (

, אישרה ועדת הכספים של הכנסת הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה בעניין 2009בדצמבר  30ביום  

 4. ביום 2009 - ו 2008, 2007אי תחולת תקני דיווח כספי בין לאומיים כהוראת שעה לגבי שנות המס 

לפקודת מס הכנסה אשר במסגרתו הוספה הוראת שעה (סעיף  174פורסם תיקון מס'  2010בפברואר 

שקבע המוסד הישראלי  29א לפקודה), לפיה בקביעת ההכנסה החייבת לא יחול תקן חשבונאות 87

 12. ביום 2009 -ו 2007, 2008לתקינה בחשבונאות, אף אם הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס 

לא יחול גם  29לפקודה, אשר במסגרתו תוקנה הוראת השעה, כך שתקן  188פורסם תיקון  2012בינואר 

  .2011 - ו 2010בקביעת ההכנסה החייבת בשנות המס 

. התקן קובע 29, אושר על ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית תקן חשבונאות מס' 2006בחודש יולי 

והמדווחות על פי הוראותיו, יערכו את הדוחות  1968- הכפופות לחוק ניירות ערך, התשכ"חכי חברות 

). התקן אף מאפשר IFRSואילך לפי כללי חשבונאות בינלאומיים ( 2008הכספיים לגבי שנת הכספיים 

. על פי הפסיקה, כללי החשבונאות המקובלים חלים גם 2007יישום מוקדם של כללים אלו לגבי שנת 

ך דיני המס, אלא אם הם אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות המס של המחוקק או עם העקרונות לצור

העומדים בבסיסה של שיטת המס הנהוגה בישראל. במקרים אלו גוברים דיני המס על כללי הרישום 

  החשבונאיים.

  

אותם  בשל חוסר הניסיון החשבונאי והמיסויי ביישום כללים אלו וחוסר הוודאות באשר להשפעת

כללים על בסיס המס בישראל, הגישה הממשלה הצעת חוק אשר כאמור אושרה בועדת הכספים, 

לא יחול בקביעת ההכנסה  2009, 2008, 2007בדוחות לשנים  29הקובעת כי יישום תקן חשבונאות מס' 

ל כן, מנה-לא יילקחו בחשבון בקביעת ההכנסה החייבת. כמו IFRS - החייבת לצרכי מס, קרי כללי ה

רשות המיסים דאז, מר יהודה נסרדישי, הנחה לחדש את פעילות הצוות המשותף עם הארגונים 

  .IFRS -המקצועיים, שהקים כדי לבחון את השלכות המס הצפויות לנבוע מאימוץ כללי ה

יודגש כי, כללי החשבונאות המקובלים האחרים, ימשיכו לחול בקביעת ההכנסה החייבת, ככל שדיני 

  .עים אחרתהמס אינם קוב

כי ביחס ל'יחיד שהיה  ,יצוין .יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל

כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו  ,לתושב ישראל לראשונה' ו'תושב חוזר ותיק'

נת זכאותם להטבות מס המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחי

 ,4או כ'בעלי מניות מהותיים' 3בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ'בעלי שליטה'
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  כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

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

  :להלן בתמצית

  סחירים ערך ניירות ממכירת הון רווח על המס שיעור .2.12.1

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי  ,לפקודה 91בסעיף בהתאם לאמור   .א

 בסעיף הקבוע החברות מס בשיעורפקודה,  88ממכירת ניירות ערך, כמשמעותם בסעיף 

  .25%בעקבות החוק לשינוי נטל המס עומד על  2013לפקודה ואשר נכון לשנת  126

במסגרת החוק לשינוי נטל המס בוטל מתווה ההפחתה של מס החברות אשר יצוין, כי 

יישקל מחדש לא יאוחר משנת וזה  הנוסף, ןהתיקוהיה צריך לחול בהתאם למתווה 

בשים לב לתנאים הכלכליים והפיסקאליים של המשק הישראלי ולמצב השווקים  2014

  הגלובאליים באותה תקופה.

 ניירות ממכירת שההכנסה, יחיד בידי המופק, הערך ניירות ממכירת ריאלי הון רווח  .ב

 בשיעור במס יחויב, ושלא תבע הוצאות מימון מעסק״ ״הכנסה בידיו מהווה אינה ערך

 ויראו, 25% על יעלה שלא בשיעור אך לפקודה 121 בסעיף כקבוע עליו החל השולי המס

  .החייבת הכנסתו בסולם ביותר הגבוה כשלב ההון רווח את

 הוא המוכר שבו אדם בני בחבר הערך ניירות במכירת ריאלי הון רווח, לעיל האמור חרף  .ג

 12-ב כלשהו במועד או הערך נייר של מכירתו במועד מהותי מניות בעל שהוא יחיד

 ״בעל שהינו יחיד. 30% על יעלה שלא בשיעור במס יחויב, למכירה שקדמו החודשים

, 5אחר עם ביחד או לבדו, בעקיפין או במישרין, המחזיק, קרי - בחברה מהותי״ מניות

 מניות בעל״: ולעיל להלן( 6בחברה השליטה מאמצעי יותר או באחד, לפחות 10% -ב

  ).״מהותי

 ״הכנסה בידיו מהווה הערך ניירות ממכירת שההכנסה יחיד, לעיל האמור אף על  .ד

 מס לפקודת) 1(2 סעיף הוראת פי על מסחרי״ אופי בעלת אקראי ״עסקת או מעסק״

 כקבוע השולי לשיעור בהתאם הערך ניירות ממכירת רווחיו בגין במס יתחייב הכנסה

 )2013בשנת  48%(שיעור מס מקסימלי של לפקודה 121 בסעיף

לפקודה, אשר פורסם ברשומות  195אישרה הכנסת את תיקון  2012באוגוסט  6ביום   .ה

), במסגרת התיקון נוסף 2013אר בינו 1(ונכנס לתוקף ביום  2012באוגוסט  13ביום 

 800,000יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על ב אשר קובע כי 121סעיף 

נוסף על חלק במס  2013שקלים חדשים (הסכום יתואם למדד), יהיה חייב החל משנת 
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נוספים  2%הכנסתו החייבת העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים בשיעור של 

  על האמור לעיל ("מס יסף").

, הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין

 לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

 . לחוק מיסוי מקרקעין 47

לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאליות והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון 

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות 30%הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 

 .) לפקודה9א(א)(101ריבית ריאלית לפי סעיף 

ר בני אדם)  פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך ככלל, תושב חוץ (יחיד או חב  .ו

 186הנסחרים בבורסה בישראל (מלבד מק"מ ואג"ח לטווח קצר בהתאם לתיקון 

) לפקודה, אם רווח ההון אינו נובע ממפעל קבע שלו 2(ב97לפקודה) מכוח סעיף 

היה  בישראל. היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא

) לפקודה, יחויב חלק רווח 3(ב97זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 

ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה, בהתאם 

) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת 2(ב97לתנאים המפורטים בסעיף 

), 25%עור העולה על עשרים וחמישה אחוזים (חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל בשי

במישרין או בעקיפין, לבד או ביחד עם אחר, או ביחד עם תושב ישראל אחר באחד או 

במקרה שפטור א לפקודה. 68יותר מאמצעי השליטה בחברה, בהתאם לקבוע בסעיף 

כאמור אינו חל, יחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות 

 .של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים

) לפקודה, 2(9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף   .ז

פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור. בכפוף לתנאים הנקובים 

מכירת ניירות ערך יחול על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מלפקודה ) 2(9בסעיף 

שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או 

ממשלח יד בידיו אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בדין. לא נקבע בדין להכנסה שיעור 

 .לפקודה 121מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 

 לצורך( המקורי כמחיר יראו למניה שהומרו אופציה כתביב שמקורן מניות במכירת  .ח

 כהוצאות ויראו האופציה כתבי של המקורי המחיר את המניות של) ההון רווח חישוב

  .למניות האופציה כתבי מימוש בעד ששולם התשלום את השבחה

  .האופציה כתבי של הרכישה כיום המניות של הרכישה יום את יראו מס לצורכי, כן כמו

 סחירים ערך מניירות הון רווח על במקור ניכוי .2.12.2

, ערך נייר במכירת הון מרווח או מתשלום, מתמורה ניכוי( הכנסה מס לתקנות בהתאם  .א

 כהגדרת" (חייב, "2002- ג"התשס), עתידית בעסקה או נאמנות בקרן יחידה במכירת

 מס ינכה, סחיר ערך נייר במכירת תמורה למוכר המשלם) האמורות בתקנות זה מונח

 אם ובין אדם בני חבר הוא מוכרה אם בין, הריאלי ההון מרווח 25% של בשיעור במקור
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מרווח ההון כאשר  15%בשיעור של  7, ובנייר ערך שאינו צמוד למדדיחיד הוא המוכר

) מרווח ההון הריאלי כאשר 2013בשנת  25%( 8המוכר הינו יחד ובשיעור מס חברות

 מס מניכוי) מופחת שיעור או( פטור לאישורי פוףכ וזאתהמוכר הינו חבר בני אדם, 

 לבצע המנכה שרשאי הפסדים לקיזוז וכפוף המיסים רשות ידי על שהונפק במקור

 . במקור

לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתאם בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים   .ב

  .בתקנות

 ניכוי( הכנסה מס לתקנות בתוספת המנויים נוספים וגופים גמל קופות, נאמנות קרנות  .ג

") מריבית ניכוי תקנות: "להלן( 2005- ו"התשס), מסוימים ומרווחים מדיבידנד, מריבית

  .הדין לפי במקור מס מניכוי פטורים

 ההון מרווח לעיל כמפורט במקור המס מלוא נוכה לא המכירה במועד אם כי, יצוין  .ד

 ותשלום דיווח בדבר מכוחו וההוראות לפקודה) ד(91 סעיף הוראות יחולו, הריאלי

  .כאמור מכירה בגין מקדמה

  מניירות הערך מדיבידנד הכנסותשיעור המס שיחול על  .2.12.3

 יחיד( חוץ תושב ובידי ישראל תושב יחיד בידי יבידנדמד הכנסות על החל המס שיעור  .א

 על החל המס שיעור. 25% יהיה ,מהותיים מניות בעלי אינם אשר), אדם בני וחבר

) אדם בני וחבר יחיד( חוץ תושב בידי או ישראל תושב יחיד בידי מדיבידנד הכנסות

 עשר בשנים כלשהו במועד או הדיבידנד קבלת במועד מהותיים מניות בעלי שהיו

 בידי, להלן כמפורט מדיבידנד הכנסות בגין המס שיעור. 30% הינו לו שקדמו החודשים

 של התושבות למדינת ישראל בין) שקיימת ככל( המס אמנות להוראות כפוף חוץ תושב

  . החוץ תושב

 תיכלל לא, אדם בני חבר של החייבת הכנסתו בחישוב כי, קובע לפקודה) ב( 126 סעיף  .ב

 בישראל שנצמחו או שהופקו בהכנסות שמקורם מדיבידנד או רווחים מחלוקת הכנסה

הינו האמור  .חברות במס החייב אחר אדם בני מחבר בעקיפין או במישרין שנתקבלו

בתנאי שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל ואינו 

דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, 

 .1959- התשי"ט

. שולם דיבידנד לתושב 15%יחויב במס בשיעור של  מפעל מוטבדיבידנד המחולק ע"י   .ג

, יחויב הדיבידנד במס 11.5%חוץ מתוך הכנסה מוטבת שחויבה במס בשיעור של 

כהגדרתו בפקודה שהתקיים בו באמור  - תושב חוץ  - . לעניין זה 4%בישראל בשיעור של 

 .א לפקודה68בסעיף 
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 .2011בינואר  27על פי הנחיית רשות המיסים מיום  
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למעט  25%מס בשיעור של דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל ב  .ד

א לפקודה אשר הינו בעל מניות מהותי, במישרין או 64לגבי נישום כמשמעותו בס' 

  .30%בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, במקרה זה שיעור המס יהא 

  . 25% של בשיעור במס חייב, ל"בחו נצמחו או שהופקו בהכנסות שמקורו דיבידנד  .ה

 תיקונים הכולל הפקודה לתיקון חוק תזכיר פורסם 2011 נובמבר בחודש בי, יצוין  .ו

 החדשים החשבונאיים הכללים שבהם במקרים המיסוי הוראות את להתאים שמטרתם

  .המחוקק של המס מדיניות עם אחד בקנה עולים אינם) IFRS-ה תקני(

 של הכנסתו על החל המס שיעור יחול חייבת נאמנות קרו בידי מדיבידנד הכנסות על  .ז

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

  .אחרת במפורש

) 2(9 לסעיף בהתאם ממס הפטורים אחרים וגופים גמל קופות וכן פטורה נאמנות קרן  .ח

 .כאמור דיבידנד בגין ממס פטורים יהיו, לפקודה

  מדיבידנד במקור ניכוי .2.12.4

 מס ינוכה) אדם בני וחבר יחיד( חוץ ולתושבי ליחידים החברה בידי דיבידנד חלוקת במועד

 בבעל המדובר אם גם ינוכה זה שיעור. מריבית ניכוי לתקנות בהתאם 25% של בשיעור במקור

  . ובמידה והמניות מוחזקות בחברת רישומים מהותי מניות

 מוגבל מס שיעור נקבע לגביו ישראל תושב ליחיד דיבידנד שולם, מריבית ניכוי תקנות פי על

 כפוף יהא חוץ לתושב במקור הניכוי שיעור. שנקבע השיעור לפי המס ינוכה, דין כל לפי

 של מושבו מדינת לבין ישראל מדינת בין שנכרתו מס כפל למניעת אמנות של להוראותיהן

  . החוץ תושב

 במקור מס מניכוי הפטורים אחרים ולגופים גמל לקופות תשלומים בגין במקור מס ינוכה לא

  .דין לפי

ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו  1/1/2013החל מיום 

רשומות למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד 

  .כספי

  הערך ניירות בגין הפסדים קיזוז .2.12.5

 ניתן, במס חייב היה הון רווח היה שאילו, חברה או יחיד בידי הערך ניירות ממכירת הון הפסד

 הרווח אם בין. לפקודה 92 בסעיף הקבועים העקרונות פי על, ריאלי הון רווח כנגד לקיזוז יהיה

 אינפלציוני ןהו רווח למעט( לה מחוצה אם ובין, בישראל) סחיר ערך מנייר לרבות( מנכס נוצר

  ).3.5-ל 1 של ביחס יקוזז אשר חייב

 או דיבידנד הכנסות כנגד גם קיזוז בר יהיה ערך ניירות ממכירת המס בשנת שהיה הון הפסד

 ריבית או דיבידנד הכנסות כנגד או ערך נייר אותו בגין מס שנת באותה שנתקבלו ריבית

  .25% על עולה אינו עליהם החל המס ששיעור מס שנת באותה שהתקבלו אחרים ערך מניירות
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אשר יחול על יחיד בעל מניות מהותי יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס הדיבידנד 

. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז 30%הינו 

  .כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי

 בסעיף כאמור, בלבד מקרקעין ושבח הון רווח כנגד יקוזז, לעיל כאמור לקזזו ניתן שלא הפסד

 שהוגש ובלבד, ההפסד היה שבה השנה לאחר, זו אחר בזו הבאות המס בשנות, לפקודה) ב(92

  .ההפסד היה בה המס לשנת דוח השומה לפקיד

על פי עמדת רשות המסים, שידועה לחברה במועד פרסום תשקיף מדף זה, ככל שנייר הערך 

חוץ ובחישוב רווח ההון נלקח שער המטבע כמדד נקוב במטבע חוץ או שערכו צמוד למטבע 

ובתקופה שממועד הרכישה ועד מועד המכירה ירד שער החליפין של מטבע החוץ ואותו נייר 

  .ערך נמכר בהפסד, ינוטרל מההפסד סכום בגובה ההפסד שנוצר מירידת ערך החליפין

ערך בהתאם להוראות ס' בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס יקזז המנכה הפסד הון מניירות 

  לפקודה, ובלבד שהתקיימו כל אלה: 92

) הרווח נוצר באותה שנת מס 2ההפסד נוצר ממכירת נייר ערך שהיה בניהולו של המנכה;  )1

  שבה נוצר ההפסד, בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

קיימות מגבלות  2006 בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת

לפקודה לפני התיקון.  92נוספות לגבי אופן הקיזוז, אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף 

עד  2003כדלהלן: הפסדים שהיו במכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה בישראל בשנות המס 

לפי  1.1.2006 -שניתן להעבירם לשנים הבאות, שהמס בשלהם לא קוזז עד ליום ה 2005

, 2006טו לפקודה, כנוסחו לפני ביטולו בתיקון, ואשר לא קוזזו במהלך שנת 105ת סעיף הוראו

יהיו בני קיזוז כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית ודיבידנד מניירות הערך וריבית 

ודיבידנד מניירות ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד בידי מקבלם 

. הפסדים שהיו כאמור לעיל במכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה מחוץ 20%ה על אינו עול

היו ניירות ערך זרים,  1.1.2006 - , ושביום שקדם ליום ה1.1.2006 -לישראל שנמכרו לפני ה

יא כנוסחו לפני ביטולו בתיקון, ושניתן להעבירם לשנים הבאות לפי 105כהגדרתם לפי סעיף 

כנגד רווח ממכירת כל נייר ערך וכן כנגד  -ואילך  2007ז בשנת הוראות הפקודה, ניתן לקז

הכנסה מריבית או מדיבידנד מאותם מניירות ערך וכן כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות 

  .20%ערך אחרים, ובלבד ששיעור המס החל עליהם אינו עולה על 

ו לפי ביטולו), שנוצר לחוק התיאומים (כנוסח 6הפסד ריאלי מניירות ערך כהגדרתו בסעיף 

ולא קוזז לפני אותו יום ושניתן להעבירו לשנים הבאות לפי הוראות  1.1.2006 - לפני יום ה

  .כאמור, ניתן יהיה לקיזוז רק כנגד רווח ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה 6סעיף 

 הפסד מסכום יופחת, אדם בני חבר ידי על מניה במכירת, לפקודה ג94 סעיף להוראות בהתאם

 24 במשך המניה בשל האדם בני חבר שקיבל דיבידנד סכום, המניה ממכירת נוצר אשר ההון

) לישראל מחוץ ששולם מס למעט( מס עליו ששולם דיבידנד למעט, למכירה שקדמו החודשים

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

 בהשקעה הקשורות המס השלכות את לשקול יש השקעה בהחלטות כמקובל, לעיל כאמור

 הוראות של מוסמכת פרשנות להיות מתיימר אינו לעיל האמור. המוצעים הערך בניירות
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, המוצעים הערך לניירות הנוגעות המס הוראות של ממצה תיאור או לעיל הנזכרות החוק

 לפנות המוצעים הערך ניירות של רוכש לכל מומלץ. בנדון מקצועי ייעוץ במקום בא ואינו

  .לו המיוחדים לנתונים בהתאם מקצועי יעוץ לקבלת

 בדיני שינוי וכי התשקיף למועד נכונים שהם כפי המס דיני על מתבסס לעיל האמור כי, מובהר

 למחזיקים מתייחס אינו להלן האמור כי, יובהר, כן כמו. שונות לתוצאות להוביל עשוי המס

  .בלבד ישראל תושבי למחזיקים אלא, ישראל תושבי שאינם

  המוצעים הערך ניירות תנאי .2.13

  המוצעות המניות תנאי .2.13.1

 זה תשקיף פי על המוצעות המניות. לתשקיף 4 בפרק מפורטות החברה למניות הנלוות הזכויות

 בהונה הקיימות הרגילות למניות זכויות שוות תהיינה האופציות ממימוש שתנבענה והמניות

 חלוקה ובכל, הטבה במניות או במזומנים הדיבידנדים במלוא בעליהן את ותזכינה, החברה של

   .זה תשקיף תאריך לאחר החברה ידי על שתחולק או עליה יוכרז אשר אחרת

  ) המוצעים2) ותנאי כתבי האופציה (סדרה 1תנאי כתבי האופציה (סדרה  .2.13.2

  האופציה כתבי של המימוש ומחיר תקופת  .א

 להחלטת בהתאם מונפקים) 2וכתבי האופציה (סדרה ) 1 סדרה( האופציה כתבי

  .שם על רשומים והינם 2013, ]--- [ב ]--- [ מיום החברה דירקטוריון

להלן תקפה הן ביחס לכתבי האופציה זה למעט אם נאמר אחרת, ההתייחסות בסעיף 

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

 החברה מניות ברישום מותנה כאמור האופציה כתבי של והמסחר למסחר הרישום

  .למסחר

 החברה של ע״נללא  רגילות מניות]--- [ - ל למימוש ניתנים) 1 סדרה( האופציה כתבי]--- [

 מיום החל, מסחר יום בכל) ״)1בגין כתבי האופציה (סדרה  המימוש מניות״: להלן(

 )כולל( ]--- [, ]--- [ב]--- [ ליום ועד בבורסה למסחר) 1 סדרה( האופציה כתבי של רישומם

 אופציה כתב שכל כך, לעיל) 2.1.2(למעט ביום הקובע ל"אירוע חברה" כאמור בסעיף 

 להתאמות בכפוף, החברה של ע״נ ללא  אחת רגילה למניה למימוש ניתן יהיה) 1 סדרה(

 במזומן תשלום כנגד, שלהלן(ט)   2.3.12ף בסעיולהוראות להגנת המחזיקים כמפורט 

  . כאמור להלן המימוש מחיר של

ש"ח החל ממועד רישומן למסחר ]--- [ יהיה) 1 סדרה( אופציה כתבי של המימוש מחיר

. תנאי זה לא ישתנה לאורך דויהיה צמלא מחיר המימוש  .]--- [, ]--- [ב]--- [ועד ליום 

  ). ״)1 סדרה( אופציה לכתבי המימוש מחיר״ :להלן(תקופת המימוש 

 החברה של ע״נללא  רגילות מניות] --- [ - ל למימוש ניתנים) 2 סדרה( האופציה כתבי]--- [

 מיום החל, מסחר יום בכל )״)2בגין כתבי האופציה (סדרה  המימוש מניות״ :להלן(

 )כולל( ]--- [, ]--- [ב]--- [ ליום ועד בבורסה למסחר) 2 סדרה( האופציה כתבי של רישומם

 אופציה כתב שכל כך, לעיל) 2.1.2(למעט ביום הקובע ל"אירוע חברה" כאמור בסעיף 
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 להתאמות בכפוף, החברה של ע״נ ללא  אחת רגילה למניה למימוש ניתן יהיה) 2 סדרה(

 של במזומן תשלום כנגד, שלהלן(ט)  2.3.12 ףבסעיולהוראות להגנת המחזיקים כמפורט 

ש"ח החל ממועד ]--- [ יהיה) 2 סדרה( אופציה כתבי של המימוש מחיר. המימוש מחיר

תנאי זה לא  .דוצמ יהיהלא . מחיר המימוש ]--- [, ]--- [ב]--- [מן למסחר ועד ליום רישו

  ).״)2 סדרה( אופציה כתבי בגין המימוש מחיר״ :להלן(ישתנה לאורך תקופת המימוש 

כתבי אופציה (סדרה  בגין) ומניות המימוש 1כתבי אופציה (סדרה  בגיןמניות המימוש 

  ".מניות המימוש, יקראו להלן יחדיו:  ")2

כתבי אופציה  בגין) ותקופת המימוש 1כתבי אופציה (סדרה  בגיןתקופת המימוש 

  ".תקופת המימוש), יקראו להלן יחדיו:  "2(סדרה 

   אופציה כתבי פקיעת  .ב

 תום״ :להלן) (כולל( ]--- [, ]--- [ב]--- [ יום עד ימומש לא אשר) 1 סדרה( אופציה כתב

, דהיינו ),״המימוש תקופת תום״ או ״)1 סדרה( האופציה כתבי מימוש תקופת

 אותו עד יתקבלו לא בגינו ההקצאה מכתב או/ו המימוש מחיר או/ו המימוש שהודעת

 בטל ויהיה, כלשהי זכות בו למחזיק יקנה לא, הבורסה במסלקת או, בחברה התאריך

 .הנ״ל התאריך לאחר ומבוטל

 תום״ :להלן) (כולל( ]--- [, ]--- [ב]--- [ יום עד ימומש לא אשר) 2 סדרה( אופציה כתב

, דהיינו), ״המימוש תקופת תום״ או ״)2 סדרה( האופציה כתבי מימוש תקופת

 אותו עד יתקבלו לא בגינו ההקצאה מכתב או/ו המימוש מחיר או/ו המימוש שהודעת

 בטל ויהיה, כלשהי זכות בו למחזיק יקנה לא, הבורסה במסלקת או, בחברה התאריך

  .הנ״ל התאריך לאחר ומבוטל

  האופציה כתבי מימוש  .ג

 מכוח המימוש מניות את לרכוש זכותו את לממש ירצה אשר אופציה בכתב מחזיק כל

 באמצעות, המימוש תקופת במהלך, זאת יעשה, העניין לפי, שבבעלותו האופציה כתבי

  .להלן המתואר באופן, מימוש הודעת מתן ידי על, האחרים הבורסה חברי או הבנקים

 חבר או הבנק באמצעות או הרשום במשרדה במישרין, לחברה תוגש המימוש הודעת

, החברה ידי על שייקבע כפי, טופס גבי על המימוש תקופת תום עד, האחר הבורסה

 והסכום בבקשה הכלולים, האופציה לכתבי המתייחסים ההקצאה מכתבי בצירוף

  .מבוקש שמימושם האופציה כתבי כל בגין העניין לפי, המימוש מחיר של במזומן

 מחזיק של במקרה, לחברה מימוש הודעת נמסרה בו היום ייחשב המימוש תאריך

 מחבר הבורסה מסלקת קיבלה בו היום, רשום שאינו מחזיק של ובמקרה, רשום

 המפורטים התנאים כל אחר הממלאת, האופציה כתב מימוש על הודעות הבורסה

 עת בכל, לחתום יהיה המימוש מבקש על ).״המימוש תאריך״:  להלן( זה בתשקיף

 או דין כל להוראות בהתאם דרוש שיהיה מסמך כל על, החברה ידי על לכך שיידרש

  .המימוש מניות הקצאת לשם, החברה תקנון

  .אופציה כתב חלקי לממש זכות תינתן לא
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  חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה המוצעים   .ד

בנקים וחברי בורסה אחרים, (להלן: כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות 

חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש  ") ייתן הודעת מימוש באמצעותם.המורשים"

  כתבי האופציה קובעים כדלקמן:

במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו  12:00הודעת מימוש שתתקבל עד שעה  .1

מוחזקים כתבי האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר 

  ביום המסחר הבא אחריו. 12:00עה מש

, תחייב 12:00קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד  .2

מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה 

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

  ההודעה כאמור.

, 12:00לעיל עד שעה  )2(הודעת זיכוי כאמור בס"ק קיבלה החברה לרישומים  .3

תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה 

  ביום המסחר הבא אחריו. 12:00המנפיקה לא יאוחר משעה 

 12:00לעיל שתתקבל לאחר השעה  )3) עד (1(כל הודעה מאלה המנויות בס"ק  .4

ביום המסחר הבא  12:00שעה מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני ה

  אחריו.

למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת  .5

המימוש אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר 

. המימוש יבוצע באותו 09:00למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה 

השעה האמורה, תראה אותו המסלקה  יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד

  כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר  .6

  של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

  הקצאה, מחזיקים מרשם  .ה

 חברי באמצעות תהיה והחזקתן האופציה כתבי בגין תעודות תוציא לא החברה

  .לרישומים החברה שם על החברה שתנפיק הקצאה מכתב בסיס על, הבורסה

 שמות יירשמו ובו אופציה כתבי מחזיקי מרשם הרשום במשרדה ותנהל תחזיק החברה

 כן. שמם על הרשומים אופציה כתבי וכמות כתובותיהם האופציה כתבי מחזיקי

 את לסגור רשאית החברה. האופציה בכתבי הבעלות העברות כל במרשם תרשמנה

 ביחס, בשנה יום 30 על ביחד תעלינה שלא לתקופות או לתקופה פעם מדי המרשמים

  .מרשם לכל

  למסחר ורישומן המימוש מניות הקצאת  .ו
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החברה למבקשים (באמצעות  תקצה, המימוש הודעת קבלת לאחר אחד מסחר יום תוך

 למסחר לרישום האישורהחברה לרישומים) את מניות המימוש המגיעות להם, לאור 

 מניות של לרישומן הפעולות בכל מיד תנקוט החברה. בבורסה המימוש מניות של

, אחת מימוש ממניית חלק להקצאת זכאי יהיה לא המבקש. בבורסה למסחר המימוש

 החברה ידי על יימכרו, יתהוו אם, המימוש בעת שיתהוו המימוש מניות עודפי כל אולם

 ניכוי לאחר( נטו והתמורה, ניותמ 10ות לפח של כמות שתתהווה מהמועד יום 30 תוך

 החברה. המכירה מתאריך יום 14 תוך לזכאים תשולם) ועמלה חובה תשלומי, היטלים

ש״ח, אך ניתן יהיה לקבל  30 - המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ תשלח לא

  סכומים כאמור במשרדי החברה.

 מניות של ההקצאה מתאריך החל למבוטלים ייחשבו מומשו אשר האופציה כתבי

  .המימוש

  האופציה כתבי ממימוש שינבעו מניות זכויות  .ז

 הרגילות המניות לזכויות בזכויותיהן שוות המימוש מניות יהיו המימוש מתאריך

 הקובעהיום  אשר ,הזכויות או הדיבידנדים במלוא בעליהן את ויזכו, בחברה הקיימות

 תאריךלאחר  החברה דירקטוריון החלטת פי עלשייקבע כפי  ם,לקבלתהזכאות  את

  .המימוש

ו/או חלוקת  בגין חלוקת מניות הטבה ו/או זכויות המימוש מניות מספר התאמת  .ח

  דיבידנד ו/או איחוד הון

בתקופת זכות המימוש  ,דיבידנדו/או  ו/או זכויות הטבה מניות חלוקת של מקרה בכל

 מומשו טרם אשר האופציה כתבי למחזיקי ביחס החברה תנהגאזי  ,של כתבי האופציה

  :כדלקמן ,הקובע לתאריך עד

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה  -מניות הטבה הצעת לגבי  .1

 הנובעות המניות שמספר כך האופציה בכתבי המחזיקים זכויות תשמרנה

 ,יקטן או יגדל מימושם עם להן זכאי יהיה אופציה כתב שמחזיק מהמימוש

 ,הטבה כמניות להן זכאי היה האופציה כתב שמחזיק סוג מאותו המניותבמספר 

מחיר  .האקס יום שלפני האחרון המסחר ליוםעד  האופציה כתב את מימשאילו 

המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה 

של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה 

אחת. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק 

וקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, במקרה של חל

אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן (כולל הנפקות לבעלי  כאמור להלן,

  עניין). 

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות,  -הנפקת זכויות לגבי  .2

 מימושת מהמספר המניות הנובעויותאם זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, 

של המניה  הנעילהלמרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער 
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המניה  של"אקס"   לבין שער הבסיס ה יום לפני האחרון המסחרבבורסה ביום 

  "אקס זכויות". 

 .לשינוי ניתנות אינן לעיל המפורטות ההתאמה שיטות .3

 עלהחברה  תודיע, לעיל 2-ו 1בפסקאות אירוע מהאירועים המפורטים  בקרות .4

 המניות תסחרנה בו ביום המסחר פתיחת ממועד יאוחר לא החדש המימוש יחס

 . הטבה״ אקס/ זכויות ״אקס

בתקופת זכות המימוש  ע״נללא  רגילות מניות לבעלי דיבידנד החברה תחלק אם .5

"אקס  הבסיס שער שבין ביחס וכפלי המימושמחיר  יאז, של כתבי האופציה

 יום לפני האחרון המסחר ביום בבורסה המניה של הנעילה שער לבין" דיבידנד

". החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש דיבידנד"אקס ה

שיטת  המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד".

 התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

 תחלקן או, המונפק שבהונה נע״ללא  הרגילות המניות את החברה תאחד אם .6

 שתוקצינה המימוש מניות מספר, המקרה לפי, יוגדל או יוקטן, משנה בחלוקת

 אופציה בכתב המחזיק אולם, כאמור פעולה לאחר האופציה כתבי מימוש עקב

 מפעולה כתוצאה שיתהוו מניות חלקי כל. ממניה חלק לקבל זכאי יהיה לא

 החברה ידי על ימכרו, בבורסה למכירה סבירה לכמות שייצברו לאחר, כאמור

, נטו והתמורה האמורה ההקצאה ממועד ימים חודש של תקופה במשך בבורסה

 14 תוך לזכאים תשולם, אחרים והיטלים עמלות, המכירה הוצאות ניכוי לאחר

  המכירה מתאריך יום

  המימוש בתקופת אופציה בכתבי המחזיקים להגנת הוראות  .ט

, זה תשקיף פי על האופציה כתבי יפקעו לא או ימומשו לא עוד וכל זה תשקיף מתאריך

  :הבאות ההוראות תחולנה, המימוש תקופת מתום יאוחר לא מקרה בכל אולם

 להבטחת הרשום בהונה ע״נ ללא רגילות מניות של מספקת כמות תשמור החברה .1

, שבמחזור האופציה כתבי כל ממימוש לנבוע העשויות המניות כל של ההקצאה

  .שלה הרשום ההון להגדלת תגרום הצורך ובמקרה

 תנפיק ולא ע״נללא  הרגילות למניות הנלוות הזכויות את תשנה לא החברה .2

 אלא, פירוק בעת החברה של רכושה בעודף להשתתף הזכאיות 9חדש מסוג מניות

  .להלן כאמור האופציה כתבי מחזיקי של מיוחדת החלטה באישור

                                                      

9
ה , כל זמן שהחברה תהא חברה ציבורית, בהון החברה יהי1968- , התשכ"ח לחוק ניירות ערך 'ב46בהתאם להוראות סעיף  

 .סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב
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 על הודעה החברה תפרסם, מרצון החברה פירוק על החלטה קבלת של במקרה .3

, תפרט אשר, בישראל רחבה תפוצה בעלי העברית בשפה יומיים עיתונים בשני כך

 שלו המימוש זכות את ניצל כאילו יחשב האופציה בכתבי מחזיק כל כי, היתר בין

 כן אם אלא) המימוש מחיר של קודם בתשלום צורך ללא( ההחלטה קבלת לפני

 על ויתורו על האמור הפרסום ממועד יום 30 בתוך לחברה בכתב הודעה ייתן

 הזמן פרק תוך כאמור הודעה האופציה בכתבי המחזיק נתן לא. האמורה הזכות

 החברה בפירוק מקבל שהיה בסכום להשתתף המחזיק זכאי יהיה, האמור

 ערב למניות, העניין ולפי שברשותו האופציה כתבי מימוש עקב במניות כמחזיק

 בפירוק מחלקו שיקבל מהכספים המימוש מחיר ובניכוי, הפירוק החלטת קבלת

  .לחלוקה יתרה תיוותר אם, כאמור

 תום לפני שבועות ארבעה מאשר מוקדם ולא שבועות שלושה מאשר יאוחר לא .4

 תפוצה בעלי יומיים עיתונים בשני הודעה החברה תפרסם, המימוש תקופת

 האופציה כתבי מחזיקי לכל בכתב הודעה ותשלח העברית בשפה בישראל, רחבה

 האחרון המועד על אופציה כתבי מחזיקי במרשם רשומים יהיו ששמותיהם

  .המימוש מחיר ועל האופציה כתבי למימוש

 האופציה כתבי למחזיקי רשום בדואר תשלח האופציה כתבי למחזיק הודעה כל .5

 שני בתום נמסרה כאילו תיחשב והיא האופציה כתבי מחזיקי במרשם הרשומים

 בשפה יומיים עיתונים בשני תפורסם וכן, כאמור משלוחה ממועד עסקים ימי

 .בישראל רחבה תפוצה בעלי העברית

  

  אופציה כתבי מחזיקי זכויות ינויש  .י

מהקולות המצביעים באסיפה כללית של  75%בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של 

כתבי האופציה מחזיקי כתבי האופציה יכולה החברה להגיע לידי הסדר עם מחזיקי 

 החברה של ההתאגדות בתקנות הוראות אותן בקשר לכל זכות או תביעה שיש להם.

 ואופן ניהולן בחברה המניות בעלי של כלליות אסיפותאופן כינוסן של ל המתייחסות

 בהצבעה. האופציה כתבי מחזיקי של כלליות אסיפות על, המחויבים בשינויים, תחולנה

 בגין אחד קול אופציה בכתב מחזיק לכל יהיה האופציה בכתבי המחזיקים של באסיפות

הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במניין  .אופציה כתב כל

  קולות.

למרות האמור לעיל, בהתאם להנחיות הבורסה תנאי כתבי האופציה ככל שנוגע 

הטבה,  והתאמות בגין חלוקת מניותלתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה 

 הנחיות פי על, ניתן, לעיל האמור אף עלאינם ניתנים לשינוי.  -   זכויות ודיבידנד

 של בדרךו/או שיטת ההצמדה  המימוש תקופת או/ו המימוש מחיר את לשנות, הבורסה

 בנוסף, .החברות לחוק 350 סעיף לפי משפט בית ידי על אושר אשר, פשרה או הסדר

רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש במסגרת  בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה,
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ובלבד שהשינוי יכלול רק את  הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה,

   .ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור

הליך שבו  –" משמעו לעניין זה הליך הפיצולבהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "

או הליך שבו  חזיקה בחברה אחרת,החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מ

החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי 

המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים 

בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של  -וההתחייבויות והכל  

הליך  –" משמעו לעניין זה הליך מיזוגהנחיות הבורסה, "החברה. בהתאם לתקנון ול

שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת 

או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או 

סיה בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכ –לחברה רשומה אחרת והכל 

ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי  יועברו כאמור,

  המניות של החברה.
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   1 -ג

  הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 

  הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף 3.1

  

  הון מונפק ונפרע (ע"נ בש"ח)  הון רשום (ע"נ בש"ח)    סוג המניה  

  111,002,400    40,000,0001  ללא ע"נמניות רגילות   

  "א ש"ח ע"נ כ

  ")המניות(להלן: "

  

 השנים האחרונות שלושהשינויים שחלו בהון החברה ב 3.2

  

 ינויים שחלו בהון הרשוםהש 3.2.1

  מהות השינוי  ריךתא
רגילות  תיומנ
ש"ח  0.1 תובנ

  ע"נ

רגילות  תיומנ
  ללא ע"נ

מניות  סה"כ
  בהון הרשום

  120,000 ---  120,000  (יתרת פתיחה) 2010ביוני  21

  2013בנובמבר  __
ביטול ערך נקוב 

  והגדלת ההון הרשום
)120,000(  40,000,000  40,000,000  

  40,000,000  40,000,000  ---   התשקיף תאריךלסה"כ 

  

 השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 3.2.2

  ות השינוימה  ריךתא
 תיומנ

 תורגילות בנ
  ש"ח ע"נ 0.1

רגילות  תיומנ
  ללא ע"נ

מורה הת
שנתקבלה 

 ן המניות גיב

"כ מניות סה
בהון המונפק 

 והנפרע
  (במצטבר)

שווי החברה 
לאחר הכסף 

הנגזר 
  מההקצאה 

  2010ביוני  21
  (יתרת פתיחה)

הקצאת מניות ליריב 
עוז הנמנה על שני 

מייסדי החברה יחד 
עם הגב' עינת קדרון 

(להלן: 
  ").המייסדים"

  17,000  ללא תמורה  ---  17,000
  
  
--  

  2010ביוני  21
  

הקצאת מניות לעינת 
קדרון הנמנית על 
  שני המייסדים

  --  34,000  ללא תמורה  --  17,000

  2010ביולי  4
  

 הקצאת מניות
ללויאל וויט עסקים 

בע"מ (להלן: 
במסגרת 1")לויאל"

  I הסכם השקעה

55,000  ---  
1,000,000 
  89,000  2בדולר ארה"

1,818,182  
  דולר ארה"ב

                                                           
1
  להלן. 3.2.3לפרטים ראו בסעיף    



 11מיום  אביב בע"מ- לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל  6מס' טיוטה לציבור ( 1טיוטה מס' 
 2013נובמבר ב

 

   2 -ג

  ות השינוימה  ריךתא
 תיומנ

 תורגילות בנ
  ש"ח ע"נ 0.1

רגילות  תיומנ
  ללא ע"נ

מורה הת
שנתקבלה 

 ן המניות גיב

"כ מניות סה
בהון המונפק 

 והנפרע
  (במצטבר)

שווי החברה 
לאחר הכסף 

הנגזר 
  מההקצאה 

  2010ביולי  4
  

מר הקצאת מניות ל
(להלן: עפר יונך 

  ")יונך"
במסגרת הסכם 

  I השקעה

5,500  ---  
100,000  

  94,500  3בדולר ארה"
1,818,182  
  דולר ארה"ב

  2010ביולי  4
  

למר  הקצאת מניות 
יריב לרנר (להלן: 

 במסגרת") לרנר"
 I הסכם השקעה

5,500    
100,000  

  100,000  3בדולר ארה"
1,818,182  
  דולר ארה"ב

  2012במאי  1
הקצאת מניות 

במסגרת  ללויאל
  II הסכם השקעה

8,354  ---  
333,334  
  108,354  4בדולר ארה"

4,600,000  
  5בדולר ארה"

  2012במאי  1
 יונךהקצאת מניות ל

במסגרת הסכם 
  II השקעה

835  ---  
33,333  

  109,189  4בדולר ארה"
4,600,000  
  5בדולר ארה"

  2012במאי  1
הקצאת מניות 

במסגרת  ללרנר
  II הסכם השקעה

835  ---  
33,333  

  110,024  4בדולר ארה"
4,600,000  
  5בדולר ארה"

בנובמבר __ 
2013  

ביטול ערך נקוב של 
  מניות החברה

)110,024(  110,024  ---  110,024  --  

בנובמבר __ 
2013  

פיצול הון המניות 
המונפק והנפרע של 

  החברה
---  10,892,376  ---  11,002,400  --  

  11,002,400  ---   תאריך התשקיףלסה"כ 
1,600,000  
  דולר ארה"ב

11,002,400  --  

 

 .2יצחק שרון (תשובה)מר חברה פרטית בשליטה ובבעלות מלאות של  .1

הסכם (להלן: " ולרנר יונךבין בין לויאל וו , המייסדיםלהסכם ההשקעה שנחתם בין החברהבהתאם  .2

דולר ארה"ב שולם על ידי לויאל במועד החתימה  111,111כי סך של  ,, נקבע בין היתר")I-ההשקעה ה

דולר ארה"ב) תשולם  1,000,000וכן יתרת התשלום מתוך התמורה הכוללת ( I -העל הסכם ההשקעה 
לפרטים נוספים  דולר אשר הועברו במלואן לחברה. 52,287תשלומים חודשיים שווים נוספים בני  17- ב

 להלן. 3.6.1, ראו סעיף I - אודות הסכם ההשקעה ה

שולם על ידי  ")דולר(להלן: " דולר ארה"ב 11,107, נקבע בין היתר, כי סך של Iהשקעה בהתאם להסכם  .3
 200,000וכן יתרת התשלום מתוך התמורה הכוללת ( Iה השקעהבמועד החתימה על הסכם  ולרנר יונך

דולר אשר הועברו במלואן לחברה על  5,229תשלומים חודשיים שווים נוספים בני  17- דולר) תשולם ב

החזיקו שלושת המשקיעים , I - ע"פ הסכם ההשקעה הלאחר ביצוע ההקצאות  .ולרנר יונךידי כל אחד מ
לפיכך, בהתאם לחישוב לפיו השקעה בסך של  .מהון מניות החברה 66%  -סה"כ כ(לויאל, יונך ולרנר) 

מהון מניות החברה, שווי החברה לאחר הכסף הנגזר  66% - דולר ארה"ב הינה שוות ערך לכ 1,200,000
 . ארה"ב אלפי דולר 1,818,182מההקצאות הללו הינו סך של 

(להלן:  2012במאי  1ביום נר ולר יונךבהתאם להסכם ההשקעה שנחתם בין החברה ובין לויאל ובין  .4

 יונךכי התשלום בגין המניות שהוקצו שולם על ידי לויאל,  נקבע בין היתר,), "II -הסכם ההשקעה ה"
כל  ובתחילת 2012במאי  1בשישה תשלומים שווים, אשר שולמו לחברה במלואם החל מיום ולרנר 

 -דרון לא השתתפו בהסכם ההשקעה היצוין כי המייסדים ה"ה יריב עוז ועינת ק חודש עוקב, בהתאמה.
II .סך סכום ההשקעה על פי הסכם ההשקעה ה ואחזקותיהם במניות החברה דוללו בהתאמה- II   הינו

  אלפי דולר. 400

אינו מתמחר גם את , דולר ארה"ב 4,600,000בסך של  ,II -ה יצוין כי שווי החברה לאחר ההקצאה .5
השווי המעשי  ,הוענק לחברה ללא הקצאת מניות. כלומראלפי דולר אשר  270- מענק המדע"ר בסך של 

  .ארה"ב דולר 4,870,000 -לאחר הכסף הינו כ
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  מההון המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה של לויאל. 0.5%-ון (תשובה) מחזיקה  בלעניין זה יצוין כי רעייתו של מר יצחק שר 
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 מבנה ההון הרשום וההון המונפק והנפרע בחברהב יםשינוי 3.2.3

החליטה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה  2013בנובמבר __ ביום  3.2.3.1

 -ההון הרשום של החברה בלהגדיל את והחברה  מניותלבטל את הערך הנקוב של 

 .ללא ערך נקוב מניות 39,880,000

כאמור הרשום של החברה ההון ביטול הערך הנקוב של מניות החברה והגדלת לאחר 

  .ללא ערך נקובמניות רגילות  40,000,000-מ מורכב ההון הרשום של החברהלעיל, 

ת של החברה החליטה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניו 2013בנובמבר ביום __  3.2.3.2

לפצל את הון המניות המונפק והנפרע של החברה, באופן שכל מניה רגילה אחת בהון 

 מניות רגילות של החברה. 100-המונפק והנפרע תחולק ל

של החברה המונפק והנפרע כאמור לעיל, מורכב ההון המונפק והנפרע ההון פיצול לאחר 

   .ללא ערך נקובמניות רגילות  11,002,400-מ
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  3ית הקצאת אופציות לעובדים ונותני שירותים בחברהתוכנ 3.3

  

  להלן יובאו עיקרי תכנית האופציות לעובדים ונותנים שירותים בחברה:  

תכנית אופציות לעובדים,  מוץהחליט דירקטוריון החברה על אי 2011בפברואר  13ביום  3.3.1

הוראות בהתאם ל ,")תכניתהנושאי משרה של החברה (להלן: "יועצים, נותני שירותים ו

. התכנית מאפשרת ")הפקודה(להלן: " 1961-פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א

למימוש למניה רגילה אחת של  יםניתנ, ה4")האופציותהענקת כתבי אופציה (להלן: "

משתנים, כמפורט להלן. התכנית תהיה בתוקף מימוש  י, במחיר5ש"ח ע.נ. 0.1החברה, בת 

, 2013בנובמבר  10ביום . 6ה על ידי דירקטוריון החברהשנים ממועד אימוצ 7לתקופה של 

החליט דירקטוריון החברה להגדיל את כמות מכסת האופציות הניתנות להקצאה 

אופציות נוספות,  450,200אופציות וזאת על מנת לאפשר הקצאתן של  273,400- בלניצעים 

להלן. נכון  3.3.3לנושאי משרה בכירה, יועצים ונותני שירותים כמפורט בטבלה בסעיף 

אופציות ואין  799,700אשר הוקצו מכוח התכנית הינה  למועד התשקיף, כמות האופציות

אופציות נוספות פנויות להקאצה לניצעים בהתאם לתכנית, באופן שסך האופציות הכולל 

  אופציות. 799,700 ומכח התכנית הינ

בדרך של הקצאה  בהתאם לתוכנית, הקצאת האופציות לעובדים ונושאי משרה תיעשה 3.3.2

מסלול הכנסת  ואבמסלול הוני  ),"הניצע" מקבל האופציות ייקרא להלן:(לניצעים 

ניתנות להקצאה בשני  לפקודה 102המוקצות בהתאם לסעיף עבודה, כאשר אופציות 

במשך תקופת  7להחזקה על ידי נאמןבכפוף  (ב)102בהתאם לסעיף מסלולים שונים: 

. (ג), שלא בכפוף להחזקה על ידי נאמן102לסעיף בהתאם , ופקודההגבלה הקבועה ב

 שאינם עובדים של החברההאופציות מאפשרת, בנוסף, הקצאת אופציות לניצעים  תוכנית

כפופות יכולות להיות , אשר (ט) לפקודה3, בהתאם להוראות סעיף ו/או נושאי משרה

ור או ישחרר לא ימכ ניצע, לפקודה 102 ות סעיףבהתאם להורא .8להחזקה על ידי הנאמן

  .9מנאמנות מניות במהלך תקופת ההגבלה

  10הקצאות במסגרת התכנית 3.3.3

להלן טבלה המרכזת את נתוני ההקצאות אשר בוצעו במסגרת התכנית, נכון למועד 

:11התשקיף
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 20יצוין כי  עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, היא תפעל לאמץ תוכנית תגמול בהתאם להוראות תיקון    

  ובהתאם לכל דין. 1999לחוק החברות, התשנ"ט 
  בבורסה. אופציות, להבדיל "מכתבי אופציה" אשר רשומים למסחר   4

5
יובהר כי הנתונים בסעיף זה, הינם לאחר התאמות כתוצאה מפיצול הון מניות המונפק והנפרע של החברה .    

 .2013כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום ____ בנובמבר 
 התכנית ניתנת לשינוי או ביטול בידי דירקטוריון החברה.   6
הופקדו  (ב) לפקודה,102בהתאם לסעיף  ידי החברה עד למועד התשקיף, על האופציות אשר הוקצו לניצעים   7

 ").הנאמןבידי איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ (להלן: "
האופציות, כאמור תהיינה כפופות להחזקה על ידי מ, ו/או המניות אשר תנבענה ממימוש ותאופציוהבמידה    8

מלא של כל חבויות המס בגינן חב הניצע, בהתאם  יוחזקו על ידי הנאמן עד לתשלום האופציותהנאמן, 
  (ט) לפקודה.3להוראות סעיף 

, ותידרש לבצע ניכויים מכר את האופציות במהלך תקופת ההגבלה, החברה לא תישא במס בגין כךניצע אם    9
  בהתאם להוראות החוק.

10
רע של החברה כפי יובהר כי הנתונים הינם לאחר התאמות כתוצאה מפיצול הון מניות המונפק והנפ   

 .2013שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום ____ בנובמבר 
11
 3.7כתבי האופציה המוקצים במסגרת התוכנית כפופים להוראות חסימה של ניירות ערך כמפורט סעיף    

 להלן.
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מועד אישור ההקצאה   תפקיד  שם הניצע
/ דירקטוריוןהי על יד

הדירקטוריון 
והאסיפה הכללית 

  (לפי העניין)

כמות 
  ותאופצי

מחיר מימוש 
  אופציהל

מועדי מימוש מועדי הבשלה/
  ותהאופצי

  הערות  פקיעהמועד 

  ש"ח 0.10  35,000  2013בנובמבר  10  דירקטור  עידן ולס
  )E(סדרה 

שנים  4תקופת הבשלה של 
; בתום ממועד ההקצאההחל 

 25%כל שנה מובשלים 
באופן שבתום מהאופציות 

ארבע שנים ממועד ההקצאה 
. על ותמהאופצי 100%יובשלו 

אף האמור לעיל, בקרות אירוע 
 של הנפקה ראשונה לציבור

תואץ תקופת , ו/או מיזוג
מכמות  50% ההבשלה של

 שהוקצו לכל ניצע.האופציות 
יצוין כי בהתאם למכתבי 
ההקצאה של יריב עוז ועינת 
קדרון, נקבע כי בקרות אירוע 
של הנפקה ראשונה לציבור 
ו/או מיזוג בחלוף שנתיים 

צאה, תואץ ממועד ההק
 67,600תקופת ההבשלה של 

אופציות מתוך האופציות 
  שהוקצו לכל אחד מהם.

של אירוע במקרה של   2020__ בנובמבר 
החברה, תואץ   מיזוג

תקופת ההבשלה של 
  האופציה, כדלקמן:

במקרה של מיזוג בטרם 
חלפו שנתיים ממועד 

 50%ההקצאה, יובשלו 
שהוקצו מהאופציות 

ים לאותו ניצע ויהיו ניתנ
למימוש מיידי לפני 
המיזוג; במקרה של 
מיזוג בחלוף שנתיים 
ממועד ההקצאה, תואץ 
או תואט תקופת 
ההבשלה ביחס לשנה 
השלמה הקרובה ביותר 
למועד ההקצאה, 

שהובשלו והאופציות 
בהתאם יהיו ניתנים 
למימוש מיידי לפני 

  המיזוג

  ש"ח 0.10  35,000  2013בנובמבר  10  דירקטור  בנימין ברודר
  )Eסדרה (

  2020__ בנובמבר 

  ש"ח 0.10  35,000  2013בנובמבר  10  יוןדירקטורה יו"ר   ערבה מוהר
  )E(סדרה 

  2020__ בנובמבר 

דירקטור וסמנכ"ל תפעול   עינת קדרון
  ופיתוח

  ש"ח 0.10  85,100  2013בנובמבר  10
  )E(סדרה 

  2020__ בנובמבר 

  ש"ח 0.10  85,100  2013בנובמבר  10  דירקטור ומנכ"ל  יריב עוז
  )E(סדרה 

  2020__ בנובמבר 

  ש"ח 0.10  35,000  2013בנובמבר  10  דירקטור  עפר יונך
  )E(סדרה 

  2020__ בנובמבר 

יועצים ונותני 
שירותים 
  אחרים

(יועצים רפואיים ומקצועיים 
  וכן נותני שירותים)

  דולר ארה"ב 0.399  50,000  2013בנובמבר  10
  )B(סדרה 

שנים  4 תקופת הבשלה של
החל ממועד ההקצאה; בתום 

 25%כל שנה מובשלים 
באופן שבתום מהאופציות 

ארבע שנים ממועד ההקצאה 
  .מהאופציות 100%יובשלו 

ביחס לחלק מהעובדים,   2020__ בנובמבר 
קיים תנאי לפיו במקרה 
של מיזוג החברה, תואץ 
תקופת ההבשלה של 

, כמפורט האופציות
  לעיל.

יועצים ונותני 
ם שירותי
  אחרים

(יועצים רפואיים ומקצועיים 
  וכן נותני שירותים)

  דולר ארה"ב 0.50   30,000  2013בנובמבר  10
  )C(סדרה 

שנים  4תקופת הבשלה של 
החל ממועד ההקצאה; בתום 

מכתבי  25%כל שנה מובשלים 
האופציה באופן שבתום ארבע 
שנים ממועד ההקצאה יובשלו 

  מכתבי האופציה. 100%

    2020__ בנובמבר 
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מועד אישור ההקצאה   תפקיד  שם הניצע
/ דירקטוריוןהי על יד

הדירקטוריון 
והאסיפה הכללית 

  (לפי העניין)

כמות 
  ותאופצי

מחיר מימוש 
  אופציהל

מועדי מימוש מועדי הבשלה/
  ותהאופצי

  הערות  פקיעהמועד 

עובד, יועצים 
ונותני שירותים 

  אחרים

(עובד החברה, יועצים רפואיים 
  ומקצועיים וכן נותני שירותים)

  דולר ארה"ב 0.75   60,000  2013בנובמבר  10
  )D(סדרה 

שנים  4תקופת הבשלה של 
החל ממועד ההקצאה; בתום 

 25%כל שנה מובשלים 
באופן שבתום  ותהאופצימ

ארבע שנים ממועד ההקצאה 
  .ותהאופצימ 100%שלו יוב

    2020__ בנובמבר 

בקשר עם שירותי יעוץ העניק   ד"ר ניר נתנזון
  פעילות החברה

(יצוין כי מר ניר נתנזון סיים 
תפקידו כיועץ לחברה בחודש 

. עם זאת, החליט 2012נובמבר 
דירקטוריון החברה, כי חרף 

העובדה שד"ר נתנזון סיים את 
שירותיו לחברה כתבי האופציה 

נקו לו כאמור, לא יפקעו). שהוע
לפרטים בקשר עם התקשרות 

החברה בהסכם למתן שירותים 
המרכז הרפואי המשולב עם 

, בין היתר ע"ש חיים שיבא 
באמצעות ד"ר ניר נתנזון, ראו 

  6.22.2בסעיף 

דולר  0.1818   150,000  13/02/2011
  ארה"ב

  )A(סדרה 

בהתאם הקצאה   28/12/2017  הובשלו.האופציות מלוא 
(ט) 3וראות סעיף לה

  הלפקוד

אבנר  פרופ'
  12שמר

שירותי יעוץ בקשר עם פעילות 
  החברה

דולר  0.1818   150,000  11/10/2012
  ארה"ב

  )A(סדרה 

בהתאם הקצאה   1/10/2017  מלוא האופציות הובשלו.
(ט) 3להוראות סעיף 

  הלפקוד
ד"ר טל 
   *נחליאלי

שירותי יעוץ בקשר עם פעילות 
  החברה

  דולר ארה"ב 0.399   19,500  11/10/2012
  )B(סדרה 

בהתאם הקצאה   24/06/2017  הובשלו.האופציות מלוא 
(ט) 3להוראות סעיף 

  .הלפקוד
דולר  0.1818   30,000  13/2/2011  ---   עובד החברה

  ארה"ב
  )A(סדרה 

 50%נכון למועד התשקיף, 
  הובשלו.מהאופציות 

בהתאם להוראות סעיף   13/2/2021
  (ב) לפקודה102

  

  

                                                           
  אבי (שמר) בע"מ.-כתבי האופציה הוענקו לאמי    12
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  ").הערכות שווי האופציות(להלן: " להלן 9והתחייבות למדען הראשי, המצ"ב לפרק אופציות להערכת שווי  5.1ראו בסעיף  (A-B)ות קשר עם השווי הכלכלי של אופצילפרטים ב

השווי האמור, חושב בהתאם  .דולראלפי  455הינו  נכון למועד התשקיף, לאחר תאריך הדוח  על המצב הכספי) 2013בנובמבר  11(אשר הוקצו, ביום  E-Cהשווי הכלכלי של אופציות *

לדוחות הכספיים של החברה  20כמו כן לעניין זה ראו ביאור  וכד'., לרבות יישום המודל הבינומי, חישוב סטית התקן, שיעור הריבית שווי האופציותלמתודולגיה המפורטת בהערכות 

  להלן. 9המצורפים לפרק 

כתבי אופציה כנגד הענקת  103,800 -, ד"ר טל נחליאלי היה זכאי ל2012ביוני  24"ר טל נחליאלי, יצוין כי בהתאם להסכם בינו ובין החברה מיום בקשר לכתבי האופציה שהוקצו לד**

(קרי לאחר שלושה  2013באפריל  28שנים (בכל השלמת רבעון קלנדרי הינו זכאי לחלק יחסי מכתבי האופציות האמורים). לאור כך שהסכם זה בוטל ביום  4ייעוץ לחברה לתקופה בת 

כתבי אופציה אשר הוענקו לד"ר נחליאלי. לפרטים נוספים,  19,500רבעונים קלנדרים), בהתאם לתנאי ההסכם בין הצדדים, הובשלו בגין תקופת ההתקשרות בפועל בין הצדדים סך של 

  .להלן 8.2.1ראו סעיף 
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  מנהל התכנית 3.3.4

ועדת משנה של  ידי- וריון החברה, או עלידי דירקט-תוכנית האופציות מנוהלת על

, המנהלבסמכות "). המנהללהלן: "מנהל התכנית יקרא (דירקטוריון שתמונה למטרה זו ה

לקבוע את תנאי האופציות ומימושן עבור להקצות אופציות,  ,13דיןכל בכפוף להוראות 

, לפרש לקבוע את מחיר המימוש, לקבוע ערך שוק הוגן הניצעים או כל אחד מהם בנפרד,

לנקוט בפעולות הנדרשות על מנת להוציא ובתוכנית האופציות  את ההוראות הקיימות

   .תכניתלפועל את ה

  מחיר המימוש 3.3.5

, או 14המנהלאשר יוקצו בהתאם לתוכנית יקבע על ידי האופציות של  מחיר המימוש

, באחת מהדרכים המימוש ישולם במועד מימוש האופציה מחיר .ערך שוק הוגןיעמוד על 

) בשילוב 4) העברה בנקאית; או (3) בשיק לפקודת החברה; או (2) במזומן; או (1: (הבאות

שיתקבלו בחברה כתוצאה ממימוש האופציות אשר ההכנסות של האמצעים כאמור. 

  מזומנים של החברה וישמשו למטרות החברה.קופת היתווספו ליוקצו מכח התכנית 

  תקופת כתבי האופציה 3.3.6

למעט  ,תןהקצאשנים ממועד  7בתום הינו  15מומשוטרם ש ותיאופצהשל פקיעתן מועד 

 ) של כתבי אופציהשיצויןצוין במכתב ההקצאה, ככל ישל מועד הפקיעה (אשר שינוי 

לחילופין, למעט הארכה , או של הניצע בחברה הכהונהעד מועד סיום  הניתנים למימוש

סיום הכהונה שלא  במקרה של )1בחברה במקרים שלהלן: (הניצע בעת סיום כהונה של 

למימוש תוך תקופה של שלושה חודשים ממועד יהיו ניתנים  ותהאופצי, 16בהתקיים עילה

למימוש תוך יהיו ניתנים  ותהאופצי) במקרה של מוות או מגבלה, 2הכהונה; (סיום 

וכל להאריך י , בכפוף להוראות כל דין,המנהל) 3הכהונה; (ממועד סיום שנה תקופה של 

) 2(-) ו1, כאמור במקרים (, טרם סיום תקופת ההארכהותהאופציש של את תקופת המימו

) 4( ;, לתקופה שלא תעלה על תקופת המימוש המקורית שנקבעה במכתב ההקצאהלעיל

יפקעו  ניצעשל ה האופציותבמקרה של סיום הכהונה בהתקיים עילה, כהגדרתה לעיל, כל 

  .באופן מיידי

  של כתבי האופציה המימושמועדי  3.3.7

למימוש על פני תקופה  ותניתניהיו  ותהאופצים נקבע אחרת במכתב ההקצאה, למעט א

 25%שנה ממועד ההקצאה תהיינה ניתנת למימוש כמות של בסיום כל שנים, כאשר  4של 

  שהוקצו לניצעים.מסך כתבי האופציה 

  מניות המימוש 3.3.8

גילות תהיינה שוות בזכויות ההצבעה למניות הרהאופציות מניות אשר תנבענה ממימוש 

דיבידנד, אשר  זכאיות לכל תהיינהו של החברה, לכל דבר ועניין, מיד עם הקצאתן,

                                                           
13
 נחיות רשות ניירות ערך, כפי שתהיינה מעת לעת.ובכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית לה   

14
 10 -יובהר כי בהתאם לתקנון הבורסה והנחיות הבורסה, מחיר המימוש של כתבי האופציה לא יפחת מ   

   אגורות.
  למימוש. ותהניתנ ותאופציהלרבות    15
החברה, מעילה,  י הנהלתל ידביצוע הוראות שניתנו ע , או: איייעוץהסכמי הכפי שמוגדרת ב –"עילה"    16

אשר משפיע מהותית הרשעה בעבירה שיש עימה קלון או שמשפיעה על החברה, הפרת אמונים, כל מעשה 
 , וכל נסיבה לפי החוק.החברהדירקטוריון לרעת החברה, בהתאם לקביעת 
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, בכפוף לתקנון החברה חל ביום הקצאתן או לאחריו והתאריך הקובע את הזכות לקבלת

  .פקודההולהוראות 

  כמפורט להלן: התאמותהאופציות תהיינה כפופות ל 3.3.9

  שינויים בהון  א.

חלוקת הון המניות של החברה כתוצאה מפיצול מניות, במקרה של גידול או קיטון ב

וכד', תותאם כמות  מניות הטבה, איחוד הון או סיווג מחדש של הון המניות של החברה

המניות בקשר עם התכנית (לרבות אופציות שהוענקו לניצע אך טרם מומושו), בנוסף 

פציה, את כמות יותאם מחיר המימוש, כך שהניצע יהיה זכאי לקבל, במועד מימוש האו

יובהר,  .המניות שלהם היה זכאי אילו מימש את האופציות למניות טרם השינוי כאמור.

כי במידה והחברה תחלק מניות הטבה, מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות, 

יהיה זכאי להן עם מימושן, יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג  שמחזיק האופציות

  .הטבה, אילו מימש את האופציות זכאי להן כמניות שמחזיק האופציות היה

  

  פירוק  ב.

על פירוקה של  ותהאופצייודיע בהקדם למחזיקי  המנהלחברה, במקרה של פירוק ה

את ימים לממש  15תקופה של  ותהאופציהחברה, טרם הפירוק, ותינתן למחזיקי 

יפקעו  על ידם, כאשר לאחר מועד זה ותמוחזקאשר  ,למימוש ותהניתנ האופציות

להאריך את התקופה כאמור, בין  רשאייהא  המנהלשהוצעו בהתאם לתכנית.  יותהאופצ

  אם כתבי האופציה ניתנים למימוש ובין אם לאו.

  )IPOמיזוג, רכישה או מכירת נכסים והנפקה ראשונה לציבור (  ג.

ה בכל מקרה של: (א) מיזוג או איחוד, בהם החברה אינה החברה ה"קולטת"; או (ב) רכיש

הנפקה ראשונה לציבור המניות הרגילות של החברה; או (ג) במקרה של  של כל או רוב

)IPOהאופציות "), מיזוגזה: " (כל אחד מאירועים אלה יקרא להלן בסעיף ) של החברה

בחברה קשורה  בחברה לאחר המיזוג או ותחליפיבאופציות וטרם מומשו יוחלפו שהוקצו 

  . פורט להלןלה, כפי שיקבע על ידה ובהתאם למ

 ,ותחליפי אופציותאו חברה בת שלה לא תעניק  אם החברה הממוזגת או חברה אם שלה

שבידי הניצעים, האופציות דירקטוריון החברה יהא רשאי לקבוע כי כאמור לעיל, אזי 

באופן מיידי למשך יהיו ניתנים למימוש , למועדי המימושבהתאם  ניתנים למימוששטרם 

 שלא מומשו כאמור. האופציות ון החברה, ושלאחריה יפקעו תקופה שיקבע דירקטורי

ו/או האופציות בהתקיים מיזוג אשר במסגרתו יידרשו הניצעים למכור או להחליף את 

, הניצעים יהיו חייבים לבצע מכירה או החלפה האופציותהמניות אשר נבעו מימוש 

  כאמור, לפי העניין, בהתאם לקביעת דירקטוריון החברה.

האופציה  יזה, כתב אופציה יחשב כמוחלף אם, לאחר המיזוג, כתבקטן יף לצרכי סע

כתבי הזכות לרכוש או לקבל, בעבור כל מניה לה היה זכאי מכח  אתניצע ל ויעניק

את התמורה (בין אם במניות, מזומן, ניירות ערך  שהיו בידו בסמוך לפני המיזוג,האופציה 

לבעלי מניות של החברה בעבור כל  זוגאחרים או בנכסים אחרים) ששולמה בעסקת המי

, כפי שנקבעה על ידי מניה שהוחזקה על ידם במועד הקובע למיזוג (או בתמורה שוות ערך

המניות אשר יתקבלו במסגרת המיזוג אינן של אם ב ).רוב בעלי המניות של החברה
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אי לקבוע, רש שהמנהלבלבד, הרי  או חברה בת שלה החברה הממוזגת או חברה אם שלה

בהסכמת החברה ה"קולטת", לפי העניין, כי מחזיק כתבי אופציה יקבל תמורה כאמור 

  שוק הוגן. ערךבמניות החברה ה"קולטת", לפי העניין, בהתאם ל

   

בהתאם להוראות הבורסה לא תבוצע המרה של האופציות למניות ביום הקובע לחלוקת   ה.

לאיחוד הון, לפיצול הון או מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, 

). כמו כן, מובהר, כי אם חל אירוע חברה"להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "

  "יום האקס" לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור.

מניות רגילות של החברה,   799,700-הבורסה נתנה את אישורה לרישום למסחר ל  ו. 

  מימוש האופציות (לא סחירות).שתנבענה מ

יצוין כי בכל האופציות שהוקצו לפני הרישום למסחר, לא תתבצענה התאמות בגין 

  חלוקת דיבידנד ו/או הנפקת זכויות.

  הגבלות על מכירה של כתבי אופציה 3.3.10

 מימושאשר תנבענה מו/או במניות אופציה בהנאמן לא יעשה כל עסקה או פעולה 

תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח  ידי ובין אםבין אם תוקפם מיהאופציות 

שהבטיח את  צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר

 פיםתשלום המס כאמור; הועברו המניות מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעי

על יורשיו או  התכנית ומכתב ההקצאה והוראות , לפי העניין,לפקודה (ט)3-(ב) ו102

ין. הנאמן לא יעביר כתבי אופציה לצד שלישי כלשהו, לרבות ינעבריו של הניצע, לפי הענ

  למעט בהתאם להוראות התכנית. הניצע,

 טבלה מרכזת של סוגי האופציות ומחירי המימוש שלהן 3.3.11
  מחיר מימוש  כמות מוקצית  סוג אופציה

  דולר A  330,000  0.1818אופציה 

  B  69,500אופציה 

  

  דולר ארה"ב 0.399
  

  C  30,000אופציה 

  

  דולר ארה"ב 0.50
  

  דולר ארה"ב D  60,000  0.75אופציה 

  אגורות E  310,200  0.10אופציה 

  ---   799,700 1סה"כ אופציות מוקצות

  מסך התכנית. 100%מהווה .1
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17החברהניירות הערך של המחזיקים ב 3.4
   

על פי התשקיף, לאחר ההנפקה מיד ווהציבור בניירות הערך של החברה נכון למועד התשקיף  י העניןלמיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעל 3.4.1

 :הן כדלקמן

  סמוך למועד התשקיף  

  שם המחזיק
מניות 

רגילות ללא 
  ע.נ

 Aאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור 
החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Bאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור 
החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Cאופציה 
 (בסוגריים:

שיעור 
החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Dאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור 
החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Eאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור 
החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
  ההצבעה

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
ההצבעה  
  בדילול מלא

53.68% 57.58%  ---   -- -  ---   ---   ---  6,335,40018לויאל וויט עסקים בע"מ

  ---   ---   ---   ---  1,700,00020 19עוז יריב
85,100   

)27.4%(  
15.45% 15.13% 

  ---   ---   ---   ---  1,700,00022 21עינת קדרון
85,100   

)27.4%(  
15.45% 15.13% 

  ---   ---   ---   ---   633,50024 23עפר יונך
35,000   

)11.28%(  
5.76% 5.66% 

5.37% 5.76%  ---   ---   ---   ---   --- 633,50026 25יריב לרנר

  ---   ---   ---   ---   ---   בנימין ברודר
35,000   

)11.28%(  
0.00%  0.30%  

  ---   ---   ---   ---   ---   עידן ולס
35,000   

)11.28%(  
0.00%  0.30%  

  ---   ---   ---   ---   ---   ערבה מוהר
35,000   

)11.28%(  
0.00%  0.30%  

95.85% 100.00%   310,200  ---   ---   ---   ---  11,002,400  סה"כ בעלי עניין
עובדים, יועצים ונותני 

  27שירותים אחרים
 ---  

330,000  
)100%(  

69,500  
)100%(  

30,000  
)100%(  

60,000  
)100%(  

 ---   ---  4.15%  
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 לעיל. 3.2.3הנתונים בטבלה מותאמים לפיצול ההון כמפורט בסעיף    
 להלן. 3.7של הבורסה כמפורט בסעיף  המניות כפופות להוראות החסימה  18
  מכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בדירקטוריון החברה.    19
 להלן. 3.7המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   20
  מכהנת כסמנכ"ל תפעול ופיתוח וכדירקטורית בדירקטוריון החברה.   21
 להלן. 3.7ט בסעיף המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפור  22
23
  מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה.    
 להלן. 3.7המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   24
וניטין שלו עלול להיפגע, או אם למכור למייסדים, כל עת, אם לדעת לרנר המ ("Put Option"), המייסדים, יחד ולחוד, העניקו ללרנר אופציית מכירה I-יצוין כי בהתאם להסכם ההשקעה ה   25

  דולר ארה"ב. 100נוחות, כתוצאה מקשריו עם החברה, את כל מניותיו בחברה תמורת סך כולל של - תיגרם לו אי
  להלן. 3.7המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   26
  להלן. 3.6.3הבורסה כמפורט בסעיף כתבי האופציה והמניות שתנבענה ממימושם כפופים להוראות החסימה של     27
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ונותני סה"כ בעלי עניין 
  שירותים

11,002,400 330,000 69,500 30,000 60,000 310,200 100% 100% 

- -- --- --- --- --- --- ---   ---   28ציבור

100% 69,50030,00060,000310,200100%  330,000 11,002,400  סה"כ

  

  

  לאחר ההנפקה  

  שם המחזיק
מניות רגילות 

  ללא ע.נ

 Aאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Bאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Cאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Dאופציה 
בסוגריים: (

שיעור החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

 Eאופציה 
(בסוגריים: 

שיעור החזקה 
מכלל 

  הסדרה)

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
  ההצבעה

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
ההצבעה  
  בדילול מלא

 ____  ---   ---   ---   ---   ---    6,335,400לויאל וויט עסקים בע"מ

 ____   85,100  ---   ---   ---   ---    1,700,000  29עוז יריב

 ____   85,100  ---   ---   ---   ---    1,700,000 30עינת קדרון

 ____   35,000  ---   ---   ---   ---    633,500 31עפר יונך

 ____  ---   ---   ---   ---   ---  633,500 32יריב לרנר
  __  __   35,000  ---   ---   ---   ---   ---   בנימין ברודר

  __  __   35,000  -- -  ---   ---   ---   ---   עידן ולס

  __  __   35,000  ---   ---   ---   ---   ---   ערבה מוהר

 ____   310,200  ---   ---   ---   ---    11,002,400  סה"כ בעלי עניין
  __  __  310,200  60,000  30,000  69,500  330,000  ---   33עובדים, יועצים ונותני שירותים אחרים

 ____ 330,00069,50030,00060,000310,200  11,002,400  ונותני שירותיםסה"כ בעלי עניין 
 ____ --- --- --- --- ---   ---   34ציבור
 100%100% 69,50030,00060,000310,200  330,000  11,002,400  סה"כ
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  .לא כולל נותנים השירותים דלעיל   
  מכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בדירקטוריון החברה.    29
  מכהנת כסמנכ"ל תפעול ופיתוח וכדירקטורית בדירקטוריון החברה.   30
31
  מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה.    
למכור למייסדים, כל עת, אם לדעת לרנר המוניטין שלו עלול להיפגע, או אם  ("Put Option")דים, יחד ולחוד, העניקו ללרנר אופציית מכירה , המייסI-יצוין כי בהתאם להסכם ההשקעה ה   32

  דולר ארה"ב. 100נוחות, כתוצאה מקשריו עם החברה, את כל מניותיו בחברה תמורת סך כולל של - תיגרם לו אי
  להלן. 3.6.3מימושם כפופים להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף כתבי האופציה והמניות שתנבענה מ    33
34
  .לא כולל נותנים השירותים דלעיל   
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 בעלת השליטה בחברה 3.5

ה, לויאל וויט עסקים בע"מ (להלן: השליטה בחברה הינ תבעלהתשקיף, למועד  נכון

 מר יצחק שרון (תשובה) של ובשליטה מלאותת בבעלות "), שהינה חברה פרטילויאל"

, מההון המונפק 57.58% -נכון למועד התשקיף ולפני השלמת ההנפקה, בכ ההמחזיק

  .ומזכויות ההצבעה בחברה

  הסכמים בין בעלי המניות בחברה  3.6

 2010ביולי  4הסכם השקעה מיום  3.6.1

ינת קדרון ויריב עוז (להלן: לרנר, החברה וה"ה ע יונך,התקשרו לויאל,  2010ביולי  4ביום 

כולל בין היתר ") אשר I-ה הסכם ההשקעה") בהסכם השקעה (להלן: "המייסדים"

, בין בתמורה ובין שלא 35של החברהמניות בהעברת הוראות בדבר זכות סירוב ראשונה 

(הוראה זו בתוקף עד למועד הנפקה  על ידי בעל מניות בחברה לצד שלישיבתמורה, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  שינוי שליטה בחברה ,ת ערך של החברהלציבור של ניירו

, מינוי דירקטורים בחברה, אופן 36)עיקר נכסי החברהאו מיזוג החברה או מכירה של כל 

מהון  60%ברוב של המחזיקים בלפחות מסויימות במוסדות החברה אופן קבלת החלטות 

, 2103בנובמבר ד יצוין כי ביום __ עו .סעיפי המגבלה")(להלן: " המניות המונפק והנפרע

החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה להחליף את תקנון החברה הקיים 

נכללו הישן ") לנוסח המקובל בחברות ציבוריות. במסגרת התקנון הישןהתקנון (להלן: "

 עם תתבטלנהוזכות מצרנות, אשר  (Bring Along) הוראות מקובלת בדבר מכירה כפויה

  .1999- , התשנ"ט החברותהפיכתה של החברה לחברה ציבורית כמשמעות המונח בחוק 

: כל בעל מניות בחברה זכאי למנות I-ה מנגנון מינוי דירקטורים לפי הסכם ההשקעה

מההון המונפק והנפרע של החברה המוחזק על ידו,  10%דירקטור אחד בחברה בגין כל 

לפחות מההון המונפק והנפרע של  7%-ם בובלבד ש: א) כל עוד יחזיק מי מהמייסדי

החברה יהיה רשאי אותו בעל מניות למנות דירקטור אחד מטעמו לדירקטוריון החברה; 

לפחות מההון המונפק והנפרע של החברה (במצטבר)  8%-ולרנר ב יונךב) כל עוד יחזיקו -ו

ברה. למען ולרנר יהיו זכאים במשותף למנות דירקטור אחד מטעמם לדירקטוריון הח יונך

הסר ספק, שני בעלי מניות או יותר לא רשאים לצרף כל או חלק מאחזקותיהם בהון 

המונפק והנפע של החברה לצורך מינוי דירקטורים בחברה, כל עוד לויאל מחזיקה מעל 

מההון המונפק והנפרע של החברה. אחד הדירקטורים שימונו על ידי לויאל יכהן  40%

ה וזהותו של יושב ראש כאמור תיקבע על ידי לויאל על פי כיושב ראש דירקטוריון החבר

  ").מנגנון מינוי הדירקטורים הקייםשיקולו דעתו הבלעדי (להלן: "

  

                                                           
35
בהתאם למנגנון זכות הסירוב הראשונה, יהא על בעל המניות בחברה, המבקש להעביר מניותיו בחברה, כולן או מקצתן,    

  אשר הוצעו לו על ידי הרוכש הפוטנציאלי של המניות. להציען למכירה לבעלי המניות האחרים בחברה באותם התנאים
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 , לרבות מננגנון מינוי הדירקטורים הקיים, כפי שבאו לידי ביטויסעיפי המגבלהיצוין כי 

סכם בעלי עם  כניסתו לתוקף של הויבוטלו  ויפקע, הישןוהתקנון  הסכם ההשקעהב

  להלן. כמפורט 2013בנובמבר  __המניות מיום 

 201337בנובמבר  __בעלי מניות מיום הסכם  3.6.2

הודיעו לחברה כי בכוונתם להתקשר בהסכם בעלי מניות עד יונך ולרנר  ,לויאל, יריב, עינת

סדיר את מערכת היחסים בינהם בקשר עם החזקותיהם למועד ההנפקה, אשר י

 . .במניות החברההמשותפת 

  

  

  

                                                                                                                                                                      
36
יובהר כי העברת מניות החברה על ידי לויאל, לרבות נעבריה המורשים, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, או נמחיה, לא    

  תהיה כפופה למנגנון זכות הסירוב הראשונה המתואר לעיל.
37

  למועד ההנפקה. בכוונת בעלי המניות להתקשר בהסכם בעלי מניות חדש על  
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 חסימת ניירות ערך 3.7

  הגדרות 3.7.1

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מניות  –" בעל עניין"

  ין.את בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עני

  :אחד מאלה כל -  "שהוקצו לפני הרישום למסחר מניות"

ר חודשים לפני עש-מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין, בתקופה שתחילתה שניים  .א

 ;לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר הגשת הבקשה

- מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים  .ב

 ;  הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר עשר חודשים לפני

ישום למסחר, ולא ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הר  .ג

 מומשו לפני הרישום למסחר.

  למעט:

  מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.  .א

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה -מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים  .ב

וסופה במועד הרישום למסחר, בגין מניות שהוקצו לפני התקופה  לרישום למסחר,

 האמורה.

ן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם לרבות השאלה, מת ":פעולהאו  עסקה"

לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מניות  מועד מימושה חל

ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך  חסומות או הסכם אחר, שנכרת בין בכתב

חסומות להפעיל את אמצעי  נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות

  .ה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכםהשליט

  לרבות נייר ערך המיר. –" מניה"

במועד הרישום למסחר, למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד  38על בעלי הענין בחברה 3.7.2

(על פיו  כאמור כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה

  חולו תנאי החסימה הבאים:, ינרשמת החברה לרשאונה למסחר)

כל ן יבעל ענילמסחר, לא יעשה המניות  םהחודשים שתחילתם במועד רישו תבשלש  .א

 3.7.2בס"ק  (להלןמניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר עסקה או פעולה ב

 .")ותהחסומהמניות : "זה

                                                           
זה להלן יחולו על מניות החברה המוחזקות נכון למועד התשקיף  3.7.2הוראות החסימה המפורטות בס"ק   38

 .לעיל 3.4, כמפורט בסעיף יריב לרנרועפר יונך , עינת קדרון, עוז יריב, לויאל וויט עסקים בע"מעל ידי 
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למסחר ועד תום החודש  הרישוםהחל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד   .ב

לבצע כל עסקה או פעולה  ןיבעל ענירשאי הרישום, שלאחר מועד עשר השמונה 

מדי חודש. המניות החסומות מכמות  2.5%בשעור שאינו עולה על מניות החסומות ב

 לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.המניות החסומות חישוב כמות 

למסחר לא תהיה עוד מניעה  הרישוםמועד לאחר חודשים ש שמונה עשרבתום   .ג

 מניות החסומות. לביצוע כל עסקה או פעולה ב

ועל מחזיק  39על מחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר 3.7.3

במניות שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור 

  שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי החסימה הבאים:

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה המחזיק   .א

 3.7.3במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר (להלן בס"ק 

 )."המניות החסומות"זה: 

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר, ועד לתום החודש   .ב

מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או התשיעי שלאחר מועד הרישום, רשאי 

מכמות המניות החסומות,  12.5%פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

 מידי חודש. חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע   .ג

  לה במניות החסומות.עסקה או פעו

, כהגדרתו בפרק "עובד שהינו בעל עניין"האמור בסעיף זה לעיל לא יחול על עובד שאינו 

  .ה' להנחיות הבורסה

מניות החסומות לעיל, ניתן לבצע עיסקה או פעולה בזה  3.7 ףלמרות האמור בסעי 3.7.4

  במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

  ות.מניות חסומניתן להציע לציבור בהצעת מכר   .א

, ניירות ערך חסומיםלמסחר ניתן להעביר  הרישוםהחל מתום ששה חודשים ממועד   .ב

 שקיבל ימשיכוהמניות יתחייב כי על המניות בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל 

 .זה לעיל 3.7לחול תנאי החסימה כאמור בסעיף 

ת וזא מניות חסומותלשחרר מחסימה רשאי  מנכ"ל הבורסה, או מי שהוסמך על ידו,  .ג

לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון 

 הבורסה ובהבחיות על פיו.

                                                           
עובדים כתבי האופציה המוחזקים על ידי זה להלן יחולו על  3.7.3הוראות החסימה המפורטות בס"ק   39

 .לעיל 3.4המניות שתנבענה ממימושם, כמפורט בסעיף על ו ויועצים אחרים שאינם בעלי עניין בחברה
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משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או   .ד

 פעולה שנקבעו בהנחיות מכוח תקנון הבורסה.

משכון יהיה רק לאחר כמשכון ובלבד שמימוש ההמניות החסומות ניתן להעמיד את   .ה

שנקבעה  ,זה לעיל 3.7תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף 

 הבורסה. הנחיותב

לתאגיד בבעלותו המלאה או  ,מניות חסומותממחזיק במניות חסומות ניתן להעביר   .ו

, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו

 3.7כאמור בסעיף ו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר שקיבל ימשיכ

 . זה לעיל

 בהתקיים התנאים הבאים:מניות החסומות בלבצע כל עסקה או פעולה  ניתן  .ז

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על  )1(

המחזיק או על ידי מניות החסומות בידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק 

  במלוא הבעלות במחזיק המניות החסומות.

מושא העסקה או למניות החסומות המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים  )2(

הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהם תנאי החסימה שחלו על המניות 

זה לעיל, למשך  3.7כאמור בסעיף החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור 

   שנותרה.תקופת החסימה 

של  המלאהלעיל על ידי תאגיד בבעלותו  )ו(או  )ה(נחסמו ניירות ערך כאמור בסעיפים   .ח

עד לתום תקופת כאמור לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד המחזיק במניות החסומות, 

 החסימה.

 לעניין סעיף קטן זה:

  אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא. בין – "מחזיק במניות חסומות"

  בין במישרין ובין בעקיפין. –" בבעלותו המלאה" או "בעלותמלוא ה"

לעיל לא יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור  3.7.3- ו 3.7.2עיפים הוראות ס 3.7.5

  שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.

