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ג.א.נ,.
הנדון :טיפה קורפ בע"מ  -עדכון
בהמשך לדוחות המיידיים של השותפות מיום ( 29.11.2020אסמכתא  )2020-01-120559ומיום 3.12.2020
(אסמכתא  ,)2020-01-123880בדבר השקעה של ארבעה מיליון דולר ארה"ב (להלן" :דולר") שהשותפות
ביצעה בטיפה קורפ בע"מ (להלן )"TIPA" :במנגנון ( SAFEלהלן" :השקעת ה ,)"SAFE -השותפות
מתכבדת לעדכן ,כי התקשרה בהסכם השקעה עם  ,TIPAלהשקעה של ארבעה מיליון דולר נוספים (להלן:
"הסכם ההשקעה") ,במסגרת סבב גיוס של  70מיליון דולר ,בהובלת השותפות ומיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
(להלן" :סבב הגיוס") .לסבב הגיוס הצטרפו משקיעים אסטרטגיים ומוסדיים נוספים.
בהסכם ההשקעה נקבע ,בין היתר ,כי בתמורה לסכום ההשקעה ,יוקצו לשותפות מניות מסוג Preferred C
של  .TIPAבנוסף ,במועד ההשלמה של סבב הגיוס ובכפוף לו ,תומרנה ההשקעות שבוצעו ב TIPAלפי מנגנון
 SAFEבסכום כולל של  10מיליון דולר  ,1כולל השקעת ה ,SAFE -למניות מסוג  Preferred C-1של .TIPA
עם השלמת סבב הגיוס כאמור ,אחזקות השותפות בהון המניות של  TIPAתהוונה כ 3.3%-מהון המניות
המונפק של  TIPAעל בסיס דילול מלא.
מניות מסוג  Preferred C-1ו Preferred C -מקנות זכויות קדימות בחלוקות בעת אירוע נזילות (כהגדרתו
בתקנון של  .)TIPAבכפוף לאחזקה מינימאלית ,לכל בעלי המניות מוקנית זכות מצרנות ( preemptive
 ,)rightזכות סירוב ראשונה ( )right of first refusalוזכות הצטרפות ( )co-saleלמכירה של מניות בידי
המייסדת .כן כפופות כל המניות של  TIPAלחובת הצטרפות ( )drag alongבמקרים מסוימים.
לשותפות זכות למנות דירקטור אחד לדירקטוריון של  .TIPAכן נקבע כי השותפות תהא זכאית לקבלת מידע
מסוים אודות .TIPA
אזהרת מידע צופה פני עתיד – השלמת סבב הגיוס ו/או השלמת ההשקעה של המשקיעים המפורטים
בדיווח לעיל הינם "מידע צופה פני עתיד" ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך הכרוכים באי ודאות גבוהה,
והמבוססים ,בין היתר ,על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלשותפות ו/או ל TIPAאין בהכרח
שליטה לגביהם ,ולפיכך ייתכן כי לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואם ו/או יתממשו באופן השונה
מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.
בכבוד רב,
מילניום פוד-טק ניהול בע"מ
השותף הכללי במילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
על ידי חנן שניידר ,מנכ"ל ודירקטור
 1לפרטים אודות השלמת גיוס של  10מיליון דולר שביצעה  TIPAראו דוח מיידי של השותפות מיום  17בפברואר[ 2021 ,מס'
אסמכתא  ,]2021-01-019918הכלול בזאת על דרך ההפניה.
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