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מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן" ,כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) ,התשע"ד"( 2014-התיקון לתקנות").
במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת התיקון לתקנות ,החליט דירקטוריון החברה
לאמץ את כל ההקלות שאושרו לתאגידים קטנים כמפורט בתיקון לתקנות ,ככל שהן (או
שתהיינה) רלוונטיות לחברה ,ובכלל זה( :א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית
בחברה ודוח רואה החשבון המבקר של החברה על הבקרה הפנימית; (ב) העלאת סף המהותיות
בקשר עם צירוף הערכות שווי ל( ;20%-ג) העלאת סף הצירוף לדוחות כספיים של חברות כלולות
מהותיות לדוחות הביניים ל( ;40%-ד) מתכונת דיווח חצי שנתית  .יובהר ,כי בדוח התקופתי זה
להלן יושמו ההקלות המפורטות לעיל ,ככל שהן רלוונטיות לחברה.
החברה הינה חברה העוסקת במחקר ופיתוח ,המצויה בתחילת דרכה וטרם סיימה את פיתוח
מוצריה המסחריים .נכון למועד דוח תקופתי זה  ,החברה מפתחת את הדור הראשון של מיקרו-
טורבינה רב דלקית לייצור מקומי של חשמל וכן של חום במבנים .נכון למועד דוח תקופתי זה,
קיימת אי ודאות בהצלחת פיתוח מוצרי החברה ,כמו גם מוצרים עתידיים ו/או משלימים ו/או
בהחדרת המוצרים המפותחים על ידי החברה (ככל שיפותחו בהצלחה)  ,לשוק הרלוונטי ו/או
בעלויות פיתוח מוצרי החברה ו/או בהצלחתם ו/או בהשגת המטרות לשמן הם נועדו .לאור האמור
לעיל ,השקעות החברה בפיתוח מוצריה הקיימים ו/או העתידיים עלולות לרדת כולן לטמיון .כמו
כן ,ככל שהחברה לא תצליח לעמוד ביעדיה כמתואר בסעיפים  31ו 32-בפרק א' לדוח תקופתי זה,
ייתכן שתידרש לגיוסי הון נוספים .למען הסר ספק ,יובהר ,כי גם ככל שהחברה תעמוד ביעדיה,
ייתכן ותידרש לגיוסי הון נוספים.
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תוכן עניינים
פרק א' -תיאור עסקי החברה
חלק ראשון :תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
חלק שני :מידע אחר
חלק שלישי :תיאור עסקי החברה
פרק ב' -דוח הדירקטוריון על ענייני החברה
חלק ראשון :הסברי דירקטוריון החברה למצב עסקי החברה
חלק שני :היבטי ממשל תאגידי
חלק שלישי :הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
פרק ג' -הדוחות הכספיים של החברה
פרק ד' -פרטים נוספים על החברה
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פרק א' -תיאור עסקי החברה
מידע צופה פני עתיד בפרק זה
בפרק זה כללה החברה מידע הצופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק
ניירות ערך")  .המידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות ואומדנים המתייחסים
לאירועים או עניינים עתידיים .מידע זה הינו מידע בלתי וודאי לגבי העתיד ,המבוסס על מידע
הקיים בחברה במועד דוח זה ,ובכלל זה מידע ציבורי ,אשר לא ניתנה במסגרתו התחייבות לנכונותו
או שלמותו של המידע הכלול בו ונכונותו לא נבחנה על ידי הנהלת החברה באופן עצמאי ,וכן
הערכות של החברה לגבי העתיד בשווקים בהם היא פועלת ,הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית
והעסקית בשווקים בהם פועלת החברה או עתידה לפעול וכוונותיה בהתבסס על ההערכות
האמורות .ההתפתחויות בפועל ,וכפועל יוצא מכך – התוצאות בפועל שינבעו מפעילות החברה,
עשויות להיות שונות מהותית מתוצאות הפעילות המוערכות בהתבסס על המידע הקיים בידי
החברה במועד הכנת דוח זה ("מידע צופה פני עתיד") ,אשר התממשותן אינה וודאית ואינה
בשליטת החברה .לפיכך ,על אף שהנהלת החברה מאמינה שציפיותיה ,כפי שמופיעות בפרק זה,
הן סבירות ,הרי שקוראי דוח זה מוזהרים בזאת ,כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות
מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד המובא בפרק זה ("האזהרה") .הח ברה כללה בחלקים שונים
של פרק זה אזהרה פרטנית וקצרה לגבי מידע צופה פני עתיד ואזהרה כזו יש לקרוא בהתייחס
לפירוט המלא המופיע בפסקה זו .בנוסף ,יובהר ,כי מידע ,שנחזה להיות כזה ,חלה עליו אזהרה זו
במלואה ,אף אם לא צוינה בצידו הערה מפורשת כאמור.

חלק ראשון -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
 . 1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
החברה התאגדה ביום  27במאי ,2014 ,כחברה פרטית מוגבלת במניות על פי חוק החברות ,בשם
טורבו-גז-החברה לאנרגיה נקייה בע"מ ,וביום  2במאי ,2019 ,שינתה את שמה של החברה
לשמה הנוכחי.
נכון למועד דוח זה ,לחברה תחום פעילות אחד ,פיתוח מיקרו-טורבינה רב דלקית לייצור מקומי
של חשמל וחום במבנים.
בחודש נובמבר  ,2021השלימה החברה הנפקה לציבור על פי תשקיף לפיו הוצעו לראשונה
לציבור ניירות ערך של החברה ,אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
("הבורסה") ,ולפיכך ,החל מאותו מועד ,הפכה החברה לחברה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק
החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות")) ולתאגיד מדווח (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.
לפרטים נוספים ,ראו תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום  9בנובמבר ,2021 ,נושא
תאריך  9בנובמבר ,2021 ,שפורסם ביום  9בנובמבר( 2021 ,אסמכתא מס')2021-01-095542 :
(מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) ("התשקיף ") וכן הודעה משלימה של החברה מיום 11
בנובמבר ,2021 ,שפורסמה ביום  11בנובמבר( 2021 ,אסמכתא מס'( )2020-01-096601 :מידע
זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 2מבנה החזקות
לחברה אין חברות בנות ו/או קשורות.
 . 3פעילות החברה
נכון למועד הדוח ,לחברה תחום פעילות אחד המדווח כמגזר עסקי בדוחותיה הכספיים
. 3.1
ליום  31בדצמבר ,2021 ,המצ"ב בפרק ג' לדוח זה להלן ("הדוחות הכספיים") -פיתוח
מיקרו-טורבינה רב דלקית לייצור מקומי של חשמל ו חום במבנים .המוצרים שמפתחת
החברה נכללים ב קטגוריית "מערכות ייצור משולב של חשמל וחום"  ,1אשר ידועה גם
בשם "קוגנרציה" ( .)Co-Generationתוצרי מוצרי החברה הינם חשמל וכן חום
שמופק מפעילות המיקרו-טורבינה ומשמש לחימום מבנים וב כך מעלה את הנצילות
האנרגטית הכוללת.
ייצור מקומי של חשמל וחום במבנים נועד לפתור מספר בעיות מהותיות במשק
החשמל העולמי :מחד התיישנות תשתיות החשמל והאתגר בהולכת אנרגיות
מתחדשות אל מרכזי הערים ,ומאידך עלייה בביקוש לחשמל עקב התחממות כדור
הארץ וחדירת רכבים חשמליי ם .לפירוט נוסף ,ראו סעיף  8.2להלן.
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נכון למועד דוח זה ולמיטב ידיעת החברה ,המיקרו-טורבינה שמפתחת החברה הינה
בעלת נצילות אנרגטית גבוהה ועלויות ההקמה והתחזוקה שלה נמוכות מפתרונות
קיימים בקטגוריית  50קילו-וואט עד  1מגה-וואט .לפרטים אודות מוצרים תחליפיים
למוצרי החברה ,ראו סעיף  14להלן.
להערכת החברה ,הכדאיות הכלכלית של מערכות ה CHP-שמייצרת החברה נובעת,
בין היתר ,ממספר פרמטרים ,ובכללם הספק ונצילות אנרגטית ,עלויות הקמה
ועלויות תחזוקה.2
חזון החברה הינו לעמוד בחזית הטכנולוגית של ייצור מקומי של חשמל ו חום במבנים
בקטגוריית צריכה של  50קילו-וואט עד  1מגה-וואט .נכון למועד דוח זה ,הלקוחות
הפוטנציאליים העיקריים של החברה הינם ,בין היתר ,מקבצי דיור ,בתי מלון ,בתי
אבות ,בתי חולים ומרכזים מסחריים ,במדינות שונות בארה"ב ובאירופה.
בהתאם למגמה העולמית של  ,net-zero energy buildingבכוונת החברה לפעול
לפיתוח מערכות עתידיות המשלבות אנרגיה סולארית ומימן לייצור חשמל ירוק
במבנים .נכון למועד דוח זה ,המערכת מיועדת בעיקר למדינות בארה"ב והאיחוד
האירופאי שם ישנה תשתית גז מתקדמת ("צינור הובלת גז עד הבניין") .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  10להלן.
יובהר ,כי ההנחות ,ההערכות והנתונים המפורטים בסעיף זה לעיל הינם תחזיות,
הערכות ואומדנים ומהווים מידע צופה פני עתיד ,המבוססים על מידע הקיים בחברה,
וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של החברה ,נכון למועד דוח זה.
הסכם הקניין הרוחני
לפרטים אודות הסכם הקניין הרוחני ,ראו סעיפים  6.3.1ו 6.3.2-בפרק  6לתשקיף.
מענקים
החברה זכתה במענק מרשות החדשנות ומThe Israel-United States Binational -
 ,Industrial Research and Development Foundationשבה שותפים משרד
האנרגיה האמריקאי והישראלי ("קרן בירד אנרגיה") .לפרטים ,ראו סעיף  18להלן.
אתר הדגמה ראשון בניו -יורק (ארה"ב)
החברה התקשרה בהסכמים להטמעת הטכנולוגיה של החברה באתר הדגמה ראשון
בניו-יורק (ארה"ב) .לפרטים נוספים ,ראו סעיפים  28.1ו 28.2-להלן.
לאחר ההתקנה באתר ההדגמה כאמור ,ובכפוף לקבלת כל האישורים הרגולטוריים
הנדרשים ,בכוונת החברה להתמקד בחדירה למדינות יעד ראשונות בארה"ב (ניו-יורק
וקליפורניה) ובאירופה (גרמניה).
החברה מנהלת משא ומתן עם תעשיות בית-אל זיכרון יעקב בע"מ ,אשר למיטב ידיעת
החברה ,מתמחה בפיתוח ,ייצור ,התקנה ותחזוקה של מערכות אוורור וסינון אוויר
("תעשיות בית-אל") ,להתקשרות בהסכם בנוגע לייצור סדרתי של המיקרו-טורבינות.
לפרטים ,ראו סעיף  29.1להלן וכן דיווח מיידי של החברה מיום  2בינואר2022 ,
(אסמכתא מס'( )2022-01-000456 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
מזכרי הבנות
 . 3.6.1החברה התקשרה עם סופרגז חברה ישראלית להפצת גז בע"מ ("סופרגז")
במזכר הבנות לשיתוף פעולה בלעדי להפצה של מיקרו-טורבינות בשטחי
מדינת ישראל .לפרטים ,ראו סעיף  29.2להלן.
 . 3.6.2לאחר תאריך הדוח ,ביום  10בינואר ,2022 ,התקשרה החברה במזכר הבנות
לא מחייב עם לקוח פוטנציאלי ראשון ,אשר למיטב ידיעת החברה ,בבעלותו
 9בניינים בניו -יורק ,ארה"ב ,והינו צד ג' שאינו קשור לחברה או לבעלי
השליטה בה .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  10בינואר,
( 2022אסמכתא מס'( )2022-01-004839 :מידע זה מהווה הכללה על דרך
ההפניה).

לעניין זה ,ראו פירוט נוסף של הסוכנות להגנת הסביבה של ארה"ב ( US EPA- United States Environmental
,https://www.epa.gov/chp/chp-benefits
בכתובות:
("ה,)"EPA-
)Protection
Agency
https://www.epa.gov/chp/my-facility-good-candidate-chp
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הסכם לאספקת חשמל בהיקף של עד חצי מגה-וואט לשעה בחוות שרתים
. 3.7
לאחר תאריך הדוח ,ביום  16בפברואר ,2022 ,התקשרה החברה בהסכם עם לקוח ,אשר
למיטב ידיעת החברה ,עוסק בכריית מטבעות קריפטוגרפיים ,ובשל כך מפעיל מספר
חדרי שרתים באמצעות צריכת אנרגיה שוטפת ,והינו צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או
למי מבעלי השליטה בה  .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום 16
בפברואר( 2022 ,אסמכתא מס'( )2022-01-016572 :מידע זה מהווה הכללה על דרך
ההפניה).
 . 4השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
למיטב ידיעת החברה ,לא בוצעו השקעות בהון החברה ולא בוצעו עסקאות מהותיות במניות
החברה על ידי בעלי עניין מחוץ לבורסה בשנתיים שטרם מועד דוח זה ,למעט כמפורט בסעיפים
 3.1.2ו 3.1.4-בפרק  3לתשקיף ובסעיף  6.4בפרק  6לתשקיף.
 . 5חלוקת דיבידנדים
בשנתיים שקדמו למועד דוח זה ,החברה לא חילקה דיבידנדים או הכריזה על
. 5.1
דיבידנדים.
נכון למועד דוח זה ,לא קיימות מגבלות חיצוניות שהשפיעו או עשויות להשפיע על
. 5.2
האפשרות לחלוקת דיבידנדים על ידי החברה ,למעט אלו הקבועות בדין.
. 5.3
. 5.4

נכון למועד דוח זה ,אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים .
נכון למועד דוח זה ,אין לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה (כהגדרת מונח זה בסעיף
 302לחוק החברות).
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חלק שני -מידע אחר
 . 6מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה (באלפי ש״ח)

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות רגילות
הוצאות (הכנסות) מימון נטו
הוצאות מיסים
הפסד לשנה

סך הנכסים
סך ההתחייבויות

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2020
2021
3,830
11,028
2,157
8,860
5,987
19,888
()273
1,054
5,714
20,942
ליום  31בדצמבר
2020
2021
3,769
21,309
6,500
10,103

למידע נוסף ולהסברים בדבר תוצאותיה הכספיות והמצב הכספי של החברה ,ראו את הדוחות
הכספיים וסעיף  2לדוח הדירקטוריון המצ"ב בפרק ב' לדוח זה להלן ("דוח הדירקטוריון").
 . 7סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
למיטב ידיעת החברה ,להלן פרטים עיקריים אודות הסביבה המאקרו כלכלית ,שהחברה
סבורה ,כי עשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות או על ההתפתחויות
בתחום פעילותה.
התפשטות נגיף הקורונה
. 7.1
בתחילת שנת  ,2020החלה להתפשט ברחבי העולם המגיפה לה גורם נגיף הקורונה
( ,)COVID-19אשר הוכרזה בידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית ("משבר
הקורונה" או "הנגיף" או "המגיפה" ,לפי העניין) .התפרצות המגיפה ואי הוודאות
באשר לקצב התפשטותה ,למשך הזמן שיידרש להתמודדות עם המגיפה ולמשך הזמן
שיידרש לתהליך החזרה לשגרה ,הביאו למשבר כלכלי עולמי.
בסוף שנת  ,2020החלו מדינות רבות ,בכללן אנגליה ,ארה"ב וישראל ,במאמצי חיסון
האוכלוסייה כנגד הנגיף .הצלחת מהלכי החיסון עשויה להשפיע באופן חיובי על
כלכלות העולם.
המחצית הראשונה של שנת  ,2021התאפיינה ,בראשיתה ,בהמשך השפעת המגיפה ,תוך
החרפה בגל התחלואה ביחס לקודמיו .בהמשך ,בפרט במהלך הרבעון השני של שנת
 ,2021על ר קע הצלחת מבצע החיסונים וירידת התחלואה ,נפתח המשק ,אך בראשית
הרבעון השלישי של שנת  ,2021החלה עלייה משמעותית במקרי ההדבקה בנגיף
בישראל ובעולם ,זאת ,בין היתר ,בשים לב להתפתחותן של מוטציות של הנגיף (כגון
 ,)Variant Deltaאשר ,ככל הנראה ,מציגות עמידות ויכולות הד בקה גבוהות ומורידות
את אפקטיביות החיסונים הקיימים במניעת הידבקות בנגיף .מדינת ישראל פעלה
במבצע לחיסון האוכלוסייה בחיסון שלישי ( )Boosterבמטרה להגביר את אפקטיביות
החיסון מפני הנגיף  ,ומסתמן כי החיסון השלישי כאמור בלם את התפשטותן של
מוטציית ה Variant Delta -בישראל .במהלך הרבעון הרביעי של שנת  ,2021החלה
עלייה משמעותית במקרי ההדבקה בנגיף בישראל ובעולם ,זאת ,בין היתר ,בשים לב
להתפתחותן של מוטציית ה"-אומיקרון" .מדינת ישראל פעלה במבצע לחיסון חלק
מהאוכלוסייה בחיסון רביעי ( )Boosterבמטרה להגביר את אפקטיביות החיסון מפני
הנגיף.
התפשטות הנגיף מהווה אירוע חריג בקנה מידה עולמי ,אשר משפיע על תחומים שונים
באופן דינמי ,מתהווה ובלתי צפוי .החברה פועלת מול ספקים ברחבי העולם .ההגבלות
השונות שהוטלו בעקבות התפשטות הנגיף (חובת בידוד ,הגבלת תנועת אזרחים בין
מדינות במרחב הציב ורי ובמעבר בין מדינות ,לרבות סגירת קווי טיסה ,וסגירת
שווקים) ,עלולות להקשות על ההתנהלות השוטפת ,על התקשורת בין החברה לספקיה
ואף ליצור עיכובים בתהליכי התכנון ,הפיתוח והייצור של מוצרי החברה וכן באספקת
חלפים מספקי החברה מחו"ל .להערכת החברה ,נכון למועד דוח זה ,אין כל ודאות
ביחס להיקף ההשפעה הצפוי על המשק לאור המשך התפתחות משבר הקורונה,
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ובכלל זה ,בין היתר ,מצב השווקים ,הכלכלה העולמית ,היקפי האבטלה ,היקפי
הצריכה הפרטית והתעשייתית ,החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי,
וכן התפרצות נוספת של הנגיף .השפעות רוחבי ות כאמור (אם וככל שתתממשנה ,כולן
או חלקן) עלולות להשפיע על עסקי החברה ותוצאותיה ,לרבות באופן מהותי ,ואין
באפשרות החברה להעריך אם תהיה פגיעה כאמור ומה יהיה היקפה.
המגבלות השונות וסגירת הגבולות בין מדינות במהלך משבר הקורונה הביאה לפגיעה
משמעותית בשרשרת הלוגיסטית באספקת מוצרים מיצרנים או מפיצים על י די
מזמיניהם (ביניהם החברה) ובכלל בהיקף הפעילות התעופתית ,השינוע הימי והשילוח
הבינלאומי ,ואף במדינות מסוימות עד כדי השבתה מוחלטת של הפעילות ברמה
היומית .כתוצאה מכך ,נגרמה עלייה במחירי השינוע והמשלוחים בעולם ונוצרו
עיכובים במשלוח המוצרים למזמיניהם (ביניהם לחברה) .כמו כן ,נתגלו קשיים במילוי
חוזים של מוצרים על ידי ספקים שבין היתר היו בסגר ולא סיפקו סחורה חודשים
רבים .נכון למועד דוח זה ,פתיחת הסגרים בעולם באופן זמני וחוסר הוודאות בהמשך,
לרבות ביחס למגבלות השונות ול סגירת הגבולות מייצרת לחץ בייצור וריבוי הזמנות
אצל יצרנים -דבר הגורם להאטה משמעותית באספקת המוצרים למזמיניהם (ביניהם
החברה).
נכון למועד דוח זה ,לאור המגבלות על רקע משבר הקורונה שהוטלו עד כה והשיבושים
בשרשראות האספקה של חומרי הגלם למוצרי החברה ,חלו עיכובים מסוימים בלוחות
הזמנים של פיתוח מוצרי החברה .להערכת החברה ,לאמור לעיל לא היו השלכות
מהותיות על פעילותה ,וזאת בעיקר לאור היותה חברת מחקר ופיתוח .עוד יצוין ,כי
נכון למועד דוח זה  ,החברה לא חוותה קשיים מהותיים בהתקשרויותיה מול קבלני
משנה ,נותני שירותים וספקים בישראל ו מחוצה לה ,בקשר עם אספקת חומרי גלם
למוצריה .ככל שימשכו העיכובים ויוחרפו השיבושים כאמור לעיל ,להערכת החברה,
עלולה להיות לכך השפעה מהותית על לוחות הזמנים של פיתוח מוצריה.
החברה ממשיכה ותמשיך לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בקשר עם הנגיף
ובוחנת מעת לעת את ההשלכות על פעילותה .נכון למועד דוח זה ובשל חוסר הוודאות
באשר למשך הזמן בו תימשכנה ההשלכות עקב משבר הקורונה ,אין באפשרות החברה
להעריך את מלוא ההשפעה כאמור על פעילותה העתידית ,בייחוד החל מהשלב שבו
החברה תתחיל בייצור סדרתי .מטבע הדברים ,מדובר באירוע דינמי ,מתהווה ובלתי
צפוי ,אשר אינו בשליטת החברה .המשך התפשטות הנגיף או עצירתו ,צמצום
התחלואה ,בין היתר ,בעקבות חיסונים לנגיף שאושרו לאחרונה על ידי רשויות
רגולטוריות ,והתחלה של חיסון האוכלוסייה במדינות מסוימות בעולם והחלטות של
מדינות ורשויות רלוונטיות בעולם ורמת תמיכתן במשק ,עשויות להשפיע כאמור על
החברה ותוצאותיה הכספיות.
לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון בפעילות החברה ,לרבות השלכות משבר הקורונה
זה ,ראו סעיף  33להלן.

. 7.2

יובהר ,כי ההנחות ,ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת נגיף הקורונה
על פעילות החברה הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים מידע צופה פני עתיד,
המבוססים על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של החברה,
נכון למועד דוח זה  .השפעות הנגיף בפועל ,ככל שתהיינה ,עשויות להיות שונות
מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה.
העימות הצבאי בין רוסיה לאוקראינה
במהלך שנת  ,2021רוסיה תגברה את כוחותיה הצבאיים בגבול אוקראינה .המתיחות
בין המדינות היא סביב החששות של רוסיה מהתקרבות אוקראינה למדינות המערב,
ואולי אף הצטרפות עתידית לברית נאט"ו ,וכן סביב מעמדם של אזורים עם אוכלוסייה
פרו-רוסית במזרח המדינה .המתיחות גברה בתחילת שנת  2022ובסוף חודש פברואר
 2022הצבא הרוסי פלש לאוקראינה והחל עימות צבאי בין רוסיה לבין אוקראינה
("העימות ") ,שהוביל ,בין היתר ,להטלת סנקציות על רוסיה ולתגובות שונות בשוקי
ההון .בשלב זה ,קשה לאמוד את כלל ההשפעות הגלובליות והמקומיות ,לטווח הקצר
ולטווח הארוך ,בכל הקשור לעימות.
למועד פרסום הדוח ,לחברה אין פעילות משמעותית עם השוק הרוסי ו/או השוק
האוקראיני .עם זאת ,לאור העובדה שרוסיה מהווה את מקור הגז העיקרי של אירופה,
מחירי הגז האמירו בכ 50%-לעומת המחירים עובר לעימות.
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להערכת החברה ,לעימות לא תהיה השפעה משמעותית ישירה בעתיד הנראה לעין על
פעילותה ,אך נכון למועד פרסום הדוח ,אין ביכולתה להעריך את אופיין והיקפן של
השפעות עתידיות ,ככל שתהיינה ,על השווקים בהם היא פועלת ,על לקוחותיה וספקיה,
ובכלל זה בכל הקשור לאי הוודאות השוררת בשוק האנרגיה .החברה תמשיך לעקוב
אחר התפתחות העימות ותעדכן ככל שיהיה בכך צורך.

