מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
שדרות רוטשילד 49
תל-אביב

דבר המנכ"ל לבעלי יחידות ההשתתפות
שותפים יקרים,
עת יצאנו לדרך ביולי  ,2020צפינו שתעשיית הפוד-טק בעולם בכלל ,ובישראל בפרט ,תהפוך להיות חלק דומיננטי בעולם
ההשקעות ומסתבר שצדקנו .שנת  2021בהחלט עלתה על כל הציפיות ,במספר העסקאות ,סכומי ההשקעה והשחקנים
המשתתפים ובהתקדמות התעשייה במישור העסקי והפיננסי.
מתחילת  2021ועד למועד הדיווח ,ביצעה השותפות שבע השקעות חדשות בחברות מבטיחות עם שותפים מצויינים,
המצטרפות לשלוש השקעות שנעשו בשנת  ,2020וכן שלוש הצפות ערך בחברות הפורטפוליו .גם בחברת סבוריט,
שהייתה ,כזכור ,ההשקעה הראשונה של השותפות ,הייתה התקדמות משמעותית מאד השנה ובכלל זה ,השקה מסחרית
מאד מוצלחת ברשת  ,BBBואולם ,לצערנו ,הדבר לא בא לידי ביטוי במחיר המניה שלה ,שירד משמעותית במהלך .2021
הירידה הזו היא הסיבה העיקרית להפסד אותו רשמנו השנה ,ואולם חשוב לזכור ,שגם כעת ,השווי לפיו נסחרת סבוריט
משקף לה שווי גבוה משמעותית מהשווי לפיו השקענו בה ,ובכל מקרה אנחנו צופים לה עוד גדולות ונצורות.
החברות הוותיקות בהן השקענו בשנת  ,2020ביצעו התקדמות משמעותית ברמה הטכנולוגית ,העסקית והפיננסית.
חברת  ,TIPAהמייצרת פתרונות אריזה גמישים מתכלים לתעשיית המזון והאופנה ,השיקה פתרונות מתקדמים לתעשיית
המזון ,וגייסה  75מיליון דולר בגיוס אותו הובילה השותפות יחד עם מיטב דש ומגדל ,תוך הצפת ערך משמעותית להחזקות
השותפות וקבלת נציג בדירקטוריון החברה .חברת פיתולון ,ביצעה גם היא התקדמות משמעותית מול ענקיות התעשייה,
ומתקדמת במישור הרגולטורי לקראת השקה מסחרית.
בטבלה שלהלן מוצג השווי הנכסי הנקי ( )NAVאל מול השווי הסחיר של יה"ש השותפות:

Millennium Food-Tech LP.
Rothchild Blvd. 49
Tel Aviv - Jaffa

עם הפנים לשנת 2022

עם המגמה הגוברת והצפת המודעות לצורך הממשי בתעשיית מזון ברת קיימא ,אשר תדע להאכיל את אוכלוסיית העולם
לשנים רבות ,אנו צופים כי שנת  ,2022בדומה לשנת  ,2021תהווה קפיצת מדרגה נוספת לתחום הפוד-טק ,אשר התחילה
להוציא לאוויר העולם פתרונות שמאומצים על ידי התעשייה לאורך כל שרשרת האספקה .הסטארט-אפים שנמצאים בשלב
שלאחר השקת המוצר ובשלב הצמיחה יצטרכו לפתוח מבערים במישור העסקי והפיננסי ,ואנו נראה את שרשרת הערך
מתייעלת ואותנו כצרכנים מקבלים מזון בריא יותר ,נקי יותר ,ובטוח יותר.
אנו מאמינים כי התקדמות חברות הפורטפוליו של השותפות בשנת  2022צפויה להיות משמעותית ,כאשר התוכניות על
בסיסן גייסו החברות בשנת  2021מגיעות למימוש ,תוך התפתחות עסקית גלובאלית ,הגדלת מכירות ,השקות מוצרים
חדשים והצפת ערך לשותפות ולא פחות מכך לכם השותפים .נציין ,כי חברות הפורטפוליו ממומנות היטב אך לא מן הנמנע
שלפחות חלקן יגייסו השנה הון נוסף על מנת להאיץ את הצמיחה וזאת מאחר והגיעו להישגים משמעותיים במישור העסקי
והציפו ערך אמיתי.
במקביל ,חברות המזון הגדולות בעולם כדוגמת ,UNILEVER ,CARGILL ,IFF ,MARS ,Nestle ,Coca-Cola ,PEPSICO
 KRAFT HEINZ ,BEL ,MULLER ,General Mills ,AB InBev ,DANONE ,TYSON ,MONDELEZועוד רבות מגבירות את
עניינן ונוכחותן בישראל ומקימות בה מעבדות ויחידות חדשנות ,ליצירת שיתופי פעולה ,והשקעות ישירות .כל זה מבטיח כר
פורה לתעשייה בכלל ולשותפות בפרט.

אני מודה לכם ,שותפינו ,על האמון והתמיכה ,אסיר תודה לצוות ההנהלה ולדירקטוריון השותף הכללי בשותפות ,ובטוח כי
נמשיך להשיא ערך למשקיעים דרך התפתחויות משמעותיות בחברות הפורטפוליו.
בכבוד רב,
חנן שניידר
מנכ"ל מילניום פוד-טק
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מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת
דוח תקופתי לשנת 2021
שם:

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת

מס' ברשם החברות:

540288149

כתובת:

שד' רוטשילד  ,49תל אביב

טלפון:

03-5665005

פקסימיליה:

03-5665015

תאריך המאזן:

 31בדצמבר2021 ,

תאריך הדוח:

 20במרץ2022 ,

השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),
התש"ל( 1970-להלן" :התקנות ") .בהתאם ,דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ וליישם את כל
ההקלות הנכללות בתקנות ,כדלקמן( :א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון
המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; (ב) העלאת סף
המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל( ;20% -ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות
לדוחות ביניים ל ( ;40% -ד) פטור מיישום הוראות התוספת השניה בתקנות ,בקשר עם פרטים בדבר חשיפה
לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ו( -ה) דיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית.
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פרק א' :תיאור עסקי השותפות
חלק א' – תיאור ההתפתחות הכללית של השותפות המוגבלת
.1

מבוא
חלק א' זה כולל את תיאור עסקי השותפות ליום  31בדצמבר  2021והתפתחות עסקיה
כפי שחלו בשנת ( 2021להלן" :תקופת הדוח") .הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל ,1970-בהנחה כי נמצא בידי הקורא התשקיף
להשלמה של השותפות ,המשמש גם כתשקיף מדף של השותפות הנושא תאריך
( 14.7.2020כפי שפורסם ביום  )13.7.2020וההודעה המשלימה של השותפות ,כפי
שפורסמה ביום ( 15.7.2020מס' אסמכתא  2020-01-067468ו,2020-01-068035 -
בהתאמה) (ביחד להלן" :התשקיף") וכן הדוח התקופתי של השותפות ליום 30.12.2020
שפורסם ב( 9.3.2021 -אסמכתא( )2021-01-029394 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת
 ,)"2020ואשר המידע הכלול בהם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
בהתאם לתשקיף ולהודעה המשלימה הציעה השותפות לציבור ,לראשונה ,יחידות
השתתפות ללא ערך נקוב המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות
(להלן" :יחידות ההשתתפות") .החל מיום  22.7.2020רשומים ניירות הערך של
השותפות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה").
מובהר כי ,ככלל התיאור הנכלל בדוח התקופתי זה כולל רק מידע אשר הינו ,לדעת
השותפות ,מידע מהותי ,ויחד עם זאת ,לשם השלמת התמונה ,כללה השותפות תיאור
מפורט מהנדרש ,הכולל גם מידע שלדעתה אינו מידע מהותי בהכרח.

.2

מקרא
למען הנוחות ,בפרק זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
"אג-אנ-אפ" -

אג-אנ-אפ בע"מ;

"אלף פארמס" -

אלף פארמס בע"מ;

"(ה)בורסה" -

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"גרין קלייה" -

גרין קלייה בע"מ;

"דוח הדירקטוריון" -

דוח הדירקטוריון של השותפות הסוקר את מצב ענייני השותפות
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2021ומצורף כחלק ב'
לדוח השנתי של השותפות.

"דולר" -

דולר ארה"ב;

"חברות הפורטפוליו"  -החברות בהן מחזיקה ו/או תחזיק השותפות שיעור כלשהו מהון
מניותיהן או שהיא תהיה בעלת אופציות בהן או שיהיו לשותפות
זכויות אחרות בהן;
"חברות הפורטפוליו
סבוריט בע"מ ,פיטולון בע"מ ,טיפה קורפ בע"מ ,טריפל דאבליו
הקיימות" -
בע"מ ,אלף פארמס בע"מ ,יופיקס פרוביוטיקה בע"מ ,אג-אנ-
אפ בע"מ ,נוקו ט.פ בע"מ ,גרין קלייה בע"מ וסופרסמארט
בע"מ;
"חוק החברות" -

חוק החברות ,התשנ"ט;1999-

"חוק המו"פ" -

חוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה,
התשמ"ד–;1984

"חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח – ;1968

6
"טיפה קורפ" -

טיפה קורפ בע"מ;

"טריפל דאבליו" -

טריפל דאבליו בע"מ;

"יופיקס" -
"נוקו" -

יופיקס פרוביוטיקה בע"מ;
נוקו ט.פ בע"מ;

"סבוריט" -

סבוריט בע"מ;

"סופרסמארט" -

סופרסמארט בע"מ;

"פיטולון" -

פיטולון בע"מ;

"(ה)פקודה" או
"פקודת מס הכנסה"  -פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,תשכ"א;1961-
"פקודת השותפויות"  -פקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה;1975-
"(ה)קבוצה" -

השותף הכללי ,השותפות וחברות הפורטפוליו;

"רשות החדשנות" -

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (בשמה הקודם :המדען
הראשי);

"(ה)שותף הכללי" -

מילניום פוד-טק ניהול בע"מ;

"(ה)שותף המוגבל"-

מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ;

"(ה)שותפות" -

מילניום פוד-טק – שותפות מוגבלת;

"תקנות דוחות תקופתיים
תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל;1970-
ומיידיים" -
.3

פעילות השותפות ותיאור התפתחות עסקיה
.3.1

כללי
א .השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  17במרץ,
 2019בין השותף מוגבל ,מצד אחד ,ובין השותף הכללי ,מצד שני ,כפי
שתוקן מעת לעת .ראה הסכם השותפות המתוקן שפורסם ביום 2.2.2022
(אסמכתא  ,)2022-01-014164אשר המידע בו מובא בזאת על דרך
ההפניה (להלן" :הסכם השותפות").
ב .השותפות נרשמה ביום  2באפריל 2019 ,לפי פקודת השותפויות.
ג.

ניהולה השוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי תחת פיקוחו
של המפקח ,רו"ח שמעון אבנעים.

ד .השותף המוגבל משמש כנאמן ויחזיק את יחידות ההשתתפות וכתבי
האופציה שיונפקו על ידו (ואשר יקנו זכות השתתפות בזכויות השותף
המוגבל בשותפות) בנאמנות עבור בעלי היחידות.
ה .השותף הכללי הינו חברה פרטית בשליטת ה"ה יוסי תמר ושי יצחק ליאור.
ו.

להלן תרשים מבנה השותפות ,נכון למועד הדוח:
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ציבור המחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות
השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות
ובכתבי אופציה (ככל שיהיו) הניתנים למימוש
ליחידות השתתפות

מילניום פוד-טק ניהול

בע"מ שותף

כללי

100%

הסכם שותפות

מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ
שותף מוגבל  /נאמן

הסכם נאמנות
מינוי דירקטור יחיד

*0.01%
99.99%

מפקח – רו"ח שמעון
אבנעים

מילניום פוד-טק  -שותפות מוגבלת

חברות
הפורטפוליו,
כמתואר בחלק
ב' לפרק א' לדוח
זה

.3.2

פעילות השותפות
א .על פי הסכם השותפות המוגבלת ,מטרת השותפות המוגבלת הינה:
 )1לעסוק ,בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים ,במחקר ו/או פיתוח
בתחום הפוד-טק ,לרבות מחקר ו/או פיתוח של תחליפי מזון ,יצור מזון
חדשני ,טכנולוגיית המידע בתחום הפוד-טק ו/או מוצרים קשורים.
 )2השותפות תעסוק בתחום האמור ,בין היתר ,באמצעות השקעה
בחברות הפורטפוליו הקיימות – סבוריט ,פיטולון ,טיפה קורפ ,טריפל
דאבליו ,אלף פארמס ,יופיקס פרוביוטיקה ,אג-אנ,אפ ,נוקו ,גרין קלייה
וסופרסמארט.
לתיאור פעילות חברות הפורטפוליו הקיימות ,ראו סעיף  18להלן.
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 )3השותפות הוקמה ,בין היתר ,לצורך ביצוע השקעות כמפורט במסלול
הטבה מס'  43של רשות החדשנות  -עידוד השקעות של גופי השקעה
מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.1
 )4בנוסף ,השותפות תעסוק בתחום האמור באמצעות השקעה בפרויקטים
נוספים של מחקר ו/או פיתוח ,לרבות השקעה בחברות נוספות
העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם
השותפות וזאת לתקופה של שלוש שנים שתחל במועד הרישום
למסחר.
ב .כל אחת מחברות הפורטפוליו הקיימות עונה על הגדרת "פרויקט" בהתאם
לסעיף .8ג .בפרק י"ז בהנחיות על פי החלק השני לתקנון הבורסה ,כמתואר
בסעיף  12.1להלן.
ככלל ,השקעות בתחום המחקר והפיתוח הן השקעות בסיכון והן בעלות סיכון
וסיכוי גבוה יחסית להשקעות אחרות .בנוסף ,כשותפות הפועלת במחקר
ופיתוח באמצעות השקעה והחזקה בחברות מוחזקות ,מצבה העסקי של
השותפות ,תוצאות פעילותה ,הונה ותזרימי המזומנים שלה ,יושפעו ,בין
היתר ,ממצבן העסקי של החברות המוחזקות על ידה ,מתוצאות פעילותיהן,
תזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן.
לשותפות כל הסמכויות והכוחות הדרושים ו/או המועילים לצורך קידום מטרת
השותפות או הקשורים בה.
להלן תובא טבלה המפרטת את השקעות השותפות בחברות הפורטפוליו
הקיימות נכון למועד דוח תקופתי זה:
ליום  31בדצמבר 2021
עלות השקעה

שם
החברה

סה"כ

שווי הוגן

שיעור ההחזקה
בדילול מלא

 22,415אלפי
ש"ח

14.26%

פיתוח מערכת
לייצור סוגים שונים
של תחליפי בשר
מבוססי רכיבים
צמחיים

הסכם השקעה
( SAFEהסכם
פשוט להון עתידי)

פיתוח וייצור של
צבעי מאכל טבעיים
בספקטרום נרחב
לתעשיית המזון

הסכם השקעה
( SAFEהסכם
פשוט להון עתידי)

השקעה
במניות
החברה

השקעה
בSAFE -

סבוריט
בע"מ

 2.5מיליון
דולר

אין

 2.5מיליון
דולר

פיטולון
בע"מ

אין

 1.8מיליון
דולר

 1.8מיליון
דולר

 8,954אלפי ש"ח

טיפה קורפ
בע"מ

אין

 4מיליון
דולר

 4מיליון
דולר

 16,784אלפי ₪

1

פירוט פעילות
החברה

עוסקת בפיתוח,
ייצור ושיווק של
פתרונות אריזה
מתכלים המיועדים
לשוק האריזות
הגמישות.

מסלול הטבה מס'  43הינו מסלול של רשות החדשנות ,אשר במסגרתו תינתן הגנה של רשות החדשנות
להשקעות של גופי השקעה מוסדיים ישראליים ,המשקיעים בחברות היי-טק ישראליות ,אשר עומדות בתנאי
מסלול ההטבה .יובהר ,כי ההגנה תינתן רק לאותם גופי השקעה מוסדיים ישראליים אשר קיבלו את אישור
רשות החדשנות ,בהתאם למסלול ההטבה ונהליו.
למען הסר ספק ,האמור לעיל אינו גורע מהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין הגדרת פרויקט
בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ולעניין מגבלות ההשקעה של שותפות כאמור.
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ליום  31בדצמבר 2021
שם
החברה

עלות השקעה

פירוט פעילות
החברה

השקעה
במניות
החברה

השקעה
בSAFE -

סה"כ

שווי הוגן

שיעור ההחזקה
בדילול מלא

טריפל
דאבליו
בע"מ

אין

 3מיליון
דולר

 3מיליון
דולר

 9,723אלפי ש"ח

הסכם השקעה
( SAFEהסכם
פשוט להון עתידי)

אג אן אפ
בע"מ

 1.2מיליון
דולר

אין

 1.2מיליון
דולר

 3,875אלפי ש"ח

17.79%

אלף
פארמס
בע"מ

 3מיליון
דולר

אין

 3מיליון
דולר

 11,749אלפי
ש"ח

1.03%

מפתחת נתחים
שלמים של בשר
מתורבת

יופיקס
פרוביוטיקה
בע"מ

 2מיליון
דולר

אין

 2מיליון
דולר

 6,401אלפי ש"ח

19.05%

מפתחת ומוכרת
תחליפי יוגורט
ותחליפי גבינה על
בסיס צמחי

נוקו ט.פ
בע"מ

 1מיליון
דולר

אין

 1מיליון
דולר

 3,148אלפי ש"ח

גרין קליה
בע"מ

אין

 2מיליון
דולר

 2מיליון
דולר

 6,304אלפי ש"ח

סה"כ

9.7מיליון
דולר

10.8
מיליון דולר

20.5
מיליון
דולר

 89,353אלפי
ש"ח

.3.3

24.66%

הסכם השקעה
( SAFEהסכם
פשוט להון עתידי)

עוסקת בהפיכת
פסולת מזון לביו-
חומרים המשמשים
אבני בניין למגוון
מוצרי צריכה
בתהליך של כלכלה
מעגלית
מפתחת ומייצרת
תחליפי ביצה
לתעשיית המזון

מפתחת
פלטפורמה
המבוססת על AI
ולמידת מכונה
לאספקת פתרונות
לעולם הדוגמאות
מפתחת ומשווקת
מכשירי קלית קפה
משרדיים

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם
להערכת השותפות ,גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה הינם:
א.

יכולת איתור ומיון קפדני של מיזמים וטכנולוגיות בעלי פוטנציאל גבוה,
ויכולת ביצוע אנליזה תוך הערכה ומיפוי הסיכונים באמצעות צוות מנוסה,
יועצים ,חברי דירקטוריון וקשרים עם גורמים רלבנטיים בתחום.

ב.

יכולת לספק ליווי מדעי ,עסקי ,ניהולי ואסטרטגי לחברות הפורטפוליו,
יכולת הדורשת צוות מדעי וניהולי מקצועי ומנוסה ,אשר ביכולתו לסייע
לחברות הפורטפוליו בפיתוח החברות האמורות ,לרבות קידום המחקר
ופיתוח ,הענקת אסטרטגיה עסקית ועזרה ניהולית ,תוך שימת דגש על
ניהול הסיכונים והפערים בכל שלב ובמבט צופה עתיד ,שתאפשר לחברות
הפורטפוליו להתרכז בקידום המחקר ו/או פיתוח בהם הן עוסקות .נושאי
המשרה בשותפות הינם בעלי ניסיון רב ,מערך קשרים וידע ,המהווים נכס
חשוב עבור חברות הפורטפוליו.
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.3.4

ג.

לימוד שוטף של התחומים בהם עוסקות חברות הפורטפוליו ועזרה
בקשרים בתחומים אלה.

ד.

העמדת מימון ו/או גיוס מימון ככל שנדרש ,וככל שיאושר על-ידי השותפות,
לקידום פעילות חברות הפורטפוליו וכן יכולת לחבור לשותפים פיננסיים
לצורך המשך המימון ,ככל שנדרש.

ה.

יכולת לחבור לשותפים אסטרטגיים בתחום פעילות חברות הפורטפוליו,
לשם קידום עסקיהן.

ו.

איתנות פיננסית אשר יאפשר סיוע שוטף לחברות הפורטפוליו.

ז.

התקדמות חברות הפורטפוליו בפיתוח הטכנולוגיה ו/או המוצרים
המפותחים על ידן.

ח.

הצלחה של חברות הפורטפוליו למכור את מוצריהן ,את הטכנולוגיה
שבבסיסן או לחלופין ,להתמזג או להירכש על מנת לייצר תמורה פיננסית
משמעותית לבעלי מניותיהן ובכללם השותפות.

ט.

שוויין של חברות הפורטפוליו ויכולתן לגייס כספים למימון המשך פעילותן.

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
מחסומי כניסה
א.

כוח אדם מיומן – הפעלת פעילות השותפות דורשת צוות מקצועי עם הבנה
וניסיון נרחבים הן בתחומים טכנולוגיים (על הדיסציפלינות המגוונות
שלהם) ,הן בתחומי ההשקעות ושוק ההון והן בתחום הניהול והפיתוח
העסקי .גיוס הון אנושי כזה דורש הבנה בתחומים מגוונים אלו כמו גם הון
רב ,שיתכן שיקשה על תאגיד המתחיל לפעול בתחומים אלה לגייס.

ב.

הון פנוי להפעלת השותפות ולביצוע השקעות – היעדר הון פנוי עלול
להביא לכישלון השקעות השותפות.

ג.

מערך קשרים – קיים צורך בקשרים רלבנטיים בארץ ובעולם עם מהנדסים,
אנשי תוכנה וחומרה ,מדענים ,מוסדות מחקר ,חברות העוסקות בתחומים
הרלבנטיים להשקעות השותפות ואנשים פרטיים בעלי ניסיון בתחומי
הפעילות של השותפות .תאגיד חדש וחסר הקשרים הרלבנטיים בתחומים
הללו יתקשה ליצור את הקשרים הדרושים עם אנשים בעלי הידע הנדרש
ו/או ליצור שיתופי פעולה חשובים לקידום פעילות חברות הפורטפוליו.

ד.

מגבלות רגולטוריות – עמידה בהוראות החקיקה המסדירה את תחום
הפעילות (דוגמת חוק המו"פ).

מחסומי יציאה

.4

ה.

היכולת למכור החזקות בחברות הפורטפוליו שהן חברות פרטיות לעיתים
בשלבי מחקר ו/או פיתוח.

ו.

אופן מכירת הטכנולוגיה המפותחת על ידי חברות הפורטפוליו ושיעור
התמלוגים שיש לשלם למדינה (ככל שניתן סיוע מרשות החדשנות).

מדיניות ההשקעות של השותפות
להלן תמצית התנאים העיקריים של מדיניות ההשקעות ,כפי שאומצה על-ידי דירקטוריון
השותף הכללי:
א .בכוונת השותפות להשקיע במספר פרויקטים ו/או בתאגידים העוסקים במחקר ו/או
פיתוח בתחום הפוד-טק ,לרבות מחקר ו/או פיתוח של תחליפי מזון ,יצור מזון חדשני
וטכנולוגיית המידע בתחום הפוד-טק ו/או מוצרים קשורים ,באופן שיאפשר פיזור

11
הפורטפוליו של השותפות על פני מספר פרויקטים ו/או חברות.
ב .נכון למועד הדוח ,בכוונת השותפות לפזר השקעותיה ולהשקיע במספר חברות
העוסקות במחקר ו/או פיתוח בכפוף לאיתור הזדמנויות השקעה מתאימות.

2

3

4

ג.

כנדרש על -פי תקנון הבורסה ,סכום ההשקעה בפרויקט בודד בו השותפות תשקיע
לראשונה ,לא יעלה על  40%מנכסי השותפות על פי הדו"חות הכספיים האחרונים
שלה ,הידועים במועד ההשקעה.

ד.

כנדרש בתקנון הבורסה ,על כל פרויקט כאמור לעמוד באחד מהתנאים הבאים:
()1

לקבל את אישור רשות החדשנות ,כי הפרויקט הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח,
כהגדרתם בחוק המו"פ ;2על אף האמור ,במקרה שהשותפות הגישה לרשות
החדשנות בקשה כאמור ,ורשות החדשנות לא הביעה עמדה לגבי הבקשה
עד תום  30ימים מיום שהוגשה הבקשה על פי נהלים שקבעה רשות
החדשנות ,ייחשב הפרויקט כפרויקט מחקר ו/או פיתוח ,בתנאי שהשותפות
תצהיר בדיווח במיידי על כך שהפרויקט הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח; או

()2

לקבל את אישור רשות החדשנות כי ההשקעה בפרויקט הנ"ל מקיימת את
מטרות חוק המו"פ.3

ה.

השותפות עשויה לבצע השקעות כמפורט במסלול הטבה מס'  43של רשות
החדשנות – עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע,
כמתואר בסעיף  3.2לעיל .יצוין ,כי מסלול הטבה מס'  43הינו מסלול של רשות
החדשנות אשר במסגרתו תינתן הגנה של רשות החדשנות להשקעות של גופי
השקעה מוסדיים ישראליים ,המשקיעים בחברות היי-טק ישראליות ,אשר עומדות
בתנאי מסלול ההטבה .יובהר ,כי ההגנה תינתן רק לאותם גופי השקעה מוסדיים
ישראליים אשר קיבלו את אישור רשות החדשות ,בהתאם למסלול ההטבה ונהליו.

ו.

השקעות השותפות בפרויקטים של מחקר ו/או פיתוח עשויות להתבצע במישרין
על ידי השותפות או בעקיפין ,לרבות באמצעות תאגידים שיוחזקו על ידי השותפות,
באופן חלקי או מלא ,ועשויות להיות בהון ,בכתבי אופציה המירים למניות והשקעות
מסוג  .SAFE4כן עשויה השותפות לרכוש ניירות ערך של תאגידים העוסקים
במחקר ו/או בפיתוח באמצעות רכישה של ניירות ערך כאמור בשוק המשני
(עסקאות  ,)secondaryכולל ,אך לא מוגבל ,לרכישת ניירות ערך כאמור מבעלי

בהתאם לסעיף  4לחוק המו"פ "מחקר" מוגדר כ" -חקירה מתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפיה
שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך חדש או בשיפור מהותי במוצר או בתהליך קיימים;"
בהתאם לסעיף  4לחוק המו"פ "פיתוח" מוגדר כ" -יישום ממצאי מחקר או ידע אחר ,המכוונים לייצור
מוצר חדש או לפי תוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או בתהליך קיים ,לרבות גיבוש קווי
תוכנית או בדיקתם ,הכנת תוכניות או מדגמים ,בניית אב-טיפוס והפעלת דגם ניסוי או מתקן חצי-
חרושתי;"
בהתאם לסעיף  1לחוק המו"פ ,מטרות החוק הינן כמפורט להלן ,כאשר הכל בדרך של עידוד מחקר
ופיתוח בתעשייה ) 1( :יצירת מקומות עבודה בתעשייה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; ( )2יצירת
תשואה עודפת למשק הישראלי; כאשר "תשואה עודפת" בחוק המו"פ הוגדרה כ" -הגדלת התועלת
הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם ,מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב
ישירות באותו מחקר ופיתוח;" ( ) 3פיתוח תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית
הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה; ( )4עידוד הצמיחה ,הגדלת הפריון וקידום
החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל ,ובכלל זה בנגב ובגליל; ( )5שיפור מאזן התשלומים של
המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה".
הסכם השקעה מסוג  )Simple Agreement for Future Equity( 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 ,בדרך כלל עם הנחה על המחיר למניה (בהשוואה למשקיעים חדשים או רוכשים) ,או
על פי שווי חברה עם תקרה.
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מניות ו/או עובדי תאגידים כאמור (בהווה או בעבר).
ז.

השותפות תהא רשאית לבצע השקעות המשך בחברות הפורטפוליו בהן תשקיע.
ככלל ,תבצע השותפות השקעות המשך בחברות הפורטפוליו לפי התחשבות הן
במדדים של חברת הפורטפוליו ,כגון רמת ההתפתחות של החברה והפוטנציאל
העסקי ,והן במדדים של השותפות עצמה ,כגון רמת פיזור השקעותיה בתחום
מסוים ו/או בתאגיד מסוים .על אף האמור ,כל השקעת המשך בחברת פורטפוליו
תיבחן לגופה על ידי השותף הכללי על בסיס שיקולים הכוללים את טובת השותפות
ומשקעיה.

ח .לצורך מקסום תשואת ההשקעה ,השותפות תסייע בפיתוח חברות הפורטפוליו
ותפעל למימוש מוצלח של השקעותיה ,כולל באמצעות ביצוע אקזיט (מכירה ,מיזוג
או הנפקה לציבור).
ט .בקרות אירוע מימוש ,כהגדרת מונח זה בהסכם השותפות ,השותפות תהא רשאית
לבצע חלוקות ,או לקבל כל החלטה ביחס להשקעות מחדש של הכספיים
שהתקבלו כתמורה בגין אותו אירוע מימוש.
י.

השותפות תהא רשאית לבצע השקעות נוספות במחקר ופיתוח שלא הוגדרו
במפורש בהסכם השותפות ,בהתאם למדיניות השקעות זו ,באישור ועדת
הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי ,וזאת במהלך תקופה של שלוש שנים ,אשר
תחל במועד הרישום למסחר לראשונה בבורסה של ניירות הערך של השותפות.
בתום  3השנים תהיה השותפות רשאית להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא
הוגדרו בהסכם השותפות ,בהחלטת האסיפה הכללית ,בדרך הקבועה בסעיף 65א
לפקודת השותפויות לעניין הצעה פרטית ,ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה על 3
שנים.

יא .סעיף  31ל, IFRS 10 -קובע כי ישויות השקעה אינן מאחדות דוחות של ישויות
בנות שלהן ,כי אם מודדות את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
בהתאם להוראות .IFRS 9
 IFRS 10מגדיר גם פרמטרים בהם נדרשת שותפות לעמוד על מנת לעמוד
בהגדרת "ישות השקעה" .לאור אופי פעילות השותפות ,ובהסתמך על הגדרת
ישות השקעה ב, IFRS-השותפות מהווה ישות השקעה.
ישות השקעה
השותפות עומדת בתנאים שנקבעו ב IFRS 10-לצורך הגדרתה כישות השקעה:
 .1השותפות משיגה כספים ממשקיע אחד או יותר ,על מנת לספק למשקיעים אלו
שירותי ניהול השקעות.
 .2השותפות מתחייבת למשקיעים בה כי מטרתה העסקית היא להשקיע כספים
אך ורק עבור תשואות מעליית ערך הונית.
 .3השותפות משקיעה במספר השקעות  -השותפות השלימה השקעה בתשע
חברות פורטפוליו.
 .4השותפות מודדת את הביצועים של השקעותיה על בסיס שווי הוגן.
 .5לשותפות מדיניות מימוש ברורה של השקעותיה:
 )5.1במידה וגובה השערוך בחברת המטרה עלה על פי  10מגובה השקעה,
תפעל השותפות לממש את השקעתה בחברת המטרה .מימוש השקעה
יכול להיות באמצעות הנפקה של חברת המטרה או מכירה של חברת
המטרה ,או שילוב של שניהם ("מימוש השקעה") .במידה שלא ניתן
לבצע הנפקה ו/או מכירה ,תפעל השותפות להכנסת שותף אסטרטגי ,על
מנת שיסייע במימוש ההשקעה כפי שצוין לעיל.
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 )5.2במידה וחברת המטרה מגיעה לבגרות ואף מתחילה לחלק דיבידנדים,
ולא ניתן לממש את החזקות השותפות בה באמצעות הנפקה ו/או מכירת
חברת המטרה ,תפעל השותפות למכור את חלקה בחברת המטרה
במסגרת השוק המשני (.)secondary
 )5.3לאחר חמש שנים מיום ההשקעה ,תבצע השותפות בחינה ביחס לנאותות
המשך החזקת המניות בחברת המטרה .במידה שהשותפות תגיע
למסקנה שלא כדאי להמשיך ולהחזיק את מניות חברת המטרה ,תפעל
השותפות לממש את החזקותיה .להלן מספר דוגמאות בהן תקבע
השותפות שלא כדאי להמשיך ולהחזיק בחברת המטרה (אין המדובר
ברשימה סגורה):
• חברת המטרה רחוקה מאוד משלב המאפשר לבצע מימוש השקעה.
• בעלי המניות האחרים של חברת המטרה אינם מעוניינים במימוש
השקעה והשותפות סבורה שחברת המטרה הגיעה לשווי אשר משקף
את הפוטנציאל שלה.
 )5.4השותפות שומרת לעצמה את האפשרות ,במקרים שבהם ניתן לממש
את השקעה להמשיך ולהחזיק בחברת המטרה ,אם להערכתה ,חברת
המטרה טרם מימשה את מלוא פוטנציאל השווי שלה.
השותפות סוברת שהיא מהווה ישות השקעה ועל כן מודדת את השקעותיה בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד.
יודגש ,כי התיאור לעיל הינו תיאור מדיניות ההשקעות ,כפי שאומצה על ידי
דירקטוריון השותף הכללי בסמוך למועד התשקיף .דירקטוריון השותף הכללי יהיה
רשאי ,לפי שיקול דעתו ,לחרוג מהמדיניות האמורה ,או לשנותה ,והכל מתוך מטרה
להגן על האינטרסים של מחזיקי יחידות ההשתתפות.
מובהר בזאת ,כי המידע לעיל בנוגע לאופן בו בכוונת השותפות לנהל את
השקעותיה ,הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ואינו וודאי ,שכן
הוא מושפע ממכלול גורמים שאינם נמצאים בשליטתה של השותפות כמפורט
בסעיף  16להלן ,כגון :שינויים בשוקי ההון בישראל ובעולם ,שינויי חקיקה ,תקינה
ורגולציה ,קשיים בהשגת מימון עתידי לחברות הפורטפוליו ,שינויים טכנולוגיים,
תחרות בשווקים בהם פועלת השותפות ומענקים והטבות מאת גורמים ממשלתיים.
.5

השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות הערך שלה
בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון השותפות ועסקאות בניירות הערך שלה,
למעט כמפורט להלן:

תאריך

העסקה

15.7.2020

הנפקה
תשקיף

23.9.2020

הקצאה פרטית

6.12.2020

הנפקה על פי דוח
הצעת מדף

על

פי

נייר הערך

כמות ניירות ערך

מחיר נייר ערך
בש"ח

תמורה כוללת
ברוטו (באלפי
)₪

יחידות
השתתפות

25,002,500

1.05

כ26,003 -

יחידות
השתתפות

11,851,852

1.35

כ16,000 -

כתבי אופציה לא
סחירים 5

11,851,852

ללא תמורה

-

יחידות
השתתפות

36,000,000

1.45

כ52,200 -

18,000,000

ללא תמורה

-

כתבי

אופציה

 5מחיר מימוש( ₪ 1.65 :לא צמוד) ,תקופת מימוש – שנה ממועד הנפקתם.
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(6)8/20

19.10.2021

הקצאה

פרטית 7

יחידות
השתתפות
אופציה

כתבי

25,410,525

0.95

כ24,140 -

25,410,525

ללא תמורה

-

(8)10/21

 .6מידע כספי

סך הכנסות מחיצוניים
עלויות קבועות
עלויות משתנות
סך עלויות מחיצוניים
רווח (הפסד) תפעולי
שערוך ניירות ערך סחירים
בשווי הוגן דרך רווח והפסד
הכנסות (הוצאות מימון) ,נטו
חלק השותפות ברווח לפני
מסים על הכנסה
סך ההתחייבויות
סך הנכסים

.7

שנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2021
()8,715
()4,463
()1,518
()5,981
()14,696

שנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2020
31,005
()2,643
()3,392
()6,035
24,970

48

()17

28
()14,620

()68
24,885

7,003
130,011

9,848
117,844

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים
להלן תיאור המגמות ,האירועים וההתפתחויות העיקריות בסביבה המקרו-כלכלית של
השותפות ,אשר למיטב ידיעת השותפות והערכתה ,יש להם או צפויה להיות להם
השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בשותפות ועל השלכותיהן:
.7.1

המצב הכלכלי ושוקי ההון בישראל ובעולם
פעילותה של השותפות קשורה במצב הכלכלה באופן כללי ובמצבם של שוקי
ההון בארץ ובעולם .המצב הכלכלי בארץ ובעולם משפיע על כמות המזומנים
הפנויים ולפיכך ,עלול להשפיע לרעה על יכולת גיוס ההון של חברות הפורטפוליו
ושל השותפות עצמה.
לפי התחזית המקרו-כלכלית שגיבשה חטיבת המחקר בבנק ישראל בינואר
 92022ביחס לפעילות הריאלית בישראל ,התוצר בשנת  2022צפוי לצמוח
בשיעור של  ,5.5%ובשנת  ,2023התוצר צפוי לצמוח ב .5% -באשר למדיניות
הפיסקאלית ,העברת תקציב המדינה והעלייה בהכנסות ממיסים ,תמכו בעדכון
כלפי מטה של התחזיות למשקל הגרעון והחוב בתוצר ,ותחזית בנק ישראל
לגירעון הצפוי לשנת  ,2022עודכן כלפי מטה ל 3.6 -אחוזי תוצר והחוב הצפוי
עודכן כלפי מטה ל 69 -אחוזים.
להערכת בנק ישראל ,שיעור האינפלציה בשנת  2022צפוי לעמוד על 1.6%
ובשנת  ,2023הוא צפוי לעמוד על .2%
בנוגע להערכות בנק ישראל לגבי ההתפתחויות בסביבה העולמית ,המבססות
בעיקרן על התחזיות שמגבשים מוסדות בינלאומיים ובתי השקעות זרים ,על רקע

