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 2021 רוארבפב 23

 לכבוד: 

 טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ  הנהלת חברת

 , תנכבד הנהלה

מכתב זה מיועד לספק לכם סקירה אודות המטרה וההיקף של הניתוחים  

הניתוחים   והצגת  דיון  ובו  המצ"ב  לדוח  מופנים  הנכם  שלנו.  והמסקנות 

 שבוצעו בקשר להתקשרות זו.

לבקשת  )להלן:  .C - Value Business Consulting Ltd,  כםבהתאם 

בקשר   עצמאי  ניתוח  הכין  השווי"(  הריבית "מעריך  הלוואת  של  לשיעור 

ה"(, נכון  חבר "ה  )להלן:  טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ   חברת הבעלים ב

 .כספידיווח למטרות  ההערכה"(   תאריך)להלן: "  01.09.2020למועד  

 והיקף  מטרה

ההוגן    ןלהעריך את שווי   החברהמטרת התקשרות זו הינה לסייע להנהלת  

  הריבית   שיעור  חישובבעזרת    הלוואת בעלי החברה ההתחייבויות בגין    של

 . הכספיים  דוחותיה, לצורך הנדרשת עבור הלוואת הבעלים

 הניתוח  היקף

,  היתר  בין,  כללונ  ביצענו  אותם  והניתוחים  הבדיקות,  השווי  הערכת  בביצוע

 :הבאים הצעדים

  והתפעולית  הפיננסית  ההיסטוריה,  לנכסיה  בנוגע  ההנהלה  עם  שיחות •

 של החברה;  מדיניות פיננסית צפויה ותחזית  החברה של

 ; רלוונטי ענפי ומידע  שוק סקירות  בחינת •

  ונתונים,  מבוקרים  ובלתי  מבוקרים,  וצפויים  היסטוריים  נתונים  ניתוח •

 ; לקבוצה  בנוגע  אחרים ותפעוליים פיננסיים

 : הרלוונטי בשוק  השוואה  בנות ציבוריות חברות אודות ניתוח •

 ; מודל מרטון לחישוב השווי הכלכלי של הלוואת הבעליםיישום  •

דו • בעבודתנו,  "הכנת  אותנו  ששימשו  המתודולוגיות  את  המסכם  ח 

 ה. חברההנחות עליהן התבסס ניתוח השווי וממצאים באשר לשווי ה

 הממצאים  תקציר

שיעורי    ,הלוואת הבעלים  על  החברה  של  הרעיונית  הריבית  בבחינת שיעור

 הריבית הינם כדלהלן: 

 01/09/2020 מועד הערכה

 147,038,116 החברה שווי  

 16,687,116 שווי נוכחי של הלוואת הבעלים

 6.7% ריבית רעיונית נגזרת 
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או   נוכחית  זכות  לנו  ואין  אישי  עניין  או  תלות  או  בחברה  זיקה  לנו  אין 

של   ערך  בניירות  אישי  עניין  לנו  אין  כן  כמו  בנכסיה.  או  בחברה  צפויה 

חשבון   רואי  בחוק  זה  מונח  כמשמעות  בחברה  תלויים  בלתי  אנו  החברה. 

)ניגוד  1955  –תשט"ו   חשבון   רואי  תקנות  לרבות  באי    םענייני,  ופגיעה 

, בתקני הביקורת  ובכללי  2009  –ות כתוצאה מעיסוק אחר( התשס"ח  תל

הרשות   להחלטת  ובהתאם  חשבון  רואי  לשכת  של  המקצועית  ההתנהגות 

  –)ב'( לחוק ניירות ערך התשכח    9לניירות ערך בנושא אי תלות לפי סעיף  

1968  . 

התוצאות של ניתוחינו לא הושפעו, בכל דרך שהיא, מהשכר ששולם עבור  

ביצוע  שירות עם  בקשר  שלישי  לצד  כלשהו  סכום  לשלם  נחויב  באם  ינו. 

בגין   אותנו  תפצה  החברה  ההתקשרות,  בהסכם  המפורטים  השירותים 

על   עולים  אשר  בהסכם    3סכומים  כמפורט  טרחתנו  שכר  פעמים 

 ההתקשרות עימה.

שלנו,   המשימה  בוצעה  לפיהם  אשר  נוספים  עסקיים  ותנאים  הוראות 

 חלק מדוח זה על דרך ההפניה. כלולים כצרופה המהווה 

  זו  דעת  בחוות  המתואר  בשווי  שימוש  לבצע  מסכימים   אנו  ,זאת  עם  יחד

לצורך    הריביות  שיעורי  קביעת  לצורך  ורק  לצורך זו,  בעבודה  המתוארות 

 . חברת טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מהדוחות הכספיים של

 -Cעם   קשר  צרוא  אנ,  שלנו  לדוח   או  לניתוח   בנוגע   שאלה  של  מקרה  בכל

Value Business Consulting 972-3-7653333+טלפון  במספר . 

