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 לכבוד: 

 בע"מ. קמן קפיטל חברת 

 

 , תנכבדהנהלה 

הניתוחים   של  וההיקף  המטרה  אודות  סקירה  לספק  מיועד  זה  מכתב 

שלנו.   הניתוחים  " לדו  יםמופנ  הנכםוהמסקנות  והצגת  דיון  ובו  המצ"ב  ח 

 שבוצעו בקשר להתקשרות זו.

)להלן: "מעריך השווי"( הכין ניתוח עצמאי    C-Value,  בהתאם לבקשתכם

"(,  חברההאו "  ארטסיס")"  בע"מ  360ארטסיס    של חברת   בקשר לשווי ההוגן

 . עסקת מיזוגלצורכי )להלן: "תאריך ההערכה"(  2021 ביוני 30 -ה  ליוםנכון 

 מטרה והיקף 

  להעריך את שוויה ההוגן להנהלת החברה  מטרת התקשרות זו הינה לסייע  

צד ג' לא יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או    .סקת מיזוגעלצורכי   ,החברהשל  

להסתמך עליה לכל מטרה אחרת כלשהי ללא ידיעה והסכמה מפורשת בכתב  

 מאת מעריך השווי. 

 היקף הניתוח 

כללו, בין היתר,  נ  ,בביצוע הערכת השווי, הבדיקות והניתוחים אותם ביצענו

 הצעדים הבאים:

ההנהלה בנוגע לנכסיה, ההיסטוריה הפיננסית והתפעולית של  שיחות עם   •

 החברה ותחזית הפעילות הצפויה של החברה; 

 בחינת נתונים ומסמכים רלוונטיים והבנה של היקף ומבנה העסקה; •

 בחינת סקירות שוק ומידע ענפי רלוונטי;  •

ניתוח דוחות כספיים היסטוריים וצפויים, מבוקרים ובלתי מבוקרים,  •

 יננסיים ותפעוליים אחרים בנוגע לחברה;ונתונים פ

 בדיקת מסמכים תאגידיים;  •

ניתוח אודות חברות ציבוריות בנות השוואה בשוק הרלוונטי, והשקעות   •

 בחברות דומות; 

הכנת דוח המסכם את המתודולוגיות ששימשו אותנו בעבודתנו, ההנחות   •

 עליהן התבסס ניתוח השווי וממצאים באשר לשווי החברה.

 

 קציר הממצאים ת

ליום   שביצענו  השווי  להערכת  בהמשך  ב   30.6.2021כאמור,  פורסמה  אשר 

לצורך הערכת השווי     2021/4/11 כי התחזיות אשר הועברו אלינו  לנו  הובהר 

שנים קלנדריות. למרות זאת, לאחר החתימה על הדוח, הוסבר לנו    5  –הינן ל  

, אשר  2021החל מנובמבר  שנים    5  – כי התחזיות אשר הציגה החברה הינן ל  

 , קרי שונות בפועל ממה שהוצג לנו על ידי החברה. 2026מסתיימות בנובמבר 

בהתאם ולאור זאת, ביצענו תיקון בהערכת השווי לפי הנתונים המעודכנים. כך  

ביצענו שינוי לתחזית ההכנסות בחברה לפי הנמוך מבין הנתונים אשר נבחנו  

ברה, ההסכמים וההסתברויות שנידונו על ידינו )בהתאם להצעות המחיר בח
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בשיעור   מוכפלת  זו  כאשר  החברה,  תחזית  ובין  הקודמות(  בשיחותנו 

 , כפי שמצוינת במתאר החברה.64% של המשוקלל ההסתברות 

 יתרת הנתונים בהערכת השווי נותרו ללא שינוי. 

המצ"ב   בדוח  המתוארים  הניתוחים  על  עליו    והמידע בהתבסס  הזמין 

הסתמכנו בהתאם להערכות ההנהלה, לדעתנו השווי ההוגן של החברה, נכון  

 לתאריך ההערכה, מוערך כדלהלן: 

 אלפי דולרים  החברהשווי 

 19,034 פעילות שווי  

 752 פיננסי נטו  הון  

 19,786 סה"כ שווי חברה

 

ומתודולוגיות הערכת    ארטסיסת  הערכת השווי הוכנה על בסיס תחזיות הנהל

שווי מקובלות. התוצאות של ניתוחינו לא הושפעו, בכל דרך שהיא, מהשכר  

עבור שירותינו. הוראות ותנאים עסקיים נוספים אשר לפיהם בוצעה    ששולם

 ח זה על דרך ההפניה. " , כלולים כחלק מדועבודתנו

  בהתאם למכתב ההתקשרות ולמכתב הנלווה לעיל, עבודתנו כפופה לתנאים

,  כמו כןח זה. "כלולים בפרק "הצהרה אודות תנאים מגבילים" הנלווה לדוה

לא  "הדו ו/או  ייקראו  לא  והטבלאות  הנספחים  בו,  הכלולות  המסקנות  ח, 

לתנאים   התייחסות  שניתנה  מבלי  שהיא  דרך  בכל  שימוש  בהם  ייעשה 

 מגבילים אלו. 

 -Cצרו קשר עם    א ח שלנו, אנ" בכל מקרה של שאלה בנוגע לניתוח או לדו

Value Business Consulting   972-3-7653333+במספר טלפון . 
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 הצהרה אודות תנאים מגבילים

בהתאם לאתיקה המקצועית המוכרת, שכר הטרחה המקצועי עבור שירות   .1

השווי   אודות  שלנו  במסקנה  מותנה  אינו  כל  זה  אין  לעובדיו  או  ולמעריך 

 אינטרס כספי, נוכחי או מתוכנן, בחברה אשר שוויה מוערך.

ורק    חוות הדעת לגבי השווי, אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, מתייחסת אך .2

 נכון לתאריך ההערכה. ולמטרה המוצהרת  

או נציגיה במהלך    ה חברדוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי ה  .3

בדיקה זו, התקבלו, ללא אימות נוסף, כמשקפים באופן מלא ונכון את מצבה  

של   השונות,    חברהה העסקי  התקופות  עבור  התפעוליות  תוצאותיה  ואת 

 מצוין אחרת.  אם למעט 

מידע ציבורי ומידע ענפי וסטטיסטי הושגו ממקורות שלדעתנו הינם אמינים;   .4

עם זאת, איננו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, וקיבלנו מידע  

 זה ללא אימות נוסף.  

לסיכויי השגת התוצאות ה .5 ידי האיננו מתחייבים  על  , מכיוון  החברחזויות 

שאירועים ונסיבות לעתים קרובות אינם מתרחשים כמצופה; הבדלים בין  

והשגת   מהותיים;  להיות  עשויים  חזויות,  תוצאות  לבין  בפועל  תוצאות 

 והנחות של ההנהלה.    תוכנותהתוצאות החזויות תלויה בפעולות, 

המומחיות   .6 רמת  כי  ההנחה  על  מבוססות  השווי  לעניין  המסקנות 

ואיכותה  והאפקטיביות הנוכחית של ההנהלה תמשיך להתקיים, וכי טיבה  

ה לא    לאחר  החברשל  הבעלים,  של  חלקם  דילול  או  חליפין  מחדש,  ארגון 

 ישתנו באופן מהותי או ניכר. 

הלקוח  "דו .7 של  בלעדי  לשימוש  מיועדים  שבו,  והמסקנות  זה  שלנו,  ח 

בדו שמצוינת  כפי  והמסוימת  היחידה  הדו" למטרה  כן,  כמו  ח  "ח. 

ייעוץ השקעות   והמסקנות אינם מיועדים ידי  להוות  ועל    על  המחבר, 

בכל אופן שהוא. המסקנות הכלולות    ככזה  הקורא להימנע מלפרשם

המידע  "בדו על  בהתבסס  השווי,  מעריך  של  דעתו  את  מייצגות  זה  ח 

 ומקורות אחרים.   החבר שסופק לו על ידי ה

ח זה, כולו או חלקו )בעיקר מסקנות באשר לשווי,  "תוכנו של דו את   .8

קשור אליה  הפירמה  או  שווי,  הערכת  מומחה)ים(  מומחי    יםזהות 

הערכת שווי כאמור, או כל התייחסות לתפקידיהם המקצועיים(, אין  

להפיץ בציבור באמצעות מדיות פרסום, יחסי ציבור, מדיות חדשות,  

מכירות, דואר, העברה ישירה, או כל אמצעי תקשורת ציבורי  מדיות  

 אחר, ללא אישור מראש ובכתב מאת מעריך השווי.  
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 קיצורים:

 30/06/2021 או מועד הערכת השווי  תאריך ההערכה

 בע"מ  360ארטסיס  או החברה   ארטסיס

 C-Value C- Value Business Consulting מעריך השווי או 

DCF שיטת היוון תזרימי המזומנים 

OEM Original Equipment Manufacturer 

FCC 
Federal Communications Commission -   סוכנות עצמאית של ממשלת ארצות הברית המסדירה תקשורת

 באמצעות גלי רדיו, טלוויזיה, חוט, לוויין וכבלים ברחבי ארצות הברית 

EBITDA  רווח לפני ריבית מיסים, פחת והפחתות 

WACC  המשוקלל לחברהשיעור ההיוון 
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 ה ופעילות החברסקירת ה 1

 החברה  תיאור  1.1

, על ידי מר ארז 2013הוקמה כחברה פרטית בישראל בשנת    Artsys 360חברת  

החברה עוסקת    ,החל ממועד היווסדה ארי, מר אמיר ברלד ומר מאיר זורע.-בן

מכ"ם מערכות  כך,  ובכלל  אווירית  תעופה  וניטור  זיהוי  מערכות    בפיתוח 

 .ומערכות נגד רחפנים

מתרחשת   האחרונות  הרחפנים בשנים  בשוק  מהירה  טכנולוגית    התפתחות 

והכטב"מים. התפתחות זו טומנת בחובה יתרונות רבים, אך בד בבד נושאת עמה  

 בתחום הביטחון האבטחה והשמירה על הפרטיות.   סיכונים ואתגרים חדשים

החברה   אלה,  לאתגרים  לב  המערכות   פיתחהבשים    RS800  - ו  RS400  -  את 

יות המסייעות בהגנה על מתחמים ואבטחתם  המשמשות כמערכות מכ"ם ייחוד 

איומים מרחפנים   מפני  בעיקר  הנובעים  לפרטיות  חדירה  וסיכוני  אוויריים 

 וכטב"מים.  