 6מחיר מימוש( ₪ 1.65 :לא צמוד) ,תקופת מימוש – עד ל.22.9.2021 -
 7לפרטים נוספים ,ראה דיווחים מיידיים מיום  17.10.2021 ,9.9.2021 ,9.9.2021 ,29.8.2021ו19.10.2021 -
(אסמכתא ,2021-01-156474 ,2021-01-145080 ,2021-01-145074 ,2021-01-139626 :ו2021-01- -
 ,157725בהתאמה).
 8מחיר מימוש( ₪ 1.05 :לא צמוד) ,תקופת מימוש –  18חודש ממועד הנפקתם.
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast0122h.aspx 9
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הערכה כי העיכובים בשרשראות האספקה יתארכו עד המחצית השנייה של שנת
 ,2022תחזית יבוא המדינות המפותחות בשנת  2022הופחתה לגידול של ,5%
והתחזית לשנת  2023עומדת על גידול של  .4.5%בנק ישראל מניח כי הצמיחה
בשנת  2022במשקים המפותחים תתמתן מעט ביחס לתחזית הקודמת ל3.9% -
ובשנת  2023היא תעמוד על  .2.5%קצב האינפלציה בשנים אלו יסתכם ב-
 4.4%ו 3.1% -באותם משקים ,גבוה ביחס לתחזית הקודמת על רקע תפיסת
עליית האינפלציה כפחות זמנית .בהתאם לכך ,גם הריביות הממוצעות של
הבנקים המרכזיים בשנים אלו צפויות לעלות מעט ביחס לרמתן בתחזית מחודש
אוקטובר  2021של בנק ישראל ,ולעמוד בממוצע שנתי על  0.3%ו.0.6% -
בסיכונים העיקריים למימוש התחזית ,מציין בנק ישראל את הסיכונים ממגפת
הקורונה ,אשר עדיין קיימים ומתחדדים לנוכח התפרצות הגל החמישי .עם זאת,
מצוין בתחזית ,כי הודות לרמת ההתחסנות הגבוהה בישראל ,סיכונים אלו פחתו
ביחס לשנת  ,2021וכי נראה ,כי השפעת המגבלות והתחלואה על הפעילות
הולכת ופוחתת תוך שהמשק מתאים עצמו למצב של פעילות לצד הקורונה ,לצד
השיפור בשיעור ההתחסנות ובטיפול בחולים .סיכון משמעותי נוסף לתחזית מגיע
מהתפתחות בשערי חליפין.
סיכונים כלפי מעלה לתחזית האינפלציה דרך האינפלציה המיובאת ,עלולים
לנבוע מהתארכות העיכובים בשרשראות האספקה גם בשנת  ,2023וכן
מהתמשכות האינפלציה הגבוהה בעולם ,למשל כתוצאה מדומיננטיות
פיסקאלית ,בעיקר בארה"ב .עוד סיכון כלפי מעלה לתחזית האינפלציה עלולים
להיווצר כתוצאה מהתגברות נוספת בעליית מחירי הדיור.
.7.2

מצב שוק ההיי-טק וההון סיכון בישראל
לפי נתוני מחקר ( Israel Venture Capital Research Centerלהלן:
" ,10)"IVCשנערך בשיתוף עם משרד עורכי הדין מיתר ופורסם בינואר 2022
(להלן" :המחקר") ,במהלך שנת  2021בוצעו  773עסקאות במסגרתן גייסו
חברות היי-טק ישראליות סך של כ 25.6 -מיליארד דולר ארה"ב ,סכום שיא של
גיוסים בשנה אחת וכן סכום הגבוה ב 150% -מהסכום שגויס ב .2020-מספר
העסקאות שבוצעו במהלך  2021גבוה בכ 28%-ביחס למספר העסקאות שבוצעו
ב..2020-
עוד מעיד המחקר על המשך המגמה של קיומם של פערים גדולים בדפוסי
ההשקעה בטכנולוגיה בשנת  ,2021באופן שסבבי גיוס בשלבי פיתוח מתקדמים
של חברות ממשיכים לגדול במספרם ובהיקפם ,בעוד שהיקף ההון המוקצה
לסבבי גיוס ראשוניים בחברות ( )SEEDאמנם גדל פי  2אך מספר העסקאות
גדל בכ 19%-בלבד.
בשנת  ,2020הושלמו  48הנפקות מוצלחות של חברות בבורסה לניירות ערך
בתל אביב 23 ,הנפקות בארה"ב ,בהיקף של  1.18מיליארד דולר ו 8.7-מיליארד
דולר בהתאמה ,לעומת  352.3הנפקות בתל אביב וכ 1.2 -מיליארד דולר
בארה"ב בשנת .2020

.7.3

תעשיות הפוד-טק)Foodtech( 11
העולם מצוי בעיצומה של מהפכה בתחום המזון ,אשר במסגרתה ,בין היתר,
עולה צריכת החלבון ותחליפי המזון מעשה ידי-אדם על אלו אשר מקורם בחי.
לפי דו"ח של צוות החשיבה  ,RethinkXההערכה הינה ,כי עד לשנת  ,2035ענפי

 10ניתן לצפות במחקר באתר  .https://www.ivc-online.comתקציר נתוני הסקר הובאו כפי שהם ולא נבדקו על
ידי השותפות ו/או מי מטעמה.
 11פוד -טק הינו תחום העוסק בהטמעת תהליכים טכנולוגיים בתעשיית המזון למטרות שונות ,כולל ייעול תהליכי
יצירת מזון ,השבחת מוצרי מזון ועוד.
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הבשר והחלב מהחי בארה"ב יצטמצמו ב 90%-80% -ויוחלפו על-ידי תחליפי
מזון מעשה ידי-אדם .12כיום ,כ 37% -ממשקי הבית בארה"ב רוכשים באופן קבוע
חלב שמקורו מהצומח 13והירידה בצריכת החלב בארה"ב הביאה לסגירתן של
מחלבות רבות.14
שוק המזון והחקלאות העולמי מוערך בכ 8 -טריליון דולר .15בהתבסס על תמ"ג
עולמי צפוי של כ 88 -טריליון דולר ב ,2019 -מדובר בשוק המהווה כ10% -
מהתמ"ג העולמי .על-פי פרסומים ,סך כל ההוצאה על מזון ומשקאות בארה"ב
לבדה בשנת  2018עמד על סכום של כ 1.71 -טריליון דולר והיווה כ9.7% -
מהכנסות משקי הבית בארה"ב .נתונים אלו צפויים לגדול באופן משמעותי ,שכן
הצפי הוא כי אוכלוסיית העולם (אשר עומדת כיום על כ 7.5 -מיליארד איש) תגיע
לכ 10 -מיליארד איש בשנת .162050
מחקרים אף מראים כי קצב צריכת המזון הכללי בשוק העולמי עולה על קצב
הצמיחה בהיקף האוכלוסיה .17ובנוסף לכך ,העדפות הצרכים עצמם משתנות
באופן דרמטי ,וזאת ,בין היתר ,לאור מודעות ודרישות בריאותיות ,זמינות המזון,
מודעות למגמות של קיימות ושמירה על הסביבה ומגמות שונות דוגמת צמחונות,
טבעונות ועוד.18
נתונים ומגמות אלו מעמידים את תעשיית המזון העולמית מול אתגרים לא
פשוטים ,הנוגעים לכל שלבי התעשיה .מגדלי המזון נדרשים ,בין היתר ,לפתח
ול ייצר חומרי גלם חדשים ,להעלות את תפוקת יצור המזון ולצמצם את עלויות
הגידול .הדרישות מיצרני מזון כוללות ,בין היתר ,ייצור מזונות בריאים ,שאינם מן
החי ,בעלות כלכלית ברת-קיימא .משווקי המזון נדרשים לקיים קשר ישיר ובלתי
אמצעי עם צרכני דור המילניאל וליצור מותגי מזון חדשים ,תוך שמירה על איכות
הסביבה .גם ברגולציה על תעשיית המזון רואים מגמה ברורה של דחיפה לשיפור
בריאות הציבור דרך תזונה בריאה.
על רקע האמור לעיל ,ולאור התפתחויות מדעיות ,התפתחה תעשיית הפוד-טק,
העוסקת בהטמעת תהליכים טכנולוגיים בתעשיית המזון למטרות שונות ,הגברת
ייצור המזון העולמי ,הפחתת ההשפעות המזיקות של גידול מזון על הסביבה,
השבחת מרכיבי המזון ו/או התאמת מזון לצרכנים ספציפיים ועוד .במסגרת זו,
התפתחו תחומים רבים בתעשיית הפוד-טק ,כגון:
פיתוח תחליפי חלבון – פיתוח מוצרי מזון שאין מקורם מהחי (בשר ,חלב ,ביצים)
אלא מהצומח (דוגמת קטניות ,דגנים ,ועוד) ,או פיתוחים ביוטכנולוגיים לייצור
בשר מתורבת ,אשר מבוסס על תהליכים ומתודולוגיות שהוסבו מתעשיות
הפרמצבטיקה ,הביוטכנולוגיה ומדעי החיים ,אשר עשויים להיות בעלי
יתרונות רפואיים וסביבתיים .מחקרים מראים ,כי השוק למוצרי מזון מן הצומח
בשנת  2020היה כ 29.4-מיליארד דולר ,19המהווה גידול של כ 900%-מאשר
גודל השוק בשנת  2018שעמד על מעל לכ 3.3 -מיליארד דולר ,20וזאת לצד
מגמת ירידה בשוק למוצרי מזון מן החי .יצוין ,כי לשותפות ישנן  3חברות
פורטפוליו הקיימת עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה לייצור תחליפים מן
 12ניתן למצוא את הדו"ח באתר צוות החשיבה.https://www.rethinkx.com :
https://www.livekindly.co/dairy-farmers-go-plant-based/ 13
https://www.livekindly.co/dairy-industry-collapsing/ 14
https://techcrunch.com/2019/10/22/the-foodtech-investment-opportunity-present-and-future/ 15
https://www.oecd.org/agriculture/key-challenges-agriculture-how-solve/ 16
https://ec.europa.eu/info/news/global-food-consumption-growing-faster-population-growth- 17
past-two-decades-2019-sep-10_en
https://globalfoodworld.life/food-trends-2020-and-beyond/ 18
/https://www.statista.com/statistics/1280394/global-plant-based-food-market-value 19
https://plantbasedfoods.org/consumer-access/nielsen-data-release-2018/ 20
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הצומח המבוסס על חומר צמחי ,כמתואר בסעיפים  18.6 ,18.1ו 18.7-להלן.
פיתוח אריזות חכמות והארכת חיי מדף של מוצרי מזון – הטיפול ביצירת אריזות
מזון הינה אחת הסוגיות המובילות בחברות מזון ,כאשר מצד אחד חברות המזון
נדרשות ליצור אריזות אשר תאפשרנה חיי מדף ארוכים ומנגד על האריזות להיות
עשויות מחומרים מתכלים ,בעלי השפעה מינימלית על הסביבה ,בדומה
לפתרונות אותן מוכרת חברת הפורטפוליו טיפה (ראה סעיף  18.3להלן).
שיפור התזונה ויצירת תזונה מותאמת אישית – עם הפיתוחים הטכנולוגיים
המאפשרים איסוף מידע צרכני ,קמות פלטפורמות המנגישות פתרונות מותאמים
אישית ,בשוק שנאמד בשנת  2020בסך של כ 8.2-מיליארד דולר וצפוי להכפיל
את עצמו עד לשנת .212025
פיתוח פתרונות בינה מלאכותית וניצול ענן המידע – פיתוח כלים שיאפשרו
לחברות המזון למדוד גורמים התנהגותיים ורגשיים ,כמו המניעים מאחורי
בחירות והעדפות של צרכנים לרכוש מזונות מסוימים על פני אחרים ,תוך שימוש
במאגרי המידע שבענן.
נכון למועד הדוח ,ועל-פי מידע שפורסם על-ידי רשות החדשנות ,תעשיית המזון
נחשבת מבין התעשיות המשמעותיות ביותר בעולם ,כאשר השווי הכספי של
תעשיית המזון והחקלאות העולמית הוערכה בכ 8.7 -טריליון דולר ב,2018 -
ומכירות של מזון ומשקאות בישראל הוערך בכ 37.4 -מיליארד  ₪בשנת .222018
היקף ההשקעות בתעשיית הפוד-טק העולמית גדל פי  19בין השנים 2013
שעמד על כ 2.2-מיליארד דולר 23וכ 40-מיליארד דולר בשנת  ,202124ומספר
העסקאות הממוצע לשנה עלה ביותר מפי  5בין השנים .2013-2019
עוד מצוין במידע שפרסמה רשות החדשנות ,כי על-פי מידע מStart Up -
 ,Nation Centralחברות הזנק בתחום הפוד-טק גייסו כ 640 -מיליון דולר .לפי
מאגרים של רשות החדשנות ,ישנן כ 400 -חברות בתחום הפוד-טק בישראל
בשנת .2021
המידע שלעיל בדבר הסביבה הכלכלית והגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות
השותפות ,הינם מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך המתבסס
על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של השותפות בהתחשב בניסיון מנהליה ועל
פרסומים וסקרים שנכתבו ופורסמו על ידי גורמים מקצועיים במשק הישראלי ,בקשר
עם המצב במשק ,אשר נכונים למועד פרסום דוח זה .לאור האמור ,יכול והתוצאות
בפועל וההשלכות של הסביבה הכלכלית תהיינה שונות מהערכות המפורטות לעיל,
בשל גורמים שאינם בשליטת השותפות ,אשר לכולם עשויה להיות השפעה על
פעילות השותפות.
.8

חלוקת דיבידנדים
.8.1

חלוקת רווחים בשנתיים האחרונות
בשנתיים האחרונות לא הכריזה השותפות על חלוקת רווחים.

.8.2

מגבלות חיצוניות על יכולת השותפות לחלק רווחים
נכון למועד הדוח ,לשותפות אין מגבלות בקשר לחלוקת רווחים.

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/personalized-nutrition-market- 21
249208030.html
22
https://innovationisrael.org.il/en/news/israel-innovation-authority-report-potential-israelifoodtech
https://agfunder.com/research/agfunder-agrifood-tech-investing-report-2019/ 23
https://builtin.com/investments-exits/foodtech-vc-investment-2021-pitchbook-021522 24
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.8.3

מדיניות חלוקת רווחים
נכון למועד הדוח ,לא נקבעה מדיניות חלוקת רווחים בשותפות .לאופן חלוקת
רווחי השותפות – ראה סעיף  11בהסכם השותפות.

.9

תחרות
.9.1

בתחום הפעילות של השותפות קיימים מספר שחקנים עיקריים ,אשר הינם
חממות טכנולוגיות ,שותפויות מו"פ סחירות וקרנות הון סיכון .מאחר והשותפות
משקיעה בחברות שעברו את האתגר הטכנולוגי ,מתחרותיה הן שותפויות
שעוסקו בתחום הפודטק וקרנות הון סיכון שמשקיעות בתחום זה .אין באפשרותה
של השותפות להעריך את מעמדה וחלקה בשוק.

.9.2

להערכת השותפות ,קיימים יתרונות וחסרונות לכל אחת מהחלופות להשקעה
באמצעות השותפות .השותפות מתמודדת עם התחרות מצד מתחריה
באמצעות:
א .צוות הנהלה מקצועי ברמה גבוהה המבטיח טיפול מקצועי ברמה טכנולוגית
וניהולית גבוהה ,הן בשלב סינון מיזמים טרם ההשקעה הראשונה ,הן
לאורך תקופת הפעילות הראשונה והן לאורך המשך הפעילות.
ב .ד ירקטוריון השותף הכללי וגורמים מלווים נוספים ברמה מקצועית גבוהה
ביותר ,בעלי ניסיון רלוונטי הנחשבים למובילי דעה בתחומי הפרויקטים של
חברות הפורטפוליו ,אשר בוחנים פרויקטים בשלב הסינון ומלווים את
החברות לאורך פעילותן.
ג.

השותפות עשויה להשקיע ביחד עם המתחרים שלה בחברות פורטפוליו.
אשר על כן ,התחרות היא גם מקור לשיתופי פעולה עתידיים.

ד .יצירת שיתופי פעולה ,דוגמת ההסכם לשיתוף פעולה מיולי  2021עם
חממת דה קיטצ'ן פודטק האב ,שבבעלות קבוצת שטראוס ,אשר מקימה
ומשקיעה בחברות בשלבים מוקדמים להשקעות המשך בחברות
הפורטפוליו של החממה .לפרטים נוספים ,ראה את הדיווח המיידי מיום
( 7.7.2021אסמכתא  ,)2021-01-113214אשר המידע הכלול בו מובא
בזה על דרך ההפניה.
.10

הון אנושי
בהתאם להסכם השותפות ,השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות .מר גיא רוזן מכהן
כיו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי ,מר חנן שניידר מכהן כמנכ"ל השותף הכללי
והשותפות ומר אורן עטיה מכהן כסמנכ"ל הכספים של השותף הכללי והשותפות.
לפרטים אודות נושאי המשרה של השותף הכללי ,ראו תקנות  26ו26-א' בפרק ד' להלן.
נכון למועד הדוח ,השותפות מעסיקה  4עובדים .לשותפות אין תלות מהותית במעניק
שירותים ו/או בעובד מסוים.
בנוסף ,השותפות נעזרת בשירותים המוענקים לה על ידי יועצים בעלי מומחיות בתחומי
פעילותה על מנת לייעץ ולסייע להנהלת השותפות ולשותף הכללי בשותפות.

.11

מימון
11.1

נכון למועד הדוח בכוונת השותפות לממן את פעילותה מהון עצמי.

11.2

השותף הכללי רשאי (אך לא חייב) לקבל בשם השותפות ,אשראי בתנאים שיראו
לו כמתאימים לצורך מימון הוצאותיה ולהחליט לשעבד לצורך זה את נכסי
השותפות.

11.3

השותף הכללי יהיה רשאי לפנות לשותף המוגבל ולבקש ממנו להגדיל את הון
השותפות המוגבלת על מנת שהכספים שיוכנסו להון השותפות המוגבלת ישמשו
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למטרות שהיא רשאית לעסוק בהן על פי הסכם השותפות ,כפי שיהיו מעת לעת
ולפעולות שהשותפות רשאית לעשותן על פי הסכם השותפות .השותף הכללי
יציין בפנייתו לשותף המוגבל את הסכום שבו הוא מבקש להגדיל את הון
השותפות.
11.4

.12

במקרה כזה יפעל השותף הכללי לפרסום תשקיף ו/או דוח הצעת מדף ו/או בכל
דרך אחרת על פי דין לגיוס הכספים הנדרשים לשם הגדלת הון השותפות כאמור
וזאת בכפוף לתנאים ולאישורים שידרשו לכך על פי הוראות מפורשות שתכללנה
בהסכם הנאמנות .מבנה ותנאי ההנפקה לרבות סוגי ניירות הערך שיוצעו בה
ותנאיהם ,הכמות שתוצע מכל סוג ,הרכב האגדים שבהם יוצעו ניירות הערך
כאמור והמחירים ומחירי המימוש של ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות
יקבעו על פי החלטת השותף הכללי.

מגבלות ופיקוח על פעילות השותפות
.12.1

תקנון הבורסה
א .תקנון הבורסה מאפשר רישום למסחר של ניירות ערך בשותפות מוגבלת
שעיסוקה הבלעדי הוא בתחום המחקר והפיתוח ,כהגדרתם בתקנון
הבורסה.
תקנון הבורסה קובע כי לא ירשמו למסחר ניירות ערך בשותפות מוגבלת
אלא אם השותפות התחייבה בהסכם השותפות לבצע פרויקטים אשר
הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר
לראשונה או פרויקטים אשר יוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת
לאחר הרישום למסחר לראשונה ואשר תיקון הסכם השותפות בשלם
אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות.
ב .מבלי לגרוע מאמור בס"ק א' לעיל ,ניירות ערך של שותפות מוגבלת
שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ירשמו למסחר ,בכפוף לכך שבהסכם
השותפות התחייבה השותפות כי מדיניות ההשקעה שלה הינה השקעה
במספר פרויקטים ,וכמו כן התחייבה בהסכם השותפות כי סכום ההשקעה
בפרויקט בודד בו היא משקיעה לראשונה ,לא יעלה על  40%מנכסי
השותפות על פי הדו"חות הכספיים האחרונים שלה ,הידועים במועד
ההשקעה.
ג.

בתקנון הבורסה נקבע ,כי על אף האמור לעיל בס"ק ב' ,שותפות מוגבלת
שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח ,רשאית לאחר הרישום למסחר ,לבצע
פרויקטים נוספים בהתקיים אחת החלופות הבאות:
()1

לפני הרישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם השותפות ,כי שותפות
המוגבלת רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו במפורט
בהסכם השותפות ,וזאת לתקופה של  3שנים שתחל במועד הרישום
למסחר .קביעה כאמור קיימת בהסכם השותפות; ראה סעיף 5.1
בהסכם השותפות .בתום  3השנים תהיה השותפות רשאית להחליט
על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו ,בהתאם לקבוע בס"ק ()2
להלן.

()2

לאחר הרישום לראשונה למסחר ,האסיפה הכללית החליטה ,כי
השותפות המוגבלת תהיה רשאית לבצע פרויקטים נוספים שלא
הוגדרו במפורט בהסכם השותפות .החלטה כאמור תתקבל בדרך
הקבועה בסעיף 65נא לפקודת השותפויות [נוסח חדש] ,התשל"ה-
 1975לעניין אישור הצעה פרטית ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה
על  3שנים.

()3

"פרויקט" לעניין זה – בשותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו
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מחקר ופיתוח ,כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות
טכנולוגית בתעשייה ,תשמ"ד( 1984-להלן" :חוק המו"פ") –
השקעה של השותפות או תאגיד המוחזק על ידי השותפות במחקר
ו/או פיתוח ,כמשמעות מונחים אלה בחוק המו"פ ובלבד שמתקיים
אחד התנאים הבאים:
א)

התקבל אישור הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן:
"רשות החדשנות ") בגין כל פרויקט בו תשקיע לראשונה ,כי
הפרויקט הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח .הגישה השותפות
בקשה לרשות החדשנות ,על מנת שזו תאשר כי הפרויקט
הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח ,והרשות לא הביעה עמדה
לגבי הבקשה עד תום  30ימים מיום שהוגשה הבקשה על פי
נהלים שקבעה רשות החדשנות ,ייחשב הפרויקט כפרויקט
מחקר ו/או פיתוח ,בתנאי שהשותפות הצהירה בדיווח מיידי
על כך שהפרויקט הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת
מונחים אלה בחוק המו"פ.

ב)

התקבל אישור רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את
מטרות חוק המו"פ.
לעניין ס"ק זה "תאגיד" משמעות חברה המוחזקת על ידי
השותפות המוגבלת או שותפות מוגבלת המוחזקת על ידה".

יצוין בהקשר זה ,ביחס לכל אחת מחברות הפורטפוליו הקיימות
התקבל אישור רשות החדשנות או שהשותפות קיימה את הנוהל
הנדרש מול רשות החדשנות ,והכל כנדרש בתקנון הבורסה.
()4

.12.2

יצוין כי סכום ההשקעה הראשונה של השותפות בכל אחת מחברות
הפורטפוליו הקיימת ,לא עלה על  40%מסך נכסי השותפות כפי
שהיו במועד ההשקעה לראשונה בחברת הפורטפוליו הקיימת.

חוק ניירות ערך ותקנותיו
השותפות הינה תאגיד מדווח ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ולפיכך היא כפופה
להוראות חוק ניירות ערך ולתקנות אשר הותקנו מכוחו .הרשות לניירות ערך
היא הרגולטור המסדיר את ההיבטים השונים ביישום הוראות חוק ניירות ערך
והתקנות שהותקנו מכוחו.

.12.3

פקודת השותפויות
פקודת השותפויות מסדירה ,בין היתר ,את פעילותן של שותפויות מוגבלות
אשר נרשמו בישראל.
ביום  23.4.2015נכנס לתוקף חוק לתיקון פקודת השותפויות (מס' ,)5
התשע"ה( 2015-להלן" :התיקון") .התיקון הוא למעשה פרק חדש שהתווסף
לפקודת השותפויות והוא חל רק על שותפויות מוגבלות ציבוריות ,קרי שותפויות
מוגבלות שיחידות השתתפות שלהן או זכויות השותף המוגבל בהן רשומות
למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף.
מטרתו העיקרית של התיקון הינה החלת כללי ממשל תאגידי בשותפויות
ציבוריות והסדרת הממשל התאגידי בהן כאשר חלק גדול מהתיקון נעשה בדרך
של אימוץ של הסדרים מחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות")
בשינויים ובהתאמות הנדרשים.

.12.4

רגולציה על פעילות חברות הפורטפוליו
כאמור לעיל ,השותפות עוסקת במחקר ו/או פיתוח בתחום הפוד-טק ,לרבות
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מחקר ו/או פיתוח של תחליפי מזון ,יצור מזון חדשני ,טכנולוגיית המידע בתחום
הפוד-טק ו/או מוצרים קשורים.
חברות הפורטפוליו עשויים להיות פעילים בתחומים שונים וחשופים לרגולציה
בתחומי פעילותם ,כך לדוגמא :חוקים ,תקנות וצווים הנוגעים ,בין היתר,
בקביעות תקני איכות ,ניקיון ובריאות בתהליכי ייצור ,עיבוד ,סחר ואחסנה של
מזון ,בקביעת תקנים והוראות בדבר אריזה ,סימון וזיהוי המוצרים ורכיביהם,
לרבות ערכם התזונתי ותאריכי תפוגה ,בקביעת תקני איכות ובריאות של תוספי
מזון ועוד ,כגון לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש] ,תשמ"ג,1983-
חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ,תשנ"ו 1996-וחוק התקנים ,תשי"ג.1953-
בנוסף ,חברות פורטפוליו אשר מקבלות מימון מרשות החדשנות ,תהיינה
כפופות להוראות חוק המו"פ ולהוראות והנחיות רשות החדשנות ,אשר עיקריהן
מפורטות להלן:
א.

בהתאם להוראות תיקון מספר  7לחוק המו"פ משנת ( 2015להלן:
"התיקון") ,הוקמה ביום  1בינואר ,2016 ,רשות החדשנות ,שאמונה על
הפעילות אשר היתה בעבר תחת אחריותה של לשכתו של המדען הראשי
במשרד הכלכלה .במסגרת התיקון ,רשות החדשנות קיבלה את הסמכות
לקבוע ,לשנות ולנהל את מערך התמיכות בפעילות מחקר ופיתוח
במסלולי הטבות חדשים .בהתאם לכך ,פרסמה רשות החדשנות ,בין
היתר ,את מסלול הטבות מס'  – 1קרן המו"פ ,אשר אימץ את מרבית
ההסדרים והמגבלות שהיו קבועים בחוק החדשנות ערב התיקון (לרבות,
המגבלות בעניין העברת ידע ממומן לחו"ל ,העברת ידע ממומן בתוך
ישראל ,העברת זכויות ייצור לחו"ל והחובה לשלם תמלוגים); כמו כן,
פרסמה רשות החדשנות נהלים חדשים ,בין היתר ,לגבי מתן הרשאה
לשימוש בידע ממומן מחוץ לישראל ובעניין שיעור התמלוגים וכללים
לתשלומם (כל ההוראות והנהלים הנ"ל יקראו להלן" :הוראות השימוש
בידע").

ב.

רשות החדשנות מעניקה לחברות שקיבלו אישור בהתאם להוראות
השימוש בידע (להלן בסעיף זה" :חברות נתמכות") ,מענק בשיעור
מהוצאות המחקר והפיתוח של תוכניות מחקר ופיתוח המאושרות על ידה
(להלן" :התוכנית המאושרת") בתמורה לתשלום תמלוגים מסך מכירות
מוצרים ו/או ממתן שירותים הקשורים למוצרים ,המבוססים (במלואם או
בחלקם) על טכנולוגיה וידע שפותחו על בסיס מענקים שהתקבלו מרשות
החדשנות ,בשיעורים הקבועים בהוראות ,ועד לתשלום בהיקף כולל
השווה למלוא סכום המענקים שהתקבלו על ידי החברות הנתמכות,
בתוספת ריבית שנתית (כהגדרת מונח זה בהוראות).

ג.

הוראות השימוש בידע ,אשר קבעה רשות החדשנות בהקשר זה,
מחליפות (בכפוף לחריגים הקבועים בהוראות) את התקנות לעידוד
מחקר ופיתוח בתעשייה (שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם) ,תשנ"ו-
 ,1996ובמסגרתן ,בין היתר ,רשות החדשנות התאימה את שיעורי
התמלוגים אותם חברות נתמכות צריכות לשלם לרשות החדשנות ,בגין
מכירת מוצרים שפותחו באמצעות ידע ממומן ,בהתאם לגודלן ולענף בו
הן פועלות .כמו כן ,ההוראות כוללות שינוי באופן חישוב הריבית השנתית
(ריבית הליבור) אליה צמודים מענקי רשות החדשנות.

ד.

במסגרת הוראות השימוש בידע ,ישנה דרישה כי חברות נתמכות תהיינה
הבעלים של הידע החדש שיפותח כתוצאה מהתוכניות המאושרות ושל
כל זכות הנובעת ממנו ,אלא אם ניתן לחברות הנתמכות אישור להעברת
הבעלות כאמור ,בהתאם להוראות השימוש בידע .המגבלות המופיעות
בהוראות השימוש בידע (לרבות בעניין העברת ידע וזכויות ייצור)
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תמשכנה לחול על חברות נתמכות אף לאחר שאלו תסיימנה לשלם
לרשות החדשנות את כל סכום התמלוגים המגיע לה על פי ההוראות
הנ"ל.

.13

ה.

הוראות השימוש בידע קובעות ,בין היתר ,כי פעילות המחקר והפיתוח
של חברות נתמכות תיעשה בישראל על ידי תושב ישראל והמוצרים
שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות ייוצרו בישראל במלואן או
בשיעור מסוים ,כפי שיאושר על-ידי וועדת המחקר של רשות החדשנות.
הוראות השימוש בידע מאפשרות את העברת זכויות הייצור של מוצרים
שיפותחו באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ לישראל בתנאים
מסוימים ,הכוללים ,בין היתר ,קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות
החדשנות להעברה כאמור (למעט ,העברת ייצור בשיעור של פחות מ-
 10%משיעור הייצור המקורי בישראל אשר אינה מחייבת קבלת אישור
כאמור ,אלא מחייבת רק הודעה לרשות החדשנות) ,תשלום תמלוגים
מוגדלים לרשות החדשנות בשיעורים הקבועים בהוראות (הנעים בין
 120%ל 300% -מסכום המענק ,בהתאם לגובה האחוזים של פעילות
הייצור אשר עתידה להתבצע מחוץ לישראל ,בניכוי תמלוגים שכבר
שולמו לרשות החדשנות) והגדלת שיעור החזר תשלום התמלוגים באחוז
אחד .גם במקרה של העברת ייצור בשיעור שאינו מחייב קבלת אישור
מוועדת המחקר (קרי ,בשיעור של עד  ,)10%תחויבנה החברות
הנתמכות ,בשל העברת הייצור אל מחוץ לישראל ,בתשלום תמלוגים
מוגדל למדינה ,בשיעורים הקבועים בהוראות השימוש בידע.

ו.

הוראות השימוש בידע מאפשרות ,בין היתר ,ובתנאים מסוימים הקבועים
בהן ,הוצאת ידע שפותח באמצעות מימון רשות החדשנות אל מחוץ
לישראל ,וזאת בכפוף ,בין היתר ,לאישור מראש להעברה ,לתשלום סכום
פדיון למדינה המחושב על-פי נוסחאות הקבועות בחוק ,או בהכנסת ידע
חלופי לישראל בתמורה ,ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בהוראות
הנ"ל.

ז.

העברת ידע שפותח באמצעות מימון רשות החדשנות לחברה ישראלית
אחרת מחייב קבלת אישור מרשות החדשנות ,כאשר אישור זה יינתן רק
בתנאי שמקבל הידע מסכים לקבל על עצמו את החובות והזכויות מכוח
ההוראות לשימוש בידע ,לרבות אלו הנוגעות להעברת ידע שפותח
כאמור וייצור מחוץ לישראל.

ח.

אי קיום חוק המו"פ וההוראות לשימוש בידע עלול להוביל לדרישה להחזר
מידי של המענקים שקיבלה החברה הנתמכת ,ובמקרים מסוימים אף
עשוי להטיל על החברה לשלם עיצומים כספיים וכן עלול להוביל להטלת
סנקציות פליליות ,בין היתר ,במקרים של העברה אל מחוץ לישראל של
ידע או זכויות קניין רוחני שפותחו במימון מענקים של רשות החדשנות
ללא קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות החדשנות או בניגוע לתנאי
האישור והוראות השימוש בידע.

הסכמים מהותיים
להלן ההסכמים המהותיים שנחתמו על ידי השותפות המוגבלת ו/או בקשר עמה ,נכון
למועד הדוח:
.13.1

הסכם השותפות.

.13.2

הסכם הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק  4בתשקיף (להלן" :הסכם
הנאמנות") ,אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

.13.3

הסכם השקעה בסבוריט  -ביום  16ביוני ,2020 ,נחתם הסכם השקעה בין
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השותפות לבין סבוריט ,כפי שתוקן ביום  30ביוני ,2020 ,על פיו השקיעה
השותפות  1.75מיליון דולר בסבוריט ,לפי שווי חברה בדילול מלא של  7מיליון
דולר ,לפני הכסף ,בתמורה להקצאה לשותפות של  288,784מניות רגילות של
סבוריט .לפרטים נוספים ,ראה סעיף  8.20.3לתשקיף והדיווח המיידי מיום
( 20.7.2020אסמכתא ,)2020-01-070237 :אשר המידע בו מובא בזאת על
דרך ההפניה).
בחודש אוקטובר ,2020 ,השותפות מימשה את האופציה שניתנה לה במסגרת
הסכם ההשקעה האמור ,והשקיעה  750אלף דולר נוספים בסבוריט .לפרטים
נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום ( 7.10.2020אסמכתא,)2020-01-100111 :
אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
.13.4

הסכם השקעה בפיטולון  -ביום  15בספטמבר  2020נחתם בין השותפות לבין
פיטולון הסכם להשקעה מסוג  ,SAFEלפיו השותפות השקיעה בפיטולון סכום
של  1.8מיליון דולר .לפרטים נוספים ,ראה דיווחים מיידיים מיום 16.9.2020
ומיום ( 17.9.2020אסמכתאות  2020-01-092734ו,2020-01-093289 -
בהתאמה) ,אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

.13.5

הסכמי השקעה בטיפה קורפ  -השותפות התקשרה בשני הסכמי השקעה מסוג
 SAFEעם טיפה קורפ ,כדלקמן:
א .הסכם מיום  28.11.2020להשקעה של  4מיליון דולר .לפרטים נוספים,
ראה דיווחים מיידיים מיום  29.11.2020ומיום ( 3.12.2020אסמכתאות:
 2020-01-120559ו ,)2020-01-123880 -אשר המידע בהם מובא
בזאת על דרך ההפניה.
ב .הסכם מתחילת  2022להשקעה של  4מיליון דולר .לפרטים נוספים ,ראה
דיווח מיידי מיום ( 2.1.2022אסמכתא ,)2022-01-000103 :אשר המידע
בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

.13.6

הסכם השקעה בטריפל דאבליו – ביום  22באפריל ,2021 ,השותפות התקשרה
עם טריפל דאבליו בהסכם להשקעה מסוג  ,SAFEלהשקעה של  3מיליון דולר
בטריפל דאבליו .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום 25.4.2021
(אסמכתא ,)2021-01-069492 :אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

.13.7

הסכם לשיתוף פעולה עם חממת דה קיטצ'ן פודטק האב (להלן" :החממה") –
ביום  6ביולי ,2021 ,נחתם בין השותפות לבין החממה הסכם המסדיר עקרונות
לשיתוף פעולה בין הצדדים ,לביצוע השקעות על-ידי השותפות בחברות
פורטפוליו של החממה ,אם וכל שתהיינה השקעות כאמור ,אשר התאפשרו
בסיוע של החממה .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום 7.7.2021
(אסמכתא ,)2021-01-113214 :אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

.13.8

הסכם להשקעה באלף פארמס ולרכישה מניות של אלף פארמס – בחודש יולי
 ,2021תאגיד למטרה מיוחדת אשר הוקם על-ידי השותפות והחממה (להלן:
"ה ,)"SPV -התקשר בשני הסכמים לרכישת מניות של אלף פארמס בתמורה
לסכום כולל של כ 3 -מיליון דולר .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום
( 8.7.2021אסמכתא ,)2021-01-114777 :אשר המידע בו מובא בזאת על
דרך ההפניה.
בחודש ינואר  ,2022השותפות רכשה מניות נוספות של אלף פארמס,
באמצעות ה , SPV -בסכום של מיליון דולר .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי
מיום ( 31.01.2022אסמכתא ,)2022-01-012991 :אשר המידע בו מובא
בזאת על דרך ההפניה.
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.13.9

הסכם השקעה ביופיקס – בחודש יולי  ,2021השותפות התקשרה עם יופיקס
בהסכם להשקעה של  2מיליון דולר ביופיקס בתמורה לקבלת מניות בכורה א'
של יופיקס .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום ( 1.8.2021אסמכתא:
 ,)2021-01-125382אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.