 ,רב בכבוד

C Value Business Consulting 

 

 

 ________ ___________ 
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 :מגבילים תנאים אודות הצהרה

  עבור  המקצועי  הטרחה  שכר,  המוכרת  המקצועית  לאתיקה   בהתאם.  1

  לעובדיו   או  ולמעריך,  השווי  אודות  שלנו  במסקנה  מותנה  אינו  זה  שירות

 .  נכסיה מוערכים  אשר בחברה, מתוכנן או  נוכחי, כספי אינטרס כל  אין

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

 . ההערכה לתאריך  נכון המוצהרת למטרה ורק

  נציגיה  או  החברה  ידי  ועל  שסופק  אחר  קשור  ומידע  כספיים  דוחות.  3

  ונכון   מלא  באופן  כמשקפים ,  נוסף  אימות  ללא,  התקבלו,  זו  בדיקה  במהלך

  התקופות  עבור  התפעוליות  תוצאותיה  ואת  פעילותה   של  יהעסק  המצב  את

 .  בדוח זה אחרת  שמצוין ככל למעט , השונות

  הינם   שלדעתנו  ממקורות  הושגו,  וסטטיסטי  ענפי   ומידע  ציבורי  מידע.  4

,  כאמור  מידע  של  לשלמות   או  לדיוק  מתחייבים  איננו,  זאת  עם;  אמינים

 .  נוסף אימות   ללא זה מידע וקיבלנו

,  החברה  ידי   על  החזויות   התוצאות  השגת   לסיכויי  מתחייבים  איננו .  5

;  כמצופה  מתרחשים  אינם  קרובות  לעתים  ונסיבות   שאירועים  מכיוון

;  מהותיים  להיות  עשויים,  חזויות  תוצאות  לבין  בפועל  תוצאות  בין  הבדלים

 .  ההנהלה של והנחות תוכניות ,  בפעולות תלויה  החזויות התוצאות  והשגת

  המומחיות   רמת  כי  ההנחה  על  מבוססות,  השווי  לעניין  המסקנות  .6

  טיבה  וכי,  להתקיים  תמשיך,  ההנהלה  של  הנוכחית  והאפקטיביות

  חלקם   דילול  או  חליפין,  מחדש  ארגון,  מכירה  לאחר  החברה  של  ואיכותה

 . ניכר או מהותי באופן  ישתנו  לא, הבעלים של

שלנו.7 הלקוח  של  בלעדי  לשימוש  מיועדים  שבו,  והמסקנות  זה    דוח 

והמסקנות    כמו כן, הדוח  למטרה היחידה והמסוימת כפי שמצוינת בדוח.

מיועדים ידי המחבר  אינם  על  השקעות  ייעוץ  להימנע    ,להוות  ועל הקורא 

אופן שהוא.    ,מלפרשם בכל  זה  כייעוץ השקעות  בדוח  הכלולות  המסקנות 

  את דעתו של מעריך השווי, בהתבסס על המידע שסופק לו על ידי  מייצגות

 .החברה ומקורות אחרים

חלקו  .  8 או  כולו  זה,  דוח  של  זהות)תוכנו  לשווי,  באשר  מסקנות    בעיקר 

הפי(  ים) מומחה או  שווי,  שוויהערכת  הערכת  מומחי  קשורים  אליה    רמה 

המקצועיים לתפקידיהם  התייחסות  כל  או  בציבו(כאמור,  להפיץ  אין  ר  , 

מכירות מדיות  חדשות,  מדיות  ציבור,  יחסי  פרסום,  מדיות    ,באמצעות 

אישור   ללא  אחר,  ציבורי  תקשורת  אמצעי  כל  או  ישירה,  העברה  דואר, 

לע  האמור  למרות  השווי.  ובכתב מאת מעריך  התנגדות  מראש  לנו  אין  יל, 

לניירות   והנחיות הרשות  ותידרשו בהתאם לתקנות  לצירוף הדוח, במידה 

 . ערך, לדוחותיה הכספיים של החברה
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 קיצורים

 .C - Value C - Value Business Consulting Ltdמעריך השווי או 

 טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ  החברה 

 01.09.2020 ת השווי הערכ תאריך

 טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ הנהלת  הנהלה 
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 החברה ופעילותה  תיאור .1

 טכנולוגיות גילוי אש וגזים בע"מ .1.1

בחודש   בישראל  פרטית  כחברה  הוקמה  בע"מ  וגזים  אש  גילוי  טכנולוגיות  חברת 

גלאי    2017פברואר   בתחום  החברה  פועלת  הקמתה,  מאז  ספקטור.  יחיאל  ע"י 

והגז.   של    2018בינואר  הלהבה  מלאה  בבעלות  אמריקאית  בת  חברת  הוקמה 

 החברה, לצורכי פעילותה הגלובלית.

