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 דוח הדירקטוריון לבעלי המניות

 2020ביוני  30שנסתיימה ביום  חודשים 6של  לתקופה

מתכבד בזאת להגיש לבעלי המניות את דוח הדירקטוריון  "(החברה)" בע"מ ןדירקטוריון בבילו

(, ומיידייםניירות ערך )דוחות תקופתיים , בהתאם לתקנות 2020ביוני  30לתקופה שהסתיימה ביום 

 ."(תקנות הדיווח)" 1970-תש"ל

הסקירה שתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים מהותיים שחלו במצב 

ענייני החברה בתקופת הדוח אשר השפעתם מהותית. בהתאם, יש לעיין בדוח זה, יחד עם הדוח 

 31, לרבות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום 2019תקופתי של החברה לשנת ה

  ."(הדוח התקופתי)" 2019בדצמבר 

ג 5, כהגדרת מונח זה בתקנה "תאגיד קטן"מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה 

 . הדיווחלתקנות 

ד)ב( 5ההקלות המפורטות בתקנה בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את 

לתקנות הדיווח לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה, 

וכן לעניין דיווח בדבר  , מתכונת דיווח חצי שנתיתגילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

  אפקטיביות הבקרה הפנימית, ומדווחת בהתאם להקלות האמורות.

 כללי .א

כחברה פרטית על פי פקודת החברות ]נוסח חדש[,  ,1997ביולי  27החברה נתאגדה בישראל ביום 

פרסמה החברה לראשונה תשקיף ומניותיה נרשמו למסחר  ,2007בפברואר  6. ביום 1983-התשמ"ג

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

הושלמה עסקה למכירת השליטה בחברה בין חברת חנפ"ק ניהול בע"מ וגב' שנית  ,2020בינואר  9ביום 

"( לבין אלפא הזדמנויות שותפות מוגבלת, הנשלטת בידי ה"ה מיכאל וייס וגבי המוכרותפאר צפוני )"

(, 2020-01-004368)מס' אסמכתא:  2020בינואר  9דישי. לפרטים נוספים ראו דיווח החברה מיום 

 אן על דרך ההפניה.שתוכנו נכלל כ

החליט דירקטוריון החברה על שינוי אסטרטגיית החברה, כך שפעילות החברה  ,2020בינואר  12ביום 

 מערכות ביישום( המתמחה Information Technology – ITתתמקד ביצירת חברת טכנולוגיית מידע )

. האסטרטגיה החדשה של חדשות ותטכנולוגיפתרונות בבשימוש  יהמידע הארגוני על יד בתחום ניהול

על מנת להשיג ( Best of Breedמגוונות )מערכות מידע ולהטמיע ללקוחותיה ליישם החברה תאפשר 

להוות חברה מובילה זאת, לשם הגשמת שאיפת החברה  .את מטרותיהם העסקיות בעולם מתחדש

ערכה עבור להשיא את המידע, לייצר סביבה ארגונית המטפחת מקצועיות ויושרה ו בתחום מערכות

  המשקיעים בה.
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כמו כן, במסגרת החלטה זו הנחה דירקטוריון החברה לבחון את המשך פעילות החברה בתחום פעילות 

השקעות הון הסיכון, השקעות פיננסיות ומימון ותחום הפרסום באינטרנט, ואת האפשרויות העומדות 

רטגיה של החברה, ראו דיווח של החברה לפרטים נוספים בדבר שינוי האסטבפני החברה בהקשר זה. 

וכן נספח א' אשר צורף לפרק א' לדוח (, 2020-01-004935)מס' אסמכתא:  2020בינואר  12מיום 

 נכלל כאן על דרך ההפניה. םאשר תוכנהתקופתי, 

ברה אשר תספק פתרונות צורך בחבשוק , קיים IT-להערכת החברה, וביחס להתפתחויות בשוק ה

להבטחת זרימה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות  לקוחותיה בתחום מערכות המידעמקיפים לקהל 

עולם תוכן ארגוני. ומהימנות מידע ובכך לאפשר ללקוח לאמץ את הפתרונות הטובים ביותר בכל 

לביסוס פעילותה בתחום טכנולוגיית המידע, בין  2020שנת החל מלכך, בכוונת החברה לפעול  בהתאם

מיזוגים ורכישות עם חברות הפועלות בתחום זה ובין באמצעות התנעת פעילות באמצעות עסקאות 

 :עיקריים בתחומי מערכות המידע במישרין על ידי החברה. בכוונת החברה לפעול בשלושה תחומים

 וכד'. Devopsתחום תשתיות המחשוב, לרבות אספקת שירותים למעבר לענן, אבטחת מידע,  .1

 וכד'. CRM ,ERPתחום האפליקציות הארגוניות, ובעיקר מערכות מבוססות ענן, לרבות מערכות  .2

 .תחום הפיתוח, בסביבות פיתוח מגוונות .3

(, 2020-01-063673)מס' אסמכתא:  2020ביולי  6להרחבה, ראו דיווח מיידי שהחברה פרסמה ביום 

 שתוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה.

גרת יישום האסטרטגיה החדשה של החברה, החברה ניהלה ומנהלת מגעים בהמשך לאמור לעיל, ובמס

עם חברות לבחינת אפשרות רכישתן. נכון למועד פרסום הדוח, החברה חתומה על מספר מזכרי הבנות 

בלתי מחייבים מול חברות מטרה פוטנציאליות, על בסיסם היא מנהלת בחינה לגבי אותן חברות 

מוקנית בלעדיות בניהול המשא ומתן למשך תקופה מסוימת(. ככל  ומנהלת משא ומתן )כאשר לחברה

 מדוברשהמשאים ומתנים שמנהלת החברה יבשילו לכדי הסכמים מחייבים, החברה סבורה כי 

תדווח החברה בהתאם להוראות כל דין. בנוסף, החברה ממשיכה  ןת לחברה, עליהועסקאות מהותיב

 ות באופן שוטף.לבחון אפשרויות להתקשרויות עם חברות נוספ

ושינויים וחידושים בעניינים שיש לתארם בדוח ולאחריה אירועים מהותיים בתקופת הדוח  .ב

 התקופתי

 ולאחריה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח החברה פעילות .1

התמציתיים הכספיים  לדוחות 1 ה באורראלפרטים בדבר תחומי הפעילות של החברה  .1.1

 ."(הדוחות הכספיים)" 2020 ,ביוני 30של החברה ליום המאוחדים ביניים 

 .להלן 2סעיף בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריה, ראו  לפרטים נוספים .1.2
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בעניינים שיש לתארם בתקופת הדוח ולאחריה שינויים וחידושים אשר אירעו בעסקי החברה  .2

 בדוח התקופתי

 תיאור פעילות החברה והתפתחות עסקיה –לדוח התקופתי  1סעיף  .2.1

כאמור לעיל, החברה התקשרה במספר הסכמים בהתאם לשינוי באסטרטגיית החברה 

, ובהתאם השתנה מבנה ההחזקות של שעניינם מימוש האסטרטגיה החדשה של החברה

  :, ונכון למועד דוח זה הינו כדלקמןהחברה

 

 אס. טי. טראוול בע"מאם.מימוש החזקות בחברת 

"( הרוכשת" :בסעיף זהטרזורו בע"מ ), התקשרה החברה עם חברת 2020בפברואר  17ביום 

"(, אם. אס. טי.)" בע"מ בהסכם למכירת כלל החזקות החברה בחברת אם. אס. טי. טראוול

)בדילול  32.72%-מהון אם. אס. טי. ו 37.97%אשר עמדו נכון למועד החתימה על ההסכם על 

)מס'  2020 ,בפברואר 18מלא(. לפרטים בדבר העסקה ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  (, שתוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה.2020-01-017034אסמכתא: 

לפרטים , לאור התקיימות כל התנאים המתלים, העסקה הושלמה. 2020במרץ  19ביום 

(, 2020-01-027363)מס' אסמכתא:  2020 ,במרץ 19ראו דיווח מיידי של החברה מיום נוספים 

  אשר תוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה.

 אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ ואורנביט בע"מרכישת מניות של חברות 

מהונן המונפק והנפרע  51%חתמה החברה על מזכר הבנות לרכישת  ,2020 ,באפריל 6ביום 

", אורנביט-" ואורנטק"של שתי חברות: אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ ואורנביט בע"מ )

"(, המוכריםתדהר ומר צבי חפץ )בסעיף זה: " ( מידי מר יוסי"חברות המטרהובסעיף זה: "

חברות )בדילול מלא( מהונן המונפק והנפרע של  49%-תוך שהמוכרים ימשיכו להחזיק ב

 .עסקאות הרכישה הושלמו ,2020במאי  27ביום לאחר השלמת העסקאות.  המטרה

מת בתחומי ייעוץ והטמעת מערכות מידע, הק המטרה חברותעוסקות נכון למועד דוח זה, 

( ואיוש משרות ניהול פרויקטים, אבטחת מידע ובינה עסקית PMOמשרדי ניהול פרויקטים )

(Business Intelligence.) 

מ"בבילון בע

מערכות  . סי. 2. פי
מ"ניהוליות בע מ"אורנביט בע אורנטק מערכות  

מ"ניהוליות בע

%60  %51  %51  
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המדובר בעסקאות הראשונות המיישמות את האסטרטגיה החדשה של החברה להתמקד 

( המתמחה בפתרונות Information Technology – ITביצירת חברת טכנולוגיית מידע )

 .טכנולוגיים בתחומי מערכות מידע םושירותי

( 2020-01-032338)מס' אסמכתא:  2020,באפריל  6לפרטים נוספים ראו דיווחי החברה מיום 

(, שתוכנם נכלל כאן על דרך 2020-01-048040)מס' אסמכתא:  2020 ,במאי 31וכן מיום 

  ההפניה.

 . סי. מערכות בע"מ2מניות של חברת פי.  רכישת

החברה בהסכם עם חברה בבעלותו המלאה של מנכ"ל התקשרה  ,2020במאי  27ביום 

. סי. מערכות בע"מ )בסעיף זה: 2החברה, מר שי אוזון, לרכישת מלוא החזקותיה בחברת פי. 

