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 ריאנס אסכולה בע"מ ו 

 2021מרץ  30



 

 2021מרץ    30שלישי   יום 

                                                                                                               לכבוד, 

 בע"מ   פנטזי נטוורק 

 ------------------------------------- 

מכשירי    י העריך את שוו ( ל החברה ברת פנטזי נטוורק )להלן:  ו ע"י ח נתבקשנ   בהמשך לבקשתך, 

הוניות חבילה  ה  זכויות  לחברה    של  חבילה  שהונפקו  הנפקת  השקעה  במסגרת  במסגרת 

ליום    ( בהתאמה   החבילה   מרכיבי ו   CannaDorfו/או    קנאדורף )להלן:    קנאדורף   בחברת הקנביס 

קנאדורף )להלן:  בין  המייסדים  ם  סכ לה   ם בהתא , וזאת  ( מועד ההערכה )להלן:    31.12.2020

הן החברה  י אשר בינ (  החברה ומשקיעים נוספים )להלן:  ( למספר משקיעים  הסכם המייסדים 

   השתתפה, כפי שיפורט בהמשך.  

, המבקרים הבלתי תלויים  החברה דו"ח הערכה זה נועד אך ורק לצורכי המידע והשימוש של  

בדו"ח החברה והיועצים המשפטיים של   אין להשתמש  לצט   .  או  טו בכל מסמך  זה, להפיצו 

 . אסכולה   שהוא, ללא קבלת אישור בכתב ומראש מוריאנס 

 מקורות המידע 

שנתקבלו   פיננסי  ומידע  נתונים  על  התבססנו  על  מההנהלה בהערכתנו  התבססנו  בנוסף   .

חיצוניי  מידע  זה התבססנו על הצהרת ההנהלה ם.  מקורות  ובמסמך  כל    בהערכת השווי  כי 

לא הושמט ולא הוסתר מסמך מהותי ו/או רלוונטי    נו נמסר לנו בשלמותו וכי המידע שהועבר אלי 

כלשהו ו/או פרט מידע מהותי ו/או רלוונטי כלשהו. כמו כן, התבססנו על כך שכל הנתונים  

וכי לא נעשו בהם שינויים לאחר שנמסרו לנו. כמו כן, הנחנו כי   שהועברו לנו הינם סופיים 

לא נדרשה    אסכולה   דויקים. וריאנס ו הינם נכונים, שלמים ומ ע והנתונים שהועברו אלינ המיד 

ולא לקחה על עצמה לבצע כל אימות או סקירה של המידע כאמור. מסמך זה מבוסס בין השאר  

על הנחות והערכות סובייקטיביות. שינויים בתשתית אשר שימשה בסיס להנחות אלו, עשויים  

 

  2020פברואר    – הסכם זה בתוקף החל ממועד מימוש אופציות א'   1

תו  על  כמובן,  מקורו להשפיע,  להלן  ההערכה.  ה צאות  העיקריים שבהם  המידע  שתמשנו  ת 

 לצורכי ההערכה: 

 ; קנאדורף הסכם מייסדים   −

 ; 2019לדצמבר,    5- שנחתם בתאריך ה   בלתי חוזר   1כתב התחייבות  −

 ; קנאדורף יין את תחשיב ההון של חברת  צ קובץ אקסל שמ  −

 ;דוחות כספיים של קאנדורף  −

 ;השונות של קאנדורף תוכניות עסקיות של הפעילויות   −

 ;רה וקאנדורף החב   נהלת ה שיחות עם   −

 מטרת העבודה  

הערכת שווי חבילה של מניות , אופציות ומנגנון אנטי דילול לפי הסכם המייסדים של חברת  
   . מועד הערכה ל   קנאדורף 

 ספרות   עיגול 

 עקב עיגול ספרות, תיתכן סטייה קלה בעת סכימה/הכפלה של המספרים המוצגים במסמך.  

  



 

 מסקנות 

 החבילה   מרכיבי   שווי 

אמדנו ו,  להערכתנ  להלן,  המוצגים  והפרמטרים  המתודולגיה  פי  מרכיבי  ה את    על  של  שווי 

 ההערכה )באלפי ש"ח(:   החבילה למועד 

 החבילה   מרכיבי   שווי 

 31/12/2020 ( '000 )ש"ח 

 1,982 (3.59%אופציה ב' )

 -  אופציה אבני דרך

 252 אופציה שלד בורסאי

 -  ראצ'ט 

 2,234 שווי מרכיבי החבילהסה"כ 

 ' לעבודה זו.  ד אודות שווי מרכיבי החבילה למועדי החתך הקודמים, ראה נספח    וט לפיר 

 

 

 

 

 

 



 

 ניסיון מקצועי של וריאנס ושל מעריך השווי 

וריאנס   אסכולה   לוריאנס  בפרט.  חשבונאיים  ולצרכים  בכלל  כלכליות  בעבודות  רב    ניסיון 

ערכת שווי אופציות  ת וה חזקו א ביצעה מספר רב של הערכות שווי חברות, הערכת שווי    אסכולה 

הערכת שווי  את עבודת  ומכשירים פיננסיים על פי תקינה חשבונאית )בינלאומית ואמריקאית(.  

אשר הינו בעל ניסיון רב בניהול ובביצוע הערכות שווי בכלל והערכות    מור קולא רו"ח  הוביל    זו 

חברות  ננסיים עבור  של מכשירים פי בפרט. ניסיונו כולל בין השאר הערכות שווי  שווי מסוג זה 

הינו בעל השכלה מתאימה וניסיון   מור נשוא הערכה. מ ציבוריות, בהיקפים דומים ואף גבוהים 

 '(.  ד וניסיון מעריך השווי בנספח    החברה רלוונטי עשיר )ראה פרופיל  

 התקשרות ואי תלות 

לבקשת   .א  בוצעה  זו  בהסכם  החברה עבודה  שנקבעו  והתנאים  ההגדרות  פי  על   ,

אנו מצהירים בזאת    . 2021  פברואר מחודש    אסכולה   לבין וריאנס החברה  ההתקשרות בין  

או צפויים להפוך לבעלי עניין    החברה ב  , ואיננו בעלי עניין  החברה ב  כי אין לנו כל תלות  

 בעתיד.    ן בה 

כי במקרה בו תיתבע בהליך משפטי או בהליך    אסכולה   התחייבה כלפי וריאנס   החברה  .ב 

ביצוע העבודה,    אחר לשלם סכום כלשהו לצד שלישי  תשפה את    החברה בקשר עם 

מסכום שכר    3על פי דרישתה בכתב בגין כל סכום שתחויב בו מעבר לפי    אסכולה   וריאנס 

ה על כל הליך משפטי שייפתח  מתחייבת להודיע לחבר   אסכולה   וריאנס ל הטרחה ששולם.  

ה בכתב  נגדה, בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לעיל לחול, ועל כל איום שיימסר ל 

לפיו הליך משפטי ייפתח נגדה, וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע לראשונה על כך,  

או למי שתודיעו לה כל מסמך שיימסר לה בקשר לאותו הליך. כמו כן,  ותעביר לחברה  

  ייבת החברה שלא לנקוט הליכים משפטיים בקשר עם התקשרות זו, כנגד וריאנס מתח 

 באופן אישי.    אסכולה   הלים או העובדים וריאנס ו/או מי מהשותפים, המנ   אסכולה 

תוצאות העבודה אותה ביצענו אינן תלויות ו/או מושפעות משכר הטרחה אותו קיבלנו   .ג 

 עבור ביצועה.  

עוד חשוב לציין כי מסקנותינו בעבודה זו מסתמכות במידה רבה על מידע צופה פני עתיד   .ד 

הקיימת   אינפורמציה  על  בעיקרו  השונים,  המ י  במועד בשוק  המבוסס  וכולל  שיכה 

או   להתממש  שלא  העשויות  זו  עבודה  כתיבת  למועד  נכון  כוונות  או  הנחות  הערכות, 

בפועל, כולן או חלקן, עשויות להיות שונות    להתממש באופן חלקי בלבד. לפיכך, התוצאות 

המשתמעות   או  הנגזרות  המוערכות,  התוצאות  מן  לשלילה,  או  לחיוב  מהותי,  באופן 

 מעבודה זו. 

) וד עב  .ה  נאותות  בדיקת  מהווה  אינה  זו  את  Due Diligenceה  לכלול  מתיימרת  ואינה   )

נאו  בדיקת  מידע אחר הכלול בעבודת  כל  או  והמבחנים  לרבות  המידע, הבדיקות  תות, 

 . החברה בדיקת חוזים והתקשרויות של  

בלבד ולמטרה עבורה היא בוצעה. כאמור,  עבודה  הנן רלוונטיות למועד ה   עבודה זו תוצאות   .ו 

 למטרה זו. ן לעשות בהערכת השווי שימוש כלשהו למעט  אי 

מסמך זה אינו מהווה בשום אופן הזמנה או הצעה להשקיע לקנות או למכור או להחזיק   .ז 

 רך או מכשירים פיננסיים הקשורים בתאגיד בו עוסק מסמך זה. ניירות ע 

   בע"מ. אסכולה  כל הזכויות שמורות לוריאנס   .ח 

 

ובכל שאלה ועניין הקשורים לעבודה,    החברה זו להנהלת    י הערכת שוו אנו מתכבדים לספק את  

 . 03  -   5025155בטלפון    אסכולה בע"מ אנא פנו לוריאנס  

 בכבוד רב, 

 

 בע"מ וריאנס אסכולה  

 

 



 

םמילון מונחי

 

 
 הנחה הפניה

 בע"מ   וריאנס אסכולה  אסכולה   וריאנס 

 31.12.2020 מועד ההערכה 

 פנטזי נטוורק  החברה 

 קנאדורף  DorfCannaו/או    קנאדורף 

 הסכם מייסדים בין קנאדורף למשקיעים   הסכם המייסדים 

 מספר משקיעים  החברה ומשקיעים נוספים 

 הלוואת בעלים  הלוואת בעלים 

 3,333במחיר    חבילה  החבילה   עסקת 

 מחיר למניה אחרי ההזרמות ההוניות ה  למניה   כלכלי מחיר  

 אופציה א'  אופציה א' 

 אופציה ב'  אופציה ב'  

 הדרך אופצית אבני   בני הדרך ית א אופצ 

 מנגנון ראצ'ט  מנגנון ראצ'ט 

 אופציית שלד  אופציית שלד 
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 בוא מ .1

 פנטזי נטוורק  1.1

)להלן:  נ פ  נטוורק  ישראלית   , 2סל - ביו לשעבר   (, החברה טזי  חברה  פנתה  היינה  שבעברה 

באינטרנט  ל  המשחקים  ספורט  תעשיית  פלטפורמת  ופיתוח  החברה  פנטזיה ו בתכנון  כיום   .