יבורית ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה  הפכה החברה לחברה צ  2020  בספטמבר

 .אביב בע"מ לניירות ערך בתל

 להלן עץ האחזקות בחברה: 

 

גלאים המיועדים לשימוש    מפתחת,  במסגרת פעילותה, החברה מייצרת ומשווקת 

בעיקר בתעשיות בעלי סיכון גבוה כגון בתעשיית הכימיה והפטרוכימיה, בתעשיית  

ומוכרת,   מייצרת  מפתחת,  היא  אותם  החברה,  מוצרי  וכדומה.  והנפט  הדלקים 

 ת עיקריות תחת תחום מוצריי גילוי אש: מתחלקים לשתי קבוצו

 HDגלאי להבה הכוללים מצלמת  .א

ותקשורת   שמירה  תצוגה,  צילום,  יכולות  ובעל  ייחודי  הינו  זה  מסוג  גלאי 

המהירה   הגילוי  יכולת  הוא  זו  בקבוצה  גלאים  של  בולט  מאפיין  מתקדמים. 

שניות. להלן  המקצרת את זמן ההתראה או ההפעלה של פעולות מניעה תוך מספר  

 פירוט הגלאים בקבוצה זו: 

• FlameSpec-IR3–HD  -    מאתר שריפות ופיצוצים במהירות רבה המאפשרת

אינטגרלי    HDנקיטת פעולות מנע ומזעור תוצאות האש. למוצר וידאו באיכות  

עם יכולת הקלטת אירועים. הגלאי מספק תצוגת וידאו של השטח שהינו תחת  

אירו של  ברורה  הדמיה  עם  עד  פיקוח  של  במרחקים  אנשים  ושל  אש    100ע 

עד שלוש דקות  ומטר. הגלאי מתעד באופן אוטומטי כל אירוע אש )דקה מראש  

אירוע   גורם  לתחקור  אמצעים  מספקות  אלה  תכונות  אזעקה(.  הפעלת  לאחר 

 האש והתפתחותו. 

• FlameSpec-IR3-H2-HD  -    וגילוי במיוחד  מהירה  תגובה  מספק  הגלאי 

גם   כמו  לאט  שמתפתחות  לשריפות  מיועד  הגלאי  מימן.  שריפות  של 

להתפרצויות מהירות. המוצר פועל בכל תנאי מזג האוויר והאור. גם במוצר  

באיכות   וידיאו  מצלמת  מותקנת  השטח    HDזה  של  וידיאו  תצוגת  המספק 

ירוע ושל האנשים במרחקים של  שהינו תחת פיקוח עם הדמיה ברורה של הא

פסגות  
 ק.גמל

5.5% 

  

ספקטור  
 )ח(

41.89% 

ספקטור  
 עודד 

17.26% 

פרלמן  
 חביב 

17.26% 

 קרסו יואל 

8.49% 

פרלמן  
 שילי

0.1% 

ספקטור  
 יחיאל 

0.94% 

 ארי  ולטמן 

0.04% 

טכנולוגיות גילוי אש וגזים  
 בע"מ  

החזקות  
 ציבור 

8.52% 
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הוידאו    100עד   מערכת  עם  יחד  במוצר  האינטגרלית  ההקלטה  יכולת  מטר. 

 מספקים יכולת לתחקר אירועי אש. 

• FlameSpec-UV-IR-HD  -    בתחולת הינה  הייחודיות  זה  מסוג  בגלאים 

הוידאו ובכל יכולות התקשורת שלהם. הגלאי מספק תגובה מהירה במיוחד,  

והבלתי   הנראות  השריפות,  סוגי  כל  של  אמין  וגילוי  גבוהה  ברמה  ביצועים 

נראות, לרבות שריפות מימן. הגלאי מיועד הן לשריפות שמתפתחות לאט והן  

משופרת. הגלאי    UVIRבאמצעות טכנולוגיית  להתפרצויות מהירות של אש  

באיכות   וידאו  מצלמת  זה  במוצר  גם  והתאורה.  אוויר  מזג  תנאי  בכל  פועל 

HD  .ויכולת הקלטה של האירועים 

 גלאי להבה ללא מצלמה  .ב

אש  גילוי  יכולת  בעלי  שהינם  דגמים  שלושה  כן  גם  קיימים  זו  בקבוצה  בגלאים 

 בקבוצה זו:  העמידה בהפעלות סרק. להלן פירוט הגלאים

• FlameSpec-IR3 

• FlameSpec-IR3-H2 

• FlameSpec-UV-IR 

מצלמת   כוללים  אינם  זו  בקבוצה  משמעותית  HDהגלאים  קטנים  הינם   ,

תצורות,   בשתי  לספק  ניתן  אלו  מאפיינים  נמוכה.  זרם  צריכת  ובעלי 

 אלומיניום ופלדת אל חלד. 