. 7.3

יובהר ,כי ההנחות ,ההערכות והנתונים המפורטים לעיל בדבר השפעת העימות על
פעילות החברה הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים מידע צופה פני עתיד,
המבוססים על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של החברה,
נכון למועד דוח זה .השפעות העימות בפועל ,ככל שתהיינה ,עשויות להיות שונות
מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה.
כלכלה ירוקה כחלק מהתמודדות עם משבר הקורונה
השילוב של מדיניות פיסקלית ומוניטרית מרחיבות יוצר סביבה מאקרו כלכלית
התומכת ומעודדת השקעות בתשתיות בכלל ,ותשתיות ירוקות בפרט.
כחלק מתהליך השיקום העולמי ,בין היתר ,כתוצאה ממשבר הקורונה ,מדינות
וארגונים רבים אימצו תכניות חילוץ ירוקות הכוללות השקעות סביבתיות :הOECD -
קורא לשילוב צעדים סביבתיים בתכניות החילוץ הכלכליות ומדגיש את ההזדמנויות
הטמונות בהשקעות ירוקות לטווח הארוך ,במסמך שפרסם בחודש אוקטובר ;3 2020
הבנק העולמי ( )World Bankקרא בסוף חודש מרץ  2020לממשלות בכל העולם להכין
תכניות תימרוץ ירוקות למשק ( ,)framework Stimulus Greenלהצמחת הכלכלה ;4
סוכנות האנרגיה הבינלאומית ( )IEA- International Energy Agencyוקרן המטבע
הבינלאומית ( ,)IMF- International Monetary Fundפרסמו מסמך בחודש יוני 2020
הקורא לממשלות לאמץ תכנית תלת -שנתית לשיקום ועידוד הצמיחה לעשורים קדימה
באמצעות השקעה ומעבר לאנרגיות ירוקות  ;5הפורום הכלכלי העולמי ( The World
 )Economic Forumקרא גם הוא בסוף חודש מרץ  2020לעצב מחדש כלכלות ,כך
שיהיו מוכוונות השקעות ירוקות ושמירה על האקלים .6

לאור כוונת החברה לפעול בארה"ב ובגרמניה (כמפורט לעיל) ,שינויים במצב הכלכלי בארה"ב
ע שויים להשפיע על פעילות החברה באופן מהותי כמפורט להלן:
הסביבה המאקרו כלכלית בארה"ב 7
. 7.4
כלכלת ארה"ב ,מהכלכלות הגדולות והמפותחות בעולם ,מהווה כ 14%-מהתוצר
העולמי ,ועל אף שאוכלוסייתה מהווה כ 5%-מאוכלוסיית העולם ,הכנסתה עומדת על
כ 20%-מההכנסה העולמית הכוללת  .8נוסף על גודלה של כלכלת ארה"ב כאמור ,יש
בשינויים במדיניות הפיסקלית ,במבנה המס ובהשקעה המאסיבית בתשתיות ,אשר
התחוללו כולם בשנים האחרונות ,להביא לצמיחה נוספת של כלכלתה לטווח הארוך.
בתוך כך ,לאחר מספר שנות קיפאון בהן עמדה ריבית הבנק הפדרלי על  ,0.25%הועלתה
הריבית בהדרגה ,עד שהבנק המרכזי בארה"ב הפחית את הריבית מרמה של -1.5%
 1.75%לרמה של  ,0.25%-0.0%לאור משבר הקורונה.
בעשור האחרון דומה ,כי ארה"ב נהנית מירידה עקבית וחדה בשיעורי האבטלה ,אשר
חזרו לשיעורים הנמוכים של תקופת טרום משבר האשראי בשנת  ,2008של ( 3.5%נכון
לחודש פברואר  ,)2020אלא שמשבר הקורונה הביא לגידול באבטלה לשיעור של כ-
( 6.7%נכון לחודש נובמבר  .)2020יחד עם התמתנות עולמית בהיקף משבר הקורונה,
ירד שיעור האבטלה בארה״ב לשיעורים דומים לאלו טרום משבר הקורונה והוא עומד,
נכון לחודש דצמבר  2021על שיעור של כ.9 3.9%-

3
4
5
6
7
8
9

ראו בכתו בתhttps://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136201-ctwt8p7qs5&title=Making-the- :
_Green-Recovery-Work-for-Jobs-Income-and-Growth
ראו בכתובתhttps://blogs.worldbank.org/climatechange/thinking-ahead-sustainable-recovery- :
covid-19-coronavirus
ראו בכתובתhttps://www.iea.org/reports/sustainable -recovery :
ראו בכתובתhttps://www.weforum.org/agenda/2020/03/a-green-reboot-after-the-pandemic :
יצוין ,כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע האמור להלן ,שהינו מידע פומבי שפורסם.
הנתונים בדבר הכנסתה של ארה"ב ביחס לשאר העולם נלקחו מאתר משרד נציב הסחר של ארה"ב ( Office of the
 ,)United States Trade Representativeשכתובתו.https://ustr.gov :
הנתונים נלקחו מתוך אתר האינטרנט של  ,United States Department of Laborשכתובתו:
.https://data.bls.gov/timeseries/lns14000000
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במסגרת המהלכים שבוצעו בארה"ב בקשר עם משבר הקורונה ,הבנק המרכזי בארה"ב
הפחית את הריבית מרמה של  1.75%-1.5%לרמה של  ,0.25%-0.0%תוך הרחבה
כמותית חסרת תקדים ,ואף יישם לראשונה תכנית רכישות אגרות חוב קונצרניות,
לרבות כאלה שמתחת לדירוג השקעה .לאחר שנתיים בהן הבנק המרכזי בארה״ב נקט
מדיניות הרחבה כמותית ,אשר כללה הדפסת כסף ,רכישת אג״ח ממשלתיות
וקונצרניות ושמירה על שיעורי ריבית נמוכים ,חלה עלייה משמעותית בשיעור
האינפלציה בארה״ב .לאור זאת ,בחודש מרץ  ,2022הכריז הבנק המרכזי בארה"ב על
העלאת הריבית לרמה של  0.5%-0.25%וכן כי בכוונתו להמשיך ולהעלות ריבית 6
פעמים נוספות עד לשיעור של כ 2%-בתום שנת  .2022בנוסף ,הכריז הבנק המרכזי
בארה״ב על שינוי מדיניות במטרה לצמצם את מאזן הבנק המרכזי בארה"ב ,הכולל
נכסים בסך של כ 9-טריליון דולר ארה"ב.
רגולציה בארה"ב
למיטב ידיעת החברה ,השימוש במערכות ה CHP-הינו בעדיפות גבוהה בממשל
בארה"ב ,בין היתר ,על ידי מחלקת האנרגיה של ארה"ב ( US DOE- United States
"( )Department Of Energyה .)"DOE-כמו כן ,ה EPA-יזם את תכנית ה,CHP-
ליצירת רשת של בעלי עניין בקידום הטכנולוגיה מתוך כוונה להפחית משמעותית
פליטות גזי חממה ושימוש בפחם .10
עם כניסת הממשל החדש בראשות הנשיא ביידן פרסם הבית הלבן בארה"ב תקנונים
חדשים ( )executive actionsלהורדת פליטות גזי חממה ומיצוב ארה"ב כמובילה
עולמית באנרגיה ירוקה  .11להערכת החברה ,הפוטנציאל הקיים בתקנונים החדשים
כאמור לעיל ,עשוי לתרום לביקושים העתידיים למוצרי החברה ולהגברת אמון
המשקיעים בתחום הפעילות בו פועלת החברה ככלל ,ובחברה בפרט.
יצוין ,כי הערכות החברה לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד ,והקוראים מופנים
לאזהרה ברישא פרק זה לעיל.
הסביבה המאקרו כלכלית באירופה ובאיחוד האירופאי
כלכלת אירופה הינה השלישית בגודלה בעולם ,מהווה כ 15.6%-מהתוצר העולמי ,וזאת
על אף שאוכלוסייתה מהווה כ 6.9%-מאוכלוסיית העולם  .12בעקבות משבר הקורונה,
חלה ירידה משמעותית בפעילות הכלכלית ,אך ברבעון השלישי של שנת  ,2020השוק
האירופאי התאושש עם עלייה משמעותית בשיעור של כ 11.5%-בתוצר הלאומי .יחד
עם התמתנות עולמית בהיקף משבר הקורונה ,חזר שיעור הצמיחה של האיחוד
האירופי לרמות טרום משבר הקורונה ,באופן שבו ברבעון השלישי של שנת ,2021
נרשמה צמיחה של כ 2.3%-בתוצר הלאומי .13
רגולציה באירופה ובאיחוד האירופאי
הרגולציה החלה על אנרגיות מתחדשות במדינות האיחוד האירופאי מתפתחת בשנים
האחרונות .מדינות האיחוד האירופי מגדילות בעקביות את חלקן של האנרגיות
המתחדשות וקובעות יעדים לשם עמידה בכך.
נכון למועד דוח זה  ,יעד האיחוד האירופי לייצור חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשת
מסך האנרגיה הכוללת עומד על  32%עד לשנת  .14 2030האיחוד האירופי השיק בחודש
דצמבר  2019את ה ,European Green Deal-שמהווה חלק מרכזי בתכניות השיקום
של כלכלת אירופה לאחר משבר הקורונה :הזרמת תקציבי עתק בסך של  750מיליארדי
אירו וצעדים שייצרו לפחות מיליון משרות חדשות .15

ראו בכתובתhttps://www.epa.gov/chp/about-chp-partnership#two :
ראו בכתובתhttps://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/27/fact -sheet- :
president -biden-takes-executive-actions-to-tackle-the-climate-crisis-at-home-and-abroad-create/jobs-and-restore-scientific-integrity-across-federal-government
ראו בכתובת:
https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_en#how-big-is-the-eu-economy
ראו בכתובתhttps://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy -finance/ip144_en_1.pdf :
ראו בכתובת:
https://eur-lex.europa.eu/l egal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
ראו בכתובתhttps://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en :
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בתוך כך ,בשנת  2019אושרה דירקטיבת האיחוד האירופאי העוסקת בייצור חשמל
מאנרגיות מתחדשות (  )Renewable Energy Directive EU/2018/2001ועודכנה
מדיניות האנרגיה של האיחוד האירופי לצורך עמידה ביעדי הסכם פריז לעניין הפחתת
פליטת גזי חממה ומעבר לאנרגיות מתחדשות .בנוסף ,פורסמו יוזמות שאפתניות לשנת
 2050הכוללות יעד של הימנעות כוללת מפליטת גזי חממה  .16להערכת החברה,
הפוטנציאל הקיים בדירקטיבה החדשה כאמור לעיל ,עשוי לתרום לביקושים
העתידיים למוצרי החברה ולהגברת אמון המשקיעים בתחום הפעילות בו פועלת
החברה ככלל ,ובחברה בפרט.
בחודש פברואר  ,2022נציבות האיחוד האירופי הודיעה ,כי החל משנת  2023ותחת
תנאים הקשורים להיקפי פליטות פחמן דו-חמצני לקילו-וואט שעה ,היא תכלול את
השימוש בגז טבעי ואנרגיה גרעינית כחלק מהשקעות ה"-ידידותיות לסביבה" ,זאת
במטרה להאיץ את היציאה ממקורות אנרגיה מזיקים יותר ,כמו פחם ,אשר תוביל
לעבר שימוש במקורות אנרגיה דלים בשחרור פחמן דו-חמצני  .17להערכת החברה,
הפוטנציאל הקיים באמור לעיל ,עשוי לתרום לביקושים העתידיים למוצרי החברה
ולהגברת אמון המשקיעים בתחום הפעילות בו פועלת החברה ככלל ,ובחברה בפרט.
יצוין ,כי הערכות החברה לעיל מהוות מידע צופה פני עתיד ,והקוראים מופנים
לאזהרה ברישא פרק זה לעיל.
מצב כלכלי בשוקי ההון
למיתון ולאי ודאות כלכלית בשוק הישראלי או העולמי ,עשויה להיות השפעה לרעה
על יכולתה של החברה לגייס הון נוסף לצורך השלמת פיתוח מוצריה והרחבת פעילותה,
בשים לב לכך שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח ,אשר טרם ייצרה תזרים מזומנים
מספק למימון פעילותה השוטפת.
תנודות בשערי מטבע חוץ
מאחר שבכוונת החברה לשווק ולמכור את מוצריה למדינות שונות ברחבי העולם,
במטבע בינלאומי סחיר (כגון :דולר ארה"ב ואירו) ,ולאור זאת שחלק מהכנסות החברה
עתידות להתקבל מלקוחות בחו"ל ומנגד הוצאות החברה מרביתן בש"ח ,החברה
מעריכה ,כי ייתכן ותהיה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים שיחולו בשערי החליפין
של מט בעות אלו לעומת הש"ח ,ואלה עלולים להשפיע על רווחיותה בעתיד.
לאור האמור ,החברה תבחן בעתיד את האפשרויות שיעמדו לרשותה לצורך גידור
סיכונים אלו.
תנודות במחירי הגז
מאחר ונכון למועד פרסום הדוח ,מוצרי החברה יופעלו באמצעות גז טבעי ,החברה
מעריכה ,כי ייתכן ותהיה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים שיחולו במחירי הגז
הטבעי במדינות השונות  ,ואלה עלולים להשפיע על רווחיותה בעתיד.
לאור האמור ,החברה תבחן בעתיד את האפשרויות שיעמדו לרשותה לצורך גידור
סיכונים אלו.
מגבלות רגולטוריות
לפרטים אודות מגב לות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות,
ראו סעיף  27להלן.

לפירוט בדבר השוק הרלוונטי לתחום הפעילות של החברה ,ראו גם סעיף  8להלן.
יובהר ,כי ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים מידע
צופה פני עתיד ,המבוססים על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של
החברה ,נכון למועד דוח זה  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או
הצפויות על ידי החברה.

16
17

ראו בכתובת.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001 :
ראו בכתובת:
https://ec.europa.eu/info/publications/220202 -sustainable-finance-taxonomy-complementary.climate-delegated-act_en
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חלק שלישי -תיאור עסקי החברה
 . 8מידע כללי על פעילות החברה
מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
. 8.1
כאמור לעיל ,החברה מפתחת מיקרו-טורבינה רב דלקית לייצור מקומי של חשמל וחום
במבנים .תוצר המיקרו-טורבינה שהחברה מפתחת הינו חשמל וכן חום שמופק
מפעילות המיקרו-טורבינה ,אשר משמש לחימום מבנים ובכך מעלה את הנצילות
האנרגטית הכוללת.
להערכת ה ,DOE-צריכת חשמל וחום בשיטת  CHPיעילה בכ 25%-יותר מהשיטה
המסורתית (חשמל מרשת החשמל המקומית וחימום בוילר על ידי גז טבעי) ,כפי שניתן
לראות מהתרשים של משרד האנרגיה האמריקאי להלן :18

יתרונות נוספים של מערכות ה 19 CHP-הינם ,בין היתר ,הורדת ההסתברות להפסקות
חשמל ,יציבות אנרגטית ,חסכון אנרגטי והורדה משמעותית של פליטות גזי חממה.
החברה צפויה למכור את מוצריה בשווקים הרלוונטיים לתחום פעילותה ,נכון למועד
דוח זה ,בעיקר בארה"ב ובאירופה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  12להלן.
לפי דוח של מנהל המידע של משרד האנרגיה האמריקאי ( EIA- US Energy
"( )Information Administrationה )"EIA-מחודש פברואר  ,2021צריכת האנרגיה
של בניינים ומבנים מסחריים (כגון ,אך לא רק :בתי חולים ,בתי אבות ,מלונות וכו'),
תהווה את רוב הצריכה עד שנת  .20 2050למען הסר ספק ,יובהר ,כי הדוח האמור כולל
גם צרכנים פוטנציאליים ,אשר אינם מיועדים להיות לקוחות החברה.

18
19
20

ראו גםhttps://www.energy.gov/eere/amo/combined-heat-and-power-basics :
ראו גםhttps://www.energy.gov/eere/amo/benefits-combined-heat-and-power :
ראו בכתובתhttps://www.eia.gov/outlooks/aeo :
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ה DOE-מחלקת את שוק ה CHP-למספר קטגוריות על פי ההספק החשמלי של
הטורבינה /צריכה חשמלית של האתר .בעוד שרוב יצרני הטורבינות (כגון:
 ,SIEMENSג'נרל אלקטריק Caterpillar ,וכו') בנו מערכות להספקים של מעל  5מגה-
וואט ,החברה מתמקדת בקטגוריית  50קילו-וואט עד  1מגה-וואט .להערכת ה,DOE-
בארה"ב ,בקטגוריית  50קילו-וואט עד  500קילו-וואט ,קיים פוטנציאל צריכה של כ-
 26,422מגה-וואט בשנה ,ובקטגוריית  500קילו-וואט עד  1מגה-וואט ,קיים פוטנציאל
צריכה של כ 25,543-מגוואט .21

כמו כן ,ה DOE -פירט את פוטנציאל הצריכה לפי סוגי מבנים בקטגוריית  50קילו-
וואט עד  1מגה -וואט ( 130,335אתרים עם פוטנציאל צריכה של  21,099מגה-וואט
לשנה):
סוג

מבנה 22

מקבצי דיור
בתי מלון
בתי אבות
בתי חולים
בניינים מסחריים
סה"כ
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21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

 50-500קילו-וואט
פוט'
צריכה
4,824
928
199
1,177
23,999
31,127

מס'
מבנים
2,412
582
127
815
9,600
13,536

 500קילו -וואט עד 1
מגה-וואט
פוט'
צריכה
13,373
13,119
10,772
2,946
58,998
99,208

מס'
מבנים
1,003
1,615
1,279
716
2,950
7,563

סה"כ
פוט'
צריכה
18,197
14,047
10,971
4,123
82,997
130,335

מס'
מבנים
3,415
2,197
1,406
1,531
12,550
21,099

מסך
%
המבנים
בשוק בו
מתמקדת
החברה
13% 23
17% 24
70% 25
68% 26
1%27

נכון לפברואר  ,2021העלות הממוצעת של  1מגה-וואט לשעה בארה"ב הינו כ119.3-
דולר ארה"ב  .28על פי ההערכות ובהתאם לטבלה לעיל ,פוטנציאל השוק האמריקאי
שבו מתמקדת החברה הינו בהיקף כספי של כ 20-מיליארדי דולר ארה"ב בשנה.
יובהר ,כי נכון למועד דוח זה  ,אין ביכולתה של החברה כדי להעריך את נתח השוק בו
תפעל בהתאם לטבלת הנתונים שלעיל.
התפתחות בשווקים ,או שינויים במאפייני הלקוחות
פתרונות החברה משולבים עם מספר מגמות עולמיות (  )Mega Trendsבתחום
האנרגיה ,כמפורט להלן:
 . 8.2.1מבנים כגורם מזהם
לאחרונה גוברת המודעות שמבנים הינם גו רם קריטי של פליטות פחמן .בעיר
ניו-יורק (במדינת ניו-יורק) לדוגמ ה ,כ 70%-מפליטות הפחמן מקורן
ממבנים .בסוף שנת  ,2019נכנס לתוקף חוק עירוני  )Local Law( 97בעיר ניו-
יורק (במדינת ניו-יורק ,ארה"ב) לניטור פליטות של מבנים ,לרבות קנסות
כבדים  .29האיחוד האירופאי מעריך שכ 36%-מפליטות הפחמן באירופה
מקורן במבנים .30

ראו גםhttps://www.energy.gov/eere/amo/downloads/new-release-us-doe-analysis-combined-heat- :
and-power-chp-technical-potential
נתוני פוטנציאל הצריכה הינה במגה-וואט לשנה.
ראו בכתובתhttps://www.census.gov/library/visualizations/2012/econ/2012 -rhfs-infographic.html :
ראו בכתובתhttps://www.businesswire.com/news/home/20190322005383/en/The -North-American- :
Hotels-Market-to-2022-Rooms-Revenue-Analytics---Number-of-Establishments-are-Expected-toReach-81831-by-2022---ResearchAndMarkets.com
ראו בכתובתhttps://www.cdc.gov/nchs/fastats/nursing -home-care.htm :
ראו בכתובתhttps://www.aha.org/statistics/fast -facts-us-hospitals :
ראו בכתובתhttps://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=46118 :
ראו בכתובתhttps://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_grapher.php?t=epmt_5_6_a :
ראו בכתובתhttps://www1.nyc.gov/assets/buildings/local_laws/ll97of2019.pdf :
ראו בכתובתhttps://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase- :
quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
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. 8.2.2

. 8.2.3

. 8.2.4

. 8.2.5

. 8.3

התיישנות תשתית הולכת החשמל
למיטב ידיעת החברה ,ברוב העולם המערבי ,לרבות ב ישראל ,ותק תשתית
הולכת החשמל הינו מעל ל 40-שנים .שינויי האקלים ו התגברות אירועי מזג
האוויר הקיצוני יוצרים נזק מתמשך לתשתיות והפסקות חשמל תכופות .על
פי ההערכות ,עד שנת  2030תידרשנה השקעות בהיקף של מעל ל700-
מיליארדי דולר ארה"ב לצורך שימור תשתיות החשמל הנוכחיות בארה"ב .31
חדירת רכבים חשמליים
למיטב ידיעת החברה ועל פי פרסומים שונים ,בשנת  2019נמכרו כ2.1-
מיליוני רכבים חשמליים בעולם -האמור מהווה קצב גידול של כ 40%-ביחס
לשנת  ,2018ומסתכם לסך מצרפי של כ 7.2-מיליוני רכבים  .32על פי
ההערכות ,הצפי בארה"ב לבדה הינו לעלייה בביקוש העתידי של רכבים
חשמליים בכ 45%-ותידרש השקעה נוספת בתשתיות בהיקף של כטריליון
דולר ארה"ב עד לשנת .33 2050
שינוע אנרגיות מתחדשות
התיישנות תשתי ות הולכת החשמל מקשה על שינוע אנרגיות מתחדשות (רוח
ו שמש) ממקומות מרוחקים אל מרכזי הערים .להערכת החברה ,כבר
בישראל ניכרת העובדה שחברת החשמל לישראל בע"מ לא מצליחה לרכוש
ולשנע חשמל סולארי מהערבה .על פי דוח של NERC (North American
) ,Electric Reliability Corporationעד לשנת  ,2029הצפי לייצור אנרגיה
ירוקה בארה"ב יהא הספק של  330ג'יגה-וואט .34
ייצור מבוזר של חשמל וחום במבנים
לאור המגמות שפורטו לעיל ,בשנים האחרונות ,הצורך בטכנולוגיות לייצור
מקומי של חשמל עלה באופן ניכר .להערכת החברה ,טכנולוגיית ייצור מקומי
של חשמל וחום במבנים מהווה נדבך עיקרי ממכלול הפתרונות לתחום זה.
בהתאם לכך ,בחודש אפריל  ,2020פורסמו בארה"ב מגוון תמריצים של
חברות הגז השונות להתקנת מערכות  .CHPכמו כן ,לרוב המדינות בארה"ב
קיימת תכנית מענקים ותמריצים להתקנת מערכות .35 CHP

 . 8.2.6צריכת יתר של חשמל
צריכת יתר של חשמל ( )Demand Responseמהווה אתגר עולמי עקב שינויי
האקלים .כמו כן ,ה EIA-הפיץ מדיניות סדורה בנושא ,אשר כללה ,בין
היתר ,תכניות ,תמריצים ותעריפים אשר עשויים לסייע להורדת "פיקים של
צריכה"  ,36ושמכירה בתרומתן של מערכות ה CHP-למימוש מדיניות זו .37
שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית
למיטב ידיעת החברה ונכון למועד דוח זה ,טכנולוגיה תחליפית פוטנציאלית
לטכנולוגיית החברה הינה טכנולוגיה אשר עושה שימוש בתאי דלק .על אף שלמועד
דוח זה  ,להערכת החברה ולמיטב ידיעתה ,הטכנולוגיה האמורה אינה יעילה כלכלית
לייצור חשמל מקומי במבנים ,הרי שהשקעות שוטפות ופיתוח הטכנולוגיה האמורה
עשויים להפוך אותה להיות יעילה כלכלית מספיק כדי להתחרות במערכות ה.CHP-

 https://www.oliverwyman.com/ourבכתובת:
ראו
האמור,
המחקר
אודות
 31לפרטים
expertise/insights/2020/dec/energys -eleventh-hour/modernizing-aging-transmission.html
 32לפרטים ,ראו בכתובתhttps://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020 :
 https://www.oliverwyman.com/ourבכתובת:
ראו
האמור,
המחקר
אודות
 33לפרטים
expertise/insights/2020/dec/energys -eleventh-hour/modernizing-aging-transmission.html
 34לדוח האמור ,ראו בכתובת:
https://www.nerc.com/pa/RAPA/ra/Reliability%20Assessments%20DL/NERC_LTRA_2019.pdf
 35לפרטים אודות התכניות האמורות ,ראו גםhttps://www.epa.gov/chp/dchpp-chp-policies-and- :
incentives-database
 36ראו בכתובת:
https://www.energy.gov/oe/services/electricity-policy-coordination-and-implementation/state-andregional-policy-assistanc-4
 37ראו בכתובת:
https://www.energy.gov/sites/default/files/2018/01/f47/Flexible%20CHP%20Comms_01.18.18_com
pliant.pdf
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. 8.4

. 8.5

גורמי הצלחה קריטיים
בתחום פעילותה של החברה ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים ,המשפיעים
על פעילותה ומעמדה של החברה:
(א) רגולציה מחייבת -קיומה של רגולציה בתחום הפעילות הינה משמעותית להצלחת
החברה ,שכן הרגולציה המחייבת הגברה של שימוש באנרגיה ירוקה צפויה
להגדיל את הביקוש למוצרי החברה.
(ב) ציוד ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית -להערכת החברה ,הצלחתה תלויה ,בין
היתר ,בשימוש בציוד מתקדם וברכיבים שמאפשרים להפיק נצילות אנרגטית
גבוהה ועל ידי כך החזר השקעה אטרקטיבי.
(ג) מחיר -החברה סבורה ,כי לתמחור של מוצרי החברה ושירותיה (לרבות עלויות
ייצור המערכת ,התקנה ותחזוקה) ,תהא השפעה גבוהה על מידת שיתוף הפעולה
של גורמים לרכישת מוצרי החברה ושירותיה.
(ד) כוח אדם -שמירה על כוח אדם מיומן ומקצועי בתחום הפעילות הינו גורם קריטי
לאיכות ותקינות מוצרי החברה.
(ה) שיפורים וקדמה טכנולוגיים -שיפור מומחיות וידע מקצועי בטכנולוגיה חדשנית
ומתקדמת ביותר יאפשר לפתח ,לשפר ולשכלל את מוצרי החברה.
הערכותיה של החברה בדבר המענה שנותנים מוצרי החברה למי מגורמי ההצלחה
כאמור לעיל הן בגדר מידע צופה פני עתיד .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים
בידי החברה במועד דוח זה בנוגע לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ,אינם
בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש כלל או להתרחש באופן חלקי.
חסמי הכניסה והיציאה העיקריים
 . 8.5.1חסמי הכניסה העיקריים:
(א) שימוש בטכנולוגיה ייחודית -הישגים טכנולוגיים והתאמת מוצרים
בתחום פעילותה של החברה מהווים חסם כניסה חשוב .להערכת
החברה ,מתחרים אשר יבקשו להיכנס לתחום פעילותה עשויים
להיתקל בקושי ממשי מאחר וטמונה חשיבות בהגנה על טכנולוגיה
ייחודית באמצעות רישום פטנטים ושמירה על סודות מסחריים.
(ב) שיתופי פעולה עסקיים -שיתופי פעולה עם גופים אשר מספקים מוצרים
משלימים למוצרי החברה (למשל חברות הנדסה ,חברות שירותי חשמל
וחברות אספקת גז טבעי) ,יסייעו בכניסה לשווקי היעד הפוטנציאלים
והצלחת החברה בשווקים אלו.
(ג) פעילות מחקר ופיתוח ושימוש במשאבים כספיים -להערכת החברה ,כל
מתחרה חדש שיבקש להיכנס לשוק יהיה חייב לבצע פעולות מחקר
ופיתוח משמעותיות לשם פיתוח מוצריו -האמור כרוך במשאבים
כספיים משמעותיים.
(ד) ידע ,ניסיון מקצועי וקיומו של כוח אדם מיומן -פיתוח מוצרי החברה
דורש ידע ,ניסיון מקצועי מתאים ומיומנות ,וב כלל זה הבנה והכרה של
ההוראות הרגולטוריות והאסדרות החלות על תחום פעילות החברה.
 . 8.5.2חסמי היציאה העיקריים:
(א) התקשרויות ארוכות טווח -להערכת החברה ,התקשרויות ארוכות טווח
עם לקוחות תחייבנה את החברה להמשיך ולספק /לתמוך במוצרים
שלה.
(ב) אחריות למוצרים -הענקת אחריות ללקוחות בגין המוצרים עשויה
להוות חסם יציאה מתחום הפעילות.