 .13.10הסכם השקעה באג-אנ-אפ – ביום  6לאוקטובר ,2021 ,השותפות התקשרה
עם אג-אנ-אפ בהסכם להשקעה של  1.2מיליון דולר כנגד הקצאת מניות מסוג
בכורה א' של אג-אנ-אפ ,לפי שווי חברה של  8מיליון דולר ,לפני הכסף .לפרטים
נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום ( 6.10.2021אסמכתא,)2021-01-151869 :
אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
 .13.11הסכם השקעה בנוקו – בחודש אוקטובר  ,2021השותפות התקשרה עם נוקו
בהסכם להשקעה של עד  3מיליון דולר בתמורה לקבלת מניות בכורה א' של
נוקו .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום ( 31.10.2021אסמכתא2021- :
 ,)01-161220אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
 .13.12הסכם השקעה בגרין קלייה – ביום  12לדצמבר ,2021 ,נחתם בין השותפות
לבין גרין קלייה הסכם להשקעה מסוג  ,SAFEלפיו השקיעה השותפות סכום
של  2מיליון דולר בקרין קלייה .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום
( 13.12.2021אסמכתא ,)2021-01-179022 :אשר המידע בו מובא בזאת על
דרך ההפניה.
 .13.13הסכם השקעה בסופרסמארט – ביום  13לינואר ,2022 ,נחתם בין השותפות
לבין סופרסמארט הסכם להשקעה מסוג  ,SAFEאשר במסגרתו השותפות
השקיעה  3מיליון דולר בסופרסמארט .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום
( 16.1.2022אסמכתא ,)2022-01-007012 :אשר המידע בו מובא בזאת על
דרך ההפניה.
.14

הליכים משפטיים
למועד הדוח ,השותפות אינה צד להליכים משפטיים.

.15

יעדים ואסטרטגיה עסקית
כאמור לעיל ,מטרתה המרכזית של השותפות הינה לעסוק ,בעצמה ובאמצעות תאגידים
מוחזקים ,במחקר ו/או פיתוח.
מדיניות ההשקעות של השותפות מבוססת על השקעות במספר פרויקטים ו/או בחברות
העוסקות במחקר ו/או פיתוח בתחום הפוד-טק ,לרבות מחקר ו/או פיתוח של תחליפי
מזון ,יצור מזון חדשני וטכנולוגיית המידע בתחום הפוד-טק ו/או מוצרים קשורים ,באופן
שיאפשר פיזור הפורטפוליו של השותפות על פני מספר פרויקטים ו/או חברות .נכון למועד
הדוח ,בכוונת השותפות לפזר השקעותיה ולהשקיע בחברות העוסקות במחקר ו/או
פיתוח בכפוף לאיתור הזדמנויות השקעה מתאימות תוך השבחה של ההשקעות
הקיימות.
סכום ההשקעה בפרויקט בודד בו השותפות תשקיע לראשונה ,לא יעלה על  40%מנכסי
השותפות על פי הדו"חות הכספיים האחרונים שלה ,הידועים במועד ההשקעה.
בכוונת השותפות לבצע השקעות נוספות בחברות פורטפוליו ,לסייע בפיתוחן ולפעול
למימוש מוצלח של השקעותיה ,אם באמצעות ביצוע אקזיט (מכירה או הנפקה לציבור)
או באמצעות פיתוח וגידול של עסקי חברות הפורטפוליו והשבחת ערכן.
סעיף זה כולל מידע צופה פני עתיד .מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי לגבי
העתיד ,המבוסס על מידע הקיים בשותפות במועד הדוח ,וכולל הערכות של
השותפות או כוונות של השותפות נכון למועד הדוח.
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.16

גורמי סיכון
לאור אופיה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה הינו מחקר ו/או פיתוח ועל
רקע אי הוודאות באשר להצלחת המחקר ו/או הפיתוח אותו תבצענה החברות
שתוחזקנה על ידי השותפות ו/או בהחדרת מוצרי מי מהחברות הנ"ל המבוססים על
אותו מחקר ופיתוח לשוק הרלוונטי ,במקרה של כישלון במחקר ו/או בפיתוח שיבוצע
על ידי מי מהחברות שתוחזקנה כאמור או כישלון בהחדרתם לשוק ,עלולות השקעות
השותפות בחברה מוחזקת לרדת לטמיון .כמו כן ,כשותפות תחזיק בחברות
העוסקות במחקר ו/או פיתוח ,השותפות עשויה להידרש לגיוסי הון עד שהחברות
שתוחזקנה תייצרנה תזרים מזומנים חיובי משמעותי או עד למימוש החזקותיה
בחברות המוחזקות ,וזאת לשם השקעה בהן לצרכי מימון הוצאותיהן השוטפות וכן
לשם ביצוע השקעות נוספות בחברות מחקר ו/או פיתוח פוטנציאליות.
כספיה של השותפות המוגבלת ,נועדו להשקעה בפרויקטים של מחקר ו/או פיתוח ו/או
בחברות העוסקות בתחום המחקר ו/או הפיתוח ,ולפיכך פעילותה של השותפות חשופה
לכל הסיכונים האופייניים לתחומים אלו ושעליהם נמנים הסיכונים המפורטים להלן.
ההשקעה בניירות הערך של השותפות כרוכה בדרגה גבוהה של סיכון ,עד כדי אבדן
מלוא כספי ההשקעה.
מידת ההשפעה של גורמי הסיכון כוללת מידע צופה פני עתיד המבוסס על
אינפורמציה הקיימת בשותפות נכון לתאריך הדוח וכולל הערכות ואומדנים של
השותפות .השפעת גורמי הסיכון על פעילות השותפות עשויה להיות שונה באופן
מהותי מן התוצאות המשתמעות ממידע זה.
גורמי הסיכון המפורטים להלן מאפיינים את תחום ההשקעה במחקר ופיתוח ובכלל זה
את פעילותה של השותפות .יצוין ,כי גורמי סיכון אלו מבוססים על ניסיון עבר ,בישראל
ובעולם ,והם גורמי סיכון אשר השותף הכללי מעריך שהשותפות חשופה או עשויה להיות
חשופה אליהם.
גורמים מאקרו-כלכליים
.16.1

נגיף הקורונה
השותפות עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ()19-COVID
על פעילותה ופעילות חברת הפורטפוליו הקיימת .להערכת השותפות,
התפשטות נגיף הקורונה עלולה להביא להמשך הפגיעה הכלכלית ,אשר עדיין
לא ניתן להעריך את היקפה בעולם ובישראל .להתפשטות נגיף הקורונה עלולה
להיות השפעה שלילית על פעילות השותפות וחברת הפורטפוליו הקיימת
ולהתממשותם של גורמי הסיכון הרלוואנטיים לפעילותה של השותפות .בכלל
זה ,המשך התפשטות הנגיף עלול להשפיע ישירות על היכולת לגייס הון (פרטי
או ציבורי) לשותפות ולחברת הפורטפוליו הקיימת ועל יכולת השותפות לממש
את אחזקותיה .בנוסף ,להתפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה שלילית על
האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות ,על קבלת מימון מגורמים ממשלתיים,
על השלמת המחקר והפיתוח ,הרחבת פעילותן ,ועל היציאה לשוק והביקוש
למוצרי חברת הפורטפוליו הקיימת והיקף הכנסותיה ,וכל זאת בשים לב לכך
שחברת הפורטפוליו הקיימת הינה חברת מחקר ופיתוח ,אשר טרם ייצרה
תזרימי מזומנים מספקים למימון פעילותה השוטפת.

.16.2

מצב פוליטי ,בטחוני וכלכלי
להידרדרות אפשרית במצב הפוליטי והביטחוני בישראל ולהאטה של הכלכלה
בישראל עשויה להיות השפעה שלילית על מצבן של חברות הפועלות בישראל.
בין היתר ,עשוי המצב הפוליטי ,הביטחוני והכלכלי בישראל להשפיע על נכונותם
של גורמים זרים להשקיע בחברות ישראליות וכן על נכונותם להתקשר
בהסכמים עם חברות ישראליות.
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בנוסף ,משברים רפואיים ,כדוגמת המשבר שנוצר עקב התפשטות נגיף
הקורונה בעולם בכלל ובישראל בפרט ,עלול אף הוא להיות בעל השפעה
שלילית על פעילות השותפות ,שכן ,הוא עלול לגרום לסגירה מלאה או חלקית
של סקטורים שונים במשק ,ביטול או דחיה של ניסויים ,אי ודאות כללית
בשווקים לגבי מקורות מימון ,תנודות ריבית ומטבע ועוד ,וכן להשפיע על
נכונותם של גורמים מקומיים וזרים להשקיע בחברות ישראלית.
.16.3

שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ
ככלל ,מאופיינים שוקי ההון בתנודתיות גבוהה ,בפרט ביחס לחברות טכנולוגיה.
שפל בשוקי ההון בישראל ובעולם עלול להקשות על מציאת מקורות מימון
לפעילותן של חברות הפורטפוליו ועשויה להיות לו השפעה לרעה על יכולתה
של השותפות להפיק רווחי הון ממימוש השקעותיה בחברות הפורטפוליו .כמו
כן ,שפל בשוקי ההון עשוי להקשות על ביצוע הנפקות ,פרטיות או ציבוריות של
חברות הפורטפוליו .בנוסף לכך ,הרעה במצב שוקי ההון בארץ ובעולם עשויה
להשפיע לרעה על יכולתה של השותפות עצמה לגייס מימון לכשיידרש לצורך
פעילותה ופעילות חברות הפורטפוליו ולפיכך ,להשפיע על תוצאותיה הכספיות.
עם כל האמור לעיל ,התחסנות האוכלוסיה בישראל עשויה להוות יתרון
משמעותי לגופי השקעה ומיזמים ישראלים ,בכך שייתכן ותתאפשר את תנועה
חופשית ושמיים פתוחים למחוסנים.

גורמים ענפיים
.16.4

שינויי חקיקה ,תקינה ורגולציה
לשינויי חקיקה בתחומים שונים ,כגון חוק המו"פ ,יכולה להיות השפעה על
תוצאות פעילותן של השותפות ושל חברות הפורטפוליו .כמו כן ,השותפות
וחברות הפורטפוליו יכולות להיות מושפעות משינויים במדיניות הננקטת על ידי
הרשויות השונות מכוח חוקים אלה ,כגון שינויים בהקצאת תקציבים או במנגנוני
אישור הפרויקטים.
שינויים ברגולציה המסדירה את תחום המחקר והפיתוח עשויים להשפיע על
פעילות השותפות ,בעיקר בתחום קבלת מענקים ,כמו במקרה של חברות
פורטפוליו המקבלות מימון מרשות החשדנות .שינוי בהיקפי ההשקעה של
גופים כאמור ,כתוצאה משינוי הרגולציה המסדירה את פעילותם ,עשויה
להשפיע על היקף הכספים הזמינים לחברות העוסקות במחקר ופיתוח אשר
השותפות תשקיע בהן.
פעילות חברות הפורטפוליו ,ככל שתעסוקנה בפיתוח אפליקציות לשימוש
משתמשים רבים ,כפופה לרגולציה בתחום פרטיות המידע של המשתמשים.
עמידה בדרישות הרגולטוריות כרוכה בזמן פיתוח וניטור ארוך ובהוצאות
כספיות .אי עמידה בדרישות החוק בתחומים אלו עשויה להשפיע לרעה באופן
מהותי על תוצאות פעילותן של חברות אלו ובהתאם על תוצאות פעילותה של
השותפות.
הרגולציה מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות בתחומים בהן פועלות חברות
הפורטפוליו ולכל שינוי ברגולציה השפעה מיידית על החברות כאמור .במידה
וחברות הפורטפוליו לא תעמודנה בדרישות הרגולציה או ההנחיות הרלוונטיות
בקשר עם פעילותן ,רשויות רגולטוריות עשויות לנקוט כנגד אותן חברות
באמצעים שונים ,ובכלל זה לפתוח בהליכים פלילים ו/או הטלת קנסות.

.16.5

מענקים והטבות מאת גורמים ממשלתיים
מרבית חברות הפורטפוליו עתידות ליהנות מתקציבי גורמים ממשלתיים כגון
רשות החדשנות ,המעניקה מענקים לפעילות מחקר ופיתוח .מענקים והטבות
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אלה מגבילים את פעילותן של החברות המקבלות אותם ,כגון – מגבלות בייצור
מחוץ לישראל ובמכירת ידע לגורמים זרים .הפרת המגבלות המוטלות על
החברות אשר נהנות ממענקים והטבות אלה כאמור ,לפי כתבי האישור והחוקים
הרלבנטיים ,עלולה להטיל עליהן סנקציות שונות ,ביניהן ,סנקציות כספיות
וסנקציות פליליות .כמו כן ,שינויים בתקציבים של הגורמים הממשלתיים
האמורים ,באופן שימנע או יצמצם את המענקים ו/או ההטבות שחברות עשויות
לקבל בעתיד עלולים להשפיע מהותית על פעילותן ותוצאותיהן של חברות אלה.
בנוסף ,השקעות גורמים זרים מושפעות ,בין היתר ,מהמשך עידוד השקעות
חוץ על -ידי גורמים רגולטוריים בישראל ,ובכלל זה בתחום המיסוי .במקרה בו
יופסק ו/או יוגבל עידוד השקעות החוץ כאמור ,עלול הדבר לפגוע בהשקעות של
גורמים זרים בחברות המוחזקות ,ובהתאם לפגוע בתוצאותיהן העסקיות
ובתוצאותיה העסקיות של השותפות.
.16.6

קשיים בהשגת מימון עתידי לחברות הפורטפוליו
פעילות חברות הפורטפוליו הינה בעיקרה פעילות מחקר ופיתוח ענפה ,הכרוכה
בעלויות גבוהות ,כאשר מנגד בשלבים הראשוניים אין לחברות הכנסות .אם
חברות אלו תתקשינה להשיג ,בעת הצורך ,מימון נוסף לצורך מימון פעילותן,
מהשותפות או ממקורות חיצוניים ,הדבר עלול לסכן את המשך פעילותן
השוטפת ולהשפיע על תוצאות פעילות השותפות.

.16.7

שינויים טכנולוגיים
התחומים הטכנולוגיים בהם פועלות חברות הפורטפוליו מתאפיינים בשינויים
מהירים ומשמעותיים בטכנולוגיה ,שעשויים להשפיע באופן מהותי על חברות
הפורטפוליו ולדרוש השקעות כספיות רבות ובשל כך עשויים להשפיע גם על
תוצאות פעילותה של השותפות.

.16.8

מצבה של תעשיית הטכנולוגיה עתירת הידע
פעילות חברות הפורטפוליו מושפעת ,בין היתר ,מהביקושים לטכנולוגיות
ולמוצרים טכנולוגיים המפותחים על ידן .מצבו של תחום הטכנולוגיה בישראל
ובעולם משפיע באופן מהותי על פעילותן ותוצאותיהן העסקיות של חברות
הפורטפוליו ,ובהתאם על השותפות.

.16.9

חדירה לשוק
לאחר שלב הפיתוח ,על חברות הפורטפוליו להחדיר את מוצריהן לשוק ולהגביר
את השימוש במוצרים האמורים ,לרבות בדרך של שכנוע לקוחות ביתרונותיהם
ויכולותיהם של המוצרים .כמו כן ,על חברות הפורטפוליו להמשיך ולשדרג את
מוצריהן על מנת להגדיל ולעיתים אף לשמר את היתרונות הכלכליים
והתפעוליים שלהם .אי הצלחתן של חברות הפורטפוליו להחדיר את המוצרים
לשוק ולעמוד ביעדים האמורים עשויה לגרום לפגיעה משמעותית במכירותיהן
של חברות הפורטפוליו וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאות פעילותה של השותפות.
בנוסף ,על מנת לבצע חדירה מוצלחת לשווקים רבים ,דרוש הון משמעותי ,אותו
לא תמיד עולה בידי חברת הפורטפוליו לגייס.

 .16.10חוסר וודאות לגבי הגעה לשלב של שיווק מסחרי
אין כל וודאות בהצלחת פעילויות המחקר והפיתוח של חברות הפורטפוליו
והגעתן לשלב של שיווק מוצריהן על בסיס מסחרי .בנוסף ,חלק גדול מההוצאות
של חברות הפורטפוליו נצבר עוד לפני שיש הכנסה .כשלון באחד משלבי
המחקר והפיתוח עלול לגרום לירידה לטמיון של כל ההשקעה שבוצעה .כמו כן,
אין וודאות לגבי המחיר אותו ניתן יהיה לקבל בגין המוצרים לכשיחל שיווקם.
 .16.11תחרות בשווקים בהם פועלת השותפות
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קיימים לא מעט גופים המתחרים בפעילותה של השותפות ,אשר חלקם בעלי
משאבים ויכולות פיננסיות זהות או טובות יותר וחלקם בעלי יתרונות נוספים על
פני השותפות .אי הצלחת השותפות להתחרות בגורמים אחרים המממנים
ומשקיעים במיזמים בתחום פעילות השותפות עלולה להשפיע על עסקיה,
מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של השותפות.
 .16.12עיכובים בפיתוח מוצרים  /טכנולוגיה
חברות הפורטפוליו מבצעות פיתוח של מוצרים שונים .בשלב הפיתוח ,עשויים
להיווצר עיכובים בפיתוח המוצרים ,שעשויים לגרום להפסדים .הפסדים כאמור
עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על מצבן ,עסקיהן ,מצבן הפיננסי ותוצאות
פעילותן של חברות הפורטפוליו ובהתאם על תוצאות פעילות השותפות.
 .16.13העדר הגנת זכויות הקניין הרוחני של חברות הפורטפוליו והפרת זכויות קניין
קיימות
עיקר פירות הפיתוח של חברות הפורטפוליו מתגבש לידי קניין רוחני
שבבעלותן .היעדר הגנה של זכויות קניין רוחני אלו ,הן בשל עלויות ההגנה והן
בשל היעדר יכולת הגנה במקרים מסוימים ,עשוי לגרוע מבלעדיותן של חברות
הפורטפוליו במוצר שפיתחו ,כתוצאה מכך לפגוע משמעותית בתוצאותיהן
העסקיות ולפיכך גם בתוצאותיה העסקיות של השותפות .כמו כן ,עלול פיתוח
של חברת הפורטפוליו לגרור הפרת זכויות קניין רוחני קיימות של צד שלישי.
 .16.14מוצרים חלופיים
ייתכן ,כי לאחר פיתוח המוצרים ורישום פטנט על מוצרי חברות הפורטפוליו,
ככל שיירשם ,יעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים חלופיים בהם יוכנס
שינוי טכנולוגי אשר יאפשר עקיפה של זכויותיהן המוגנות בפטנט .במקרה כזה,
יכול ויעלה בידי צדדים שלישיים לפתח מוצרים מתחרים למוצרי חברות
הפורטפוליו ,דבר אשר עלול להגביר את התחרות במוצריהן של חברות
הפורטפוליו ולהקטין את הרווח הצפוי שלהן.
 .16.15היזקקות למשאבים ניכרים למחקר ופיתוח
חלק ניכר מפעילות חברות הפורטפוליו נעשה בתחומי המחקר והפיתוח ,כל
עוד הליכי פיתוח מוצרים נמשכים ,הוצאות הפיתוח גבוהות ולחברות
הפורטפוליו אין הכנסות ממוצרים אלו .התלות בהצלחת הליכי המחקר ופיתוח,
עלולה להביא לפגיעה מהותית בחברות הפורטפוליו בכל מקרה בו מאמצי
המחקר ופיתוח ,ובכלל זה ניסויים קליניים ייכשלו ,במלואם או בחלקם ,או יחרגו
באופן משמעותי מיעדיהם מבחינת זמן הפיתוח או עלויותיו.
 .16.16חוסר סחירות
השקעות במיזמים טכנולוגיים בשלבים התחלתיים הינן בדרך כלל השקעות לא
סחירות שיש קושי לממשן.
 .16.17כוח אדם איכותי
מרכיב חשוב בהצלחת השותפות וחברות הפורטפוליו הינו כוח אדם איכותי,
מקצועי ומוכשר .אין כל ודאות כי השותפות או חברות הפורטפוליו תוכלנה
להמשיך להעסיק או לגייס כוח אדם כאמור.
 .16.18תלות ביזמים
הידע שבבסיס פעילות המחקר בה משקיעות חברות הפורטפוליו נשען ,במידה
רבה ,בדרך כלל ,על הידע של יזמיהן ,ועל יכולתם לממש ידע זה למוצרים .אם
אותם יזמים יפסיקו את פעילותם בחברות הפורטפוליו ,עלולה להיות לכך
השפעה משמעותית על פעילותן של אותן חברות פורטפוליו ,וכתוצאה מכך על
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תוצאותיה של השותפות .עם זאת יובהר ,כי עם התקדמות פיתוח הפרויקטים
העומדים בבסיס חברות הפורטפוליו ועם הרחבת השדרה הניהולית
והמקצועית של חברות הפורטפוליו ,הולכת ופוחתת התלות האמורה.
סיכונים מיוחדים לשותפות
 .16.19תלות בשותף הכללי והגבלת האחריות
לשותף הכללי אין אמצעים ממשיים משלו.
השליטה המלאה על ניהולה של השותפות ועסקיה תהיה בידי השותף הכללי.
השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות או עסקיה ולא
יעשה בשם השותפות פעולה משפטית כלשהי .פעולות השותף המוגבל לא
תחייבנה את השותפות .לפעולות מסוימות דרושה הסכמת המפקח כמפורט
בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות.
הסכם השותפות קובע כי בכפוף לאמור בכל דין ,השותף הכללי ,עובדיו
ומנהליו ,לא יהיו אחראים כלפי השותפות המוגבלת או כלפי השותף המוגבל,
על כל מעשה או מחדל שעשו בשם השותפות המוגבלת על פי הסמכויות
שהוענקו לשותף הכללי בהסכם השותפות המוגבלת או על פי דין ,אלא אם כן
המעשים כאמור נעשו בתרמית או בזדון או היוו רשלנות (ראה סעיף 13
בהסכם השותפות).
 .16.20אחריות מחזיקי היחידות לחובות השותפות
סעיף (63ב) לפקודת השותפויות קובע ,כי שותף מוגבל אינו רשאי ,במשך
קיומה של השותפות ,למשוך או לקבל ,במישרין או בעקיפין ,שום חלק
מהשקעתו בשותפות ,ואם עשה כן ,יהא חב בחיוביה של השותפות כדי
הסכומים שמשך או קיבל כאמור.
קיים ספק באשר לשאלה האם חלוקת רווחים על ידי השותפות לשותף המוגבל,
מהווה משיכה או קבלה על ידו של השקעתו בשותפות ,האסורה מכוח סעיף
(63ב) הנ"ל ,והאם תוצאתה היחידה של פעולה זו הינה הרחבת אחריותו של
השותף המוגבל עד גובה הסכום שמשך או קיבל כאמור ,או שפעולה כאמור
אסורה.
 .16.21העדר פרויקטים מתאימים להשקעה ו/או העדר אישור לתיקון הסכם השותפות
ו/או העדר אישור האסיפה הכללית
כספי תמורת ההנפקה ,בניכוי הוצאות ההנפקה ובניכוי סכומים המיועדים לכיסוי
ההוצאות השוטפות לניהול השותפות ,מיועדים להשתתפות בהשקעה בחברות
הפורטפוליו .תקנון הבורסה קובע כי לא ירשמו למסחר ניירות ערך בשותפות
מוגבלת אלא אם השותפות תעמוד בכללי תקנון הבורסה ,כמתואר בסעיף 12.1
לעיל .בהתאם לכך ,כספי תמורת ההנפקה (נטו) ישמשו אך ורק להשקעה
בפרויקטים של מחקר ופיתוח ,כמפורט לעיל.
במידה ולא ימצאו פרויקטים מתאימים להשקעה בתחום פעילות השותפות,
מעבר לחברות הפורטפוליו ו/או במידה שהשותפות לא תקבל את אישור
האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות לביצוע פרויקטים נוספים,
ככל שיידרש אישור כאמור ,עלול הדבר להשפיע על תוצאות השותפות.
להלן פירוט גורמי הסיכון על-פי טיבם (סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים
לשותפות) אשר דורגו בהתאם להערכות השותף הכללי על-פי מידת השפעתם על עסקי
השותפות המוגבלת (השפעה גדולה ,בינונית וקטנה):
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סיכון
נגיף הקורונה
מצב פוליטי ,ביטחוני
וכלכלי
שינויים בשוקי ההון
בעולם ובארץ

השפעה גדולה
סיכוני מקרו
x

השפעה בינונית

השפעה קטנה

x
x
סיכונים ענפיים

שינויי חקיקה ,תקינה
ורגולציה
מענקים והטבות מאת
גורמים ממשלתיים
קשיים בהשגת מימון
עתידי לחברות
הפורטפוליו
שינויים טכנולוגיים
מצבה של תעשיית
הטכנולוגיה עתירת
הידע
חדירה לשוק
חוסר וודאות לגבי
הגעה לשלב של שיווק
מסחרי
תחרות בשווקים בהם
פועלת השותפות
עיכובים בפיתוח
מוצרים  /טכנולוגיה
העדר הגנת זכויות
הקניין הרוחני של
חברות הפורטפוליו
והפרת זכויות קניין
קיימות
מוצרים חלופיים
היזקקות למשאבים
ניכרים למחקר ופיתוח
חוסר סחירות
כוח אדם איכותי
תלות ביזמים
תלות בשותף הכללי
והגבלת האחריות
אחריות מחזיקי
היחידות לחובות
השותפות
העדר פרויקטים
מתאימים להשקעה
ו/או העדר אישור
לתיקון הסכם
השותפות ו/או העדר
אישור האסיפה
הכללית

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
סיכונים מיוחדים לשותפות
x
x

x
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חלק ב' -תיאור חברות הפורטפוליו הקיימות
המידע המפורט להלן ,בקשר עם חברות הפורטפוליו הקיימות ,מבוסס על מידע שנמסר
לשותפות על ידי חברות הפורטפוליו הקיימות.
יודגש ,כי המידע המפורט להלן בקשר עם היעדים ,האסטרטגיה העסקית וצפי להתפתחות
של חברת הפורטפוליו הקיימת ,הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על המידע וההערכות שנמסרו לשותפות על ידי חברת הפורטפוליו הקיימת,
כפי שידוע לחברה נכון למועד הדוח ,ואשר התממשותו תלויה בגורמים שאינם בשליטת
השותפות וביניהם ,הצלחת חברת הפורטפוליו הקיימת בפיתוח הטכנולוגיה אותה היא
מפתחת ,הצלחתה בגיוס הון לפעילותה ,מצב השוק בו פועלת חברת הפורטפוליו הקיימת,
מצב השווקים בעולם וכן גורמי הסיכון של חברת הפורטפוליו הקיימת ,כמפורט להלן בחלק
ב' זה.
.17

החזקות השותפות
 .17.1נכון למועד הדוח ,השותפות התקשרה בהסכמים להשקעה בחברות הפורטפוליו
הקיימות ,כמתואר בסעיף  13לעיל.
 .17.2נכון למועד הדוח ,מנקודת מבטה של השותפות ,חברה מהותית היא חברה
שהינה משמעותית מבחינתה של השותפות משיקולים איכותיים ,כגון :שווי
משמעותי (נוכחי או פוטנציאלי בשנה הקרובה) של השקעת השותפות בה,
התחייבויות השקעה משמעותיות של השותפות ושל גורמים אחרים בה או
סיכונים וחשיפות משמעותיות לשותפות בקשר עם השקעת השותפות בה.
השותפות בוחנת את קיומו של שווי משמעותי (נוכחי או פוטנציאלי בשנה
הקרובה) של חברת פורטפוליו ,בין היתר ,בהתחשב בשלב הפיתוח הטכנולוגי
שבו נמצאת אותה חברת פורטפוליו וקרבת הוצאת המוצר לשוק.
 .17.3נכון למועד הדוח ,חברות הפורטפוליו הקיימות אינן עומדות בלפחות אחד
מהקריטריונים המפורטים בסעיף  17.2לעיל ,ולפיכך ,נכון למועד הדוח ,חברות
הפורטפוליו הקיימת אינן נחשבות לחברה מהותית.
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חברות הפורטפוליו הקיימות
 .18.1סבוריט בע"מ (להלן בס"ק זה" :סבוריט" או "החברה")
סבוריט הנה חברה ציבורית הרשומה בישראל אשר התאגדה ב 3 -בדצמבר,
 .2018ביום  24.11.2020פרסמה סבוריט תשקיף רישום למסחר ,תשקיף
להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף ,נושא תאריך 25.11.2020
(לעיל ולהלן" :תשקיף סבוריט") והחל מיום  1בדצמבר 2020 ,רשומים ניירות
הערך שלה למסחר בבורסה .התמורה ברוטו שהתקבלה בהנפקה על פי תשקיף
סבוריט היא כ 42.6 -מיליון  .₪המידע המובא להלן בסעיף זה מבוסס על האמור
בתשקיף סבוריט והדיווחים שפרסמה סבוריט נכון למועד הדוח.
למועד הדוח ,השותפות מחזיקה בסבוריט כ 14.26%-מההון המונפק של
החברה על בסיס דילול מלא.
סבוריט היא חברת הזנק אשר מפתחת מערכת לייצור סוגים שונים של תחליפי
בשר מבוססי רכיבים צמחיים ( ,)Plant based meatשיעניקו לצרכן חוויית
אכילה שדומה (בטעם ובמרקם) ככל שניתן לאכילת בשר שמקורו מן החי .המוצר
הראשון שהחברה מתמקדת בפיתוחו הוא המבורגר מהצומח.
המערכת כוללת רובוט חכם ,המכונה רובוט-שף ,המאפשר ייצור תחליפי בשר
באמצעות הדפסה בתלת-ממד ובישול מוצר (לרבות צליה וטיגון) מיד בתום
תהליך הייצור באמצעות יחידת חימום אינטגרלית ("המערכת") .ייצור המנה
במערכת עושה שימוש בפורמולציות ייחודיות המפותחות על ידי החברה ואשר
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אחראיות על רכיבי הטעם והמרקם .הפורמולציות מאוחסנות במחסניות ונטענות
למערכת לצורך הכנת המנות .למועד הדוח ,הפורמולציות מבוססות נגזרות של
צלולוז יחודי לחברה ,אולם יתכן ובעתיד החברה תחבן לבסס את הפורמולציות
שלה על חומרי גלם אחרים או נוספים.
להערכת סבוריט ,הטכנולוגיה שמפותחת על ידי החברה צפויה לאפשר לחברה
לייצר מגוון אלטרנטיבות איכותיות למוצרים שמקורם מן החי ,כגון תחליפים
נוספים לבקר ,לעוף ,לחזיר ,לכבד ,לדגים ולפירות-ים ,באמצעות אותה מערכת
ועל בסיס נגזרת יחודית של הצלולוז של החברה וזאת בשל הגמישות הייחודית
של הנגזרת היחודית של הצלולוז שבשימוש החברה ושל המערכת ביצור
מרקמים וטעמים שונים .החברה בוחנת במקביל שימוש בחומרי גלם נוספים או
אחרים שישולבו במחסניות כבסיס לפיתוח מוצריה.
בתחום של תחליפי הבשר ,קיימות למועד הדוח מספר חברות/טכנולוגיות
מתחרות שמפתחות ומייצרות תחליפי בשר ,כאשר מבחינת הטכנולוגיות השונות
הקיימות בשוק לייצור בשר ,יש לציין את הטכנולוגיות העיקריות הבאות:
• יצור תחליפי בשר צמחיים – המורכבים מחלבונים מן הצומח כגון בוטנים,
קטניות או פולי סויה .הרעיון הוא ליצור תחליב נוזלי מהחלבונים האלו ביחד
עם חומרים נוספים ,ואז לעצב מהם את נתח הבשר המבוקש.
• יצור תחליפי בשר סינתטי – המיוצרים במעבדה באמצעות תרביות תאים,
והמורכב בדרך כלל מגידול חוץ גופי של תאי בעלי-חיים ,לאחר הפקת ריבוי
תאים ו/או תאי גזע מבעלי-חיים ,במקום ייצור המוצר מבשר של בעלי-חיים
שנשחטו.
חברת סבוריט השיקה פיילוט מסחרי ראשון בעולם במהלך הרבעון הרביעי של
שנת  ,2021כאשר מספר רובוטים הדפיסו בורגרים בסניף  BBBבהרצליה.
במהלך  ,2022החברה צפויה להרחיב את הפיילוטים המסחריים עם הרשת
בישראל .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום ( 28.12.2021אסמכתא:
 ,)2021-01-185985אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
במהלך השנה החברה חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת סודקסו,
שהינה חברת ההסעדה מהגדולות בעולם ,לחדירה לשוק הצפון האמריקאי דרך
ההסעדה באוניברסיטאות בארה"ב .לפרטים נוספים ,ראה דיווח מיידי מיום
( 22.8.2021אסמכתא ,)2021-01-135546 :אשר המידע בו מובא בזאת על
דרך ההפניה.
במהלך השנה החברה חתמה על שיתוף פעולה אסטרטגי עם קבוצת ירזין-סלע,
המפעילה שירותי הסעדה פרימיום בחברות הייטק בישראל ,אירופה וארה"ב ,על
מנת להכניס את מוצרי סבוריט לאותם מתחמי הסעדה.
לפרטים בדבר ההשקעה של השותפות בסבוריט ,ראה סעיף  13.3לעיל.
 .18.2פיטולון בע"מ (להלן בס"ק זה" :פיטולון" או "החברה")
פיטולון הינה חברה פרטית הרשומה בישראל ,אשר התאגדה ב 23 -ביולי,
 .2018החברה עוסקת במחקר ופיתוח של צבעי מאכל טבעיים בספקטרום נרחב
(צהוב עד סגול) לתעשיית המזון ומייצרת מולקולות טבעיות מסוג בטאלאינים
( )betalainsברמת ניקיון גבוהה ,שהם פיגמנטים המיוצרים במקור על ידי
צמחים ,בעלי יתרונות בריאותיים.
שוק היעד הרלוונטי של החברה הינו שוק המזון ,וזאת מהסיבה שתעשיית המזון
עושה שימוש בצבעי מאכל על מנת לשפר את ניראות מוצרי המזון וזאת לאור
דרישת הצרכן .יצוין ,כי ישנם שווקים נוספים פוטנציאלים למוצרי החברה ,כגון
קוסמטיקה וטקסטיל ,אולם החברה בחרה להתמקד בתעשיית המזון בטווח
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הקצר.
על פי נתונים מפיטולון ,שוק המטרה של החברה  -שוק צבעי המאכל העולמי,
מוערך בכ 11.3-מיליארד דולר ארה"ב .שוק צבעי המאכל מורכב משני פלחים:
כ 31% -מהשוק מורכב מפתרונות סינטתיים (תוצרים כימיים) ו 69% -מהשוק
מורכב מפתרונות טבעיים (תמציות צמחים) .25למרות שצבעי המאכל הסינתטיים
הם זולים ויציבים מבחינה כימית ,ישנה מגמה גוברת בשנים האחרונות למעט
בשימוש בהם בגלל היותם מזיקים לבריאות האדם.
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיף לעיל מבוססים על פרסומים פומביים אשר
דיוקם לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי בשל העלויות
הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
פיטולון מפתחת ייצור של צבעי מאכל טבעיים על בסיס מולקולות בטאלאינים
( )betalainsבאמצעות פרמנטציה של שמרי אפייה מותאמים ,ללא תלות
בחקלאות בקנה מידה תעשייתי בתהליך יעיל ,זול והדיר ,וזאת על בסיס רישיון
בלעדי שהתקבל מ' -ידע' חברה למחקר ופיתוח בע"מ של מכון ויצמן ,כמתואר
בדיווח המיידי מיום ( 16.9.2020אסמכתא  ,)2020-01-092734אשר המידע
הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה .הצבעים משוחררים מתאי השמרים עם
יצירתם ,ובכך מניבים מוצרים טבעיים שאינם מהונדסים גנטית ()GMO free
בעלי איכות גבוהה ובמחירים תחרותיים .מוצרי הצבע הנ"ל מתאימים למגוון רחב
של מוצרי מזון.
במהלך שנת  2021החברה ביצעה מספר רב של פרוייקטים משותפים (פיילוטים
משלמים) עם חברות המזון וחומרי הגלם הגדולות בעולם באפליקציות מגוונות
כמו חטיפים ,ממתקים ,קינוחים ,גלידות ומאפים ,בהם הראתה החברה עליונות
ביכולות של צבעי המאכל בעמידות לסביבת ייצור תעשייתית.
במהלך שנת  2021ביצעה החברה בהצלחה תהליך פיתוח לייצור המוני של צבעי
המאכל בשיתוף פעולה עם מתקן פיילוט אירופי ,שייאפשר לחברה לבצע את
המעבר מפיתוח לייצור תוך קיצור תהליך הגדלת יכולות הייצור וידע מוקדם
לקראת ייצור המוני.
בפברואר  ,2022פיטולון עדכנה את השותפות בכך שהיא חתמה על הסכם
שיתוף פעולה אסטרטגי לפרויקט משותף עם ענקית הביוטכנולוגיה גינקו ביו
וורקס (( )Gingko Bioworks, NYSE:DNAלהלן" :גינקו") ,אשר במסגרתו
פיטולון וגינקו יפתחו באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של גינקו ,זני שמרים
במטרה להגביר משמעותית את יכולות הפקת צבעי המאכל אותם פיתחה
פיטולון ,וזאת לקראת תוכניותיה של פיטולון להשקת מוצריה בשוק .לפרטים
נוספים ,ראה דיווח מידי מיום ( 28.2.2022אסמכתא  ,)2022-01-023893אשר
המידע הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
לפרטים בדבר ההשקעה בפיטולון ,ראה סעיף  13.4לעיל.
 .18.3טיפה קורפ בע"מ (להלן בס"ק זה" :טיפה קורפ" או "החברה")
החברה הינה חברה פרטית הרשומה בישראל ,אשר התאגדה ב 11 -במרץ,
.2010
טיפה עוסקת בפיתוח ,ייצור ושיווק של פתרונות אריזה מתכלים המיועדים לשוק
האריזות הגמישות .החברה פתחה טכנולוגיה פורצת דרך עולמית אשר
מאפשרת לשמר את התכונות הפונקציונאליות הנדרשות לאריזת מזון ומוצרים
25
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אחרים ,אך יחד עם זאת ,בתום השימוש האריזות הינן מתכלות ומהוות פתרון
של אפס-אשפה.
השוק העולמי לאריזות פלסטיק גמישות מוערך ב 160 -מיליארד דולר בשנה,
אולם אריזות אלה ברובן אינן ברות מיחזור .26במקביל 70% ,מאשפת הפלסטיק
בים מקורה באריזות פלסטיק גמישות.27
המודעת הציבורית הגוברת לאתגר השימוש בפלסטיק הוביל את מרבית
החברות הרב-לאומיות השונות ,יצרניות הפלסטיק העולמיות ואף מדינות רבות
לחתום על אמנה המתחייבת להפסקה מוחלטת של שימוש באריזות שאינן ברות
מחזור ותחלופן ב 100%" -אריזות שהינן רב-פעמיות ,ברות מחזור או מתכלות
עד ."282025
בד בבד ,מדינות שונות החלו להחיל איסורים/הגבלות/היטלי מס על שימוש
בפלסטיק שאינו בר מחזור .לחץ צרכנים ,פעילות ענפה של ארגוני סביבה וסיקור
תקשורתי רחב ועקבי בנושא משבר הפלסטיק משמשים גם הם כמנוף לחץ
ציבורי נוסף בדרישה מהתעשייה לתחלוף פתרונות האריזה הקיימים בפתרונות
ברי קיימא.
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיפים לעיל להלן מבוססים על פרסומים
פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי השותפות באופן עצמאי בשל העלויות
הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
טיפה פתחה פלטפורמת טכנולוגיה ייחודית ופורצת דרך עולמית ,המאפשרת
השגת תכונות דומות לפלסטיק רגיל ,תוך שימוש בפולימרים מתכלים ,אשר להם
תכונות ירודות משמעותית מפלסטיק רגיל .החברה פתחה נוסחאות שונות,
מגובות פטנטים ,המשמשות ליצור יריעות בסיס חדשות ומבני אריזה רב
שכבתיים שונים כאשר מכלול התכונות המתקבל משמר את התכונות הקריטיות
הנדרשות לאריזות מזון ומוצרים אחרים .מוקד פעילות החברה הוא בפיתוח
ושיווק של אריזות למוצרי מזון המהווים  70%מכלל שוק האריזות הגמישות ולהם
גם נדרשות התכונות המאתגרות ביותר.
כפי שנמסר על ידי החברה ,החברה החלה לשווק את מוצריה ב 2016 -ונכון
למועד הדיווח ,פעילה בעיקר באירופה ובארה"ב .במהלך שנת  2021השלימה
והשיקה מסחרית לראשונה יריעות גמישות מתכלות אשר מותאמות
לקומפוסטרים ביתיים.
מבין לקוחותיה של החברה נמנים רשתות סופרמרקט גדולות באירופה ומותגי
מזון רבים ומגוונים.
במהלך  2021חתמה החברה על הסכם אסטרטגי עם חברת אריזות מהגדולות
בעולם  ,AMCORלמכירת פתרונותיה של  TIPAבאוסטרליה ובניו זילנד ,מתוך
כוונה להרחיב את שיתוף הפעולה בעתיד.
בחודש דצמבר  2021השלימה החברה גיוס של  70מיליון דולר ,אותם הובילה
השותפות ביחד עם מיטב דש ומגדל ,והיווה הצפת ערך משמעותית של החזקות
השותפות בחברה .כאשר מטרות הגיוס הם להאיץ את החדירה לשוק והגדלת
המכירות וכן רכישת פעילויות משלימות לפורטפוליו הפתרונות של החברה.
לפרטים בדבר ההשקעות בטיפה ,ראה סעיף  13.5לעיל.