 מהונה המונפק והנפרע של חברת המטרה. 60%"(, המהוות חברת המטרה"

עוץ והטמעה של " ועוסקת במתן שירותי ייITmyWayחברת המטרה פועלת תחת המותג "

, מעניקה שירותי תפעול ותחזוקה של תשתיות SalesForceמערכת ניהול לקוחות של חברת 

 מחשוב וכן עוסקת בפתרונות ענן.

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020 ,במאי 31מיום לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה 

 שתוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה. (048040

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה –לדוח התקופתי  3סעיף  .2.2

 ענין בתאגיד במניות התאגיד מחוץ לבורסה יעל ידי בעל ושנעש אותעסק .2.2.1

 כמות צדדים לעסקה תאריך

 מחיר

 למניה

 )אג'(

 אסמכתא

 ,חנפק ניהול בע"מ 09/01/2020

 שנית פאר צפוני

 )מוכרים(;

אלפא אל. טי. איי 

, פועלים אי. בע"מ

ניהול  –בי. אי 

 וחיתום בע"מ

 .(ות)רוכש

ניהול בע"מ חנפק 

– 11,800,000 

מניות רגילות; 

 –שנית פאר צפוני 

מניות  1,500,000

 רגילות;

אלפא אל. טי. איי. 

מניות  8,500,000 –

פועלים  רגילות;

ניהול  –אי. בי. אי 

 –וחיתום בע"מ 

מניות  4,800,000

 רגילות.

250 

 

2020-01-004689; 

2020-01-004698. 

 מרדכי אלבוים 09/01/2020

 )מוכר(

מניות  2,242,604

 רגילות

220 2020-01-004689 
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אלפא אל. טי. איי  20/02/2020

)מוכרת(; שי  בע"מ

אוזון )באמצעות 

חברת פליי טק 

מערכות מידע 

בע"מ, חברה פרטית 

בבעלותו המלאה של 

מר שי אוזון( 

 .)רוכש(

מניות  1,298,701

 .רגילות

250 2020-01-017832 

אלפא אל. טי. איי  31/05/2020

 )רוכשת( בע"מ

מניות  243,961

 .רגילות

173.36 2020-01-049474 

06/07/2020 

עסקה זו 

הושלמה 

לאחר 

תקופת 

 הדוח.

אלפא אל. טי. איי. 

בע"מ, נעם זיו 

 )רוכשים(;

 –פועלים אי. בי. אי. 

ניהול וחיתום בע"מ 

 )מוכרת(

 

אלפא אל. טי. איי 

 1,200,000 –בע"מ 

מניות רגילות; נעם 

 100,000 –זיו 

 מניות רגילות.

פועלים אי. בי. אי. 

ניהול וחיתום  –

 1,300,000 –בע"מ 

 .מניות רגילות

250 2020-01-072072 

מרדכי אלבוים  27/07/2020

 )רוכש(

מניות  1,672,138

 רגילות.

319.42 2020-01-073507 

פועלים אי. בי. איי  03/08/2020

ניהול וחיתום בע"מ 

 )מוכרת(

מניות  1,050,000

 רגילות.

380.67 2020-01-083205 

 

 הקצאה פרטית חריגה .2.2.2

 9,900,000, פרסמה החברה דוח הצעה פרטית חריגה לפיו הוצעו 2020ביולי,  30ביום 

, לגופים מוסדיים, משקיעים של החברה ש"ח ע.נ. כל אחת 0.01מניות רגילות בנות 

ש"ח, לפי  27,720,000נוספים ונושאי משרה בחברה, וזאת כנגד תמורה כוללת בסך 

לפרטים נוספים ראו דוח הצעה פרטית חריגה שפרסמה ש"ח למניה.  2.8מחיר של 

(, הנכלל בזאת על דרך 2020-01-074746)מס' אסמכתא:  2020ביולי,  30החברה ביום 

  ההפניה. 
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 סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה –לדוח התקופתי  6.2סעיף  .2.3

 אשר הובילולהלן, השלכות מאקרו כלכליות  2.6להתפרצות נגיף הקורונה, כמפורט בסעיף 

לירידות חדות בבורסות ברחבי העולם. התפרצות הנגיף עשויה לגרום למשבר פיננסי 

 ערכם של המכשירים הפיננסיים שמחזיקה החברהעל  , בין היתר,שעלול להשפיעמתמשך, 

(CLO) משבר , . נכון למועד הדוחוהתקבולים של החברה מהחזקתה במכשירים אלה

של מכשירים אלו והן על סכומי התקבולים  הקורונה השפיע באופן שלילי הן על שוויים

בגין אלפי ש"ח  12,496 -רשמה החברה הפסד בסך של כ ,השוטפים בגינם. בדוחות הכספיים

 של המכשירים.  נטו ירידת ערכם

החברה מבצעת הערכה שוטפת של מצב השוק, ובוחנת באופן שוטף את כדאיות יצוין, כי 

את, במטרה לקבל החלטה האם להמשיך מימוש המכשירים הפיננסיים שבהחזקתה. ז

 ולהחזיק בניירות ערך אלו או לממשם.

יובהר כי, להערכת החברה, אין במשבר הקורונה כדי להשפיע על יכולת החברה לעמוד 

בנוסף, למשבר הקורונה אין השפעה מהותית על תחומי הפעילות האחרים  בהתחייבויותיה.

 של החברה.

  – CLOהשקעות במכשירי  – ומימון פיננסיותתחום השקעות  –לדוח התקופתי  8.2סעיף  .2.4

 CLOמכשירי  4השלימה החברה מימושים מלאים או חלקיים של  2020 ,ביולי 24ביום 

לפרטים נוספים, ראו את הדיווח  מיליוני דולר ארה"ב. 2.5בתמורה המצטברת לסך כולל של 

 (.2020-01-08477)מס' אסמכתא:  2020ביולי  26המיידי שפרסמה החברה ביום 

 0.5בתמורה של  CLO, השלימה החברה מימוש מלא של מכשיר 2020באוגוסט,  24ביום 

 24מיליון דולר ארה"ב. לפרטים נוספים, ראו הדיווח המיידי שפרסמה החברה ביום 

  (.2020-01-093069: )מס' אסמכתא 2020באוגוסט, 

לעיל בדבר התפרצות  2.3, ובהמשך לאמור בסעיף 2020במהלך המחצית הראשונה של שנת 

על המכשירים הפיננסיים שמחזיקה החברה, החברה  משבר הקורונה נגיף הקורונה והשפעת

 קיבלה תקבולים חלקיים בלבד בעבור המכשירים הפיננסיים שבהחזקתה. 

וכן  2020הכנסות ריבית וחלוקות שהתקבלו במהלך המחצית הראשונה לשנת  למידע בדבר

, ראה CLOלמידע בדבר שינויים בשווי הוגן מהשקעות בניירות ערך מגובי נכסים מסוג 

 לדוחות הכספיים.  6-ו 5 ביאורים

  הון אנושי – 13סעיף  .2.5

 מהותיים במצבת נושאי המשרה הבכירה בתקופת הדוחשינויים  .2.5.1

, כחלק מהשלמת העסקה למכירת השליטה בחברה, 2020 ,בינואר 9ביום  .2.5.1.1

של מר נועם לניר, יו"ר הדירקטוריון של כהונתם דיווחה החברה על סיום 

החברה, ושל גב' שנית פאר צפוני, דירקטורית בחברה, וזאת החל ממועד 

הדיווח האמור. לפרטים נוספים ראו את הדיווחים המיידיים של החברה 

-2020-01-ו 2020-01-004395: ותאסמכתא 'מס) 2020 ,בינואר 9מיום 
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, ביחס לה"ה לניר ופאר צפוני, בהתאמה(, שתוכנם נכלל כאן על 004404

 דרך ההפניה.

דיווחה החברה על סיום כהונתה של גב' שנית פאר  ,2020 ,בינואר 12ביום  .2.5.1.2

צפוני מתפקידה כמנכ"לית ואחראית בכירה בתחום הכספים בחברה. זאת, 

. לפרטים נוספים, ראו את הדיווח המיידי של 2020 ,במאי 31ום החל מי

(, שתוכנו 2020-01-004929)מס' אסמכתא:  2020בינואר  12החברה מיום 

 נכלל כאן על דרך ההפניה.

, כחלק מהשלמת העסקה למכירת השליטה כאמור, 2020 ,בינואר 9ביום  .2.5.1.3

דיווחה החברה על מינויו של מר גבי דישי לכהונה כדירקטור בחברה, וזאת 

החל ממועד הדיווח האמור. לפרטים נוספים, ראו את הדיווח המיידי של 

(, שתוכנו 2020-01-004407)מס' אסמכתא:  2020בינואר  9החברה מיום 

 ניה.נכלל כאן על דרך ההפ

דיווחה החברה על מינויו של מר אריק פינטו  ,2020 ,בינואר 12-ו 9בימים  .2.5.1.4

. 2020 ,בינואר 12לכהונה כיו"ר דירקטוריון החברה. זאת, החל מיום 

בינואר  12-ו 9לפרטים נוספים ראו את הדיווח המיידי של החברה מימים 

, בהתאמה(, 2020-01-004932-ו 2020-01-004410: ותאסמכתא ')מס

 תוכנם נכלל כאן על דרך ההפניה.ש

דיווחה החברה על מינויו של מר שי אוזון לכהונה  2020בינואר  12ביום  .2.5.1.5

כמנכ"ל החברה. זאת, החל ממועד הדיווח האמור. לפרטים נוספים ראו 

)מס' אסמכתא:  2020בינואר  12את הדיווח המיידי של החברה מיום 

 הפניה.(, שתוכנו נכלל כאן על דרך ה2020-01-004926

דיווחה החברה על מינויו של מר נעם זיו  ,2020 ,בינואר 26-ו 22 בימים .2.5.1.6

לכהונה כסמנכ"ל הכספים של החברה. זאת, החל ממועד הדיווח האמור. 

