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ג.א.נ,.
הנדון :השלמת גיוס  SAFEשל  10מיליון דולר על ידי חברת המטרה טיפה קורפ בע"מ בהובלת השותפות
בהמשך לדוחות המיידיים של השותפות מיום ( 29.11.2020אסמכתא  2020-01-120559ומיום ( 3.12.2020אסמכתא
 )2020-01-123880בדבר הסכם להשקעה מסוג "( 1SAFEהסכם פשוט להון עתידי") שנחתם בין השותפות לבין טיפה
קורפ בע"מ (להלן" :טיפה") ,להשקעה של ארבעה מיליון דולר ארה"ב על ידי השותפות בטיפה ,מתכבדת השותפות
לעדכן כי טיפה דיווחה שהשלימה גיוס  SAFEשל  10מיליון דולר בהובלת השותפות ,כצעד מקדים לקראת גיוס
משמעותי שטיפה מתכננת להשלים במהלך השנה .מטיפה נמסר כי היא מתכננת להרחיב את פעילותה ביצירת
שיתופי פעולה נוספים עם חברות המזון הגדולות וסגמנטים נוספים ,הגדלת המכירות בצורה משמעותית תוך
התמקדות בשווקים המפותחים בארה"ב ואירופה.
טיפה דיווחה כי מאז הקמתה היא גייסה  53מיל יון דולר ,כאשר סבב ההשקעה האחרון בחברה בוצע לפני כשנה
וחצי ,במסגרתו גייסה טיפה  27מיליון דולר ,בין היתר מקרן ההון סיכון  Blue Horizonומבנק ההשקעות .Triodos
בין המשקיעים האחרים בטיפה גם  GreenSoil Investmentsו( HORIZONS VENTURES -של מייסד ענקית
ההשקעות האצ'יסון ,לי קא שינג) .על פי הודעתה ,טיפה מעסיקה  50עובדים בישראל ,אירופה ,צפון אמריקה,
ואוסטרליה.
טיפה דיווחה כי לאחרונה הושק שיתוף פעולה שמעורר עניין רב ,בינה לבין חברת  Pefotecההולנדית ,אשר פיתחה
טכנולוגיית מיקרו פרפורציה מתוחכמת וייחודית לאריזות מזון .שילוב היריעות המתכלות של טיפה עם טכנולוגיית
המיקרו פרפורציה של  ,Perfotecמאפשר לחברות הפצה ומותגי מזון הארכת חיי מדף עד פי שניים לטובת אריזות
של ירקות ופירות טריים ובכך מצמצם דרמתית את בזבוז המזון.
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הסכם השקעה מסוג  SAFEהוא הסכם בין חברה למשקיע ,המאפשר לחברה לגייס כספים מהמשקיע ,ובתמורה נותן למשקיע את
הזכות לרכוש הון בחברה במועד עתידי ,כלומר כאשר החברה סוגרת סבב גיוס הון ,והצדדים יכולים להסכים גם לגבי הגודל המינימלי
הנדרש של אותו גיוס הון למטרת ההמרה של השקעת ה SAFE -או עם עסקת מיזוג/רכישה או הנפקה ראשונית .כאשר אירוע כזה
מתרחש ,ההשקעה של המשקיע מומרת להון החברה בתנאים מסוימים שנקבעו מראש ,בדר"כ עם הנחה על המחיר למניה (בהשוואה
למשקיעים חדשים או רוכשים) ,או על פי שווי חברה עם תקרה.
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