חברת אחזקות המבצעת השקעות בחברות מתחומים שונים כגון תחום הפעלת תחנות    ינה ה 

הקנאביס.   ותחום  החב הדלק  להיום,  וכן    רה נכון  להשקעה  עסקאות  באיתור  מתמקדת 

 הקנאביס.   וחברות מתחום ,  למיזוג עם חברות בתחום חברות ההזנק   באפשרות 

החברה השלימה השקעה בשתי חברות העוסקות בתחום הקנאביס,  ,  2019  - 2018במהלך  

.  , והשנייה בחברת היי פארמה ( CannaDorfו/או    קנאדורף )להלן:    בחברת קנאדורף   האחת 

ממניות    50%- )החברה מחזיקה ב בחברה המפעילה תחנת דלק    ביצעה השקעה החברה גם  

אפשרויות למיזוגים עם    החברה בוחנת נכון למועד הדוח,    חברת אופריין תחנות דלק בע"מ(. 

 . חברות הזנק בתחומים שונים 

 להלן מבנה ההחזקות של פנטזי נטוורק: 

 

 

 . 2015וקטובר,  בא   26- החברה שינתה את שמה בתאריך ה  2

 

 קנאדורף ההשקעה בחברת   1.2

הח   2018בדצמבר    9ביום   במזכר  התקשרה  חדשה ברה  בחברה  השקעה  לביצוע    הבנות 

תעסוק  ו שתוקם על ידי ד"ר קובי בוקסדורף, אשר משמש כיועץ של החברה לתחום הקנאביס  

. כדי לממן פעילות חלקית  בתחום של פיתוח טכנולוגיות לגידול והשבחה של צמח הקנאביס 

 מיליון ש"ח.    4.3פרטית וציבורית בסך של  הנפקה  זו, בוצעה  

עם   2019בפברואר    5ביום   מייסדים  בהסכם  החברה  וקבוצת    התקשרה  בוקסדורף  ד"ר 

חדשה נוספת   משקיעים  חברה  והקמת  לייזום  החברה   ,  בע"מ.  קנאדורף    העבירה   בשם 

  600, סך של    )כאשר נחתם הסכם המייסדים כחודש לפני כן(   2019למרץ    5- ב לקנאדורף  

מהון    9%לחברה    הוקצו לה    ה בתמור אשר    ( הלוואת בעלים )להלן:    ש"ח כהלוואת בעלים   י אלפ 

 המניות של קנאדורף.  

עדכנה קנאדורף את החברה כי נחתמה מערכת הסכמים, במסגרתה    2020בינואר    14ביום  

קנאדורף בפרויקט לפיתוח וייעול שיטות מסחריות לריבוי ומסחור קנאביס בתרביות,   תשתתף 

ית בירושלים באמצעות חברת  שנים ויבוצע בשיתוף עם האוניברסיטה העבר   3  - כ   יארך אשר  

חברת המסחור של האוניברסיטה העברית בירושלים. הפרויקט קיבל    - יישום    המחקר והפיתוח 

לטובת קידום    ( שנים כאמור   3במשך  ) אלפי ש"ח    660לחדשנות בהיקף של    מימון מהרשות 

  האוניברסיטה זכאית לתמלוגים ממכירות תוצרי הפרויקט הפרויקט תהיה  הפרויקט. במסגרת 

 ותשלומים נוספים אשר אינם מהותיים.   3%  - בהיקף של כ 

במסגרת הסכם המייסדים עם  ,  החברה החליטה לממש את האופציה הראשונה שניתנה לה 

נוספת ,  קנאדורף  לפני ביצוע ההשקעה   קנאדורף ב   להשקעה  הראשונה,    באותו שווי חברה 

ש"ח באופן בו    י אלפ   200של    השקעה נוספת בגובה לקנאדורף  החברה  בירה  בהתאם לכך הע 

 .  12%- ל   9%- החזקות החברה בחברת קנאדורף יגדלו מ 
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 פעילות חברת קנאדורף .2

 כללי  2.1

לחברה שני  .  2019החברה הינה חברה פרטית אשר התאגדה ונרשמה בישראל בפברואר  

 תחומים פעילות עיקריים: 

 בתרביות רקמה ריבוי ומסחור קנאביס  

ת מניבות של רקמת קנאביס בביוראקטורים  תחום זה כולל פיתוח טכנולוגיות לגידול תרביו   

 (Bioreactors  טכנולוגיות ופיתוח  קנאביס  צמחי  של  והשבחה  לגידול  טכנולוגיות  פיתוח   ,)

האוניברסיטה  לחברה הסכם מחקר ופיתוח עם  (.  Genome Editingהשבחה ועריכה גנומית ) 

טכנולוגיו  פיתוח  בתחומי  פעולה  החברה  תשתף  במסגרתו  בירושלים,  ותוכניות  העברית  ת 

 השבחה של צמחי קנאביס, בכפוף להסכמי רישוי בבלעדיות החברה. 

במסגרת פעילות זו, בוחנת החברה בימים אלו כדאיות של הקמת פעילות חוות ריבוי מסחרי  

הטכנולוג  על  המבוססת  רפואי  עם  לקנאביס  יחד  ביוראקטור  באמצעות  קנאדורף,  של  יה 

 שותפים פוטנציאליים.  

 מרפא הפקת שמן מצמחי  

שקנאדורף   נוסף  במוצר  כשמדובר  מרפא,  למיצוי שמני  אבטיפוס  בניית  השלימה  קנאדורף 

הגוברת למיצוי יעיל ונוח של שמנים מצמחי מרפא. כאמור,    מבקשת לפתח וזאת עקב הדרישה 

העיקרי של קנאדורף, כאשר אב הטיפוס אותו היא    במקביל להמשך הפיתוח הפיתוח נעשה  

טכנולו  מוצר  הינו  שמן מפתחת  וממצה  שמפיק  ומפותח    גי  אוטומטי,  באופן  מרפא  מצמחי 

צמחי מרפא ומיצוי יעיל של הצמח    כתוצאה מהמידע והידע שצברה קנאדורף לעניין רגישות 

 לכדי שמן שימושי. 

 יות רקמה ריבוי ומסחור קנאביס בתרב  2.2

 תחום הביוראקטור  2.2.1

של  בתהליך  תאים  רקמת  או  תאים  לגידול  המשמש  מתקן  הינו  תאים.    ביוראקטור  תרבית 

,  ידול מבוקר ומסחרי של תאי צמח החברה מפתחת יכולות גידול המשתמשות בביוראקטור לג 

תנאי  לצרכי הפקה של החומר הפעיל. תהליך זה יאפשר גידול אחיד, עם הדירות גבוהה תחת  

 בקרה קפדניים לפי דרישות תעשיית הפארמה. היתרונות בשיטת גידול זו הינן: 

 GMPיצור בתנאי   -

 גידול הטובה ביותר עבור תעשיית התרופות המבוססות קנאביס ת ה שיט  -

צמיחה מהירה, גבוהה ועקבית השומרת על הדירות הצמח בכל גידול ובפחת מינימלי   -

 ביחס לגידול המסורתי 

 ידי תרבית רקמה סטרילית   ייצור טריכום על  -

 שליטה על ריכוז וסוגי החומרים הפעילים  -

 ריבוי ומסחור בתרבית תחום   2.2.2

קנאביס מתבצע כיום ע"י שרשרת ייחורים מצמחי אם הגדלים בשטחים יעודים.  צמחי ה ריבוי  

שיטת ריבוי זו צורכת משאבים יקרים הכוללים שימוש בכוח עבודה רב ושטחי גידול נוספים  

להחזקת חממות צמחי אם. קנאדורף הצליחה לפתח שיטה ואמצעים נוספים אשר בעזרתם  

אפשר לבצע ריבוי של עשרות/מאות  ת גידול צמחי אם וי   ניתן יהיה לייתר את הצורך בשטחי 

היתרונות   ומזהמים.  ממזיקים  לחלוטין  ונקיים  סטריליים  גנטית,  זהים  קנאביס,  צמחי  אלפי 

 ה המסורתית הינן בין היתר: בטכנולוגיה זו על פני השיט 

 שתילים איכותיים נקיים ממזיקים ומחלות  -

 חסכון כלכלי ויעילות  -

 ייצור על פי דרישה  -

 לות בעונות השנה ת   אי  -

 ייתור הצורך בשטחי גידול צמחי אם  -

 תחום עריכה והשבחה גנומית  2.2.3

ם  לכל חוות גידול בעולם ישנם את הזנים הייחודים לה ונבדלים זה מזה בתכולת המטבוליטי 