מוכרים את  החברה מוכרת את מוצריה לסוכנים ומפיצים בכל העולם שמצדם  

"קונטרקטורים",   הנדסה,  חברות  באמצעות  הסופיים  ללקוחות  המוצרים 

וכיו"ב. "קונטרקטור" הינה חברה המשתתפת במכרז ולוקחת    O.E.Mהסכמי   

על עצמה את ההסכם להתקנת ציוד בטיחות שכולל גם ציוד לגילוי וכיבוי אש,  

הקונט הפרויקט.  להשלמת  ונוספות  אחרות  בקרה  למערכות  רקטור  בנוסף 

ללקוח הסופי.    אחרים  של  ציוד  עם  יחד  של החברה  הציוד  למעשה מספק את 

 ככלל, לא נוהגת החברה להעניק הסכמים בלעדיים. 

לפעילות   הישראלי  התקן  בדרישות  לעמוד  החברה  נדרשת  פעילותה,  במסגרת 

לפעילות הגלובלית. כמו כן, נדרשת החברה    ISO-9001בארץ ולתקן הבינלאומי  

שהינם התקנים המובילים  Explosion Proofלעמוד בתקנים נוספים כגון: תקני

  -ת כ, עמידה בבדיקות פונקציונאליוIECEX-ו  ATEX, באירופהFMבארה"ב  

FM  בארה"ב ו- EN54-10 באירופה, ועמידה בדרישות אמינות כ- SIL-2   בעיקר

 בשוק השמן והגז. 

ו   טהמ חייל  ברור  בקיבוץ  ממוקם  מעסיקה  החברה  חברת    20-כהיא  עובדים. 

 הבת של החברה ממוקמת בקליפורניה, ארה"ב.

 הלוואת הבעלים  .1.2

,  הינו בעל השליטה בחברה באמצעות חברה שבבעלותו   כאמור, מר יחיאל ספקטור

החל ממועד הקמת החברה,  . בהתאם ולשם קידום החברה,  "א.י ספקטור בע"מ"

הבעלים בע"מהלווה  א.י.ספקטור  השוטפת  ,  פעילותה  לצורך  מספר  לחברה,   ,

 . תודולרי   ותוהלוואת ושקלי ותהלווא

בע"מ" לבין "טכנולוגיות    בין "א.י ספקטור   17/12/2019הסכם שנחתם ביום  על פי  

, בסך של  הבעלים למועד חתימת הסכם זה  תיתרת הלוואו  ,גילוי אש וגזים בע"מ"

הלוואה זו נשאה ריבית שנתית עד ליום    .דולר ארה"ב  6,800,000-ש"ח ו  4,820,000

 בהתאם לתקנות מס הכנסה.  31/12/2019

מיום   להסכם  תוספת  פי  הצדדים  31/12/2019על  הגיעו  באם  ,  הבאות  להבנות 

 תושלם הנפקה לציבור של מניות החברה ומניותיה ירשמו למסחר בבורסה: 
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יומר להון כנגד    ש"ח מתוך כספי ההנפקה  16,00,000סך של    ,בהשלמת ההנפקה.  1

למלווה. החברה  של  מניות  יכללו    הנפקת  ההנפקה  ההלוואה  את  כספי  סכום  כל 

הלוואה שהועמד בדולר ארה"ב,  היתרה מתוך סכום ה את סכום שהועמד בשקלים ו

במועד   הדולר  של  היציג  השער  לפי  יהיה  ארה"ב  דולר  של  ההמרה  שער  כאשר 

 ההמרה. 

של    בשיעורריבית שנתית    ו יישא . יתרת כספי ההלוואה שלא יומרו להון כאמור,  2

4% . 

מתוך הרווחים    50%, עד  01/01/2022יפרעו החל מיום  י . כספי ההלוואה הנותרים  3

של החברה באותה שנה ו/או מכספים שיתקבלו כתוצאה ממימוש כתבי  לפני מס  

שנה   שבכל  כך  בלבד,  למניות  שהונפקו(  )ככל  ההנפקה  במסגרת  שהונפקו  אופציה 

 . ש"ח בלבד 4,000,000יפרע הלווה, למלווה, סך של עד 

, נטלה החברה הלוואות נוספות במהלך שנת  ובאותם תנאים  בהתאם לתנאים אלה

פיר  .2020 ידי החברה  להלן  על  ובדולרים שהתקבלו  וט סכומי ההלוואה בשקלים 

 ההערכת השווי:  למועדנכון  

 סכום ההלוואה  מטבע תאריך הלוואה  
15/03/2017 ₪ 100,000 
20/03/2017 $ 1,000,000 
06/09/2017 $ 500,000 
03/12/2017 ₪ 2,000,000 
16/01/2018 $ 500,000 
28/02/2018 ₪ 2,000,000 
15/06/2018 $ 500,000 
13/08/2018 $ 500,000 
23/10/2018 $ 500,000 
28/11/2018 ₪ 720,000 
28/11/2018 $ 500,000 
13/01/2019 $ 800,000 