 . 9מוצרים ושירותים
החברה מפתחת מיקרו-טורבינ ות רב דלקיות לייצור מקומי של חשמל וכן חום
. 9.1
במבנים ,אשר מבוססות על גז טבעי ביודיזל וסולר ומיועדות בעיקר לשוק מערכות ה-
 CHPבארה"ב ובאירופה ,שבה ן קיימות תשתיות מתקדמות של הובלת גז טבעי .לרוב,
התקנת המיקרו -טורבינות במבנים תתבצע במרתפי המבנים או על גגות המבנים.
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. 9.2

החברה מתמקדת בקטגוריית  50קילו-וואט עד  1מגה -וואט למבנים ,ומפתחת 2
מוצרים לקטגוריה זו:
 . 9.2.1מיקרו-טורבינה של  40קילו-וואט-שעה ("קוט"ש") ()"TG-40"( )TG-40
המוצר הראשון של החברה ,המיועד לייצור מקומי של חשמל וחום במבנים
שונים (לשם הדוגמה -בנייני מגורים המונים כ 60-80-יחידות דיור) ומתאפיין
בנצילות אנרגטית גבוהה ( כ ,)LHV 33%-שמשקלו כ 400-ק"ג ובעל פליטות
נמוכות ( .)>25 PPM

. 9.2.2

מיקרו-טורבינה של  250קוט"ש ()"TG-250"( )TG-250
המוצר מיועד לייצור מקומי של חשמל וחום במבנים שונים (לשם הדוגמה-
בנייני מגורים המונים כ 120-250-יחידות דיור) ומתאפיין בנצילות אנרגטית
גבוהה (כ ,)LHV 39%-שמשקלו כ 800-ק"ג ובעל פליטות נמוכות ( >25
.)PPM

ה TG-250-מבוסס על מנוע הליבה של ה .TG-40-עקרון הגדלת ההספק נבחן
באמצעות טכנולוגיה הידועה במנועי בוכנה וגם במנועי סילון – הוספת
( Turbo-Chargerמדגש טורבו) .שיטת הוספת ה Turbo-Charger-מתבצעת
על ידי שימוש ביחידה נפרדת על מנת שלא יהיה צורך לשנות את מנוע הליבה
וכך נחסכים משאבים רבים הדרושים לפיתוח מנוע ליבה חדש.
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. 9.3

. 9.4

. 9.5

לעניין זה ,ראו גם פרטים אודות מענקי מחקר ופיתוח ואבני הדרך לפיתוח
מוצרי החברה בסעיפים  18.4ו( 18.5-בהתאמה) להלן.
החברה מפתחת מערכת בקרה ושליטה מרחוק על המיקרו-טורבינה .המערכת
האמורה מנטרת את הנתונים של מנוע הליבה ותתי-מערכותיו ומווסתת את המשאבות
והשסתומים בהתאם לאלגוריתם .המערכת מייצרת ניתוח והתראות על תקלות
מתהוות.
למיטב ידיעת החברה ,הטכנולוגיה והידע שברשותה הינם ייחודיים ולהערכתה עדיפים
משמעותית על פני הטכנולוגיה הקיימת בתחום פעילותה .ככלל ,הייחודיות
הטכנולוגית של המוצרים של החברה נובעת ממספר תתי-טכנולוגיות ,אשר עיקריהן:
(א) טכנולוגיית קירור ייחודית של הרכיבים הפנימיים ,אשר מאפשרת למיקרו-
טורבינה לעבוד בטמפרטורות גבוהות ולהגיע לנצילות אנרגטית גבוהה יותר.
(ב) שימוש בסגסוגות-על ברכיבי המיקרו-טורבינה ,אשר מאריך את אורך החיים
ומגדיל את הנצילות האנרגטית של המיקרו-טורבינה.
(ג) מבנה מודו לרי אשר מאפשר להשתמש במחליף חום (רקופרטור) בעל נצילות
גבוהה ,אשר נרכש מ חברת "( Bosalהרקופרטור").
(ד) ארכיטקטורת מערכת פתוחה ומודולארית של המיקרו-טורבינות המאפשרת
לבצע אופטימיזציה לכל חלק בנפרד ולהגדיל את הנצילות של החלקים ולהקטין
את מפלי הלחץ .בנוסף ,הנ"ל מאפשר לתחזק ולטפל במיקרו-טורבינות בצורה
נגישה ומהירה וב כך לקצר את זמני התחזוקה ולהגדיל את הזמינות לשימוש
במוצר .כמו כן ,המודולאריות מאפשרת להתאים את המיקרו-טורבינה לסוגי
דלקים שונים וקונפיגורציות שונות ,כולל קונפיגורציות היברידיות עם מקורות
אנרגיה מתחדשות.
(ה) מרסס דלק ,אשר פותח על ידי החברה ,ו מאפשר להחליף בין דלק נוזלי לדלק גזי
באופן מיידי .הפיתוח האמור מאפשר למשתמש הקצה את האפשרות לעשות
שימוש אדפטיבי בדלקים מסוגים שונים בהתאם לזמינות ,מחיר ועוד .לדוגמה,
באירוע של רעידות אדמה באזורים מועדים ,הוראות הבטיחות מחי יבות סגירה
אוטומטית של אספקת הגז ,בעוד שמרסס הדלק הייחודי מאפשר את החלפת
הדלק הגזי ב דלק נוזלי בן רגע וללא התערבות אדם.
הערכות החברה בדבר הפוטנציאל של מוצרי החברה מהוות מידע צופה פני עתיד
ועשויות להיות שונות .אין ודאות ,כי לקוחות פוטנציאליים יעדיפו את טכנולוגיית
החברה על פני טכנולוגיות אחרות ,ואף אם יעדיפו את טכנולוגיית החברה -ייתכן ,כי
יידרש זמן לצורך הטמעתה באופן מלא בשווקים השונים בהם מתעתדת החברה
לפעול .בנוסף ,התפתחויות בתחום פעילותה של החברה עלולות להביא לפיתוח של
תחליפים לטכנולוגיה אשר מפתחת החברה ולהפחית את השימוש הפוטנציאלי
במוצרי החברה .עם זאת ,להערכת החברה ,קיימים חסמי כניסה משמעותיים בפני
מתחרים שינסו לפתח מוצרים דומים למוצרי החברה או לפתח טכנולוגיה עדיפה על
הטכנולוגיה של החברה (ראו בסעיף  8.5לעיל).
המודל העסקי של החברה
בהתאם למודל העסקי של החברה ,התקשרויות החברה עם לקוחותיה הפוטנציאליים
צפויות להתבצע בהתאם למודל המכירה שלהלן:
(א) על מנת להאיץ את החדירה לשוק בתחום פעילותה ,החברה צפויה ליישם מודל
מכירה של "אנרגיה כשירות" ,שבו הלקוחות יתקשרו בהסכם ארוך טווח עם
החברה במסגרתו ירכשו חשמל וחום המופקים על ידי מוצרי החברה שיותקנו
באתרים השונים ,וזאת ללא השקעה ראשונית על ידי הלקוחות .בהתאם לכך,
החזר ההשקעה המופיע בתרשימים מטה מתאר את החזר ההשקעה לחברה בגין
כל התקנת מיקרו-טורבינה.
(ב) החברה ושותפותיה העסקיות (קרי -חברות הגז וחברות אנרגיה מקומיות ,כפי
שתהיינה מעת לעת וככל שתהיינה) ,תממנה ,יחד עם גופים פיננסיים ,את העלויות
הכרוכות בהתקנה ובתחזוקה של מוצרי החברה ,כאשר החזר ההשקעה והמימון
כאמור יתבצע מהכנסות השימוש של הלקוחות באנרגיה.
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 . 10מוצרים חדשים
נכון למועד דוח זה  ,למעט המוצרים המפותחים על ידי החברה כאמור בסעיף  9לעיל ,החברה
אינה מפתחת מוצרים נוספים .החלטת החברה לגבי פיתוח מוצרים חדשים במהלך שנת 2022
ואילך (אם וככל שהחברה תחליט כאמור) ,תיקבע ,בין היתר ,בהתאם למשאבים הכספיים
העומדים לרשותה ,בהתאם לצרכיה וכן בהתאם לצרכי השווקים השונים בהם פועלת החברה
ובהם תבחר לפעול בעתיד.
 . 11לקוחות
נכון למועד דוח זה  ,החברה נמצאת בשלב המעבר מתהליכי המחקר והפיתוח לייצור המוצר
הראשון  .TG-40אי לכך ,אין לחברה לקוחות .להערכת החברה ,התקשרויות עם לקוחות
בתחום פעילותה של החברה צפויות להתבצע בעיקר מול לקוחות קבועים (כגון :בתי אבות,
מקבצי דיור ,בנייני משרדים ,בתי חולים ,מלונות וחוות שרתים) ,איתם יתקיימו קשרים
עסקיים ארוכי טווח המבוססים בעיקר על הסכמי מסגרת רב-שנתיים.
לפרטים אודות התקשרות במזכר הבנות עם לקוח פוטנציאלי ראשון ובדבר התקשרות בהסכם
עם לקוח ,ראו סעיפים  3.6.2ו 3.7-לעיל (בהתאמה).
להערכת החברה ועל פי ה ,DOE-היתרונות העיקריים של מערכות ה CHP-לאותם לקוחות
פוטנציאליים  38הם :הורדת ההסתברות להפסקות חשמל ,יציבות אנרגטית ,חסכון אנרגטי
והורדה משמעותית של פליטות גזי חממה.
להערכת החברה ,מבחינת חברות האנרגיה השונות וה DOE-וה ,EPA-למערכות ה,CHP-
יתרון משמעותי נוסף הינו ב הורדת עומסים ( )peak shavingעל מערכות החשמל הקיימות
ואפשרות מכירת חשמל לרשת במודל  .Flexible CHP39במחקר שערכה ה DOE-בנושא
פוטנציאל יישום המודל האמור בקליפורניה (ארה"ב) ,40זוהו היתרונות שלהלן :חיסכון בטווח
של  131-265מיליוני דולר ארה"ב בשנה של תחזוקת רשת החשמל והעלאת יכולת ייצור החשמל
בטווח של  79-106מיליוני דולר ארה"ב בשנה (ללא השקעה בתחנות חשמל).
 . 12שיווק והפצה
למועד דוח זה ,החברה התקשר ה בהסכמים כדלקמן:
 . 12.1הסכמים עם שותף אסטרטגי במדינת ניו-יורק (ארה"ב) ,לצורך פרויקט פיתוח ,ובכללו
השגת אישורים רגולטוריים (לעניין זה ,התקנים הבינלאומיים העיקריים ,אשר
רלוונטיים לפעילות החברה ,ראו סעיף  27.1להלן) והקמת אתר הדגמה .לפרטים
נוספים אודות הפרויקט וההסכמים כאמור ,ראו סעיפים (18.4ב) ו 28.2-להלן.
 . 12.2מזכר הבנות עם סופרגז ,להתקשרותן בהסכם הפצה בלעדי להפצת מוצרי החברה
בשטחי מדינת ישראל .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  29.2להלן.
 . 12.3מזכר הבנות עם סופר סטורס בע"מ ("סופר סטורס ") ,להתקשרותן בהסכם הטמעת
המיקרו-טורבינה מול  Caterpillar Inc.העולמית וכלל חברות הבנות של Caterpillar
 Inc.ברחבי העולם (" ,)"Caterpillarלרבות בהיבט של הפצה של המיקרו-טורבינה
בעולם .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  29.3להלן.
החברה ממשיכה לפעול ליצירת קשרים עם שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים נוספים (בעיקר
עם חברות שירותי אנרגיה וחברות גז) בשווקים השונים הרלוונטיים לתחום פעילותה ,לצורך
קידום ,שיווק והפצה של מוצריה בשווקי היעד .בעתיד ,החברה שואפת להקים זרועות
מקומיות ברחבי העולם ,אשר תפעלנה לשיווק ולהפצת מוצריה וכן תספקנה שירותי תחזוקה
ללקוחות החברה באזור פעילותם.
ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים מידע צופה פני
עתיד ,המבוססים על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של החברה,
נכון למועד דוח זה  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות
על ידי החברה.

38
39

40

ראו בכתובת.https://www.energy.gov/eere/amo/benefits-combined-heat-and-power :
ראו בכתובת:
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/01/f47/Flexible%20CHP%20Comms_01.18.18_compli
.ant.pdf
ראו בכתובת:
https://www.energy.gov/sites/prod/files/2018/01/f47/Flexible%20CHP%20Comms_01.18.18_c
.ompliant.pdf
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 . 13צבר הזמנות
למועד דוח זה  ,החברה נמצאת בשלב המעבר מתהליכי המחקר והפיתוח לייצור המוצר הראשון
 .TG-40אי לכך ,אין לחברה צבר הזמנות .
 . 14תחרות
למיטב ידיעת החברה ,המתחרה המשמעותית העיקרית בקטגוריית  50קילו -וואט עד  1מגה-
וואט הינה  ,Capston Green Energy Corporationשלמיטב ידיעתה חברה ,הוקמה בשנת
 2000וניירות ערך שלה רשומים למסחר בנאסד"ק ( NASDAQ- National Association of
"( )Securities Dealers Automated Quotationsנאסד"ק" ו"-קפסטון" ,בהתאמה) ,ופעילה
בעיקר בארה"ב .להערכת החברה ,בשנים האחרונות ,השוק הרלוונטי לתחום פעילותה לא ראה
בעבר ערך משמעותי בייצור מקומי של אנרגיה ,דבר שהתבטא בחדירה איטית לשוק האמור
והשקעות עתק בטכנולוגיה (מעל לסך של  1מיליארד דולר ארה"ב) שבאותה תקופה לא הייתה
בשלה דיה.
להערכת החברה ,היתרון התחרותי של החברה מול המתחרה המשמעותית נובע בעיקר
מהמפורט להלן:
(א) נצילות אנרגטית גבוהה  LHVבשיעור של  39%אל מול שיעור של  TG-250( 33%לעומת
המוצר המקביל של קפסטון -ה;)C-200-
(ב) בכפוף לתהליך מקדמי של בדיקת היתכנות -הרכש וההתקנה של מוצרי החברה יהיה קצר
באופן משמעותי ,כמו גם עלויות התקנה ותחזוקה תהיינה נמוכות יותר;
(ג) ביחס ל TG-250-של החברה ,לעומת המוצר המקביל ה C-200-של קפסטון ,משקל נמוך
כ 800-ק"ג מול  6,000ק"ג ,בהתאמה (מאפשר התקנה על גגות של מבנים);
(ד) יכולת עבודה מקבילית (זמן אמת) עם מספר דלקים;
(ה) לחברה ו/או לשותפותיה העסקיות (קרי -חברות הגז וחברות אנרגיה מקומיות ,כפי
שתהיינה מעת לעת וככל שתהיינה) צפויה להיות שליטה ובקרה מתוחכמת מרחוק במוצרי
החברה.
לפרטים נוספים אודות מוצרי החברה ,ראו סעיף  9.2לעיל.
להערכת החברה ,המגמה בשנים הקרובות הינה עלייה משמעותית במודעות בקרב כלל הציבור,
מוסדות ורשויות למוצרי אנרגיה נקייה ,ובכלל זה הגברת רגולציה שתעודד מוצרים חלופיים
מבוססי אנרגיה שאינה נקייה .לפיכך ,מעריכה החברה ,כי הביקוש למוצריה יגדל ,אולם מנגד,
עשויה לגדול גם התחרות בשל כניסת גופים נוספים לתחום ,בין באמצעות מוצרים שיפעלו על
בסיס דומה למוצרי החברה והן ב מוצרים ,אשר יפעלו באופן שונה לצורך השגת אותה המטרה.
לתחרות עשויה להיות השלכה על המחיר של מוצרי החברה ,אשר עשויה להביא להפחתה ברווח
עתידי ,וכן תחרות מוגברת על כניסה לשוק היעד.
היתרונות העיקריים של מוצרי החברה ,כמפורט בתמצית בסעיף זה וכן כאמור בסעיפים  8ו-
 11לעיל  ,אשר יאפשרו לה להתמודד עם התחרות בשוק ,הינם הפחתת עלויות החשמל ,הקטנת
עלויו ת החימום ,עמידות מהפסקות חשמל מחברת החשמל ,הורדת פליטות גזי חממה ,עלויות
התקנה נמוכות של המערכת ,יכולת עבודה במקביל עם כמה סוגי דלקים ונצילות אנרגטית
גבוהה.
לפרטים אודות הדרכים להתמודדות עם התחרות ,ראו סעיף  8.4ו 8.5-לעיל וכן סעיפים 31 ,29
ו 32-להלן.
תחליפים למוצרי החברה
תחליף למוצרי החברה הינו גנרטור שריפה פנימית ,אשר מאופיין בעבודה רועשת ומזהמת יותר
מאשר טורבינות גז ,אשר דורשת אמצעים מיוחדים להשתקה וטיפול בגזי הפליטה ,בין היתר,
על מנת לעמוד בתקנים המחמירים של מבני מגורים -אמצעים אשר מפחיתים משמעותית את
נצילות הגנרטור האמור .בנוסף הגנרטור האמור מחייב תחזוקה בתדירות גבוהה יותר מאשר
המיקרו-טורבינות שהחברה מפתחת.
ישנם מספר יצרנים של גנרטורים כאמור ,לרבות חברות שמסבות מנוע קונבנציונלי .כמו כן,
להערכת החברה ,קיימים מספר יצרנים שמפתחים גנרטורים בקטגוריית  400קילו-ואט עד 4.3
מגה-וואט.
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למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח זה ,מערכות אלו מוכוונות בעיקר למבני תעשיה ולא
ללקוחות הפוטנציאליים של החברה ו/או לשוק הרלוונטי לתחום פעילותה ,היות והחום
שמיוצר על ידי גנרטור שריפה פנימית נמוך משמעותית מטורבינת גז ,ולכן הכדאיות הכלכלית
ללקוחות הפוטנציאליים של החברה ו/או לשוק הרלוונטי לתחום פעילותה הינה נמוכה.
אין מן הנמנע ,כי מי מתחרותיה של החברה עלולה להסב את מערכותיהן ,כך שאלו תותאמנה
ללקוחות הפוטנציאליים של החברה ו/או לשוק הרלוונטי לתחום פעילותה.
 . 15עונתיות
לעונתיות אין השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות בשלב זה.
כמו כן ,לאור העובדה ,כי החברה עודנה בשלבי המחקר והפיתוח של מוצריה כמפורט לעיל,
החברה אינה יכולה להעריך את השפעת העונתיות על הצריכה של החשמל והחום שיספקו
מוצריה.
יובהר ,כי ההנחה לעיל הינה הערכה ואומדן ומהווה מידע צופה פני עתיד (כהגדרת המונח
בחוק ניירות ערך) ,המבוססים על מידע הקיים לחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של
החברה ,נכון למועד דוח זה .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או
הצפויות על ידי החברה.
 . 16כושר ייצור
למועד דוח זה ,החברה נמצאת בשלב המעבר מתהליכי המחקר והפיתוח לייצור המוצר הראשון
 .TG-40לחברה מרכז הנדסה בפתח-תקוה שבו ,בין היתר ,קיימים מתקני בחינה ,בהם מבצעת
החברה הרצה והרכבה של אב טיפוס למיקרו-טורבינות ("מרכז ההנדסה") .במרכז ההנדסה
מתבצעות גם פעילויות פיתוח של גרסאות עתידיות למוצרי החברה.
החברה מנהלת משא ומתן עם תעשיות בית-אל להתקשרות בהסכם לפיו ,בנוגע לייצור סדרתי
של המיקרו-טורבינות .להערכת החברה ,כושר הייצור בשנים הראשונות צפוי לעמוד על כ200-
מערכות בשנה ובהמשך לגדול לכ 1,500-מערכות בשנה .בנוסף ,לתעשיות בית-אל יכולת להרחיב
את תשתית הייצור שלה ולשלב רובוטיקה בתהליכי הייצור ,ככל שיידרש .לפרטים נוספים ,ראו
סעיף  29.1להלן.
החברה התקשרה עם סופר סטורס ,במזכר הבנות מחייב להטמעת המיקרו-טורבינה מול
 , Caterpillarבין היתר ,בהיבט של ביצוע פעילות הייצור של המיקרו-טורבינה עבור החברה.
לפרטים נוספים ,ראו סעיף  29.3להלן.
 . 17רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
נכון למועד דוח זה ,לחברה אין רכוש קבוע ,למעט מחשבים ,מכונות וציוד הרכבה ובדיקה
הנמצאים במרכז ההנדסה ,וזאת בסכומים שאינם מהותיים.
כמו כן ,נכון למועד דוח זה ,התקשרה החברה בהסכם שכירות לשכירת משרדיה שבפתח-תקוה,
בסכום שאינו מהותי.
 . 18מחקר ופיתוח
 . 18.1החברה הינה חברת מחקר ופיתוח ומח זיקה באישור מרשות החדשנות להיותה חברת
מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה (ראו סעיף  1.5בפרק  1לתשקיף וראו
סעיף  2.7.3בפרק  2לתשקיף).
 . 18.2החברה עוסקת במחקר ופיתוח ומשקיעה משאבים באופן תדיר ,לצורך פיתוח מוצרים
חדשים ולצורך פיתוח שיפורים למוצריה הקיימים .פיתוח רכיבי המפתח הנדרשים
למוצרי החברה מתחיל בשלבי ניתוח הקונספט ,ממשיך לשלבי ההיתכנות של הרכיבים
המזוהים כדורשי היתכנות ,ממשיך לאחר מכן לשלב התכנון הראשוני עם מספר
חלופות אפשריות ומסתיים בתכנון מפורט לחלופה אחת .רכיבי המפתח נבדקים
ב שלבי הבדיקות הנדרשים בכל אחד מן התהליכים לפי תכנית בדיקות ,לרבות בדיקות
איכות של רכיבים בשימוש ושל תוצאות המתקבלות לכל רכיב מפתח מול המפרט
הרלוונטי.
התכן ההנדסי של ה TG-40-נבדק ואושר על ידי חברות מובילות בתחום טורבינות
ומדחסים ,כגון :״Concept NREC״ ו ." Numeca"-חברות אלו בחנו את התכן
ההנדסי של רוטור טורבינה ורוטור מדחס באמצעים מתקדמים של אנליזות נומריות.
הדוחות שקיבלה החברה במסגרת בדיקות אלו ,מצביעים על עמידה ביעדי התכן.
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החברה התקשרה עם סופר סטורס ,במזכר הבנות מחייב להטמעת המיקרו-טורבינה
מול  , Caterpillarבין היתר ,בהיבט של פיתוח משותף של מוצרי החברה .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  29.3להלן.
תוצאות הספקים חשמליים ונצילות טרמית
בניסויי האב טיפוס של ה TG-40-במתקן ההרצה של החברה ,הצליחה החברה ליצר
כ 20-קילו-וואט ,אשר התקבל בטמפרטורה של  890מעלות צלסיוס.
הנצילות הטרמית ,בטמפרטורה של  890מעלות צלסיוס ,שחושבה בניסוים האמורים
הינה בשיעור של כ 9%-ללא רקופרטור ,וכ 26%-עם רקופרטור.
להלן גרף המתאר את הביצועים הנוכחיים של האב טיפוס של ה TG-40-עבור הספק
חשמלי (קילו-וואט) ( ) ונצילות טרמית ( ) ביחס למהירות המנוע בסל"ד ( RPM-
 )Spool Speedעבור טמפרטורת כניסה של  890מעלות צלזיוס:

להערכת החברה ,כאשר תופעל המיקרו-טורבינה ב 1,000-מעלות צלסיוס ,יגדל
ההספק החשמלי ,להספק של  28קילו-וואט .בנוסף ,להערכת החברה ,כאשר יותקן
רקופרטור חדש והמערכת תופעל בטמפרטורה של  1,000מעלות צלזיוס תעלה הנצילות
הטרמית לשיעור של כ.32%-
החברה ,בהתאם לתכנית הפיתוח שלה ,משפרת את הרכיבים על מנת להגיע להספק
של עד  40קילו-וואט ולנצילות טרמית בשיעור של עד .39%
להלן גרף המתאר את הביצועים הנוכחיים של האב טיפוס של ה TG-40-עם
אקסטרפולציה לטמפרטורת כניסה של  1,000מעלות צלזיוס ועם רקופרטור חדש,
עבור הספק חשמלי (קילו-וואט) ( ) ונצילות טרמית ( ) ביחס למהירות המנוע בסל"ד
(:)RPM- Spool Speed

יובהר ,כי הערכות החברה לעיל הינן הערכות ואומדנים ומהוות מידע צופה פני עתיד
(כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) ,המבוססים על מידע הקיים לחברה ,וכולל
הערכות ,אומדנים או כוונות של החברה ,נכון למועד דוח זה  .התוצאות בפועל עשויות
להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה.
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מענקי מחקר ופיתוח
א .פרויקט א' -רשות החדשנות
נכון למועד דוח זה  ,אושר לחברה מענק על ידי רשות החדשנות בגין פרויקט פיתוח
ל"( TG-250-פרויקט א'") ,בסך של כ 5.3-מיליוני ש"ח ,המהווה כ40%-
מהתקציב לפרויקט א' .במסגרת פרויקט א' ,יפותחו תא השריפה ומערכת הדלק,
ה ,Turbo-Charger-אשר כולל רוטור טורבינה ,רוטור מדחס ,מערכות מיסוב
ואלטרנטור.
הפיתוח יכלול ,בין היתר ,תכן של רוטור טורבינה צירית כפול ,אשר יפותח
באמצעות תוכנות י יעודיות לתכן טורבינות הנמצאות בידי החברה .המומחים של
החברה יבצעו את התכן ולאחר מכן התכן ייבדק באמצעות אנליזות חוזק
ואנליזות זרימת אוויר ( .)CFD- Computational Fluid Dynamicsבנוסף ,יכלול
התכן פיתוח רוטור מדחס ,אשר יהיה דומה למדחס הקיים אך גדול פי כ.1.7-
התכן יכלול אנליזות חוזק ואנליזות זרימת אוויר על מנת לוודא שהמדחס החדש
עומד בתנאי העבודה הנדרשים .לאחר מכן ,תפותח מערכת ההנעה של הרוטורים
הכוללת ציר ומיסוב .התכן יכלול התאמת מיסבים ,תכן דינאמי ותכן של שימון
אטימה וקירור הרכיבים .במקביל ,יפותח יצרן החשמל – האלטרנטור – בשיתוף
עם קבלן משנה.
יצוין ,כי על פי הוראות סעיף  21לחוק המו"פ (כהגדרתו להלן) ,חברה שהסתייעה
במענקים מרשות החדשנות מחויבת בתשלום תמלוגים בשיעור של  5%-3%בגין
הכנסותיה ממוצרים המתבססים על הידע שנתמך .התמלוגים נגבים על פי כללים
שנקבעו בהוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם .החזר התמלוגים
מבוסס על העיקרון לפיו ,במקרים של הצלחה מסחרית -המדינה תהא זכאית
להחזר המענקים בתמורה להשתתפותה בסיכון .הכספים שנגבים על ידי קרן
תמורה מוחזרים לתקציב קרן המחקר ובכך מגדילים את תקציב המענקים
המיועד להמשך .
ב .פרויקט ב' -קרן בירד אנרגיה
הסכם עם קרן בירד אנרגיה למענק מו"פ בקשר עם פרויקט ב'
ביום  17במרץ ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם קרן בירד אנרגיה וEN- -
 ,Power Groupשלמיטב ידיעת החברה ,הינה חברת הנדסה ושירותי אנרגיה
מובילה במדינת ניו-יורק (ארה"ב) (" ,)"ENPGו שותפה של החברה בפרויקט
פיתוח ל , TG-40-לרבות התאמה לרגולציה האמריקאית והקמת אתר הדגמה
בניו-יורק ("פרויקט ב'") (כפי שתוקן ביום  24באוגוסט )2021 ,לקבלת מענק בסך
של כ 950-אלפי דולר ארה"ב או סך המהווה  50%מסך ההוצאות הפועל של
פרויקט ב' (בסעיף זה" :המענק" ו"-ההסכם" ,בהתאמה) ,אשר קובע את התנאים
וההגבלות למתן מימון על ידי קרן בירד אנרגיה לצדדים בקשר עם פרויקט ב',
לפיו הצדדים יסיימו את פיתוח ה( TG-40-כאמור בסעיף זה להלן) ,לרבות הקמת
אתר הדגמה במדינת ניו-יורק (ארה"ב) וביצוע התאמה לרגולציה המקומית.
בהתאם לתנאי ההסכם ,קרן בירד אנרגיה תעמיד את המענק ,אשר יוחזר לקרן
בירד אנרגיה בדרך של העברת סך מזומן (בדולר ארה"ב) בשיעור של 5%
מהמכירות ברוטו של המוצר נשוא פרויקט ב' (יצוין ,כי ההחזר האמור יהא גם
מתוך מכירות שתתבצענה שלא ממוצר סופי) .הסכום המרבי אשר יוחזר לקרן
בירד אנרגיה על ידי הצדדים כאמור לא יעלה על סך של  150%מהמענק האמור.
ההסכם מקנה זכויות לממשלת ישראל ולממשלת ארה"ב להשתמש ,לייצר או
למכור את המוצר נשוא פרויקט ב' למטרות ממשלתיות תחת תנאים מסוימים
המפורטים בהסכם ,בתמורה למחירים סבירים .כמו כן ולמעט למטרות צבאיות
או במקרי חירום ,לממשלת ישראל ,לממשלת ארה"ב ולקרן בירד אנרגיה ,תהא
זכות למכור או להעביר לממשלה אחרת את המוצר נשוא פרויקט ב'.
עוד קובע ההסכם ,כי ככל שהחברה ו/או מי מטעמה תייצר את המוצר נשוא
פרויקט ב' במחירים סבירים ויש מלאי מספק ,ממשלת ישראל ו/או ממשלת
ארה"ב תרכושנה את המוצר האמור מהחברה .כמו כן ,ככל שהחברה או ENPG
תשווקנה את הקניין הרוחני שמרכיב את המוצר נשוא פרויקט ב' (או חלק ממנו),
לא תהיה לממשלת ישראל ו/או לממשלת ארה"ב זכות לקבלת רישיון לשימוש
בקניין הרוחני (או חלק ממנו) ,למעט במקרה שהחברה קיבלה תשלום בגינו
ונחתם הסכם רישיון סטנדרטי.
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כל העברת בעלות על הקניין הרוחני ו/או הטכנולוגיה הנוגעים למוצר ו/או המוצר
עצמו ,אשר פותח באמצעות המענק (כולו או חלקו) ,לצד שלישי כלשהו ,וזאת לפני
פירעון מלא של ההחזר לקרן בירד אנרגיה ,מחייבת את הסכמתה של קרן בירד
אנרגיה מראש ובכתב.
הצדדים התחייבו ,כי עבודות הפיתוח יסתיימו עד ליום  31בדצמבר.2022 ,
הצדדים רשאים לבטל את ההסכם ,ובכך תבוטל הזכאות של החברה וENPG -
לקבלת המענק האמור ,וזאת במקרה של חדלות פירעון של מי מהצדדים להסכם
אשר לא הוסר/בוטל בתוך  30ימים מהמועד שבו התקבלה הודעה אצל קרן בירד
אנרגיה אודותיו.
על פי ההסכם הצדדים ינהלו משא ומתן ביחס להחזר המענק לקרן בירד אנרגיה
כאמור בתוך  6חודשים ממועד סיום פרויקט ב'.
לפרטים נוספים אודות הסכם שנחתם עם  ENPGבקשר עם פרויקט ב' ,ראו סעיף
 28.2להלן.
אישור מענק קרן בירד אנרגיה
נכון למועד דוח זה ,המענק אושר על ידי קרן בירד אנרגיה ומתחלק בין החברה
לבין ( ENPGחלקה של החברה ;70% -חלקה של  .)30% -ENPGבמסגרת
פרויקט ב' ,צפוי לחול שיפור בביצ ועים של ה ,TG-40-בין היתר ,על ידי שיפור
תצורת המיקרו -טורבינה ושיפור יכולות הקירור שלה .להערכת החברה ,שיפורים
אלו יאפשרו למיקרו -טורבינה לעבוד בספיקות גבוהות יותר ובטמפרטורות
גבוהות יותר ,אשר יביאו להגדלת ההספק והנצילות הט רמית של המיקרו-
טורבינה .בנוסף ,תפותחנה מערכות הדחיסה ,ה ,CHP-הבקרה והשליטה והגז.
פרויקט ב' כולל תכנון והתקנה של המערכת המדגימה בבניין מגורים בניו-יורק
(בארה"ב).
הגשת הבקשה למענק האמור הייתה במסלול "בירד אנרגיה" ,שמטרתו לתמוך
במיזמים בתחומי האנרגיה המתחדשת ,התייעלות אנרגטית וטכנולוגיות בתחום
הגז הטבעי.
להלן סיכום טבלאי של פרטי המענקים המפורטים לעיל:
מענק