https://www.reportlinker.com/p04919723/Flexible-Plastic-Packaging-Market-by-Type-Material- 26
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https://www.systemiq.earth/wp-content/uploads/2020/07/BreakingThePlasticWave_MainReport.pdf 27
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 .18.4טריפל דאבליו בע"מ (להלן בס"ק זה" :טריפל דאבליו" או "החברה")
החברה הינה חברה פרטית הרשומה בישראל אשר התאגדה בישראל ב-
 ,7.1.2016ולה חברת בת בבעלות מלאה המאוגדת בבלגיה החל מ-
.25.4.2019
טריפל דאבליו עוסקת בייצור חומרים מתחדשים מפסולת מזון .החברה פיתחה
וממסחרת תהליך תעשייתי ביוטכנולוגי לייצור חומצה לקטית ()Lactic Acid
מפסולת מזון .הפתרון הטכנולוגי של החברה מהווה אלטרנטיבה עדיפה מבחינה
כלכלית וסביבתית להטמנה ,שריפה או עיכול אנארובי של פסולת מזון.
החומצה הלקטית אותה מייצרת החברה הינה ביוכימיקל המשמש למגוון רחב
של אפליקציות .חומצה לקטית נמכרת כיום בשוק גדול ומבוסס (למעלה מ2.5-
מיליארד דולר) כביוכימיקל פלטפורמה למגוון רחב של תעשיות ויישומים כגון:
ביופלסטיק מסוג  ,)Poly Lactic Acid( PLAחומרי ניקוי ,חומר משמר למזון
ומשקאות ,תמרוקים וקוסמטיקה.
ביופלסטיק מתחדש מסוג  PLAמיוצר כיום מגידולים חקלאיים כגון קנה סוכר,
תירס וסלק סוכר ולכן הוא יקר יותר מפסלטיק מבוסס נפט .החברה מחליפה
חומרי גלם יקרים אלו ,המהווים כ 50%מהוצאות הייצור ,בפסולת מזון תוך מתן
פתרונות טכנולוגיים לקשיים קיימים בייצור תעשייתי מפסולת מזון כחומר גלם
לייצור.
שוק החומצה הלקטית מוערך כיום בכ 2.7 -מיליארד דולר לשנת  2020ובצמיחה
שנתית ממוצעת של  8%לתקופת התחזית עד שנת  ,2028לגודל שוק המוערך
ב  4.6מיליארד דולר .29יצוין כי שוק ה PLA-הוערך בשנת  2019בכ 1.1-מיליארד
דולר ,ועתיד לצמוח כל שנה בממוצע בכ 14.1%-עד שנת  ,2025לגודל שוק
המוערך ב  2.4מיליארד דולר.30
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיף לעיל מבוססים על פרסומים פומביים אשר
דיוקם לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי בשל העלויות
הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
לתהליך של החברה ישנו אימפקט משמעותי הכולל )1 :הוזלה משמעותית של
עלויות הייצור של חומצה לקטית וביופלסטיק;  )2מקסום הערך של פסולת מזון
והפיכתה מעול לנכס;  )3ביצוע תהליך סביבתי המפחית פליטות גזי חממה.
במהלך  2021החברה הקימה מתקן ייצור לחומצה לקטית המטפל בסדר גודל
של  10טון פסולת מזון ביום בתוך מתקן ייצור הביוגז של חברת ניהול הפסולת
הבלגית  ,Group Op de Beeckוכפי שנמסר על ידי החברה ,בחודש דצמבר
 ,2021היא החלה לייצר במתקן הייצור חומצה לקטית בקנה מידה סמי תעשייתי.
נכון למועד הדוח ,טריפל דאבליו נמצאת במו"מ עם מספר חברות נוספות להקמת
מתקן לטיפול בזרמי הפסולת באירופה ובצפון אמריקה.
למועד הדוח ,אין ודאות כי המשאים והמתנים כאמור יבשילו להסכמים וככל
שיבשילו ,מה יהיו תנאי ההתקשרויות כאמור.
בחודש יולי  ,2021טריפל דאבליו קיבלה מענק מהאיחוד האירופי בקונסורציום
(מאגד) החברות  WASTE2FUNCבמסגרת תכנית .HORIZON 2020
הקונסורציום מפתח מוצרי צריכה יום-יומיים כגון חומרי ניקיון ,ואריזות המיוצרים
מפסולת מזון ומפסולות חקלאיות ,בעזרת תהליכים ביוטכנולוגיים .לשותפים
בפרויקט יוענק מענק המוערך בכ 6.7-מיליון אירו ,כאשר חלקה של טריפל
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/lactic-acid-and-poly-lactic-acid-market 29
https://www.prnewswire.com/in/news-releases/polylactic-acid-pla-market-size-is-projected-to-reach-30
usd-2-424-62-million-by-2025-valuates-reports-844707742.html
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דאבליו ,שהייתה אחת מהמובילות של מאגד החברות ,הינו סכום המוערך בכ-
 2.2מיליון אירו ,מתוכו סכום של  650אלפי אירו ניתן לטריפל דאבליו מיידית
ויתרת הסכום יינתן בשלבים ,על בסיס עמידה בתוכנית פיתוח .לפרטים נוספים
אודות המענק ,ראה דיווח מיידי מיום ( 20.7.2021אסמכתא2021-01- :
 ,)119307אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה .נכון למועד הדוח,
טריפל דאבליו קיבלה סכום כולל של כ 650-בגין המענק הנ"ל.
לפרטים בדבר ההשקעה בטריפל דאבליו ,ראה סעיף  13.6לעיל.
 .18.5אלף פארמס בע"מ (להלן בס"ק זה" :אלף פארמס" או "החברה")
החברה הינה חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל בחודש יוני .2017
אלף פארמס הינה מהחברות המובילות בעולם בתחום הבשר המתורבת.
החברה מייצרת סטייקים היישר מתאי חיה אשר לא עברו הנדסה גנטית וייצור
של נתחי בשר שלמים באמצעות טכנולוגיה חדשנית לביו-הדפסה בתלת-ממד,
עם שימוש בתאי פרה טבעיים וללא הנדסה גנטית .בשנת  ,2018החברה הציגה
את הסטייק המתורבת הראשון ,בפורמט של פרוסת בקר דקה .החברה פיתחה
את היכולת לגדל כל נתח של סטייק ולהרחיב את מגוון מוצריה המבוססים על
גידול מבוקר של רקמות שומן ושריר וחיבורם באמצעות תהליך ייחודי ,לכדי
נתחים שלמים במגוון של תכונות עיצוביות כאשר המוצר שפותח על ידי החברה
מעורר בטועמים את אותן תחושות  -מראה ,טעם וריח  -של נתחי בשר שונים
(סטייק ,מינוט ועוד).
אלף פארמס היא חברת הבשר המתורבת הוותיקה בישראל ,והיא הוקמה
כשיתוף פעולה בין קבוצת שטראוס באמצעות החממה ופרופ' שולמית לבנברג
מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית מהטכניון.
המוצר של אלף פארמס מבוסס על גישה שבה מגדלים ,בתוך מצע ייחודי ,תאים
טבעיים שמקורם בבעלי חיים .המצע עוטף את התאים באופן המעודד אותם
לייצר את אבני הבניין של הרקמה כולה .בשלב הבא ,המתקיים גם הוא בתנאים
מבוקרים ,מובילות האינטראקציות בין התאים ליצירתה של רקמה המאופיינת
באיכויות השונות של סטייק .מערכת החללים המדמים כלי דם הנוצרת ברקמה
לא רק מאפשרת ספיגה של חומרי תזונה ברקמה אלא גם מקנה לרקמה את
הצורה והמבנה של סטייק שמקורו בשחיטה  -במצבו הטבעי ובהכנתו לאכילה.
הבנק העולמי צופה כי בשנת  ,2040גודל שוק הבשר המבוסס על תרביות תאים
יהיה כ 630-מיליארד דולר (כ 35%-משוק הבשר) .31בתוך כך ,ההשקעות בתחום
הבשר המתורבת צומחות; על פי דוחות  )Good Food Institute( GFIבשנת
 2020הושקעו כ 350-מיליון דולר בחברות בשר מתורבת ,32כמעט פי שלוש מסך
ההשקעה ב ,2019-שעמד על  77מיליון דולר.
למוצרי הבשר המתורבת יש פוטנציאל להפחית את פליטת גזי החממה במשק
החי ב ,78-96%-להשתמש ב 99%-פחות אדמה – בחודש אפריל האחרון,
הכריזה חברות ענק כמו פפסיקו ,ג'נרל מילס ,נסטלה ודנונה ,כי בכוונתן להרחיב
את שיטות הגידול המתחדשות (ביניהן תעשיית הבשר) על פני עשרות מיליוני
דונמים שמשמשים כיום לחקלאות עד לשנת  ,2030בכ 90%-פחות מים מתוקים,
ולספק ערך תזונתי גבוה יותר ,שכן בניגוד למשקים החיים ,בהליך הגידול
במעבדה לא נעשה שימוש באנטיביוטיקה ,והגידול המבוקר מאפשר להפחית
את אחוזי השומן והכולסטרול במוצר הסופי ,אך לשמור על הערכים התזונתיים

World Bank, Expert interviews; A.T. Kearney analysis 31
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החשובים.
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יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיפים לעיל מבוססים על פרסומים פומביים
אשר דיוקם לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי בשל
העלויות הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
החברה חתמה הסכמים לשיתוף פעולה ולמיזמים משותפים עם חברות ענק
מתחום המזון ,לדוגמא הסכם שיתוף הפעולה עם קבוצת המזון מיצובישי ביפן,
לבניית מתקני ייצור ושרשרת אספקה למכירת מוצרי בשר מתורבת ביפן.34
במהלך שנת  2021החברה השלימה סבב גיוס של  105מיליון דולר בהובלת
משקיעים בינלאומיים ואסטרטגיים.
כמו כן ,החברה הציגה ,הדגימה והטעימה מינוט סטייק אותו ייצרה בתהליך
הייצור הייחודי שלה.
כמו כן הודיעה החברה כי הצליחה לייצר במעבדתה של לבנברג לראשונה
בעולם ,סטייק אנטריקוט מודפס בגודל מלא.
נכון למועד הדוח ,הודיעה החברה על השקת מפעל פיילוט עם יכולות ייצור של
 10,000טון של מינוט סטייק בשנה.
לפרטים בדבר ההשקעה באלף פארמס ,ראה סעיף  13.8לעיל.
 .18.6יופיקס פרוביוטיקה בע"מ (להלן בס"ק זה" :יופיקס" או "החברה")
החברה הינה חברה פרטית ,אשר התאגדה בישראל ביום .18/4/2014
יופיקס עוסקת בפיתוח ,ייצור ומכירה של תחליפי חלב מן הצומח ,באמצעות
חברות מזון ומותגי מוצרי צריכה תחת מותג של צד שלישי ובאמצעות מותג פרטי
של החברה באמצעות מפיצים מקומיים.
הטכנולוגיה והידע עליהם מבוססים מוצרי החברה הינם יידע ייחודי שפיתחה
החברה בקטגוריית ממרחים ,יוגורטים ותחליפי גבינה שהינם בעלי תווית נקייה
( .)Clean Labelקרי – מוצרים המכילים רשימה יחסית קצרה של רכיבים,
טבעיים בלבד ,ללא חומרים משמרים ,ללא מייצבים ,ללא מסמיכים ועוד.
מוצרי התווית הנקייה ( )Clean Labelנחשבים לקטגוריית מוצרי איכות בשוק
המזון.
החברה הינה בוגרת של חממת דה-קיטשן-האב שבבעלות קבוצת שטראוס.
שוק תחליפי החלב מן הצומח נמצא בעלייה מתמדת וזאת עקב מגמה עולמית
של הפחתת השימוש במוצרים מן החי שהביאו עימם התפתחות משמעותית
בתחליפים ,עם השקעות אדירות של חברות בפיתוח ,ייצור ושיווק של מוצרים
מגוונים .בארה״ב לדוגמא ,כ 39%-ממשקי הבית צורכים תחליפים ,כאשר גודל
השוק העולמי של תחליבי החלב מן הצומח ,נאמד נכון לשנת  2020בכ21.5-
מיליארד דולר ,וצפוי לגדול מידי שנה בכ ,11.2%-כך שבשנת  2027גודל השוק
יעמוד על  44.9מיליארד דולר.35
https://www.generalmills.com/en/Responsibility/Sustainability/Regenerative -agriculture 33
/https://www.pepsico.com/news/story/pepsico-unveils-ambitious-new-agriculture-goals
/https://www.nestle.com/media/pressreleases/allpressreleases/nestle-efforts-combat-climate-change
https://www.danone.com/impact/planet/regenerative-agriculture.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-05/mitsubishi-partners-with-startup-to-sell-lab- 34
grown-beef-in-japan
 35דוחות של :The Good Food Institute
https://foodinstitute.com/focus/plant-based-dairy-market-gathering-significant-momentum/
/
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מגמה הולכת וגוברת נוספת ,היא גידול השוק של מוצרי צריכה בעלי תווית נקייה,
אליהן משתייכים מוצרי יופיקס.
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיף לעיל מבוססים על פרסומים פומביים אשר
דיוקם לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי בשל העלויות
הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
ב -24בנובמבר  ,2021החברה עדכנה את השותפות ,כי היא השלימה את סבב
הגיוס בסך  3.5מיליון דולר אותו הובילה השותפות ,וזאת באמצעות גיוס של
 700אלף דולר מ .BAYWA VENTURES GMBH-לפרטים נוספים ,ראה דיווח
מיידי מיום ( 24.11.2021אסמכתא ,)2021-01-170442 :אשר המידע בו מובא
בזאת על דרך ההפניה.
לפרטים בדבר ההשקעה ביופיקס ,ראה סעיף  13.9לעיל.
 .18.7אג-אנ-אפ בע"מ (להלן בס"ק זה" :אג-אנ-אפ" או "החברה")
החברה הינה חברה פרטית ,אשר התאגדה ונרשמה בישראל ביום 30.5.2021
על-ידי סבוריט ,חברת פורטפוליו של השותפות ,אשר פעילותה מתוארת בסעיף
 18.1לעיל.
אג-אנ-אפ עוסקת בפיתוח תחליף ביצה לתעשיית המזון המבוסס על מקורות
צמחיים ועושה שימוש בסיבי הצלולוז הייחודיים של סבוריט.
נכון למועד הדוח ,תחליפי הביצה הקיימים בשוק עדיין אינם מספקים חוויה זהה
לביצה ,אינם מאפשרים התחקות מלאה אחרי מרקמה הייחודי של ביצה ושלל
השימושים שלה המבוססות על התכונות הפונקציונליות שלה (אפיה ,הקצפה
ותכונות קשירה) .כמו כן ,חלק מהמוצרים הקיימים בשוק משלבים רכיבים
המכילים חומרים הנחשבים מסרטנים ואינם בריאים ו/או גלוטן או אלרגנים
אחרים וחומרים משמרים.
שוק תחליפי הביצה הוא שוק בהתהוות אשר מושך אליו יצרנים מכל העולם,
וחברות הזנק מנסות לפצח את המורכבות בתחליף ביצה אשר נובעת בעיקרה
מטעם ,מרקם ,יחס חלבון למסה ויכולות אפיה וטיגון.
בדוח אחרון שהתפרסם על ידי  ,GFI36תחליפי הביצה הגיעו למכירות של כ27 -
מיליון דולר בארה"ב בשנת  2020ונתוני העלייה במכירותיהם  -של כ168% -
בשנה וכ 706% -בשנתיים ,עולים על נתוני מגזרי מזון אחרים.
על פי פרסום של  ,Reports and Data37שוק הביצים נאמד בשנת  2019בכ-
 200מיליארד דולר ,ושוק תחליפי הצומח מביצים יגיע לפחות למיליארד דולר
בשנים הקרובות .תחליפי הביצים משמשים לאפיה ,לטיגון (חביתה) ולשימושים
אחרים.
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיפים לעיל מבוססים על פרסומים פומביים
אשר דיוקם לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי בשל
העלויות הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
מיום ההשקעה ,אג-אנ-אפ התקדמה בתהליך הפיתוח והציגה פתרונות ראשוניים
לתחום האפייה ,הממרחים וקינוחים נוספים.
במהלך הרבעון הרביעי של שנת  ,2021אג-אנ-אפ קיבלה מענק מהרשות
לחדשנות בסך של כ 800 -אלף דולר במסגרת מסלול הטבה מס'  – 46עידוד
השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה.
https://gfi.org/marketresearch/#other-dairy 36
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בחודש ינואר  ,2022הושקעו בחברה סך של  340אלף דולר נוספים מידי משקיע
זר.
לפרטים בדבר ההשקעה באג אן אפ ,ראה סעיף  13.10לעיל.
 .18.8נוקו ט.פ בע"מ (להלן בס"ק זה" :נוקו" או "החברה")
החברה הינה חברה פרטית ,אשר התאגדה בישראל ביום .27.8.2019
נוקו מפתחת פלטפורמת  Direct To Consumerהמבוססת על בינה מלאכותית,
אוטומציה ולימוד מכונה ,במטרה לספק פתרונות לניהול ושיווק עולם הדוגמיות,
כלים למחקר שוק ,מסעות לקוח ותוכניות נאמנות לחברות מזון ,קוסמטיקה,
ופארם בארץ ובעולם.
כיום ,חברות מוצרי הצריכה מחפשות דרכים שונות להרכשת לקוח ,ועם מהפכה
הדיגיטלית ,ישנו צורך בכלים חכמים שמשפרים את תפיסת המותג והכנסת
המותג להרגלי הצריכה של הצרכנים .החברה מפתחת ומוכרת את פתרונותיה
למותגי צריכה בינלאומיים כמו גם למותגים בינוניים וקטנים להם חנויות
דיגיטליות ופונה לשוק המוערך לפי הערכות החברה ביותר מ 100-מיליארד
דולר.
בשנת  ,2020נוקו נבחרה על ידי תנובה ו Amazon Web Services -להשתתף
בתוכנית הסטארטאפים  .CAPSULEכחלק מהתוכנית ,נוקו קיימה פיילוט
בתשלום עם מותג  GOשל תנובה.
במהלך חודש ינואר  ,2022נוקו קיבלה מענק מהרשות לחדשנות בסך של כ-
 650אלף דולר במסגרת מסלול הטבה מס'  – 46עידוד השקעות הון ראשוני
בחברות בתחומים בעלי סיכון.
לפרטים בדבר ההשקעה בנוקו ,ראה סעיף  13.11לעיל.
 .18.9גרין קלייה בע"מ (להלן בס"ק זה" :גרין קלייה" או "החברה")
גרין קלייה הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל ב.11.11.2019-
החברה עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לקלייה של קפה ,במטרה לאפשר קלייה של
קפה בנקודת הצריכה של המשתמש ,להבדיל מקלייה תעשייתית.
לחברה מוצר לקליית קפה המאפשר קלייה אוטומטית של קפה בנקודת הצריכה.
המוצר מבוסס על טכנולוגיה ייחודית המשלבת חימום דיאלקטרי מונחה מצלמה
– טכנולוגיה זו מאפשרת קלייה מהירה ,נקייה ואוטומטית של קפה בסביבה לא-
תעשייתית.
תעשיית הקפה הינה אחת מהתעשיות הגדולות בעולם כאשר היא מגלגלת יותר
מ 100-מיליארד דולר בשנה ,והמשיכה לצמוח גם במהלך שנת  ,2020עם קצב
גידול שנתי ממוצע של  4.28%לשנים הקרובות (.38)2021-2016
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיף לעיל מבוססים על פרסום פומבי אשר דיוקו
לא נבדק על ידי השותפות ו/או החברה באופן עצמאי בשל העלויות הגבוהות
הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
להערכת החברה ,בין המגמות המרכזיות בשוק  -הגל השלישי של הקפה -
העדפה צרכנית ברורה של צרכני קפה לבחור קפה באיכות של Specialty
 ,Coffeeהעומדים בתו התקן הנדרש ,מגיעים ממקור יחיד ,שימוש בשיטות
חליטה שמגיעות למיצוי טעמים מקסימלי ,עם דגש משמעותי על טריות וקיימות.
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להעדפות הצרכניות מתווספת חשיבות הולכת וגוברת לפתרונות בר-קיימא.
פתרונות ידידותיים לסביבה ופתרונות המקדמים סחר הוגן.
להערכת גרין קלייה ,פתרון הקפה שלה מייצר אלטרנטיבה ברת קיימא לצריכה
של קפה איכותי תוך קידום של עקרונות סביבתיים וסחר ישיר מול מגדלי הקפה.
החברה פעילה בשוק הקפה המקצועי-סיטונאי (.)AFH – Away From Home
בשוק זה ,החברה משווקת פתרונות קפה משולבים ,המבוססים על טכנולוגיית
הקלייה של החברה ועל אספקת קפה "ירוק" (לא קלוי) .פתרונות הקפה מופצים
באמצעות חברות שירותי קפה.
לפרטים בדבר ההשקעה בגרין ,ראה סעיף  13.12לעיל.
 .18.10סופרסמארט בע"מ (להלן בס"ק זה" :סופרסמארט" או "החברה")
סופרסמארט הינה חברה פרטית אשר התאגדה בדצמבר .2014
סופרסמארט מספקת את פתרון ה Scan&Go -הראשון בעולם עם יכולות
מתקדמות לסריקה עצמאית מהירה ,במטרה להפחית ו/או למנוע אובדן לקוחות
ולגרום לשיפור חווית הלקוח.
לפי דוח שפורסם ע"י פירמת  ,Deloitteההכנסות הקמעונאיות המצטברות של
 250החברות המובילות ב Global Powers of Retailing-מוערכות ב4.85-
טריליון דולר.39
מהחברה נמסר ,כי עולם הקמעונאות מתמודד עם שתי בעיות מרכזיות ,כדלקמן:
 )1היווצרותם של תורים ארוכים בזמן התשלום  -בעיה זו מופיעה בעיקר
ברשתות מזון וכיו"ב).
בעיית התורים יוצרת תסכול רב אצל הקונים ,המבזבזים את זמנם בהמתנה
ליד הקופות .באותו הזמן ,לרשתות גדולות וברשתות )Do It Yourself( DIY
למוצרים ביתיים (הום-סנטר ,ACE ,איקאה
עצמן נגרמים הפסדים בשל הצורך להעסיק קופאים רבים או פתרונות תשלום
אחרים ,על מנת לשמור על איזון ברווחיהן תוך התחשבות בתורים קצרים ככל
הניתן כחלק מחוויית השירות שניתנת ללקוחותיהם.
רשתות רבות משלבות פתרונות שונים של תשלום עצמאי ()Self-Checkout
או קופות מהירות עם הגבלה לכמות המוצרים ,אשר נועדו לצמצם ככל הניתן
את התורים ולזרז את השירות ללקוח ,תוך חסכון בהעסקת אנשי צוות.
פתרונות אלה אכן משפרים במידת מה את המצב ,אך באופן מוגבל ביותר.
סוגיית השירות ללקוח ,ובעיקר נושא ה ,Checkout-מהווה מוקד השפעה
מרכזי על חוויית הקניה .על פי בדיקה של קבוצת  ,CFIנמצא כי ברכישה
ברשתות גדולות ,טיב השירות ב Checkout-מסביר כ 53%-משביעות הרצון
הכללית של הקונים (במקום שני טיב הסחורה עם  19%והמחיר עם .40)18%
מכך ששיפור תחום זה ,למשל על ידי קיצור התורים והפיכת תהליך הSelf- -
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer -business/articles/global-powers-of- 39
retailing.html
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/retail/our%20insights/perspecti ves%20o40
n%20retail%20and%20consumer%20goods%20number%208/perspectives -on-retail-and-consumergoods_issue-8.pdf
https://cdncom.cfigroup.com/wpcontent/uploads/2017/03/CFI_retail_satisfaction_barometer_2015.pdf
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 Checkoutלאינטואיטיבי ופשוט למשתמש ,הינו אינטרס מרכזי הן מבחינת
הקונים והן מבחינת הרשתות עצמן.
 )2נושא ההונאות בזמן קניה  -על פי מחקרים של ה ,41NASP-בארה"ב בלבד
פועלים כיום כ 27-מיליון גנבי חנויות ( ,)shopliftersאו אדם אחד מתוך .11
ב 5-השנים האחרונות נתפסו כ 10-מיליון גנבים בשעת מעשה .42נתונים אלה
מייצגים כמובן הפסדים משמעותיים לרשתות הקניות האמצעים הקיימים
להתמודדות עם הבעיה כגון שומרים ,מצלמות ,בדיקות אקראיות של קונים
ואחרים אינם מעניקים מענה מספק לבעיה.
פתרונות ה Self-Checkout-שתוארו לעיל יוצרים בהקשר האבטחה בעיה בפני
עצמם ,משום שהם מהווים מטבעם ,ובאופן מתוכנן ורצוי ,פתרון אשר אינו מצריך
מעקב ושירות של אנשי צוות על מנת לחסוך בעלויות .בתוך כך מתגלה פתח
לגניבת מוצרים ורמאויות מסוגים שונים ,כך שהיתרונות המוגבלים הנובעים
מפתרונות אלה עשויים להתבטל אל מול ההפסדים.
בעיות אלה מציבות קושי מובהק בפני רשתות קניות כמו גם בפני לקוחותיהן
ומעלות צורך בפתרון יעיל ,קל לשילוב במערכות הקיימות ובעלות כספית סבירה.
נכון למועד הדוח ,פרוסה החברה בכ 100-סניפים בישראל ,אירופה וארה"ב,
כאשר בלקוחותיה ניתן למצוא את ענקית הקמעונאות הגרמנית ,METRO
 ,EDEKAאושר עד הישראלית ועוד.
יצוין ,כי הנתונים המובאים בסעיף זה לעיל מבוססים ,בין היתר ,על פרסומים
פומביים אשר דיוקם לא נבדק על ידי השותפות באופן עצמאי בשל העלויות
הגבוהות הכרוכה בביצוע בחינה עצמאית כאמור.
לפרטים בדבר ההשקעה בסופרסמארט ,ראה סעיף  13.3לעיל.
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מילניום פוד -טק – שותפות מוגבלת
דין וחשבון של השותף הכללי על מצב ענייני ה שותפות
ליום  31בדצמבר 2021
השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),
התש"ל ( 1970 -להלן" :התקנות") .בהתאם ,דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ וליישם את
כל ההקלות הנכללות בתקנות כדלקמן( :א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון
המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשות פות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; (ב) העלאת סף
המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל ( ; 20% -ג) העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות
לדוחות ביניים ל ( ; 40% -ד) פטור מיישום הוראות התוספת השניה בתקנות ,בקשר עם פרטים בדבר חשיפה
לסיכוני שוק ו דרכי ניהולם ו ( -ה) דיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית .
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דירקטוריון השותף הכללי מתכבד בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום 31
ב דצמבר  "( 2021 ,תאריך המאזן " ו" תקופת הדוח " ,בהתאמה) .הדוח מוגש בהתאם לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל  "( 1970 -תקנות הדוחות ") ומתוך הנחה שבידיי הקורא ה תשקיף
להשלמה של השותפות ,המשמש גם כתשקיף מדף של השותפות הנושא תאריך ( 14.7.2020כפי שפורסם
ביום  ) 13.7.2020וההודעה המשלימה של השותפות ,כפי שפורסמה ביום ( 15.7.2020אסמכתא ות2020- :
 01-067468ו  ,2020-01-068035 -בהתאמה) (ביחד להלן " :התשקיף ") והדוח התקופתי לשנת  2020של
השותפות ,אשר פורסם ביום ( 9.3.2021אסמכתא ( )2021-01-029394להלן " :הדוח התקופתי לשנת
 ,)"2020ואשר המידע הכלול ב הם נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.
דוח הדירקטוריון מכיל ,בין היתר ,תיאור של מצב עסקי השותפות ,נתונים אודות תוצאות פעילותה
ואופן השפעתם של אירועים בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות הכספיים של ה שותפות ליום 31
בדצמבר  "( 2021 ,הדוחות הכספיים ").
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ועל פי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
( .)IFRS
 . 1השותפות וסביבה הכללית
 . 1.1כללי – תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסקית:
השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  ,17.3.2019בין מילניום פוד  -טק ניהול
בע"מ כשותף כללי מצד אחד (להלן " :השותף הכללי" ) ובין מילניום פוד  -טק נאמנויות בע"מ כשותף
מוגבל מצד שני השותפות המוגבלת נרשמה ביום  2.4.2019לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש],
תשל"ה ( 1975 -להלן " :פקודת השותפויות ").
מטרת השותפות הינה לפעול בתחום המחקר והפיתוח באמצעות השקעה והחזקה בחברות העוסקות
במחקר ו/או פיתוח בתחום הפוד  -טק ,לרב ות מחקר ו/או פיתוח של תחליפי מזון ,יצור מזון חדשני,
לתיאור עסקי ה שותפות ותיאור פעילות חברות הפורטפוליו בהן השקיעה השותפות  ,ראו פרק א'
בדוח .
באשר למדיניות ההשקעה של השותפות אשר בתוקף נכון למועד הדוח ,ראה סעיף  4לפרק א'.
 .1.2אירועים מהותיים שאירעו בעסקי ה ש ותפות בתקופת הדוח ולאחריה
א.

ב.

ג.

ד.

ביום  ,25.4.2021הודיעה השותפות ,כי נחתם בין השותפות לבין חברת טריפל דאבליו בע"מ ("טריפל
דאבליו") הסכם להשקעה מסוג  ,SAFEלפיו השותפות השקיעה בטריפל דבליו סך של  3מיליון דולר
ארה"ב במסגרת סבב גיוס של  5מיליון דולר אותו ביצעה טריפל דאבליו.
ביום  ,7.7.2021הודיעה השותפות ,כי נחתם בין השותפות לבין חממת דה קיטצ'ן פודטק האב ,חממה
טכנולוגית המוחזקת על-ידי קבוצת שטראוס ("החממה") ,הסכם המסדיר עקרונות לשיתוף פעולה בין
הצדדים ,לביצוע השקעות על-ידי השותפות בחברות פורטפוליו של החממה ,אם וככל שתהיינה השקעות
כאמור ,אשר התאפשרו בסיוע של החממה.
ביום  ,8.7.2021הודיעה השותפות ,כי במסגרת שיתוף הפעולה עם החממה כאמור ,השותפות והחממה
הקימו תאגיד למטר ה מיוחדת התקשרה בהסכמים לרכישת מניות מחברת אלף פארמס בע"מ ("אלף
פארמס") ולהשקעה באלף פארמס בסכום כולל של כ 3 -מיליון דולר.
ביום  , 1.8.2021הודיעה השותפות ,כי נחתם בין השותפות לבין חברת יופיקס פרוביוטיקה בע"מ
("יופיקס") הסכם להשקעה במניות יופיקס ,לפיו השותפות תשקיע ביופיקס סכום של  2מיליון דולר
בתמורה למניות בכורה א' של יופיקס .השקעה זו של השותפות בוצעה במסגרת סבב גיוס אותו מובילה
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השותפות בסך של  3.5מיליון דולר .יחד עם השותפות ,השקיעו בסיבוב הגיוס קרן הון הסיכון Big Idea
 ,Venturesזרוע ההשקעה של  New Protein Fundוהחממה ,אשר יופיקס הינה בוגרת שלה.
ה .ביום  23.8.2022הודיעה השותפות כי טריפל דאבליו בע"מ השלימה סבב ההשקעה מסוג  SAFEעם גיוס
כולל בסך של  5מיליון דולר ארה"ב מתוכו השותפות השקיעה סך של  3מיליון דולר ארה"ב.
ו .ביום  24.11.2021הודיעה השותפות על השלמת הגיוס של  3.5מליוני דולר בחברת יופיקס עם השקעה של
 700,000דולר על ידי התאגיד האירופי .BAYWA VENTURE
ז .ביום  6.10.2021הודיעה השותפות כי נחתם בינה לבין חברת-בת פרטית שהקימה סבוריט בשם אג-אנ-אפ
בע"מ ,לפיו השותפות תשקיע באג-אנ-אפ בע"מ סך  1.2מיליון דולר .ההשקעה של השותפות נעשתה
במסגרת סבב גיוס של עד  2.5מיליון דולר ארה"ב אותו הובילה השותפות .במסגרת ההשקעה ניתנה לאג-
אנ-אפ השלמת השקעה מהרשות לחדשנות בסך של  640אלפי דולר שעליה השותפות קיבלה אופציה קניה.
ח .ביום  13.12.2021השותפות הודיעה כי נחתם בין השותפות לבין גרין קלייה בע"מ הסכם  SAFEלפיו
השותפות השקיעה בחברה  2מיליון דולר ארה"ב במסגרת סבב גיוס של  4מיליון דולר ארה"ב.
ט .ביום  2.1.2022השותפות הודיעה כי התקשרה בהסכם השקעה עם טיפה קורפ בע"מ להשקעה של ארבעה
מיליון דולר נוספים במסגרת סבב גיוס של  70מיליון דולר ,בהובלת השותפות ומיטב דש גמל ופנסיה
בע"מ.
י .ביום  16.1.2022הודיעה השותפות כי נחתם בין השותפות לבין סופרסמארט בע"מ הסכם להשקעה מסוג
 SAFEלפיו השקיעה השותפות בחברה סך של  3מיליון דולר ארה"ב במסגרת סבב גיוס של עד  10מיליון
דולר ארה"ב שסופרסמארט בע"מ מבצעת ,בהובלת השותפות.
יא .ביום  31.1.2022הודיעה השותפות כי היא רכשה מצד שלישי בלתי קשור מניות נוספות של אלף פארמס
בע"מ ,באמצעות תאגיד למטרה מיוחדת שהוקם על-ידה ועל -ידי חממתThe Kitchen FoodTech Hub
שבבעלות קבוצת שטראוס ,בסכום של מיליון דולר ארה"ב.
לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן ,ראו ביאור  16לדוחות הכספיים.
 . 2מצב כספי
במסגרת הצעה פרטית שהושלמה בחודש אוקטובר  ,2021הנפיקה השותפות לניצעים יחידות השתתפות וכתבי
אופציה (לא סחירים) ,בתמורה לסך של כ 24,140 -אלפי ש"ח ,בניכוי הוצאות הנפקה בסך של  15אלפי ש"ח.
ליום  ,31.12.2021לשותפות סך כולל של השקעה בחברות מטרה הנמדדות בשווי הוגן בסך  89,353אלפי
ש"ח.
להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של ה שותפות על המצב הכספי ליום ( 31.12.2021באלפי ש"ח):
ליום
3 1 . 12 .2020

ליום
3 1 . 12 . 2021

הסבר לשינוי

נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי
מזומנים

55,490

30,211

חייבים ויתרות חובה

פקדונות לזמן קצר

ראה הסבר על תזרים מזומנים
מטה .