גנטיים   יציבים  אינם  אלו  זנים  והפסיכואקטיבית.  הרפואית  על  ובהשפעתם  השניוניים 

ומראים שונ  גנטית של הזנים  וצאצאיהם מתפצלים  זהות  גנטית רחבה. בכדי לשמור על  ות 

שת ייחורים מצמחי אם הגדלים  הייחודיים, ריבוי צמחי הקנאביס מתבצע כיום בעיקר ע"י השר 

תוכנית  ייעודיים.  ע"י    בשטחים  ריבוי  פרוטוקול  פיתוח  היתר  בין  כוללת  זה  בתחום  החברה 

מטיים וכן פיתוח פרוטוקול ליצירת צמחי  הכפלת נצרונים ממקטעי גבעול וע"י יצירת עוברים סו 

 אם חופשיים מוירוסים ומחלות צמחים. 
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 הפקת שמן מצמחי מרפא  2.3

הדרישה הגוברת למיצוי יעיל ונוח של שמנים מצמחי מרפא פיתחה החברה מתקן להפקת  

שמן מצמחי מרפא. נכון למועד זה, החברה ביצעה עיצוב תעשייתי למוצר אשר מפיק וממצה  

וברשותה מכשיר אב שמן מצמחי מרפ  אוטומטי  והוכח במספר  - א באופן  נבדק  טיפוס אשר 

 הרצות.  

ל  וצורך  ביקוש  קיים  הסובלות  כיום  לאוכלוסיות  מרפא  מצמחי  שמנים  של  ביעילות  מיצוי 

  , ומצבים רפואיים שונים שעדיין לא נמצא להם מענה על ידי הרפואה המודרנית   מתסמינים 

ידע הטכנולוגי שנצבר אצלה בקשר למיצוי  קנאדורף ה . להערכת  וכדומה   כגון כאבים כרוניים 

פעל ביעילות מרבית למיצוי השמן.  לה את פיתוח המוצר כך שי   שמן מצמחי מרפא, מאפשר 

משתמשים  לקהל  פונה  באיכות    המכשיר  מרפא  מצמחי  שמן  למצות  שמעוניינים  פרטיים 

ותערובות  שמנים  בעצמם  ולהכין  האי - גבוהה  והצרכים  הדרישות  לפי  שלהם,  שמנים  שיים 

יעילות אב    שמנים כאלו.   ביתית אוטומטית למיצוי ולמעשה הינו מכונה   קנאדורף בחנה את 

שמנים מצמחי מרפא, היות    יפוס שבפיתוח והגיע לכלל מסקנה כי המוצר יעיל ביותר למיצוי הט 

ריכוז  מיצוי  לטובת  צמח  של  קטנה  בכמות  שימוש  מאפשר  להערכת    והמכשיר  גבוה.  שמן 

אשר פועלים    ולא ידוע לה על מכשירים דומים   שיר שמפותח על ידה הינו ייחודי קנאדורף, המכ 

 ה, בארץ או בעולם. בטכנולוגיה זהה או דומ 

השוק העולמי של שמן הקנאביס לצרכים רפואיים צומח בקצב מהיר בעיקר בשל הלגליזציה  

יקה, ועל  של הקאנביס למטרות רפואיות במספר מדינות. נתח השוק העיקרי מצוי בצפון אמר 

. שוק עיקרי נוסף הינו השוק האירופאי, בעיקר בגרמניה, הולנד  50%- פי מחקרי שוק נאמד בכ 

    ואיטליה.  
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 של חברת קאנדורף  שווי הפעילויות הערכת   .3

 תחום ריבוי ומסחור בתרבית  3.1

 תחום זה כולל תחתיו שלוש פעילויות עסקיות עיקריות של החברה, בשלבי הפיתוח השונים: 

 נאביס רפואי מסחרית לק   חוות ריבוי  -

- Micro-Flowering 

 גידול בביוראקטורים טכנולוגיית   -

 מסחרית הערכת שווי פעילות חוות ריבוי   3.1.1

ידי   על  שהוכנה  העסקית  התוכנית  על  התבססנו  השווי,  הערכת  למשקיע    BDOלצורך 

ובחנה את הכדאיות של הקמת חווה זו. להלן ההנחות אשר שימשו לצורך הערכת  פוטנציאלי 

 י: השוו 

 תחזית רווח והפסד 

בשוק    – הכנסות   בשנה  הנצרכים  השתילים  ממספר  נגזרות  החווה  מפעילות  ההכנסות 

, נתח השוק של קאנדורף בשנה הראשונה  BDOהקנאביס הרפואי בישראל. על פי תחזיות  

 החל מהשנה הרביעית.    20%- בשנה הראשונה ויצמח בהדרגה לכ   10%- יעמוד על כ 

 

- המשתנות הן שכר עובדי מעבדה וטכנאים, אשר מהוות כ   עלויות עיקר ה   -   עלויות משתנות 

 להלן תחזית עלויות המשתנות, על פי התוכנית העסקית: מסך העלויות המשתנות.    70%- 60%

 

 להלן העלויות הקבועות לשנה שנלקחו במסגרת התוכנית העסקית:   -   קבועות עלויות  

 

 . 23%שיעור מס סטטוטורי בישראל בגובה    הונח   – שיעור מס  

 

 תחזית תזרים מזומנים 

  3- ההשקעות הנדרשות כוללות עלות בניה של החווה, אשר מוערכת בכ   -   השקעות נדרשות 

אלף ₪ בשנה. סך ההשקעה הצפויה    760- מיליון ₪ בשנה וכן עלויות ציוד אשר מוערכות בכ 

סך    אלף שתילים בשנה.   600- מיליון ₪, והיא נועדה לתמוך ביכולת גידול של כ   3.8- הינה כ 

 אלף ₪ בשנה.    50- בכ   ההשקעות הנדרשות לשמירה על הקיים מוערכות 

אלף    1,000- בנוסף, על פי שיחות עם הנהלת החברה, נלקחו בחשבון השקעות בפיתוח של כ 

 בשנה, כחלק משיתוף הפעולה עם האוניברסיטה העברית.    ₪ 

 מהמחזור.     6%- כ   על פי התוכנית העסקית, השינוי בהון החוזר נאמד בממוצע על   -   הון חוזר 

היוון  ההיוון   -   שיעור  )   שיעור  בכ WACCהמשוקלל  נאמד  חברות  %0.52- (  אודות  לפירוט   ,

 ב'. ההשוואה והחישוב ראה נספח  

202120222023202420252026

85,000110,500143,650186,745250,000250,000מספר בעלי רישיון

303951678989טון בשנה גידול מקומי

476179103137137דונם

746,954971,0401,262,3521,641,0582,196,9232,196,923שתילים לשנה - שוק מקומי

10%12%15%20%20%20%אחוז מהשוק

98,038146,821228,644379,084484,422484,422מכירות שתילים לשנה

25.022.520.318.216.416.4מחיר לשתיל )₪(

2,4513,3034,6306,9117,9457,945מכירות שנתיות )אלפי ₪(

202120222023202420252026

7.96.24.63.22.82.8עלות משתנה לשתיל )₪(

98,038146,821228,644379,084484,422484,422כמות נמכרת

1,375 1,375 1,222 1,059 911 770 סה"כ עלות משתנה )אלפי ₪ (

עלויות קבועות

1,000,000אבטחה

234,000שכר מנהל שיווק

50,000הנהלת חשבונות וביקורת

72,000שכר דירה וארנונה

65,000שונות

1,421,000סה"כ

202120222023202420252026רווח והפסד

 484,422 484,422 379,084 228,644 146,821 98,038ייחורים בשנה )כמות(

25.022.520.318.216.416.4מחיר לייחור )בש"ח(

 7,945 7,945 6,911 4,630 3,303 2,451סה"כ הכנסות

%34.8%40.2%49.3%15.0%0.0% גידול בהכנסות

 1,375 1,375 1,222 1,059 911 770עלויות משתנות

 6,570 6,570 5,689 3,571 2,392 1,681רווח גולמי

%68.6%72.4%77.1%82.3%82.7%82.7% רווח גולמי

 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421 1,421עלויות קבועות

 5,149 5,149 4,268 2,150 971 260רווח תפעולי

%10.6%29.4%46.4%61.8%64.8%64.8% רווח תפעולי

 1,184 1,184 982 495 223 60הוצאות מס

 3,964 3,964 3,286 1,656 748 200רווח לאחר מס

%8.2%22.6%35.8%47.6%49.9%49.9% רווח לאחר מס
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ארוך   לטווח  צמיחה  כ   – שיעור  צמיחה של  שיעור  משנת    3.0%- הונח  . תקופת  2026החל 

 שנה והיא מייצגת את אורך החיים של הפטנט.    21התחזית הינה  

אלף ₪. על פי שיחות עם ההנהלה,    2,342- נאמד בכ   י של תזרימי המזומנים הנוכח הערך  

  . 50%- ל   35%בין  החברה מתכוונת להתקשר עם משקיע נוסף בהסכם של חלוקת רווחים של  

בגובה   רווחים  חלוקת  הנחנו  אנו  שמרנות,  לכך .  50%משיקולי  המיוחס  בהתאם  השווי   ,

 . ' ג תזרים המזומנים ראה נספח    דות תחזית לפירוט או   אלף ₪.   795- לקנאדורף נאמד בכ 

 Micro-Floweringהערכת שווי פעילות   3.1.2

 ( ( והגישה בקשה לרישוי פטנט לגידול צמחי  Proof of Conceptהחברה הוכיחה היתכנות 

חודשים   מספר  במקום  שבועות  מספר  של  זמן  בפרק  לפריחה  והבאתם  ננסיים  קנאביס 

  החברה העבירה תוכנית עסקית הכוללת   גילה. חקלאות ר ל   ביחס ובתפוקה גבוהה יותר למ"ר  

מעבדת   להקמת  הדרושות  והשקעות  עלויות  תפוקות,  לגבי  .  Micro-Floweringהערכות 

שנת  ב החברה מעריכה כי נדרשת עוד תקופה של שנה לצורך המשך פיתוח וכי המכירות יחלו  

2022 .   