  הוראות כלליות 3.7.6

מניות החסומות ירשמו על שם שמעונוב לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה ה  .א

 (להלן עורכי דין –, שהינה חברה לנאמנות של משרד שמעונוב ושות' נאמנויות בע"מ

במשך תקופת החסימה באופן שהמניות החסומות הרשומות  40")הנאמן: "בסעיף זה

                                                           
40
ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמו לאחר פרסום התשקיף, תרסם על כך הודעה לציבור, עם פרטים    

  עים בתקנון הבורסה.אודות הנאמן החדש ובלבד שהינו עומד בתנאים הקבו
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בספרי החברה על שם החברה לרישומים תוחזקנה אצל חברי הבורסה בפיקדון 

 .אמן, כאשר רק לנאמן תהיה זכות חתימה בפיקדוןהמתנהל על שם הנ

על מניות הטבה שיחולקו בגין החסימה תחול נחסמו מניות על פי הוראות דלעיל,   .ב

על ו, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים המניות החסומות

  זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

מניות בדרך של המניות החסומות  בגיןנחסמו מניות על פי הוראות דלעיל והוצעו   .ג

  על פי אחת הדרכים שלהלן:מניות החסומות זכויות בתמורה, ינהג המחזיק ב

ובתמורה שיקבל מהמכירה המניות החסומות ימכור בבורסה את הזכויות בגין  )1(

יחולו הוראות החסימה  םועליהמניות החסומות ל יםהזה ניירות ערךירכוש 

  בידו. ותמוחזקההמניות החסומות החלות על 

  . המניות החסומותינצל את הזכויות בגין   )2(

מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי  נהנבעתעל המניות ש

יחולו הוראות החסימה  -מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות 

  בידו. ותהמוחזקהמניות החסומות החלות על 

יחולו גם על ניירות ערך זה לעיל  3.7סעיף הוראות רסה, בהתאם להנחיות הבו  .ד

למימוש לניירות ערך ועל ניירות  המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות הניתנות

תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות  הערך הנובעים מהם.

 הערך של החברה בבורסה.
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להלן טבלה המפרטת את כל ניירות הערך הקיימים בחברה והמפורטים בתשקיף ואת  3.7.7

  :החסימה החלה עליהם

  שם המחזיק
רגילות  תיומנ

  ללא ע"נ
יה כתבי אופצ
  לא סחירים

חסימה לפי 
 3.7.2סעיף 

  לעיל
  (בעלי עניין)

חסימה לפי 
 3.7.3סעיף 

  לעיל
  (אחרים)

  אינם חסומים
(עובדים 

שאינם בעלי 
  )עניין

  ---   ---     ---   6,335,400 לויאל וויט עסקים בע"מ

  ---   ---     85,100  1,700,000 עוז יריב

  ---   ---     85,100  1,700,000 עינת קדרון

  ---   ---     35,000 633,500 עפר יונך

  ---   ---     ---  633,500 יריב לרנר

  ---   ---    35,000  ---   עידן ולס

  ---   ---    35,000  ---   בנימין ברודר

  ---   ---    35,000  ---   ערבה מוהר

יועצים ונותני שירותים 
  אחרים

 ---  419,500   ---    --- 

עובדים שאינם בעלי 
  עניין (אינם חסומים)

 ---  70,000   ---   ---   

  11,002,400 799,700  11,002,400  סה"כ
  מניות

419,500  
  כתבי אופציה

כתבי  70,000
  אופציה
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   1הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

  

  :2להלן פירוט עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה על פי חוק החברות ותקנון החברה

  

  זכויות המניות  4.1

  . ")המניות(להלן: " ללא ערך נקובמניות רגילות  40,000,000הרשום של החברה הינו הון המניות  

ת ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות כל המניות הרגילות הנן שוות זכויו  

  :, מקנה למחזיק בה3התשלום בגינה נפרעו במלואן

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל  -

  ;מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף

  ;נדים, אם וכאשר יחולקו וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקוזכות לקבלת דיביד -

  זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה. -

  

  חלוקת דיבידנד ומניות הטבה  4.2

פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו כ  4.2.1

על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה  באופן יחסי לסכום ההון הנפרע

 ששולמה על המניות.

  

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר   4.2.2

 ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

  

דים לתשלום בגין מניות דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומה  4.2.3

שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל 

זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש 

  לחברה עכבון ו/או שיעבוד.

 

ד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנה  4.2.4

לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות עליהם 

 טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

  

____________________________ 
למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   1

 ).ות ערך""חוק נייר) (להלן: 1968-ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח46סעיף 
  .דין כל פי על, החברה במוסדות, ציבורית לחברה המותאם חדש לתקנון החברה תקנון החלפת לאישור בכפוף    2

   יודגש כי כל המניות המונפקות בהון החברה נפרעו במלואן.  3
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 2   -ד   

, יראו את ) שנים מיום ההחלטה על חלוקתו7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע (ד  4.2.5

 הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

  

אם לא נתנו הוראות אחרות מטעם בעל מניות רשום, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי   4.2.6

המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של 

רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו 

המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור 

 בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

  

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות   4.2.7

מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי שברשותו של בעל 

לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלום לחברה כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם 

 וכדומה.

  

הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה,   4.2.8

ך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של או משערו

  קרנות אלה והכול בכפוף להוראות כל דין.

 

 זכויות בפירוק  4.3

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי 

 לנה ההוראות הבאות:תחו -או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  החברה

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר   א)(

  ).הנכסים העודפים"" -תשלום חובותיה יקראו להלן 

, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי 1כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות  ב)(

  של המניות.המניות באופן יחסי פרו רטה לערכן הנקוב 

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, רשאי   ג)(

המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין 

וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי 

  לנכון.שהמפרק ימצא 

  

____________________________ 
וג מניות אחד לחוק ניירות ערך, כל זמן שהחברה תהא חברה ציבורית, בהון החברה יהיה ס 'ב46בהתאם להוראות סעיף  1

בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, 
יובהר כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה , יהיה  ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

 לחברה סוג מניות אחד.
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  1ניירות ערך הניתנים לפדיון  4.4

החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות תקנון   4.4.1

  החברה בדבר הנפקת ניירות ערך.

רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכוח  ,הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון  4.4.2

 .2)"חוק החברות"(להלן:  1999-חוק החברות, התשנ"טהפרק השני לחלק השביעי ב

רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות  ,הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון  4.4.3

  זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

  

  הזכות למינוי דירקטורים  4.5

  להלן. 7.3ראה סעיף 

  

 אסיפות בעלי מניות  4.6

) חודשים לאחר 15יים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר (חברה תקה  4.6.1

 האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

  

  דר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים  להלן:ס  4.6.2

ת הכספיים המבוקרים של דו"חודו"ח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדיון ב  (א)

  ; על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית דו"ח הדירקטוריוןואת החברה, 

  מינוי דירקטורים;   (ב)

  מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;   (ג)

  נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;   (ד)

  

פי החלטתו, וכן -ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת עלל אימת שכ  4.6.3

פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים -תכונסנה אסיפות מיוחדות על

המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים 

) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, אחד או 1%( ) מההון המונפק ואחוז אחד5%(

 .3) מזכויות ההצבעה בחברה5%יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

) ימים מיום שהוגשה לו 21נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד (

(ב) להלן, 4.6.6 הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף

) ימים ממועד פרסום ההודעה, והכל 35ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (

 .הדיןבכפוף להוראות 

____________________________ 
ב' לחוק ניירות ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות 46על פי סעיף  1

הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב.אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום 
  חברה רשומות למסחר בבורסה , יהיה לחברה סוג מניות אחד.יובהר כי כל עוד מניות ה שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

(ד) לחוק החברות, ניירות ערך בני פדיון לא ייחשבו כחלק מהונה העצמי של החברה, יהא כינוים אשר יהא, 312על פי סעיף  2
עת הפירוק; אלא אם כן הזכות לפדיונם הוגבלה למקרה של פירוק החברה לאחר פירעון כל התחייבויות החברה לנושיה ב

זה  4.4.2הוגבלה הזכות לפדיונם של ניירות הערך כאמור, יחולו, לעניין חלוקה, הוראות חוק החברות, על אף האמור בסעיף 
  לעיל.

ב' לחוק ניירות 46על פי סעיף  כל המניות המונפקות מקנות הן זכויות בהון והן זכויות הצבעה.כי נכון למועד התשקיף יצוין  3
ם מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן ערך תנאי לרישו
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לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי  4.6.3לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף   4.6.4

ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו,  גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות –מניות 

ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, 

  ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

  

ם נדרש סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשל  (א)  4.6.5

  (ב) להלן."ק לעיל וכן נושא כאמור בס 4.6.3כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 

) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, 1%בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (  (ב)

רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, 

  ., בכפוף להוראות חוק החברותות נדון באסיפה כלליתובלבד שהנושא מתאים להי

) ימים לפני מתן 7בקשה כאמור בסעיף (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה (  (ג)

ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל 

  .וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין המניות

  

על כינוס אסיפה כללית תפורסם בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה הודעה   (א)  4.6.6

) וכן בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי "הבורסה"אביב בע"מ (להלן: -לניירות ערך בתל

תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית, במועד כקבוע בחוק, והחברה לא תמסור כל 

, אלא אם נדרש ם בעלי המניות של החברההודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרש

  .הדבר על פי דין

הודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, ב  )ב(

פירוט הנושאים שעל סדר היום, תמצית ההחלטות המוצעות, הרוב הנדרש לקבלת 

כללית. נקבע ההחלטות וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה ה

מועד לאסיפה נדחית למועד שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, יצוין 

 אותו המועד בהודעה.

    

לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים  אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחרה  4.6.7

הכללית סמכויות הנתונות לפי . נטלה האסיפה שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין

החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים 

לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב 

, הרביעי להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי

  והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

  

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או   4.6.8

ינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא כאופן  ענייןל ת, לרבוהחברהחוק או בתקנון בתנאי שנקבעו 

                                                                                                                                                                                     
הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה 

 למסחר.
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ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית 

  כל דין.

  

ין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן א  4.6.9

המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון החברה, 

) בעלי מניות  2כוח, לפחות שני (-ידי באי-בעצמם או על יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים,

  זכויות ההצבעה בחברה.מ )1/4(רבע מחזיקים ביחד לפחות 

  

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו ה מחציתאם כעבור   4.6.10

 הודעה על האסיפה, אם צוין באחרמועד כל יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או ל

אם באסיפה הנדחית לא ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. 

הנדחית שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה ה מחציתיימצא מניין חוקי כעבור 

  בכל מספר משתתפים שהוא. 

סיפה הנדחית רק אם נכחו בה פי דרישת בעלי מניות, תתקיים הא-ם כונסה האסיפה הכללית עלא

  ) מההון המונפק ואחוז אחד 5%לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

  ) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים 1%(

  .1) מזכויות ההצבעה בחברה5%(

 

לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת  ראש-בכל אסיפה כללית ייבחר יושב  4.6.11

הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות 

  שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.

 

ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה -ושבי  4.6.12

ן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. מזמן לזמ

באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא 

 התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

  

ות, באופן שכל מניה, פוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולכ  4.6.13

  המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

 

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון   4.6.14

  .2החברה

  

____________________________ 
1

ב' לחוק ניירות 46הן זכויות בהון והן זכויות הצבעה. על פי סעיף  יצוין כי נכון למועד התשקיף כל המניות המונפקות מקנות 
ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן 

ה נרשמו לראשונה הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותי
 יובהר כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה , יהיה לחברה סוג מניות אחד. למסחר.

 
 יצוין כי נכון למועד התשקיף לא נקבעו בתקנון החברה הוראות הדורשות רוב אחר.  2
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בתקנון החברה ו/או נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות   4.6.15

  בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:

  שינוי תקנון החברה.  (א)

הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל   (ב)

ל החברה כאמור את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין ש

  (א) לחוק החברות.52בסעיף 

  מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו.   ג)(

  מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.  )ד(

  נמחק.  )ה(

  אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית, כפוף להוראות הדין.  )ו(

  .(א) לחוק החברות)275לפי סעיף (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור  מיזוג  )ז(

  

הראש כי החלטה נתקבלה ברוב רגיל או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול -כרזת יושבה  4.6.16

 ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.-האסיפה שנחתם בידי יושב

  

לן גם בדרך של הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקב  4.6.17

פוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, ככתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ו

  החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

  מינוי דירקטורים ופיטוריהם;  א)(

   255כללית לפי הוראות סעיפים אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה ה  ב)(

  לחוק החברות;  275עד  268 -ו

  לחוק החברות; 320אישור מיזוג לפי סעיף   ג)(

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את   (ד)  

סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או 

  (ג) לחוק החברות;121להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

  לחוק החברות; 89נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף   )ה(

  

 העברת מניות החברה  4.7

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי   4.7.1

תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד  החברה לרישומים או אליה,

ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, והמעביר -על

ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה 

עברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של ה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות,

  החברה כתב העברה, כמפורט לעיל.

  

חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, ה  4.7.2

) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם 30ובלבד שלא יעלה על שלושים (

  התאם לקבוע בתקנון החברה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.בעלי המניות ב
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ל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, כ  (א)  4.7.3

אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה 

אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם,  שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה

יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה). סירב הדירקטוריון 

) ימים מתאריך קבלת 30לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים (

 כתב ההעברה.

ל ידי דירקטוריון החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע ע  (ב)

  החברה.

  

אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או ה  4.7.4

אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו 

 היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.

  

רשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים נ  4.7.5

הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור 

את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. 

 מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.נרשמה 

  

ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על כ  4.7.6

קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות 

ירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון החברה, להעביר את שנפטר, לה

  אותן מניות.

 

חברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או ה  4.7.7

ות בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למני

 הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

  

ונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל כ  4.7.8

או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו 

ות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המני

בהסכמת הדירקטוריון (והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה 

לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון החברה, להעביר 

 אותן מניות.

בשינויים רת ניירות ערך אחרים של החברה, כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העב  4.7.9

  המחויבים.
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 1שינוי זכויות של מניות החברה  4.8

בלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה מ  4.8.1

נפיק להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או לה

מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או 

בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע 

 החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות.

  

של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל  2היא יחולק הון המניות לסוגים שוניםם בכל עת שא  4.8.2

ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, 

היתר, היתרונות, ההגבלות -להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות

קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה  וההוראות הקשורים או שאינם

  שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

  

זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויות ה  4.8.3

צעות יצירתן או הנפקתן של בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמ

  מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

הוראות שבתקנון החברה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל ה

 אסיפת סוג כנ"ל.

  

של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד  מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחוה  4.8.4

גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא 

במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם 

דים אשר הדירקטוריון ימצא להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מוע

למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה 

שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן 

 ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

  

יות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות ם הקצאת מנע  4.8.5

 התשלום ו/או זמני פירעונם.

  

פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, -ם עלא  4.8.6

הרשום ידי האדם אשר הוא הבעלים -בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פירעונו על

 ידי אפוטרופסיו.-של המניות אותה עת או על

____________________________ 
וג מניות אחד בלבד, המקנה זכויות ב' לחוק ניירות ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה ס46על פי סעיף  1

הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב.אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום 
 יובהר כי כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה , יהיה לחברה סוג מניות אחד. שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.

 
  עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה , יהיה לחברה סוג מניות אחד. יובהר כי כל 2
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חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, ה  4.8.7

בין ללא תנאי או על  תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו 

נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה. בכל  להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל

מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או 

  בסטוק איגרות חוב של החברה.

  

 שינוי ההון  4.9

יל פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב קולות, להגד-חברה רשאית מזמן לזמן, עלה  4.9.1

 את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.

  

לא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות א  4.9.2

 החדשות הוראות הנוכחיות של תקנון החברה.

  

  , רשאית החברה:רגילפי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב -לע  4.9.3

מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של לאחד ולחלק   (א)   

להון המורכב ממספר קטן יותר של  -, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 1המניות הקיימות

מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון 

  המונפק.

הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי  לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי

שמם של מספר -שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על

  בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי   

הם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה מניות שאיחוד מניותי

  :רגילהכללית שתתקבל ברוב 

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות   )1(

המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות 

  והוצאות תחולק לזכאים;

  –או 

מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני להקצות לכל בעל   )2(

האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה 

  ;אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד

  -או 

יה לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מנ  )3(

מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר 

מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה 

____________________________ 
1
  נכון למועד התשקיף, מניות החברה הן ללא ערך נקוב. 



 11 אביב בע"מ מיום-לבורסה לניירות ערך בתללרשות ניירות ערך ו 6 טיוטה מס' לציבור ( 1טיוטה מס' 
 2013נובמבר ב

 
 

 10   -ד   

מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה 

  מאוחדת אחת;

הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן ) לעיל תחייב 3) או (2במקרה שפעולה לפי פסקאות (

ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי 

  זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.

ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, -לחלק על  (ב)

, 1יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן

להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות,  -ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

  ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.

ייבות של לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התח  (ג)

  החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה   (ד)

ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, 

  של החברה.כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק 

לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה   (ה)

להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של 

  הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות.

ס"ק (ד) לעיל יחול, להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור ב  (ו) 

  בשינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.

 

 

____________________________ 
1
  נכון למועד התשקיף, מניות החברה הן ללא ערך נקוב. 
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  תמורת ההנפקה ויעודה -5 פרק
  

  תמורת ההנפקה לחברה 5.1

  

מההנפקה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו הצפויה ברוטו התמורה הצפויה   

  מההנפקה, הינן כמפורט להלן:

  אלפי ש"ח ]--- [-כ            1תמורת ההנפקה ברוטו  

  אלפי ש"ח ]--- [-כ      וריכוז , התחייבות מוקדמתבניכוי עמלות הפצה  

  אלפי ש"ח ]--- [-כ            בניכוי הוצאות אחרות  

  אלפי ש"ח ]--- [-כ          התמורה המיידית הצפויה נטו  

  

   יעוד תמורת ההנפקה 5.2

תחומי פעילותה כמפורט למימון אשר תתקבל בפועל על פי תשקיף זה, מיועדת  מורת ההנפקהת

. לפרטים בדבר צפי להמשך להלן 6 והכל כפי שפורט בפרקחקר ופיתוח במלרבות ב ,להלן 6בפרק 

, לרבות העלויות המוערכות בשלבים 2014 – 2013פעילות המחקר והפיתוח של החברה לשנים 

  . 6בפרק  6.26השונים, ראו סעיף 

ההנפקה על ידי החברה  תיופקדו ויושקעו כספי תמור בתמורת ההנפקה כאמור לעיל,שימוש לעד 

כגון ובלבד שכל השקעה תהיה באפיקים סולידיים לעת, מעת , נכוןחברה תמצא לנהלת הכפי שה

המונפקות על ידי  אג"ח ממשלתיותו/או  פיקדון כספי בנקאי נושא ריבית ו/או פיקדון במטבע חוץ

לצורך האמור לעיל, לא תחשב כהשקעה  .המונפק על ידי בנק ישראל וכיו"ב, מק"מ בנק ישראל

אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או מדדי  סל, באפיקים סולידיים, השקעה במניות או בתעודות

   מעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים.מדד המניות או אופציות ב

 CFO Directמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יצוין כי בהתאם להסכם שנחתם בין החברה לבין 

Ltd. " :להלן)CFO סמנכ"ל הכספים של "), המעניקה לחברה שירותי סמנכ"לות כספים באמצעות

אלפי ש"ח בכפוף להצלחת  CFO 40-החברה אורי בן אור, נקבע , בין היתר, כי החברה תשלם ל

, כמפורט בסעיף CFO-ההנפקה על פי תשקיף זה וזאת בנוסף לתמורה אותה משלמת החברה ל

כן, בהסכם ההתקשרות שנחתם בין החברה לבין מעריך השווי, נקבע,  בין היתר, כמו  להלן. 8.1.4

אלפי ש"ח ישולם למעריך השווי, בכפוף להצלחת ההנפקה וזאת כחלק משכר  15כי סך של 

  טרחתו.

  

מפורטות לעיל בדבר השימוש בתמורת ההנפקה, היקף ההוצאות הנדרשות ההערכות החברה 

) שינויים 1( - עשוים להשתנות, בין היתר, כתוצאה מ ,תמורת ההנפקה לכל אחד מהיעדי

( בדרישות רגולטוריות ו/או אי עמידת החברה בדרישות רגולטוריות; ) פיתוח מוצרי הרפואה 2 ׁ

. יצוין כי ככל שיחולו מעבר למצופה יידחה ו/או יתארךהמצוים בשלב המו"פ יתבטל ו/או 

חברה נהלת הע על יעדי התמורה ו/או שהשינויים כאמור לעיל ו/או אחרים אשר עשוים להשפי

ייעדי תמורת ההנפקה המתוארים לעיל, הרי כי טובת החברה מחייבת את שינוי תחליט 

                                                           
  בהנחה שכל היחידות המוצעות על פי תשקיף זה תירכשנה.   1
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לעיל והחברה המצוינים ת ההנפקה יעדי תמורהשימוש בתמורת ההנפקה עשוי להשתנות מש

  תמסור על כך דיווחים כנדרש על פי הוראות הדין. 

  
  סכום מינימלי  5.3

  

  ע בתשקיף סכום מינימלי להצעה.לא נקב  

    

 חיתום 5.4

   על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית. ניירות הערך הנפקת  

  



 )2013 בנובמבר 11לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מיום   6לציבור (טיוטה מס'  1טיוטה מס' 

1 -ו  

  תיאור החברה ופעילותה - 6פרק 

  

  עניינים  תוכן

  

  תיאור ההתפתחות הכלכלית של עסקי התאגיד -חלק ראשון

  

  6 - ו  .............................................................  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1 

  7 - ו  ........................................................................................  תחומי פעילות החברה  6.2  

  7 - ו  ...........................................................  בהון החברה ועסקאות במניותיההשקעות   6.3  

  7 – ו  .............................................................................................  חלוקת דיבידנדים 6.4 

  

  מידע אחר - חלק שני

  

  8 - ו  ..........................................................  מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה  6.5  

  8 – ו  ...............................................................................................  מדיניות דיווחים  6.6  

  10 – ו  ..............................  מידע כללי על תחום ההדמיה והצילום כרקע לתחום הפעילות  א'6.6  

  11 – ו  ..................................  וניים על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצ  6.7  

  

  

  תיאור עסקי החברה עפ"י תחומי הפעילות - חלק שלישי

  

  

  פיתוח ושיווק מוצרים לצילום חלקי גוף  –תחום הפעילות הראשון   6.8  

  לאנליזה, מעקב ובניית תוכנית טיפולים  3D -ו  2Dבתצורת     

   13 - ו  .......................................................................  בשוק הקוסמטיקה והאסתטיקה    

  13-ו  ............................................................  תחומי הפעילות של החברהמידע כללי על   6.8.1  

  22-ו  .............................................................................................  מוצרים ושירותים  6.8.2  

  26-ו  .......................................................................................  שוק היעד הפוטנציאלי  6.8.3  

  27-ו  ............................................  FDAאישור שיווק מאת רשות רגולאטורית בארה"ב   6.8.4  

  27-ו  ...................................  שווקים עיקריים וצפי לשינויים בביקוש ובהיצע של החברה  6.8.5  

  27-ו  .......................................................  מוצרים חדשים של החברה הנמצאים בפיתוח  6.8.6  

  28-ו  .........................................................................................  לקוחות שיווק והפצה  6.8.7  

  31-ו  ......................................................................................................  צבר הזמנות  6.8.8  

  32-ו  ..............................................................................................  מתחרים ולקוחות  6.8.9  

  32-ו  .........................................................................  מענקי מדען ראשי-מחקר ופיתוח  6.8.10  

  32-ו  ...........................................................................................  נכסים לא מוחשיים  6.8.11  
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2 -ו  

  32-ו  .......................................................................  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  6.8.12  

  33-ו  .............................  הסכמי שת"פ לפיהם מתקבלים תמלוגים או משולמים תגמולים  6.8.13  

  34-ו  ..................................................................................  יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.8.14  

  , 3D -ו  2Dפיתוח מוצרים לצילום כלל גופי בתצורת –תחום הפעילות השני   6.9  

  אשר יהיה מיועד להדמיה דיגיטלית (לא פולשנית) לטובת ניווט, מיפוי     

  ואנליזה של כלל גוף האדם כמכלול וחלקיו לצורך סיוע לרופאים במיפוי     

  35 – ו  ...................  ונגעי עור לאבחון מוקדם של סרטן העור, בדגש על סוג מלנומהשומות     

  35-ו  ............................................................  מידע כללי על תחומי הפעילות של החברה  6.9.1  

  41-ו  .............................................................................................  מוצרים ושירותים  6.9.2  

  44-ו  .......................................................................................  שוק היעד הפוטנציאלי  6.9.3  

  48-ו  ..............................................  FDAאישור שיווק מאת רשות רגולאטורית בארה"ב   6.9.4  

  49-ו  ...................................  נויים בביקוש ובהיצע של החברהשווקים עיקריים וצפי לשי  6.9.5  

  49-ו  .................................................................................................  מוצרים בפיתוח  6.9.6  

  50-ו  ............................................................................................................  לקוחות  6.9.7  

  50-ו  ..............................................................................................  מתחרים ולקוחות  6.9.8  

  51-ו  .........................................................................  מענקי מדען ראשי-מחקר ופיתוח  6.9.9  

  52-ו  ...........................................................................................  נכסים לא מוחשיים  6.9.10  

  52-ו  ..................................................................................  שלבי פיתוח מוצרי החברה  6.9.11  

  52-ו  ............................................................................................  המסלול הרגולטורי  6.9.12  

  52-ו  .....................................................................................  במחקר ופיתוח השקעות  6.9.13  

  53-ו  .......................................................................  מגבלות ופיתוח על פעילות החברה  6.9.14  

  53-ו  ..................................................................................  יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.9.15  

  

  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה - חלק רביעי

  

  54 - ו  ......................................................................................................  רכוש קבוע  6.10  

  54 - ו  ..........................................................................................  מקרקעין ומתקנים  6.11  

  54 - ו  ..................................................................................................  מחקר ופיתוח  6.12  

  55 - ו  .........................................................................................  נכסים לא מוחשיים  6.13  

  60 - ו  .......................................................................................................  הון אנושי  6.14  

  62 - ו  ..........................................................................................  חומרי גלם וספקים  6.15  

  62 - ו  .........................................................................................................  הון חוזר  6.16  

  63 - ו  .............................................................................................................  מימון  6.17  

  65 - ו  .............................................................................................................  מיסוי  6.18  

  65 - ו  .......................................................................  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  6.19  

  65 - ו  ........................................................................................................... תחרות  6.20  

  69 - ו  .....................................................................  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  6.21  

  69 - ו  ...........................................................................................  הסכמים מהותיים  6.22  

  71 - ו  ........................................................................................  שיתוף פעולה הסכמי  6.23  
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  72 - ו  ................................................................................  יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.24  

   73- ו  ...........................................................................  צפי להתפתחות בשנה הקרובה  6.25  

   73- ו  .............................................................................................  דיון בגורמי סיכון  6.26  

   2013ביוני  30נתונים מתוך הדוחות הכספיים של החברה ליום   6.27  

  78 - ו  ....................................................................................  2012בדצמבר  31וליום     

  80 - ו  ............................................................................  הסברי הדירקטוריון לתשקיף  6.28  
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  לאור אופיה של החברה כחברת מחקר ופיתוח, על רקע היעדר וודאות בהצלחת פיתוח מוצריה

של מוצריה של  של החברה ו/או בהחדרתם לשווקים הרלוונטיים, במקרה של כשלון בפיתוח טכנולוגיה

הרגולטוריות המוסמכות לשם שיווק ומכירת  גת האישורים הנדרשים מהרשויותשהחברה ו/או כשלון בה

הרלוונטי, עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה לרדת לטמיון. כמו כן,  מוצריה ו/או בהחדרתם לשוק

ופיתוח נדרשת החברה לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ממכירת  כחברת מחקר

 12דות התוכנית התקציבית של החברה לתקופה של לפרטים או .לשם מימון הוצאותיה השוטפות מוצריה

  להלן. 6.17חודשים עוקבים למועד התשקיף, ראה סעיף 

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -ראשון  חלק

  הגדרות

  בפרק זה: עיםהנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופי לשם

"Alma" Alma Lasersהעוסקת, למיטב ידיעת החברה, בינלאומית, ה , חבר

אשר נכון בפיתוח וייצור מכשירי לייזר בתחום האסתטיקה הרפואית, 

  היחיד של החברה.המהותי למועד התשקיף הינה הלקוח 

"2D"  Two-dimensional.דו מימד , 

"3D"  Three-dimensional.תלת מימד ,  

הנגרם כתוצאה מחלוקה בלתי מבוקרת של תאים עור סוג של סרטן   "מלנומה"

 -עילית העור תא הנמצא בשכבה התחתונה של של סוג ( מלנוציטיים

מלנומה מהווה את רוב מקרי סרטן העור במדינות . )אפידרמיס

  .המפותחות

  רפואת עור.  "דרמטולוגיה"

ועד  ,, מועד ייסודה של החברה2010ביוני  21תקופה שהחלה ביום  "תקופת התשקיף"

 בסמוך למועד התשקיף.

יחידה במשרד הבריאות (אביזרים ומכשירים רפואיים), אשר עוסקת בין  "אמ"ר"

במדינת ישראל וכן לקיום דרישות הדין  היתר, ברישום ורישוי אמ"ר

הרלבנטיות בתחום האביזרים והמכשור הרפואי ומקיימת מנגנון רישום 

  פיקוח ובקרה על ייצור יבוא ושיווק אביזרים ומכשור רפואי.

  אישור מטעם יחידת אמ"ר לשיווק אביזר או מכשיר רפואי בישראל.   "אישור אמ"ר"

סופית של הוראות חד משמעיות לביצוע, כך אלגוריתם הוא ִסדרה   "אלגוריתם"

  שעבור כל קלט חוקי יתקבל הפלט הרצוי.

"FDA"  Food and Drug Administration ,רשות פדראלית בארה"ב, האמונה ,

  רישום של תרופות ומכשור רפואי בארה"ב. בין היתר, להסדיר

"EMA" European Medicines Agency.הרשות  , סוכנות התרופות של אירופה

הרגולטורית המוסמכת להעניק אישור לשיווק תרופה במדינות האיחוד 

  האירופי.

  .רמת דיוק בצילום דיגיטלי  "רזולוציה"

"המדען הראשי" או 

  "המדע"ר"

התעשייה המסחר הכלכלה (לשעבר: משרד המדען הראשי של משרד 

  ., המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי)והתעסוקה
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תהליך של מציאת מיקומם המרחבי של מערך המצלמות לטובת שיחזור   "כיול"

, ומציאת פרמטרים נוספים של המצלמה (כדוגמת נתוני 3D -המודל ה

  .צבע) כך שתהליך הצילום וחיבור כל התמונות במערך יהיה מדויק יותר

“510(k) Exempt”  

  

  

  

אשר אינו דורש  רפואי,  מכשורשיווק , ל FDA-היתר הניתן על ידי ה

, אלא מתבסס על הצהרה של מגיש את הבקשה  FDA-בדיקה של ה

  . Class1-ועל היות המוצר הרפואי מקוטלג כלקבלת ההיתר 

“510(k)" היתר הניתן על ידי ה-FDA  לשיווק מכשור רפואי, אשר נדרש עבור ,

  .FDA-קבלתו בדיקה של ה

כמוצרי בעלי חשיפה  FDA-הוגדרו על ידי המוצרים רפואיים, אשר "Class 1"מכשור רפואי 

נמוכה לסיכון עבור המשתמש והינם מוצרים דומים במהותם למוצרים 

פטור מבחינה   Class 1מסוגקיימים בשוק. רוב מכשור רפואי האחרים 

  . FDA - של ה

“CE MARK” רפואי לאיחוד האירופאי נדרש שהמוצר יישא את סימן ה רבשיווק מוצ- 

CE   הניתן על ידיNotified Bodys  אירופאיים, שקיבלו את הסמכתם

היצרן נדרש להכין תיק  מרשויות הבריאות במדינות האיחוד השונות.

יש צורך בביצוע מבדק , כמו כן טכני של המוצר על פי סוג המוצר

  להערכת עמידה בדרישות (כגון בדיקת בטיחות, אלקטרומגנטיות ).

שומה היא נגע עורי שכיח מאוד המופיע כאזור עור אדמדם או כהה, בעל   "שומה"

גבול ישר. שומה היא גידול שפיר של מרכיבי עור, המייצרים תאי 

מלנוציטים. הצטברות הפיגמנט מלנין, האחראי על צבע העור, יוצרת 

את השומה. יש סיכון שגידול שפירי זה יהפוך לגידול ממאיר כדוגמת 

ולכן, ככל שמספר השומות גדול יותר, כך גם גדל  מלנומה ממאירה,

הסיכון. שומה היא ריכוז הפיגמנטים של העור במקור אחד בדרך כלל 

  גודל השומה תלוי בצבע הפנים ובכמות הפיגמנט שהצטבר בה.
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 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1

. 1999- חוק החברות, התשנ"ט כחברה פרטית לפי  2010 ביוני 21התאגדה בישראל ביום  החברה 6.1.1

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.

"), אשר מכהנים נכון למועד המייסדיםהחברה נוסדה על ידי ה"ה יריב עוז ועינת קדרון (להלן: "

 קטורית, בהתאמה.ודיר מחקר ופיתוחל התשקיף כמנכ"ל ודירקטור וסמנכ"

מערכות צילום דו , החברה עוסקת במחקר ופיתוח של למועד התשקיףמיום היווסדה ונכון  6.1.2

לצורך ניווט ואנליזה כלל  (לא פולשנית) ה דיגיטליתימימדיות ותלת מימדיות באמצעות הדמי

סיוע לרופאים באבחון  – דרמטולוגיההשוק הרפואי, בדגש על טיקה ותגופית לטובת שוק האס

 6.2לחברה שני תחומי פעילות כמפורט בסעיף  מוקדם של סרטן העור, לרבות מסוג מלנומה.

 להלן.

ת תלת מימדיו (2D)דו מימדית  להדמייה דיגיטליתמפתחת פלטפורמת חומרה ותוכנה החברה  6.1.3

(3D)  גייתוטכנולעל כלל גופי המבוססת Multi-View Stereo ערך זוגות מ –ברזולוציה גבוהה

של מצלמות עם חפיפה ביניהן הנותנות כיסוי מקסימלי לאובייקט המצולם, כאשר חיבור המידע 

 3D -בין המצלמות במערך האמור בשיתוף האלגוריתמים הייעודיים של החברה, נותן את מודל ה

 .ואת האנאליזה הרצוייה לפי דרישות הפרוצידורה הרפואית או האסתטית

,  אשר ClearVision3Dבשם,  משווק בעולםה, אחד חברה מוצר מסחרינכון למועד התשקיף ל 6.1.4

 Almaומיוצר, משווק ומופץ באופן בלעדי בעולם על ידי   FaceVision3Dתחת השם ידה  עלפותח 

בהיקפים  בארץ החברה הינה המשווקת והמפיצה של מוצר זה המשלמת לחברה תמלוגים בגינו.

 6.8.7, ראו בסעיף Alma. לפרטים בקשר עם הסכם ההפצה והשיווק של החברה עם לא מהותיים

לאנליזה, מעקב ובניית   D3-ו   2D,  הינו מערכת לצילום פנים בתצורת FaceVision3D - להלן. ה

תוכנית טיפולים קוסמטיים בפנים, לרבות מילוי קמטים, מתיחות פנים, הסרת נגעים 

  להלן. 6.8.2, ראו בסעיף FaceVision3D -רטים נוספים אודות הלפ .(פיגמנטציה) בפנים ועוד

להדמיה דיגיטלית, , אשר יהיה מיועד SkinVisionTMכמו כן, החברה מפתחת מוצר נוסף, בשם 

לצורך סיוע של כלל גוף האדם על כל חלקיו, הן בנפרד והן כמכלול,  3D-ו 2D-בלא פולשנית,  

. , לרבות מסוג מלנומהבאבחון מוקדם של סרטן העורבמיפוי שומות ונגעים בעור ולרופאים 

  להלן. 6.9.2, ראו בסעיף SkinVisionTM -לפרטים נוספים אודות ה

כמו כן, החברה שוקדת על פיתוח מוצרים נוספים, המבוססים על הדמיה דיגיטלית, לא פולשנית, 

  להלן. 6.9.6-ו 6.8.6בסעיפים , כמפורט בשווקים בהם פועלת החברהאשר ישווקו  3D-ו 2D-ב

  בחברה השליטה בעל 6.1.5

"), לויאלה, לויאל וויט עסקים בע"מ (להלן: "השליטה בחברה הינ תבעלהתשקיף, למועד  נכון

נכון למועד  המר יצחק שרון (תשובה), המחזיקבעלות ובשליטה מלאה של בשהינה חברה פרטית 

(שלא  ההצבעה בחברהמהונה המונפק וזכויות  57.58% -התשקיף ולפני השלמת ההנפקה, בכ

  לעיל.  3.4לפרטים בקשר עם המחזיקים בניירות הערך של החברה, ראו בסעיף . בדילול מלא)
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  תחומי פעילות החברה 6.2

  נכון למועד התשקיף, לחברה שני תחומי פעילות: 6.2.1

מעקב סימולציה, לאנליזה,  D3-ו  2Dבתצורת חלקי גוףלצילום  ושיווק מוצרים פיתוח  )1

  להלן. 6.8לפרטים ראו בסעיף  ;טיקהתבשוק הקוסמטיקה והאסטיפולים  ובניית תוכנית

דמיה דיגיטלית (לא להאשר יהיה מיועד , D3-ו  2Dבתצורתלצילום כלל גופי  מוצריםפיתוח   )2

 העור של כלל גוף האדם על כל חלקיו לצורך סיוע לרופאי ואנליזה מיפוי פולשנית) לטובת

לפרטים ראו  ;לרבות מלנומהאבחון מוקדם של סרטן העור, וונגעי עור מיפוי שומות ב

  להלן. 6.9בסעיף 

  

  הבמניותיועסקאות  חברההות בהון השקע 6.3

  החברה במניות מהותיות ועסקאות האחרונות בשנתיים החברה בהון השקעות 6.3.1

, לא סחירות, על פי תוכנית הקצאת אופציות )E-Aסדרות ( הקצאת אופציותלפרטים בדבר  6.3.1.1

 לעיל. 3.3ראה סעיף  ועובד ליועצים

  לעיל. 3.2.2, ראו בסעיף פרטים בקשר עם הקצאות אשר בוצעו במהלך תקופת התשקיףל 6.3.1.2

  

  חלוקת דיבידנדים 6.4

  

  מאז היווסדה, החברה לא הכריזה או חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה. 6.4.1

מגבלות , לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנד ולא קיימות על החברה מועד התשקיףנכון ל 6.4.2

  , בכפוף להוראות הדין.חיצוניות כלשהן לחלוקת דיבידנד
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  מידע אחר -חלק שני 

  

  הפעילות של החברה מיתחולגבי מידע כספי  6.5

  :*)דולר(באלפי  החברהמידע כספי לגבי הפעילות של להלן 

  

לששת החודשים 
  ביוני 30שנסתיימו ביום 

  בדצמבר 31 יוםלשנה שנסתיימה ב

2013  2012  2012  2011  2010  

 -  -  137  8  268 ההכנסות סך

   -  137  8  268 גולמי רווח

 145  482  513  199  321 נטו - ופיתוח מחקר הוצאות

 81  233  273  152  168 וכלליות הנהלה הוצאות

 226  715  649  221 343 מפעולות  הפסד

  )38(  )32(  17  30  23  נטו –מימון (הכנסות) הוצאות 

  188  683  666  373  244  לתקופההפסד כולל 

  369  569  531  637  423  נכסים סך

  53  225  380  263 430  התחייבויות סך

יצוין כי בחברה שני תחומי פעילות, עם זאת, לאור השלב בו נמצאת החברה, בשלב פיתוח מוצריה, לא קיים מידע כספי נפרד * 
  וזמין לכל תחום. כמו כן, החברה מדווחת בדוחותיה הכספיים לפי מגזר פעילות אחד. 

  

  להלן. 6.28 לפרטים ראו בהסברי הדירקטוריון לתשקיף בסעיף

 

 דיווחים מדיניות 6.6

 2013אישר דירקטוריון החברה את מדיניות הדיווחים של החברה לשנת  2013נובמבר ב] --- ביום [ 6.6.1

"). להלן יובאו, בתמצית, סוגי האירועים האפשריים אשר יצריכו מדיניות הדיווחים(להלן: "

לתקנות ניירות  36פרסום דיווחים מיידים, בהתאם למדיניות הדיווחים, ומבלי לגרוע מתקנה 

 :1970-וחות תקופתיים ומידיים), התש"לערך (ד

  אירועים עסקיים 6.6.1.1

  שיתופי פעולה אסטרטגיים.  .א

  התקשרות בעסקה אשר במסגרתה מבוצעת השקעה מהותית בחברה.  .ב

התקשרות בעסקה הכוללת השקעה מהותית מצד החברה או מצד אחת מחברות הבת של   .ג

  החברה, ככל שתהיינה כאלה.

  רוחני. שעבוד על נכסים ו/או זכויות בקניין    .ד

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

מסך מחזור המכירות בשנה הקודמת  10%- ביצוע הזמנה מהותית (הזמנות שסכומן למעלה מ  .ו

 .יחשבו לרוב כהזמנות מהותיות
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  אירועים הקשורים לתחום המחקר והפיתוח של מוצרים רפואיים 6.6.1.2

בכל אירוע כאמור ייבחנו הנסיבות של  - פיתוח מוצרהשלמת פיתוח מוצר/כישלון או הפסקת   .א

  אותו אירוע.

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

  והשלמת הניסוי הקליני.

  שינויים ו/או התפתחויות משמעותיות במהלך ניסוי קליני.  .ג

  תוצאות דוח ביניים, ככל שיהיו ותוצאות סופיות.  .ד

לבטיחות   ממצאים מהותיים אשר התקבלנו מניסויים קליניים לרבות ממצאים הנוגעים   .ה

המוצרים ו/או יעילותם (הן לחיוב והן לשלילה). וכן, פרסום בז'ורנל מדעי או בכנס מדעי של 

  מאמר/הרצאה המתייחסת לפעילות וניסויי החברה.

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

 - הגשת בקשה לרשות רגולוטורית לקבלת אישור לשיווק המוצרים/לביצוע ניסויים קליניים  .ז

  במקרה כאמור, תיבחן מהותיות הגשת הבקשה.

  קבלת אישור רגולוטרי ו/או קיום ועדה רגולוטרית  .ח

  ה.שינויים רגולוטוריים ו/או שינוי תקינה ביחס לפיתוח ו/או שיווק ו/או מכירת מוצרי הקבוצ  .ט

  וצרי החברה.משינויים במדיניות רשויות הפיקוח באישור מוצרים במדינות בהן משווקים   .י

  

  אירועים הקשורים לרישום פטנטים 6.6.1.3

 קבלת אישור על פטנט מהותית.  .א

 פקיעת פטנט מהותי שבו היו לחברה זכויות.  .ב

 ידי החברה.-דחיית בקשת פטנט מהותית שהוגשה לרישום על  .ג

לפיה פטנט מהותי רשום שבו היא עושה שימוש, מפר זכויות  היוודע לחברה על הגשת תביעה,  .ד

 של צדדים שלישיים.

  

  אירועים הקשורים לקבלת אישור שיווק 6.6.1.4

  הגשת בקשה לשיווק מוצר רפואי מהותי לרשות רגולוטורית מוסמכת.  .א

  מותנה).  דחיית בקשה לשיווק מוצר רפואי מהותי (בין אם באופן סופי ובין אם באופן   .ב

  ת רגולוטורית מוסמכת לשיווק מוצר רפואי מהותי.קבלת אישור רשו  .ג

קבלת אישור מרשות רגולוטורית מוסמכת, המקנה הגנת בלעדיות למוצר מהותי הנמצא   .ד

 ידי החברה.-בפיתוח על
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  הסכמים מהותיים בקשר עם המוצרים הרפואיים שמפתחת החברה 6.6.1.5

  חתימה על הסכם שיווק והפצה מהותי בקשר עם המוצר הרפואי שמפתחת     .א

  החברה.  

  התקשרות בהסכמי רישוי ושיתופי פעולה עם חברות מוצרים רפואיים או     .ב

  .מוסדות אקדמאיים, בקשר עם פיתוח ו/או מסחור התרופה שמפתחת החברה  

  

  אירועים הקשורים לתחום המשפטי 6.6.1.6

  או חברה מחברות הקבוצה צד להם. הליכים משפטיים מהותיים שהחברה  .א

  שיפה לתביעה בגין אירוע ביטוחי.ח  .ב

  .הרשעה בעבירה פלילית של נושא משרה  .ג

  

  כרקע לתחומי הפעילותמידע כללי על תחום ההדמיה והצילום     א6.6

  של גוף האדם הדמיה דיגיטלית

יש  דומם, כגון גוף האדם. במקרה זהצילום אובייקט דומם שונה מצילום אובייקט לא 

להתמודד עם תזוזות של הגוף כתוצאה מתנודתיות של הגוף ונשימה, התנהגות לא צפויה ו/או 

  .אופיינית של האובייקט, שינויים באובייקט במהלך תהליך הצילום, ועוד

  האדםמאפיינים של צילום גוף 

  אובייקט נושם, דורש צילום מהיר, ובפעם אחת. – דומםאובייקט לא  •

ך מצלמות גדול שמאפשר צילום אזורים נרחבים; תהליך צילום פשוט מער –אזורים נסתרים  •

  להשגת זויות צילום שונות לכיסוי נרחב יותר. shotsומהיר שמאפשר צילום של כמה 

שימוש מערך מצלמות שכל  –למטרות רפואיות יש צורך בצילום כלל גופי ברזולוציה גבוהה 

  .יהיה ברזולוציה גבוהה מאוד שהצילום הכלל גופי על מנתאחת ברזולוציה גבוהה 

  דמיה דיגיטלית תלת מימדית של גוף אדםה

  חשיבות התלת מימד נובעת מכמה אספקטים:

ניווט לטובת אנאליזה רפואית הוא אינטואיטיבי יותר כשהוא נעשה על המודל של הבנאדם עצמו. 

מימדיות מאוחדות (כל התמונות הדו  data -קט תלת מימדי חוסך הן בכמות היהניווט על אובי

לתמונה אחת גדולה, שגודלה קטן מסך כל התמונות הדו מימדיות בגלל איחוד של אזורי 

החפיפה), והן בזמן ההתמצאות שכן התבוננות באובייקט אחד תלת מימדי מהיר יותר מדפדוף 

  בין אוסף תמונות דו מימדיות.

לצורך שומות, מא, במיפוי באנאליזה רפואית המידע התלת מימדי הוא חשוב ובעל ערך. לדוג

לקבוע כל  מסייעידיעת המיקום הגאוגרפי של השומה על הגוף  אבחון מוקדם של מלנומה.

עצמאי, דבר שיאפשר לרופאים לאפיין כל שומה ושומה ולעקוב אחר  – שומה באופן יחידני

  .התפתחותה על פני זמן לכל אורך חייה
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  פעילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על  6.7

ענפיים, העסקיות של החברה והאיומים על פעילותה נובעים בעיקר מגורמים  ההזדמנויות 6.7.1

כלכלית של החברה - להלן. יחד עם זאת, ישנם גורמים בסביבה המקרו 6.26.1כמפורט בסעיף 

אשר עשויים להשפיע על פעילות החברה והביקוש למוצריה, אשר מרביתם קשורים לשלב שלאחר 

  :להלן כמפורט, שיווקם ומכירתם ותחילתתוח מוצרי החברה סיום פי

מאופיינת פעילות החברה  - מוצרי החברה על ידי גופי הפיקוח הרלבנטים אישורמדיניות    .א

עשויה להיות מושפעת ממדיניות גופי הפיקוח בסביבה הכפופה לדרישות רגולטוריות ולכן 

, שיווק ושימוש בשווקי היעד, באופן שסירוב החברההשונים הנדרשים לאשר את מוצריה 

יצור ו/או שיווק של מוצר אותו מפתחת החברה כלשהו באו עיכוב את מוצרי החברה לאשר 

כתוצאה מאי קבלת אישור כאמור, עלולים לפגוע בהתקדמות בפיתוח מוצריה ושיווקם 

מהשקעות בהתאם לאמור, חלק ניכר  ולפיכך יפגעו אף תוצאותיה הכספיות של החברה.

ועמידה  תהחברה במחקר ופיתוח של מוצריה מושקע בעמידת החברה בדרישות הרגולטוריו

  להלן; 6.21לפרטים אודות הגופים האמורים ראה סעיף בתקנים הנדרשים. 

שינויים בכללי  -שינויים בכללי הרגולציה או בזהות הגורם הבודק את מוצריה של החברה  .ב

את מוצריה של החברה עשויים להשפיע בצורה  הרגולציה ו/או בזהות הגורם הבודק

מהותית על עסקי החברה ועשויים כתוצאה מכך להשית על החברה עיכובים משמעותיים 

  בתוכניות השיווק והעבודה של החברה.

פיתוח  - על ידי מתחריה של החברהלמוצרי החברה דומים  יםריפיתוח וייצור מכש  .ג

רה או חברות הזנק חדשות, אשר יהוו מכשירים מתקדמים על ידי מתחרותיה של החב

לנגוס בחלקה של החברה בשווקי  יםתחליף יעיל ו/או מתקדם יותר למוצרי החברה, עלול

 6.20המתחרים האמורים ראה סעיף היעד אליהם בכוונת החברה לפנות. לפרטים בדבר 

 של החברה אין פטנטים רשומים המונעים מהחברה להלן; למיטב ידיעת החברה, למתחרים

 . ים מוצרי החברהלעשות שימוש בטכנולוגיה עליה מבוסס

כאמור, משך הזמן הממוצע לפיתוח מוצרי החברה  – משך זמן פיתוח והחדרת מוצרים  .ד

וקבלת היתרים רגולטורים לחלק ממוצרי החברה, נמשך ויכול להמשך תקופות זמן ארוכות 

וק. בשל פרקי זמן אלה, אשר לאחריו נדרש פרק זמן נוסף של החדרת המוצרים הסופיים לש

ה לשיווק, יימצאו בשוק רחשופה החברה לסיכונים, שעד תום תהליך הכנת מוצרי החב

מוצרים תחליפיים למוצרי החברה הללו אשר עלולים לפגוע במכירות של החברה. יתרה 

פיתוח טיפולים תרופתיים או פרוצדורות אחרות, אשר יסייעו במניעת היווצרות מכך, 

בתופעות אשר החברה מבקשת למנוע אותם, או יטפלו במוצריה של החברה  הצורך בשימוש

להקטין את שווקי היעד אליהם בכוונת החברה לפנות וכפועל יוצא מכך להפחית  יםעלול

 במוצרי החברה.את הצורך בשימוש 

לאור אופי פעילותה של החברה ולהערכת  - מדיניות החזר הוצאות של מבטחים רפואיים  .ה

הנהלת החברה, פעילות החברה עשויה להיות מושפעת ממדיניות מבטחים רפואיים, בעיקר 

), בגין הליך רפואי בו reimbursementבארה"ב, בקשר עם זכאות מבוטחיהם להחזר הוצאות (

  וצאות כאמור. ייעשה שימוש במוצרי החברה וממגבלות אפשריות בקשר עם סכום החזר הה
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החברה חשופה לסיכונים המתייחסים לשינוי בשערי החליפין של  – תנודות שערי מטבע  .ו

  ;השקל מול מטבעות אחרים לאור פעילות הבין לאומית

מכירת מוצרי החברה תושפע ממעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל,  - ישראלית זהות  .ז

 משמשת) בישראל הקיימים םייכאשר זהות ישראלית (לאור ההכרה ביתרונות הטכנולוג

להוות  היכול ישראלית זהות אחרים במקרים ואילו מכירות כמקדם מסוימים במקרים

 .לאור המצב הגיאופוליטי באזור עסקאות לביטול להביא עלולה ואף חיסרון

בעקבות הרפורמה בתחום  – 2013מיסוי נוסף על מכירות ציוד רפואי בארה"ב החל משנת   .ח

לרכוש  65הבריאות בארה"ב, אשר מחייבת את כל האזרחים האמריקאיים מתחת לגיל 

ביטוח בריאות, ועל מנת לממן חלקית את עלותה של הרפורמה, הטילה הרשות הפדרלית 

על  2.3%בשיעור של  2013בינואר  1, בתוקף החל מיום Excise Taxבארה"ב מס נוסף 

אי בארה"ב. תשלום מס נוסף זה חל על היצרן או היבואן של הציוד מכירות ציוד רפו

 .(SkinVision) הרפואי. מס כאמור, יכול ויחול על מוצרי החברה בתחום פעילותה השני

 להערכת החברה, מס כאמור, ככל שיחול, לא ישפיע באופן מהותי על הכנסות החברה.
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  פעילות מיתחו לפי החברהתיאור עסקי  -שלישי  חלק

  

לאנליזה,  3D-ו  2D פיתוח ושיווק מוצרים לצילום חלקי גוף בתצורת - תחום הפעילות הראשון  6.8

  טיקהתמעקב ובניית תוכנית טיפולים בשוק הקוסמטיקה והאס

 של החברה הפעילות מיתחוכללי על  מידע 6.8.1

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 6.8.1.1

של צילום  מוצריכאמור, החל ממועד הקמתה פועלת החברה ומתמקדת במחקר ובפיתוח של 

כמערך תומך ומסייע  3Dבעיקר בתצורת  באמצעות הדמיה דיגיטלית, לא פולשנית, חלקי גוף,

שתסייע לאבחן סרטן עור ונגעי דרמטולוגיה") לשוק הקוסמטיקה ושוק רפואת העור (להלן: "

  .עור

, באמצעות הדמיה פיתוח ושיווק מוצרים לצילום חלקי גוףהראשון, מתמקד בתחום הפעילות 

מעקב ובניית תוכנית טיפולים  סימולציה, לאנליזה, 3D-ו  2D בתצורת דיגיטלית, לא פולשנית, 

. נכון למועד התשקיף לחברה מוצר אחד מסחרי, הידוע בשם טיקהתבשוק הקוסמטיקה והאס

ClearVision3D  :להלן)"ClearVision"אשר משווק באופן בלעדי בעולם, בתחום הקוסמטיקה ,(-

, ובארץ, על ידי החברה (בהיקפים שאינם מהותיים לחברה). Almaאסתטיקה (פנים), על ידי 

פטנט לפרטים בקשר עם  .להלן 6.8.2, ראו בסעיף ClearVision -לפרטים נוספים בקשר עם ה

דמיה של פני העור לרכישת תמונה אחת או בגין טכנולוגיה המספקת מערכת הבגרמניה שנרשם 

  להלן. 6.13.7, ראו בסעיף יותר של עור גוף המטופל

  

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות 6.8.1.2

מיים המושפעים לרוב נים בהם פועלת החברה הם שווקים דייטתאס-השווקים הקוסמטיים

טיים, תאס- קוסמטייםמגורמי שוק מקרו כלכליים ומהתפתחויות טכנולוגיות. היות שטיפולים 

ן או משבר כלכלי "מותרות" הרי שניתן לחזות ירידה ברכישתם בעת מיתו לעיתים הינם בבחינת

 העוסקהשוק העולמי  ,עם זאת, בשנים האחרונות ועלייה במכירתם בעת רווחה כלכלית.

בקוסמטיקה ואסתטיקה מלמד על מגמה של גידול, הנובע בין היתר משינוי באורחות החיים 

נוי בסדרי העדיפויות של האוכלוסייה שמוציאה אחוז גדול יותר מההכנסה הפנויה על ושי

טיפולים אסתטיים. בשנים האחרונות התרחבה בצורה משמעותית אוכלוסיית היעד המשתמשת 

בטיפולים קוסמטיים: עד לאחרונה עיקר המשתמשים בשירותי הקוסמטיקה והאסתטיקה נמנו 

בשנים האחרונות גברים רבים החלו להשתמש טב ידיעת החברה, למיעל אוכלוסיית הנשים והנה 

מה שמגדיל את השוק בו פועלת החברה  דרך קבע בשירותים קוסמטיים ובמכוני אסתטיקה

  .בתחום הפעילות

באופן בלעדי  ClearVision-המוצר את  משווקת ומפיצה ,מייצרת Almaנכון למועד התשקיף, 

 בתחום יםהעוסק ומכוני יופי לקליניקותלרבות , םלכלל לקוחותיה בעול(מחוץ לישראל) 

גמנטציה של העור, יהקוסמטיקה והאסתטיקה, בתחום טיפולי הפנים (מילוי קמטים, טיפול בפ

יצוין כי בשנים האחרונות חלה מתיחות פנים, פילינג ופעולות קוסמטיות נוספות בפנים ובצוואר). 

אסתטי הלא פולשני, זאת, בין היתר על חשבון - התפתחות מואצת בשוק המכשור הקוסמטי



 )2013בנובמבר  11 מיום"מ בע אביב בתל ערך לניירות ולבורסה ערך ניירות לרשות 6' מס טיוטהלציבור ( 1טיוטה מס' 

14 -ו  

  פולשניים, דוגמת ניתוחים פלסטיים שהיו נהוגים בעבר.  –טיפולים קוסמטיים 

 The Americanבהתאם לדוח שהופק על ידי האגודה האמריקאית של המנתחים הפלסטיים,

Society of Plastic Surgeons נרשמה עליה  2012-ל 2000, עולה כי בין השנים 2012, שפורסם בשנת

באופן  (פולשניים ולא פולשניים יחדיו) טיפולים בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקהבכלל החדה 

בארה"ב (פולשניים ולא פולשניים יחדיו) טיפולים קוסמטיים מיליון  7.4 -בוצעו כ 2000שבשנת 

עיקר הגידול בין . 137%עלייה של  –מיליון טיפולים כאמור  14.6-בה בוצעו כ 2012לעומת שנת 

    .1השנים האמורות נובע מגידול חד בטיפולים הקוסמטיים הלא פולשניים

  

   מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות 6.8.1.3

אסתטיים (לא -קוסמטייםכפוף לרגולציה הקיימת למוצרים בתחום הפעילות, שוק מוצרי החברה 

ולפיכך, מכירתם ושיווקם מותנים בקבלת רישוי בכל אחת מהמדינות בהן ישווקו פולשניים) 

על מנת לקבל אישורים אלה, על החברה לעמוד בדרישות הרישוי כנדרש בכל אחת  .מוצרי החברה

-ה לשיווק CE Markלמיטב ידיעת החברה במדינות אירופה אין צורך באישור  .מהמדינות

FaceVision ,הטעון אישור של  וזאת עקב כך שזהו מכשיר קוסמטי ולא רפואיCE Mark , אולם

גם למוצר זה, דבר אשר  CEובכוונתה לפנות לקבלת אישור  ,החברה נוהגת לפנים משורת הדין

למיטב הבנת החברה יקנה לה יתרון בשיווקו לגופים ציבוריים דוגמת בתי חולים ומרפאות 

שיווק ל Exempt2 (k)510מסוג  FDAו כן, החברה קיבלה אישור ציבוריות. כמ

FaceVisionוזאת מאחר והחברה שוקלת אפשרות  ,בארה"ב, הגם שלא נדרשה לאישור כאמור

גם לשוק הרפואי ולא רק  FaceVision-להרחיב את השווקים בהם היא פועלת ולשווק  את מוצר ה

לפרטים בדבר האישורים, התקנים והמגבלות אשר בהתאם ובכפוף אסתטי. -לשוק הקוסמטי

  . להלן 6.21הביקורת ראו בסעיף להם פועלת החברה ולהליך 

  

 ינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותוש 6.8.1.4

התחום בו פועלת החברה מתאפיין בהופעתם של תגליות ופיתוחים חדשים באופן תדיר. השווקים 

שיך ולהתרחב עקב הדרישה הגוברת לטיפולים קוסמטיים בהם פועלת החברה צפויים להמ

ושיפור המודעות לאסתטיקה והופעה חיצונית אצל שני המינים. החברה מעריכה כי ככל שתגבר 

כך  בכלל ובשימוש במערכות הדמיה דיגיטליות בפרט המגמה של שימוש בטיפולים קוסמטיים

ככל שהחברה תצליח לשווק את  כמו כן, יגדל הסיכוי שלה להרחיב את אחיזתה בשווקים.

מוצריה בתחום הפעילות במחירים שיתאימו גם לקהל יעד דוגמת, מכוני קוסמטיקה קטנים 

היא פועלת  ןודומיהם, כך למיטב הערכת החברה, יגדלו סיכוייה להרחיב את שווקי היעד בה

                                                           

 
1

Plastic-resources/statistics/2012-http://www.plasticsurgery.org/Documents/news-:ב"בארה הפלסטיקאיים איגוד של פרסום מתוך 
2012.pdf-Trends-ocedurePr-Statistics/Cosmetic-Surgery 

2
 זה פרק בפתח ההגדרות בסעיף כאמור  FDA-ה ידי על קליניים ניסויים או/ו בדיקה דורש אינו אשר ב"בארה רפואי מוצר לשיווק FDA היתר 

  .לעיל
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  ומעוניינת לפעול בעתיד.

   הקריטיים ההצלחה גורמי 6.8.1.5

  :כדלקמן הינם החברה בפעילות הקריטיים ההצלחה גורמי

האישורים הנדרשים לייצור ושיווק קבלת  – אישורים מרשויות רגולטוריות רפואיותקבלת   .א

(לפרטים בדבר האישורים  CE Mark-וה FDA-אישורי ה, לרבות מוצריה של החברה

לחברה לשווק את מוצריה בארה"ב ), אשר יאפשרו לעיל 6.8.1.3סעיף  והאמורים רא

   .ולהתרחב גם לשוק הרפואי מעבר לשוק הקוסמטיקה והאסתטיקה בהתאמהובאירופה, 

לאור היות החברה חברת מחקר ופיתוח ולאור עלויות פיתוח מוצרי החברה  – מימון פיננסי  .ב

ההנפקה ופעילותה, נדרשת החברה למימון פיננסי בהיקפים משמעותיים (לרבות, באמצעות 

תר, על מנת לצלוח את המשוכות הרגולטוריות ) ולאורך זמן, וזאת, בין הילפי תשקיף זה

  לאישור מוצריה ושיווק מוצריה.

 לצורך קיום פעילותה, על החברה לרכז עובדים מקצועיים - כוח אדם מקצועי ומיומן  .ג

, מיומנים ומסורים אשר יקדישו את עצמם לפיתוח מוצריה של החברה ויועצים מקצועיים

ם הנחוצים לצורך העמדה, תפעול וכיו"ב של וכן על החברה להתקשר עם גורמים חיצוניי

  מתקני החברה.  

קהל לקוחות יעד מתאים לתחום מיצוב החברה ומוצריה בקרב  - שיווקייצור ויכולות   .ד

הפעילות, דוגמת מכוני אסתטיקה מובילים וכן חברות מובילות בתחום הקוסמטיקה 

את המוצר של החברה בעולם. , אשר מייצרת, משווקת ומפיצה Almaוהאסתטיקה דוגמת 

  . להלן 6.8.7, ראו בסעיף Almaלבין לפרטים בדבר הסכמי ייצור, שיווק והפצה בין החברה 

 המוצרילמספר אפשרויות, לרבות הקמת מערך יצור ושיווק עצמאי  עומדות החברהבפני 

ו/או מפיצים חיצוניים התקשרות בהסכמים לשיווק ויצור מוצרי החברה עם  ו/או

בשווקי היעד תמורת ות עם גורמים אסטרטגיים אשר ייצרו וישווקו את המוצר התקשר

לחברה. החברה עשויה לבחור ביותר מערוץ ייצור ושיווק אחד בהתאם  תמלוגים ותמורה

  וקי היעד השונים. ולמוצרים השונים ולש

יכולת רישום והגנה על מוצריה של החברה בתחום הקניין  – רוחני קניין על והגנה רישום  .ה

עורכי  משרדהרוחני, בין היתר, באמצעות רישום פטנטים. לצורך כך, החברה נעזרת ב

 מוצריה על פטנטים רישום של אפשרות לוודא מנת עלפטנטים ומשרד עורכי דין בתחום זה, 

גנים לאחר רישום הפטנטים, והפיתוח של מוצריה, המו המחקר מפירות ליהנות מנת ועל

באמצעות מסחור ושיווק עתידי של מוצריה. לפרטים בדבר הנכסים הבלתי מוחשיים של 

  .להלן. 6.13החברה ראו סעיף 

היכולת לבצע התאמות של מוצרי – התאמת מוצרי החברה להתפתחויות טכנולוגיות  .ו

   החברה לשינויים טכנולוגיים בשוק הינו גורם קריטי לפעילות החברה.
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  בתחום העיקריים הכניסה חסמי 6.8.1.6

להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים המשפיעים על היכולת לעסוק בתחום פעילותה של 

  החברה הינם כדלקמן:

ומוגנים על הינם מוצרים מקוריים המפותחים הפעילות  בתחוםמוצרי החברה  -  רוחני קנין  .א

 6.13.6סעיף ורא לפטנטים שהחברה הגישה  ובקשותידה בפטנטים (לרשימת הפטנטים 

, מאפשרת לחברה להשקיע משאבים רבים ביצירת ידע האמורה הרוחני הקניין תלהלן). הגנ

מוצרי החברה, משמשת גם חסם לפיתוח  תנאי הכרחי לפיתוח מהווה והינהטכנולוגי 

  מוצרים דומים על ידי מתחרים פוטנציאלים של החברה.

המחקר והפיתוח של מוצריה  - חיות בתחומי הפעילות של החברהומומ , תשתיותקיום ידע  .ב

של החברה נמשך תקופות ארוכות והינו מצריך תשתיות, מעבדות ומכשירים מתאימים 

שעלותם גבוהה. בנוסף, עקב היות החברה חברת מחקר ופיתוח בעלת מוצרים טכנולוגיים 

קצועיים חיצוניים, אנשים מתוחכמים, נדרשים לעבוד בחברה ו/או להעניק לה שירותים מ

וגופים בעלי מומחיות וידע גבוהים במיוחד, הנדרשים לצורך ביצוע פעילות המחקר 

והפיתוח של החברה. היעדר תשתיות מתאימות ו/או היעדר התקשרות עם אנשים 

  מתאימים עשויים להוביל לעיכוב או לכישלון בפיתוח ושיווק של מוצרי החברה.   

ככל , החברההשגת כל האישורים הנדרשים לפעילות  - רים נדרשיםקבלת אישורים רגולטו  .ג

  שיידרש. 

לשם פיתוח וייצור מוצריה נדרשת החברה כחברת מחקר ופיתוח למימון חיצוני  –מימון   .ד

  .משמעותי אשר בהיעדרו יכול להוות חסם כניסה עיקרי ומרכזי להמשך פעילות החברה

גם לאחר שהחברה מקבלת את האישורים  – השגת הכרה במוצרי החברהמיתוג ו  .ה

וביצוע מכירות בפועל, היא  הרלוונטיים לצורך שיווק מוצריה, לצורך הצלחת הליך השיווק

להכרה ולהערכה של מוצריה על ידי הלקוחות הפוטנציאלים שלהם לעומת מתחריה.  זקוקה

 .להלן 6.20לפרטים בדבר מתחריה של החברה ראו סעיף 

 

  ושינויים החלים בהםומבנה התחרות בתחום   3DVisionFace-ה למוצר תחליפים 6.8.1.7

  התמודדות החברה מול מתחריה בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקה מאופיינת בעיקרה

שפיתחה החברה וכן אופן וצורת השימוש  3D -בהבדלים בין תכונות טכנולוגיית צילום  ה

  בפרט. 3Dבחומרה שפותחה בחברה לבין טכנולוגיות אחרות לצילום בכלל וצילום 

מתחלק לשלושה שוק מוצרי הצילום לצורכי מעקב ואנאליזה בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקה 

  :(לעיתים קיימת חפיפה ביניהם)מרכזיים פלחי שוק תתי 

הפרטיים הקטנים והוא הקוסמטיים ביותר כולל את המכונים  יסיהבסו אחד השוקתת פלח . א

בשוק זה הדרישה הינה למוצרים . ")תת פלח שוק הבסיסי(להלן: " מהשוק 20% - מוערך בכ

פשוטה ללא כל  דיגיטליתבמידה ויש תהליך צילום ותיעוד הוא מבוצע ע"י מצלמה מאוד זולים, 

. עשרת אלפים דולרפשוטים שעלותם כ ריםעודית או שהוא מבוצע ע"י מוציתוכנת מעקב י

). דוגמא למוצר 3Dמכשירים אלו מבוססים על מצלמה בודדת וצילום דו מימדי בלבד (ללא יכולת 

, שהינה המתחרה המרכזית של החברה בשני תחומי Canfieldשל חברת  Revealכזה הוא 

  פעילותה. 
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 -הכירוגיים הפלסטיקאים המוערך בככולל את הרופאים תת פלח שוק שני והיוקרתי ביותר . ב

 בתת פלח שוק ,למיטב ידיעת החברה. ")הרפואה האסתטיתפלח שוק (להלן: " מהשוק 10%

יוקרתי זה, הדורש בדרך כלל גם כלי סימולציה כדי להראות למטופל את התוצאות האפשריות 

וסימולציה. מוצעות כיום מספר מצומצם מאוד של מערכות לצילום תלת מימדי  לפני הטיפול,

והינם מורכבים  3Dלצילום   לרוב מצלמות מדף, ,מוצרים אלו מבוססים על מערך מצלמות

(להלן:  Canfield Scientific, Incשל חברת  Vectra-XTויקרים.  דוגמא למוצר כזה הוא 

"Canfield"(1.  

 שוק הביניים, שהוא גם הגדול ביותר, תת פלח אתניתן למצוא  הללו שני תתי פלחי השוקבין  .ג

אסתטיות בפני המטופל וכן מכוני קוסמטיקה  פרוצדורותהכולל את כל הרופאים המבצעים 

מהשוק ולכן החברה משקיעה את רוב מאמציה  70% -גדולים. להערכת החברה, מגזר זה הינו כ

תת פלח צרים הנמכרים כיום בהמועיקר . ") הביניים פלח שוק(להלן: " שוק זהתת פלח לפנות ל

 על מנת. בתת פלח השוק הבסיסישוק זה מבוססים על מצלמה בודדת וצילום דו מימדי בלבד כמו 

, ישנן הבסיסיסים מצלמה בודדת ולאפשר מחיר גבוה יותר מהמגזר סלבדל את המוצרים המבו

טיקה על מצב סטטיס אוחברות שנותנות תכונות נוספות במערכת כגון מסנני תמונה יחודיים 

בשנים  3D-בהעור אבל עדיין הצילום הינו דו מימדי. כתוצאה מעליית המודעות של צילום 

מגזר הרפואה כמו של  3D-בהאחרונות, ישנה דרישה הולכת וגוברת מצד מגזר זה  למוצרי צילום 

מונע  הרפואה האסתטית בפלח שוק 3D-ב. אולם, מחירן הגבוה של מערכות הצילום האסתטית

כתוצאה מכך, בשנים . , כמפורט לעיללפלח שוק הבינייםשל המוצרים האלה את החדירה 

של   Vectra-H1חלקיים לפלח שוק הביניים, כדוגמת  3Dהאחרונות קיימת מגמה של פתרונות 

רק לאזורים  3D. פתרונות אלו, לרוב, מבוססים על מצלמות מדף ונותנים מענה   Canfieldחברת

 מצליחים לתת פתרון אופטימאלי לשוק עיקרי זהמוצרי החברה האזור המצולם. מצומצמים של 

היות והחברה משתמשת בחומרה שפותחה על ידי החברה וכן בטכנולוגיה וכלים יעודיים 

בעלויות של של כל אזור הפנים, ו 3D-בהמאפשרים לה להציע לשוק מערכת צילום ואנאליזה 

. 2Dמערכות

                                                           

 
1

לקוסמטיקה וטיפולי  3D-ו 2D-הינה חברה אמריקאית מובילה בתחום מערכות הדמיה דיגיטליות ב Canfieldלמיטב ידיעת החברה,  
  עור.
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הציע מערכות

קיימת כדי 

הרפ פלח שוק

רשות ניירות

ות לחברה לה

 המערכת הק

לפמוצרים גם 

  ק.

לר 6וטה מס'

י ישנה אפשרו

שוט חומרת

 כדי להציע מ

ל השוקת לכל

לציבור (טיו 1

  

יש לציין כי

על ידי פיש

סימולצייה 

יכולה לפנות

  

  

 

1טיוטה מס'  ט
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   : FaceVision3D-בלהלן טבלה מסכמת של מוצרים מסחריים אשר למיטב ידיעת החברה מתחרים 

  שם המוצר  

  

  

FaceVision3D1
Vectra-H1

  

Vectra-XT/M3  XS-200 scanner  

  Alma(  Canfield  Canfield AxisThreesהחברה (באמצעות   שם החברה המייצרת

למיטב ידיעת החברה, 
החברה הינה חברה המפתחת 
מערכות בתלת מימד לשוק 

הקוסמטיקה ולרפואה 
  הפלסטית.

  

  

 יתרונותתיאור המוצר ו

 למוצרים ביחס המוצר

 מתחרים רפואיים

, בפיתוח או(קיימים 

 )החברה ידיעת למיטב

מכוני קוסמטיקה ורופאים פלח השוק המרכזי
 –המבצעים טיפולי פנים 

 70%-החברה כלהערכת 
משוק הקוסמטיקה 

 .והאסתטיקה

מכוני קוסמטיקה ורופאים 
 –המבצעים טיפולי פנים 

 70%-להערכת החברה כ
משוק הקוסמטיקה 

 .והאסתטיקה

רופאים כירורגיים 
פלסטיקאיים המעונינים 

להערכת  –בסימולציה
מפלח שוק  10%-החברה כ

 . הרפואה והאסתטיקה

רופאים כירורגיים 
המעונינים פלסטיקאיים 

להערכת  –בסימולציה
משוק  10%- החברה כ

 .הקטסמטיקה והאסתטיקה

-Multi)מערך זוגות מצלמות 3Dטכנולוגיית 
Stereo-Vision) 

מצלמה אחת עם עדשה 
 (Stereo-Vision)מפוצלת 

מערך זוגות מצלמות 
(Multi-Stereo-Vision). 

   מערך מצלמות ומקרנים

(structured light). 

מערך מצלמות וחומרה   מצלמות
יעודית המפותחת ע"י י

החברה וכתוצאה מכך נותנת 
את האפשרות לשלוט בכל 
אחד מהפרמטרים במערכת 
וכן מוזילה את עלות החומר 

מצלמת מדף בודדת המגבילה 
את השליטה על כל מכלולי 

 .המערכת 

מערך מצלמות המתבססות 
על מצלמות מדף, דבר 
המגביל את השליטה על 

ייני המערכת ומייקרת מאפ
משמעותית את המוצר 

 .הסופי

מערך מצלמות ומקרנים 
המייקר את המערכת ומגביל 
את הצילום בתאורה 

 .מתימסו

                                                           

 
1

  .Quantificareשל חברת  LifeVizאו מוצר זהה בשם  
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  במערכת

כיסוי חלקי ומוגבל של פני כיסוי מלא של פני המצולם  3Dכיסוי   
  .המצולם בצילום אחד

 .כיסוי מלא של פני המצולם .כיסוי מלא של פני המצולם

פשוט מאוד. דרוש צילום פשטות תפעול  
פני כל  אחד לכיסוי מלא של 

 המצולם 

מורכב ודורש זמן רב יותר 
ממערכת החברה. דרושים 
מספר צילומים וכן מיקום 
מדוייק של המצולם כדי 

  .לצלם את כל פני המצולם

 

מורכב. אומנם צילום אחד 
לכיסוי פני המטופל אבל 
דורש התמקמות מדויקת של 

 .המצולם לפני הצילום

פשוט. דרוש צילום אחד 
לכיסוי מלא של פני המצולם. 
למיטב ידיעת החברה 
הצילום צריך להתבצע בחדר 

 .חשוך

פשוט. בעזרת כלי תוכנה   3Dכיול   
 .שמספקת החברה

זמין אודות  אין מידעלחברה 
 תהליך הכיול.

למיטב ידיעת החברה תהליך 
כיול המצלמות הינו מורכב 

 .ודורש זמן רב

זמין אודות  מידעאין לחברה 
 תהליך הכיול.

 אלפי דולר. 20-30 - כ אלפי דולר. 40-50 - כאלפי דולר. 20- כ  אלפי דולר למוצר. 15-20 - כלרוכש עלות מוערכת  



 11לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מיום   6לציבור (טיוטה מס'  1טיוטה מס' 

 )2013 בנובמבר

21 -ו  

  

, מפתחת Almaהמשווק כעת בעולם תחת ההסכם עם  FaceVision -בנוסף למוצר ה

מבלי לגרוע מכלליות המיועד לשוק הצרת ההיקפים.  SoleVision - החברה את מוצר ה

למיטב ידיעת החברה, לא קיימת כיום מערכת מסחרית, מבוססת צילום האמור לעיל ו

3D  הנותנת פתרון מלא, אוטומטי ואמין של מדידת היקפים ונפחים של המטופל

על ידי החברה הנמצא בפיתוח מתקדם    SoleVision - בתהליך הצרת היקפים. מוצר ה

, אשר הינו חלק SoleVision - לפרטים אודות מוצר ה בא לתת מענה לצורך זה.

  להלן. 6.8.6מהמוצרים החדשים של החברה הנמצאים בפיתוח, ראו סעיף 

למיטב ידיעת החברה מפרסומים מסחריים, המערכת הקרובה ביותר לתת מענה לצורך 

אשר  Canfieldשל חברת  Vectra-XT, הינה המערכת אך גם לא בצורה אופטימליתזה, 

 40-50 -כנמכרת כיום למגזר הרופאים הכירורגיים פלסטיים. עלות מערכת זו הינה 

, דבר אשר מונע את החדירה שלה לשוק מדידת הצרת ההיקפים אלפי דולר למערכת

ובעצם מגביל אותה רק לפלח קטן של ניסויים קליניים של מערכות הצרת היקפים שם 

  למחיר ולאוטומצייה מליאה של המערכת. אין רגישות
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 מוצרים ושירותים 6.8.2

מיוצר, ואשר  פניםל בתחום הפעילות, המיועד מוצר אחדנכון למועד התשקיף לחברה  6.8.2.1

זה  עיף(להלן בס FaceVision3Dוהידוע בשמו  Almaמשווק ומופץ כאמור לעיל, על ידי 

, מייצרת, משווקת Almaיצוין כי ). העניין, לפי "FaceVision"-ו "המוצרבלבד: "

, מוצר המוצר אין לחברהמלבד  .ClearVision3Dומפיצה את המוצר בעולם תחת השם 

נמצאת בשלבי פיתוח נוסף אשר פיתוחו הושלם והוא משווק בשוק. עם זאת, החברה 

המבוססים על טכנולוגיה דומה, כמפורט בסעיף  ,מוצרים חדשים בתחום הפעילותשל 

6.8.6. 

  כללי

. זמןלאורך  בפניםכוללת כפתרון למעקב אחר שינויים דיגיטלית הדמיה  המוצר מספק

, וכן ,ליויע  צילום פשוטהליך  על ידי , מכמה זוויות,צילום פנים מאפשר המוצר

בתמונות ובמידע של  ולצפותאפליקציה ידידותית למשתמש בעזרתה ניתן לנהל 

של  2Dהמספקות תמונות מסונכרנות,  3Dמצלמות  על מערך מבוסס המוצרהמטופל. 

לאחר זמן עיבוד התוצאות מופיעות של הפנים.  3D-הפנים מכמה זוויות ואת המודל ה

של המטופל. המערכת מאפשרת  ייעודיעל מסך, ובמקביל נשמרות בבסיס נתונים קצר 

ובכך מאפשרת  ,ומטיפול לטיפול עור הפנים לאורך השניםהתפתחות אחר  מעקב

  לבנות תכנית טיפול מתאימה.ו לאבחן, לעשות סימולציה טפלים בתחום הפניםלמ

ברזולוציה גבוהה, על מדידות המבוססות  2Dאנליזת עור הפנים מתבססת על תמונות 

  עודיים להדגשת מאפייני העור. י, ופילטרים י3D-על מודל ה

ייעודית המאפשרת צפייה בתמונות, (יישום מחשב) מוצר מסופק ביחד עם אפליקציה ה

ביצוע אנליזה וסימולציה וכן ביצוע ניהול תיק לקוח, , 3D-והן במודל ה 2D-הן ב

שוואה בין תמונות הבסיס (מהבדיקה הראשונה) לתמונות ההמשך (מהפעמים הבאות ה

כמו כן,  שמבוצעת הבדיקה), על מנת לזהות במהירות וביעילות שינויים בעור הפנים.

לתמונת המוצר  .והמפעיל אפשרות יצוא הנתונים לדו"חות לשימושו של הלקוחקיימת 

  להלן. 6.8.2.4כאילוסטרציה, ראו בסעיף 

  מאפייני המוצר 6.8.2.2

, אשר מורכבת Multi View Stereoבשימוש בטכנולוגיית  3D ותמערך מצלמ -

ומורכב משתי   Passive Stereoממערך של זוגות מצלמות. כל זוג מצלמות נקרא 

ושמצלמות את אותו אובייקט ברגע נתון. המידע ה ימות הקרובות אחת לשנימצל

ושילוב המידע מכל הזוגות לכדי  אוינבנה מעיבוד וניתוח שתי תמונות הסטר 3D -ה

 .אחד 3Dמודל 

על מנת להשיג כיסוי מלא של הפנים, כולל הפרופיל של   - כיסוי רחב של הפנים -

או לצילום ימשתמשת בשלושה זוגות של סטרהמערכת  ,)מאוזן לאוזן( המטופל

 .משלוש זוויות צילום בו זמנית

רזולוציה  מצלמות כשכל אחת בעלת 6 - המערכת מורכבת מ  -רזולוציה גבוהה  -
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מורכב משילוב ששת התמונות הללו, כך שהרזולוציה  3D - , המודל הגבוהה

 .המרחבית על פני המודל היא גבוהה ואופיטאלית

תאורה בה משתמשים בתהליך ההדמייה הדיגיטלית משולבת ה - תאורה פנימית -

 בתוך המערכת וניתנת לשליטה ע"י אפליקציית הצילום בהתאם לצרכי הצילום.

תוכנן ופותח בהתאם לצרכי המשתמש לפשטות  -ידידותי למשתמש ממשק  -

 .תפעול ונגישות התוצאות

כוללים פילטרים להדגשת נזקי שמש וכתמים ונגעים עם  - כלי מדידה ואנליזה -

 העור, יכולת מדידה של הגודל הפיזי האמיתי של הפגמים על העור, יכולת

בצורה מהימנה למחיקת קמטים על הפנים במטרה להציג למטופל  אילוסטרטיבית

 כיצד יראו פניו לאחר הטיפול הקוסמטי/אסתטי.

ועל גבי המודל  2D - אמצעי ניווט בתמונות העל ידי  -3D-ו 2Dיכולת הצגת תמונות  -

יה במידע המצולם ישל הפנים המצולמות. אמצעי הניווט מאפשרים צפ 3D -ה

מזוויות צילום שונות ובהגדלות שונות, על סט צילום שצולם בזמן נתון ובהשוואה 

 .לסט שצולם לפני (לפני ואחרי)

גישה וההמלצות המטופל יוצא עם סיכום הפ - יכולת הפקת דו"חות למשתמש -

קיימת יכולת של בנוסף, . ח מודפס"ומקבל לידיו דו טיפול וסטאטוס להמשך

(לוגו ופרטי  ופרטי הקליניקה את פרטיו האישיים ו/או מבצע הבדיקה לשלבהרופא 

 שנוצר מיתוג של קליניקה יוקרתית וטכנולוגית התקשרות) על גבי הדוח כך 

 .(פרסום)

כמערכת שמטרתה לתת מעקב על טיפולים,  - שוניםיכולת השוואה בין צילומים  -

, אשר יאפשרו למטופל בין צילומים שונים במסך להציג השוואהיש אפשרות 

 3D -או המודל ה 2D -, בו התמונות הוואחריהטיפול לפני  לראות את המצב של

  .זו לטובת ההשוואה דמופיעות זו לצ

 והטכנולוגיה פיתוח המוצר 6.8.2.3

  כללי  .א

המבוססות על טכנולוגיה של  3D -ו 2Dהחברה מפתחת מערכות צילום רפואיות 

צילום  – Multi View Stereoבטכנולוגיה של  3Dהדמיה דיגיטאלית ושיחזור 

(צילום המתבצע בעזרת שתי מצלמות המכוונות לנקודה אחת) סטראוסקופי 

  .על ידי מערך מצלמות צילוםמכמה זוויות 

  2Dהדמיה דיגיטלית   .ב

. שיקול ראשון הינו יש לקחת בחשבון שני שיקולים עיקריים תדיגיטליבהדמייה 

מצולם נייח/נייד, , קרי האם האובייקט הוא האובייקט המצולםמהו סוג 

. כמו כן יש לקחת בחשבון רחוק, אובייקט מסוים או תמונה כללית, וכו'מקרוב/מ

מוש שייעשה , מה השי, קרימטרת הצילום ומה התוצרים שרוצים לספקמהי 
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שני  .תמונההאיכות מהי ציה הנדרשת, ומהי הרזול באותן תמונות שתופקנה,

השיקולים הנ"ל יכתיבו לנו את הדרישות מהמערכת ואת תנאי הצילום הנדרשים 

 כגון מרחק צילום ותנאי תאורה.