סכום
המענק

פרויקט א',
מאת רשות
החדשנות
פרויקט ב',
קרן
מאת
בירד אנרגיה

כ5.3-
מיליוני
ש"ח
כ 950-אלפי
דולר
ארה"ב41

מועד
קבלת
המענק
יולי
2020
נובמבר
2020

יתרת
המענק
שטרם
התקבל
כ 2-
מיליוני
ש"ח
כ560-
אלפי דולר
ארה"ב42

עיקרי
המענק

תנאי

פירוט
ראו
בסעיף (18.4א)
לעיל
פירוט
ראו
בסעיף (18.4ב)
לעיל

מועד
המענק

צפוי

לפירעון

החל משנת ( 2023קרי-
המועד המשוער לתחילת
מכירות ה)TG-40-
החל משנת ( 2023קרי-
המועד המשוער לתחילת
מכירות ה)TG-40-

נכון ליום  31בדצמבר 2020 ,וליום  31בדצמבר ,2021 ,סכום ההתחייבות בגין
הפרויקטים לעיל שהוכרו בדוחות הכספיים ,עומד על סך של כ 1.2-וכ 2.3-מיליוני ש"ח,
בגין פרויקט א' ובגין פרויקט ב' (בהתאמה).
לפרטים אודות הפטנטים הרשומים ובקשות רישום פטנטים של החברה ,ראו סעיף
 19.1להלן.

41
42

חלק החברה ( :)70%סך של כ 665-אלפי דולר ארה"ב.
חלק החברה ( :)70%סך של כ 532-אלפי דולר ארה"ב.
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להלן נתונים אודות סכומי ההשקעה במוצרי החברה ואבני הדרך להמשך פיתוחם:
המוצר
TG-40

TG-250

סכומים
שהושקעו
בפיתוח
כ 16-מיליוני
ש״ח

כ 6-מיליוני
ש״ח

מענקי פיתוח ותנאי סכום ההשקעה
ב12-
הצפויה
החזרם
חודשים הבאים
כ 950-אלפי דולר כ 6-מיליוני ש״ח
ארה"ב (כ 3-מיליוני
ש״ח) מאת קרן בירד
אנרגיה (לפרטים ,ראו
סעיף (18.4ב) לעיל)

כ 5.3-מיליוני ש"ח
מאת רשות החדשנות
(לפרטים ,ראו סעיף
(18.4א) לעיל)

כ 4-מיליוני ש״ח

אבני דרך לתקופה של
 12חודשים הבאים

אבני דרך לתקופה של
 12-24חודשים הבאים

אבני דרך לתקופה של
 24-36חודשים הבאים

אבני דרך לתקופה של
 36-48חודשים הבאים

סיום פיתוח; הרצה
ובחינות מפעל ל4-
שני
דור
יחידות
תיקנון
להדגמה;
לשוק
המוצר
האמריקאי; התקנה
ראשונה באתר הדגמה
בניו-יורק (ארה"ב)
המשך פיתוח; גמר תכן
מפורט; יצור והרכבה
של אב טיפוס ראשון

התחלת ייצור סדרתי
ומכירות בארה״ב

התקנות ראשונות
באירופה

התקנות נוספות
בפריסה גלובלית

סיום פיתוח; הרצה
ובחינות מפעל לאב
טיפוס ראשון; התקנה
ראשונה באתר/י
הדגמה

התחלת ייצור סדרתי
ומכירות ארה״ב
ובהמשך באירופה

התקנות נוספות
בפריסה גלובלית

להערכת החברה ,סך הוצאות הפיתוח הצפויות ל TG-40-ול ,TG-250-החל ממועד דוח זה ועד לסיום פיתוח מוצרים אלו ,צפוי לעמוד על כ 14-מיליוני
ש"ח וכ 12-מיליוני ש"ח (בהתאמה).
הערכות החברה בדבר מועד השלמת אילו מהפרויקטים הנמצאים בפיתוח ,לרבות פרויקטים אשר טרם החלו ובכוונת החברה ליישם ,מענקים אשר טרם
התקבלו והחברה מצפה לקבלם ,וכן ביחס להוצאות הפיתוח ,הן בגדר מידע צופה פני עתיד .הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה במועד דוח זה
בנוגע לפעילותה ועל הערכות החברה ,אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש כלל או להתרחש חלקית.
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 . 19נכסים לא מוחשיים
 . 19.1פטנטים
לחברה מס' אמצאות /מוצרים ,אשר הגישה בקשות לרישום פטנטים לגביהם מאז
הקמתה .החברה פועלת לרישום פטנטים בהתאם לאסטרטגיה ,אשר תקיף את מלוא
האספקטים הרלוונטיים של מוצרי החברה תוך שימת לב לשיקולים ,כגון :לוח הזמנים
הצפוי לאישור בקשת רישום הפטנט ,הגנה על קניינה הרוחני של החברה ,חזון החברה
ותכניות הפיתוח של החברה ,יצירת חסמי כניסה למתחרים אחרים ושיקולי עלות-
תועלת.
נכון למועד דוח זה  ,לחברה אין כל זכויות קניין רוחני רשומות בקשר עם פעילותה.
א .נכון למועד דוח זה ,לחברה  4בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים ,אשר הוגשו
דרך משרד הפטנטים הבינלאומי ( ,)International Bureau of WIPOבהתאם
להוראות אמנת שיתוף פעולה לפטנטים (.)PCT- Patent Cooperation Treaty
עד לסיום תקופת הבקשות הבינלאומיות ,החברה תחליט באילו מדינות (הכלולות
באמנה האמורה) ברצונה לרשום את הפטנטים האמורים.
ב .נכון למועד דוח זה  ,שתי בקשות בינלאומיות לרישום פטנטים עברו לשלב
הבקשות הלאומיות ,במסגרתן החברה הגישה בקשות לרישום פטנטים אלו
בארה"ב ובאירופה.
ג .נכון למועד דוח זה ,לחברה בקשה פרוביזורית ()Provisional Application
לרישום פטנט ,אשר הוגשה בארה"ב.

א25-

להלן טבלה המפרטת את בקשות רישום הפטנטים של החברה נכון למועד דוח זה:
פטנט

מספר בקשה

Cooling System for Recuperated
Gas Turbine Engines

PCT/IB2020/051130
17/430,347
20755623.4
PCT/IB2020/051541
17/433,251
20755623.4
PCT/IB2020/059940

Cooling Method for a HighTemperature Radial Gas Turbine
Engine
Gas Turbine Engine with a Split
Recuperator Using a High Density
Working Fluid
Atomizer for Gas Turbine Engine
Boosting CCHP Gas Turbine
System
Sequential Hybrid Solar Gas
Turbine System
Reconfigurable Hybrid Solar Gas
Turbine System Operating in a
Semi-Open Cycle

PCT/IB2021/050087
PCT/IB2021/050830
63/151,832
PCT/IB2021/054532

תיאור הפטנט

מערכת
טורבינת גז

קירור

למנועי

שיטת קירור למנוע טורבינת
גז רדיאלית בטמפרטורה
גבוהה
מנוע טורבינת גז עם מחלץ
מפוצל המשתמש בנוזל
עבודה בצפיפות גבוהה
מרסס למנוע טורבינת גז
הגברת מערכת טורבינת הגז
ייצור חשמל וחום
מערכת טורבינת גז סולארית
היברידית סדרתית
מערכת טורבינת גז סולארית
היברידית מודולרית הפועלת
במחזור חצי פתוח

מועד
הגשה של
הPCT-

מועד
כניסה
לשלב
הלאומי
12.8.2021
16.8.2021
24.8.2021
18.9.2021
-

28.10.2019

Proceeded
Pending
Pending
Proceeded
Pending
Pending
Pending

ארה"ב
ארה"ב
אירופה
ארה"ב
ארה"ב
אירופה
ארה"ב

7.1.2021
2.2.2021

-

22.1.2020
5.2.2020

Pending
Pending

ארה"ב
ארה"ב

22.2.2021

-

22.2.2021

Expired

-

25.5.2021

-

25.5.2021

Pending

ארה"ב;
אירופה

12.2.2020
24.2.2020
22.10.2020

מועד
קדימות
13.2.2019
24.2.2019

סטטוס43

מדינות
רלוונטיות

הגשת בקשות הרישום וניהול הפטנטים כאמור לווה ומלווה בייעוץ וב הנחיה מקצועית ונעשה על סמך הידיעות שכבר התפרסמו ,לפני תאריך הבקשות
האמורות  ,במטרה להעניק לחברה הגנה קניינית נאותה במרבית הפטנטים האמורים.
נכון למועד דוח זה ,השקיעה החברה ב בקשות לרישום פטנטים סך של כ 75-אלפי דולר ארה"ב.
. 19.2

43

הסכם קניין רוחני
לפרטים ,ראו סעיף  3.1לעיל.

" -"Proceededבקשה בינלאומית לרישום פטנט ,אשר עברה לשלב הבקשה הלאומית ,במסגרתן החברה הגישה בקשות לרישום פטנט בארה"ב ובאירופה; " -"Pendingבקשה אשר בחי נתה החלה
וטרם הסתיימה או עברה לשלב הבא (לפי העניין); "  -"Expiredבקשה אשר בחינתה החלה ,אך תוקפה פקע בטרם עברה לשלב הבא.

א26-

 . 20הון אנושי
 . 20.1תרשים המבנה הארגוני של החברה (נכון למועד פרסום הדוח):
יו"ר
הדירקטוריון
יצחק נתן אבן ארי

מבקר פנימי
דורון כהן

מנכ"ל
ירון גלבוע

סמנכ"ל פיתוח
עסקי
דב פרידמן

. 20.2

סמנכ"ל
כספים

סמנכ"ל
הנדסה

ערן יוהן

אורי בק

סמנכ"ל ייצור
דן כץ

עובדי ה חברה – כללי
 . 20.2.1נכון למועד דוח זה ,לחברה  28עובדים (מתוכם  2עובדים בעלי תואר ,)PhD
ביניהם מומחים בינלאומיים בתחום מערכות הנעה וייצור אנרגיה שחלקם
נמנים על ותיקי תכניות התעופה ברוסיה ובישראל.
 . 20.2.2לחברה אין תלות בעובד מסוים.
 . 20.2.3ההון האנושי של החברה מייצג שילוב בין-דורי של מדענים בעלי ניסיון של
עשרות שנים יחד עם דור צעיר ומבטיח של מהנדסי מכונות ,מהנדסי
אווירונאוטיקה וטכנאים אשר עובדים בחברה .
 . 20.2.4למועד דוח זה  ,רוב עובדי החברה מועסקים באמצעות הסכמי עבודה אישיים,
ה כוללים ,בין היתר ,התחייבות לשמירה על סודיות ,אי תחרות ושמירה על
זכויות הקניין הרוחני של החברה מפני צד שלישי וכרכושה הבלעדי של החברה.
כמו כן ,תנאי ההעסקה כוללים ,בין היתר ,זכאות לחופשה ,דמי הבראה ,ימי
מחלה ויתר התנאים הסוציאליים על פי דין .הסכמי ההעסקה האמורים הינם,
על פי רוב ,לתקופה בלתי קצובה ,כאשר כל צד רשאי להפסיק את ההתקשרות
בהודעה מוקדמת מראש על פי דין ,למעט במקרים חריגים המאפשרים הפסקה
מיידית כמקובל בהסכמים אלו.
. 20.2.5
. 20.2.6

החברה משקיעה באימונים ובהדרכות לעובדים ,ובכלל זה בנושאים מקצועיים,
בנושאי בטיחות בעבודה וב נושאים הקשורים לציות.
להלן התפלגות עובדי החברה לפי תפקידים:
סה"כ עובדים(*)

המקצוע
הנהלה וכלליות
מכירות ושיווק
מחקר ופיתוח
סה"כ
(*)

בסמוך למועד
דוח זה
4
2
23
29

ליום 31
בדצמבר2021 ,
5
2
21
28

ליום 31
בדצמבר2020 ,
2
1
15
18

הנתונים משקפים את כלל העובדים המועסקים בחברה ,לרבות עובדים בחופשת לידה
)להבדיל מתקנים) ואינם כוללים עובדים במיקור חוץ.

הגידול בעובדי החברה בתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר ,2021 ,נבע
מהאצת פעילות פיתוח רחבה של מוצרי החברה ,אשר כללה גיוס עובדי פיתוח
נוספים ,וכן ,כחלק מהיערכות החברה להנפקה לציבור על פי התשקיף ,גייסה
החברה סמנכ״ל כספים.
 . 20.2.7לחברה מדיניות ונהלי עבודה פנימיים המסדירים את התנהלותה במגוון
פעילויותיה ,כגון :נוהל גיוס מיון וקליטת עובדים ,נוכחות ועבודה ,חופשות
והיעדרויות  ,החזר הוצאות אישיות ,החזר הוצאות בגין נסיעות עבודה וכיו"ב .
א27-

 . 20.3נושאי משרה בחברה
לפרטים אודות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה הנמנים על חמשת
מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר ,ראו תקנה  21בפרק ד' לדוח תקופתי זה להלן.
 . 20.4תכנית אופציות
ביום  30בנובמבר ,2020 ,אימצה החברה תכנית אופציות שאינן רשומות למסחר ,אשר
הוגשה במסלול נאמן רווח הון בהתאם להוראות סעיף (102ב)( )2לפקודה ("תכנית
האופציות ") ,מכוחה הוקצו לעובדים ,נותני שירותים ,דירקטורים ונושאי משרה בחברה
("הניצעים") ,הניתנות למימוש למניות רגילות של החברה .נכון למועד דוח זה ,קיימות
אופציות לא רשומות למסחר ,אשר הוקצו בהתאם לתכנית האופציות ,ה ניתנות למימוש
מניות רגילות של החברה ,בתנאי מימוש שונים ,בהתאם לתנאי הסכמי ההקצאה שנחתמו
עם כל אחד מה ניצעים  ,לרבות מחיר מימוש ,מועד הבשלה ,מועד פקיעה ,אירועי האצה
וכו' ,ותחת מסלול המס הרלוונטי לכל ניצע.
לפרטים נוספים בדבר תכנית האופציות ותנאיהן ,ראו סעיף  3.5בפרק  3לתשקיף.
 . 20.5יועצים וקבלנים עצמאיים
החברה מתקשרת עם מספר יועצים (בארץ ובחו"ל) למתן שירותים במגוון תחומים,
לרבות בתחומי פיתוח וייעוץ תוכנה ,שיווק ופיתוח עסקי .תנאי ההתקשרות נקבעים
בהתאם למשא ומתן פרטני המתנהל בין החברה ליועצים .תנאי התקשרות אלו כוללים,
בין היתר ,תמורה קבועה או משתנה (כדוגמת עמלות רווחים) ,התחייבויות לסודיות ,קניין
רוחני ,אי תחרות ושידול .הס כמי ההתקשרות עם היועצים כוללים הצהרות בדבר היות
היועצים קבלנים עצמאיים.
 . 21חומרי גלם וספקים
נכון למועד דוח זה ,החברה טרם החלה בייצור סדרתי של מוצריה.
חומרי הגלם המשמשים את החברה לייצור מוצריה לשם ביצוע ניסויים ובניית אב-טיפוס של
המיקרו-טו רבינות הינם חלקים קנויים (כגון :רקופרטורים ,מיסבים ,בתי מיסבים ,שסתומים,
אלטרנטורים ,ממירי הספק ועוד) ומתכות (בעיקר :הסטלוי  ,Xאלומיניום .)PH 15.4 ,להערכת
החברה ,לא צפויה להיות בעייתיות משמעותית בזמינות חומרי הגלם.
החברה רוכשת את חומרי הגלם האמורים מספקים שונים ומגוונים בישראל ,באירופה ובארה"ב,
כאשר הספקים העיקריים לחלקים של המיקרו-טורבינה הם Consolidated Precision Products
מבלגיה; הספק העיקרי של הרקופרטור הינו  Bosalמבלגיה; הספק העיקריים של המיסב הינו
 The Barden Corporationמאנגליה; הספק העיקרי של אלומיניום -תירוש דוד יציקות איכות
בע"מ בישראל; הספק העיקרי של אלטרנטור A&E Alternator and Starter -משוויץ; הספק
העיקרי של ממיר הספק Siemens -מגרמניה.
לחברה אין תלות בספק מסוים וביכולתה להחליף את ספקיה באחרים בכל עת.
יצוין ,כי בהתאם למשא ומתן שמנהלת החברה עם תעשיות בית-אל ובכפוף לחתימת הסכם מחייב
בין הצדדים ,בין היתר ,תעשיות בית -אל תבצע ייצור סדרתי ובלעדי של מיקרו-טורבינות ,ובכלל
זה תדאג לחלקים ולחלפים לצורך תחזוקה ותיקונים .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  29.1להלן.
 . 22הון חוזר
ההון החוזר של החברה הינו כמפורט להלן (באלפי ש״ח):

מזומנים ושווי מזומנים
מזומן מוגבלים בשימוש
חייבים אחרים
סך נכסים שוטפים
הלוואות בעלים
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
סך התחייבויות שוטפות
סה"כ עודף (גרעון) בהון חוזר
א28-

נכון ליום
 31לדצמבר
2020
2021
583
16,803
182
201
1,343
966
18,146
1,429
1,007
382
359
593
797
1,849
4,657
4,253
6,820
)3,287( 11,326

החברה פעלה ופועלת להגדלת העודף וכן לצמצום הגרעון בהון החוזר שלה בכמה אופנים( :א)
המרת הלוואות הבעלים להון מניות; (ב) גיוסי הון ממשקיעים (כאמור בסעיף  3.1.4בפרק 3
לתשקיף) ומבעלי מניותיה הקיימים; (ג) קבלת מענקים ממשלתיים; ו(-ד) גיוס הון במסגרת
ההנפקה לציבור נשואת התשקיף.
השיפור בהון החוזר ליום  31בדצמבר ,2021 ,לעומת יום  31בדצמבר ,2020 ,נובע בעיקר מגיוסי
הון שבוצעו במהלך שנת  2021בסך כולל של כ 28.7-מיליוני ש״ח ,אשר הגדילו את יתרת הנכסים
השוטפים .מנגד חלה האצה בתהליכי הפיתוח אשר הגדילה את יתרת ההתחייבויות השוטפות.
 . 23מימון ואשראי
ממועד הקמתה ועד למועד דוח זה  ,מימנה החברה את פעילותה באמצעות סבבי השקעות (הן
ממשקיעים פרטיים והן מבעלי מניותיה (לרבות בדרך של הלוואות בעלים) ,כמפורט בסעיף 3.1.4
בפרק  3לתשקיף ,בסעיפים  8.5.2ו 8.5.3-בפרק  8לתשקיף) ,באמצעות קבלת מענקים כמפורט
בסעיף  18.1לעיל וכן מן הציבור (במסגרת ההנפקה לציבור נשואת התשקיף).
להערכת החברה ,בשנה הקרובה החברה תידרש לגייס מקורות נוספים על לצורך פעילותה.
 . 24מיסוי
לפרטים אודות דיני המס החלים על החברה והייחודיים לפעילותה ,ראו באור  10לדוחות
הכספיים.
 . 25שעבודים וערבויות
נכון למועד דוח זה  ,החברה לא יצרה ולא התחייבה ליצור שעבודים מהותיים על נכסיה ו/או
ערבויות בהיקפים מהותיים.
 . 26סיכונים סביבתיים ודרך ניהולם
למועד דוח זה ולמיטב ידיעת החברה ,לא קיימים סיכונים סביבתיים או הוראות דין רלוונטיות,
אשר יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה .בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ,נכון
למועד דוח זה ,החברה ו/או נו שאי המשרה הבכירה בה אינם צד להליך משפטי או מנהלי מהותי
בקשר עם איכות הסביבה.
החברה רואה בשמירה על איכות הסביבה חלק אינטגרלי ממדיניותה .החברה ועובדיה נוקטים
בצעדים הנדרשים למניעת מפגעים סביבתיים ולמזעור ההשפעות הסביבתיות הנובעות מפעילותה.
 . 27מגבלות ופיקוח על החברה
. 27.1

תקנים בינלאומיים
להערכת החברה ,המוצרים של החברה ידרשו לעמוד בתקנים של המדינות בהן יותקנו,
להלן רשימה של התקנים העיקריים שהמוצרים עשויים להידרש להסמכה:
•
•

UL 2200 Listed
CE Certified
• Machinery Directive 2006/42/EC
• EMC Directive 2014/30/EU
• EcoDesign Directive 2009/125/EC
• Noise Directive 2002/49/EC
• Certified to the following grid interconnection standards: UL 1741SA, VDE, BDEW, CEI 0-16 and AS4447
• Compliant to California Rule 21
• Certification to California Air Resources Board (CARB) 2007 for
operation on Natural Gas
יצוין ,כי החברה מקבלת ייעוץ מומחה בתיקנון מוצרים בשווקים הרלוונטיים לתחום
פעילותה של החברה.

א29-

. 27.2

חוק לעידוד מחקר ,פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה ,התשמ"ד ,1984-על תקנותיו
("חוק המו"פ ") וכן התקנות והכללים של רשות החדשנות
למועד דוח זה  ,חלות על החברה מגבלות מכוח חוק המו"פ וכן מכוח הכללים של רשות
החדשנות .ככלל ,חברות המקבלות מענקים מרשות החד שנות חייבות בתשלום תמלוגים
מהכנסותיהן בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ .כמו כן ,חוק המו"פ קובע מגבלות בקשר
לידע (במובנו הרחב) שפותח בתמיכת רשות החדשנות או בקשר עם תמיכה זו ,ובקשר לכל
זכות הקשור לידע כאמור ,לרבות בכל הקשור להעברת הידע כאמור .יובהר ,כי לא קיימות
מגבלות מכוח חוק המו"פ ו/או הכללים של רשות החדשנות לשם ייצוא ,שיווק או מכירה
של מוצרים שפותחו בהתבסס על ידע הקשור לתמיכת רשות החדשנות.