 תחזית רווח והפסד 

להפיק  זרו נג   Flowering-Microההכנסות מפעילות    – הכנסות   ת מכמות השתילים שניתן 

 במ"ר ומהמחיר לגרם. להלן תחזית החברה לסך המכירות הצפויות למ"ר: 

 

 מ"ר.    100המשאבים שיושקעו להקמת המעבדה יאפשרו גידול על פני  החברה מעריכה כי  

₪, על פי תחזיות ההנהלה. בנוסף, ישנן עלויות    2.6- עלות הייצור לגרם מוערכת בכ   –   עלויות 

אלף ₪ בשנה, כך שסך    570- אלף ₪ לשנה ומשכורות בגובה של כ   180- רות המוערכות בכ שכי 

 אלף ₪ בשנה.    750- יות הקבועות מוערכות בכ העלו 

 . 23%הנוח שיעור מס סטטוטורי בישראל בגובה    – שיעור מס  

 

 תחזית תזרים מזומנים 

ף  אל   750- ההשקעות הנדרשות כוללות הקמת מעבדה, אשר מוערכת בכ   -   השקעות נדרשות 

  .₪ 

אלף    1,000- כ בנוסף, על פי שיחות עם הנהלת החברה, נלקחו בחשבון השקעות בפיתוח של  

 בשנה, כחלק משיתוף הפעולה עם האוניברסיטה העברית.  ₪  

חוזר  בכ   -   הון  הוערך  המחזור  מסך  חוזר  הון  דומות  17.6%- שיעור  חברות  על  בהתבסס   ,

 בתעשייה. 

, והוא משקף תוספת סיכון  %0.26- ( נאמד בכ WACCקלל ) שיעור ההיוון המשו   -   שיעור היוון 

לעומת פעילות ריבוי מסחרי בתרבית, שכן נדרשות עוד השקעות בפיתוח והחברה   1%- של כ 

 .  2022צופה כי תתחיל למכור רק בשנת  

ארוך   לטווח  צמיחה  כ   – שיעור  צמיחה של  שיעור  משנת    3.0%- הונח  . תקופת  2026החל 

 ל הפטנט.  מייצגת את אורך החיים ש   שנה והיא   21התחזית הינה  

לפירוט אודות תחזית תזרים    ₪.   אלף   9,919- הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים נאמד בכ 

 . ' ג המזומנים ראה נספח  

20222023202420252026הכנסות

9,37510,31311,34411,34411,344תפוקה לשנה )ק"ג(

9.09.09.09.09.0מחיר לגרם )₪(

84,37592,813102,094102,094102,094סה"כ מכירות למ"ר )₪(

אלפי ₪ 

202120222023202420252026רווח והפסד

 100 100 100 100 100מ"ר

84,37592,813102,094102,094102,094מכירות למ"ר

 10,209 10,209 10,209 9,281 8,438סה"כ הכנסות

%10.0%10.0%0.0%0.0% גידול בהכנסות

 2,915 2,915 2,915 2,650 2,409עלות למ"ר

 7,294 7,294 7,294 6,631 6,028רווח גולמי

%71.4%71.4%71.4%71.4%71.4% רווח גולמי

 750 750 750 750 750 750עלויות קבועות

 6,544 6,544 6,544 5,881 5,278)750(רווח תפעולי

%62.6%63.4%64.1%64.1%64.1% רווח תפעולי

 1,505 1,505 1,505 1,353 1,041 0הוצאות מס

 5,039 5,039 5,039 4,528 4,237)750(רווח לאחר מס

%50.2%48.8%49.4%49.4%49.4% רווח לאחר מס
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 ביוראקטורים הערכת שווי פעילות   3.1.3

בשל היעדר תוכנית עסקית או תחזית עדכנית של תזרימי המזומנים העשויים לנבוע מפעילות  

. הנחת היסוד הבסיסית בשימוש בגישת העלות היא שהערך  לות ש בגישת הע עשינו שימו זו, 

 בספרים או עלות הנכס שווה לשווי ההוגן שלו.  

ליום   עד  שנצברו  ההשקעות  סך  על  התבססה  השווי  הוונו  31.12.20הערכת  ההשקעות   .

במחיר הון המשקף את התשואה הנדרשת על אותן השקעות. כיוון שפעילות זו נמצאת בשלב  

.  3Sahalman- ו   Scherlisראשוני של הפיתוח, הערכנו את מחיר ההון על בסיס מחקריהם של  ה 

( נעה בין  ”Early Development“לחברה המצויה בשלב הפיתוח המקודם ) התשואה הצפויה  

. כיוון שהחברה הוכיחה היתכנות אך נדרשת עוד תקופה של לפחות שנתיים  60%- ל   40%

 , שהינו אמצע הטווח.  50%- ון של כ לפיתוח, עשינו שימוש במחיר ה 

  2,750- בכ   נאמדות   בשלבי הפיתוח   ההשקעות שנצברו על פי מידע שהתקבל מהחברה, סך  

 על פני השנתיים האחרונות.  אלף ₪  

 

     אלף ₪.   5,156- בכ נאמד    31.12.2020נוכחי של הוצאות המו"פ ליום  הערך ה 

 הפקת שמן מצמחי מרפא  3.2

כפי שנמסרה על    סנו על התוכנית העסקית של החברה לצורך הערכת שווי הפעילות, התבס 

 , תוך ביצוע התאמות אשר יפורטו בהמשך.  ידי ההנהלה 

 תחזית רווח והפסד 

 הכנסות 

 

3 Scherlis, Daniel R. and William A. Sahlman, "A Method for Valuing High-Risk, Long Term, Investments: The Venture 
Capital Method," Harvard Business School Teaching Note 9-288-006, Boston: Harvard Business School Publishing, 1989. 

4 https://www.mpp.org/issues/medical-marijuana/state-by-state-medical-marijuana-laws/medical-marijuana-patient-
numbers/ 

החברה נגזרות ממחקרים לגבי גודל שוק משתמשי הקנאביס  הכנסות  -  גודל השוק  •
הרפואי בשווקי היעד של החברה, אשר הינם ארה"ב, קנדה, אירופה ואוסטרליה.  

 מיליון איש, רובם    4.9- ערכות השוק הן כי סך משתמשי הקנאביס הרפואי מוערך בכ ה 

 )כמוצג מטה(.   המוחלט נמצא בארה"ב 
 

 

 

 

 

משתמשי  הנחנו כי שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של    בהתבסס על מחקרי שוק נוספים, 

. לאחר שיחות עם  2020-2026בין השנים    6%- כ   על   הקנאביס הרפואי בשווקי היעד יעמוד 

בשנה    1.1%- ויעלה לכ   2021בשנת   0.2%- הנהלת החברה, הנחנו כי נתח השוק יעמוד על כ 

 ביחס לתחזיות החברה.  מאוד  זוהי הנחה שמרנית  המייצגת.  

 הנמכרות לאורך שנות התחזית: בהתבסס על הנחות אלו, להלן תחזית מספר היחידות  

 

 

יעמוד    2021החברה צופה כי מחיר המכירה של מכשיר מיצוי בשנת    - מכירה  מחירי   •

כ  בשנת  449$- על  כ   2023ובשנת    $399- כ   2022,  על  שלא  .  349$- יעמוד  כיוון 

על מחיר המכ  לטווח של שלוש שנים, הנחנו שמירה  ירה  התקבלו תחזיות מעבר 

 $.    349בגובה  

5 https://www.statista.com/statistics/603356/canadian-medical-marijuana-clients-registered-by-quarter / 
6 https://cbdtesters.co/2019/01/27/europe-cannabis-market-globally / 
7 https://mjbizdaily.com/australia-expects-cannabis-prescriptions-will-more-than-double-to-70000-this-year / 

20192020

 1,375 1,375הוצאות מו"פ

 1.00 2.00תקופה

 1.50 2.25מקדם היוון

 2,063 3,094ערך נוכחי של הוצאות מו"פ

 5,156סה"כ ערך נוכחי של הוצאות מו"פ

202120222023202420252026

5,027,4825,278,8565,806,7416,677,7526,878,0857,084,427סה"כ משתמשי קנאביס רפואי

2.5%5.0%10.0%15.0%3.0%3.0%צמיחה

0.20%0.25%0.50%0.70%0.90%1.10%נתח שוק

10,05513,19729,03446,74461,90377,929מספר יחידות נמכרות

 4,375,822 4ארה"ב 

 329,038 5קנדה 
6EU 130,000 

 70,000 7אוסטרליה 

 4,904,860 סה"כ
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 .  2021חיל למכור החל מהחציון השני של שנת  פה כי תת החברה צו 

 

 

 עלויות 

הייצור   – ייצור  עלויות   עלות  כי  צופה  כ   ליחידה   החברה  על  תעמוד  הראשונה   100- בשנה 