המכ"ם   החברה  מערכת  טכנולוגיהשל  על  בידי    מבוססת  שפותחה  ייחודית 

רשום בפטנט  על    הטכניון המוגנת  וכן  בו,  בלעדית  שימוש  זכות  לחברה  ואשר 

נוספות שפיתחה החברה אשר מוגנות אף הן בשני פטנטים נוספים    טכנולוגיות

 .  (בבדיקה ותת המצויושלוש בקשות רישום נוספוכן )

נדרשתמתאפיין    זה  מכ"ם ברמת איכות  כ  בעמידה  יחסית של  נמוך    -ובמחיר 

מתאפשר    30,000 זה,  מחיר  על  בזכות  דולר.  המתבססת  ייחודית  טכנולוגיה 

חו בין  סטסינרגיה  לבין  בודד  סטטי  כמכ"ם  המותקנת  המערכת    מרת 

אף  מורכבאלגוריתמים   המכ"ם  את  למקם  מאפשרת  הטכנולוגיה  כן,  כמו   .

תוך מאוכלסים,  בתקנות   באזורים  הספק    עמידה  מקסימום  של  רגולטוריות 

 .מטרים- 400  שידור מותר, ותוך שימור יכולות זיהוי רחפנים למרחק של כ

 

החברה   מצלמות  בנוסף,  ממכ"ם,  המורכבות  רחפנים  נגד  מערכות  משווקת 

גם תדרים    ולעיתים  הלקוח) חוסם  לדרישות  בהתאם  זו  (אופציונלי  מערכת   .

החברה ומבצעת אינטגרציה עם    בפיתוחה של   Cluster360  מתבססת על תוכנת 

העוין  תמאפשרוכך  מצלמות   הרחפן  של  ההפעלה  תדרי  את  חוסמי    .לחסום 

ה אוטומטית על ידי הגדרת תנאים מקדמיים להפעלתם  התדרים ניתנים להפעל 

 .על פי בחירת המשתמש ,או להפעלה ידנית

אשר מהווים  )יצוין כי החברה איננה עוסקת בייצור מצלמות וחוסמי תדרים  

מדף אותם    ),מוצרי  ומשלבת  הצורך  במידת  מספקים  אותם  רוכשת  אלא 

 נגד רחפנים.  במערכת

כנולוגיית  ט)  Drone-  Counterפעילות החברה משתייכת לשוק טכנולוגיות ה

קהל לקוחות הקצה עבור הטכנולוגיות שמציעה החברה    (זיהוי ואיתור רחפנים

ווירית  א אתרים ומתקנים שונים הזקוקים להגנה היקפית ,מורכב ממתחמים

בלתי   גורמים  מפני 

אלו    .מורשים מתקנים  בין 

  ,שדות תעופה  :ניתן למצוא

כלא זיקוק  ,בתי    ,בתי 

תשתית  ,מלונות   ,מתקני 

גז מתקנים    ,צינורות 

מגורים    ,ממשלתיים בתי 

אח ומתחמים  "של  מים 

התקהלות   ישנה  בהם 

 .אתרים קדושים או כל מתחם רלוונטי אחר ,אולמות ,כגון אצטדיונים גדולה

 



      

 

 
8 

אשר ממוקמת ,  RPGZ VIII SP O.Oממניות חברת    100%  -  מחזיקה בהחברה  

המרכזית של  הפיתוח  מצויה כעת בשלבי הקמה וצפויה לשמש כזרוע    בפולין,

  פעילות החברה ברחבי אירופה.

 בעיר חולון, ישראל.  יםממוקמ ומשרדיהעובדים   6 -החברה מונה כ

   הטכנולוגיהתיאור  1.2
 

בפיתוחה של החברה מאפשר טכנולוגיה מתקדמת באמצעותה  המכ"ם המצוי  

מעלות מעל ומתחת    45)אנכית   מעלות    90  מעלות במפתח של  360ניתן לסרוק  

 בדיוק רב.   – (לאופק

נשלטים המטרות  ועדכון  הסריקה  מסריקה    מהירות  החל  תוכנה,  באמצעות 

  קלת  סריקות בשנייה של כלל המרחב. מדובר במערכת  -5אחת בשנייה ועד ל  

מהותיים   יתרונות  בחובו  הטומן  דבר  נעים,  חלקים  כוללת  שאינה  משקל 

 בשימושים אזרחיים.  

מסוגל ליתיום  המכ"ם  סוללות  בעזרת  המספקות  -לפעול  נטענת,  שעות    96יון 

המכ"ם באופן המאפשר להציבו    פעולה רציפות, תכונה המקנה ניידות גבוהה של

ה את  להפעיל  ניתן  כן,  כמו  רבים.  פאנלים במקומות  באמצעות  גם    מערכת 

 סולאריים אשר טוענים מצברים המתחברים למערכת.  

קרינה בתקני  עומד  המכ"ם  עירונית    בנוסף,  בסביבה  להציבו  מניעה  שאין  כך 

אלה,  למשל תכונות  נמוך  .  המכ"ם  של  הצפוי  המחיר  תג  כי  העובדה  בצירוף 

למכ"מים   ביחס  )כמשמעותית  מחי  30-מתחרים  תג  מול  אל  דולר  של  אלף  ר 

מנגישה את מערכת המכ"ם לשוק  אלפי דולר למכ"ם מתחרה(,    100-למעלה מ 

 .  אשר עשוי לספק מענה לאיומים חדשים הניצבים בפניו האזרחי באופן

מסוגל  אף  חשודים,    המכ"ם  אנשים  תנועת  בדבר  והתרעה  בזיהוי  לסייע 

 .רחפנים ובמקביל, מסוגל לסייע בהגנה מפני איומים חדשים בדמות

 החברה ושירותיה מוצרי  1.3

 
  מוצר מפותח – RS400מכ"ם 

השווי,   הערכת  למועד  של  החברהנכון  בפיתוח  וממשיכה    המערכת  פיתחה 

RS400   מתחמים על  בהגנה  המסייעות  ייחודיות  מכ"ם  כמערכות    המשמשות 

בעיקר   הנובעים  לפרטיות  חדירה  וסיכוני  אוויריים  איומים  מפני  ואבטחתם 

וכטב"מים הינה    .מרחפנים  חדשנית  המערכת  מתחמית  אבטחה  מערכת 

אמינה, בעלת צריכת אנרגיה    ,מבוססת מכ"ם. המערכת קלה, זולה, קומפקטית

בתקני עמידה  תוך  עירוניים  באזורים  לשימוש  ובטוחה   .   FCC  -ה  נמוכה 

בגזרה היקפית מלאה של  המערכת מאפשרת   ידי מכ"ם  על  אבטחת מתחמים 

ועד    360° ו  45°+באזימוט  לקו  - 45°  -מעל  ללא    ( סה"כ  90°)האופק     מתחת 

מטר,    400  -חלקים נעים. מערכת המכ"ם מזהה תנועת רחפנים ממרחק של עד כ

כ  בני אדם עד  כ  600  -ממרחק של  וכלי רכב ממרחק של עד  מטר.    900  -מטר 

  "בנוסף, מציג המכ"ם יכולת התמודדות עם " להקות

 רחפנים.  

רחפנים   לזהות  המכ"ם  מערכת  גבוה  יכולת  בדיוק 

, תוך יכולת לשילוב עם    95%    -  בשיעורי הצלחה של כ

את מערכת המכ"ם לכלי בעל    כתאמצעי גילוי, הופ  מגוון

המתמיד   הגידול  עם  ביותר  גדולה  ונחיצות  חשיבות 

ברחפנים קיימת    בשימוש  בהם  עירוניים,  במתארים 

הרחפנים   מיקום  אחר  ומעקב  בניהול  גבוהה  חשיבות 
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ויעיל מדויק  המטרות    באופן  את  מראש  להגדיר  שניתן  כך  מתוכנן  המכ"ם 

חלקם או כולם,    ,רחפנים ו/או בני אדם ו/או כלי רכב  –שברצון המשתמש לזהות  

 . הכול בהתאם להגדרות המשתמש

 מערכת נגד רחפנים 

  חברה משווקת מערכות נגד רחפנים כמוצר כולל, המורכבות ממכ"םהכאמור,  

RS400  

ולעיתים   מצלמות  תדרים בפיתוחה,  חוסם  לדרישות  )  גם  בהתאם  אופציונלי 

על(.  הלקוח מתבססת  זו  החברה,  Cluster360  תוכנת  מערכת  של  ,  בפיתוחה 

אתרים שונים    המאגדת את הפעילות של מערכות המכ"ם באתר בודד או במספר

המאפשרים   תדרים  וחוסמי  מצלמות  עם  אינטגרציה  ומבצעת  הצורך,  במידת 

 ההפעלה של הרחפן העוין.    לחסום את תדרי

מקדמיים  תנאים  הגדרת  ידי  על  אוטומטית  להפעלה  ניתנים  התדרים    חוסמי 

פי בחירת המשתמש על  ידנית,  החברה איננה    כאמור,  .להפעלתם או להפעלה 

  , אלא רוכשת (אשר מהווים מוצרי מדף)עוסקת בייצור מצלמות וחוסמי תדרים  

 .  ותם במערכת נגד רחפניםרכיבים אלה מספקים במידת הצורך ומשלבת א

 מוצרים חדשים 

   RS800 מערכת

השווי,   הערכת  למועד  מסוגה    החברהנכון  ראשונה  מכ"ם  מערכת  מפתחת 

כך שבאמצעות מכ"ם.  RS800  הנקראת מתוכננת  לספק    המערכת  תוכל  בודד 

 
 )אנך, ניצב)כיוון המצביע ישירות "מעל" מיקום מסוים   -זנית   1

של   של    360כיסוי  בהגבהה  הזוויתי  בטווח  הכיסוי  הרחבת  לצד    ±45מעלות 

 . 1מעלות סביב הזנית 

תוכנת המכ"ם הייחודית עתידה לאפשר התמודדות עם מטרות בממדים קטנים  

ועקיבה    .רחפנים ובראשם    –במיוחד   מטרות  בין  הפרדה  מאפשרת  התוכנה 

במרחב תלת ממדי, לצד פרמטרים נוספים דוגמת שטח חתימת מכ"ם ומספר  

 מזהה למטרה.  