שמחולקות  3D קיימות מספר שיטות להדמייה דיגיטאלית – 3Dהדמיה דיגיטלית   .ג

 מתואםמקור אור במשתמשים בהן  Activeשיטות  –שתי קבוצות עיקריות ל

משתמשים שבהן  Passiveוידוע, שמשמש מידע פנימי למערכת השיחזור, ושיטות 

. החברה הסצנהבתכונות ההחזרה מהאובייקט המצולם ובתנאי התאורה של 

ת מצלמוזוג  – passive stereoבשיטה של  3D -מפתחת את מערכת ההדמייה ה

שמצלם את האובייקט, אבל משתמשת במספר זוגות כאלה מכמה זוויות צילום 

  .Multi View Stereo, קרי (מערך מצלמות)

אנו  ובכלל זאת הפנים, של גוף האדם 3D בפיתוח מערכות הדמיה דיגיטאלית  .ד

, ולכן יש צורך בהתמודדות עם תזוזות של הגוף דומםמצלמים אובייקט לא 

הגוף ונשימה, התנהגות לא צפויה ו/או אופיינית של כתוצאה מתנודתיות של 

האובייקט, שינויים באובייקט במהלך תהליך הצילום, ועוד, זאת בניגוד לצילום 

שנשאר סטטי בתהליך הצילום. ולכן בתהליך הפיתוח של מערכת   דומםאובייקט 

 :ההדמייה של החברה נלקחו בחשבון שיקולים נוספים

  אובייקט נושם, דורש צילום מהיר, ובפעם אחת. – דומםהדמייה של אובייקט לא  -

מערך מצלמות גדול שמאפשר צילום אזורים  –התמודדות עם אזורים נסתרים  -

יות ולהשגת זו shotsתהליך צילום פשוט ומהיר שמאפשר צילום של כמה  ;נרחבים

  צילום שונות לכיסוי נרחב יותר.

מערך מצלמות בשימוש  –ה גבוהה ברזולוציגוף למטרות רפואיות יש צורך בצילום  -

 .יהיה ברזולוציה גבוהה מאודהגוף שצילום  ךשכל אחת ברזולוציה גבוהה כ

 :בעת פיתוח המערכת החברה שמה דגש על  .ה

זמני עיבוד סבירים על מנת שהעיבוד יסתיים  ;פשוט ;מהיר –תהליך הצילום  -

 לקוח עדין נמצא בחדר הטיפולים.הכש

מודל  ;צילום ברזולוציה גבוהה ;מדויק 3Dמודל  – 3D - האיכות התמונות והמודל  -

3D שכולל טקסטורה לטובת אנאליזה של העור. 

 מערכות בטוחות שאינן עלולות לגרום נזק. -

 עלות סבירה -

 :טכנולוגיות בהן השתמשה החברה להשגת דרישות אלו  .ו

 מצלמות ייעודיות לצילום עור בתנאי תאורה ידועים.כרטיסי תכנון  -

עם אחד  "לדבר"בעלי יכולת  Stereo-ב 3Dפיתוח כרטיסים אלקטרוניים לצילום  -

(נכון להיום, החברה פיתחה יכולת לחבר עד  במטרה לייצר מערך גדול יותר השני
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) stereo pairכל כרטיס מורכב מזוג מצלמות ( .מצלמות בו זמנית) 128

 - ומהכרטיסים הללו ניתן לבנות כל מערך מצלמות לטובת צילום גוף. מערכת ה

FaceVision  ,מורכבת משלושה כרטיסים כאלה, שעובדים בצורה מסונכרנת

 .קמים ככה שיושג כיסוי מכסימאלי של הפניםווממ

התאורה הנדרשים רכיבי בתוכו את כולל ותכנון מכאני העונה לדרישות השוק  -

, אלמנט סנטרית למיקום קבוע וחזרתי של הפנים, משקל פיזי יותמיטבלתוצאות 

 '.'וכו, יציבותמתאים ליצירת 

, בהתבסס על הטכנולוגיות FaceVision-עבור ה הפלטפורמה שהחברה פיתחה  .ז

 עיקריים:מרכיבים  6 -הנ"ל, מחולקת ל

חומרה ייעודית (כרטיסים אלקטרוניים) הניתנים לחיבור בכל קונפיגורציה נדרשת  -

, PC -התאורה, יכולת התקשרות עם הברכיבי  וכוללת את המצלמות, שליטה 

רוניים נוספים, ועוד. החומרה הייעודית אף טיכולת סינכרון עם כרטיסים אלק

מאפשרת יכולות חישוב ועיבוד על הכרטיסים עצמם, כמו גם יכולת אחסון נתוני 

 התמונה הנרכשת בזמן אמת.

ערכת ההדמייה. חבילת התוכנה נכתבה באופן חבילת תוכנה המאפשרת שליטה במ -

בו ניתן יהיה להשתמש בה לכל מבנה של מערכת הדמייה המבוססת על טכנולוגית 

 החברה.

 מכאניקה שעונה על דרישות ההדמייה של כל אזור הפנים. -

 6של הפנים מתוך  3D -אלגוריתם לשחזור ה –פיתוח אלגוריתמים ייעודיים  -

טרים לניתוח מאפיינים של העור; יכולת מדידה תמונות ממצלמות החברה; פיל

 של גדלים פיזיים על פני העור כדוגמת קוטר נגע כלשהו; 

אפליקציה ייעודית לצילום ולהצגת תוצרי ההדמייה הדיגיטלית שכוללת הצגת  -

, השוואה בין זמני צילום שונים, פילטרים 3D - , הצגת המודל ה2D - התמונות ה

 לאנאליזה של העור, וכו'.

פליקציה לכיול מערך המצלמות שכוללת הן את הכיול המרחבי של מערך א -

המצלמות (נתונים חיצוניים ופנימייים) והן כיול הנדרש באופן ספציפי ע"י 

 האפליקציה לתפעול נכון כדוגמת כיול מטרת אפור. 
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  FDAבארה"ב  אישור שיווק מאת רשות רגולאטורית 6.8.4

 קבלת הליך  ההתוויה  אשר קיבל אישור  המוצר
  האישור

 מספר
  האישור

 קבלת מועד
  האישור

 

 FaceVisionפנים צילום 

2D 3 -וD  

 לשוק

 הקוסמטיקה

  אסתטיקה

 רישום

המוצר 

 - ברשומות ה

FDA  

(510(k) 

Exempt)* 

3009534573 22/11/2012   

  .לעיל ההגדרות בסעיף ראו, Exempt (k)510 עם בקשר לפרטים, FDAהיתר ללא בדיקה של  ניתן *
  

 עיקריים וצפי לשינויים בביקוש ובהיצע של החברה שווקים  6.8.5

 אסתטי - שוק הקוסמטי

מדינות המפותחות דגש מובהק על הכל העולם בב פרוסיםשל החברה  השווקים

(ארה"ב, אירופה, המזרח ודרום אמריקה) היות ותחום הקוסמטיקה והאסתטיקה 

 נפוץ מאוד בשווקים אלו. 

בשנים האחרונות, השוק העולמי העוסק בקוסמטיקה ואסתטיקה מלמד על מגמה של 

גידול, הנובע בין היתר משינוי באורחות החיים ושינוי בסדרי העדיפויות של 

שמוציאה אחוז גדול יותר מההכנסה הפנויה על טיפולים אסתטיים. האוכלוסייה 

כי גם הדרישה  החברה מעריכהמספר הטיפולים, ב וגידולכתוצאה מגידול בשוק זה 

למערכות צילום ואנאליזה יגדל, ויגדיל את השוק בו פועלת החברה בתחום הפעילות. 

דל על חשבון מערכות תג 3Dבנוסף, החברה מעריכה, כי גם הדרישה למערכות צילום 

   .2Dצילום פשוטות של 

  חדשים של החברה הנמצאים בפיתוחמוצרים  6.8.6

שם המוצר  

הרפואי 

  שבפיתוח

שלב 

הפיתוח 

של 

המוצר 

נכון 

למועד 

 התשקיף

ההתוויה לה 

מיועד 

המוצר 

הרפואי 

  שבפיתוח

אבני 

הדרך 

הצפויות 

 12-ב

החודשים 

  הקרובים

אבן 

הדרך 

הקרובה 

והמועד 

הצפוי 

להגעה 

  אליה

אומדן 

עלות 

השלמת 

אבן 

הדרך 

 הקרובה

גודל שוק 

היעד 

הפוטנציאלי 

והיקף כספי 

שנתי של 

שוק היעד 

הפוטנציאלי 

של המוצר 

הרפואי 

שבפיתוח 

נכון למועד 

  הדוח

הערכת 

התאגיד 

בדבר מועד 

תחילת 

שיווק המוצר 

  (*) שבפיתוח

(**)  

הערכת התאגיד 

ביחס לנתח שוק 

צפוי למוצר 

הרפואי 

שבפיתוח, 

של בהנחה 

קבלת אישור 

  קוולשי

SoleVision 

I 

לאחר 
הוכחת 

היתכנות 
ובשלב 
פיתוח 
  מתקדם

צילום פנים 
לשוק מכוני 
הקוסמטיקה 

 הקטנים
המבוסס על 
זוג מצלמות 

3D ייעודיות 
.  

סיום 
  פיתוח

דגם 
מוצר 
   ראשוני
 1(רבעון 

2014(  

 1,000- כ
אלפי 
ש"ח 

(כולל 
הוצאות 
הנהלה 

 וכלליות)

אלף  100- 80
קליניקות 

ומכוני 
קוסמטיקה 

קטנים 
ברחבי 

  העולם. 
דולר  5,000

-למערכת, כ

, בשלב התחלתי  2014אוגוסט 
משוק  0.15%- כ

היעד 
  הפוטנציאלי
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מיליון  450
דולר 

בממוצע 
(חישוב 

מוערך על 
סמך שוק 

היעד 
המפורט 

  לעיל)
SoleVision 

II(***)_ 

 בשלב
הוכחת 
  היתכנות

 3D-צילום ב
של אזור 

הבטן 
במיוחד 

לצורך מעקב 
ואנליזה 

טיפולים ב
הצרת של 
  היקפים

דגם מוצר 

  ראשוני

 3(רבעון 

2014(  

סיום 
הליך 

הוכחת 
  היתכנות

 2,000- כ
אלפי 
ש"ח 

(כולל 
הוצאות 
הנהלה 

 וכלליות)

מיליון  3- כ
פרוצדורות 

של הצרת 
היקפים 
בשנה

1
 .  

בהנחה של 
עלות שנתית 

דולר  100של 
למטופל 

בשנה אזי 
השוק 

הפוטנציאלי 
 300-הינו כ

  מיליון דולר.

בשלב התחלתי,   2014דצמבר 
משוק  0.15%- כ

היעד 
  הפוטנציאלי

הערכת שיווקם בכלל העולם  הינה שבפיתוח המוצרים שיווק לתחילת החברה הערכת כי יובהר ספק הסר למען(*) 
  .בלבד אחרת או כזו במדינהלשיווקם ולא 
 שהוא וודאות אין אשר, משא ומתן מתקדם םמתקיי Alma ובין החברה ביןנכון למועד התשקיף,  ,יובהר כי (**)

אשר נמצא נכון למועד התשקיף  Almaידי  על, SoleVision I -ה מוצרבקשר לשיווק  ,מחייב הסכם דיכל ישתכלל
אין כל הסכמות בקשר לשיווק  Almaכמו כן, בין החברה ובין להלן.  6.8.7לפרטים נוספים, ראו סעיף בהליכי פיתוח.. 

  .אשר נמצא נכון למועד התשקיף בהליכי פיתוח, Almaידי  על,  SoleVisionII-מוצר ה
, בין אם בעצמה SoleVisionII - נכון למועד התשקיף, החברה בוחנת אפשרויות שונות לשיווק מוצר היובהר כי, (***) 

   .במישרין ובין באמצעות משווקים חיצוניים
  

החודשים הקרובים, אבני הדרך  12-המידע שבטבלה דלעיל, ביחס לאבני הדרך הצפויות ב
הקרובות וצפי ההגעה אליהן, אומדן העלויות, גודל והיקף כספי שנתי, שוק היעד, הערכה בדבר 

, כמשמעות המונח מועד תחילת שיווק, והערכה ביחס לנתח שוק צפוי, הינו מידע צופה פני עתיד
המתבסס על תוכניות החברה והוא עשוי לא להתממש או לא  ,1968- ערך, התשכ"חבחוק ניירות 

-ו 6.8.1.5 פיםלהתממש בחלקו במידה שגורמי ההצלחה וחסמי הכניסה המפורטים בסעי
  .לעיל, לא יתממשו או יתממשו באופן חלקי 6.8.1.6

  
  

 שיווק והפצה לקוחות 6.8.7

וח היחיד של החברה בתחום , שהינה, נכון למועד התשקיף, הלקAlma-לחברה תלות ב 6.8.7.1

  Alma. למיטב ידיעת החברה להלן 6.26בסעיף  הפעילות. לפרטים ראו גם גורמי סיכון

עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות פרטית ה 2בינלאומית-הינה חברה ישראלית

ולמיטב ידיעת החברה,  מבוססות לייזר, אור וגלי רדיו לטיפולים רפואיים ואסתטיים

משוק המוצרים  15%- מפרסומים בעיתונות הכלכלית, חולשת על נתח שוק של כ

  Almaכמו כן, מפרסומים בעיתונות הכלכלית, עולה כי  לטיפולים אסתטיים בעולם.

  מיליון דולר ארה"ב. 250-נמכרה לאחרונה במחיר המשקף לה שווי של כ

                                                           

 
1

  ,הארגון הבינ"ל של פלסטיקאיים.ISAPS, EOY 2011הנתון מתבסס על נתונים מדוח של  
2

 יטב ידיעת החברה לאחרונה נמכרה השליטה בחברה לחברת פארמה סינית.למ 
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Almaת של ה, מייצרת, משווקת והמפיצה בלעדי- FaceVision  המסחרי השם , תחת

ClearVision  בעולם, למעט ישראל בה החברה היא המפיצה והמשווקת (בהיקף שאינו

מועד (להלן: " Almaנחתם בין החברה ובין  2012בספטמבר  24מהותי לחברה). ביום 

, הסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם בקשר עם המוצר (להלן: החתימה")

  :שעיקריו כדלקמן") ההסכם"

מפיץ כ המוצר ולשמשלייצר את הבלעדית הזכות  Alma-להוענקה  ההסכםבמסגרת 

רישיון שימוש בלתי תהא בעלת  Alma הבלעדי של המוצר לסוכניה, מפיציה ולקוחותיה.

, אשר לא ניתן להעברה 1בכל העולם למעט בקנדה, סינגפור ובישראלחוזר, בלתי מוגבל 

למשך תקופת ההסכם, לרבות בתוכנת במוצר , לשימוש Almaשאינו קשור ללצד ג' 

FViewer אפליקציה ייעודית לצילום ולהצגת תוצרי ההדמייה הדיגיטלית  אשר הינה

, השוואה בין זמני צילום שונים, 3D -, הצגת המודל ה2D -שכוללת הצגת התמונות ה

הרכיבים  את כל -Almaביר להתחייבה להעהחברה  .פילטרים לאנאליזה של העור, וכו'.

ו וכן ומפרט המוצר, וכל מידע אחר הנדרש לצורך ייצור המוצרהנדרשים לייצור 

תפתח  והחברהבמידה אך  ללא תשלום נוסף FViewerשל תוכנת עדכונים שוטפים 

פיתוחים לתוכנה (למעט מפרט התוכנה, עדכונים שוטפים ושרותי תמיכה), הצדדים 

לפי שיקול  המוצרתרכיב את  Alma .ת המכשיריתמחרו את הפיתוח אשר יתווסף לעלו

ם לצורך פרסושלה, ובלוגו  החברה שימוש בשמה שלרשאית לעשות  Almaדעתה. 

את המוצר (ללא השם  Alma -החברה רשאית לקנות מ ולקידום מכירות. המוצרושיווק 

והלוגו של אלמה) וכן פריטים או חלקים מוכנים עבורה לצורך הרכבתם במוצריה, כפי 

 .10% בתוספת עלות במחיר, שיוסכם בין הצדדים

לא תמכור, תפיץ, תשווק, תייצר או תפתח מוצרים מתחרים  Alma :אי תחרות -

חודשים לאחר סיומו, למעט אם ההסכם  12- ועד ל Almaבמהלך תקופת ההסכם עם 

 התבטל עקב הפרה של החברה.

 Alma. במוצרהתומכת  לתוכנהאחריות מלאה  -Almaהחברה תספק ל :אחריות -

 האחריות תחול גם לאחר ביטול ההסכם. .למוצרתספק אחריות 

לשלם לחברה תמלוגים עבור כל מוצר  Almaהתחייבה  ,במסגרת ההסכם -התמורה -

התחייבה  Almaבנוסף,  .בפועל כל מכירהבגין אלפי דולר סדרי גודל של ב שתמכור

אשר מסתכם  FaceVision -ה שללעמוד ברף יעדי מכירות מינימלי כלפי החברה 

לתקופה של שנתיים מיום חתימת  אלפי דולר 1,170 -כסך של בבתשלום לחברה 

, החברה האמורים לעיל םהמינימליימכירות ה. יצוין כי בכפוף לעמידה ביעדי ההסכם

 12 -בבלעדיות בשיווק ומכירה של מוצר זה. בנוסף, העניק לה ל Almaהתחייבה כלפי 

                                                           

 
 כי, ובסינגפור בקנדהאשר התקשרה עימם להפצת המוצר   למפיצים החברה הודיעה, הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר 1

 ובסינגפור בקנדה המפיצים עם שלה הקיימים ההסכמים את לחדש בכוונתה אין, עימם בהסכמים לה שהוקנתה לזכות בהתאם
סינגפור החל מיום בתהא המפיצה הבלעדית גם בקנדה ו Alma-ש לכך לגרום בכוונתה וכי, 15.04.13 ליום עד הינו תוקפם אשר

16.04.13.  
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אלפי  468עבור מוצרים סך כולל של  Almaהחודשים הראשונים להסכם, תשלם 

לחברה  Almaדולר, ללא תלות במכירות. כמו כן, במעמד חתימת ההסכם שילמה 

תקוזז אשר בתוספת מע"מ, אלפי דולר   100של בסך , ללא תלות במכירות,מקדמה

 .להסכם החודשים הראשונים 12במהלך 

תשלם לחברה אך ורק  Almaאשונה להסכם ואילך, מובהר כי לאחר השנה הר

, Almaשילמה  2013ביוני  30נכון ליום   בתמורה למוצרים שנמכרו על ידה בפועל.

 . אלפי דולר 303 -סך של כההסכם, פי בהתאם להתחייבויותיה על 

 נקבעה הראשונה ההסכם תקופת - לביטולו ואפשרות Alma עםתקופת ההסכם  -

באופן אוטומטי כל פעם מחדש, בכפוף  יוארך החתימה והוא ממועד שנתייםל

 Almaההסכם, התחייבה  במסגרת כמפורט להלן. לעמידה ביעדי מכירות מסוימים

 -ש ככל. החתימהמוצרים בתקופה של שנתיים ממועד  300למכור כמות מינימום של 

Alma  תעמוד בהתחייבותה לתשלום עבור כמות המינימום שהוזכרה לעיל, ההסכם

התקופה (להלן: " יתחדש אוטומטית באותם תנאים למשך שנתיים נוספות

, אשר למכור מתחייבת Alma -, וזאת פרט לעדכון כמות המינימום ש")הנוספת

 Alma בו במקרה .תתעדכן לפי היקף המכירות בשנה שקדמה להארכה, וחוזר חלילה

ולא תשלם לחברה עבור כמויות המינימום של  לא תעמוד בהתחייבויותיה כאמור

  בלעדי כמפיץ Almaאת הבלעדיות של  לבטל תוכל החברה, בתקופה הנוספת היחידות

כל צד  יחד עם זאת, וכן בתום כל תקופת הארכה נוספת של ההסכם בין הצדדים.

יום, בקרות אחד  60יוכל לבטל את ההסכם במתן הודעה מראש ובכתב של 

) הצד האחר הפר התחייבות מהותית שבהסכם ולא תיקן 1מהמקרים הבאים: (

) כנגד הצד האחר ניתן צו (כולל צו זמני) לפירוק/ פשיטת רגל/ 2יום. ( 30ההפרה תוך 

את הבלעדיות לאור  תאבד Alma) אם 3יום. ( 45שאינו בוטל תוך  - מינוי כונס נכסים  

בגין  קלנדאריתאי עמידתה במכירות המינימאליות, וכן אלמה תשלם לחברה בשנה 

  מוצרים. 50-פחות מ

מוצרים במהלך שנתיים ממועד  300מתחייבת למכור  Alma -למכירות התחייבות -

 לחברה סך של Almaהחתימה ועד בסמוך למועד התשקיף, העבירה  ממועד החתימה.

בהתאם  השוטפים החודשיים, המהווה מקדמה, התשלומים דולראלפי  333 -כ

 .המערכות לבניית גלם חומר עבור ותשלוםלהסכם 

תשארנה היו ו, למעט עיצוב המוצר, יםבמוצר הרוחני הקניין זכויות כל -רוחני  קניין -

התחייבה  Alma .ההסכם סיום לאחר גם בבעלותה ותיוותרנה החברה בבעלות

או לגלות באמצעים אחרים את קוד במסגרת ההסכם לא לנסות לשחזר, לפצח, 

ולבצע שינויים בקוד להעתיק, למסור התוכנה של החברה בקשר עם המוצר וכן לא 

הקניין הרוחני בעיצוב  זכויות. יחד עם זאת, התוכנה של החברה בקשר עם המוצר

ה בהן זכויות נולחברה לא תהי Almaבבעלות  יהיו Alma על ידיהמוצר שיבוצעו 

 כלשהן.

, הסכם סודיות בקשר עם שיתוף הפעולה ביניהם. יצוין Almaיצוין כי בין החברה ובין  -

בתשקיף זה כדי  Almaאין בפרסום המידע האמור בקשר עם כי על אף האמור לעיל, 

 בהוראותיו של הסכם הסודיות כאמור.לפגוע 
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אית למכור בישראל את המוצר. עם זאת, יובהר כי בהתאם להסכם, החברה רש -

, את המוצר על מנת לשווקו, להפיצו ולמוכרו Alma-החברה אינה מחויבת לרכוש מ

את המוצר על מנת לשווקו ולמוכרו בישראל,  Alma-בישראל. ככל שהחברה תרכוש מ

על עלות הרכיבים המרכיבים את המוצר על  10%תוספת של  Alma-החברה תשלם ל

לפני כחודשיים בבקשה שהמפיץ שלה פנתה לחברה   Almaוד יצוין, כי ע .Almaידי 

בישראל, נובה מדיקל, יהיה רשאי להפיץ את המוצר בישראל ללא בלעדיות. החברה 

 של המוצר בלעדית הלא ההפצה(להלן: " כאמור Almaנענתה לבקשתה של 

בגין ההפצה הלא בלעדית של המוצר בישראל, החברה תהא זכאית  ").בישראל

 לתמלוגים כקבוע בהסכם כמפורט לעיל.

בקשר   Almaיצוין כי החברה עושה כל לאל ידה על מנת להשביע את רצונה את של  -

עם המוצר, לרבות תחזוקה שוטפת ושדרוג התוכנה מעת לעת ובהתאם לבקשותיה 

  .1המופנות לחברה מעת לעת Almaשל 

 SoleVisionI-בקשר עם מוצר ה Almaניהול משא ומתן עם  6.8.7.2

ת , בקשר עם בחינAlmaנכון למועד התשקיף, מנהלת החברה משא ומתן מתקדם עם 

, הנמצא נכון SoleVision I - , תייצר, תשווק ותפיץ גם את מוצר הAlma-האפשרות ש

"). המו"מלעיל (להלן: " 6.8.6לה בסעיף למועד התשקיף בהליכי פיתוח, כמפורט בטב

, בקשר Alma-עוד יצוין כי ככל והמו"מ יבשיל לכדי הסכם, תוארך תקופת הבלעדיות ל

בשנה וחצי נוספות. כמו כן, בכפוף להבשלת המו"מ לכדי  FaceVision- עם מוצר ה

שישקף הפחתה  FaceVision-הסכם, הצדדים יבחנו אפשרות לעדכון מחיר מוצר ה

כיום מחד, אך משקף גם תמורה נוספת   Almaת לעומת המחיר המשולם על ידי מסוימ

מאידך. אין כל וודאות כי המו"מ, יבשיל  SoleVision I-לחברה בגין שיווק מוצר ה

  לכדי הסכם מחייב.

  צבר הזמנות 6.8.8

 - של כ וסך דולר אלפי 194 - עומד על סך של כ בתחום הפעילות החברה של הזמנות צבר

  :התשקיף למועד ובסמוך 2013ביוני  30 ביום, דולר אלפי 165

  בהכנסה ההכרה תקופת  המוצר שם

 מינימאלי מכירות צפי  
 הפצה להסכמי בהתאם

  יחידות במונחי

לחברה  צפויה כספית תמורה
  (תמלוגים)

ClearVision 60100,000(בקיזוז  דולר אלפי 194- כ 

דולר מקדמה בהתאם להסכם 

 )ההפצה

                                                           

 
1

עבור שדרוגי התוכנה הנוספים, על אף זכותה לגבות תשלום מכוח  Alma -החברה בחרה שלא לגבות תשלום נוסף מ  
בהכנסת המוצר לשוק לשביעות רצון   Alma- ההסכם כאמור לעיל, זאת לאור רצונה של החברה לסייע ל

  המשתמשים.
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מתחום הפעילות הראשון בחתך של להלן יפורטו נתוני ההכנסות הצפויות להתקבל 

   :רבעונים לשנה הקרובה ובחתך של שנתיים לתקופות שלאחר מכן

  

  בהכנסה ההכרה תקופת

תקופת הכרה 

  בהכנסה

 מינימאלי מכירות צפי
 הפצה להסכמי בהתאם

  יחידות במונחי

לחברה  צפויה כספית תמורה
  (תמלוגים)

    

 3087 2013 בשנת 3 רבעון

 30107  2013 בשנת 4 רבעון

 --- ---    2014שנת 

 --- ---    2015שנת 

 60194  סה"כ

  

בדבר תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה מהווים מידע צופה פני עתיד  הנתונים

הסכם שנחתם בין החברה ובין על בין היתר בחוק ניירות ערך, המבוסס  כהגדרתו

Alma,   בהתאם לכך,   ו של ההסכם האמור.ביטולאפשרות של מבלי לקחת בחשבון

בכלל וכי יכול והוא יתממש, באופן שונה, לרבות  מידע זה בהתממשות ודאות כל אין

  .מהותית מהצפוי

  
  מתחרים ותחרות 6.8.9

  לעיל. 6.8.1.7לפרטים ראו בסעיף 

  
 מענקי מדען ראשי –מחקר ופיתוח  6.8.10

, יחד עם זאת יצוין, כי בהתאם בתחום פעילות זה החברה לא ביקשה מענקי מדע"ר

להסכמות עם המדע"ר, החברה משלמת למדע"ר תמלוגים מכל הכנסותיה, לרבות 

לפרטים בקשר עם תוכנית המענק שניתנה לחברה על ידי המדע"ר  .מתחום פעילות זה

  להלן. 6.12.2ראו בסעיף 

  
  נכסים לא מוחשיים 6.8.11

  ביחס לפטנטים רשומים

  להלן. 6.13.6טבלה בסעיף לפרטים ראו ב

  
 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 6.8.12

  להלן. 6.21לפרטים ראו בסעיף 
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  הסכמי שת"פ לפיהם מתקבלים תמלוגים או משולמים תמלוגים  6.8.13

  בו החברה זכאית לתמלוגים Almaלהלן פרטים נוספים אודות ההסכם עם 

זהות משלם 
  התמלוגים

הסיבה לזכאות 
  לתמלוגים

  הערות  תמורה טווח  סוג התשלום

Alma   ,מתן רישיון לייצר

לשווק ולהפיץ 

  FaceVision-את

, (למעט בעולם

  בישראל)

לפרטים ראו 

 לעיל. 6.8.7בסעיף 
לפרטים ראו 

 לעיל. 6.8.7בסעיף 
 --- 

יצוין כי בתקופת התשקיף, התקשרה החברה במספר הסכמי שיתוף פעולה אשר אינם 

בתמצית פירוט ההסכמים המרכזיים לשיתוף בתוקף למועד התשקיף. להלן יפורטו 

פעולה אשר היו בתוקף בתקופת התשקיף אך אינם בתוקף נכון למועד התשקיף 

  כדלקמן:

תקופת   מהות ההסכם וצדדיו

  ההסכם

סיבת סיום 

  התקשרות

השירות 

  שניתן

  תמורה

הסכם הפצה עם חברה 
  קנדית, המפיצה מוצרי

אסתטיקה  בקנדה, 
-להפצת מוצר ה

FaceVision בקנדה  

15.4.2012-

14.4.2013  

סיום תקופת 
 ההסכם

בהתאם 
להתחייבות 
 -שניתנה ל

Alma 
לבלעדיות 

לאחר תקופה 
  .זו

שיווק 
ומכירה של 
-מוצר ה
FaceVision 

  בקנדה

מוצרים  3סה"כ נמכרו 
אלפי דולר  6.5(בסך 
  למוצר)

הסכם הפצה עם חברה 

סינגפורית, המפיצה 

אסתטיקה    מוצרי

בסינגפור, להפצת מוצר 

 FaceVision-ה

  בסינגפור. 

15.4.2012-

14.4.2013  

סיום תקופת 
 ההסכם

בהתאם 
להתחייבות 
 -שניתנה ל

Alma 
לבלעדיות 

לאחר תקופה 
  .זו.

שיווק 
ומכירה של 
-מוצר ה
FaceVision 

  בסינגפור.

מוצרים  3סה"כ נמכרו 
אלפי דולר  6.5(בסך 
  למוצר)

הסכם שיווק משותף 
עם חברה רוסית 
 -לשיווק ה

SkinVision  .ברוסיה  

4.1.2012-
31.7.2012  

הצדדים 
הגיעו 

להסכמה 
הדדית לפיה 

ההסכם 
  .*יבוטל

שיווק מוצר 
-Skin-ה

Vision 
ברוסיה 

(לכשיסתיים 
פיתוח 

  המוצר)

  ל.ר

הסכם שיתוף עם חברה 

 -אנגלית בקשר עם ה

SkinVision  לשיווק

  המוצר באנגליה

19.12.2011-

9.5.2012  

הצדדים 
הגיעו 

להסכמה 
הדדית לפיה 

ההסכם 
  .*יבוטל

שיווק מוצר 

-Skin-ה

Vision 

  באנגליה

(לכשיסתיים 

פיתוח 

  המוצר)

  ל.ר

בגין משפטית ו/או כלכלית כל חשיפה חברה אין ל ,למיטב ידיעת החברה ,*יצוין כי

  לעיל.האמורים הסכמים ה
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.8.14

  להלן. 6.24לפרטים ראו בסעיף 

  2015  2014  2013  מצב נוכחי  שם המוצר

2. FaceVision קיים  מוצר
המשווק על ידי 

Alma 

  שיווק המשך

 

  שיווק  המשך שיווק המשך
 והתרחבות

 נוספים לשווקים
 (רפואי)

SoleVision I  

 )לעיל 6.8.6 סעיף ראה(

 הוכחת לאחר
 ובשלב היתכנות
 מתקדם פיתוח

 פיתוח סיום  בפיתוח
 שיווק ותחילת

(בין אם  שיווק
באמצעות 

החברה ובין 
 באמצעות צד ג')

SoleVision II  

 )לעיל 6.8.6 סעיף(ראה 

 פיתוחסיום  היתכנות הוכחתהיתכנות הוכחת

 ותחילת שיווק

(בין אם  שיווק
באמצעות 

החברה ובין 
 באמצעות צד ג')
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, אשר יהיה 3D-ו  2D מוצרים לצילום כלל גופי בתצורתפיתוח  - שני תחום הפעילות ה 6.9

מיפוי ואנליזה של כלל גוף האדם ניווט, מיועד להדמיה דיגיטלית (לא פולשנית) לטובת 

מוקדם של סרטן אבחון לבמיפוי שומות ונגעי עור לצורך סיוע לרופאים  כמכלול וחלקיו

  מלנומה בדגש על סוגהעור, 

 של החברה הפעילותתחומי כללי על  מידע 6.9.1

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 6.9.1.1

לעיל, החל ממועד הקמתה פועלת החברה ומתמקדת  6.8.1.1בהמשך לאמור בסעיף 

במחקר ובפיתוח של מוצרי צילום של חלקי גוף, באמצעות הדמיה דיגיטלית, לא 

כמערך תומך ומסייע לשוק הקוסמטיקה, האסתטיקה  3Dפולשנית, בעיקר בתצורת 

מוצרי הדמיה (להלן: " שתסייע לאבחן סרטן עור ונגעי עור הדרמטולוגיהושוק 

  ").דיגיטלית

פיתוח ושיווק מוצרים לצילום חלקי בבעוד תחום פעילותה הראשון של החברה עסק 

בשוק הקוסמטיקה  3D-ו  2D בתצורת , באמצעות הדמיה דיגיטלית, לא פולשנית, גוף

תחום פעילותה השני של החברה עוסק גם הוא במוצרי הדמיה הרי ש, טיקהתוהאס

 ,הרפואים אשר ישווקו, ככל שיושלם פיתוחם וככל שישווקו, לתחו 3Dדיגיטלית 

החברה נכון למועד התשקיף,  במיוחד לדרמטולוגיה והכל כמפורט בחלק זה להלן. 

עד להדמיה , אשר יהיה מיוSkinVisionTMבשם  הידוע מצויה בהליכי פיתוח של מוצר

של כלל גוף האדם על כל חלקיו, הן בנפרד והן כמכלול,  3D-דיגיטלית, לא פולשנית,  ב

לצורך סיוע לרופאים במיפוי שומות ונגעים בעור ובאבחון מוקדם של סרטן העור, 

, "SkinVision" ו/או "המוצרלרבות סרטן מסוג של מלנומה (להלן: בס"ק זה בלבד "

  ).לפי העניין

  

  בשווקים של תחום הפעילות התפתחויות 6.9.1.2

   רקע רפואי  .א

לצורך סיוע לרופאים במיפוי שומות ונגעים בעור כאמור לעיל, החברה מפתחת מוצר 

מסוג של מלנומה. מלנומה הינה עור ובאבחון מוקדם של סרטן העור, לרבות סרטן 

  , שאבחונו המוקדם עשוי להציל חיים. סרטן עור אלים ביותר

מלנומה הינה גידול ממאיר ובלתי מבוקר של מלנוציטים, תאים הנמצאים מתחת 

לאפידרמיס. ריבוי שומות מהווה אחד מגורמי הסיכון העיקריים לחלות במלנומה. 

סימנים ראשונים לזיהוי מלנומה ממאירה כוללים לעיתים קרובות התנהגות חריגה 

שומה חדשה. לזיהוי מוקדם של בגודל, בצבע, בצורה של שומה קיימת, או הופעה של 

מלנומה יש חשיבות רבה היות וטיפול במלנומה בשלב מוקדם מעניק סיכויים גבוהים 

יותר להחלמה מאשר גילוי המחלה בשלבים מאוחרים יותר. היות וחלק נרחב 

מהמלנומות בשלב מוקדם נראות לעין על העור, יש סיכוי טוב לגלות את המחלה 

תהליך הדמיה דיגיטלי של העור והשוואתו עם צילומים  בשלביה המוקדמים על ידי

  .של אותו מטופל הנמצא בביקורת קודמים
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ממקרי סרטן העור, אולם היא גורמת להכי הרבה מקרי  5%- מלנומה מהווה פחות מ

-2008בהסתמך על העלייה בשכיחות המחלה בשנים . 1מוות כתוצאה מסרטן העור

מכל  1ומה במהלך חייהם או במילים אחרות, מכלל האוכלוסייה יחלו במלנ 2%, 2010

כמו כן, תמותה מסרטן עור מסוג מלנומה ממוקמת במקום השישי  .2אנשים 49

  בארה"ב מכל סוגי הסרטנים.

רופא כיום יש שני הליכים לזיהוי מלנומה: ההליך הבסיסי הינו בדיקה ויזואלית על ידי 

שיר המאפשר הגדלה אופטית והתבוננות מקרוב באמצעות מכשיר דרמוסקופ (מכ העור

דקות ותלוי  10-של שומה בודדת) על שומות חשודות בעיני הרופא. הליך זה אורך כ

במיומנות הרופא. ההליך המקיף והמורכב יותר נמשך כשעה וכולל, נוסף להליך 

(להלן:  Total Body Photography-TBPהבסיסי, תהליך של צילום כלל גופי בשם 

"TBPעל ידי הרופא. ") וביצוע אנליזה  

, מספר חברות ביטוח בארה"ב מכירות בתהליך 2007למיטב ידיעת החברה, החל משנת 

כפרוצדורה רפואית הכרחית לאבחון מוקדם של מלנומה, ומעניקות כיסוי  TBP-ה

ביטוחי לאוכלוסייה בסיכון (ריבוי שומות והיסטוריה משפחתית רפואית) בסך של בין 

  . CPT Category I Code 969043ארה"ב, דולר  128-דולר ארה"ב ל 70

חרף קיומו של כיסוי ביטוחי כאמור, ביצוע ההליך הבדיקה המורכב בקרב 

המצויה בסיכון, הינו עדיין נמוך. להערכת  ההאוכלוסייה, ובפרט, בקרב האוכלוסיי

ורופאים  יועציה המקצועיים, בין היתר, על התייעצויות עם בהתבססהחברה, 

הדבר נובע מהזמן הרב הנדרש לביצוע ההליך וכתוצאה , עילות זההעוסקים בתחום פ

מכך שהליך הבדיקה האמור כרוך, למיטב ידיעת החברה, בעלויות גבוהות למטופל. 

מודעים לכך שיש לבצע מעקב אחר שומותיהם של  שרופאי עורלאור האמור, על אף 

 הליך המורכב בפרט, כיום ביצועהנמצאים בסיכון גבוה בכלל, ושל אנשים אנשים 

איננו פרקטי ובפועל פעמים רבות לא מבוצע, מה שיכול להביא לאבחון מאוחר של 

יש צורך בכלים מהירים, החברה בדעה כי לפיכך,  את המטופלים.המחלה ולסכן 

, SkinVision-, דוגמת מכשיר היעילים, לא פולשניים וזולים לזיהוי מוקדם של מלנומה

  .אשר החברה מפתחת למטרה זו

  

  

  

  

  

                                                           

 
1

  http://www.skincancer.org/skin-cancer-information/skin-cancer-facts "ב :בארה העור סרטן איגוד של נתונים מתוך 
 יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

הסכמה להכללת המידע האמור , יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת http://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html מתוך 2
  להלן, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

ביטוחי בארה"ב מבוססות על בחינה מדגמית ורוחבית, שביצעה החברה בארה"ב של ה הכיסוי טווחי בעניין החברה הערכות 3
. נמצא כי הכיסוי TBP -כיסויים ביטוחיים במספר מדינות ונתונים של מספר חברות רפואיות העוסקות, בין היתר, בתחום ה

  דולר .  100 -דולר  ובממוצע של כ 128-לכ 70 -הביטוחי האמור נע בין טווחים כספיים של בין כ
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   מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה, מגבלות 6.9.1.3

 וושיווקו כפוף לרגולציה הקיימת למוצרים רפואיים ולפיכך, מכירת, SkinVision-ה

על בנוסף,  .הוא עתיד להיות משווקבקבלת רישוי בכל אחת מהמדינות בהן  תמותני

החברה לעמוד בדרישות הרישוי כנדרש בכל אחת מהמדינות, דוגמת אישור הרשויות 

. לפרטים בדבר האישורים, התקנים (CE MARK)ובאירופה  (FDA)בארה"ב 

  .להלן 6.21ראו בסעיף  ,והמגבלות אשר בהתאם ובכפוף להם פועלת החברה

 Exempt1 (k)510מסוג  FDAהחברה קיבלה אישור  2012לעיל, יצוין כי בשנת  כמפורט

   ללא אנאליזה. SkinVision - של ה 1למערכת דור בארה"ב  FaceVisionלשיווק 

   והתפתחות בשווקים בתחום הפעילותשינויים בהיקף הפעילות  6.9.1.4

שוק מערכות הצילום לצורך מעקב אחר שומות לאבחון מוקדם של סרטן העור, בפרט 

אושר כיסוי רפואי לתהליך  2007בשנת  מלנומה, הינו שוק די צעיר ומתפתח היות ורק

בארה"ב, דולר  128- ל 70, כיסוי שעומד היום על סכום של בין צילום דיגיטלי לנושא זה

לפרטים בדבר אופן  ").הכיסוי הביטוחי(להלן: " למטופל (השייך לאוכלוסיית סיכון)

  לעיל. 6.9.1.2בסעיף  12כיסוי הביטוחי, ראו ה"ש חישוב החברה את גבולות ה

הוא סוג הסרטן החמישי בשכיחותו  איגוד סרטן העור האמריקאיפי נתוני  עלמלנומה, 

. ניכר כי בשנים האחרונות חלה עלייה במספר נשים, והשישי בקרב גבריםבקרב 

המאובחנים החדשים, בין היתר, לאור העלייה בחשיפת אנשים לקרני השמש והעליה 

במודעות למחלה. אחד ממאפייני המלנומה הוא השוני בפגיעות שלה בין קבוצות 

לבנים ובעיקר  אתניות שונות. באופן טבעי, האוכלוסיות הפגיעות יותר הינן אנשים

בעלי גוון עור בהיר יותר. כאמור לעיל, המלנומה ניתנת למניעה וטיפול אפקטיבי יותר 

  כאשר היא מתגלה בשלבים מוקדמים יותר. 

ה במודעות, הטיפול בסרטן העור ובמלנומה בפרט, נמצא בגידול מתמיד ילאור העלי

 ל גילויי המחלה.  והתמודדת עימו החלה בשנים האחרונות בשלבים מוקדמים יותר ש

ולאור הכיסוי לאבחון מלנומה בשלב המוקדם החברה בדעה כי עקב הדרישות הגוברות 

הביטוחי הניתן בארה"ב לאוכלוסיית סיכון לטיפול מניעתי, קרי, אבחון מוקדם של 

ולאור המחסור הקיים כיום, למיטב ידיעת החברה, בגילוי מוקדם ואפקטיבי  הלהמח

שהמוצר אכן ישווק, לאחר קבלת כל האישורים הרגולטורים  של מחלה זו, הרי שככל

לשווקי היעד בהן היא  להיכנסולאחר סיום פיתוחו, החברה מאמינה שהיא תוכל 

  מעוניינת לפעול בעתיד בתחום פעילות זה.

  

  

                                                           

 
1

כאמור בסעיף ההגדרות   FDA-לשיווק מוצר רפואי בארה"ב אשר אינו דורש בדיקה ו/או ניסויים קליניים על ידי ה FDAהיתר  
  בפתח פרק זה לעיל.
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  שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  טכנולוגיים שינויים 6.9.1.5

יתכן, ואף סביר, לאור ההתפתחויות המהירות בטכנולוגיה העולמית בתחום פעילות, 

נולוגיות ההדמיה הדיגיטאלית, דבר כגם בט התקדמות טכנולוגית משמעותיתשתהיה 

שיחייב את החברה להתקדם גם כן בטכנולוגיה ולהתאים את המערכות שלה לצילום 

יות בכמות גדולה מאוד של נולוגית יכולה להככלל גופי בהתאם. התקדמות ט

פיקסלים, שימוש בסנסורים חדישים עם יכולות חישוב ועיבוד תמונה גדולות יותר, 

כות האור הנאסף על פני הסנסור ישימוש בטכנולוגיות חדשות לייצור סנסורים כך שא

 .תהיה טובה יותר (פחות רועש), וכדומה

  בתחום  הקריטיים ההצלחה גורמי 6.9.1.6

ם בתחום הפעילות זה הינם דומים במהותם לגורמי ההצלחה גורמי ההצלחה הקריטיי

לעיל,  6.8.1.5, כמפורט בסעיף FaceVision -ה הפעילותם תחוהקריטיים של החברה ב

מחקר ופיתוח אשר טרם משווק ונמכר זה מוצר בשינויים המחויבים לאור היות מוצר 

  בשוק. להלן פירוט אודות גורמי ההצלחה הקריטיים הנוספים בתחום הפעילות: 

כאמור לעיל, השלמת פיתוח מוצר זה וקבלת  – TMSkinVision - ה פיתוח השלמת  .א  

תוצאות חיוביות בשלבים הראשונים של ניסויים שיערכו בו, הינו גורם קריטי 

בתחום פעילות זה שכן אלו יסייעו לחברה בהשגת האישורים לפעילות החברה 

  במדינות השונות.  SkinVisionTMהרגולטוריים לאישור 

קבלת האישורים הנדרשים  – רפואיות רגולטוריות מרשויות אישוריםקבלת   .ב  

 CE-וה FDA-אישורי ה קבלת, לרבות SkinVision -של ה ומכירהלייצור, שיווק 

Mark יאפשרו עילל 6.9.1.3סעיף  ו(לפרטים בדבר האישורים האמורים רא ,(

 כילעיל, יצוין  כמפורט  .שלה הפעילות בשווקיאת מוצריה  ולמכורלחברה לשווק 

של  1למערכת דור  FDA -מה Exempt k)(510 קיבלה החברה אישור 2012בשנת 

  .ללא אנאליזה SkinVision -ה

 בתחום העיקריים הכניסה חסמי 6.9.1.7

תחום לעסוק בחסמי הכניסה העיקריים המשפיעים על היכולת להערכת החברה, 

ם תחודומים במהותם לחסמי הכניסה העיקריים של החברה בהינם זה  פעילות

  לעיל.  6.8.1.6, כמפורט בסעיף FaceVision-ה הפעילות

  ושינויים החלים בהםומבנה התחרות בתחום   SkinVision-ל תחליפים 6.9.1.8

מאופיינת בעיקרה בהבדלים בין  הפעילותהתמודדות החברה מול מתחריה בתחום 

הכלל גופית שמפתחת החברה, אופן וצורת השימוש   3D -תכונות טכנולוגיית צילום  ה

תמים השונים לזיהוי ואפיון נגעי עור יבחומרה שפותחה בחברה, התוכנות והאלגור

ק ומתבססים על מצלמת מדף בודדת ובפרט שומות לבין מוצרים מעטים הקיימים בשו

  .בלבד 2Dוצילום 

שוק מערכות הצילום לצורך מעקב אחר שומות לאבחון מוקדם של סרטן העור, בפרט 

בארה"ב, אושר כיסוי רפואי  2007מלנומה, הינו שוק די צעיר ומתפתח היות ורק בשנת 

  לתהליך צילום דיגיטלי לנושא זה. 
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המוצרים המעטים המוצעים כיום לשוק זה אינם נותנים מענה לצורכי הרופאים 

בין ממצאי מיפוי קודם למיפוי נוכחי והמטופלים ותהליך הצילום, מעקב, וההשוואה 

לוקחים זמן רב, דבר הגורם למעט רופאים להשתמש בו ולמעט המאבחן, הרופא על ידי 

הרופאים היות והכיסוי הרפואי מכסה מטופלים לבצעו בגלל העלות הגבוהה שדורשים 

ופישוטו  תהליך האבחון המפורט לעיל,רק חלק ממנו. החברה מניחה כי הורדת זמן 

 כולו יגרום ליותר רופאים להשתמש ולבצע תהליך זה וכן יגרום להורדת מחיר התהליך

  כך שהעלות תהייה שווה לכיסוי הרפואי הקיים.

המבוצע היום, האנאליזה וההשוואה  2Dצילום של  תטכנולוגיוכמו כן, בגלל מגבלות 

מספר רב של של השומות השונות מתבצעת ידנית ע"י הרופא על ידי השוואת ויזואלית 

של תמונות מהביקור הקודם לביקור הנוכחי. למיטב ידיעת החברה, תוכנות אשר ניסו 

ל שוני לבצע השוואה אוטומטית ביו זוגות תמונות הגיעו לתוצאות לא מספקות הן בגל

יות וגדול מאוד בתנאי הצילום שונים, כגון מרחק צילום שונה, תנאי תאורה שונים זו

אינה מתגברת על הצורך של  2D -אוטומטית בההשוואה הצילום שונות, והן בגלל ש

מיפוי השומות בכלל הגוף בזווית צילום אופטימאלית. להערכת החברה, שליטה בתנאי 

ובניית מודל  3Dומים כתוצאה מזה, ביחד עם צילום הצילום, וצילום בתנאי צילום ד

3D ת והשוואתן ומושל המטופל משפר את הסיכויים לתת פתרון ומענה למיפוי הש

היא  3D-ההניתנת באמצעות צילומי לצורך גילוי מוקדם של מלנומה. האינפורמציה 

שר מאוד חיונית לבניית מפת שומות מלאה ויחידנית לכלל השומות בגוף, דבר שיאפ

 הלבצע מיפוי שומות חד ערכי בזמן נתון ויקל על השוואתו לנקודת הזמן הבאה ב

של הבנאדם היא מאוד אינטואיטבית,  3D-היצולם הפציינט. כמו כן, עבודה על המודל 

מאחר וכל  הנתונים הדיגיטליים שיש לשמור למטופלפשוטה, ואף חוסכת בכמות 

) מאוחד בצורה אופטימאלית לתמונה אחת 2D(הרבה מאוד תמונות  2D - המידע ה

בגלל הורדת אזורי  2D -(תמונה אחת שקטנה מסך כל תמונות ה 3D -לטובת המודל ה

   חפיפה ורקע).

  

הנותנת  3Dלמיטב ידיעת החברה, לא קיימת כיום מערכת מסחרית, מבוססת צילום 

קדם של סרטן פתרון מלא, אוטומטי ואמין של מיפוי שומות ואנאליזה לצורך גילוי מו

, הנמצא בפיתוח על ידי החברה בא לתת מענה SkinVision -העור ובפרט מלנומה. ה

  לצורך זה.

  

למיטב ידיעת החברה, מפרסומים מסחריים וביקור בתערוכות הקשורות לשוק זה,  

כיום בשוק הצילום הדיגיטלי הרפואי הכלל גופי לצורך חלקיים פתרונות קיימים מעט 

ר בכלל וסרטן העור, מלנומה, בפרט. פתרונות אלו המבוססים על מעקב אחר נגעי עו

  מחולקים לשני פלחים עיקריים:ובלבד  2Dצילום 

פתרונות תוכנה בעלי יכולת השוואת תמונות ומציאת הבדלים בין התמונות. על   .א

מנת להגיע לביצועים סבירים תוכנות אלה צריכות להתגבר על הבדלים משמעותיים 

מרחק צילום שונה, מה שמקטין את  ו/אובין התמונות כגון שינוי תנאי התאורה 

כנות אלו מתקשות מאוד עד ללא , תו2Dאמינות הגילוי. בנוסף, בגלל שהצילום הינו 
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חוסר בגוף האדם כגון ידיים ורגליים.  "גליליים"לזהות שינויים באזורים   מצליחות

היכולת להתמודד עם אזורים גליליים בגוף האדם מקטינה מאוד את אזור הכיסוי 

ובכך מציעה פתרון שאינו עונה על הצורך בצילום ואנאליזה  50%-שנכלל באנליזה בכ

  ת. כלל גופי

הרופא  - .3D-צילום בעל בסיס מצלמת מדף בודדת ללא יכולת  2Dפתרונות צילום   .ב

תמונות  24-32או מישהו מטעמו, מצלם את המטופל סדרת תמונות אשר נעה בין 

או בשימוש  בעין שלוומכסות את כל גופו. לאחר מכן הרופא עדיין צריך להשוות 

תמונות הנוכחית לסדרת התמונות , את כל סדרת הכאמור בסעיף א' לעילבתוכנה 

ומתיש אשר לוקח  , מסורבלכי זהו תהליך ארוך לצייןשנלקחו בביקור הקודם. מיותר 

של חברת   IntelliStudioמזמנו של הרופא. דוגמא למוצר כזה הוא  דקות 40 - כהיום 

Canfield  אוbodystudio   של חברתFoto-Finder.  

צילום שומה בודדת ולא לצורך צילום כלל גופי יש לציין כי קיימים מכשירים לצורך 

וים מוצרים ומיפוי השומות  ומהמאוחר לושומות רבות.  מכשירים אלו מיועדים לשלב 

 Astronשל חברת   MoleMateמשלימים למוצר החברה. דוגמא למוצר כזה הוא 

clinica.  

ברת ם, בית החולים ממוריאל בארה"ב וחילמיטב ידיעת החברה מפרסומים אקדמי

Canfield  3קיבלו מענק מקרן לחקר המלנומה ומפתחים מערכת צילוםD  לצורך מעקב

  . 1אחר שומות. מהפרסומים ניתן להבין כי המערכת אינה כוללת אנאליזה

גם נמצא  בתחום זהביותר והמשמעותי החברה, העובדה כי השחקן הגדול  להערכת

לצורך מיפוי שומות, ומניתוח הסיבות שהועלו  3Dמערכת צילום של בתהליכי פיתוח 

 לפתרוןעל ידם לנחיצות מערכת כזו, מצביעה על העובדה כי אכן קיים צורך אמיתי 

   .לשוק גדול זה

. כמו כן, הכיסוי מיליון אנשים בעולם מוגדרים בסיכון גבוה 160 -להערכת החברה כ

בסיכון עומד על סכום כספי  הלאוכלוסיילאבחון מוקדם של מלנומה בארה"ב הביטוחי 

שומות  50 -(מי שיש לו למעלה מלמטופל בסיכון  בשנהארה"ב  דולר 70-128שנע בין 

הערכות החברה לפרטים בדבר  .מלנומה)של ובעל היסטוריה רפואית משפחתית 

להערכת החברה השוק  לעיל. 6.9.1.2בסעיף  12, ראו ה"ש כאמורכיסוי הביטוחי ל

להערכת מיליארד דולר בשנה.  16-העולמי לגילוי מוקדם של מלנומה עשוי להגיע עד לכ

, תסייע רבות לרופאי העור 3D-החברה, הפתרון של פיתוח מערכת צילום דיגיטלית ב

  באבחון מוקדם סרטן עור מסוג מלנומה.

הינו בעולם הרפואה  ושילובמוצר ויודגש כי הערכות החברה בדבר השימוש העתידי ב

אשר התממשותו אינה ודאית כהגדרתו בחוק ניירות ערך, מידע צופה פני עתיד בגדר 

בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על מאפייני השוק  הואינ

קבלתו ואישורו על ידי קהילת , העתידייםהרלבנטיים, התאמה לצרכים הרפואיים 

                                                           

 
1

 http://www.partneringforcures.org/2011_program/presentations/Alvin/2011/MelanomaResearchAllianceTuesday1115.pdf. 
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קבלת האישורים  ידי חברות הביטוח הרלוונטיות,הדרמטולוגים, הטמעתו על 

קיימים למיטב ידיעת החברה, . וכיו"ב הנדרשים על פי דיןוהרגולטורים הרפואיים 

גורמים מגוונים אשר עשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש, לרבות 

 הצפויותשינויים בעלויות אישורו הרגולטורי של המוצר, בעיות בהליך הייצור ועקב 

של  , היעדר התאמה לשימוש המיועד ופיתוח מוצרים תחליפיים על ידי מתחריםשלו

המוצר, יתכן והערכות החברה לגבי המשך פיתוח  ,. לפיכךהחברה בתחום פעילות זה

שיווקו ומכירתו, עלולים שלא להתממש או להתממש באופן חלקי, לרבות  ו,ייצור

  .מהותית, מהצפוי

  

 וצרים ושירותיםמ 6.9.2

ובידה דגם ראשוני  SkinVision-כאמור לעיל, החברה נמצאת בהליכי פיתוח של ה 6.9.2.1

מאפשר צילום של כלל הגוף על ידי הליך פשוט ומהיר הנמשך ה SkinVision - למוצר ה

של כלל הגוף המבוסס על  3Dפחות מדקה. מערך המצלמות המסונכרן מאפשר מודל 

ד (תלוי בקונפיגורציית מערכת). במספר צילומים בודיחיד או ידי צילום דיגיטלי 

המצלמות נשלטות על ידי מחשב הכולל תוכנה ידידותית למשתמש אשר פותחה על ידי 

  הרפואי.הדיגיטלי החברה לניהול המידע 

תחנת צילום גוף חסכונית  -  SkinVisionTM LITEהמערכת זמינה בכמה תצורות: 

   הבנויה מעמוד צילום יחיד הכולל מערך מצלמות; ,במקום

SkinVision180TM -  מערך של שלושה עמודי צילום אשר ניתן למקמו בפינת החדר

  מעלות בצילום יחיד;  3D 1800 -ב לצלםומאפשר 

 SkinVision360TM  - 3תא הדמיה לצילום כלל גופי בD- מעלות 3600- כלל גופי ב.  

אשר בשלב ראשון בשיווק  ,ת תסופק אפליקציה (יישום מחשב) ייעודיתויחד עם המערכ

וכן ניהול תיק  3D-והן במודל ה 2D-מודלתאפשר צפייה בתמונות, הן ב ,המערכת בשוק

והשוואת התפתחות  ,אנליזה לשומותביצוע של מהלך לקוח. בשלב השני, יתאפשר 

 3D-והן על המידע ה 2D-השומות לאורך הזמן. האנליזה מבוססת הן על המידע ה

. שלב זה מותנה בביצוע ניסויים המטופל (המצולם)של  3Dומוצגת כולה על מודל 

  קליניים להוכחת יעילות וביצועי האנליזה.

הינה מערכת תומכת החלטה המספקת מיפוי של שומות  3Dהמערכת לצילום כלל גופי 

ומעקב אחר התפתחותן לאורך זמן. המערכת מבצעת ניתוח תמונה בשימוש 

די החברה, וסיווג מגמות במאפייני הצורה, אלגוריתמים ייעודיים המפותחים על י

הצבע והגודל של השומות. המערכת עושה שימוש במצלמות ברזולוציה גבוהה בפריסה 

מלאה של כל גוף האדם. התמונות "נתפרות" על פי מודלים מתמטיים ו/או 

סטטיסטיים לכדי תמונה מורכבת של כלל גוף האדם. האנליזה מבוססת הן על תמונות 

2D 3ל תמונות והן עD בשלב הראשון של האנליזה מתבצע מיפוי של כל השומות על .

לכל שומה. הניתוח לכל שומה מתבסס בחלקו על  אנליזה תפני הגוף ולאחר מכן מתבצע

סדירות -אי, סימטריה-א[ )ABCDE( המקצועית הידועים בספרות 2D-הפרמטרים ה
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פיינים נוספים ייחודיים שנלמדו מא ,ושינויים] -קוטר - , הצבע אינו אחיד -צבע , בולות

של השומה. שלב האנליזה שם דגש על  3D-ואופיינו על ידי החברה, ועל הפרמטרים ה

כאחד הפרמטרים המשמעותיים בגילוי מוקדם של  ,, שינוייםE (Evolution(-ה

  מלנומה.

  מאפייני המוצר 6.9.2.2

 3D -הדיגיטלית ב להדמייה – Passive Stereoבשימוש בטכנולוגיית  3Dמצלמות מערך  -

אשר מורכבת ממערך של  Multi View Passive Stereoהחברה משתמשת בטכנולוגית 

ומורכב משתי מצלמות הקרובות אחת   Stereo זוגות מצלמות. כל זוג מצלמות נקרא

נבנה מעיבוד וניתוח  3D - ושמצלמות את אותו אובייקט ברגע נתון. המידע ה הלשניי

 אחד. 3Dדי מודל כב המידע מכל הזוגות לשתי תמונות הסטראו ושילו

כיסוי כלל גופי על ידי מערך מצלמות שמפוזר באופן אופטימלי במטרה להתגבר ככל  -

 שניתן על כיסוי האזורים הנסתרים בגוף האדם ולפשט את תהליך הצילום ככל שניתן.

כל אזור קטן בגוף מכוסה ע"י תמונה שנרכשה במצלמה בעלת  –רזולוציה גבוהה  -

לוציה גבוהה כך שמכלל מערך המצלמות מתקבלת תמונה מאוחדת ברזולוציה של רזו

עשרות מגה פיקסלים. המערכות בתחום פעילות זה בנויות מאוסף של זוגות מצלמות, 

 –מורכב משילוב כל תמונות ה  3D -זוגות סטריאו), והמודל ה 64מצלמות ( 128 -עד ל

2D ודל היא גבוהה ואופטימאליתהללו, כך שהרזולוציה המרחבית על פני המ. 

התאורה בה משתמשים בתהליך ההדמייה הדיגיטלית משולבת בתוך  –תאורה פנימית  -

 המערכת וניתנת לשליטה ע"י אפליקציית הצילום בהתאם לצרכי הצילום.

תוכנן ופותח בהתאם לצרכי המשתמש לפשטות תפעול  –ממשק ידידותי למשתמש  -

 ונגישות התוצאות.

יזה הכוללים ניתוח סט הפרמטרים של כל שומה, מיפוי כל השומות על כלי מדידה ואנל -

פני הגוף לכדי טבלה אחת גדולה ומאוחדת, יכולת מדידת הגודל הפיזי של השומות על 

העור, יכולת השוואה בין נתוני השומה בנקודות זמן שונות, הצגת השומות החריגות 

 .שני זמני צילום, וכו'הן בזמן צילום יחיד והן בהשוואה בין  ןבמאפייניה

 - ועל גבי המודל ה 2D -על ידי אמצעי ניווט בתמונות ה 3D-ו 2Dיכולת הצגת תמונות  -

3D  של הגוף המצולם. אמצעי הניווט מאפשרים צפייה במידע המצולם מזוויות צילום

שונות ובהגדלות שונות, על סט צילום שצולם בזמן נתון ובהשוואה לסט שצולם לפני 

). התצוגה גם מאפשרת הסתכלות על כל שומה מכל זוויות הצילום בהן (לפני ואחרי

 היא נצפית מהמערכת.

כמערכת שמטרתה לתת מעקב ומציאת שינויים  –יכולת השוואה בין צילומים שונים  -

בשומות, יש אפשרות להציג השוואה בין צילומים שונים במסך של לפני ואחרי, בו 

 .מופיעות זו לצג זו לטובת ההשוואה 3D -או המודל ה 2D -התמונות ה

 ממערכות אחרות, כל שומה בנפרד.מטופל ואפשרות ייבוא צילומי מטופל ניהול תיק  -
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 והטכנולוגיה  פיתוח המוצר 6.9.2.3

, FaceVision-טכנולוגיית פיתוח המוצר דומה בעיקרה למפורט בקשר עם מוצר ה

  לעיל.  6.8.2.3כמפורט בסעיף 

  מוצר:ל םודייהייחלהלן יפורטו שלבי פיתוח 

 בסיסים 6 - הפלטפורמה שהחברה פיתחה, בהתבסס על הטכנולוגיות הנ"ל, מחולקת ל

 עיקריים:

חומרה ייעודית (כרטיסים אלקטרוניים) הניתנים לחיבור בכל קונפיגורציה נדרשת  -

, יכולת PC - וכוללת את המצלמות, שליטה בגופי התאורה, יכולת התקשרות עם ה

עם כרטיסים אלקטרוניים נוספים, ועוד. החומרה הייעודית אף מאפשרת  סינכרון

יכולות חישוב ועיבוד על הכרטיסים עצמם, כמו גם יכולת אחסון נתוני התמונה 

 הנרכשת בזמן אמת.

חבילת תוכנה המאפשרת שליטה במערכת ההדמיה. חבילת התוכנה נכתבה באופן  -

הדמיה המבוססת על טכנולוגית  בו ניתן יהיה להשתמש בה לכל מבנה של מערכת

 החברה.

 מכאניקה שעונה על דרישות ההדמיה דיגיטלית כלל גופית. -

של הגוף מתוך מערך  3Dאלגוריתם לשחזור  – פיתוח אלגוריתמים ייעודיים -

מצלמות החברה; ניתוח סט הפרמטרים של כל שומה; מיפוי כל השומות על פני 

ת מדידת הגודל הפיזי של השומות על הגוף לכדי טבלה אחת גדולה ומאוחדת; יכול

העור; יכולת השוואה בין נתוני השומה בנקודות זמן שונות; הצגת השומות 

החריגות במאפייניהן הן בזמן צילום יחיד והן בהשוואה בין שני זמני צילום; 

 וכדומה. 

אפליקציה ייעודית לצילום, ניהול, אנאליזה, צפייה והצגת תוצרי ההדמיה  -

 2D - ערכת שפותחה בטכנולוגית החברה, וכוללת הצגת התמונות ההדיגיטלית ממ

אפשרות ניווט בין התמונות השונות , תוך שימת דגש על אינטואיטיביות המשתמש

, לרבות השוואה בין 3D -, הצגת המודל ההן באופן עצמאי והן בצורה מסונכרנת

 זמני צילום שונים, הצגת תוצאות האנליזה על גבי התמונות, וכו'.

אפליקציה לכיול מערך המצלמות שכוללת הן את הכיול המרחבי של מערך  -

המצלמות (נתונים חיצוניים ופנימיים) והן כיול הנדרש באופן ספציפי על ידי 

אחת מהמשימות  -  (כיול צבע) אפור מטרת כיול כדוגמתהאפליקציה לתפעול נכון 

מות. החברה הינה נושא כיול המצל 3D - ההחשובות והרגישות ביותר בנושא 

משקיעה מאמצי פיתוח בנושא זה על מנת לתמוך בכיול מערך גדול יותר של 

 .מצלמות בפשטות ובמהירות
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שומות בגוף או שיש להם  50-יה זו מוגדרת כאנשים שיש להם יותר מיאוכלוס

 ,, אנשים בעלי מספר שומות גבוהלפיכך. במשפחה של מלנומהתורשתית היסטוריה 

 המוגדרים כאוכלוסיי ,ואוכלוסייה עם היסטוריה תורשתית של מלנומה ,כאמור לעיל

(הורים, דרגה ראשונה . לכל אדם שיש לו קרוב מלחלות במלנומהסיכון גבוה,  תבעל

 ,אשר אובחן כחולה מלנומה, אזי, הסיכוי של אותו אדם לפתח מלנומה ילדים ואחים)

. מלנומה שאובחנה אצל קרוב מדרגה באופן משמעותי בהשוואה ליתר האוכלוסייהגדל 

שניה (סב, דוד ואחיינים), מגדילה את הסיכוי של קרוב לפתח מלנומה אך לא בצורה 

  ה ליתר האוכלוסייה. משמעותית בהשווא

  היעד שוק

יה לפי הגדרות אלו ולפי ההנחות כי התפתחות שומות בעיקר יבחישוב האוכלוס

מהאוכלוסייה,  7% -יה הבהירה בעולם, ושומות מרובות יש לכימתייחסת לאוכלוס

 שוקמיליון אנשים (להלן: " 160 - כ שלסך  הינה יעדה אוכלוסייתסבורה כי  החברה

לפירוט בדבר חישוב  מיליון מהם בארה"ב. 40 - בסיכון גבוה כאשר כ") הנחשבים היעד

   שוק היעד ראו להלן בס"ק זה.

למיטב ידיעת החברה, הכיסוי הרפואי בארה"ב לתהליך צילום כלל גופי לצורך אבחון 

וזהות בהתאם  בתלות בחברה המבטחת ,דולר 70-128 בין מוקדם של מלנומה,  הינו

  .לעיל 6.9.1.2בסעיף לבחינות החברה המפורטות 

 ,בארה"ב בלבדלמוצר ספציפי זה זה נגזר היקפו הכספי הכולל של שוק היעד סכום מ

 100 ליון, ממוצע כיסוי ביטוחי של ימ 40מיליארד דולר (אוכלוסיית יעד של  4 -שהינו כ

מיליארד דולר (חשוב לציין כי נכון  16 - ). היקפו של שוק היעד בעולם מוערך בדולר

  יש כיסוי רפואי רק בארה"ב).להיום, 

העסקי של החברה במוצר זה הינו השתתפות עם הרופא או הגורם המצלם כך  המודל

בלבד מהכיסוי הרפואי ישולם לחברה. מזה נגזר כי ההיקף הכספי העולמי  20% -ש

 3.2 -הנוגע להכנסות החברה הינן כמיליארד דולר  16 -אשר מועדך בכמשוק היעד 

היות  "שבוי"מיליארד דולר בשנה (התהליך מבוצע כל שנה ומבחינת הרופא זהו לקוח 

   .והלקוח צריך להשוות את הצילומים מהביקור הקודם)

שיווק מוצרי  עלהמודל העסקי של החברה בתחום פעילות זה מתבסס בהמשך לאמור, 

, ים אטרקטיביםים, מכוני צילום וכיו"ב במחירהחברה לרופאים המטפלים, בתי החול

כאמור לעיל, בעלות  על כל צילום בפועל של המטופליםתהיינה כאשר הכנסות החברה 

רוכש  אשר. לצורך הדוגמא והמחשת האמור: רופא בלבד מהכיסוי הרפואי 20%של 

דולר  10,000של כוללת צילומים בעלות  1,000בתוספת את המוצר  יקבל ,את המוצר

צילומים נוספים לרכוש , הרופא יכול האמורים צילומיםה 1,000לאחר השלמת . סה"כ

   ).הממוצע הרפואי מהכיסוי 20%(לצילום דולר  20 -בעלות של כ

  להלן חישוב מפורט של שוק היעד:

  

לצורך חישוב שוק היעד, לקחנו בחשבון רק את מספר האנשים באוכלוסייה שיש להם 

  או היסטוריה משפחתית. ו/מהאוכלוסיה הלבנה בעולם) (שומות  50מעל 

  שומות: 50חישוב מספר האנשים שיש להם מעל 

הערכות השומות,  50ישנן מספר הערכות למספר האנשים באוכלוסייה שיש להם מעל 
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במלנה יחלו 

-סה"כ כ רי,
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עולמוסייה ה
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   . 1יהילוס

מהאוכלו 7%

או שומות חרי

טוריה המשפ

לת ההיסטורי

רטן המעריך

 משפחה קר

ht יצוין כי הח
  .ר

החברה לא פנת

ניירות רשות

מכלל האוכל 

%רני, הערכנו 

שומות א 50ל 

היסט ים בעלי

ה בעליכלוסי

קאי לסריאמר

בני 4 - כשל 

      

ttp://www.aafp.or
שפורסם לציבור

http://  יצוין כי

ל 6' מס וטה

 5-10%ת על 

 חישוב שמר

שיש להם מעל

 מספר האנש

 הערכת האוכ

 הלאומי הא

  .2ך חייהם

שמרנית שכת 

  . איש

                     

rg/afp/2008/0915
בי שנו מידע פומ

/seer.cancer.gov/s
  .ורסם לציבור

טיולציבור ( 1

מדברות

לצורך

ש איש)

  

 

  

חישוב 

לצורך 

המכון

במהלך

בהערכ

מיליון 

                     

p735.html/5 תוך:
אמור להלן, שהינ
statfacts/html/me
מידע פומבי שפו

1טיוטה מס' 

  

         

 
1

מת    
הא

2
  elan.html

שהינו מ
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סיית 

איש 

בני  4

גבוה 
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 סכמה
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 4 של 

1 מיום"מ בע 

 

בעולם המוגד

 מוערך שנתי

ביטהכיסוי ה

מיליון א 160 

מיליון איש כא

ה בארה"ב ב

")"בבארה עד

 לחלות במלנ

  משפחתית:

-כ לפיו ,עיל

לרבות בארה

מי 16 -כה"ב, 

 .")"ב

אומי האמרי

ל את אוכלוס

מיליון א 316 
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 בעלי סיכון ג
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 בחישוב הערכה

אביב בתל רך

מיליון איש ב
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לפי  העולם 

מור במכפלת

  .פורט לעיל)

מ 316 - ונה כ

 האוכלוסייה

היע שוקלן: "

ת סיכון גבוה 

היסטוריה המ

רני האמור לע

( )שומות 50 

 לבנים בארה

בארה"שומות 

המכון הלאני 

(כולל"ב בארה

 - מתוך כ מר

בהערכה שמר

ארה"ב הינם 

שפחה קרובי

מיליון א 16

אש ,יליון איש

פנת לא החברה

רא מדרגה קרבה
הה את ביצעה ה

ער לניירות ה

מ 160 -הינו כ

>-- דולר  70-1

לכל ב בוצע 

ת סיכון כאמ

 בהסבר המפ

מו 2013שנת 

ריכה כי סך

ליון איש (להל

   

בעלות וסיות

אוכלוסיית הה

השמר חישוב

(מעל שומות 

מיליון  230 - 

מרובי הש יית

סתמך על נתו

ביה יאוכלוס

כלומ חייהם 

ב . במלנומה

ליון אישר בא

בני מ 4 - יש ב

  ")."בה

6 בארה"ב (

מ 40ש) הינו 

ht .ה כי יצוין
 

הק את רק ערכה
החברה אך) דיך

ולבורסה ערך 

2013( 
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היעד השנתי ה

128רה"ב של 
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ל באוכלוסיית
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סטוריה משפ
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שפחה קרובים
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mographics_of_the

 שהינו, להלן ור

במשפח בממוצע
אמ( קרובים חה

  בלבד.

טיולציבור ( 1

  

לסיכום

בסיכון

 16 -כ

ממוצה

המוגדר

 חישוב

למיטב

מתוכם

הסיכון

להלן פ

שוק הי

כמפורט

או -

מא

נית

אי

או -

לס

"ה

הח

מש

לח
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לפיכך,
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 e_United_States

האמו המידע לת

ב ילדים 2 של ה
משפח בני 5 לפי 

ב קרובים שפחה

1טיוטה מס' 

         

 
1
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2

בהנחה   
לחשב
מש בני

 



בנובמבר  11

וריה 

ימת 

 - ת מ

דרים 

פתח 

סיית 

ום ק

 

 

1 מיום"מ בע 

ומות והיסטו

ה חפיפה מסו

פחותם בעלי 

אפיינים מוגד

עלולות להתפ

אדם לאוכלוס

(במ  קרובים

 בלת 

2 

  תן

אביב בתל רך

מרובי שו - 

 אומנם ישנה

ות וגם אנשי

ת, אך עם מא

פירות אשר ע

 את אותו א

בני משפחה  

מועד קב
  האישור

2/11/2012

עדין לא נית

ער לניירות ה
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I 
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1טיוטה מס' 
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  שווקים עיקריים וצפי לשינויים בביקוש ובהיצע של החברה 6.9.5

השוק העיקרי של החברה הינן המדינות עם האוכלוסייה הלבנה, קרי, ארה"ב, אירופה, 

אוסטרליה וניו זילנד היות ורוב אוכלוסיית האנשים עם הסיכון הגבוה לפתח מלנומה 

רפואי ע"י מספר חברות ביטוח בארה"ב ולכן אושר כיסוי  2007הינם לבנים. משנת 

החברה מכוונת לפנות בתחילה לשוק זה אולם לא מן הנמנע שבמקביל תפנה גם 

רופה. היות ולפי מיטב ידיעת החברה, המוצרים המסחריים המעטים ילמדינות בא

בלבד ואינן נותנים מענה הולם לצורכי השוק,  2Dהמוצעים בשוק מתבססים על צילום 

, יהיה להם יתרון משמעותי  3Dניחה כי כאשר יוצעו בשוק מערכות צילום החברה מ

  .ויגדיל את השוק בו פועלת החברה בתחום הפעילות

  

 1מוצרים בפיתוח 6.9.6

שם המוצר  

הרפואי 

  שבפיתוח

שלב 

הפיתוח 

של 

המוצר 

נכון 

למועד 

 התשקיף

ההתוויה 

לה מיועד 

המוצר 

הרפואי 

 שבפיתוח

אבני 

הדרך 

הצפויות 

 12-ב

ם החודשי

 הקרובים

אבן הדרך 

הקרובה 

והמועד 

הצפוי 

 להגעה אליה

אומדן עלות 

השלמת אבן 

הדרך 

  הקרובה

גודל שוק 

היעד 

הפוטנציאלי 

והיקף כספי 

שנתי של 

שוק היעד 

הפוטנציאלי 

של המוצר 

הרפואי 

שבפיתוח 

נכון למועד 

  הדוח

הערכת 

התאגיד 

בדבר מועד 

תחילת 

שיווק 

המוצר 

  שבפיתוח

הערכת 

התאגיד 

לנתח ביחס 

שוק צפוי 

למוצר 

הרפואי 

שבפיתוח, 

בהנחה של 

קבלת 

אישור 

  לשיווק

SkinVision
I 

 דגם
  ראשוני

-ב צילום
3D  כלל

גופי 
לצורך 
מעקב 
(ללא 

אנליזה) 
על 

שומות 
 לגילוי
 מוקדם

 סרטן של
  העור

 מערכת
הדמיה 

דיגיטלית 
 3D-ב

 מותאמת
 לטובת
 מיפוי
  .שומות

  

 מערך כיול
 מצלמות
  .תואם

אלפי  1,200
 "חש

 ראו לפרטים
 6.9.3 בסעיף
 .לעיל

 בשלב חודש 12
- כ, התחלתי

0.07% 
 היעד משוק

 הפוטנציאלי

SkinVision
II  

 המוצר
 תלוי האמור

 בהצלחת
 של פיתוח
 -ה

SkinVision 
I 
 המוצר
 האמור
 יישלב
 מנגנון
 אנליזה
 כפוף ויהיה
 לעיל כאמור

 לניסוי גם

דגם 
  ראשוני

-צילום ב
3D  כלל

 גופי
לצורך 
מעקב 

ואנליזה 
על 

שומות 
לגילוי 
מוקדם 

של סרטן 
  העור

מערכת 
הדמיה 

דיגיטלית 
 3D-ב

מותאמת 
לטובת 
מיפוי 
  שומות.
בדיקת 

היתכנות 
  לאנליזה

 

כפוף 
להשלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I  

 18כעבור 
 חודשים

לאחר 
השלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I –  לקראת

סיום 
ניסויים 
 קליניים.

כפוף 
להשלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I  
 6,000- כ

אלפי ש"ח  
אשר 

מתוכם, 
אלפי  4,000

ש"ח יוקצו 
לניסויים 
קליניים 
והיתרה 

- בסך של כ
אלפי  2,000

ש"ח, יוקצו 

כפוף 
להשלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I  
  
  

לפרטים ראו 
 6.9.3בסעיף 

  לעיל.
 

כפוף 
להשלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I  
  
 חודש 24-כ

לאחר 
השלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I. 

כפוף 
להשלמת 

פיתוח 
המוצר 

SkinVision 
I 
 

 בשלב
- כ, התחלתי

0.05% 
 היעד משוק

 הפוטנציאלי
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לניהול   קליני
הניסויים 

 בשוטף.
  באלי, קרי בכל רחבי העולם.וישווקו, ככל שישווקו בשיווק גל) 1(

, הינו  FaceVision- ועל אף העובדה שה לעיל בטבלה האמור מכלליות לגרוע*מבלי 

 ו, החברה בוחנת אפשרות לפיתוחמוצר השייך לתחום הפעילות הראשון כאמור לעיל

 רפואת בתחום ההדמיה במכונילשלבו  ולנסותהרפואי  לתחום, בשינויים המחויבים

של הפנים והעור,  3D למידול, באופן שניתן יהיה להשתמש במכשיר האמור השיניים

 ואין ביותר ראשונית הינה האמורה הבחינה כי יצוין. C.T 3D מערכותבשילוב מידע מ

 ראשונית היתכנות לבחינת כפוף הניסיון. מוצר לכדי יבשיל זה ניסיון כי ודאות כל

  .מאוד ראשונית כאמור והינה בארץ החולים מבתי באחד השיניים בתחום במעבדה

החודשים הקרובים, אבני  12-ביחס לאבני הדרך הצפויות בהמידע שבטבלה דלעיל, 

הדרך הקרובות וצפי ההגעה אליהן, אומדן העלויות, גודל והיקף כספי שנתי, שוק 

היעד, הערכה בדבר מועד תחילת שיווק, והערכה ביחס לנתח שוק צפוי, הינו מידע 

תבסס על המ ,1968-, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"חצופה פני עתיד

תוכניות החברה והוא עשוי לא להתממש או לא להתממש בחלקו במידה שגורמי 

לעיל, לא יתממשו  6.9.1.7-ו 6.9.1.6 פיםבסעיההצלחה וחסמי הכניסה המפורטים 

  .או יתממשו באופן חלקי

 קוחותל 6.9.7

 SkinVision -הואיל ונכון למועד התשקיף, החברה מצויה בשלב המחקר והפיתוח של ה

 בלו כאמור כל האישורים הרגולטורים, אין לחברה לקוחות בתחום פעילותוטרם התק

  .זה

החברה צופה כי לאחר סיום פיתוחו של המוצר ולאחר קבלת האישורים הרגולטורים, 

חולים ברחבי העולם,  לבתי SkinVision -החברה תוכל לשווק ולמכור את ה

כלל גופי הנותנים שירותי דרמטולוגים אשר הינם רופאי עור פרטיים, מכוני צילום 

   .צילום לרופאים וכיו"ב

  מתחרים ותחרות 6.9.8

   לעיל, לרבות בטבלה בסעיף זה. 6.9.1.8לפרטים ראו בסעיף 

לא קיימים מתחרים המציעים מוצרים  ,התשקיף למועד ונכון החברה ידיעת למיטב

יובהר לעניין זה ולמיטב ידיעת . השני הפעילות בתחוםהדומים למוצרי החברה 

 כלל גופי כפי שמציע מוצר ה D3הכוללים צילום בשוק אין מוצרים כי החברה, 

SkinVision I  הכוללים צילום בשוק ואין מוצריםD3 ואנאליזה כפי שמציע  כלל גופי

לעיל, ישנם  6.9.1.8כאמור בסעיף  ,. יחד עם זאת, יש לציין כיSkinVision II -ה מוצר

להלן פירוט מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקיימים בשוק.  D2י צילום מוצר

 - השוק של הנתח הקיימים בשוק והיכולים לנגוס, להערכת החברה, ב D2מוצרי צילום 

SkinVision I:  
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  SkinVision I IntelliStudio   של חברת
Canfield  

  

bodystudio   של חברת

Foto-Finder  

  מאפייני המוצר
 

 כלל גופי 3D-צילום ב
(ללא לצורך מעקב 

אנליזה) על שומות 
לגילוי מוקדם של סרטן 

העור (ראו פירוט 
  לעיל) 6.9.2.2בסעיף 

   
המבוסס על   D2צילום 

  מצלמה בודדת.

  
  
בלבד  2D צילום

 .המבוסס מצלמה בודדת

המוצר ביחס  /יתרונות
למוצרים רפואיים מתחרים 
(קיימים או בפיתוח, למיטב 

  ידיעת החברה)

בכיסוי מלא   3D צילום

כלל גוף המטופל של 

המאפשר ניווט לצורך 

השוואת שומות בצורה 

אינטואיטיבית, פשטות 

 סבירה ועלותתפעול 

 למוצרים ביחס

 .בשוק המוצעים

  
  
  אינו מכסה את כלל הגוף. 

 אלא כולל שומות ניווט אין
 של סידרה בסיס על רק

 שנלקחו תמונות 24-32
  .מהמצלמה

  
אינו מכסה את כלל 

 שומות ניווט אין הגוף.

 בסיס על רק אלא כולל

 24-32 של סידרה

 שנלקחו תמונות

  ה.מהמצלמ

  
  

 (באלפי דולר) מענקי מדען ראשי –מחקר ופיתוח  6.9.9

 

מענק   שם המוצר
שהתקבל 

בשנת 
2010  

מענק 
שהתקבל 

בשנת 
2011  

מענק 
שהתקבל 

בשנת 
2012  

מענק 
שהתקבל 
עד ליום 

 ביוני 30
2013  

סך 
המענקים 
שהתקבלו 
מהמדע"ר 
 למועד הדוח

תנאי השבת המענקים 
  לרבות לו"ז להשבתם

תניות מיוחדות 
שנקבעו על ידי 

המדע"ר בקשר עם 
המענקים ו/או תנאי 

  השבתם

SkinVision ____ 262227____  489 בשלוש השנים

החזר  הראשונות מאז

התמלוגים החברה 

חייבת בתמלוגים 

 3%בשיעור של 

מההכנסות החייבות 

בתמלוגים, ולאחר מכן 

עד להחזר של  3.5%

 מהמענק. 100%

 כי מעריכה החברה

 את תשיב היא

 למדען המענקים

 .2016עד שנת  הראשי

כי בהתאם  יצוין

להסכמות בין החברה 

סוכם כי  ,ובין המדע"ר

החברה תשיב את 

 ע"רלמד המענקים

לתנאים בהתאם 

המפורטים בסעיף 

 להלן.  6.9.13

 אין
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  ניסויים קליניים –מחקר ופיתוח  6.9.9.1

 - יצוין כי בהתאם לתוכנית הפיתוח העתידית של החברה בתחום הפעילות, במוצר ה

SkinVisionII החברה תידרש לניסויים קליניים במוצר זה לאור העובדה שמוצר זה ,

עם זאת, בהתאם עתיד לכלול מרכיבים של אנליזה ואינדיקציות תומכי החלטה לרופא. 

 18-לתוכנית הפיתוח החברה מעריכה כי ניסויים קליניים כאמור, לא יתרחשו ב

נים לגבי הניסויים נכון למועד התשקיף, לחברה אין די נתו החודשים הקרובים.

  .SkinVisionII -הקליניים הנדרשים למוצר ה

  
  נכסים לא מוחשיים 6.9.10

  ביחס לפטנטים רשומים

  להלן. 6.13לפרטים ראו בסעיף 

  ביחס לבקשות לרישום בגין פטנטים 

  להלן. 6.13ם ראו בסעיף ילפרט

  שלבי פיתוח מוצרי החברה 6.9.11

  לעיל. 6.9.6לפרטים ראו בטבלה בסעיף 

  הרגולטורי  המסלול 6.9.12

   לעיל. 6.9.4ראו בסעיף לפרטים   

  

  ובפיתוח במחקר השקעות 6.9.13

למועד התשקיף, החברה קיבלה מענקי השתתפות במחקר ופיתוח על ידי המדען נכון 

 צוין כי החברה בוחנת מעת לעת קבלת אפשרותי .SkinVisionTM - -הראשי בגין מוצר, ה

לקבל מענקי מחקר מגופים חיצוניים נוספים אולם נכון למועד התשקיף, אין כל 

התקשרות כזו בין החברה לבין גוף חיצוני אחר שהוא ואין כל וודאות כי החברה תזכה 

  לקבל מענקים כאלו בעתיד.