27/02/2019 $ 500,000 
25/09/2019 $ 300,000 
27/10/2019 $ 300,000 
21/11/2019 $ 300,000 
26/12/2019 $ 600,000 
26/01/2020 $ 400,000 
13/02/2020 $ 200,000 
01/03/2020 ₪ 1,030,200 
19/03/2020 ₪ 600,000 
19/03/2020 $ 150,000 
28/04/2020 ₪ 500,000 
12/05/2020 ₪ 200,000 
01/06/2020 ₪ 350,000 
01/06/2020 $ 100,000 
29/06/2020 $ 100,000 
29/07/2020 ₪ 800,000 
29/07/2020 $ 100,000 

 34,739,000 ₪  סה"כ
 -16,000,000 ₪  פירעון חלקי 

 18,739,000 ₪  01/09/2020יתרת ההלוואה ליום 

את הריבית ההוגנת המתאימה להלוואת    נו לבקשת הנהלת החברה, חישב   בהתאם,

 . הבעלים, בהתאם למאפייני החברה, מבנה ההון שלה, ותנאי ההלוואה

 בעלים הת ומתודולוגיות להערכת שווי כלכלי להלווא .2

לצורך חישוב הריבית הרעיונית, חישבתי את השווי הכלכלי של הלוואת הבעלים  

ניתן   זו,  שיטה  פי  על  מרטון.  מודל  וההון  באמצעות  החוב  מכשירי  אל  להתייחס 

מודל   פי  על  אלו  אופציות  שווי  את  ולהעריך  החברה  נכסי  על  שונות  כאופציות 

 ( אופציות  של  OPMהערכת  המתודולוגיה  על  מבוסס  האופציות  הערכת  מודל   .)



 

 

 10 

Merton (1973) ,1  השימוש    המניחה את  מאפשרת  זו  הנחה  בחוב.  רציפות  תנאי 

 (. Black & 1973 Scholesשולס )-לאק בנוסחה לתמחור אופציות לפי ב

לראות במניות החברה כאופציה אירופאית הנכתבת על ידי בעלי  על פי המודל ניתן  

המניות.   בעלי  ידי  על  ומוחזקת  החברה  החוב  של  ההלוואות  פירעון  ביום  לאור 

על ידי    תהלוואת הבעלים המוחזק  לל אתו של החברה כהחוב היחיד    ,01.09.2020

 . חוב נוסף , ללאהבעלים

ביום הפדיון של האג"ח תהיה לבעלי המניות האופציה להמיר את החברה בתמורה  

ערך החברה יהיה נמוך מערך החוב, יעדיפו  שלתשלום החוב לבעלי החוב. במידה  

חבות   כל  ללא  החוב  בעלי  בידי  ולהשאירה  החברה  את  להמיר  לא  המניות  בעלי 

 אישית מצידם.  

החובעשבמידה   מערך  גבוה  יהיה  החברה  את    ,רך  להמיר  המניות  בעלי  יעדיפו 

 החברה ולפרוע את החוב ולהישאר כבעלי מניות בחברה. 

ניתן    ,לאחר מציאת ערך ההלוואה הנוכחי במודל זה והתשלום העתידי הצפוי בה

 לחלץ את הריבית הגלומה בהלוואה זו. 

 הנחות מודל מרטון  .2.1

 אופציה על הלוואת הבעלים 

  הבעלים   מטרת הלוואות  ,הנהלת החברה על פי    –אורך החיים הצפוי של האופציה

בהתאם להנחות הנהלת  .  של החברה   חוזרההון  הו  לצורך הפעילות השוטפת  ההינ

הבעלים  ,  החברה הלוואות  עודפי,  31/12/2023מיום    יחל החזר  הנזילות    מתוך 

להון  בחברה האופציה  כתבי  המרת  של  בדרך  שיהיוו/או  ככל  בסכום,  עד    ,    4של 

 
1Merton, Robert C., 1973, "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates", Journal of Finance Vol. 

29, No. 2, pp. 449-470. 

Merton, Robert C., 1973, "Theory of Rational Option Pricing". Bell Journal of Economics and Management Science (The 

RAND Corporation) 4 (1): 141–183 

  פרע את ההלוואהשהחברה ת  . בהתאם ועל פי הערכת ההנהלהמיליון ש"ח בשנה

חושב מח"מ לסכום יתרת הלוואות  ,  מיליון ש"ח  4החזר שנתי בסך של    באמצעות

 הבעלים. 