המערכת מאפשרת השתלטות והכוונת מערכות אבטחה משלימות כגון מצלמות  

אבטחה וכדומה לעבר איומים שזוהו ולצורך המשך טיפול בו. בכך ניתן לצמצם  

במצלמות אבטחה וכן לחסוך הקפצת כוחות    אנושיים בצפייההעסקת גורמים  

 .במקרים שבהם אין צורך בכך

  15  -והטמעה של כ  ההמערכת צפויה להתאפיין ביתרונות נוספים כגון זמן התקנ

בלבד   של מספר    לעומת מערכות)דקות  זמן התקנה  להן  נדרש  מתחרות אשר 

שעות ואף ימים מאחר שהן נשענות על  

מכ"מים על  ומ  מספר  לרוב  תבססות 

תיקון  (,  phased array)  טכנולוגיית

מהיר   אנטנה  בתקלות  על  התבססות 

כיוונית שימוש    כלל  המייתרת  בודדת 

אלקטרו וכן    (מכאניים-במסובבים 

אלף   -30כ ) מחיר נמוך ביחס למתחרים 

אשר    )דולר מתחרות  מערכות  לעומת 

מ   החל  דולר    100  -מתומחרות  אלף 
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  ה.ולמעל 

 המודל העסקי של החברהתיאור  1.4

השווי,   הערכת  למועד  והפצה  נכון  שיווק  הסכמי  במגוון  התקשרה  החברה 

היא אשר  העולם,  ברחבי  רלוונטיים  גורמים  עם  ייעוץ  יש    והסכמי  כי  צופה 

פעילות החברה וכן לקדם ולשווק את המוצר בתפוצה רחבה  ביכולתם לקדם את  

שווקים אלו  בעולם.    במגוון  משווקים  את  הבאמצעות  לשווק  מכוונת  חברה 

אתרים הומי   ,חיוניים מערכותיה לשדות תעופה, בתי כלא, אצטדיונים, אתרים 

 .אדם וכו'

מתכוונת החברה לפעול ולהשקיע בפיתוח ושיפור    ,במסגרת תוכניתה העסקית

לביצוע פעילות מחקר ופיתוח לצרכים עתידיים, וכן    מוצריה הקיימים, במקביל

המו מכירת  באמצעות  יהיולפעול  אשר  למפיצים  הפצתם,    צרים  על  אחראים 

תמיכה   ומתן  הדרכות  פרסום,  שיווק,  פעולות  ביצוע  שונים,  לשווקים  חדירה 

 .  הקצה וכיו"ב ללקוחות

נגד רחפנים, החברה מכוונת   ומערכות  כן, במקביל לשיווק מערכות מכ"ם  כמו 

רכיבים חיוניים  גדולים, הן על דרך של מכירת  מול תאגידים OEM לשמש כספק

מסוד    ספציפיים מכ"ם  במערכותיהם  RS800  -ו  RS400)כגון  לשילוב  של  ( 

תאגידים אלו, והן על דרך של מכירת מערכות שלמות לצורך שילובן במערכות  

 .  רחבות יותר

החברה מזהה פוטנציאל רב ביבשת אמריקה ובפרט בחלקה הצפוני של היבשת,  

 . נציאליים בכל קטגוריההלקוחות הפוט אשר מייצגת כשליש משוק

 סבבי גיוס בחברה תיאור   1.5

חלק מסבבי ההשקעה  בוצעו מספר סבבי השקעה בחברה.    2019  –  2014בין השנים  

בוצעו בתמורה למניות רגילות בחברה וחלקן בוצעו במניות בכורה. סבבי הגיוס  

 האחרונים בחברה הינם: 

  1עם מספר משקיעים במניות בכורה ב'  הושלם סבב השקעה  2017בדצמבר   •

גיוס זה בוצע לפי שווי חברה  דולר.    אלפי   878  -תמורת השקעה כוללת של כ 

 . מיליון דולר ארה"ב, לפני הכסף 16 -של כ

השקעה  2019  במרץ • סבב  בכורה    הושלם  במניות  משקיעים  מספר    2ב'עם 

שווי חברה  גיוס זה בוצע לפי  אלפי דולר.    300  -תמורת השקעה כוללת של כ 

 . מיליון דולר ארה"ב, לפני הכסף 19 -של כ

יולי   • החודשים  השקעה    2021ואפריל    2020בין  הסכמי  על  החברה  חתמה 

עם מספר משקיעים, במסגרתם הושקע בחברה סכום כולל    SAFEבמנגנון  

דולר ארה"ב.    953  -של כ זכאים להקצאת מניות  אלפי  יהיו  משקיעים אלו 

מחיר המניה בהנפקה הציבורית, לפי תשקיף    רגילות של החברה בהנחה על

של   בשיעור  השלמת    2%+  34%זה,  מועד  לאחר  רבעון  כל  עבור  נוספים 

 ההשקעה. 
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 כספיים  תניתוח דוחו 2

שלתוח  ני הכספיים  שנתיי  דוחותיה  דוחות  על  התבסס  מבוקריםהחברה    ם 

 .  2021ומחצית ראשונה של שנת  2019 - 2018לשנים 

   .הבינלאומייםחשבונאות ההנתונים המוצגים להלן ערוכים בהתאם לכללי  

   דוח רווח והפסד:

 H1 2021 2020 2019 2018 אלפי ש"ח 

 0 0 48 219 הכנסות  

 0 0 (24) (110) עלות המכר

 0 0 24 109 רווח גולמי 

 ( 730) (4,921) ( 2,003) ( 2,173) מחקר ופיתוח, נטוהוצאות 

 ( 216) ( 254) ( 265) ( 586) הוצאות הנהלה וכלליות 

 ( 946) ( 5,175) ( 2,244) ( 2,650) הפסד תפעולי

 107 הכנסות מימון 
  

651 

 ( 768) ( 255) ( 128) ( 54) מימוןהוצאות 

 ( 117) ( 255) ( 128) 53 הוצאות מימון, נטו 

 ( 1,063) ( 5,430) ( 2,372) ( 2,597) , נטו לתקופה הפסד

 הכנסות :

.  ניותו בעיקר בגין התקנות  מוצרים ראשנכון למועד זה, לחברה התהוו הכנסות  

אבות    ותמערכמספר  מקורן במכירת    ,2019-  2018הכנסותיה של החברה בשנים  

לחברה המשווקת את    2019נה מערכת נוספת שנמכרה בשנת שטיפוס. כמו כן, י

בארה"ב.   משנת  המערכת  החברה  ,2020החל  עקב    תנופת  נפגעו  והכנסותיה 

מגופים   ותקציבים  הוקפאו  פרויקטים  בוטלו,  רכישות  הקורונה,  משבר 

ממשלתיים הוסטו לצרכים אחרים. כמו כן, החברה חוותה האטה בפעילותה  

 צה להוציא את עובדיה לחל"ת.עקב המשבר הגלובלי ונאל

פעילות מחקר ופיתוח של מערכת מכ"מ  כיום, החברה שוקדת על קידום פרויקט  

חדשה בפולין ומקיימת משא ומתן עם חברת כוח אדם פולנית שתסייע בהליך  

 גיוס עובדים לפרויקט הנ"ל.  

,  מספר מפיצים ברחבי העולםבנוסף, החברה חתמה על הסכמי הפצה אל מול  

פעולה    במשאים שיתופי  ויצירת  מוצרים  למכירת  מתקדמים  ומתנים 

   .נוספים ופועלת לקידום שיתופי פעולה  אסטרטגיים

 מחקר ופיתוח הוצאות 

בעיקרן    ואל הוצאות   עבודהכוללות  חומרים,    ונלוות  שכר  הוצאות  ובנוסף, 

 אחזקת רכב שיווק ומכירה ואחרות. 

החברההוצאות   של  והפיתוח  בשנים    המחקר    - ו  2020,  2019,  2018הסתכמו 

2021H1   הגידול בהוצאות  .  אלפי ש"ח, בהתאמה 730  -ו  4,921 ,2,003,  2,173  -לכ

 . 2020למענקים שנוצרה בשנת  מהתחייבות ונובע בעיקר  2020המו"פ בשנת 

 הנהלה וכלליותהוצאות 

אל ונלוות  והוצאות  עבודה  שכר  בעיקרן  שירותים  כוללות  משרד,  אחזקת   ,

   .מקצועיים פחת ואחרות

 ההנהלה וכלליות הוצאות  

  254 ,265,  586  -לכ   2021H1  -ו  2020,  2019,  2018הסתכמו בשנים    של החברה 

 , בהתאמה. אלפי ש"ח 216 -ו
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 הוצאות מימון, נטו 

שערים   הפרשי  ועמלות,  ריבית  בעיקר  כוללות  אלו  ריבית.והוצאות    הכנסות 

,  53  -לכ   H1  2021  -ו  2020,  2019,  2018הסתכמו בשנים    , נטוהמימוןהוצאות  

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  ( 117) -( וכ255(, )128)

 מאזן החברה: 