בכתבי  .דולר אלפי 489-כ שלסך המענקים שניתנו לחברה על ידי המדען הראשי הינו סך 

האישור השונים אשר ניתנו לחברה על ידי המדען הראשי נקבעו תנאים שונים אשר על 

החברה לעמוד בהם, בהתאם לשיקול דעתו של המדען הראשי ובהתאם להוראות החוק 

ותקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה  1984לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד 

   .1966 –, תשנ"ו (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם)

  :תנאים אלו התחייבה החברה, בין היתרבמסגרת 

 הכנסותיה מכל לאוצר המדינה  3.5%-3%של  בשיעוריםלשלם תמלוגים   א.
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פי הקבוע בכתבי האישור ובכתבי -על ,במאוחד ומשני תחומי פעילותה

ההתחייבות של החברה ובהתאם להוראות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח 

, ולנהלי המנהל 1996-בתעשייה (שיעור תמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו

 מפורט כספי"ח דו"י עפ יבוצע המענק בגין תשלום כל. 1למחקר ולפיתוח תעשייתי

 עד. הסופי הכספי"ח הדו אישור עד בלבד פרעהכמ וייחשב, המנהל נהלי"י עפ

 מהמענק) השוטפת המקדמה(כולל  90%-מ יותר לא ישולמו כאמור אישור

 אלא הוצאה תוכר לא). שבהם(הנמוך  הכספי"ח בדו ההוצאה בגין או המתוקצב

 על כחוק והצמדה ריבית הפרשי לדרוש רשאי המנהל. בגינה התמורה שולמה אם

  .מהחברה לו יגיע אשר סכום כל

את הידע, הזכויות עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר  הלאהלא להעביר   ב.

  והפיתוח, ללא קבלת אישור ועדת המחקר. 

 במתכונת, החברה מטעם חשבון רואהידי -על מאושר, סופי כספי דוח להגיש  ג.

 לא, המאושרת לתוכנית סופי טכני דוח וכן, הראשי המדען לשכת על המקובלת

  .המאושרת התוכנית ביצוע סיום מיום חודשים 3-מ ריאוח

בכתבי האישור נקבע כי אם תורשע החברה בעבירה על דיני הקניין הרוחני של   ד.

מדינת ישראל בפסק דין סופי וחלוט, יהיה המדען הראשי רשאי לבטל למפרע את 

ההטבות שניתנו לה מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה, ולדרוש את 

  החזר המענקים בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק. 

ועד התשקיף, החברה עומדת בכל תנאי כתבי האישור הנ"ל ומעריכה כי תוכל למנכון   

       להמשיך ולעמוד בהם גם בעתיד. 

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 6.9.14

  להלן. 6.21לפרטים ראו בסעיף 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.9.15

  להלן. 6.24לפרטים ראו בסעיף 

  2015  2014  2013  מצב נוכחי  שם המוצר

SkinVision Iשיווק ותחילת פיתוח סיום פיתוח המשךראשוני דגםראשוני דגם 

SkinVision II
בכפוף להצלחת 

המוצר 
SkinVision I

ותחילת ניסויים  המשך פיתוח ראשוני דגםהיתכנות הוכחתהיתכנות הוכחת

 קליניים

  
, השני הפעילות בתחום ושיווקם החברה מוצרי לפיתוחבנוגע שבטבלה דלעיל,  המידע

 תוכניותהינו מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך, המתבסס על 
 SkinVision בהצלחת תלוי SkinVision II -ה ,הקליניים הניסויים הצלחת, החברה

I.  ,ם, לרבות להתממש בחלקהיעדים והאסטרטגיה האמורים עשויים שלא להתממש
  .ברה כאמורמהותית מהצפוי כתוצאה מאי התממשות תחזיות הח

                                                           

 
1

, שיעור התמלוגים )שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם(לתקנות מחקר ופיתוח בתעשייה  )ה( 2תקנה  פי-על   
 ההחזראחוזים, בהתאם למועד תחילת  5 -ל 3לאוצר המדינה נע בין 
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  בכללותה החברה לפעילות הנוגעים םיעניינ - רביעי חלק

  

  רכוש קבוע 6.10

. לפרטים ראו ביאור אלף דולר 17 -נכון למועד התשקיף, לחברה רכוש קבוע בסך של כ

 9, המצ"ב לתשקיף זה בפרק 2013 ביוני 30לדוחות הכספיים של החברה ליום   6מס' 

   להלן.

  

 מקרקעין ומתקנים 6.11

 140-כהחברה ממוקמים באיזור התעשייה הצפוני של רעננה, בשטח כולל של  משרדי

. החברה שוכרת את משרדיה מצד ג' שאינו קשור לחברה ")המשרד(להלן: " "רמ

, תוקף ש"ח 5,000-בעלות חודשית של כ 2010ביולי  30בהתאם להסכם שכירות מיום 

 31ביום  ").הראשון השכירות הסכם(להלן: " 2013יולי ב 31הסכם השכירות פג ביום 

בהם תנאים דומים לתנאים בהחברה האריכה את הסכם השכירות הראשון  2013ביולי 

לתקופה של בתוספת מע"מ,  ש"ח 5,300 בעלות חודשית של ,שכרה החברה את המשרד

 6ה לחברה להארכה לתקופה נוספת בת ) עם אופצי31.1.2014(עד ליום  החצי שנ

    בטחונות.  וף להמצאתבכפחודשים, 

  

 מחקר ופיתוח 6.12

מוצריה עיקר המחקר המבוצע על ידי החברה נעשה במטרה לקבל היתר לשיווק  6.12.1

. לפרטים בקשר עם פיתוח מוצרים חדשים ראו בתחומי הפעילות כמפורט לעיל

 לעיל, לפי העניין. 6.9-ו 6.8בסעיפים 

נכון למועד התשקיף, לחברה מענקי השתתפות במחקר ופיתוח של המדען הראשי בגין  6.12.2

אוטומטית למעקב שומות לצורך גילוי מוקדם של  2D/3Dמערכת תכנית אחת: 

זיהוי ו הממצאים ניתוחכלל גופי, מבוקרת לצילום מערכת הינה מערכת . המלנומה

ברזולוציה  קיימות וחדשות,צבע בשומות בו ם בצורה במבנהאוטומטי של מגמת שינוי

סכום ההתחייבות  ").כנית המענקות(להלן: " 2D/3Dתוך מידול האובייקט ב  גבוהה

 אלפי 257 - , הינו בסך של כ2013 ביוני 30 אשר הוכר בדוחות הכספיים של החברה ליום

אושרה תוכנית המענק ועד למועד פרסום התשקיף  2010מחודש אוקטובר החל . דולר

ההתקשרות לקבלת מענקים הנ"ל מהמדען הראשי נעשית על פי  שלוש פעמים.

הסכמים סטנדרטיים אשר לפיהם מותנה האישור במילוי אחר הוראות החוק לעידוד 

חוק עידוד מחקר ופיתוח (להלן: " 1984- מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד 

ים בכתבי האישור לתוכנית המענק, כפי שהתקבלו מהמדע"ר, נקבעו תנא"). בתעשייה

שונים שעל החברה לקיים בהתאם לחוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה והתקנות 

(כקבוע בתקנות  3.5%-3% של בשיעורים תמלוגים לשלםמכוחו, בין היתר על החברה 

לאוצר המדינה בהתאם לחוק עידוד מחקר ופיתוח  ,מכוח חוק עידוד מחקר ופיתוח)
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ולפיתוח תעשייתי. אין להעביר את הידע, הזכויות  רבתעשייה ולנהלי המנהל למחק

עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר והפיתוח ללא קבלת אישור ועדת המחקר. 

נכון למועד התשקיף, החברה עומדת בכל תנאי כתבי האישור שניתנו לה על ידי 

בי המדע"ר. נכון למועד התשקיף, החברה ביצעה את כל ההשקעות הנדרשות על פי כת

האישור ואין לה התחייבויות עתידיות מכוחם, למעט תשלום תמלוגים וסכום נוסף 

  במקרה של מכירת ידע כאמור.

לעיל וכן  6.9.9 סעיף, ראו הוצאות מחקר ופיתוח –מענקי מדען ראשי לפרטים אודות 

  .9, המצ"ב לפרק 2013 ביוני 30לדוחות הכספיים ליום  17ראו גם ביאור 

 חשייםונכסים לא מ 6.13

, אשר לעיל 6.9-ו 6.8החברה כמפורט בסעיפים  לחברה ידע רב בתחום פיתוח מוצרי 6.13.1

), know howנצבר אצלה במשך השנים, הכולל, בין היתר, מידע (אינפורמציה), ידע (

נתונים, ידיעות, קניין רוחני, שרטוטים, מפרטים טכניים, תוכנות, אלגוריתמים, 

, אחרתפה ו/או בכל צורה - רשימת לקוחות פוטנציאלים, תכניות, בין בכתב ובין בעל

עליהם היא מגנה בד"כ בהסכמים בהם היא מתקשרת עם צדדים שלישיים, לרבות 

 .ספקיה, עובדיה ולקוחותיה

ברה ובהתבסס על ייעוץ חיצוני שהיא מקבלת, נכון למועד התשקיף, למיטב ידיעת הח 6.13.2

לא ידוע לחברה על קיום מניעה מהותית (בהיבט של זכויות הקניין הרוחני) מלפתח, 

. כמו כן, , בכפוף לתוכנית המענק כמפורט לעיללשווק ולמכור את מוצריה בעולם

להשלמת פיתוח מוצריה, אשר להערכת החברה, מצוי בידיה כל הקניין הרוחני הנדרש 

 .נמצאים כאמור לעיל, בשלבי המחקר והפיתוח

ליצור כי לנכסיה הלא מוחשיים חשיבות רבה ביחס ליכולת החברה החברה בדעה  6.13.3

מול מתחרותיה וביחס ליכולת החברה לייצר את מוצריה בעלות אל עליונות טכנולוגית 

. החברה נוהגת ת רבותולכן היא משקיעה בכך משאבים והוצאו ובאיכות הנדרשת

החברה כאמור, לתעד במחברות מעבדה את שלבי המו"פ השונים עד לרישום הפטנט. 

מייחסת חשיבות עליונה לרישום פטנט על הליך יצור, מוצר, פרוצדורה ו/או חסימת 

לצורך האמור, החברה מקבלת ייעוץ וטיפול  פטנטים אחרים בתחומים הרלבנטיים.

  טנטים בארץ ובחו"ל.מקצועי של משרדי עורכי פ

 - עמדו על כ 2010 - ו 2011, 2012סה"כ הוצאות החברה בגין רישום פטנטים בשנים  6.13.4

בגין רישום פטנטים . החברה לא רשמה הוצאות , בהתאמהדולראלפי  8.4 -, ו1.9,  22.3

תקופה המקבילה , הוצאות בדולראלפי  20.7 אל מול 2013של שנת במחצית הראשונה 

של  הוצאות נוספות עם התקדמות הרישוםפה כי תהיינה לה החברה צו אשתקד.

 .פטנטים מסוימים המצויים בהליכי אישור, כמפורט להלן

ת לרישום ובקשה אח בגרמניהפטנט רשום אחד נכון למועד התשקיף, בבעלות החברה  6.13.5

 בארה"ב.(בקשה זמנית)  Provisionals. וכן ארבעה ארה"בפטנט שנמצאת בבחינה ב

 שנים 20 - שנים בגרמניה ו 10בעל תוקף לתקופה של  ולהלן הינהפטנט המפורט 

מלאות ובלעדיות.  ובוזכויות החברה הגשת הבקשה הראשונית, מעת וזאת בארה"ב 
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כאמור לעיל, החברה רואה חשיבות עליונה ברישום הפטנטים והגנה על זכויות הקניין 

ם אושרו, החברה הרוחני שלה, אולם, בכל הנוגע לבקשות רישום פטנטים, אשר טר

מודעת לכך שאין כל וודאות כי כל בקשה לרישום פטנט שהוגשה תסתיים ברישום 

פטנט והיא נערכת לכך. יובהר בעניין זה, כי אם וככל והחברה לא תצליח להגן על 

הקניין הרוחני שלה, לרבות כתוצאה מאי רישום פטנט כאמור, הרי שהדבר עלול לפגוע 

אפקטיבי בשווקים בהם היא פעילה ולהשפיע לרעה על  ביכולת שלה להתחרות באופן

 .פעילותה העסקית

מייסדי החברה, מר  בין 2010 מיולילהסכם המחאת זכויות בפטנטים  בהתאם, כי יצוין 6.13.6

לחברה, המייסדים העבירו לחברה את כל זכויות הקניין  קדרוןוהגברת עינת  עוזיריב 

 זכויותהנכון למועד התשקיף  ולפיכךבבעלותם לחברה לאחר הקמת החברה, שהרוחני 

  .של החברה בבעלותה ותמצויבקניין הרוחני של החברה 

להלן יובאו פרטים אודות פטנטים וסימני מסחר הרשומים על שם החברה וכמו כן  6.13.7

  :התשקיףבקשות תלויות ועומדות לפטנטים וסימני מסחר כאמור, נכון למועד 

  : החברה שם על הרשומים פטנטים  .א

  תיאור הפטנט  הפטנט
הזכויות 
  בפטנט

  
מועד 
הגשת 
  בקשה

מועד רישום 
  הפטנט

מדינות/יבשות 
  בהן אושר

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
SCANNING A 
HUMAN BODY - 

 ושיטה מערכת
 האדם גוף לסריקת

)I(  
(Utility Model)  

  

 של מסוג הינו, האמור הפטנט כי יצוין
Utility Model ,במהותו הדומה 

זמן ההגנה שהינו למשך  למעט לפטנט
 ההגנהזמן  –שנה  20-שנים בשונה מ 10

והעובדה שהוא לא נבדק לפני  לפטנט
 נבדק אלאהרישום בשונה מפטנט, 

- ה .טכנית מבחינה הרישום לצורך
Utility Model  שנרשם בגין טכנולוגיה

המספקת מערכת הדמיה של פני העור 
 עור של יותר או אחת תמונה לרכישת

  :כוללת הטכנולוגיה. המטופל גוף
  ; בסיס) 1(
) ריבוי של חיישני תמונה המחוברים 2(

לבסיס האמור, מסודרים לפי סדר 
שנקבע מראש. כל חיישן מותאם 

לרכישת תמונה אחת לפחות של אזור 
בגוף המטופל שנקבע מראש, כך שנוצר 

בסוף ההליך סט של תמונות של 
  המטופל; 

 עם המתקשרת עיבוד יחידת) 3(
 כוללת אשר, האמורים םהחיישני
 הניתנות הוראות של תוכנה בתוכה
 לפיה לבצע וניתן, מכונה"י ע לקריאה

: (א) להלן המפורטות הפעולות את
 מחיישני התמונות סט איסוף

. (ג) התמונות סט ניתוח. (ב) התמונות
 לעור הקשורים הנתונים תיעוד

 נתונים פלט הפקת. (ד) המטופל
  .המטופל  עור של דרמטולוגיים

  

  

  

  

  
  .בעלות

יצוין, כי 
בהתאם לחוות 
דעת משפטית 
של יועציה 
המשפטיים של 
החברה לעניין 
קניין רוחני, 
חוזק הזכות 
המוגנת, זהה 
לזכות המוגנת 
בפטנט וניתן 
לתבוע כל מפר 
לכאורה המפר 

 את הפטנט. 
 

  -ל בקשה 
-ב 
*
PCT  

02.12.201
0 

07.12.2012  
 

  גרמניה

  

  תאריך הגשה

01/06/2012  

  

  תאריך רישום

07/12/2012  

  

 שנים 10 -תוקף
מיום הגשת 

 הבקשה.
 

  -יצוין כי ה
Utility  ,

Model תקף ,
לתקופה ראשונה 
של שלוש שנים 
הנמנית מיום 
הגשת הבקשה 

, קרי עד PCT-ל
בדצמבר  1ליום 
, אשר 2013

בסופה ניתן 
להאריך את 
תוקפו לשלוש 
תקופות נוספות: 
האחת בת שלוש 
שנים ושתי 
תקופות נוספות 
בנות שנתיים כל 
אחת, כך 
שתוקפו הכולל 

שנים, עד  10הוא 
בדצמבר  1ליום 
(כנהוג   2020
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  תיאור הפטנט  הפטנט
הזכויות 
  בפטנט

  
מועד 
הגשת 
  בקשה

מועד רישום 
  הפטנט

מדינות/יבשות 
  בהן אושר

בפטנטים יש 
לשלם אחת 
לתקופה, סכום 
שאינו מהותי 
לחברה על מנת 

שמר את זמן ל
ההגנה 

המקסימלי של 
  הזכות המוגנת).

*Patent Cooperation Treaty  (PCT) - .איגוד הפטנטים הבינלאומי  

  

 :החברה ידי על הוגשו אשר בקשות תלויות ועומדות לפטנטים כאמור  .ב

  תיאור הפטנט  הפטנט 
  הזכויות בפטנט
  (ככל שיירשם)

  1מועד קדימות
מועד הגשת 
  בקשה

מדינות בהן 
  בקשההוגשה 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
SCANNING A 
HUMAN BODY- 

 לסריקת ושיטה מערכת
  )I( האדם גוף

  ראו פירוט בס"ק א' לעיל. 
  

  

  

  

  
 בעלות

 

 ראשונית בקשה
"ב בארה הוגשה

-ב  04.12.2009 

  -ל בקשה
-ב  PCT  

  ארה"ב 02.12.2010

  

 תאריך הגשה

23/04/2012 

 תאריך רישום

  

  טרם נרשם

  

  

שנים  20 -תוקף
 מיום ההגשה

                                                           

 
1

 מועד קדימות הינו מועד הגשת בקשת הבכורה (הבקשה הראשונה שהוגשה) בגין הפטנט. מועד זה קובע לעניין קדימות בין     

  ). PCT -, אך לא לעניין תקופת ההגנה על הפטנט (אשר נמדדת ממועד הגשת הבקשה לאיגוד הפנטנטים הבין לאומי,  הבקשות
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  תיאור הפטנט  הפטנט 
  הזכויות בפטנט
  (ככל שיירשם)

  1מועד קדימות
מועד הגשת 
  בקשה

מדינות בהן 
  בקשההוגשה 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
SCANNING A 
HUMAN BODY- 

 לסריקת ושיטה מערכת
 )II( האדם גוף

המצוי בהליכי רישום  הפטנט
הינו טכנולוגיה המספקת מערכת 
המתעדת צילום אחד לפחות של 
עור גוף המטופל. הטכנולוגיה 

  כוללת: 
  ;המטופל עומד שבה עמדה) 1(
 לפחות המותאמת מעטפת) 2(

  המטופל;  של חלקית הקפה
) ריבוי של חיישני תמונה, 3(

המסודרים לפי סדר שנקבע 
מראש בין המעטפת למטופל. 

 תמונה לרכישתכלחיישן מותאם 
אחת לפחות של אזור בגוף 
המטופל שנקבע מראש, כך 

  שנוצר סט של תמונות; 
) לפחות חיישן אחד במערכת 4(

יהיה מותאם לכך שהתמונה 
עובר הלקו  תבשתיווצר תהיה ניצ

זה יהיה ניצב לפני השטח  קו ב
 בגוףשל אזור קבוע מראש 

 עיבוד יחידת) 5; (האדם
 אשר, החיישנים עם המתקשרת

 הוראות של תוכנה בתוכה כוללת
, מכונה"י ע לקריאה הניתנות
 הפעולות את לפיה לבצע וניתן

 סט איסוף: (א) להלן המפורטות
 בחיישני המצויות התמונות של

 סט ניתוח. (ב) התמונות
 של מפה הכנת. (ג) התמונות

 של הגיאומטריה עם בקשר העור
 פלט הפקת. (ד) המטופל גוף

 עם בקשר דרמטולוגיים נתונים
  .המטופל של עורו

 זמנית בקשה  בעלות

 הוגשה ראשונית

  "בבארה

12.03.2013  

"בארה 12.03.2013  

AUTOMATIC MOVING 
HARDWARE TO 

CAPTURE HIDDEN 
PARTS IN HUMAN 

BODY 3D 
RECONSTRUCTION 

  
 אוטומטית להזזה שיטה
 במטרה מצלמות של

 נסתרים אזורים לכסות
  האדם גוף של בשיחזור

המצוי בהליכי רישום  הפטנט
מציע שיטה ומערכת לבניית 
מודל תלת ממדי של הגוף תוך 

מענה אוטומטי  מתןכדי 
  ל"טיפול" באזורים נסתרים.

 זמנית בקשה  בעלות

 הוגשה ראשונית

  "בבארה

27.06.2013  

"בארה27.06.2013  
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  תיאור הפטנט  הפטנט 
  הזכויות בפטנט
  (ככל שיירשם)

  1מועד קדימות
מועד הגשת 
  בקשה

מדינות בהן 
  בקשההוגשה 

MULTI STEREO PAIRS 
CAMERA ARRAY 

CALIBRATION 
APPLICATION 

  
 לכיול כיול אפליקציית

3D מערך כל של 
 מזוגות שמורכב מצלמות
  סטריאו של

 רישום בהליכי המצוי הפטנט
 גנריתכיול  אפליקציית מציע

המאפשרת לכייל כל מערך זוגות 
מצלמות סטריאו במטרה לשחזר 

מתוך תמונת  מימדימודל תלת 
הסטריאו. הכיול כולל הן כיול 
מרחבי והן כיול פרמטרים 
נוספים הכרחיים ליצירת מודל 

3D עם, מצלמות ממערך איכותי 
  .האדם גוף לשיחזור דגש

 זמנית בקשה  בעלות

 הוגשה ראשונית

  "בבארה

27.06.2013  

"בארה27.06.2013  

COMBINING 3D 
PLATFORMS TO 
IMPROVE AND 

ENRICH MEDICAL  
RECORDS 

  
 פלטפורמות בין שילוב
 להעשרת 3D של שונות

 רפואי תיק

המצוי בהליכי רישום  הפטנט
מציע שיטות ושימושים לשילוב 

 3Dבין מספר טכנולוגיות 
 מבוססת מהן שאחת, רפואיות

 לשפר במטרה, Orscan טכנולוגית
 התלת המערכות אחת של ביצועים
 המערכת של ממידע מימדיות
 תיק לייצר כך ידי ועל, השנייה
 של יותר עשיר יותר מדויק רפואי

  .המטופל

 זמנית בקשה  בעלות

 הוגשה ראשונית

  "בבארה

27.06.2013  

"בארה 27.06.2013  
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 סמנכ"ל 

, ירותים)

ח והתפעול, 
ה באמצעות 

  כ"ל פיתוח
 ותפעול

 לקת פיתוח

אביב בע"מ מ

,נהל כספים

אם כנותני ש

ן, סמנכ"ל הפיתוח
הול כספים לחברה

סמנ
ו

מחל

ת ערך בתל א

מ פ"מו ובדי

  .)ווק

עובדים ובין א

. כמו כןם השיווק
ה נותן שירותי ניה

תחום  –רפואי 
 אסתטיקה

בורסה לניירות

( 

עו  7( ובדים

על תחום השי

(בין אם כע ה

 :**שקיף

האחראי גם לתחום
כספים של החברה

  .החברה

  אדם של החברה.

ה ביום 

31.12.2011 

6 

0 

2 

8 

יועץ ר
א

 מנהל כללי

ירות ערך ולב

2013(

60 -ו  

עו 9 החברה 

האחראי גם ע

בחברה האדם

ו למועד התש

המנכ"ל החברה ו
יצוין כי מנהל הכ 
של ה פנימיעובד  ו

י במצבת כוח הא

 החברה

שנה שנסתיימה
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  עובדי מחקר ופיתוח 6.14.4

, הכפופים לסמנכ"ל הפיתוח עובדי המחקר והפיתוח הינם עובדים בעלי השכלה אקדמית

ברה, המשלבים . פיתוח ומכירת המוצרים הכלולים בפעילותה של החוהתפעול של החברה

בתוכם טכנולוגיה גבוהה ודורשים התאמה לצורכי הלקוח, מחייבים השקעת משאבי 

פיתוח, הדרכה וגיוס כח אדם מתאים ומיומן. בנוסף לעובדים שצוינו, מסתייעת החברה 

לצורך פעילות המחקר והפיתוח ביועצים חיצוניים וקבלני משנה בעלי התמחויות פרטניות 

  .כמפורט להלן

  יועצים 6.14.5

(להלן:  1התקשרה עם ה"ה ד"ר ברוך קפלן, ד"ר אבנר שמר, ד"ר טל נחליאליהחברה 

ייעוץ בקשר עם שירותי "), בהסכמי ייעוץ, לפיהם היועצים מעניקים לחברה היועצים"

פעילות החברה. לפרטים בקשר עם היועצים, השכלתם, השירות המוענק על ידם לחברה, 

יצוין כי בין היועצים והחברה אין יחסי להלן.  8.2.1ההתקשרות ומאפייניה ראו בסעיף  אופן

  עובד מעביד.

 והסכמי מתן שירותים בחברה , תנאי כהונה של נושאי משרה בכירההסכמי העבודה 6.14.6

העובדים בחברה, לרבות נושאי המשרה בחברה, מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים 

 םכאים העובדים לתנאיאו הסכמי מתן שירותים אישיים. על פי הסכמי העבודה, ז/ו

, ו/או קרן פנסיה לרבות ביטוחי מנהליםסטנדרטים בהתאם להוראות החוק, סוציאליים 

לפני סיום ימים  30מוקדמת בת וכן להודעה , ימי מחלה וכיו"ב דמי הבראה, חופשה,ימי 

העובדים ונותני השירותים המועסקים על ידי החברה חתמו על התחייבות  התקשרות עמם. 

בדבר  תחרות והעברת כל זכויות הקניין הרוחני לחברה. לפרטים-על סודיות, אי לשמירה

בחברה וכן התגמול לדירקטורים  יםהסכמי ההתקשרות והעסקה של נושאי המשרה הבכיר

ומר אורי בן אור המעניק  ז,ויריב ע מרבחברה, לרבות הסכמי שירותים עם מנכ"ל החברה, 

  להלן. 8.1שירותי ניהול כספים לחברה, ראו בסעיף 

ונושאי משרה בכירה  אופציות לא סחירות לעובדים, יועצים, נותני שירותיםתוכנית  6.14.7

לפרטים בדבר תכנית אופציות לעובדים, יועצים, נותני שירותים ונושאי משרה  - בחברה

  .לעיל  3.3בחברה, ראו פירוט בסעיף 

 ות באנשי מפתחתל 6.14.8

לחברה ישנה תלות בה"ה יריב עוז ועינת קדרון, המכהנים כמנכ"ל נכון למועד התשקיף, 

- " ויריבנכ"ל פיתוח ותפעול ודירקטורית בהתאמה (להלן ביחד ולחוד: "מודירקטור וס

. יריב ועינת הינם המייסדים של החברה. פרישתם של יריב ומהווים מרכז ידע ")עינת"

לגרום לעיכוב לוח הזמנים הצפוי של החברה או אף לפגיעה תפקידם, עלולה ועינת או סיום 

                                                           

 
1

  , שימש ד"ר ניר נתנזון כיועץ לחברה. .2012יצוין כי עד חודש נובמבר    
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  .באפשרות השלמת פיתוח מוצריה

  1ביטוח, שיפוי ופטור מאחריות 6.14.9

 חומרי גלם וספקים 6.15

הרכבה וייצור של המוצרים פיתוח, חומרי הגלם העיקריים של החברה, הדרושים לה לשם  6.15.1

מצלמות, כרטיסים אלקטרוניים, רכיבי חומרה נוספים, פרופילי  מודוליהשונים, הינם 

אותם רוכשת החברה מספקים וקבלני משנה שונים בארץ ובחו"ל. , מכניקה ייעודיים

בנוסף, מקבלת החברה מספקיה שירותים שונים הקשורים במוצרים המפותחים על ידי 

. לעת מעת להשתנות יכולים אשר ספקים מספר עם שוטף באופן עובדת החברה .החברה

 של שהמצלמות היות, זאת עם יחד. כלשהו בספק מהותית תלות לחברה אין, זה למועד נכון

בכוונתה ו מצלמות ספקישני  עם עובדת החברה, החברה במערכת עיקרי מודול הינן החברה

 .בעתידשלה את כמות ספקי המצלמות  להגדיל

  הון חוזר 6.16

 :(באלפי דולר) 2013ביוני  30להלן נתונים לגבי ההון החוזר של החברה ליום  6.16.1

הסכום שנכלל בדוחות   
  הכספיים 

התאמה (לתקופה של 
  חודשים) 12

  סה"כ

  406  --   406  נכסים שוטפים

  203  --   203  התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השופים 

  על התחייבויות שוטפות

203   --  203  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

 
1

בכוונת החברה להתקשר בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים וכן בכתב התחייבות למתן שיפוי ופטור  
 לדירקטורים ונושאי משרה עד למועד קבלת היתר לתשקיף זה.
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 (באלפי דולר): ולקוחותאשראי ספקים, נותני שירותים  6.16.2

להלן נתונים אודות אשראי הספקים ונותני השירותים ואשראי הלקוחות, בניכוי 

  :חובות מסופקים

)דולרהיקף אשראי ממוצע (באלפי   ממוצע ימי אשראי  
לשנת  2011לשנת  2010לשנת 

2012 
יום ל

30 
ביוני 
2013  

לשנת 
2010(*) 

לשנת 
2011 

2012לשנת   30יום ל
ביוני 
2013 

 לקוחות  30 - - -  20 30 - -

31 47 75 91  19 77 98 103  

ספקים 
ונותני 
 שירותים

(יום התאגדותה של החברה)  2010ביוני  21הינם החל מיום  2010(*) הנתונים בדבר היקף האשראי הממוצע לשנת 

  ). 2010בדצמבר  31( 2010ועד לסוף שנת 

  

  .נדרשת להעמיד בטוחות בגין אשראי הספקיםככלל, החברה לא 

  מימון 6.17

נכון למועד התשקיף לחברה אין יתרות אשראי פתוחות מול תאגידים בנקאיים. החברה 

באמצעות הזרמות הון על ידי  ,עד למועד התשקיףבתחום הפעילות,  מימנה את פעילותה

י, כמפורט בטבלה לעיל ובאמצעות מענקים מהמדען הראש 3.2בעלי מניותיה כאמור בסעיף 

  לעיל.  6.12.2בסעיף 

התוכנית חזוי של החברה מפעילות שוטפת הנגזר מהמזומנים התזרים להלן טבלה המרכזת את 

 (לכל פעילות החברה במאוחד) 2013ביוני  30 , מיוםהחודשים העוקבים 12-התקציבית של החברה ב

   :*(באלפי דולר)

  התשקיף ממועד חודשים 12 של לתקופה  

  261  פתיחה יתרת מזומנים ושווי מזומנים

    

 תזרים

  הכנסות

רפואיים מוצרים ממכירת הנובע תזרים  561 

תמלוגים מקבלת הנובע תזרים  802 

 --- רישיונות מהענקת הנובע תזרים

 ראשי מדען מענקי תמקבל הנובע תזרים

  (לאחר קיזוז תמלוגים) נטו

279 

1,642  הכנסות תזרים"כ סה

 תזרים

  הוצאות

184  המכר עלות

  1,102  מו"פ  עלויות

  480  וכלליות הנהלה

  1,766  הוצאות תזרים"כ סה
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  )124(  סה"כ תזרים נטו  

  137  מזומנים ושווה מזומנים יתרת סגירה

 ביוני 30 מיום, העוקבים החודשים 12-ב(לאמור,  האמורה החזוי התזרים תקופת במהלך כי צופה אינה החברה כי מובהר*

  .השקעה פעילות במסגרת תזרימיות פעולות שתתבצענה) 2013

 הראשון הפעילות בתחום מוצרים של מכירות מתחזית נובע רפואיים מוצרים ממכירת הנובע התזרים בדבר המידע -
 החברה של זו הערכה במכירתם.  התחילה טרם החברהנכון למועד התשקיף  אשר החברה שלתחום הפעילות השני ו

"), ערך ניירות חוק: "להלן( 1968 -ח"התשכ, ערך ניירות בחוק המונח כמשמעות עתיד פני צופה מידע בגדר הינה
באופן מהותי  לרבות חלקי באופן להתממש או להתממש שלא עשוי ואשר החברה של והערכות תחזיות על המתבסס
  .  לעיל המצוינות החברה הערכות התממשות אי לאור מהצפוי

. לעיל 6.8.7.1 בסעיף כמפורט Alma-מלקבלת תמלוגים  מתזרים נובע ,תמלוגים מקבלת הנובע התזרים בדבר המידע -
 Alma -ש כך לאור גבוהה בסבירות הינו להתממשותה הצפי אשר תחזית מבוסס על זה מתזרים כמחצית כי יובהר

 2012 שנת סוף במהלך דולר אלפי 500 -כ של בסך לתמלוגים ביניהן ההתקשרות במסגרת החברה כלפי התחייבה
 נוספים תמלוגים לקבלת בקשר החברה ותחזיות החברה מהערכות נובע מתמלוגים ההכנסות תזרים יתרת. 2013 ושנת

 כמפורט(  SoleVisionI-ה למוצר בקשר Alma -ל החברה בין המתקדם"מ המו ניהול לאור , בין היתר,Alma -מ
 של זו הערכה כי יובהר. נוספים לתמלוגים זכאית תהיה החברה ,להתממשותו בכפוף אשר) לעיל 6.8.7.2 בסעיף
 להתממש או להתממש שלא עשויה אשר ערך ניירות בחוק המונח כמשמעות עתיד פני צופה מידע בגדר הינה החברה
  .לעיל המצוינות החברה הערכות התממשות אי לאור מהצפוי מהותית לרבות חלקי באופן

המתבסס על התחייבות להענקת מידע בגדר הנובע מתחזית קבלת מענקי מדען ראשי (נטו) הינו  התזריםבדבר  המידע -
בניצול התקציב שאושר על ידי החברה. יובהר כי נכון למועד  תהמותני ,חברהלמענקים בכתב של המדען הראשי 

סבירות  הינהיד בעתהתשקיף, החברה ניצלה את תקציבי המדען הראשי בעבר ולכן הסבירות לקבלת תזרים זה 
גבוהה. יחד עם זאת, הערכה זו של החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך אשר 

 הסבירות להתממשותו אינה וודאית לאור בין היתר אי ניצול בעתיד של תקציבי המדען הראשי ע"י החברה.   
אשר הינו נגזרת ישירה של צפי ההכנסות של החברה ועלות  ,ידבדבר עלות מכר הינו מידע צופה פני צופה עת המידע -

ייצור המוצרים. יובהר כי הערכה זו של החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך 
מהצפוי לאור אי התממשות הערכות באופן מהותי אשר עשויה שלא להתממש או להתממש באופן חלקי לרבות 

  ינות לעיל.החברה המצו
 ,בין היתר ,אשר יכול להשתנות באופן מהותי לאור ,בדבר תחזית עלויות המו"פ הינו מידע צופה פני צופה עתיד המידע -

שינוי בעלויות פעילות המחקר והפיתוח של החברה, שינוי במכירות החברה, שינוי בצפי המכירות של החברה וכיו"ב. 
ידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך אשר עשויה שלא יובהר כי הערכה זו של החברה הינה בגדר מ

  להתממש או להתממש באופן חלקי לרבות מהותית מהצפוי לאור אי התממשות הערכות החברה המצוינות לעיל.
אשר יכול להשתנות באופן מהותי  ,בדבר תחזית עלויות ההנהלה והכלליות הינו מידע צופה פני צופה עתיד המידע -

ר שינוי במצבת עובדי החברה/ נותני השירותים של החברה/ שינוי שכ"ד במבני החברה וכיו"ב. יובהר כי הערכה לאו
זו של החברה הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך אשר עשויה שלא להתממש או 

  ברה המצוינות לעיל.להתממש באופן חלקי לרבות מהותית מהצפוי לאור אי התממשות הערכות הח
  

החודשים הקרובים, הינו מידע  12- בתוכנית התקציבית של החברה המידע שבטבלה דלעיל, ביחס ל
. יודגש כי תחזיות והערכות החברההמתבסס על  , כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך,צופה פני עתיד

לעיל, חלק מתחזיות כמפורט בנוסף, התממשות או התממשות מידע זה אינה תלויה בחברה בלבד. 
אשר הסבירות להתממשותן באופן אותו החברה צופה הינה גבוהה ואילו חלקן  ,החברה הינן תחזיות

עשוי לא אי לכך, מובהר כי המידע בטבלה לעיל תחזיות אשר יכול ויתממשו בצורה שונה מהצפוי.
ות החברה שהערכ ,בין היתרבמידה  ,, לרבות מהותית מהצפוילהתממש או לא להתממש בחלקו

לעיל, לא  6.8.1.6-ו 6.8.1.5 פיםשגורמי ההצלחה וחסמי הכניסה המפורטים בסעיהמצוינות לעיל או 
  .מהצפוי יתממשו או יתממשו באופן חלקי

  
  

 תזרים צופה החברה, כי מובהר ,זה תשקיף פי על ההנפקה להצלחת בכפוף, לעיל לאמור מעבר

  ש"ח.  מיליוני ___ כך של בסךע"פ תשקיף זה,  ההנפקה מתקבולי נובע, המימון מפעילות חזוי מזומנים
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 מיסוי 6.18

, המצ"ב לתשקיף 2013 ביוני 30לדוחות הכספיים של החברה ליום  18לפרטים ראו בביאור 

  זה.

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 6.19

החברה עומדת בתנאי דרישות איכות הסביבה החלות עליה והיא אינה צופה למיטב ידיעת 

  תידרש לבצע השקעה מהותית בתחום זה.כי 

  תחרות 6.20

 לעיל. 6.9.1.8-ו  6.8.1.7ראו סעיפים

   החברה פעילות על ופיקוח מגבלות 6.21

בחלוקה לתחומי הרגולטוריים אשר החברה נזקקת להן היתרים להלן טבלה המרכזת את ה  

  :פעילות 

  )הראשון הפעילות תחום(

לאנליזה, סימולציה, מעקב ובניית תוכנית טיפולים בשוק  D3-ו  2D פיתוח ושיווק מוצרים לצילום חלקי גוף בתצורת

  הקוסמטיקה והאסתטיקה

  

 הדרוש רגולטורי גוף שם  המוצר שם

  שיווק אישור לשם

  בחלוקה לשוק יעד

 קבלת עד זמן פרק

מעת הגשת  אישורה

  בקשת ההיתר מסמכי 

  /הצהרותמסמכים

  מהחברה דרישות

 למוצר סטטוס

  שבפיתוח

FaceVision  בארה"- FDA   הסתיים  אישור  בוצע  

FaceVision  צורך באישור  אין - אירופה

CE Mark ,זאת למרות אך 

 בקשה להגיש החברה בכוונת

 .כאמור

  

  

  

  חודשים 4

 

 צורך שאין למרות

  באישור

יכולה  והחברה

בשלב למכור כבר 

, במקביל יוגש זה

CE MARK  

  הסתיים

FaceVision  רלבנטי לא  ואסיה פסיפיק ישראל  

  

  הסתיים באישור צורך אין

SoleVision I  בארה"- FDA  בוצע

  

  הסתיים  אישור

SoleVision I אירופה-  

CE MARK   

  

  חודשים 4

  

 צורך שאין למרות

  באישור

יכולה  והחברה

למכור כבר עכשיו, 

 CEבמקביל יוגש 

MARK  

  הסתיים

SoleVision I הסתיים באישור צורך אין  רלבנטי לא  ואסיה פסיפיק ישראל  

SoleVision II בארה"- FDA   בוצע

  

  הסתיים  אישור
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SoleVision II אירופה-  

CE MARK   

  

 צורך שאין למרות   חודשים  4

  באישור

יכולה  והחברה

למכור כבר עכשיו, 

 CEבמקביל יוגש 

MARK  

  הסתיים

SoleVision II    הסתיים  באישור צורך אין  רלבנטי לא   ואסיה פסיפיק ישראל  

  

  

  )השני הפעילות(תחום 

, אשר יהיה מיועד להדמיה דיגיטלית (לא פולשנית) לטובת מיפוי D3-ו  2D פיתוח מוצרים לצילום כלל גופי בתצורת

ואנליזה של כלל גוף האדם על כל חלקיו לצורך סיוע לרופאים במיפוי שומות ונגעי עור ואבחון מוקדם של סרטן העור, 

  לרבות מלנומה

  

 טורירגול גוף שם  המוצר שם

 לשם הדרוש

  שיווק אישור

 קבלת עד זמן פרק

מעת הגשת  אישורה

  מסמכי בקשת ההיתר

  /הצהרותמסמכים

  מהחברה דרישות

SkinVision 

I  

 510k Exemptהיתר    בוצע   FDA -"בארה

SkinVision 

I  

  -אירופה

CE MARK  

  טכני תיק הגשת  חודשים  4-6

SkinVision 

I 

   - ישראל

  הבריאות משרד

  "ראמ הגשת  חודשים 8-12

SkinVision 

I  

  - פסיפיק אסיה

 בריאות רשויות

  מקומיות

  

  חודשים 6-10

   

  CE MARKעל  נסמך

SkinVision 

II  

  קליני ניסוי ביצוע  חודשים FDA   18 -"בארה

  510K הגשת

SkinVision 

II 

  -אירופה

CE MARK   

  

  טכני תיק הגשת  חודשים  6-8

SkinVision 

II  

  - ישראל

  הבריאות משרד

  

  חודשים 8-12

   

  CE MARKעל  נסמך

SkinVision 

II  

  - פסיפיק אסיה

 בריאות רשויות

  מקומיות

  

  חודשים 6-10

   

 CE MARKעל  נסמך

  

   הפיתוח הליך 6.21.1

הליך פיתוח מכשיר שישווק לשוק הרפואי, הגם שהינו בבחינת כלי עזר ולא מכשיר רפואי     

במלוא מובן המילה,  הינו הליך מורכב ומתועד הכולל, בד"כ, מספר שלבים, כשרק תוצאות 
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  מוצלחות בשלבים הקודמים מאפשרים את המעבר משלב אחד למשנהו.

  

 בתקנים טיםים ובטיחותיים המפורסטנדרטים טכניהחברה נמצאת בשלבי הטמעה של   

על מנת שהמוצר אותו תבקש החברה לשווק יעמוד בכל הדרישות  ,הרלבנטיים הבינלאומיים

  :אשר עיקריהן כמפורט להלן הרגולטוריות הרלבנטיות

 Quality System- (תקן בינלאומי, אשר המקבילה שלו בארה"ב הינו ה ISO 13485  )א(

Regulation (– כת איכות ליצרני ציוד רפואי, העוסק באופן ניהול תקן לניהול מער

החברה חייבת להתנהל, לרבות הנחיות  לפיהן מסוימות דרישות קביעת תוך  החברה 

 שיטותביחס לתיעוד הליך התכנון והיצור, הבדיקות שיש לבצע בסוף כל תהליך, 

  ;ועוד עובדים והכשרת הדרכה

  ;רפואי ממכשור הנדרשת לקטרומגנטיתתקן העוסק בתאימות הא – IEC 60601-1-2  )ב( 

 במסגרת שימושבה נעשה  בתוכנההעוסקים  תקנים – IEC 60601-1-4 ,62304 IEC  )ג(

 ותוכנה משובצת בתוך מכשור רפואי; רפואי מכשור פיתוח

 .רפואי מכשור לתקן העוסק בניהול סיכונים ש – ISO 14971  )ד(

  

 והיצור הפיתוח פעילות את לבצע החברה בעתידתפעל , לעיל שצוינה המטרה לצורך, כן כמו  

 European Union: Medical Devices Directive- ל בהתאם, היתר בין, החברה של

(93/42/EEC) ,האיחוד מדינות כל את המנחה הרפואי המכשור בתחום דירקטיבה שהינה 

 USA: Federal-וה), ספציפיים ותקנות חוקים מדינות אותן מחוקקות פיה על(ואשר  האירופי

Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), United States Code (U.S.C.) Title 21, 

Chapter 9, administered by the FDA. ,הרפואי המכשור בתחום לרגולציה בסיס מהווה אשר 

  ."בבארה

  

חברה תפעל החברה להקמת סיוע בעמידתה בתקנים ובדברי החקיקה האמורים,  לצורך  

,  ISO 9001:2008, ISO13485:2003 לתקנים הבינלאומייםמערכת בקרת איכות בהתאם 

 והוראות מתועדות פרוצדורות האמורה המערכת תכלול השאר בין. זה יןלעני FDA-ה ותקנות

, עובדים והדרכת הכשרת, הרכש תהליכי לרבות, בחברה והיצור הפיתוח תהליכי לכל עבודה

 האמורה המערכת"ב. וכיו מחסן ניהול אופן, החברה ידי על הנרכשים המוצרים רכיבי בדיקות

 מעת החברה הנהלת ידי על נבחנת וכן וחיצוניים פנימיים מבדקים של מערך ידי על מפוקחת

  .לעת

  הקליני השלב   6.21.2

 המדינות) כלומרבית (אם לא  ואירופה"ב בארה קליניים ניסויים לבצע מנת על כי יצוין    

 קליניים ניסויים לביצוע מוקדם תנאי כאשר, דומים לאישורים החברה נדרשת, האחרות

"ב בארה קליניים ניסויים על ואילו, Ethics Committee-ה של אישור קבלת הינו באירופה

- ה לנוהלי ובהתאם) IRB )Institutional Review Board-ה להנחיות בהתאם מבוצעים להיות

FDA.   

  המכשיר ושיווק יצורל לאישור בקשה הגשת 6.21.3
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מוסדר בחקיקה של כל מדינות העולם המערבי ועל ידי  במכשור רפואיוהשימוש  השיווק

) המדינות האחרות, כאשר באופן עקרוני הדרישות הטכניות בהן חייבת כלמרבית (אם לא 

החברה לעמוד דומות, אם כי התהליך הבירוקרטי הנדרש לצורך קבלת כל האישורים 

מדינה. בנוסף, במרבית המדינות, ישנה דרישה לדווח לרשויות הרלבנטיים שונה בין מדינה ל

מוות לחולים או תקלה חמורה למפעילים  או חמורההמתאימות על כל מקרה בו אירעה פגיעה 

  . של המכשור הרפואי או על מקרה בו היה חשש לפגיעה כאמור

  

בכוונת החברה לפעול לקבל אישור לשווק  הדוח, למועד נכון, החברה להערכת, לעיל כמפורט   6.21.4

בעוד שבארה"ב הרשות  .ובאירופהבארה"ב  , בכפוף להצלחת פיתוחוSkinVision II-את ה

 החברה מוצרי שיווק הליך כפוף שבאירופה הרי, FDA-הרלבנטית למתן אישור כאמור הינה ה

  .MEDICAL DEVICES DIRECTIVE (93/42/EEC)-ל

  

6.21.5   MEDICAL DEVICES DIRECTIVE (93/42/EEC)  

בהתאם להנחיות האיחוד האירופי, ידיעת החברה, בהסתמך על פרסומים פומביים,  למיטב  

, חייבים יצרני מכשור רפואי לנהוג על פי הוראות האיחוד, 1998ביוני  14החל מיום 

כשבמסגרת כך, נבדקים המכשור הרפואי ומערכת אבטחת האיכות של היצרן מדי תקופה על 

הממונים בהתאם להנחיית האיחוד, כך שבסוף התהליך  Notified Bodiesהמכונים  םופיידי ג

, המהווה CE-להמשיך ולעשות שימוש בסימן ה Notified Body- זוכה היצרן באישור מה

הצהרה של היצרן לפיה המוצר עומד בקריטריונים הרלבנטיים ובמפרטים הטכניים של 

מוצרים המוגדרים לפי חוקי האיחוד שיווק הרשויות הרלבנטיות. למיטב ידיעת החברה, 

  אסורים בשיווק. , למדינות האיחוד-CEשאינם נושאים את סימן ה כרפואיים,

    

6.21.6   FDA   

- הוא ארגון פדראלי, השייך  ל FDA-ידיעת החברה, בהסתמך על פרסומים פומביים, ה למיטב  

Department of Health and Human Services  על בריאות הציבור האמריקאי, שתפקידו להגן

האמריקאי באמצעות יסוד ואכיפה של סטנדרט מוצרים גבוה ובאמצעות דרישות רגולטוריות 

שונות, שיאפשרו את בטיחותם ויעילותם של מוצרים כגון תרופות המיועדות לשימוש בני אדם 

  איים.ולשימוש וטרינרי, מוצרים ביולוגיים, קוסמטיקה ומכשירים רפו

, החברהלארה"ב, ובכלל אלו  םלייצאחברות זרות, המייצרות מכשירים רפואיים ועתידות   

עוד קודם ליצוא המכשירים הרפואיים  FDA-מחויבות להיענות לדרישות הרגולטוריות של ה

אינו מכיר באישורים רגולטורים שניתנו על ידי מדינות  FDA-ואף לאחר מכן, מאחר וה

ת, בין היתר, יצור המכשירים הרפואיים בהתאם לרגולציה של כוללו FDA-אחרות. דרישות ה

אבטחת האיכות, קבלת דוחות מדעיים על המכשירים הרפואיים, מינוי סוכן אמריקאי ומתן 

  לפקח על הליכי היצור במפעל. FDA-אפשרות לנציגי ה

  

הוא ארגון  EMA-למיטב ידיעת החברה, בהסתמך על פרסומים פומביים, ה – EMA –אירופה  6.21.7
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האיחוד האירופי, שתפקידו למפקח על העבודה הנעשית על ידי גופים רגולטוריים לאומיים של 

מצעות אכיפה של סטנדרטים גבוהים. תנאי חובה לצורך שיווק בריאות הציבור האירופאי, בא

 CE Markלסימון  Notified Body-מוצרי החברה בתחום הפעילות השני הינו קבלת היתר מה

על היצרנים  וצרים. בכל מדינה יש רשות מפקחת, אשר אחראית על האכיפה ובין השארשל המ

 ולא נתונה הסמכות בתחומה להפסיק את השיווק של המוצרים, להזהיר בגינם וכד'.

  בישראל יש צורך בקבלת אישור אמ"ר. –אמ"ר  –ישראל  6.21.8

  

  1984-מחקר ופיתוח בתעשייה, התשמ"ד  עידוד חוק 6.21.9

לחוק עידוד מחקר ופיתוח ראו  50(ד) וסעיף 17לפרטים בקשר עם מענקי מדע"ר מכוח סעיף 

  . לעיל 6.12בסעיף 

  

  מהותיים הסכמים 6.22

  Almaהסכם בין החברה לבין  6.22.1

  לעיל. 6.8.7ראו בסעיף , Almaאודות ההתקשרות בין החברה לבין לפרטים 

  

(להלן:  שיבא חיים"ש ע המשולב הרפואי המרכזבין החברה לבין  שירותים למתן הסכם 6.22.2

  ")שיבא"

  רקע

בהמצאותיה  מסחריות זכויות בעל הוא כי בטענהפנה שיבא לחברה  2012בתחילת חודש יוני 

והינו זכאי בתחום האנאליזה למיפוי השומות אשר פיתחה ") ההמצאה(להלן: "ובמערכות 

ד"ר (להלן: "לפירות עתידיים שינבעו מהמצאותיה, וזאת עקב העסקתו של ד"ר ניר נתנזון 

בעל פרקטיקה פרטית וכן  רופא עור מומחה . ד"ר נתנזון הינו1"), כיועץ של החברהנתנזון

 עםלאור טענות שיבא, ניהלה החברה מגעים  .מועסק כרופא עור בכיר בשיבא במשרה חלקית

  .המחלוקת בין הצדדיםוסיום  יישוב לצורך שיבא

שיבא והחברה במזכר  2013בנובמבר  5לאחר התדיינות בין החברה ובין שיבא, התקשרו ביום 

מסוימים כמפורט  תשלומיםהבנות עסקי לפיו יעניק שיבא לחברה שירותים מקצועיים כנגד 

  "), אשר הביא לסיום את המחלוקת בין הצדדים.מזכר שיבא(להלן: "להלן 

וזאת  2013בהסכם מפורט עד לסוף חודש נובמבר התקשר ביניהם יפעלו על מנת להצדדים 

שנים (להלן:  20בהתבסס על תנאי מזכר שיבא. ההסכם המפורט  יהיה לתקופה של עד 

  ").ההסכם המפורט"

                                                           

 
1

 .2012נתנזון העניק שירותי ייעוץ לחברה עד לחודש נובמבר    
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  :להלן עיקרי מזכר שיבא

 מיפוי השומותמוצרי בקשר עם לחברה שירותי תמיכה וגיבוי  ספקישיבא  – השירותים 6.22.2.1

- ו FDA, ואשר כפופים לקבלת אישור 1הכוללים אנאליזה ,3Dהמבוססים על של החברה 

Mark CE  להלן בס"ק זה:  לעיל 6.21הדורשים ניסויים קליניים, כמפורט בסעיף)

או על ידי כל ד"ר נתנזון, ", לפי העניין). השירותים יסופקו על ידי המוצר" -" והשירותים"

 .2")םהמומחימומחה אחר, כפי שיוסכם ע"י הצדדים (להלן יחדיו: "

, שיבא לתמורה שנתית ולתמלוגים שירותיו יהיה זכאיבגין  –לשיבא   , תשלומיםתמורה 6.22.2.2

 :  3כמפורט להלן מאת החברה

ב אשר יחל החל ממועד דולר ארה" 7,000תשלום שנתי בסך של  –תשלום שנתי  -

  ").התשלום השנתיהחתימה על ההסכם המפורט (להלן: "

 10,000(א) שיבא יהא זכאי לתשלום חד פעמי בסך של  –מבוססים אבני דרך תשלומים  -

דולר ארה"ב לאחר התחלת הניסויים הקליניים במוצר. ככל והחברה תבצע את 

יופחת מהסכומים דולר ארה"ב)  10,000קליניים במתקני שיבא, סכום זה (הניסויים ה

 םלתשלו זכאי יהא שיבאהקליניים; (ב)  הניסוייםשתשלם החברה לשיבא בקשר עם 

או  FDA-ה אישוריאת  תקבלשהחברה  לאחר"ב ארה דולר 25,000 של בסך פעמי חד

CE Mark יהא  שיבא) ג; (לעיל המפורטים הקליניים הניסויים השלמת לאחר, למוצר

 המוצר את תמכור שהחברה ככל"ב, ארה דולר מיליון 1 שלזכאי לתשלום חד פעמי 

 אבני מבוססיתשלומים (להלן יחדיו: " במיליון דולר ארה" 150בסכום מצטבר של 

 "); דרך

מההכנסות שיתקבלו בפועל  1.5%תמלוגים שנתיים בהיקף של  –שנתיים  תמלוגים -

 "). בפועל שנתיים מלוגיםתממכירות המוצר (נטו) בכל שנה (להלן: "

החברה תעניק לצד ג' זיכיון לפתח את המוצר, שיבא,  בואף האמור לעיל, במקרה  על

 -כמפורט לעיל, גם ל ,דרך אבני מבוססי לתשלומיםו השנתי לתשלום בנוסףיהיה זכאי 

(ויודגש,  מהתמורה המצטברת שהתקבלה אצל אותו צד ג' בגין מכירות מוצר זה 1.5%

מצב של  יווצרהאמורים מהזכיין יהיו חלף הזכאות לתמלוג שנתי כך שלא  1.5% -ה

 ."כפל תשלומים")

המבוססים שלומים לעניין זה הוסכם בין שיבא ובין החברה, כי התשלום השנתי והת -

אבני דרך שתידרש החברה לשלם בשנה מסוימת, יופחתו מהתגמולים השנתיים בפועל. 

במקרה בו לחברה ינבעו הכנסות ממכירות של מוצרים אחרים אשר מבוססים על מיפוי 

                                                           

 
1

  לעיל. 6.9.2פורט בהרחבה בתחום הפעילות השני של החברה בסעיף כמ   
2

 מובהר כי המומחים הינם עובדים של שיבא ולא של החברה.   
3

 לרבות באמצעות חברת בת וחברה קשורה.   
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, שיבא יהיה זכאי FDAואנליזה של שומות בלבד, הכפופים לניסויים קליניים ואישור 

השנתיים דלעיל, אשר יחושבו מההכנסות שיתקבלו בחברה בפועל ממכירת לתשלומים 

על אף האמור לעיל, שיבא לא יהא זכאי לכל תמלוג ותשלום בגין מכירות  מוצרים אלה.

 רה.של כל מוצר אחר אשר פותח על ידי החב

להשלמת מיזוג של החברה עם חברה אחרת  בכפוף(א)  – "אקזיטתשלום באירוע של " 6.22.2.3

עסקת (להלן בס"ק זה בלבד: " ו/או מכירת החברה או מכירת כל נכסיה (לרבות המוצר)

 המניות בחברה בעלי אצלמהתמורה שתתקבל  2.25% - , שיבא יהיה זכאי ל")מיזוג

זאת מתוך החלק שייוחס למוצר בלבד ו לחברה עצמה)להבדיל מכספים שיוכנסו (

עם . במסגרת עסקת מיזוג ולא מתוך סך כל התמורה לבעלי המניות בגין עסקת מיזוג

ושיבא  מיידייסתיים באופן  המפורט בין הצדדים ההסכם, מיזוג כאמור עסקתהשלמת 

המפורט לאחר סיום ההסכם  מהחברה ו/או מבעלי המניותכלשהי לא יהיה זכאי לתמורה 

 ראשונה בהנפקה החברהמניות ; (ב) בכפוף להנפקת וקבלת התמורה כאמור על ידה

בעלי  אצל שתתקבל התמורה מחלק 1.25% -ל זכאי יהיה שיבא"), IPO"(להלן:  לציבור

כתוצאה  עצמה בחברה שיתקבלו כספים עם בקשר(ולא  שתתקבל ככלהמניות בחברה, 

: החזר אצל בעלי המניות, משמעותם:לעניין סעיף זה, כספים שיתקבלו  .)מהתמורה

 חברהלבעלי מניות שלה אשר העניקו ל  , מתוך תמורת ההנפקה,הלוואות ע"י החברה

 באמצעות תוסרנה אשר בחברה מניות בעלי של אישיות ערבויות ביטול) 2; (הלוואות

  .1ההנפקה כספי

המלא  שיבא הצהיר כי התמורה דלעיל כוללת את התשלום–העדר טענות כלפי החברה  6.22.2.4

והסופי שישולם לשיבא ו/או יועציו ו/או עובדיו עבור השירותים ושיבא (במישרין 

ובעקיפין) לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת מהחברה, לרבות בקשר עם השירותים ו/או 

החברה ו/או המוצר ו/או כל מוצר אחר של החברה. כמו כן הצהיר שיבא כי לא היתה לו, 

בדרך אחרת) זכויות כלשהן בכל (כתוצאה מאספקת השירותים או  וולא תהיה לאין לו 

כלשהן בחברה קניין רוחני , אין לו זכויות נכסיה, ובכלל זהאו בכל או בחלק מבחברה 

  חברה.הקשור לומידע סודי 

   פעולה שיתוף הסכמי 6.23

  לעיל. 6.8.7לפרטים ראו בסעיף 

  

  

  

                                                           

 
1

נכון למועד התשקיף, בעלי המניות בחברה לא העמידו הלוואות בעלים לחברה ולא העמידו ערבויות מכל מין וסוג שהוא  
  לחברה ואין כוונה שכספי ההנפקה שיגוייסו ישמשו לפרעון הלוואות או לשחרר ערבויות כאמור של בעלי המניות בחברה.
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  עסקית ואסטרטגיה יעדים 6.24

של גוף האדם לצורכי ניווט ואנאליזה לשוק  3Dחזון החברה הינו לאפשר יצירת מודל   

תוך התמקדות בשוק  , לפי העניין ושני תחומי פעילותה,הרפואי, הקוסמטי והאסתטיקה

הרפואי במיפוי שומות לצורך אבחון מוקדם של סרטן העור, מלנומה, וזאת כדי להגדיל את 

  תוחלת החיים של החולים.

ן למועד התשקיף, מתמקדת החברה, בין השאר, בהעמקת וביסוס הקשר העסקי עם נכו  

Alma ובתמיכה בהחדרת מוצר ה - FaceVision3D בתחום פעילותה הראשון  לשוק

  .(קוסמטיקה ואסתטיקה)

למועד התשקיף, המודל העסקי של החברה מתבסס על שני מנועי צמיחה: בטווח נכון   

קוסמטיקה והאסתטיקה, אשר מיועדות להביא את יצירת הכנסות מתחום ה -הקצר 

וחיות בשנתיים הקרובות ולאפשר לחברה ולבעלי מניותיה הפחתה והחברה לאיזון ואף לר

המשך פיתוח  -ארוך -של התלות במימון חיצוני ללא פגיעה ביכולת הפיתוח; ובטווח בינוני

מוקדם של סרטן  לצורך אבחון 3D-ההתחום הרפואי בהתמקדות על תחום מיפוי השומות 

  העור, מלנומה.

בנוסף, החברה מתכוונת לפעול לשם פיתוח מוצרים נוספים בתחום הרפואי ובתחום   

אשר יהיו מבוססים על הטכנולוגיות שפיתחה החברה. בין  , לפי העניין,הקוסמטי / אסתטי

  ישומים אותם החברה מפתחת או בוחנת נמנות:יה

ל גוף האדם בפרוצדורה שדה אוטומטית ואנאליזה לצורך מדי 3Dמוצר הדמיה דיגיטלית    

  .להצרת היקפים

לפרוצדורות אסתטיות או רפואיות הדורשות מידע על העור  3Dמערכת הדמיה דיגיטלית 

   למטופל. אמת כדי להתאים את הטיפול ןבזמ

  

של החברה הינו להיות חברה מובילה בתחום המוצרים מתחום ההדמיה הדיגיטלית  יעדה

לרפואה ואסתטיקה בדגש על רפואת העור. החברה תבחן אפשרויות של שיתוף  3D -ה

פעולה עם שותף אסטרטגי בתחום הטכנולוגי והשיווקי בעדיפות לחברות הדמייה דיגיטלית 

   .רפואית גדולות אשר לא פעילות כיום בתחום הדרמטולוגיה

  

והאסטרטגיה  ת היעדיםזה לעיל בדבר הערכות החברה אודו 6.24יודגש, כי האמור בסעיף  

שלה הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, אשר התממשותו אינה 

ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, על הערכה כי 

החברה תעמוד בדרישות הרגולטוריות ביחס למוצריה (לפי העניין), כי החברה תסיים את 

הקליניים במועד הנחזה לכך על ידי החברה, כי תוצאות הניסויים הקליניים הניסויים 

יהיו בהתאם לתוכניות הפיתוח של המוצר הרלוונטי וכן שיהיו לשביעות רצונה של 

החברה ושל הגופים הרגולטוריים, כי יתקבלו האישורים מהגופים הרגולטוריים לשיווק 

וק את מוצריה (לרבות התקשרות עם מוצריה במדינות היעד ומיכולתה של החברה לשו

מפיצים/משווקים חיצוניים). הגורמים אשר עשויים להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד 

לא יתממש הינם, בין היתר, בעיות בהליך הרגולציה והייצור ושינויים בדרישות 
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הרגולטוריות הקיימות העלולות לגרום לאי קבלת אישורים רגולטוריים לשיווק מוצרי 

רה ו/או לעיכוב בלוח הזמנים הנחזה על ידי החברה בקשר עם סיום הניסויים החב

הקליניים והגשות בקשות לאישור מוצרי החברה בפני הגופים הרגולטוריים, קיומן של 

תופעות בלתי צפויות בהליכי הפיתוח של המוצרים הנ"ל ובניסויים הקליניים שלא נלקחו 

ור אחריהן עיכוב בלוחות הזמנים שנחזה על ידי בחשבון על ידי החברה ואשר עלולות לגר

החברה, התקשרויות החברה עם קבלני משנה לשיווק המוצרים וכדומה. לפיכך, אין 

ודאות כי ההערכות הנ"ל תתממשנה ויתכן כי הן תתממשנה באופן שונה מהערכות 

  החברה, אף באופן מהותי, ואף כי לא תתממשנה כלל.

 

  הקרובה בשנה להתפתחות צפי 6.25

 Almaהחברה מתכוונת לפעול להמשך שיתוף הפעולה עם  -  והאסתיטקה קוסמטיקה תחום

לשווקים. כמו כן להשלמת פיתוח  FaceVision-לצורך ביסוס מעמדה והחדרת מערכת ה

  והתחלת שיווקו. SoleVision -מוצר ה

ולעמוד  SkinVision I-בכוונת החברה לפעול ולהמשיך בפיתוח מערכת ה - הרפואי תחום

  לעיל. 6.9.6בסעיף באבני הדרך כפי שנקבע. לפירוט בקשר עם אבני הדרך כאמור ראו 

 ושותפים נוספים לקוחות עם התקשרות של אפשרויות לבחון החברה מתכוונת בנוסף

כמו גם הרחבה  ,הרפואי בתחום אם ובין הקוסמטית הפעילות בתחום אם בין, אסטרטגיים

    .Almaאפשרית של שיתוף הפעולה בין החברה ובין 

ובה, מהווה מידע צופה פני ר, כי הערכת החברה אודות הצפי להתפתחות בשנה הקמובהר

עתיד, המתבסס על הערכות החברה ותחזיותיה בלבד, נכון למועד התשקיף, שהתממשותן 

 בפועל והתוצאות להתממש שלא עלול זה מידעאינה ודאית ואינה בשליטת החברה. 

 לצורך מספיק מימון מהיעדר כתוצאה היתר בין, מהותי באופן שונות להיות עשויות

  .הרצוי הפעילות בהיקף התקדמות

  

  סיכון בגורמי דיון 6.26

 עשויה ואשר החברה של פעילותה מימתחו והנובעים הקשורים הסיכון גורמי יובאו להלן  

  :החברה של העסקיות תוצאותיה על תמהותי השפעה להם להיות

  ענפיים סיכון גורמי 6.26.1

פיתוח מכשירים  - פיתוח וייצור מכשור רפואי מתקדם על ידי מתחריה של החברה  )א(

יהוו תחליף  מתקדמים על ידי מתחרותיה של החברה, אשר וקוסמטיים  רפואיים

החברה, עלול לנגוס בחלקה של החברה בשווקי היעד  נאות ו/או מתקדם יותר למוצרי

  ;אליהם תפנה

פעילות החברה  - םהרלבנטיימדיניות אישור מוצרי החברה על ידי גופי הפיקוח   )ב(

ממדיניות גופי הפיקוח השונים לאישור מוצריה בשווקי היעד, באופן שסירוב  מושפעת

באישור ייצור ושיווק של מוצר אותו מפתחת החברה יפגעו  לאשר או עיכוב

 ;בתוצאותיה הכספיות של החברה
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בתחום הרפואי פעילות החברה  -  מדיניות החזר הוצאות של מבטחים רפואיים  )ג(

) רפואיים, בקשר עם reimbursementבגין הליך רפואי בו ,( תושפע ממדיניות מבטחים

ייעשה שימוש במוצר החברה וממגבלות אפשריות  זכאות מבוטחיהם להחזר הוצאות

כאות מבוטחים להחזר או החזר באופן שאי ז בקשר עם סכום החזר ההוצאות כאמור,

שימוש במוצר אותו מפתחת החברה,  הוצאות בסכום נמוך בגין הליך רפואי בו נעשה

 ;החברה יפגעו ביכולת השיווק של המוצר ובתוצאותיה הכספיות של

אין ודאות כי בקשות  -  חוסר ודאות בנוגע לקבלת פטנטים והגנה על קניין רוחני  )ד(

תסתיימנה ברישום פטנט ו/או כי לא יהיו  ידי החברה- לרישום פטנט שהוגשו על

 החברה שנרשמו, דבר העלול ניסיונות מצד צדדים שלישיים לתקוף פטנטים של

החברה באופן  להוביל לכך שמתחרותיה של החברה ייצרו מוצרים הזהים למוצרי

   ;ק גם לאחר תחילת שיווק המוצרשיפגע ביכולת החברה להתחרות בשו

תוצאות פעילותה של החברה תלויות ביכולתה לפתח בכל עת  - שינויים בטכנולוגיה  )ה(

מוצרים חדשים ולשווקם על בסיס מסחרי. אין כל ודאות, כי פעילות   מערכות

פרי באופן שיאפשר תחרות מוצלחת עם מוצרי המתחרים.  המחקר והפיתוח תישא

הפיתוח ורישום הפטנט על מוצרי החברה יעלה בידי  לאחר השלמת בנוסף, יתכן, כי

בהם יוכנס שינוי טכנולוגי אשר יאפשר לעקוף  צדדים שלישים לפתח מוצרים חלופיים

להגביר את התחרות במוצרי החברה  את זכויות החברה המוגנות בפטנט, דבר העשוי

 ;ולהקטין את רווחיה הצפויים

שיווק מוצרי החברה כפוף לתקנים  -  היתרים ותקינה בינלאומיתשינויים ברגולציה,   )ו(

מקומיים ובינלאומיים. שינוי בסביבה הרגולטורית ביחס למוצרי החברה,  שונים,

עמידת החברה ויצרניה בתנאי התקינה האמורה עשוי להטיל  לרבות שינוי ו/או אי

 ;שיווק מוצריהלרבות על מתן אישורים בעתיד ל מגבלות שונות על פעילות החברה,

החברה עלולה להיתבע בגין  - ידי צד שלישי -הפרת זכויות של צד שלישי ו/או על  )ז(

, קרי הסיכון שצדדים שלישיים יטענו בקניין רוחני של צד שלישי הפרת בעלות

. הדבר עלול לגרום לחברה להוציא הוצאות לזכויות בקניין הרוחני של החברה

עות אלה. כמו כן, הדבר עלול לפגוע ביכולתה של מפני תבי משמעותיות לצורך הגנה

בנוסף, צד שלישי עלול להפר את זכויות החברה  החברה לפתח ולמכור את מוצריה.

החברה להוציא הוצאות משמעותיות  בקניין הרוחני שלה. הדבר עלול לחייב את

לצמצם את הסיכון  לצורך אכיפת זכויותיה והגנה מפני הפרות כאמור. על מנת

חברות  , החברה עורכת חיפושים במקורות שונים, הכוללים פרסומים שלהאמור

  .בתחום פעילותה של החברה, וסריקת פטנטים ובקשות פטנטים

ביצוע ניסויים קליניים במסגרת בתחום הרפואי,  – קשיים בביצוע ניסויים קליניים  )ח(

בשל סיבות ביחס למוצרי החברה עלול להתעכב או להיעצר  תהליך המחקר והפיתוח

רגולטורים, חוסר היענות להשתתפות בניסויים  שונות, לרבות אי קבלת אישורים

  ;אלו

: החברה חשופה להתפתחויות טכנולוגיות נוספות התפתחויות טכנולוגיות בתחום  (ט)

 בתחום אשר עלולות לבטל את היתרונות הנוכחיים של החברה בפיתוח מוצריה;
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   לחברה ייחודיים סיכון גורמי 6.26.2

, שהינה הלקוח היחיד של החברה Alma-לחברה תלות ב - Alma Lasers -תלות ב  )א( 

, הינה המייצרת, המשווקת והמפיצה Almaבתחום הפעילות הראשון של החברה. 

. ClearVision3D, המשווק על ידה תחת השם FaceVision-הבלעדית של מוצר ה

Alama91% -ל . למעלה מ, הינה המשווקת היחידה של המוצר בעולם למעט בישרא 

עלול  Alma. סיום ההתקשרות עם Almaמהכנסות החברה נובעות מהתקשרותה עם 

  לפגוע בהכנסות החברה ומצבה הכספי באופן מהותי.

במהלך  יריב עוז וגב' עינת קדרוןפרישתם או סיום תפקידם של מר  – אנשי מפתח    )ב(  

התקופה הקרובה, עלולה לגרום לעיכוב לוח הזמנים הצפוי של החברה או אף לפגיעה 

  . באפשרות השלמת פיתוח מוצריה

העלויות  כל עיכוב בתוכנית העבודה של החברה, מכל סיבה שהיא, על -  קשיי מימון  )ג(

הכרוכות בכך, עלול להשית על החברה הוצאות נוספות בקשר עם פיתוח  הרבות

העלול למנוע את השלמת פיתוחם עקב היעדר מקורות מימון  ריה ושיווקם באופןמוצ

לגייס מימון נוסף החברה להבטיח, כי היא תצליח  נדרשים. במקרה זה, אין ביכולת

אמצעי מימון בנסיבות כאמור עלול  לצורך פעילותה, אם וכאשר זה יידרש. היעדר

  ;להביא להפסקת פעילותה העסקית של החברה

לחברה תכניות לפיתוח מוצרים המבוססים על  - השלמת פיתוח מוצרים של החברה  )ד( 

   ;יסתיים בהצלחה טכנולוגיות החברה, כאשר אין כל ודאות כי פיתוחם

אין ודאות כי למוצר החברה יהיה ביקוש  -  ביקוש למוצרי החברה ומחיריהם  )ה(

אשר  צרים נוספיםייצורו ושיווקו של המוצר. הדבר אמור גם לגבי מו המצדיק את

בנוסף, אין ודאות לגבי עלות ייצור המוצרים הנוספים והמחיר  בכוונת החברה לפתח.

  ;לכשיוחל שיווקם אותם ניתן יהיה לקבל בגינם

עלולה להיתבע בגין  החברה - שלישי צדידי - על/או ו שלישי צד של זכויות הפרת  )ו( 

הפרת בעלות בקניין רוחני של צד שלישי. הדבר עלול לגרום לחברה להוציא הוצאות 

משמעותיות לצורך הגנה מפני תביעות אלה. כמו כן, הדבר עלול לפגוע ביכולתה של 

החברה לפתח ולמכור את מוצריה. בנוסף, צד שלישי עלול להפר את זכויות החברה 

להוציא הוצאות משמעותיות לצורך  חברהלגרום לדבר עלול בקניין הרוחני שלה. ה

  ;כאמור הפרות מפני והגנה זכויותיהאכיפת 

ומודולי המצלמות ו/או כל  תאורהרכיבי כדוגמת - שינויי יצרן של רכיבים במערכת  )ז(

, אשר ידרשו מהחברה לספק פתרונות חשמליים, מכאניים, תכנוניים רכיב אלקטרוני

  ; וכדומה

לאוכלוסיות בסיכון גבוה לחלות בסרטן עור  - ביטול החזר ביטוח רפואי בארה"ב  (ח)

מסוג מלנומה. הפסקת ביטוח כאמור, עלולה לפגוע בפוטנציאל שוק היעד העתידי 

   SkinVision - (בארה"ב) אליו מכוונת החברה בפיתוחה את מוצר ה

לא קיים  החברה,ולמיטב ידיעת נכון למועד התשקיף  - סטנדרט למדידת היקפים  (ט)

, שוק אליו החברה מכוונת סטנדרט למדידת הקפים לטובת טיפולי הצרת היקפים

יתכנו שינויים בדרישות השוק אל מול  .SoleVision IIלהיכנס באמצעות פיתוח המוצר 

המוצר כפי שהוא מפותח על ידי החברה כיום בהתאם להגדרות קיימות. שינוי כאמור 
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  עלול לפגוע בלוחות הזמנים הצפויים להשלמת פיתוח המוצר ושיווקו; 

: אי הצלחת הניסויים הקליניים אותם תערוך החברה בעתיד עלול ניסויים קליניים  (י)

  ; SkinVision IIלהשפיע מהותית לרעה על פיתוח המוצר 

  

  מקרו   סיכוני 6.26.3

שינוי במצב הביטחוני והמדיני בישראל ובמצב המשק כפועל  -  שינוי במצב הביטחוני  )א( 

ופיתוח  עשויים להשפיע באופן ישיר על מצב ההשקעות בחברות מחקר יוצא מכך

ובאופן זה להקשות על גיוס כספים הדרושים לשם מימון  בישראל כדוגמת החברה

גורמים על יצירת שיתופי פעולה עם  תכניות המחקר והפיתוח של החברה וכן

  ;שלישיים

שפל בשוקי ההון בארץ ובעולם ומשבר כדוגמת המשבר הכלכלי  - שפל בשווקים  )ב(

מקורות  בשווקי ההון בעולם, עלול להקשות על החברה בעתיד לגייס האחרון ששרר

ם להקשות על תנאי המימון שתשיג החברה, ילכך וכן עלול מימון נוספים לכשתידרש

  .שתשיגככל 

 

  דירוג סיכונים 6.26.4

סיכונים  ,ענפיים סיכונים – טיבם פי על לעיל שתוארו הסיכון גורמי מובאים שלהלן בטבלה  

, אשר דורגו, בהתאם להערכת החברה, על פי השפעתם מקרו וסיכונילחברה  םייחודיי

  :החברהעסקי  על המשוערת

 הסיכון גורם של ההשפעה מידת
  בכללותה החברה פעילות על

 השפעה
 קטנה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 גדולה

ענפיים סיכונים

 פיתוח וייצור מכשור רפואי מתקדם על ידי מתחריה של החברה +  

 מדיניות אישור מוצרי החברה על ידי גופי הפיקוח הרלבנטים +  

 מדיניות החזר הוצאות של מבטחים רפואיים +  

 חוסר ודאות בנוגע לקבלת פטנטים והגנה על קניין רוחני   +

 שינויים בטכנולוגיה +  

 שינויים ברגולציה, היתרים ותקינה בינלאומית  + 

 ידי צד שלישי -הפרת זכויות של צד שלישי ו/או על +  

  קשיים בביצוע ניסויים קליניים  +  

  התפתחויות טכנולוגיות בתחום  +  

לחברה יחודיים סיכונים

 Alma Lasers - תלות ב +  

 אנשי מפתח +  

 מימוןקשיי  +  

 השלמת פיתוח מוצרים נוספים של החברה  + 

 ביקוש למוצרי החברה ומחיריהם +  

 שלישי צדידי -על/או ו שלישי צד של זכויות הפרת +  

  שינויי יצרן של רכיבים במערכת   + 

  ביטול החזר ביטוח רפואי בארה"ב   + 

  סטנדרט למדידת היקפים   + 
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 הסיכון גורם של ההשפעה מידת
  בכללותה החברה פעילות על

 השפעה
 קטנה

 השפעה
 בינונית

 השפעה
 גדולה

  ניסויים קליניים   + 

 מקרו סיכוני
שינוי במצב הביטחוני   +

שפל בשווקים  + 
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 31וליום  2013 ביוני 30נתונים מתוך הדוחות הכספיים של החברה ליום  6.27

  2012בדצמבר 

  

 םימאזנינתונים  6.27.1

  

          נכסים
          

  305  495  458  325  261  מזומנים ושווי מזומנים
  -  -  -  -  59  לקוחות
  36  54  52  30  86  חובה ויתרות חייבים
        259  -  מניות הנפקת בגין חייבים

  341  549  510  614  406  שוטפים נכסים"כ סה
            

  13  5  -  5    חובה ויתרות חייבים
  15  15  21  18  17  נטו, קבוע רכוש

            
  28  20  21  23    שוטפים בלתי נכסים "כסה

  17          
  423  637  531  569  369  
            
            
             תחייבויותה
            

  38  117  80  86  125  שירותים ונותני ספקים
  15  30  74  32  48  ויתרות זכות  זכאים

  -  6  14  8  30  הראשי למדען לתמלוגים התחייבות
            
  53  153  168  126  203  שוטפות התחייבויות"כ סה

            
  -  72  212  137  227  הראשי למדען לתמלוגים התחייבות

            
  -  72  212  137  227  שוטפות שאינן התחייבויות"כ סה

           
           

  53  225  380  263  430  התחייבויות"כ סה
           
           הון
           
  3  3  3  3  3  מניות הון

  1,197  1,197  1,589  1,589  1,589  מניות על פרמיה
  )696(  -  -  -  -  מניות בגין חייבים
  )188(  )856(  )1,441(  )1,218(  )1,599(  הפסד יתרת

            
 המיוחס (גרעון בהון)"כ הון סה

  החברה שללבעלים
)7(  374  151  344  316  

            
  369  569  531  637  423  והון התחייבויות"כ סה

  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30   
    2013  2012  2012  2011  2010  

        )מבוקר(בלתי   )מבוקר(בלתי     

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפי    



בנובמבר  11 מיום"מ בע אביב בתל ערך לניירות ולבורסה ערך ניירות לרשות 6' מס טיוטהלציבור ( 1טיוטה מס' 

2013( 

79 -ו  

  דוחות רווח והפסד 6.27.2

  

  לתקופה   
  ביוני 21 מיום  31 ביום שהסתיימה שנהביוני30-בשהסתיימוחודשים3

  ועד* 2010  בדצמבר20132012
  2010 בדצמבר 31  2011  2012)מבוקר(בלתי

  דולר אלפי  דולר אלפי  דולר אלפידולראלפידולראלפי

  

  -  -  8137  140   הכנסות
         
          וצאותה
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  החברה. פעילות התחלת יום  *
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שת ולש 2012 בדצמבר 31הסברי הדירקטוריון לתשקיף לשנה שהסתיימה ביום     82.6

  2013 יוניב 30חודשים שנסתיימו ביום ה

  

  

  תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

  כדלהלן: פעילות  מיתחושני  חברהלנכון למועד הדוח, 

 לאנליזה, סימולציה, מעקב ובניית תוכנית D3-ו  2Dפיתוח ושיווק מוצרים לצילום חלקי גוף בתצורת -

  לעיל);  6.8טיפולים בשוק הקוסמטיקה והאסתטיקה (לפרטים ראו בסעיף 

, אשר יהיה מיועד להדמיה דיגיטלית (לא פולשנית) D3-ו  2Dפיתוח מוצרים לצילום כלל גופי בתצורת -

לטובת מיפוי ואנליזה של כלל גוף האדם על כל חלקיו לצורך סיוע לרופאים במיפוי שומות ונגעי עור 

  לעיל);. 6.9של סרטן העור, לרבות מלנומה  (לפרטים ראו בסעיף ואבחון מוקדם 

  .לעיל 6.7לפרטים בקשר עם הסביבה בה פועלת החברה והשפעת גורמים חיצוניים על החברה, ראו בסעיף 

ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה בדבר רואי החשבון של החברה הפנו את תשומת הלב 

 30וליום  2012בדצמבר  31 ליוםלדוחות הכספיים של החברה א' 1אור . לפרטים ראו בביכעסק חי

  להלן.  6סעיף בוכן  בתשקיף 9פרק ל, המצורפים 2013 ביוני

 

  מצב הכספי של החברה    .2

  

 ףשוט רכוש 2.1

 

 חשבוןוב לזמן קצר שקלייםיתרות המזומנים ושווי המזומנים מוחזקים על ידי החברה בפיקדונות    2.1.1

 דולראלפי  261 - ל, הסתכמו 2013 ביוני 30. יתרות המזומנים ושווי מזומנים ליום ושב עובר

, 2012 ביוני 30 -  ו, 2012בדצמבר  31 לימים דולראלפי  325 - אלפי דולר ול 458 - בהשוואה ל

  .החברה של השוטפת מהפעילות נובעת המזומן ביתרות הירידה .בהתאמה

 52 - בהשוואה ל דולראלפי  86 - ל מההסתכ 2013 ,ביוני 30ליום  החובהיתרת החייבים ויתרות  2.1.2

יתרת החייבים  .2012 ביוני 30ליום  אלפי דולר 30 - , ו2012 ,בדצמבר 31ליום  דולראלפי 

לימים בגין הכנסות לקבל המדען הראשי, אלפי דולר  31וסך של  דולראלפי  32כוללת סך של 

  , בהתאמה.2012בדצמבר  31וליום  2013ביוני  30

חוב של היתרה הינה בגין  .דולראלפי  59 - ל מההסתכ 2013 ,ביוני 30ליום  הלקוחותיתרת  2.1.3

  .דוחה תאריך לאחר נפרעה רובהושל החברה,  עיקרי לקוח

ותזרימי הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה (כללי, תוצאות פעילות, הון עצמי  - חלק א' 

 מזומנים)
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 התחייבויות שוטפות 2.2

 

אלפי  125 - ל, הסתכמה 2013 ביוני 30ליום יתרת ההתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  2.2.1

 ביוני 30אלפי דולר ליום  86 - , ול2012בדצמבר  31ליום  דולראלפי  80 - בהשוואה ל דולר

 נובעת מרכישות ושירותיםתנאי האשראי הרגילים של החברה ובמסגרת הינה  . יתרה זו2012

  .בגין הפעילות השוטפת

 74 - בהשוואה ל דולראלפי  48 - ל, הסתכמה 2013 ביוני 30ליום יתרת זכאים ויתרות זכות  2.2.2

 היתרה כוללת. 2012 ביוני 30ליום  אלפי דולר 32 - , ול2012 דצמברב 31ליום  דולר אלפי

כוללת יתרת הזכאים סך  2012בדצמבר  31ליום  חובות לעובדים ומוסדות בין שכר. בעיקר

  אלפי דולר בגין הכנסות מראש שנתקבלו מלקוח. 32של 

  ההתחייבות למדען הראשי (לרבות חלויות שוטפות)  2.3

 226אלפי דולר, בהשוואה לסך של  257של התחייבויות למדען הראשי הסתכמו לסך , ה2013 ביוני 30ליום 

הגידול בהתחייבות למדען  , בהתאמה.2012 ביוני 30 –ו  2012בדצמבר  31אלפי דולר לימים  145 - ו 

וכן במהלך התקופה  הראשינובע מגידול במענקים שנתקבלו מהמדען  2012בדצמבר  31הראשי ליום 

 להלן). 12גם סעיף  והמכירות ששימש כבסיס לתחזית התמלוגים למדען (ראמגידול בצפי 

  

  עצמיהון  2.4

אלפי  151 הון של לבהשוואה  דולראלפי  7 - לם הסתכ 2013 ביוני 30ליום  החברה של העצמי הוןגרעון בה

 נובעהעצמי  בהון הקיטון. בהתאמה 2012 ביוני 30 - ו , 2012בדצמבר,  31 לימים דולראלפי  374 -ו  דולר

 392סך של  מחלק מבעלי מניותיהגייסה החברה  2012בשנת יחד עם זאת, . של החברה מההפסד השוטף

   אלפי דולר, אשר תרמו לגידול בהון בתקופה זו.