 לסכום יתרת הלוואות הבעלים:  להלן חישוב מח"מ 

 תקבול בערך נוכחי סה"כ תקבול  תקופה  מספר חודשים בתקופה

1-4 09-12/2020 249,853 246,526 

5-16 2021 749,560 708,590 

17-28 2022 749,560 664,372 

29-40 2023 4,749,560 3,849,776 

41-52 2024 4,589,560 3,484,869 

53-64 2025 4,429,560 3,150,513 

65-76 2026 4,269,560 2,844,317 

77-88 2027 2,848,560 1,777,926 

 16,726,889 22,635,773  סה"כ

יתרת ההלוואות לכדי    01/09/2020ליום    מח"מ  להיוון    4.6נאמד  ריבית  עם  שנים 

 . 01/09/2020בהתאם לריבית הרעיונית להלוואות הבעלים ליום  , 6.7%בשיעור של 

-כבמוערך  למועד הערכת השווי    ות הבעליםהלווא יתרת  החיים של    אורךבהתאם,  

 . שנים 4.6

הבסיס נכס  הינו    -  מחיר  הבסיס  שלנכס  הבורסאי  שווי    בתוספת  החברה  השווי 

הוהלווא למועדי  בהתאם  הבעלים  הבסיס  ווי  ש,  בהתאם.  ערכהה ת  במועד  נכס 

 שקלים.    אלפי  147,038-נאמד בכ  ,01/09/2020קרי   ת השווי,הערכ

מימוש  השווי המימוש    מחיר  -מחיר  הערכת  יתרת    במועד  לגובה  בהתאם  הינו 

 אלפי שקלים.  18,739לכדי   ההסתכמ הלוואות הבעלים ש
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ובהתחשב בנתוני ענף    *על פי חברות ההשוואהבהתאם לסטיית התקן    -סטיית תקן

נלקחה דמודרן,  של  האלקטרונים  התקןיסטי  הרכיבים  המעודכנת   ת    הממוצעת 

 .64.57%למועד הערכת השווי שהינה  

סיכון חסרת  הריבית  חסרת    –  (Rf)שער  תשואות  מ  הסיכון ריבית  על  מתבססת 

ממשלתית   אג"ח  של  צמודה  לפדיון  ישראל  לא  ממשלת  השווי  של  הערכת  למועד 

שיעורי הריבית חסרת הסיכון למועד הערכה    ולתקופה הזהה לאורך חיי האופציה.

 . 0.31%הינה   01/09/2020

 יישום מודל מרטון  .3

מבנה ההון  ו   חוב זר  לחברהלא קיים    ,ונכון למועד הערכת השווי  במקרה שלפנינו

והלווא  מניות  ורק  אך  כולל  החברה  בסךושל  בעלים  דולר  5.56  ת  עם    ים,מיליוני 

 . שנים  4.6-מוערך של כ מח"מ

לאמוד על פי מודל מרתון את שווי הלוואות הבעלים, כחיסור של  מכאן, שאפשר  

המניות,  callאופציית   לבעלי  החברה  נכסי  שווה    משווי  המימוש  מחיר  כאשר 

בדרך    החברה לאותו מועד. נכסי  למחיר החוב ושווי נכס הבסיס נגזר מהערכת שווי  

ת  והלווא יתרת  באמצעות מודל בלק נ' שולס את שוויה הכלכלי של  ניתן לחשב  זו,  

 . טרם קבלתו של חוב חיצוני  ,י ההערכהלמועד  הבעלים

היום המתקבל    ותההלוואיתרת  את הריבית הגלומה בין שווי    נובשלב הבא, חילצ

בעוד   הנומינאלי  וערכה  מרטון,  ההלווא   4.6במודל  מיתרת  המתקבל    ותשנים 

היא הריבית הרעיונית המתאימה    המתקבלת  ריביתה.  4%בשיעור  ריבית  בתוספת  

 ת הבעלים. ולהלווא

 
,  RSL Electronics Ltd ,Orad Ltd, AFC Energy,stems AB, Capstone Turbine CorporationAlelion Energy Syהחברות ההשוואה:  *