 . 27.3דרישות התקן הישראלי ISO 9001:2015
החברה עובדת לפי התקן הישראלי  ,ISO 9001:2015הכולל נהלים פנימיים ,בקרת איכות
ותיעוד .החברה פועלת לקבלת הסמכה אל מול גופי התקנון.
 . 27.4חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח ,1968-וחוק הגנת הצרכן ,התשמ"א1981-
מכירת מוצרי החברה ושיווקם כפופים ,בין היתר ,להוראות חוקים אלו .יובהר ,כי
בפעילות החברה מחוץ לישראל עשויה החברה להיות כפופה להוראות הדין במדינות
השונות בהן תפעל.
 . 27.5בטיחות בעבודה
החברה פועלת בהתאם לתכנית בטיחות ,אשר הוכנה עבורה על ידי יועץ חיצוני ,הן בנוגע
לבטיחות במשרדי החברה והן בנוגע לבטיחות במרכז ההנדסה .נכון למועד דוח זה ,כל
ההנחיות מכוח תכנית הבטיחות האמורה הושלמו במלואן .כמו כן ועל פי ניסיון העבר,
הוסיפה החברה אמצעי ניטור וטיפול באירועי בטיחות חריגים ,ככל שיהיו אירועים
כאמור.
החברה עורכת הדרכות לעובדיה מעת לעת וכן מרעננת באופן תקופתי את כללי הבטיחות
הכלליים והייחודיים ,בהתאם לנסיבות ולפי העניין.
 . 27.6דיני הקניין הרוחני
פעילות החברה בכל הנוגע למחקר ופיתוח עשויה להיות כפופה לדיני קניין רוחני מקומיים
ו/או בינלאומיים.
בנוסף ,החברה עשויה להיות כפופה לרגולציה ולאישורי תקינה נוספים במדינות השונות בהן
תפעל .יובהר ,כי שינויים ברגולציה ו/או בתקנים החלים על מוצרי החברה עשויים ליצור
לחברה עלויות נוספות ,כמו גם עיכובים בהשלמת פיתוחם.
 . 28הסכמים מהותיים
. 28.1
. 28.2

הסכם עם קרן בירד אנרגיה למענק מו"פ בקשר עם פרויקט ב'
לפרטים ,ראו סעיף (18.4ב) לעיל.
הסכם עם ENPG
ביום  13בינואר ,2021 ,התקשרה החברה בהסכם עם  ,ENPGלפיו בכוונת  ENPGלפעול
בשיתוף פעולה עם החברה בקשר עם השלמת פיתוח פרויקט ב' על פי ההסכם המתואר
בסעיף (18.4ב) לעיל ,אשר יהא בתוקף למשך  24חודשים (בסעיף זה" :ההסכם").
ההסכם מסדיר את חלוקת העבודה והאחריות של הצדדים בפרויקט ב' ,באופן שבו
החברה תהא אחראית על היכולות לפיתוח המיקרו-טורבינות ברמת ביצוע גבוהה ו-
 ENPGתהא אחראית על השלמת פיתוח טכנולוגי של האלגוריתמים למיקרו-טורבינות,
כך שיהיו מותאמים לשוק האמריקאי ,ובכלל זה תהא אחראית על המערכת באתר
ההדגמה בניו-יורק (ארה"ב) וכן בכל הכרוך בהקמתו .נכון למועד דוח זה ,החברה ו-
 ENPGנמצאות בשלבי איתור של אתר הדגמה כאמור.
עוד קובע ההסכם ,כי החברה ו ENPG-תתחלקנה בתקציב של פרויקט ב' ( 70%חלק
החברה;  30%חלקה של  .)ENPGבנוסף ,קובע ההסכם ,כי כל צד ישמור את זכויות
הקניין הרוחני בתוצריו (החברה -קניין רוחני הקשור למיקרו-טורבינה;  -ENPGמערכת
שליטה ובקרה על צריכה אנרגטית במבנים).

א30-

 . 29הסכמי שיתוף פעולה
 . 29.1מזכר הבנות עם תעשיות בית-אל
לפרטים אודות מזכר ההבנות עם תעשיות בית-אל ,ראו סעיף  6.30.1בפרק  6לתשקיף
(בסעיף זה" :מזכר ההבנות").
יצוין ,כי החברה מנהלת משא ומתן עם תעשיות בית-אל להתקשרות בהסכם מחייב בנוגע
לייצור סדרתי של המיקרו -טורבינות .לאור האמור ,בחרו הצדדים שלא להאריך את
תוקפו של מזכר ההבנות ,ולפיכך מזכר ההבנות פקע ביום  31בדצמבר .2021 ,לפרטים
נוספים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  2בינואר( 2022 ,אסמכתא מס'2022-01- :
( )000456מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
להערכת החברה ,נכון למועד דוח זה וככל שתתקשר עם תעשיות בית-אל בהסכם מחייב
כאמור ,לא תהיה לה תלות בתעשיות בית-אל.
האמור לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,שכן חתימה על הסכם מחייב כאמור
כפופה ,בין היתר ,להשלמת המשא ומתן ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.
לאור האמור ,אין כל ודאות ,כי הסכם מחייב כאמור ייחתם ובאילו תנאים ו/או כי
העסקה כאמור תושלם.
 . 29.2מזכר הבנות עם סופרגז
ביום  20ביוני ,2021 ,התקשרה החברה עם סופרגז במזכר הבנות מחייב לשיתוף פעולה
בלעדי להפצה של מיקרו-טורבינות בשטחי מדינת ישראל (בסעיף זה" :מזכר ההבנות").
על פי מזכר ההבנות ,בכפוף לכך שהחברה תספק לסופרגז מערכת של המיקרו-טורבינה
לצורך הדגמה עד ליום  1בינואר( 2023 ,יובהר ,כי החברה לא התחייבה לספק את המערכת
האמורה ,אלא התחייבה לעשות כמיטב יכולתה לספק את המערכת האמורה) ,ובכפוף
לקבלת הודעת סופרגז בדבר רצונה להתקשר בהסכם הפצה בלעדי ,החברה וסופרגז
תפעלנה בשיתוף פעולה ובתום לב להתקשר בהסכם הפצה כאמור תוך  60ימים ממועד
הודעת סופרגז כאמור.
במסגרת מזכר ההבנות ,הוסכם בין הצדדים ,כי הסכם ההפצה יכלול ,בין היתר ,את
העקרונות שלהלן )1( :בלעדיות בהפצת מיקרו-טורבינות בשטחי מדינת ישראל; ()2
חלוקת רווחים שיופקו ממכירת מיקרו-טורבינות ו/או ממכירת חשמל וחום אשר יופקו;
( )3אחריות החברה לתיקונים הנדרשים למיקרו-טורבינות ; ו )4(-אופן מכירת המיקרו-
טורבינות ומודל ההתקשרות של סופרגז עם לקוחותיה ביחס למיקרו-טורבינות (תוך
שה וסכם ,כי המודל המועדף הינו מודל מכירה של "אנרגיה כשירות" כמפורט בסעיף
(9.5א) לעיל).
הוסכם בין הצדדים ,כי מזכר ההבנות יבוא לסיומו במועד המוקדם מבין )1( :מועד
חתימת הסכם הפצה; או ( ) 2מועד הודעתה של סופרגז בדבר אי רצונה להתקשר בהסכם
הפצה; או ( ) 3בחלוף המועד שנקבע לאספקת מערכת של המיקרו-טורבינה לצורך הדגמה
כאמור לעיל ,אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
יובהר ,כי נכון למועד דוח זה ,אין כל ודאות בדבר התקשרות החברה בהסכם הפצה
מפורט עם סופרגז או בדבר היקפו ותנאיו .עוד יובהר ,כי להערכת החברה ,נכון למועד
דוח זה ,לא תהיה לה תלות בסופרגז.
האמור לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,שכן חתימה על הסכם הפצה מפורט
כאמור כפופה ,בין היתר ,להשלמת המשא ומתן ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי
דין .לאור האמור ,אין כל ודאות ,כי הסכם הפצה מפורט כאמור ייחתם ובאילו תנאים
ו/או כי העסקה כאמור תושלם.
. 29.3

מזכר הבנות עם סופר סטורס
ביום  8באוגוסט ,2021 ,התקשרה החברה עם סופר סטורס ,במזכר הבנות מחייב להטמעת
המיקרו-טורבינה מול ( Caterpillarבסעיף זה" :מזכר ההבנות ") .על פי מזכר ההבנות,
סופר סטורס תפעל לקדם את הטמעת המיקרו-טורבינה מול  Caterpillarוהזכיינית
הבלעדית שלה בישראל ("הזכיינית") ,בהיבטים של ייצור ו/או פיתוח משותף ו/או הפצה
עולמית.
במסגרת מזכר ההבנות ,הוסכם בין הצדדים ,כי סופר סטורס תפעל לקדם השקעה של
 Caterpillarבחברה ו/או בפרויקטים של החברה ,בתמורה למניות החברה ו/או זכויות
אחרות בחברה (כפי שיוסכם על ידי הצדדים) ,לצורך קידום ומימוש פעילותה של החברה,
בכפוף לכך שכל השקעה תאושר על ידי החברה ,בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי.
א31-

עוד נקבע ,כי בגין כל התקשרות בין  Caterpillarלחברה בתוך  36חודשים ממועד מזכר
ההבנות ,אשר תגרום להשקעה בחברה ,תשלם החברה לסופר סטורס עמלה בשיעור של
 6%מהיקף ההשקעה בפועל בחברה (בסעיף זה" :עמלה בגין השקעה").
עוד הוסכם בין הצדדים ,כי סופר סטורס תפעל לקידום פעילות של  Caterpillarוהחברה
(קרי -התקשרות ופעילות בין  Caterpillarוהחברה ,אשר אינה בגדר השקעה כאמור לעיל,
בכפוף לכך שכל פעילות כאמור תאושר על ידי החברה ,בהתאם לשיקול דעתה המלא
והבלעדי ,ולמעט פעילות ייצור) ,לרבות פיתוח משותף ו/או הפצה עולמית של המיקרו-
טורבינה ,וזאת  ,בכפוף להסכמת הצדדים ובהתאם לשיקול דעתם המלא והבלעדי ,בדרך
של הקמת חברה משותפת בהחזקתן המשותפת של החברה וסופר סטורס (אשר תחזקנה
ב 75%-וב , 25%-בהתאמה ,מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה
המשותפת האמורה) (בסעיף זה" :החברה המשותפת") .יובהר ,כי ככל שתחל התנעת
מו"מ לטובת פעילות משותפת בין  Caterpillarלחברה במשך  36חודשים ממועד חתימת
מזכר ההבנות ,הפעילות המשותפת האמורה תוכנס לחברה המשותפת ,אף אם ההסכם
המחייב לפעילות המשותפת נחתם בחלוף התקופה האמורה.
על פי מזכר ההבנות ,ככל שבתוך  36חודשים ממועד מזכר ההבנות ,החברה תתקשר
בהסכם עם  Caterpillarו/או הזכיינית לביצוע פעילות הייצור של המיקרו-טורבינה ו/או
טכנולוגיה אחרת של החברה עבור החברה ,בכפוף לכך שכל התקשרות או החלטה הנוגעת
לפעילות הייצור תאושר על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי ,החברה
תשלם לסופר סטורס עמלה בשיעור של  8%מהיקף מכירות הייצור (בסעיף זה" :עמלה
בגין מכירות הייצור").
הוסכם בין הצדדים ,כי במידה ותגיע לסופר סטורס תמורה בגין עמלה בגין השקעה וכן
בגין החברה המשותפת ו/או בגין עמלה בגין מכירות הייצור ,החברה תשלם לסופר סטורס
עמלה בשיעור של  50%בלבד בגין עמלה בגין השקעה ובתוספת  30%מהחזקות החברה
המשותפת ו/או לעמלה בגין מכירות הייצור.
על פי מזכר ההבנות )1( ,לחברה שיקול דעת בלעדי בהתקשרויות השונות בהסכם כלשהו
עם  Caterpillarאו מי מטעמה; ו )2(-למעט ביחס להתקשרות עם  Caterpillarולתקופה
מוגבלת של  36חודשים ממועד חתימת מזכר ההבנות בלבד ,אין באמור במזכר ההבנות
כדי לתת בלעדיות לסופר סטורס או מי מטעמה בפעילות כלשהי מהפעילויות המפורטות
במזכר ההבנות.
יובהר ,כי נכון למועד דוח זה  ,אין ודאות בדבר התקשרות החברה עם סופר סטורס ו/או
 Caterpillarו/או הזכיינית בהסכם מפורט או בדבר היקפו ותנאיו .עוד יובהר ,כי להערכת
החברה ,נכון למועד דוח זה ,לא תהיה לה תלות בסופר סטורס ו/או ב Caterpillar-ו/או
בזכיינית.
האמור לעיל הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד ,שכן חתימה על הסכם מפורט כאמור
כפופה ,בין היתר ,להשלמת המשא ומתן ולקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין.
לאור האמור ,אין כל ודאות ,כי הסכם מפורט כאמור ייחתם ובאילו תנאים ו/או כי
העסקה כאמור תושלם.
 . 30הליכים משפטיים
נכון למועד דוח זה ,החברה אינה צד להליך משפטי מהותי כלשהו.
 . 31יעדים ואסטרטגיה עסקית
היעד המרכזי וחזון החברה הינו להפוך למובילה עולמית בתחום ייצור מקומי של חשמל במבנים.
מבחינה טכנולוגית ,להערכת החברה ,יש לה את שדרוש כדי שמוצריה יוטמעו בהצלחה ויתרמו
לרווחת לקוחותיה הפוטנציאליים ,איכות הסביבה ומשק האנרגיה בכללותו.
במטרה להגשים את יעדיה האסטרטגיים של החברה ,בכוונת החברה לפעול לשילוב מוצריה
בשווקים הרלוונטיים לתחום פעילותה ואצל לקוחות שונים וכן להתאים את מוצריה לצרכים
ולמאפיינים השונים של כל פלח שוק ,כמפורט להלן:
 . 31.1בכוונת החברה להשלים את פיתוח ה ,TG-40-ובכלל זה ,בכפוף לקבלת אישורים
רגולטוריים ,להתקינו באתר ההדגמה בניו -יורק (ארה"ב) ולהדגים פתרון שלם והוליסטי
בבניין מגורים כאמור .במקביל ,החברה פועלת להתקשרות עם שותפים אסטרטגיים
נוספים (חברות שירותי אנרגיה ,חברות אספקת גז טבעי וכו') ,לצורך שיווק והתקנת ה-
 TG-40בשוק המבנים הקטנים ( לשם הדוגמה ,בבנייני מגורים המונים כ 60-80-יחידות
דיור) .כמו כן ,החברה שוקדת על הכנת התשתית לייצור סדרתי .לפרטים אודות
ההתקשרות עם תעשיות בית-אל ,ראו סעיף  29.1לעיל.
א32-

 . 31.2בכוונת החברה להמשיך את פיתוח ה TG-250-ועל בסיס התכן של ה .TG-40-הTG-250-
מיועד לשוק המבנים הבינוניים-גדולים ( לשם הדוגמה ,בבנייני מגורים המונים כ150--
 500יחידות דיור).
לפרטים נוספים אודות מוצרי החברה ,ראו סעיף  9.2לעיל.
בהמשך ובהתאם לתכניותיה העסקיות של החברה ,עקב הביקוש לאנרגיות מתחדשות ו/או
אנרגיות ירוקות ומגבלות רשת החשמל לשנע אותן ,בכוונת החברה לפתח על גבי הפלטפורמה
הטכנולוגית שלה מוצרים כדלקמן:
א .הסבה של המערכת הקיימת במיקרו-טורבינה להפעלה באמצעות מימן ו/או מימן משולב עם
גז טבעי ,המבוססת על תכן של ה.TG-40-
ב .התאמת המיקרו-טורבינה לעבודה עם מימן בשילוב עם מערכת תא דלק עם תחמוצת מוצקה
( ) SOFCבאופן שתא הבעירה אינו צורך דלק ,אלא מנצל את פליטת החנקן של המערכת
האמורה להזנה ישירה למיקרו -טורבינה (חלף פליטה חיצונית) .הגעה לנצילות אנרגטית
פוטנציאלית כוללת של .75%
ג .פיתוח מיקרו-טורבינה של  120קוט"ש ( ,)" TG-120"( )TG-120לייצור מקומי של חשמל
וחום במבנים שונים (לשם הדוגמה ,בבנייני מגורים המונים כ 80-120-יחידות דיור) ,אשר
יתאפיין בנצילות אנרגטית גבוהה (כ ,)LHV 35%-שמשקלו יהא כ 800-ק"ג בלבד ועשוי להיות
בעל פליטות נמוכות ( .)>25 PPM
ד .מערכת היברידית סולאר-גז טבעי ,אשר תכלול מספר צלחות פרבוליות ,שתותקנה על גבי גג
המבנה ,המבוססת על תכן של ה .TG-40-באמצעות המערכת האמורה ,תועבר אנרגיית
השמש אל המיקרו-טורבינה של החברה בטמפרטורה של כ 950-מעלות צלסיוס וכך תייצר
חשמל באופן כמעט ירוק לחלוטין בשעות השמש ,באופן שבו הנצילות האנרגטית
הפוטנ ציאלית הכוללת עשויה להגיע לשיעור של עד .72%
לשם הנוחות ,להלן ציר זמן משוער ,להערכת החברה ,המתאר את פעילות החברה עד למועד דוח
זה ואת יעדי האסטרטגיה העסקית של החברה לשנים הבאות .למען הסר ספק ,יובהר ,כי היעדים
כאמור כמו גם המועדים שלהלן עשויים להתעדכן מעת לעת בהתאם לקצב התקדמות הפיתוחים
הטכנולוגיים של החברה ובהתאם להחלטות דירקטוריון החברה:

יובהר ,כי ה הנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים מידע
צופה פני עתיד ,המבוססים על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות ,אומדנים או כוונות של
החברה ,נכון למועד דוח זה  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או
הצפויות על ידי החברה.
 . 32צפי להתפתחות בשנתיים הקרובות בתחום הפעילות
במהלך השנתיים הקרוב ות מתעתדת החברה להתמקד בפעילות שלהלן:
 . 32.1השלמת פיתוח TG-40
השלמת הפיתוח ,לרבות שיפור והתאמה של הרקופרטור ,תכן משופר למיקרו-טורבינה
לשיפור ההספק והנצילות האנרגטית ,התאמות למדחס על מנת להגדיל את הלחץ
והספיקה ו שיפור במערכת השמן להעלאת אורך חיי המוצר (כ 50,000-שעות עבודה
רצופות).

א33-

 . 32.2התקנה ראשונה באתר הדגמה בניו-יורק (ארה"ב)
בהתאם להסכמים ביחס לפרויקט ב' (כמפורט בסעיפים (18.4ב) ו 28.2-לעיל) ,החברה
צופה ,כי בשנת  ,2022תתקין את ה TG-40-באתר ההדגמה כאמור .מטרת המדגם היא
להמחיש את תועלות ואמינות המוצר למגוון גורמים רלוונטיים ,ובכללם :מפיצים,
שותפים אסטרטגיים ,לקוחות פוטנציאליים ,מתקיני המוצרים ,חברות חשמל וגז ,חברות
שירותי אנרגיה ,רשויות ממשלתיות ופדרליות וכו'.
 . 32.3השלמת השלב הראשון בפיתוח TG-250
השלמת השלב הראשון הפיתוח של הרוטור טורבינה ורוטור מדחס ,מערכות מיסוב
ואלטרנטור של ה TG-250-וכן התחלת השלב השני ,בפיתוח ,במסגרתו יבוצעו ניסויים
ראשונים של ה TG-250-במרכז ההנדסה.
 . 32.4הסבה של תא השריפה ב TG-40-להפעלה באמצעות מימן ו/או מימן משולב עם גז טבעי
בכוונת החברה לבחון הסבת תא השריפה ב ,TG-40-באופן שבו תופעל המיקרו-טורבינה
באמצעות מימן ו/או מימן משולב עם גז טבעי .בחינת החברה כאמור יכול שתעשה
באמצעות מעבדת הפיתוח של החברה וכן באמצעות קבלת שירותים של מעבדות ו/או
גורמים חיצוניים לחברה.
ההנחות והנתונים המפ ורטים לעיל הינם תחזיות ,הערכות ואומדנים ומהווים מידע צופה פני
עתיד (כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך) ,המבוססים על מידע הקיים בחברה ,וכולל הערכות,
אומדנים או כוונות של החברה ,נכון למועד דוח זה  .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות
מהתוצאות המוערכות או הצפויות על ידי החברה.
 . 33דיון בגורמי סיכון
 . 33.1סיכוני מקרו
 . 33.1.1האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי -להאטה ולאי הוודאות הכלכלית
בשוק הישראלי או העולמי בכלל ובשווקי היעד אליהם החברה מבקשת לחדור
בעתיד ,בפרט ,עשויות להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה לחדור
לשווקים אלו.
 . 33.1.2תנודות במחיר חומרי גלם -חלק מחומרי הגלם ,אשר בהם משתמשים ספקים
של החברה נתונים לתנודות מחיר ,שעשויים להשפיע על המחירים אותם
תידרש החברה לשלם בעבור הליכי הייצור.
 . 33.1.3תנודות במחיר הגז הטבעי -נכון למועד פרסום הדוח ,מוצרי החברה יופעלו
באמצעות גז טבעי  ,ולכן תנודות במחיר הגז הטבעי עשויות להשפיע על היקף
הביקושים למוצרי החברה.
 . 33.1.4שינויים בשערי החליפין -חלק מחומרי הגלם בהם משתמשים ספקים של
החברה נרכשים במטבע חוץ ,כאשר תנודות משמעותיות בשערי החליפין
עשויים לה שפיע על המחיר אותו תשלם החברה .בנוסף ,החברה מתכוונת
לשווק גם לשוק העולמי וצפויה לתקבולים במטבעות חוץ ,ולפיכך תהא חשופה
לתנודות בשערי החליפין של הש"ח מול המטבעות השונים.
סייבר ואבטחת מידע -פעילותה של החברה מבוססת על מערכות מידע ועל מידע
דיגיטלי מסוגים שונים  ,לרבות של עובדים ,ספקים ולקוחות של החברה.
במהלך השנים האחרונות חל גידול בתכיפות ובחומרת אירועי סייבר ,לרבות
פשיעת סייבר .מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד ואף להחמיר ,על אף כל
מנגנוני ההגנה המופעלים כנגדה .אירועי סייבר עלולים להוביל לגישה בלתי
מורשית ,חשיפה ב לתי מורשית ,ניצול לרעה ,שיבוש ,מחיקה או שינוי של המידע
של החברה ולקוחותיה ,וכן להפריע לפעילות השוטפת ,לפגוע בשירותי
המחשוב ,להאט אותם באופן משמעותי ואף להשבית מערכות מידע .במקרה
של פגיעה בחברה כתוצאה מהתקפות סייבר כאמור עלולה החברה לסבול
מהשלכות שליליות ,כ גון שיבוש הפעילות של החברה ו/או של לקוחות להם
החברה מספקת מוצרים ,שיבוש פעולתן של מערכות המידע או השבתתן ,גניבת
מידע של החברה ו/או של לקוחותיה ,פגיעה במוניטין המשפיעה על אמונם של
לקוחות וחשיפה לתביעות משפטיות .במקרים כאמור ,עלול הדבר לפגוע
בתוצאותיה העסקיות של החברה.
בהתאם ,החברה תידרש להשקיע משאבים ועשויה להידרש להגדיל את
ההשקעה ,בשים לב לגידול בסיכון ,לעליה בניסיונות מתקפות הסייבר
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ותחכומן ,לאירועי אבטחת מידע שיתגלו ולשינויים רגולטוריים (ככל שיהיו).
 . 33.1.5התפשטות הנגיף -התפשטות הנגיף ברחבי העולם והחשש מהתמתנות הפעילות
הכלכלית בעולם ,עלולים להשפיע על פעילות החברה ותוצאותיה .לפרטים
נוספים ,ראו סעיף  7.1לעיל.
סיכונים ענפיים
. 33.2.1

. 33.2.2

. 33.2.3

. 33.2.4
. 33.2.5

. 33.2.6

. 33.2.7

. 33.2.8

תחרות -החברה חשופה לתחרות (כאמור בסעיף  14לעיל) ,הן מצד גורמים
הפועלים בשוק במועד דוח זה והן מצד גורמים אשר נמצאים בשלבים שונים
של מחקר ופיתוח או כאלה שעשויים להתחרות בעתיד בחברה .החרפת
התחרות בתחום פעילותה של החברה עלולה להוביל לקיטו ן בהיקף
ההתקשרויות של החברה ו/או להורדת מחירים אשר עלולים להביא לירידת
רווחיה.
שינויים ברגולציה -שיווק מוצרי החברה וכן פעילותה עשויים להיות כפופים
בעתיד לפיקוח ולרגולציה במדינות שונות .להערכת החברה ,לצד התקדמות
רגולציה תומכת ,אשר עשויה להיטיב עם החברה ,שינ ויים והתפתחויות
בדרישות הרגולטוריות או אי עמידה של החברה בדרישות כאמור עלולים
לגרום להטלת מגבלות או לעיכובים בפיתוח מוצרי החברה או לגרום
להפסקתם.
התפתחויות טכנולוגיות -הצלחת החברה תלויה ביכולתה לשפר את הפתרונות
אותם היא מציעה ללקוחותיה ולפתח או להתקשר בהסכמים בקשר למערכות
ופתרונות שיעמדו בקצב ההתפתחויות הטכנולוגי ,התקנים המשתנים בתחום
פעילות החברה ובשינויים התדירים בצרכי הלקוחות .אין ודאות ,כי החברה
תצליח לרכוש במועד את הכישורים הנדרשים לטכנולוגיות החדשות או
להתקשר בהסכמים בקשר למערכות ופתרונות כאמור ,ובכלל זה לפתח
התמחויות ומוקדי ידע באותה העת ,על מנת להתמודד עם טכנולוגיות חדשות
ו/או עם דרישותיהם המשתנות של הלקוחות .כל עיכוב או כישלון בפיתוח,
באימוץ או בהתאמה של פתרונות הולמים לשינויים הטכנולוגיים ולשינויים
בדרישות השוק עלולים לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה .כמו כן ,יצירת
טכנולוגיה חלופית לטכנולוגיה אותה מציעה החברה ,עלולה לפגוע בהיקף
פעילות החברה.
האטה בהליך מחקר ופיתוח -רכש של מערכות קריטיות במסגרת הליכי מחקר
ופיתוח שעורכת החברה עלול להתעכב או להיעצר בשל סיבות שונות אשר אינן
תלויות בחברה.
הון אנושי -החברה נתקלת באתגר באיתור ,גיוס ושימור כוח אדם איכותי
ומקצועי ,וזאת בעיקר לאור הגידול המהיר בביקוש לעובדים מנוסים בתחום
פעילותה של החברה .המשך העלייה בביקוש כאמור גורם לקשיים באיתור
מומחים תוך העלאת ההוצאות וה עלויות באיתור וגיוס עובדים על מנת לעמוד
בדרישות השוק ,ובכלל זאת גם בשימור עובדים קיימים .מגמות אלה עלולות
להוביל לגידול בהוצאות ובעלויות שכר העבודה ואף לקשיים בגיוס עובדים
חדשים בעלויות כלכליות ראויות .בנוסף ,תחום העבודה מאופיין בריבוי
רגולציה ובשינויי רגולציה תכופים ,לרבות שינויים בדין ,בצווי הרחבה שונים
ובפסיקות בתי הדין לעבודה.
צמיחה לא מבוקרת -אם יתברר ,כי הביקוש למוצרי החברה יהיה בהיקפים
גדולים יותר ו/או בתקופות זמן מוקדמות יותר ממה שציפתה החברה ,אזי
קיים חשש ,כי המשאבים הניהוליים והפיננסיים של החברה לא יוכלו לעמוד
בצמיחה לא מבוקרת זו.
הגנה על קניין רוחני -עסקי החברה תלויים גם בזכויות הקניין הרוחני על
מוצריה .רבים ממתחרי החברה הינם בעלי זכויות קניין רוחני (בעיקר פטנטים)
והינם מודעים לחשיבות נושא ההגנה על הקניין הרוחני ,עד כדי נקיטת הליכים
משפטיים.
יכולות גיוס הון ומקורות מימון -החברה ,כחברת מחקר ופיתוח ,נדרשת
לנזילות גבוהה לטווח ארוך לצורך פיתוח חזונה לשם השגת תוצאות עסקיות.
אין כל ודאות ,כי ככל שהחברה תזדקק למקורות מימון נוספים היא תצליח
לגייסם לצורך פיתוח מוצריה בעתיד.
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 . 33.2.9טיפול בכשלים טכניים -כשלים טכניים בקווי הייצור של מוצרי החברה עשויים
לגרום להטלת מגבלות ו/או לעיכובים במכירות ומחקר ופיתוח של מוצרי
החברה ו/או לגרום להפסקת שיווקם .זמן הטיפול בכשלים טכניים ,אשר
גורמים לתקלות סדרתיות עד כדי החלפת מכונות בקווי הייצור של מוצרי
החברה עלול להיות משמעותי ובכך עלול גם להגדיל את הוצאות החברה בגין
אחריות ותיקונים ולהשפיע על מיתוג ומוניטין החברה.
 . 33.2.10סיכונים משפטיים -בשל אופיין של חלק מהתקשרויות החברה ,קיימת חשיפה
משפטית לפתיחה בהליכים משפטיים נגד החברה .החברה פועלת לצמצום
הסיכונים האמורים הן באמצעות תנאי ההתקשרות והגבלת אחריותה
בהסכמים שונים ,הן באמצעות רכישת ביטוחי אחריות והן בדרך ניהול קפדני
של תחום פעילותה.
סיכונים ייחודיים לחברה
 . 33.3.1ביקוש למוצרי החברה -אין כל ודאות ,כי יהיה ביקוש למוצרי החברה בהיקף
אשר יצדיק את ייצורם ושיווקם באופן מסחרי.
 . 33.3.2אי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח -אין כל ודאות ,כי הליכי המחקר ופיתוח,
אשר מתבצעים נכון למועד דוח זה וכן כאלה אשר מיועדים לביצוע על ידי
החברה בעתיד כאמור בסעיף  18לעיל ,יבשילו לכדי מוצרים באיכות מהסוג
המבוקש לשיווק ומכירה.
 . 33.3.3סיכונים תפעוליים לאחר השלמת הפיתוח -אין כל ודאות ,כי יאותרו קבלני
משנה בסטנדרטים המתאימים איתם תתקשר החברה בהסכמים לקבלת
שירותי ייצו ר סדרתי למוצרי החברה ותחזוקה שוטפת של מוצרי החברה .כמו
כן ,לאחר השלמת הפיתוח ,קיים סיכון לקרות תקלות מעת לעת במוצרי
החברה אשר יידרשו התאמות ותיקונים מעת לעת.
להלן טבלה המציגה את סוג הסיכונים ואת מידת השפעתם:
סיכוני מקרו
האטה כלכלית ואי ודאות בשוק העולמי
תנודות במחיר חומרי גלם
תלות במצב הכלכלי ,הביטחוני והפוליטי בישראל ובעולם
שינויים בשערי החליפין
סייבר ואבטחת מידע
התפשטות נגיף הקורונה
סיכונים ענפיים
תחרות
שינויים ברגולציה
התפתחויות טכנולוגיות
האטה בהליך מחקר ופיתוח
הון אנושי
צמיחה לא מבוקרת
הגנה על קניין רוחני
יכולות גיוס הון ומקורות מימון
טיפול בכשלים טכניים
סיכונים משפטיים
סיכונים ייחודיים לחברה
ביקוש למוצרי החברה
אי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח
סיכונים תפעוליים לאחר סיום הפיתוח