176

279

הקיטון נובע בעיקר מקיטון
בחייבים בגין מוסדות ממשלתיים
בשנת 2021

16

-

פקדונות ליסינג של רכבים

9

ניירות ערך סחירים
בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד

9,907

מילניום פוד  -טק
ניהול בע"מ -
השותף הכללי
בשותפות  -חשבון
שוטף

*

מילניום פוד  -טק
נאמנויות בע"מ -
חשבון שוטף

272

2,913

הגידול נובע בעיקר מהשקעות
נוספות שבוצעו בשנת  2021בסך
של כ  7,022 -אלפי ש"ח

*

218

נכסים שאינם
שוטפים:
רכוש קבוע

27

הוצאות מראש לזמן
ארוך

49

15
59

השקעות ה מטופלות
לפי שווי הוגן דרך
רווח או הפסד

סך הנכסים

89,353

58,870

130,011

117,844

הגידול נובע מהשקעות נוספות
בחברות פורטפוליו שבוצעו בשנת
 2021בסך של  39,198אלפי ₪
בניכוי הוצאות שינויים בשווי
הוגן של השקעות בסך של כ -
 8,715אלפי ₪

התחייבויות
שוטפות:
התחייבות בגין
השקעה באלף פארמס

1,244

-

ספקים

24

10

זכאים
459

609

הגידול נובע בעיקר מגידול בגין
יתרת זכאים בגין שכר.
היתרה מורכבת מדמי ניהול
לשלם לשותף הכללי בגין רבעון 4
 2021ודמי הצלחה בשל גיוס ההון
מחודש אוקטובר 2021

מילניום פוד  -טק ניהול
בע״מ  -השותף הכללי
בשותפות  -חשבון
שוטף

נובע מהתחייבות להשקעה נוספת
בחברת אלף פארמס בסך של 400
אלפי דולר.

-

518

התחייבויות שאינן
שוטפות:
מילניום פוד  -טק ניהול
בע״מ  -השותף הכללי
בשותפות

**3,581

2,575
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השינוי נובע בעיקר משינוי
ביתרת התחייבות בגין דמי יוזמה
לשותף הכללי בשל שערוך
ההשקעות

התחייבות מסים
נדחים
סך התחייבויות

2,033

**5,798

7,003

6,927

123,008

**107,996

130,011

117,844

הון השותפות
סך התחייבויות והון

ה קיטון בהתחייבות מסים נדחים
נובע בעיקר מהוצאות בגין שערוך
השקעה בחברות המטרה

הגידול נובע בעיקר מגיוס הון בניכוי
הפסד לתקופה

*מייצג סכום הנמוך מ  1 -אלפי ש "ח.
** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה

 . 3תוצאות פעילות ה שותפות
להלן תמצית פירוט תוצאות הפעילות של ה שותפות ל תקופה של  12חודש שהסתיימ ה ביום  31ב דצמבר
 2021וכן לתקופה המקבילה בשנת ( 2020באלפי ש"ח):
חודשים
 12חודשים 12
שהסתיימו ביום
שהסתיימו
 3 1 3 1ב דצמבר 2020
ביום
ב דצמבר 202 1

הסבר לשינוי

הכנסות
שערוך השקעות המטופלות לפי
שיטת השווי ההוגן דרך רווח או
הפסד

-

שערוך ניירות ערך סחירים בשווי
הוגן דרך רווח והפסד

48

-

הכנסות מימון

122

*22

סה "כ הכנסות

170

31,027

31,005

בשנת  ,2020הכנסות משערוך
השקעה בחברת הפורטפוליו -
סבוריט.

נובע מהכנסות ריבית מפקדונות
והשקעות בניירות ערך

ה וצאות

הוצאות (הכנסות) מדמי הצלחה
וניהול לשותף הכללי

345

**3,959

הקיטון נובע בעיקר מקיטון
ביתרת התחייבות לשותף הכללי
בגין דמי יוזמה בעיקר בעקבות
שינויי בשווי הוגן של ההשקעה
בסבוריט

הנהלה וכלליות

5,636

*2,076

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות
נובע בעיקר מ הסיבה שבשנת 2020
השותפות פעלה כחצי שנה

שערוך השקעות המטופלות בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד

8,715

-
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נובע מהכנסות משערוך השקעות
בחברות הפורטפוליו:
א  .פיטולון בסך של 2,753
אלפי ש"ח
ב  .טיפה בסך של  3,684אלפי
ש"ח
ג  .אלף פארמס בסך של 2,002
אלפי ש"ח

בקיזוז הוצאות משערוך השקעה
בסבוריט בסך  17,154אלפי ש "ח
שערוך מכשירים פיננסים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד

-

*17

הוצאות מימון

94

90

סה "כ הוצאות

14,790

6,142

רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

( )14,620

24,885

הכנסות ( הוצאות ) מסים נדחים

3,765

( **)5,798

רווח נקי (הפסד) לשנה

( )10,855

19,087

ה קיטון בהוצאות מסים נדחים נובע
בעיקר מהוצאות בגין שערוך השקעה
בחבר ו ת המטרה

*סווג מחדש
** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה

בתקופת הדוח רשמה השותפות הוצאות הנהלה וכלליות הקשורות לניהול עסקיה בהיקף של  5,636אלפי
ש"ח בפירוט הבא :
שירותים מקצועיים

1,187

תשלום מבוסס מניות

1,656

משפטיות

260

משכורות ונלוות

1,925

רכב וחניה

129

דמי ניהול שירותי נאמן

71

מסים ואגרות

158

ביטוח

97

משרדיות  ,כיבודים ואירוח

64

נסיעות לחו " ל

48

פחת

11

אחרות

30

סה "כ

5,636

במהלך השנה רשמה השותפות דמי ניהול ויוזמה בסך  345אלפי ש"ח לשותף הכללי על פי הסכם השותפות .
לשותפות  ,הכנסות ריבית בסך  122אלפי ש"ח.
 . 4נזילות
ב יום  31בדצמבר  2021עמדה יתרת המזומ נים של השותפות על סך של  30,211אלפי  ,₪מתוכם 23,503
אלפי  ₪בפיקדונות לזמן קצר וסך ש ל  6,708אלפי  ₪ביתרות עו״ש .יתרת הפ י קדונות מיועדת בעיקרה
לביצוע השקעות בחברות מטרה קיימות ונוספות  .יתרות העו״ש של השותפות מיועדות למימון פעילותה
השוטפת ל  12 -החודשים הבאים .להלן תמצית דוח על תזרימי המזומ נים (באלפי ש"ח (:

12

חודשים
חודשים 12
12
שהסתיימו
שהסתיימו
31
 3 1ביום
ביום
ב דצמבר 2020
ב דצמבר 202 1

סך מזומנים נטו ששימשו
ל פעילות שוטפת

( )4,658

סך מזומנים נטו ששימשו
לפעילות השקעה

( )44,939

סך מזומנים נטו שנבעו
מפעילות מימון

24,313

גידול (קיטון) במזומנים
ושווי מזומנים

( )25,284

יתרת מזומנים ושווי
מזומנים לתחילת התקופה

55,490

יתרת מזומנים ושווי
מזומנים לסוף התקופה

30,211

( ** )2,087

( * )24,768

82,345

הסבר לשינוי

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת של
השותפות נובע מההפסד בתקופה בסך של כ -
 10,924אלפי ש"ח בתאום הוצאות והכנסות
שאינם במזומן בסך של כ  6,548 -אלפי ש"ח
שנובע משינויים בשווי הוגן והוצאות תשלום
מבוסס מניות מחד ומאידך רישום מסים נדחים
ושינויים ביתרות ההון החוזר (לא כולל
מזומנים) בסך של כ  282 -אלפי ש"ח.
תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה נובע
בעיקר מהשקעה בחברות פורטפוליו חדשות בסך
של כ  37,954 -אלפי ש"ח והשקעה בניירות ערך
סחירים בסך של כ  7,022 -אלפי ש"ח
המזומנים שנבעו מפעילות מימון נובעים
מתמורה מהנפקת יחידות השתתפות בניכוי
הוצאות הנפקה בסך של  24מיליון  ₪ומתמורה
ממימוש אופציות בסך של  313אלפי ש"ח

55,490
55,490

 . 5מקורות מימון
השותפות מממנת את פעילותה השוטפת וההשקעות באמצעות גיוסי הון ממשקיעים .לעניין מצבה הכספי
של השותפות ראו ביאור  1ד' לפרק ג' דוחות כספיים.
 . 6גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות
הערכת שווי השקעה בחברת סבוריט
נושא ההערכה
31.12.2021
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד  39,569 - 31.12.2020אלפי ש"ח
ההערכה
 22,415אלפי ש"ח
שווי נושא ההערכה
בוצע ע''י החברה על בסיס שער המניה כפול מספר המניות נכון ליום
מודל ההערכה
31.12.2021
שער מניית סבוריט ליום  31.12.2021הנו  68.77ש''ח.
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הערכת שווי השקעה בחברת פיטולון
נושא ההערכה
31.12.2021
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד  6,201 - 31.12.2020אלפי ש"ח (כ 1.8 -מיליון דולר)
ההערכה
 8,954אלפי ש"ח (כ 2.9 -מיליון דולר)
שווי נושא ההערכה
מעריכי השווי
שגיא בן שלוש מטעם חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ( )2009בע"מ
• בעל

תואר

ראשון  BAבחשבונאות

וכלכלה

(מדרשת

רופין),

תואר

שני  M.B.Aבמנהל עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע
(אוניברסיטה העברית) ותואר שני  M.Aבלימודי משפט (אוניברסיטת בר אילן).
• בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.
• בעל ניסיון של מעל ל 20-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי והמימוני,
הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות כלכליות במגוון תחומי לחברות
פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.
לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל כספים של מספר
חברות ורו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת  BDOזיו האפט.

מודל ההערכה
ההנחות לפיהן בוצעה ההערכה:

על בסיס סבב גיוס אחרון
מודל OPM
תקופת הנזלה  3שנים
סטיית תקן 73.2%

הערכת שווי השקעה בחברת טיפה
נושא ההערכה
31.12.2021
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד  13,100 - 31.12.2020אלפי ש"ח (כ 4 -מיליון דולר)
ההערכה
 16,784אלפי ש"ח (כ 5.4 -מיליון דולר)
שווי נושא ההערכה
מעריכי השווי
שגיא בן שלוש מטעם חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ( )2009בע"מ
• בעל

תואר

ראשון  BAבחשבונאות

וכלכלה

(מדרשת

רופין),

תואר

שני  M.B.Aבמנהל עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע
(אוניברסיטה העברית) ותואר שני  M.Aבלימודי משפט (אוניברסיטת בר אילן).
• בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.
• בעל ניסיון של מעל ל 20-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי והמימוני,
הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות כלכליות במגוון תחומי לחברות
פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.
לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל כספים של מספר
חברות ורו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת  BDOזיו האפט.

מודל ההערכה
ההנחות לפיהן בוצעה ההערכה:

על בסיס סבב גיוס אחרון
מודל OPM
תקופת הנזלה  3שנים
סטיית תקן 58%

הערכת שווי השקעה בחברת אלף פארמס
נושא ההערכה
31.12.2021
עיתוי ההערכה
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד  – 31.12.2020ההשקעה בוצעה במהלך שנת  2020בסך  9,747אלפי ש''ח
( 3מיליון דולר)
ההערכה
 11,749אלפי ש"ח (כ 3.8 -מיליון דולר)
שווי נושא ההערכה
מעריכי השווי
שגיא בן שלוש מטעם חברת אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ( )2009בע"מ
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• בעל

תואר

ראשון  BAבחשבונאות

וכלכלה

(מדרשת

רופין),

תואר

שני  M.B.Aבמנהל עסקים עם התמחות במימון ,בנקאות ומערכות מידע
(אוניברסיטה העברית) ותואר שני  M.Aבלימודי משפט (אוניברסיטת בר אילן).
• בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל.
• בעל ניסיון של מעל ל 20-שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי והמימוני,
הכולל ביצוע של מאות הערכות שווי ועבודות כלכליות במגוון תחומי לחברות
פרטיות ,ציבוריות ומשרדי ממשלה.
לשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים ,מנהל כספים של מספר
חברות ורו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת  BDOזיו האפט.

מודל ההערכה
ההנחות לפיהן בוצעה ההערכה:

על בסיס עסקאות בשוק משני )(secondary market
מודל OPM
תקופת הנזלה  3שנים
סטיית תקן 73.2%

 . 7היבטי ממשל תאגידי
א.

מדיניות בנושא תרומות
ה שותפות לא קבעה מד י ניות ב קשר למתן תרומות וב מהלך תקופת הדוח ה שותפות לא ביצעה תרומות .

ב.

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
השותף הכללי קבע כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
שיכהנו בדירקטוריון הינו  ,1וזאת בהתחשב בחובותיו ותפקידיו של הדירקטוריון על פי הדין ,ובכלל
זה אחריותו לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם ואופי הסוגיות החשבונאיות הכרוכות בתחום
הפעילות .נכון למועד זה מכהנים שני דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון
השותף הכללי ,גיא רוזן  ,יו"ר דירקטוריון השותף הכללי ועמית מוזס ,דירקטור חיצוני .

ג.

דירקטורים בלתי תלויים
למועד דוח זה  ,בנוסף לדירקטורים החיצוניים ,מכה נת בדירקטוריון השותף הכללי דירקטור ית בלתי
תלוי ה אח ת ,גב' נילי

צור .

ד  .פרטים בדבר הביקורת הפנימית בחברה
( ) 1פרטי המבקר הפנימי
שם :דניאל שפירא
תאריך תחילת כהונתו16.9.2020 :
המבקר הפנימי עומד בכל התנאים הקבועים בסעיף ( 3א) לחוק הביקורת הפנימית ,תשנ"ב 1992 -
(להלן " :חוק הביקורת הפנימית ") .המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף (46ב) לחוק החברות,
תשנ"ט  ,1999 -ובהוראות סעיף  8לחוק הב יקורת הפנימית .המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות של
השותפות או של גוף קשור אליה .המבקר הפנימי אינו עובד של השותפות והוא מעניק שירותי
ביקורת פנימית כנותן שירותים חיצוני.
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להלן פרטים בדבר המבקר הפנימי :פרטי המבקר מר דניאל שפירא מונה לתפקיד המבקר הפנימי של
השותפות ביום  .16.9.2020המבקר הפנימי ,לרבות
הפנימי
הגורם החיצוני שמטעמו הוא פועל אינו מחזיק
בניירות ערך של השותפות או של גוף קשור אליה.
למבקר הפנימי ,לרבות הגורם החיצוני שמטעמו
הוא פועל ,לא היו קשרים עסקיים מהותיים או
קש רים מהותיים אחרים עם השותפות או עם גוף
קשור אליה .המבקר הפנימי ,לרבות הגורם
החיצוני שמטעמו הוא פועל  ,אינו ממלא תפקיד
ב שותפות פרט לתפקידו כמבקר פנימי .המבקר
עומד בתנאים הקבועים ב סעיף (3א) לחוק
הביקורת הפנימית ,בדרישות סעיף (146ב ) לחוק
החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת
הפנימית .
ביום  16.9.2020מונה מר דניאל שפירא ,רו"ח,
כמבקר הפנים של השותפות לאחר אישור
הדירקטוריון .הממונה הארגוני על המבקר
הפנימי הוא יו"ר הדירקטוריון .מינויו של מר
דניאל שפירא ה ומלץ על ידי ועדת הביקורת של
השותף הכללי ואושר על ידי דירקטוריון השותף
הכללי.

דרך מינוי המבקר הפנימי

החובות  ,הסמכויות והתפקידים המוטלים על ניהול מערך הביקורת הפנימית ב שותפות  ,דיווח
להנהלת השותף הכללי וועדת הביקורת ,באשר
המבקר הפנימי
לממצאי הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו.
סמכויותיו הן לבדוק כל דבר במסגרת הנושאים
שי וגדרו בתוכנית עבודתו .למבקר תהיה גישה
בלתי מוגבלת לרשומות השותפות ונכסיה .נושאי
הביקורת יקבעו על פי המלצת המבקר והנהלת
השותף הכללי ובהחלטת ועדת הביקורת .
הממונה הארגוני על המבקר הפנימי

הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינ ו מנכ"ל
השותף הכללי .

תכנית העבודה

תכנית העבודה של המבקר הפנימי לשנת 2021
כוללת ביקורת פנימית בנושא פיקוח על חברות
הפורטפוליו של השותפות

ביקורת של תאגידים מוחזקים

תכנית העבודה לא תכלול ביקורת של תאגידים
מוחזקים .
היקף ההעסקה של מבקר הפנים טרם

היקף העסקה
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נקבע .

עריכת הביקורת -תקנים מקצועיים

המבקר יערוך את ביקורתו בהתאם להוראות חוק
הביקורת הפנימית ועל פי התקנים המקצועיים
וההנחיות המתפרסמות באמצעות "המועצה
המקצועית" של לשכת המבקרים הפנימיים
בישראל  .לדעת הדירקטוריון ,המבקר הפנימי
עומד בדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים וזאת
בשים לב למקצועיותו של המבקר ,כישוריו,
ניסיונו ,היכרותו עם השותפות והאופן בו הוא
עורך  ,מגיש ומציג את ממצאי הביקורת הנערכים
על ידו .

גישה למידע

לא הוגבלה גישת המבקר הפנימי לחומרים
ומסמכים הרלוונטיים לפעילותו .דירקטוריון
השותף הכללי הנחה את הנהלת השותף הכללי
לאפשר למבקר הפנימי גישה לכל נכס ו/או מסמך .

דין וחשבון המבקר הפנימי

כל ממצאי הביקורת יסוכמו באמצעות דין וחשבון
בכתב ,בו מפרט המבקר את ממצאי הביקורת,
ליקויים שנמצאו על  -ידו ,המלצות לתיקון
הליקויים ותגובות הגורמים המבוקרים .מעקב
אחר תיקון הליקויים מבוצע בהתאם לתוכנית
העבודה אשר תאושר על ידי ועדת הביקורת .דוח
המבקר הפנימי בנושא סקר הערכת סיכונים יוגש
בכתב ליו"ר ועדת הביקורת ,לחברי ועדת
הביקורת ולהנהלת השותף הכללי .

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי

להערכת חברי הדירקטוריון פעילות המבקר
הפנימי טובה ,היקף ,אופי ורציפות פעילות
המבקר הפנימי ותכנית עבודתו הינם סבירים
בנסיבות העניין ויש בהם בכדי להגשים את
מטרות הביקורת הפנימית בשותפות .

תגמול

תגמול המבקר הפנימי יהיה באמצעות תשלום
שכר טרחה בהתאם לתקציב השעות שנקבע עמו,
בכפוף לתעריף שעתי מוסכם .

ה  .רואה החשבון המבק ר בשותפות
רואי החשבון המבקרים של ה שותפות הם משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן
 PWCישראל להלן הוצאות שכר הטרחה בשנ ים  2020ו  2021 -ביחס לשותפות :
שירותי ביקורת ,שירותים שירותים נוספים ,כולל תיאור סה"כ
הקשורים לביקורת ,לרבות השירותים האמורים ומהותם
הקשורים
מס
שירותי
לביקורת*
שנת 2020

אלפי ש "ח

אלפי ש "ח

תיאור

אלפי ש "ח

60

-

-

60
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שנת 2021

15

125

גיא רוזן  -יו"ר דירקטור י ו ן

ייעוץ מיסים

חנן שניידר – מנכ"ל

 20במרץ 2022 ,

18

140

פרק ג' – דוחות כספיים לשנת 2021

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
דוח שנתי 2021

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
דוח שנתי 2021

תוכן העניינים

ד ף
דוח רואה החשבון המבקר

2

הדוחות הכספיים  -בשקלים חדשים:
דוח על המצב הכספי

3

דוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

4

דוח על השינויים בהון השותפות

5

דוח על תזרימי המזומנים

6

ביאורים לדוחות הכספיים

7-34

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת (להלן  -השותפות) לימים  31בדצמבר
 2021ו 2020-ואת דוחות רווח או הפסד ,הדוחות על הרווח הכולל ,הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים
לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים .דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של השותפות.
אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של
רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים
ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו
על ידי הדירקטוריון וההנהלה של השותפות וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו
מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של השותפות לימים 31
בדצמבר  2021ו 2020-ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו
באותם תאריכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב:
 .1לאמור בביאור 1ד' לדוחות הכספיים .פעילותה של השותפות כרוכה בהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של סיכון
כספי ואי וודאות.
 .2לאמור בביאור 2י' בדבר שינוי מדיניותה החשבונאית של השותפות בדבר אופן מדידת דמי הצלחה לשותף הכללי.

תל-אביב,
 20במרס 2022

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,דרך מנחם בגין  ,146תל-אביב ,ישראל ,ת.ד  ,7187תל-אביב 6107120
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,972-3-7954556+ :

מילניום פוד-שותפות מוגבלת
דוחות על מצב הכספי

ביאור

 31בדצמבר
2021
אלפי ש"ח

2020

נכסים
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
פקדונות לזמן קצר
ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
מילניום פוד-טק ניהול בע״מ -השותף הכללי בשותפות -חשבון
שוטף
מילניום פוד-טק נאמנויות בע״מ  -חשבון שוטף
נכסים שאינם שוטפים:
רכוש קבוע
הוצאות מראש לזמן ארוך
השקעות המטופלות לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד

8
9
11

12

סך נכסים
התחייבויות והון השותפים
התחייבויות שוטפות:
התחייבות בגין השקעה באלף פארמס
ספקים
זכאים ויתרות זכות
מילניום פוד-טק ניהול בע״מ -השותף הכללי בשותפות -חשבון
שוטף

30,211
176
16
9,907

55,490
279
2,913

*
272
40,582

*
218
58,900

27
49
89,353
89,429
130,011

15
59
58,870
58,944
117,844

1,244
24
609

10
459

518
2,395

469

התחייבויות שאינן שוטפות:
מילניום פוד-טק ניהול בע״מ -השותף הכללי בשותפות
התחייבות מסים נדחים
סך התחייבויות

2,575
2,033
7,003

**3,581
**5,798
9,848

הון השותפות
סך ההתחייבויות והון השותפות

123,008
130,011

**107,996
117,844

10

* מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
תאריך אישור הדוחות הכספיים 20 :במרץ.2022 ,

גיא רוזן
יו"ר דירקטוריון

חנן שניידר
מנכ"ל

אורן עטיה
סמנכ"ל כספים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח

ביאור

הכנסות
שערוך השקעות שמטופלות בשווי הוגן
שערוך מכשירים פיננסים דרך רווח
והפסד
הכנסות מימון
סה"כ הכנסות

-

31,005

12

48
122
170

*22
31,027

הוצאות
הוצאות מדמי הצלחה וניהול לשותף הכללי
הנהלה וכלליות
שערוך השקעות המטופלות בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
שערוך מכשירים פיננסים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד
הוצאות מימון
סה"כ הוצאות

13

345
5,636

**3,959
*2,076

12

8,715

-

94
14,790

*17
90
6,142

רווח (הפסד) לפני מסים על הכנסה

()14,620

24,885

הכנסות (הוצאות) מסים על הכנסה

3,765

(**)5,798

רווח (הפסד) נקי לשנה

()10,855

19,087

רווח (הפסד) כולל לשנה

()10,855

19,087

()0.14
()0.14

**0.52
**0.51

15

רווח (הפסד) ליחידת השתתפות:
רווח (הפסד) בסיסי ליחידת השתתפות
רווח (הפסד) בסיסי ליחידת השתתפות
*סווג מחדש
** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
דוחות על השינויים בהון השותפות
השותף הכללי -
מילניום פוד-טק ניהול בע"מ

השותף המוגבל -
מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ
קרן הון
תשלום מבוסס
השקעות בהון
יתרת רווח
מניות
השותפות
יתרת רווח
אלפי ש"ח

השקעות בהון
השותפות

סך הכל

יתרה ליום  1בינואר 2020
תנועה במהלך שנת :2020
תמורה מהנפקת יחידות
השתתפות בניכוי הוצאות הנפקה

-

3

-

-

*

3

-

87,861

738

-

-

88,599

תשלום מבוסס מניות
רווח השנה

**19,085

-

307
-

2

-

307
**19,087

יתרה ליום  31בדצמבר 2020
תנועה במהלך שנת :2021
מימוש כתבי אופציה
תמורה מהנפקת יחידות
השתתפות בניכוי הוצאות הנפקה

**19,085

87,864

1,045

2

*

**107,996

-

497

()184

-

-

313

-

23,898

-

-

-

23,898

תשלום מבוסס מניות
הפסד השנה

()10,853

-

1,656
-

()2

-

1,656
()10,855

יתרה ליום  31בדצמבר 2021

8,163

112,259

2,517

-

*

123,008

*מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח.
** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
דוחות על תזרים המזומנים
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש”ח
**19,087
()10,855

רווח (הפסד) כולל לתקופה
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
שערוך בגין השקעה בחברות לפי שווי הוגן
מסים נדחים
שערוך בגין השקעה בנכסים פיננסים לפי שווי הוגן
פחת
תשלום מבוסס מניות
ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה
עלייה בהוצאות מראש
קיטון (גידול) ביתרת מילניום פוד-טק נאמנויות בע״מ –
חשבון שוטף
גידול בספקים
עלייה (ירידה) ביתרת מילניום פודטק ניהול בע"מ -
צדדים קשורים – השותף הכללי **
עלייה בזכאים ויתרות זכות
סך מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

8,715
()3,765
()48
11
1,656
151
()38

()31,005
**5,798
()21
2
307
()235
()104

71
14

63
10

()714
144
()4,658

**3,581
430
()2,087

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
השקעה בחברות המטופלות לפי בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
רכישות נכסים פיננסים דרך רווח והפסד ,נטו
ריבית שהתקבלה במזומן
פקדונות לזמן קצר
רכישות רכוש קבוע
סך מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()37,954
()7,126
185
()16
()23
()44,934

()21,859
()2,911
*19
()17
()24,768

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
תמורה מהנפקת יחידות השתתפות בניכוי הוצאות הנפקה

24,000

82,345

תמורה ממימוש כתבי אופציה

313

-

סך מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

24,313

82,345

גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים

()25,279

55,490

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

55,490

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

30,211

55,490

נספח ב' – פעילות שאינה במזומן
השקעה בחברה המטופלת בשיטת שווי הוגן דרך רווח והפסד

1,244

6,005

הנפקת אופציות לחתמים

-

738

התחייבות בגין הוצאות הנפקה

226

29

125

278

תמורה מהנפקה שיועדה להוצאות הנאמן
*סווג מחדש
** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים
באור - 1

כללי:
א .מילניום פוד-טק  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות" ו/או "השותפות המוגבלת") נוסדה על
פי הסכם ייסוד שותפות מוגבלת מיום  17במרץ  ,2019בין מילניום פוד-טק ניהול בע"מ (להלן:
"השותף הכללי") מצד אחד ובין מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ (להלן" :השותף המוגבל"
ו/או "הנאמן") מצד שני .בידי הנאמן והשותף המוגבל ,זכויות שונות בשותפות המוגבלת,
מכוח הסכם נאמנ ות הוא משמש כנאמן בגין זכויות אלה עבור בעלי יחידות ההשתתפות וזאת
תחת פיקוחו של המפקח .למפקח הוענק בפקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה1975-
(להלן – "פקודת השותפויות" ו/או "הפקודה") ובהסכם סמכויות פיקוח מסוימות .השותפות
נרשמה ביום  2באפריל  2019לפי פקודת השותפויות .בהתאם לסעיף (61א) לפקודת
השותפויות הסכם השותפות מהווה את תקנון השותפות המוגבלת .כתובת משרדה הרשום
של השותפות הינו שד' רוטשילד  ,49תל אביב.
ב .השותף הכללי בשותפות מחזיק בכ 0.01%-מהשותפות .עיקר עיסוקו של השותף הכללי הינו
ניהול השותפות המוגבלת .השותף המוגבל בשותפות מחזיק בכ 99.99%-מהון השותפות.
השותף המוגבל משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות.
ג.

מטרת השותפות הינה לעסוק ,בעצמה ו/או באמצעות תאגידים מוחזקים ,במחקר ופיתוח.
השותפות תעסוק בתחום המחקר והפיתוח ו/או הפיתוח בתחום הפודטק ,לרבות מחקר ו/או
פיתוח של תחליפי מזון ,יצור מזון חדשני ,טכנולגיית המידע בתחום הפודטק ו/או מוצרים
קשורים .השותפות תעסוק בתחום האמור ,בין היתר ,באמצעות השקעה בחברות פורטפוליו.
בנוסף ,השותפות רשאית לעסוק בתחום האמור באמצעות השקעה בפרויקטים נוספים של
מחקר ו/או פיתוח ,לרבות השקעה בחברות נוספות העוסקות בתחומים האמורים אף אם לא
הוגדרו במפורט בהסכם השותפות וזאת לתקופה של שלוש שנים שתחל במועד הרישום
למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות .כמו כן ,לאחר חלוף תקופת שלוש השנים
כאמור ,תהיה השותפות רשאית ,בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות
ההשתתפות ,אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים ,להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא
הוגדרו ב הסכם השותפות .יצוין כי סכום ההשקעה הראשונה של השותפות בחברת
הפורטפוליו הקיימת ובחברות נוספות ,לא יעלה על  40%מסך נכסי השותפות על פי דוחותיה
הכספיים האחרונים במועד ההשקעה בתוספת תמורות גיוסים שביצעה השותפות ממועד
הדוחות הכספיים האמורים.

ד .פעילותה של השותפות כרוכה בדרגה גבוהה של סיכון כספי ואי-וודאות .לצורך המשך
פעילותה של השותפות בתחום מחקר ופיתוח ,פועלת השותפות לגייס מימון ממקורות שונים
כגון גיוסי הון ו/או מימון ו/או הכנסת משקיעים נוספים לשותפות .פעילות השותפות מותנית
בהשגת מקורות מימון הדרושים לפעילותה .להערכת הנהלת השותף הכללי של השותפות,
ביכולתה של השותפות לגייס מקורות מימון כאמור.
ה .בכוונת השותפות לבצע השקעות בחברות מחקר ופיתוח בעלות פוטנציאל לתשואה
משמעו תית אשר תסייע בפיתוחן ותפעל למימוש מוצלח של השקעותיה אם באמצעות ביצוע
אקזיט (מכירה או הנפקה לציבור) או באמצעות פיתוח וגידול של עסקי חברות הפורטפוליו
והשבחת ערכן .השותפות נדרשת לגיוסי הון על מנת להשקיע השקעות נוספות ולהמשך
תמיכה בהשקעות הקיימות .ביום  15ביולי  2020השלימה השותפות גיוס הון על פי תשקיף
באמצעות הנפקת יחידות השתתפות שלה בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן:
"ההנפקה").
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מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים (המשך)
באור - 1

כללי(המשך):
ו.

בסוף חודש דצמבר  ,2019התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף הקורונה
 ,COVID-19אשר התפשטה במהירות ברחבי העולם מתחילת  ,2020וגרמה לאי-ודאות
בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי עצום בעקבות השבתת עסקים רבים ,האטה בייצור ,עיכוב
במשלוחים והשבתה חלקית של התחבורה הפנים-ארצית והבינלאומית (להלן – משבר נגיף
הקורונה) .כחלק מההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה ,מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות
שונות על האוכלוסייה ,ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות ,תוך צמצום היציאה למרחב
הציבורי ,הגבלת נוכחות כוח אדם במקומות עבודה ועוד .למגבלות אלה הייתה השפעה
ישירה על ענפים שונים במשק.
במדינת ישראל התפרצו במהלך השנים  2020ו 2021-ארבעה "גלים" של נגיף הקורונה.
בעקבותיהם ננקטו על ידי המדינה צעדים מסוגים שונים אשר כללו הטלת סגרים ,הגבלות על
תנועה והתקהלות והגבלות על פיחת מקומות מסר .עם זאת ,מבצע החיסונים הנרחב שנערך
בישראל הביא להסרה בהדרגה ובאופן חלקי של עיקר המגבלות .כיום ,ברוב ענפי
המשק בישראל מתקיימת פעילות עסקית ,בכפוף למגבלות מסוימות ,כאשר תרבות הפנאי
מתקיימת תחת מתווה "התו הירוק".
עם זאת ,במדינות אחרות בעולם משבר נגיף הקורונה עדיין נמשך .בחלק ממדינות העולם
מגפת הקורונה ממשיכה להתפשט אף בימים אלה ,ובמדינות מסוימות בהן הושגה שליטה
מסוימת על התפשטות מגפת הקורונה טרם הוסרו מגבלות התקהלות ומגבלות מסוימות
שהוטלו על ענפי המסחר והתיירות.
למועד פרסום הדוח ,להערכת השותפות ,עסקי השותפות ותוצאותיה לא הושפעו באופן
מהותי לרעה מהתפשטות נגיף הקורונה ,אם בכלל ,ובכלל זה ,לא ניכרות התפתחויות או
השפעות מהותיות על עסקי השותפות ,לרבות בהיבט נזילות ,מצב פיננסי ומקורות המימון
שלה.

באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית:
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים:
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של השותפות לימים  31בדצמבר  2021ו 2020-ולכל אחת מהשנים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2021ו ,2020-מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר
פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ( International Accounting
( )Standard Boardלהלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

ב.

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של השותפות נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית
העיקרית בה פועלת אותה ישות (להלן  -מטבע הפעילות).הדוחות הכספיים של השותפות
מוצגים בש"ח ,שהוא מטבע הפעילות של השותפות .עסקאות הנקובות במטבע חוץ
נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר ההכרה
הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח
למטבע הפעילות ל פי שער החליפין במועד זה .הפרשי שער ,נזקפים לרווח או הפסד.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי
שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו
נקבע השווי ההוגן.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ג.

מזומנים ושווי מזומנים
במסגרת הדוחות על תזרימי המזומנים ,כוללים המזומנים ושווי מזומנים :מזומנים בבנק,
פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ,השקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה
ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על  3חודשים.

ד .נכסים פיננסיים:
ביום  1בינואר  ,2018נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי " 9מכשירים פיננסיים".
 )1סיווג
השותפות מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות :נכסים פיננסיים בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד ,ונכסים פיננסיים בעלות מופחתת .הסיווג תלוי במודל העיסקי שבו
מוחזקים הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם.
עבור נכסים הנמדדים בשווי הוגן ,שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד.
א)

נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים
במסגרת מודל עיסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת
לגבות תזרימי מזומנים חוזיים ,וכן התנאים החוזיים שלהם מספקים
זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית
בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים ,פרט לחלויות לתקופה של יותר מ-
 12חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,המסווגות כנכסים
שאינם שוטפים .הנכסים הפיננסיים בעלות מופחתת של החברה/הקבוצה
כלולים בסעיפים" :חייבים ויתרות חובה"" ,מזומנים ושווי מזומנים" וכן
"הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך" המופיעים בדוח על המצב הכספי.

ב)

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח רווח או הפסד
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הינם נכסים פיננסיים שאינם
מסווגים באחת מהקטגוריות האחרות .הם מסווגים כנכסים שאינם
שוטפים ,אלא אם ההנהלה מתכוונת לממש את ההשקעה בהם תוך תקופה
של עד  12חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,או שתאריך
הפדיון שלהם אינו עולה על  12חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב
הכספי ,ואז הם מסווגים כנכסים שוטפים.