 26-ו 22 ים של החברה מימיםהמיידי יםלפרטים נוספים ראו את הדיווח

, 2020-01-009843-ו 2020-01-009093: ות)מס' אסמכתא 2020 ,בינואר

 נכלל כאן על דרך ההפניה. ם(, שתוכנבהתאמה

דיווחה החברה על מינויו של מר טל אלדר  ,2020 ,באפריל 22ביום  .2.5.1.7

 21גולדפינגר לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה. זאת, החל מיום 

. לפרטים נוספים ראו את הדיווח המיידי של החברה מיום 2020 ,באפריל

(, שתוכנו נכלל כאן על 2020-01-036025)מס' אסמכתא:  2020 ,באפריל 22

 דרך ההפניה.

 תגמולהתוכנית  .2.5.2

אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  ,2020 ,בפברואר 26-ו 5בימים  .2.5.2.1

 ."(מדיניות התגמול)" בהתאמה, תיקונים למדיניות התגמול של החברה

 21מדיניות התגמול אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

 (.2020-01-035911)מס' אסמכתא:  2020 ,באפריל
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לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו את נספח ב'  .2.5.2.2

 2020 ,באפריל 5לזימון לאסיפה הכללית של החברה בדיווח מיידי מיום 

 שתוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה.(, 2020-01-031594)מס' אסמכתא: 

 תנאי כהונה של נושאי משרה .2.5.3

, אישרה האסיפה הכללית את תנאי התגמול של 2020באפריל,  21ביום  .2.5.3.1

נושאי המשרה, ה"ה אריק פינטו, יו"ר דירקטוריון החברה; גבי דישי 

 דירקטור )בעל השליטה בחברה(; שי אוזון, מנכ"ל החברה.

 למר פינטוו כאמור, החברה הקצתה כחלק מתנאי כהונתו של מר פינט

מניות רגילות  576,397-למימוש ל ות, הניתנאופציות )לא סחירות( 576,397

, מס' 2020באפריל  23של החברה )ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כמו כן, (. 2020-01-036514אסמכתא: 

, ותנוספאופציות )לא סחירות(  288,199הוסמכו להקצות למר פינטו 

בהתאם לשיקול דעתם בקשר עם מועד ההענקה והכמות )וזאת מבלי לקבל 

 864,596ובסך הכל עד  –אישור מחדש מהאסיפה הכללית של החברה( 

מניות רגילות של  864,596-למימוש ל ות, הניתנאופציות )לא סחירות(

 החברה.

רה הקצתה למר אוזון כחלק מתנאי כהונתו של מר אוזון כאמור, החב

מניות  4,322,980-למימוש ל ות, הניתנאופציות )לא סחירות( 4,322,980

, 2020 ,באפריל 23רגילות של החברה )ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 .(2020-01-036514מס' אסמכתא: 

, ראו דיווח מיידי האמורים לעיללפרטים נוספים אודות תנאי הכהונה של 

(, 2020-01-031594)מס' אסמכתא:  2020 ,באפריל 5של החברה מיום 

 שתוכנו נכלל כאן על דרך ההפניה.

 לעובדים, נושאי משרה ונותני שירותיםהאופציות  תוכנית .2.5.4

 מר נעם זיו, סמנכ"ל כספים

הקצתה החברה למר נעם זיו, סמנכ"ל הכספים של החברה,  2020באפריל  23ביום 

מניות רגילות של החברה  576,397-למימוש ל ותהניתנ אופציות )לא סחירות( 576,397

-2020-01, מס' אסמכתא: 2020 ,באפריל 23)ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

036514.) 

לפרטים נוספים אודות הקצאת האופציות האמורות למר זיו, ראו דיווח מיידי של 

כאן  (, שתוכנו נכלל2020-01-036034)מס' אסמכתא:  2020 ,באפריל 22החברה מיום 

 על דרך ההפניה.

 COVID-19-נגיף ה –אירועים חריגים  .2.6

-, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף ה2020 ,בתקופת הדוח, בחודש ינואר

COVID-19 "(כעל מצב חירום בריאותי עולמי, מגפת הקורונה" או "נגיף הקורונה )"
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הקורונה כפנדמיה )מגיפה פת כריז ארגון הבריאות העולמי על מגה 2020ובחודש מרץ 

עולמית(. התפשטות נגיף הקורונה מהווה אירוע חריג בקנה מידה עולמי אשר משפיע על 

 תחומים שונים באופן דינמי, מתהווה ובלתי צפוי.

לאור התפשטות הנגיף בישראל, הוטלו מגבלות שונות על ידי הממשלה, בין היתר מגבלות 

עילות במגזר הציבורי והפרטי. המגבלות המוטלות הנוגעות לתנועת אזרחים ומגבלות על הפ

משתנות מעת לעת, בשים לב ליעדים שקבעה הממשלה, בין היתר לעניין מספר הנדבקים 

 בנגיף הקורונה.

השפעתה על החברה  .למגיפת הקורונה השפעה ניכרת על השווקים הפיננסיים בעולם כולו

 2.3בסעיף  כאמור ומימושםשמחזיקה החברה ( CLOsמכשירים הפיננסיים )לבעיקר נוגעת 

  .לעיל

במטרה להתמודד עם ההשלכות האפשריות של נגיף הקורונה על שוויים של המכשירים 

קטוריון החברה את הנהלת הפיננסים שמחזיקה החברה ויכולתה לממשם, הסמיך דיר

החברה לפעול למכירת המכשירים הפיננסיים שמחזיקה החברה. הנהלת החברה פועלת 

על פי של המכשירים הפיננסיים בהתאם להחלטה האמורה ותמשיך לפעול למימושם 

 הקריטריונים שנקבעו על ידי דירקטוריון החברה. 

, לרבות בדבר יכולת החברה לממש את המכשירים הפיננסיים זה 2.6בסעיף  האמור

הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. הערכות  שבהחזקתה,

נה מהותית. החברה כאמור עשויות להשתנות שאו שלא להתממש, או להתממש באופן שו

 זאת, כתוצאה מהתפתחויות שאינן בשליטת החברה.

 גורמי סיכון –לדוח התקופתי  24סעיף  .2.7

בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה בדבר שינוי האסטרטגיה של החברה, כמפורט בסעיף 

באופן שצמצם את  2020א' לדוח זה, פעלה החברה במהלך המחצית הראשונה של שנת 

החשיפות הקיימות בחברה לחלק מתחומי פעילותה. לאור זאת, במסגרת דוח הדירקטוריון, 

לדוח  24ותיות של גורמי הסיכון כפי שתוארו בסעיף בחן הדירקטוריון את הרלוונטיות והמה

התקופתי וכן את מידת השפעתם הפוטנציאלית על פעילות החברה. בהתאם לתוצאות 

 :לדוח התקופתי 24סעיף גורמי הסיכון כפי שהובאו בלבחינה זו, יובא להלן עדכון 

 סיכוני מקרו  (א)

 שינויים בשערי מטבע .1

עשויים להיות בעלי השפעה על הונה העצמי שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 

הנובע בעיקר משערוך נכסים והתחייבויות של החברה הנקובים , של החברה

 .במטבע שאינו מטבע הפעילות של החברה

חשיפה לשינויים בשערי , חשיפה לתנודתיות בשוק ההון, שינויים בשווקים בעולם .2

 הריבית

מתאפיינים בתנודתיות גבוהה בין היתר בשל  ובעולםהשווקים הפיננסיים בארץ 

. ביטחוניים וכלכליים אשר לחברה אין שליטה עליהם, פוליטיים, גורמים מדיניים

 שינוייםלרבות )עשויה להיות מושפעת מתנודות בשווקים בעולם , פעילות החברה
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אשר עלולים להשפיע בעיקר על פעילות תחום ההשקעות  ,הריבית(בשערי 

 . מימוןהפיננסיות וה

 האטה ואי ודאות כלכלית בשוק העולמי .3

בעיקר בתחום , תוצאות פעילות החברה מושפעות מהמצב הכלכלי הכלל עולמי

 לרעההאטה בשווקים הגלובליים צפויה להשפיע . ההשקעות הפיננסיות והמימון

על הפעילות הכלכלית והמסחרית ולהוביל לאי ודאות במצב הכלכלי בארץ 

לגורם סיכון זה השפעה זניחה על האסטרטגיה החדשה של כי , יצוין. ובעולם

 . החברה

 רגולציה .4

שינויים מהותיים בסביבה הרגולטורית של החברה לרבות הוספת דרישות 

רגולטוריות עתידיות יתכן וישפיעו על אופן ניהול החברה ועל תוצאותיה 

צעות שינויים רגולטורים עשויים להשפיע על אפיונן של תוכנות המו. העסקיות

על אופן איתור ניהול ובקרת מפיצים ועל שיתופי הפעולה , ידי החברה-על

שינויים מהותיים ברגולציה החלה על תחום , כמו כן. הקיימים של החברה

ההשקעות הפיננסיות והמימון עשויים להשפיע על יכולתה של החברה לממש את 

כסים בהם להביא לידי עלויות משמעותיות שיפחיתו את ערך הנ, השקעותיה

 .השקיעה החברה ואת התשואה הצפויה מהם או להשפיע על שוויין

 ( COVID-19)התפשטות נגיף הקורונה  .5

הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות , 2020, בחודש ינואר, בתקופת הדוח

כעל מצב חירום "( מגפת הקורונה"או " נגיף הקורונה)" COVID-19-נגיף ה

הכריז ארגון הבריאות העולמי על מגיפת  2020ובחודש מרץ , בריאותי עולמי

התפשטות נגיף הקורונה מהווה אירוע חריג (. מגיפה עולמית)הקורונה כפנדמיה 

מתהווה ובלתי , בקנה מידה עולמי אשר משפיע על תחומים שונים באופן דינמי

. למגפת הקורונה השפעה ניכרת על השווקים הפיננסיים בעולם כולו .צפוי

שמחזיקה  (CLOs)שפעתה על החברה נוגעת בעיקר למכשירים הפיננסיים ה

 . החברה ופוטנציאל מימושם

 סיכונים ענפיים (ב)