מידת ההשפעה של גורם הסיכון
קטנה
בינונית
גדולה
V
V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

המידע הכלול בסעיף זה לעיל בדבר השפעות רגולטוריות כאמור ,הינו בבחינת מידע צופה פני
עתיד  ,אשר התממשותו אינה ודאית ועשויה להיות שונה בין היתר בשל גורמים שאינם בשליטת
החברה ,לרבות החלטות המחוקק הישראלי והדין הזר אשר יחול על פעילות החברה במדינות
שונות בהן תפעל  ,ואשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על הערכות החברה כאמור.
הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון לעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה,
הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ,המבוססת על המידע הקיים בחברה נכון למועד דוח זה וכן
כוללת הערכות וניתוח של החברה .השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנות
מהערכותיה של החברה ,בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה .כמו כן,
החברה עלולה להיות חשופה בעתיד לגור מי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון ,אם
יתממש ,עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה.
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פרק ב' -דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר2021 ,
("תקופת הדוח") .דוח הדירקטוריון נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך ( דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל"( 1970-תקנות הדוחות") ,ומהווה חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו ,ויש
לקרוא את הדוח התקופתי כולו כמקשה אחת.
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר , 2021 ,המצ"ב בפרק ג' לדוח תקופתי זה להלן
("הדוחות הכספיים") ,ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוכן בהתאם לתקנות
ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש׳׳ע"( 2010-תקנות הדוחות הכספיים").
לפרטים אודות התפשטות נגיף הקורונה והעימות הצבאי בין רוסיה לבין אוקראינה והשלכותיהם
על הפעילות העסקית של החברה וכן הערכות החברה בנושא ,ראו סעיפים  7.1ו 7.2-בפרק א' לדוח
תקופתי זה לעיל ובאור 1ד׳ לדוחות הכספיים.

חלק ראשון :הסברי דירקטוריון החברה למצב עסקי החברה
 . 1כללי
 . 1.1תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה
ראו פרק א' לדוח תקופתי זה לעיל.
 . 1.2תאגיד קטן
כמפורט בסעיף  1.7בפרק  1לתשקיף ,הואיל ומניות החברה נכללות במדד תל אביב טק-
עילית של הבורסה  ,דירקטוריון החברה קיבל החלטה לאמץ את ההקלות המנויות
בתקנה  3לתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית),
התשע"ו"( 2016-תקנות המדד") ,ביחס לקיצור תקופות הגילוי בפרק א' לדוח תקופתי
זה לעיל לשנתיים שקדמו למועד פרסומו וכן ביחס לקיצור תקופות ההשוואה בדוחות
הכספיים שנכללו בו לשנתיים בלבד .כמו כן ,דירקטוריון החברה קיבל החלטה לאמץ
את ההקלות המנויות בתקנה  5לתקנות המדד ,ובכלל זה אישר לאמץ את ההקלות
המנויות בתקנה 5ד(ב)( )5לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל-
"( 1970תקנות הדוחות") ובתקנה ()3(5א) לתקנות המדד.
לאור האמור ,יישמה החברה בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר 2020 ,וליום 31
בדצמבר 2021 ,את ההקלות האמורות ,ובהתאם דוחות כספיים אלו כוללים נתונים
לתקופה של שנתיים (חלף  3שנים).
 . 2הסברי הדירקטוריון לגבי מצב עסקי החברה ,תוצאות הפעילות ,הון ותזרימי המזומנים
 . 2.1המצב הכספי
להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים
העיקריים שחלו בהם (באלפי ש"ח):
ליום  31בדצמבר
הסברי דירקטוריון
סעיף
החברה
2020
2021
ראו בסעיף  2.1.1להלן
966
18,146
נכסים שוטפים
ראו בסעיף  2.1.2להלן
2,803
3,163
נכסים שאינם שוטפים
ראו בסעיף  2.1.3להלן
4,253
6,820
התחייבויות שוטפות
ראו בסעיף  2.1.4להלן
2,247
3,283
התחייבויות שאינן שוטפות
()2,731
11,206
הון עצמי
 . 2.1.1נכסים שוטפים
עיקר הגידול נבע מגידול במזומנים ושווי מזומנים כתוצאה מסבב גיוס
משקיעים במסגרת הסכם טרום ההנפקה וכן מגיוס הון מהציבור ,בהיקף כולל
של כ 28.7-מיליוני ש״ח ,נטו ,וכן מקבלת מענקים בהיקף כולל של כ 1.6-מיליון
ש״ח .הגידול האמור קוזז בשימוש במזומנים לצורך פעילותה השוטפת של
החברה וכן מפירעון הלוואות בעלים בסך כולל של כ 0.9-מיליון ש״ח.
 . 2.1.2נכסים שאינם שוטפים
עיקר הגידול נבע מרכישת ציוד שנרכש לטובת פעילות הפיתוח השוטפת של
החברה.
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 . 2.1.3התחייבויות שוטפות
עיקר הגידול נבע מגידול בהתחייבויות הח ברה לספקים וזכאים שונים כתוצאה
מפעילותה השוטפת ,אשר קוזז בעיקר מפירעון של הלוואות בעלים בסך כולל
של כ 0.9-מיליון ש״ח.
 . 2.1.4התחייבויות שאינן שוטפות
עיקר הגידול נבע מגידול בהתחייבות בגין מענקים בסך כולל של כ 1.2-מיליון
ש״ח ,אשר קוזז מקיטון בהתחייבות לחכירה בסך של כ 0.3-מיליון ש״ח הנובע
מקיטון שוטף ביתרת ההתחייבות לשכירות.
 . 2.2תוצאות הפעילות
להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים
שחלו בהם (באלפי ש"ח):
לשנה שהסתיימה
הסברי דירקטוריון
ביום  31בדצמבר
סעיף
החברה
2020
2021
ראו בסעיף  2.2.1להלן
3,830
11,028
הוצאות מחקר ופיתוח
ראו בסעיף  2.2.2להלן
2,157
8,860
הוצאות הנהלה וכלליות
ראו בסעיף  2.2.3להלן
769
הכנסות מימון
ראו בסעיף  2.2.4להלן
496
1,054
הוצאות מימון
()5,714
()20,942
רווח (הפסד) לתקופה
 . 2.2.1הוצאות מחקר ופיתוח
הגידול נבע מהרחבת פעילות המחקר ופיתוח השוטפת של החברה ,שכלל ,בין
היתר ,רכישת חומרים להרכבת מוצרי החברה וכן גידול במספר עובדי הפיתוח.
הגידול האמור קוזז מהשתתפות מענקים בסך כולל של כ 1.8-מיליוני ש״ח.
 . 2.2.2הוצאות הנהלה וכלליות
הגידול נבע בעיקר מהוצאות הקשורות לפעילות החברה כחברה ציבורית וכן
בגין הענקת אופציות לא רשומות למסחר לעובדים ובעלי השליטה בחברה.
לפרטים אודות האופציות האמורות ,ראו סעיף  3.5.4בפרק  3לתשקיף וכן באור
.21ב .לדוחות הכספיים.
 . 2.2.3הכנסות מימון
הקיטון נבע מפקיעתה של אופציה להשקעה ( )Warrantשניתנה למר אמיל קטן
בסוף שנת .2020
 . 2.2.4הוצאות מימון
הגידול בהוצאו ת מימון נבע מהוצאות מימון הקשורות למכשירים הוניים
שהוענקו במסגרת סבב גיוס משקיעים במסגרת הסכם טרום ההנפקה בסך של
כ 0.4-מיליון ש״ח וכן בגין גידול בהתחייבות למענקים בסך של כ 0.4-מיליון
ש״ח.
 . 2.3נתוני Non-GAAP
 . 2.3.1נתוני  Non-GAAPהינם נתונים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות
מקובלים ,אשר ,להערכת החברה ,עשויים לסייע להבנת תוצאות החברה בצורה
מיטבית ,ומהווים מידע נוסף ומשלים לצד המידע המפורט המובא במסגרת
הדוחות הכספיים ("נתוני ה.)"Non-GAAP-
החברה משתמשת בנתוני ה ,Non-GAAP -כדי להשוות את ביצועיה לאלו של
תקופות קודמות ,לניתוח מגמות ולמטרת תכנית העבודה של החברה .המגבלה
העיקרית של נתוני ה Non-GAAP -היא שהם אינם כוללים הוצאות ,אשר לא
קשורות לתהליך העסקי של החברה הנדרשות להירשם בדוחות הכספיים.
החברה סבורה ,כי מדד ה Adjusted EBITDA-המציג את ההפסד מפעולות
רגילות של החברה ,בנטרול הוצאות פחת ,הפחתות וכן הוצאות תשלום מבוסס
מניות ,מאפשר להבין ולנתח את הפעילות התפעולית של החברה באופן מיטבי.
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 . 2.3.2להלן ההתאמות בגין ההפסד מפעולות רגילות בהתאם לדוח רווח והפסד לבין
מדד ה( Adjusted EBITDA-באלפי ש״ח):
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2020
2021
הפסד מפעולות רגילות
)(5,987
()19,888
בנטרול ההתאמות המפורטות להלן:
פחת והפחתות
הוצאות תשלום מבוסס מניות
סך כל ההתאמות
Adjusted EBITDA

576
5,599
6,175

291
226
517

()13,713

()5,470

יובהר ,כי דירקטוריון החברה אינו מתייחס לנתוני ה Non-GAAP-בנפרד או כחלופה
לנתונים פיננסיים שנקבעו בהתאם ל .GAAP-עוד יובהר ,כי נתוני הNon-GAAP -
מוצגים למטרות מידע משלים בלבד ,ואין לראות בהם כתחליף למידע הכלול בדוחות
הכספיים של החברה.
 . 2.4נזילות
לחברה יתרת מזומנים ,נכון ליום  31בדצמבר 2021 ,ונכון ליום  31בדצמבר 2020 ,בסך
כולל של כ 16,803-אלפי ש"ח וכ 583-אלפי ש"ח (בהתאמה) .להערכת דירקטוריון
החברה ,בשנים הקרובות הגירעון במזומנים מפעילות שוטפת ימשיך ,וזאת לאור המשך
מאמצי הפיתוח והשיווק של מוצרי החברה.
להלן המרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם (באלפי ש"ח):
לשנה שהסתיימה
הסברי דירקטוריון
ביום  31בדצמבר
החברה
2020
2021
( )3,552( )11,827ראו בסעיף  2.4.1להלן
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
ראו בסעיף  2.4.2להלן
()394
()754
תזרים מזומנים מפעילות השקעה
ראו בסעיף  2.4.3להלן
4,466
28,801
תזרים מזומנים מפעולות מימון
520
16,220
גידול (קיטון) במזומנים לתקופה
 . 2.4.1תזרים מזומנים מפעילות שוטפת
הגידול בתזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת נבע בעיקרו מגידול בפעילות
החברה בדגש על פעילות המחקר ופיתוח.
 . 2.4.2תזרים מזומנים מפעילות השקעה
הגידול בתזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה נבע בעיקרו מרכישת רכוש
קבוע עבור פעילות המחקר ו הפיתוח.
 . 2.4.3תזרים מזומנים מפעולות מימון
הגידול בתזרים המזומנים שנבע מפעילות מימון היה בעיקרו כתוצאה מסבב
גיוס משקיעים במסגרת הסכם טרום ההנפקה ומגיוס הון מהציבור בהיקף כולל
של כ 28.7-מיליוני ש״ח ,נטו ,וכן מקבלת מענקים בסך כולל של כ 1.6-מיליון
ש״ח .הגידול האמור קוזז מפירעון הלוואות בעלים בסך כולל של כ 0.9-מיליון
ש״ח.
 . 2.5מקורות מימון
לפרטים אודות מקורות המימון של החברה ,ראו סעיף  23בפרק א' לדוח תקופתי זה
לעיל.
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 . 2.6הערכות שווי ואומדנים
 . 2.6.1לפרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד ,בנושא אופציות לא רשומות למסחר
שהוקצו לה"ה יצחק נתן אבן ארי ודב פרידמן ,אשר לא צורפה לדוחות הכספיים
של החברה ליום  30ביוני ,2021 ,ואודות מעריך השווי ,ראו סעיף  2.5.1לדוח
הדירקטוריון של החברה ,אשר צורף לתשקיף (בסעיף זה" :הערכת השווי" ו-
"מעריך השווי" ,בהתאמה).
 . 2.6.2במהלך שנת  , 2021נעזרה החברה בהערכת שווי חיצונית לצורך קביעת השווי
ההוגן של תשלום מבוסס מניות לעובדים ונותני שירותים אחרים .בבחינת רמת
המהותיות של הערכת השווי האמורה ,בחנה החברה כל הענקה בנפרד ולא את
כל ההענקות כמכלול  ,כך שהערכת השווי של כל הענקה בנפרד אינה מהותית.
 . 2.6.3לפירוט בדבר שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות
הכספיים ,ראו באור  4לדוחות הכספיים.
 . 2.7הפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר של החברה
מבלי לסייג את חוות דעתו ,מפנה רואה החשבון המבקר של החברה בדוח רואה החשבון
המבקר לבעלי מניות החברה ,המובא בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר,
 2021את תשומת הלב לאמור בבאור .1ג' לדוחות כספיים אלו ,המפרט גורמים אשר
מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"-עסק חי" .תכניות
הנהלת החברה בקשר לגורמים אלה מפורטות בבאור האמור .בדוחות הכספיים לא
נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שיתכן ותהיינה דרושות
אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"-עסק חי".
יצוין ,כי החברה הינה חברת מו"פ ,אשר עוסקת בפיתוח טכנולוגיה לייצור ולהפעלת
מיקרו-טורבינות ,כאמור בפרק א' לדוח תקופתי זה לעיל ,אשר נכון למועד דוח זה ,טרם
החלה החברה להניב הכנסות בתחום פעילותה זה .דירקטוריון החברה סבור ,כי
בהתחשב בצעדים שבהם נוקטת ותנקוט החברה כאמור בסעיפים  22ו 23-בפרק א' לדוח
תקופתי זה לעיל והסכומים שנתקבלו בחברה ,יש מקורות מספקים על מנת לפרוע את
התחייבויותיה של החברה בהגיע מועד פירעונן ובהמשך מימון פעילות הפיתוח בהתאם
לתכניות העסקיות של החברה.
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חלק שני :היבטי ממשל תאגידי
.3

.4

.5

.6

מדיניות החברה בנושא מתן תרומות
החברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות ,בתקופת הדוח לא תרמה החברה סכומים
כלשהם.
שינויים בדירקטוריון ובמצבת נושאי משרה
 . 4.1לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביום  13בפברואר ,2022 ,אישרה האסיפה הכללית
של בעלי המניות של החברה את מינויים של ה"ה רונית נועם ואלי צוקר לכהן
כדירקטורים חיצוניים בחברה ושל מר עידן בן -שטרית כדירקטור בחברה .לפרטים
נוספים אודות האסיפה הכללית האמורה ,ראו דיווחים מיידיים מיום  6בינואר2022 ,
ומיום  13בפברואר( 2022 ,אסמכתאות מס'  2022-01-003990ו,2022-01-015684-
בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) .לפרטים נוספים אודות דירקטורים
אלו ,ראו דיווחים מיידיים מיום  13בפברואר( 2022 ,אסמכתאות מס'2022-01- :
 2022-01-015693 ,015690ו ,2022-01-015699-בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על
דרך ההפניה) וכן תקנה  26בפרק ד' לדוח תקופתי זה להלן.
 . 4.2לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביום  13בפברואר ,2022 ,מר אהוד בן ש"ך חדל
לכהן כדירקטור בחברה  .לפרטים נוספים ,ראו דיווח מיידי מיום  6בינואר2022 ,
(אסמכתא מס'( )2022-01-003159 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 4.3לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,ביום  1במרץ ,2022 ,פרופסור דוד ליאור ז"ל נפטר,
ומשך חדל לכהן בתפקידו כדירקטור וכסמנכ"ל טכנולוגיות ( )CTOבחברה .לפרטים
נוספים ,ראו דיווח מיידי מיום  2במרץ( 2022 ,אסמכתא מס'( )2022-01-021330 :מידע
זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
ועדות הדירקטוריון
ביום  15בפברואר ,2022 ,התכנסו לראשונה ועדת הביקורת של החברה ,שעל חבריה נמנים ה"ה
אלי צוקר (יו"ר הוועדה) ורונית נועם ועידן בן-שטרית ,וועדת התגמול של החברה ,שעל חבריה
נמנים ה"ה רונית נועם (יו"ר הוועדה) ,אלי צוקר ועידן בן-שטרית.
ביום  27במרץ ,2022 ,התכנסה לראשונה הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה ,שעל
חבריה נמנים ה"ה רונית נועם (יו"ר הוועדה) ,אלי צוקר ועידן בן-שטרית.
דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
ביום  27במרץ , 2022 ,קבע דירקטוריון החברה ,כי המספר המזערי של הדירקטורים בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון החברה ,לא יפחת מ 2-דירקטור/ים ,וזאת
בהתחשב בהיקף החברה ,מהות פעילותה ,מורכבותה וגודלה.
מספר הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה נקבע גם בהתחשב במיומנות
החשבונאית ,העסקית והפיננסית הגבוהה הקיימת בקרב נושאי משרה בכירה בחברה ,ולאור
מערך הייעוץ החיצוני המקצועי השוטף בו נעזרת החברה.
למועד פרסום דוח הדירקטוריון ,הדירקטורים ,בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,הינם ה"ה
רונית נועם ,אלי צוקר ,עידן בן-שטרית ודוד דרעי.

 . 7דירקטורים בלתי תלויים
ביום  15בפברואר ,2022 ,החליטה ועדת הביקורת של החברה לסווג את מר עידן בן-שטרית
כדירקטור בלתי תלוי בחברה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ,וזאת בהתאם להצהרת
הכשירות כפי שמסר לחברה וצורפה לדוח זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות החברה
(לפרטים ,ראו בסעיף  4.1לעיל).
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
 . 8המבקר הפנימי של החברה
 . 8.1שם המבקר הפנימי :מר דורון כהן (שותף ,פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ).
 . 8.2תאריך תחילת כהונה 15 :בפברואר.2022 ,
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 . 8.3הכישורים המכשירים את המבקר הפנימי לשמש בתפקידו :תואר ראשון במנהל עסקים,
מהמסלול האקדמי ,המכללה למנהל ,וכן מכהן כמבקר פנימי במספר חברות .המבקר
הפנימי עומד בהוראות סעיף (146ב) לחוק החברות ובהוראות סעיפים (3א) ו 8-לחוק
הביקורת הפנימית ,התשנ"ב"( 1992-חוק הביקורת") .המבקר הפנימי אינו עובד של
החברה ,אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנימית במיקור חוץ.
 . 8.4דרך המינוי :מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת ו דירקטוריון החברה
ביום  15בפברואר 2022 ,וביום  16בפברואר( 2022 ,בהתאמה) ,וזאת לאחר בחינה
מעמיקה של השכלתו וניסיונו העשיר ולאחר פגישה שנערכה עמו והתרשמות בלתי
אמצעית על ידי הנהלת החברה וועדת הביקורת של החברה .הנימוקים לאישור המינוי
כללו ,בין היתר את השכלתו ,כישוריו וניסיונו הרב של המבקר הפנימי .במסגרת המינוי
הוגדר ,כי על המבקר הפנימי לערוך את הביקורת הפנימית בחברה בהתאם לתקנים
המקצועיים המקובלים .הנימוקים לאישור המינוי כאמור ,הינם בעיקר הניסיון שצבר
המבקר הפנימי בתחום הביקורת הפנימית באופן שיסייע לו בביצוע התפקידים
המוטלים עליו בהתאם לדין ,הכל בהתחשב ,בין היתר ,בסוג החברה ,גודלה והיקף
ומורכבות פעילותה.
 . 8.5זהות הממונה הארגוני של המבקר הפנימי :יו"ר דירקטוריון החברה.
 . 8.6השיקולים בקביעת תכנית הביקורת השוטפת והרב שנתית בחברה:
 . 8.6.1תכנית הביקורת של החברה הינה תכנית לשנה הנקבעת על ידי ועדת הביקורת,
לאחר שנלקחת בחשבון המלצת הנהלת החברה .כל זאת ,בהתחשב ברמות
הסיכון המוערכות של הנושאים הנבדקים ביחס לחברה ,המותאם לצרכי
הביקורת ולתחום הפעילות של החברה.
 . 8.6.2למבקר הפנימי שיקול דעת לסטות מתכנית העבודה ,בכפוף להתייעצות עם
ועדת הביקורת ובאישורה.
 . 8.7התקנים המקצועיים המקובלים על פיהם יערוך המבקר הפנימי את הביקורת הפנימית:
כאמור בסעיף (4ב) לחוק הביקורת ,וזאת על פי הודעת המבקר הפנימי ,המבקר הפנימית
יערוך את הביקורות הפנימיות על פי תקנים מקצועיים מקובלים כאמור בסעיף (4ב)
לחוק הביקורת ,סעיף  147לחוק החברות וכן על פי התקנים המקצועיים של איגוד
המבקרים הפנימיים הבינלאומי ( .) IIAדירקטוריון החברה הסתמך על דיווחי המבקר
הפנימי בדבר עמידתו בתקנים המקצועיים לפיהם הוא יערוך את הביקורת הפנימית.
 . 8.8המועדים בהם הוגש דו"ח בכתב על ממצאי הביקורת הפנימית :לאור העובדה ,כי
המבקר הפנימי מונה ביום  16בפברואר 2022 ,כאמור לעיל ,נכון למועד דוח
הדירקטוריון ,טרם הושלמו ביקורות פנימיות כאמור.
 . 8.9סבירות היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי :המבקר
הפנימי טרם החל את עבודת הביקורת הפנימית בחברה ,שכן הוא מונה סמוך למועד
פרסום דוח זה.
 . 8.10גישה למידע :למבקר הפנימי ימסרו מסמכים ומידע כאמור בסעיף  9של חוק הביקורת,
וכן תיתן לו גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה ,לרבות נתוניה
הכספיים.
 . 8.11תגמול המבקר הפנימי :בתקופת דוח הדירקטוריון ,טרם שולם תגמול כלשהו למבקר
הפנימי בגין שירותיו .תגמול המבקר הפנימי נקבע כשכר מוסכם לשעות עבודה ,והוא
אינו מתוגמל בדרך של הענקת ניירות ערך של החברה .למיטב ידיעת החברה ,המבקר
הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה .להערכת דירקטוריון החברה ,מבנה
התגמול כאמור הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבקר הפנימי בבואו
לבקר את החברה.
 . 9רואה החשבון המבקר של החברה
 . 9.1בשנת  2018מינתה החברה את רואה החשבון המבקר של החברה ,בריטמן אלמגור זהר
ושות' ,רואי חשבון ( .)Deloite Israelהשירותים שניתנו על ידי רואה החשבון המבקר
של החברה כוללים את דוח הביקורת לשנת  2021ולשנת  ,2020וכן במסגרת עבודת רואה
החשבון המבקר הנוגעת לפרסומו של התשקיף.
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 . 9.2שכר הטרחה (באלפי ש״ח) של רואה החשבון המבקר של החברה הינו כמפורט להלן:
שירותים אחרים
שירותי ביקורת ושירותי מס
לשנת 2020
לשנת 2021
לשנת 2020
לשנת 2021
15
0
250
305
 . 9.3העקרונות לקביעת שכ״ט רואה החשבון המבקר של החברה נקבעו על סמך הערכה של
היקף העבודה הנדרש וכן ניהול משא ומתן באשר לתנאים המסחריים של ההתקשרות.
שכר הטרחה אושר על ידי דירקטוריון החברה.
. 10עסקאות זניחות
ביום  27במרץ , 2022 ,החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של
עסקה של החברה עם בעל עניין בה ("עסקאות בעלי עניין") ,כעסקה זניחה ,כקבוע בתקנה
(41א ) 3לתקנות דוחות כספיים .כללים אלו ישמשו גם לצורך בחינת היקף הגילוי בדוחות
העיתיים ובתשקיפים של החברה לגבי עסקה עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש באישורה
עניין אישי ,כקבוע בתקנה  22לתקנות הדוחות ובתקנה  54לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט.1969-
במסגרת זו ,קבע דירקטוריון החברה ,כי עסקת בעל עניין ,תחשב כעסקה זניחה אם יתקיימו
בה התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(א) היא איננה עסקה חריגה ,כמשמעות המונח בחוק החברות;
(ב) השפעתה על הפרמטר הכספי הרלוו נטי (כמפורט להלן) הינה בשיעור של פחות מ;1%-
(ג) העסקה אינה משמעותית לחברה ,גם מבחינה איכותית.
השפעה על פרמטר כספי רלוונטי  :בכל עסקת בעל עניין העומדת לבחינת רף הזניחות ,ייערך
מבחן כמותי השוואתי בין הפרמטרים הכספיים הצפויים של העסקה לבין הנתונים הכספיים
הרלוונטיים על פי הדוחות הכספיים השנתיים של החברה (על בסיס מאוחד) לשנה שקדמה
למועד העסקה .לדוגמה )1( :בעסקה לרכישת שירותים -היחס בין העלות השנתית לבין סך
ההוצאות; ( )2בעסקה שעניינה התחייבות -היחס בין ההתחייבות נשוא עסקת בעל העניין לבין
סך ההתחייבויות וכיו"ב.
ככלל ,כל עסקת בעל עניין תבחן בנפרד לצורך דיווחים מיידיים ,דיווחים בדוחות העיתיים ו/או
בתשקיפים של החברה  .למרות האמור לעיל ,עסקאות נפרדות המהוות חלק מאותה התקשרות
או עסקאות מתמשכות ,תיבחנה כעסקה אחת על בסיס שנתי לצורך דיווחים בדוחות העיתיים
ו/או בתשקיפים של החברה  ,על ידי צירוף כל העסקאות הקשורות (שאינן חורגות) עם אותו
בעל עניין.