 30/06/2021 31/12/2020 31/12/2019 אלפי ₪ 

 נכסים שוטפים 
   

 2,431 1,061 585 מזומנים ושווי מזומנים

 20 54 54 פקדון משועבד

 164 44 59 חייבים ויתרות חובה

 2615 1,159 698 סה"כ נכסים שוטפים 

 נכסים שאינם שוטפים 
   

 168 199 256 רכוש קבוע, נטו

 791 824 895 נכס בלתי מוחשי

 6 42 113 זכות שימוש נכס 

 965 1,065 1,264 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

 3,580 2,224 1,962 סך נכסים 

 שוטפים נכסים

  - הסתכם סעיף זה לכ H1 2021  -ו  2020,  2019בשנים    -  מזומנים ושווי מזומנים

  2021- ו  2020הגידול במזומנים בשנים  אלפי ש"ח, בהתאמה.     2,431-ו  1,061,  585

 שבוצעו בחברה. SAFEנובע מהשקעות 

,  59  -הסתכם סעיף זה לכ   2021H  -ו 2020,  2019בשנים   - חייבים ויתרות חובה 

 אלפי ש"ח, בהתאמה. מרבית היתרה נובעת מהוצאות מראש.  164- ו 44

וציוד משרדי ומכונות  בעיקר ציוד אלקטרוני, ריהוט  סעיף זה כולל    -   רכוש קבוע

  168-ו  199,  256  -לכ    H1  2021   -ו   2020,  2019ים  . סעיף זה הסתכם בשנ וציוד

 ש"ח, בהתאמה. אלפי 

  30  ביום  נחתם  אשר  בפטנט  שימוש  ןרישיו   הסכם  לחברה     -   נכס בלתי מוחשי  

 Research and Development Foundation Ltd  חברת  מול  אל  2014  ביוני

Technion,  במסגרת   של   בת  חברה   זכות  לחברה   הוענקה  ההסכם  הטכניון 

הטכנולוגיה  עליו  בפטנט  לשימוש  חוזרת  ובלתי  בלעדית   מערכת  של  מבוססת 

לשאת    האחריות  את  החברה   עצמה  על  נטלה ,  ההסכם  מתנאי   כחלק.  ם"המכ

 .הפטנטים רשם אצל  רישומו מעת החל,  הפטנט החזקת בעלויות

ש"ח,  אלפי    791-ו  824,  895  -לכ   H1  2021   -ו  2020,  2019ים  סעיף זה הסתכם בשנ

 בהתאמה. 

יתרת הסעיף מתייחסת    16IFRSהחברה מיישמת את תקן    –נכס זכות שימוש  

 מ"ר במרכז עזריאלי בחולון.  94למשרדי החברה בשטח של 
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 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2021 

 התחייבויות שוטפות
   

 שוטפות של התחייבויותחלויות 

 בגין חכירה  

76 47 7 

 חלויות שוטפות של התחייבויות

 בגין מענקים 

- 400 456 

 782 578 606 זכאים ויתרות זכות 

 134 141 216 ספקים ונותני שירותים

 1,379 1,166 898 סה"כ התחייבויות שוטפות

 התחייבויות שאינן שוטפות: 
   

 307 307 307 הלוואה מצדדים קשורים 

 4872 4,266 - התחייבות בגין מענקים 

 0 - 47 התחייבויות בגין חכירה 

 151 153 142 הלוואות בעלי שליטה 

 2,753 1,166 - התחייבויות פיננסיות המירות

 8,083 5,892 496 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 9,462 7,058 1,394 סך התחייבויות

 (5,882) (4,834) 568 הון עצמי )גרעון בהון( 

 3,580 2,224 1,962 סך התחייבויות והון

  התחייבויות והון עצמי

  , כמחלק מפעילותה ולצורך מימון פיתוח מוצריה    –   התחייבויות בגין מענקים  

נכון למועד הערכת השווי, לחברה    נטלה החברה מענקים מהרשות לחדשנות. 

מחויבות לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות, בסכומים המחושבים על בסיס  

של  התמורה   בדרך  החדשנות  רשות  השתתפה  שבפיתוחם  מוצרים  ממכירת 

כאמור ההשתתפות  לתנאי  בהתאם  החדשנות    ,מענקים.  לרשות  ישולמו 

מסכום המכירות של המוצרים שבפיתוחם    3.5%  עד    3%רים של  תמלוגים בשיעו

עד   החדשנות,  רשות  ידי    100%השתתפה  על  שהתקבלו  המענקים  מסכום 

   .הליבורהחברה, בתוספת ריבית שנתית בשיעור 

הסתכ ארוך(  וזמן  קצר  )בזמן  מענקים  בגין  ההתחייבויות    במחצית  םסך 

אלפי ש"ח בשנת    4,666  -אלפי ש"ח, לעומת כ  5,328  -בכ  2021הראשונה של שנת  

2020 . 

זכאים ויתרות  התחייבויות    -   זכאים  כולל  זה  שכר,  סעיף  בגין  מוסדות  בגין 

ועובדים לחופשה  הסתכם  הפרשה  זה  סעיף  במחצית    782  -בכ.  ש"ח  אלפי 

 . 2020אלפי ש"ח בשנת   578 -ת כמלעו  2021הראשונה של שנת  

נובע בעיקר מתשלום לספקי מו"פ מהותיים. יתרת    –   ספקים ונותני שירותים

אלפי ש"ח, לעומת    134  -בכ  2021הספקים הסתכמה במחצית הראשונה של שנת  

 . 2020בדצמבר  31אלפי ש"ח ביום  141 -כ

  נקבע   במסגרת הסכם ההלוואה מצדדים קשורים,  –  הלוואה מצדדים קשורים

קשורים  המגיעים  ח" ש  אלפי  307  ס"ע  הניהול  דמי  כי   סיפקו   אשר  לצדדים 

   .קשורים  מצדדים  להלוואה  יומרו,    2019  המס  בשנת  לחברה  וניהול  יעוץ  שירותי

  ההלוואה   כי  נקבע,  קשורים  צדדים  לבין  החברה  בין   הלוואה  להסכם  בהתאם

  תהיה   ולא   1.1.2021  מיום  תחושב   אשר  2.5%  של  בשיעור   ריבית שנתית  תישא

 . כלשהו למדד צמודה

שליטה הלוואות   הסתכ  -  בעלי  שליטה  מבעלי  ההלוואות  במחצית    ם סך 
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כ  151  - בכ  2021הראשונה של שנת   אלפי ש"ח בשנת    153  -אלפי ש"ח, לעומת 

2020 . 

ובמהלך המחצית הראשונה    2020  יולי  בחודש  -  התחייבויות פיננסיות המירות

  השקעה   כספים  גיוס  הסכם  על   משקיעים  מספר   עם  החברה  חתמה   2021של שנת  

 .  SAFEן במנגנו

  בהנחה החברה של רגילות מניות להקצאת זכאים יהיו   המשקיעיםבמסגרת זו, 

  כל   נוספים עבור   2%+    34%של    בשיעור,  לציבור  הנפקה   המניה בעת  מחיר  על

  רווח   דרך  הוגן  בשווי  מוצגת  תההנפקה. ההתחייבו  השלמת  מועד  לאחר  רבעון

אלפי ש"ח     1,166  והינ   2020  בדצמבר  31  ליום  תההתחייבו  של   שוויה.  והפסד

 אלפי ש"ח  2,753  -יתרת ההתחייבות מסתכמת בכ  2021ביוני  30וליום 

עצמי   בהון(הון  המכירות  שמאחר      -)גירעון  שלב  את  החלה  טרם  החברה 

המהותיות, נוצר לחברה גירעון בהון אשר הסתכם במחצית הראשונה של שנת  

  31אלפי ש"ח ביום  4,834  -אלפי ש"ח, לעומת גירעון בהון של כ  5,882  -בכ 2021

 . 2020בדצמבר 

 2העסקית סקירת הסביבה  3

 Counter-Droneתיאור שוק   3.1

ה   רחפנים)ט  Counter-Drone  -שוק  ואיתור  זיהוי  גדול  (  כנולוגיית  שוק  הוא 

ומתפתח בכל רחבי העולם ובפרט בעולם המערבי, אשר טומן בחובו מגוון רחב  

של מערכות וטכנולוגיות המיועדות לספק הגנה מרחבית על מתחמים מוגדרים  

מפני חדירת גורמים עוינים. השוק מצוי במגמת צמיחה מתמדת ומהירה, עם 

 
 report-market-drone-https://droneii.com/counter-2020  ואתרמקור: תשקיף החברה   2

גילו יכולות  המאפשרות  למערכות  וגובר  הולך  יעילה  ביקוש  בצורה  חדירות  י 

במקביל, התפתחות מהירה    .ואמינה, בפרט בקרב גופים וארגונים ברחבי העולם

    של טכנולוגיות יוצרת אתגרי אבטחה חדשים.

תודות לטכנולוגיה המתפתחת במהירות ומתבטאת בין היתר ברחפנים קטנים  

כושר בעלי  השימוש    ויעילים  משתפרת,  שליטה  ויכולת  וגדל  הולך  נשיאה 

וגובר. כאמור לעיל, הצמיחה בענף טומנת בחובה גם סיכונים   ברחפנים הולך 

רחפנים   מפני  מתחמים  להגנת  המובילים  הפתרונות  אחד  לרעה.  שימוש  מפני 

ומתריע   המוגן,  המתחם  של  סביבתו  את  הסורק  במכ"ם  שימוש  הוא  עוינים, 

ל הגנה  במקרה של גילוי איום פוטנציאלי על האזור המאובטח. היתרון הבולט ש

באמצעות מכ"ם ביחס למערכות אחרות, הוא היכולת לזהות איומים גם בתנאי  

 מזג אוויר קשים. 

אחד האתגרים המשמעותיים כיום, אשר טרם נמצא פתרון יעיל ומסחרי לגביו  

עוינת של רחפנים. רחפנים מהווים אתגר משמעותי    הוא אבטחה מפני פעילות

בפני מערכות מכ"ם קיימות, זאת בשל ממדיהם הקטנים והחומרים המרכיבים  

אותם )בעיקרם פלסטיים( אשר גורמים לכך שהאות המוחזר מהם חלש יחסית,  

 עובדה המקשה על תהליך זיהוי הרחפנים בשל יחס נמוך יותר של אות לרעש.  