 תלות במערכות מידע ומערכות תקשורת  .1

כל מאגרי המידע של החברה מצויים על שרתי מחשב ומרבית הכנסות החברה 

או /כשלים טכניים במערכות התקשורת ו. מתבצעות באמצעות האינטרנט

במערכות הנתונים עשויים להשפיע על פעילות החברה בתחום הפרסום 

הפסקות , שריפות, שיטפונות, מערכות החברה פגיעות בפני נזקי טרור. באינטרנט

 . שיבושים בטלקומוניקציה, חשמל

או אירוע בלתי צפוי אחר היכול , סגירת מתקני החברה, התרחשותו של אסון טבע

יבושים בשירות עלולים לפגוע בחברה ולצמצם את ש. לשבש את שירותי החברה

החברה מצמצמת סיכון זה על ידי מעבר למחשוב בתצורת . נאמנות לקוחותיה
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 .אשר מקטין את הסיכון לפגיעה במערכות המידע של החברה" ענן"

 סיכונים ענפיים בתחום טכנולוגיית המידע

  אנושיהון  .2

להוביל לגידול בעלויות החברה  רצון החברה לשמר את איכות ההון האנושי עלולה

ובכך להביא לגידול , בכל הקשור בגיוס עובדים מוכשרים ושימור עובדים קיימים

 .רווחיותה של החברה עשויה להישחק, כתוצאה מכך. בהוצאות השכר של החברה

לרבות , הענף מאופיין בריבוי רגולציה ובשינויים תכופים ברגולציה, כמו כן

הרגולציה הקיימת '. פסיקות בתי הדין לעבודה וכד, הרחבהבצווי , שינויים בדין

ושינויים בה עשויים להשפיע על כוח האדם המועסק על ידי החברה ולחשוף אותה 

כמו גם לחשוף את החברה , אשר עשויות להיות בלתי צפויות, לעלויות נוספות

פיע כל אלו עלולים להביא לפגיעה ברווחיות החברה ולהש .לתביעות מצד עובדיה

 .לרעה על תוצאותיה העסקיות

 סייבר סיכוני .3

תקלות במערכות מידע . ענף טכנולוגיית המידע נסמך על שרתים ומערכות מידע

לרבות על ידי פריצה למערכות המחשוב עצמאיות , וכשלים באבטחת מידע

פגיעה , ומערכות המחשוב שמתוחזקות עבור לקוחות עלולים לגרום לשיבוש

ולשיבוש ופגיעה בתפעול השוטף של המערכות התומכות ואובדן של המידע 

עלולים להוביל , שיבושים ופגיעות כאמור. בפעילות העסקית ובפעילות הלקוחות

פגיעה מכוונת , בנוסף. לצורך בהשקעת עלויות גבוהות בגין שיקום המידע

לפגיעה בשלמות , במערכות מידע עלולה לגרום לזליגת מידע לגורמים לא מורשים

עם תחילת פעילותה בענף טכנולוגיית . ע ואף לפגיעה בפעילות העסקיתהמיד

בכוונת החברה להשקיע משאבים רבים במטרה להגן על מערכות המידע , המידע

 . שלה על מנת לצמצם את האפשרות לסיכוני סייבר ואבטחת מידע

 תקציב ממשלתי ומכרזים ממשלתיים .4

ח משמעותי מתקציב ממשלת ישראל ורשויותיה הרלוונטיות מספקות נת

קיטון בתקציב המדינה , בהתאם לכך. טכנולוגיות המידע בענף טכנולוגיות המידע

בענף עשוי להשפיע על הפעילות בענף ולפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה 

 .או חברות הבת שלה/ו

או חברות הבת בענף עשויות לנבוע /חלק מן ההתקשרויות של החברה ו, כמו כן

חידוש ההתקשרות של רשויות המדינה עם -אי. ממשלתיים מזכיה במכרזים

זכייתה של -או אי/או חברות הבת בתום תקופת ההתקשרות המקורית ו/החברה ו

לרבות כתוצאה , או במכרזים חדשים/או חברות הבת במכרזי המשך ו/החברה ו

או רווחיותם כתוצאה מקיטון בתקציב המדינה לענף /מצמצום מספר המכרזים ו

 .עשוי לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה, כאמור
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 טכנולוגיות ושינויים בענף התפתחויות .5

בהן החברה נדרשת לעמוד על מנת , מאופיין בהתפתחויות טכנולוגיות רבות הענף

 .לשמור על יתרון איכותי

ביכולתה לשפר באופן מתמיד את , בין היתר, הצלחתה של החברה תלויה

כמו גם העמדת פתרונות , א מציעה ללקוחותיההפתרונות הטכנולוגיים אותם הי

 .אשר יעמדו בקצב השינויים בענף, טכנולוגיים חדשים

או , אין ודאות כי החברה תצליח לעמוד בקצב ההתפתחות הטכנולוגית בענף

כל עיכוב או . להתקשר בהסכמים בקשר עם פתרונות טכנולוגיים חדשניים כאמור

בהתאם , פתרונות טכנולוגיים נאותים באימוץ או בהתאמה של, כישלון בפיתוח

 .עלולים לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה ,לדרישת השוק

 סיכונים ענפיים בתחום הפרסום באינטרנט

 תחום האינטרנט .6

יחד עם הצמיחה . האינטרנט מתפתח בקצב גבוה בעיקר במדינות המתפתחות

אך במקביל גם , מתפתחים מודלים עסקיים חדשים ונפתחות הזדמנויות חדשות

כי ההתפתחות בתחום האינטרנט בעולם הינה , יצוין. מתפתחים איומים חדשים

כל שינוי במודלים . מהירה ואיתה משתנים בהתאם גם המודלים העסקיים

העסקיים מהווה הזדמנות עסקית לחברה אך גם מהווה איום במידה ולא תדע 

התכונן או להגיב מידית ל, אי יכולת החברה לצפות. החברה לזהותו ולנצלו בזמן

בין היתר לשינויים טכנולוגיים או לאיומי אבטחה , לשינויים בתחום האינטרנט

יתכן ותשפיע על תוצאותיה העסקיות של החברה ועל , משתנים ברשת האינטרנט

כי לסיכון זה קיימת השפעה קטנה על פעילות , יצוין, עם זאת. תחרותיות החברה

 .החברה בתחום האינטרנט

 בתחום השקעות פיננסיות ומימון  ענפייםנים סיכו

 כספים בשווקים הפיננסיים בעולם ניהול .7

חושפות אותה לשינויים , פעילותה של החברה בתחום השקעות פיננסיות ומימון

לשינויים בשערי , CLOבמחירי ניירות ערך לרבות ניירות ערך מגובי נכסים מסוג 

גורם . לתקופות שונות ולשינויים ברגולציהריביות ובקצב שינויי שיעורי הריביות 

הסיכון העיקרי בפעילות זו היא התנודתיות לה חשופים שוקי ההון בעולם 

פעילותה . והסיכון שבירידות שערי ניירות הערך בהם מושקעת החברה בפעילות זו

של החברה בתחום השקעות פיננסיות ומימון חושפת אותה לסיכונים האופייניים 

סיכוני שוק , ההון כגון סיכוני נזילות וסחירות הנכסים בשוק להשקעות בשוק

על מחירי הנכסים הנסחרים  שמשפיעותבהתאם למגמות כלליות )ספציפיים 

סיכון הנובע מכך שהחברה תלויה בביצועי , סיכונים פוליטיים(, בשוק ספציפי

בנוסף לכך פעילות . הפסדים והשקעות כושלות ועוד, CLO-מנהל מכשיר ה

לרבות הלווים )חשופה לכך שגורם כלשהו , CLOעה בנכסים מסוג ההשק

לעיל  2.3ראו סעיף , בהקשר זה. לא יוכל לעמוד בפירעון החוב( שהלוואתם אוגחה

 .בדבר התפשטות נגיף הקורונה
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 סיכונים מיוחדים (ג)

 לתחום טכנולוגיות המידע ייחודייםסיכונים 

 מיזוגים ורכישות ותחרות  .1

מהאסטרטגיה החדשה של החברה מתבטא בהתרחבותה של חלק משמעותי 

על , מעת לעת, החברה עשויה להתמודד. הקבוצה באמצעות מיזוגים ורכישות

בעלות אמצעים כספיים , הזדמנויות רכישה והשקעה מול חברות מבוססות

, אף אם החברה תאתר הזדמנויות מתאימות כאמור. עדיפים על אלו של החברה

. אשר אין ודאות כי יצלחו מורכביםאו השקעה הם מהלכים  רכישה, מהלכי מיזוג

התממשות של אילו מהסיכונים האמורים עלול להוביל לפגיעה ביכולתה של 

ובהתאם לפגיעה בצמיחתה , החברה ליישם את האסטרטגיה החדשה שלה

רכישה או השקעה עשוי אף לגרום לחברה , כישלון של מהלך מיזוג. ובהתרחבותה

 .להפסדים

 נים מיוחדים לחברה בתחום הפרסום באינטרנטסיכו

 ניהול ובקרת מפיצים, תלות תוקף הסכמי שיתוף פעולה בקשר עם איתור .2

ניהול , יישומם בפועל של הסכמי שיתוף הפעולה של החברה בקשר עם איתור

כמו גם השפעתם , התנודתיות בהיקף ההכנסות שינבעו מיישומם, ובקרת מפיצים

בגורמים שאינם בשליטת החברה , תלויים בין היתר, החברהשל אלו על תוצאות 

צדדים נוספים עמם , הסכמי השותף עם ספקי החיפוש ותוקפם, ובכלל זה

עמידה במדיניות ספקי החיפוש או מנועי החיפוש , התקשרו או יתקשרו השותף

שינויי מדיניות של מי מהגורמים האמורים או ביטול איזה , הרלוונטיים

כל שינוי בהתקשרויות או במדיניות ספקי . הגורמים האמורים מההסכמים בין

שינוי או ביטול באיזה מההסכמים עם , החיפוש או מנועי החיפוש האמורים

או אי עמידה בהוראות ההסכמים או מסמכי המדיניות , צדדים שלישיים כאמור

עלולים להוביל לסיום (, בין מצד החברה ובין מצד גורם רלוונטי אחר)כאמור 

להוביל , או לחילופין( הקיימים או העתידיים)שיתופי הפעולה של החברה כאמור 

 .לקיטון משמעותי בהיקף ההכנסות שינבע משיתוף פעולה כאמור

הפצה ורכישות משתמשים חדשים במסגרת שיתופי פעולה בקשר , תלות באיתור .3

 ניהול ובקרת מפיצים, עם איתור

ניהול , ספקת החברה שירותי איתורמ, במסגרת הסכמי שיתוף פעולה של החברה

וכן , עצם הכנסות החברה והיקפן. ובקרת מפיצים בתחום הפרסום באינטרנט

בשל היותן תלויות בין היתר , כפופים לתנודתיות רבה, הרווחים שינבעו מאילו

ביכולתה של החברה לאתר ולשמר מפיצים חדשים במסגרת שיתופי הפעולה 

לו לספק תנועת משתמשים בהיקפים האמורים וביכולתם של מפיצים א

 .משמעותיים
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 עמידה בתנאי מדיניות יאהו וספקי חיפוש אחרים .4

, במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה של החברה עם יאהו וספקי חיפוש אחרים

אשר (, Policy/Guideline)מחויבת החברה לעמוד במדיניות ספקי החיפוש 

, וההצעה של מוצרי החברההוראות בקשר לתהליך ההתקנה , בין היתר, כוללים

הוראות בקשר עם , הוראות בקשר לאישור שותפי הפצה עימם עובדת החברה

אישור תוכנות ואפליקציות אשר משולבות בתהליך ההצעה וההתקנה של שירותי 

 . מיקום פרסומות וכן נושאים נוספים, החברה

בפרט עמידה של החברה במדיניות ספקי החיפוש בכלל ויאהו -כל שינוי או אי

עלולים להביא לסיום שיתוף הפעולה או לחילופין לירידה משמעותית במספר 

המשתמשים וההתקנות החדשות אשר עלולים להשפיע באופן מהותי על תוצאות 

 .החברה

 GDPR-עמידה בהוראות ה .5

, במסגרת הסכמי שיתוף הפעולה של החברה עם יאהו וספקי חיפוש אחרים

 GDPR (General Data Protection-מחויבת החברה לעמוד בהוראות ה

Regulation ) הקובעות חובות מוגברות בכל הנוגע להגנה על פרטיות בקשר עם

לרבות , מידע פרטי של צדדים שלישיים באיחוד האירופי והסדרים חדשים בנושא

 . והעברת המידע, שמירה, ביחס לאיסוף

 .רה הינה נמוכהמידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החב, להערכת החברה

 תלות בגידול בהיקף המשתמשים החדשים .6

ההכנסות העתידיות והרווח הנקי של החברה בתחום החיפוש באינטרנט תלויים 

, בין היתר, בין היתר ביכולת החברה להגדיל את מספר המבקרים באתרי החברה

פעילותה בתחום החיפוש , להערכת החברה. באמצעות רכישת משתמשים חדשים

אשר צפויה , 2019תאופיין במגמה דומה לזו של שנת , 2020בשנת  באינטרנט

עקב , להביא לירידה נוספת בהכנסות החברה מתחום זה ברבעונים הבאים

 .הירידה בהכנסות החברה משיתוף הפעולה עם יאהו

 שימוש במודל חלוקת הכנסות .7

על פי מודל זה החברה משלמת . החברה עושה שימוש במודל חלוקת הכנסות

לשותף ההפצה אחוז מתוך ההכנסות מחיפוש אשר נבעו לחברה כתוצאה משיתוף 

על פי מודל זה החברה רושמת את ההכנסות ואת הוצאות ההפצה . הפעולה עימו

באותה התקופה וזאת בניגוד למודל בו משלמת החברה לשותף ההפצה עם 

 התקנת מוצלחת של מוצרי החברה ורושמת את ההכנסות שנוצרו בגין אותה

השימוש במודל חלוקת הכנסות מקשה באופן מהותי על . התקנה על פני תקופה

יכולת גיוס ורכישת משתמשים חדשים שכן שותף ההפצה מקבל תשלום על פני 

כמו כן . תקופת הפקת ההכנסות ולא באופן מיידי עם התקנת מוצרי החברה

שימוש החברה עושה . שימוש במודל זה משפיע על הכנסות החברה ועל רווחיה

 .ניהול ובקרת מפיצים, דומה במודל זה גם בתחום איתור
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 עדכוני גרסה ושינויים בדפדפנים .8

, כוללים בין היתר שיפורי אבטחה, עדכוני גרסה שוטפים של הדפדפנים השונים

הוספה והסרה של פונקציות , התאמה לפלטפורמות ומערכות הפעלה חדשות

חברות אלה משנות את מדיניותן מעת , כמו כן. עדכונים לממשק ועוד, ותכונות

מרבית משתמשי החברה נעזרים בשירותי החיפוש של החברה באמצעות . לעת

וכן , ושינויים בדפדפן כרום בפרט, עדכוני גרסאות דפדפנים בכלל. שימוש בדפדפן

שינוי המדיניות בקשר אליהם עלולים להיות בעלי השפעה מהותית על יכולת 

וכן עלולה להיות לכך השפעה מהותית על , שיםהחברה לגייס משתמשים חד

ניהול , הכנסות החברה ועל רווחיה מתחום החיפוש באינטרנט ומתחום איתור

 .ובקרת מפיצים במסגרת שיתופי הפעולה כאמור לעיל

 הגברת הפיקוח מצד מערכות ההפעלה .9

כחלק מהמאמץ לשפר את חווית השימוש במערכות ההפעלה דוגמת חלונות מבית 

ל כללים להתקנת תוכנות המציעות פרסום או "מגדירות החברות הנ, ופטמיקרוס

 . משנות את הגדרות מערכת ההפעלה אצל המשתמש

כמו כן חברות אלה אוכפות . חברות אלה מעדכנות מידי פעם בפעם כללים אלה

כללים אלה באמצעים שונים אם על ידי עדכון מערכת ההפעלה ואם בדרכים 

עלולה להיות השפעה , מצד מערכות ההפעלה כאמורלהגברת הפיקוח . אחרות

 .מהותית על הכנסות החברה ועל רווחיה ממשתמשים קיימים

 שינויים טכנולוגיים .10

דבר אשר עוזר לחברה להגדיל את , תהליך ההתקנה הינו תהליך פשוט יחסית

. בסיס משתמשיה גם בקרב משתמשים בעלי יכולות וידע טכנולוגי ברמה בסיסית

ו עדכון של מערכות ההפעלה או הדפדפנים הנפוצים כיום עלולים ליצור כל שינוי א

להביא לקיטון במספר , קושי בקרב המשתמשים בתהליך הורדת התוכנה

 .ההתקנות והמשתמשים וכתוצאה מכך להשפיע על תוצאות החברה באופן מהותי

 זיהוי שגוי של תוכנות אבטחה .11

שגוי או לחסום את מוצרי החיפוש תוכנות או גורמי אבטחה עלולים לזהות באופן 

תופעה זו . ובכך להביא את המשתמשים להסיר את מוצרי החיפוש של החברה

  .עלולה להביא לקיטון במספר המשתמשים של החברה

 CLOהנוגעים להשקעות ומימון והשקעות החברה במכשירים מסוג  מיוחדיםסיכונים 

 הלווים את הלוואות הבסיס פירעון .12

ההשקעה בו , מאגד בתוכו הלוואות של חברות שונות ובהתאם CLO-מכשיר ה

כשל בפירעון . הקשורים בפירעון הלוואות הבסיס בפועלחשופה לסיכונים 

ממצבם הפיננסי והכלכלי , עשוי להיות מושפע בין היתר אשר, ההלוואות בפועל

, בשווי הבטוחות ומשינויי מאקרו ושינויים ענפיים נוספים משינויים, של הלווים

עשוי להיות בעל השפעה מהותית על יכולת החברה להחזיר את השקעתה ולהשיג 

 .תשואה ראויה בגינה
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 שווי בטוחות במועד המימוש .13