כ $ . כיוון שלא התקבלו תחזיות מעבר  55$- ובשנה השלישית על כ   75$- ,בשנה השניה על 

 . 55$בגובה  עלות הייצור  לטווח של שלוש שנים, הנחנו שמירה על  

החברה צופה כי הייצור יתבצע אצל קבלן חיצוני בתמורה לעמלת הפצה בגובה    – עלויות הפצה  

 ממחיר המכירה.    40%

 . התוכנית העסקית תחזית הוצאות המו"פ התבססה על    – הוצאות מו"פ  

ומכירה הוצאות   התוכנית    –   שיווק  על  בהתבסס  הראשונה  בשנה  מהמחזור  כאחוז  נלקחו 

- השנה השניה הונח כי שיעור ההוצאות מסך ההכנסות יפחת בהדרגה מכ העסקית. החל מ 

  75%- בשנה המייצגת, לפי קצב הצמיחה בהכנסות ובהתבסס על ההנחה ש   3.3%- לכ  4.7%

 הוצאות אלו הינן משתנות.  מ 

בשנה הראשונה בהתבסס על התוכנית העסקית. החל  נלקחו כאחוז מהמחזור    –   שכר הוצאות  

  3.6%- לכ   5.1%- יעור ההוצאות מסך ההכנסות יפחת בהדרגה מכ מהשנה השניה הונח כי ש 

מסך הוצאות אלו    75%- ת, לפי קצב הצמיחה בהכנסות ובהתבסס על ההנחה ש בשנה המייצג 

 הינן משתנות.  

הוצאות שכר טרחה לעו"ד ורו"ח. בהתבסס על  הוצאות אלו כוללות בעיקר    –   אחרות הוצאות  

לאורך שנות   0.8%- התוכנית העסקית הונח כי שיעור הוצאות אלו מסך ההכנסות יעמוד על כ 

 התחזית. 

 . 23%הונח שיעור מס סטטוטורי בישראל בגובה    – שיעור מס  

 

 

 תחזית תזרים מזומנים 

כי בשנת    – השקעות הוניות   צופה  שות לצורך התחלת  סך ההשקעות הנדר   2021החברה 

 אלף דולר.    200- מכירות מוערכות בכ 

חוזר   בכ   - הון  הוערך  המחזור  מסך  חוזר  הון  דומות  37.5%- שיעור  חברות  על  בהתבסס   ,

   בתעשייה. 

היוון   )   - שיעור  המשוקלל  ההיוון  בכ WACCשיעור  נאמד  חברות  %0.25- (  אודות  לפירוט   .

 .  ב'   ההשוואה ראה נספח 

ארוך   לטווח  צמיחה  כ   – שיעור  צמיחה של  שיעור  משנת    3.0%- הונח  . תקופת  2026החל 

 והיא מייצגת את אורך החיים של הפטנט.  שנה    21  הינה התחזית  

, אשר נכון למועד ההערכה  אלף דולר   10,249- הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים נאמד בכ 

 '. ג לפירוט אודות תחזית תזרים המזומנים ראה נספח    . ש"ח   אלף   32,950- נאמדים בכ 

 

אלפי $

202120222023202420252026רווח והפסד

5,02713,19729,03446,74461,90377,929מספר יחידות נמכרות

449399349349349349מחיר ליחידה

2,2575,26610,13316,31421,60427,197סה"כ הכנסות

%16.6%92.4%61.0%32.4%25.9% גידול 

4,286 3,405 2,571 1,597 990 503 עלויות ייצור

10,879 8,642 6,525 4,053 2,106 903 תשלום למשווק

15,165 12,046 9,096 5,650 3,096 1,406 סה"כ עלות המכר

12,032 9,558 7,217 4,483 2,170 852 רווח גולמי

%37.7%41.2%44.2%44.2%44.2%44.2% רווח גולמי

100 100 100 100 150 250 הוצאות מו"פ

902 755 608 417 246 219 הוצאות שיווק ומכירה

976 818 658 451 266 237 הוצאות שכר

230 182 138 86 44 19 הוצאות אחרות

2,208 1,855 1,503 1,054 707 725 סה"כ הוצאות תפעוליות

9,824 7,703 5,714 3,429 1,463 127 רווח תפעולי

%5.6%27.8%33.8%35.0%35.7%36.1% רווח תפעולי

2,260 1,772 1,314 789 336 29 הוצאות מס

7,565 5,931 4,400 2,641 1,126 98 רווח לאחר מס

%4.3%21.4%26.1%27.0%27.5%27.8% רווח לאחר מס
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 סיכום שווי הפעילויות של חברת קנאדורף  3.3

 שיטת הערכה    במיליוני ₪ 

 DCF 0.8 תרביות רקמה 

 DCF 9.9 מיקרו פרחים 

 גישת העלות  5.2 גידול בביוראקטור

  15.9 סה"כ פעילות ריבוי ומסחור בתרבית 

0.33 מרפא סה"כ פעילות הפקת שמן מצמחי    DCF 

848. סה"כ שווי פעילות קנאדורף     

  0.5 8פת: נכסים עודפים בתוס 

   - התחייבויות עודפות  בניכוי:

   49.3 סה"כ שווי הון עצמי קנאדורף 

 

  49,305- שווי הפעילויות של חברת קנאדורף בהתבסס על ההנחות אשר פורטו לעיל נאמד בכ 

 ₪.   אלף 

 קנאדורף כתלות בשיעור הצמיחה לטווח הארוך ומחיר ההון: להלן שווי ההון העצמי של  

 

 

 

 

 

 31.12.20מזומנים ושווי מזומנים ליום  8

 

  

באלפי ₪ 

-1.0%-0.5%0.0%0.5%1.0%

-1.0%51,07951,72952,40053,09353,808

-0.5%49,56550,18150,81651,47252,150

0.0%48,11948,70249,30549,92650,568

0.5%46,73647,29047,86148,45049,057

1.0%45,41445,93946,48147,03947,615

הון
ה

ר 
חי

מ
ב

וי 
ינ

ש

שינוי בשיעור צמיחה לטווח ארוך
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 תיאור כללי של העסקה  .4

 הסכם תיאור   4.1

במזכר הבנות    2018בדצמבר    9ביום  , החברה התקשרה  1.2בסעיף  כאמור, ובהמשך לתיאור  

משמש כיועץ של  ש  ומי על ידי ד"ר קובי בוקסדורף,    הוקמה ש  לביצוע השקעה בחברה חדשה 

והשבחה של צמח  וק בתחום של פיתוח טכנולוגיות לגידול  תעס ו החברה לתחום הקנאביס  

זו, בוצעה    . הקנאביס  מיליון    4.3פרטית וציבורית בסך של  הנפקה  כדי לממן פעילות חלקית 

 ש"ח שבחלקה מימנה את העסקה. 

,  וכחלק מאסטרטגית החברה,  התקשרה פנטזי נטוורק בהסכם  2019במהלך חודש פברואר  

,  קנאדורף חברת    וקבוצת משקיעים נוספת על מנת להקים את מייסדים עם ד"ר בוקסדורף  

  קנאדורף מהון מניות    9%הוקצו לחברה  אלפי ש"ח    600אשר תמורת הלוואת בעלים בגובה  

 . ( חבילה ה   עסקה למניה )להלן:    9ש"ח   333.33,3המשקף מחיר של  

שניתנו לה  אופציות  , החברה החליטה לממש את 2019ת  המחצית  הראשונה  של  שנ במהלך 

להשקעה  ב  המייסדים  הסכם  הראשונה.  מסגרת  ההשקעה  ביצוע  לפני  שווי  באותו  נוספת 

אלפי ש"ח  באופן    200תמורה כספית נוספת בגובה    קנאדורף בהתאם לכך, החברה העבירה ל 

 .טבלת ההון של החברה מצורפת בנספח ה'  . 12%- ל   9%- בו החזקות החברה גדלו מ 

 תיאור תנאי האופציות  4.2

, הסכימו על התנאים  2019שנחתם בפבוראר  להסכם המייסדים  אם בהת , קנאדורף החברה ו 

 הבאים: 

ה  .1 ש"ח    600  הזרימה פנטזי    ,  2019לפברואר    5- בתאריך  בעלים אלפי    כהלוואת 

החברה    , של אותה שנה לאחר מכן, ביוני    . מהון החברה   9%  וו י שה מניות    180תמורת  

  12%המהוות  מניות  240לסך של  את החברה אלפי ש"ח שהביא  200עוד   הזרימה 

כי הלוואות  ( עסקת חבילה   )להלן:   קנאדורף הון של  ה מ  צויין  עוד  צמודת  הבעלים  . 