  

  תוצאות הפעולות של החברה  .3

 2010שנת  2011שנת   2012שנת   2Q 2012 -2Q- 2013  (אלפי דולר)

  -   -   137  8  140   הכנסות

  145  482  513  49  165  מחקר ופיתוח, נטוהוצאות 

  81  233  273  82  65  הוצאות הנהלה וכלליות

  226  715  649  123  90  הפסד מפעולות
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 הכנסות 3.1

אלף דולר,  137רשמה החברה הכנסות של  2012. בשנת 2012החברה החלה במכירות בחודש ספטמבר 

אלף דולר. הכנסות החברה הינם בהתאם  140הכנסות של החברה רשמה  2013של השני וברבעון 

הסכם מה נובעות )96%-החברה (כ הכנסות עיקרלמועד התשקיף,  נכון. מפיציהלהסכמים של החברה עם 

 .לעיל 6.8.7כמתואר בסעיף  ,Almaשחתמה החברה עם 

 

 הוצאות מחקר ופיתוח 3.2

ת בשלוש) והתחייבות החברה למדען הראשי (בניכוי השתתפות של המדען הראשי הוצאות המו"פ נטו

 דולראלפי  49 - , בהשוואה לדולראלפי  165הסתכמו לסך של  2013 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום 

הוצאות המו"פ ברוטו בשלושת החודשים  .2012אלפי דולר בשנת  513 –ול  ברבעון המקביל אשתקד

 -  ול אשתקד המקביל ברבעון 109 -ל בהשוואה דולר אלפי 165 -ב הסתכמו 2013 ביוני 30שהסתיימו ביום 

הוצאה  כלולה, 2012שנת וב 2013של שנת  השני ברבעוןבהוצאות המו"פ   .2012 בשנת דולר אלפי 627

אלפי דולר,  81 –ו  דולראלפי  37בגין תשלום מבוסס מניות בסך של (שאינה כרוכה בתזרים מזומנים) 

  בהתאמה.

 

 הוצאות הנהלה וכלליות  3.3

  2013 ביוני 30של החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום  כלליותההנהלה וההוצאות 

וסך של  2012של שנת השני ברבעון  אלפי דולר 82לסך של בהשוואה  דולר אלפי 65 - ב הסתכמו

 בשירותים מקיטוןהקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקר . 2012אלפי דולר בשנת  273

  .מקצועיים

    

 לתקופה כולל הפסד   3.4

אלף דולר,  100בסך של  הסתכם 2013 ביוני 30 ביום שהסתיימו החודשים שלושתל הכולל ההפסד  

אלף דולר בשנת  666 –אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד ו  151בהשוואה להפסד כולל של 

2012.  

  

 ומקורות מימון נזילות .4

  הון פרטיים.גיוסי על ידי ממועד הקמתה מימנה החברה את פעילותה  4.1

ותזרים מזומנים שלילי  דולר אלפי 100הפסד בסך של  לחברהלמועד התשקיף,  נכון 4.2

 2013, ביוני 30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  דולר אלפי 39מפעילות שוטפת בסך 

  לאותו תאריך.  דולר אלפי 7של  בסך עצמיה ןהוגירעון בו

בגיוס מקורות למימון לקוחותיה ובהגדלת היקף יכולת החברה להמשיך בפעילותה תלויה  4.3

החברה הגישה טיוטת תשקיף להנפקת מניות לציבור בישראל בחודש פעולותיה. 

אין וודאות נכון למועד התשקיף, . על מנת לגייס הון בשוק ההון הישראלי 2013, ספטמבר

, אם בעתידאו לגייס הון נוסף  מקורות הכנסה נוספיםלייצר  החברהבאשר ליכולתה של 

  בכלל. 
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 תזרים המזומניםנזילות ו .5

ביוני  30שוטפת לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימו ביום ששימש לפעילות  תזרים המזומנים

בתקופה המקבילה אלפי דולר  68אלפי דולר בהשוואה לסך של  39הסתכם לסך של  2013

  .2012בשנת אלפי דולר  529אשתקד וסך של 

  שנבע מפעילות השקעה.  היה תזרים מזומנים מהותי ששימש או לחברה לא

ביוני  30ששימש לפעילות מימון לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימו ביום  תזרים המזומנים

בתקופה  אלפי דולר 174סך של תזרים חיובי באלפי דולר בהשוואה ל 4הסתכם לסך של  2013

 392סך של אלפי דולר מפעילות מימון.  495נבע לחברה סך של  2012בשנת  .המקבילה אשתקד

אלף דולר נבע מקבלת מענקי  103 – סך שלו למשקיעים פרטיים אלפי דולר נבע מהנפקת הון

  .הראשי מדעןה

    

 הפניית רואה החשבון במכתב הסקירה   .6

א' לדוחות הכספיים של 1 לביאורחשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב  רואי

דבר הפסדי ב בתשקיף, 9, המצורפים כפרק 2013 ביוני 30וליום  2012בדצמבר  31 ליוםהחברה 

 529אלפי דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך  666, לפיהם לחברה הפסד בסך החברה

דולר  אלפי 100וכן לחברה הפסד בסך  2012 ברבדצמ 31אלפי דולר בשנה שנסתיימה ביום 

 30חודשים שנסתיימו ביום ה תשלושב דולר אלפי 39ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך 

  .2013 ביוני

ם משמעותיי ספקות מעוררים "ל,הנ בבאור המפורטים נוספים גורמים עם יחדגורמים אלו, 

 הכספיים בדוחות". חי כעסק" החברה של קיומה המשך בדבראצל רואי החשבון של החברה 

 אם דרושות ותהיינה שיתכן וסיווגם וההתחייבויות הנכסים ערכי לגבי התאמות כל נכללו לא

 לעיל האמור של הסופיות התוצאות של הערכהכעסק חי.  ולפעול להמשיך תוכל לא החברה

 .הנ"ל אוריבב מפורטים אלה לעניינים בקשר ההנהלה תוכניות .זה בשלב לקביעה ניתנת אינה

  לתשקיף. 9לפרטים נוספים ראו בפרק 
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  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –חלק ב' 

 

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה 6.1

מנהל הכספים בחברה, ובאחריותו לממש את  מר אורי בן אור,האחראי לניהול הסיכונים הפיננסיים הינו   

לפרטים נוספים אודותיו  .שלה הנזילות מדיניות וועדת ההשקעות והדירקטוריון באשר להשקעת יתרות

  .להלן 7.2סעיף ראה גם ב

  :סיכוני השוק אליהם חשופה החברה 6.2

נובע מחשיפה למטבעות החברה חשופה לסיכוני שוק כגון סיכון מטבע וסיכון אשראי. סיכון שער החליפין   

שונים, בעיקר לשקל. לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי. כל הפיקדונות מופקדים 

  בתאגידים פיננסיים איתנים.

 מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק 6.3
דירקטוריון החברה מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק, מנחה את ההנהלה וכן קובע באופן פעיל את   

  אופן ניהולם של סיכוני השוק אליהם החברה חשופה עם ביצוע השקעות ופעולות בפועל של החברה.

הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בשווקים  -  אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות  

 דירקטוריוןומדווחת לדירקטוריון החברה בדבר מידת החשיפה הקיימת. החברה פעילה  בהםהרלוונטיים 

  הוק.-החברה מקבל דיווח בעניין זה מהנהלת החברה מידי רבעון ובמקרים חריגים במסגרת דיווחים אד

  

 דוח בסיסי הצמדה 6.4

  : 2013 ביוני 30להלן פירוט תנאי ההצמדה של יתרות כספיות של החברה ליום   .א

  בדולר       

   

  

בהצמדה 
   לשקל

  

  

  סה"כ

  דולראלפי        
              

               נכסים
  261   255   6       מזומנים ושווי מזומנים
  32   -      32       חייבים ויתרות חובה

  59   -      59        לקוחות
               
       97   255   352  

               

               התחייבויות
  125   62   63       התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  48   48   -          זכאים ויתרות זכות
  257   -     257       לתמלוגים מהמדען הראשיהתחייבות 

               
       320   110   430  
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  : 2012בדצמבר  31להלן פירוט תנאי ההצמדה של יתרות כספיות של החברה ליום   .ב

    בדולר       
בהצמדה 
   לשקל

  

  

  סה"כ
  דולראלפי        
              

              נכסים
  458   450   8      מזומנים ושווי מזומנים
  32  1   31      חייבים ויתרות חובה

              
      39   451   490  

              

              התחייבויות
  80   17   63      התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  42   42   -      זכאים ויתרות זכות
  226   -   226      לתמלוגים מהמדען הראשיהתחייבות 

              
      289   59   348  

  

 מבחני רגישות 6.5

מצורף להלן דיווח בדבר החשיפה לסיכונים פיננסיים. הדיווח כולל ניתוחי רגישות לשווי הוגן של נכסים, 

בויות ומכשירים פיננסיים. במסגרת ניתוחי הרגישות נבדקה השפעת סיכוני שוק על השווי ההוגן, יהתחי

  מטה.כלפי מעלה וכלפי  10% -ו 5%כאשר מבחני הרגישות בוצעו בערכים של 

   

  ש"ח/$ ן על היתרות הכספיות של החברהרגישות לשינויים בשער החליפי  

 
עליה בשער החליפין של 

 הדולר מול השקל

  

 30שער דולר ליום 

  2013ביוני 

  לדולרש"ח  3.618

  

ירידה בשער החליפין 

 של הדולר מול השקל

 

10%  

)3.98 

ש"ח/דולר)

5%    

)3.80 

ש"ח/דולר)

10% - 

)3.26 

ש"ח/דולר)

5% -   

)3.44 

ש"ח/דולר)

נכסים והתחייבויות 

 פיננסיות

השפעת השינוי על 

 הרווח (הפסד)

  

  שווי שוק

השפעת השינוי על 

 הרווח (הפסד)

  אלפי דולר  

 13 28  255)12()23(ושווי מזומניםמזומנים 

 )3( )7(  )62(63ספקים ונותני שירותים

 )3( )5(  )48(42זכאים ויתרות זכות

  רגישות לריבית השוק

פה לשינויים בשער ובגין התחייבות למדען הראשי וכן חשחשופה לשינויים בריבית הלייבור  החברה

  לדוחות הכספיים.  8לפרטים ראו ביאור  .השקלית ריביתה
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 היבטי ממשל תאגידי - חלק ג'

 

 תרומות .7

לא  תשקיףלא הייתה לחברה מדיניות בדבר נושא התרומות, ובתקופת ה תשקיףעריכת ה למועדעד 

  הוענקה תרומה על ידי החברה.  

  

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ודירקטורים בלתי תלויים .8
קבעה  ")חוק החברות(לעיל ולהלן: " 1999 - התשנ"ט) לחוק החברות, 1(א)(92בהתאם להוראות סעיף 

למסחר בבורסה ים רשומניירות הערך של החברה כי, כל עוד  2012] --- [ב ]--- [ ביוםדירקטוריון החברה 

עלי מומחיות "), המספר המזערי הנדרש של הדירקטורים בהבורסה(להלן: " בע"מאביב -לניירות ערך בתל

חשבונאית ופיננסית יהיה שניים (כולל דח"צים). לדעת החברה, מספר זה של דירקטורים בעלי מומחיות 

בהתאם להוראות הדין ובהתאם חשבונאית ופיננסית יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו 

החברה ולעריכת ובכלל זה בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה של למסמכי ההתאגדות של החברה 

  הדוחות הכספיים ואישורם. 

דירקטוריון החברה טרם דן בבחינה פרטנית של האם הדירקטורים  יוער כי נכון למועד התשקיף

   בדירקטוריון החברה הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית.

תלויים  את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתיבתקנונה נכון למועד התשקיף, החברה לא אימצה 

 לחוק החברות.(ה) 209בהתאם לסעיף 

 
 לנושאי משרה בחברה לבין תרומתם לחברה  שניתנו התגמולים בין הקשר .9

אחד ממקבלי התגמול הגבוה ביותר כל בחן דירקטרויון החברה את תנאי התגמול של  2013___ ב __ ביום

(להלן בס"ק זה:  הםשל התרומהוהקשר בינם לבין לתשקיף ואת  8בפרק  8.1בסעיף בחברה המפורטים 

על ידי הדירקטוריון  נבחנו, בהתבסס על המידע והקריטריונים המפורטים להלן ואשר ")מקבלי התגמול"

  בישיבה האמורה:

 .על ידי כל אחד ממקבלי התגמול ותחומי אחריותםם הניתנים שירותיה היקף -

 .החברה של הפעילותבתחום כל אחד ממקבלי התגמול  של םומקצועיות םניסיונ -

 במהלך התקופה הנבחנת. ההישגים של כל אחד ממקבלי התגמול  -

אם התגמול שניתן לכל אחד ממקבלי התגמול הינו תגמול הוגן וסביר והאם הינו מקובל בחברות בסדר  -

 .גודל של החברה המצויות בתחום פעילותה של החברה

 כל של התגמול תנאי כי ומצאפרטני בנוגע לכל אחד ואחד ממקבלי התגמול  ןדיו קיים החברה דירקטוריון

  .וסביר הוגן הינו, בנפרד, מהם אחד

  

   :בנפרד בחברה המשרה מנושאי אחד לכל בנוגע החברה בדירקטוריון שנערך הדיון תמצית להלן

  

. מייסדי החברהיחד עם גב' ענת קדרון נמנים על מר עוז : החברה ודירקטור בחברהמנכ"ל  – עוז יריב מר

  להלן. 8.1.2למר יריב עוז, ראו סעיף לפרטים בדבר התגמול שניתן 
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, לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של מר עוז בחן דירקטוריון החברה, בין היתר את תפקידיו בחברה

בין הדירקטוריון בחן כי  ה.תרומתו לחברה ועמידת החברה ביעדיה כתוצאה מתפקודו של מר עוז בחבר

יתר, מר עוז מנהל את החברה הלכה למעשה, מוביל את פעילותה העסקית, פיתוחה העסקי, שיווק 

ומכירת מוצריה אשר נמצאים בשלבי השיווק והמכירה, קידום שיתופי פעולה עם שותפים קיימים 

  על פי תשקיף זה. ופוטנציאלים של החברה ואת הליכי גיוסי ההון של החברה, לרבות הגיוס 

המפורטים לעיל וכן בהתחשב, תפקידים בהתחשב, בין היתר, במכלול ה, החברה דירקטוריון לדעת

  בכישוריו, ניסיונו ותרומתו של מר עוז לחברה, תגמולו של מר עוז הינו הוגן וסביר ביחס לתרומתו לחברה. 

  

יחד עם ר ופיתוח, סמנכ"ל תפעול ודירקטורית בחברה: הגברת קדרון קסמנכ"ל מח – קדרון עינת הגברת

  8.1.3לגברת עינת קדרון, ראו סעיף לפרטים בדבר התגמול שניתן נמנית על מייסדי החברה. מר יריב עוז 

  .להלן

לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול של הגברת קדרון בחן דירקטוריון החברה, בין היתר את תפקידה 

בחברה, תרומתה לחברה ועמידת החברה ביעדיה כתוצאה מתפקודה של הגברת קדרון בחברה. 

של החברה, והתפעול הפיתוח  ,את פעילות המחקר תיתר, הגברת קדרון מנהלההדירקטוריון בחן כי בין 

הינה אחד החלקים החשובים בחברת מחקר ופיתוח כמו החברה, מובילה את פיתוח הטכנולוגיה של  אשר

  אשר נמצאים בשלבי השיווק והמכירה. של החברה ומכירת מוצריה ותומכת בשיווק החברה 

בהתחשב, בין היתר, במכלול התפקידים המפורטים לעיל וכן בהתחשב, , החברה לדעת דירקטוריון

של הגברת קדרון הינו הוגן וסביר ביחס  הסיונה ותרומתה של הגברת קדרון, תגמולבכישוריה, ני

  לתרומתה לחברה. 

   

אור מעניק את שירותיו לחברה, באמצעות  –בן  מרסמנכ"ל הכספים של החברה.  – אור –אורי בן  מר

"), אשר הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית CFO(להלן בס"ק זה: " .CFO Direct Ltdחברת 

  להלן בתשקיף זה.  8בפרק  8.1.4 סעיף ראו, CFO לחברת שניתן הגמול בדבר לפרטיםהמצויה בבעלותו. 

אור בחן דירקטוריון החברה, בין היתר את  –בן  מרו CFO חברתבחינת והערכת תנאי התגמול של  לצורך

 אור בחברה - דת החברה ביעדיה כתוצאה מתפקודו של מר בן תפקידיו בחברה, תרומתו לחברה ועמי

. הדירקטוריון בחן לשביעות רצונו כי בין יתר, לחברה CFOוכתוצאה מהשירותים הניתנים על ידי חברת 

הפיננסי  והפן, תזרימים, תמחירים כספיים וחותד, לרבות, בחברה הכספים תחום על אחראיאור  –מר בן 

-להלן, בן 8.1.4.2בסעיף  יצוין כי כמפורטגיוסי ההון של החברה, לרבות הגיוס על פי תשקיף זה.  הליכישל 

ש"ח בקשר עם  40,000בסך כולל של ,  לו הוא זכאי נוסף, מעבר לתגמול החודשיאור יהא זכאי לתגמול 

  .בכפוף להצלחתה ,ההנפקה על פי תשקיף זה

, במכלול התפקידים המפורטים לעיל וכן בהתחשב, דירקטוריון החברה, בהתחשב, בין היתר לדעת

 הוגן הינו CFOחברת  ושלאור  – בןשל מר  תגמולה, לחברהאור  -  בןבכישוריו, ניסיונו ותרומתו של מר 

   .וסביר

  

עוד יצוין כי בכוונת החברה לפעול לאשר לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה פוליסת ביטוח נושאי 

בחברות ציבוריות וכן לאשר את הכללתם בכתבי שיפוי והכל בהתאם משרה ודירקטורים כמקובל 

  להוראות הדין והנחיות רשות ניירות ערך, ככל שתהיינה.
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במהלך שנת האמורים לעיל, התגמול אשר שולם לכל אחד ממקבלי התגמול , הדירקטוריון להערכתככלל, 

פעילות  בתחום המקובל בשיעור הינם 2013 ביוני 30החודשים שהסתיימו ביום שת ובמהלך ש 2012

  .ן בנסיבות הענייןוהוג סביר ווהינ החברה טובת את םהולהחברה החברה, התגמול 

 לתשקיף.  8בפרק  8.1לפרטים בדבר התגמול בפועל ששולם למקבלי התגמול ראו סעיף 

  
  

 פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד .10
ניירות הערך של החברה נכון למועד התשקיף לא מכהן בחברה מבקר פנים. עם רישומן למסחר של 

  .בהתאם להוראות הדיןבבורסה תפעל החברה למינויו של מבקר פנימי 

  
  

 גילוי בדבר שכר רואה החשבון המבקר .11
 חייקין סומךרואה החשבון המבקר של החברה הינו 

  

 להלן פרטים בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקרים: 

 
  שעות אלפי דולר  שנה/תקופה

 שירותי ביקורת 70 3 2010
  ם אחרים שירותי - - 2010
  שירותי ביקורת 120 5  2011

  שירותים אחרים 337  2011 
  שירותי ביקורת 590 33  2012

  שירותים אחרים --  2012 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד - חלק ד'

  

 אומדנים חשבונאים קריטיים .12

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות 

  ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות.

מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים  החברה

סיכון משמעותי לביצוע  קייםיהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם 

בגין בעיקר הם במהלך שנת הכספים הבאה,  התחייבויותבספרים של  ןהתאמות מהותיות בערכ

  למדען הראשי ועסקאות תשלום מבוסס מניות.לתמלוגים ההתחייבות 

 מניות מבוסס תשלום עסקאות

  

 מחיר את כוללות המודל הנחות. בינומיההוגן של כתבי אופציה לעובדים נמדד באמצעות מודל  השווי

(בהתאם לסבבי השקעה בחברה והערכת שווי החברה), מחיר המימוש של המכשיר,  המדידה למועד המניה

 ניסיון בסיס(על  המכשירים של הצפוי החיים אורך), חברות מדגם לציבורתנודתיות צפויה (על בסיס 

 סיכון חסרת ריבית ושיעור צפויים דיבידנדים), האופציה בכתב המחזיקים של הכללית וההתנהגות העבר

 בחשבון נלקחים אינם שוק תנאי שאינם ביצוע ותנאי שירות תנאיארה"ב).  ממשלת חוב אגרות בסיס(על 

עסקאות תשלום מבוסס מניות השפיעו על סעיף הוצאות המו"פ בחברה,  .ההוגן השווי קביעת בעת

 15 –, ו 2012אלף דולר בשנת  81, 2013 ביוני 30אלף דולר בשלושה חודשים שנסתיימו ביום  37כדלקמן: 

  .2011אלף דולר בשנת 

  

לפירוט בדבר אומדן ההתחייבות לתמלוגים למדען הראשי  – מדען הראשיתמלוגים לאומדן ההתחייבות 

שינויים לעומת תחזית תחזית ההכנסות ופירוט בדבר לוהערכת השווי המצורפת לתשקיף זה בראו 

  .")הערכת השווי(להלן: " ת השווי האמורהכלהער 6.3 הכנסות קודמות, ראו בסעיף

יצוין כי , 1970-) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל 2ב (ב)(8בהתאם לתקנה 

בהתאם להסכם ההתקשרות בין החברה ובין מעריך השווי שביצע את הערכת השווי, נקבע בין היתר כי 

 תניית(להלן: " יף זהחלק מהותי משכר טרחתו של מעריך השווי, הותנה בהצלחת ההנפקה על פי תשק

עם זאת וכפי שנמסר לחברה על ידי מעריך השווי, שכר טרחתו בגין הערכת השווי . ")הנוסף התשלום

התשלום הנוסף ולאור  של מעריך השווי. על אף תנייתאינו מהותי ביחס להיקף פעילותו הכללית 

החברה  העובדה ששכר טרחתו הכולל של מעריך השווי אינו מהותי ביחס להיקף פעילותו הכללית,

מובהר כי תניית התשלום הנוסף . סבורה שלא מתקיימת תלות בינה ובין מעריך השווי בנסיבות העניין

פיכך מעריך השווי לא החברה לא בחנה התקשרויות עם מעריך שווי נוסף ל ,הוצעה על ידי החברה

  הועדף על פני מעריכי שווי אחרים. 

 מידע בגדר הינןהשווי)  בהערכת כמפורט( החזויות ההכנסות נתוני בדבר החברה הערכת כי, מובהר

, משכך הגדלת היקף הלקוחות. על, היתר בין, המתבסס ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה

) החברה שהעריכה מכפי שונה באופן להתממש או( חלקה או כולה, להתממש שלא עלולה זו הערכה

) שינויים בדרישות רגולטוריות ו/או 1( -מ סיבות וביניהן ממספר כתוצאה וזאתלרבות מהותית מהצפוי 

( אי עמידת החברה בדרישות רגולטוריות; ) פיתוח מוצרי הרפואה המצוים בשלב המו"פ יתבטל ו/או 2 ׁ



 10מיום  -) לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 6טיוטה מספר לציבור ( 1טיוטה מספר 
  2013נובמבר ב
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) חוסר הצלחה להתקשר עם לקוחות נוספים מעבר ללקוחות 3; (למצופהיידחה ו/או יתארך מעבר 

  .הקיימים של החברה וכיו"ב

  

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי .13

, הגישה החברה בקשה למדען הראשי במשרד הכלכלה, לפיה, היא מבקשת 2013בנובמבר  8ביום 

לבחון אפשרות לפעול לפיתוח במשותף, יחד עם חברה מסחרית ואוניברסיטה מיוון, של מוצר 

למיפוי שומות באמצעות מכשיר הסלולרי, זאת בין היתר, בשיתוף ובהתבסס על הטכנולוגיה 

ם. החברה בוחנת עדיין את ההצעה האמורה לשיתוף פעולה בפיתוח שמפתחת החברה בתחו

  טרם קיבלה החלטה אם להשתתף בפיתוח כאמור לעיל או אם לאו.וכאמור, על כל היבטיה 

  

  

  

  .2013בנובמבר  10 הדוח אושר על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 

  

  

  

                                  

  יריב עוז                               ערבה מוהר (הון)                 

  ודירקטור מנכ"ל                              יון החברה דירקטורו"ר י              
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  ניהול החברה - 7פרק 

   1דירקטוריון החברה  7.1

  ,הון )מוהר(ערבה   שם
 2יו"ר דירקטוריון

עידן וולס, 
  2דירקטור

בנימין ברודר, 
  2דירקטור

עופר יונך, 
  2דירקטור

יריב עוז, דירקטור 
  2ומנכ"ל

עינת קדרון, 
דירקטורית וסמנכ"ל 

  2תפעול ופיתוח

שם באנגלית 
כפי שמופיע 

  בדרכון

Mohar Arava  Idan Vales  Benjamin 
Broder 

Ofer Yonach Yariv Oz  Einat Kidron 

  031801814  025043381  054269782  303997126  033658246  034260976  מספר זיהוי

  03/09/1974  20/01/1973  21/9/1956 29/11/1963  08/01/1977 14/09/1977  תאריך לידה

מען להמצאת 
  דין- כתבי בי

, 7ישראל  גיבורי  , רעננה5היצירה 
  פולג, נתניה

, בית 8הרקפת 
  שמש

 17אלוני נסים 
  ת"א

  , רעננה5היצירה   , רעננה5היצירה 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות
חברות בוועדה 
או וועדות של 
  הדירקטוריון

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

האם הינו 
דירקטור בלתי 

תלוי או 
דירקטור חיצוני 

  כהגדרתו 
בחוק החברות, 

  1999-התשנ"ט
(להלן: "חוק 

  חברות")

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

האם חבר 
דירקטוריון זה 

הנו בעל 
מומחיות 

חשבונאית  
ופיננסית או 

כשירות 
  3מקצועית

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

                                                 
  כל דין.הוראות בכפוף להצלחת ההנפקה, בכוונת החברה לפעול למינוי דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון עד שלושה חודשים ממועד ההנפקה ובכפוף ל 1
  לעיל. 3.4.1בחברה בניירות הערך של החברה נכון למועד התשקיף ומיד לאחר ההנפקה על פי התשקיף, ראו סעיף ושאי משרה ונלפירוט בדבר אחזקות הדירקטורים  2
   דירקטוריון החברה טרם דן האם הדירקטורים הינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. 3
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 2-ז
 

  ,הון )מוהר(ערבה   שם
 2יו"ר דירקטוריון

עידן וולס, 
  2דירקטור

בנימין ברודר, 
  2דירקטור

עופר יונך, 
  2דירקטור

יריב עוז, דירקטור 
  2ומנכ"ל

עינת קדרון, 
דירקטורית וסמנכ"ל 

  2תפעול ופיתוח

האם הינו 
דירקטור חיצוני 

  מומחה
  
  

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

האם הדירקטור 
הנו עובד של 
התאגיד, של 
ו חברה בת א

חברה קשורה 
שלו או של בעל 

  עניין בו

  כן.
 הגב' ערבה מוהר

, מכהנת (הון)
כנושאת משרה 
בכירה בחברה 

בבעלות ובשליטה 
מלאה של בנו של 

בעל השליטה 
בחברה (בשרשור 

  סופי).

  כן
מר עידן ולס, מכהן 

כנושא משרה בכירה 
בחברות פרטיות 

וציבוריות בבעלות 
ובשליטה (בשרשור 

סופי) של בעל 
  טה בחברה.השלי

  כן
מר בנימין ברודר, 

מכהן כנושא 
משרה בכירה 

ומועסק בחברות 
פרטיות בבעלות 

ובשליטה של בעל 
  השליטה בחברה.

  עובדת בחברה -כן  מנכ"ל החברה -כן  לא

  2010אוגוסט   2010אוגוסט    2010אוגוסט    2010אוגוסט   2010אוגוסט    2010אוגוסט   תחילת כהונה
בוגר משפטים   השכלה

רסיטת תל אוניב
אביב, מוסמך 

משפטים 
אוניברסיטת 

מיאמי, פלורידה, 
  ארה"ב

עורכת דין 
מוסמכת בישראל 
וכן במדינת ניו 

  יורק בארה"ב

משפטים, עו"ד, 
  אוניברסיטת ת"א

-בוגר בכלכלה מ
University of 

London  

בוגר מדעי 
המדינה, 

  אוניברסיטת ת"א

תואר ראשון 
בהנדסה מהטכניון 
ותואר שני 

הול בהנדסה וני
מאוניברסיטת 

ת"א. התמחות 
 באלקטרואופטיקה

תואר ראשן ושני -
מהטכניון בפקולטה 

  להנדסת חשמל.
קורס דירקטורים -

מהפקולטה לניהול 
באוניברסיטת תל 

  אביב, להב

 5-עיסוק ב
השנים 

  האחרונות

ל, יועצת "סמנכ
משפטית 
חברת ומזכירת 

אלעד אירופה 
  בע"מ 

יועץ  – 2010 -נוכחי
  אסטרטגי 

  
ג הבעלים צינ

בקבוצת תשובה 
(באמצעות תשלוז 
השקעות ונכסים 

 EL- Ad -בע"מ ו
US holdings ,(  

יועץ אסטרטגי לדלק 

דירקטור ורואה 
חשבון בקבוצת 

  תשובה.

השקעה בחברות 
  באופן פאסיבי

 – 2010 -נוכחי
  החברה  מנכ"ל

מנהל  – 2005-2009
מוצר ומנהל 
פרויקטים בחברת 

Dblur העוסקת ,
בפיתוח מצלמות 

  לשוק הסלולר. 

מנהלת  - 2010 -נוכחי
מחלקת המחקר 

  והפיתוח של החברה. 
מהנדסת  -2005-2009

אלגוריתם ומהנדסת 
, Dblurמערכת בחברת 

העוסקת בפיתוח 
מצלמות לשוק 

  הסלולר. 



 )2013נובמבר ב 11 אביב בע"מ מיום-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל 6טיוטה מס' לציבור ( 1טיוטה מס' 
 

 

 3-ז
 

  ,הון )מוהר(ערבה   שם
 2יו"ר דירקטוריון

עידן וולס, 
  2דירקטור

בנימין ברודר, 
  2דירקטור

עופר יונך, 
  2דירקטור

יריב עוז, דירקטור 
  2ומנכ"ל

עינת קדרון, 
דירקטורית וסמנכ"ל 

  2תפעול ופיתוח

מערכות אנרגיה 
בע"מ, דלק קידוחים 
שותפות מוגבלת 
ואבנר חיפושי נפט 

  .שותפות מוגבלת
חברות בהן 
מכהן/כיהן 

 5- ירקטור בכד
השנים 

  האחרונות

חברות פרטיות 
בקבוצת אלעד 

תשובה 
בפלורידה, 

  ארה"ב

אלעד ישראל 
מגורים בע"מ, 

ידורי קשת בע"מ, ש
חברת החדשות 

הישראלית בע"מ, 
וולס יעוץ בע"מ, 

דלק מערכות 
אנרגיה בע"מ, שרון 

תשובה אחזקות 
) בע"מ, דלק 2011(

ואנה  נדל"ן בע"מ
אפריל נדל"ן 

 2012החזקות 
  .בע"מ

אפריל אם.איי 
סוכנות לנדל"ן 
-בע"מ, אפריל

תשובה אג"ח 
) בע"מ, אור 2007(

דורי בע"מ, 
א.מ.ת.ש השקעות 
בע"מ, אלעד אסיה 

בע"מ, אתר דר 
חברה לבנין 

והשקעות בע"מ, 
אתרי שרון חברה 

לפיתוח ולהשקעות 
נדלן בע"מ, אתרי 

) 1998שרון ני"ע (
בע"מ, גני זכרון 
בע"מ, גרין הון 

"מ, סיכון בע
טי.ג'י.אי השקעות 

בע"מ, 
י.ת.אמריקה 

ישראל 
אינווסטמנט 

בע"מ, י.ת אפריל 
פיננסיים בע"מ, 

כרמי אור בע"מ, 
כרמי דור בע"מ, 

לויאל וויט עסקים 
בע"מ, מאי נדל"ן 

קפיטל 
אינווסטמנט 

בע"מ, מורדות 

עופר יונך שירותים 
פיננסיים בע"מ 
-ונכסי פנינה (טר

  יין) בע"מ 

חברה דירקטור ב
אמריקאית בשם 

PLC Diagnostic .  
  

  לא 
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  ,הון )מוהר(ערבה   שם
 2יו"ר דירקטוריון

עידן וולס, 
  2דירקטור

בנימין ברודר, 
  2דירקטור

עופר יונך, 
  2דירקטור

יריב עוז, דירקטור 
  2ומנכ"ל

עינת קדרון, 
דירקטורית וסמנכ"ל 

  2תפעול ופיתוח

זכרון בע"מ, מרכז 
מסחרי זכרון 

בע"מ, ניהול גני 
השרון בע"מ, נוף 
ן זכרון בע"מ, קניו

בית אליעזר בע"מ, 
שרון תשובה 

השקעות בע"מ, 
ת.א קפיטל בע"מ, 
ת.ש.א.י השקעות 

והחזקות בע"מ, 
תשלו"ז החזקות 
והשקעות בע"מ, 

תשלו"ז השקעות 
) בע"מ, 1993(

תשלו"ז כפר סבא 
בע"מ, תשלוז מבני 

תעשיה קרית 
שמונה בע"מ, 

תשלו"ז נכסים 
בע"מ, תשלו"ז 

פולג בע"מ, תשרי 
אשקלון בע"מ, 

י בניה ופיתוח תשר
בע"מ, תשרי בניה 
וניהול פרוייקטים 

בע"מ, תשלו"ז 
פיננסים 

בע"מ.אלעד 
אירופה בע"מ, 

אלעד גלובל בע"מ, 
El Ad Group 

Hungary KFT ,
E.F.E Barbados 

inc. אנה אפריל ,
נדל"ן החזקות 

  בע"מ. 2012



 )2013נובמבר ב 11 אביב בע"מ מיום-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל 6טיוטה מס' לציבור ( 1טיוטה מס' 
 

 

 5-ז
 

  ,הון )מוהר(ערבה   שם
 2יו"ר דירקטוריון

עידן וולס, 
  2דירקטור

בנימין ברודר, 
  2דירקטור

עופר יונך, 
  2דירקטור

יריב עוז, דירקטור 
  2ומנכ"ל

עינת קדרון, 
דירקטורית וסמנכ"ל 

  2תפעול ופיתוח

קרבה 
משפחתית לבעל 

עניין אחר 
  בחברה

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

האם הינו 
דירקטור 

שהחברה רואה 
אותו כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית לצורך 
עמידה במספר 
המזערי שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

  )12(א)(92

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

האם הינו 
ימה מורשה חת

  עצמאי

  לא  לא  לא  לא  לא  לא



 11 אביב בע"מ מיום-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל 6טיוטה מס' לציבור ( 1טיוטה מס' 
 )2013נובמבר ב

 
 

 6-ז
 

  נושאי משרה בכירה  7.2

  

  , סמנכ"ל הכספיםאור-בןאורי   שם
שם באנגלית כפי 
  שמופיע בדרכון

Uri Ben ‐ Or 

  027867753  מספר זיהוי
    תאריך לידה

התפקיד שהוא 
ממלא בתאגיד, 

בחברה בת שלו, 
בחברה קשורה שלו  

  או בבעל עניין בו

  סמנכ"ל הכספים של החברה

תאריך תחילת 
  כהונה

  2010ספטמבר 

  המכללה למנהל  –בוגר מנהל עסקים  השכלה
  אוניברסיטת בר אילן –מוסמך מנהל עסקים 
  המכללה למנהל –מוסמך ראיית חשבון 

השנים  5-עיסוק ב
  האחרונות

  -  CFO Direct LTD- Financial Directors מנכ"ל 
 שנים 6

 שנים 12 - מ"בע גליקומיינדס כספים ל"סמנכ
  6  - מ"בע פרמצבטיקה ביונדווקס כספים ל"סמנכ
 שנים
 שנים 3 - מ"בע ווידמד כספים ל"סמנכ
 שנים 1.5 - מ"בע טרייד גלובליקום כספים ל"סמנכ
 שנים 3 - .אינק מדיקאל טופספין כספים ל"סמנכ
 שנים 1.5 - מ"בע אינטרקיור כספים ל"סמנכ
 שנה - החזקות ביו הדסית אל בי אייץ כספים ל"סמנכ
  שנה  - מ"פרוקוגניה (ישראל) בע כספים ל"סמנכ
 0.5  - מ"בע אינדסטריס מדיקל די כספים ל"סמנכ
  שנה

האם הוא בעל עניין 
בתאגיד או בן 

משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר 

או של בעל עניין 
  בתאגיד

  לא

האם הינו מורשה 
  חתימה עצמאי

  לא
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  1לדירקטוריון החברההוראות תקנון החברה המתייחסות  7.3

  

  :תקנון ההתאגדות של החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון  

  

ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי -ספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם עלמ 7.3.1

ורים , ובכללם הדירקטחברים 12חברים ולא יעלה על  ארבעהמובלבד שלא יפחת , המניות

  כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד. .החיצוניים

  

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית. כל   א.  7.3.2

 דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה. 

האסיפה יכולה ידי האסיפה כאמור, אך - כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על  ב.  

  לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה. 

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא   ג.  

אחר כדירקטור בחברה. (שאינו תאגיד) רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם 

את עמדתו לפני לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא 

  האסיפה הכללית.

  

לשמש כדירקטור ממלא מקומו (שאינו תאגיד) דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם   א.  7.3.3

לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר ). דירקטור חליף""בדירקטוריון (להלן: 

 להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר

על פי דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, 

ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת 

דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני 

בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או

הדירקטור המוחלף. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף 

 קטן (א) זה בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק.

זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת יהא כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, הוא   ב.  

של הדירקטור לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל  דירקטוריון (בלא שלילת זכותו

 ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה. 

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן - לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב  ג.  

  לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור.

א זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור דירקטור שמינה דירקטור חליף יה  ד.  

") הודיע לחברה בכתב הדירקטור הממנהחליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן: "

על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה 

 כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.

  יעשו בהודעה בכתב לחברה.כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו י  ה.  

                                                 
   .סדות החברה, על פי כל דין, במולחברה ציבוריתבכפוף לאישור החלפת תקנון החברה לתקנון חדש המותאם  1
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 .ירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדשד  7.3.4

  

 שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ  7.3.5

  לחוק החברות. 229-231אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים   א.

  לחוק החברות. 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף   ב.

  א לחוק החברות.232ה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף במועד מתן הודע  ג.

  לחוק החברות. 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף   .ד

  אם הוכרז פושט רגל.  .ה

  במותו.  .ו

  אם  נעשה פסול דין.  .ז

  א לחוק החברות.245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף   ח.

  

ירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם אם תתפנה משרת ד  7.3.6

פחת מספר . )לעיל 7.3.1בסעיף כאמור של דירקטורים המספר המינימאלי ( 4-אינו פחות מ

, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מהמספר המינימאלי כאמור לעילהדירקטורים 

 קטורים נוספים.כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דיר

  

 ראש פיםוסאו דירקטורים נהדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור   7.3.7

 12עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על  נויכה

  חברים.

 

האישורים הנדרשים על פי דין.  ירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלתדה  7.3.8

דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאותיו הסבירות הקשורות 

 בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.

  

אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל ות שני דירקטורים חיצוניים, חבחברה יכהנו לפ  7.3.9

כמשמעותן בתקנות שהותקנו מחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית מו

לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין ויחולו לחוק החברות,  240סעיף מכוח 

  ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.כהונתם, 

  

ח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפק  7.3.10

 תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

  

הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולועדה מועדות הדירקטוריון,   7.3.11

 בכפוף למגבלות על פי דין.
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סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן הדירקטוריון רשאי ליטול   א.  7.3.12

והכל על פי שיקול דעת שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, מסוים, 

 הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין  ב.  

מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות 

  הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

  נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.  ג.  

  

 שים.) חוד3דירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה (ה  7.3.13

  

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי  דירקטור אחד י  7.3.14

 לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט. 

  

פה, בשיחה טלפונית, בכתב - ל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעלכ  א.  7.3.15

י), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן (לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרונ

חברי רוב לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו יום עסקים אחד לפחות 

על מועד קצר יותר  , במקרים דחופים,הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה)

 או על התכנסות ללא הודעה. 

) והמעונין לקבל בתקופת טור נעדר""דירקדירקטור היוצא את גבולות ישראל (להלן:   ב.  

ניתן יהיה להודיע לו פרטים מספיקים לכך שעדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה יה

עדרותו (דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל יעל ישיבת הדירקטוריון בתקופת ה

מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: 

  ).הזכאים לקבל הודעה""דירקטורים 

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך שהותו   ג.  

מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא 

  על פי תקנון החברה.כוח, שמונה 

רקטור נעדר הזכאי תרשומת של מזכיר החברה תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדי  ד.  

  ה.לקבל הודע

  

הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל ה  7.3.16

 הנושאים שעל סדר היום.

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים 

כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש  שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן

  הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

  

 הזכאים לקבל הודעה רוב חברי הדירקטוריוןהמניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה   7.3.17

בת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיואשר 

 בפתיחת הישיבה.
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ל אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר ע

  הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

  
ירקטוריון ראש הד- ושבי .דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון  7.3.18

ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת 

בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מבינהם לשמש יושב ראש הישיבה, 

 לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.

  

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.  .לחלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיה  7.3.19

  ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.-ליושב

  

לעיל, תהיה לה הרשות  7.3.17ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, כהגדרתו בסעיף כ  7.3.20

לפי הוראות תקנון לקיים את כל הסמכויות, ייפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, 

 ידיו דרך כלל.- החברה, בידי הדירקטוריון או המופעלים על

  

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל   7.3.21

 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

  

ל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים דירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועה  7.3.22

שלא להתכנס  לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו

לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, 

ריון פרוטוקול ויצרף וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטו

  לו את חתימות הדירקטורים.

" יכולה שתהיה בצירוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר חתימת דירקטורלעניין זה, "  

הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף 

 תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.

    

ידי ישיבת - פי החלטת הדירקטוריון או על- ידי או על-פוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו עלכ  7.3.23

המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות (שאינו תאגיד) ידי אדם -ועדה של הדירקטוריון או על

תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם, בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים 

משמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו ה

  היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

  

דירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה ה   7.3.24 

אינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ מסמכויותיו, לא יכהן מי ש

לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק 

, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות החברההחברות והוראות תקנון 

  לפחות. כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים
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, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל לעיל 7.3.24סעיף ל ועדה שתוקם כאמור בכ   7.3.25

ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי - ההוראות שתיקבענה על

הן לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהחברה ההוראות הכלולות בתקנון 

  ידי הדירקטוריון.-מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על

  

עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת ו   7.3.26

החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו הדירקטוריון. 

  טורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.לידיעת הדירק

  

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע    7.3.27

 בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

י ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על יד  

אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור 

או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה נתמנה 

  כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

  

    1שיפוי וביטוח נושאי משרה לפטור הוראות תקנון החברה המתייחסות 7.4

  

  חברה רשאית, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב  -פטור 7.4.1

, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור לעילעל אף האמור  הפרת חובת הזהירות כלפיה.

 רותכמשמעותה בחוק החב מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה,

חברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל ה -ביטוח 7.4.2

  עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

  הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  א)(

בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל   ב)(

  שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

   ;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר  ג)(

  .כל דיןפעולה אחרת המותרת בביטוח על פי   (ד)

לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של  7.4.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  7.4.3

  בהוצאות בהם יישא נושא המשרה, לפי העניין, כדלקמן: נושא משרה בה הכרוכה בתשלומים או

                                                 
 בפרק זה לעיל. 1ראו ה"ש  1
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(א) הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך" שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, 

 1ט'-ו 4, ח'3הליך לפי פרקים ח' –" הליךלעניין סעיף זה " ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

  בחלק התשיעי לחוק החברות.  והליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחוק ניירות ערך

לחוק ניירות  4)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד(א)(52(ב) תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 

 ערך.

בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות בדיעבד החברה רשאית לשפות נושא משרה בה  -שיפוי 7.4.4

 ף היותו נושא משרה בה:  עקב פעולה שעשה בתוקאו שהוציא להלן, שהוטלה עליו  )ועד ((א) 

פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה -חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על  (א)

  או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או   ב)(

לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת  הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת

כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא 

הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

  –; בפסקה זו או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית

משמעו סגירת התיק  –הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית סיום     

חוק  –(בסעיף קטן זה  1982- לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 62לפי סעיף 

לחוק סדר  231סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 

  הדין הפלילי;

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך  –" ית כחלופה להליך פליליחבות כספ"    

, קנס על עבירה 1985-פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

  שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

עורך דין, שהוציא נושא משרה או שחויב בהן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת   (ג)

בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום 

מחשבה הוכחת פלילי ממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת 

  פלילית. 

לעיל, שהתנהל בעניינו, לרבות  א(א)152הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך", כהגדרתו בתקנה   (ד)

  הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לחוק  4)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד(א)(52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף     (ה)

  ניירות ערך.

  .כל דיןחבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי   )ו(

לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט בס"ק נושא משרה  להתחייב מראש כלפיחברה רשאית ה 7.4.5

לשפות נושא משרה בה כאמור  (ו) לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש7.4.4(ב) עד 7.4.4

(א) לעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור  7.4.4בסעיף 
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ולסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע  פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי,

כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות 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.

שיפוי הכולל שתשלם החברה (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם בכל מקרה סכום ה 7.4.6

יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה) לכל 

נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על 

חותיה הכספיים המאוחדים האחרונים כפי שיהיו נכון מההון העצמי של החברה לפי דו 25%

   .מיליון דולר ארה"ב, לפי הגבוה 2.5או  למועד השיפוי
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  פרטים נוספים 7.5

  

 , רעננה5היצירה   -  המשרד הרשום של החברה 7.5.1

  

, מגדל 11רך מנחם בגין , דעורכי דין –משרד שמעונוב ושות'   -   עורכי הדין של ההנפקה 7.5.2

 רמת גן.), 23(קומה  רוגובין תדהר

  

  , תל אביב.17, רואי חשבון, רחוב הארבעה סומך חייקין  -    רואי החשבון של החברה 7.5.3

              



 11 אביב בע"מ מיום-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל  6לציבור (טיוטה מס  1טיוטה מס' 
 )2013בנובמבר 

 

  1-ח

  בחברהונושאי משרה בכירה בעלי ענין  – 8פרק 

  

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1
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  2-ח

   תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1.1

כל אחד לועד בסמוך למועד התשקיף,  2013ביוני  30חודשים שנסתיימה ביום שה ובתקופה של ש 2011-2012 בשניםלהלן פירוט הסכומים ששילמה החברה 

 בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בתאגיד, בתאגיד או בתאגיד בשליטתונושאי המשרה הבכירה מבין ביותר בעלי התגמולים הגבוהים  1חמשתמ

   :2תנו על ידי אחראו בתאגיד בשליטתו, בין אם התגמולים ניתנו על ידי התאגיד ובין אם ני

  (*)ועד בסמוך למועד התשקיף 2013 ביוני 30 ביום שנסתיימה חודשיםששה  של בתקופה
 אלפי דולר ארה"ב)ב( תגמולים אחרים  אלפי דולר ארה"ב)ב( תגמולים בעבור שירותים  מקבל התגמוליםפרטי 

אלפי בסה"כ (
  תפקיד  שם  )דולר ארה"ב

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקות בהון 

נכון התאגיד 
למועד 
 התשקיף

(לפני 
  ההנפקה)

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
  מניות

 דמי ניהול
דמי 
   ייעוץ

 עמלה
שירותים 
 משרדיים

  )4( אחר  דמי שכירות ריבית

דירקטור   )1( יריב עוז
  ומנכ"ל

  מלאה
15.45%  -  -  -  95  -  -  -  -  -  10  105  

עינת קדרון 
)2(  

דירקטורית, 
סמנכ"ל מחקר 

ופיתוח 
 וסמנכ"ל תפעול

  מלאה

15.45%  88  -  -  -  -  -  -  -  -  9  97  

אור -אורי בן
)3(  

בימים   סמנכ"ל כספים
ובשעות 

כפי 
  שיידרש

-  -  -  -  21  -  -  -  -  -  -  21  

  
  .)2013באוקטובר  31(עד ליום  (*) סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה

  
בע"מ, אשר למיטב ידיעת  מעמיד שירותי פיתוח וניהול כללי לחברה בתפקיד מנכ"ל החברה באמצעות חברת יוני איקס טכנולוגיות עוז) מכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בחברה. "יריב"יריב עוז (להלן:  מר .1

 להלן. 8.1.2לפרטים נוספים בקשר עם תנאי כהונתו בחברה ראו בסעיף  .בחברה כדירקטור כהונתו בגין נוסף תגמול מקבל אינו יריב כי יצויןובשליטתו המלאה.  בבעלותוהחברה, הינה 
לפרטים נוספים בקשר עם  .בחברה כדירקטורית כהונתה בגין נוסף תגמול מקבלת אינה עינת כי יצוין. בחברה וכדירקטורית תפעול"ל סמנכ, ופיתוח מחקר"ל כסמנכ מכהנת") עינת(להלן: " קדרוןעינת  גברת .2

 להלן. 8.1.3תנאי כהונתה ראו בסעיף 
אור יהא זכאי -להלן, בן 8.1.4.2כמפורט בסעיף . ")אור-בן: "להלן( CFO ל"מנכ, אור-בן אורי מר באמצעות כספים ניהול שירותי לחברה") CFO(להלן: " .CFO Direct Ltd מעניקה 2010 ספטמבר מחודש החל .3

 .להלן 8.1.4 סעיף ראה, הכספים ניהול שירותי העמדת אודות נוספים לפרטיםש"ח בקשר עם ההנפקה על פי תשקיף זה ובכפוף להצלחתה.  120,000לתגמול בסך כולל של 
 לנושא המשרה.נייד וכן החזר ארוחות צהריים טלפון ו עלות העמדת רכב -אחר  .4

                                                 
 יצוין כי נכון למועד התשקיף מכהנים בחברה שלושה נושאי משרה בלבד כמפורט בטבלה דלעיל. 1
ף זה. לפרטים אודות הסכמי העסקה קיבכוונת החברה לפעול להתקשר עם נושאי המשרה בהסכמי העסקה חדשים (עד למועד קבלת היתר), אשר יכנסו לתוקף בכפוף להצלחת ההנפקה נשוא תש  2

  להלן. 8.1.4 - 8.1.2החדשים ראו סעיף 
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  3-ח

  
  

 (*)2012שנת 
 אלפי דולר ארה"ב)ב( תגמולים אחרים  אלפי דולר ארה"ב)ב( תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

אלפי ב(סה"כ 
  תפקיד  שם  )דולר ארה"ב

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקות בהון 

נכון התאגיד 
למועד 
  התשקיף

  מענק שכר
תשלום 
 מבוסס
  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

 עמלה
שירותים 
 משרדיים

  )5( אחר  דמי שכירות ריבית

  122  17  -  -  -  -  -  105  -  -  -  15.45%  מלאה  דירקטור ומנכ"ל   יריב עוז
דירקטורית,   עינת קדרון

סמנכ"ל מחקר 
ופיתוח  וסמנכ"ל 

  מלאה  תפעול

15.45%  100  -  -  -  -  -  -  -  -  14  114  

בימים   כספיםסמנכ"ל   אור-אורי בן
ובשעות 

כפי 
  שיידרש

-  -  -  -  13  -  -  -  -  -  -  13  

  
  .(*) סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה

 
 לנושא המשרה.נייד וכן החזר ארוחות צהריים טלפון ו עלות העמדת רכב -אחר  .5

 
 2011שנת 

 (באלפי דולר ארה"ב) אחריםתגמולים   (באלפי דולר ארה"ב) תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

(באלפי סה"כ 
  תפקיד  שם  דולר ארה"ב)

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקות בהון 

נכון התאגיד 
למועד 
  התשקיף

  מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
  מניות

דמי 
  ניהול

דמי 
  ייעוץ

 עמלה
שירותים 
 משרדיים

  ריבית
דמי 
  שכירות

  )6( אחר

  131  15  -  -  -  -  -  116  -  -  -  15.45%  מלאה  דירקטור ומנכ"ל   יריב עוז
דירקטורית,   עינת קדרון

מחקר סמנכ"ל 
ופיתוח וסמנכ"ל 

  מלאה  תפעול

15.45%  108  -  -  -  -  -  -  -  -  14  122  

בימים   סמנכ"ל כספים  אור-אורי בן
ובשעות 

כפי 
  שיידרש

-  -  -  -  9  -  -  -  -  -  -  9  
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  (*) סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה.
 

 לנושא המשרה.נייד וכן החזר ארוחות צהריים טלפון ו עלות העמדת רכב - אחר .6
  

  נכון למועד התשקיף, הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה אינם זכאים לתגמול.
  בכוונת החברה לפעול להעניק כתבי אופציה לדירקטורים המכהנים עד למועד ההנפקה.
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   3מר יריב עוזמנכ"ל החברה, התקשרות עם  8.1.2

 כללי ניהולפיתוח ו, התקשרה החברה בהסכם להעמדת שירותי 2010באוקטובר  13ביום   .א

 יוני(להלן: " חברת יוני איקס טכנולוגיות בע"מ עם") הניהול הסכםבס"ק זה: " (להלן

ל , אשר ח")איקס יוני(להלן: " , חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאה של יריב")איקס

בכפוף  4")הקובע המועד(להלן בס"ק זה: " 2010ביולי  13רטרואקטיבית החל מיום 

להשלמת ההנפקה תיכנס לתוקפה תוספת להסכם הניהול אשר מעגנת הסכמות חדשות בין 

  ב' להלן. 8.1.2החברה ובין הצדדים להסכם הניהול, כמפורט בסעיף 

, לפני כניסתה לתוקף של להניהו סכםההעיקריים של  ותנאי , בתמצית,להלן יפורטו

  :התוספת להסכם הניהול כאמור לעיל

") השירותים(להלן בס"ק זה: "יוני איקס תספק לחברה שירותי פיתוח וניהול כללי  .1

בחברה, בימים ובשעות כפי שיידרש בכירה באמצעות יריב אשר הינו נושא משרה 

 34,337וזאת בתמורה חודשית של  וכפי שיתחייב בהתאם לצרכי העבודה בחברה

, כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 5")התמורהש"ח, לא כולל מע"מ (להלן בס"ק זה: "

בין החברה ליוני איקס ו/או מי מטעמה, לרבות יריב, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד,  .

 .6 עצמאיויוני איקס תספק לחברה את השירותים כקבלן 

וללא תאריך חודשים מהמועד הקובע  24בת  ראשונית הינו לתקופה הניהול סכםה .2

, כאשר לאחריה כל צד יהא רשאי להפסיק את ")הקצובה התקופה(להלן: "סיום 

ההתקשרות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, בהודעה מוקדמת בכתב 

  .7")תקופת ההודעה המוקדמת: "בס"ק זה (להלן

ותישא בהוצאות אחזקתו והשימוש בו.  כמו  רכבהחברה תעמיד לרשות יוני איקס  .3

 ותישא בהוצאותיו הכוללות. איקס מכשיר טלפון ניידכן, החברה תעמיד לרשות יוני 

ימים בכל שנה קלנדארית (הן  22יוני איקס זכאית שלא ליתן את השירותים במשך  .4

  .)בשל חופשה של מר עוז ו/או חו"ח מחלה

לא לגלות כל ב יריב כמקובל לשמור בסודיות ויצוין כי במסגרת הסכם הניהול, התחיי .5

מידע, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע מקצועי, טכנולוגי, עסקי או 

מסחרי, של החברה או של מי מטעמה, או של כל חברת בת שלה או תאגיד קשור בה, 

בנוסף, התחייב שלא  ולנקוט באמצעי זהירות קפדניים לשמירת המידע האמור.

ו/או לצורך אחרים, אלא במסגרת עבודתו  לצורך עצמית שימוש במידע האמור לעשו

 . ")סודיות על לשמירה התחייבות(להלן: " עבור החברה

                                                 
כי בכפוף להשלמת ההנפקה מכוח תשקיף זה ובכפוף לכל דין, בכוונת החברה לכונן ועדת תגמול ולפעול להכנת  יצוין   3

לחוק  20שנקבע בהוראות המעבר והתחולה לתיקון  יתגמול לנושאי משרה בחברה בלוחות הזמנים כפ תוכנית
  .1999"ט התשנהחברות, 

 יריב הועסק לפיו הסכם, 2010 יולי מחודש יריבהאמורה מבטלת הסכם קודם שנחתם בין החברה לבין  התקשרותה   4
  "ל.מנכ בתפקיד החברה ידי על

  .השירותים מתן עם בקשר לשאת החברה תידרש בהן, והעקיפות הישירות ההוצאות כל את כולל   5
על אף האמור, יוני איקס תשפה את החברה בגין כל נזק, הוצאה או תשלום שיהיה על החברה לשאת בעקבות טענה    6

 .ו/או תביעה שעניינה קיומם של יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין יוני איקס ו/או מי מטעמה, לרבות יריב
לספק שירותים באופן סדיר לחברה. החברה רשאית לסיים את המתן בתקופת ההודעה המוקדמת תמשיך יוני איקס    7

השירותים בפועל לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת, ובלבד שהחברה תמשיך לשלם ליוני איקס את התמורה, 
 כהגדרתה להלן, עד לתום תקופת ההודעה המוקדמת.
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כי במשך תקופת ההתקשרות בין החברה ליוני איקס ובמשך תקופה  התחייב יריב  .6

, בכל הוא לא יעסוק בכל דרך שהיאחודשים לאחר תום תקופת ההתקשרות,  12של 

 יעסוק בחברה.הוא עוסק או עסק אשר מתחרה בעסקיה של החברה בתחומים בהם 

באופן מיידי ומלא כל רעיון, המצאה, פיתוח, יריב התחייב כי יגלה לחברה כמו כן,  .7

אשר ו/או חברות המוחזקות על ידה, שיטה ושכלול בתחומי העיסוק של החברה ידע, 

) במהלך תקופת ההתקשרות עם או לחוד ביחד עם אחריםעל ידו ( יעשו ו/או יהגו

(לרבות פטנטים, זכויות הקשורות עימה כל המצאה וכל זכויות קניין רוחני  החברה.

יוצרים, סימני מסחר, מדגמים וכל זכות הקשורה לנכסים בלתי מוחשיים) יהיו 

יריב ויתר על כל זכויות מכל סוג  רכושה הבלעדי של החברה ונעבריה עם היווצרם.

רבות כל זכויות קניין רוחני בקשר עם ההמצאות, לרבות ומבלי לגרוע, הזכות שהן, ל

 134שירות כאמור בסעיף בעד אמצעת לקבלת הכנסות ו/או תמלוגים ו/או כל תמורה 

, , אף לאחר סיום תקופת ההתקשרות עם החברה1967-לחוק הפטנטים, התשכ"ז

אופן בלתי חוזר את מלוא בנוסף, יריב המחה ב .והתחייב שלא לתבוע זכויות כאמור

זכויותיו (אם בכלל), לרבות זכויות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא, בכל המצאה 

 התחייבות(להלן: " כאמור כך שיהיה לרכושה של החברה ו/או הבאים במקומה

  .")רוחני לקניין בקשר

  

 התקשרות בתוספת להסכם הניהול אשר תוקפה מותנה בהשלמת ההנפקה  .ב

, אישרה 2013, אישר דירקטוריון החברה וביום __ בנובמבר 2013נובמבר ב 10ביום  

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה ויוני איקס 

עודכן ילהסכם הניהול לפיה בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,  בתוספת 

"). להלן יפורטו להסכם הניהול התוספת" :תוקן הסכם הניהול בין הצדדים (להלןיו

  :8התנאים העיקריים של התוספת להסכם הניהול 

תמורה תשלם החברה ליוני איקס בכפוף להשלמת ההנפקה נשוא תשקיף זה,  .1

התמורה (להלן: " אלפי ש"ח 41,170, בסך של בצירוף מע"מ כדיןכוללת חודשית 

הענקת שירותי הניהול יצוין כי התמורה החודשית כוללת תמורה בגין  .9")החודשית

 .10גילום כמקובל של הפרשות וזכויות סוציאליות על ידי יוני איקס וכן

כאמור לעיל, התוספת להסכם הניהול תיכנס לתוקפה עם השלמת ההנפקה ותהא  .2

"). הצדדים יהיו רשאים ההתקשרות תקופת(להלן: "חודשים  36בתוקף לתקופה בת 

ובמקרה כאמור יחולו  בכפוף לכל דין,, להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת

יהיה רשאי  להסכם הניהול, מובהר כי, כל צדעליה התנאים המפורטים בתוספת. 

וזאת במתן הודעה מוקדמת מכל סיבה שהיא, , את הסכם הניהוללהביא לסיום 

ימים מראש לצד השני. על אף האמור לעיל, החברה תהא רשאית  120ת בכתב ב

 הודעה מוקדמתמתן צורך ב ללאיוני איקס, לאלתר, לסיים את ההתקשרות עם 

                                                 
אם מצוין מפורשות אחרת, המונחים והגדרות בתוספת זהים לאלו המוגדרים בהסכם הניהול כמפורט בס"ק  אלא 8

 א' לעיל. 
  במונחי עלות לחברה. 9
החודשית כוללת כל תשלום בגין כל ההוצאות, הישירות והעקיפות, בהן תידרש  התמורהלמען הסר ספק יובהר כי  10

  .השירותים מתן עם בקשר לשאתיוני איקס 
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ו/או יוני איקס (א)  בקרות אחד מן המקרים הבאים: או תשלום תמורתה, ,כאמור

בחוסר  ופעליריב ו/או (ב) יוני איקס  ;ניהולהסכם ה אתיסודית הפרה ו הפריריב 

רה של , לרבות הפהו/או לקוחותיחברה נאמנות ו/או אמונים ו/או חוסר יושר כלפי ה

חברה פעלו כלפי היריב ו/או (ג) יוני איקס  חובת שמירת סודיות ו/או מעילה באמון;

הטוב  הבדרך שיש בה כדי לפגוע בשמ פעלויריב ו/או (ד) יוני איקס  בניגוד עניינים;

 עבירה שיש עמה קלון; ועבריריב ו/או (ה) יוני איקס  ;הו/או במוניטין שלחברה של ה

אחרת אשר הדין מתיר לפטר בגינה עובד ללא מתן הודעה מוקדמת פעל בדרך (ו) יריב 

  .")של ההתקשרות מיידיסיום  עילות(להלן יחדיו: " כאמור

מקרה של סיום ההתקשרות בהתקיימות עילות סיום עם סיום ההתקשרות, למעט ב

סיום התקשרות בגובה מענק תשלם החברה ליוני איקס , מוקדם של ההתקשרות

. בגין חלקי ע"י יוני איקס לכל שנה בה סופקו השירותים בפועלהתמורה החודשית 

  .11בהתאמהשנה יחושב החלק היחסי, 

כנגד ו של יריב, מילוי תפקידבקשר עם להחזר הוצאות זכאית  תהיהיוני איקס  .3

ועדת התגמול תבחן אחת . , מלווה בקבלות מתאימותחברהמסירת דו"ח הוצאות ל

 כאמור לעיללרבעון את סבירות החזר ההוצאות 

, או 4רכב מדרגה החברה תעמיד לרשות יוני איקס לעיל,  8.1.2בהמשך לאמור בסעיף  .4

יוני איקס תשתמש כל רכב שתואם סוג רכב כאמור, ע"פ שיקול דעתה של החברה. 

ברכב לצורך מתן השירותים לחברה ויריב יהא רשאי להשתמש ברכב האמור גם 

החברה תשא בהוצאות התיקון  מעת לעת.לצרכיו הפרטיים, בהתאם לנוהלי החברה, 

אך לא תשא בהוצאות תשלומי קנסות לצורך ביצוע השירותים והאחזקה של הרכב 

 ודוחות למיניהן.

תהיה יוני איקס בכפוף לעמידה מלאה באחד או יותר מהיעדים המפורטים להלן,  .5

 :12")הבונוס השנתיתשלום בונוס שנתי כמפורט להלן (להלן: "לזכאית 

  הבונוס השנתי גובה  יעד

לבין חברה מסחרית החברה התקשרות בין  על הסכםחתימה 

") הקובע תשלום תקבולים מאת צד ב' ב צדלהלן: "אחרת (

  "). התמורה(להלן: " מיליון ש"ח או יותר 2בסך של חברה ל

 חודשי שכר עלות בגובה

  של שני חודשים

חתימה עם שותף אסטרטגי גדול לשיווק, הפצה או פרוייקט 

  משותף

 חודשי שכר עלות בגובה

  אחת

בגובה עלות שכר    מיליוני ש"ח או יותר. 10בסכום של חברה ביצוע השקעה ב

  אחת חודשי

                                                 
 .מקובל בנוסח ויתור כתב על ויריב איקס יוני של לחתימה בכפוף 11

 2013 שנת עבור בונוס לתשלוםואילך. יובהר כי יוני איקס, לא תהא זכאית  2014אשר ייכנס לתוקף החל משנת  מנגנון 12
   .2014 משנת החל אלא, לעיל המפורט למנגנון בהתאם
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 מסוג  אישור וקבלתמבדקים ובדרישות בחברה עמידה של ה

CE או מסוגFDA בשווקי יעד המזמין לשיווק של איזה ממוצרי.  

בגובה עלות שכר  

  של שני חודשים חודשי

בסעיף זה . בהצלחה ניסוי קליני חברה תשליםבמקרה שה

בכל  מלאה " משמעה עמידהבהצלחה קליני ניסוי השלמת"

  .חברהשל ה התנאים שהוגדרו בתכנית הניסוי

 חודשי שכר עלות בגובה

  אחת

ביחס לשער המניה נכון  100%בשיעור של חברה העליית מניית 

  בינואר של השנה עבורה משולם הבונוס השנתי .  1ליום 

 חודשי שכר עלות בגובה

  של שלושה חודשים

  

על אף האמור לעיל, מובהר כי שיעור הבונוס השנתי עבור שנה קלנדרית מסוימת  -

  .בכל שנה (במונחי עלות לחברה) חודשיות משכורות 5 -לא יעלה על סך השווה ל

הכספיים של החברה לשנה  הדו"חות האמור לעיל, במקרה שבמועד פרסום על אף -

  10 -מסוימת, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של המזמין באותה שנה נמוכה מ

"), אזי תשלום הבונוס השנתי עבור התנאי המחייבמיליון ש"ח (להלן בס"ק זה: "

 אותה שנה ידחה עד להתקיימות התנאי המחייב.

במקרה של סיום התקשרות ם ההתקשרות מכל סיבה שהיא (למעט סיובמקרה של  -

) במהלך שנה לעיל 2עילות סיום המוקדם של ההתקשרות כמפורט בס"ק  עקב

זכאית יוני איקס לתשלום בונוס שנתי עבור אותה שנה אשר יקבע  קלנדרית, תהיה

 ,חודשים 12 -על פי היחס שבין מספר חודשי ההתקשרות בפועל באותה שנה ל

 בכפוף לעמידה באחד או יותר מהיעדים המפורטים לעיל.

  . )100%( משרה מלאהבהיקף חברה השירותים יוענקו ל .6

החברה מתחייבת, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, להעניק ליריב,  .7

(להלן, ביחס לכל שנה:  ולמשך כל תקופת הסכם הניהול לינואר של כל שנה 1 -ב

מניות של החברה (להלן:  לרכישת אופציות, ")ציותהאופמועד הענקת "

(בדילול מלא)  חברהה המונפק של מניותה מהון 0.2% המהווה"), בכמות האופציות"

 מחירי ממוצעל שווים יהיו האופציות של המימוש מחירי .במועד הענקת האופציות

 האופציות. להענקת שקדמו הימים בשלושיםחברה ה מניית של הסגירה

 פי ועלחברה ב כמקובל משרה נושאי אחריות בביטוחיריב של לביטוח החברה תפעל  .8

 ותשפה תפטורהחברה  כאמור. בעלויות הביטוח שאתוחברה ה ותקנון הדין הוראות

 ושיפוי לפטור ביחס בחברה כמקובל ,השירותים יינתנו בה לתקופה ביחס, יריב את

  .ותקנון החברה הכל בכפוף להוראות הדיןו משרה נושאי
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  עינת קדרון , הגברתוסמנכ"ל תפעול ופיתוחסמנכ"ל מחקר התקשרות עם  8.1.3

(להלן בס"ק זה:  מאותו מועד,לאחר אישור דירקטוריון החברה , 2010ביולי  13 ביום  .ב

קדרון (להלן: התקשרה החברה בהסכם העסקה עם הגברת עינת  ")המועד הקובע"

הסכם : "בס"ק זה (להלןבחברה  "), על פיו תכהן עינת כסמנכ"ל מחקר ופיתוח עינת"

 ,בכפוף להשלמת ההנפקה .בחברה תפעול"ל כסמנכ מכהנת עינת, בנוסף ").ההעסקה

תיכנס לתוקפה תוספת להסכם הניהול אשר מעגנת הסכמות חדשות בין החברה ובין 

  ב' להלן.  8.1.3הצדדים להסכם הניהול, כמפורט בסעיף 

, לפני כניסתה לתוקף של העיקריים של הסכם ההעסקה ותנאי , בתמצית,להלן יפורטו

  :התוספת להסכם הניהול

עינת תכהן כסמנכ"ל מחקר ופיתוח, בימים ובשעות כפי שתידרש וכפי שיתחייב  .1

ש"ח   25,000וזאת בתמורה לשכר חודשי בסך של  בהתאם לצרכי העבודה בחברה

- על עינת לא יחול חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א. 13")שכורתהמברוטו (להלן: "

 והיא לא תהא זכאית לגמול עבודה בשעות נוספות ו/או במנוחה שבועית. 1951

חודשים לפחות מהמועד הקובע  24בת ראשונית הינו לתקופה העסקה הסכם ה .2

, כאשר לאחריה כל צד יהא וללא תאריך סיום מוגדר ")הקצובה התקופה(להלן: "

רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, 

לעיל עבור  8.1.2ובמנגנון זהה לזה המפורט בסעיף  כחוקבהודעה מוקדמת בכתב 

 יריב. 

כמו כן,  .ותישא בהוצאות אחזקתו והשימוש בו לרשות עינת רכבתעמיד החברה  .3

 מכשיר טלפון סלולארי ותישא בהוצאותיו הכלליות. החברה תעמיד לרשות עינת

לא פחות מזכאותה על פי  לחופשה שנתית בהתאם לנהלי החברה, אולםעינת זכאית  .4

  חוק.

 לעינת יתקיימו יחסי עובד מעביד. בין החברה .5

עינת התחייבה, כי במהלך תקופת עבודתה בחברה לא תעסוק בכל עבודה אחרת, בין  .6

ין כיועצת, בין בשכר ובין שלא בשכר, ולא תקבל עליה כל כשכירה, בין כעצמאית וב

תפקיד בגוף אחר כלשהו, לרבות בגוף ציבורי, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה 

 מראש ובכתב.

 8.1.2בין עינת לחברה התחייבות לסודיות בנוסח זהה לזה המפורט עבור יריב בסעיף  .7

  לעיל.

שך תקופת עבודתה בחברה ובמשך במסגרת כתב ההתחייבות, התחייבה עינת כי במ .8

, בכל בכל דרך שהיאחודשים לאחר תום עבודתה בחברה, לא תעסוק,  12תקופה של 

 עסק אשר מתחרה בעסקיה של החברה בתחומים בהם היא עוסקת או תעסוק

 בחברה.

 8.1.2בין עינת לחברה התחייבות בקשר לקניין הרוחני בנוסח זה לזה המפורט בסעיף  .9

  לעיל עבור יריב.

                                                 
  .תפעול"ל כסמנכ עינת של כהונתה בגין תמורה גם כוללת האמורה התמורה 13
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 מעמידה החברה, כמפורט לעיל ההעסקה הסכם לפי לעינת המשולמת לתמורה נוסף

  נייד טלפון מכשיר עינת לרשות

, אישרה האסיפה 2013אישר דירקטוריון החברה וביום __ בנובמבר  2013נובמבר ב 10ב.       ביום 

להסכם הכללית של בעלי המניות של החברה את התקשרות החברה ועינת בתוספת  

ההעסקה הסכם יעודכן ויתוקן לפיה בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, העסקה ה

להלן יפורטו התנאים העיקריים של ). "ההעסקה להסכם התוספת"(להלן: של עינת 

  :14התוספת להסכם ההעסקה

 ש"ח 30,000סך של בתהא עינת משכורתה של , נשוא תשקיף זה השלמת ההנפקהלבכפוף  .1

 41,170- עלות העסקה לחברה של כ המשקפת, ")החודשיתהמשכורת ברוטו (להלן: "

  .ש"ח

כאמור לעיל, התוספת להסכם ההעסקה של עינת תיכנס לתוקפה עם השלמת ההנפקה  .2

"). הצדדים ההתקשרות תקופת: "בס"ק זה (להלןחודשים  36ותהא בתוקף לתקופה בת 

ובמקרה כאמור  דין, , בכפוף לכליהיו רשאים להאריך את תקופת ההתקשרות מעת לעת

מובהר כי, כל צד להסכם . להסכם ההעסקה יחולו עליה התנאים המפורטים בתוספת

וזאת במתן מכל סיבה שהיא, , את הסכם ההעסקהלהביא לסיום ההעסקה, יהיה רשאי 

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה ימים מראש לצד השני.  120ת הודעה מוקדמת בכתב ב

הבלעדי, לנתק יחסי עובד ומעביד לאלתר, לרבות במהלך תקופת ההודעה המוקדמת 

שכר שהיה משתלם לעינת בעד ולשלם תמורת הודעה מוקדמת בסכום השווה לכאמור 

על אף האמור לעיל,  , ללא תנאים נלווים.התקופה שבגינה לא ניתנה ההודעה המוקדמת

ת לפטר את עינת, לרבות במהלך תקופת ההודעה המוקדמת כאמור, החברה תהא רשאי

בקרות אחד מן  או תשלום תמורתה, ,כאמור הודעה מוקדמתמתן צורך ב ללאלאלתר, 

בחוסר נאמנות ו/או  הפעל(ב)  ;(א) הפרה יסודית של הסכם ההעסקה המקרים הבאים:

רה של חובת שמירת , לרבות הפהו/או לקוחותיחברה אמונים ו/או חוסר יושר כלפי ה

לרבות גניבה או חבלה (ג) עינת ביצעה הפרת משמעת חמורה,  סודיות ו/או מעילה באמון;

ברכוש החברה ו/או קבלת כסף מספק ו/או לקוח ו/או מתחרה של החברה ו/או פעולה 

ו/או חברה הטוב של ה הבדרך שיש בה כדי לפגוע בשמ (ד) עינת פעלה בניגוד עניינים;

(ה) עבירה אשר על פי הדין מונעת מעינת להמשיך ולכהן בתפקידה; (ו)  ;הבמוניטין של

בדרך אחרת אשר הדין מתיר לפטר  (ז) עינת פעלה שיש עמה קלון;עינת עברה עבירה 

של  מיידיסיום  עילות(להלן יחדיו: " בגינה עובד ללא מתן הודעה מוקדמת כאמור

  .")ההתקשרות

ום ההתקשרות בהתקיימות עילות סיום מקרה של סיעם סיום ההתקשרות, למעט ב .3

תשלם החברה לעינת מענק הסתגלות בסך של שתי משכורות , מוקדם של ההתקשרות

. בגין חלקי שנה יחושב החלק חודשיות לכל שנה בה התקיימו יחסי עובד מעביד בפועל

   .15בהתאמההיחסי, 

                                                 
כמפורט ההעסקה אם מצוין מפורשות אחרת, המונחים והגדרות בתוספת זהים לאלו המוגדרים בהסכם  אלא 14

 בס"ק א' לעיל. 
 .מקובל בנוסח ויתור כתב עלעינת  של לחתימה בכפוף 15
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דו"ח הוצאות כנגד מסירת ה, מילוי תפקידבקשר עם להחזר הוצאות עינת תהיה זכאית  .4

ועדת התגמול תבחן אחת לרבעון את סבירות החזר . , מלווה בקבלות מתאימותחברהל

 ההוצאות כאמור לעיל.

, או כל רכב 4לעיל, החברה תעמיד לרשות עינת רכב מדרגה  8.1.3בהמשך לאמור בסעיף  .5

תשתמש ברכב לצורך מתן שתואם סוג רכב כאמור, ע"פ שיקול דעתה של החברה. עינת 

ותים לחברה ותהיה רשאית להשתמש ברכב האמור גם לצרכיה הפרטיים, בהתאם השיר

החברה תשא בהוצאות התיקון והאחזקה של הרכב לצורך  לנוהלי החברה, מעת לעת.

 ביצוע השירותים אך לא תשא בהוצאות תשלומי קנסות ודוחות למיניהן.

תהיה זכאית  בכפוף לעמידה מלאה באחד או יותר מהיעדים המפורטים להלן, עינת .6

 :16")הבונוס השנתילתשלום בונוס שנתי כמפורט להלן (להלן: "

  

  גובה הבונוס השנתי  יעד

לבין חברה מסחרית החברה התקשרות בין  על הסכםחתימה 

") הקובע תשלום תקבולים מאת צד ב' ב צדלהלן: "אחרת (

  "). התמורה(להלן: " מיליון ש"ח או יותר 2בסך של חברה ל

 חודשי שכר עלות בגובה

  של שני חודשים

חתימה עם שותף אסטרטגי גדול לשיווק, הפצה או פרוייקט 

  משותף

 חודשי שכר עלות בגובה

  אחת

בגובה עלות שכר    מיליוני ש"ח או יותר. 10בסכום של חברה ביצוע השקעה ב

  אחת חודשי

 מסוג  אישור וקבלתמבדקים ובדרישות בחברה עמידה של ה

CE או מסוגFDA בשווקי יעד המזמין לשיווק של איזה ממוצרי.  

בגובה עלות שכר  

  של שני חודשים חודשי

בסעיף זה . בהצלחה ניסוי קליני חברה תשליםבמקרה שה

בכל  מלאה " משמעה עמידהבהצלחה קליני ניסוי השלמת"

  של החברה. התנאים שהוגדרו בתכנית הניסוי

 חודשי שכר עלות בגובה

  אחת

ביחס לשער המניה נכון  100%בשיעור של ה החברעליית מניית 

  בינואר של השנה עבורה משולם הבונוס השנתי .  1ליום 

 חודשי שכר עלות בגובה

  של שלושה חודשים

 

מסוימת  על אף האמור לעיל, מובהר כי שיעור הבונוס השנתי עבור שנה קלנדרית -

 משכורות חודשיות (במונחי עלות לחברה) בכל שנה.  5 -לא יעלה על סך השווה ל

                                                 
 2013 שנת עבור בונוס לתשלום, לא תהא זכאית עינתואילך. יובהר כי  2014אשר ייכנס לתוקף החל משנת  מנגנון 16

   .2014 משנת החל אלא, לעיל המפורט למנגנון בהתאם
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הכספיים של החברה לשנה  הדו"חות על אף האמור לעיל, במקרה שבמועד פרסום -

  10 -מסוימת, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של המזמין באותה שנה נמוכה מ

), אזי תשלום הבונוס השנתי עבור "התנאי המחייבמיליון ש"ח (להלן בס"ק זה: "

 אותה שנה ידחה עד להתקיימות התנאי המחייב.

במקרה של סיום התקשרות סיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא (למעט במקרה של  -

) במהלך שנה לעיל 2עקב עילות סיום המוקדם של ההתקשרות כמפורט בס"ק 

ה אשר יקבע על פי זכאית לתשלום בונוס שנתי עבור אותה שנ תהיהעינת קלנדרית, 

בכפוף  ,חודשים 12 -היחס שבין מספר חודשי ההתקשרות בפועל באותה שנה ל

 לעמידה באחד או יותר מהיעדים המפורטים לעיל.

 ).  100%עינת עובדת בהיקף משרה מלאה ( .7

 1 - החברה מתחייבת, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, להעניק לעינת, ב .8

מועד הענקת "ולמשך כל תקופת הסכם הניהול (להלן, ביחס לכל שנה:  לינואר של כל שנה

 המהווה"), בכמות האופציות"מניות של החברה (להלן:  לרכישת אופציות, ")האופציות

 החברה (בדילול מלא) במועד הענקת האופציות. מחירי המונפק של המניות מהון 0.2%

 בשלושיםחברה ה מניית של הסגירה מחירי ממוצעל שווים יהיו האופציות של המימוש

 האופציות. להענקת שקדמו הימים

 פי ועלחברה ב כמקובל משרה נושאי אחריות בביטוחשל עינת לביטוח החברה תפעל  .9

 את ותשפה תפטורהחברה  כאמור. בעלויות הביטוח שאיתוחברה ה ותקנון הדין הוראות

הכל בכפוף ו משרה נושאי ושיפוי לפטור ביחס בחברה כמקובל ,להעסקתה ביחס, עינת

  להוראות הדין ותקנון החברה.

התוספת בקשר עם בהנחה כי השינויים המתוארים לפרטים בקשר עם ביאור פרופורמה 

היו משתקפים בדוחות הסכם העסקה עם עינת התוספת להסכם הניהול עם יוני איקס ול

לבעלים של  הכספיים לתקופות קודמות (על בסיס רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים

  להלן. 9לדוחות הכספיים המצורפים בפרק  19, ראו בביאור החברה)

 

 לחברה כספים ניהולהנהלת חשבונות ו בקשר עם הענקת שירותי CFO עם תיוהתקשרו 8.1.4

") CFOלהלן בס"ק זה: "לעיל ו( .CFO Direct Ltd מעניקה 2010ספטמבר ב 1מיום החל  8.1.4.1

, המשמש כסמנכ"ל CFOמנכ"ל  ,אור-אורי בןאמצעות מר בשירותי ניהול כספים לחברה 

 ).", לפי הענייןכספים ניהול שירותי"-ו "סמנכ"ל הכספים(להלן: " הכספים של החברה

 CFO, העניקה 2011במאי  31ועד ליום  2010בספטמבר  1בתקופה שתחילתה ביום 

תשלום חודשי בסך  CFO-שירותי הנהלת חשבונות, תמורתם שילמה החברה ללחברה 

העניקה  2013במאי  31ועד ליום  2011ביוני  1יום ש"ח (בתוספת מע"מ). החל מ 1,000

CFO  להחברה  שילמה תמורתםכספים,  ניהוללחברה שירותי-CFO בסך חודשי תשלום 

  (בתוספת מע"מ).  "חש 4,000
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התקשרה החברה בהסכם שירותים ") המועד הקובע(להלן בס"ק זה: " 2013ביוני  4ביום  8.1.4.2

   :הינם כדלקמןתנאיו העיקריים  ") אשרהחדש הסכם השירותים(להלן: " CFO עם

1. CFO ובין היתר שירותי ניהול כספים, הכספים סמנכ"לבאמצעות  ק לחברהענית:  

המידע הכספי  עריכתובכלל זאת,  תשקיף זהפי על הנפקה ההיערכות לקראת   .א

 2012-ו 2011, 2010וכן הכנת הדוחות הכספיים לשנים  הכלול בתשקיף זה,

הטמעת ו 2013ביוני  30חודשים שנסתיימו ביום שת הוהדוחות הכספיים לש

 בדוחות האמורים. IFRS-כללי ה

ובכלל זאת, הכנת הדוחות הכספיים של החברה,  שירותי סמנכ"ל כספים  .ב

יצוע עבור השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו וכן הכנת דו"חות ב

 המדען הראשי. 

לתקופה של שנה מהמועד הקובע, וניתן להאריכו  הינוהחדש  הסכם השירותיםתוקף  .2

כל צד יהא רשאי להפסיק את ההתקשרות בכל  בהסכמה הדדית בכתב של הצדדים.

 ").תקופת ההודעה המוקדמתימים מראש (להלן בס"ק זה: " 30עת בהודעה בכתב 

תשלם  תשקיף זה,על פי בקשר עם ההנפקה  CFOבתמורה למתן שירותיה של  .3

, (ארבעה תשלומים שווים של ש"ח (בתוספת מע"מ) 120,000סך של  CFO-החברה ל

אלף ש"ח בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף  40אלף ש"ח ותשלום נוסף של  20

 זה. 

 CFO-, תשלם החברה לכאמור בנוסף, בתמורה להעמדת שירותי סמנכ"ל כספים

אם וככל שהחברה תהפוך לחברה (בתוספת מע"מ) ש"ח  20,000סכום חודשי של 

 ציבורית.