קיי כך,  על  לעבר  נוסף  זמנית  בו  רחפנים  של  גדול  מספר  הגעת  מפני  סיכון  ם 

המטרה. במצב זה, האות המוחזר החלש ביחס לרקע וסביבתו, מקשה על יכולת  

ההתמודדות עם האיום, ומחייב שיפורים משמעותיים של תוכנית מערכת המכ"ם  

ברחפנים   גם  להתבטא  עשוי  מרחפנים  נוסף  איום  עמו.  התמודדות  לצורך 

חומרי נפץ וכו' וכן לשאת אמצעי ריגול    ,מרים אסורים כגון סמיםחו  המשנעים
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מצלמות כגון  לפרטיות  בכך    ,וחדירה  ועוד.  מודיעין  איסוף  האזנה,  טכנולוגיות 

   .רחפנים הופכים להיות כלי אפקטיבי לפעולות חבלה וזדון

  Counter-Drone -השוק הגלובאלי של הלהלן גרף המתאר את תחזית התפתחות  

   )מיליארדי דולר( 2024 – 2020בשנים 

 

כי   הניתן לראות  צומח בקצב מהיר. בשנת    Counter-Drone  -שוק טכנולוגיות 

בכ  2019 השוק  בשנת    1.2  - הוערך  ואילו  דולר,  בכ  2020מיליארד    2.4  -הוערך 

 Compound Annualמיליארד דולר. על פי התחזיות, שוק זה צפוי לצמוח בקצב )

Growth Rate-CAGR  של שנת    41%(  על    2024עד  לעמוד  צפוי  הוא    6.6בה 

 מיליארד דולר.  

אלו  שווקים  של  טרור   צמיחתם  מפעילויות  הגובר  מהחשש  היתר  בין    נובעת 

של   יחסית  נוחים  ומחירים  טכנולוגיים  לשיפורים  במקביל  רחפנים  באמצעות 

 למוצר בר השגה.   הרחפנים, באופן שהופך אותם

נוסף המאיץ את צמיחת שוק ה והביקוש לטכנולוגיות    Counter-Drone  -גורם 

מענה    אבטחה הצורך לספק  הוא  איסוף  מתקדמות  לטכנולוגיות תקיפה,  הולם 

 איום חדש.   מודיעין, סייבר וחבלה מתקדמות המהוות

בשנים   משמעותית  תאוצה  צבר  מאוישים  הבלתי  הטייס  וכלי  הרחפנים  פיתוח 

שהפך את הרחפנים לכלי זמין ונגיש, אשר יכול לשמש גם ככלי    האחרונות, באופן

 יחסית.    נשק וככלי לאיסוף מודיעין, בצורה יעילה וזולה

כך שכבר    ,הערכותפי    על בשנים הקרובות,  לגבור  צפוי  ברחפנים  קצב השימוש 

כ  2025בשנת   לפעול  העולם.    מיליון  12  -צפויים  ברחבי  דו"ח  רחפנים  פי  על 

שוק הרחפנים האזרחיים    ,שפורסם על ידי חברת ניתוח שוק התעופה טיל גרופ

של   לשווי  עד  בעשור הקרוב  גודלו  לשלש את  דולר  18.4צפוי  משכך,    .מיליארד 

  מושקע הון בידי חברות וארגונים משקיעים לשם פיתוח מערכות מתקדמות לשם 

 . התמודדות עם האיום

 תחרות

על פי החברה, רוב מערכות המכ"ם הקיימות כיום בשוק, אינן עומדות בתקנות  

ה של  והשידור  אפקטיבית  ,  FCC  –  הקרינה  להפעלה  ניתנות  אינן  ומשכך 

 מאוכלסים. באזורים 

ישנן חברות אשר מפתחות מוצרים על מנת לתת מענה לצורך הטיפול    ,בהתאם

להלן תיאור כללי של מספר חברות נוספות הפועלות  בריבוי הרחפנים הצפוי.  

   :בתחומי פעילות דומים לתחומי הפעילות של החברה

FORTEM TECHNOLOGIES Inc. 

המרחב   של  וההגנה  האבטחה  בתחום  לאיתורחברה  רחפנים    האווירי  וזיהוי 

בקצה,    AI  מסוכנים. באמצעות מערכת מתקדמת מקצה לקצה של מכ"ם מבוזר
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על    שילוב  ולכידה של רחפנים אוטונומיים, פורטם עוקבת ומגינה  חיישני עומק 

ומרחבים ערים  תשתיות,  ופותחו     אתרים,  נבחנו  החברה  מוצרי  עולם.  ברחבי 

האמריקאי   הביטחון  משרד  לשימושבשיתוף  גם  זמינים  החברה    וכעת  מסחרי. 

 .היא חברה פרטית הממוקמת ביוטה ארצות הברית

SpotterRF 

כחברה שמפתחת ומייצרת מכ"ם קומפקטי להגנה על חיילים    2008הוקמה בשנת  

החלה החברה להרחיב את השוק גם לשוק   2013מפגיעה  של רחפנים. החל משנת  

החברה עוסקת בפעילויות    ,רים. בנוסףהאזרחי תוך אפשרות כיסוי בטווחים מוגד

 ריגול אווירי באמצעות מכ"מים. החברה ממוקמת ביוטה ארה"ב. 

Robin radar systems 

שלה   עבר  פיתוח  על  המתבססת  ונגישה  זולה  מערכת  שפיתחה  הולנדית  חברה 

שפותחה על ידי החברה נועדה להיות זמינה ונגישה הן    לאיתור ציפורים. המערכת

 . שתוכל לפנות לשוק רחב מחיר והן מבחינת פשטות השימוש על מנתמבחינת 

RADA Electronics Industries 

ה  ציבורית  ישראלית  בין  חברה  המשמשים,  ניידים  טקטיים  מכ"מים  מפתחת 

ראדא משמש במערכות    היתר, במערכות הגנה אווירית מפני רחפנים. המכ"ם של

כטב המזהות  ים,  בלב  כלל  בדרך  אווירית,  כמה  הגנה  של  ממרחק  "מים 

תקשורת    קילומטרים שיבוש  או  לייזר  כגון  שונים  באמצעים  אותם  ומיירטות 

 .הרדיו

Blighter Surveillance Systems 

ופעילה אזרחיים  לפתרונות  מכ"ם  מערכות  המייצרת  בינלאומית    35  - ב  חברה 

בה בעולם  ידי    ןמדינות  על  המפותחת  המערכת  אתרים.  על  להגנה  שותפה  היא 

זיהוי עצמים נוספים שאינם רחפנים ובעלת טווח כיסוי  ב  ניתנת לשימושהחברה  

ובכך מאפשרת את השימוש    נרחב. בנוסף, מדובר במערכת זולה יחסית לשימוש 

 . בה במגוון אפשרויות

 השפעות נגיף הקורונה   3.2

קובעי   היקף,  רחבות  כלכליות  ומיקרו  מאקרו  השפעות  הנגיף  להתפשטות 

במדינות   חסרי    העולםהמדיניות  בצעדים  לנקוט  נאלצים  בישראל,  גם  כמו 

. למגפת הקורונה השפעות על פעילות החברה  תקדים על מנת למגר את המגיפה

 כדלקמן: 

חלק מהלקוחות הפוטנציאליים של    –   השפעה על תקציבים להצטיידות •

הנשענים על תקציבים ציבוריים. עקב פרוץ    החברה הם גופים ממשלתיים

מהתקצ חלק  מגיפתהמשבר,  עם  להתמודדות  הוסטו  על    יבים  קורונה 

ציבוריים  פרויקטים  תעופה  .  חשבון  שדה  למיגון  פרויקט  למשל,  כך 

 . משבר קורונה  במזרח הרחוק הוקפא עקב

משווקים  • גיוס  יכולת  על  עם    –  השפעה  ההתקשרות  לאופן  בהתאם 

הראשוני של כל התקשרות נדרש    המשווקים של מערכות החברה, בשלב

אנשי החברה יגיעו פיזית אל חצרי המשווק או לקוח ראשון מטעמו  כי  

לרבות   המגיפה  שגוררת  התנועה  מגבלות  עקב  המערכת.  התקנת  לשם 

 סגרים, בידודים וכיו"ב הדבר מקשה על קידום עסקאות כאמור.  
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החברה • פעילות  עקב    –  האטת  עסקיה  את  לקדם  ביכולת  ההאטה  עקב 

משבר הגלובלי, חלק מעובדי החברה הוצאו לחופשה ללא תשלום, דבר  ה

 . אשר גרר האטה בתהליך הפיתוח עליו שוקדת החברה

עקב המשבר, ישנו קושי      -   השפעה על קידום פעילות החברה הבת בפולין •

עובדים גיוס  לצורך  לפולין  פיזית  מחקר    בהגעה  פעילות  קידום  לשם 

 ופיתוח בפולין. 

 רה הערכת שווי החב 4

השווי   הערכת  את  החברה  ביצענו  שווי  של  הערכת  למתודולוגיות  בהתאם 

חשבונאי לכללים  בהתאם  מקובליםימקובלות,  הנחות    ם  מידע,  בסיס  ועל 

. על מנת להגיע לאומדנים שלנו בנוגע  ביחס לתוצאות הפעילות בחברהואומדנים  

שווי,   להערכת  המקובלות  הגישות  שלוש  את  בחשבון  לקחנו  אשר לערך, 

 מתוארות בחלק הבא. 

 גישות להערכת שווי  4.1
 להלן הגישות המרכזיות המקובלות להערכת שווי חברות:

 גישת ההשוואה.   •

 גישת ההכנסה.   •

 גישת השווי הנכסי.    •

השווי. הערכת  באמידת  לסייע  מנת  על  שיטות  של  מגוון  קיים  גישה,    בכל 

הסעיפים הבאים כוללים סקירה קצרה אודות הבסיס התיאורטי לכל גישה, וכן  

 דיון אודות השיטות הספציפיות הרלוונטיות לניתוחים המבוצעים.  