 )2הכרה ומדידה
רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי השותפות במועד
סליקת העסקה ,שהינו המועד בו הנכס נמסר לשותפות או נמסר על ידי השותפות.
ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה ,עבור כל הנכסים
הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן ,והוצאות העסקה נזקפות לרווח או
הפסד .נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או
הועברו ,והישות העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות בגין הבעלות על נכסים
אלה .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן.
רווחים או הפסדים ,הנובעים משינויים בשוויים ההוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך
רווח או הפסד מוצגים ברווח או הפסד במסגרת " שערוך ניירות ערך סחירים בשווי הוגן
דרך רווח והפסד " בתקופה בה נבעו.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של השותפות ,ראו ביאור .11
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה .הון השותפים:
יחידות השתתפות רגילות של השותפות מסווגות כהון השותפים.
כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות שיונפקו אשר סכום תוספת המימוש
שתתקבל תחושב במטבע הפעילות של השותפות (וכמות היחידות ההשתתפות שתונפק
בעת מימושם ,קבועים וידועים) ,מסווגות במסגרת הון השותפים ככתבי אופציה.
עלויות עסקה תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת יחידות השתתפות או כתבי אופציה
חדשים מוצגות בהון השותפים כניכוי מתקבולי ההנפקה.
ו.

ישות השקעה:
סעיף  31ל, IFRS 10 -קובע כי ישויות השקעה אינן מאחדות דוחות של ישויות בנות שלהן,
כי אם מודדות את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתאם להוראות .IFRS 9
 IFRS 10מגדיר גם פרמטרים בהם נדרשת שותפות לעמוד על מנת לעמוד בהגדרת
"ישות השקעה" .לאור אופי פעילות השותפות ,ובהסתמך על הגדרת ישות השקעה ב-
, IFRSהשותפות מהווה ישות השקעה.
השותפות עומדת בתנאים שנקבעו ב IFRS 10-לצורך הגדרתה כישות השקעה:
 )1השותפות משיגה כספים ממשקיע אחד או יותר ,על מנת לספק למשקיעים אלו שירותי
ניהול השקעות.
 )2השותפות מתחייבת למשקיעים בה כי מטרתה העיסקית היא להשקיע כספים אך ורק
עבור תשואות מעליית ערך הונית.
 )3השותפות משקיעה במספר השקעות  -השותפות השלימה השקעה בשלוש חברות
פורטפוליו.
 )4השותפות מודדת את הביצועים של השקעותיה על בסיס שווי הוגן.
 )5לשותפות מדיניות מימוש ברורה של השקעותיה:
א)

במידה וגובה השערוך בחברת המטרה עלה על פי  10מגובה השקעה ,תפעל
השותפות לממש את השקעתה בחברת המטרה .מימוש השקעה יכול להיות
באמצעות הנפקה של חברת המטרה או מכירה של חברת המטרה ,או שילוב
של שניהם ("מימוש השקעה") .במידה שלא ניתן לבצע הנפקה ו/או מכירה,
תפעל השותפות להכנסת שותף אסטרטגי ,על מנת שיסייע במימוש ההשקעה
כפי שצוין לעיל.

ב)

במידה וחברת המטרה מגיעה לבגרות ואף מתחילה לחלק דיבידנדים ,ולא ניתן
לממש את החזקות השותפות בה באמצעות הנפקה ו/או מכירת חברת המטרה,
תפעל השותפות למכור את חלקה בחברת המטרה במסגרת השוק המשני
(.)secondary

ג)

לאחר חמש שנים מיום ההשקעה ,תבצע השותפות בחינה ביחס לנאותות
המשך החזקת המניות בחברת המטרה .במידה שהשותפות תגיע למסקנה
שלא כדאי להמשיך ולהחזיק את מניות חברת המטרה ,תפעל השותפות לממש
את החזקותיה .להלן מספר דוגמאות בהן תקבע השותפות שלא כדאי להמשיך
ולהחזיק בחברת המטרה (אין המדובר ברשימה סגורה):
• חברת המטרה רחוקה מאוד משלב המאפשר לבצע מימוש השקעה.
• בעלי המניות האחרים של חברת המטרה אינם מעוניינים במימוש
השקעה והשותפות סבורה שחברת המטרה הגיעה לשווי אשר משקף
את הפוטנציאל שלה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ד)

השותפות שומרת לעצמה את האפשרות ,במקרים שבהם ניתן לממש את
השקעה להמשיך ולהחזיק בחברת המטרה ,אם להערכתה ,חברת המטרה
טרם מימשה את מלוא פוטנציאל השווי שלה.
השותפות סוברת שהיא מהווה ישות השקעה ועל כן מודדת את השקעותיה
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

ז.

רווח ליחידת השתתפות
חישוב הרווח הבסיסי ליחידת השתתפות מבוסס ככלל ,על הרווח או ההפסד הניתן לחלוקה
לבעלי יחידות ההשתתפות הרגילות  ,המחולק בממוצע המשוקלל של מספר יחידות
ההשתתפות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה.
בחישוב הרווח או ההפסד המדולל ליחידת השתתפות מתאמת השותפות את הרווח או
ההפסד ,המיוחס לבעלי יחידות ההשתתפות הרגילות של החברה ,ואת הממוצע המשוקלל
של מספר יחידות ההשתתפות הרגילות הקיימות במחזור ,בגין ההשפעות של כל יחידות
ההשתתפות הרגילות הפוטנציאליות המדללות ,כדלהלן:
לממוצע המשוקלל של מספר יחידות ההשתתפות הרגילות הקיימות במחזור מתווסף
הממוצע המשוקלל של מספר יחידות ההשתתפות הרגילות הנוספות שהיו קיימות במחזור
בהנחה שכל יחידות ההשתתפות הרגילות הפוטנציאליות המדללות הומרו.
יחידות ההשתתפות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק כאשר השפעתן הינה
מדללת.

ח .תשלום מבוסס יחידות השתתפות
השותפות מפעילה מספר תוכניות לתשלום מבוסס יחידות השתתפות לעובדים ,המסולק
במכשירים הוניים של השותפות הקבוצה ,שבהן השותפות מקבלת שירותים מעובדים
בתמורה למכשירים הוניים (אופציות) של השותפות .שוויים ההוגן של השירותים
המתקבלים מהעובדים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה בדוח רווח או הפסד .סך
הסכום הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות:
• תוך התחשבות בתנאי ביצוע שהינם תנאי שוק (לדוגמא ,מחיר מניה של הישות);
• ללא התחשבות בהשפעת תנאי שירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי שוק
(( )non-market vesting conditionsלדוגמא ,עמידה ביעדי רווחיות ומכירות
והמשך עבודה בחברה למשך תקופה מסוימת); וכן
• תוך התחשבות בהשפעת תנאים כלשהם שאינם תנאי הבשלה (לדוגמא ,דרישה
מהעובדים לחסוך).
תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות
הצפויות להבשיל .סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה ,שהיא התקופה שבה
נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס יחידות
השתתפות .לכן מתבצעת הערכה של השווי ההוגן במועד ההענקה למטרת הכרה בהוצאה
במהלך התקופה שבין מועד תחילת מתן השירותים למועד ההענקה.
בכל תאריך דוח על המצב הכספי ,מעדכנת השותפות את אומדניה בנוגע למספר
האופציות הצפויות להבשיל ,בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק ,ומכירה
בהשפעת השינוי בהשוואה לאומדנים המקוריים ,אם קיים ,בדוח רווח או הפסד ,ובהתאמה
מקבילה בהון.
בעת מימוש האופציות ,החברה מנפיקה יחידות השתתפות חדשות .התקבולים ,בניכוי
עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין ,נזקפים להון השותפות (ערך נקוב) ולפרמיה על
מניות.
11

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים (המשך)
באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ככל שקיימת חבות של השותפות לתשלום ביטוח לאומי בגין האופציות במועד הבשלתן או
מימושן ליחידות השתתפות ,חבות זו מהווה חלק אינטגרלי מההענקה עצמה ומטופלת
כהענקה המסולקת במזומן הנמדדת בשווי הוגן מחדש בתום כל תקופת דיווח עד לסילוקה,
כאשר שינויים בשווייה ההוגן מוכרים ברווח או הפסד.
ט .מסים שוטפים ונדחים
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים נדחים .המסים מוכרים בדוח רווח או הפסד.
הנהלת השותפות בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת לצורכי
מס ,בהתאם לדיני המס הרלבנטיים ,ויוצרת הפרשות בהתאם לסכומים הצפויים להיות
משולמים לרשויות המס.
השותפות מכירה במסים נדחים ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים בין
הסכומים של הנכסים וההתחייבויות ,הכלולים בדוחות הכספיים ,לבין הסכומים שיובאו
בחשבון לצורכי מס.
י.

שינוי מדיניות
במהלך שנת  ,2021החליטה הנהלת השותפות לשנות את מדיניותה החשבונאית לאופן
מדידת דמי הצלחה לשותף הכללי.
במהלך התקופה של  12החודשים שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2021החליטה הנהלת
השותפות לשנות את מדיניותה החשבונאית לאופן מדידת דמי ההצלחה לשותף הכללי.
בהתאם למדיניותה הקודמת ,הכירה החברה בהפרשה ובהוצאה לדמי ההצלחה לפי הערך
הצפוי לתשלום לשותף הכללי בעת מימוש ההשקעות ,תוך הבאה בחשבון ,בין היתר ,את
פרק הזמן הצפוי עד למועד מימוש ההשקעה .בהתאם למדיניות החשבונאית החדשה,
ההפרשה מוכרת במלואה ,בלא התחשבות בתקופת הזמן שצפויה לחלוף עד למימוש
ההשקעה.
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באורים לדוחות הכספיים (המשך)
באור - 2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
להלן השפעת השינוי האמור במדיניות החשבונאית על נתוני תקופות הביניים של 12
החודשים המסתיימים ביום  31בדצמבר  2021ועל נתוני ההשוואה:

שנה
שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2020
(מבוקר)
אלפי ש"ח
ההשפעה על דוחות רווח או הפסד:
ההשפעה על הרווח (הפסד):
א)
הרווח (ההפסד) לתקופה בהתאם למדיניות
הקודמת *
השפעת השינוי במדיניות החשבונאית לאופן מדידת
דמי ההצלחה לשותף הכללי :
קיטון (גידול) בהוצאות מדמי הצלחה וניהול
לשותף הכללי
בניכוי המס המתייחס
הרווח (ההפסד) לתקופה כמדווח במידע הכספי
לתקופת ביניים זו
ייחוס השפעת השינוי על סך הרווח (הפסד) לתקופה:
לשותף המוגבל של השותפות:
הרווח (ההפסד) לתקופה ,המיוחס לשותף
המוגבל של השותפות ,כפי שדווח בהתאם
למדיניות הקודמת *
השפעת השינוי במדיניות החשבונאית לאופן
מדידת דמי ההצלחה לשותף הכללי
הרווח (הפסד) לתקופה ,המיוחס לשותף המוגבל של
השותפות ,כמדווח במידע הכספי לתקופת
ביניים זו

21,296

()2,869
660
19,087

21,294
()2,209
19,085

שנה שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2020
(מבוקר)
אלפי ש"ח
ב) ההשפעה על הרווח (הפסד) ליחידת השתתפות המיוחס
לשותף המוגבל של השותפות:
רווח בסיסי ליחידת השתתפות ,כפי שדווח בהתאם למדיניות
הקודמת *
השפעת השינוי במדיניות החשבונאיתלאופן מדידת דמי
ההצלחה לשותף הכללי:
רווח בסיסי ליחידת השתתפות כמדווח במידע הכספי לתקופת
ביניים זו
רווח מדולל ליחידת השתתפות ,כפי שדווח בהתאם למדיניות
הקודמת *
השפעת השינוי במדיניות החשבונאית למדידת לאופן מדידת דמי
ההצלחה לשותף הכללי
רווח מדולל ליחידת השתתפות כמדווח במידע הכספי לתקופת
ביניים זו
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0.58
()0.06
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0.57
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
כפי שדווח בעבר

השפעת היישום
למפרע
אלפי ש"ח

כמדווח במידע
הכספי לתקופת
ביניים זו

השפעה על הדוחות על המצב הכספי:
דוח על המצב הכספי ליום  31בדצמבר
( 2020מבוקר):
ההשפעה על נכסים והתחייבויות:
מילניום פודטק ניהול בע"מ -
צדדים קשורים – השותף הכללי
מסים נדחים

6,458

3,581
()660

3,581
5,798

ההשפעה על ההון -
הון שותפות
סך ההון

110,917
110,917

()2,921
()2,921

107,996
107,996

ביאור - 3

אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים:
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים והנחות המשפיעים על יישום
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות .שינויים
באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך הדיווח ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי השותפות ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם
של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
א .השקעות המטופלות לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד
השקעות בחברות מוחזקות מתוקף מעמדה של החברה כישות השקעה .השקעות החברה
בחברות מוחזקות מוצגות לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים
לרווח או הפסד .השווי ההוגן נקבע בהתאם למחיר מצוטט בשוק ו/או בעזרת מעריכי שווי
חיצוניים בלתי תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות מקובלות
להערכה והנחות לגבי אומדנים שונים ,לרבות של תזרימי המזומנים העתידיים מהוונים לפי
שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים .אורך חיי החברות,
סטיית התקן ,מכפיל שווי ,מרכיב אי הסחירות ואומדן שיעור היוון מתאים לשווים אלו .לעתים,
נקבע השווי ההוגן ב התייחס לעסקאות גיוס הון שנעשו לאחרונה בהשקעות אלו .שינויים
באומדן תזרימי מזומנים עתידיים ובאומדן שיעורי היוון בהתחשב בהערכת סיכונים כגון סיכון
נזילות ,סיכון אשראי ותנודתיות ,עשויים להשפיע על השווי ההוגן של נכסים אלו .ראה פרטים
נוספם בדבר השווי ההוגן של ההשקעות בביאור . 12
ב .התחייביות מסים נדחים
התחייביות מסים נדחים מוכרות בגין הפרשים זמניים אשר נוצרו משערוך ההשקעות
המטופלות בשיטת השווי הוגן דרך רווח או הפסד .נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע
את סכום התחייבות המסים הנדחים.
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באורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור - 4

מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:
א.

גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות השותפות חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון ריבית
וסיכון מחיר) וסיכון נזילות .תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של השותפות מתמקדת בפעולות
לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של השותפות.
 )1סיכוני שוק
סיכון מחיר
לשותפות החזקה בניירות ערך סחירים ובהשקעות בחברות מוחזקות ,המסווגים
כנכסים פיננסיים ,הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .לשותפות סיכון מחיר בגין
שינויים בשווים של הנכסים הפיננסיים כאמור .כמו כן ,ההשקעות אותם מבצעת
השותפות הינן בעלות סיכון עסקי וכלכלי .לפיכך ,עשויים לחול שינויים מהותיים בשווין
של השקעות אלו.
.
 )2סיכונן נזילות
השקעות השותפות בחברות מוחזקות הינן ברובן השקעות בחברות לא נסחרות.
לפיכך ,לשותפות סיכון כי ההשקעות כאמור לא יהיו ניתנות למימוש לסכומים נזילים
בטווח הקצר.

ב.

סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן
המכשירים הפיננסיים המוצגים בדוח על המצב הכספי לפי שווי הוגן מסווגים ,לפי קבוצות
בעלות מאפיינים דומים ,למדרג שווי הוגן כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנתונים ששימש
לקביעת השווי ההוגן:
רמה : 1מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה : 2נתונים ,מלבד מחירים מצוטטים שכלולים ברמה , 1שניתנים לצפייה עבור הנכס או
ההתחייבות ,במישרין או בעקיפין.
רמה : 3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש
בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
לעניין מדרג שווי הוגן של ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד וההשקעות
המטופלות לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד ,ראה ביאורים  11ו 12-בהתאמה.

באור - 5

הון השותפות:
א .כללי
ההון הראשוני של השותפות המוגבלת מורכב מסכום של  1,000דולר ( 3,456ש"ח)  .סכום
זה מורכב מ 999.9-דולר ( 3,455.7ש״ח)שהעביר השותף המוגבל ו 0.1 -דולר ( 0.3ש״ח)
שהעביר השותף הכללי ,וכן;
הסכומים שהוכנסו על ידי השותף המוגבל בתאריך ההשלמה ,להלן:בניכוי הוצאות הנפקה
בסך של כ 2,064-אלפי ש"ח ,בניכוי השקעה בחברת סבוריט בסך של  6,005אלפי ש"ח
ובניכוי כ 225 -אלפי ש"ח אשר הושארו בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות.
ביום  22ביולי 2020 ,הושלם הרישום למסחר של הניירות ערך הבאים:
 20,002,000 )1יחידות השתתפות (להלן " :היחידות" או " יחידות השתתפות" ) רשומות
על שם ללא ערך נקוב המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן)
בשותפות המוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות בנאמנות
ותחת הפיקוח של רו"ח שמעון אבנעים בתמורה ל 21,002,100-ש''ח.
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הון השותפות (המשך):
 5,000,500 )2יחידות השתתפות רשומות על שם ללא ערך נקוב המקנות זכות
השתתפות בזכויות השותף המוגבל (הנאמן) בשותפות המוחזקות ומופעלות על ידי
השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות בנאמנות ותחת הפיקוח של רו"ח שמעון
אבנעים ,אשר נרכשו על ידי השותף הכללי ,מילניום פוד-טק ניהול בע"מ ,תמורת מזומן
קודם לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
בתמורה ל 5,000,500-ש''ח .היחידות אשר יירכשו על ידי השותף הכללי כאמור,
תהיינה חסומות.
 )3סך התמורה מהגיוס מסתכמת ל 26,002,600-ש''ח בניכוי עמלות הפצה והשקעה
בחברות סבוריט בע''מ כאמור בביאור 3א' לעיל בסך  6,005,300ש''ח ,הועבר לחשבון
הבנק של השותפות  18,425,040ש''ח.
במסגרת הצעה פרטית שהושלמה בחודש ספטמבר  ,2020הנפיקה השותפות לניצעים
יחידות השתתפות וכתבי אופציה (לא סחירים) (להלן" :ההצעה הפרטית") .כתבי האופציה
ניתנים למימוש תמורת תוספת מימוש של  1.65ש"ח לכתב אופציה במזומן עד ליום 22
בספטמבר  .2021התמורה שהתקבלה בגין ניירות הערך שהונפקו במסגרת ההצעה
הפרטית האמורה הסתכמה לסך של כ 16,000 -אלפי ש"ח והועברה לשותפות בניכוי
הוצאות הנפקה בסך של  951אלפי ש"ח.
בחודש דצמבר  2020הנפיקה השותפות לציבור יחידות השתתפות וכתבי אופציה (סדרה
 )1על-פי התשקיף ודוח הצעת מדף מיום ( 6.12.2020להלן" :הצעת המדף") .כתבי
האופציה ניתנים למימוש תמורת תוספת מימוש של  1.65ש"ח לכתב אופציה במזומן עד
ליום  22בספטמבר  .2021התמורה שהתקבלה בגין ההנפקה האמורה הסתכמה לסך של
כ 52,200 -אלפי ש"ח והועברה לשותפות בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 1,876 -אלפי
ש"ח ובניכוי סך של כ 53 -אלפי ש"ח אשר הושארו בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות.
כספי תמורת ההנפקה המיידית (נטו) אשר התקבלו מההצעות על פי התשקיף ,ההצעה
הפרטית והצעת המדף ,בניכוי סך של  278אלפי ש"ח אשר הושארו בידי הנאמן עבור
הוצאות הנאמנות ובניכוי הוצאות הנפקה ,הושקעו על ידי השותף המוגבל בהון השותפות
המוגבלת.
ביום  11בינואר  ,2021מומשו  312,531כתבי אופציה ל 312,531-יחידות השתתפות לפי
מחיר מימוש של  1ש"ח.
ביום  19באוקטובר  ,2021אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות הקצאה פרטית של
 25,410,525יחידות השתתפות ללא ערך נקוב של השותפות יחד עם  25,410,525כתבי
אופציה לא סחירים אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת של השותפות
בתמורה לתוספת מימוש של  1.05ש"ח .כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך  18חודשים
ממועד הנפקתם .התמורה שהתקבלה בגין ההקצאה האמורה הסתכמה לסך של כ24,140-
בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ 15-אלפי ש"ח ובניכוי סך של כ 125 -אלפי ש"ח אשר
הושארו בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות.
כספי תמורת ההקצאה הפרטית (נטו) אשר התקבלו מההצעות על פי התשקיף ,ההצעה
הפרטית והצעת המדף ,בניכוי סך של  125אלפי ש"ח אשר הושארו בידי הנאמן עבור
הוצאות הנאמנות ובניכוי הוצאות הנפקה ,הושקעו על ידי השותף המוגבל בהון השותפות
המוגבלת.
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הון השותפות (המשך):
ב .אופציות לנושאי משרה ועובדים של השותף הכללי והשותפות
ביום  13ביולי 2020 ,אישר דירקטוריון השותפות ״תוכנית להקצאת אופציות לשנת 2020
של השותף הכללי והשותפות" (להלן :״התוכנית״ או ״תוכנית 2020״) .בתוכנית נקבע כי
היא כפופה למדיניות התגמול של השותפות כפי שתהיה מעת לעת.
מטרת התוכנית הינה לתגמל ולתמרץ נושאי משרה ועובדים של השותפות ו/או של השותף
הכללי ו/או של תאגידים קשורים של השותפות ,על מנת לתמרץ ,לשמר ולהגביר את
מאמציהם לפיתוח עסקי השותפות ,ולהגביר את הזדהותם עם השותפות ותאגידים קשורים
שלה.
בהתאם לתוכנית  ,2020אישר דירקטוריון השותף הכללי:
הקצאת  375,038כתבי אופציה לא סחירים ליו"ר דירקטוריון שותף הכללי ,מר גיא רוזן,
הקצאת  1,250,125כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל השותפות והשותף הכללי ,מר חנן
שניידר והקצאת  875,087כתבי אופציה לא סחירים לנושא משרה של השותפות (כל אחד
מהנ"ל" :הניצע") ,באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות
אחת ,באופן שהקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית.
הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים לעיל תעשה ,בהתאם לסעיף  102לפקודת מס הכנסה,
התשכ"א – ( 1961להלן" :פקודת מס הכנסה") במסלול רווח הון עם נאמן ,ויחולו עליה
הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.
להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה האמורים:
ניירות הערך המוצעים
כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה
הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות המימוש .למען הסר
ספק מובהר כי הקצאתם בפועל לא תצריך אישור נוסף של האסיפה הכללית .יחידות
המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה ,בכפוף לקבלת
אישור הבורסה ,והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות
ההשתתפות הרגילות הקיימות בהון השותפות.
עיקר תנאי כתבי האופציה
מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא  1ש"ח.
מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה.
כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור הדירקטוריון את
הקצאתם לניצע ("להלן" :מועד האישור") ,בשלוש מנות כדלקמן :מנה ראשונה של 1/3
מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  12חודשים ממועד האישור ,מנה שניה של 1/3
מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  24חודשים ממועד האישור ומנה שלישית של 1/3
מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  36חודשים ממועד האישור .לגבי אחד מהנצעים,
במקרה של פיטורים בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים ,או במקרה של התפטרות
מחמת הרעת תנאים מוחשית או נסיבות ביחסי הצדדים בהן לא ניתן לדרוש מהניצע
להמשיך בתפקידו ,תבשלנה  50%מכמות כתבי האופציה שטרם הבשילו (גם אם טרם חלפו
תקופות ההבשלה המנויות לעיל) ,כך שניתן יהיה לממשן במלואן החל ממועד סיום
ההתקשרות בין הצדדים.
בנוסף ,בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום  13ביולי  ,2020השותפות הקצתה 1,250,125
כתבי אופציה לא סחירים לחתמים אשר ניתנים למימוש ל  1,250,125יחידות השתתפות
במהלך תקופה בת  24חודשים ממועד ההנפקה.
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הון השותפות (המשך):
בנוסף ,דיר קטוריון השותף הכללי בשותפות אישר תוכנית להקצאת  3,750,375כתבי
אופציה לא סחירים .מובהר כי כתבי האופציה הלא סחירים אשר הוקצו ויחידות ההשתתפות
אשר תנבענה כתוצאה ממימושם ,חסומים בהתאם להנחיות החסימה של הבורסה.
רווחי והפסדי השותפות מתחלקים בין השותף המוגבל ובין השותף הכללי ,כך שהשותף
המוגבל יהיה זכאי ל 99.99% -מרווחי השותפות וישא ב 99.99% -מן ההפסדים של
השותפות ,והשותף הכללי יהיה זכאי ל 0.01% -מרווחי השותפות וישא ב 0.01% -מן
ההפסדים וכן בהוצאות והפסדים של השותפות המוגבלת ,אשר עקב ההגבלה על אחריות
השותף המוגבל ,לא ישא בהם השותף המוגבל .אולם ,בשום מקרה לא יהיה השותף המוגבל
חב בהתחייבויות השותפות ,אלא עד גובה הסכום שהוא השקיע בהון השותפות.
סכומים אשר יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים (לרבות אלו הנובעים
מהון השותפות המוגבלת ומרווחיה שלא חולקו) יהיה השותף הכללי רשאי ,אם ימצא זאת
לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים ,להשקיעם ,עד למימוש בהם למטרות שלשמן נועדו באופן
שימצא כמתאים ,ובלבד שהשקעות כאמור תיעשינה למטרת שמירה ,ככל האפשר ,על
הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות
המוגבלת.
נכון למועד חתימה על הדוח על המצב הכספי לא נקבעה מדיניות חלוקת רווחים בשותפות.
ביום  17בפברואר  ,2021אישרה האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות הקצאת
 1,000,000כתבי אופציה לא סחירים למר רוזן יו"ר הדירקטוריון השותף הכללי ,הקצאת
 364,091כתבי אופציה לא סחירים לגב' צור ,דירקטורית בלתי תלויה בשותף הכללי,
הקצאת  2,500,000כתבי אופציה לא סחירים למר שניידר ,דירקטור ומנכ"ל בשותף הכללי
ובשותפות ,והקצאת  1,456,365כתבי אופציה לא סחירים לשני ניצעים נושאי משרה
ועובדים בשותף הכללי ובשותפות ,שאינם דירקטורים ומנכ"ל ,באופן שכל כתב אופציה
כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת.
הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים לעיל תעשה ,בהתאם לסעיף  102לפקודת מס הכנסה,
התשכ"א – ( 1961להלן" :פקודת מס הכנסה") במסלול רווח הון עם נאמן ,ויחולו עליה
הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.
להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה האמורים:
עיקר תנאי כתבי האופציה
מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא  1.33ש"ח.
כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור הדירקטוריון את
הקצאתם לניצע ,בשלוש ( )3מנות כדלקמן :מנה ראשונה של  1/3מכתבי האופציה
המוקצים תבשיל בחלוף  12חודשים ממועד האישור ,מנה שניה של  1/3מכתבי האופציה
המוקצים תבשיל בחלוף  24חודשים ממועד האישור ומנה שלישית של  1/3מכתבי
האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  36חודשים ממועד האישור.
לגבי המנכ"ל ,מר חנן שניידר ,במקרה של פיטורים בנסיבות שאינן שוללות פיצויי פיטורים,
או במקרה של התפטרות מחמת הרעת תנאים מוחשית או נסיבות ביחסי הצדדים בהן לא
ניתן לדרוש מהניצע להמשיך בתפקידו ,תבשלנה  50%מכמות כתבי האופציה שטרם
הבשילו (גם אם טרם חלפו תקופות ההבשלה המנויות לעיל) ,כך שניתן יהיה לממשן
במלואן החל ממועד סיום ההתקשרות בין הצדדים.
כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש ,לרבות כתב אופציה שהבשיל ,יפקע ויבוטל במועד
המוקדם מבין( :א) תום שנתיים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי
האופציה שהוקצתה לאותו ניצע ,במסגרת כל הקצאת כתבי אופציה ספציפית; (ב) מועד
סיום יחסי העבודה או מועד סיום היחסים ,לפי הענין ,בין השותפות לבין הניצע ,אלא אם
פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות.
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התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות:
א .ניהול השותפות:
 )1השותף הכללי ינהל את השותפות המוגבלת ויהיה זכאי לקבל מהשותפות המוגבלת דמי
ניהול בסך של  25,000דולר (מחושב לפי שער דולר שלא יפחת מ 1 -דולר =  3.5ש"ח)
בתוספת מע"מ ,בכל חודש.
 )2השותף הכללי יישא מתוך דמי הניהול ,בשכר אשר ישולם לדירקטורים של השותף הכללי
שהינם בעלי שליטה בשותף הכללי ,יתר הוצאות השותפות המוגבלת (לרבות
לדירקטורים של השותף הכללי שאינם בעלי שליטה בשותף הכללי) ישולמו על ידי
השותפות המוגבלת.
)3

השותפות רשאית להעסיק במישרין עובדים או נושאי משרה אשר יתנו לשותפות
שירותים ובמקרה כאמור תישא השותפות במלוא עלות שכרם.

 )4השותפות תשלם לשותף הכללי תמורת סיוע לטיפול בהכנת ההצעה הראשונה לציבור
ובכל הנפקה נוספת ( ציבורית או פרטית) של ניירות ערך של השותפות (יחידות
השתתפות ,כתבי אופציה ,אגרות חוב וכיו"ב) סכומים כדלקמן:
בגין כל גיוס שבו סכום התמורה המיידית עד  5מיליון ש"ח  40 -אלפי דולר.
בגין כל גיוס שבו סכום התמורה המיידית עולה על  5מיליון ש"ח 60 -אלפי דולר.
סך הכל שילמה השותפות לשותף הכללי בגין שירותים אלו בשנת  2020כ 609 -אלפי
ש"ח.
כמו כן מכספי תמורת ההנפקה המיידית (נטו) שהתקבלה מההצעה על פי התשקיף,
שולמו לליאור תמר השקעות בע"מ (מבעלי השליטה בשותף הכללי) החזרי כספים
שהוצאו על ידה לצורך מימון פעילותה של השותפות החל מחודש מרץ  2019ועד מועד
התשקיף וזאת בהיקף של כ 175 -אלפי ש"ח.
)5

בתמורה לשירותי הייזום של השותף הכללי לשותפות ,השותף הכללי יהיה זכאי לדמי
יוזמה המבוססים על הכנסות ו/או תמורות שתקבל השותפות ,כמפורט להלן:
השותף הכללי יהיה זכאי לקבל  15%מכל הכנסה ו/או תמורה ,בכסף או שווה כסף,
שתתקבל על ידי השותפות מכל השקעה בפרויקט ו/או תאגיד מוחזק של השותפות
(להלן" :סיבוב השקעה") ,לרבות בגין סכומים שיתקבלו על ידי השותפות מתשואה על
ההשקעה בדרך של דיבידנדים וחלוקות אחרות ומריבית בגין הלוואות שהועמדו
לפרויקט ו/או לתאגיד מוחזק של השותפות בתוספת מע"מ ,ככל שיחול .אך ורק בעת
מימוש מלא או חלקי של השקעת השותפות בפרויקט ו/או בתאגיד המוחזק כאמור ,לפי
העניין ,בניכוי:
א) ההשקעות הישירות של השותפות סיבוב השקעה שמומש (או החלק היחסי של
ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי); ו-
ב) מיסים שעשויים לנבוע מרווחים שינבעו לשותפות ממימוש סיבוב ההשקעה( .להלן:
"התמורה המשותפת")
מובהר כי תשלום דמי היוזמה יחושב בגין כל סיבוב השקעה של השותפות בפרויקט ו/או
בתאגיד מוחזק בנפרד מסבבי השקעה אחרים של השותפות באותו פרויקט ו/או תאגיד
מוחזק.
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התקשרויות עם בעלי עניין וצדדים קשורים הנובעים מהסכם השותפות (המשך):
עוד מובהר כי לצורך חישוב דמי היוזמה לא ינוכו מההכנסות מהתאגיד המוחזק הפסדים
שנבעו לשותפות בגין השקעות השותפות בפרויקטים ו/או תאגידים מוחזקים אחרים
שנסגרו ,פורקו או שההחזקה בהם מומשה על ידי השותפות בתקופות קודמות למועד
תשלום דמי היוזמה כאמור.
דמי היוזמה ישולמו באותו אופן שתתקבל התמורה לשותפות (דהיינו ,ככל שהתמורה
תתקבל במזומן ישולמו דמי היוזמה במזומן ,ככל שהתמורה תתקבל בניירות ערך או
זכויות ישולמו דמי היוזמה באותם ניירות ערך או זכויות ,ככל שהתמורה תשולם
בתשלומים ישולמו דמי היוזמה בתשלומים יחסיים ,וכיו"ב) ובסמוך לאחר קבלתה.
השותף הכללי לא יהיה זכאי לדמי יוזמה במקרה של עסקת מיזוג או החלפת מניות של
תאגיד מוחזק שבמסגרתה לא מתקבל תמורה בשותפות .חישוב דמי היוזמה בפועל
יאושר על ידי המפקח.
ב .שכר המפקח והוצאותיו:
שכרו של המפקח ,לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה לציבור של ניירות
ערך על פי תשקיף וכן החזר הוצאות שהוציא למטרות ביצוע תפקידו ,ייקבעו בהתאם
להוראות הפקודה.
עד לקביעת שכרו של המפקח בהתאם להוראות הפקודה ,המפקח יהיה זכאי לקבל מאת
הנאמן ,מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל 1,000-דולר לחודש (בתוספת מע''מ) החל
ממועד רישום ניירות הערך של השותפות למסחר.
במקרה של הנפקה בעתיד ,יהיה המפקח זכאי לשכר נוסף עבור עבודתו הנוספת הכרוכה
בהנפקה.
השכר הנוסף ישולם עבור עבודה בפועל לפי התעריפים לשעת עבודה הנהוגים אצל המפקח
ועד לסכום השווה ל 10,000 -דולר ארה"ב (בתוספת מע"מ) עבור הטיפול בהנפקה אחת או
סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות.
ג.

שכר הנאמן והוצאותיו:
הנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל 1,500 -דולר לשנה (בתוספת
מע"מ) לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות )או חלק יחסי מסכום זה בגין
חלק משנה( .סכום זה ישולם לנאמן ביום האחרון של השנה שבגינה הוא משולם .כמו כן יהא
הנאמן זכאי לקבל תשלומי הוצאות שהותרו במפורש בהסכם הנאמנות או שאושרו בכתב על
ידי המפקח .מקום בו הנאמן והמפקח הוא אותו אדם יידרש אישור האסיפה הכללית של בעלי
יחידות ההשתתפות.

ד .עסקאות מותרות למפקח ולנאמן:
המפקח והנאמן יהיו רשאים להיות נאמנים של נאמנויות אחרות או מפקחים בנאמנויות
אחרות ,לרבות נאמנויות מסוג הנאמנות הנוצרת על-פי הסכם הנאמנות ,או למלא בנאמנויות
כאמור ,תפקידים דומים לתפקידים של המפקח ולתפקידים של הנאמן על-פי הסכם הנאמנות
כמו -כן הם יהיו רשאים לפעול בפעולה שבין נאמנויות כאמור לבין השותפות המוגבלת או
הנאמנות שנוצרה על-פי הסכם הנאמנות לטובת בעלי היחידות.
המפקח והנאמן יהיו רשאים לעשות עסקאות ,כל אחד בתחום עיסוקיו ,ולהפיק מהן טובת
הנאה .עסקאות עם השותפות המוגבלת תהיינה טעונות אישור באסיפת בעלי היחידות.
ה .חילופי המפקח:
חילופי המפקח יהיו בהתאם להוראות פקודת השותפויות.
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ו.

סיום הנאמנות:
הנאמנות נוצרה לתקופה בלתי-מוגבלת ותסתיים בנסיבות אלה:
 )1אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת
 )2אם תתקבל החלטה של בעלי היחידות לסיום הנאמנות.
כאשר יתמלאו התנאים לסיום הנאמנות תפורסם על-כך הודעה במערכת המגנ"א או באופן
אחר שבו יפורסמו באותה עת לציבור דו״חות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו.
סמוך לאחר מתן ההודעה האמורה יוחל במימוש נכסי הנאמנות למזומנים .המימוש יבוצע
בצורה ותוך תקופה שיראו לנאמן כמועילים לשמירת זכויותיהם של בעלי היחידות (ויאושרו
על -ידי המפקח) ובהתאם לכך יהיה הנאמן זכאי (באישור המפקח) לדחות את המימוש של
כל או חלק מהנכסים .המזומנים שיתקבלו עקב
מימוש נכסי הנאמנות בניכוי ההוצאות הכרוכות במימוש ובסיום הנאמנות יחולקו בין בעלי
היחידות יחסית למספר יחידותיהם בתשלום אחד וסופי או בשיעורים ,הכל בדרך ובמועדים
שייקבעו על-ידי הנאמן באישור המפקח.
כל חלוקה תעשה כנגד הצגת תעודת היחידות אליה כל חלוקה תעשה כנגד הצגת תעודת
היחידות אליה היא מתייחסת.
במקרה של חלוקת-ביניים תירשם כל חלוקה כזאת על-גבי תעודת היחידות אליה היא
מתייחסת ובמקרה של חלוקה סופית תימסר תעודת היחידות לנאמן ביטול.

ז.

חובותיהם ותפקידם של המפקח והנאמן:
)1

המפקח
חובותיו ותפקידיו של המפקח יהיו בהתאם לקבוע בפקודת השותפויות בהסכם
השותפות ובהסכם הנאמנות.