כך שהיה , אחוז מסוים מההלוואות המאוגחות מובטחות בנכסים, כמפורט לעיל

יהיה ניתן לממש את הבטוחות ולהיפרע , להחזיר את הלוואתו החייבולא יוכל 

קיים חשש כי במקרה בו יהיה צורך לממש את הבטוחות על מנת להיפרע מן . מהן

שווי הבטוחות לא יהיה זהה לשווי ההלוואות המאוגחות שלא עלה בידי , החוב

 . החייב לפרוע

 בכירות רבדי ההשקעה .14

כפופים למבחנים שנועדו להבטיח קיומם של התשלומים למשקיעים השונים 

המבחן )פירעון הקרן לרצועות השונות  אתעל מנת להבטיח , נכסים מספקים

אי עמידה (. Over Collateralization)מבוצע ברמת רבדי החוב ולפי סדר קדימות 

עד , במבחן בכל רבדי החוב תוביל לתשלום הדרגתי לדרגות החוב הבכירות יותר

שאז יבוצעו גם תשלומי הריבית לדרגות החוב , לעמידה במבחן כיסוי הקרן

 -התשלום למשקיעי ה, בהתאם. Equity -והחלוקות לשכבת ההנמוכות יותר 

Equity לאחר פירעון החוב , אינו מובטח והינו כפוף ליתרות מזומנים מספקות

 .CLO-למחזיקי דרגות החוב הבכירות ב

 CLOחיתום ובחירת מנהל  .15

יכולת . CLO-באיכות החיתום ואיכות מנהל ה, בין היתר, תלויים CLO-ביצועי ה

בין היתר בשיעורי כשל נמוכים בשל בחירת הלוואות איכותיות וטובות זו נמדדת 

אשר יבטיחו , ובדירוג איכותי של הנכסים המשועבדים CLO-י מנהל ה"יותר ע

איכות חיתום ואיכות . כיסוי מספק של הנכסים ששועבדו להבטחת ההלוואות

ברה עשויים להשפיע באופן משמעותי על יכולת הח, מנהל ברמה נמוכה יחסית

 .להחזיר את ההשקעה ועל התשואה בגינה

 היעדר סחירות או סחירות נמוכה .16

. OTC -אלא ב, אינם נסחרים בבורסות או בשוק סחיר ראשי CLOמכשירי 

אלא אם מבוצעות עסקאות , אין ציטוטי מחירי שוק באופן שוטף, כתוצאה מכך

. בנושאספציפיות מעת לעת או שמתקבל מחיר אינדיקטיבי מברוקר המתמחה 

האמור עשוי להשפיע באופן משמעותי על יכולת החברה לממש את השקעתה 

 .על שווי המימוש, ובפרט

 הוגן שווי .17

עלולים שלא לשקף את מחירי נכסי הבסיס  CLO-מחירי ה, בתקופות משבר

בשל עיוותים בשוק וזאת בעיקר בשכבות החוב הנמוכות , CLO-שמחזיק ה

להשפיע באופן משמעותי על יכולת החברה האמור עשוי . Equity -וברצועת ה

 .לאמוד את שווייה ההוגן של השקעתה

 בסביבת הריבית שינויים .18

, שינויים בסביבת הריבית עשויים להביא לשיעורי כשל גבוהים יותר של הלווים

ולגרום לתשואות נמוכות יותר של  למשקיעים בשכבות החובלהגדלת המרווח 
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שינויים בסביבת , כמו כן. Equity -עי הבמיוחד עבור משקי, CLO-משקיעי ה

בשל השפעת , הריבית עשויים להשפיע על יכולת החברה לממש את ההשקעה

 .שינויי ריבית על השקעות אלטרנטיביות

 מוקדם של הלוואות  פירעון .19

יכולת הלווים לבצע פירעון מוקדם של הלוואותיהם עלולה להביא לפגיעה 

ובכך להביא למשקיעי , ל"החזוי בגין הריבית על ההלוואות הנ המזומניםבתזרים 

ייתכן כי הלוואות חדשות אשר ירכשו , כמו כן. תשואות נמוכות יותר CLO’s-ה

 . חלף ההלוואות שנפרעו יניבו תזרים מזומנים נמוך יותר מאשר הלוואות שנפרעו

את מידת , הערכת החברהלפי , בטבלה המדרגת, להלן יוצגו גורמי הסיכון המפורטים לעיל

 : בחלוקה לסוגי סיכונים, השפעתם של גורמי הסיכון על עסקי החברה

מידת ההשפעה של גורם הסיכון  גורם סיכון 'מס

 על פעילות החברה

 קטנה בינונית גדולה

 סיכוני מקרו

   + שינויים בשערי מטבע  .1

חשיפה לתנודתיות , שינויים בשווקים בעולם  .2

 חשיפה לשינויים בשערי הריבית, בשוק ההון

+   

   + האטה ואי וודאות כלכלית בשוק העולמי  .3

  +  רגולציה  .4

   + (COVID-19)התפשטות נגיף הקורונה   .5

 סיכונים ענפיים

 +   תלות במערכות מידע ומערכות תקשורת .1

 סיכונים ענפיים בתחום טכנולוגיית המידע

  +  הון אנושי  .2

 +   סיכוני סייבר  .3

  +  תקציב ממשלתי ומכרזים ממשלתיים  .4

 +   התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בענף  .5

 סיכונים ענפיים בתחום הפרסום באינטרנט

 +   תחום האינטרנט  .6

 סיכונים ענפיים בתחום השקעות פיננסיות ומימון

   + ניהול כספים בשווקים הפיננסיים בעולם   .7

 סיכונים מיוחדים

 לתחום טכנולוגיות המידע סיכונים מיוחדים

  +  ותחרות מיזוגים ורכישות  .1

 סיכונים מיוחדים לחברה בתחום הפרסום באינטרנט

תלות תוקף הסכמי שיתוף פעולה בקשר עם   .2

 ניהול ובקרת מפיצים, איתור

  + 
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון  גורם סיכון 'מס

 על פעילות החברה

 קטנה בינונית גדולה

הפצה ורכישת משתמשים , תלות באיתור  .3

חדשים במסגרת שיתופי פעולה בקשר עם 

 מפיציםניהול ובקרת , איתור

  + 

עמידה בתנאי מדיניות יאהו וספקי חיפוש   .4

 אחרים

  + 

 +   GDPR-עמידה בהוראות ה  .5

 +   תלות בגידול בהיקף המשתמשים החדשים  .6

 +   שימוש במודל חלוקת הכנסות  .7

 +   עדכוני גרסה ושינויים בדפדפנים  .8

 +   הגברת הפיקוח מצד מערכות ההפעלה  .9

 +   שינויים טכנולוגיים  .10

 +   זיהוי שגוי של תוכנות אבטחה  .11

ומימון והשקעות החברה במכשירים מסוג סיכונים מיוחדים הנוגעים להשקעות 

CLO 

   + פירעון הלווים את הלוואות הבסיס  .12

   + שווי בטוחות במועד המימוש  .13

   + בכירות רבדי ההשקעה  .14

   + CLOחיתום ובחירת מנהל   .15

   + היעדר סחירות או סחירות נמוכה  .16

   + שווי הוגן   .17

   + שינויים בסביבת הריבית  .18

   + פירעון מוקדם של הלוואות  .19

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן .3

לדוחות  13לפרטים בדבר אירועים שאירעו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ראו ביאור 

 הכספיים. 
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  הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה .ג

  :)אלפי ש"ח( כספיהמצב ה .1

 
ביוני  30יום ל

2020  

ביוני  30יום ל

2019  

 31ליום 

 2019, רבדצמב

 הסברי החברה

 52,407 60,905 73,412 רכוש שוטף
 :מ ו, נובע בעיקר2019בדצמבר  31בהשוואה ליום  אלפי ש"ח 21,005-בסך של כ הגידול ברכוש השוטף

ביתרות מזומנים ושווי מזומנים בעיקר עקב: )א( מימוש השקעת החברה בניירות ערך מגובי  5,210 -בסך של כ ( גידול1)

פרעון אלפי ש"ח; )ג(  730-אלפי ש"ח; )ב( מימוש השקעה בחברות פרויקט תמורת כ  4,713 -תמורת כ  CLOנכסים מסוג 

אלפי ש"ח; )ד( קבלת  2,757-אלפי ש"ח; )ד( תמורה ממימוש אופציות בסך של כ 515-של פקדונות לזמן ארוך בסך של כ

אלפי  2,120 -ך של כו מפעילות שוטפת בסמזומנים שנבע; )ה( אלפי ש"ח 250-הלוואות מתאגידים בנקאיים בסך של כ

בניכוי מזומנים  "(חברות המטרהמניות אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ, אורנביט בע"מ )")א( רכישת בניכוי:  ש"ח.

-בסך של כ "((.. סי2פי. )"בע"מ מערכות  .סי .2 פי.) אלפי ש"ח; )ב( השקעה בחברה כלולה 4,377 -שנרכשו בסך של כ

ד( שינויים בהפרשי תרגום בסך  ;אלפי ש"ח 540 -אלפי ש"ח; )ג( פרעון של הלוואות לתאגידים בנקאיים בסך של כ 510

  אלפי ש"ח. 584-של כ

 6,410-ביתרת הלקוחות, נטו בעיקר עקב יתרת לקוחות, נטו של חברות המטרה בסך של כ 6,156-( גידול בסך של כ2)

  אלפי ש"ח. 250 -בניכוי קיטון ביתרת הלקוחות בגין קיטון הכנסות משירותי פרסום בסך של כ אלפי ש"ח

 6,750-בסך של כאלפי ש"ח ביתרת החייבים ויתרות חובה בעיקר עקב: )א( המחאות לגביה  9,639( גידול בסך של 3)

אלפי  2,534-המטרה בסך של כ( עקב יתרת החייבים ויתרות חובה של חברות ב) ממכירת השקעה בחברת אם.אס.טי

 .ש"ח

נכסים פיננסיים 

בשווי הוגן דרך 

 רווח או הפסד

31,944 64,822 53,919 

  .CLOמסוג  נובעת מהשקעות בניירות ערך מגובי נכסים 2019בדצמבר  31-ו  2019ביוני  30, 2020ביוני  30ימים להיתרה 

השקעות בניירות ערך מגובי  ממימוש בעיקר נבע 2019בדצמבר  31ה ליום אאלפי ש"ח בהשוו 21,975 -בסך של כ הקיטון

בניכוי , אלפי ש"ח 17,636 -של כ בשווי הוגן בסךקיטון מ ,אלפי ש"ח 4,713 -כבתמורה של  נכסים בשכבת האקוויטי

 .אלפי ש"ח 374 -שי תרגום בסך של כבגין הפר גידול

ממימוש השקעות בניירות ערך מגובי  בעיקר נבע 2019 ביוני 30 ליום בהשוואה ח"ש אלפי 32,878 -של כ בסך הקיטון

 שינוייםומאלפי ש"ח  26,575 -בשווי הוגן בסך של כ מקיטוןפי ש"ח, אל 4,713 -נכסים בשכבת האקוויטי בתמורה של כ

 . אלפי ש"ח 1,590 -בגין הפרשי תרגום בסך של כ
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ביוני  30יום ל

2020  

ביוני  30יום ל

2019  

 31ליום 

 2019, רבדצמב

 הסברי החברה

 2 - 49 קדונותיפ
פקדונות ליסינג של חברות המטרה שנרכשו במהלך נובע בעיקר מ 2019בדצמבר  31בהשוואה ליום בפיקדונות  הגידול

 .אלפי ש"ח 47 -בסך כ החציון

השקעות 

בחברות פרויקט, 

 נטו

- 13,099 6,912 

  .טראוול בע"מ אם.אס.טינובעת מהשקעה בחברת  2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31היתרה לימים 

 388הפרשי תרגום בסך שינויים בקרן הון מאלפי ש"ח בניכוי  7,300-תמורת כמלוא ההשקעה  ממימושנובע  הקיטון

 אלפי ש"ח. 