 למדד המחירים לצרכן, ונושאות ריבית מנימלית לפי פקודת המס של מדינת ישראל; 

 

 המחיר לעיל משקף את שווי המנייה הנאיבי בהסכם המייסדים  9

לכל אחד מן המשקיעים תהיה האופציה להעמיד    - ( אופציה א' )להלן:    ופציה א' א  .2

לסכום  זהה  נוסף,  סכום  החברה  הראשון,    לטובת  הגיוס  בסבב  ידו  על  שהועמד 

בתמורה להקצאת מניות החברה בהיקף זהה להקצאת המניות בסבב הראשון, וזאת  

האופציה    12בתוך   מימוש  אודות  ההודעה  כאשר  ההסכם  חתימת  מיום  חודשים 

  בדצמבר ם מיום חתימת הסכם זה, אחרת האופציה תפקע ) חודשי   10תינתן תוך  

על מימוש אופציה א', כאשר המניות התקבלו בפועל  הודיעו כל המשקיעים    2019

 (;  2020בפברואר  

 

  , תוענק למשקיעים אופציה נוספת, למשך שנתיים   - (  אופציה ב' )להלן:    אופציה ב'  .3

מיליון ש"ח )לפי    1.5להעמיד לטובת החברה סך נוסף של עד  ,  מיום חתימת ההסכם 

יכולי ( כאשר רק המשקיעים פנט ₪ לפני הכסף מיליון    15שווי של     ם זי ובריין גיים 

 אלפי ש"ח, בהתאמה;   550- ו   950להשקיע כל אחד עד  

 

אם בתוך שנתיים מההסכם, החברה    - ( אופצית אבני הדרך )להלן:  אופציה נוספת   .4

או שהחברה לא תגיע לשווי מעל פי  מאבני הדרך שהוגדרו מראש,    75%- לא עמדה ב 

  המשקיעים אזי  או שווי שוק,    ש"ח מיליון    2מההשקעה לפי גיוס חיצוני של מינימיום    5

מיליון ש"ח, אחרי הכסף )לאחר    4מיליון ש"ח לפי שווי חברה של    2יוכלו להשקיע עד  

וכי האופציה לא    חות עם החברה, הובהר כי החברה עומדת באבני הדרך שהוצבו שי 

 (;  לתוקף   להיכנס   ההערכה   ממועדי צפויה בכל אחד  

 

שנים מיום חתימת הסכם    שלוש ובמהלך  היה    - ( 'ט ראצ   מנגנון )להלן:  ראצ'ט    מגנון  .5

  נפק ו תתבצע הקצאה כלשהי לצידי ג' במחיר הנמוך מהמחיר המניה שה  המייסדים 

, יופעל מנגנון "ראצ'ט" והחברה תקצה למשקיעים  2019  לפברואר   5- ב   למשקיעים 

המניות   למחיר  שווה  יהיה  המשקיעים  עבור  המניות  שמחיר  כך  נוספות,  מניות 

   . השנים   3שבוצעה על ידי החברה במהלך  בהקצאה הזולה ביותר  
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משקיעים יהיו זכאים  ה אזי  ( שלד   אופציית )להלן: אם החברה תתמזג לשלד בורסאי   .6

  מהחברה הממוזגת כבונוס.   5%לעוד  
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 הערכת שווי המכשירים הפיננסיים  .5

ב' ומנגנון  - אופציות א' ו  את  של המכשירים השונים שכלולים בין היתר ים  בכדי לחשב את שווי 

אשר נכונים    צ'ט, בהתאם להסכם המייסדים, השתמשנו בהנחות של ריביות ותנודתיות הרא 

חישוב שווי אופציות א' וב' ומנגנון הראצ'ט נעשה על ידי שימוש בסימולציית    . למועד ההערכה 

   לעבודה זו. ה'  ובנספח    5.4מונטה קרלו, כפי שמתואר בסעיף  

 תנודתיות  5.1

תנ התבססנו   עליה התנודתיות   על  פרופסור  ודתיות  , נשענה  ידי  על  המתפרסמת בכל שנה 

)   10דמודרן  ומעודכן לתאריך  Healthcare Productsלפי סקטור תעשיה של מוצרי בריאות   )

 . 46.2%  עמדה על   למועד הערכה התנודתיות שנלקחה בחשבון  .  2021ינואר  

 חסרת סיכון   ריביות  5.2

לאג"חים   סיכון  ריביות חסרות  בחשבון  נלקחו  שווי,  הערכת  השיקליים  ממשלתיים  ה לצורך 

, ממערכת המידע רויטרס )כפי שמתואר בנספח  למועד ההערכה בהתאם   הנסחרים בבורסה 

התשואה על נכס חסר סיכון מייצגת את ערך הזמן בתנאי ודאות. הדרישה של כל משקיע  ב'(.   

ודאי, היא פיצוי על זמן ההשקעה בדמות ריבית אלטרנטיבית. ריבית זו  בהנחה שהחזר ההון  

ודאות    הינה  הריבית הבסיסת במשק לתחלופת מזומנים בהווה עם מזומנים בעתיד בתנאי 

 מוחלטת. במילים אחרות, משקיע ידרוש לפחות את התשואה הניתנת בגין נכס ללא סיכון. 

 מנגנון הראצ'ט  5.3

 לצורך  אמידת  מנגנון  הראצ 'ט  ה ונח  כי  החברה  תגייס  ממשקיע  חיצוני  ע "ב  שווי  החברה  בתום 

 תנאי  הגיוס  הינו  שווי  חברה  מינימאלי  לפני  הכסף  של  2,500. שנתיים  וחצי  ממ ועד  ההנפקה 

 . אלפי  ש "ח 
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 'ט הראצ ומגנון    האופציות   שווי    5.4

מבוטלים,   אינם  אופציה  מימוש  בכל  לחברה  להיכנס  צריכים  אשר  ההשקעה  וסכומי  היות 

נגנון  מוש מנגנוני האופציה השונים ובין מנגנוני האופציה לבין מימוש מ וקיימת תלות בין מי 

 (. ' ה קרלו )כפי שמתואר בנספח  הראצ'ט, מודל ההערכה בו השתמשנו הינו סימולציית מונטה  

הכלכלי למניה אחרי ההזרמות ההוניות    מחיר , סימולצית מונטה קרלו מחשבת את ה כאשר 

 .  המדידה נכון למועד  (  כלכלי ה   מחיר ה )להלן:  

ו   בהתייחס  אלפי    2,500ווי שנמוך מ  מניה משקף ש ל מחיר הכלכלי  ה למנגנון הראצ'ט, ככל 

והשווי   הוא אפס. במידה  ושווי המנגנון  גיוס  יהיה  לא  אזי  שווי הנמוך    הכלכלי ש"ח,  משקף 

של   למניה  הרצ   3,333ממחיר  מנגנון  ימומש  )בחלק  א אזי  הרלוונטית  המניות  על  'ט 

כתלות במימוש או    וזאת ,  ( 127  )סה"כ ובחלק על אופציה ב'    מהתרחישים רק על מניות הבסיס 

 י מימוש האופציות לעיל בסימולציה הרלוונטית. א 

 בורסאי   שלד   אופציית   שווי  5.5

.  בורסאי   שלד   עם   החברה   של קיימת סבירות למיזוג    , למועד הערכה   נכון פי אומדני החברה,    על 

החברה תתמזג  ו , ככל  כאמור .  20%עומדת על  ההסתברות שנאמדה על ידי הנהלת החברה  

חלקה של פנטזי    מהחברה הממוזגת כבונוס.   5%ם לעוד  משקיעים יהיו זכאי ה לשלד בורסאי אזי  

משווי החברה    5%  הינה לכך, שווי אופציית השלד    בהתאם .  50%  על עומד    השלד   ת באופצי 

ההסתברות    במכפלת מיליון ₪,    1לעיל ובתוספת שווי שלד סטנדרטית של    3.3בסעיף    שנאמד 

 503הינו  של פנטזי    וחלקה   , "ח ש   אלפי   X 5% X 20%    =503 (1,000 +49,305)למיזוג. כלומר:  

X 50%    =252   ח. ש   אלפי"   
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 פרמטרים   סיכום  5.6

 הפרמטרים שנלקחו בחשבון נכון למועדי ההערכה:   להלן 

 הערה 31/12/2020 פרמטר 

 2021מאגר דמודראן לשנת  46.19% תקן   סטיית

 0.04% סיכון  חסרת ריבית
ריבית על אג"ח ממשלתי שקלי למועד  

 הערכה ולתקופת הראצ'ט 

 3.3ראה סעיף  49,305 "ח( ש' 000) הבסיס  סנכ 

' 000)  'ב אופציה מימוש מחיר

 "ח( ש
1,500 

בהתאם להסכם המייסדים, חלק 

 950החברה הוא 

לגיוס אפשרי  תקופה

 'ט ראצ  לצורך

שנים ממועד הגיוס   2.5

 הראשון 
 4.2ראה סעיף 

 אומדן מעריך השווי  2,500 "ח( ש' 000) לגיוס מינימאלי שווי

 אומדן הנהלה  20% למיזוג עם שלד בורסאי הסתברות 

 אומדן מעריך השווי  1,000 "ח( ש' 000) שווי שלד בורסאי 
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   ומסקנות סיכום   .6

מניות , אופציות ומנגנון אנטי  מרכיבי החבילה לרבות  שווי  נתבקשנו על ידי החברה לאמוד את  

   . למועד ההערכה   דילול לפי הסכם המייסדים של חברת קנאדורף 

 התוצאות הבאות: ם ההנחות והמתודולוגיה התקבלו  לאחר יישו 

 והמניה   החברה   שווי 

 30/06/2020 31/12/2020 

 49,305   9,215.0 '( 000שווי חברה )ש"ח  

PPS  )24,652.4 4,607.5 )בש"ח 

 

 החבילה   מרכיבי   שווי 

 31/12/2020 30/06/2020 ( '000 )ש"ח 

 1,982 0.44 (3.59%אופציה ב' )

 252 51 בורסאיאופציה שלד 

 -  156.24 ראצ'ט 

 2,234 208 שווי מרכיבי החבילהסה"כ 

 

 (: ₪ )באלפי    החברה   בשווי   כתלות   מרכיבי החבילה ניתוח רגישות לשווי    להלן 

 

 

  

-20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

1,615 1,770 1,925 2,079 2,234 2,388 2,543 2,698 2,852

שינוי בשווי החברה
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 תנאים והגבלות -נספח א'

אין להשתמש בו, להפיצו  או לצטטו בכל    החברה מסמך זה מיועד לצרכיה הפנימיים בלבד של  