Afcon Holdings Ltd 

 וצאות המודלת .3.1

 :באמצעות מודל בלק נ' שולס ה שווי האופצילהלן תוצאות חישוב 

 01/09/2020  מועד הערכת האופציה

 S 147,038,116 החברה שווי 

 K 18,739,000 ספרים  - הלוואות החברה

 sigma^2 64.57% סטיית תקן נכסית 

 Rf 0.31% ת חסרת סיכון יריב

 T 4.6 משך זמן ההלוואה בשנים 

 Call  130,351,000שווי אופציית 

מרטון שווי זה משקף את שווי הון המניות. מכאן שהשווי הכלכלי של  על פי מודל  

יתרת הלוואות הבעלים המחושב כפער בין הערכת שווי החברה לבין שווי האופציה  

 ליוני ש"ח. י מ 16.69-של בעלי המניות, שווה לכ

 הינו: השווי הכלכלי של הלוואת הבעלים

 01/09/2020 י הערכה מועד

 147,038,116 החברה שווי 

 130,351,000 שווי אופציה לבעלי המניות 

 16,687,116 שווי נוכחי נגזר להלוואת בעלים לפי מרטון 

. הערך העתידי של יתרת  4%יתרת הלוואות הבעלים חושבה עם ריבית בשיעור של  

 מיליוני ש"ח. 22.4-הלוואות הבעלים הינו כ 

 01/09/2020 הערכה  מועד

 18,739,000 בש"ח בעלים הת והלווא יתרת ערך נוכחי של

 4.00% שיעור ריבית

 22,443,392  ערך עתידי צפוי של הלוואת בעלים 
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 הרעיונית להלוואת הבעלים  הריביתשיעור  סיכום .4

  מרטון הבסיס מודל  נעשה על  לוואות הבעלים  ה  של   הרעיונית  הריבית   שיעור  חישוב 

הריבית הרעיונית להלוואות    .שולסנ'    בלאק  הנשען על שיטת תמחור האופציות של

 הבעלים במועד ההערכת השווי הינה: 

 01/09/2020 הערכה  מועד

 22,443,392 ערך עתידי צפוי של הלוואת בעלים 

 16,687,116 הלוואת בעלים לפי מרטוןשל שווי נוכחי 

 6.7% ריבית גלומה

הריבית   בין  שיעור  הגלום  הריבית  שיעור  הינו  הרעיונית  לריבית  אומדן  המהווה 

שיעור   הצפוי.  העתידי  הערך  ובין  הבעלים  הלוואות  של  הנוכחי  הכלכלי  השווי 

 . 6.7% והריבית הגלומה במועד הערכה הינ

 ניתוח רגישות  .5

במסגרת בדיקת ניתוחי רגישות לריבית הרעיונית במועד הערכה נבחנו השינויים  

 בריבית חסרת סיכון והשינוי בתנודתיות. 

. 
 

     תנודתיות     

 ריבית 
 חסרת 
 סיכון 

 
 . 

 74.6% 69.6% 64.6% 59.6% 54.6% 

-0.7% 7.6% 6.6% 5.7% 5.0% 4.4% 

-0.2% 8.1% 7.1% 6.2% 5.5% 4.9% 

0.3% 8.5% 7.5% 6.7% 5.9% 5.4% 

0.8% 9.0% 8.0% 7.1% 6.4% 5.8% 

1.3% 9.4% 8.4% 7.6% 6.9% 6.3% 

 הערכות קודמות .6

לתאריכים  ותקודמ עבודות  במסגרת   אמדנו  ,  30/06/2020-ו   31/12/2019  שבצענו 

 בעבודה זו.  באמצעות מתודולוגיה זההת הבעלים ואת הריבית הרעיונית להלווא

 ת הבעלים בהשוואה להערכות קודמות: ולהלן הריבית הרעיונית להלווא

 01/09/2020 30/06/2020 31/12/2019 מועד הערכה 

.9%11 10.8% ריבית גלומה  6.7% 

מפירעון של מלוא  נובע בעיקר  בריבית הגלומה    הקיטון   –היקף הלוואות החברה  

החוב החיצוני ושל חלק מהלוואת הבעלים, על ידי החברה במועד ההנפקה בבורסה  

למועד    .01/09/2020ביום   שנכון  החברה  של  ההון  במבנה  שינוי  חל  כך,  מתוך 

ו   הערכת השווי בין מועדי    קטן  היקף הלוואת הבעליםאינה מחזיקה בחוב חיצוני 

מיליוני ש"ח בתאריך    18.74-מיליוני ש"ח לכ   34.7-מהיקף של כ  ההערכה השונים

01/09/2020 . 

-מכ  קטןשיעור הריבית הינו שווי החברה, אשר    לירידתגורם מאזן    -שווי החברה  

הימ  150.03 במועד  ש"ח  לכהליוני  הקודם  במועד  ימ  130.35-ערכה  ש"ח  ליוני 

 .   בריבית הגלומה עליהב משפיע  זה  גידולהערכת השווי הנוכחי.  

תרם לירידת    שנים  4.6-שנים ל  7.5-מ  תקופת ההלוואהקיצור    –תקופת ההלוואה  

 הריבית הגלומה בין מועדי ההערכה השונים.  