זכויות על כל הקניין הרוחני, המצאות, מידע רפואי, ידע, טכנולוגיות הוסכם כי ה .4

וחידושים שהחברה פיתחה או המציאה לפני המועד הקובע או שהחברה תפתח 

במהלך הענקת השירותים כאמור  פיתחה CFO-בעתיד, כולל קניין רוחני או ידע ש

 היו ויהיו בבעלות החברה. לעיל,

תספק לחברה את  CFO-לא יתקיימו יחסי עובד מעביד, ו CFO-בין החברה ל .5

 השירותים כקבלן עצמאי.
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   עם יועצים חיצוניים םהסכמי 8.2

בקשר עם תחומי  עוץ רפואיילקבלת שירותי  עם ארבעה יועצים חיצוניים בהסכמים החברהממועד הקמתה ועד סמוך למועד פרסום התשקיף, התקשרה  8.2.1

  :הסכמי הייעוץ כאמור אודות ירוטפ מובאלהלן  .פעילותה

  

  ד"ר ניר נתנזון  ד"ר טל נחליאלי  1אבנר שמר פרופ'ד"ר ברוך קפלן  
מועד תחילת 

  ההתקשרות:

06/06/2013  01/10/2010  

התקשרה החברה בהסכם  2013ביוני  4ביום 
" נחליאליד"ר טל נחליאלי (להלן: "עוץ עם יי
, וזאת חלף הסכם ")הנוכחי ההסכם"-ו

ביוני  24 הייעוץ בין החברה לנחליאלי מיום 
(להלן:  2013באפריל  28אשר בוטל ביום  2012

תקופת ההסכם "- ו "הראשון הייעוץ סכםה"
   )."ןהראשו

28/12/2010  

מועד סיום 
  ההתקשרות:

ההתקשרות אינה קצובה בזמן וניתנת לביטול 
ימים  30על ידי מי מן הצדדים בהודעה בכתב 

  מראש.

ההתקשרות אינה קצובה בזמן וניתנת לביטול 
ימים  30על ידי מי מן הצדדים בהודעה בכתב 

  מראש.

ההתקשרות אינה קצובה בזמן וניתנת לביטול 
ימים  14על ידי מי מן הצדדים בהודעה בכתב 

  מראש.
  

  

סיום נחתם הסכם  2012בנובמבר  8ביום 
בין החברה לד"ר ניר נתנזון (להלן: התקשרות 

אשר הביא לידי סיום את הסכם  ")נתנזון"
   החל מאותו יום.נתנזון הייעוץ בין החברה ל

החברה התקשרו  2013בנובמבר  5ביום 
 שיבא חיים"ש ע המשולב הרפואי המרכזו

שיבא לפיו במזכר הבנות,  ")שיבא(להלן: "
יעניק לחברה שירותי תמיכה וגיבוי לחלק 

(או אחרים  ממוצרי החברה ע"י נתנזון
(להלן:  בהתאם להסכמות בין החברה לשיבא)

מזכר שיבא לפרטים בדבר  ").שיבא מזכר"
  לעיל. 6.22.2ראו בסעיף  

  
  

  
 יםהשירות

  :המוענקים
") משמש קפלןד"ר ברוך קפלן (להלן: "

כדרמטולוג מומחה עבור החברה  ומעניק לה 
ייעוץ וסיוע בכל ההיבטים הרפואיים של 
מוצרי החברה בדגש על התחום הרפואי 

תוך שימוש בכל  שירותי יעוץ  דרמטולוגי,
או כל שירות אחר  בקשר עם פעילות החברה

יו"ר  מנכ"ל החברה או בהתאם לבקשות

אבי (שמר) בע"מ, אשר למיטב ידיעת - אמי
החברה הינה חברה פרטית בבעלותו 
ובשליטתו המלאות של פרופ'  אבנר שמר 

 מעניקה, ")שמר"-" ואבי-אמי(להלן: "
עוץ בקשר עם ישירותי י שמר באמצעות

בהתאם . השירותים מוענקים פעילות החברה
יו"ר דירקטוריון  מנכ"ל החברה או לבקשות

נחליאלי משמש כמנהל רפואי עבור החברה 
ומעניק לה ייעוץ וסיוע בכל ההיבטים 

בדגש על התחום  ,החברה הרפואיים של מוצרי
כמו כן, נחליאלי מסייע ואסתטי.  יהקוסמט

בתכנון אסטרטגיות לפיתוח המוצר, 
התפתחות עסקית, שיווק וכן שירותים אחרים 

 בהתאם לבקשותבדומה לאמור, וכן שירותים 

נתנזון העניק לחברה שירותי יעוץ בקשר עם 
בהתאם . השירותים הוענקו פעילות החברה

יו"ר דירקטוריון  מנכ"ל החברה או לבקשות
  , כפי שהיו מעת לעת.החברה

  

                                                 
אבנר שמר, המעניקה לחברה שירותי ייעוץ  פרופ'אבי (שמר) בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה, הינה חברה פרטית בבעלותו ושליטתו המלאות של -החברה התקשרה בהסכם עם חברת אמי 1

  ר אבנר שמר. באמצעות ד"



 )2013בנובמבר  11 אביב בע"מ מיום-לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל  6לציבור (טיוטה מס  1טיוטה מס' 
 

 15-ח
 

  עת.דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת ל
  

יו"ר דירקטוריון החברה,  נכ"ל החברה אומ  .החברה
במסגרת ההתקשרות בין כפי שיהיו מעת לעת. 

הצדדים, התחייב נחליאלי להקדיש לפחות 
בחודש) בכדי  4יום עבודה אחד בשבוע (

  להעניק לחברה את השירותים המבוקשים.
  

תמורה בגין 
הענקת 

 השירותים
 :והחזר הוצאות

תמורת הענקת השירותים כאמור, משלמת 
 1,000החברה לקפלן תשלום חודשי בסך של 

כנגד  ארה"ב ברוטו (בתוספת מע"מ),דולר 
הוצאת חשבונית כדין. בנוסף, החברה מעניקה 
לקפלן החזר הוצאות סבירות בגין נסיעות, 
בידור והוצאות אחרות המתהוות לו בקשר עם 
הענקת השירותים לחברה, ובלבד שהוצאות 

  אלה אושרו מראש ובכתב על ידי החברה.
כמו כן, בתמורה להעמדת השירותים כאמור, 

לרכישת  פציהכתבי אולקפלן  תקצה החברה
מניות החברה בהתאם לתכנית הקצאת 
אופציות לעובדים ונותני שירותים בחברה. 
למידע נוסף אודות הקצאת האופציות ראה 

  לעיל.  3.3.3סעיף 
  

תמורת הענקת השירותים כאמור, משלמת 
תשלום חודשי בסך של אבי - לאמיהחברה 

ברוטו (בתוספת מע"מ), דולר ארה"ב  1,000
   הוצאת חשבונית כדין. כנגד

כמו כן, בתמורה להעמדת השירותים כאמור, 
כתבי  11/10/2012אבי - לאמיהקצתה החברה 

לרכישת מניות החברה בהתאם  אופציה
לתכנית הקצאת אופציות לעובדים ונותני 

 הקצאתשירותים בחברה. למידע נוסף אודות 
  .לעיל 3.3.3האופציות ראה סעיף 

ניק בתקופת שירותי הייעוץ שהע תמורת
ההסכם הראשון, שילמה החברה לנחליאלי 

דולר ארה"ב  1,000תשלום חודשי בסך של 
חשבונית  ברוטו (בתוספת מע"מ), כנגד הוצאת

כדין. בנוסף, העניקה החברה לנחליאלי החזר 
הוצאות סבירות בגין נסיעות, בידור והוצאות 
אחרות המתהוות לו בקשר עם הענקת 

שהוצאות אלה השירותים לחברה, ובלבד 
אושרו מראש ובכתב על ידי החברה. כמו כן, 

הקצתה  כאמור, בתמורה להעמדת השירותים
 2012באוקטובר  11ביום החברה לנחליאלי 

לרכישת מניותיה בהתאם  כתבי אופציה
לתכנית הקצאת אופציות לעובדים ונותני 
שירותים בחברה. עד למועד ביטול ההסכם 

אופציות מתוך סך האופציות  195הראשון, 
לנחליאלי הבשילו וניתנות  אשר הוקצו

האופציות למימוש למניות החברה (להלן: "
"). למידע נוסף אודות הניתנות למימוש

  יל.לע 3.3.3עיף ס הענקת האופציות, ראה
  

 מעניקההנוכחי, בהתאם להסכם הייעוץ 
החברה לנחליאלי החזר הוצאות סבירות בגין 
נסיעות, בידור והוצאות אחרות המתהוות לו 
בקשר עם הענקת השירותים לחברה, ובלבד 

בכתב על ידי ושהוצאות אלה אושרו מראש 
  החברה.

 ,כאמור כמו כן, בתמורה להעמדת השירותים
האופציות  תקופת מימוש החברה אתהאריכה 

כתבי נוסף אודות . למידע הניתנות למימוש
ראה סעיף  מחזיק נחליאלי האופציה בהם

    לעיל. 3.3.3

תמורת הענקת השירותים כאמור, שילמה 
 1,000תשלום חודשי בסך של לנתנזון  החברה

 ב ברוטו (בתוספת מע"מ), כנגדדולר ארה"
  הוצאת חשבונית כדין.

החזר הוצאות  לנתנזוןבנוסף, העניקה החברה 
סבירות בגין נסיעות, בידור והוצאות אחרות 
המתהוות לו בקשר עם הענקת השירותים 
לחברה, ובלבד שהוצאות אלה אושרו מראש 

כמו כן, במידה ונתנזון  ובכתב על ידי החברה.
שהה בחו"ל לבקשת החברה במשך תקופה 

מה ימי עסקים, שיל 3רצופה העולה על 
דולר ארה"ב  300החברה לנתנזון סכום של 

בגין כל יום עסקים בו שהה נתנזון בחו"ל 
  מעבר לשלושת ימי העסקים הראשונים. 

 כאמור, , בתמורה להעמדת השירותיםבנוסף
בפברואר  13ביום  תנזוןהחברה לנ הקצתה

לרכישת מניותיה בהתאם  כתבי אופציה 2011
ני לתכנית הקצאת אופציות לעובדים ונות

יצוין, כי חרף סיום שירותים בחברה. 
 11ההתקשרות בין החברה לנתנזון, ביום 

החליט דירקטוריון החברה  2012באוקטובר 
כי האופציות שהוענקו לנתנזון לא יפקעו, 
ימשיכו להבשיל ויהיו ניתנות למימוש 

שנים מיום הקצאת כתבי  7לתקופה של עד 
האופציה, והכל בהתאם לתנאים כפי שנקבעו 

למידע נוסף אודות במועד הקצאת האופציות. 
  לעיל. 3.3.3ראה סעיף האופציות,  הקצאת

  
  

השכלה וניסיון 
מקצועי של 

נותן 
  :השירותים

בן בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת  -
 .גוריון

עור ובניתוחים הניסיון רב ברפואת  -

ל בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת ת -
  אביב.

 .תואר מומחה למחלות עור ומין בישראל -

בית הספר לרפואה ינות יבהצטבוגר  -
  .בחיפה טכניוןב

ית תטואסבכירורגיה פלסטית  התמחות -

ן ב אוניברסיטתבר בית הספר לרפואה בוג -
 .גוריון

, במנהל מערכות בריאות מוסמך -
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  .של העוראסתטיים ורפואיים 
במרכז הרפואי ברפואת עור  התמחות -

   .תל השומר שיבא,ע"ש 
עור וניתוחים  בתחום ניתוחי התמחות -

 Mohs( מיקרוגרפיים בשיטת מוז
Micrographic Surgery( ,באוניברסיטת 

UCLA בלוס אנג'לס, קליפורניה. 
מחקריו בתחום  בגיןמספר פרסים כה וז -

 .אסתטיים סרטן העור וטיפולים
  

 :נכון למועד התשקיף
מכהן כיו"ר החברה לכירורגיה  -

 .דרמטולוגית בישראל 
מנהל מרפאה לניתוחים של העור הנותנת  -

 רות למטופלים מכל רחבי הארץיש
 .ומחו"ל

 .Dermatologic Surgeryעיתון ב עורך -
 ,באיגודים מדעיים שונים חבר -

 American College of Mohsביניהם:
Surgery, American Society for 
Dermatologic Surgery, American 

Academy of Dermatology, Israel 
Society of Dermatology, Israel 

Society for Dermatologic Surgery.  

התמחות במחלקת עור ומין בבית חולים  -
הכשרה במעבדה , כולל חיפהברמב"ם 

 המיקולוגית. 
הכשרה מקצועית בתחום המיקולוגיה  -

(תחום רפואת העור העוסק במחלות 
 תיות) בבית חוליםיטרייפ

guys hospital ,לונדון. 
  
  
  
  

 :נכון למועד התשקיף
בית חולים ברופא בכיר מחלקת עור ומין  -

  .בתל השומרשיב"א 

בחיפה.רמב"ם  בבית החולים
  .בגרמניה השתלמות בנושא מתיחת פנים -
 .מענק מחקר בנושא הזרקת שומןכה וז -
 שותף בכתיבת מאמרים בספרות -

 המקצועית. 
זוכה פרס האיגוד הישראלי לכירורגיה  -

ית לעבודה המדעית תטפלסטית ואס
 .2010נת לשנת יהמצטי

 
 

 
   :למועד התשקיףנכון 

  .מכבי ת חוליםרופא יועץ בקופ -
חבר מן המניין באיגוד הישראלי  -

 .לכירורגיה פלסטית
סינרון בחברת דירקטור קליני ויועץ  -

הנסחרת  ,)ELOS( בע"מ מדיקל
  .בנאסדאק

 אוניברסיטת בן גוריון.
במרכז ברפואת עור ומין  ותהתמח -

  .תל השומרהרפואי ע"ש שיבא, 
בדרמוסקופיה וגילוי מוקדם  השתלמות -

ע"י מיפוי שומות, בארה"ב  של מלנומה
 .ובאירופה

כראש תחום רפואת העור בצה"ל  שירת -
 מפקד מרפאת העור הגדולה של צה"ל.ו
 

  
  

  :נכון למועד התשקיף
, תל כז הישראלי למיפוי שומותמנהל המר -

  אביב.
רופא עור בכיר במחלקת העור ובמרכז  -

רכז הרפואי לטכנולוגיות מתקדמות במ
 .ע"ש שיבא

חבר ועדת העדכון לנושא סרטן העור של  -
 האגודה למלחמה בסרטן בישראל.

 American Academy of-בחבר  -
Dermatology. 

  .חבר באיגוד הישראלי לרפואת עור ומין -
  
  

לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה  אופן ההעסקה:
הווה עבור הצד השני קבלן מלקפלן. כל צד 

עצמאי, והחברה לא תהא מחויבת לשלם 
  לקפלן פיצויים או הטבות סוציאליות. 

  
  

  

- לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין החברה ל
הווה עבור הצד מו/או שמר. כל צד  אבי- אמי

השני קבלן עצמאי, והחברה לא תהא מחויבת 
לשלם למי מהם פיצויים או הטבות 

  סוציאליות. 
  

  

לפי ההסכם הראשון והן בהתאם להסכם הן 
הנוכחי, לא התקיימו או יתקיימו יחסי עובד 

הווה ממעביד בין החברה לנחליאלי. כל צד 
עבור הצד השני קבלן עצמאי, והחברה לא 

לשלם לנחליאלי פיצויים או  תהא מחויבת
   הטבות סוציאליות.

בין החברה לנתנזון לא התקיימו יחסי עובד 
ווה עבור הצד השני קבלן היכל צד  מעביד.

עצמאי, והחברה לא תהא מחויבת לשלם למי 
  מהם פיצויים או הטבות סוציאליות. 

  
  

שמירה על 
  סודיות:

על סודיות המידע שיגיע  ורקפלן התחייב לשמ
 במהלך תקופת ההתקשרותבאופן תמיד, אליו 

  הולאחר סיומ

על סודיות  ורהתחייבו לשמאבי -ואמישמר 
במהלך באופן תמידי, המידע שיגיע אליהם 

  .ולאחר סיומה תקופת ההתקשרות

על סודיות המידע  התחייב לשמור נחליאלי
במהלך תקופת באופן תמידי, שיגיע אליו 
  .ולאחר סיומה ההתקשרות

על סודיות המידע  לשמורנתנזון התחייב 
במהלך תקופת באופן תמידי, שיגיע אליו 
  .ולאחר סיומה ההתקשרות

קניין בעלות על 
  רוחני:

בעלות בלעדית על כל המידע תהא לחברה 
הסודי, ובכלל זאת מסמכים שהוכנו על ידי 

 קפלן הנוגעים לעסקי החברה.
קפלן ימחה לחברה את כל הפיתוחים, בנוסף, 

בעלות בלעדית על כל המידע תהא לחברה 
הסודי, ובכלל זאת מסמכים שהוכנו על ידי 

 הנוגעים לעסקי החברה. אבי-ואמישמר 
ושמר ימחו לחברה את כל  אבי- בנוסף, אמי

בעלות בלעדית על כל המידע  תהא לחברה
ת מסמכים שהוכנו על ידי הסודי, ובכלל זא

 נחליאלי הנוגעים לעסקי החברה.
נחליאלי ימחה לחברה את כל בנוסף, 

בעלות בלעדית על כל המידע תהא לחברה 
הסודי, ובכלל זאת מסמכים שהוכנו על ידי 

 הנוגעים לעסקי החברה.נתנזון 
ימחה לחברה את כל הפיתוחים,  בנוסף, נתנזון
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רעיונות, עיצובים, תגליות, סימני שיפורים, 
מסחר וסודות מסחר, בין אם ניתן להכיר בהם 
כפטנט או כזכויות יוצרים ובין אם לא, ואת 
כל הזכויות הנובעות מהאמור, אותם יהגה, 
יפתח או יביא לשימוש במהלך תקופת 
ההתקשרות, אשר קשורים לעסקי החברה או 
 נוצרו במסגרת מתן הייעוץ לחברה או בעזרת

  שימוש ברכוש החברה.

הפיתוחים, שיפורים, רעיונות, עיצובים, 
תגליות, סימני מסחר וסודות מסחר, בין אם 

פטנט או כזכויות יוצרים ניתן להכיר בהם כ
ובין אם לא, ואת כל הזכויות הנובעות 
מהאמור, אותם יהגו, יפתחו או יביאו לשימוש 
במהלך תקופת ההתקשרות, אשר קשורים 
לעסקי החברה או נוצרו במסגרת מתן הייעוץ 

  לחברה או בעזרת שימוש ברכוש החברה. 

הפיתוחים, שיפורים, רעיונות, עיצובים, 
תגליות, סימני מסחר וסודות מסחר, בין אם 
ניתן להכיר בהם כפטנט או כזכויות יוצרים 
ובין אם לא, ואת כל הזכויות הנובעות 

ח או יביא לשימוש מהאמור, אותם יהגה, יפת
במהלך תקופת ההתקשרות, אשר קשורים 
לעסקי החברה או נוצרו במסגרת מתן הייעוץ 

  לחברה או בעזרת שימוש ברכוש החברה. 

שיפורים, רעיונות, עיצובים, תגליות, סימני 
מסחר וסודות מסחר, בין אם ניתן להכיר 
בהם כפטנט או כזכויות יוצרים ובין אם לא, 
ואת כל הזכויות הנובעות מהאמור, אותם 
יהגה, יפתח או יביא לשימוש במהלך תקופת 
ההתקשרות, אשר קשורים לעסקי החברה או 

וצרו במסגרת מתן הייעוץ לחברה או בעזרת נ
  שימוש ברכוש החברה.

התחייבות 
  תחרות:-איל

קפלן התחייב לאי תחרות במהלך תקופת 
חודשים לאחר סיומו,  18-ההסכם ועד ל

לרבות אי מעורבות עסקית בעסק שפעילותו 
  ייצור או שיווק של ציוד רפואי. ,בפיתוח

במהלך התחייבו לאי תחרות אבי - ואמישמר 
חודשים לאחר  18-תקופת ההסכם ועד ל

סיומו, לרבות אי מעורבות עסקית בעסק 
ייצור או שיווק של ציוד  ,שפעילותו בפיתוח

  רפואי.

התחייב לאי תחרות במהלך תקופת  נחליאלי
חודשים לאחר סיומו,  18-ההסכם ועד ל

לרבות אי מעורבות עסקית בעסק שפעילותו 
  ייצור או שיווק של ציוד רפואי. ,בפיתוח

התחייב לאי תחרות במהלך תקופת נתנזון 
חודשים לאחר סיומו,  18-ההסכם ועד ל

לרבות אי מעורבות עסקית בעסק שפעילותו 
, ייצור או שיווק של ציוד רפואי ,בפיתוח

  .מוגבל לתחום מיפוי השומות
הסכמים 

נוספים עם 
נותן 

  :השירותים

התקשרה החברה עם  2012 ביוני 24ביום  ---   --- 
 איתורשירותי תיווך לנחליאלי בהסכם 

 , לפיו")הסכם התיווך: "(להלן משקיעים
כיועץ עסקי ו/או פיננסי נחליאלי  משמש

במטרה לאתר  באופן לא בלעדי עבור החברה
שירותי (להלן: " משקיעים פוטנציאליים

במסגרת שירותי התיווך, נחליאלי . ")התיווך
עם משקיעים  היכרותיערוך לחברה 

ויסייע לחברה באופן אקטיבי  ,פוטנציאליים
המשקיעים  ההצעות שיגישו טיב להעריך את

  .והתאמתן למטרות החברה ציאלייםטנהפו
ההתקשרות אינה קצובה בזמן וניתנת לביטול 

ימים  30על ידי מי מן הצדדים בהודעה בכתב 
   .1מראש

במקרה בו תבוצע השקעה ע"י משקיע 
שאיתר נחליאלי במהלך תקופת  פוטנציאלי

חודשים  6הסכם התיווך ועד לתקופה של 
"), השקעהממועד ביטול ההסכם (להלן: "

תשלם החברה לנחליאלי עמלה כמפורט להלן: 
מיליון  1-בגין השקעה בסכום של לא פחות מ

דולר ארה"ב, יקבל נחליאלי עמלה בסכום 
מסך ההשקעה (בתוספת מס,  3%- השווה ל

 1- בגין השקעה בסכום הנמוך מככל שיחול). 
מיליון דולר ארה"ב, יקבל נחליאלי עמלה 

 ---  

                                                 
במידה הוא יבוטל על אף שנקבע בהסכם התיווך כי הסכם התיווך יוותר בתוקף, וזאת  , הגיעו החברה ונחליאלי להסכמה הדדית לפיה2013באפריל  28במועד ביטול הסכם הייעוץ הראשון, כי  יצוין 1

  . ויבוטל הסכם הייעוץ הראשון
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מסך ההשקעה (בתוספת  1%-בסכום השווה ל
מס, ככל שיחול). יודגש, כי העמלה תשולם רק 
במידה וההשקעה התבצעה לאור מאמצים 

 יצוין, כי  ישירים ומהותיים של נחליאלי.
באפשרותו של נחליאלי לבקש מהחברה כי 

מן התמורה האמורה  50%-וה לסכום השו
) 50%ישולם לו במזומן, ובגין יתרת התמורה (

   תנפיק לו החברה אופציות.
כמו כן, מעניקה החברה לנחליאלי החזר בגין 
הוצאות שנוצרו לו בקשר עם הענקת שירותי 
התיווך ואשר אושרו מראש ובכתב על ידי 

  החברה.
במסגרת הסכם התיווך סוכם כי כל צד ישמור 

כל פרטי המידע שהגיעו אליו את בסודיות 
כתוצאה ובקשר עם הסכם זה מהצד השני 

בין הצדדים  במהלך תקופת ההתקשרותוזאת 
  .שנים לאחר סיומה 3 -ועד ל

  

לחברה ד"ר בלומנפלד עם ד"ר מורי בלומנפלד, לפיו יעניק בהסכם ייעוץ , 2013באוקטובר  23התקשרה ביום החברה לעיל, יצוין כי  8.2.1נוסף לאמור בסעיף  8.2.2

, לרבות , הסכם הייעוץ עם ד"ר בלומנפלד, דומה בעיקריו להסכמים עם היועצים האחרים כמפורט בטבלה זו לעילרותי ייעוץ בתחום ההדמיה הרפואיתשי

 . אופציות אשר הוקצו לד"ר בלומנפלד

 כל אחד לתקופה של שנה, ם עם יועצים חיצוניים,הסכמישלושה ב 2011המפורט לעיל, התקשרה החברה במהלך שנת  פרט להסכם התיווך עם נחליאלי 8.2.3

. יצוין כי נכון ")וךהסכמי התיו(להלן: " לחברה משקיעים פוטנציאליים הוענקו לחברה שירותי ייעוץ בתהליכי גיוס כספים וכן איתור ותיווך במסגרתם

  אינם בתוקף. למועד התשקיף, הסכמים אלה
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   בעלי שליטהעסקאות עם  8.3

  .באישורה אישי עניין יש בחברה השליטה שלבעל או בחברה השליטה בעל עםהתקיימו עסקאות  לאהתשקיף,  בתקופת

  

 אישי בהעסקה של החברה עם אחר שלנושא משרה בחברה עניין  8.4

אשר עיקריו , 2012בספטמבר  24מיום , Alma םאת התקשרות החברה בהסכם ע , למען הזהירות,, אישר דירקטוריון החברה2013 בנובמבר] --- [ביום 

אישי בה. מהות העניין האישי של יונך, נובעת מהיותו של  עניין") יונךשלמר עפר יונך (להלן: " , כעסקה")Alma הסכם(להלן: " לעיל 6.8.7מפורטים בסעיף 

את  תהמייצר, Alma, הינו לטובת החברה, שכן Almaהחברה ציין כי הסכם  דירקטוריון .Alma-ב מניות בעל, Almaבהסכם  החברהיונך במועד התקשרות 

ברה תמלוגים קבועים מחד ומאפשר להרחיב את אחיזתה בשוק משווקת אותו ומפיצה אותו באופן בלעדי בעולם, מה שמניב לח ,FaceVision-המוצר 

   .Alma-ב החזקותיו מלוא את מכר, התשקיף למועד בסמוך כי, לחברה מסר יונך כי יצוין. המתפתחאסתטיקה –הקוסמטיקה 
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   ונושאי משרה בכירה החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין 8.5

שני עשר החודשים והתשקיף  במועד ,של החברה בניירות הערךבכירה המשרה העניין ונושאי הלמיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי 

    הן כדלקמן: ,לו ושקדמ

  

  1התשקיף במועד  
 למועדעשר החודשים במועד שקדם לשנים 

  התשקיף

  שם המחזיק
מניות 

רגילות ללא 
  ע.נ

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
  ההצבעה

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
ההצבעה  
  בדילול מלא

מניות 
רגילות ללא 

  ע.נ

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
  ההצבעה

שיעור מההון 
המונפק 
והנפרע 

ומזכויות 
ההצבעה  
  בדילול מלא

  56.66%  57.58%  57.58%55.81%63,354  6,335,4002לויאל וויט עסקים בע"מ

  15.20%  15.45%  15.45%14.98%17,000  1,700,0003יריב עוז

  15.20%  15.45%  15.45%14.98%17,000  1,700,0004עינת קדרון

 5.67%  5.76%  5.76%5.58%6,335  633,5005עפר יונך
633,500יריב לרנר

6 5.76%5.58%6,335  5.76%  5.67% 

                                                 
  .2013נובמבר מפיצול הון מניות המונפק והנפרע של החברה כפי שאושר על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום ____ ב יובהר כי הנתונים הינם לאחר התאמות כתוצאה   1
 לעיל. 3.7.2המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   2
 לעיל. 3.7.2המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   3
 לעיל. 3.7.2ראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף המניות כפופות להו  4
 לעיל. 3.7.2המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   5
  לעיל. 3.7.2המניות כפופות להוראות החסימה של הבורסה כמפורט בסעיף   6
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   יתרות חשבון של בעלי עניין 8.6

 יתרות זכות 8.6.1

, בתקופה 2012-ו 2011שנים להלן יובא פירוט יתרות הזכות שהיו לבעלי העניין בחברה ב

(באלפי דולר  למועד התשקיףנכון ו 2013ביוני  30חודשים שנסתיימו ביום ששה של 

  :ארה"ב)

  

שם 

בעל 

 העניין

יתרה 

נכון 

למועד 

  התשקיף

  

חודשים  שישהל

  ביום שהסתיימו

  2013 ביוני 30

 31לשנה שנסתיימה ביום 

  2012בדצמבר 

  

 31לשנה שנסתיימה ביום 

  2011בדצמבר 

  

יתרה 

לסוף 

 תקופה

יתרה 

גבוהה 

 ביותר

יתרה 

נמוכה 

 ביותר

יתרה 

לסוף 

 תקופה

יתרה 

גבוהה 

  ביותר

יתרה 

נמוכה 

  ביותר

יתרה 

לסוף 

 תקופה

יתרה 

גבוהה 

  ביותר

יתרה 

נמוכה 

  ביותר

עוז 
 יריב

-*  10  10  -*  30  30  -*  74  74  -*  

עינת 
 קדרון

-*  3  3  -*  -  -*  -*  1  1  -*  

  
  .דולראלפי  1 - סכום הנמוך מ *  
 

 יתרות חובה 8.6.2

 30 חודשים שנסתיימו ביוםשישה , בתקופה של 2012-ו 2011שנים עניין בחברה בהלבעלי  

  ת חובה.ויתראין  (באלפי דולר ארה"ב) למועד התשקיףנכון ו 2013 ביוני

  

  



 1 - י

  דו"חות כספיים - 9פרק 
  

  
  
  
  
  
  



 

  מ"אורסקאן טכנולוגיות בע
  

  וחות כספיים ד
  לשנה שהסתיימה ביום

  2012בדצמבר  31
  ולתקופה שהסתיימה 

  2013 ביוני 30 ביום
  
  

  



 

  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ 
  
  וחות כספיים ד
  
  
  וכן הענייניםת
  

 
  מודע

  
  2   דוח רואי החשבון  המבקרים

  
  3  דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

  
  4  דוחות על המצב הכספי  

  
  5  דוחות על רווח והפסד

  
  6-7  (גרעון בהון)  על השינויים בהוןדוחות 

  
  8  על תזרימי המזומניםדוחות 

  
  9  באורים לדוחות הכספיים 

  
  



03  
03  
w 

 

") ברה
זרימי 

 2010 
ריותנו 

חשבון 
לבצעה 
בדיקה 
 כללי 

וכן  ה
  דעתנו.

חברה 
ת ל אח

דצמבר 
תיים), 

חברה 
 31ום 
 תיים

 .ל"הנ 
 ושות

באותו 

 8000  684   3
 8444  684   3
 www.kpmg.co.il

החב" -ל (להלן
הדוחות על ת

ביוני 21מיום 
ל החברה. אחר

בתקנות רואי ח
ת הביקורת ול
קורת כוללת ב
גם בחינה של

החברלה של 
 נאות לחוות ד

ה שלב הכספי 
לכל שלהמנים 

בד 31עד ליום 
כספיים שנת ת

ל .ת הכספיים
שהסתיימה ביו

משמעות ספקות
בבאור רטים

דרו ותהיינה כן

ה שהסתיימה ב

 טלפון 
 פקס 
 אינטרנט 

 

מוגבל בערבון 
ו שינויים בהון

ולתקופה מ 201
ן וההנהלה של

שנקבעו ב נים
איתנו לתכנן את
ת מהותית. ביק
קורת כוללת ג
טוריון וההנהל

בסיס  תמספק

יות, את המצב
זרימי המזומת
וע 2010ביוני  2

דוחות( רות ערך

א' לדוחות1ור 
 דולר לשנה ש

ס מעוררים ל,
מפור אלה נים

שיתכ וסיווגם

ולשנה 2012בר 

20.  

פקודת  שותפויות,ה 
KPMG In 

טכנולוגיות אן
הדוחות על הש

12בדצמבר  31
ת הדירקטוריו

.  

תקנל, לרבות 
אלה, נדרש מא
ם הצגה מוטעית
הכספיים. ביק
ל ידי הדירקט
ם שביקורתנו מ

חינות המהותי
ות נהבהו נויים

21קופה מיום 
תקנות נייר ות

לאמור בבא ב
אלפי 529סך 
"להנ בבאור ם
לעניינ בקשר 

ההתחייבויות

בדצמב 31יום 

13 נובמברדש 

KPM 
 609 תא דואר

שותפות רשומה עפ"י
nternational  -ראלית ב

  ום בשוויץ.

  ות של

אורסקאם של 
ה, והפסדווח 

1ביום  סתיימה
הינם באחריות
ס על ביקורתנו

ובלים בישראל
פי תקנים א על

וחות הכספיים
ע שבדוחות ה
תיים שנעשו על
תה. אנו סבורים

   
הבח מכלנאות, 
השינ, יהעולות

ולתק 2012מבר 
(IFRS והוראו

הלב תשומת ת
לות שוטפת בס

המפורטי פים
ההנהלה ניות
וה הנכסים רכי

ת הכספיים לי
 

חודמל החברה 

  חייקין
MGגדל המילניום
,17חוב הארבעה

 61006ל אביב

סומך חייקין, ש
הישר  החברה הנה

קואופרטיב רשו

לבעלי המניו
  מוגבל

ספי המצורפים
ואת דוחות רו

בתקופה שהס 
אלה ה כספיים

 אלה בהתבסס

ני ביקורת מק
ע. 1973 - גשל"
שאין בדו טחון

כומים ובמידע
ים המשמעות
ספיים בכללות
 
שקפים באופן נ
את תוצאות פע

בדצמ 31ביום  
(Sבינלאומיים 

את מפנים אנו
לים שלילי מפע

נוס גורמים ם
תוכ .חי כעסק
ער לגבי אמות

  .חי כעסק ול

הדוחו על עתנו
  . 2013ביוני  3

לל בתשקיף של

 
סומך ח
מ
ר
ת

ל המבקרים 
מבערבון  יות

על המצב הכס
 2011 -ו 2012
השנים  שתימ
. דוחות 2010 

ם דוחות כספיי

בהתאם לתקנ
ה חשבון), התש

ביטסבירה של 
התומכות בס
 ושל האומדנ

ות הכסגה בדוח

מש לספיים הנ"
וא 2011 - ו 201

 ה שהסתיימה
דיווח כספי ב י

,ל"הנ דעתנו ת
י דולר ותזרים

עם יחדם אלו, 
כ החברה של 
הת כל נכללו 
ולפע להמשיך 

דע חוות על סת
30 ביום ידינו ל

 דעתנו זו תיכל

  

אי החשבון
קאן טכנולוגי

ע הדוחותאת  
2בדצמבר  31

מים לכל אחת 
בדצמבר  31ם 

ד עלוות דיעה 

את ביקורתנו ב
עולתו של רואה
 להשיג מידה ס

ה ראיותת של 
שיושמו נאות

 נאותות ההצג

, הדוחות הכס
12בדצמבר  31

בתקופההשנים 
לתקניבהתאם 

  - 2010.  

חוות את סייג
אלפי 666בסך 

. גורמים2012ר 
קיומה המשך

לא הכספיים 
תוכל לא ברה

מבוסס זו עתנו
על ניתנה אשר

כימים שחוות 

  ייקין
  שבון

  2013 ,מבר

 

  
 

רו דוח
אורסק

  
  
  

 ביקרנו
1 לימים
המזומנ
ועד ליום
היא לח

  
א ערכנו

(דרך פע
במטרה
מדגמית
החשבונ
הערכת 

 
,לדעתנו
1לימים 

ה שתימ
ב. 2010

התש"ע 
  

לס מבלי
הפסד ב
בדצמבר
ה בדבר

בדוחות
החב אם

  
דע חוות

א תאריך
  

אנו מסכ
  

ח סומך
חש רואי

  
  

בנוב 10
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לל את 
הפסד, 
 .אריך

 לתקן 
קופות 
 להביע

 קופות
 ורכבת
 יטיים
 יקורת
 כולים

, מכל 

ל אינו 
ספיים 

חברה 
תיימו 
ם אלו, 

 של ה
 נכללו
 תוכל

 8000  684   3
 8444  684   3
 www.kpmg.co.il

החברה), הכול
וה רווח ים על
תא באותו יימו

אלו בהתאם 
מידע כספי לתק

ל היא חריותנו

לתק כספי מידע
ביניים מו פות
אנלי סקירה י

לתקני בי אם
יכ שהיו עותיים

נ"ל אינו ערוך

ע הכספי הנ"ל
כסערך (דוחות 

ת הכספיים. ל
חודשים שנסת 

גורמים  דולר.
קיומה המשך 

נ לא הכספיים
ת לא החברה 

 טלפון 
 פקס 
 אינטרנט 

 

ה - מוגבל (להלן 
מציתיים ביני

שהסת ודשים
ופות ביניים א
אים לעריכת מ

. אח2010-עתש"

מ של סקירה"
לתקופ כספי ע
נהל ומיישום 

בהתא הנערכת
המשמע ניינים

  .ת

ידע הכספי הנ

סבור שהמידע
קנות ניירות ע

א' לדוחות1ר 
שהבשי דולר 
אלפי  7ך של 
בדבר עותיים
ה בדוחות .הנ"ל

אם דרושות 

20.  

פקודת  שותפויות,ה 
KPMG In 

  ות של 

גיות בערבון מ
ת הדוחות הת
שה ושלושה ח

כספי לתקו ע
 וכן הם אחרא

), התם שנתיים
  .תנו

" שבון בישראל
מידע של קירה

,החשבונאיים
 ביקורת אשר
הענ לכל ניודע
ביקורת של עת

ו לסבור שהמי
IA .  

 הגורם לנו לס
פרק ד' של תק

לאמור בבאו 
אלפי 204סך 

בס 2013ביוני 
משמע ספקות
ה בבאור רטים
ותהיינה תכן

013 נובמברש 

KPM 
 609 תא דואר

שותפות רשומה עפ"י
nternational  -ראלית ב

  ום בשוויץ.

לבעלי המניו

סקאן טכנולוג
ואת 2013ביוני 

תקופות של שיש
מידע של צגה

פות ביניים",  
כספיים וחות 
סקירת בסס על

חש רואי לשכת
סק הישות". ל
הכספיים וה ם
מא ניכרת דה
ביטחון שנ שיג

דע חוות חווים

בר הגורם לנו
AS 34ינלאומי 

מת ליבנו דבר
הגילוי לפי פ 

הלב תשומת
לות שוטפת בס

ב 30נכון ליום 
ס מעוררים "ל,
מפור אלה נים
שית וסיווגם ת

חודשמ  החברה

  חייקין
MGגדל המילניום
,17חוב הארבעה

 61006ל אביב

סומך חייקין, ש
הישר  החברה הנה

קואופרטיב רשו

 המבקרים ל

של חברת אור
ב 30יים ליום 

לת המזומנים 
ולהצ לעריכה 

ח כספי לתקופ
ניירות ערך (דו

בהתב אלו ניים

ל של 1 סקירה
ש המבקר בון

לעניינים חראים
במיד בהיקפה 

להש לנו אפשרת
מח אנו אין ,כך

שומת ליבנו ד
 חשבונאות בי

לתשומ לא בא
 אחר הוראות

את מפנים אנו
ם שלילי מפעיל
ה גרעון בהון נ

"הנ בבאור ם
לעניינ בקשר ה

וההתחייבויות

בתשקיף של  ל

 
סומך ח
מ
ר
ת

ואי החשבון
  מ"יות בע

ש המצורף כספי
צב הכספי בינ

 ותזרימי בהון)
אחראים לה

 IAS 34 דיוו"
ד' של תקנות נ

בינ לתקופות י

ס לתקן התאםב
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מא אינה פיכך
ל בהתאם .רת

נו, לא בא לתש
לתקן בהתאם 

ל, קה הקודמת
המהותיות, ת 
20 .  

א ,ל"הנ קנתנו
י דולר ותזרים
כמו כן, לחברה

המפורטי פים
ההנהלה כניות
הנכסים רכי
  .חי ק

יכללסקירה זה 

  

קירה של רו
קאן טכנולוגי

המידע הכ את
 הדוח על המצ

(גרעון ב ם בהון
טוריון וההנהל
4אות בינלאומי 

פרק דאלו לפי 
כספי מידע על 

  סקירה

ב סקירתנו את
יד על הנערכת
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הינ סקירה .ם
ולפ בישראל ם

מזוהים בביקור

  

ס על סקירתנ
ת המהותיות, ב

לאמור בפיסק
 מכל הבחינות

010-ע), התש"

מסק את סייג
אלפי 244בסך 

כ. 2013ביוני  3
נוספ גורמים ם
תוכ. חי כעסק 

ער לגבי אמות
כעסק ולפעול ך

כימים שדוח ס

  חייקין
  שבון
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  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ 
  

  דוחות על המצב הכספי 

 
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30   

    2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  באור  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

 
             נכסים

  305   495   458   325   261   4  מזומנים ושווי מזומנים
  -    -    -    -    59   (ב)9  לקוחות

  36   54   52  30   86   5  חייבים ויתרות חובה
  -    -    -    259   -      חייבים בגין הנפקת מניות
  341   549   510   614   406     סה"כ נכסים שוטפים

             
              

  13   5   -    5  -      ויתרות חובהחייבים 
              

  15   15   21   18   17   6  רכוש קבוע, נטו
              

  28   20   21   23   17     סה"כ נכסים שאינם שוטפים
              

  369   569   531   637   423     סה"כ נכסים

              
              
              תחייבויותה

  38   117   80   86   125     ונותני שירותים ספקים
  15  30  74  32  48    זכאים ויתרות זכות

  -    6   14   8   30   17  התחייבות לתמלוגים למדען הראשי
  53   153   168   126   203     סה"כ התחייבויות שוטפות

             
  -    72   212   137   227   17 התחייבות לתמלוגים למדען הראשי

  -     72  212     137   227     שאינן שוטפות התחייבויות"כ סה
              

  53   225   380   263   430     סה"כ התחייבויות

              
            11  הון
              

  3   3   3   3   3     הון מניות
  1,197   1,197   1,589  1,589   1,589     על מניות פרמיה

  )696(  -    -    -    -      חייבים בגין מניות
  )188(  )856(  )1,441(  )1,218(  )1,599(    יתרת הפסד

              
המיוחס  (גרעון בהון) סה"כ הון

  לבעלים של
            

  316   344   151   374   )7(     החברה 
              

  369   569   531   637   423     סה"כ התחייבויות והון
  
  
 

   
  ערבה (מוהר) הון

  יוןדירקטוריו"ר 
  אורי בן אור  יריב עוז

  סמנכ"ל כספיםמנכ"ל  
  
  

  2013, בנובמבר 10 :תאריך אישור הדוחות הכספיים
  

  
  ביאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ 
  

  דוחות על רווח והפסד 
  
  
    חודשיםלתקופה של שלושה לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 
  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולרבאור 

 
  -    -    137 8   140   8   268   הכנסות

              
              וצאותה
         

  145   482   513 49 165  199 321 14  , נטומחקר ופיתוחהוצאות 
  81   233   273   82    65   152   168   15  הוצאות הנהלה וכלליות

     
 226 715  649 123 90  343  221   תפעוליהפסד 

         
  )39(  )34(  )14(-  )7( )2( )12(   הכנסות מימון
  1   2   31 28 17  32  35    הוצאות מימון

  )38(  )32(  17 28 10  30 23  16  מימון, נטו(הכנסות) הוצאות 
         

  
 188 683  666 100151 373  244   הפסד לתקופה

 
   0.02   0.07   0.06   0.02   0.01   0.04  100.02 **בסיסי ומדוללהפסד למניה

              
              
  
  
  
  החברה. פעילות התחלת יום  *

  .10ההפסד למניה משקף פיצול מניות שבוצע לאחר תאריך המאזן, ראה ביאור   **
  
  
  .בלתי נפרד מהםמהווים חלק דוחות הכספיים לביאורים המצורפים ה
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  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ 
  

  (גרעון בהון) דוחות על השינויים בהון העצמי

  
  

      חייבים בגין       
  סה"כ  יתרת הפסד  מניות  פרמיה  הון מניות  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 
            לתקופה של ששה חודשים 

           (בלתי מבוקר)2013 ביוני 30ביום שנסתיימה
            

  151   )1,441(  -  1,589   3   (מבוקר) 2013בינואר  1יתרה ליום 
  86   86   -  -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  )244(  )244(  -  -    -    הפסד לתקופה
            

  )7(  )1,599(  -  1,589   3   (בלתי מבוקר) 2013 ביוני 30יתרה ליום 
            

            לתקופה של ששה חודשים 
            (בלתי מבוקר) 2012 ביוני 30ביום שנסתיימה 

            
  344   )856(  -  1,197   3   (מבוקר) 2012בינואר  1יתרה ליום 

  392   -    -  392   -  *  הנפקת מניות, נטו
  11   11   -  -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

   )373(  )373(  -  -    -    הפסד לתקופה
            

  374   )1,218(  -  1,589   3   (בלתי מבוקר)  2012 ביוני 30יתרה ליום 
            

            לתקופה של שלושה חודשים 
            (בלתי מבוקר) 2013 ביוני 30ביום שנסתיימה 

            
  56   )1,536(  -  1,589   3   מבוקר)בלתי ( 2013 אפרילב 1יתרה ליום 

  37   37    -  -    -    עלות תשלום מבוסס מניות
  )100(  )100(  -  -    -    הפסד לתקופה

          
  )7(  )1,599(  -  1,589   3   (בלתי מבוקר) 2013 ביוני 30יתרה ליום 

            
            לתקופה של שלושה חודשים 

            (בלתי מבוקר) 2012 ביוני 30ביום שנסתיימה 
            

  129   )1,071(  -  1,197 3   מבוקר)בלתי ( 2012 באפריל 1יתרה ליום 
  392  -    -  392   -  *  הנפקת מניות, נטו

  4   4   -  -    -    עלות תשלום מבוסס מניות
  )151(  )151(  -  -    -    הפסד לתקופה

            
  374   )1,218(  -    1,589   3   (בלתי מבוקר) 2012 ביוני 30יתרה ליום 

  
  
  
  
  אלפי דולר. 1 -סכום הנמוך מ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםדוחות הכספיים להמצורפים  ביאורים ה
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  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ 
  

  (המשך) (גרעון בהון) דוחות על השינויים בהון העצמי

  
      חייבים בגין       
  סה"כ  יתרת הפסד  מניות  פרמיה  הון מניות  

  דולראלפי   אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 
           2012בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום ל

            
  344   )856(  -    1,197   3    2012בינואר  1יתרה ליום 

  392   -    -    392   - *   הנפקת מניות, נטו
  81   81   -    -    -    עלות תשלום מבוסס מניות

  )666(  )666(  -    -    -    לשנההפסד 
            

  151   )1,441(  -    1,589   3    2012 בדצמבר 31יתרה ליום 

           
           2011בדצמבר 31שנה שנסתיימה ביום ל

            
  316   )188(  )696(  1,197   3   2011בינואר  1יתרה ליום 

  696  -  696  -  -  תשלום בגין הנפקת מניות
  15   15   -    -    -  עלות תשלום מבוסס מניות

  )683(  )683(  -    -    -  לשנההפסד 
            

  344   )856(  -    1,197   3   2011 בדצמבר 31יתרה ליום 

           
           תנועה במהלך התקופה שנסתיימה

             2010 בדצמבר31ביום
           

             2010ביוני  21יתרה ליום
  -    -    -    -    -   החברה) פעילות(יום התחלת 

           
  504   -    )696(  1,197   3   הנפקת הון מניות, נטו

           
  )188(  )188(  -    -    -    הפסד לתקופה

            
  316   )188(  )696(  1,197   3    2010 בדצמבר 31יתרה ליום 

           
  
  
  
  אלפי דולר. 1 -סכום הנמוך מ  *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .מהווים חלק בלתי נפרד מהםדוחות הכספיים להמצורפים   ביאוריםה
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  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ 
  וחות על תזרים מזומנים ד
    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) מבוקר)(בלתי 
  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
 
          שוטפתזרימי מזומנים מפעילותת

  )188(  )683(  )666( )151(  )100( )373(  )244(  הפסד לתקופה 
           תאמות:ה

  2   4   7   2   2   3   4   פחת 
  -    15   81  4   37   11   86   עלות תשלום מבוסס מניות

                שינוים בפריטי רכוש והתחייבויות:
  -    -    -    -    21   -    )59(  לקוחות

  )49(  )10(  7  29  )31(   24   )34(  חייבים ויתרות חובה
  38   57   )37( 14   16   )29(  45   ונותני שירותים ספקים

  15  38   44   2   )2(   2   )25(  זכותזכאים ויתרות 
  )10( 30   35  32   18   30   23   הוצאות (הכנסות) מימון, נטו

                
  )192( )549(  )529( )68()39()332()204( לפעילות שוטפתזומנים נטו ששימשומ
           

          השקעהתזרימי  מזומנים מפעילות
           

  )17(  )4(  )13(  )6(- )6(-  רכישת רכוש קבוע
           

  )17(  )4(  )13(  )6(- )6(- מזומנים ששימוש לפעילות השקעה
           

          מימוןתזרימי מזומנים מפעילות
           

  504   696   392   133 -   133 -    הנפקת הון מניות, נטו
                

  -   78   103   41   -    41   -    קבלת מענקים מהמדען הראשי
  -    -    -    -    )4(   -    )4(  למדען הראשי וששולמתמלוגים 

           
  504  774   495  174 )4(  174 )4(  מימוןמזומנים נטו שנבעו מפעילות

           
יתרות מזומניםהשפעת תנודות בשער חליפין על

  10  )31(  10   )16(3  )6(11  ושווי מזומנים
           
  305   190   )37(  84   )40(  )170(  )197(  מזומניםליה (ירידה) במזומנים ושוויע

                
  -    305   495   241 301  495 458  לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים

           
  305   495   458   325   261   325   261 התקופהסוףליתרת מזומנים ושווי מזומנים

  
  הנפקת מניות  -פעילות שלא במזומן 

 
  -  

  
259  

  
-  

  
259  

  
-  

  
-  

  
-  

                
  החברה. פעילות התחלת יום  *



   אורסקאן טכנולוגיות בע"מ
  

  באורים לדוחות הכספיים 
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  כללי - 1אור ב
  
  הישות המדווחת  .א
  

. 2010ביוני  21"החברה") הינה חברה תושבת ישראל אשר התאגדה בישראל ביום  -אורסקאן טכנולוגיות בע"מ (להלן 
מיום היווסדה עוסקת החברה במחקר ופיתוח של מערכות צילום דו מימדיות ותלת מימדיות באמצעות הדמיה 

 - אסתטיקה והשוק הרפואי, בדגש על דרמטולוגיה דיגיטלית (לא פולשנית) לצורך ניווט ואנליזה כלל גופית לטובת שוק ה
סיוע לרופאים באבחון מוקדם של סרטן העור, לרבות מסוג מלנומה. מאז הקמתה החברה ממקדת באופן משמעותי את 

  כל מאמציה לתכנון עסקי המחקר והפיתוח, גיוס וניהול צוות טכני וגיוס הון.
  

 31אלפי דולר בשנה שנסתיימה ביום  529עילות שוטפת בסך אלפי דולר ותזרים שלילי מפ 666לחברה הפסד בסך 
אלפי דולר לתקופה של שישה  204אלפי דולר ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך  244והפסד בסך  2012בדצמבר 

לת יכו אלפי דולר. 7בסך של  2013ביוני  30כמו כן, לחברה גרעון בהון נכון ליום . 2013ביוני  30חודשים שנסתיימו ביום 
החברה להמשיך בפעילותה תלויה בגיוס מקורות למימון פעולותיה. החברה פועלת לגיוס כספים בדרך של השקעה בהון, 

. אין וודאות באשר ליכולתה של החברה 2013וכן הגישה טיוטת תשקיף, להנפקת מניות לציבור בישראל בחודש יוני, 
 לייצר הכנסות או לגייס הון נוסף בעתיד, אם בכלל. 

  
ורמים אלו מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. בדוחות הכספיים לא נכללו כל ג

התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגן שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול 
  כעסק חי.

  
  

  הגדרות  ב.
  

  -  בדוחות כספיים אלה
  
תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות  - ") IFRSבינלאומיים (להלן: "תקני דיווח כספי   )1(

) לרבות IAS) ותקני חשבונאות בינלאומיים (IFRS) והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים (IASBבינלאומיים (
) או פרשנויות שנקבעו IFRICפרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי (

  ), בהתאמה.SICעל ידי הועדה המתמדת לפרשנויות (
  
  מ."אורסקאן טכנולוגיות בע -  החברה  )2(
  
  בדבר צדדים קשורים. 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  - צד קשור  )3(
  
 - לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ( -  ובעל שליטה בעלי עניין  )4(

1968.  
  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2באור 
 

  בסיס המדידה  א.
  

  ").IFRSהדוחות הכספיים הוכנו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: "
  .2010 -לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם

, בכפוף לכללים חשבונאיים IFRS - המידע הכספי לתקופות הביניים הנכלל בדוחות כספיים אלה ערוך בהתאם לתקני ה
, דיווח כספי 34מקובלים לעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי מספר 

 -  ל), התש"תקופתיים ומיידיים תקנות ניירות ערך (דוחותהוראות הגילוי לפי פרק ד' של לקופות ביניים, ובהתאם לת
1970 .  

  
. החברה אימצה לראשונה את תקני IFRSדוחות כספיים אלו הינם הדוחות הכספיים הראשונים של החברה לפי תקני 

IFRS  ני ולפיכך מועד המעבר לדיווח על פי תק 2012בשנתIFRS  שהינו מועד התחלת פעילות 2010ביוני,  21הינו ,
-US, ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (IFRSהחברה. לפני אימוץ תקני 

GAAP 31). הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב נערכו ליום 
  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך. 2011בדצמבר, 
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  בסיס עריכת הדוחות הכספיים (המשך) - 2באור 
  

  (המשך) בסיס המדידה  א.
  

  .IFRSבדבר ההתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב לדיווח לפי תקני  21ראו ביאור 
  

חשבונאיים קריטיים. כמו כן, נדרש מההנהלה בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים 
להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית. הנושאים בהם נדרש שיקול דעת משמעותי ונדרש 

  .3להסתייע באומדנים, אשר יש להם השפעה מהותית על סכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, מפורטים בביאור 
  

  ת ההיסטורית.הדוחות הוכנו על בסיס העלו
  
  מטבע פעילות ומטבע הצגה  ב.
  

  ארה"ב, שהינו מטבע הפעילות של החברה. אלפי דולרהדוחות הכספיים מוצגים ב
  ארה"ב הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה. דולר

  
 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד  ג.
 

שהוכרו בדוח רווח והפסד הינה לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של מתכונת הניתוח של הוצאות 
  ההוצאה. מידע נוסף בדבר מהות ההוצאה נכלל, ככל שרלוונטי, בביאורים לדוחות הכספיים.

  
  תקופת המחזור התפעולי  ד. 

  
  המחזור התפעולי של החברה הינו שנה. 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 

 
  מדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה. כללי ה

  
  עסקאות במטבע חוץ  א.

    
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים   

למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף  והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים
לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, 
כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער 

  החליפין לסוף השנה.
  והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שער חליפין היסטורי.  נכסים

סעיפי דוח רווח והפסד הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שער חליפין של מועד העסקה, מלבד הוצאות פחת, 
  המתורגמות לפי שער חליפין היסטורי. 

ולר ורווחים או הפסדים מעסקאות במטבע חוץ נזקפים הפרשי שער הנובעים מתרגום הדוחות הכספיים של החברה לד
  לרווח או הפסד.

  
  

  מכשירים פיננסיים  ב.
  
  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים   )1(
  

  נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים.

  
  הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים

בו החברה הופכת לצד להוראות החוזיות של המכשיר. משמע, המועד החברה מכירה לראשונה בנכסים פיננסיים במועד 
  בו החברה מילאה את מחויבותה בהתאם לחוזה.

  
  גריעת נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של החברה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או 
את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים כאשר החברה מעבירה את הזכויות לקבל 

  וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
  כל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי החברה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.

), trade date), מוכרות במועד קשירת העסקה (regular way saleמכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה (
  משמע, במועד בו התחייבה החברה למכור את הנכס.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  (המשך) מכשירים פיננסיים  ב.
  
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (המשך)  )1(
  

  ) להלן.2יף (לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סע
  

  הלוואות וחייבים
  

וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים  הלוואות
, לקוחות, מזומנים ושווי מזומנים כוללים וחייבים הלוואותבשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה בשווי הוגן. 

  .מניות הנפקת בגין וחייבים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים 

חודשים, ברמת נזילות גבוהה  3השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 
  מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של 

  
  ירידת ערך

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך 
ן תזרימי שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומד

  המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.

ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב, ארגון מחדש של 
ב סכום המגיע לחברה בתנאים אשר החברה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים, קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חו

יפשוט רגל, שינויים שליליים בסטטוס התשלומים של לווים, שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של 
  מנפיקי חוב או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך.

  
  התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  )2(
  

יבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה החברה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחי
  ) בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateבמועד קשירת העסקה (

התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות החברה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא  סולקה או בוטלה. 
  מלוגים למדען הראשי, ספקים וזכאים ויתרות זכות.התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: התחייבות לת

התחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות לראשונה בשווי הוגן 
בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת 

  תאם לשיטת הריבית האפקטיבית.בה
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לחברה קיימת באופן 

) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על currentlyמיידי (
  זמנית.-ולסלק את ההתחייבות בובסיס נטו או לממש את הנכס 

  
  הון מניות  )3(

  
מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות, 

  מוצגות כהפחתה מההון.
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  ג. 
  

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת 
  ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס. 

ביעת שווי השימוש, הסכום בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי הוצאות מכירה. בק
מהוונת החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מסים, המשקף את הערכות השוק לגבי 
ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס, בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים 

  לנבוע מהנכס.
  

  מענקי ממשלה  ד.
  

, )forgivable loans( למחילה הניתנות כהלוואות מטופלים ופיתוח מחקר פרויקטי בגין הראשי מהמדען יםמענק
מענקי מדען שהתקבלו מוכרים כהתחייבות לפי שוויה ההוגן ביום קבלת המענקים, אלא אם כן . IAS 20 - בהתאם ל

ות נבחן מחדש בכל תקופה, והשינויים, אם באותו יום וודאי באופן סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. סכום ההתחייב
קיימים, בערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים בריבית המקורית של המענק נזקפים לדוח רווח והפסד. ההפרש 

  בין התמורה לשווי ההוגן במועד קבלת המענק מוכר כהקטנת הוצאות מחקר ופיתוח.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 3באור 
  

  הטבות לעובדים  ה.
  

  תכניות להפקדה מוגדרת  )1(
תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה החברה משלמת תשלומים קבועים לישות 
נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. מחויבויות החברה להפקיד 

ח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים. הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרוו בתכנית
חודשים מתום התקופה בה  12 -התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר מ

  העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכחי.
  
  

 הטבות לעובד לטווח קצר  )2(
ן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמ

  בעת ההיעדרות בפועל. -המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצברות (כמו חופשת לידה)
סיווג הטבות לעובדים כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך מתבצע בהתאם למועד בו 

  .ההתחייבות חזויה להיות משולמת
  
 עסקאות תשלום מבוסס מניות )3(

השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון 
על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס 

את ות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשקף מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שיר
  מספר המענקים אשר צפויים להבשיל. 

  
  הכרה בהכנסה  ו.
  

הכנסות מוכרת ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה 
ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה 

  (ב). 9ור ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות. לפירוט נוסף ראה ביא
  
  מחקר ופיתוחעלויות   ז.

  
נזקפות לרווח יציאות הקשורות בפעילויות מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים, 

  והפסד עם התהוותן.
פעילויות פיתוח קשורות בתכנית לייצור מוצרים או תהליכים חדשים או לשיפור משמעותי של מוצרים או תהליכים 
קיימים. יציאות בגין פעילויות פיתוח מוכרות כנכס בלתי מוחשי אם ורק אם: ניתן למדוד באופן מהימן את עלויות 

ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית עתידית מהמוצר ולחברה כוונה הפיתוח; המוצר או התהליך 
ומקורות מספיקים על מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס או למכרו. העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי בגין 

שירות להכנת הנכס פעילויות הפיתוח כוללות את עלות החומרים, שכר עבודה ישיר, הוצאות תקורה שניתן לייחסן י
  לשימושו המיועד ועלויות אשראי שהוונו. עלויות אחרות בגין פעילויות פיתוח נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

  .שנצברו ערך מירידת והפסדים הפחתות בניכוי עלות לפי נמדדות שהוונו פיתוח עלויותעוקבות,  בתקופות
  

  הפסד למניה  ח.
  

בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה. ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי החברה מציגה נתוני הפסד למניה 
חלוקת ההפסדים המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו 

  במחזור במשך השנה.
נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה  מניות רגילות פוטנציאליות (ניירות ערך המירים כדוגמת אופציות לעובדים)

  במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה מפעילויות נמשכות.
  

  שימוש באומדנים  ט.
  

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים 

  שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
  

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח 
בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת  הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה

  החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 
האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו 

  מושפעת. האומדנים ובכל תקופה עתידית
  
  



   אורסקאן טכנולוגיות בע"מ
  

  באורים לדוחות הכספיים 
  
  

13 
 

  (המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 באור
  

  (המשך) שימוש באומדנים  ט.
  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות )1(

  
 למועד המניה מחיר את כוללות המודל הנחות. בינומיההוגן של כתבי אופציה לעובדים נמדד באמצעות מודל  השווי

(בהתאם לסבבי השקעה בחברה והערכת שווי החברה), מחיר המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה (על  המדידה
 המחזיקים של הכללית וההתנהגות העבר ניסיון בסיס(על  המכשירים של הצפוי החיים אורך), חברות מדגםבסיס 
 שירות תנאיארה"ב).  ממשלת חוב אגרות בסיס(על  סיכון חסרת ריבית ושיעור צפויים דיבידנדים), האופציה בכתב
  .ההוגן השווי קביעת בעת בחשבון נלקחים אינם שוק תנאי שאינם ביצוע ותנאי

  
  

 מענקי מדען )2(
 

המדען הראשי)  -ממשלתיים שהתקבלו מהמדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן מענקים
 הסכום כי סביר באופן וודאי יום באותו כן אם אלא, המענקים קבלת ביום ההוגן שוויה לפימוכרים כהתחייבות 

. קיימת אי וודאות לגבי אומדן תזרימי המזומנים העתידיים ששימש לקביעת סכום יוחזר לא שהתקבל
  ההתחייבות. 

  
  רכוש קבוע  י.
  

  מירידת ערך.  מצטברים פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים
  הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. העלויות  את העלות כוללת

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול 
  באופן שהתכוונה ההנהלה. 

  אומדן אורך החיים השימושי של הנכסים. פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על בסיס
 הפחת השנתיים הינם: שיעורי

 %

 
33מחשבים ותוכנה

6-15מעבדה וציוד משרדי ריהוט
  
בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח  האומדנים

  ומותאמים בעת הצורך.
  

  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  יא.
  

  "התקן")  –(להלן  פיננסיים מכשירים, IFRS 9) 2010דיווח כספי בינלאומי ( תקן
מכשירים פיננסיים: הכרה  IAS 39 בינלאומי תקן זה הינו אחד השלבים בפרויקט ההחלפה הכוללת של תקן חשבונאות 

ידה של נכסים ביחס לסיווג ומד IAS 39 -") כאשר הוא מחליף את הדרישות המופיעות בIAS 39" -(להלן ומדידה 
  פיננסיים והתחייבויות פיננסיות. 

  
בהתאם לתקן, ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת ושווי הוגן כאשר הבסיס לסיווג 
לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים 

הנכס הפיננסי. בהתאם לתקן, השקעה במכשיר חוב תימדד לפי עלות מופחתת אם המטרה של המודל העסקי של  של
הישות היא להחזיק נכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים שלהם וכן תנאיו החוזיים יוצרים זכאות 

מדדו לפי ית בלבד. כל נכסי החוב האחרים ילתזרימי מזומנים במועדים ספציפיים אשר מהווים תשלומים של קרן וריבי
שווי הוגן דרך רווח והפסד. בנוסף, נגזרים משובצים לא מופרדים יותר מחוזים מעורבים הכוללים חוזה מארח שהוא 

  יבחן לצורך סיווג בהתאם לקריטריונים דלעיל. כמו כן, השקעה ינכס פיננסי. במקום זאת, החוזה המעורב כולו 
תימדד לפי שווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח והפסד. יחד עם זאת, התקן מאפשר במכשירים הוניים 

בעת ההכרה הראשונית במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, לבחור להציג שינויים בשווי ההוגן של המכשיר ההוני 
  לעולם לרווח והפסד.  במסגרת הרווח הכולל האחר כאשר הסכומים שיזקפו לרווח הכולל האחר לא יסווגו

  
דיבידנדים על מכשירים הוניים שהשערוכים שלהם נזקפים לרווח הכולל האחר, יוכרו ברווח והפסד אלא אם הם 

 מהווים באופן מובהק החזר השקעה ראשונית. 
  

עם זאת, .  IAS 39 -התקן שמר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של התחייבויות פיננסיות, כפי שהופיעו ב
דורש ככלל כי סכום השינוי בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן  IAS 39 , )2010 (IFRS 9 -בשונה מ

  דרך רווח והפסד, למעט מחויבויות למתן הלוואה וחוזי ערבות פיננסית, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של 
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  )עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך - 3באור 
  

  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו (המשך)  יא.
  

  אולם, אם פיצול כאמור מביא להחמרה   ההתחייבות יוכרו ברווח כולל אחר, כאשר יתרת הסכום תוכר ברווח והפסד.
  ברווח והפסד, אזי כל השינוי בשווי ההוגן יוכר ברווח והפסד.  ) accounting mismatch(בחוסר התאמה חשבונאית 

  
  סכומים שהוכרו ברווח כולל אחר לא יסווגו לעולם לרווח והפסד. התקן החדש גם מבטל את החריג שהתיר למדוד

בעלות נגזרים שהם התחייבויות הקשורים למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן, 
 הוגן.ושיש לסלקם על ידי מסירת מכשיר כזה. נגזרים אלה יימדדו בשווי 

 
או לאחר מכן. יישום מוקדם מותר, בכפוף למתן גילוי וכן  2015בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
אחרים, המפורטים בנספח לתקן. יישום התקן ייעשה בדרך של  IFRSבכפוף לאימוץ במקביל של התיקונים לתקני 

  המעבר המפורטות בתקן. יישום למפרע, למעט הקלות מסוימות, בהתאם להוראות 
  

  ליישום התקן לא צפויות להיות השלכות על דוחותיה הכספיים של החברה.
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים - 4באור 
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31 ביוני30 ביוני30   ההרכב:
  2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  
  -    -    8   8   6  דולרב עו"שיתרת 

  66   47   26   37   60   קליםבש יתרת עו"ש
  239   448   424   280   195   פיקדונות בבנקים בשקלים

            
   261   325   458   495   305  

  
  
  

  חייבים ויתרות חובה - 5באור 
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31 ביוני30 ביוני30   ההרכב:
  2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  
  36   25   15   30   22  מוסדות

  -    24   31   -    32  מענק לקבל מהמדען
  -    -    5   -    5  פקדונות לזמן קצר
בגין  הוצאות מראש
  -    -    -    -    26   עלויות הנפקה

  -    5   1   -    1  אחרים
            
   86   30   52   54   36  
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  רכוש קבוע - 6באור 
  
  
     
 סך הכל  ריהוט משרדי מחשבים ותוכנה ציוד מעבדה 
 אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

  
     עלות

 34 7 12 15 2013בינואר  1יתרה ליום 
 -   -  -  -    תוספות

 34 7 12 15 2013ביוני  30יתרה ליום 
       

 21 6 6 9 2012בינואר  1יתרה ליום 
 6  -  1 5   תוספות

 27 6 7 14 2012ביוני  30יתרה ליום 
    

 21 6 6 9 2012בינואר  1יתרה ליום 
 13 1 6 6  תוספות

 34 7 12 15 2012בדצמבר  31יתרה ליום 
    

 17 6 5 6 2011 בינואר 1יתרה ליום 
 4  -  1 3  תוספות

 21 6 6 9 2011בדצמבר  31יתרה ליום 
          

  -   -   -   -   2010 ביוני 21יתרה ליום 
  17  6   5   6   תוספות

  17   6   5   6   2010בדצמבר  31יתרה ליום 
  

      נצברפחת
 13 3 3 7 2013בינואר  1יתרה ליום 

 4 1 1 2   לתקופה פחת
 17 4 4 9 2013 ביוני 30יתרה ליום 

      
 6 1 2 3 2012בינואר  1יתרה ליום 

 3  -  1 2   לתקופה פחת
 9 1 3 5 2012 ביוני 30יתרה ליום 

    
 6 1 2 3 2012 בינואר 1יתרה ליום 

 7 2 1 4   לשנה פחת
 13 3 3 7 2012בדצמבר  31יתרה ליום 

    
 2  -  1 1 2011 בינואר 1יתרה ליום 

  4 1 1 2   לשנה פחת
 6 1 2 3 2011בדצמבר  31יתרה ליום 

          
  -   -   -   -    2010 ביוני 21יתרה ליום 

  2   -    1   1   לשנה פחת
  2   -    1   1   2010בדצמבר  31יתרה ליום 

  
 21 2012894 דצמברב 31יתרה מופחתת ליום 
 15 2011645בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
  15   6  4  5  2010בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 

 
 17 3 8 6 2013 ביוני 30יתרה מופחתת ליום 
 18 5 4 9 2012 ביוני 30יתרה מופחתת ליום 

  
  
אלפי דולר. 1 - סכום הנמוך מ - * 
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  זכאים ויתרות זכות - 7באור 
  

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30   ההרכב:
  2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  
           עובדים ומוסדות בגין 

  15   30   42   28   48  שכר 
          

  -    -    32   4   -   הכנסות מראש
            
   48   32   74   30   15  

  
  

  מכשירים פיננסיים - 8באור 
  

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ) וסיכון אשראי. תוכנית 
למינימום השפעות שליליות אפשריות על  על מנת לצמצםניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות 

  הביצועים הפיננסיים של החברה.
  

  החברה.   הנהלתניהול הסיכונים מבוצע על ידי 
  
  שוק סיכוני. א
  
   מטבע סיכון) 1( 

  
  . לשקל בעיקר, שונים למטבעות מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה חברהה
  

  :IAS 39 -לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל ותהפיננסי וההתחייבויות תנאי הצמדה של הנכסיםלהלן 
  

  (לא מבוקר) 2013, ביוני 30
  

במטבע שקל או   
  בהצמדה לו

  בדולר

  אלפי דולר  
  

  6    255   מזומנים
  59   -    לקוחות
  32   -    חובה ויתרות חייבים

   255   97  

  
        

  63   62   ספקים ונותני שירותים
   -    48   זכאים ויתרות זכות

  257   -    התחייבויות למדען הראשי
   110   320  
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 8באור 
  
  

  (לא מבוקר)  2012, יוניב 03
  

במטבע שקל או   
  בהצמדה לו

  בדולר

  דולראלפי   
  8   317   מזומנים

   -   -  חייבים ויתרות חובה
  259  -    בגין הנפקת מניות חייבים

   317   267  

  
        

  54   32   ספקים ונותני שירותים
  -    32   זכאים ויתרות זכות

  145   -    התחייבויות למדען הראשי
   64   199  

  
  

  2012, בדצמבר 31
  

במטבע שקל או   
  בהצמדה לו

  בדולר

  דולראלפי   
  8  450  מזומנים
  31  1  חובה ויתרות חייבים

  451  39  

  
        

  63  17  ספקים ונותני שירותים
  -  42  זכות זכאים ויתרות

  226  -  התחייבויות למדען הראשי
  59  289  

  
  2011, בדצמבר 31
  

במטבע שקל או   
  בהצמדה לו

  בדולר

  דולראלפי   
  -  495  מזומנים
  24  5  חובה ויתרות חייבים

  500  24  

  
        

  54  63  ספקים ונותני שירותים
  -  30  זכאים ויתרות זכות

  78  -  התחייבויות למדען הראשי
  93  132  
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 8באור 
  
  

  0201, רדצמבב 31
  

במטבע שקל או   
  בהצמדה לו

  בדולר

  דולראלפי   
      

  -  305  מזומנים
  305  -  

  
        

  -  38  ספקים ונותני שירותים
  -  15  זכאים ויתרות זכות

  53  -  

  
  

  :מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק להלן
  
לשינויים בשער ן רגישות חמב    

  החליפין של השקל
  רווח (הפסד) מהשינוי   

שער החליפין של   
  הדולר

עליית שע"ח 
  5%של 

שע"ח  ירידת
  5%של 

  דולראלפי   אל מול השקל  
        

  )7(  7  3.618  2013 יוניב 30ליום 
  )13(  13  3.923  2012 יוניב 30ליום 
  )20(  20  3.733  2012בדצמבר  31ליום 
  )25(  25  3.821  2011בדצמבר  31ליום 

  
  ריבית סיכון. 2
    
  החברה חשופה לשינויים בריבית הלייבור ובריבית השקלית.    
  להלן סכומי הנכסים וההתחייבויות החשופים לשינויים אלו:    

  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30    

    2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)    

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

  
פיקדונות שקליים בריבית 

  239  448  424  280  195 משתנה
התחייבות למדען צמודת 

  -   78  226  145  257  ריבית לייבור
            

  
סבירים השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכות ההנהלה לגבי שינויים אפשריים 

  במשתני סיכון אלה.

 
החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב הכספי 
המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון (לפני מס), עבור כל מכשיר פיננסי בגין 

שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח. בחינת גורמי הסיכון נעשתה על בסיס מהותיות החשיפה משתנה הסיכון הרלוונטי 
של תוצאות הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהנחה שכל שאר המשתנים 

  קבועים.
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 8באור 
  

  סיכון אשראי. ב
  

מזומנים  הכוללים מופחתת בעלות פיננסיים נכסים בגין הינה 2013 יוניב 30נכון ליום  אשראי לסיכון המרבית החשיפה
, וכן בגין מופקדים בתאגידים פיננסייםה ,)אלפי דולר 458 – 2012 בדצמבר 31 -נכון ל( אלפי דולר 261 בסך ושווי מזומנים

 מקומית חשיפה הינה החשיפה כל). לפי דולרא 32 - -2012בדצמבר  31נכון ליום ( אלפי דולר 32ך בס חייבים ויתרות חובה
  .ל"הנ החובות בגין ערך לירידת הפרשה לחברה ואין

  
  נזילותסיכון ג.
  

להלן מועדי הפירעון החזויים של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה בסכומים לא מהוונים, כולל אומדן תשלומי 
  ריבית:

  
         2013 יוניב30

  שלוש שנים ומעלה  שנתיים עד שלוש  שנה עד שנתיים  עד שנה  בספריםיתרה     

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

    
  -   -  -  125  125 ספקים ונותני שירותים
  -   -  -  48   48  זכאים ויתרות זכות

 למדען לתמלוגים התחייבות
  63  209  181  30  257  הראשי

            
         2012ביוני 30

  שלוש שנים ומעלה  שנתיים עד שלוש  שנה עד שנתיים  עד שנה  יתרה בספרים    

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

    
  -   -  -  86  86 ספקים ונותני שירותים
  -   -  -  32  32  זכאים ויתרות זכות

            התחייבות לתמלוגים למדען 
  162  141  37  8  145  הראשי

            
  

         2012בדצמבר 31
  שלוש שנים ומעלה  שנתיים עד שלוש  שנה עד שנתיים  עד שנה  יתרה בספרים    

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

    
  -   -  -  80  80 ספקים ונותני שירותים
  -   -  -  74  74  זכאים ויתרות זכות

התחייבות לתמלוגים למדען 
  הראשי

  
226  14  70  292  128  

            
  

            2011בדצמבר 31
  שלוש שנים ומעלה  שנתיים עד שלוש  שנה עד שנתיים  עד שנה  יתרה בספרים    

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

    
  -   -  -  117  117 ספקים ונותני שירותים
  -   -  -  30  30  זכאים ויתרות זכות

התחייבות לתמלוגים למדען 
  הראשי

  
78  6  11  53  199  

  
  

         2010בדצמבר 31
  שלוש שנים ומעלה  שנתיים עד שלוש  שנה עד שנתיים  עד שנה  יתרה בספרים    

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר    

    
  -   -  -  38  38 ספקים ונותני שירותים
  -   -  -  15  15  זכאים ויתרות זכות
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  מכשירים פיננסיים (המשך) - 8באור 
  

  
  

  שווי הוגן
  

חייבים ויתרות חובה, התחייבויות לספקים ולנותני לקוחות, היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, 
  תואמת לשווי ההוגן שלהם.זכות זכאים ויתרות , שירותים

  
 שווי ההוגן של ההתחייבות למדען הראשי שונה מהערך בספרים, כדלקמן:

  
  הוגן שווי בספרים שווי    
  דולר אלפי    

       
  313  257    2013 ביוני 30 ליום
  187  145    2012 יוניב 30ליום 
  266  226    2012בדצמבר  31ליום 
  121 78    2011בדצמבר  31ליום 

  
  
  

  ותלויות התקשרויות - 9באור 
  

התקשרה החברה בהסכם שכירות למשרדיה. בהתאם לחוזה שוכרת החברה את המבנה בעלות  2010באוגוסט  1ביום   .א
ש"ח. תוקף החוזה הינו לשנה עם אופציה להאריכו בשנתיים נוספות. החברה מימשה את האופציה  5,000חודשית של 

 .2013 ביולי 31 ביוםכך שחוזה השכירות צפוי להסתיים 
  

חודשים נוספים. בהתאם לחוזה החדש, דמי השכירות  6המאזן, נחתם הסכם שכירות חדש לתקופה של לאחר תאריך 
 אלפי דולר. 9החזויים, מיום חתימת החוזה החדש, שאינם ניתנים לביטול, הינם 

  
 דמי השכירות השנתיים החזויים, שאינם ניתנים לביטול, הינם כדלקמן:

  
  בדצמבר31 יוניב30

2013  2012  
  דולר אלפי  דולר אלפי

  
  
1  9  

  
  
  
  

(אלמה לייזרס  , לפיו המפיץהמפיץ) בהסכם ייצור והפצה –ג' (להלן  צדהתקשרה החברה עם  2012בספטמבר  24ביום   .ב
(מערכות ההדמייה לשוק האסתטיקה  בחברהפותח אשר הידע שלו  מוצר ,בבלעדיות ,יפתח ייצר וימכור בע"מ)

בשנה הראשונה ברחבי העולם, למעט ישראל קנדה וסינגפור. בהתאם להסכם החברה זכאית לתמורה והדרמטולוגיה) 
במסגרת ההסכם התחייבה החברה לספק שירותי תמיכה  אלפי דולר. 468בסך שלא ייפחת מתמורה של להסכם 

ההסכם הינו תוקף  .ללא תמורה נוספתהתומכת ביישומי המוצר עדכונים שוטפים של התוכנה  למפיץלהעביר ו
מוצרים בשנתיים  300- לשנתיים ויתחדש לשנתיים נוספות במידה והמפיץ יעמוד בהתחייבותו למכור למעלה מ

 החברה מכירה בהכנסה המובטחת בקו ישר על פני תקופת ההכנסה המובטחת. הראשונות להסכם.
  
 

 לתמלוגים התחייבות    .ג
    

, התחייבה החברה לשלם בהם קיבלה החברה מענקים מהמדען הראשי בתוקף חוזי מחקר ופיתוח עם ממשלת ישראל
בשלוש השנים הראשונות ממועד  מכל הכנסות החברהמהתמורה  3%תמלוגים לממשלת ישראל, לפי חישוב של 

לאחר השלוש שנים כאמור. הסכום הכולל של  מכל הכנסות החברהמהתמורה  3.5%- תחילת הפקת הכנסות כאמור ו
התחייבות החברה כוללת תשלום  ה על סכום המענקים שהתקבלו שהוא צמוד לדולר של ארה"ב.התמלוגים לא יעל

 ריבית למדען בשיעור ריבית לייבור.
  דולר. אלפי 489 - הינו כ 2013, יוניב 30סך המענקים שהתקבלו עד ליום                     
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  ותלויות (המשך) התקשרויות - 9באור 
  
 התחייבויות תלויות  .ד

 
 בעל הוא כי בטענהלחברה  "שיבא") - המשולב ע"ש חיים שיבא (להלןפנה המרכז הרפואי  2012בתחילת חודש יוני 

 והינו השומות למיפוי האנאליזה בתחום פיתחה אשר") ההמצאהבהמצאותיה ובמערכות (להלן: " מסחריות זכויות
 של כיועץ"), נתנזון"ר ד(להלן: " נתנזון ירנ"ר ד של העסקתו עקב וזאת, מהמצאותיה שינבעו עתידיים לפירות זכאי

. ד"ר נתנזון הינו רופא עור מומחה בעל פרקטיקה פרטית וכן מועסק כרופא עור בכיר בשיבא במשרה חלקית. החברה
  המחלוקת בין הצדדים. וסיום יישוב לצורך שיבא עםלאור טענות שיבא, ניהלה החברה מגעים 

שיבא והחברה במזכר הבנות עסקי כמפורט  2013באוקטובר  31לאחר התדיינות בין החברה ובין שיבא, התקשרו ביום 
  אשר הביא לסיום את המחלוקת בין הצדדים. "),שיבא מזכר(להלן: "להלן 

אמור יובהר בזאת, כי הנהלת החברה בדיעה כי לא קיימת כל מחויבות לתשלום לשיבא למועד הדוחות הכספיים, כ
  להלן. 5בסעיף 

וזאת בהתבסס על תנאי מזכר  2013התקשר ביניהם בהסכם מפורט עד לסוף חודש נובמבר ל מנת על יפעלוהצדדים 
  ").ההסכם המפורטשנים (להלן: " 20שיבא. ההסכם המפורט יהיה לתקופה של עד 

  
  :שיבא מזכר עיקרי להלן

 הכוללים ,3Dהמבוססים על  החברה של השומות מיפוי מוצרי עם בקשר וגיבוי תמיכה שירותי לחברה יספק שיבא .1
(להלן בס"ק זה: הדורשים ניסויים קליניים  Mark CE-ו FDAואשר כפופים לקבלת אישור  אנאליזה

  .", לפי העניין)המוצר" -" והשירותים"
(לרבות באמצעות חברת בת וחברה  להלן תמורה שנתית ולתמלוגים כמפורטל זכאי יהא שיבא, בהתאם להסכם, .2

  :קשורה)
 נכון ההתחייבות הערך הנוכחי של את מעריכה החברה. שנים 20 למשך"ב ארה דולר 7,000 של בסך שנתי תשלום  )א(

  אלפי דולר.  30 - כ של בסך, הדוח למועד
  – דרך אבני על מבוסס תשלום  (ב)

  סכום זה יופחת; התחלת הניסויים הקליניים במוצר לאחר"ב ארה דולר 10,000 של סך) 1(   
  הקליניים הניסוייםמהסכומים שתשלם החברה לשיבא בקשר עם 

למוצר, לאחר השלמת הניסויים  CE Markאו  FDAדולר ארה"ב לאחר קבלת אישורי  25,000של  חד פעמי ) סך2(
  לעיל;  המפורטים   הקליניים 

 דולר מיליון 150 של מצטבר בסכום המוצר את תמכור שהחברה לאחר"ב ארה דולר מיליון 1 של חד פעמי סך) 3(
  ;"בארה

  . שנה בכל(נטו)  המוצר ממכירות בפועל שיתקבלו מההכנסות 1.5% של בהיקף שנתיים תמלוגים  .3
בנוסף לתשלום שיבא, יהיה זכאי בו החברה תעניק לצד ג' זיכיון לפתח את המוצר, לעיל, במקרה על אף האמור 

מהתמורה המצטברת שהתקבלה אצל  1.5% -המבוסס על אבני דרך ותמלוגים השנתיים, כמפורט לעיל, גם ל
האמורים מהזכיין יהיו חלף הזכאות לתמלוג שנתי כך שלא  1.5% - (ויודגש, ה אותו צד ג' בגין מכירות מוצר זה

לעניין זה הוסכם כי כל התשלומים המבוססים על אבני דרך שתידרש החברה  .מצב של "כפל תשלומים") יווצר
בו לחברה ינבעו הכנסות ממכירות  במקרה לאותה שנה. בפועל לשלם בשנה מסויימת יופחתו מהתמלוגים השנתיים

, FDAשל מוצרים אחרים אשר מבוססים על מיפוי ואנליזה של שומות בלבד, הכפופים לניסויים קליניים ואישור 
 מוצרים ממכירת בפועל בחברה שיתקבלו מההכנסות יחושבו אשר, דלעיל השנתיים לתשלומים זכאי יהיה שיבא
 ידי על פותח אשר אחר מוצר כל של מכירות בגין ותשלום תמלוג לכל זכאי יהא לא שיבא, לעיל האמור אף על. אלה

 .החברה
  

 או החברה מכירת/או ו אחרת חברה לתוך או אחרת חברה עם החברה של מיזוג להשלמת בכפוף(א)  – יציאה דמי  .4
; (ב) בחברה המניות בעלי אצל שתתקבל מהתמורה 2.25% - ל זכאי יהיה שיבא), המוצר(לרבות  נכסיה כל מכירת
 מהתמורה 1.25% - ל זכאי יהיה שיבא"), IPO(להלן: " לציבור ראשונה בהנפקה החברה מניות להנפקת בכפוף

כתוצאה  עצמה בחברה שיתקבלו כספים עם בקשר(ולא  שתתקבל ככל ,בחברה המניות בעלי אצל שתתקבל
 מתוך: החזר הלוואות ע"י החברה, משמעותם המניות בעלי אצל שיתקבלו כספים, זה סעיף לענייןמהתמורה). 