)2

הנאמן
הנאמן יהא רשאי לבקש הוראות מאת המפקח והוא לא ישא באחריות אם פעל בתום-
לב לפי הוראותיו של המפקח או באישורו .הנאמן ,עובדיו ומנהליו לא יהיו אחראים כלפי
בעלי היחידות על כל מעשה או מחדל ,שנעשו במסגרת הסמכויות שהוענקו לו בהסכם
הנאמנות או על-פיו או על-פי -דין ושיקבלו את אישור בית המשפט או אישור של אסיפת
בעלי היחידות על פי הסכם הנאמנות.

ח .הסכם שירותי יו"ר דירקטוריון
ביום  29ביוני 2020 ,התקשרו השותפות והשותף הכללי עם מר גיא רוזן בהסכם למתן שירותי
יו"ר דירקטוריון .על פי ההסכם ,מר רוזן ימונה ליו"ר דירקטוריון השותף הכללי ויהיה אחראי,
בין היתר ,לכל הפעולות אשר צריכות ויכולות להתבצע על-ידי יו"ר דירקטוריון השותף הכללי.
בגין מילוי התפקיד וקיום כל התחייבויותיו על פי ההסכם ,סוכם ,כי החל ממועד השלמת
ההנפקה על פי תשקיף זה ,תשלם השותפות לבעל התפקיד סך חודשי של  15,000ש"ח,
בתוספת מע"מ כדין .כן יהיה בעל התפקיד זכאי להחזר הוצאות סבירות שיוציא בקשר עם
ביצוע התפקיד.
כמו כן ,בעל התפקיד יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי ,שיכלול ,בין היתר ,ביטוח אחריות נושאי משרה
וכן פוליסת ( POSIככל שתהיה) ,שיפוי ופטור מאחריות כפי שיהיה נהוג לנושאי משרה בכירה
ודירקטורים בשותף הכללי ובשותפות ,והכל בהתאם להוראות הדין ובהיקף ותנאים שלא
יפחתו מאלה שינהגו לגבי השותף הכללי ו/או השותפות ,לפי העניין.
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בנוסף ,סוכם ,כי בסמוך לאחר מועד השלמת ההנפקה ,יוענקו למר רוזן ,ללא תמורה,
 375,038אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ליחידות השתתפות של השותפות (להלן:
"האופציות") .האופציות תבשלנה במשך  3שנים ,כאשר שליש מכמות האופציות תבשיל בכל
שנה החל ממועד הענקתן .מחיר המימוש של כל אופציה יהיה שווה למחיר אשר בו תונפק
בפועל יחידת השתתפות של השותפות בהנפקה לציבור .השותפות פועלת לביצוע ההענקת
האופציות כאמור.
ביום  17בפברואר  ,2021אישרה האסיפה הכללית עדכון בתנאי השכר של מר גיא רוזן (יו"ר
הדירקטוריון) .העדכון שאושר הינו עדכון שכר חודשי לסך של  18,000ש"ח ברוטו ,בתוספת
הוצאות גלובליות חודשיות של כ 1,000 -ש"ח ,בעלות חודשית של כ 25,000 -ש"ח לחודש.
ט .הסכם שירותי מנכ"ל
ביום  22ביוני 2020 ,נחתם הסכם למתן שירותי מנכ"ל בין השותפות והשותף הכללי למר
חנן שניידר (להלן :בעל התפקיד) .בעל התפקיד יעניק לשותפות ולשותף הכללי שירותי מנכ"ל
החל מיום  15ביוני  .2020במסגרת התפקיד יהיה אחראי בעל התפקיד ,בין היתר ,על הניהול
השוטף של השותפות והשותף כללי ,לרבות ,אך לא רק ,קשרים עם משקיעים ,קשרים עם
הרשויות השונות הקשורות בפעילות השותפות והשותף הכללי ,קשרים עם מוסדות פיננסים
המלווים את פעילות השותפות והשותף הכללי ועם יועציהם השונים ,קשרים עם התאגידים
המוחזקים וכן פעולות נוספות אשר יכולות וצריכות להתבצע על ידי מנכ"ל השותפות והשותף
הכללי והכל כפי שיידרש מעת לעת על ידי יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי( להלן:
השירותים).
בעל התפקיד יעניק את השירותים כקבלן עצמאי מבלי שיתקיימו בין לבין השותף הכללי ו/או
השותפות יחסי עובד מעביד.
המשרה הינה משרת אמון ובהיקף משרה של  75%משרה.
בגין ביצוע התפקיד ומילוי כל התחייבותו ,תשלם השותפות לבעל התפקיד (רטרואקטיבית
ממועד תחילת העבודה) סך חודשי של  ₪ 40,000בתוספת מע"מ כדין .כמו כן ,יהיה זכאי
בעל התפקיד להחזר הוצאות סבירות שיוצא בקשר לביצוע תפקידו ולכיסוי ביטוחי שיפוי ופטור
מאחריות מקצועי כפי שיהיה נהוג לנושאי משרה בכירה ודירקטורים בשותף הכללי
ובשותפות ,הכל בהתאם להוראות הדין ובהיקף ותנאים שלא יפחתו מאלה שינהגו לגבי
השותף הכללי ו/או השותפות.
בסמוך למועד השלמת ההנפקה הוענקו לבעל התפקיד ,ללא תמורה 1,250,125 ,אופציות
לא סחירות הניתנות למימוש ליחדת השתתפות של השותפות.
האופציות תוענקנה בהתאם ובכפוף לתנאים ולהוראות תוכנית האופציות של השותפות
כמפורט בבאור .5
הנהלת השותפות תהיה רשאית להחליט על מענקים שנתיים ו/או מיוחדים תגמול הוני לבעלי
תפקיד ,והכל בכפוף להוראות מדיניות התגמול של השותפות ,כפי שתהיה מעת לעת.
הצדדים יהיו רשאים להביא את ההסכם לידי סיום ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על ידי מתן
הודעה מוקדמת של  60יום מראש בשנת ההסכם הראשונה והחל משנת ההסכם השנייה,
הודעה של  90יום מראש (להלן :תקופת ההודעה המוקדמת") .בתקופת ההודעה המוקדמת,
ימשיך המנהל לתת את השירותים ולמלא את התפקיד ,עם זאת השותפות והשותף הכללי
יהיו רשאים ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ,לוותר על שירותי המנהל בפועל בתקופת ההודעה
המוקדמת ,כולה או חלקה ובלבד שהשותפות תשלם למנהל את התשלום החודשי לו היה
זכאי המנהל לו המשיך לתת את השירותים בגין אותו חלק של תקופת ההודעה המוקדמת בו
ויתרו על שירותיו.
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על אף האמור לעיל ,השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה
מידית ללא מתן הודעה מוקדמת ו/או ללא תשלום תמורת הודעה מוקדמת בכל אחד
מהמקרים הבאים:
)1

הוגש נגד המנהל כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון בעניין הקשור במילוי התפקיד
ו/או מתן השירותים או הוגש נגד המנהל כתב אישום בעבירה אחרת מסוג פשע.

)2

המנהל מעל מעילה חמורה באמון השותפות ו/או השותף הכללי ,או מעל בכספי
השותפות ו/או השותף הכללי ו/או תאגידים מוחזקים או פגע במזיד בהם או בעובד ו/או
יועץ שלהם באופן שגרם נזק משמעותי.

)3

המנהל ביצע מעשה של גניבה ,הונאה ,הפרת אמונים או הפרת נאמנות.

ביום  17בפברואר  ,2021אישרה האסיפה הכללית עדכון בתנאי השכר של מר חנן שניידר
(מנכ"ל החברה) .העדכון שאושר הינו הגדלת היקף משרתו מ 75%-ל 100% -וכן עדכון
התמורה החודשית לסך של  50אלפי ש"ח שכר ברוטו בתלוש משכורת חלף  40אלפי ש"ח
בתוספת מע"מ כנגד חשבונית .העלות החודשית לשותפות תעלה מ 40 -אלפי ש"ח לכ72 -
אלפי ש"ח.
באור - 7

התקשרויות ורגולציה:
א .השותף הכללי:
בכפוף להוראות כל דין ,השליטה המלאה על ניהולה של השותפות המוגבלת ועסקיה תהיה
בידי השותף הכללי .השותף הכללי ינהל את כל עסקי ועניני השותפות המוגבלת לפי שיקול
דעתו וכמיטב יכולתו על מנת לבצע את מטרות השותפות המוגבלת כאמור בהסכם השותפות
המוגבלת.
בכפוף להוראות ה פקודה שלא ניתן להתנות עליהן ,לשותף הכללי יהיו סמכויות וכוחות מלאים
לעשות או לגרום שיעשו כל הפעולות שיראו לו נחוצות ו/או מועילות לביצוע מטרות השותפות
המוגבלת (למעט סמכויות וכוחות שיוצאו במפורש בהסכם השותפות כפי שיתוקן מפעם לפעם
בהוראה אשר אינה ניתנת להתנאה) ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לרבות גם:
 )1להחליט ולחתום בשם השותפות המוגבלת על כל ההסכמים והמסמכים הקשורים
בפעולות חיפושים ,פיתוח והפקה ועל כל שינוי או תיקון בהם או בכל מסמך הכרוך
בפעולה על פיהם ולרבות:
א)
ב)
ג)
ד)
ה)
ו)
ז)
ח)

הסכמי השקעה ו/או רכישת ניירות ערך ו/או זכויות ו/או מכירתם ,שטרי העברת
מניות;
כל ההסכמים בתחום פעילותה של השותפות.
לקבל מימון ו/או מענקים לצורך פעילות השותפות המוגבלת ולחתום על כל
המסמכים וליצור שעבודים הדרושים לשם כך;
הסכמי רכישה ו/או מכירה ו/או רישום ו/או מתן ו/או קבלת רישיון ו/או זכויות שימוש
אחרות בקשר עם זכויות קניין רוחני;
הסכמים עם גורמים אחרים העוסקים באיתור ,ניהול והשקעה במחקר ופיתוח
ושיתופם באיתור ,בניהול ובהשקעה במחקר ופיתוח.
הסכמים הקשורים לייצור ולשיווק של פירות המחקר ופיתוח שבוצע על ידי
השותפות (במישרין או בעקיפין)
כל פניה למשרדי ממשלה ורגולטורים
כל מסמך אחר הקשור בפעולות מחקר ,פיתוח ושיווק.

 )2בדרך כלל ובכפוף לאמור לעיל ,להחליט לחתום ולחתום על הסכמים ומסמכים בשם
השותפות המוגבלת ו/או תאגידים מוחזקים שלה ,לפי העניין ,הכוללים אותם תנאים,
התניות והוראות כפי שהשותף הכללי ימצא לנכון.
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 )3לקבל ,לפי שיקול דעתו ,אשראי ו/או מימון ו/או מענקים בשם השותפות המוגבלת
למטרות השותפות המוגבלת ולשעבד לצורך זה את נכסי השותפות המוגבלת ,לרבות
גם (אך לא רק) קבלת אשראי ו/או מימון ו/או מענקים ושעבוד נכסים לצורך קידום
מטרות השותפות.
 )4לנהל כל תביעה והליך משפטי בשם השותפות המוגבלת בין כתובעת ובין כנתבעת
וליישב תביעות והליכים משפטיים כאמור והוא יהיה רשאי גם להתפשר בהם.
 )5לתת כל הודעה בשם השותפות המוגבלת.
 )6ביחס לכל פרויקט אשר השותפות רשאית לעסוק בו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לקבל
כל החלטה בקשר לביצוע פעולות מחקר ופיתוח ו/או השקעה בפעילות מחקר פיתוח או
המשך פעולות מחקר ופיתוח והשקעה בפעילות מחקר ופיתוח ,כולל החלטות בדבר
הייצור ו/או השיווק של פירות המחקר והפיתוח שבוצע כאמור ,לרבות החלטות על
הימנעות מפעולות כאמור או מהשתתפות בהן ,או הפסקתם.
 )7ה שותף הכללי ינהל רישומים מלאים ומדויקים על עניני השותפות המוגבלת ועסקיה,
ויפרסם את הדוחות הכספיים וכל מידע שיש לדווח עליו לשלטונות המס ,לרשות ניירות
ערך ,לבורסה ,לכל רשות ,בארץ ו/או בחו"ל ולמחזיקי ניירות ערך שהשותף המוגבל
ינפיק ,והכל במועדים ,באופן וברמת הפירוט הנדרשים על פי דין או על פי הסכם
הנאמנות או על פי כל תשקיף שעל פיו יוצעו ניירות ערך של השותפות לציבור ,או על
פי תקנון הבורסה או על פי הסכמים עם שלטונות המס.
ב .דוחות ומידע:
השותף הכללי יכין ויפרסם במועדים הדרושים דוחות כדלקמן:
 )1כל הדו״חות של השותפות המוגבלת שיש לפרסמם על פי הסכם השותפות המוגבלת
וזאת מיד לאחר חתימתם על ידי השותף הכללי ,ולא יאוחר מהמועד שנקבע בהסכם
השותפות המוגבלת.
 )2דוחות שעליו או על השותפות המוגבלת לפרסם על פי חוק ניירות ערך ,תשכ״ח1968-
והתקנות שהותקנו על פיו.
 )3דוחות שעליו לפרסמם על פי תקנון הבורסה והנחיותיה.
השותף הכללי יפרסם את הדוחות האמורים לציבור באמצעות מערכת המגנ״א והמאי"ה,
בדרך המקובלת להפצת דוחות של שותפויות שניירות ערך המקנים זכות השתתפות בהם
נסחרים בבורסה ובהתאם למועדים הקבועים בדין.
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ג.

אחריות ,שיפוי וביטוח השותף הכללי ,נושאי משרה בשותף הכללי ונושאי משרה
בשותפות ובתאגידים מוחזקים שלה:
 )1השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת רשאים לפטור ,מראש,
את השותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף הכללי ו/או נושאי משרה בשותף המוגבל
ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בתאגידים מוחזקים שלה מאחריותם ,כולה או
מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או
השותף המוגבל ,או בשל כל הפרה אחרת שהדין מתיר לחברה לפטור נושא משרה
בה בגינה .על אף האמור לעיל ,השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות
אינם רשאים לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או
השותף המוגבל עקב ה פרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותף הכללי ו/או
השותפות .על אף האמור ,יובהר כי הפטור שיינתן ,אם וככל שיינתן ,לא יחול על
החלטה שקיבל השותף הכללי ו/או נושא משרה ,או על עסקה שאושרה על ידי השותף
הכללי ו/או נושא משרה ושלבעל השליטה בשותף הכללי או לנושא משרה כלשהו (גם
נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) עניין אישי באישורה.
 )2השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת יהיו רשאים לשפות כל
אחד מהשותף הכללי ו/או נושאי המשרה ,בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליהם או
שהוציאו עקב פעולה שעשו בתוקף היותם השותף הכללי ו/או נושאי משרה ,לפי העניין,
בכל אחד מאלה:
א)
ב)

ג)

ד)

ה)

ו)
ז)

חבות כספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר על-פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציאו עקב חקירה
או הליך שהתנהל נגדם בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם ובלי שהוטלה עליהם חבות כספית
כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדם אך בהטלת
חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית או בקשר לעיצום כספי.
בפסקה זו " -סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה
פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -כמשמעם בסעיף (260א)(א)1
לחוק החברות;
הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציאו או חויבו בהם
בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדם בידי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל
ו/או השותפות או בשמם או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכו ,או
באישום פלילי שבו הורשעו בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל
הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך על פי חוק ניירות ערך ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;
הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו לפי חוק ההגבלים העסקיים,
תשמ"ח 1988-ו/או בקשר אליו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה
שכר טרחת עורך דין;
כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה
בחברה ,על-פי חוק החברות.
השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות המוגבלת יהיו רשאים לתת
התחייבות מראש לשפות כל אחד מהשותף הכללי ו/או נושאי המשרה בתנאים
מסוימים המפורטים בהסכם השותפות המוגבלת.
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ד .ביטוח:
השותף הכללי ו/או השותפות המוגבלת רשאים להתקשר בחוזה לביטוח אחריותם של
השותף הכללי ו/או נושאי המשרה בשל חבות שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו בתוקף היותם
השותף הכללי ו/או נושאי משרה ,בכל אחד מאלה:
)1

הפרת חובת זהירות כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות ו/או אדם
אחר;

)2

הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות ,ובלבד
שהשותף הכללי ו/או נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה
לא תפגע בטובת השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות;

)3

חבות כספית שתוטל עליהם לטובת אחר

על אף האמור לעיל ,לא ניתן יהא להתקשר בחוזה לביטוח אחריותם של השותף הכללי ו/או
השותף המוגבל ו/או נושאי משרה ,וכן לא ניתן יהא לשפות ו/או לפטור אותם מאחריות כלפי
השותף הכללי ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות ,בשל כל אחד מאלה:
)1
)2
)3
)4
)5

הפרת חובת אמונים ,למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים;
הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;
פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליהם;
הליך אכיפה מנהלית למעט תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק
ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא בעל תפקיד בקשר עם הליך אכיפה מנהלית,
לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

ה .השותף המוגבל
השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות המוגבלת או עסקיה ולא
יעשה בשם השותפות המוגבלת פעולה משפטית כלשהי .פעולות השותף המוגבל לא
תחייבנה את השותפות המוגבלת.
השותף המוגבל לא יהיה אחראי לחיובים של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכומים שיכניס
להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל.
השותף המוגבל הוא הבעלים היחיד של הזכויות שלו על פי הסכם השותפות כלפי השותף
הכללי וכלפי השותפות המוגבלת ושום דבר בהסכם זה ,לרבות גם אזכור בהסכם השותפות
של הוראות הסכם הנאמנות והתשקיף בדבר ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או
הסכמה מאת המפקח לא יתפרש כמקנה זכות למאן דהוא ,פרט לשותף המוגבל עצמו ,על
פי הסכם השותפות או כהופך אותו לשותף בשותפות המוגבלת.
ו.

המפקח
המפקח אינו שותף בשותפות המוגבלת .כל האמור בהסכם השותפות המוגבלת ו/או בפקודה
על דברים הטעונים אישור או הסכמה מאת המפקח או סמכות אחרת שניתנה למפקח,
מטרתם הינה אך ורק להבטיח את פיקוח המפקח ,כי פעולות השותף הכללי יעשו על ידו
לטובת השותפות המוגבלת ובלי לקפח את זכויות השותף המוגבל.
לצורך מתן אישורו ,המפקח לא יהיה צריך לבדוק את תנאיהן של עסקאות וסבירותן הכלכלית
של החלטות ועסקאות ,אלא אך ורק את השאלה אם אין בעסקאות ו/או בהחלטות או
בשיקולים שעמדו ביסודן משום קיפוח זכויות השותף המוגבל.

26

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים (המשך)
באור - 7

התקשרויות ורגולציה (המשך):
המפקח לא ימנע מתן אישור הנדרש ממנו ,אלא מנימוקים שיסודם בשיקולים שעליו לשקול
כאמור לעיל ושיינתנו על ידו בכתב .השותף הכללי וכן השותף המוגבל יהיו רשאים לפנות
לבית המשפט בבקשה ,כי יורה למפקח לתת אישור שנתבקש על ידי מי מהם אם ימצא בית-
המשפט כי מתן האישור לא יקפח את זכויותיהם של מחזיקי היחידות.
מקום שנדרש אישור מאת המפקח על פי הסכם השותפות ,לא יהיה תוקף לאישור כזה אלא
אם ניתן על ידי המפקח בכתב .נתבקש אישור מאת המפקח ,ישיב על כך תוך זמן סביר
ובמ קרה של סירוב ,ינמק בתשובתו מדוע מתן האישור יגרום לקיפוח זכויותיהם של מחזיקי
היחידות.
ז.

תחרות בשותפות המוגבלת
בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן ,בעלי המניות בשותף הכללי יהיו רשאים
להתחרות בשותפות המוגבלת ושום דבר האמור בהסכם השותפות לא ימנע מבעלי השליטה
בשותף הכללי לעסוק בתחום פעילותה של השותפות בתקופת קיום הסכם השותפות
המוגבלת.
בכפוף לאישורים הנדרשים על פי כל דין ,במסגרת העברה לאחרים של חלק מזכויות
השותפות בנכסי השותפות ,לרבות לתאגידים שבעלי ענין בשותף הכללי הינם בעלי ענין בהם
ו/או יזמו את ה קמתם ,ניתן לקבוע כי לבעלי ענין כאמור יהיו זכאים לקבל טובות הנאה
מהנעברים כפי שיוסכם ביניהם.

ח .צירוף שותפים נוספים ושינוי השיעורים בשותפות המוגבלת
לא יצורפו שותפים נוספים לשותפות המוגבלת ולא יחול כל שינוי בחלקו של כ״א מהשותפים
בשותפות המוגבלת ,רווחיה והפסדיה ,אלא אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של השותף
הכללי.
ט .תקופת השותפות המוגבלת
תקופת קיום השותפות המוגבלת הינה עד לפירוקה לפי הסכם הקמת השותפות או על פי דין
או בהסכמת השותפים.
י.

שינויים בהסכם השותפות המוגבלת
לא יעשה כל שינוי בהסכם השותפות אלא בהסכם נוסף בכתב בין השותף הכללי והשותף
המוגבל.

באור - 8

מזומנים ושווי מזומנים:
 31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש''ח
יתרת המזומנים ושווי מזומנים  -מורכבת כדלקמן:
מזומנים בבנק
פיקדונות בנקאיים לזמן קצר
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6,708
23,503
30,211

49,119
6,371
55,490

מילניום פוד-טק שותפות מוגבלת
באורים לדוחות הכספיים (המשך)
באור - 9

חייבים ויתרות חובה:
 31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש''ח
יתרת חייבים -מורכבת כדלקמן:
הוצאות מראש
מוסדות
אחרים

באור - 10

93
37
46
176

44
235
279

זכאים ויתרות זכות:
 31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש''ח
יתרת זכאים -מורכבת כדלקמן:
שכר ונלוות
הוצאות לשלם
מוסדות
אחרים

באור - 11

218
335
49
7
609

34
363
55
7
459

ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
תיק ניירות ערך סחירים זה כולל בעיקר השקעות באגרות חוב חוב קונצרניות בדירוג גבוה ,שמנוהל
ומיועד על ידי השותפות על בסיס שוויים ההוגן של כלל ניירות הערך המרכיבים את התיק.
בהתחשב בדרך ניהול התיק ובהערכת ביצועיו ,יעדה השותפות את כלל השקעותיה בתיק ניירות
הערך הסחירים כאמור להצגה ומדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
תזרימי המזומנים בגין נכסים פיננסים שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים במסגרת
פעילות השקעה בדוח על תזרים המזומנים.
ניירות ערך סחירים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נכללים ברמה  1על פי מדרג השווי ההוגן.
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השקעות המטופלות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:
פירוט השקעות:
א .הרכב ההשקעה בחברות:

שם החברה

יתרה ליום
 31בדצמבר
2020

השקעה
(עלות)
במהלך
שנת
2021

רווח (הפסד)
משערוך ב12-
חודשים
שהסתיימו ב-
 31בדצמבר
2021

שווי הוגן ליום 31
בדצמבר 2021

שיעור החזקה

מדרג
שווי
הוגן*

אלפי ש"ח
סבוריט בע"מ
(ב)
פיטולון בע"מ
(ג)
טיפה קורפ
בע"מ (ד)
טריפל דאבליו
בע"מ (ה)
אג-אנ-אפ
בע"מ(ו)
נוקו ט.פ
בע"מ (ז)
אלף פארמס
בע"מ (ח)
יופיקס בע"מ
(ט)
גרין קלייה
בע"מ (י)
סך הכל

39,569

-

()17,154

22,415

6,201

-

2,753

8,954

13,100

-

3,684

16,784

-

9,723

-

9,723

-

3,875

-

3,875

-

3,148

-

3,148

-

9,747

2,002

11,749

-

6,401

-

6,401

58,870

6,304
39,198

()8,715

6,304
89,353

שם החברה

עלות

סבוריט בע"מ
(ב)
פיטולון בע"מ
(ג)
טיפה קורפ
בע"מ (ד)
סך הכל

8,564

שווי הוגן ליום
 31בדצמבר
2020

רווח משערוך
ב 12-חודשים
שהסתיימו ב-
 31בדצמבר
2020
אלפי ש"ח
39,569
31,005

6,201

-

6,201

13,100

-

13,100

27,865

31,005

58,870

( 15.87%בדילול
מלא)14.26% -
הסכם השקעה
SAFE
הסכם השקעה
SAFE
הסכם השקעה
SAFE
 ( 13.74%בדילול
מלא – )17.79%
 ( 20.00%בדילול
מלא – )24.66%
 ( 1.23%בדילול
מלא – )1.03%
( 24.77%בדילול
מלא)19.05% -
הסכם השקעה
SAFE

שיעור החזקה

( 15.87%בדילול
מלא)14.26% -
הסכם השקעה
SAFE
הסכם השקעה
SAFE

* לפרטים אודות מדרג השווי ההוגן ,ראה ביאור 4
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רמה 1
רמה 3
רמה 3
רמה 3
רמה 3
רמה 3
רמה 3
רמה 3
רמה 3

מדרג שווי הוגן*

רמה 1
רמה 3
רמה 3
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השקעות המטופלות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (המשך)
ב .הסכם עם סבוריט בע"מ
ביום  16ביוני 2020 ,נחתם הסכם השקעה בין השותפות לבין סבוריט בע"מ (להלן-
"סבוריט") ,אשר תוקן ביום  30ביוני .2020 ,סבוריט עוסקת במחקר ופיתוח של תחליף בשר
מן הצומח אשר ייוצר על-ידי טכנולוגית הדפסת מזון בתלת-מימד.
ביום השלמת הנפקת השותפות 16 ,ביולי  , 2020השקיעה השותפות בסבוריט סך של 1.75
מיליון דולר ארה"ב (כ 6,005 -אלפי ש"ח).
בנוסף ,ביום  7באוקטובר  ,2020השקיעה השותפות  750אלפי דולר (כ 2,559 -אלפי ש"ח)
נוספים .בשנים  2020ו 2021 -נרשמו הכנסות והוצאות משערוך בסך של  31,005ו-
 17,154אלפי ש"ח בהתאמה בגין ההשקעה בסבוריט.
מנכ"ל השותפות ,מר חנן שניידר משמש כדירקטור בחברת סבוריט.
ג.

הסכם עם פיטולון בע"מ
ביום  15בספטמבר 2020 ,נחתם בין השותפות לבין פיטולון בע"מ (להלן" -פיטולון")
הסכם להשקעה מסוג " ( SAFEהסכם פשוט להון עתידי") ,לפיו בתמורה להשקעה של עד
 1.8מיליון דולר ארה"ב ( 6.2מיליון ש''ח) (להלן" :סכום ההשקעה") ,פיטולון העניקה
לשותפות את הזכות להמרת סכום ההשקעה למניות של פיטולון בהנחה של  20%באירוע
גיוס הון עתידי עד ליום  9באוגוסט  ,2022לאחר תאריך זה שיעור ההנחה יגדל ל.30%-
נקבע כי השותפות תהא זכאית לקבלת מידע מסוים אודות פיטולון.
מנכ"ל השותפות משמש כדירקטור בפיטולון.
השווי ההוגן של ה SAFE-ליום  31בדצמבר 2021 ,שוערך בסך  2.7מיליון ש''ח כך ששווי
ה SAFE -ל 31.12.2021-הוא  8.9מיליון ש''ח בשל מזכר הבנות לא מחייב שקיבלה פיטולון
אשר נמצא בשלבים מתקדמים.

ד .הסכם עם טיפה קורפ בע"מ
ביום  28בנובמבר  ,2020נחתם בין השותפות לבין טיפה קורפ בע"מ (להלן" -טיפה ") הסכם
להשקעה מסוג "( SAFEהסכם פשוט להון עתידי") ,לפיו בתמורה להשקעה של  4מיליון
דולר ארה"ב ( 13.1מיליון ש''ח) (להלן" :סכום ההשקעה") ,טיפה העניקה לשותפות את
הזכות להמרת סכום ההשקעה למניות של טיפה בהנחה של  20%באירוע גיוס הון עתידי.
נקבע כי השותפות תהא זכאית לקבלת מידע מסוים אודות טיפה.
ביום  3בדצמבר  , 2020התקיימו כל התנאים להשלמת העסקה ,ולאחר תאריך המאזן ביום
 17בפברואר  ,2020דיווחה טיפה כי הושלם הגיוס בסך  10מיליון דולר כאמור.
השווי ההוגן של ה SAFE-ליום  31בדצמבר 2021 ,שוערך בסך  3.7מיליון ש''ח כך ששווי
ה SAFE -ל 31.12.2021-הוא  16.8מיליון ש''ח בשל גיוס נוסף שהשלימה טיפה לאחר
תאריך המאזן  -לפרטים נוספים ראה ביאור  16א'.
ה .הסכם עם טריפל דאבליו בע"מ
ביום  22באפריל  , 2021נחתם בין השותפות לבין טריפל דאבליו בע"מ (להלן "טריפל
דאבליו") הסכם להשקעה מסוג "( SAFEהסכם פשוט להון עתידי") ,לפיו בתמורה להשקעה
של  3מיליון דולר ארה"ב (להלן "סכום ההשקעה") ,טריפל דאבליו העניקה לשותפות את
הזכות להמרת סכום ההשקעה למניות של החברה .השקעה זו של השותפות נעשתה
במסגרת סבב גיוס של  5מיליון דולר ארה"ב יחד עם בעלי מניות קיימים של החברה.
מנכ"ל השותפות מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
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השקעות המטופלות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (המשך)
ו.

הסכם עם אג-אנ-אפ בע"מ
ביום  6לאוקטובר ,2021 ,השותפות התקשרה עם אג-אנ-אפ בע"מ (להלן "אג-אנ-אפ")
בהסכם להשקעה של  1.2מיליון דולר כנגד הקצאת מניות מסוג בכורה א' של אג-אנ-אפ,
לפי שווי חברה של  8מיליון דולר ,לפני הכסף .בנוסף ,השותפות קיבלה אופציה לשלוש
שנים ,במסגרת תוכנית ה SEED -של הרשות לחדשנות ,לרכוש  640אלפי דולר שהושקעו
על ידי הרשות לחדשנות ,לפי מחיר המניה בהסכם ההשקעה בתוספת ריבית של 5%
לשנה ,לשלוש שנים ממועד קבלת המענק.
מנכ"ל השותפות מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה

ז.

הסכם עם נוקו ט.פ בע"מ
ביום  28באוקטובר  ,2021השותפות התקשרה עם נוקו ט.פ הע"מ (להלן "נוקו") בהסכם
להשקעה של עד  3מיליון דולר בתמורה לקבלת מניות בכורה א' של נוקו .השותפות
השקיעה מיליון דולר .בנוסף ,השותפות קיבלה אופציה לשלוש שנים ,במסגרת תוכנית ה-
 SEEDשל הרשות לחדשנות ,לרכוש  650אלפי דולר שהושקעו על ידי הרשות לחדשנות,
לפי מחיר המניה בהסכם ההשקעה בתוספת ריבית של  5%לשנה ,לשלוש שנים ממועד
קבלת המענק.
סמנכ"ל פיתוח עסקי של השותפות מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה

ח .הסכם עם אלף פארמס
ביום  6ביולי , 2021נחתם בין השותפות לבין דה קיטצ'ן פודטק האב (להלן "החממה")
הסכם המסדיר עקרונות לשיתוף פעולה בין הצדדים ,לביצוע השקעות על-ידי השותפות
בחברות פורטפוליו של החממה ,אם וככל שתהיינה השקעות כאמור ,אשר התאפשרו
בסיוע של החממה (להלן " :ההסכם").
ביום  7ביולי  2021השותפות והחממה הקימו תאגיד למטרה מיוחדת (להלן " )"SPVאשר
התקשר בשני הסכמים ,כדלקמן:
( )1הסכם לרכישת מניות ,אשר במסגרתו ה SPV -תרכוש מחברת אלף פארמס בע"מ
(להלן" :החברה " או " אלף פארמ" ) מניות בכורה מסוג ב 1-בתמורה להשקעה של
כ 809 -אלפי דולר ארה"ב  .יצוין ,כי רכישת המניות כאמור נעשית במסגרת סבב גיוס
של החברה בסך  105מיליון דולר ארה"ב (להלן" :סבב הגיוס") ,בהובלת קרנות הון
סיכון בינלאומיות ובהשתתפות משקיעים קיימים של החברה.
( )2הסכם לרכישת מניות ,אשר במסגרתו ה SPV -תרכוש מצדדים שלישיים בלתי
קשורים מניות רגילות של החברה בתמורה לסכום כולל של  2.19מיליון דולר ארה"ב.
מובהר כי השותפות מימנה את מלוא ההשקעה של ה SPV -בהסכמים האמורים לרכישת
מניות .הסכום הכולל שתשקיע השותפות ברכישת מניות של אלף פארמס במסגרת
ההסכמים כאמור הינו כ  3 -מיליוני דולר ארה"ב ( 9.7מיליון ש''ח).
מהחברה נמסר לשותפות ,כי כספי הגיוס יושקעו במימוש תוכניות המסחור של מוצרה
הראשון של אלף פארמס ,סטייק בקר מתורבת ,כמו גם בהרחבת פורטפוליו מוצריה.
בנוסף ,החברה תפעל להרחבת פעילותה הבינלאומית לקראת השקת מוצר מסחרי ראשון
ב .2022-בימים אלו החברה עובדת עם גופים רגולטוריים שונים בעולם על תוכניותיה
לחדירה לשוק.
השווי ההוגן של ההשקעה ליום  31בדצמבר 2021 ,שוערך בסך  2מיליון ש''ח כך ששווי
ההשקעה ל 31.12.2021-הוא  11.7מיליון ש''ח בשל רכישת מניות של אלף פארמס על
ידי השותפות במסגרת עסקת רכישה של השותפות ומשקיעים נוספים לאחר
תאריך המאזן  -לפרטים נוספים ראה ביאור  16ג'.
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ט .הסכם עם יופיקס פרוביוטיקה בע"מ
ביום  29ביולי  , 2021נחתם בין השותפות לבין יופיקס פרוביוטיקה בע"מ (להלן" :החברה"
או "יופיקס") הסכם להשקעה במניות החברה ,לפיו בתמורה להשקעה של  2מיליון דולר
ארה"ב .השקעה זו של השותפות נעשית במסגרת סבב גיוס אותו מובילה השותפות בסך
של עד  5.3מיליון דולר ארה"ב .יחד עם השותפות ,משקיעות ביופיקס במסגרת סבב הגיוס
קרן הון הסיכון  VENTURES IDEA BIGבאמצעות זרוע ההשקעות שלה FUND
 ( PROTEIN NEWלהלן )" BIV" :וחממת 'דה קיטשן פודטק האב' מקבוצת שטראוס
גרופ בע"מ (״החממה״) אשר החברה הינה בוגרת שלה ומשקיעים נוספים שיצטרפו
בהמשך.
מנכ"ל השותפות מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה
י.

הסכם עם גרין קלייה בע"מ
ביום  12לדצמבר , 2021 ,נחתם בין השותפות לבין גרין קלייה בע"מ (להלן" :החברה" או
"גרין קלייה") הסכם להשקעה מסוג ( SAFEהסכם פשוט להון עתידי) ,לפיו בתמורה
להשקעה של  2מיליון דולר ארה"ב (להלן" :סכום ההשקעה") ,החברה העניקה לשותפות
את הזכות להמרת סכום ההשקעה למניות של החברה (להלן" :ההסכם") .השקעה זו של
השותפות נעשית במסגרת סבב גיוס של  4מיליון דולר ארה"ב (להלן" :סבב הגיוס
הנוכחי") ,יחד עם קרן  CLOSED LOOP PARTNERSומשקיעים נוספים.
סמנכ"ל הפיתוח העסקי של השותפות מכהן כדירקטור בדירקטוריון החברה.

באור - 13

הוצאות הנהלה וכלליות:
2020

2021
אלפי ש''ח
הנהלה וכלליות:
שירותים מקצועיים
תשלום מבוסס מניות
משפטיות
משכורות ונלוות
רכב וחניה
דמי ניהול שירותי נאמן
אגרות
ביטוח
משרדיות ,כיבודים ואירוח
נסיעות לחו"ל
פחת
אחרות

1,187
1,656
260
1,925
129
71
158
97
64
48
11
30
5,636

1,244
307
204
109
63
54
43
12
2
*38
*2,076

*סיווג מחדש
באור - 14

מסים על ההכנסה:
א.

סעיף ( 63ד) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ"א( 1961-להלן" :הפקודה") קובע,
כי שר האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין הפקודה כחברה ,ואם שר
האוצר עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין הפקודה ,וסכומים
שהשותפות חילקה לשותפים יראו אותם כדיבידנד .צו מס הכנסה זה חל גם על שותפויות
העוסקות במחקר ופיתוח.
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מסים על ההכנסה( :המשך)
ב.