 גישת ההשוואה: 

עסקאות צד ג' בהון החברה בדרך כלל מייצגות את האומדן הטוב ביותר לשווי  

ות צד ג' ניתן לפנות  ההוגן, אם הן נעשות בתנאי שוק. באם לא קיימות עסקא

במסגרת   דומות.  ציבוריות  לחברות  או  המוערכת  בחברה  בפועל  לעסקאות 

 שימוש בגישת השוק, ישנן שתי שיטות עיקריות: 

השיטה כרוכה בשלב הראשון בקביעת מכפילים    שיטת העסקאות המנחות: •

לפי יחסים פיננסים של חברות בעלות מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים  

ואשר נעשו בהן עסקאות מכירה או השקעת הון. בשלב השני יש להחיל את  

 המכפילים הללו על החברה הנדונה ומשם לגזור את שוויה. 

המנחות: • החברות  בז  שיטת  כרוכה  ציבוריות  השיטה  חברות  ובחירת  יהוי 

מוערך.   שוויה  אשר  לחברה  דומים  ותפעוליים  פיננסיים  מאפיינים  בעלות 

לאחר זיהוי חברות ההשוואה, ניתן לגזור את המכפילים, לתאם אותם לשם  

הונה   או  הונה  שווי  הערכת  לשם  הנדונה  החברה  על  ולהחילם  השוואה 

 המושקע. 

 גישת ההכנסה: 
על   מבוססת  ההכנסה  הערך  גישת  הינו  נכס  או  ערך  נייר  של  שווי  כי  ההנחה 

בנייר   למשקיעים  לחלוקה  זמינה  אשר  העתידית  ההכנסה  יכולת  של  הנוכחי 

הערך או בנכס. שיטה מקובלת לפי גישת ההכנסה הינה ניתוח תזרים מזומנים  

 מהוון.  

ניתוח תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה  

ו ההיוון  המתאימה  שיעור  על  מתאים.  היוון  שיעור  לפי  הנוכחי  לערך  היוונו 

לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה, וכן הסיכון הכרוך בבעלות  

 בנכס או בנייר ערך אשר שוויו מוערך. 

 גישת השווי הנכסי: 
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נכסים. הערכת שוויו של נכס,  - גישה שלישית להערכת שווי הינה גישה מבוססת

שימוש   מבוססתתוך  החלפה  -בגישה  של  המושג  על  מבוססת  נכסים, 

כאינדיקטור לשווי. משקיע סביר לא ישלם עבור נכס יותר מאשר הסכום עבורו  

 היה יכול להחליף את הנכס.  

גישת השווי הנכסי קובעת שווי בהתבסס על עלות ייצור מחדש או מכירת הנכס,  

כל בדרך  זאת  גישה  למדידה.  וניתן  במידה  פחת,  את  בניכוי  מספקת  ל 

שלוש מתוך  נכסיה.  מימוש  בעת  חברה  לשווי  ביותר  האמינה    תהאינדיקציה 

לחלשה   נחשבת  כלל  בדרך  הנכסים  מבוססת  הגישה  שווי,  להערכת  הגישות 

ערך מעבר   מיצירת  זו מתעלמת  ששיטה  מכיוון  קונספטואלית  ביותר מבחינה 

לשווי נכסי החברה והיא מהווה אינדיקציה לשווי בעת פירוק או שווי מינימאלי  

 כאשר הנחת עסק חי לא מתקיימת. 

 הגישה הנבחרת  4.2

נה  שגיוס המהווים אינדיקציה לשווי החברה ב  שבחברה לא בוצעו סבבימכיוון  

יושמה    החברהשל    השווילצורך הערכת    ,(SAFEהאחרונה )רק גיוס באמצעות  

 גישת ההכנסה, ספציפית שיטת היוון תזרימי המזומנים. 

גישת העלות או השווי הנכסי אינן מתאימות מאחר שלפי שיטות אלה לא ניתן  

להעריך את הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה. בנוסף, הגישה אינה לוקחת  

בחשבון את מצב החברה ואת מגמות החברה והשוק בו היא פעולת. גישת השוק  

פעי  של  מוקדמים  בשלבים  נמצאת  שהחברה  כיוון  מתאימה  אינה  כן  לות  גם 

 והיקף ההכנסות שלה איננו משמעותי ולכן אין נתוני השוואה מספקים בה.  

  החברהחישוב השווי ההוגן של  5

 גישת ההכנסה  5.1

כאמור, את הערכת שווי החברה נבחן באמצעות גישת ההכנסה, ספציפית גישת  

היוון תזרים המזומנים. גישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי ערך של החברה  

ר של שווי כל תזרימי המזומנים העתידיים הנובעים מהפעילות  הינו סכום מצטב

 הקיימת והעתידית שלה. 

השיטה המקובלת לפי גישה זו הינה ניתוח תזרים מזומנים מהוון. ניתוח תזרים  

מזומנים מהוון כרוך בחיזוי הכנסות החברה במהלך התקופה המתאימה והיוונו  

המתאים. על שיעור ההיוון לקחת בחשבון את  לערך הנוכחי, לפי שיעור ההיוון  

ערך הזמן של הכסף, אינפלציה וכן הסיכון הכרוך בבעלות בנכס או בנייר ערך  

 .אשר שוויו מוערך

הכנסות הצפויות וכן העלויות השונות הנגרמות  התחזיות כללו נתונים בדבר ה

וזאת  בשל ייצור ההכנסה, כגון: עלות המכר, הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות  

 שנים. ששלתקופה של 

ואילך, הנחנו שההכנסות וההוצאות יגדלו בשיעור יציב לטווח    השישיתבשנה  

ארוך. לבסוף, חישבנו את ערך השארית בהסתמך על צמיחה לטווח ארוך, ריבית  

 אפקטיבית להיוון ותחזית המזומנים לשנה המייצגת. 

 יישום גישת ההכנסה  5.2

 : 360ארטסיס  חברת להלן ההנחות שבבסיס הערכת השווי של 

    -הכנסות 
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ליום  כאמור,   שביצענו  השווי  להערכת  ב    30.6.2021בהמשך  פורסמה  אשר 

הובהר לנו כי התחזיות אשר הועברו אלינו לצורך הערכת השווי הינן ל     4/11/2021

שנים קלנדריות. למרות זאת, לאחר החתימה על הדוח, הוסבר לנו כי התחזיות    5  –

, אשר מסתיימות בנובמבר  2021שנים החל מנובמבר    5  –אשר הציגה החברה הינן ל  

 , קרי שונות בפועל ממה שהוצג לנו על ידי החברה. 2026

כך   המעודכנים.  הנתונים  לפי  השווי  בהערכת  תיקון  ביצענו  זאת,  ולאור  בהתאם 

על   נבחנו  לפי הנמוך מבין הנתונים אשר  ביצענו שינוי לתחזית ההכנסות בחברה 

ידינו )בהתאם להצעות המחיר בחברה, ההסכמים וההסתברויות שנידונו בשיחותנו  

של  המשוקלל  ור ההסתברות  הקודמות( ובין תחזית החברה, כאשר זו מוכפלת בשיע

 , כפי שמצוינת במתאר החברה, כדלהלן: 64%

השווי הערכת  למועד  נכון  לעיל,  מכירת    ,כאמור  לצורך  התקשרויות  לחברה 

תחזית הכנסות החברה  נוספים. בהתאם,  עם גופים  מוצריה ומשאים ומתנים  

משווקים  על שיתופי פעולה עם  התקשרויות עם מפיצים כמו גם  מתבססת על  

 ואסטרטגים נוספים. 

 באמצעות מפיצים: התקשרויות

לצורך   הקרובות  רהחבההכנסות    בחינתבהתאם,  מהחברה    ,בשנים  קיבלנו 

  לשוק  מפיץ   כל  של  החדירה  לעקומת  המפיצים הערכות  המבוססת על  תחזית,  

 בשנה:  ץלהלן היקף ההכנסות הממוצעות פר מפי  .עם מוצרי החברה

 2026 2025 2024 2023 2022 מפיצים 

1מפיץ   130 260 290 330 500 

2מפיץ   743 1,000 1,500 2,000 2,500 

3מפיץ   50 100 100 150 150 

4מפיץ   140 240 300 350 400 

 888 708 548 400 266 ממוצע למפיץ

הסכמי שיווק חתומים עם  התקשרה החברה ב  2021שנת  במחצית  על פי החברה,  

כמו כן,    למכירת מוצריה בטריטוריות שונות.  משווקים שונים ברחבי העולם  7

עם   מתקדמים  בתהליכים  החברה  נמצאת  הדו"ח,  כתיבת  לתאריך    4נכון 

היא    םעל פי תוכניות ההנהלה ומשאים ומתנים אות  ,בנוסף  משווקים נוספים. 

משווקים )בדומה לשנת    11-בכ  היא צופה כי כמות המשווקים תעלה  מקיימת,  

 ( נוספים בכל שנה. 2021

החברה תחזית  במסגרת  זאת,  ותבצע    ,לאור  תמשיך  החברה  כי  הוערך 

כנלקחמהנחה סולידית    .מפיצים בשנה  11התקשרויות עם     - ה הסתברות של 

אשר לא    מפיצים  השל חלקם היחסי של אותם    מסך הכנסותיהם הצפויות  80%

הסכמ  נחתמו זהיעימם  בשלב  ב  .ם  ההתקשרויות  לקצב  בהתאם    2021  -זאת 

 מתנים בחברה כדלהלן: ווהמשאים  

הכנסות    
2022 

הכנסות  
2023 

הכנסות  
2024 

הכנסות  
2025 

הכנסות  
2026 

הכנסות  
2027 

   887 707 547 400 265 ממוצע למפיץ

 40653 30890 21128 13345 7323 2923 הכנסות בשנה 

  80%הסתברות 
 להצעות מחיר 

2710 6790 12375 19591 28644 37696 

 

ככל    ,ניתן לראות כי קצב הכנסות החברה ממפיציה השונים גדל לאורך השנים

לשורותיה.   נוספים  מפיצים  ממפיצים    ,בהתאםשיגויסו  החברה  הכנסות 

דולרים    37,697  - ו  28,644,  19,591,  12,375,  6,790,  2,710  -לכ  והסתכמ אלפי 

  . בהתאמה 2022-2027 בשנים

 : אסטרטגיים  גורמים עם התקשרויות
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באמצעות   פעילותה  לקדם  החברה  בכוונת  מפיצים,  עם  לפעילות  מעבר 

למועד   נכון  אסטרטגיים.  לקוחות  עם  השוויהתקשרויות  החברה    , הערכת 

גופים.  בהתאם,    3במשאים ומתנים מתקדמים ולקראת חתימה על מכירות עם  

שיתוף פעולה שוקלל בסעיף המכירות של תחזית החברה, כך שבכל שנת תחזית  

כ  פעילותם  את  הכנסתם    3-יתחילו  וגובה  חדשים    ול ד גייכלול  אסטרטגים 

 .הדרגתי במכירות פר התקשרות

בהתאם להיקף המכירות הצפוי כפי    וורם אסטרטגי נקבע הכנסות החברה פר ג 

ומתנים הקיימים. הכולל    שהשתקף במשאים  סולידית, סך ההכנסות  מהנחה 

ב הוכפל  תחזית  שנת  התחזית    50%  -לכל  להתממשות  סולידית  הנחה  מתוך 

 ובעקבות כך שאין בשלב הזה הסכמים חתומים מול לקוחות אלו.  