 מניות בעלי של אישיות ערבויות ביטול) 2; (הלוואות חברה, לבעלי מניות שלה אשר העניקו לההנפקה תמורת
  .ההנפקה כספי באמצעות תוסרנה אשר בחברה

  
הצהיר כי התמורה דלעיל כוללת את התשלום המלא והסופי שישולם לשיבא ו/או  שיבא –טענות כלפי החברה  העדר  . 5

יועציו ו/או עובדיו עבור השירותים ושיבא (במישרין ובעקיפין) לא יהיה זכאי לכל תמורה אחרת מהחברה, לרבות 
ירותים ו/או החברה ו/או המוצר ו/או כל מוצר אחר של החברה. כמו כן הצהיר שיבא כי לא היתה לו, בקשר עם הש

 בחלק או בכל אובדרך אחרת) זכויות כלשהן בחברה  בכל(כתוצאה מאספקת השירותים או  ואין לו ולא תהיה ל
 חברה. ל הקשורבחברה ומידע סודי  כלשהןנכסיה, ובכלל זה, אין לו זכויות קניין רוחני מ

  
במזכר שיבא לאחר מועד הדיווח אינה מהווה אירוע מחייב התאמה ולכן לא הוכרה התחייבות בדוחות  ההתקשרות

אלפי דולר, שכן לא הייתה קיימת מחויבות לתשלום בגין תביעת  30 -כ הכספיים בגין התשלום שאינו מותנה בסך של
בונאי ביתר התשלומים, המותנים באירועים עתידיים, שיבא למועד הדוחות הכספיים, כאמור לעיל. הטיפול החש

. בהתאם למודל זה, לא מוכרת התחייבות בדוחות הכספיים בגין אירועים שהינם בשליטת IAS 37 -יהיה בהתאם ל
  החברה, עד למועד בו נוצרת מחויבות בלתי מותנית לתשלום.
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  הפסד למניה - 10באור 
  

 30 -, בהתאמה (בדולר אלפי 666 -ו דולר אלפי 244 התבסס על ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך של 2012בדצמבר  31 -ול 2013ביוני  30חישוב ההפסד הבסיסי למניה לימים 
מספר המניות הרגילות שבמחזור בסך של   של, בהתאמה) מחולק בממוצע המשוקלל דולר אלפי 188 -ו דולר אלפי 683, אלפי דולר 373: 2010-ו 2011בדצמבר  31-ו 2012 יוניב

  מניות). 10,000,000 :2010- ו 2011בדצמבר  31- ו 2012ביוני  30 -, בהתאמה (ב10,710,000 -מניות ו  11,002,400
  א'.11, כאמור בביאור המניות משקפת את פיצול המניות שנעשה לאחר תאריך המאזןכמות 

  
  
 

  הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות
  
    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 
  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
 188 683 666 151  100   373 244 הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות

  
  

 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
  
    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) מבוקר)(בלתי 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולרע.נ ללא מניות רגילות  

 
      הרגילות ממוצע משוקלל של מספר המניות  
 10,000,00010,000,000 11,002,40010,000,00010,710,000  11,002,40010,000,000הפסד בסיסי למניה ששימשו לצורך חישוב   
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  מניות הון – 11באור 
  

 הון המניות  .א
  2013ביוני  30ליום   

  2012בדצמבר  31 וליום
   2011בדצמבר  31ליום 
  2010בדצמבר  31 וליום

  מניות רגילות  מניות רגילות  
  מונפק ונפרע  רשום  רשום  רשום  

  
  100,000   120,000   110,024   120,000   ש"ח ערך נקוב 0.01מניות רגילות בנות 

    
למחזיקים במניות הרגילות הזכות לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפות כלליות של החברה 

  החברה. לפי קול אחד למניה. לכל בעלי המניות מעמד שווה בערך השאריתי של
שעתידה  אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בכפוף להנפקת מניות החברה לציבור, וכן בכפוף להחלטת

לפצל את הון המניות המונפק והנפרע של החברה, באופן  להתקבל טרם הנפקת מניות החברה לציבור, בכוונת החברה
  מניות רגילות של החברה.  100 -שכל מניה רגילה אחת בהון המונפק והנפרע תחולק ל

 
 התנועה בהון המניות  .ב

  
    

  מספר מניות
אלפי דולר 

  ע.נ.

      
  3  100,000   2010 בדצמבר, 31יתרה ליום 

      
  3  100,000  2011 בדצמבר, 31יתרה ליום 

      
  *  10,024  הנפקת הון מניות

      
  3  110,024  2013, יוניב 30וליום  2012בדצמבר,  31יתרה ליום 

  אלף דולר. 1 –פחות מ *     
  

  זכויות הנלוות למניות  .ג
  

להשתתף  המניות הרגילות מעניקות לבעליהן את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה כללית של החברה, את הזכות 
  במקרה של חיסול החברה ואת הזכות לקבל דיבידנד אם יוכרז.ברווחי החברה 

  .אלף דולר 1,200לסך של  בתמורהרגילות  מניות 100,000 החברההנפיקה  2010בשנת 
  אלף דולר. 400מניות רגילות למשקיעים בתמורה לסך של  10,024הנפיקה החברה  2012בשנת    

  
  

  מניות תשלום מבוסס -12ביאור 
  

  הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים         .א
  

  מוצגת בטבלה שלהלן: ומיועצים  ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו מעובדים
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   ששה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של  

 2010 2011 2012  2012ביוני  30ביום   2013ביוני  30ביום   
  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  דולראלפי   אלפי דולר  

 
       סך הוצאות תשלום מבוסס מניות 

 -   15  81 11 86  שהוכרו בדוחות הכספיים
   86 11 81  15   - 
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  (המשך) מניות תשלום מבוסס -12ביאור 
  
 תוכנית תשלום מבוסס מניות  ב.

  
 אימצה החברה תכנית אופציות לעובדים. לצורך התכנית הקצתה החברה מסגרת של 2011 רוארבחודש פב    )1 

שנים מיום  7 -מניות רגילות של החברה. האופציות ניתנות למימוש עד לל מימושאופציות הניתנות ל 5,263
  ההענקה או עד לתאריך הפקיעה כמוגדר בתוכנית, כמוקדם שבהם. 

  
 ובשלותמ כשהן אופציות הוענקו 375. וליועציהאופציות לעובדיה  4,338ה החברה העניק 2012 -  2011 בשנים )   2

שנים ממועד ההענקה וניתנות למימוש  4 עדהאופציות תבשלנה על פני תקופה של מ 3,963במלואן. יתרת 
 דולר אלפי 166 הינו ההענקה למועדשווי האופציות $ למניה. 18.18 או$ 39.90 שלתמורת תוספת מימוש 

(נקבע  3.1%-1%נקבע על פי המודל הבינומי בהתבסס על ההנחות הבאות: שיעור ריבית חסרת סיכון בטווח ו
(בהתאם לסבבי השקעה בחברה  דולר 16-111על בסיס אג"ח ממשלת ארה"ב לתקופה דומה), מחיר מניה 

אם למדגם (בהת 70-75%של המניה במחירי צפויה תנודתיות, 0% דיבידנד תשואתוהערכת שווי חברה), 
  חברות דומות).

  
  אופציות ליועצים. 843חולטו  2013במהלך המחצית הראשונה של שנת   ) 3
  
  אופציות נוספות. 2,734 -אישר דירקטוריון החברה הגדלת תוכנית האופציות ב 2013בנובמבר  10ביום   )4

  
  הכנסות  - 13באור 

  
  .מהותי לקוח הינו אשר "בע"מ לייזרסאלמה "התקשרה החברה עם חברת  2012בספטמבר  24 ביום
 מלקוח , הופקו2013ביוני  30ולשישה חודשים שהסתיימו ביום  2012 לשנת ,בהתאמה ,החברה מהכנסות 96% -ו  91%-כ
  .(ב) 9 ביאור גם ראה, זה
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  , נטוהוצאות מחקר ופיתוח - 14באור 
  
  
    שלושה חודשיםלתקופה של לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולרהרכב:  

 
  67   200   241   57   76   113   157   שכר ומשכורת

  10   14   13   4   3   7   6   רכבים
  65   427   288  44   49   128   71   ספקי משנה

  -    15   81  4   37   11   86   עלות תשלום מבוסס מניות
  3   5   4  -    -    -    1   אחר

  -    )179(  )114(  )60(  -    )60(  -   בניכוי השתתפות המדען הראשי
                
   321   199   165   49   513   482   145  

  
  
  

  הנהלה וכלליותהוצאות  - 15באור 
  

    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולרהרכב:  

 
  33   131   122   37   45   68   77   צד קשור -  דמי ניהול

  12   27   12  5   6   7   12   שכירות והוצאות נלוות
  25   41   71   28   5   43   55   שירותים מקצועיים

  -    -    22   -    -    6   6   נסיעות
  11   34   46   12   9   28   18   אחר

               
   168   152   65   82   273   233   81  
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  הוצאות (הכנסות) מימון - 16באור 
  
    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 
  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 
              הוצאות מימון:

  -    -    -    11  -    6   -   הפרשי שער
  1   2   1   -    -     -    -    ריבית לבנקים

  -    -    30    18  17   26   35   שיערוך התחייבות למדען
                
   35   32   17  29   31   2   1  

                הכנסות מימון:
  )38(  )29(   )11(  -    )6(   -   )11(   הפרשי שער
  )1(   )5(   )3(   )1(  )1(   )2(  )1(   מפקדונות

                
   )12(  )2(   )7(   )1(   )14(   )34(   )39(  
  

  הוצאות (הכנסות) מימון נטו             
  

 23   30   10   28   17    )32(   )38(  
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  התחייבות לתמלוגים למדען הראשי - 17באור 
 

 9ראה באור בתוקף חוזי מחקר ופיתוח עם ממשלת ישראל, התחייבה החברה לשלם תמלוגים לממשלת ישראל, 
  (ג).

  2012   2011  
  אלפי דולר    

     
  -      78     בינואר 1יתרה ליום 

  78    103    השנהמענקים שהתקבלו במהלך 
  -      45    סכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד 

     
  78       226     בדצמבר 31 ליום יתרה

  
 

  
  

  2013   2012  
  אלפי דולר    

     
  78     226     בינואר 1יתרה ליום 

  41     -    מענקים שהתקבלו במהלך התקופה
  -           )4(    תמלוגים ששולמו במהלך התקופה
  26     35    סכומים שנזקפו לדוח רווח והפסד 

  
  145     257    יוניב 30 ליום יתרה

  
  

  היתרות מוצגות בערכן הנוכחי בהתאם לצפי תשלום התמלוגים.
  מוצג במאזן במסגרת:

  
  בדצמבר 31ליום     

 2010 2011 2012  2012ביוני  30ליום   2013ביוני  30ליום   
        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 
 -   6  14 8 30   התחייבויות שוטפות

  -    72   212   137   227   התחייבויות לא שוטפות
       
   257 145 226  78   - 
  
  

  מיסים על הכנסה -18באור 
  
  תיקונים לפקודת מס הכנסה  א.
  

 - ו 2009חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים , עבר בכנסת 2009ביולי  14ביום 
בשנת המס  18% - , אשר קבע, בין היתר, הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל2009- ), התשס"ט2010
 24% -ו 25%הינם  2011 -ו 2010ואילך. בהתאם לתיקונים האמורים, שיעורי מס החברות החלים בשנת המס  2016

  בהתאמה. 
. בהתאם לחוק תבוטל 2011התשע"ב  -אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס (תיקוני חקיקה) ,2011בדצמבר  5ביום 

ואילך יעמוד  2012הפחתת המס, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, כאמור לעיל, ושיעור מס חברות החל משנת 
  .25%על 

  .20ראה גם ביאור 
  
  מס לצורכי מועברים הפסדים  . ב
  

 0.5 -כ 2011בדצמבר   31(ליום  2012בדצמבר  31מיליון דולר ליום  1-לחברה הפסדים וניכויים לצורכי מס בסך של כ  
  מיליון דולר).

  
  ג. מסים נדחים

  
  .נכס בדוחות הכספייםכבהיעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד, לא נרשמו מסים נדחים   
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  על הכנסה (המשך) מיסים -18באור 
  

  ד. שומות מס 
  

  לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מאז היווסדה.  
  
  

  עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים - 19באור 
  
 

ענייןובעליניהולייםמפתחלאנשי והטבות תגמול .א
 

 חברהה, כן כמו). וכדומה רפואי ביטוח, רכב(כגון  במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאים חברהב הבכירים המנהלים
 . העסקה סיום לאחר מוגדרת הפקדה תכנית במסגרת כספים עבורם מפקידה
  
 בעלי עניין כלולות במאזן בסעיפים הבאים: יתרות  .ב

  
  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30 

  2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  
  56   74   30   29   10   ספקים ונותני שירותים

  5   1   -     1   3   זכאים ויתרות זכות
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  שך)(המ עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים -19באור 
  
  עם בעלי עניין וצדדים קשורים כדלקמן: בדוח רווח והפסד נכללו סכומים המתייחסים לעסקאות .ג
  

    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) מבוקר)(בלתי (בלתי מבוקר) 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולרהרכב:  

 
               

  53   122   114   29   28   57   58   ופיתוח הוצאות מחקר

                
  33   131   122   37   45   68   77   הוצאות הנהלה וכלליות
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  שך)(המ עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים -19באור 
  

 פרופורמה ביאור -  שונה בתמורה נמשכת התקשרות  .ד
  

הסכם , בכוונת החברה לחתום עם מנכ"ל החברה על הסכם לפיו יעודכן ויתוקן אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה להחלטתמניות החברה לציבור ובכפוף להנפקת 
התמורה החודשית כוללת תמורה ₪.  41,170תמורה חודשית כוללת בצירוף מע"מ כדין, בסך של  שנים נוספות. על פי ההסכם תשלם החברה למנכ"ל 3הניהול בין הצדדים לתקופה של 

 ההתקשרות סיום של במקרהים בהסכם. בגין הענקת שירותי ניהול וכן גילום כמקובל של הפרשות וזכויות סוציאליות. בנוסף יקבל המנכ"ל בונוס שנתי בכפוף לעמידה ביעדים המפורט
חודשים, בכפוף לעמידה באחד או יותר  12 -תשלום בונוס שנתי עבור אותה שנה אשר יקבע על פי היחס שבין מספר חודשי ההתקשרות בפועל באותה שנה לל ל"המנכ זכאי יהיה

 .מהיעדים המפורטים בהסכם
חברה לחתום עם סמנכ"לית מחקר ופיתוח וסמנכ"לית תפעול של , בכוונת האסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה להחלטתו בנוסף, בכפוף להנפקת מניות החברה לציבור

₪  30,000שנים נוספות. על פי ההסכם תשלם החברה לסמנכ"לית שכר חודשי בסך  3"סמנכ"לית") על הסכם לפיו יעודכן הסכם ההעסקה בין הצדדים לתקופה של  -החברה (להלן
תשלום בונוס שנתי עבור ל יתל"מנכסה תזכאי היהת ההתקשרות סיום של במקרהלעמידה ביעדים המפורטים בהסכם. ברוטו. בנוסף תקבל הסמנכ"לית בונוס שנתי בכל שנה בכפוף 

  .חודשים, בכפוף לעמידה באחד או יותר מהיעדים המפורטים בהסכם 12 -אותה שנה אשר יקבע על פי היחס שבין מספר חודשי ההתקשרות בפועל באותה שנה ל
  היותם של מנכ"ל החברה וסמנכ"לית מחקר ופיתוח ותפעול של החברה בעלי עניין.גילוי זה ניתן מתוקף   

 היו משתקפים בדוחות הכספיים לתקופות קודמות (על בסיס רווחי או הפסדי התאגיד המיוחסים לבעלים של החברה):השינויים המתוארים לעיל  להלן נתוני פרופורמה בהנחה כי
  

רווח והפסדבדוחהשפעה )1(                     
  
  
    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) מבוקר)(בלתי (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 
               

  188  683  666  151  100  373  244  הפסד נקי לתקופה כפי שדווח לפי הסכם קודם
              

  81  233  273  82  65  152  168  הוצאות הנהלה וכלליות לפי ההסכם הקודם
  93  256  294  88  70  163  179  הוצאות הנהלה וכלליות לפי ההסכם חדש

                
  145  482  513  49  165  199  321  הוצאות מחקר ופיתוח לפי ההסכם הקודם
  156  503  533  54  170  209  331  הוצאות מחקר ופיתוח לפי ההסכם החדש

                
  211  727  707  162  110  394  265  הפסד נקי לתקופה פרופורמה
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  שך)(המ עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים -19באור 
  
  

  (המשך) ביאור פרופורמה - התקשרות נמשכת בתמורה שונה  .ד
  

למניהפסדהעלהשפעה )2(                     
  
  
    לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של ששה חודשים  
 ביוני 21מיום לתקופה  לתקופה של שנה שהסתיימהביוני30יוםבהשהסתיימביוני 30יום  בהשהסתיימ 
  בדצמבר 31 * ועד2010 בדצמבר 31ביום 20132012 20132012 
  2010 2011  2012 (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר) 

  אלפי דולר אלפי דולר  אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 
               

  0.02  0.07  0.06  0.02  0.01  0.04  0.02  הפסד למניה בסיסי ומדולל כפי שדווח*
  -   -   0.01  -   -   -   -   השפעת פרופורמה

  0.02  0.07  0.07  0.02  0.01  0.04  0.02  פרופורמהומדולל  בסיסי למניה הפסד

                
  

  א'11ראה באור –מניות החברה *לאחר פיצול 
  

  העודפים יתרת על השפעה)3(
 

  בדצמבר 31  בדצמבר 31  בדצמבר 31  ביוני 30  ביוני 30  
  2013  2012  2012  2011  2010  

        (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

  
  188  856  1,441  1,218  1,599יתרת עודפים כפי שדווח

            
  23  67  108  88  129  השפעת פרופורמה

            
  211  923  1,549  1,306  1,728  יתרת עודפים פרופורמה
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  אירועים לאחר מועד הדיווח  -20באור 
  

 .2014 - ו 2013אישרה מליאת הכנסת את חוק התקציב וחוק ההסדרים לשנים  2013ביולי  30 ביום  .א
  .2014בינואר  1מיום  26.5% -במסגרת החקיקה  הועלה מס החברות ל

ביוני  30, לא הייתה השפעה על הדוחות הכספיים ליום 2013ביוני  30אילו החקיקה הייתה מושלמת למעשה עד ליום 
2013.  

. כל אופציה  ניתנת למימוש ולבעלי תפקידים שונים הבכיר לדרגאופציות  4,502 של סךהוקצו  2013בנובמבר  10ביום   .ב
   ש"ח ע.נ . 0.1למניה רגילה אחת של החברה בת 

מסך האופציות שהוענקו, הוענקו לדרג הבכיר הכולל את יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל, סמנכ"ל תפעול ופיתוח  3,102
ש"ח ותקופת ההבשלה  0.1ודירקטורים.  בהתאם לתנאי האופציות שהוענקו, מחיר המימוש לכל כתב אופציה הוא 

מכתבי האופציות באופן שבתום ארבע שנים ממועד  25%שנים ממועד ההקצאה: בתום כל שנה יבשילו  4הינה 
מכתבי האופציה. על אף האמור לעיל, בקרות אירוע של הנפקה ראשונה לציבור, תבוצע  100%ההקצאה יובשלו 

  מכמות כתבי האופציה שהוקצו לכל ניצע. 50%"האצה" של 
  :כדלקמן, האופציה כתבי של ההבשלה תקופת תואץ, החברה מיזוג של במקרה
מכתבי האופציה שהוקצו לאותו ניצע ויהיו  50% יובשלושל מיזוג בטרם חלפו שנתיים ממועד ההקצאה,  במקרה

לפני המיזוג; במקרה של מיזוג בחלוף שנתיים ממועד ההקצאה, תואץ או תואט תקופת  מיידיניתנים למימוש 
בהתאם יהיו ניתנים למימוש  בשלושהוההבשלה ביחס לשנה השלמה הקרובה ביותר למועד ההקצאה, וכתבי האופציה 

  .לפני המיזוג מיידי
  מסך האופציות שהוענקו, הוענקו לעובדים, יועצים ונותני שירותים אחרים. 1,400

 600 -דולר ו 50אופציות הוא  300דולר,  39.9 אופציות הוא 500בהתאם לתנאי האופציות שהוענקו, מחיר המימוש של 
  דולר. 75אופציות הוא 
מכתבי האופציות באופן שבתום ארבע  25%שנים ממועד ההקצאה: בתום כל שנה יבשילו  4לה הינה תקופת ההבש

  מכתבי האופציה. 100%שנים ממועד ההקצאה יובשלו 
 כמפורט, האופציה כתבי של ההבשלה תקופת תואץ, החברה מיזוג של במקרה לפיו תנאי קיים, ביחס לחלק מהעובדים

  .לעיל
כמתואר בביאור  החברה של והנפרע המונפק מניות הון מפיצול כתוצאה התאמות לפני הינם לעיל הנתונים כי יובהר

  א'. 11
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  IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב לדיווח לפי תקני  -21באור 
  

. החברה אימצה IFRSהראשונים של החברה לפי תקני א', דוחות כספיים אלו הינם הדוחות הכספיים 2כפי שמתואר בביאור 
, שהינו מועד התחלת 2010, יוניב 21הינו  IFRSולפיכך מועד המעבר לדיווח על פי תקני  2012בשנת  IFRSלראשונה את תקני 

שכן מדובר על יום הקמת  IFRSהחברה לא ערכה מאזן פתיחה למועד המעבר שממנו החל הדיווח לפי תקני  פעילות החברה.
  החברה.

  
). הדוחות US-GAAP, ערכה החברה את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (IFRSלפני אימוץ תקני 

ולשנה  2011בדצמבר,  31בלים בארה"ב נערכו ליום הכספיים השנתיים האחרונים של החברה לפי כללי חשבונאות מקו
  שהסתיימה באותו תאריך.

  
 31ליום  IFRSבהתאם לכך, מציגה החברה את ההתאמות בין דיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי תקני 

תאם לכללי חשבונאות ולשנה שהסתיימה באותו תאריך (הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים שנערכו בה 2011בדצמבר, 
  מקובלים בארה"ב).

  
IFRS 1  בדבר אימוץ לראשונה של תקניIFRS  קובע, באופן עקרוני, כי יישום תקניIFRS  במאזן הפתיחה למועד המעבר
  , ייעשה למפרע (מאז ומעולם).IFRSפי תקני -לדיווח על

  
  2011בדצמבר  31ן ליום התאמות למאז  א.
  

  תקני  השפעת המעבר  תקינה    
  IFRS  IFRSלתקני   בארה"ב       

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר      

         נכסים
         

  495  -  495      מזומנים ושווי מזומנים
  54  -  (*) 54      חייבים ויתרות חובה

           
  549  -  549      שוטפים נכסים"כ סה

            
  5  -  5      חייבים ויתרות חובה

  15  -  15      נטו, קבוע רכוש
      20  -  20  
           שוטפים בלתי נכסים"כסה

            
  569  -  569      ה"כ נכסים ס
            
            
            תחייבויות שוטפותה
            

  117  -  (*) 117    ספקים ונותני שירותים
  30  -  (*) (**)  30    זכאים ויתרות זכות

התחייבות לתמלוגים למדען 
  הראשי

    -  6         )1(  6  

            
  153  6  147    שוטפות התחייבויות"כסה

            
התחייבויות לתמלוגים למדען 

  הראשי     
    -  72       )1(  72  

            
  225  78  147      סה"כ התחייבויות

           
            הון

  3  -  3    הון מניות
  1,197  -  1,197    פרמיה על מניות

  )856(  )78(  (**) )778(      יתרת הפסד
            

המיוחס לבעלים של סה"כ הון 
  החברה

    422  )78(  344  
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  569  -  569      הוןוסה"כ התחייבויות 
  (המשך) IFRSהתאמה בין הדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב לדיווח לפי תקני  -21באור 

  
  

  2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  התאמות לדוח רווח והפסד  ב.
  
  
  תקני  השפעת המעבר  תקינה      

  IFRS  IFRSלתקני   בארה"ב        

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר        

 
          וצאותה
          

  482  )1(       78  (**)    404         מחקר ופיתוח, נטוהוצאות 
  233  -  (**) 233        הוצאות הנהלה וכלליות

              
  715  78  637        תפעוליהפסד 

              
  2  -  2        מימון הוצאות
  )34(  -  )34(        מימון הכנסות

              
  )32(  -  )32(        הכנסות מימון, נטו

              
  683  78  605        הפסד לשנה

  
  
  
  

  (*)   בוצע סיווג מחדש.
אלפי דולר בהוצאות מחקר  18(**) בוצע תיקון בגין הוצאות תשלום מבוסס מניות והטבות אחרות לעובדים בסך 

  בהוצאות הנהלה וכלליות.אלפי דולר  3ופיתוח ובסך 
  

  
  הכספיים לדוחות להתאמות באורים  ג.
  
  

  ממשלתיים מענקים בגין למדען התחייבות  )1(  
  

, במידה שבאותו קבלתם במועד כהכנסה נרשמים המדען מענקי"ב, בארה מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם
  מועד לא צפוי כי ישולמו.

"התחייבויות תלויות", מענקי  – IAS37, ועל פי תקן חשבונאות בינלאומי IFRSהמעבר לדיווח על פי תקני  עם
 באופן וודאי יום באותו כן אם אלא, המענקים קבלת ביום ההוגן שוויה לפישהתקבלו יוכרו כהתחייבות  מדען
 בערך, קיימים אם, והשינויים, תקופה בכל מחדש נבחן ההתחייבות סכום. יוחזר לא שהתקבל הסכום כי סביר

.והפסד רווח לדוח נזקפים המענק של המקורית בריבית המהוונים המזומנים תזרימי של הנוכחי
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  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ ("החברה")
  

  2013בנובמבר  10
  
  

  ,לכל מאן דבעי
  
  

  2013במרץ  31מיום  הערכות שווי כתבי אופציות והתחייבות למדען הראשיהנדון: 
  

  
  :הרינו לאשר כדלקמן, הערכת השווי שצוינה לעילבקשר עם 

  
") תאריך התוקף" (להלן: 2013 במרץ 31 כאמור ההינתאריך תוקף הערכת השווי שבנדון  .1

יום מתאריך התוקף כהגדרת המונח  90-ולפיכך נכון למועד מכתבנו זה חלפו למעלה מ
 .1970- ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לבתקנות 

  
לעיל, לא התרחשו שינויים לאחר תאריך התוקף ועד למועד  1על אף האמור בסעיף  .2

 .ההאמורהעשויים לשנות באופן מהותי את מסקנות הערכת השווי  מכתבנו זה
  

  
  
  
  

  בכבוד רב,
  

  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ
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  אחריות הגבלת

 גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, ההון של החברה חירכתבי אופציות ומלהעריך את השווי ההוגן של  הינה זו עבודה מטרת

 לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. הוניסיונ הידיעת מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר נתונים על התבססנו, דעתנו חוות

 דעה כל מחווים איננו ולפיכך שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ועדכניים שלמים, כאמינים

, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים נאותות אודות

  .הנתונים של לדיוקם או לשלמותם

 תחזיות כן ועל, התחזית תקופת פני על להשתנות עשויות אלו הנחות. התחזית ליום סבירות הנחות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות, ככלל

 שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו אשר

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון ברמת

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 של מכירה או/ו השקעה המלצת לרבות, כלשהיא לפעולה המלצה משום בה ואין בלבד השווי בקביעת הקשורים הכלכליים ההיבטים למכלול מתייחסת עבודתנו

 המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך ניירות

 המושג. כלשהוא למשקיע כלשהוא נכס או החברה שווי את להעריך מיועד ואינו פוטנציאלי משקיע לדרוש שעשוי האינפורמציה כל את לכלול מתיימר אינו בעבודתנו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר" הוגן שווי"

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

 הרינו, 1970 – ל"תש), ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות השלישית לתוספת) ז(2 לסעיף בהתאם .החברה במניות אישי עניין לנו אין כי להצהיר הרינו

 להיקף ביחס מהותי אינו טרחתנו שכר כי יצוין. זה תשקיף פי על ההנפקה בהצלחת הותנה אשר הטרחה שכר לעניין התניה נקבעה לביננו החברה בין כי לציין
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  1 פרק

  כללי
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 של כתבי אופציות לא סחירים  הערכת שווי כלכלית הנה העבודה מטרת

וסך ההון  מחירוכן אמידת ם, יועציושהעניקה החברה לעובדים 

 .למספר תאריכי חתךההתחייבות של החברה למדען נכון 

 שוטפים בערכים ומוצגיםבדולר ארה"ב  הינם זו בעבודה הנתונים כל ,

 .אחרת צוין כן אם אלא

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן 

 :זו

  מ"בע אורסקאן טכנולוגיות  – החברה

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  דולר ארה"ב  - דולר

  

  מקורות מידע

, החברהבמסגרת עבודתנו, התבססנו, בין היתר, על נתונים ומידע פיננסי של 

. ידוע לכם והנכם מסכימים, כי אנו מסתמכים החברהאשר התקבלו מהנהלת 

 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.

  

  

  ה שימוש בעבודתנו:להלן מקורות המידע העיקריים בהם נעש

  2010-2011של החברה לשנים מבוקרים דוחות כספיים. 

  2013טיוטת תשקיף מחודש יוני. 

  החברהמסמכי התאגדות של.  

 ואות, הסכמי השקעה והסכמים אחריםהסכמי הלו.  

 הנתונים אודות מבנה ההון של החבר.  

 ודירקטורים , יועציםהסכמי אופציות לעובדים.  

  תחזיות וביאורים שוניםפיננסים, נתונים. 

  מאגרי מידע שלIFS. 

 .מידע ציבורי  

  

  נהלים שבוצעו על ידינו

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

  לגבי הנתונים והמידע שהועבר לנו, רקע על  החברההנהלת שיחות עם

הפעילות, מבנה ההון, התקדמות באבני הדרך, רציונאל לביצוע 

 עסקאות  וכד';

  ,ניתוח נתונים פיננסיים ובכללם בין היתר: דוחות כספיים מבוקרים

 תחזיות ותכניות עסקיות;

  החברהקריאת מסמכי ההתאגדות של; 

  :הסכמי הקצאת הסכמי השקעה, קריאת הסכמים וחוזים שונים כגון

 וכד'; אופציות

  לרבות ניתוח החברהחיפוש וניתוח מידע בנוגע לענף שבו פועלת ,

 .רים במידה וקיימים נתונים לגביהםמגמות והשוואה למתח
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  2 פרק

  תאור החברה וסבבי ההשקעה בה
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   2אודות החברה 2.1

. החברה נוסדה פרטית כחברה 2010 ביוני 21 ביום בישראל התאגדה החברה

 ל"כמנכ התשקיף למועד נכון מכהנים אשר, קדרון ועינת עוז יריב על ידי

  .בהתאמה, ודירקטורית ופיתוח מחקר ל"וסמנכ ודירקטור

 של ופיתוח במחקר עוסקת החברה, השווי הערכת למועד ונכון היווסדה מיום

 לא( דיגיטלית הדמיה באמצעות מימדיות ותלת מימדיות דו צילום מערכות

 והשוק האסתטיקה שוק לטובת גופית כלל ואנליזה ניווט לצורך) פולשנית

 סרטן של מוקדם באבחון לרופאים סיוע – דרמטולוגיה על בדגש, הרפואי

  .מלנומה מסוג לרבות, העור

 כלל מימדי ותלת מימדי דו לצילום ותוכנה חומרה פלטפורמת מפתחת החברה

 מערך –גבוהה ברזולוציה Multi-View Stereo טכנולוגיית על המבוססת גופי

 לאובייקט מקסימלי כיסוי הנותנות ביניהן חפיפה עם מצלמות של זוגות

 בשיתוף האמור במערך המצלמות בין המידע חיבור כאשר, המצולם

  .D3 - ה מודל את נותן, החברה של הייעודיים האלגוריתמים

, בשם בעולם הידוע, בשיווק אחד מוצר לחברה הערכת השווי למועד נכון

ClearVision3D ,בלעדי באופן ומופץ משווק, ומיוצר ידה על פותח אשר 

 מוצר של והמפיצה המשווקת הינה החברה בארץ כאשר, Alma ידי על בעולם

, לאנליזה  D3-ו  D2 בתצורת פנים לצילום מערכת הינו,  Clear Vision -ה. זה

, קמטים מילוי לרבות, בפנים קוסמטיים טיפולים תוכנית ובניית מעקב

  .ועוד בפנים) פיגמנטציה( נגעים הסרת, פנים מתיחות

                                                            
 מקור: טיוטת תשקיף החברה. 2

 מיועד יהיה אשר, SkinVisionTM בשם, נוסף מוצר מפתחת החברה, כן כמו

 הן, חלקיו כל על האדם גוף כלל של D3-ב, פולשנית לא, דיגיטלית להדמיה

 ובאבחון בעור ונגעים שומות במיפוי לרופאים סיוע לצורך, כמכלול והן בנפרד

  . מלנומה מסוג לרבות, העור סרטן של מוקדם

 הדמיה על המבוססים, נוספים מוצרים פיתוח על שוקדת החברה, כן כמו

 הקוסמטיקה בתחום ישווקו אשר D3-ו D2-ב, פולשנית לא, דיגיטלית

  .והאסתטיקה

 סבבי ההשקעה החברה 2.2

  להלן מידע תמציתי אודות סבבי ההשקעה בחברה:

  

  2010 יליו מחודש השקעה הסכם

, משקיע חיצוני עם השקעה בהסכם החברה התקשרה, 2010 ביולי 4ביום 

רגילות אשר מהוות במועד  מניות 55,000 למשקיע החברה הקצתה במסגרתו

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה תמורת סך כולל של  55%הקצאתן 

שני דולר למניה). בנוסף, במסגרת סבב זה השקיעו  18.18דולר ( 1,000,000

מניות  5,500דולר תמורת  100,000, כל אחד, סכום של משקיעים נוספים

מהון המניות המונפק  5.5%רגילות של החברה המהוות במועד הקצאתן 

   והנפרע של החברה.

  

  

  2012מאי  מחודש השקעה הסכם

חלק מהמשקיעים  עם השקעה בהסכם החברה התקשרה 2012במאי  1ביום 

רגילות  מניות 10,025 למשקיעים החברה הקצתה במסגרתו, הקיימים בחברה
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בסבב זה היה פתוח, דולר למניה).  39.9דולר ( 400,000תמורת סך כולל של 

באותם תנאים, לכל בעלי המניות של החברה אך חלקם העדיף לא להשתתף 

 ולהיות מדולל. 
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  3 פרק

  מתודולוגיה
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 הערכת שווי של אופציות 3.1

  מודלים לתמחור אופציות 3.1.1

של המאה הקודמת  70-מסחר באופציות על מניות החל מתחילת שנות הה

בארה''ב. באותן שנים החלו מאמצים לפיתוח מודל אמין לתמחור אופציות 

 Fisherכאשר שני פרופסורים אמריקאים  1973שהסתכמו בהצלחה בשנת 

Black & Myron Scholes  פיתחו נוסחה להערכת שווי אופציית רכשCALL 

הוא המודל  ")B&S(להלן: " Black & Scholesהיום מודל  .3אירופאית

  המקובל ביותר להערכת שווי האופציה. 

פי - את מודל העץ הבינומי. על Cox-Ross-Rubinsteinלאחר מכן פיתחו 

המודל מקבל מחיר המניה בסוף כל תקופה רק שני ערכים אפשריים: מצב 

י פותח מודל העץ עליה ומצב ירידה. בהמשך וכנגזרת של המודל הבינומ

בכל סוף תקופה, מחיר המניה עשוי לעלות, לרדת או להישאר  התרינומי, לפיו

ללא שינוי. ישנם מודלים נוספים שפותחו במרוצת השנים כגון סימולציית 

 The Whaley (Quadratic), קווזי מונטה קרלו,4הסתברויות מונטה קרלו

model5  ומודלים נוספים. הנחת הבסיס העומדת ברוב המודלים היא אי

סבירות של מצב ארביטרז'. במילים אחרות, בכל קומבינציית מצבים ובכל 

  נקודת זמן לא יתכן מצב של הפקת רווח חסר סיכון.

                                                            
 אופציה אירופאית לא ניתנת למימוש לפני תאריך הפקיעה. 3
  מחשבון מונטה קרלו מחשב את ההסתברות של מחיר המניה להיות בנקודה ספציפית. 4
  המודל מנסה לחשב את הנקודה הקריטית בא תמומש אופציה אמריקאית במימוש מוקדם.  5
  

שאלה מרכזית בתמחור אופציות היא מה יהיה מחיר המניה בעתיד? חוסר 

ל המניה הוא אחד מנקודות התורפה היכולת לדעת את המחיר העתידי ש

העיקריות של כל מודלי האי ארביטרז' הקיימים כיום. נהוג להציב את סטיית 

התקן של תשואת נכס הבסיס בתור אלמנט המנבא את מחיר המניה בתקופה 

המחיר שלה יהיה  1הבאה. כך, בהינתן מחיר המניה היום אנו מניחים שבזמן 

 ואה (סטיית התקן לאותה תקופה). בגבולות של סטיית התקן של התש

עם זאת, איננו יכולים להציב ישירות את סטיית התקן של מחיר המניה 

נורמאלית ולכן נהוג להשתמש בסטיית תקן של תשואת -בהיותה מתפלגת לוג

  נכס הבסיס שמתפלגת נורמאלית. 

השאלה המתבקשת אפוא היא איזה סוג סטיית תקן יש להציב בתור אלמנט 

  המנבא את מחיר נכס הבסיס? מבדילים בין מספר סוגים של סטיית תקן: 

  אומדן תנודתיות שמחושב על סמך תצפיות  -סטיית תקן היסטורית

  העבר כפי שנרשמו בבורסה. 

  אופציה והיא תנודתיות אותה צופים לתקופת חיי ה - תנודתיות נצפית

 סובייקטיבית לחלוטין ותלויה בהשקפותיו וציפיותיו של המודד.

  התנודתיות המשתקפת ממחיר האופציה כפי  -תנודתיות גלומה

 B&Sשנסחרת בפועל. למעשה, זוהי אותה תנודתיות שבהצבתה במודל 

 נקבל את מחיר האופציה כפי שהיא נסחרת כיום.
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אופציה שמתקבלות ברוב המודלים זהות ראוי לציין, שתוצאות חישוב שווי ה

(במיוחד עבור אופציות עמוק בתוך הכסף). הסיבה העיקרית לכך טמונה 

בהנחות עבודה דומות (אי ארביטרז' וכדומה) ושימוש משותף באותם משתנים 

אקסוגניים, כגון שיעור ריבית חסר סיכון, מחיר נכס הבסיס ובעיקר סטיית 

  התקן של תשואת נכס הבסיס. 

  אל מול המודל הבינומי S&Bודל מ 3.1.2

ניתן לבצע הערכת שווי לאופציות של עובדים לפי המודלים  IFRS2לפי תקן 

  הבאים:

 ;מודל בינומי  

 ;סימולציית מונטה קרלו 

 Black& Scholes.  

תוצאות התמחור של האופציות הסחירות זהות כמעט לחלוטין עבור כל מודלי 

האי ארביטרז'. ברם, בשערוך אופציות לעובדים, קיימים הבדלים מהותיים 

, המקובל ביותר לשערוך B&Sבין השיטות השונות. כך שאם נשווה בין מודל 

המקרים  אופציות סחירות, לבין המודל הבינומי, נגלה ששווי האופציה בשני

בה  B&S,יהיה שונה. הסיבה העיקרית לכך היא בהנחת היסוד של מודל 

קיימים משתנים אקסוגניים כגון ריבית חסרת סיכון וסטיית התקן של 

תשואת המניה הנותרים קבועים עד תום חיי האופציה. לעומת זאת, המודל 

ספת הבינומי גמיש יותר ומאפשר שינוי בערכים אלו בין התקופות. סיבה נו

היא שבמקרה של אופציות לעובדים מדובר בדרך כלל על תקופות ארוכות 

בהרבה מאופציות שנסחרות בבורסה. כך למשל, לקבוע היום את שיעור 

שנים ולהניח שבמהלך  10- הריבית או את סטיית התקן של נכס הבסיס ל

השנים משתנים אלה נשארים קבועים לא יהיה נכון מבחינה מעשית. בנוסף, 

 מודל B&S  אינו מתייחס לאפשרות מימוש מוקדם או לתקופות ההבשלה

  (חסימה).

 מחיר ההון 3.2

נעשה שימוש בשיעור היוון המשקף את  החברהשל  קביעת מחיר ההוןלצורך 

  .הערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות

  

  מחקרים אמפיריים 3.2.1

לגבי  7Scherlis and Sahalman- ו Plummer6ידי -מחקרים שהתבצעו על

התשואה הנדרשת של קרנות הון סיכון מהשקעותיהן בחברות הזנק בשלבי 

ההתפתחות השונים קובעים, לדוגמא, ששיעור התשואה הנדרש בהשקעה 

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

שיעורי  -הטבלה שלהלן מציגה את ממצאי שני המחקרים שצוינו לעיל 

ידי משקיעים בהשקעות בחברות הזנק על פי שלבי -דרשים עלהתשואה אשר נ

  התפתחות החברה:

  

                                                            
6
   Plummer, James L., QED Report on Venture Capital Financial Analysis, Palo 

Alto: QED Research, Inc., 1987. 
7
  Scherlis, Daniel R. and William A. Sahlman, "A Method for Valuing High-

Risk, Long Term, Investments: The Venture Capital Method, "Harvard Business 
School Teaching Note 9-288-006, Boston: Harvard Business School, 1989. 
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 שלב בהתפתחות
Scherlis and 

Sahlman 
Plummer 

Start-up  50%-70%  50%-70%

First stage or "early development" 40%-60%40%-60%

Second stage or "expansion" 30%-50%35%-50%

Bridge/IPO  20%-35%25%-35%

  

השימוש בנתונים אמפיריים אלו בוצע לצורך קביעת מחיר ההון של החברה 

  .2011לחודש מרץ 

 

 WACC-ו CAPMמודל  3.2.2

נאמד על פי הממוצע המשוקלל של מחיר ההון  2012לשנת מחיר ההון 

)WACC - Weighted Average Cost of Capital ( על פי הנוסחא כמפורט

  להלן:

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

  

  

  

  

  

  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  

  

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

 מודל לפי העצמי ההון מחיר). CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל 

 בתוספת טווח, ארוכות אגרות חוב זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת פרמיית הסיכון מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי של הרגישות ביטא, המשקף את החברה,

  :הבאה לנוסחא בכללותו ובתוספת פרמייה ספציפית, בהתאם

+ Ra + RS )Rf - Rm*( +fR=Ke   
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  כאשר:

Rf -   ריבית חסרת סיכון. ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה

שנים  10-בעלות מח"מ של כ ארה"בהנומינלית של אג"ח ממשלת 

  נכון לכל מועד חישוב.

Rm-Rf)(- בין משקיע ידי על בשוק, הנדרשת הממוצעת פרמיית הסיכון-

  .8לאומי

 -  הכרוך היחסיהסיכוןאתמשקףזההיחסי. מקדםהסיכוןמקדם

 ההשקעה תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס

 .ההון כולו שוק תשואת עם

נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של  -ה

בעזרת השוואה לחברות  9-החברה גבוה יותר. בזמן אמידת ה

והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של  -אחרות, יש לתקנן את ה

-החברה. דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של ה

 בשלב הראשון, כלומר חישוב ה-" ,"וחישוב דרגת  התפעולית

 "-המנוף הספציפית של החברה, בשלב השני. הקשר בין ה

 הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא: -התפעולית" ל

I=U[1+(1-T)(D/E)]  כאשרE-  ,שווי החברהD -  שווי ההון

                                                            
 , סיכון מדינת ארה"ב.Aswath Damodaranמקור:  8
חודשי מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב  -ה 9

  .100ומדד ת"א  S&P500הערכה מול מדד ביחס לשערי המניות בחמש השנים שקדמו למועד 

 I-הנה ה Iהתפעולית" ואילו  U- "שיעור המס,  - Tהזר, 

לצורך אמידת הביטא . 10הכוללת את השפעת המינוף הפיננסי

  .12הפעילות בתחום  11לקחנו את ממוצע הביטא של חברות דומות

RS-   .שיעור תשואה נוסף, המיוחס לגודל חברה  

Ra-   ומשקף ולאי סחירות שיעור תשואה נוסף, המיוחס לפעילות

 Market( השוק סיכון פרמיית בהם במקריםסיכונים ספציפיים 

Risk Premium ,(הגודל ופרמיית הביטא )Size Premium (

 של הספציפי הסיכון את ושלם מקיף באופן מבטאים אינם יחדיו,

 סיכונים למספר חישובה בעת מותאמת פרמייה זו. החברה

: לרבות מצבה של החברה המוערכת, את המשקפים, ופרמטרים

 מספר, ישותב עובדים מספר, הבכירה ההנהלה של והניסיון הידע

גיאוגרפי, תלות בגיוס  פיזור, מוצריה בסל גיוון, הנהלה חברי

  -ב גם לפרוט בנושא זה נא ראה ועוד. תזרים מזומנים

 AICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held-

Company Equity Securities Issued as Compensation" 

                                                            
  ).18ניירות הערך", (פרק לפירוט ראה משה בן חורין "שוק ההון ו 10
 Cutera, Inc ,Syneron Medical Ltd ,Palomar Medical Technologiesהחברות הנן:  11

Inc ,Cynosure, Inc ,PhotoMedex, Inc ,Solta Medical ,IRIDEX Corporation אנדימד ,
 BSD Medical Corp ,Fonar Corp ,Alliance Healthcare Services ,Melaבע"מ, 

Sciences.  
12

  חברות אלו אינן ממונפות. Yahoo. Financeמקור:  
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  אי סחירותחישוב פרמיית  3.3

ישנן מספר גישות המוצעות בספרות הכלכלית לשערוך עלות אי סחירות, 

DLOM )Discount for lack of Marketability:הגישות כוללות, בין היתר .(  

הגישה הראשונה מבוססת על בחינה אמפירית של נתוני השוק האומד  .1

את ההבדל בין מחיר מניות חסומות או מוגבלות לבין מניות מקבילות 

חסומות. קיים גם מחקר אמפירי הבוחן את מחירי המניות שאינן 

 בעסקאות פרטיות לפני הנפקה לציבור ביחס למחירי ההנפקה.

גישת האופציות, לפיה ניתן לתמחר את אי הסחירות כאופציית מכר  .2

)PUT .( 

 AICPAבהערכת שווי זו, בהתאם להמלצת  Guide,  נעשה שימוש

  ."באופציית מכר אסיאתית"
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   4פרק 

   מניות החברה הערכת שווי
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  מניה רגילה הערכת שווי  4.1

  התבססות על סבבי השקעה 4.1.1

ההוגן של המניה הרגילה התבססנו על סבבי ההשקעה לצורך גזירת השווי 

  לעיל. 2.2 בחברה. לפרוט אודות סבבים אלו ראה סעיף

  2010 יליו מחודש השקעה הסכם

, משקיע חיצוני עם השקעה בהסכם החברה התקשרה, 2010 ביולי 4ביום 

דולר למניה.  18.18רגילות תמורת סך של  מניות החברה הקצתה במסגרתו

  כלל הנפקת אופציות או זכויות נוספות.סבב זה לא 

  

  2012מאי  מחודש השקעה הסכם

חלק מהמשקיעים  עם השקעה בהסכם החברה התקשרה 2012במאי  1ביום 

רגילות תמורת סך של  ניותמ החברה הקצתה במסגרתו, הקיימים בחברה

דולר למניה. בסבב זה היה פתוח, באותם תנאים, לכל בעלי המניות של  39.9

אך חלקם העדיף לא להשתתף ולהיות מדולל. בנוסף, גם סבב זה לא  ,החברה

  כלל הנפקת אופציות או זכויות נוספות.

 DCF  על בסיס מודלהערכת שווי  4.1.2

) 1.5.2012היות והחברה התקדמה באופן מהותי ממועד הסבב (כאמור מיום 

לא ניתן להתבסס על סבב זה כאינדיקאטור לקביעת  31.12.2012ועד ליום 

השווי ההוגן של המניה הרגילה. לכן, ביצענו הערכת שווי לחברה למועד זה. 

  .13מיליון דולר 16.1-השווי ההוגן של החברה הנו כ ,על פי הערכת שווי זו

להלן טבלה המציגה את השווי ההוגן של המניה הרגילה למועד זה (מוצג 

  $):אלפי ב

  

  .14תאסיאתי אופציית מכר פרמיית אי הסחירות חושבה בעזרת

  אומדן נכס הבסיס למועדי החתך השונים 4.1.3

כאמור, מטרת העבודה הנה הערכת השווי ההוגן של כתבי אופציות שהוענקו 

בחברה הניתנים למימוש למניות רגילות. השווי ההוגן של ויועצים לעובדים 

                                                            
  2013 יוני מחודש החברה שווי הערכת ראה לפרוט 13
ונכס הבסיס שווה למחיר  0.5%ריבית  ,שנים 1 -, מח"מ70%סטיית תקן בשיעור של  14

 .אלפי דולר 15,739 -המימוש

   16,127שווי חברה

       388בניכוי שווי אופציות

  15,739שווי חברה לבעלי מניות רגילות

    2,203בניכוי פרמיית אי סחירות (14%)

  13,535שווי החברה לאחר ניכיון

110,025מספר מניות רגילות  

  123.02שווי מניה רגילה ב-$
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בגין זכויות נחותות ביחס לשאר ונט המניה הרגילה במקרה זה משקף דיסקא

. השווי ההוגן של דיסקאונט (השקולות לזכויות שליטה) חברהבעלי המניות ב

   .10%ולצורך התחשיב נלקח  15%-5%נאמד על ידינו בין 

להלן טבלה המציגה את השווי ההוגן של המניה הרגילה, שיעור הניכיון ושווי 

  $):- נכס הבסיס לאחר ניכיון זה (מוצג ב

  

מתבסס על סבב השקעה מחודש יולי  13.2.2011שווי המניה הרגילה ליום  -

. על פי בדיקתנו ועל פי הנהלת החברה, החברה לא התקדמה באופן 2010

 .13.2.2011ליום  מהותי ממועד הסבב ועד 

 .31.3.2012לבין  13.2.2011הנו ממוצע השווי ליום  28.12.11ום השווי לי -

מתבסס על השווי שנגזר בסבב מחודש  2012השווי לחודשים מרץ ויוני  -

 .2012מאי 

אלמה "עם חברת  שיווקחתמה החברה על הסכם  2012 ספטמברבחודש  -

זה מתבסס על חישוב  2012חודש נובמבר . לכן, שווי החברה ל"לייזר

 .31.12.2012לבין  30.6.2012ליניארי בין המועדים 

  .31.12.2012ביום מתבסס על השווי שנגזר  2013השווי לחודש מרץ  -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

מועד 

חישוב

שווי מניה 

רגילה

שיעור 

ניכיון

נכס 

הבסיס

13/02/1118.18     10%16.36   

28/12/1129.04     10%26.14   

31/03/1239.90     10%35.91   

30/06/1239.90     10%35.91   

10/11/1295.31     10%85.78   

31/12/12123.02   10%110.72  

31/03/13123.02   10%110.72  
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   5פרק 

  הערכת שווי כתבי אופציות
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  ESOPשווי כתבי  5.1

  כללי 5.1.1

על פי התקינה, כאשר מדובר בעסקאות עם עובדים, המדידה תתבצע בהתאם 

המוענקים, בעוד שכאשר העסקאות הן לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים 

עם צדדים אחרים, תתבצע המדידה בהתאם לשווי ההוגן של השרותים 

  שהתקבלו.

מדידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים לעובדים מתבצעת 

). כמו כן, השווי ההוגן שחושב במועד ההענקה Grant dateבמועד ההענקה (

  .לא יעודכן יותר

 לפי תירשם ההוצאה בצדדים אחרים (במקרה שלנו יועצים), מדובר כאשר

החברה ובמידה ולא ניתן לאמוד  שקיבלה הייעוץ שירותי של ההוגן השווי

שניתנו עבור אותם  ההוניים המכשירים של ההוגן לפי השווי זא ,אלו םשרותי

 החברה את התקן מחייב ליועצים אופציות הענקת של קרי, במקרה .שרותים

, זה במקרה. דיווח לתאריכי נכון המכשיר ההוני של ההוגן השווי את לחשב

 שטרם אופציות אותן עבור רק יבוצע האופציות של ההוגן השווי חישוב

  .הדיווח לתאריך נכון הבשילו

הערכת שווי כתבי האופציות בוצעה לכל ניצע בנפרד. כמו כן, הערכנו כל מנה 

  בנפרד בהתאם לתנאי ההבשלה הספציפיים. 

  ניירות הערך המוערכים 5.1.2

  המוערכים:אופציות הטבלה הבאה מציגה את פירוט כתבי ה

  

  מודל הערכת השווי  5.1.3

  בוצע בעזרת המודל הבינומי.  ליועציםוהאופציות לעובדים שווי תמחור 

  מחיר נכס הבסיס 5.1.4

וסבבי השקעה בחברה  חברה הערכת שווימחירי נכס הבסיס מתבססים על 

נכס להלן טבלה המפרטת את שווי . לעיל) 4(ראה פרק  בוצעו על ידינו אשר

  $):-(ב הבסיס לכל מועד חתך

  

סטטוסשם הניצע

 כמות 

אופציות

מועד 

הענקה

מחיר 

מימוש

אורך 

 הערות תנאי הבשלהחיים

Dr. Nir Nathansohn7 שנים13/02/11$18.18  1,500יועץ

25% ביום 28.12.2011 ו-

75% ביום 28.12.2012

Elad Tauber7 שנים13/02/11$18.18     300עובד

על פני 4 מנות שנתיות 

שוות מיום 13.2.2012

Dr. Avner Shemer7 שנים10/11/12$18.18  1,500יועץ

25% מיידי ו-75% ביום 

4.7.2013

Dr. Tal Nachlieliעל פני 4 שנים5 שנים10/11/12$39.90  1,038יועץ

סיים התקשרת ביום 

28/4/2013 ובמועד זה 

הובשלו רק 195 אופציות

  4,338סה"כ

מועד 

חישוב

נכס 

הבסיס

13/02/1116.36     

28/12/1126.14     

31/03/1235.91     

30/06/1235.91     

10/11/1285.78     

31/12/12110.72    

31/03/13110.72    
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  תוספת מימוש 5.1.5

. לפירוט בדבר תוספת המימוש לכל ניצע בדולרתוספת המימוש הינה נקובה 

  לעיל. 5.1.2ראה סעיף 

  ריבית חסרת סיכון 5.1.6

לריבית השפעה על שווי האופציה הואיל ובעת קניית האופציה מקבלים 

למעשה זכות לרכוש את נכס הבסיס במועד מאוחר יותר ולשלם עבורו רק 

, שיעור הריבית דולרהינו בבאותו מועד. במקרה שלנו, היות ומחיר המימוש 

לתקופות התואמות את ארה"ב  בין התקופות נגזר מעקום של אג''ח ממשלת

  .15ך חיי האופציה במועד הענקתןאור

  תנודתיות צפויה (סטיית תקן) 5.1.7

קיים, אפוא, קושי בהצבת הנתון על סטית התקן במקרה וצפוי שעד למועד 

אירוע הנזילות החברה צפויה לעבור שלב התפתחות, ולכן גם סטיית התקן 

צריכה להשתנות תוך כדי המודל. אנו מקטינים את ההשפעה של החיסרון 

עות הצבת נתוני סטיית תקן הנלקחים ממדגם רחב של חברות הנ"ל באמצ

הזנק הנמצאות בשלבי התפתחות שונים אך פועלות בתחום בו פועלת החברה. 

חברות בעלות תחום  1612לכן, גזרנו את סטיית התקן הצפויה בהסתמך על 

פעילות דומה לפעילות החברה. סטיית התקן חושבה על בסיס יומי (תקנון 

                                                            
15 http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012 

 Cutera, Inc ,Syneron Medical Ltd ,Palomar Medical Technologies החברות הינן:16
Inc ,Cynosure, Inc ,PhotoMedex, Inc ,Solta Medical ,IRIDEX Corporation אנדימד ,

 BSD Medical Corp ,Fonar Corp ,Alliance Healthcare Services ,Melaבע"מ, 
Sciences.  

לשנה), לתקופה התואמת את הטווח בין מועד החישוב לבין מועד אירוע 

 הנזילות החזוי.

  דיבידנד 5.1.8

ניות כלשהי לחלוקת דיבידנד ינכון למועד ההערכה, החברה לא אימצה מד

. לפיכך, שיעור הדיבידנד שנלקח לצרכי ותואינה צפויה לחלק בשנים הבא

  .0%החישוב הינו 

  מקדם מימוש מוקדם 5.1.9

 מוקדם מימוש פקטור קביעת לצורך מייצגת מימושים היסטוריית אין לחברה

  .העזיבה שיעור אמידת או

, בנושא סטטיסטים נתונים אין, כאמור, ולחברה היות -  העזיבה שיעור לעניין

 במהלך יבוצע ההבשלה בתקופת ניצעים מעזיבת כתוצאה ההוצאה עדכון

  .האופציה שווי חישוב ידי על ולא ,)האופציות כמות( ההבשלה תקופת

 מודלים - ההבשלה תקופת לאחרושיעור עזיבה  מוקדם מימוש פקטור לעניין

 במקרה רק מוקדם מימוש לאפשרות מתייחסים סחירות אופציות לתמחור

 אין, יחסית חדש IFRS 2 בינלאומי שתקן מאחר. אמריקאית אופציה של

 של מוקדם מימוש שיעורי לגבי זמינה סטטיסטית היסטוריה בארץ כיום

  . לעובדים אופציות

 דומים במחקרים שנצברו סטטיסטים בנתונים נעזר, מקומיים נתונים בהיעדר

 הבסיס נכס במחיר שהעלייה שככל כך על מצביעים אלו מבחנים; ב''בארה

. יותר קטנה חייה בתום למימוש תגיע שהאופציה ההסתברות כך, יותר חזקה
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 נמוך שווי לגלם האופציה מחיר צריך מוקדם למימוש אפשרות בהינתן, מכאן

  . יותר

 לידי כלל יבוא לא המניה מחיר מעליית ניכר שחלק היא הדבר משמעות

 הנחה תחת המתקבל 0 בזמן האופציה של ההוגן השווי ,מכך כתוצאה. ביטוי

 נוספים למודלים וביחס B&S למודל ביחס יקטן מוקדם מימוש אפשרות של

  . הסחירות האופציות את המתמחרים

 בהתייחס. 2-3-כ של מוקדם מימוש מקדם על מצביעים אמפיריים מחקרים

 לכן, בחברה המוקדם המימוש מקדם אודות נתונים בידינו היו לא, לחברה

  של) Suboptimal Factor( מקדם נקבע החברה בתנודתיות התחשבות לאחר

2.5 .  

 כתוצאה, האופציות של גלום חיים משךבדבר  שערכנו שמבדיקה יצוין

מאורך החיים  70%-כבממוצע , נמצא שהנו המוקדם מימוש במקדם משימוש

  .החוזי

  )Vestingאורך חיי האופציה ותקופת ההבשלה (  5.1.10

ראה סעיף ואורך חיי האופציה של כל ניצע לפרוט אודות תקופת ההבשלה 

  לעיל. 5.1.2

(במקרה של נותני  על פי הסכמי האופציות בין החברה לבין הניצעיםבנוסף, 

תבוצע הבשלה מיידית לכל  M&Aאו  IPOבמקרה של  ,שרותים בלבד)

כל האופציות אשר הנן בתוך הכסף האופציות שטרם הבשילו ולאחר מכן 

  יומרו למניות.

 2013- ו 2012, 2011מסוג זה בשנים על פי הנהלת החברה, הסבירות לאירוע 

  , בהתאמה.70%-ו 50%, 20%-הנו כ

  :המרכזת את הפרמטרים השוניםלהלן טבלה 

  

  

  

  

  

  

  

שם הניצע

תאריך 

חישוב

יתרת 

ריביתסטיית תקןאורך חיים

סבירות 

 IPO-ל

M&A או

 IPO מועד

או M&A חזוי

Elad Tauber13/02/117.00       71.6%3.1%20%NR

Dr. Nir Nathansohn28/12/116.13       72.6%1.2%20%2-3

31/03/125.87       73.0%1.2%50%1-2

30/06/125.62       73.9%0.8%50%1-2

31/12/125.12       75.4%0.7%50%1

Dr. Avner Shemer10/11/127.00       70.4%1.0%50%1

31/12/126.86       70.7%1.2%50%1

31/03/136.61       71.0%1.5%70%0.5

Dr. Tal Nachlieli31/12/124.86       75.4%0.7%50%1

31/03/134.61       75.5%1.0%70%0.5
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  ממצאים 5.1.11

  :$)- (מוצג ב לרבות ניתוח רגישות לשינוי בשיעור סטיית התקן במועדי החתך השוניםהאופציה  יבהתאם להנחות המפורטות לעיל, להלן טבלה המציגה את שווי כתב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

שם הניצע

תאריך 

חישוב

שווי כתב 

5.0%7.5%10.0%12.5%15.0%20.0%אופציה 

Elad Tauber13/02/119.83      10.35  10.59  10.84  11.07  11.30  11.73  
Dr. Nir Nathansohn28/12/1115.48     16.02  16.28  16.53  16.79  17.03  17.51  

31/03/1222.45     22.92  23.16  23.39  23.62  23.85  24.31  

30/06/1221.99     22.45  22.67  22.90  23.12  23.34  23.78  

31/12/1292.61     92.64  92.65  92.67  92.69  92.71  92.77  
Dr. Avner Shemer10/11/1268.49     68.61  68.68  68.75  68.82  68.89  69.05  

31/12/1292.98     93.04  93.07  93.10  93.14  93.17  93.82  

31/03/1392.65     92.65  92.66  92.66  92.66  92.66  92.67  

Dr. Tal Nachlieli31/12/1276.05     76.76  77.11  77.47  77.84  78.20  78.94  
31/03/1373.64     74.01  74.19  74.38  74.58  74.78  75.20  

ניתוח רגישות לגידול/קיטון בסטיית תקן לכל מועד
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  6פרק 

וסך ההתחייבות  הערכת מחיר ההון

  למדען
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  כללי 6.1

סך ההתחייבויות לתשלום תמלוגים נתבקשנו על ידי החברה לאמוד את 

ין ההוגן של הלוואות מהמדען עבור פיתוח ישוולמספר תאריכי חתך. למדען 

מוצרי החברה, מתבססות על תזרים ההכנסות הצפוי להתקבל ממוצרים אלו, 

ממנו תשלם החברה תמלוגים למלווה (המדען). לצורך חישוב השווי ההוגן של 

. על פי תקן זה יש IAS20Rהתחייבות זו מיישמת החברה את עקרונות תקן 

מלוגים תוך שימוש במחיר ההון של הפעילות להוון את תחזית תשלום הת

  הכולל את כל הסיכונים הגלומים בפעילות.

המפורטת המימונית ון התבססנו על המתודולוגיה הקביעת מחיר הלצורך 

  לעיל. 2ף בסעי

  2011 מרץאמידת מחיר ההון לחודש  6.2

היות והחברה הנה חברת פיתוח ונמצאת בשלבים הראשונים של התפתחותה 

ההון דרך מודל  מחירבחרנו להשתמש במחקרים אמפיריים ולא לגזור את 

CAPM השימוש במודל .CAPM  מצריך, בין היתר, לגזור את הביטא של

החברה, ובמקרה זה לא ניתן למצוא חברות השוואה אשר נמצאות באותו 

  בה נמצאת החברה במועדי ההערכה אלו.התפתחות שלב 

- מחקרים שהתבצעו עלההון למועד זה התבססנו על  מחירלכן, לצורך אומדן 

לגבי התשואה הנדרשת של  18Scherlis and Sahalman-ו Plummer17ידי 

                                                            
17

   Plummer, James L., QED Report on Venture Capital Financial Analysis, Palo 
Alto: QED Research, Inc., 1987. 
18

  Scherlis, Daniel R. and William A. Sahlman, "A Method for Valuing High-
Risk, Long Term, Investments: The Venture Capital Method, "Harvard Business 
School Teaching Note 9-288-006, Boston: Harvard Business School, 1989. 

קרנות הון סיכון מהשקעותיהן בחברות הזנק בשלבי ההתפתחות השונים 

  .19קובעים

מצוין כי רסמה לשכת רואי חשבון האמריקאית ) שפPractice Aidבספר עזר (

בכדי לבצע הערכת שווי לחברה יש לקבוע תחילה באיזה שלב התפתחותי 

  ידה. -נמצאת החברה ואלה אבני דרך הושגו על

הרציונל ששימש אותנו בביצוע עבודה זו הוא כי לרוב הגעה של חברה לאבן 

ת העסקית שלה. הוודאות לגבי התממשות התוכני- הדרך אמורה להפחית אי

כתוצאה מכך, המשקיעים רואים את ההשקעה כמסוכנת פחות ושיעור 

  התשואה אותו הם ידרשו על השקעתם בחברה יורד בהתאם. 

, 2011-2010בהתאם לכך בחנו את אבני הדרך אותם עברה החברה בשנים 

  להלן תמציתן (לפרוט ראה טיוטת תשקיף החברה):

 בחודש יולי  ,במניות מוגבלת ,פרטית כחברה בישראל נוסדה החברה

2010 . 

  הושלם האב טיפוס הראשון 2011רק בסוף שנת . 

-החברה נמצאת בשלב ה 2011 פברואר שבחודשבהתאם לכך, אנו סבורים 

"start-up" ועל סף שלב ה- "First stage or "early development"" . שלב זה

והחברה התקדמה מתייחס לחברות הקיימות בתקופה של עד שנה. היות 

  .במדגם ממועד הקמתה ועד למועד זה בחרנו בטווח הנמוך

  .50%-מחיר ההון של החברה הנו כ, 2011נכון לחודש פברואר לכן, 

 

                                                            
-AICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held -ראה גם פרוט מעמיק ב 19

Company Equity Securities Issued as Compensation" 
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  WACC-ו CAPMלפי מודל ההון  מחיראמידת  6.3

-ו CAPMעל מודל  ,התבססנו, במקרה זהההון  מחירקביעת לצורך 

20WACC.  טיפוס ראשון -סיימה החברה אב 2011כמפורט לעיל, בסוף שנת

) לשיווק המוצר. 510K(במסלול  FDAוהיתה בשלבים סופיים לקבלת אישור 

  . 2012האישור בפועל ניתן בתחילת שנת 

 CAPM-שמודל ה אנו סבוריםבהתאם לניתוח השלב בו נמצאת החברה, לכן, 

 . 2012חודש פברואר הנו מתאים לאמידת מחיר ההון של החברה ל

  :למועד זהלהלן הפרמטרים אשר על בסיסם חושב שיעור ההון 

 2012פברואר פרמטר

Rf 21 -  1.94%  

22 -  1.28  

Rm-Rf)(23 -  6.0%  

24RS-  9.81%  

                                                            
  לעיל. 3.2.2לגבי המתודולוגיה ראה סעיף  20
-http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interestמקור: 21

rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012  
 Cutera, Inc ,Syneron Medical Ltd ,Palomar Medical Technologiesות המדגם: חבר 22

Inc ,Cynosure, Inc ,PhotoMedex, Inc ,Solta Medical ,IRIDEX Corporation אנדימד ,
 BSD Medical Corp ,Fonar Corp ,Alliance Healthcare Services ,Melaבע"מ, 

Sciences .  
  Aswath Damodaranמקור:  23
 .Ibbotson Associates, Inc - ) ו1מקור: משה בן חורין, "שוק ההון וניירות הערך" (פרק  24

[2012/11] Valuation Edition Yearbook. 

Ra
25 -  10%  

  Ke(  29.4%מחיר ההון (

D/(D+E)26 -  0%  

Tax27-  25-35%  

Rd-  NR  

  29.4%  משוקלל  מחיר הון

  

  המדעןשווי הלוואות אמידת  6.4

אמידת שווי הלוואות המדען לתאריכי החתך השונים התבססנו על לצורך 

  ההנחות הבאות:

 ובניכוי תמלוגים ששולמו יתרת ההתחייבות למדען (קרן + ריבית (

 $):- לתאריכי החתך הנה כדלקמן (מוצג ב

  

  שיעור התמלוגים  2012-2014בשנים  –תמלוגים למדען הראשי

שיעור התמלוגים יעמוד  2015מההכנסות והחל משנת  3%השנתי הנו 

 .3.5%על 

                                                            
  נקבע בהתאם להתקדמות החברה. 25
  שיעור החוב של חברות המדגם והחברה. 26
  שיעור המס המשוקלל העתידי של החברה. 27

31/12/1131/03/1231/12/1231/03/13

263,310 263,637 497,344  488,978  
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 יתרת המענקים מחויבת בריבית בשיעור הלייבור.  - שיעור הריבית

 .0.5%-עמד על כ 2011שיעור ריבית הלייבור בשנת 

 ך חתך.לתאריכמפורט לעיל, שיעור ההיוון חושב לכל  - שיעור היוון 

 ההכנסות מתבססות על תחזית הנהלת החברה וכוללות  - הכנסות

הכנסות מפעילות אשר בגינה התקבלו המענקים. יש לציין, כבר בשנת 

 החלה החברה לשלם תמלוגים למדען בגין הכנסותיה. 2012

  מהוונים במחיר  2011תמלוגים בגין התוכנית שאושרה בחודש מרץ

מהוונים  2012רה בחודש פברואר ועבור תוכנית שאוש 50%הון של 

 .29.4%במחיר הון של 

  $):- להלן תחשיב אומדן ההתחייבות למדען בכל תאריך חתך (מוצג ב

  

   

   

2012201320142015ליום 31.12.2011

1,758,487     357,885    195,000הכנסות  6,267,227    

       219,353      52,755       10,737       5,850תמלוגים

3.0%3.0%3.0%3.5%

      197,826   249,334    258,776   263,310יתרת פתיחה 

             989       1,247        1,294       1,317בתוספת ריבית

      (198,815)     (52,755)      (10,737)      (5,850)בניכוי החזר תמלוגים

            -   197,826    249,334   258,776יתרת סגירה

              3.5           2.5            1.5           0.5תקופת היוון

            4.13         2.76          1.84         1.22מקדם היוון (50%)

        48,098     19,144        5,844       4,777ערך מהוון

NPV77,863     

4-12.2012201320142015ליום 31.03.2012

1,758,487     357,885    195,000הכנסות  6,267,227    

       219,353      52,755       10,737       5,850תמלוגים צפויים

3.0%3.0%3.0%3.5%

      197,825   249,333    258,776   263,637יתרת פתיחה 

             989       1,247        1,294          989בתוספת ריבית

      (198,814)     (52,755)      (10,737)      (5,850)בניכוי החזר תמלוגים

            -   197,825    249,333   258,776יתרת סגירה

            3.25         2.25          1.25         0.38תקופת היוון

            3.74         2.49          1.66         1.16מקדם היוון (50%)

        53,229     21,186        6,468       5,025ערך מהוון

NPV85,908     
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  $):- להלן ריכוז ניתוח רגישות ביחס לשינוי שיעור ההיוון (מוצג ב

 

2013201420152016ליום 31.12.2012

8,356,303  2,344,650    477,180הכנסות  27,163,910  

       950,737    292,471       70,339      14,315תמלוגים

3.0%3.0%3.5%3.5%

      127,221   417,603    485,515   497,344יתרת פתיחה 

             636       2,088        2,428       2,487בתוספת ריבית

      (127,857)   (292,471)      (70,339)     (14,315)בניכוי החזר תמלוגים

            -   127,221    417,603   485,515יתרת סגירה

    179,970       70,339      14,315תמלוגים בגין מענק א'

       127,857    112,500תמלוגים בגין מענק ב'

      127,857   292,471      70,339     14,315סה"כ תמלוגים

            3.50         2.50          1.50         0.50תקופת היוון

            4.13         2.76          1.84         1.22מקדם היוון מענק א'

            2.47         1.90          1.47         1.14מקדם היוון מענק ב'

        51,866   124,365      38,288     11,688ערך מהוון

NPV226,208   

4-12.2013201420152016ליום 31.03.2013

8,356,303  2,344,650    357,885הכנסות  27,184,667  

       951,463    292,471       70,339      10,737תמלוגים

3.0%3.0%3.5%3.5%

      121,725   412,134    480,074   488,976יתרת פתיחה 

             609       2,061        2,400       1,834בתוספת ריבית

      (122,333)   (292,471)      (70,339)     (10,737)בניכוי החזר תמלוגים

            -   121,725    412,134   480,074יתרת סגירה

    185,712       70,339      10,737תמלוגים בגין מענק א'

       122,333    106,759תמלוגים בגין מענק ב'

      122,333   292,471      70,339     10,737סה"כ תמלוגים

            3.25         2.25          1.25         0.38תקופת היוון

            3.74         2.49          1.66         1.16מקדם היוון מענק א'

            2.31         1.79          1.38         1.10מקדם היוון מענק ב'

        52,929   134,355      42,373       9,222ערך מהוון

NPV238,879   

31/12/1131/03/1231/12/1231/03/13

77,863   85,908  %+244,644  %+238,879  

48%80,981   48%89,066  0%244,644  0%238,879  

50%77,863   50%85,908  2%236,922  2%231,346  

52%74,914   52%82,912  4%229,583  4%224,186  

54%72,123   54%80,068  6%222,601  6%217,373  

56%69,479   56%77,366  8%215,954  8%210,885  

58%66,972   58%74,796  10%209,620  10%204,703  

60%64,595   60%72,352  12%203,579  12%198,806  



  

 IFS Consulting & Investments  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ |  30

 

  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי - נספח א' 

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה  IFRSלאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.

  תחומי ידע ופעילות

 ;ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור 

 ;חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים 

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו 

 ;הערכת שווי חברות ועסקים 

 ;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 

 .הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים 

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

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

  בעל תואר ראשוןBA  בחשבונאות וכלכלה, תואר שניM.B.A  במנהל

עסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

M.A .בלימודי משפט 

 .בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל 

 שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  12-בעל ניסיון של מעל ל

ם והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרי

עבודות כלכליות במגוון תחומים אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ו

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

  לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל

ים של מספר חברות, רו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת כספ

BDO .'זיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות 

  מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות

 כספיים.

 חבר (Member) שווי למעריכי בינלאומיים גופים/ארגונים בשני: 

o Member in the Institute of Business Appraisers – IBA 

o Member in the International Association of 

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA
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  אחריות הגבלת

 גיבוש לצורך. בלבד זו ולמטרה העבודה בגוף המפורטות הנחות בסיס על, ההון של החברה חירכתבי אופציות ומלהעריך את השווי ההוגן של  הינה זו עבודה מטרת

 לנו הנראים מידע מקורות על הסתמכנו. הוניסיונ הידיעת מיטב בסיס על לנו ניתנו אשר, החברה הנהלת ידי על לנו סופקו אשר נתונים על התבססנו, דעתנו חוות

 דעה כל מחווים איננו ולפיכך שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ועדכניים שלמים, כאמינים

, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים נאותות אודות

  .הנתונים של לדיוקם או לשלמותם

 תחזיות כן ועל, התחזית תקופת פני על להשתנות עשויות אלו הנחות. התחזית ליום סבירות הנחות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות, ככלל

 שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו אשר

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון ברמת

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 של מכירה או/ו השקעה המלצת לרבות, כלשהיא לפעולה המלצה משום בה ואין בלבד השווי בקביעת הקשורים הכלכליים ההיבטים למכלול מתייחסת עבודתנו

 המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך ניירות

 המושג. כלשהוא למשקיע כלשהוא נכס או החברה שווי את להעריך מיועד ואינו פוטנציאלי משקיע לדרוש שעשוי האינפורמציה כל את לכלול מתיימר אינו בעבודתנו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר" הוגן שווי"

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

 הרינו, 1970 – ל"תש), ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות השלישית לתוספת) ז(2 לסעיף בהתאם .החברה במניות אישי עניין לנו אין כי להצהיר הרינו

 להיקף ביחס מהותי אינו טרחתנו שכר כי יצוין. זה תשקיף פי על ההנפקה בהצלחת הותנה אשר הטרחה שכר לעניין התניה נקבעה לביננו החברה בין כי לציין
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  1 פרק

  כללי
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 של כתבי אופציות לא סחירים  הערכת שווי כלכלית הנה העבודה מטרת

 .םיועצילשהעניקה החברה 

 שוטפים בערכים ומוצגיםבדולר ארה"ב  הינם זו בעבודה הנתונים כל ,

 .אחרת צוין כן אם אלא

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן 

 :זו

  מ"בע אורסקאן טכנולוגיות  – החברה

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  דולר ארה"ב  - דולר

  

  מקורות מידע

, החברהבמסגרת עבודתנו, התבססנו, בין היתר, על נתונים ומידע פיננסי של 

. ידוע לכם והנכם מסכימים, כי אנו מסתמכים החברהאשר התקבלו מהנהלת 

על המידע שהומצא לנו כאמור ללא כל אימות או בדיקה עובדתית שלו או של 

או להשפעת תוכנו, ולפיכך אנו לא נהיה אחראים לתוצאות הסתמכותנו עליו ו/

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.

  

  

  

  להלן מקורות המידע העיקריים בהם נעשה שימוש בעבודתנו:

  2010-2011של החברה לשנים מבוקרים דוחות כספיים. 

  2013 אוגוסטטיוטת תשקיף מחודש. 

  הערכת שווי חברה והערכת שווי מחיר ההון אשר ביצענו לחברה

 .2013בחודש יוני 

  החברהמסמכי התאגדות של.  

 הנתונים אודות מבנה ההון של החבר.  

 ודירקטורים , יועציםהסכמי אופציות לעובדים.  

  פיננסים, תחזיות וביאורים שוניםנתונים. 

  מאגרי מידע שלIFS. 

 .מידע ציבורי  

  

  נהלים שבוצעו על ידינו

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

  לגבי הנתונים והמידע שהועבר לנו, רקע על  החברההנהלת שיחות עם

הפעילות, מבנה ההון, התקדמות באבני הדרך, רציונאל לביצוע 

 עסקאות  וכד';

 יננסיים ובכללם בין היתר: דוחות כספיים מבוקרים, ניתוח נתונים פ

 תחזיות ותכניות עסקיות;

  החברהקריאת מסמכי ההתאגדות של; 

  ,הסכמי הקצאת קריאת הסכמים וחוזים שונים כגון: הסכמי השקעה

 וכד'; אופציות

  לרבות ניתוח החברהחיפוש וניתוח מידע בנוגע לענף שבו פועלת ,

 .במידה וקיימים נתונים לגביהםרים מגמות והשוואה למתח
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  2 פרק

  תאור החברה וסבבי ההשקעה בה
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   2אודות החברה 2.1

. החברה נוסדה פרטית כחברה 2010 ביוני 21 ביום בישראל התאגדה החברה

 ל"כמנכ התשקיף למועד נכון מכהנים אשר, קדרון ועינת עוז יריב על ידי

  .בהתאמה, ודירקטורית ופיתוח מחקר ל"וסמנכ ודירקטור

 של ופיתוח במחקר עוסקת החברה, הערכת השווי למועד ונכון היווסדה מיום

 לא( דיגיטלית הדמיה באמצעות מימדיות ותלת מימדיות דו צילום מערכות

 והשוק האסתטיקה שוק לטובת גופית כלל ואנליזה ניווט לצורך) פולשנית

 סרטן של מוקדם באבחון לרופאים סיוע – דרמטולוגיה על בדגש, הרפואי

  .מלנומה מסוג לרבות, העור

 כלל מימדי ותלת מימדי דו לצילום ותוכנה חומרה פלטפורמת מפתחת החברה

 מערך –גבוהה ברזולוציה Multi-View Stereo טכנולוגיית על המבוססת גופי

 לאובייקט מקסימלי כיסוי הנותנות ביניהן חפיפה עם מצלמות של זוגות

 בשיתוף האמור במערך המצלמות בין המידע חיבור כאשר, המצולם

  .D3 - ה מודל את נותן, החברה של הייעודיים האלגוריתמים

, בשם בעולם הידוע, בשיווק אחד מוצר לחברה הערכת השווי למועד נכון

ClearVision3D ,בלעדי באופן ומופץ משווק, ומיוצר ידה על פותח אשר 

 מוצר של והמפיצה המשווקת הינה החברה בארץ כאשר, Alma ידי על בעולם

, לאנליזה  D3-ו  D2 בתצורת פנים לצילום מערכת הינו,  Clear Vision -ה. זה

, קמטים מילוי לרבות, בפנים קוסמטיים טיפולים תוכנית ובניית מעקב

  .ועוד בפנים) פיגמנטציה( נגעים הסרת, פנים מתיחות

                                                            
 מקור: טיוטת תשקיף החברה. 2

 מיועד יהיה אשר, SkinVisionTM בשם, נוסף מוצר מפתחת החברה, כן כמו

 הן, חלקיו כל על האדם גוף כלל של D3-ב, פולשנית לא, דיגיטלית להדמיה

 ובאבחון בעור ונגעים שומות במיפוי לרופאים סיוע לצורך, כמכלול והן בנפרד

  . מלנומה מסוג לרבות, העור סרטן של מוקדם

 הדמיה על המבוססים, נוספים מוצרים פיתוח על שוקדת החברה, כן כמו

 הקוסמטיקה בתחום ישווקו אשר D3-ו D2-ב, פולשנית לא, דיגיטלית

  .והאסתטיקה

 סבבי ההשקעה החברה 2.2

  להלן מידע תמציתי אודות סבבי ההשקעה בחברה:

  

  2010 יליו מחודש השקעה הסכם

, משקיע חיצוני עם השקעה בהסכם החברה התקשרה, 2010 ביולי 4ביום 

רגילות אשר מהוות במועד  מניות 55,000 למשקיע החברה הקצתה במסגרתו

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה תמורת סך כולל של  55%הקצאתן 

שני דולר למניה). בנוסף, במסגרת סבב זה השקיעו  18.18דולר ( 1,000,000

מניות  5,500דולר תמורת  100,000של  , כל אחד, סכוםמשקיעים נוספים

מהון המניות המונפק  5.5%רגילות של החברה המהוות במועד הקצאתן 

   והנפרע של החברה.

  

  

  2012מאי  מחודש השקעה הסכם

חלק מהמשקיעים  עם השקעה בהסכם החברה התקשרה 2012במאי  1ביום 

רגילות  מניות 10,025 למשקיעים החברה הקצתה במסגרתו, הקיימים בחברה
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בסבב זה היה פתוח, דולר למניה).  39.9דולר ( 400,000תמורת סך כולל של 

באותם תנאים, לכל בעלי המניות של החברה אך חלקם העדיף לא להשתתף 

 ולהיות מדולל. 
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  3 פרק

  מתודולוגיה
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 של אופציותהערכת שווי  3.1

  מודלים לתמחור אופציות 3.1.1

של המאה הקודמת  70-מסחר באופציות על מניות החל מתחילת שנות הה

בארה''ב. באותן שנים החלו מאמצים לפיתוח מודל אמין לתמחור אופציות 

 Fisherכאשר שני פרופסורים אמריקאים  1973שהסתכמו בהצלחה בשנת 

Black & Myron Scholes  פיתחו נוסחה להערכת שווי אופציית רכשCALL 

הוא המודל  ")B&S(להלן: " Black & Scholes. היום מודל 3אירופאית

  המקובל ביותר להערכת שווי האופציה. 

פי - את מודל העץ הבינומי. על Cox-Ross-Rubinsteinלאחר מכן פיתחו 

מצב  המודל מקבל מחיר המניה בסוף כל תקופה רק שני ערכים אפשריים:

עליה ומצב ירידה. בהמשך וכנגזרת של המודל הבינומי פותח מודל העץ 

בכל סוף תקופה, מחיר המניה עשוי לעלות, לרדת או להישאר  התרינומי, לפיו

ללא שינוי. ישנם מודלים נוספים שפותחו במרוצת השנים כגון סימולציית 

 The Whaley (Quadratic), קווזי מונטה קרלו,4הסתברויות מונטה קרלו

model5  ומודלים נוספים. הנחת הבסיס העומדת ברוב המודלים היא אי

סבירות של מצב ארביטרז'. במילים אחרות, בכל קומבינציית מצבים ובכל 

  נקודת זמן לא יתכן מצב של הפקת רווח חסר סיכון.

                                                            
 אופציה אירופאית לא ניתנת למימוש לפני תאריך הפקיעה. 3
  המניה להיות בנקודה ספציפית.מחשבון מונטה קרלו מחשב את ההסתברות של מחיר  4
  המודל מנסה לחשב את הנקודה הקריטית בא תמומש אופציה אמריקאית במימוש מוקדם.  5
  

שאלה מרכזית בתמחור אופציות היא מה יהיה מחיר המניה בעתיד? חוסר 

מחיר העתידי של המניה הוא אחד מנקודות התורפה היכולת לדעת את ה

העיקריות של כל מודלי האי ארביטרז' הקיימים כיום. נהוג להציב את סטיית 

התקן של תשואת נכס הבסיס בתור אלמנט המנבא את מחיר המניה בתקופה 

המחיר שלה יהיה  1הבאה. כך, בהינתן מחיר המניה היום אנו מניחים שבזמן 

 ת התקן של התשואה (סטיית התקן לאותה תקופה). בגבולות של סטיי

עם זאת, איננו יכולים להציב ישירות את סטיית התקן של מחיר המניה 

נורמאלית ולכן נהוג להשתמש בסטיית תקן של תשואת -בהיותה מתפלגת לוג

  נכס הבסיס שמתפלגת נורמאלית. 

השאלה המתבקשת אפוא היא איזה סוג סטיית תקן יש להציב בתור אלמנט 

  המנבא את מחיר נכס הבסיס? מבדילים בין מספר סוגים של סטיית תקן: 

  אומדן תנודתיות שמחושב על סמך תצפיות  -סטיית תקן היסטורית

  העבר כפי שנרשמו בבורסה. 

  אופציה והיא תנודתיות אותה צופים לתקופת חיי ה - תנודתיות נצפית

 סובייקטיבית לחלוטין ותלויה בהשקפותיו וציפיותיו של המודד.