7

חלק שלישי :הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה
. 11מידע בדבר אירועים מהותיים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה
 . 11.1בהמשך להערת השוליים מס'  15לטבלה שבסעיף  3.2בפרק  3לתשקיף ובהמשך לאמור
בדיווח המיידי של החברה שפורסם ביום  6בינואר( 2022 ,אסמכתא מס'2022-01- :
( )003888מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה) (בסעיף זה" :הדיווח המיידי") ,בקשר
עם החזקתן בנאמנות של  500,000מניות רגילות של החברה על ידי מר אסף שלגי
(לפרטים אודותיו ,ראו הערת שוליים מס'  1בפרק  3לתשקיף ומחזיק מס'  13לדיווח
המיידי) ,בנאמנות עבור אנגלו טורבו ,שותפות מוגבלת (אשר למיטב ידיעת החברה,
נמנית על בעלי השליטה בה) ו/או עבור כר אקו אחזקות בע"מ (לפרטים אודותיה ,ראו
הערת שוליים מס'  1בפרק  3לתשקיף) (בסעיף זה" :הנאמן"" ,אנגלו טורבו"" ,אקו
אחזקות" ו"-המניות שבנאמנות" ,בהתאמה) ,ביום  5בינואר ,2022 ,ניתנה החלטת בית
המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (המחלקה הכלכלית) (בסעיף זה" :בית המשפט") ,לפיה
אקו אחזקות (באמצעות מקורות אחרים לאנרגיה (או אס אי ג'י) בע"מ ,אליה הועברו
מניות החברה שהוחזקו בידי כר אקו אחזקות בע"מ בחודש אוגוסט  -2021ראו גם סעיף
 6.4.4בפרק  6לתשקיף) העבירה לחברה סך של כ 481-אלפי ש"ח בתמורה לקבלת המניות
שבנאמנות (בסעיף זה" :התמורה") .כמו כן ולאור החלטת בית המשפט ממנה נובע ,כי
אנגלו טורבו לא הייתה רשאית להעביר לחברה סך של  125אלפי דולר ארה"ב בגין
המניות האמורות כפי שעשתה בשנת  ,2018ביום  20בינואר ,2022 ,הודיעה החברה
לנאמן ,כי היות והתמורה נתקבלה לאחר יום  1בינואר ,2020 ,הרי שבהתאם לכתב
ההוראות לנאמן -חלף המועד האחרון להעברת התמורה לחברה ,ומשכך הוא מתבקש
להעביר את המניות האמורות בחזרה לחברה ,והחברה תפעל להשבת התמורה .בנוסף,
נמסר לחברה ,כי אנגלו טורבו הגישה בקשה לעיכוב ביצוע וכן ערעור על החלטת בית
המשפט.
 . 11.2ראו באור  22לדוחות הכספיים.
. 12מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון
עובר לפרסום דוח הדירקטוריון ,פרסמה החברה דיווח מיידי ובו נתונים בדבר מצבת
ההתחייבויות של החברה ,כנדרש בתקנה 9ד לתקנות הדוחות .ראו דיווח מיידי של החברה
מיום  27במרץ( 2022 ,אסמכתא מס'( )2022-01-030594 :מידע זה מהווה הכללה על דרך
ההפניה).
דירקטוריון החברה מבקש להביע את תודתו לנושאי המשרה הבכירה בחברה ולעובדיה על
מאמציהם ותרומתם לחברה.

ירון גלבוע,
מנכ"ל

יצחק נתן אבן ארי,
יו"ר הדירקטוריון
 27במרץ2022 ,

8

טורבוג'ן בע"מ
דוחות כספיים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2021

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

2

הדוחות הכספיים:
דוחות על המצב הכספי

3

דוחות על ההפסד הכולל

4

דוחות על השינויים בגירעון בהון

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6-7

ביאורים לדוחות הכספיים

8-32

דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

טורבוג'ן בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של טורבוג'ן בע"מ (להלן " -החברה") לימים  31בדצמבר  2021ו ,2020 -ואת
הדוחות על ההפסד הכולל ,השינויים בגירעון בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
 .2021דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה
בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה
חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה
של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה לימים  31בדצמבר,
 2021ו , 2020 -ואת תוצאות פעילותיהן ,השינויים בגירעון בהון ותזרימי המזומנים שלהן לכל אחת משתי השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2021בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( ) IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-
מבלי לסייג את חוות דעתנו ,אנו מפנים את תשומת הלב לביאור  1ג' על כך ש החברה הינה חברת מו"פ ועוסקת בפיתוח ,ייצור,
אבטחת איכות ,שיווק ,מסחור ומתן שירותים נלווים למוצרים המבוססים על טכנולוגיה לייצור ולהפעלת מיקרו טורבינות לייצור
חשמל וחום המונעות על גז טבעי ,אשר נכון למועד דוחות כספיים אלה טרם החלה החברה להניב הכנסות בתחום פעילותה .בשנה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2021לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של  11,827אלפי ש"ח בנוסף ,תלויה
החברה במקורות גיוס שונים לצורך המשך פעילות המחקר והפיתוח אשר אינם בשליטת החברה .להערכת הנהלת ודירקטוריון
החברה ,גורמים אלה ,מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל
להמשיך ולפעול כ"-עסק חי".

2

טורבוג'ן בע"מ
דוחות על המצב הכספי

ביאור

ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש”ח

נכסים
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות
חייבים ויתרות חובה
סה"כ נכסים שוטפים

5

נכסים לא שוטפים
פקדונות לזמן ארוך
נכס בלתי מוחשי
נכסי זכות שימוש
רכוש קבוע ,נטו
סה"כ נכסים לא שוטפים

11
6
7

סה"כ נכסים

16,803
1,343
18,146

583
182
201
966

245
1,387
687
844
3,163

1,387
1,059
357
2,803

21,309

3,769

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות
הלוואות בעלים
חלויות שוטפות של התחייבויות חכירה
ספקים ונותני שירותים אחרים
זכאים ויתרות זכות
סה"כ התחייבויות שוטפות

9
6

1,007
359
797
4,657
6,820

1,429
382
593
1,849
4,253

6
12

323
2,960
3,283

632
1,615
2,247

40,559
11,142
()40,495
11,206

15,034
1,788
)(19,553
)(2,731

21,309

3,769

8

התחייבויות לא שוטפות
התחייבויות חכירה
התחייבויות בגין מענקים
סה"כ התחייבויות לא שוטפות
הון
הון מניות ופרמיה
קרנות הון אחרות
יתרת הפסד
סה"כ הון עצמי (גירעון בהון)

13, 14

סה"כ התחייבויות והון

 27במרץ 2022
תאריך אישור הדוחות
הכספיים

ירון גלבוע
מנכ"ל

יצחק נתן אבן ארי
יו"ר דירקטוריון

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

3

ערן יוהן
סמנכ"ל כספים

טורבוג'ן בע"מ
דוחות על ההפסד הכולל
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
ביאור
()11,028
()8,860
()19,888

)(3,830
)(2,157
)(5,987

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות

()19,888

)(5,987

()1,054
()1,054

769
)(496
273

()20,942

)(5,714

-

-

הפסד לשנה

()20,942

)(5,714

הפסד כולל לשנה

()20,942

)(5,714

הפסד בסיסי למניה רגילה אחת (בש"ח) בת  0.01ש״ח ע.נ

19

()1.89

)(0.62

הפסד מדולל למניה רגילה אחת (בש"ח) בת  0.01ש"ח ע.נ

19

()1.89

)(0.68

16
17

הפסד מפעולות רגילות
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הכנסות (הוצאות) מימון ,נטו

18ב'
18א'

הפסד לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה

10

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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טורבוג'ן בע"מ
דוחות על השינויים בהון העצמי (גירעון בהון)

הון מניות
רגילות
לשנה שהסתיימה
בדצמבר 2021

ביום

קרן בגין
עסקאות
תשלום מבוסס
מניות

פרמיה

יתרה ליום  1בינואר 2021

10

15,024

הנפקת מניות למשקיע
הנפקת מניות טרום הנפקה
(בניכוי הוצאות הנפקה במזומן
של  390אלפי ש״ח)
הנפקת מניות הטבה
הנפקת מניות ראשונה לציבור
(בניכוי הוצאות הנפקה במזומן
של  2,696אלפי ש״ח)
עלות תשלום מבוסס מניות
הפסד לשנה
סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2021

*

590

456

לשנה שהסתיימה
בדצמבר 2020

יתרת הפסד

סה"כ

31

1,000

ביום

קרן בגין
עסקאות עם
בעלי מניות
אלפי ש”ח

788

()19,553

()2,731
1,046

2
108

9,627
()108

3,299
-

-

-

12,928
-

17
137

15,289
40,422

5,599
10,354

788

()20,942
()40,495

15,306
5,599
()20,942
11,206

31

יתרה ליום  1בינואר 2020

10

7,016

774

700

)(13,839

)(5,339

הנפקת מניות
המרת הלוואות בעלים
עלות תשלום מבוסס מניות
זקיפת רכיב הטבה
פקיעת אופציות
הפסד לשנה
סה"כ הון ליום  31בדצמבר 2020

*
*
10

2,134
3,677
2,197
15,024

226
1,000

88
788

()5,714
()19,553

2,134
3,677
226
88
2,197
()5,714
()2,731

(*) נמוך מ 1-אלפי ש"ח.

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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טורבוג'ן בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020

2021
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
הפסד לשנה
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות
שוטפת (נספח א')

()20,942

)(5,714

9,115

2,162

מזומנים נטו לפעילות שוטפת

()11,827

)(3,552

תזרימי מזומנים לפעילות השקעה
שינויים בפקדונות
השקעה ברכוש קבוע

()63
()691

)(167
)(227

מזומנים נטו לפעילות השקעה

()754

)(394

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציות(בניכוי הוצאות
הנפקה)
קבלת הלוואות מבעלי מניות
פרעון הלוואות מבעלי מניות
קבלת מענקים
פרעון התחייבויות בגין חכירה

28,911
256
()875
914
()405

3,093
475
1,192
)(294

מזומנים נטו מפעילות מימון

28,801

4,466

עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים

16,220

520

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

583

63

מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

16,803

583

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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טורבוג'ן בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
נספח א'-

התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומנים
מפעילות שוטפת

הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים
פחת והפחתות
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול בספקים ונותני שירות אחרים
גידול בזכאים ויתרות זכות
גידול (קיטון) במקדמות מענקים

נספח ב'

576
1,070
5,599
7,245

291
)(219
226
298

()1,142
204
3,947
()1,139
1,870
9,115

)(135
468
355
1,176
1,864
2,162

 -פעולות מהותיות שאינן מזומן

המרת הלוואות בעלים להון

-

3,677

הוצאות הנפקה באמצעות תשלום מבוסס מניות

3,755

-

נספח ג'

 -מידע נוסף

ריבית ששולמה במזומן

73

הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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45

טורבוג'ן בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 1

-

כללי
א.

תיאור כללי של החברה:
טורבוג'ן בע"מ (להלן  -החברה) הינה חברה תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל ביום  27במאי 2014 ,בהתאם
להוראות חוק החברות ,התשנ"ט , 1999-כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת שמה הקודם "טורבו-גז חברה
לאנרגיה נקייה בע"מ" ,וביום  2במאי 2019 ,שינתה את שמה לטורבוג'ן בע"מ.
למועד אישור הדוח על המצב הכספי ,החברה עוסקת בפיתוח מיקרו -טורבינה רב דלקית לייצור מקומי של חשמל
וחום בבניינים .המוצרים שמפתחת החברה נכללים בקטגוריית מערכות ייצור משולב של חשמל וחום ,אשר ידועה
גם בשם "קוגנרציה" ( .) Co-Generationתוצרי מוצרי החברה הינם חשמל וחום שיורי שמופק מפעילות המיקרו-
ט ורבינה ומשמש לחימום הבניין ובכך מעלה את הנצילות האנרגטית הכוללת ומוריד את הצורך בחימום יקר
באמצעים אחרים כדוגמת דוד חימום.
המיקרו -טורבינה שמפתחת החברה נועדה לפתור את בעיית חוסר יעילות כלכלית של מערכות  CHPבבניינים
בקטגוריית  50קילו-וואט עד  1מגה-וואט.
ביום  22בנובמבר ,2021 ,השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה  ,אשר נרשמו למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ביום  24בנובמבר . 2021 ,לפרטים נוספים ,ראו ביאור .13

ב.

הגדרות בדוחות כספיים אלה:
תקני דיווח כספי
צדדים קשורים
בעלי עניין ובעל שליטה

ג.

תקני דיווח כספי בינלאומיים ( ) IFRSתקני חשבונאות בינלאומיים ()IAS
לרבות פרשנויות שפורסמו להם ( IFRICו.)SIC-
כהגדרתם ב.IAS 24 -
כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

מצב עסקי החברה:
ביום  1באוגוסט 2021 ,הושלם הגיוס במסגרתו גייסה החברה סך כולל של כ 13.2 -מיליוני ש"ח  ,ברוטו (כ12.8 -
מיליון ש״ח ,נטו) ,ממשקיעים פרטיים .ביום  22בנובמבר הושלמה הצעה ראשונה לציבור של מניות החברה אשר
נרשמו למסחר בבורסה בתל אביב במסגרתה גייסה החברה סך כולל של כ 18 -מיליון ש״ח ברוטו (כ 15.3 -מיליון
ש״ח ,נטו) מהציבור  .בנוסף החברה זכתה במענקים בהיקף של כ 5.4 -מיליוני ש"ח מרשות החדשנות ובהיקף של
כ  665 -אלפי דולר ארה"ב מקרן בירד  .ממענקים אלו התקבלו עד למועד החתימה על הדוחות הכספיים סך של
 3,387אלפי ש״ח ו  874 -אלפי ש"ח ,בהתאמה  .ייתרת המזומנים ליום  31בדצמבר  2021הינה  16,803אלפי
ש״ח.
החברה הינה חברת מו"פ ועוסקת בפיתוח ,ייצור ,אבטחת איכות ,שיווק ,מסחור ומתן שירותים נלווים למוצרים
המבוססים על טכנולוגיה לייצור ולהפעלת מיקרו טורבינות לייצור חשמל וחום המונעות על גז טבעי ,אשר נכון למועד
דוחות כספיים אלה טרם החלה החברה להניב הכנסות בתחום פעילותה .החברה צופה כי פעילות זו תמשיך לייצר
לה תזרים שלילי מפעילות שוטפת בעתיד הקרוב .בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2021לחברה תזרים מזומן
שלילי מפעילות שוטפת בסך של  11,827אלפי ש"ח בנוסף ,תלויה החברה במקורות גיוס שונים לצורך המשך
פעילות המחקר והפיתוח אשר אינם בשליטת החברה .להערכת הנהלת החברה ודירקטוריון החברה ,גורמים אלה,
מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם
החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"-עסק חי".

ד.

השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של החברה
החל מתום שנת  2019התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה  ( 19-COVIDלהלן " -נגיף הקורונה" או "האירוע" או
"המשבר") וברבעון הראשון והשני של שנת  2020התפשטה במדינות נוספות בעולם .בחודש ינואר  ,2020הכריז
ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי ,ובחודש מרץ  ,2020הכריז ארגון
הבריאות העולמי על הקורונה כפנדמיה (מגפה עולמית) .התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות
מאקרו כלכליות ,במדינות רבות ברחבי העולם.
בעקבות האירוע ,מדינות רבות ,בכללן ישראל ,נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף.
בין צעדים אלה נמנים ,בין היתר ,הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים ,סגירת עסקים וקניונים ,הגבלות על
התכנסויות ואירועים ,הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות ,סגירת גבולות בין מדינות ,צמצום מספר העובדים
הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה .לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל,
השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות אשר מתאפיינים בתנודתיות.
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טורבוג'ן בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 1

-

ביאור 2

-

כללי (המשך)
על אף האמור ,למועד אישור הדוחות הכספיים ,להערכת החברה ,להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה
שלילית על החברה .החברה לא נדרשה למהלכים אשר צמצמו את פעילותה או השפיעו לרעה על תוכניות הפיתוח
והשיווק שלה .יודגש כי ,לאור העובדה שמדובר באירוע דינמי המאופיין באי ודאות רבה ,בין היתר ,בקשר עם קצב
התפשטות נגיף הקורונה ,משך ההתפשטות והצעדים שיינקטו על ידי הרשויות השונות במדינות השונות בהן החברה
פעילה ,הנהלת החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את מלוא ההשפעות האמורות על פעילותה (אם בכלל) ובוחנת
את ההתפתחויות וההשפעות באופן שוטף ותעדכן במידת הצורך בהתאם.

עיקרי המדיניות החשבונאית

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות ,למעט אם נאמר אחרת.
הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (:)IFRS
א.
הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן " -תקני  )"IFRSופרשנויות להם
שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ( .) IASBעיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך
יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה.
ב .הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתקנות תקנות דוחות כספיים .במסגרת זו ,בחרה החברה ליישם את
ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית) ,התשע"ו ,2016-כך
שנתוני ההשוואה יוצגו לשנת דיווח אחת בלבד.
ג .מ טבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ:
מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:
()1
מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח (להלן " -מטבע הפעילות") .מטבע הפעילות של כל חברה הינו המטבע
של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה ובה היא צפויה להמשיך ולפעול בעתיד הנראה לעין.
()2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ:
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר
ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע
הפעילות לפי שער החליפין ביום הדוח על המצב הכספי ,כאשר הפרשי שער בגינם נזקפים לרווח או הפסד.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד
העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע
הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן והפר שי שער בגינם נזקפים לרווח או הפסד.

ד .שווי מזומנים:
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פי קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר אשר אינם
מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה
חודשים אך ה ם ניתנים למשיכה מידית ללא קנס ,ומהווים חלק מניהול המזומנים של החברה.
ה .פיקדונות לזמן קצר:
פי קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ושאינם
עונים להגדרת שווי מזומנים .הפיקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.
ו.

מענקים ממשלתיים ומקרנות לאומיות:
מענקים ממשלתיים ומקרנות לאומיות מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל
התנאים לקבלת המענק.
ההתחייבות בגין מענקים שהתקבלו ,מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון תזרימי המזומנים הצפויים להחזר
המענק לפי ריבית השוק המשקפת את רמת הסיכון של הפרויקט  .ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין השווי
ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי ,ומקוזז מהוצאות המחקר והפיתוח או מקיטון מיתרת פריט הרכוש
הקבוע הנרכש ,לפי העניין  .לאחר הכרה לר אשונה ,ההתחייבות נמדדת בעלותה המופחתת תוך שימוש בשיטת
הריבית האפקטיבית .שינויים בהתחייבות המשקפים שינוי בתחזית ההכנסות של החברה ,נזקפים להוצאות מימון
בדוח רווח והפסד .סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים כסילוק ההתחייבות.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ז .מסים על הכנסה:
 . 1כללי
הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים ,וכן את סך השינוי ביתרות המסים
הנדחים ,למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון.
 . 2מסים שוטפים
נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים מחושבים בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר
חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
 . 3מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות
הכספיים .יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן,
בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה ,עד תאריך הדוח על
המצב הכספי .התחייבויות מסים נדחים מוכרות ,בדרך כלל ,בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס
של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים .נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים
הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגד ה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
החברה לא יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים הנובעים מההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות במסגרת
עסקה שאינה צירוף עסקים ,כאשר במועד העסקה ההכרה לראשונה בנכס או בהתחייבות לא משפיעה על
הרווח החשבונאי ועל ההכנסה החייבת (הפסד לצרכי מס).
ח .חכירות:
החברה מעריכה האם חוזה הינו חכירה (או כולל חכירה) במועד ההתקשרות בחוזה .החברה מכירה בנכס זכות
שימוש מחד ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר ,למעט חכירות לטווח קצר (לתקופה
של עד  12חודשים) וחכירות של נכ סים בעלי ערך נמוך .בחכירות אלה מכירה החברה בתשלומי החכירה כהוצאה
תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה ,אלא אם כן בסיס שיטתי אחר מייצג בצורה טובה יותר את תבנית
צריכת ההטבות הכלכליות על ידי החברה מהנכסים החכורים.
תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת ל ביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס החכור יחד עם:
תקופות המכוסות על ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו ,וכן
•
תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש אופציה זו.
•
בקביעת תקופת החכירה ,החברה לקחה בחשבון אופציות הארכה אשר למועד תחילת החכירה ודאי באופן סביר
שימומשו על ידה.
התחייבות החכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד התחילה,
מהוונים תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה .אם לא נית ן לקבוע בנקל שיעור זה ,הקבוצה משתמשת בשיעור
הריבית התוספתי שלה .שיעור הריבית התוספתי של החוכר מוגדר כשיעור הריבית שהחוכר היה נדרש לשלם על
מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הנדרשים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות
שימוש בסביבה כלכלית דומה .שיעור ההיוון שנעשה בו שימוש למדידת ההתחייבות בגין חכירה הינו בין -8.5%
.11%
התחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי .התחייבות חכירה נמדדת לאחר מכן על ידי הגדלת
הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית ועל ידי הקטנת הערך
בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה שבוצעו.
העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה ,תשלומי חכירה כלשהם
שבוצעו במועד התחילה או לפניו ועלויות ישירות ראשוניות .לאחר מכן ,נכס זכות שימוש נמדד לפי העלות בניכוי
פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.
נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות ומופחת בקו ישר על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך
החיים השימושיים של נכס זכות השימוש .הפחת מתחיל ממועד תחילת החכירה .נכס זכות השימוש מוצג בסעיף
נפרד בדוח על המצב הכספי.
הקבוצה מיישמת את הוראות  IAS 36ירידת ערך נכסים על מנת לקבוע אם נפגם הנכס זכות שימוש ולטפל בהפסד
מירידת ערך כלשהו שזוהה.
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ט .רכוש קבוע:
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי הפסדים מירידת
ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם (ראו סעיף ו' בביאור זה לעיל) ,ואינם כוללים הוצאות תחזוקה
שוטפת.
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט ,מופחתים בנפרד ,לפי שיטת הרכיבים.
הפחת מחושב בשי עורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס ,כדלקמן:
שיעור פחת
%
מחשבים וציוד היקפי
ריהוט וציוד
מכונות
שיפורים במושכר

33.33
7-15
15
תקופת השכירות או אורך החיים
השימושיים ,כנמוך מביניהם

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שבידי
החברה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים השימושיים של השיפור ,לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים
כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן -ולהבא .הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק
למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
י.

נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הם נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי חסרי מהות פיזית .נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים
שימושיים בלתי מוגדר אינם מופחתים ,ונבדקים לצורך בחינת ירידת ערך אחת לשנה ,או בכל עת שקיים סימן,
המצביע כי ייתכן שחלה ירידת ערך בהתאם להוראות  . IAS 36אומדן משך החיים השימושיים של נכסים בלתי
מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר ,נבחן בתום כל שנת דיווח .שינוי אומדן אורך החיים השימושיים
של נכס בלתי מוחשי המשתנה מבלתי מוגדר למוגדר ,מטופל בדרך של "מכאן ולהבא" .נכסים בלתי מוחשיים בעלי
אורך חיים שימושיים מוגדר מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושיים המשוער שלהם בכפוף לבחינת
ירידת ער ך .שינוי אומדן אורך החיים השימושיים של נכס בלתי מוחשי בעל אורך חיים מוגדר ,מטופל בדרך של
"מכאן ולהבא".
הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה מוכרים ונמדדים בהתאם לאופן היווצרותם ,לפי הקבוצות הבאות:
) (1נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד
נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו .הפחתת
נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים מוגדר ,מחושבת על בסיס הקו הישר על פני משך החיים השימושיים המשוער
שלהם .אומדן משך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינויי אומדן מטופלת בדרך
של "מכאן ולהבא".
( )2נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  -עלויות מחקר ופיתוח
עלויות מחקר נזקפות לרווח והפסד במועד התהוותן.
עלויות המתהוות בגין פרויקט פיתוח עצמי מוכרות כנכס בלתי מוחשי רק אם ניתן להוכיח :את ההיתכנות הטכנולוגית
של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס
הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; את היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס
הבלתי מוחשי ייצור הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשא בים הנדרשים :טכניים ,פיננסיים ואחרים,
הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ואת היכולת למדוד באופן מהימן את העלויות בגינו במהלך פיתוחו.
בכל השנים המדווחות ,לא התקיימו התנאים להיוון נכס בלתי מוחשי המפורטים לעיל ולפיכך כל עלויות הפיתוח
נזקפו לרווח או הפסד במועד ה תהוותן .עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת
יותר.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
י.

נכסים בלתי מוחשיים (המשך):
( )3נכסים בלתי מוחשיים מהותיים
כאמור בביאור 11א' ,החברה מחזיקה בזכויות בקניין רוחני בטכנולוגיה לייצור ולהפעלת מיקרו-טורבינות לייצור
חשמל .הערך בספרים של הזכויות כאמור ליום  31בדצמבר 2021 ,וליום  31בדצמבר 2020 ,הינו בסך של כ-
 1,387אלפי ש"ח.