  משפיע   0.31%-לכ  0.49%-מכהקיטון בריבית חסרת הסיכון    -ריבית חסרת סיכון  

 בין מועדי ההערכה השונים.  הגלומה בריבית  בירידה

מכב  קיטוןה   -תנודתיות   ל  64.57%-לכ  67.28%-תנודתיות  הריבית  ירידת  תרם 

 הגלומה בין מועדי ההערכה השונים. 
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 הלוואת בעלים ': א נספח

  החברה המלווה  $ ₪ הלוואת בעלים שע"ח  $ ₪ 

  א.י.ספקטור בע"מ  100,000 15/03/2017 3.658 27,337  

  א.י.ספקטור בע"מ 1,000,000  20/03/2017 3.619  3,619,000 

  א.י.ספקטור בע"מ 500,000  06/09/2017 3.562  1,781,000 

 2,100 א.י.ספקטור בע"מ  2,000,000 03/12/2017 3.488 573,394  
  א.י.ספקטור בע"מ 500,000  16/01/2018 3.41  1,705,000 

  א.י.ספקטור אחזקות בע"מ   2,000,000 28/02/2018 3.485 573,888  

  א.י.ספקטור בע"מ 500,000  15/06/2018 3.605  1,802,500 

  א.י.ספקטור בע"מ 500,000  13/08/2018 3.709  1,854,500 

  א.י.ספקטור בע"מ 500,000  23/10/2018 3.67  1,835,000 

  א.י.ספקטור אחזקות בע"מ   720,000 28/11/2018 3.733 192,874  

 3,300 א.י.ספקטור אחזקות בע"מ  500,000  28/11/2018 3.733 - 1,866,500 
  א.י.ספקטור בע"מ 800,000  13/01/2019 3.673  2,938,400 

  א.י.ספקטור בע"מ 500,000  27/02/2019 3.619  1,809,500 

  א.י.ספקטור בע"מ 300,000  25/09/2019 3.507  1,052,100 
 1,900 א.י.ספקטור בע"מ 300,000  27/10/2019 3.523  1,056,900 
  א.י.ספקטור בע"מ 300,000  21/11/2019 3.47  1,041,000 
  א.י.ספקטור בע"מ 600,000  26/12/2019 3.476  2,085,600 
  א.י.ספקטור בע"מ 400,000  26/01/2020 3.455  1,382,000 
  א.י.ספקטור בע"מ 200,000  13/02/2020 3.431  686,200 
  א.י.ספקטור בע"מ  1,030,200 01/03/2020 3.467 297,145 - 
  א.י.ספקטור בע"מ 150,000 600,000 19/03/2020 3.683 162,911 552,450 
  א.י.ספקטור בע"מ  500,000 28/04/2020 3.499 142,898 - 
  א.י.ספקטור בע"מ  200,000 12/05/2020 3.507 57,029 - 
  א.י.ספקטור בע"מ 100,000 350,000 01/06/2020 3.509 99,744 350,900 
  א.י.ספקטור בע"מ 100,000  29/06/2020 3.436 - 343,600 
  א.י.ספקטור בע"מ  100,000 800,000 29/07/2020 3.409 234,673 340,900 

 7,300  7,850,000 8,300,200   2,361,893   28,103,050 השקעהסה"כ 
 

 בש"ח  01/09/2020יתרת הלוואות הבעלים ליום 
 3.368 03/09/2020שער חליפין ליום 

 34,739,000 סה"כ השקעה עד היום 
 ( 16,000,000)   בניכוי המרה להון

 18,739,000 יתרת הלוואות הבעלים
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 האופציהחישוב נספח ב': טבלת 

 01/09/2020 .  בעלי מניות  -אופציות 

Share price S 147,038,116 

Exercise price K 18,739,000 

Years T 4.6 

Risk free interest Rt 0.31% 

R r 0.31% 

Dividend D 0.00% 

Annual volatility  64.57% 

Option value C 130,351,000 
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 נספח ג': טבלת חישוב הריבית הרעיונית 
 

 01/09/2020 מועד הערכה 

 147,038,116 שווי חברה

  ערך עתידי צפוי במועד הפקיעה  -בעלים  הת והלווא

 18,739,000 בש"ח בעלים הת והלווא יתרת ערך נוכחי של

 4.00% שיעור ריבית

 22,443,392 בעלים הת  ו הלוואיתרת ערך עתידי של 
  

Value of call optionCall B&S 130,351,000 

  

  בעלים הת ושווי הלווא

 147,038,116 חברה למועד הערכת השוויה שווי

 130,351,000 שווי אופציה לבעלי המניות 

 16,687,116 מרטון מודל לפי הבעלים  ליתרת הלוואות נוכחי שווי

  

 6.7% נגזרת  רעיונית ריבית
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