 7 10 508 רכוש קבוע, נטו

שצורפו מרכישת חברות  נכסיםבעיקר מ נבע ,2019בדצמבר  31ום יתרה ליאלפי ש"ח בהשוואה ל 501-בסך של כ הגידול

 .אלפי ש"ח 5 -אלפי ש"ח בניכוי פחת שנצבר בסך של כ 14 -בסך של כומרכישות ציוד אלפי ש"ח  492-בסך של כהמטרה 

ע בעיקר מנכסים שצורפו מרכישת חברות בנ, 2019ביוני  30יום יתרה לאלפי ש"ח בהשוואה ל 498  -הגידול בסך של כ

  אלפי ש"ח. 8-אלפי ש"ח בניכוי פחת שנצבר בסך של כ 14 -אלפי ש"ח ומרכישות ציוד בסך של כ 492-המטרה בסך של כ

נכסים בלתי 

 מוחשיים
4,043 1 - 

צבר מעודפי עלות בגין  נובע  2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים הגידול בנכסים בלתי מוחשיים 

שנצבר אלפי ש"ח בניכוי פחת  4,111בסך של  הזמנות ומקשרי לקוחות שנוצרו ברכישת חברות המטרה במהלך החציון

 .אלפי ש"ח 68בתקופה בסך של 

 - - 5,613 מוניטין
שנוצר ברכישת חברות  מהמוניטין , נובע  2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים הגידול במוניטין 

 המטרה במהלך החציון.  

השקעה בחברה 

 כלולה
5,481 - - 

 , נובע מהשקעה בחברה פי.2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים כלולה בחברה  הגידול בהשקעה

, אלפי ש"ח להשלמת הרכישה 90 אלפי ש"ח במזומן, יתר הגידול נובע מהתחייבות לשלם בסך של 510 -כ תמורת .סי .2

 אלפי ש"ח.  70אלפי ש"ח, ומרווחי אקוויטי שנצברו בסך  4,811בסך שנמדדה בשווי הוגן בחברה  פיננסית מהתחייבות

נכסים בגין 

 זכויות שימוש
1,445 - - 

נובע מנכסים בגין זכות ,  2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים  בנכסים בגין זכויות שימושהגידול 

 אלפי ש"ח בניכוי פחת שנצבר בתקופה.  1,554רכישת חברות המטרה במהלך החציון  בסך מ ושימוש שנוצר

מסי נכסי 

  הכנסה נדחים
174 - - 

 מנכסי מסים נדחים ,  נובע2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים בנכסי מסים הכנסה נדחים  הגידול

 שנוצרו ברכישת חברות המטרה במהלך החציון.  

התחייבויות 

 אחרות שוטפות
9,395 16,279 2,249 

נובע בעיקר מהתחייבויות לספקים וזכאים  2019בדצמבר  31בהשוואה ליום בהתחייבויות שוטפות אחרות  הגידול

 אחרים שנוצרו ברכישת חברות המטרה במהלך החציון.  
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ביוני  30יום ל

2020  

ביוני  30יום ל

2019  

 31ליום 

 2019, רבדצמב

 הסברי החברה

נובע בעיקר מהתחייבויות בגין תביעה ייצוגית  ,2019 ,ביוני 30הקיטון בהתחייבויות שוטפות אחרות בהשוואה ליום 

כישת חברות ם וזכאים אחרים שנוצרו ברספקיביתרות גידול  בקיזוז, 2019ביוני  30מיליון ש"ח ליום  14 -בסך של כ

 המטרה במהלך החציון.

 הלוואות

מתאגידים 

 בנקאיים

2,132 - - 

 בעיקר מהלוואות שנוצרו, נובע 2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים בהלוואות לזמן ארוך הגידול 

מתאריך הרכישה  ע"י חברות המטרה שנלקחואלפי ש"ח בתוספת הלוואות  2,421בסך של מרכישת חברות המטרה 

ע"י הלוואות שנפרעו בקיזוז אלפי ש"ח  250 -בסך של כ( 2020, ביוני 30)קרי, לתאריך הדוח ( ועד 2020במאי,  27)קרי, 

 אלפי ש"ח. יתר השינוי נובע מהוצאות מימון.  540 -בסך של כחברות המטרה 

התחייבות בגין 

 חכירה
1,445 - - 

מהתחייבויות בעיקר , נובע 2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים התחייבויות בגין חכירה בהגידול 

אלפי ש"ח בניכוי עודף עלות שנוצר כתוצאה מהערכת  1,532 -בסך של כבגין חכירה שנוצרה מרכישת חברות המטרה 

 . אלפי ש"ח 52 -של כ שווי בסך

התחייבות בגין 

 השקעה בכלולה
4,811 - - 

נובע מרישום  ,2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים  הגידול בהתחייבות בגין השקעה בכלולה

חברת פליי טק מערכות מידע בע"מ, ממנה רכשה החברה את המניות המוחזקות  כיוון שלהתחייבות פיננסית בשווי הוגן 

 כספיים. הדוחות ל 8אופציה לרכוש בחזרה את המניות כמפורט בביאור  . סי., ישנה2על ידה בחברת פי. 

התחייבות בגין 

אופציה 

להשלמת רכישת 

 חברת בת

3,965 - - 

, נובע מאופציות 2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים  הגידול בהתחייבות בגין השקעה בכלולה

PUT ו-CALL החברה תהיה רשאית לרכוש את  ןלפיהאלפי ש"ח, בהתאם להערכת שווי שבוצעה,  3,965 -של כ בסך

 כספיים.הדוחות ל 9, ראה פרטים נוספים בביאור אורנטק ואורנביטיתר המניות בחברות 

התחייבות 

 נדחים מיסים 
1,213 - - 

מסים נדחים שנוצרו , נובע מ2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים בהתחייבות מסים נדחים הגידול 

 שנוצרו ברכישת חברות המטרה במהלך החציון.  כתוצאה מעודפי עלות בהתאם להערכת שווי 

התחייבות בשל 

סיום יחסי עובד 

 מעביד

992 - - 

נובע , 2019ביוני  30 -ו 2019בדצמבר  31בהשוואה ליתרה לימים  בשל סיום יחסי עובד מעבידהגידול בהתחייבות 

  .מהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד שנוצרה ברכישת חברות המטרה במהלך החציון
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ביוני  30יום ל

2020  

ביוני  30יום ל

2019  

 31ליום 

 2019, רבדצמב

 הסברי החברה

 110,998 122,558 98,716 הון עצמי

 -כ בסך שלקיטון בעודפים ( 1נבע בעיקר מ: ) 2019בדצמבר  31בהשוואה ליום  אלפי ש"ח 12,282 -בסך של כ הקיטון

גידול בהון ( 3; )אלפי ש"ח 464 -כ בסך של בקרן הון מהפרשי תרגום  קיטון( 2בגין הפסד לתקופה; )אלפי ש"ח  15,748

מימוש אלפי ש"ח בגין  1,695 -קיטון בקרן בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ,  4,452 -מניות ופרמיה בסך של כ

אלפי ש"ח  245 -כידול בקרן הון תשלום מבוסס מניות בסך של ( ג4; )אלפי ש"ח 2,757אופציות במהלך החציון תמורת 

  בגין עלות תשלום מבוסס מניות לתקופה. 
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 : )אלפי ש"ח(תוצאות הפעילות  .2

 6-ל 

החודשים 

שהסתיימו 

 30ביום 

 2020ביוני 

החודשים  6-ל

שהסתיימו 

ביוני  30ביום 

2019 

 שנהל

 השהסתיימ

 31יום ב

  2019, רבדצמב

 הסברי החברה

 2,299 1,439  633 הכנסות מפרסום באינטרנט

אלפי ש"ח ביחס  806-קטנו בסך של כ 2020הכנסות החברה מפרסום באינטרנט במחצית הראשונה של שנת 

, ראה פרטים בתחום הפעילותלתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מצמצום היקפי פעילותה של החברה 

 כספיים. הדוחות ל 3נוספים בביאור 

 

 - - 3,088 הכנסות ממתן שירותים
, ביחס לתקופה המקבילה 2020שירותים במהלך המחצית הראשונה של שנת בהכנסות החברה ממתן  הגידול

 . IT-בתחום שירותי ה אשתקד, נובע מהכנסות חברות המטרה

נטו בגין  (הוצאותהכנסות )

מכשירים פיננסיים בשווי 

 הוגן דרך רווח או הפסד

(,49621)  6,190 5,181 

, ביחס 2020קיטון בהכנסות בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן במהלך המחצית הראשונה של שנת ה

 אלפי ש"ח 17,636 -כ הפסד בגין שינויים בשווי הוגן בסך של( 1) -מלתקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר 

גידול בהכנסות ( 2. )ח במחצית הראשונה אשתקדאלפי ש" 1,813 -לעומת רווח משינויים בשווי הוגן בסך כ

 אלפי ש"ח.  763 -בסך של כ CLO בניירות ערך מגובי נכסים מסוג ריבית וחלוקות מהשקעות

שינויים בשווי הוגן של חברות 

 פרויקט, נטו
- (539) 5,244 

 . 2020בחברות פרוייקט במהלך החציון הראשון של שנת  החברה מימשה את השקעתה

 1,004 672 2,424 עלות המכירות

, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נובע 2020הגידול בעלות המכירות במהלך המחצית הראשונה של שנת 

הפרסום תחום פעילות קיטון בעלות המכר של  גיסא, מחד :סיבות בעלות השפעה מקזזת משתיבעיקר 

ישה של בגין רכגידול בעלות המכר גיסא ומאידך  בתחום פעילות זה,בהתאמה לקיטון בהכנסות  באינטרנט

 .חברות המטרה

  225 123 158 הוצאות פרסום מכירה ושיווק
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 6-ל 

החודשים 

שהסתיימו 

 30ביום 

 2020ביוני 

החודשים  6-ל

שהסתיימו 

ביוני  30ביום 

2019 

 שנהל

 השהסתיימ

 31יום ב

  2019, רבדצמב

 הסברי החברה

 3,393 1,747 3,995 הוצאות הנהלה וכלליות

, ביחס לתקופה המקבילה 2020הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות במהלך המחצית הראשונה של שנת 

משפטיות ועלויות עסקה גידול בהוצאות בגין שירותים מקצועיים, הוצאות  (1עקב: ) אשתקד, נובע בעיקר

עלויות סיום העסקה הוצאות שכר עבודה בגין ( 2) ;אלפי ש"ח 700 -בשל רכישת חברות המטרה בסך של כ

גידול ( 4) -ו ;אלפי ש"ח 245 -גידול בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות בסך של כ( 3) ;מנכ"ל לשעברשל 

  מהוצאות חברות המטרה.נובע ה

חלק ברווחי חברה כלולה 

המטופלת לפי שיטת השווי 

 המאזני

70 - - 
 סי.  .2 נובע מרווחי אקוויטי בהתאם לשיעור ההחזקה של החברה בפי.