במסמך ההערכה    . בע"מ   אסכולה אישור בכתב ומראש מוריאנס  מסמך שהוא, ללא קבלת  

. יחד עם זאת לא בחנו את  החברה התבססנו על נתונים פיננסיים ואחרים שהתקבלו מהנהלת  

יק ומעודכן  אמינות הנתונים שהתקבלו ולא ביצענו בדיקה כלשהי כי מידע זה הינו שלם, מדו 

. מסמך זה מבוסס בין השאר על  כות תנאי המשי ואנו מניחים כי מידע זה משקף נאמנה את  

הנחות והערכות סובייקטיביות. שינויים בתשתית אשר שימשה בסיס להנחות אלו, עשויים  

וריאנס  כולל    אסכולה   להשפיע, כמובן, על תוצאות ההערכה. כל מידע ששימש את חברת 

שנ  ונתונים  וריאנס מסמכים  של  המידע  במאגר  יישמר  העבודה  בתהליך  .  אסכולה   אספו 

חזיות מתייחסות לאירועים עתידיים ומבוססות על הנחות שלא בהכרח תישארנה תקפות  הת 

במהלך תקופת התחזית הרלבנטית. כתוצאה מכך לא ניתן להסתמך על נתוני התחזיות כאילו  

 . היו באותו היקף ותוקף של הדוחות הכספיים המבוקרים 

או צפויים להפוך לבעלי עניין בה  ה ן ב ואיננו בעלי עניי  בפנטזי נטוורק נציין כי אין לנו כל תלות 

שלנו.    הבדיקה  תוצאות  על  שהיא  צורה  בכל  השפיע  לא  שירותינו  עבור  התשלום  בעתיד. 

 תוצאות ההערכה שהתקבלו במסמך זה לא כוללות חוות דעת הוגנות. 
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   הוןקביעת מחיר ה -'  בנספח 

מחיר הון המשקף את רמת הסיכון של    CAPM- לצורך קביעת מחיר ההון חישבנו עפ"י מודל ה 

החברה. מאחר והפעילות הינה פרטית לגביה חסרים חלק מהנתונים הנדרשים לקביעת מחיר  

 ההון, הסתמכנו על נתוני חברות ציבוריות העוסקות בתחום הפעילות. 

 להלן חישוב מחיר ההון: 

WACC= Ke * E / (E + D) + Kd * D / (D + E) * (1 - T) 

  עפ"י (, שיעור ההיוון נקבע  זר   ממומנת מהון עצמי בלבד )ללא חוב  החברהמאחר ופעילות  

 כלהלן:  החברהמבנה ההון של 

Ke= Rf + Rp * BETA+ Sp  

 משמעות החלק 
ריבוי 

ומסחור 
 קנאביס 

שמן  הפקת
 מצמחי מרפא 

Rf  12%1.65 %1.83 11 ריבית חסרת סיכון 

Rp   7.15% 7.15% 13לשער ריבית חסרת סיכון פרמיית הסיכון למשקיעים מעבר 

BETA  1.46 1.47 14סיכון החברות במדגם ביחס לשוק 

Sp  2.0% 2.0% 15פרמיית סיכון ספציפית 

Ssp  10.91% %1.910 16תוספת סיכון גודל 

Ke 25.0% 25.0% )מעוגל(  מחיר ההון 

 מרפא תחום הפקת שמן מצמחי  ב ה  שווא ה חברות ה הביטא )הלא ממונפת( של  

 

 Reutersתשואה לפדיון על אג"ח ממשלתי לא צמוד "שחר" לטווח ארוך, מקור:  11
 ריבית דולרית, שכן מטבע הפעילות הוא דולר   12

https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/pages/textview.aspx?data=yield 
  2020Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC  –ok Valuation Handboמקור:  13

 

 

 

 

 

 

 

 הביטא )הלא ממונפת( של חברות ההשוואה בתחום ריבוי ומסחור קנאביס רפואי 

 S&P Capital IQ, מקור: ע"פ נתוני חברות המדגם  14
    המניה ואי הוודאות הכרוכה בפעילות   סחירות   אי  בגין פרמיה  משקפת החברה של  ספציפית סיכון  פרמיית 15
   2020Guide to Cost of Capital published by Duff & Phelps, LLC –Valuation Handbookגודל, מקור:   סיכון פרמיית  16

BETA Company Name TICKER 

1.40 Charlotte's Web Holdings, Inc. TSX:CWEB 

1.79 Aurora Cannabis Inc. TSX:ACB 

0.88 Medical Marijuana, Inc. OTCPK:MJNA 

1.68 CV Sciences, Inc. OTCPK:CVSI 

1.73 Elixinol Global Limited ASX:EXL 

1.48 Curaleaf Holdings, Inc. CNSX:CURA 

1.24 Canopy Growth Corporation TSX:WEED 

1.46  Average 

BETA Company Name TICKER 

1.16 Aphria Inc. TSX:APHA 

1.24 Canopy Growth Corporation TSX:WEED 

1.79 Aurora Cannabis Inc. TSX:ACB 

2.70 Tilray, Inc. NasdaqGS:TLRY 

1.29 GW Pharmaceuticals plc NasdaqGM:GWPH 

1.02 The Scotts Miracle-Gro  NYSE:SMG 

1.08 OrganiGram Holdings Inc. TSX:OGI 

1.47  Average 
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 שווי פעילויות קנאדורף -'  גנספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123456789101112131415161718192021אלפי ₪ 

חוות ריבוי מסחרית לקנאביס רפואי

סה"כ202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041תזרים מזומנים

 3,964 3,964 3,286 1,656 748 200רווח לאחר מס

)1,000()1,000()1,000()1,000()1,000()1,000(השקעות בפיתוח

)3,760(השקעות הוניות

)50()50()50()50()50(השקעה שוטפת

)160()160()366()209()130()344(שינויים בהון החוזר

 4,291 4,166 4,045 3,927 3,813 3,702 3,594 3,489 3,388 3,289 3,193 3,100 3,010 2,922 2,837 2,754 2,754 1,870 397)432()4,904(תזרים מזומנים פנוי

 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0שנים להיוון

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.17 0.21 0.26 0.33 0.41 0.51 0.64 0.80 מקדם היוון

1,589 40 48 58 71 86 104 126 153 186 226 274 333 404 490 595 722 903 766 203 (276)(3,923)ערך נוכחי של תזרים מזומנים

50%חלוקת רווחים

795 שווי מיוחס לקנאדורף

אלפי $

הפקת שמן מצמחי מרפא

סה"כ202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041תזרים מזומנים

7,565 5,931 4,400 2,641 1,126 98 רווח לאחר מס

0 0 0 0 0 (200)השקעות הוניות

(2,100)(1,986)(2,321)(1,827)(1,129)0 שינויים בהון החוזר

8,514 8,266 8,025 7,792 7,565 7,344 7,130 6,923 6,721 6,525 6,335 6,151 5,972 5,798 5,629 5,465 3,945 2,080 813 (3)(102)תזרים מזומנים פנוי

21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 שנים להיוון

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.11 0.13 0.17 0.21 0.26 0.33 0.41 0.51 0.64 0.80 מקדם היוון

10,249 79 95 116 140 170 207 251 304 369 448 544 660 802 973 1,180 1,433 1,293 852 416 (2)(82)תזרים מזומנים פנוי )מהוון(

123456789101112131415161718192021אלפי ₪ 

Micro-Flowering

סה"כ202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041תזרים מזומנים

 5,039 5,039 5,039 4,528 4,237)750(רווח לאחר מס

)1,000()1,000()1,000()1,000()1,000()1,000(השקעות בפיתוח

)750(השקעות הוניות

 0 0)98()89(שינויים בהון חוזר

 6,292 6,109 5,931 5,759 5,591 5,428 5,270 5,116 4,967 4,823 4,682 4,546 4,413 4,285 4,160 4,039 4,039 3,941 3,439 3,237)2,500(תזרים מזומנים פנוי

 21.0 20.0 19.0 18.0 17.0 16.0 15.0 14.0 13.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0שנים להיוון

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.12 0.16 0.20 0.25 0.31 0.40 0.50 0.63 0.79 מקדם היוון

9,919 49 60 73 90 110 134 165 201 246 301 368 451 551 674 825 1,009 1,272 1,564 1,719 2,039 (1,984)ערך נוכחי של תזרים מזומנים
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 ריבית חסרת סיכון  -'  דנספח 

  לפי טווחי זמן: שלתי לא צמוד "שחר"  של אג"ח ממ להלן עקום התשואות  

 31/12/2020 מ " מח 

0.25 -0.03% 

0.5 0.00% 

0.75 0.02% 

1.00 0.04% 

1.25 0.04% 

1.5 0.04% 

1.75 0.05% 

2.00 0.07% 

2.25 0.12% 

2.5 0.15% 

2.75 0.17% 

3.00 0.19% 

 

 

 

 

 

 ( MCSסימולציית מונטה קרלו ) – 'ה נספח

To predict future shares prices ("S") for the Simulation we applied a commonly 

used methodology, assuming a random walk of share prices and based on the 

Geometric Brownian Motion.  

The predicted S at time t+1 (St+1) was estimated as follows: 
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Where: 

St is the S at time t (the Valuation Date), 

σ is the expected volatility of S, 

RF is the expected risk free interest rate,  

Z is the Normal (0, 1) value, and; 

Δt is the period between the Valuation date and the realization event date 

(years). 