 אסטרטגי וסך המכירות ללקוחות אלו:להלן היקף המכירות פר לקוח 

 
2022 2023 2024 2025 2026 

 2100 1600 825 530 30 ממוצע בשנה  

הכנסות  
  15,255   8,955   4,155   1,680   30  בשנה

 50% 
  7,628   4,478   2,078  840   15  הסתברות 

ניתן לראות כי קצב הכנסות החברה מלקוחות אסטרטגים שונים גדל לאורך  

 השנים, ככל שיגויסו לקוחות נוספים.  

  , לתחזית ההכנסות של החברה  על בסיס החישוב הנ"לבנוסף, הושוו התחזיות  

דרך משווקיה    ועל סמך היקף היחידות שבכוונתה למכור  שהתקבלה על ידינוכפי  

 .  השונים

הסתברות   בשיעור  הכפלנו  תחזית  אותה  את  סולידית,  המשוקלל  מהנחה 

הכנסות  ה אומדן  את  המייצג  ,  היקף ההכנסות המלאמ  64%  -כ  להתממשות של

 ריאלי של החברה למשך שנות התחזית. ה

הכנסות ממפיצים לבין הכנסות מלקוחות  כמו כן, גם כאן בוצעה הפרדה בין  

שנת  םיאסטרטגי  בכל  החברה  מעריכה  אותם  ליחסים  הזהים  יחסים  לפי   ,

סך    פעילות. השווי  הערכת  לתחזית  נלקח  סולידית,  הנחה  מתוך  לבסוף, 

)התחזית שביצענו על פי    ה, מבין שתי התחזיות הנ"לההכנסות הנמוך בכל שנ

 .  ה(מפיצי החברה והתחזית שהתקבלה מהחבר

 להלן פירוט התחזיות וסך ההכנסות של החברה בכל שנת פעילות: 

   2021 
M11-12  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 M 
1-10 

תחזית 
 החברה 

                
203  

        
1,619  

          
4,494  

       
10,802  

       
24,325  

       
47,615  

            
56,971  

64%                 
130  

        
1,036  

          
2,876  

          
6,913  

       
15,568  

       
30,474  

            
36,461  

חישוב 
 שנתי

                
130  

        
1,036  

          
2,876  

          
6,913  

       
15,568  

       
30,474  

            
21,877  

                

   2021 H2  2022 2023 2024 2025 2026  H1 2027  

c-value                     
-    

        
2,726  

          
7,631  

       
14,453  

       
24,069  

       
36,272  

            
24,237  

                

תחזית 
 מינימלית 

                    
-    

        
1,036  

          
2,876  

          
6,913  

       
15,568  

       
30,474  

            
21,877  

 

ראוי לציין כי בשלב זה החברה אינה מחזיקה בידה רישיון המאפשר לה למכור  

ארה"ב ש  ,ובאירופה  ברחבי  מכיוון  שיעמדו  אך  כך  תוכננו  החברה  מוצרי 

כי לא צפויים לה קשיים בקבלת האישורים  החברה סבורה  בדרישות התקינה,  
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הנדרשים. כמו כן, ישנם תקנים המתייחסים לאיסור שימוש בחומרים מזיקים  

החברה,   ידיעת  למיטב  הייצור.  עומדים  בהליך  התקשרה  עימם  הקבלנים 

וכי   בכוונת החברה לפעול לקבלת  כשול.  הן לא צפויות להוות מבדרישות אלו 

   האישורים הנדרשים, בסמוך ולאחר השלמת המיזוג. 

סך מכירות החברה הכולל את עבודת המשווקים ואת    ,החברה  הכנסות   לסיכום 

בכ מוערך  הראשונה  בשנה  האסטרטגיים  מהלקוחות  אלף    1,036  - ההכנסות 

אלף דולר, בשנה    6,913אלף דולר, בשנה השלישית    2,876דולר, בשנה השניה  

אלף    21,877  - וכ  אלף דולר   47430,בשנה החמישית    ,אלף דולר  15,568הרביעית  

 .במחצית הראשונה של השנה השישית לתחזית דולר

היקף עלות המכר מתבסס על תחזיות החברה ושיעורי הוצאות    -ר  עלות המכ

   י החברה.על ידאשר הוערכו 

עד   המערכות  אספקת  על  אחראי  אשר  חיצוני  ביצרן  נעזרת  החברה  כאמור, 

שיעור עלות המכר מתבסס על עלות הייצור אשר    ,להגעתן לידי החברה. בהתאם

 ידועה לה מהספק ועל מחיר מכירת המוצרים ללקוחותיה. 

-ל  53%  -בנוסף, שיעור עלות המכר ביחס לסך ההכנסות לאורך השנים יורד מ  

אופי העבודה מול היצרן והמחיר פר יחידה שיירד, ככל שיהיה    בעקבות  40%

 גידול בכמויות המוזמנות.  

,  2025,  2024,  2023,  2022החברה בשנים  הסתכמה בתחזית  עלות המכר  בהתאם,  

  8,641  -וכ   12,037,  ,7476,  ,2133  ,,4161,  548  -לכהסתכמה    H1  2027  -ו  2026

 אלפי דולרים.  

   ואה ונמצאו סבירות. וביחס לשיעורי ההוצאות בחברות ההש הוצאות אלו נבחנו  

מ ופיתוחהוצאות  הלוואות    -חקר  להחזר  פוצל  ופיתוח  מחקר  הוצאות  סעיף 

ולהוצאות מו"פ בגין    2014-2020אשר התקבלו בין השנים    BIRDומענק  מדען  

 הפעילות השוטפת של החברה. 

אלפי ש"ח )לאחר הצמדות( ומוחזרות    8,765הלוואות המדען מסתכמות לסך  

הפעילותמהלך  ב מההכנסות    כשיעור אלו  שנות  הלוואות  כי  לראות  ניתן   .

 עד להחזר מלא של ההתחייבות.  2022-2026מוחזרות בין השנים 

החברה  כאמור,    מו"פ בגין הפעילות השוטפת של החברה.בנוסף, חושבו הוצאות  

ותשתיות   ידע  נדרש  פועלת  הינה  בו  ובתחום  ייחודיים  מוצרים  מפתחת 

 במחקר ופיתוח.  ,הכרוכים בהשקעות גדולות טכנולוגיות

החברה פיתחה בסיס ידע כתוצאה מעבודת מחקר    , נכון למועד הערכת השווי

וניתן לצפות כי תהליך המחקר והפיתוח בחברה, מעצם אופייה   ארוכת שנים 

ה ידרוש  זה.  הטכנולוגי,  בתחום  משאבים  השקעת  זאתמשך  עם  בעתיד    ,יחד 

 תמשיך החברה לפתח מוצרים על מנת לעמוד בחזית הטכנולוגיות בתחום. 

המחקר   הוצאות  החברה,  הנהלת  הערכת  פי  ועל  להסתכם פצבהתאם    ויות 

,  1,445,  3,291,  ,0243  - בכ  H1  2027  -, ו2026  ,2025,  2024,  2023,  2022  בשנים

 בהתאמה.  אלפי דולרים  2,875 -וכ  3,467 ,1,588

   אה ונמצאו סבירות. והוצאות אלו נבחנו ביחס לשיעורי ההוצאות בחברות ההשו

ומכירה  שיווק  במפיצים    –  הוצאות  נעזרת  אשר  החברה  פעילות  אופי  עקב 

לצפות כי סעיף זה של הוצאות יהיה נמוך מהשוק בעקבות  היה  ניתן  חיצוניים,  

 אופי פעילות החברה.  

החברה הניחה הוצאות שיווק משמעותיות  מתוך הנחה סולידית,  למרות זאת,  

  ,2742  -וכ ,  ,1673  ,,6521,  714,  509,  166-בשנים הקרובות, אשר הסתכמו לכ  

  H1  2027  -ו  2026,  2025,  2024,  2023,  2022,  2022בשנים  בשנים    אלפי דולרים,
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   בהתאמה.

   אה ונמצאו סבירות. והוצאות אלו נבחנו ביחס לשיעורי ההוצאות בחברות ההשו

וכלליות מנהלים,    -הוצאות הנהלה  עלויות  כוללות  וכלליות  הוצאות ההנהלה 

 שכר טרחת יועצים, עלויות חברה ביצורית וכדומה.  

,  2023,  2022סעיף הוצאות ההנהלה והכלליות אשר הוערך על ידי החברה בשנים  

אלפי    ,3802  -, ו 3,666  , ,6081,  859,  317,  127הינו  ,  H1  2027  -ו 2026,  2025,  2024

 דולרים, בהתאמה. 