  (2,386) 5,626 (15,282) רווח )הפסד( תפעולי

(413) מימון, נטו )הוצאות( הכנסות  עיקר הוצאות המימון נובעות מהפרשי שער בין מטבע ש"ח לדולר. 929 527 

 - - 53 מסים על הכנסה
, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נובע 2020במהלך המחצית הראשונה של שנת  הגידול במסים על הכנסה

 בעיקר מהוצאות חברות המטרה. 

  (1,457) 6,153 (15,748) רווח )הפסד( נקי
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 נתוני פרופורמה .3

( 2020במאי,  31להלן תמצית נתוני פרופורמה אשר נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעילות של החברה וחברות הבת שלה )שהעסקה לרכישתן הושלמה ביום 

 .2018בינואר,  1בהנחה שרכישתן הייתה מתבצעת כבר יום 

 : 2020ביוני,  30שהסתיימה ביום לתקופה של שישה חודשים להלן נתונים פרופורמה בלתי מבוקרים, באלפי ש"ח,  .א

 פורמהרונתוני הפ התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל 

 633 - 633 הכנסות מפרסום באינטרנט

 16,430 13,342 3,088 הכנסות ממתן שירותים

 (12,496) - (12,496) נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הוצאות

 (12,459) (10,035) (2,424) המכירותעלות 

 (170) (12) (158) הוצאות פרסום, מכירה ושיווק

 (6,902) (2,907) (3,995) הוצאות הנהלה וכלליות

 70 - 70 חלק ברווחי )הפסדי( חברה כלולה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני

 (14,894) 388 (15,282) תפעולירווח )הפסד( 

 160 - 160 הכנסות מימון

 (718) (145) (573) הוצאות מימון
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 (15,452) 243 (15,695) רווח )הפסד( לפני מיסים על ההכנסה

 (13) 40 (53) מיסים על ההכנסה

 (15,465) 283 (15,748) רווח )הפסד( לתקופה

    (:המס השפעת לאחר) אחר כולל רווח

     - הפסד או לרווח מחדש יסווגו לא אשר סעיפים

 464 - 464 ההצגה למטבע החברה של הפעילות ממטבע כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 464 - 464 רווח כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 (15,001) 283 (15,284) סך רווח )הפסד( כולל לתקופה
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 : 2019ביוני,  30לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום להלן נתונים פרופורמה בלתי מבוקרים, באלפי ש"ח,  .ב

 נתוני הפורפורמה התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל 

 1,439 - 1,439 הכנסות מפרסום באינטרנט

 14,615 14,615 - הכנסות ממתן שירותים

 6,190 - 6,190 הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 (11,422) (10,750) (672) המכירותעלות 

 (389) (266) (123) פרסום, מכירה ושיווקהוצאות 

 (4,455) (2,708) (1,747) הוצאות הנהלה וכלליות

 5,978 891 5,087 תפעולירווח 

 594 - 594 הכנסות מימון

 (206) (139) (67) הוצאות מימון

 6,366 752 5,614 רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (232) (232) - מיסים על ההכנסה

 6,134 520 5,614 מפעילות נמשכת לתקופה רווח
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    -מפעילות מופסקת רווח

 539 - 539 שינויים בשווי הוגן חברות פרויקט, נטו

 6,673 520 6,153 רווח לתקופה

    (:המס השפעת לאחר) אחר כולל רווח

     - הפסד או לרווח מחדש יסווגו לא אשר סעיפים

 (6,061) - (6,061) ההצגה למטבע החברה של הפעילות ממטבע כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (6,061) - (6,061) כולל אחר לתקופה, נטו ממס הפסד

 612 520 92 כולל לתקופהסך רווח 
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 2019בדצמבר,  31שנה שהסתיימה ביום לתקופה של להלן נתונים פרופורמה בלתי מבוקרים, באלפי ש"ח,  .ג

 פורמהרונתוני הפ התאמות בגין נתוני הפרופורמה נתונים בפועל 

 2,299 - 2,299 הכנסות מפרסום באינטרנט

 30,841 30,841 - הכנסות ממתן שירותים

 5,181 - 5,181 הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 (24,917) (23,913) (1,004) המכירותעלות 

 (503) (278) (225) הוצאות פרסום, מכירה ושיווק

 (9,062) (5,669) (3,393) הוצאות הנהלה וכלליות

 3,839 981 2,858 תפעולירווח 

 1,050 - 1,050 הכנסות מימון

 (411) (290) (121) הוצאות מימון

 4,478 691 3,787 רווח לפני מיסים על ההכנסה

 (125) (125) - מיסים על ההכנסה

 4,353 566 3,787 רווח לתקופה מפעילות נמשכת 
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    -הפסד מפעילות מופסקת

 (5,244) - (5,244) שינויים בשווי הוגן חברות פרויקט, נטו

 (891) 566 (1,457) לתקופה( הפסד) רווח

    (:המס השפעת לאחר) אחר כולל רווח

     - הפסד או לרווח מחדש יסווגו לא אשר סעיפים

 (10,011) - (10,011) ההצגה למטבע החברה של הפעילות ממטבע כספיים דוחות מתרגום הפרשים

 (10,011) - (10,011) כולל אחר לתקופה, נטו ממס הפסד

 (10,902) 566 (11,468) כולל לתקופה )הפסד( סך רווח
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 תזרים מזומנים ומקורות מימון ,נזילות .4

  יתרת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר .4.1

 57-עמדה על כ 2020, ביוני 30ליום חברה והפיקדונות לזמן קצר של היתרת המזומנים 

מיליון ש"ח.  11-של כ גידול, 2019 ,בדצמבר 31ש"ח ליום  מיליון 46-אל מול כ ש"ח מיליון

 מהטעמים שהוזכרו לעיל.נבע  הגידול

 תזרים המזומנים מפעילות שוטפת .4.2

 2020של שנת  הראשונהבמחצית המזומנים מפעילות שוטפת שהשיגה החברה תזרים 

מיליון ש"ח  15 -הפסד של כמנבע  בעיקר , ש"ח מיליון 2.1-כשל  חיוביתזרים הסתכם ב

 -של כבסך מיליון ש"ח ומאידך שינוי בשווי הוגן  1-וגידול ביתרות חייבים ויתרות של כ

 מיליון ש"ח.  5 -מיליון ש"ח וריבית וחלוקות של נכסים פיננסיים בסך של כ 13

  המימוןמקורות  .4.3

ש"ח ע.נ. כל  0.01מניות רגילות בנות  1,500,000, הקצתה החברה 2020בינואר,  9ביום 

. לפרטים ש"ח למניה 1.84במחיר מימוש של  אחת, בעקבות מימוש אופציות עובדים

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020בינואר,  9נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 ההפניה. (, הנכלל בזאת על דרך004392

מניות  9,900,000, השלימה החברה הקצאה פרטית חריגה של 2020באוגוסט,  10ביום 

ש"ח.  27,720,000סך של כוללת בתמורה  וזאת כנגדש"ח ע.נ. כל אחת,  0.01רגילות בנות 

)מס'  2020ביולי,  30לפרטים נוספים ראו דוח הצעה פרטית חריגה שפרסמה החברה ביום 

 (, הנכלל בזאת על דרך ההפניה. 2020-01-074746אסמכתא: 

 מקורות ההון של החברה .4.4

, ראו הנתונים על המצב 2020ביוני,  30אודות הונה העצמי של החברה ליום  לפרטים

  לעיל. 'גורט בסעיף כמפהכספי, 

  וזכאים אשראי ספקים .4.5

 ש"ח.מיליון  9.4-כהשתמשה החברה באשראי ספקים וזכאים בסך של  2020 ,ביוני 30ליום 

בתקופה המקבילה . תקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח ב 16.2-סך של כזאת, לעומת 

נובע התרה ביקופה הנוכחית חל גידול . בתכללה יתרה זו התחייבות בגין תביעה ייצוגית

 ה. חברות המטר תמרכיש כתוצאה

 לקוחות .4.6

מיליון  6.7 -כ כדיהחברה ללקוחותיה אשראי שהסתכם להעמידה  ,2020 ,ביוני 30ליום 

בעיקר נובעת  עליההבתקופה המקבילה אשתקד. ש"ח  מיליון 0.86-כבהשוואה לש"ח 

 מרכישת חברות המטרה.

  הון חוזר .4.7

-מיליון ש"ח בהשוואה לכ 53.2-לכההון החוזר של החברה הסתכם  2020ביוני  30ליום 

 .לעיל שהוזכרו מהטעמים בהון החוזר נבע הגידול. 2019בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  50.2
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       ___________________  __________________ 

 יו"ר דירקטוריון          החברה מנכ"ל      

 אריק פינטו              שי אוזון      