We generated 10,000 simulations of future share prices, based on 10,000 

random Normal Distribution values. 
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 פנטזישווי מנקודת ראות  -'  ונספח 

 : למועדי מדידה שונים   פנטזי   הראות של שווי הנגזרים מנקודת  להלן  

 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019   05/02/2019 '( 000ש"ח )

 -  * 1,105.24 204.93 58.99 91.64 א'   אופציה

 1,982 0.44 1.94 0.36 0.89 אופציה ב'  

אבני  תאופצי

 דרך

- - - - - 

שלד   תאופצי

 בורסאי 

- -     51.08 251.52 

 -  156.24 211.78 155.93 143.64 ראצ'ט 

 2,233.86 1,313.00 418.66 215.29 236.17 סה"כ    

 . 2020  בתחילת   ת למניו   מומשו '  א *אופציות  
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 קנאדורףמנקודת ראות שווי  -'  זנספח 

 : למועדי המדידה השונים )התחייבות(    קנאדורף שווי הנגזרים מנקודת הראות של  להלן  

 31/12/2020 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2019   05/02/2019 '( 000ש"ח )

 -  * (2,763.11) ( 512.33) ( 147.48) ( 229.10) אופציה א'  

 (3,121.79) ( 0.7) ( 9.42) ( 0.57) ( 1.40) ב'  אופציה 

אבני  תאופצי

 דרך
                    -                         -                         -     

 - 

שלד   תאופצי

 בורסאי 
                    -                         -      

(102.15 ) (503.05) 

 -  (397.11) ( 538.29) ( 401.38) ( 369.49) ראצ'ט 

 ( 3,624.84) ( 3,263.06) ( 1,053.67) ( 549.42) ( 599.98) סה"כ    

 . 2020בתחילת  *אופציות א' מומשו למניות  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טבלת ההון של החברה -'  חנספח 

 שיעור  אופציות ב'  שיעור  פתיחה  בעלי מניות 

 35.45%    -                39%  780                        קובי 

 19.68%  73               18%  360                        בריין 

 27.59%  127             24%  480                        פנטזי

 5.45%    -                6%  120                        ולטר 

 2.00%    -                2%  44                          ר.ש.ת  -רוני 

 1.59%    -                2%  35                          ליאת 

 0.68%    -                1%  15                          יואל 

 2.73%    -                3%  60                          לירן 

 2.73%    -                3%  60                          אלי 

 0.73%  1%  16                          אורי 

 1.36%    -                2%  30                          גריידי 

    200             100%  2,000                    סה"כ מניות 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 פרטי מעריך השווי  -'טנספח 

 כללי

המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי, עסקי   , לויה הינה חברה מובילה, בלתי ת אסכולה וריאנס 

   (Start-up)  וציבוריות, בוגרות וחברות הזנק  ומימוני לחברות ישראליות ובינלאומיות, פרטיות 

צוות  של  הרבה  המקצועיות  ממשלה.  מסייעת   ומשרדי  הכלכלי  הייעוץ  בתחומי  החברה 

לציבור  הנפקה  כספים,  גיוס  בתהליכי  מיז ,  ללקוחותינו  ו השקעה,  בדיווחים  וגים  וכן  רכישות 

 .הכספיים שלהם 

לכללי  שווי מסוגים שונים בהתאם  והערכות  ייעוץ  ניסיון רב במתן שירותי  התקינה    לחברה 

מבוצעות וערוכות   כמו כן, עבודותינו  (US GAAP). והאמריקאי  (IFRS) החשבונאית הבינלאומית 

 .  SEC  ,IASB   (IFRS  ,)AICPA  ,IRS  - ה  לפי דרישות 

נוס  אודות  פרטים  למצוא באתר האינטרנט של החברה בכתובת:   וריאנס אסכולה פים    ניתן 

www.variance-ascola.com . 

 הצוות המוביל 

 מנהל   ותף ש   מייסד,   –   רם לוי )רו"ח( 

ייעוץ עסקי    כולל הישראלי. ניסיונו של רם  לרם ניסיון עשיר בליווי וייעוץ לחברות ועסקים במשק  

שווי חברות,   לחברות מובילות במשק הישראלי ולחברות הזנק. ניסיונו של רם כולל הערכות 

חוות דעת לבתי    BOTמיסוד תוכניות למטרת מיזוגים ושיתופי פעולה עסקיים, בחינת פרויקטי  

  ריאנס לפני עבודתו בו  רויקטים. משפט, בניית מודלים פיננסיים ובדיקות כדאיות והתכנות של פ 

 PriceWaterhouseCoopers Corporate)שימש כמנהל בכיר בקסלמן פיננסיים    אסכולה 

Finance) .  וכיועץ בע"מ  ספקטרוניקס  בחברת  עסקי  פיתוח  כסמנכ"ל  כיהן  כן,  פיננסי   כמו 

כמו  אקדמי(,   למנהל )מסלול בחברות ייעוץ פרטיות. לרם תואר ראשון בחשבונאות מהמכללה  

במדע  ראשון  תואר  ) כן,  עסקים  במנהל  שני  ותואר  החיים  במימון   התמחות  (, MBAי 

 .אילן - מאוניברסיטת בר 

  שותף, מנהל תחום הערכות שווי   -   אמנון אלון 

נרחבים   לאמנון  פיננסיים  בין היתר   ניסיון בתחומים  וציבוריות    הכולל  לחברות פרטיות  ייעוץ 

ים ובניית מודלים פיננסים  בחינת פרויקט  , בתחומים של הערכות שווי, בחינות כדאיות כלכליות 

, אמנון  אסכולה   ורכישות. לפני הצטרפותו לוריאנס  ויעוץ במיזוגים   project finance  - בתחום ה 

פרויקטים  לליווי  במחלקה  דיסקונט  בבנק  ה כאנליסט   עבד  בתחום  פרויקטים    BOT- ומנהל 

פרויקטי  ( ו BOT/PFI)  project finance - במסגרת תפקיד זה עסק בפרויקטים רבים בתחום ה 

מאוניברסיטת  בכלכלה  ראשון  תואר  לאמנון  שני  נדל"ן.  ותואר  עם    מרילנד  עסקים  במנהל 

 . התמחות במימון, מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס )בהצטיינות( 

 מכשירים פיננסים שותף, מנהל תחום    -   מור קולא )רו"ח( 

שירותי ביקורת    , למור נסיון של יותר מעשור בתחום הייעוץ הכלכלי והפיננסי, ניהול סיכונים 

עריכת חוות    ם ההתמחות של מור הינ   מי ועריכת חוות דעת בנושאים חשבונאים וכלכליים. תחו 

 והערכת שווי חברות.   דעת ועבודות חשבונאיות, הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים 

(, כמנהל בכיר בקבוצת  Deloitteעבד מור בדלויט ישראל )   אסכולה - וראינס לפני הצטרפותו ל 

שירותי ייעוץ פיננסי. בתפקיד זה, ניהל מגוון שירותים ולקוחות, והוביל ביחד עם הצוות אותו  

 ואחרים.   Project Financeניהל פרויקטים של הערכות שווי של חברות, אופציות ונגזרים,  

מוסמך   חשבון  רואה  והוא  אילן,  בר  מאוניברסיטת  וחשבונאות  בכלכלה  ראשון  תואר  למור 

 , הוא בעל תואר שני בחשבונאות. בישראל. כמו כן 

  מוסמך   חשבון   רואה   והוא ,  אילן   בר   מאוניברסיטת   וחשבונאות   בכלכלה   ראשון   תואר   למור 

 . בחשבונאות   שני   תואר   הוא בעל   קולא   מר ,  כן   כמו .  בישראל 

http://www.variance-ascola.com/
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 03-5025155 טל.   אסכולה בע"מ-וריאנס
 1533-5025155 פקס.  5252247, רמת גן 40תובל  רחוב 

י. במידע עשויות להיכלל טעויות והוא נסמך על מקורות מידע  מסמך זה, לרבות הנתונים, המידע, ההערכות, הדעות והתחזיות המתפרסמים בה )להלן: "המידע"( מסופק כשירות לקוראים וכולל מידע סובייקטיב 

אימות לנתונים אלה ו/או למהימנותם. יובהר, כי המידע ו/או מצב השוק ו/או האנליזות עשויים להשתנות ואין לראות במידע כשלם מביים וגלויים לציבור ואינו מהווה אימות או אישור לנכונות או  חיצוניים שהינם פו

 יה. ספציפיים המוזכרים בו, במישרין ו/או בעקיפין ו/או על דרך ההפנוכממצה, ובין השאר, בקשר לכל ההיבטים הנוגעים לני"ע ו/או לנכסים פיננסים כלליים ו/או 

שב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא, מצבו הכספי, נסיבותיו  אין לראות במידע המלצה או תחליף לשיקול דעתו של הקורא, או הצעה, או הזמנה לקבלת הצעות, או שיווק השקעות, בין באופן כללי ובין בהתח

 או עסקאות כלשהן לרבות באמצעות התייעצות מסוימת עם יועץ השקעות מוסמך. השקעות המיוחדים לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות ו/או  ומטרות

ית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד, ישיר או נסיבתי, הנובע  אסכולה לא תהיה אחרא-אסכולה אינה מחויבת להודיע בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד. קבוצת וריאנס -קבוצת וריאנס 

 ות על המידע, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי הקורא או המשתמש.  מהסתמכ 

 ם אסורים בהחלט.ו פרסום מלאים או חלקיים של מסמך זה ללא קבלת אישור כאמור הינאסכולה והעברה א-אין להפיץ, להעתיק או לעשות שימוש אחר במסמך זה ללא קבלת אישור מראש ובכתב מקבוצת וריאנס 
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