   אה ונמצאו סבירות. והוצאות אלו נבחנו ביחס לשיעורי ההוצאות בחברות ההשו

חוזר   בניכוי    - הון  ללקוחות  הניתן  ההון החוזר התפעולי מסכם את האשראי 

האשראי אותו מקבלת החברה מספקים ונותני שירות. תחזית ההון החוזר אשר  

אשר בסיס הצעות מחיר והסכמים    על  נאמדהמשמש לצרכי הפעילות השוטפת  

 : חברהלהלן ההנחות ששימשו לחישוב ההון החוזר של ה   .נחתמו בחברה

נתון זה מחושב על בסיס   ימים. 15 -תנאי התשלום הינם כ  -  תנאי הלקוחות  •

הסכם   לדוגמה,  החברה.  של  העיקריים  וההפצה  השיווק  הסכמי  ממוצע 

תנאי   מפרט  מולו,  במגעים  נמצאת  החברה  אשר  לקוח  מול  התקשרות 

 ם מההספקה.  ימי 15תוך   50%מקדמה ו  50%תשלום של 

הספקים   • כ  - תנאי  הינם  התשלום  עיקרי    . ימים  75  -תנאי  ספק  לחברה 

רכיבי   מרבית  את  מייצרת  היא  עמו  ההתקשרות  ובמסגרת  )"ניסטק"( 

כרטיסי   דיגיטליים,  לוחות  כגון  מולו    RFCהמכ"מ,  התשלום  תנאי  ועוד. 

 .  60הינם שוטף +

בסיס  נתון זה מחושב על ימים.  90ימי המלאי בחברה הינם כ   –ימי המלאי  •

כולל, לרבות תהליך הרכש )תחת הנחת מלאי  הייצור  ה משך    נתוני החברה כי

 חודשים.  3 -זמין( של רכיבי המערכת וכן מעגל מודפס אורך כ

על    23%- החברה צפויה לשלם מס חברות בשיעור של כ  -מיסים על ההכנסה  

 פי הצהרת החברה ועל פי שיעורי המס בישראל נכון למועד הגשת הדו"ח.  

בהתאם    2%בשנה המייצגת הנחנו גידול ארוך טווח סולידי של    -מייצגת    שנה

   למדד המחירים לצרכן ושיעור הגידול באוכלוסיה.

 : ניתוח רגישות

      Long Term Growth   

 
 
 

WA
CC 

 
4% 3% 2% 1% 0% 

 
18% 24,738 24,579 24,420 24,262 24,103 

 
19% 22,137 21,995 21,853 21,711 21,568 

 
20% 20,043 19,914 19,786 19,657 19,528 

 
21% 17,890 17,775 17,660 17,545 17,430 

 
22% 16,144 16,039 15,935 15,831 15,727 
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 (: WACCשיעור ההיוון )

בתחזית   השתמשנו  השווי  הערכת  שלצורך  תזרימי    ההנהל ה מאחר  לגבי 

צורך בהיוון   יש    יוניב  30ליום    וערך השארית  התזרימיםהמזומנים החזויים, 

 .20% -. לצורך כך, השתמשנו בשיעור היוון משוקלל לאחר מס של כ2021

 (: WACCלהלן נוסחת החישוב של שיעור ההיוון המשוקלל )

 

 כאשר:

D/V - של החברה. שיעור המינוף 

Kd -  בחברה. עלות החוב 

Tc - המס.   שיעור 

 E/V-  בחברהשיעור ההון העצמי.   

Ke -  חברה. עלות ההון העצמי הינה התשואה הנדרשת על ידי בעלי המניות 

 ( בחברה  העצמי  ההון  עלות  את  להעריך  מנת  הKeעל  במודל  השתמשתי   ) -

APMC:המודל הוא כדלקמן , 

 

 כאשר:

 
3NYU Damodaran Online  

RF  -    המבוסס    1.73%ריבית חסרת סיכון. נלקח שיעור ריבית חסרת סיכון של

 . שנים 15תקופה של  ל  של אג"ח ממשלת ארה"בנתוני תשואה על 

RM  -    פרמיית הסיכון של השוק. מוגדר בתור התשואה הנוספת הנדרשת ע"י

של   הממוצעת  הסיכון  פרמיית  הסיכון.  חסרת  הריבית  שיעור  מעל  המשקיע 

ובהתאם  הממוצעת של מדד המניות  נומינליתלתשואה ה השוק נקבעה בהתאם

החברה  של  המכירות  בתחזית  הגיאוגרפית  אמריקה  )  לחלוקה  ,  50%צפון 

  .%4.73  . סך הכל גובה הפרמיה הינו (20% -ואסיה  0%3 -אירופה

β  -    החברה של  השוק  סיכון  השפעת  מידת  את  מבטאת  החברה  של  הביטא 

של חברות דומות בענף.    החציוניתהביטא    הינההספציפית. הביטא של החברה  

 . 36.0-בהתאם לכך הביטא נאמדה ב

Sp -  %10.914פרמיית הסיכון לגודל החברה הינה. 

Cr   -    פרמיית סיכון מדינה. פרמיה זו נלקחה בחשבון במסגרת שיעור הריבית

 . בנפרדתוספת לסיכון המדינתי לכן לא נלקחה  ,ישראלחסרת הסיכון של 

Scr   -    של הוודאות  אי  את  מודד  זה  סיכון  לחברה.  ספציפי  סיכון  פרמיית 

המ הנובעות  גידול  התשואות  כגון:  בפרט  והחברה  התעשייה  של  אפיינים 

הלקוחות.   וריכוזיות  רווחיות  תפעולי,  סיכון  הפיננסי,  הסיכון  בהכנסות, 

 בהערכת השווי לא נלקחה פרמיית סיכון נוספת. 

 

 : המשוקלל  ההיוון שיעורלהלן חישוב 

4cap stocks, Risk Premia over Time Report. 2019-Size premium for micro 7Duff & Phelps LLC.  

ke
V

E
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 :העצמי ההון  עלותחישוב   להלן

 העצמי ההון  עלות

 סיכון ריבית חסרת   1.73%

 פרמיית סיכון השוק  4.7%

 ממונפת  לאביטא   %63.0

 פרמיית סיכון מדינה   0%

 פרמיית גודל  10.91%

 פרמיה ספציפית   4%

 עלות ההון העצמי  20%

 סיכום שווי החברה 6

, ביצענו תיקון כאמור לעיל בתקציר הממצאים ומהסיבות הנקובות בחלק זה

 . להלן הערכתנו: 4/11/2021אשר פורסמה ביום   להערכת השווי המקורית

בהתבסס על הניתוחים המתוארים בדוח המצ"ב והמידע הזמין עליו הסתמכנו  

לתאריך   נכון  החברה,  של  ההוגן  השווי  לדעתנו  ההנהלה,  להערכות  בהתאם 

 ההערכה, הינו כדלהלן: 

  החברהשווי 

 19,034 06.2021שווי הוגן ליום 

 752 פיננסי נטו  הון

 19,786 באלפי דולרים  -סה"כ שווי חברה

  

הדולר בתאריך עפ"י שער אלפי ש"ח ו ב -סה"כ שווי חברה
 הערכה ה

64,501 
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 ם המהוון של החברה תזרים המזומניספח א': נ

Forecast Cashflow In USD ($000) 2021 H2 2022 2023 2024 2025 2026 H1 2027 TV 

Distributors     1,014 1,945 4,662 9,456 14,927 10,898 22,232 

Strategic Clients     23 931 2,251 6,112 15,547 10,979 22,396 

 rs400     777             

rs 800     259 2,876 6,913 15,568 30,474 21,877 44,629 

Total Revenues   0 1,036 2,876 6,913 15,568 30,474 21,877 44,629 

Growth       177.5% 140.4% 125.2% 95.7% 43.6% 2.0% 

Total COGS   0 548 1,416 3,213 6,747 12,037 8,641 17,628 

% Of Revenues     52.9% 49.2% 46.5% 43.3% 39.5% 39.5% 39.5% 

Gross Margin   0 488 1,461 3,700 8,821 18,437 13,236 27,001 

% Of Revenues     47.1% 50.8% 53.5% 56.7% 60.5% 60.5% 60.5% 

Operational Expenses                   

BIRDF 873   52 144 677         

Scientist Loans 1,816   31 86 207 467 1,024     

Research and development     2,941 3,061 560 1,121 2,443     

Research and development- Total   730 3,024 3,291 1,445 1,588  3,467 2,875 5,865 

% Of Revenues     291.8% 114.4% 20.9% 10.2% 11.4% 13.1% 13.1% 

Sales, Marketing      166 509 714 1,652 3,167 2,274 4,639 

% Of Revenues     16.0% 17.7% 10.3% 10.6% 10.4% 10.4% 10.4% 

General and Administration   216 127 317 859 1,608 3,666 2,380 4,856 

% Of Revenues     12.3% 11.0% 12.4% 10.3% 12.0% 10.9% 10.9% 

Operational Profit   -946 -2,829 -2,656 682 3,973 8,137 5,707 11,642 

% Of Revenues     -273% -92% 10% 26% 27% 26% 26% 

Tax expenses 23.0% 0 0 0 0 0 -587 -1,313 -2,678 

Carry forward tax   -3,806 -4,752 -7,581 -10,238 -9,556 -5,584 0 0 

Taxable income                    -3,806  -4,752 -7,581 -10,238 -9,556 -5,584 2,554 5,707 11,642 

Net Income   -946 -2,829 -2,656 682 3,973 7,550 4,394 8,964 
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CapEX   0 -61 -61 -61 -61 -61 -61 -61 

Depreciation   0 61 61 61 61 61 61 61 

Working Capital   0 -65 -111 -240 -501 -830 -761 -50 

Customers   15 15 15 15 15 15 15 15 

Inventory   90 90 90 90 90 90 90 90 

Suppliers   75 75 75 75 75 75 75 75 

Net ,Cashflow   -946 -2,894 -2,768 442 3,472 6,720 3,633 8,914 

Period   0.25 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.75   

Discount coefficient   0.96 0.84 0.70 0.59 0.49 0.41 0.36   

Discounted cash flow   -905 -2,422 -1,938 259 1,702 2,757 1,304   

WACC 20%                 

Short-Term Value 757                 

Terminal Value 18,277                 

Enterprise Value 19,034                 

Net Financial Assets 752                 

Total  Value 19,786                 
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