  התנודתיות המשתקפת ממחיר האופציה כפי  -תנודתיות גלומה

 B&Sשנסחרת בפועל. למעשה, זוהי אותה תנודתיות שבהצבתה במודל 

 נקבל את מחיר האופציה כפי שהיא נסחרת כיום.
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אופציה שמתקבלות ברוב המודלים זהות ראוי לציין, שתוצאות חישוב שווי ה

(במיוחד עבור אופציות עמוק בתוך הכסף). הסיבה העיקרית לכך טמונה 

בהנחות עבודה דומות (אי ארביטרז' וכדומה) ושימוש משותף באותם משתנים 

אקסוגניים, כגון שיעור ריבית חסר סיכון, מחיר נכס הבסיס ובעיקר סטיית 

  התקן של תשואת נכס הבסיס. 

  אל מול המודל הבינומי S&Bודל מ 3.1.2

ניתן לבצע הערכת שווי לאופציות של עובדים לפי המודלים  IFRS2לפי תקן 

  הבאים:

 ;מודל בינומי  

 ;סימולציית מונטה קרלו 

 Black& Scholes.  

תוצאות התמחור של האופציות הסחירות זהות כמעט לחלוטין עבור כל מודלי 

האי ארביטרז'. ברם, בשערוך אופציות לעובדים, קיימים הבדלים מהותיים 

, המקובל ביותר לשערוך B&Sבין השיטות השונות. כך שאם נשווה בין מודל 

המקרים  אופציות סחירות, לבין המודל הבינומי, נגלה ששווי האופציה בשני

בה  B&S,יהיה שונה. הסיבה העיקרית לכך היא בהנחת היסוד של מודל 

קיימים משתנים אקסוגניים כגון ריבית חסרת סיכון וסטיית התקן של 

תשואת המניה הנותרים קבועים עד תום חיי האופציה. לעומת זאת, המודל 

ספת הבינומי גמיש יותר ומאפשר שינוי בערכים אלו בין התקופות. סיבה נו

היא שבמקרה של אופציות לעובדים מדובר בדרך כלל על תקופות ארוכות 

בהרבה מאופציות שנסחרות בבורסה. כך למשל, לקבוע היום את שיעור 

שנים ולהניח שבמהלך  10- הריבית או את סטיית התקן של נכס הבסיס ל

השנים משתנים אלה נשארים קבועים לא יהיה נכון מבחינה מעשית. בנוסף, 

 מודל B&S  אינו מתייחס לאפשרות מימוש מוקדם או לתקופות ההבשלה

  (חסימה).

  אי סחירותחישוב פרמיית  3.2

ישנן מספר גישות המוצעות בספרות הכלכלית לשערוך עלות אי סחירות, 

DLOM )Discount for lack of Marketability:הגישות כוללות, בין היתר .(  

של נתוני השוק האומד הגישה הראשונה מבוססת על בחינה אמפירית  .1

את ההבדל בין מחיר מניות חסומות או מוגבלות לבין מניות מקבילות 

שאינן חסומות. קיים גם מחקר אמפירי הבוחן את מחירי המניות 

 בעסקאות פרטיות לפני הנפקה לציבור ביחס למחירי ההנפקה.

גישת האופציות, לפיה ניתן לתמחר את אי הסחירות כאופציית מכר  .2

)PUT .( 

 AICPAבהערכת שווי זו, בהתאם להמלצת  Guide,  נעשה שימוש

  ."באופציית מכר אסיאתית"
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   4פרק 

   מניות החברה הערכת שווי
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  2013מניה לרבעון השני של שנת הערכת שווי  4.1

 DCF  על בסיס מודלהערכת שווי  4.1.1

) 1.5.2012היות והחברה התקדמה באופן מהותי ממועד הסבב (כאמור מיום 

לא ניתן להתבסס על סבב זה כאינדיקאטור לקביעת  31.12.2012ועד ליום 

למועד זה. השווי ההוגן של המניה הרגילה. לכן, ביצענו הערכת שווי לחברה 

  .6מיליון דולר 16.1-השווי ההוגן של החברה הנו כ ,על פי הערכת שווי זו

להלן טבלה המציגה את השווי ההוגן של המניה הרגילה למועד זה (מוצג 

  $):אלפי ב

  

  .7תאסיאתי אופציית מכר פרמיית אי הסחירות חושבה בעזרת

                                                            
  2013 יוני מחודש החברה שווי הערכת ראה לפרוט 6
 .0.5%שנים וריבית  1 -, מח"מ70%סטיית תקן בשיעור של  7

  אומדן נכס הבסיס  4.1.2

כאמור, מטרת העבודה הנה הערכת השווי ההוגן של כתבי אופציות שהוענקו 

בחברה הניתנים למימוש למניות רגילות. השווי ההוגן של המניה יועצים ל

בגין זכויות נחותות ביחס לשאר בעלי ונט הרגילה במקרה זה משקף דיסקא

נאמד . השווי ההוגן של דיסקאונט (השקולות לזכויות שליטה) המניות בחברה

   .10%ולצורך התחשיב נלקח  15%-5%על ידינו בין 

על מתבסס  2013ההוגן של נכס הבסיס לרבעון השני של שנת השווי בנוסף, 

על פי הנהלת החברה בתקופה זו לא התרחש  .31.12.2012השווי שנגזר ביום 

 שבדוחות אף על, אירוע מהותי אשר משפיע באופן מהותי על שווי נכס הבסיס

   .חי עסק הערת ישנה החברה של הכספיים

  $.110.72-הנו כ 2013בהתאם לכך שווי נכס הבסיס לרבעון השני של שנת 

  

  

  

  

  

  

  

   16,127שווי חברה

       388בניכוי שווי אופציות

  15,739שווי חברה לבעלי מניות רגילות

    2,203בניכוי פרמיית אי סחירות (14%)

  13,535שווי החברה לאחר ניכיון

110,025מספר מניות רגילות  

  123.02שווי מניה רגילה ב-$
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   5פרק 

  הערכת שווי כתבי אופציות
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  ESOPשווי כתבי  5.1

  כללי 5.1.1

בעסקאות עם עובדים, המדידה תתבצע בהתאם על פי התקינה, כאשר מדובר 

לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים, בעוד שכאשר העסקאות הן 

עם צדדים אחרים, תתבצע המדידה בהתאם לשווי ההוגן של השרותים 

  שהתקבלו.

מדידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים לעובדים מתבצעת 

. כמו כן, השווי ההוגן שחושב במועד ההענקה )Grant dateבמועד ההענקה (

  .לא יעודכן יותר

 לפי תירשם ההוצאה בצדדים אחרים (במקרה שלנו יועצים), מדובר כאשר

החברה ובמידה ולא ניתן לאמוד  שקיבלה הייעוץ שירותי של ההוגן השווי

שניתנו עבור אותם  ההוניים המכשירים של ההוגן לפי השווי זא ,אלו םשרותי

 החברה את התקן מחייב ליועצים אופציות הענקת של קרי, במקרה .םשרותי

, זה במקרה. דיווח לתאריכי נכון המכשיר ההוני של ההוגן השווי את לחשב

 שטרם אופציות אותן עבור רק יבוצע האופציות של ההוגן השווי חישוב

  .הדיווח לתאריך נכון הבשילו

הערכת שווי כתבי האופציות בוצעה לכל ניצע בנפרד. כמו כן, הערכנו כל מנה 

  בנפרד בהתאם לתנאי ההבשלה הספציפיים. 

  ניירות הערך המוערכים 5.1.2

  המוערכים:אופציות הטבלה הבאה מציגה את פירוט כתבי ה

  

  .1,125=1,500*75%הערכת השווי הנה בגין החלק שטרם הובשל, 

  מודל הערכת השווי  5.1.3

  בוצע בעזרת המודל הבינומי.  ליועציםהאופציות שווי תמחור 

  מחיר נכס הבסיס 5.1.4

  לעיל. 4. לפרוט ראה סעיף 110.72$-הנו כמחירי נכס הבסיס 

  תוספת מימוש 5.1.5

  $.18.18והנה  בדולרתוספת המימוש הינה נקובה 

  ריבית חסרת סיכון 5.1.6

לריבית השפעה על שווי האופציה הואיל ובעת קניית האופציה מקבלים 

למעשה זכות לרכוש את נכס הבסיס במועד מאוחר יותר ולשלם עבורו רק 

, שיעור הריבית דולרהינו בבאותו מועד. במקרה שלנו, היות ומחיר המימוש 

לתקופות התואמות את ארה"ב  בין התקופות נגזר מעקום של אג''ח ממשלת

סטטוסשם הניצע

 כמות 

אופציות

מועד 

הענקה

מחיר 

מימוש

אורך 

 תנאי הבשלהחיים

Dr. Avner 

Shemer7 שנים10/11/12$18.18   1,500יועץ

25% מיידי ו-75% 

ביום 4.7.2013

   1,500סה"כ
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שיעור הריבית אשר  .ממועד החישוב ועד למועד הפקיעהאורך חיי האופציה 

 .1.96%8 נלקח בתחשיב הנו

  תנודתיות צפויה (סטיית תקן) 5.1.7

קיים, אפוא, קושי בהצבת הנתון על סטית התקן במקרה וצפוי שעד למועד 

ת התקן אירוע הנזילות החברה צפויה לעבור שלב התפתחות, ולכן גם סטיי

צריכה להשתנות תוך כדי המודל. אנו מקטינים את ההשפעה של החיסרון 

הנ"ל באמצעות הצבת נתוני סטיית תקן הנלקחים ממדגם רחב של חברות 

הזנק הנמצאות בשלבי התפתחות שונים אך פועלות בתחום בו פועלת החברה. 

ם חברות בעלות תחו 912לכן, גזרנו את סטיית התקן הצפויה בהסתמך על 

פעילות דומה לפעילות החברה. סטיית התקן חושבה על בסיס יומי (תקנון 

ב לבין מועד אירוע לשנה), לתקופה התואמת את הטווח בין מועד החישו

 .71.4%-הנזילות החזוי והנו כ

  דיבידנד 5.1.8

ניות כלשהי לחלוקת דיבידנד ינכון למועד ההערכה, החברה לא אימצה מד

לפיכך, שיעור הדיבידנד שנלקח לצרכי  .ואינה צפויה לחלק בשנים הבאות

  .0%החישוב הינו 

  )Vestingאורך חיי האופציה ותקופת ההבשלה ( 5.1.9

  .4.7.2013, תובשל במלואה ביום 75%יתרת האופציות, 
                                                            

8 http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012 

 Cutera, Inc ,Syneron Medical Ltd ,Palomar Medical Technologies החברות הינן:9
Inc ,Cynosure, Inc ,PhotoMedex, Inc ,Solta Medical ,IRIDEX Corporation אנדימד ,

 BSD Medical Corp ,Fonar Corp ,Alliance Healthcare Services ,Melaבע"מ, 
Sciences.  

(במקרה של נותני  על פי הסכמי האופציות בין החברה לבין הניצעיםבנוסף, 

תבוצע הבשלה מיידית לכל  M&Aאו  IPOבמקרה של  ,שרותים בלבד)

כל האופציות אשר הנן בתוך הכסף האופציות שטרם הבשילו ולאחר מכן 

  יומרו למניות.

-הנה כ 30.6.2013נכון ליום על פי הנהלת החברה, הסבירות לאירוע מסוג זה 

  .חודשים ממועד הערת השווי 6וצפויה להתרחש תוך  80%

  ממצאים 5.1.10

 יטבלה המציגה את שווי כתבבהתאם להנחות המפורטות לעיל, להלן 

במועדי החתך השונים לרבות ניתוח רגישות לשינוי בשיעור סטיית האופציה 

  :$)-התקן (מוצג ב

  

  

ניצע

מועד 

חישוב

שווי כתב 

5.0%10.0%15.0%20.0%אופציה ב-$

Dr. Avner Shemer30/06/1393.93          94.09  94.25  94.42  94.58  

ניתוח רגישות לגידול בסטיית תקן 
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  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי - נספח א' 

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה  IFRSלאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.

  תחומי ידע ופעילות

 ;ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור 

 ;חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים 

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו 

 ;הערכת שווי חברות ועסקים 

 ;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 

 .הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים 

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

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

  בעל תואר ראשוןBA  בחשבונאות וכלכלה, תואר שניM.B.A  במנהל

עסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

M.A .בלימודי משפט 

 .בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל 

 שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  12-בעל ניסיון של מעל ל

ם ל מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזריוהמימוני, הכולל ביצוע ש

עבודות כלכליות במגוון תחומים אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ו

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

  לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל

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

BDO  ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות'.זיו האפט 

  מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות

 כספיים.

 חבר (Member) שווי למעריכי בינלאומיים גופים/ארגונים בשני: 

o Member in the Institute of Business Appraisers – IBA 

o Member in the International Association of 

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA
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 אודות דעה כל מחווים איננו ולפיכך שקיבלנו המידע של תלויה בלתי עצמאית בחינה או בדיקה ערכנו ולא ביקורת פעולת כל ביצענו לא אולם ,ועדכניים שלמים

, לנכונותם כלשהוא אימות משום בעבודתנו לראות אין, לפיכך. זו דעת חוות את לשנות עשוי בנתונים או במידע שינוי כל. בעבודתנו ששימשו הנתונים נאותות

  .הנתונים של לדיוקם או לשלמותם

 תחזיות כן ועל, התחזית תקופת פני על להשתנות עשויות אלו הנחות. התחזית ליום סבירות הנחות על ומתבססות עתידיים למאורעות מתייחסות תחזיות, ככלל

 שנערכו לתחזיות להתייחס ניתן לא, כן על. יותר מאוחר במועד שתעשנה מהערכות או/ו בפועל הפיננסיות מהתוצאות להיבדל עשויות ההערכה לימי נערכו אשר

 .מבוקרים כספיים דוחות לנתוני המיוחסת הביטחון ברמת

 זו דעת שחוות סבורים אנו. השווי מעריך של הסובייקטיבי הדעת בשיקול רבים במקרים תלויות ומסקנותיהן מדויק מדע להיות מתיימרות אינן כלכליות הערכות

  .שונה לתוצאה להגיע היה עשוי אחר שווי מעריך וכי, לנו שסופק המידע על בהתבסס סבירה הינה

 של מכירה או/ו השקעה המלצת לרבות, כלשהיא לפעולה המלצה משום בה ואין בלבד השווי בקביעת הקשורים הכלכליים ההיבטים למכלול מתייחסת עבודתנו

 המופיע המידע. זו דעת חוות לצורכי ורק אך נעשה, עיינו שבהם, שונים מסמכים פירוש. משפטית דעת חוות או ייעוץ משום דעתנו בחוות אין. כלשהם ערך ניירות

 המושג. כלשהוא למשקיע כלשהוא נכס או החברה שווי את להעריך מיועד ואינו פוטנציאלי משקיע לדרוש שעשוי האינפורמציה כל את לכלול מתיימר אינו בעבודתנו

  .לעסקה הרלבנטיות העובדות אודות ידע של סבירה מידה הצדדים לשני כאשר, מרצון למוכר מרצון קונה בין, ידיים נכס יחליף שבו כמחיר מוגדר" הוגן שווי"

 שימשו אשר וההנחות המתודולוגיה תיאור את כוללת דעתנו חוות. השיטה ישימות למידת ובכפוף לדעתנו המתאימות ההערכה בשיטות נקטנו ,השווי הערכת לצורך

  . שבהם לעיקריים מתייחס אלא, יישמנו אשר הנהלים כלל של ומפורט מלא תיאור להיות אמור אינו בה הכולל התיאור. השווי להערכת

  .החברה במניות אישי עניין לנו אין כי להצהיר הרינו

 שכר לעניין התניה נקבעה לבינינו החברה בין כי לציין הרינו, 1970 – ל"תש), ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך ניירות לתקנות השלישית לתוספת) ז(2 לסעיף בהתאם

 הבלתי דעתנו בשיקול לדעתנו לפגוע כדי בו ואין פעילותנו להיקף ביחס מהותי אינו טרחתנו שכר כי יצוין. זה תשקיף פי על ההנפקה בהצלחת הותנה אשר הטרחה

  .והעצמאי המקצועי, תלוי

 ערך ניירות לתקנות) 2)(ב(8 בתקנה מצוינת שזו כפי תלות חברה ובין ביננו שקיימת הרי ההנפקה בהצלחת הותנה הטרחה ששכר כך לאור כי להדגיש הרינו, בנוסף

  .1970 – ל"תש), ומיידיים תקופתיים דוחות(
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  1 פרק

  כללי

   



 IFS Consulting & Investments  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ |  7

 

 על פי  31.12.2012 יוםלנכון החברה הערכת שווי  הנה העבודה מטרת

 .)IFRSהתקינה החשבונאית הבינלאומית (

 שוטפים בערכים ומוצגיםבדולר ארה"ב  הינם זו בעבודה הנתונים כל ,

 .אחרת צוין כן אם אלא

 דעת חוות במסגרת שימוש בהם נעשה אשר מונחים רשימת מוצגת להלן 

 :זו

  מ"בע אורסקאן טכנולוגיות  – החברה

 הינה אשר, בינלאומית קוסמטיקה חברת Alma Lasers – אלמה

 החברה של היחיד המהותי הלקוח

שוק הקוסמטיקה והאסתטיקה   –תחום א' 

שוק רפואי, בעיקר דרמטולוגיה   –תחום ב' 

IFS –  מ"בע) 2009( והשקעות ייעוץ אס.אפ.אי  

  דולר ארה"ב   – דולר

  מקורות מידע

, החברהבמסגרת עבודתנו, התבססנו, בין היתר, על נתונים ומידע פיננסי של 

. ידוע לכם והנכם מסכימים, כי אנו מסתמכים החברהאשר התקבלו מהנהלת 

 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.

  שימוש בעבודתנו:להלן מקורות המידע העיקריים בהם נעשה 

  2011של החברה לשנת מבוקרים דוחות כספיים. 

  2013טיוטת תשקיף מחודש יוני. 

  החברהמסמכי התאגדות של.  

 הנתונים אודות מבנה ההון של החבר.  

  פיננסים, תחזיות וביאורים שוניםנתונים. 

  מאגרי מידע שלIFS. 

 .מידע ציבורי  

  

  נהלים שבוצעו על ידינו

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

  לגבי הנתונים והמידע שהועבר לנו, רקע על  החברההנהלת שיחות עם

הפעילות, מבנה ההון, התקדמות באבני הדרך, רציונאל לביצוע 

 עסקאות  וכד';

  ,ניתוח נתונים פיננסיים ובכללם בין היתר: דוחות כספיים מבוקרים

 ות עסקיות;ותכני , טיוטת תשקיףתחזיות

  החברהקריאת מסמכי ההתאגדות של; 

  וחוזים שונים כגון: הסכמי השקעהקריאת הסכמים; 

  לרבות ניתוח החברהחיפוש וניתוח מידע בנוגע לענף שבו פועלת ,

 .רים במידה וקיימים נתונים לגביהםמגמות והשוואה למתח
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  2 פרק

  תאור החברה 
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   2אודות החברה 2.1

פרטית. החברה נוסדה  כחברה 2010 ביוני 21 ביום בישראל התאגדה החברה

 ל"כמנכ הערכת השווי למועד נכון מכהנים אשר, קדרון ועינת עוז יריב על ידי

  .בהתאמה, ודירקטורית ופיתוח מחקר ל"וסמנכ ודירקטור

 של ופיתוח במחקר עוסקת החברה, הערכת השווי למועד ונכון היווסדה מיום

 לא( דיגיטלית הדמיה באמצעות מימדיות ותלת מימדיות דו צילום מערכות

 והשוק האסתטיקה שוק לטובת גופית כלל ואנליזה ניווט לצורך) פולשנית

 סרטן של מוקדם באבחון לרופאים סיוע – דרמטולוגיה על בדגש, הרפואי

  .מלנומה מסוג לרבות, העור

 כלל מימדי ותלת מימדי דו לצילום ותוכנה חומרה פלטפורמת מפתחת החברה

 מערך – גבוהה ברזולוציה Multi-View Stereo טכנולוגיית על המבוססת גופי

 לאובייקט מקסימלי כיסוי הנותנות ביניהן חפיפה עם מצלמות של זוגות

 בשיתוף האמור במערך המצלמות בין המידע חיבור כאשר, המצולם

  .D3 - ה מודל את נותן, החברה של הייעודיים האלגוריתמים

 סבבי ההשקעה החברה 2.2

  להלן מידע תמציתי אודות סבבי ההשקעה בחברה:

  

  2010 יולי מחודש השקעה הסכם

, משקיע חיצוני עם השקעה בהסכם החברה התקשרה, 2010 ביולי 4ביום 

אשר מהוות במועד רגילות  מניות 55,000 למשקיע החברה הקצתה במסגרתו

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה תמורת סך כולל של  55%הקצאתן 
                                                            

 תשקיף החברה. מקור: טיוטת 2

דולר למניה). בנוסף, במסגרת סבב זה השקיעו שני  18.18דולר ( 1,000,000

מניות  5,500דולר תמורת  100,000משקיעים נוספים, כל אחד, סכום של 

מניות המונפק מהון ה 5.5%רגילות של החברה המהוות במועד הקצאתן 

   והנפרע של החברה.

  

  2012מאי  מחודש השקעה הסכם

חלק מהמשקיעים  עם השקעה בהסכם החברה התקשרה 2012במאי  1ביום 

רגילות  מניות 10,025 למשקיעים החברה הקצתה במסגרתו, הקיימים בחברה

סבב זה היה פתוח, דולר למניה).  39.9דולר ( 400,000תמורת סך כולל של 

באותם תנאים, לכל בעלי המניות של החברה אך חלקם העדיף לא להשתתף 

 ולהיות מדולל. 
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  3החברהתוצאות עסקיות  2.3

באלפי (מוצג  2011-2012להלן תמצית דו"חות רווח והפסד של החברה, לשנים 

  ):וכאחוז מסך ההכנסות דולר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  ור: טיוטת תשקיף.מק 3

 2011-2012מהשנים  תשל כל אחבדצמבר  31ליום החברה ן תמצית מאזני הלל

  וכאחוז מסך המאזן):מוצג באלפי דולר (

  

  

  

  

201120122012

137100.0%     -הכנסות

482513374.5%הוצאות מחקר ופיתוח

233273199.3%הוצאות הנהלה וכלליות

473.7%-(649)(715)רווח (הפסד) תפעולי

1712.4%(32)הוצאות (הכנסות) מימון

486.1%-(666)(683)רווח (הפסד) נקי

מאזן באלפי דולר

2011201220112012

אקטיב

רכוש שוטף

49545887.0%86.3%מזומנים ושווי מזומנים

54529.5%9.8%לקוחות וחייבים

54951096.5%96.0%סה"כ

50.9%יתרות חובה לזמן ארוך

15212.6%4.0%רכוש קבוע 

569531100.0%100.0%סה"כ אקטיב

פאסיב

התחייבויות שוטפות

14715425.8%29.0%ספקים וזכאים

6141.1%2.6%התחייבות למדען

15316826.9%31.6%סה"כ

התחייבויות שאינן שוטפות

7221212.7%39.9%התחייבות למדען

7221212.7%39.9%סה"כ

הון  עצמי

34415160.5%28.4%הון מניות+ עודפים

34415160.5%28.4%סה"כ

569531100.0%100.0%סה"כ פאסיב

כאחוז מסה"כ נכסים
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יוארך באופן אוטומטי כל פעם מחדש, בכפוף לעמידה ביעדי  אשרלשנתיים 

מכירות מסוימים (בשנתיים הראשונות רף המכירות המינימאלי של המוצר 

לחברה סך של  אלמה בגין מכירת כל מוצר לצד ג' תשלם .יחידות) 300הינו 

 דולר בתוספת מע"מ. 3,900
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  3 פרק

   תאור הסביבה העסקית
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 תחומי הפעילות 3.1

שוק הקוסמטיקה והאסתטיקה  –פועלת בשני תחומים החברה כאמור, 

  .חום הרפואי, במיוחד לדרמטולוגיהות

לפרוט מעמיק אודות תחומי הפעילות של החברה, סביבה עסקית ומתחרים 

  נא ראה בטיוטת התשקיף של החברה.

  ואסתטיקה:תאור שווקי הקוסמטיקה  3.2

 התפתחות השווקים  3.2.1

 םדינמיים המושפעים לרוב מגורמי הינם שווקי הקוסמטיקה והאסתטיקה

-טיפולים קוסמטייםוכלכליים ומהתפתחויות טכנולוגיות. היות - אקרומ

אסתטיים, הינם בבחינת "מותרות" הרי שניתן לחזות ירידה ברכישתם בעת 

מיתון או משבר כלכלי ועלייה במכירתם בעת רווחה כלכלית. עם זאת, בשנים 

האחרונות, השוק העולמי העוסק בקוסמטיקה ואסתטיקה מלמד על מגמה 

ינוי בסדרי העדיפויות של גידול, הנובע בין היתר משינוי באורחות החיים וש

של האוכלוסייה שמוציאה אחוז גדול יותר מההכנסה הפנויה על טיפולים 

אסתטיים. בשנים האחרונות התרחבה בצורה משמעותית אוכלוסיית היעד 

המשתמשת בטיפולים קוסמטיים: עד לאחרונה עיקר המשתמשים בשירותי 

האחרונות בשנים והקוסמטיקה והאסתטיקה נמנו על אוכלוסיית הנשים 

גברים רבים החלו להשתמש דרך קבע בשירותים קוסמטיים ובמכוני 

   .אסתטיקה מה שמגדיל את השוק בו פועלת החברה בתחום הפעילות

  

  שוק היעד הפוטנציאלי 3.2.2

בעיקר לקליניקות ומכוני יופי פרטיים העוסקים משווק FaceVision -ה מוצר

בתחום הקוסמטיקה והאסתטיקה, בתחום טיפולי הפנים (מילוי קמטים, 

טיפול בפיגמנטציה של העור, מתיחות פנים, פילינג ופעולות קוסמטיות 

נוספות בפנים ובצוואר). יצוין כי בשנים האחרונות חלה התפתחות מואצת 

הלא פולשני, זאת, בין היתר על חשבון  אסתטי-בשוק המכשור הקוסמטי

פולשניים, דוגמת ניתוחים פלסטיים שהיו נהוגים  –טיפולים קוסמטיים 

  בעבר. 

 של המנתחים הפלסטיים,ח שהופק על ידי האגודה האמריקאית בהתאם לדו

The American Society of Plastic Surgeons עולה 2012, שפורסם בשנת ,

נרשמה עליה חדה בכלל הטיפולים בתחום  2012-ל 2000כי בין השנים 

הקוסמטיקה והאסתטיקה (פולשניים ולא פולשניים יחדיו) באופן שבשנת 

טיפולים קוסמטיים (פולשניים ולא פולשניים יחדיו) מיליון  7.4 - בוצעו כ 2000

. עיקר 137%עלייה של , 2012שנת מיליון טיפולים ב 14.6 - כלעומת  ,בארה"ב

האמורות נובע מגידול חד בטיפולים הקוסמטיים הלא הגידול בין השנים 

  .פולשניים

התחום בו פועלת החברה מתאפיין בהופעתם של תגליות ופיתוחים חדשים 

באופן תדיר. השווקים בהם פועלת החברה צפויים להמשיך ולהתרחב עקב 

הדרישה הגוברת לטיפולים קוסמטיים ושיפור המודעות לאסתטיקה והופעה 

  חיצונית אצל שני המינים. 
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 שוקגודל  3.2.4

של האגודה הבינלאומית לניתוחים פלסטיים אסתטיים  2011לפי סקר משנת 

(ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgeons, EOY 

 ,ליון תהליכי טיפולי פנים אסתטיים וקוסמטייםימ 8.4 -, התבצעו כ(2011

מיליארד דולר. שוק היעד של המוצר הינו  13.2כאשר ההוצאות בגינן עמדו על 

קליניקות ומכוני קוסמטיקה ואסתטיקה ברחבי העולם, אשר למיטב הערכת 

קליניקות, ומכוני אסתטיקה. להערכת  80,000-100,000 - החברה עומד על כ

(מחושב ר מיליון דול 500 - החברה היקפו הכספי הכולל של שוק היעד הינו כ

מספר הערכת  80,000-100,000 ,אלפי דולר 5-6 אשר נע בין מחיר מערכתלפי 

   ).קליניקות ומכונים בעולם

 תחרות 3.2.5

  .3D-על פי הערכת החברה, קיימים מספר מתחרים בתחום הצילום ב

  שם המוצר

  

חברה ה

  המייצרת

Vectra-H1  Vectra-XT/M3 XS-200 

scanner  

Canfield  Canfield  Axis Threes  

 -שוק הביניים (כ שוק היעד
  מהשוק) 70%

 -השוק הגבוה (כ
 מהשוק) 10%

 -השוק הגבוה (כ
 מהשוק) 10%

טכנולוגיית 

3D 

מצלמה אחת עם 
עדשה מפוצלת 

(Stereo-Vision) 

מערך זוגות 
-Multi)מצלמות 

Stereo-Vision).  

מערך מצלמות 
   ומקרנים

(Structured 
light). 

כיסוי חלקי   3Dכיסוי 
ומוגבל של פני 

המצולם בצילום 
 אחד.

כיסוי מלא של פני 
  המצולם.

כיסוי מלא של פני 
 המצולם.

 אלפי דולר. 20-30  אלפי דולר. 40-50 אלפי דולר. 20-כ ךמוער מחיר

  

 3Dלמיטב ידיעת החברה, לא קיימת כיום מערכת מסחרית, מבוססת צילום 

הנותנת פתרון מלא, אוטומטי ואמין של מדידת היקפים ונפחים של המטופל 

הנמצא בפיתוח מתקדם על ידי    SoleVIsion-בתהליך הצרת היקפים. מוצר ה

למיטב ידיעת החברה מפרסומים מסחריים,  החברה בא לתת מענה לצורך זה.

המערכת הקרובה ביותר לתת מענה לצורך זה, עדיין לא בצורה אוטומטית, 

אשר נמכרת כיום למגזר  Canfieldשל חברת  Vectra-XTהינה המערכת 

את  תמערכת מונעה ה הגבוהה שלהרופאים הכירורגיים פלסטיים. עלות

בעצם מגביל אותה רק לפלח החדירה שלה לשוק מדידת הצרת ההיקפים ו

ים שם אין רגישות למחיר קטן של ניסויים קליניים של מערכות הצרת היקפ

   יה מליאה של המערכת.ולאוטומצ
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 הרפואי שוק 3.3

  רקע 3.3.1

מלנומה הינה גידול ממאיר ובלתי מבוקר של מלנוציטים, תאים הנמצאים 

וטיפול  מתחת לאפידרמיס. לזיהוי מוקדם של מלנומה יש חשיבות רבה היות

במלנומה בשלב מוקדם מעניק סיכויים גבוהים יותר להחלמה מאשר גילוי 

המחלה בשלבים מאוחרים יותר. היות וחלק נרחב מהמלנומות בשלב מוקדם 

נראות לעין על העור, יש סיכוי טוב לגלות את המחלה בשלביה המוקדמים על 

מים של אותו ידי תהליך הדמיה דיגיטלי של העור והשוואתו עם צילומים קוד

  מטופל הנמצא בביקורת.

ממקרי סרטן העור, אולם היא גורמת להכי הרבה  5%- מלנומה מהווה פחות מ

מקרי מוות כתוצאה מסרטן העור. בהסתמך על העלייה בשכיחות המחלה 

מכלל האוכלוסייה יחלו במלנומה במהלך חייהם או  2%, 2008-2010בשנים 

כן, תמותה מסרטן עור מסוג מלנומה אנשים. כמו  49מכל  1במילים אחרות, 

כיום יש שני הליכים  ממוקמת במקום השישי בארה"ב מכל סוגי הסרטנים.

לזיהוי מלנומה: ההליך הבסיסי הינו בדיקה ויזואלית על ידי רופא העור 

והתבוננות מקרוב באמצעות מכשיר דרמוסקופ (מכשיר המאפשר הגדלה 

- בעיני הרופא. הליך זה אורך כ אופטית של שומה בודדת) על שומות חשודות

דקות ותלוי במיומנות הרופא. ההליך המקיף והמורכב יותר נמשך כשעה  10

 Total Bodyוכולל, נוסף להליך הבסיסי, תהליך של צילום כלל גופי בשם 

Photography-TBP .וביצוע אנליזה על ידי הרופא   

  

של סרטן  שוק מערכות הצילום לצורך מעקב אחר שומות לאבחון מוקדם

אושר  2007העור, בפרט מלנומה, הינו שוק די צעיר ומתפתח היות ורק בשנת 

למיטב  ,, כיסוי שעומד היוםכיסוי רפואי לתהליך צילום דיגיטלי לנושא זה

דולר למטופל (השייך לאוכלוסיית  128-ל 70על סכום של בין  ,ידיעת החברה

   .סיכון)

, והשישי בקרב גבריםמלנומה, הוא סוג הסרטן החמישי בשכיחותו בקרב 

ת חלה עלייה במספר המאובחנים החדשים, בין . ניכר כי בשנים האחרונונשים

יה במודעות למחלה. יהיתר, לאור העלייה בחשיפת אנשים לקרני השמש והעל

אחד ממאפייני המלנומה הוא השוני בפגיעות שלה בין קבוצות אתניות שונות. 

באופן טבעי, האוכלוסיות הפגיעות יותר הינן אנשים לבנים ובעיקר בעלי גוון 

. כאמור לעיל, המלנומה ניתנת למניעה וטיפול אפקטיבי יותר עור בהיר יותר

  כאשר היא מתגלה בשלבים מוקדמים יותר. 

ה במודעות, הטיפול בסרטן העור ובמלנומה בפרט, נמצא בגידול ילאור העלי

ם מוקדמים יותר של מתמיד והתמודדת עימו החלה בשנים האחרונות בשלבי

  גילויי המחלה.

  תחרות 3.3.2

ום לצורך מעקב אחר שומות לאבחון מוקדם של סרטן שוק מערכות הציל

אושר  2007העור, בפרט מלנומה, הינו שוק די צעיר ומתפתח היות ורק בשנת 

  לתהליך צילום דיגיטלי לנושא זה. כיסוי רפואי
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המוצרים המעטים המוצעים כיום לשוק זה אינם נותנים מענה לצורכי 

בין ממצאי מיפוי הרופאים והמטופלים ותהליך הצילום, מעקב, וההשוואה 

לוקחים זמן רב, דבר הגורם למעט המאבחן, הרופא קודם למיפוי נוכחי על ידי 

רופאים להשתמש בו ולמעט מטופלים לבצעו בגלל העלות הגבוהה שדורשים 

הרופאים היות והכיסוי הרפואי מכסה רק חלק ממנו. החברה מניחה כי 

ופישוטו יגרום ליותר רופאים  תהליך האבחון המפורט לעיל,הורדת זמן 

כך שהעלות  כולו להשתמש ולבצע תהליך זה וכן יגרום להורדת מחיר התהליך

  תהייה שווה לכיסוי הרפואי הקיים.

המבוצע היום, האנאליזה  2Dכמו כן, בגלל מגבלות טכנולגיות של צילום 

וההשוואה של השומות השונות מתבצעת ידנית ע"י הרופא על ידי השוואת 

מספר רב של תמונות מהביקור הקודם לביקור הנוכחי. למיטב של ויזואלית 

ות ידיעת החברה, תוכנות אשר ניסו לבצע השוואה אוטומטית ביו זוגות תמונ

הגיעו לתוצאות לא מספקות הן בגלל שוני גדול מאוד בתנאי הצילום שונים, 

יות צילום שונות, והן בגלל וכגון מרחק צילום שונה, תנאי תאורה שונים זו

אינה מתגברת על הצורך של מיפוי השומות  2D - אוטומטית בההשוואה הש

  בכלל הגוף בזווית צילום אופטימאלית. 

 3Dא קיימת כיום מערכת מסחרית, מבוססת צילום למיטב ידיעת החברה, ל

הנותנת פתרון מלא, אוטומטי ואמין של מיפוי שומות ואנאליזה לצורך גילוי 

, הנמצא בפיתוח על SkinVIsion -מוקדם של סרטן העור ובפרט מלנומה. ה

  ידי החברה בא לתת מענה לצורך זה.

ורך צילום ולא לצ יש לציין כי קיימים מכשירים לצורך צילום שומה בודדת

מיפוי השומות  מאוחר למכשירים אלו מיועדים לשלב  כלל גופי ושומות רבות.

  וים מוצרים משלימים למוצר החברה. וומה

ם, בית החולים ממוריאל בארה"ב ילמיטב ידיעת החברה מפרסומים אקדמי

קיבלו מענק מקרן לחקר המלנומה ומפתחים מערכת צילום  Canfieldוחברת 

3D מעקב אחר שומות. מהפרסומים ניתן להבין כי המערכת אינה  לצורך

  .כוללת אנאליזה

בשוק זה גם נמצא בתהליכי  החברה, העובדה כי השחקן הגדול ביותר להערכת

לצורך מיפוי שומות, ומניתוח הסיבות שהועלו על  3Dמערכת צילום פיתוח 

ידם לנחיצות מערכת כזו, מצביעה על העובדה כי אכן קיים צורך אמיתי 

  .לפיתרון לשוק גדול זה

 גודל שוק 3.3.3

אמריקאים  50של קרן המחקר למלנומה, לאחד מכל  2011לפי מחקר משנת 

האוכלוסייה  יש סיכוי לפתח מלנומה במהלך חייו. שוק היעד של המוצר הינו

הנחשבת לפי הגדרת חברות הביטוח הרפואי בארה"ב כאוכלוסיית סיכון גבוה 

לפתח מלנומה. למיטב ידיעת החברה, אוכלוסייה זו מוגדרת כאנשים שיש 

שומות בגוף או שיש להם במשפחה היסטוריה רפואית של  50-להם יותר מ

אלו ולפי מישהו שהייתה לו מלנומה. בחישוב האוכלוסייה לפי הגדרות 

ההנחות כי התפתחות שומות בעיקר מתייחסת לאוכלוסייה הבהירה בעולם, 
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מיליון אנשים  160 -כקרי למהאוכלוסייה,  7% - ושומות מרובות יש לכ

  מיליון מהם בארה"ב.  40 - הנחשבים בסיכון גבוה כאשר כ

רך למיטב ידיעת החברה, הכיסוי הרפואי בארה"ב לתהליך צילום כלל גופי לצו

  דולר בתלות בחברה המבטחת. 70-128ון מוקדם של מלנומה, הינו אבח

 4 - כב בלבד שהינו מזה נגזר היקפו הכספי הכולל של שוק היעד בארה"

היקפו של שוק היעד . דולר) 100 -(לפי כיסוי ממוצע של כ מיליארד דולר

 מיליארד דולר (חשוב לציין כי נכון להיום, יש כיסוי רפואי 16 -בעולם מוערך ב

   רק בארה"ב).
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  4 פרק

  מתודולוגיה
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 הערכת שווי חברה  4.1

 חברות גישות להערכת שווי 4.1.1

בחנו את המתודולוגיות המקובלות לביצוע  החברה,בבואנו לאמוד את שווי 

  הערכות שווי ואת התאמתן לעבודתנו. 

  המקובלות לביצוע הערכת שווי החברות:להלן הגישות 

 )Market Approachגישת ההשוואה ( 4.1.1.1

גישה זו מתבססת על ההנחה ששווי החברה בר השוואה לשווי השוק של 

חברות נסחרות דומות, או לחליפין, בר השוואה לשווי החברה הנגזר 

מעסקאות שנעשו בעבר הלא רחוק, בין מוכר מרצון לבין קונה מרצון. העיקרון 

המנחה גישה זו הינו שהכפלת נתון כלכלי חזוי הקשור במישרין או בעקיפין 

לרווחיותה העתידית של החברה ביחס, שהינו המכפיל שלפיו חברות ציבוריות 

דומות נסחרות או שלפיו חברות פרטיות דומות גייסו הון, מעניק סדר גודל 

  לגבי שוויה של החברה המוערכת. 

  קיימות שתי שיטות נפוצות להערכת שווי תחת גישה זו:

 Guideline Public Company Method –  השוואה בין החברה

הציבורית לפרטית, בהתאם למדדים כגון מכפיל רווח, לצורך הערכת 

שווי החברה, תוך ביצוע התאמות נוספות הנובעות מאי סחירות, 

  והבדלים אחרים בין החברות.

 Guideline Transaction Method –  לפי שיטה זו מעריך השווי

קאות הוניות שנעשו משתמש בשווי החברה המוערכת, כפי שנקבע בעס

בעבר, בין החברה לבין משקיעים או בין המשקיעים עצמם, ובתנאי 

  שהמשקיעים אינם צדדים קשורים לחברה או האחד לשני, בהתאמה.

המגבלה העיקרית של גישת ההשוואה הינה שבמקרים מעטים ניתן למצוא 

של  תןושתי חברות שהן זהות, דהיינו, ברות השוואה מכל בחינה, וכן היעדר

  עסקאות במניות החברה המוערכת במועדים הסמוכים למועד בערכת השווי.

 )Income Approachגישת ההכנסה ( 4.1.1.2

גישה זו מתבססת על ההנחה ששווי החברה הוא תזרים המזומנים החזוי של 

החברה, כשהוא מהוון בשיעור המשקף את הסיכון הגלום בתזרימי החברה. 

, לפיה שווי DCF4-ה זו הינה שיטת האחת השיטות הנפוצות ביותר תחת גיש

לא הנכסים ההחברה נקבע כערך נוכחי של תזרימי המזומנים שלה בתוספת 

  תפעוליים שלה (לרוב, נכסים פיננסיים), נטו. 

הערכת השווי תלויה, במידה רבה, בשיעור ההיוון הנבחר אשר אמור לשקף את 

  ערך הזמן, האינפלציה ואת הסיכון הגלום בפעילות חברה. 

בהערכות שווי של חברות ציבוריות שיעור ההיוון מבוסס על התנודתיות של 

). אולם, CAPM5-מחיר המניה בהשוואה למדד המניות (הביטא ממודל ה

רות פרטיות מדידת שיעור זה אינה אפשרית. לפיכך, נהוג במקרה של חב

  להשתמש בשיעור היוון של חברות ציבוריות דומות.

  

 )Asset Approachגישת השווי הנכסי ( 4.1.1.3

גישה זו מתבססת על ההנחה כי שווי החברה הינו ערך נכסי החברה בניכוי ערך 

חברה שקול התחייבויות החברה. ההנחה עליה מושתתת גישה זו הינה ששווי ה

לשווי ההוגן של נכסי החברה בניכוי השווי ההוגן של התחייבויות החברה. 

                                                            
4 Discounted Cash Flow 
5
 Capital Asset Pricing Model 
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אחת השיטות ליישום גישה זו הינה הערכת השווי ההוגן של כל נכס וכל 

התחייבות בנפרד ולאחר מכן סך ערך ההתחייבויות מנוכה מסך ערך הנכסים 

)Asset accumulation method .(  

ת שווי הנכסים הינה הערכת גובה העלויות מתודולוגיה נפוצה להערכ

"עלות שתיווצרנה במידה שהנכס יוחלף בנכס אחר המפיק את אותה התועלת (

  "). ההחלפה

בהעדר מוניטין או נכסים בלתי מוחשיים מהותיים, שווי החברה הינו שווי 

הנכסים המוחשיים בניכוי שווי ההתחייבויות. לפיכך, גישת השווי הנכסי 

כאשר היא מיושמת על חברות אשר מרבית נכסיהן מוחשיים. על  יעילה ביותר

פי רוב, יישום גישת השווי הנכסי אינו נאות במקרים בהם לחברה נכסים לא 

  מוחשיים ומוניטין פנימי מהותיים.

 בחירת הגישה המתאימה לביצוע הערכת שווי 4.1.2

) שפרסמה לשכת רואי חשבון האמריקאית (להלן: Practice Aidבספר עזר (

מצוין כי בכדי לבצע הערכת שווי לחברה יש לקבוע תחילה באיזה  6"הפרסום")

  ידה. - שלב התפתחותי נמצאת החברה ואלה אבני דרך הושגו על

הרציונל ששימש אותנו בביצוע עבודה זו הוא כי לרוב הגעה של חברה לאבן 

הוודאות לגבי התממשות התוכנית העסקית שלה. -הדרך אמורה להפחית אי

מכך, המשקיעים רואים את ההשקעה כמסוכנת פחות ושיעור  כתוצאה

                                                            
 AICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held-Company Equity: מקור 6

Securities Issued as Compensation”. 

 

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.

  תחות החברה, כדלקמן:הפרסום מציין שישה שלבים בהתפ

  לחברה אין מכירות, קיימים מעט נתוני עבר לגבי הוצאות  .1שלב

החברה ולא ניתן להעריך את מרכיבי ההוצאות העתידיות. הצוות 

הניהולי קיים רק בחלקו. לצוות יש רעיון, תוכנית וייתכן אף שקיים 

ידי -פיתוח התחלתי של המוצר. לרוב, הון ראשוני מוזרם לחברה על

נפקת מניות רגילות או מניות בכורה לחברים ומשפחה, ל"מלאכים" ה

  .סיכון המתמקדות במיזמים בשלב ההתחלתי-או לקרנות הון

  גם בשלב זה לחברה עדיין אין מכירות, אך קיימים נתונים . 2שלב

רבים יותר באשר להוצאות החברה, בשל נתונים מהעבר ומכיוון 

העסקיים ברורים. לרוב,  שהמוצר נמצא בתהליך פיתוח והאתגרים

ידי -בשלב זה מבוצע סיבוב שני או שלישי של הזרמת הון לחברה על

הנפקת מניות בכורה לקרנות הון סיכון, המספקות גם שירותי ניהול 

  .לחברה

  החברה ביצעה התקדמות משמעותית בפיתוח המוצר, עמדה 3שלב .

ח קרוב באבני דרך מהותיים (לדוגמא: גיבוש צוות ניהולי) והפיתו

). בשלב זה, Beta- או ה Alpha-לסיומו (לדוגמא: המוצר נמצא בשלב ה

בדרך כלל, עדיין אין מכירות. קרנות הון סיכון ושותפים אסטרטגיים 

  .מזרימים הון לחברה בתמורה למניות בכורה

  החברה עומדת באבני דרך מהותיים נוספים (לדוגמא: הזמנות 4שלב .

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

)Mezzanineלחברה (. 

  החברה מוכרת והושגו יעדים כגון רווחיות תפעולית או תזרים 5שלב .

מזומנים מאוזן או חיובי. בשלב זה ייתכן שהחברה תונפק בבורסה, 

אלה יביאו לרוב להמרת מניות הבכורה תימכר או תמוזג (אירועים 

ידי החברה הינו מניות -למניות רגילות). בשלב זה סוג ההון המונפק על

 .רגילות

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

  חיובי. הנפקה לראשונה לציבור עשויה להתרחש בשלב זה.

החלטת מעריך השווי לגבי השלב ההתפתחותי בו נמצאת החברה משפיע על 

הגישה בה יש להשתמש בכדי להעריך את שווי החברה. בבואנו לבצע את 

   .הערכת השווי שקלנו בקפידה את השימוש בגישות הערכת השווי

  
 הנחות יסוד כלליות 4.1.3

) 1.5.2012היות והחברה התקדמה באופן מהותי ממועד הסבב (כאמור מיום 

לא ניתן להתבסס על סבב זה כאינדיקאטור לקביעת  ,31.12.2012ועד ליום 

על בסיס  . לכן, ביצענו הערכת שווי לחברה למועד זההחברההשווי ההוגן של 

  .DCFגישת ההכנסות תוך יישום מודל 

  

 

  )Discounted Cash Flow method( שיטת היוון זרמי המזומנים 4.1.4

של החברה להפיק  השיטת היוון זרמי המזומנים מבוססת על הערכת יכולת

מוערך שווי החברה באמצעות היוון זרמי המזומנים,  מזומנים. בהתאם לכך,

העתידיים מהוונים במחיר הון  פיק בעתיד. זרמי המזומניםתאשר צפוי כי 

 המשקף את הסיכון הגלום בפעילות החברה, ומבטא את התשואה אשר

  סיכון דומה. תבעל חברהמשקיע היה מצפה לקבל מ

ן זרמי המזומנים הינה השיטה המקובלת ובעלת הבסיס התיאורטי שיטת היוו

שימוש בשיטה זו יש לבנות מודל פיננסי, אשר יחזה את  המוצק ביותר. לצורך

והמכירה, המסים וההשקעות,  המכירות, עלות המכירות, הוצאות ההנהלה

יתרונה העיקרי של השיטה נובע  וזאת לצורך גזירת תזרים המזומנים החזוי.

נשוא חברה והתייחסותה לגורמים ייחודיים ב תהספציפי חברהאמתה למהת

  ההערכה. מאפיין זה מביא לרמת דיוק גבוהה יחסית.

חסרונותיה של השיטה טמונים בקושי לחזות את ההכנסות, ההוצאות 

  הרלבנטיות, ולקבוע את מחיר ההון המתאים. וההשקעות העתידיות

  עקרונות ההערכה

  ון זרמי המזומנים, היו:שלבי ההערכה בשיטת היו

 החברההפעילות של  םניתוח תחו ;  

  החברהחיזוי הכנסות ;  

  ניתוח מבנה ההוצאות, וחיזוי ההוצאות הנדרשות להשגת ההכנסות

 שנחזו; 

  ;חיזוי ההשקעות הנדרשות בתקופת התחזית  
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  בניית תחזיות פיננסיות כולל תחזית רווח והפסד ותזרים מזומנים

  חופשי; 

  הכלכלי של פעילות החברה על ידי היוון תזרים חישוב השווי

המזומנים החופשי לתקופת התחזית ושווי הפעילות בתום תקופת 

 עסקיהתחזית, תוך שימוש במחיר הון משוקלל המותאם לסיכון ה

 .חברההכרוך בפעילות 

 

לשם הערכת שווי הפעילות בשיטת היוון זרמי המזומנים העתידיים, נחזו 

לתקופת  ת החברההחופשיים מפעילו יםנומינאליה םוהוונו זרמי המזומני

לתום  החברההפעילות של י התחזית וכן הוון השווי השאריתי לקבלת שוו

 משיךת "עסק חי", וכי ההינ החברהתקופת התחזית. כיוון שהונח כי 

להתקיים גם לאחר תום תקופת התחזית, נקבע, בהתאם, השווי השאריתי 

סוף, על בסיס - לאיןבשנה המזומנים החופשיים  כערך הנוכחי של זרמי

הוונו לפיו  ההון מחיר. 2%- עם צמיחה שנתית של כ ייצג לתקופהתזרים מ

י הכרוך בפעילות עסקזרמי המזומנים החופשיים, המבטא את הסיכון ה

  .25.35%-נקבע ל ,חברה

 מחיר ההון 4.2

נעשה שימוש בשיעור היוון המשקף את  החברהשל  קביעת מחיר ההוןלצורך 

  .הערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים הספציפיים הגלומים בפעילות

  

  

  

  

 WACC-ו CAPMמודל  4.2.1

נאמד על פי הממוצע המשוקלל של  למועד ההערכה נומינאליהמחיר ההון 

על פי הנוסחא ) WACC - Weighted Average Cost of Capitalמחיר ההון (

  כמפורט להלן:

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

  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  

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

 מודל לפי העצמי ההון מחיר). CAPM)Capital Asset Pricing Model מודל 

 בתוספת טווח, ארוכות אגרות חוב זה מורכב משער ריבית חסר סיכון על

 היחסי של הסיכון במקדם המניות של שוק הממוצעת פרמיית הסיכון מכפלת

 ההון לתנודות בשוק השקעה שווי של הרגישות אתביטא, המשקף  החברה,

  :הבאה לנוסחא בכללותו ובתוספת פרמיה ספציפית, בהתאם

+ Ra + RS )Rf - Rm*( +fR=Ke   
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  כאשר:

Rf -   ריבית חסרת סיכון. ריבית זו נקבעה על בסיס התשואה

שנים  10-בעלות מח"מ של כ ארה"בהנומינלית של אג"ח ממשלת 

  נכון לכל מועד חישוב.

Rm-Rf)(- בין משקיע ידי על בשוק, הנדרשת הממוצעת פרמיית הסיכון-

  .7לאומי

 -  הכרוך היחסיהסיכוןאתמשקףזההיחסי. מקדםהסיכוןמקדם

 ההשקעה תשואת בין המתאם על רמת בהשקעה מסוימת ומבוסס

 .ההון כולו שוק תשואת עם

נוטה להיות גבוהה יותר ככל שרמת המינוף הפיננסי של  -ה

בעזרת השוואה לחברות  8-החברה גבוה יותר. בזמן אמידת ה

והתאמתה לרמת המינוף הפיננסי של  -אחרות, יש לתקנן את ה

-החברה. דבר זה נעשה על ידי ניכוי השפעת המנוף הפיננסי של ה

 בשלב הראשון, כלומר חישוב ה-" ,"וחישוב דרגת  התפעולית

 "-המנוף הספציפית של החברה, בשלב השני. הקשר בין ה

 הכוללת את השפעת המנוף הפיננסי הוא: -התפעולית" ל

I=U[1+(1-T)(D/E)]  כאשרE-  ,שווי החברהD -  שווי ההון

                                                            
 , סיכון מדינת ארה"ב.Aswath Damodaranמקור:  7
חודשי מחושבת על פי רגרסיות של חברות ציבוריות מול תשואת תיק השוק בחישוב  -ה 8

  .100ומדד ת"א  S&P500הערכה מול מדד ביחס לשערי המניות בחמש השנים שקדמו למועד 

 I-הנה ה Iהתפעולית" ואילו  U - "שיעור המס,  -Tהזר, 

לצורך אמידת הביטא . 9הכוללת את השפעת המינוף הפיננסי

  .11הפעילות בתחום  10לקחנו את ממוצע הביטא של חברות דומות

RS-   .שיעור תשואה נוסף, המיוחס לגודל חברה  

Ra-   ומשקף ולאי סחירות שיעור תשואה נוסף, המיוחס לפעילות

 Market( השוק סיכון פרמיית בהם במקריםסיכונים ספציפיים 

Risk Premium ,(הגודל ופרמיית הביטא )Size Premium (

 של הספציפי הסיכון את ושלם מקיף באופן מבטאים אינם יחדיו,

 סיכונים למספר חישובה בעת מותאמת יה זופרמ. החברה

: לרבות מצבה של החברה המוערכת, את המשקפים, ופרמטרים

 מספר, שותבי עובדים מספר, הבכירה ההנהלה של והניסיון הידע

גיאוגרפי, תלות בגיוס  פיזור, מוצריה בסל גיוון, הנהלה חברי

  -ב גם לפרוט בנושא זה נא ראה ועוד. תזרים מזומנים

 AICPA Practice Aid – “Valuation of Privately-Held-

Company Equity Securities Issued as Compensation" 

                                                            
  ).18לפירוט ראה משה בן חורין "שוק ההון וניירות הערך", (פרק  9

 Cutera, Inc ,Syneron Medical Ltd ,Palomar Medical Technologiesהחברות הנן:  10
Inc ,Cynosure, Inc ,PhotoMedex, Inc ,Solta Medical ,IRIDEX Corporation אנדימד ,

 BSD Medical Corp ,Fonar Corp ,Alliance Healthcare Services ,Melaבע"מ, 
Sciences.  

11
  חברות אלו אינן ממונפות. Yahoo. Financeמקור:  
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 CAPM - , מחיר ההון שלה חושב לפי מודל האינה ממונפתהיות והחברה 

 כמפורט הינו העבור שנקבע ההון מחיר שפורטו לעיל, לפרמטרים בהתאםו

  :להלן

  31.12.12פרמטר

Rf 12  1.78%  

13 -  1.31  

Rm-Rf)(14 -  6.0%  

15RS-  9.7%  

Ra
16 -  6%  

  Ke( -   25.35%מחיר ההון (

D/(D+E)17 -  0%  

Tax18-  25-35%

                                                            
-http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interestמקור: 12

rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012  
 Cutera, Inc ,Syneron Medical Ltd ,Palomar Medical Technologiesחברות המדגם:  13

Inc ,Cynosure, Inc ,PhotoMedex, Inc ,Solta Medical ,IRIDEX Corporation אנדימד ,
 BSD Medical Corp ,Fonar Corp ,Alliance Healthcare Services ,Melaבע"מ, 

Sciences .  
  Aswath Damodaranמקור:  14
 .Ibbotson Associates, Inc - ) ו1מקור: משה בן חורין, "שוק ההון וניירות הערך" (פרק  15

[2012/11] Valuation Edition Yearbook. 
  בהתאם להתקדמות החברה.נקבע  16
  שיעור החוב של חברות המדגם והחברה. 17
  שיעור המס המשוקלל העתידי של החברה. 18

Rd-  NR

  25.35%  משוקלל  מחיר הון
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  5פרק 

   החברה הערכת שווי
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 תחזית רווח והפסד 5.1

  ולשנה המייצגת (מוצג באלפי דולר וכאחוז מסך ההכנסות): 2013-2017החברה לשנים להלן מוצגת תחזית דוחות הרווח וההפסד של 

  

ולשנה המייצגת  2013-2017). לשם כך, בנינו תרחיש הכנסות והוצאות לשנים DCFיושמה על בסיס היוון זרמי המזומנים העתידי שלה ( החברההערכת השווי של 

  וכן על התאמות אשר בוצעו על ידינו.  החברההמסתמכים על תחזיות הנהלת 

  

  

   

שנה מייצגת20132014201520162017

       42,210   41,382   27,164     8,356    2,345       477הכנסות

%248.3%391.4%256.4%225.1%52.3%2.0% הצמיחה

         8,871     8,697     6,368     2,099       708        10עלות מכר

%2.1%30.2%25.1%23.4%21.0%21.0% מסה"כ ההכנסות

       33,339   32,685   20,796     6,258    1,637       467רווח גולמי

%97.9%69.8%74.9%76.6%79.0%79.0% מסה"כ ההכנסות

         4,221     4,138     2,716     1,631    1,476       685הוצאות מחקר ופיתוח

%143.6%63.0%19.5%10.0%10.0%10.0% מסה"כ ההכנסות

       13,507   13,242     8,692     3,180       723       286הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

%59.8%30.8%38.1%32.0%32.0%32.0% מסה"כ ההכנסות

EBITDA(504)(562)1,4479,38715,30515,611

24.0%17.3%34.6%37.0%37.0%-105.5%-% מסה"כ ההכנסות

         4,683     4,591     2,816        114        -       -הוצאות מס

%0.0%0.0%1.4%10.4%11.1%11.1% מסה"כ ההכנסות

       10,928   10,713     6,571     1,333(562)(504)רווח (הפסד) נקי

24.0%15.9%24.2%25.9%25.9%-105.5%-% מסה"כ ההכנסות
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 השוויפרמטרים בביצוע הערכת  5.2

  להלן ההנחות והפרמטרים אשר על בסיסם חושב השווי ההוגן:

 תחזית הכנסות 5.2.1

(מוצג  2013-2017לשנים  החברהלהלן טבלה המציגה את תחזית ההכנסות של 

  באלפי דולר ובאחוזים):

  

  כדלקמן: ,החברהתחזית ההכנסות נבנתה על סמך מידע שקיבלנו מהנהלת 

  

  

  

  

  

  תחום א'

  .Sole Vision -ו FaceVisionבתחום א' החברה תשווק את 

 א'לתחום הנחות שעמדו בבסיס חישוב ההכנסות להלן טבלה המציגה את ה

  ובאחוזים): , אלפי דולר(מוצג ביחידות 2012יחד עם נתוני  2013-2017לשנים 

  

201220132014201520162017

בפועל

תחום א'

FaceVision3D137       441      1,189     3,374     6,469     10,492       

222.2%169.4%183.7%91.7%62.2%שיעור השינוי

SoleVision -       36        1,062     2,778     8,182     10,352       

2874.3%161.6%194.5%26.5%שיעור השינוי

תחום ב'

SkinVision-       -       93         2,204     12,513   20,538       

2260.0%467.6%64.1%שיעור השינוי

       41,382   27,164     8,356     2,345      477       137סה"כ הכנסות

248.3%391.4%256.4%225.1%52.3%שיעור השינוי

תחזית
201220132014201520162017

בפועל

FaceVision3D
104,040 100,000102,000מספר רופאים ומרפאות  106,121  108,243  110,408     

2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%שיעור גידול טבעי

0.05%0.16%0.45%1.00%2.00%3.50%אומדן נתח שוק החברה דרך אלמה

         3,864     2,165     1,061        468       163        50מספר מכשירים פעילים שנמכרו

         1,699     1,104       593        305       113        50סך מכירות יחידות בשנה

         6,628     4,304     2,313     1,189       441סך רווח גולמי ממכירה

         3,864     2,165     1,061הכנסות משרות

       10,492     6,469     3,374     1,189       441סה"כ הכנסות

169%184%92%62%שיעור הגידול בהכנסות

SoleVision 
104,040 100,000102,000מספר רופאים ומרפאות  106,121  108,243  110,408     

0.0%0.0%0.2%0.5%1.5%2.6%אומדן נתח שוק החברה

         2,871     1,624       531        156           5       -מספר מכשירים פעילים שנמכרו

         1,247     1,093       375        151           5       -סך מכירות מכשירים בשנה

         7,482     6,558     2,247        906         31       -הכנסות ממכירה

         2,871     1,624       531        156           5       -הכנסות משרות

       10,352     8,182     2,778     1,062         36       -סה"כ הכנסות

2874%162%195%27%שיעור הגידול בהכנסות

       20,844   14,651     6,152     2,251       477       -סך הכל הכנסות מתחום א'

372%173%138%42%שיעור הגידול בהכנסות

תחזית
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 מרפאותאלף רופאים /  100 -היעד מוערך בכ על פי הערכת החברה, היקף שוק

בשנה (שיעור זה מבטא את הגידול האורגני של  2% -בעולם ושוק זה צומח בכ

  ). האוכלוסייה

  על ההנחות הבאות:  ותהערכות החברה לגבי גודל השוק הפוטנציאלי מבוסס

באמצעות חברת אלמה אשר תייצר  FaceVisionהחברה תשווק את כאמור, 

נחתם  2012בספטמבר  24ביום ותשווק את המוצר בכל העולם למעט ישראל. 

  הסכם ועל פיו: אלמהבין החברה ובין 

  יוארך באופן אוטומטי כל פעם מחדש, בכפוף לעמידה ביעדי ההסכם

מאלי של המוצר הינו מכירות (בשנתיים הראשונות רף המכירות המיני

  יחידות). 300

  דולר 3,900בגין מכירת כל מוצר לצד ג' תשלם אלמה לחברה סך של .  

בשנת  3.5% - כ י הערכת החברה, החברה מתכוונת להחזיק בנתח שוק שלעל פ

ין כי על יצומכשירים בעולם.  3,864 -אלמה תשווק כ 2017קרי עד שנת  .2017

חולשת על נתח שוק  אלמה מפרסומים בעיתונות הכלכלית, החברה,הערכת פי 

  .19משוק המוצרים לטיפולים אסתטיים בעולם 15%-של כ

בנוסף, לחברה צפויות הכנסות ממתן שירות ועדכון תוכנה למוצר זה בסך של 

  דולר למכשיר בשנה.  1,000 -כ

  

                                                            
 מקור: הנהלת החברה וכתבה בגלובס 19

על סמך אלפי דולר.  137 -סך הכנסות החברה לשוק זה עמד על כ 2012בשנת 

 441 -צפוי לעמוד על כהחברה ממוצר זה שתוארו לעיל, סך הכנסות ההנחות 

 2013כי על פי החברה, תחזית ההכנסות לשנת . יצוין 2013דולר בשנת  פיאל

  מכשירים נמכרו ו/או הוזמנו.  110 -תואמת את ההכנסות בפועל וכ

ממוצר צפויה צמיחה מואצת של הכנסות החברה  2014-2017בשנים 

FaceVision  מיליוני דולר.  10.5 -הכנסות החברה יעמדו על כ 2017ובשנת

ביחס לשנת  2%- צמחו בשיעור של כיכי הכנסות החברה  הונחבשנה המייצגת 

2017 .  

אשר יושק לראשונה  Sole Visionגם מוצר נוסף, כאמור, החברה תשווק 

 - . על פי הערכות החברה, המכשיר החדש יתפוס נתח שוק של כ2013בשנת 

 2,871החברה תשווק בסך הכל  2017קרי עד שנת . 2017בשנת  2.6%

  מכשירים. 

אלפי דולר. כמו כן,  6 -הינו כ זה מכשירכירה של מעל פי החברה, מחיר ה

 -סך של כלחברה צפויות הכנסות ממתן שירות ועדכון תוכנה למוצר זה ב

  .דולר למכשיר בשנה 1,000

צפוי   Sole Vision - מעל סמך ההנחות שתוארו לעיל, סך הכנסות החברה 

  . 2013אלפי דולר בשנת  36 -לעמוד על כ

 ממוצר זהצמיחה מואצת של הכנסות החברה צפויה  2014-2017בשנים 

  . מיליוני דולר 10.4 - ה יעמדו על כהכנסות החבר 2017ובשנת 
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  תחום ב'

 אשר, 3D-ו 2D בתצורת גופי כלל לצילום מוצריםכאמור, החברה מפתחת 

 כלל של ואנליזה מיפוי לטובת) פולשנית לא( דיגיטלית להדמיה מיועד יהיה

 ואבחון עור ונגעי שומות במיפוי לרופאים סיוע לצורך חלקיו כל על האדם גוף

  .מלנומה לרבות, העור סרטן של מוקדם

 ב'לתחום הנחות שעמדו בבסיס חישוב ההכנסות להלן טבלה המציגה את ה

  ובאחוזים): , אלפי דולר(מוצג ביחידות 2013-2017לשנים 

  

איש מיליוני  166 - על פי הערכות החברה, היקף שוק היעד שלה עומד על כ

, כאשר הערכה היא שכל אדם יבצע בדיקה אחת )2012(נכון לשנת  בעולם

 . הערכת גודל השוק מבוססת על חישובמיליון בדיקות בשנה) 166בשנה (

ולפי ההנחות כי התפתחות האוכלוסייה בעלת סיכון לחלות בסרטן העור 

 -שומות בעיקר מתייחסת לאוכלוסייה הבהירה בעולם, ושומות מרובות יש לכ

  .מיליון אנשים הנחשבים בסיכון גבוה 166 - כקרי למהאוכלוסייה,  7%

המכשיר החדש , ו2014על פי החברה, המוצרים הראשונים ישווקו בשנת 

החברה תשווק  2017, קרי עד שנת 2017בשנת  0.7% - יתפוס נתח שוק של כ

  מכשירים.  514בסך הכל 

בדיקות בשנה. קרי  2,500 -כבממוצע החברה מעריכה שכל מרפאה תבצע 

 - אלפי בדיקות, החברה צופה שכ 1,285 - הינו כ 2017במידה ונתח השוק בשנת 

  מכשירים יהיו פעילים בתקופה זו.  514

 לאבחון מוקדם של סרטן העורהמיועדים  התחזית מכשירי החברהעל פי 

 1 דמי שירות בגובה אלפי דולר למכשיר. בנוסף, החברה תקבל 10 -ישווקו בכ

דולר עבור כל  14 תמלוגים בגובהאלף דולר בשנה בגין כל מכשיר שנמכר ו

בארה"ב לתהליך הרפואי החברה, הכיסוי  על פי .בעת הבדיקה שנעשהצילום 

לבדיקה דולר  70-128רך אבחון מוקדם של מלנומה, הינו צילום כלל גופי לצו

 20% -גובה העמלה שתגבה החברה הינו כ . לכן,בתלות בחברה המבטחת

  . מהרף התחתון של גובה תשלום הביטוח

 -ה מערכת של המכירות יתחילו 2017 בשנת, המכירות תחזית לפי

SkinVisionII .ה מערכת של השוק נתח 2017 בשנת- SkinVisionII כ יהיה- 

 של הכנסות מתוך( שנה באותה להכנסות דולר מליון 3.3 -כ ויתרום 0.1%

 2017מכירות מוצר זה צפויות להתחיל בתחילת שנת  ).דולר אלפי 20,538

  ובשוק האמריקאי תחילה.

  עלות המכרתחזית  5.2.2

לפי מוצרי  2013-2017לשנים  עלות  המכרלהלן טבלה המציגה את תחזית 

  (מוצג באלפי דולר וכאחוז מסה"כ ההכנסות): החברה

201220132014201520162017

SkinVision

166,260169,585מספר חולים פוטנציאליים (אלפים)  172,977  176,436  179,965  183,564     

2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%שיעור גידול טבעי

0.00%0.00%0.003%0.07%0.40%0.70%אומדן נתח שוק החברה

         1,285       720       124           5        -       -אומדן נתח שוק החברה (באלפי מס' בדיקות)

            514       288         49           2        -       -מספר מכשירים פעילים שנמכרו

            226       239         47           2        -       -סך מכירות מכשירים בשנה

         2,548     2,435       475         21        -       -הכנסות ממכירה ושרות

       17,989   10,078     1,729         73        -       -הכנסות פר צילום

       20,538   12,513     2,204         93       -       -סה"כ הכנסות מתחום ב'

2260%468%64%שיעור הגידול בהכנסות
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  בגין מוצריFaceVision  אין לחברה עלויות הקשורות במוצר זה

  .תקבול נטומשווק על ידי אלמה והחברה מקבלת  והואהיות 

  על פי החברה עלות מכשירSole Vision דולר. 1,500-2,000 - הנה כ   

  על פי החברה עלות מכשירSkin Vision דולר 4,500-5,000 - הנה כ .   

 דולר  500 -הממוצעת עבור מתן שרות למכשיר אחד הנה כעלות ה

  בשנה. 

לבין  2.1%עומד בין  2013-2017של החברה בשנים  שיעור עלות המכרסך 

מכלל מוצריה, כאשר חלק חושב על סך הכנסות החברה  זה. שיעור 25.1%

  ).FaceVisionמהכנסות אלו מוצג בנטו (

  תחזית הוצאות מו"פ 5.2.3

 2013-2017לשנים להלן טבלה המציגה את תחזית הוצאות מו"פ של החברה 

 ):וכאחוז מסה"כ ההכנסות (מוצג באלפי דולר

  

תחזית הוצאות מו"פ בתקופת התחזית מבוססת על הערכות החברה. בשנת 

מסך  144% -אלפי דולר וצפויים להוות כ 685 -הוצאות אלו מוערכות בכ 2013

תידרש החברה להמשיך ולבצע השקעות ההכנסות. במהלך תקופת התחזית 

חלקן מסך הוצאות מו"פ צפויות לגדול משנה לשנה, אולם במחקר ופיתוח ו

  .10% -ואילך שיעורן צפוי לעמוד על כ 2016ההכנסות צפוי לקטון והחל משנת 

  הנהלה וכלליותמכירה, תחזית הוצאות  5.2.4

של החברה  טבלה המציגה את תחזית הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות להלן

  ):וכאחוז מסה"כ ההכנסות (מוצג באלפי דולר 2013-2017לשנים 

 

שיווק ומכירה וכן בלהשקיע  החברהבשנים הראשונות של תחזית תידרש 

בעלויות נוספות וזאת על מנת לבסס עצמה בשווקי היעד ולתמוך במכירות. 

20132014201520162017

FaceVision3D קניות מכשירי -       -        -        -        -        

%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% מסה"כ ההכנסות

     Sole Vision10        302       749        2,186     2,494 - קניות

%33.3%33.3%33.3%33.3%33.3% מסה"כ ההכנסות רלוונטיות

     Skin Vision-       10         237        1,193     1,130 - קניות

%50.0%50.0%50.0%50.0% מסה"כ ההכנסות רלוונטיות

     3,624     2,038        821       313       -עלות בגין מתן שרות

%0.0%13.4%9.8%7.5%8.8% מסה"כ ההכנסות

     1,448       951        292         82       -עלויות אחרות

%0.0%3.5%3.5%3.5%3.5% מסה"כ ההכנסות

     8,697     6,368     2,099       708        10סה"כ עלות מכר

%2.1%30.2%25.1%23.4%21.0% מסה"כ ההכנסות

20132014201520162017

     4,138     2,716     1,631     1,476       685הוצאות מחקר ופיתוח

%143.6%63.0%19.5%10.0%10.0% מסה"כ ההכנסות

20132014201520162017

13,242   8,692   3,180     723      286הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  

%59.8%30.8%38.1%32.0%32.0% מסה"כ ההכנסות



  

 IFS Consulting & Investments  אורסקאן טכנולוגיות בע"מ |  33

 

, איתור מתאיםלצורך זה, תידרש החברה להקים מערך שיווק ומכירה 

  מפיצים ולהרחיב את כח האדם במטה. 

 286 - סך הוצאות אלו צפוי לעמוד על כ 2013-2014בשנים , על פי התחזית

  דולר, בהתאמה.  אלפי 723 -דולר וכ אלפי

, הוצאות החברהבהכנסות  גבוהה מאוד, בה צפויה צמיחה 2015משנת החל 

 13.2- מיליון דולר ו 8.7 -ואף על כ מיליון דולר 3.2 - צפויות לעמוד על כ אלו

לה ה, בהתאמה. עם זאת, הוצאות מכירה, הנ2017 - ו 2016מיליון דולר בשנים 

החל  32% -צפויות להתמתן כאחוז מהכנסות וצפויות לעמוד על כ וכלליות

  .2016משנת 

  EBITDAתחזית  5.2.5

(מוצג באלפי  2013-2017לשנים  EBITDA - הלהלן טבלה המציגה את תחזית 

  לר וכאחוז מסה"כ ההכנסות):דו

  

 ,על פי התחזית. EBITDAתחזית דו"ח רווח והפסד מוצגת בנטרול פחת, 

אלפי  504 -בגובה של כשלילי  EBITDAצפוי  חברהל 2014 -ו 2013בשנים 

, בהתאמה. החל מהשנה השלישית של התחזית, אלפי דולר 562 - דולר וכ

מסך ההכנסות אשר  17.3% - העומד על כחיובי  EBITDAלחברה יהיה 

  .מסך ההכנסות 37% -יעמוד על כבטווח הארוך ישתפר בהדרגה ו

  תחזית הוצאות מימון 5.2.6

היות והערכת השווי חושבה בהסתמך על שיטת היוון זרמי המזומנים אין אנו 

כוללים תזרימי מזומנים, בין אם חיוביים ובין אם שליליים, מפעילות מימון. 

ן את מרכיב המימון (ערך הזמן של הכסף) חישוב הערך הנוכחי מביא בחשבו

 ובכך אף מנטרל את השפעת המימון.

  תחזית הוצאות מס 5.2.7

תחזית הוצאות מס חושבה בהתאם לשיעור המס האפקטיבי הצפוי לחברה 

   .כתוצאה מפעילותה בארץ ובחו"ל

טווח שיעור היות ואין מידע מדוייק אודות מבנה הפעילות החזוי של החברה 

 -שיעור המס אשר יושם בעבודתנו נאמד ב. לכן, 25-35%המס עתיד להיות בין 

  לאורך תקופת התחזית. 30%

  תחזית השקעות 5.2.8

 השקעות ברכוש קבוע  .א

לבצע השקעות מהותיות  נדרשתהיא אינה , אינה יצרנית ההחברהיות ו

ההשקעות החזוי הינו בגין השקעות לצורך מערך  לכן, סך. בתקופת התחזית

  . מו"פ, שיווק ומכירה הבאים לתמוך בהתפתחותה בתקופת התחזית

  השקעה בהון חוזר  .ב

לשם חישוב ההשקעה הצפויה בהון חוזר תפעולי, ערכנו תחזית פרטנית 

לסעיפי הלקוחות, מלאי וספקים. ההשקעה הנדרשת להון חוזר חושבה על 

ועל בסיס בדיקותינו בחברות דומות הפועלות  החברה בסיס הערכות הנהלת

20132014201520162017

EBITDA(504)(562)1,447     9,387     15,305   

24.0%17.3%34.6%37.0%-105.5%-% מסה"כ ההכנסות
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באותו שוק ובשווקים משיקים. להלן ההנחות אשר שימשו בבסיס התחזית 

 לסעיפי ההון החוזר התפעולי:

  ימים בכל תקופת התחזית; 60 –ימי לקוחות  

  ימים בכל תקופת התחזית; 50 –ימי מלאי  

  ימים בכל תקופת התחזית. 30 –ימי ספקים  

החל משנת מסך ההכנסות  28% -, ההון החוזר התפעולי מהווה כלכךבהתאם 

  ואילך. 2014

  החברהשווי פעילות  5.2.9

ולשנה  2013-2017לשנים  החברהלהלן מוצג דו"ח תזרים המזומנים החזוי של 

  המייצגת (מוצג באלפי דולר):

  

עם צמיחה , סוףהיוון תזרים המזומנים בטווח הארוך, עד לאינ- *ערך שייר

   .2018במונחי שנת  ,2%של בשיעור 

המזומנים החופשי בתקופת  , הוון תזריםהחברהלצורך הערכת שווי פעילות 

וכן ערך השייר בתום תקופת התחזית, למועד ההערכה התחזית, 

), מתוך הנחה שזרמי המזומנים השנתיים מתפלגים באופן שווה 31.12.2012(

המשקף  נומינאליהון תזרים המזומנים החופשי הוון במחיר  על פני השנה.

  מיליון דולר. 15,956 - והינו כ, 25.35%, החברהאת הסיכון של 

שנה מייצגת20132014201520162017

EBITDA(504)(562)1,4479,38715,30515,611

(4,683)(4,591)(2,816)(114)הוצאות מיסים

1,3336,57110,71310,928(562)(504)רווח לאחר מס

(235)(4,093)(5,317)(1,697)(505)(143)קיטון (גידול) בהון חוזר

1,2546,62010,692(365)(1,067)(647)תזרים מפעילות שוטפת

(750)(750)(600)(300)(150)(50)השקעות ברכוש קבוע

6545,8709,942(665)(1,217)(697)תזרים מזומנים

43,431ערך שייר*

2972,12415,404(378)(867)(622)25.35%תזרים מהוון

NPV ,15,956שווי פעילות החברה
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  סיכום הערכת השווי 5.3

לצורך הערכת שווי הפעילות של החברה, נגזר תזרים המזומנים החופשי. 

תזרים זה הוון במחיר הון המשקף את הסיכון של החברה, שנאמד כאמור 

 2%יצמח בשיעור של . הנחנו כי תזרים המזומנים החופשי 25.35% - לעיל, ב

וזאת  ) (להלן: "שווי תפעולי"),חמישיתמתום תקופת התחזית (שנה  בשנה,

בשל חוסר הוודאות הקיים בבניית התחזית לטווח הארוך, החל מהשנה 

המשקף את שיעור הגידול הטבעי  השנים הראשונות חמש, לעומת השישית

  .של האוכלוסייה

כדי לקבל את שווי ההון העצמי, התווסף לשווי התפעולי שנתקבל שווי נכסים 

  שאינם תפעוליים, ונוכה סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה. 

אלפי  287 - של כ שווי הוגן פיננסית למדען הראשי בערכי 20תחייבותלחברה ה

 למועדנכסים פיננסים הכוללים מזומנים, שנלקחו על בסיס שווים ו דולר

להלן מוצג שווי ההון העצמי של החברה כפי  .אלפי דולר 458 - בכ ,ההערכה

  :31.12.2012היוון זרמי המזומנים ליום שחושב בשיטת 

 אלפי דולר 

15,956  החברה  פעילות שווי

)287( התחייבות למדען הראשי לפי שווי הוגן

458 שווי מזומנים

16,127  חברהון הה שווי

  

                                                            
, התחזית תקופת במהלך למדען תמלוגים כוללת אינה והפסד רווח ח"דו ותחזית היות 20

 רההחב פעילות משווי זו  התחייבות של ההוגן שווי את הפחתנו

 - (+/אלפי דולר  16,127-לאמור לעיל, שווי החברה לחודש יוני הנו כבהתאם 

10%(  

על פי  החברהבטבלה שלהלן, מוצג ניתוח רגישות של שווי ההון העצמי של 

שיטת היוון זרמי המזומנים החופשיים, ביחס לשיעור ההיוון ולשיעור הצמיחה 

  לטווח ארוך (באלפי דולר):

  

  

  

 

 

 

 

16,1270.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%

21.4%21,00121,48221,986 22,517  23,076   23,666  24,288  

22.4%19,31819,73920,180 20,642  21,128   21,639  22,177  

23.4%17,80818,17818,565 18,971  19,395   19,841  20,309  

24.4%16,44916,77617,117 17,474  17,847   18,237  18,646  

25.4%15,22115,51115,813 16,128  16,457   16,800  17,160  

26.4%14,10814,36614,635 14,914  15,205   15,509  15,826  

27.4%13,09713,32713,566 13,815  14,074   14,343  14,624  

28.4%12,17512,38112,595 12,817  13,048   13,288  13,538  

29.4%11,33211,51811,710 11,909  12,115   12,330  12,552  

היוון
שיעור 

שיעור צמיחה לאינסוף
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  פרטים נוספים אודות מעריכי השווי - נספח א' 

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי 2009חברת אי.אפ.אס יעוץ והשקעות (

ומימוני והערכות שווי מקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין 

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי וכחוות דעת מומחה  IFRSלאומית 

לבתי משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות 

  בארץ ובחו"ל וחברות פרטיות.

  תחומי ידע ופעילות

 ;ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור 

 ;חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים 

 כלכלי וחשבונאי;דיליג'נס -דיו 

 ;הערכת שווי חברות ועסקים 

 ;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 

 נסים ונגזרים.הערכת שווי של מכשירים פינ 

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

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

  בעל תואר ראשוןBA  בחשבונאות וכלכלה, תואר שניM.B.A  במנהל

עסקים עם התמחות במימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

M.A .בלימודי משפט 

  וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.בעל רישיון ראיית חשבון בישראל 

 שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי  12-בעל ניסיון של מעל ל

ם והמימוני, הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרי

עבודות כלכליות במגוון תחומים אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ו

 לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

 מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל  לשעבר

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

BDO .'זיו האפט ומתמחה במשרד לייעוץ כלכלי עובד גובי ושות 

  מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות

 כספיים.

 חבר (Member) שווי למעריכי בינלאומיים גופים/ארגונים בשני: 

o Member in the Institute of Business Appraisers – IBA 

o Member in the International Association of 

Consultants, Valuators and Analysts – IACVA
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 פרק 10 - פרטים נוספים
  חוות דעת עורך דין  10.1

  
  
  
  

 לכבוד
 בע"מ אורסקאן טכנולוגיות

  5היצירה רחוב 
                 רעננה

 2013   נובמברב   11 ֹ ֹ ֹ  גן,-רמת    
 3823                         מספרנו:              

  ג.א.נ.,

של ) 2וכתבי אופציה (סדרה ) 1כתבי אופציה (סדרה מניות, שקיף בדבר הצעה של תטיוטת   הנדון:

  "החברה")-ו : "ניירות הערך המוצעים"בהתאמה (להלןרסקאן טכנולוגיות בע"מ או

  

 לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי:

נכונה  חברה תוארוהון הב ותעל ידיכם ולמניות הקיימניירות הערך המוצעים הזכויות הנלוות ל  א.

   להלן:(שבנדון ניירות הערך  בכוונת החברה להציע את ועל פי בטיוטת התשקיף

 .)"התשקיף טיוטת"

 תשקיף.בטיוטת השבנדון באופן המתואר ניירות הערך החברה מוסמכת להנפיק את   ב.

 תשקיף.בטיוטת ההדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים   ג.

 

  .תשקיףבטיוטת הכלל יהרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו ת

  

  בכבוד רב,                      

  

    , עו"דאלעד פלפל       , עו"ד דודי ברלנד 

  דין- עורכי - ושות' שמעונוב   

  

  ישראל שמעונוב
  ערן רוזנברג
  אורן אלקבץ
  יונתן רובינזון

  ששון ניר כהן
  איגור כץ

  סמרהמרקי 
  לירון עזריאל
 קורין ביטון
  דודי ברלנד
  שירן מנור
  אלעד פלפל
  רן פלדר

  הילה חפץ
  אייל נתניאן

  טלפון
  פקס
  דואל

+(972) 3 611 1000 
+(972) 3 613 3355 
mail@is-adv.com 

Telephone 
Fax 
e-mail 

Israel Shimonov 
Eran Rosenberg 
Oren Elkabetz 
Jonathan Robinson 
Nir Cohen Sasson 
Igor Katz 
Marky Samra 

Liron Azriel 
Corinne Bitton 
Dudi Berland 
Shiran manor  
Elad Pilpel 
Ran Felder 
Hila Hefetz 
Eyal Natanyan 

  23מגדל רוגובין תדהר, קומה 
  11דרך מנחם בגין 

  52681רמת גן 
  

Rogovin Tidhar Tower, 23rd floor 
11 Menachem Begin Rd. 
Ramat Gan 52681 

 

ושות' ש ן -מעונוב  די Shimonov & Co.  A עורכי  D V O C A T E S  
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 בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתםהוצאות  10.2

  

תשקיף טיוטת ההסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות הערך המוצעים על פי   10.2.1

   אלפי ש"ח. ]--- [- והנפקתם הוא כ

  

כל ניירות הערך עבור הצפויה מהתמורה המיידית  ]----[-כ סך כל הוצאות ההנפקה מהוות  10.2.2

  .תשקיף זהטיוטת על פי  יםהמוצע

  

   אחריםהמוצעים וניירות ערך ערך הדמי עמילות בקשר לניירות  10.3

דמי עמילות בקשר החברה לא שילמה או התחייבה לשלם, בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף,   

    שהנפיקה.לחתימה או החתמה על ניירות ערך 

  

  הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים  10.4

  

, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בשנתיים שקדמו למועד התשקיף  

 תוכנית הקצאת אופציות לעובדים ונותני שירותים בחברהמורה מלאה למזומנים, למעט בת

  בטיוטת התשקיף.  3.3כמפורט בסעיף 

  

 עיון במסמכים  10.5

  

 :של רשות ניירות ערך המגנ"אתשקיף, בתקנון ההתאגדות של החברה באתר טיוטת הניתן לעיין ב 

www.magna.isa.gov.il :באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,maya.tase.co.ilhttp:// ,

, מגדל 11עורכי דין, דרך מנחם בגין  –שמעונוב ושות' ובמשרדי במשרדה הרשום של החברה 

  לות.מקובבשעות העבודה הרוגובין תדהר, רמת גן, 
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  חתימות – 11פרק 
  
  
  

  :החברה
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  :החתם המתמחר
  

  ____________          כלל פיננסים חיתום בע"מ
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