בהתאם להוראות הצו ,משטר המס שיחול ככל שהתקנות יחולו על השותפות יהא כאילו
היא חברה לכל דבר ועניין.
להבדיל משותפויות קיימות שיחידות השתתפות שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-
אביב ,אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה (למעט חלקו של השותף הכללי) מיוחסות
לשותף המוגבל ,ודרכו למחזיקי יחידות ההשתתפות ,הרי שבעקבות הצו האמור ההוצאות
וההכנסות של השותפות לא ייוחסו למחזיקי היחידות והשותפות היא זו שתדווח על
ההכנסה החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה ,כאילו היא הייתה
חברה ,לפי שיעורי המס החלים על חברות כמפורט להלן:
בדצמבר  2016אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית
לשנות התקציב  2017ו ,)2018 -התשע"ז –  ,2016אשר כולל הפחתת שיעור מס
החברות.
החל מיום  1בינואר 2017 ,לשיעור של ( 24%במקום  )25%והחל מיום  1בינואר2018 ,
לשיעור של .23%
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2020הינו  .23%השותפות תהיה נישומה כחברה על
פי צו כאמור לעיל ,היא תהא כפופה למס חברות בשיעור הנ"ל.

באור - 15

רווח ליחידת השתתפות:
א.

בסיסי
הרווח הבסיסי ליחידת השתתפות מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לשותף המוגבל
של השותפות המוגבלת בממוצע המשוקלל של מספר יחידות ההשתתפות המונפקות,
למעט יחידות השתתפות רגילות שנרכשו על ידי השותפות כיחידות השתתפות באוצר,
לאחר שהובאו בחשבון ,בתוקף למפרע ,יחידות השתתפות הטבה שחולקו או אושרו
לחלוקה/מרכיב ההטבה בהנפקת מניות בדרך של זכויות.
2021
רווח (הפסד) לתקופה
בניכוי רווח המיוחס לשותף הכללי
רווח (הפסד) המיוחס לשותף המוגבל
הממוצע המשוקלל של מספר יחידות ההשתתפות
המונפקות
הרווח (הפסד) הבסיסי ליחידת השתתפות (ש"ח)

**2020

אלפי ש"ח
19,087
()10,853
()2
()2
19,085
()10,855
78,071,068
()0.14

36,819,608
0.58

** יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה ביאור .6
ב.

מדולל:
 )1הרווח המדולל ליחידת השתתפות מחושב על ידי התאמת הממוצע המשוקלל של
מספר יחידות ההשתתפות שבמחזור תוך הכללת כל יחידות ההשתתפות
הפוטנציאליות בעלות אפקט מדלל .לחברה אופציות הניתנות להמרה ליחידות
השתתפות פוטנציאליות בעלות אפקט מדלל .בחישוב הרווח המדולל מתבצע חישוב
לקביעת מספר המניות שהיה ניתן לרכוש בשווי הוגן (הנקבע כממוצע שנתי של מחיר
השוק של מניות החברה) באמצעות ערכן הכספי של האופציות ,בהתאם לתנאי
האופציות שטרם מומשו .מספר יחידות ההשתתפות המחושב כאמור לעיל מושווה
למספר יחידות ההשתתפות שהיו מונפקות בהנחת מימוש האופציות.
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באורים לדוחות הכספיים (המשך)
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באור - 15

**2020
2021
אלפי ש"ח
סך הכל רווח (הפסד) נקי ששימש בחישוב הרווח הבסיסי
והמדולל ליחידת השתתפות

()10,855

19,085

מספר מניות
**2020
2021
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח
הבסיסי למניה
התאמה בגין מניות תוספתיות בשל מימוש כתבי אופציה
ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח
המדולל מניה

78,071,068
-

36,819,608
766,813

78,071,068

37,586,421

הרווח (הפסד) המדולל למניה (ש"ח)

()0.14

0.51

)2

באור - 16

בחישוב הרווח (הפסד) המדולל ליחידת השתתפות לשנת  2021ו ,2020 -לא הובאו
בחשבון  25,410,525ו 29,851,852 -כתבי אופציות הניתנים להמרה לפי מחיר מימוש
של  1.05ש"ח ו 1.65 -ש"ח ,בהתאמה ,מאחר שהשפעתן ,בהנחה של דילול מלא ,הינה
אנטי מדללת.

אירועים לאחר תאריך מאזן:
א .ביום  2בינואר  ,2022השותפות התקשרה בהסכם השקעה עם טיפה להשקעה של  4מיליון
דולר נוספים במסגרת סבב גיוס של  70מיליון דולר .בהסכם ההשקעה נקבע ,בין היתר ,כי
בתמורה לסכום ההשקעה ,יוקצו לשותפות מניות מסוג  Preferred Cשל טיפה .בנוסף ,במועד
ההשלמה של סבב הגיוס ובכפוף לו ,תומרנה ההשקעות שבוצעו בטיפה לפי מנגנון SAFE
בסכום כולל של  4מיליון דולר , ,למניות מסוג  Preferred C-1של טיפה .עם השלמת סבב
הגיוס כאמור ,אחזקות השותפות בהון המניות של טיפה תהוונה כ 3.3%-מהון המניות המונפק
של טיפה על בסיס דילול מלא .
מניות מסוג  Preferred Cו Preferred C-1 -מקנות זכויות המקובלות בהשקעות הון סיכון כגון
זכות מצרנות ,זכות סירוב ראשונה וכיוצא באילה .לשותפות זכות למנות דירקטור אחד
לדירקטוריון של טיפה כן נקבע כי השותפות תהא זכאית לקבלת מידע מסוים אודות טיפה.
מנכ"ל השותפות מונה כדירקטור לדירקטוריון החברה
ב .ביום  13בינואר  ,2022התקשרה השותפות בהסכם השקעה עם סופרסמארט בע"מ (להלן
"סופרסמארט" או "החברה") הסכם להשקעה מסוג ( SAFEהסכם פשוט להון עתידי) ,לפיו
בתמורה להשקעה של  3מיליון דולר ארה"ב (להלן" :סכום ההשקעה הראשוני") ,החברה
העניקה לשותפות את הזכות להמרת סכום ההשקעה (כהגדרתו להלן) למניות של החברה
(להלן" :ההסכם").
השקעה זו של השותפות נעשית במסגרת סבב גיוס של עד  10מיליון דולר ארה"ב
שסופרסמארט מבצעת ,בהובלת השותפות (להלן" :סבב הגיוס הנוכחי"),
מסופרסמארט נמסר ,כי תמורת סבב הגיוס הנוכחי ישמש לתמיכה בצמיחה של החברה והגדלת
בסיס הלקוחות הגלובאליים והמשך פריסה והגדלת מכירות בקרב הלקוחות הקיימים ,חיזוק
ופיתוח של הטכנולוגיה הקיימת ,הרחבת שיווק המוצר ביעדים חדשים ,פיתוח מוצרים חדשים
וגיוס עובדים.
ג.

ד.

ביום  31בינואר  ,2022השותפות חתמה על רכישת מניות נוספת באלף פארמס בסך של 1
מיליון דולר באמצעות תאגיד למטרה מיוחדת שהוקם על ידה ועל ידי חממת דה קיטשן שבבעלות
קבוצת שטראוס (להלן ה ) SPV-בעבר .השותפות רכשה מניות נוספות באמצעות ה SPV-מצד
שלישי בלתי קשור בסכום של מיליון דולר ארה"ב .לאחר ביצוע רכישת המניות כאמור לעיל ,סך
כל השקעות השותפות באלף פארמס (באמצעות ה –  )SPVיסתכמו ב 4 -מיליון דולר ארה"ב.
ביום  4בפברואר  ,2022מר חנן שניידר חדל לכהן כדירקטור של השותפות.
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פרק ד' :פרטים נוספים על התאגיד
תקנה 10א  -תמצית דו"חות על הרווח (ההפסד) הכולל של השותפות לכל אחד מהחציונים
בשנת ( 2021באלפי ש"ח)
שערוך מכשירים פיננסים
דרך רווח והפסד
הכנסות מימון
סה"כ הכנסות

1-6 / 2021

7-12 / 2021

סה"כ 2021

83
10
93

()35
112
77

48
122
170

הוצאות (הכנסות) מדמי
הצלחה וניהול לשותף
הכללי
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות)
משערוך השקעות
המטופלות בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד
הוצאות מימון
סה"כ הוצאות

()1,092
2,863

1,437
2,773

345
5,636

16,004
17,775

()7,289
94
()2,985

8,715
94
14,790

רווח (הפסד) לפני מסים
על הכנסה

()17,682

3,062

()14,620

הכנסות (הוצאות) מסים
נדחים

4,157

()392

3,765

רווח (הפסד) נקי
לתקופה

()13,525

2,670

()10,855

תקנה 10ג  -השימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי תשקיף
שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו"ח
במסגרת הצעה פרטית שהושלמה בחודש אוקטובר  ,2021הנפיקה השותפות לניצעים יחידות
השתתפות וכתבי אופציה (לא סחירים) (להלן" :ההצעה הפרטית  .)"2021התמורה
שהתקבלה בגין ניירות הערך שהונפקו במסגרת ההצעה הפרטית האמורה הסתכמה לסך של
כ 24,140 -אלפי ש"ח (ראה דוחות מיידיים מיום  17.10.2021 ,9.9.2021 ,9.9.2021ו-
 ,19.10.2021אסמכתאות,2021-01-145080 ,2021-01-145074 ,2021-01-139626 :
 ,2021-01-156474ו ,2021-01-157725 -בהתאמה ,אשר המידע בהם מובא זאת על דרך
ההפניה).
הכספים שהושקעו בשנים  2020-2021בהון השותפות המוגבלת ,שימשו בפועל להשקעה
בחברות הפורטפוליו .להלן ריכוז עלות ההשקעות והשווי ההוגן שלהן ליום  31בדצמבר :2021

1

שם החברה

שווי הוגן ליום 31
בדצמבר 2020

סבוריט בע"מ
פיטולון בע"מ
טיפה קורפ בע"מ
טריפל דאבליו בע"מ
-3,148--3,875אג-אנ-אפ בע"מנוקו ט.מ בע"מ
אלף פארמס בע"מ (באמצעות
)SPV
יופיקס פרוביוטיקה בע"מ
גרין קלייה בע"מ
סך הכל

שווי הוגן ליום 31
בדצמבר 2021

עלות (בש"ח)
אלפי ש"ח

39,569
6,201
13,100
-

9,723
3,875
3,148

22,415
8,954
16,784
9,723
3,875
3,148

58,870

9,747
6,401
6,304
39,198

11,749
6,401
6,304
89,353

תקנה  - 20ניירות ערך שנרשמו למסחר בשנת הדיווח – מועדי וסיבות הפסקת מסחר
א .ביום  ,22.9.2021פקעו  18,000,000כתבי אופציה (לא סחירים) שלא מומשו .לפרטים
נוספים ראה דיווח מיידי מיום ( 23.9.2021אסכמתא ,)2021-01-080446 :אשר המידע
הכלול בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
ב .בחודש אוקטובר  2021נרשמו למסחר בבורסה  25,410,525יחידות השתתפות ללא ערך
נקוב של השותפות אשר הונפקו במסגרת ההצעה הפרטית (אשר במסגרתה הונפקו גם
 25,410,525כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ליחידות השתתפות) .לפרטים
נוספים ,ראה דיווחים מיידים  9.9.2021 ,29,8,2021ו( 17.10.2021 -אסמכתאות2021- :
 2021-01-145080 ,01-139626ו ,2021-01-156474 -בהתאמה) ,אשר המידע הכלול
בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
ג .בשנת  2021היו הפסקות מסחר בניירות הערך של השותפות ,כדלקמן:
סיבה
סוג הפסקה
מועד
הפסקה קצובה הודעת השותפות כי היא פועלת לגיוס הון בדרך של
29.8.2021
הנפקה פרטית של יה"ש ואופ' ,קבלה הזמנה בסך
מצטבר של כ 18,000-אש"ח
תקנה  – 21תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
א .להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו על ידי השותפות לנושאי המשרה הבכירים בשותף
הכללי ובשותפות בשנת הדיווח ,בקשר עם כהונתם בשותפות ,כפי שהוכרו בדוחות
הכספיים לשנת ( 2021באלפי :)₪
שם
מילניום
פוד-טק
ניהול
בע"מ

גיא
רוזן

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
היקף
תפקיד
ביחידות
משרה
השתתפות
4.84%
שותף
(4,762,380
כללי
יחידות
השתתפות)

החזקה

4

יו"ר
דירקטוריון

1
2
3

4

-

-

עלות
שכר

מענק

-

-

338

-

תגמולים עבור שירותים
דמי
דמי
תשלום
ייעוץ
מבוסס יחידות ניהול
השתתפות
226 1,3481
(תמורה
בגין
סיוע
לגיוסי
הון)
2
וחוב
333

עמלה

אחר

תגמולים אחרים
ריבית דמי
שכירות

אחר

-

()1,003
(דמי
יוזמה)3

-

-

-

571

-

-

-

-

-

671

ראה סעיף  10.1בהסכם השותפות.
ראה סעיף  10.2בהסכם השותפות.
ראה סעיף  10.3בהסכם השותפות .בשנת  ,2021הוכרו הכנסות בגין דמי יוזמה בסך של כ1,004-
אלפי  ₪בגין שערוך ההשקעות אשר לא שולמו במזומן.
לתיאור ההסכם עמו ראה ס"ק ה' להלן.

2

סה"כ

שם

פרטי מקבל התגמולים
שיעור
היקף
תפקיד
ביחידות
משרה
השתתפות
השותף
הכללי
6
100%
מנכ"ל
השותף
הכללי
והשותפות
דירקטור
בשותף
הכללי
דח"צ
בשותף
הכללי
דח"צ
בשותף
הכללי
11
סמנכ"ל
50%
כספים
בשותף
הכללי
ובשותפות
מבקר
פנים

החזקה

חנן
שניידר

5

נילי
צור

7

עמית
מוזס

8

אורי
אשד

9

אורן
עטיה

10

דניאל
שפירא

עלות
שכר

מענק

897

150

56
56
56
302

38

20

-

תגמולים עבור שירותים
דמי
דמי
תשלום
ייעוץ
מבוסס יחידות ניהול
השתתפות
-

928

-

79

-

-

-

-

-

158

-

-

-

-

-

עמלה

אחר

-

-

-

-

-

-

תגמולים אחרים
ריבית דמי
שכירות

-

-

-

-

-

-

ב .בהתאם להסכם השותפות המוגבלת ,אשר תיקון אחרון שלו פורסם ביום 2.2.2022
(אסמכתא( )2022-01-014164 :להלן" :הסכם השותפות") ,אשר המידע בו מובא בזאת
על דרך ההפניה ,השותף הכללי זכאי לתגמולים כדלקמן:
( )1דמי ניהול בסך של  25אלף דולר (מחושב לפי שער דולר שלא יפחת מ 1 -דולר = 3.5
 )₪בתוספת מע"מ ,בכל חודש ,כמפורט בסעיף  10.1בהסכם השותפות.
( )2תמורה בגין סיוע לטיפול לגיוסי הון וחוב של השותפות ,כמפורט בסעיף  10.2בהסכם
השותפות.
( )3בתמורה לשירותי הייזום של השותף הכללי לשותפות ,השותף הכללי יהיה זכאי לקבל
מהשותפות דמי יוזמה המבוססים על הכנסות ו/או תמורות שתקבל השותפות,
כמפורט בסעיף  10.3בהסכם השותפות.
ג .המפקח זכאי לקבל מאת הנאמן ,מתוך נכסי הנאמנות ,שכר והחזר הוצאות אשר ייקבעו
בהתאם להוראות פקודת השותפויות (נוסח חדש) ,התשל"ה( 1975-להלן" :הפקודה") .עד
לקביעת שכרו של המפקח בהתאם להוראות הפקודה ,המפקח יהיה זכאי לקבל מאת
הנאמן ,מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל 1,000 -דולר לחודש (בתוספת מע"מ)
החל ממועד רישום ניירות הערך של השותפות למסחר וכן לתשלום נוסף בגין כל הנפקה.
ראה סעיף  20.1בהסכם הנאמנות ,כפי שפורסם ביום ( 19.7.2020אסמכתא2020-01- :
 ,)069706ואשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה (להלן" :הסכם הנאמנות").
בהתאם להסכם הנאמנות ,שילם השותף המוגבל למפקח ,בשנת  ,2021שכר שנתי בסך
כולל של  12אלפי דולר ארה"ב ובשנת  2022עד מועד הדוח שכר בסך של  3אלפי דולר
ארה"ב.
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לתיאור ההסכם עמו ראה ס"ק ו' להלן.
בתוקף מיום  .1.1.2021עד אז עמד על .75%
עד ליום  31.12.2020התגמול בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת
השלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס"( 2000-תקנות
הגמול") .החל מיום  1.1.2021התגמול בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות הגמול.
עד ליום  31.12.2020התגמול בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת
השלישית לתקנות הגמול .החל מיום  1.1.2021התגמול בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות הגמול.
עד ליום  31.12.2020התגמול בהתאם לסכומים המזעריים המופיעים בתוספת השנייה ובתוספת
השלישית לתקנות הגמול .החל מיום  1.1.2021התגמול בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות הגמול.
מונה ביום  .1.11.2020לתיאור ההסכם עמו ראה ס"ק ז' להלן.
בתוקף מיום  .1.1.2021עד אז עמד על  . 40%בנוסף ,חברה בבעלות סמנכ"ל הכספים נותנת שירותי
חשבות והנהלת חשבונות לשותפות בתמורה לסך של כ 72 -אלפי ש"ח לשנה.
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ד .הנאמן זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל 1,500 -דולר לשנה (בתוספת מע"מ)
לכל שנה שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות והחזר הוצאות ,כמפורט בסעיף 20.2
בהסכם הנאמנות.
בהתאם להסכם הנאמנות ,שילם השותף המוגבל למפקח ,בשנת  ,2021שכר שנתי בסך
כולל של  1.5אלפי דולר ארה"ב ובשנת  2022עד מועד הדוח שכר בסך של  0אלפי דולר
ארה"ב.
ה .יו"ר הדירקטוריון ,מר גיא רוזן – החל מה ,1.1.2021 -בתמורה לשירותיו כיו"ר דירקטוריון
השותף הכללי ,מר רוזן זכאי לתשלום חודשי של  ₪ 18,000ברוטו ,בתוספת הוצאות
גלובליות חודשיות של כ ,₪ 1,000 -בעלות כוללת של כ ₪ 25,000 -לחודש.
בשנת  2022אושר למר רוזן מענק בגין שנת  2021בסך של  2תשלומים חודשיים בהתבסס
על עמידה בקריטריונים מדידים שנקבעו.
כמו כן ,ערב פרסום התשקיף להשלמה ותשקיף המדף של השותפות מיום 14.7.2020
וההודעה המשלימה מיום  ,15.7.2020כפי שפורסם בדוחות מיידיים מיום 13.7.2020
ומיום  ,15.7.2020אסמכתא  2020-01-068035 ,2020-01-067468ו2020-01- -
 ,068587אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה (להלן" :התשקיף") ,אושרה
הענקתן של  375,308כתבי אופציה לא סחירים למר רוזן ,כמתואר בסעיף 18.4.4
לתשקיף .בנוסף ,בתחילת שנת  ,2021אושרה הענקתן של  1,000,000כתבי אופציה לא
סחירים נוספים למר רוזן ,כמתואר בדיווחים המיידיים מיום  14.2.2021ו17.2.2021 -
(אסמכתאות 2021-01-018355 :ו ,)2021-01-020092 -אשר המידע הכלול בהם מובא
בזאת על דרך ההפניה.
מנכ"ל השותף הכללי והשותפות ודירקטור בשותף הכללי ,מר חנן שניידר – החל מה-
 ,1.1.2021בתמורה לשירותיו כדירקטור ומנכ"ל השותף הכללי והשותפות ,מר חנן שניידר
זכאי לתשלום חודשי של  ₪ 50,000ברוטו ,בגין היקף משרה של  .100%כן תעמיד
השותפות למר שניידר רכב  ,תישא בכל הוצאות אחזקת הרכב והשימוש בו וכן תגלם את
מלוא שווי השימוש ברכב .כן יהיה זכאי מר שניידר לתנאים סוציאליים ,כולל קרן השתלמות.
לפרטים נוספים ,ראה סעיף  8.14.2בתשקיף ואת הדיווחים המיידיים מיום  14.2.2021ו-
( 17.2.2021אסמכתאות 2021-01-018355 :ו ,)2021-01-020092 -אשר המידע הכלול
בהם מובא בזאת על דרך ההפניה .בשנת  2022אושר למר שניידר מענק בגין שנת 2021
בסך של  3משכורות חודשיות בהתבסס על עמידה בקריטריונים מדידים שנקבעו – תשואת
 NAVשל  .10%ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את העלאת שכרו של המנכ"ל ב5% -
בתוקף מיום .1.4.2022
כמו כן ,ערב פרסום התשקיף ,אושרה הענקתן של  1,250,125כתבי אופציה לא סחירים
למר שניידר ,כמתואר בסעיף  18.4.2לתשקיף .בנוסף ,בתחילת שנת  ,2021אושרה
הענקתן של  2,500,000כתבי אופציה לא סחירים נוספים למר שניידר ,כמתואר בדיווחים
המיידיים מיום  14.2.2021ו( 17.2.2021 -אסמכתאות 2021-01-018355 :ו2021-01- -
 ,)020092אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
ו .סמנכ"ל הכספים של השותף הכללי ושל השותפות ,מר אורן עטיה – בתוקף מה-
 ,1.1.2021ובהתאם להסכם עבודה אישי מיום  1.2.2021בין מר עטיה לבין השותפות,
זכאי מר עטיה לתמורה של שכר חודשי ברוטו בסך  ,₪ 16,000בצירוף  ₪ 3,500ברוטו
כגמול שעות נוספות גלובליות ,וזאת בתמורה להיקף משרה של  .50%כן זכאי מר עטיה
לזכויות סוציאליות אשר יחושבו על בסיס המשכורת החודשית ,כולל הגמול הגלובאלי.
בשנת  2022אושר למר עטיה מענק בגין שנת  2021בסך של  2משכורות חודשיות
בהתבסס על עמידה בקריטריונים מדידים שנקבעו.
בתחילת שנת  2021אושרה הענקתן של  728,182כתבי אופציה לא סחירים למר עטיה,
כמתואר בדיווחים המיידיים מיום  14.2.2021ו( 17.2.2021 -אסמכתאות2021-01- :
 018355ו ,)2021-01-020092 -אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
ז .תגמולים לבעלי עניין:
( )1הגמול הניתן לדירקטורים החיצוניים ולדירקטור הבלתי תלוי משולם על-ידי השותפות
4

בגובה הסכום הקבוע לדירקטור חיצוני לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות
לדירקטור חיצוני) ,התש"ס .2000-עלות כהונתם של חברי הדירקטוריון האמורים כולל
הוצאות נלוות ,הסתכמה בשנת  2021בסך של כ 168 -אלפי .₪
בנוסף ,בתחילת  ,2021אושרה הענקתן של  364,091כתבי אופציה לא סחירים לגב'
נילי צור ,המשמשת כדירקטורים בלתי תלויה בשותף הכללי .לפרטים נוספים ,ראה
בדיווחים המיידיים מיום  14.2.2021ו( 17.2.2021 -אסמכתאות2021-01-018355 :
ו ,)2021-01-020092 -אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
( )2לפרטים אודות כתבי פטור ,שיפוי וביטוח נושאי משרה ,ראה תקנה 29א'( )4להלן.
תקנה 21א – השליטה בשותפות
מילניום פוד-טק ניהול בע"מ ,השותף הכללי בשותפות ,הוא בעל השליטה בשותפות .ה"ה יוסי
תמר ושי ליאור ,הם בעלי השליטה בשותף הכללי.
תקנה  – 22עסקאות עם בעל שליטה
לפרטים על עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן ,ראו סעיף
 10.1.1לתשקיף.
לאחר תאריך המאזן ,שולמה לשותף הכללי סך של  60אלפי דולר בגין סיוע בגיוס הון בדרך
של הצעה פרטית שנעשתה בחודש אוקטובר  ,2021וזאת בהתאם לסעיף  10.2להסכם
השותפות.
ראה גם תקנה 29א להלן לעניין שיפוי ,פטור מאחריות והתקשרות של השותפות בפוליסת
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בשותפות ,בשותף הכללי ובשותף המוגבל ,ואחריות
מקצועית וביטוח לכיסוי אחריות בגין הנפקה לציבור (.)POSI
תקנה  – 24החזקות בעלי ענין ונושאי משרה
לתיאור מצבת החזקות בעלי עניין בניירות ערך של השותפות נכון ליום  31.12.2021ולמועד
הדוח ,ראו דוח מיידי של השותפות מיום ( 6.1.2021מס' אסמכתא  ,)2021-01-003592אשר
המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
תקנה 24א  -הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
נכון למועד הדו"ח ,קיימות ורשומות למסחר בבורסה 98,339,289יחידות השתתפות ללא ערך
נקוב של השותפות.
כמו כן ,הוקצו אך לא נרשמו למסחר:
 937,594כתבי אופציה (לא סחירים) לחתם אשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת
השתתפות אחת בכל יום מסחר עד ליום ( 14.7.2022למעט ביום קובע לאירוע שותפות) ,כנגד
תשלום מחיר מימוש בסך ( ₪ 1לא צמוד).
 25,410,525כתבי אופציה (לא סחירים) לניצעים בהצעה הפרטית ואשר כל אחד מהם ניתן
למימוש ליחידת השתתפות אחת בכל יום מסחר עד ליום ( 19.4.2023למעט ביום קובע לאירוע
שותפות) ,כנגד תשלום מחיר מימוש בסך ( ₪ 1.05לא צמוד).
בנוסף ,השותפות התחייבה להקצות לנושאי משרה ועובדים של השותף הכללי והשותפות
בהתאם לתוכנית אופציות כאמור בסעיף  3.2.6בתשקיף 1,625,163 ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש ליחידות השתתפות ,כנגד תשלום מחיר מימוש בסך ( ₪ 1לא צמוד) ,אשר טרם הוקצו
בפועל נכון למועד דוח זה וכן התחייבה להקצות לנושאי משרה ועובדים של השותף הכללי
והשותפות בהתאם בהתאם לדוח הצעה פרטית מיום ( 11.1.2021ראה דוחות מיידיים מיום
 14.2.2021 ,9.2.2021 ,12.2.2021 ,11.1.2021ו( 17.2.2021 -אסמכתא 2021-01-
 2021-01-018355 ,2021-01-016579 ,2021-01-005520 ,004749ו2021-01- -
 ,020092בהתאמה) ,אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה)  5,320,456כתבי
אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות כנגד תשלום מחיר מימוש בסך ( ₪ 1.33לא
צמוד) ,אשר טרם הוקצו בפועל נכון למועד דוח זה.
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תקנה 24ב – מרשם בעלי המניות
למרשם בעלי ניירות הערך מעודכן של השותפות ,ראו דוח מיידי של השותפות מיום
( 19.10.2021מס' אסמכתא  ,)1577252021-01-אשר המידע בו מובא בזאת על דרך
ההפניה.
תקנה 25א – מען רשום
כתובת המשרד הרשום של השותף הכללי ושל השותפות היא שד' רוטשילד  ,49תל אביב.
טלפון .03-5665005
פקס.03-5665015 :
דוא"לoffice@millennium-ft.com :
תקנה  - 26הדירקטורים של התאגיד
להלן פירוט לגבי חברי הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות המוגבלת:
שם

גיא רוזן

עמית מוזס

נילי צור

אורי אשד

1

מספר זיהוי

022105944

022864615

025058223

033146424

2

תפקיד בשותף הכללי

יו"ר הדירקטוריון

דירקטורית בשותף הכללי

3

תאריך לידה

15.12.1965

4.4.1967

דירקטור חיצוני בשותף
הכללי
3.3.1973

דירקטור חיצוני בשותף
הכללי
24.8.1976

4

מען להמצאת כתבי בי

שד' ההשכלה  ,17תל אביב

רחוב אושה  ,13תל אביב

רחוב ההגנה  ,7חולון

רחוב ערבה  ,34מגשימים

דין
ישראלית

5

נתינות

ישראלית

6

חברות בועדה או ועדות

לא

דירקטור

לא

לא

-

לא

ועדת

הדירקטוריון
7

האם

ביקורתו

וועדת

ישראלית

ישראלית

ועדת ביקורתו וועדת תגמול

ועדת ביקורתו וועדת תגמול

כן

כן

כן

לא

תגמול

הוא

חיצוני
אם כן ,האם הוא בעל
מומחיות

חשבונאית

ופיננסית

בעל

או

כשירות מקצועית
אם

כן,

הוא

האם

-

לא

לא

לא

לא

כן

כן

כן

דירקטור חיצוני מומחה
אם לא ,האם הוא כשיר
להתמנות

כדירקטור

בלתי תלוי
8

האם הוא עובד של
השותף הכללי ,חברה

שירותי
מעניק
דירקטוריון לשותף הכללי

יו"ר

לא

לא

לא

בת ,חברה קשורה שלו
או של בעל עניין בו
(בציון התפקיד שהוא
ממלא כאמור)
9

התאריך

בו

החלה

29.6.2020

13.9.2020

6.9.2020

13.9.2020

כהונתו כדירקטור
10

השכלתו

11

עיסוקו בחמש השנים
האחרונות

12

תאגידים אחרים בהם
משמש כדירקטור

בוגר במשפטים,
אוניברסיטת תל אביב,
מוסמך במנהל עסקים,
המרכז הבינתחומי הרצליה
סגן יו"ר תנובה ,יו"ר חברת
קאנומד ,יועץ עסקי בתחום
מיזוגים ורכישות
תנובה ,Altitude ,על -בד
משואות יצחק

מוסמכת ,כלכלה ,שיווק
ומנהל עסקים,
אוניברסיטת תל אביב

בוגר ,כלכלה ,המכללה
למנהל ,ת"א

מנכ"לית קבוצת ויסוצקי,
מנכ"לית חטיבה בינ"ל
ומשנה למנכ"ל קבוצת
אסם
-

עצמאי בשוק ההון

בוגר ,מדעי המחשב,
המכללה האקדמית ת"א-
יפו ,מוסמך ,מנהל עסקים,
אוניברסיטת בר אילן
תפקידי ניהול בחברות
טכנולוגיה שונות

-

-

6

13

שם

גיא רוזן

נילי צור

עמית מוזס

אורי אשד

האם הוא בן משפחה

לא

לא

לא

לא

של בעל עניין אחר
בשותף הכללי
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האם השותף הכללי
רואה
מומחיות

בו

לא

לא

לא

כן

כבעל

חשבונאית

ופיננסית לצורך עמידה
במספר
המזערי

שקבע

הדירקטוריון

על-פי

סעיף (92א)( )12לחוק
החברות,

תשנ"ט-

1999

מר חנן שניידר כיהן כדירקטור בשותף הכללי בין התאריכים  28.06.2020ל,24.02.2022 -
כפי שפורסם בדיווחים המיידיים מיום  19.07.2020ומיום ( 24.2.2022אסמכתאות2020- :
 01-069694ו ,2022-01-022963 -בהתאמה) ,אשר המידע הכלול בהם מובא בזאת על דרך
ההפניה.
תקנה 26א  -נושאי משרה בכירה
להלן פרטים על נושאי משרה לא הובאו לעיל:
שם

חנן שניידר

אורן עטיה

דניאל שפירא

מס' זיהוי

028945202

040738437

052755998

תאריך לידה

9.9.1971

2.5.1981

21.7.1954

מועד תחילת כהונה

28.6.2020

1.11.2020

27.12.2018

תפקיד שממלא בשותף הכללי ובשותפות,

מנכ"ל השותף הכללי והשותפות

בחברת בת ,בחברה קשורה או בבעל עניין בהם

סמנכ"ל

כספים של השותף

מבקר פנימי

הכללי והשותפות

האם הוא בעל ענין בשותף הכללי ובשותפות

לא

לא

לא

האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה

לא

לא

לא

 BAבכלכלה ומנהל עסקיםMBA ,
מנהל עסקים ,אוניברסיטת בר אילן
 LLBמשפטים ,מכללת שערי

בוגר חשבונאות וכלכלה ממכללת

תואר

רופין ,רו"ח

וחשבונאות מאוניברסיטת בר

אחר או של בעל עניין בשותף הכללי ובשותפות
השכלתו

אילן ,רו"ח

משפט.
ניסיונו בחמש שנים האחרונות

מנכ"ל חממת הפודטק Fresh-
start
מנכ"ל סטרטאפ בתחום מכשור
רפואי

ראשון

בכלכלה

מייסד ומנכ"ל

בעל משרד רו"ח .מבקר פנימי

CO Finance - CFO and

בחברות ציבוריות הנסחרות

Controlling Services

בארץ ובחו"ל

תקנה 26ב -מורשה החתימה של התאגיד
אין בשותפות מורשה חתימה עצמאי.
תקנה  - 27רואה החשבון של התאגיד
קסלמן וקסלמן ,רואי חשבון PWC Israel
דרך מנחם בגין  ,146תל אביב מיקוד 6492103
טלפון03-7954555 :
פקס 03-7954556
תקנה  - 28שינויים בתזכיר או בתקנות
השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  17.3.2019בין השותף הכללי
כשותף כללי מצד אחד ובין הנאמן כשותף מוגבל מצד שני ותוקן מעת לעת ,כפי שתוקן .להסכם
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השותפות המעודכן ,ראו דוח מיידי של השותפות מיום ( 2.2.2022מס' אסמכתא 2022-01-
 ,)014164אשר המידע בו מובא בזאת על דרך ההפניה.
הסכם הנאמנות בין הנאמן ,מילניום פוד-טק נאמנויות בע"מ והמפקח ,רו"ח שמעון אבנעים,
נחתם ביום  25.6.2020והוא מצורף כנספח א' לפרק  4בתשקיף ,אשר המידע בו מובא בזאת
על דרך ההפניה.
תקנה  - 29המלצות והחלטות הדירקטורים
א.

המלצות הדירקטוריון בפני הסיפה הכללית ,והחלטותיו שאינן טעונות אישור האסיפה
הכללית בדבר:
( )1תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה בדרך אחרת או חלוקת מניות הטבה :אין.
( )2שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד :אין.
( )3שינוי תזכיר או תקנון ההתאגדות :ראה תקנה  28לעיל.
( )4פדיון ניירות ערך בני פדיון ,כמשמעותם בסעיף  312לחוק החברות :אין.
( )5פדיון מוקדם של אגרות חוב :אין.
( )6עסקה שאינה בהתאם לתנאי השוק בין התאגיד ובעל עניין בו ,למעט עסקה של
התאגיד עם חברת בת שלו :אין.

ב.

החלטות האסיפה הכללית של מחזיקי יחידות ההשתתפות שלא בהתאם להמלצות
דירקטוריון השותף הכללי בעניינים המפורטים בסעיף א' לעיל :אין.

ג.

החלטות אסיפה כללית מיוחדת
להחלטות אסיפה כללית מיוחדת בעניין עדכון שכר דח"צים ,עדכון שכר מנכ"ל והקצאה
פרטית לנושאי משרה ועובדים ראה דוחות מיידיים מיום ,12.2.2021 ,11.1.2021
 14.2.2021 ,9.2.2021ו( 17.2.2021 -אסמכתאות2021-01- ,2021-01-004749 :
 2021-01-018355 ,2021-01-016579 ,005520ו,2021-01-020092 -
בהתאמה) ,אשר המידע בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
להחלטות אסיפה כללית מיוחדת בעניין ההצעה הפרטית ראה דוחות מיידיים מיום
 9.9.2021 ,29.8.2021ו( 17.10.2021 -אסמכתאות2021- ,2021-01-139626 :
 ,01-145080ו ,2021-01-156474 -בהתאמה) ,אשר המידע בהם מובא בזאת על
דרך ההפניה.

תקנה 29א  -החלטות השותפות
לעניין פטור ,התחייבות לשיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואחריות מקצועית וביטוח
לכיסוי אחריות בגין הנפקה לציבור ( ,)POSIראה בסעיפים  10.2.4ו 10.2.6 -עד 10.2.8
לתשקיף ,וכן הדיווח המיידי מיום ( 23.12.2021אסמכתא ,)2021-01-183909 :אשר המידע
בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.
תאריך20.3.2022 :

מילניום פוד-טק  -שותפות מוגבלת
שמות החותמים ותפקידיהם:
גיא רוזן ,יו"ר דירקטוריון השותף הכללי
חנן שניידר ,מנכ"ל השותף הכללי
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פרק ה ' – הצהרות הנהלה

הצהרות מנהלים:
(א) הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 9ב(ד)(:)1
הצהרת מנהלים
הצהרת מנהל כללי
אני ,חנן שניידר ,מצהיר כי:
.1
.2
.3
.4

בחנתי את הדוח התקופתי של מילניום פוד-טק  -שותפות מוגבלת (להלן" :השותפות") ,לשנת
( 2021להלן" :הדוחות").
לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים,
לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.
לפי ידעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות ,לדירקטוריון השותף הכללי בשותפות ולועדת
הביקורת של דירקטוריון השותף הכללי ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה
מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד
משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________

____________________

 20במרץ 2022

חנן שניידר – מנכ"ל
של השותף הכללי בשותפות

הצהרת מנהלים:
(ב) הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(:)2
הצהרת מנהלים
הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
אני ,רו"ח אורן עטיה ,מצהיר כי:
 .1בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע הכספי אחר הכלול בדוחות של מילניום פוד-טק  -שותפות
מוגבלת (להלן –"השותפות") לשנת ( 2021להלן – "הדוחות").
 .2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של השותפות
לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.
 .3גיליתי לרואה החשבון המבקר של השותפות ולדירקטוריון השותף הכללי בשותפות ,כל
תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

_______________

____________________

 20במרץ 2022

רו"ח אורן עטיה
סמנכ"ל כספים