יא .ירידת ערך נכסים:
בתום כל תקופת דיווח ,בוחנת החברה האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסיה המוחשיים
והבלתי מוחשיים ,למעט מלאי .במידה וקיימים סימנים כאמור ,נאמד הסכום בר-ההשבה של הנכס במטרה לקבוע את
סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר ,אם בכלל .כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר-ההשבה של נכס בודד ,אומדת
החברה את הסכום בר-ההשבה של היחידה מניבת -המזומנים אליה שייך הנכס .נכסים משותפים מוקצים אף הם
ליחידות המניבות מזומנים הבודדות במידה וניתן לזהות בסיס סביר ועקבי להקצאה כזו .במידה ולא ניתן להקצות את
הנכסים המשותפים ליחידות מניבות המזומנים הבודדות על בסיס האמור ,מוקצים הנכסים המשותפים לקבוצות הקטנות
ביותר של יחידות מניבות -מזומנים שלגביהן ניתן לזהות בסיס הקצאה סביר ועקבי .נכון ליום  31בדצמבר ,2021 ,לא
רשמה החברה ירידת ערך בנכסיה הבלתי מוחשיים.
יב .מכשירים פיננסיים:
))1

נכסים פיננסים
(א) הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסים
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה על פי שוויין ההוגן ,בתוספת עלויות עסקה ,למעט אותם נכסים
פיננסיים המסווגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ,אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן .עלויות עסקה בגין
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד נזקפות כהוצאה מיידית לרווח או הפסד.
לאחר ההכרה לראשונה ,נכסים פיננסיים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם.
מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
המודל העסקי של החברה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים ,וכן
•
התנאי ם החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים
•
אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.
מכשירי חוב נמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים ומכירתם,
•
וכן
התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים החוזיים
•
אשר מהווים תשלומי קרן וריבית בלבד.
כל יתר הנכסים הפיננסיים נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
(ב) נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית:
עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי תשלומי
קרן ,בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,של הפרש כלשהו
בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון ,מותאם בגין הפרשה להפסד כלשהי .שיטת הריבית האפקטיבית
הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב ולהקצאה ולהכרה בהכנסת הריבית ברווח
או הפסד על פני התקופה הרלוונטית.
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יב.

מכשירים פיננסיים (המשך):
(ג) נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית:
ירידת ערך נכסים פיננסים:
החברה מכירה בהפרשה לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר כאשר חלה
עלייה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה .אם לעומת זאת ,סיכון האשראי של
המכשיר הפיננסי לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בו לראשונה ,החברה מודדת את ההפרשה
לירידת ערך לפי הסתברות לחדלות פירעון ב 12-החודשים הקרובים .הבחינה האם להכיר בהפרשה
לירידת ערך לפי הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר מבוססת על הסיכון לכשל ממועד ההכרה
לראשונה ולא רק כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך במועד הדיווח או כשהכשל התרחש
בפועל.
הפסדי האשראי החזויים לכל אורך חיי המכשיר הינם הפסדי האשראי החזויים הנובעים מכל אירועי הכשל
האפשריים במהלך אורך החיים החזוי של מכשיר פיננסי .לעומת זאת ,הפסדי אשראי חזויים בתקופת 12
חודש הינם החלק מהפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר אשר מי יצג את הפסדי האשראי החזויים
הנובעים מאירועי כשל במכשיר פיננסי שהם אפשריים בתוך  12חודש לאחר מועד הדיווח.
גריעה של נכסים פיננסיים:
החברה גורעת נכס פיננסי רק כאשר פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או כאשר
החברה מעבירה באופן מה ותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי .כאשר
החברה לא מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי ,אך כל
הסיכונים וההטבות גם לא נותרו בידיה ,והחברה ממשיכה לשלוט בנכס המועבר ,החברה מכירה בנכס
הפיננסי בהתאם ל מידת מעורבותה הנמשכת בנכס הפיננסי ובהתחייבות הקשורה אליו .כאשר נותרו בידי
החברה כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי שהועבר ,החברה ממשיכה להכיר
בנכס הפיננסי המועבר ומכירה בהתחייבות פיננסית בגין התמורה שהתקבלה.
()2

התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על-ידי החברה
(א) סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני:
התחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי החברה מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או כמכשיר הוני
בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.
(ב) מכשירים הוניים:
מכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי החברה לאחר הפחתת כל התחייבויותיה .מכשירים
הוניים שהונפקו על ידי החברה נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת
מכשירים אלו.
רכישה עצמית של מכשירי ההון של החברה מוכרת ומופחתת ישירות בהון .לא מוכר כל רווח או הפסד
ברכישה ,מכירה ,הנפקה או ביטול של מכשירי ההון של החברה.
(ג) כתבי אופציה לרכישת מניות החברה
 . 1תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע
של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן ,מוצגים במסגרת ההון בסעיף "תקבולים על חשבון כתבי
אופציה" .לעניין זה ,סכום מימוש המשתנה בהתאם למועד המימוש ,אך כבר במועד ההנפקה ניתן לקבוע את
מחיר המימוש בכל מועד מימוש אפשרי נחשב לסכום קבוע.
 . 2תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש מספר קבוע
של מניות רגילות בתמורה לסכום משתנה של מזומן ,מוצגים במסגרת ההתחייבויו ת ,ומסווגים כהתחייבויות
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד .לעניין זה ,סכום מימוש הצמוד למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ נחשב
כסכום משתנה .אף על פי כן ,כתבי אופציות שהונפקו במסגרת הנפקת זכויות לכל בעלי המניות הקיימים,
אשר סכום המימוש שלהן נקוב במטבע חוץ ,אינן נחשב ות לעניין זה כאופציות המסולקות תמורת סכום
משתנה.
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טורבוג'ן בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יב .מכשירים פיננסיים (המשך):
 . 3כתבי אופציה לרכישת מניות החברה בהם נערך שינוי תנאים ,המבטל את הצמדת תוספת המימוש למדד
המחירים לצרכן/מטבע חוץ סווגו מחדש כמכשירים הוניים ,בסעיף "תקבולים על חשבון כתבי אופציה" ,בגובה
שוויים ההוגן במועד ביטול הצמדת תוספת המימוש למדד המחירים לצרכן/מטבע חוץ .שינויים בשוויים ההוגן
של כתבי האופציה ,ממועד הדוחות הכספיים האחרונים שקדמו למועד שינוי תנאי ההמרה ,לבין שוויים ההוגן
במועד שינוי תנאי המימוש ,נזקפו לדוח הרווח או הפסד
(ד) התחייבויות פיננסיות:
התחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם לסיווג הבא:
-

התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת.

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
יתר ההתחייבויות הפיננסיות שאינן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות :הלוואות מנותני אשראי
אחרים ,ספקים וזכאים אחרים ומוכרות לראשונה בשווי הוגן לאחר ניכוי עלויות עסקה .לאחר מועד ההכרה
הראשונית התחייבויות פיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
גריעת התחייבויות פיננסיות
החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת ,מבוטלת או פוקעת.
ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר ברווח או הפסד.
סילוק התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון
מכשירי הון שהונפקו על מנת להחליף חוב נמדדים בשווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו ,אם ניתן לאמוד
אותו באופן מהימן .אם לא ניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו באופן מהימן ,נמדדים
מכשירי ההון בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית שסולקה במועד סילוקה .ההפרש בין היתרה
בדוחות הכספיים של ההתחייבות הפיננסית שמסולקת לבין השווי ההוגן של מכשירי ההון שהונפקו מוכר
ברווח או הפסד .במקרה של המרת הלוואות בעלי מניות להון החברה אימצה החברה מדיניות לפיה לא יוכר
רווח/הפסד כתוצאה מהמרת ההלוואה .הלוואות אלה תיגרענה כנגד גידול בהון בהתאם לערכן בספרים.
יג .הפרשות:
הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מח ויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש
בעבר ,בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה
במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה ב חשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות .כאשר ההפרשה
נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות ,הערך הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי
של תזרימי המזומנים החזויים .שינויים בגין ערך הזמן יזקפו לרווח והפסד.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי ,מכירה החברה בנכס,
בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה ( ) Virtually Certainשהשיפוי יתקבל וכן ,ניתן
לאומדן באופן מהימן.
יד  .התחייבויות בשל הטבות לעובדים:
בחברה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:
( )1הטבות עובדים לטווח קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  12חודש לאחר תום
תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים .הטבות אלו כוללות משכורות,
ימי חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות
בגין בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את
הסכום.
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טורבוג'ן בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 2

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יד .התחייבויות בשל הטבות לעובדים (המשך):
( )2הטבות עובדים לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות להפקדה מוגדרת וכן
כתוכניות להטבה מוגדרת .לחברה תוכניות להפקדה מוגדרת ,בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורים,
התשכ"ג ,1963-שלפיהן החברה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או
משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות
לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים ,מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית
במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.
טו  .עסקאות תשלום מבוססי מניות:
תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים ,המסולקים במכשירים הוניים של החברה נמדדים
בשווים ההוגן במועד ההענקה .החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים על
ידי שימוש במודל בלאק אנד שולס .כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר אותם עובדים
משלימים תקופת שירות מוגדרת ,עומדים בתנאי ביצוע או בהתקיים תנאי שוק מוגדר ,החברה מכירה בהסדרי התשלום
מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כ נגד גידול בהון העצמי ,תחת סעיף "קרן הון בגין עסקאות
תשלום מבוסס מניות" .בתום כל תקופת דיווח ,אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל.
לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של תשלומים מבוססי מניות ,ראו ביאור .14
עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים במועד
ההענקה .השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.
עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח או הפסד יחד עם גידול מקביל בהון על פני התקופה שבה
תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן  -תקופת
ההבשלה) .ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח עד למועד
ההבשלה משקפת את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים
ההוניים שיבשילו בסופו של דבר.
הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת ,למעט הענקות שההבשלה שלהן תלויה בתנאי שוק
אשר מטופלות כהענקות שהבשילו ללא קשר לקיום תנאי השוק ,בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות ו/או ביצוע)
התקיימו.
כאשר החברה מבצעת שינויים בתנאים של הענקה המסולקת במכשירים הוניים ,מוכרת הוצאה נוספת מעבר להוצאה
המקורית שחושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכולל של התגמול המוענק או שמיטיב עם העובד/נותן
השירות האחר לפי השווי ההוגן במועד השינוי.
ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני ,מטופלת כאילו הבשילה לתאריך הביטול וההוצאה שטרם הוכרה בגין ההענקה
מוכרת מיידית .עם זאת ,אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה ומיועדת כהענקה תחליפית לתאריך בו
הוענקה ,ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.
טז .רווח (הפסד) למניה:
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל
הקיים בפועל במהלך התקופה .מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה אם השפעתן מדללת
את הרווח למניה מפעילויות נמשכות .מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה
רק עד למועד ההמרה ,ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה.
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ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור 2

-

ביאור 3

-

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יז .סיווג מיסים ריבית ודיבידנדים ששולמו  /שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים:
החברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה כתזרימי מזומנים מפעילות השקעה,
ותזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות המימון .תזרימי מזומנים בגין מסים על
הכנסה מסווגים ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת ,למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי
מזומנים אשר שימשו לפעילות השקעה או מימון .דיבידנדים המשולמים על ידי החברה מסווגים כתזרימי מזומנים
מפעילות מימון.
תקני דיווח כספי חדשים
תיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף ,ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה ,אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה
על תקופות עתידיות.
תיקון " IAS 1הצגת דוחות כספיים"
התיקון מבהיר ,כי סיווג ההתחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות מבוסס על הזכויות שקיימות לתום תקופת הדיווח ואינו
מושפע מהצפי של הישות למימוש זכות זו.
התיקון הסיר את ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית והבהיר כי אם הזכות לדחיית הסילוק מותנית בעמידה באמות
מידה פיננסיות ,הזכות קיימת אם הישות עומדת באמות המידה שנקבעו לתום תקופת הדיווח ,גם אם בחינת העמידה
באמות המידה נעשית על ידי המלווה במועד מאוחר יותר.
כמו כן ,במסגרת התיקון נוספה הגדרה למונח "סיל וק" על מנת להבהיר כי סילוק יכול להיות העברת מזומן ,סחורות ושירותים
או מכשירים הוניים של הישות עצמה לצד שכנגד .בהקשר זה ,הובהר כי אם לפי תנאי ההתחייבות ,לצד שכנגד יש אופציה
לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות ,תנאי זה אינו משפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או כלא שוטפת אם
האופציה מסווגת כרכיב הוני נפרד בהתאם ל" IAS 2-מכשירים פיננסיים :הצגה".
התיקון משפיע רק על סיווג התחייבויות כשוטפות או כלא שוטפות בדוח על המצב הכספי ולא על הסכום או על עיתוי ההכרה
באותן התחייבויות או בהכנסות ובהוצאות הקשורות להן.
התיקון ייושם למפרע לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2023 ,או לאחריו .יישום מוקדם אפשרי.
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ביאור  - 4שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי ודאות
א.

כללי:

ביישום המדיניות החשבונאית של החברה ,המתוארת בביאור  2לעיל ,נדרשת הנהלת החברה ,במקרים מסוימים,
להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות שאינם
בהכרח בנמצא ממקורות אחרים .האומדנים וההנחות הקשורות ,מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים
כרלוונטיים .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
האומדנים וההנחות שבבסיסם ,נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף .שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק בתקופה
בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות עתידיות
במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.
ב.

גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן:

( )1קביעת השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות:
השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות שימוש במודל
תמחור אופציות מקובל .המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות
צפויה ,אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי (ראו ביאורים  15 ,14ו 21 -להלן).
( )2עלויות פיתוח
בהתאם לטיפול החשבונאי כאמור בביאור 2י' לעיל  ,להערכת החברה ,בכל השנים המדווחות לא התקיימו
התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים ,ולפיכך כל עלויות הפיתוח נזקפות
לרווח או הפסד .ראו ביאור  16להלן.
( )3קביעת השווי ההוגן של הלוואות הבעלים:
השווי ההוגן של הלוואות בעלים נאמד בעת ההכרה לראשונה בהתאם לשיטות הערכה ,לפי היוון של תזרימי
המזומנים עתידית של החברה בשיעור הריבית להיוון כפי שנקבעה ,ראו להלן .תחת הנחות פיננסיות ליום 31
בדצמבר 2021 ,וליום  31בדצמבר , 2020 ,העלות המופחתת של אותן הלוואות מסתכמות בכ 823-אלפי
ש״ח וכ 1,245-אלפי ש"ח (בהתאמה).
לצורך קביעת השווי ההוגן של הלוואות הבעלים החברה מביאה בחשבון ,בין היתר ,את הקריטריונים
הרלוונטיים הבאים:
 . 1תחזית הכנסות החברה.
 . 2שיעור היוון המחושב לפי מחיר החוב של החברה לפי מודל דירוג סינטטי .11% -
 . 3שער הדולר ביום קבלת ההלוואה.
( )4התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים לקרנות לאומיות:
הערך הנוכחי של התחייבויות לתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות ולקרן בירד אנרגיה (ראו ביאור  12להלן) תלוי
בתחזיות ובהנחות של הנהלת החברה לגבי הכנסותיה העתידיות של החברה ושיעור הריבית להיוון .שיעור
ההיוון בגין מענקים שנתקבלו מהרשות לחדשנות וקרן בירד אנרגיה הינו .18%
לצורך אמידת הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים להידרש לכיסוי ההתחייבות לרשות החדשנות
ולקרן בירד אנרגיה  ,החברה מעריכה ,כי המענקים יוחזרו עד תום שנת  ,2025בהתבסס על תחזית המכירות
המצרפיות של החברה בשנים הקרובות .תחזיות ההנהלה לגבי המכירות המצרפיות עד לתום החזר המענקים
לעיל מבוססות על תוכניות החברה למכירת מוצרי החברה בשנים הקרובות.
.
ביאור 5

-

חייבים ויתרות חובה
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש”ח
1,118
225
1,343

מוסדות
אחרים
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1
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חכירות
א .ליום  31בדצמבר  , 2021לחברה הסכם חכירה בפתח -תקוה ,אשר משמש לצורך קיום הפעילות השוטפת של החברה.
הסכם החכירה של המבנה הוא עד חודש אוקטובר  . 2023הסכמי החכירה של מבנים שהיו לחברה ברמת גן ובקריית
ביאליק הסתיימו בחודש דצמבר .2020
ב .נכסי זכות שימוש:
שנת :2021
שכירות מבנים
אלפי ש"ח
עלות:
יתרה ליום  1בינואר2021 ,
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר2021 ,

1,612
1,612

פחת שנצבר:
יתרה ליום  1בינואר2021 ,
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר2021 ,

553
372
925

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר2021 ,

687

שנת :2020
שכירות מבנים
אלפי ש"ח
עלות:
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

517
1,095
1,612

פחת שנצבר:
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

307
246
553

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר2020 ,

1,059

18
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חכירות (המשך):

ג.

התחייבויות חכירה:
שכירות מבנים
אלפי ש"ח
תנועה לשנת : 2021
יתרה ליום  1בינואר2021 ,
חוזים חדשים
הוצאות מימון
תשלום (*)
יתרה ליום  31בדצמבר2021 ,

1,014
73
()405
682

תנועה לשנת 2020
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות
הוצאות מימון
תשלום (*)
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

174
1,095
39
)(294
1,014

)*( כולל תשלום ריבית בסך של  73ו 39-אלפי ש"ח בשנים  2021ו( 2020-בהתאמה).
ד.

סכומים שהוכרו ברווח והפסד ובדוח על תזרימי המזומנים:
ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
הוצאות פחת בגין נכסי זכות שימוש

372

246

הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה

73

39

תזרימי מזומנים שליליים בגין חכירות

405

294

ה .בשנת  2020היה לחברה הסכם חכירת מבנה משרדים לתקופה של  12חודשים בקריית ביאליק .עבור חכירה זו
יישמה החברה את ההקלה שניתנה בתקן ,וה כירה בתשלומי החכירה כהוצאה בקו ישר על פני תקופת החכירה .הסכם
זה הסתיים בחודש דצמבר .2020
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רכוש קבוע ,נטו
שנת :2021
שיפורים
במושכר

מחשבים וציוד
היקפי

ריהוט וציוד
אלפי ש"ח

סה"כ

מכונות

עלות:
יתרה ליום  1בינואר2021 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2021

184
61
245

75
234
309

78
136
()40
174

111
260
371

448
691
()40
1,099

פחת שנצבר:
יתרה ליום  1בינואר2021 ,
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2021 ,

4
99
103

1
59
60

46
4
()40
10

40
42
82

91
204
()40
255

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר2021 ,

142

249

164

289

844

שנת :2020
שיפורים
במושכר

מחשבים
וציוד היקפי

ריהוט וציוד
אלפי ש"ח

סה"כ

מכונות

עלות:
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

39
145
184

75
75

71
7
78

111
111

221
227
448

פחת שנצבר:
יתרה ליום  1בינואר2020 ,
תוספות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר2020 ,

2
2
4

1
1

21
25
46

23
17
40

46
45
91

עלות מופחתת
ליום  31בדצמבר2020 ,

180

74

32

71

357

זכאים ויתרות זכות
ההרכב:
ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
מקדמה מרשות החדשנות (ראו גם ביאור 12א' להלן)
עובדים ומוסדות בגין שכר
הוצאות לשלם
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463
4,157
4,657

1,176
305
368
1,849
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הלוואות ויתרות בעלים
ההרכב:

אר-ג'ט הנדסה בע"מ (להלן  -אר-ג'ט) ()1
יצחק נתן אבן ארי ()2
דב פרידמן ()2
דוד ליאור ז"ל

ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
683
823
248
314
184
184
1,429
1,007

( )1בהמשך לאמור בביאור 11א' להלן ,בשנת  2018העבירה אר -ג'ט לחברה את זכויות הקניין הרוחני של אר-
ג'ט ,בין היתר ,בתמורה למחויבות החברה כלפי אר-ג'ט לסך של  1,500אלפי ש"ח .ליום  31בדצמבר2021 ,
וליום  31בדצמבר 2020 ,העלות המופחתת של ההתחייבות האמורה הינה  823אלפי ש"ח ו 683 -אלפי ש"ח
(בהתאמה).
( )2החברה פרעה את יתרות זכות אלו במהלך חודש יולי .2021
כלל הלוואות הבעלים אינן נושאות ריבית ומהוונות לפי שיעור החוב של החברה שהינו כ.11%-

ביאור - 10

מיסים על הכנסה
א .שיעורי המס החלים על הכנסות החברה:
שיעור המס החברות הישראלי עומד על .23%
חברה חייבת במס על רווחי ההון הריאליים שלה בשיעור מס הכנסה של החברה בשנת המכירה.
ב .לחברה שומות הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס .2015
ג.

הפסדים הניתנים להעברה
החברה צברה הפסדים לצורכי מס נכון ליום  31בדצמבר ,2021 ,בסכום של כ 30,771 -אלפי ש"ח העשויים להיות
מועברים ל קיזוז מול הכנסה חייבת בעתיד לתקופה בלתי מוגבלת.

ד.

מסים נדחים
המס נדחה משקף את השפעות המס נטו של ההפרשים זמניים בין היתרות בספרים של נכסים והתחייבויות לצורכי
דיווח כספי לבין הסכומים המשמשים לצורכי מס הכנסה .החברה צברה הפסדים להעברה במהלך השנים האחרונות
מאחר והחברה אינה צופה קיומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעין לא הכירה החברה בנכסי מסים נדחים בגין
ההפסדים כאמור.

ביאור - 11

התחייבויות והתקשרויות
הסכם הקניין הרוחני:
ביום  1ינואר , 2018 ,התקשרה החברה בהסכם השקעה עם אנגלו טורבו ,שותפות מוגבלת ,א.י.ה .פריז אחזקות
בע"מ ,כר אקו אחזקות בע"מ ואר-ג'ט (להלן  -אנגלו טורבו ,פריז אחזקות ו-אקו אחזקות ,בהתאמה) ,כפי שתוקן
ביום  7בפברואר 2018 ,וביום  9באוקטובר( 2018 ,להלן  -הסכם הקצאת המניות) ,במסגרתו ,בין היתר ,מכרה אר-
ג 'ט לחברה את זכויותיה בקניין הרוחני בטכנולוגיה לייצור ולהפעלת מיקרו-טורבינות לייצור חשמל (לרבות טורבינות
התפשטות ( ,)) Expandorוכן כל טכנולוגיה קשורה או דומה לייצור חשמל על ידי טורבינות בלבד עד הספק של
 500קילו-וואט ,למעט מיקרו-טורבינות (א) למטרות או לשימושים צבאיים; (ב) לכלי רכב חשמליים (ליבשה ,לים או
לאוויר); (ג) לשימושים תעופתיים ,לרבות זכויות קניין רוחני הקשורות למיקרו -טורבינות הניתנות לרישום או שאינן
ניתנות לרישום (להלן  -הטכנולוגיה) .בהתאם להוראות הסכם הקניין הרוחני ובמקביל לו ,החברה ,אר-ג'ט ורפא"ל
מערכות לחימה מתקדמות בע"מ (להלן  -רפא" ל) התקשרו בהסכם ,לפיו לחברה ולרפא"ל תהא בעלות משותפת
בקניין הרוחני המועבר (להלן  -הסכם הבעלות המשותפת).
במסגרת הסכם הבעלות המשותפת החברה התחייבה כלפי רפא"ל ,כי היא לא תעשה שימוש באיזו מזכויות הקניין
הרוחני המועבר לשם צרכים צבאיים ,ורפא"ל התחייבה כלפי החברה ,כי היא לא תעשה שימוש באיזו מזכויות הקניין
21
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התחייבויות והתקשרויות (המשך):
הרוחני המועבר לשם צרכים אזרחיים .מבלי לגרוע מן האמור ,הוסכם ,כי ככל שיפותח בידי רפא"ל ידע חדש בקשר
עם הקניין הרוחני המועבר ,יהיו כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם הידע החדש כאמור נתונות באופן בלעדי בידי
רפא"ל ,וכי ככל שיפותח בידי החברה ידע חדש בקשר עם הקניין הרוחני המועבר ,יהיו כל זכויות הקניין הרוחני
בקשר עם הידע החדש כאמור נתונות באופן בלעדי בידי החברה וזאת בתמורה כדלקמן:
●

●
●

●

●

החברה התחייבה לשלם לאר-ג'ט סך של  1,500אלפי ש"ח (בתוספת מע"מ) ,שישולמו מכל תזרים
מזומנים חופשי של החברה כפי שהוגדר בהסכם הבעלות המשותפת .ביום  1בינואר  ,2018השווי ההוגן
של הלוואת הבעלים נאמד ב 541-אלפי ש״ח.
הקצאת  750,000מניות רגילות של החברה לאר-ג'ט .השווי ההוגן של המניות שהוקצו כאמור ליום 1
בינואר 2018 ,נאמד ב 546-אלפי ש״ח.
תשלום מותנה של תמלוגים ,וזאת בהתאם להיקף ההשקעה הנוספת הנדרשת בפיתוח ה .TG-40-נכון
למועד החתימה על הדוחות הכספיים ,עלות הפיתוח המצטברת של ה TG-40-עלתה על סך של 2.6
מיליוני דולר ארה"ב ,ומשכך ,ובהתאם לתנאי הסכם הקניין הרוחני ,אר-ג'ט אינה זכאית לתשלום תמלוגים
מהחברה.
בתקופה שלאר -ג'ט קיימת התחייבות לתשלום תמלוגים לרשות החדשנות בקשר עם ההסכמים
שהתקשרה עימה ,במסגרתם קיבלה מענקים עבור פיתוח הטכנולוגיה ,החברה תשלם כל סכום שיידרש
על ידי רשות החדשנות על פי ההסכמים האמורים ,וזאת עד לגובה של  5%על חשבון תמלוגים עתידיים
על מנת לאפשר לאר-ג'ט לעמוד בהתחייבויותיה כאמור (להלן – התשלום הנוסף) .השווי ההוגן של
התשלום הנוסף לאר-ג׳ט ליום  1בינואר 2018 ,נאמד ב 226-אלפי ש״ח.
יובהר ,כי התשלום הנוסף מעבר לתמלוגים להם זכאית אר -ג'ט כאמור יקוזזו מסכום התמלוגים להם זכאית
אר-ג'ט כאמור לעיל.
הענקת אופציות לרפא"ל  -אופציה לרכישת  343,750מניות רגילות של החברה .השווי ההוגן של האופציות
האמורות ליום  1בינואר 2018 ,נאמד בכ 48-אלפי ש"ח .לפרטים נוספים בדבר האופציות האמורות ,ראו
ביאור  15להלן.

א .ליום  31בדצמבר 2021 ,וליום  31בדצמבר ,2020 ,היתרה של ההתחייבות בגין הלוואת הבעלים הינה  823אלפי
ש"ח ו 683-אלפי ש"ח (בהתאמה).
ב .ליום  31בדצמבר 2021 ,וליום  31בדצמבר ,2020 ,היתרה של התחייבות החברה בגין התשלום הנוסף הינה 495
אלפי ש״ח ו 413-אלפי ש״ח (בהתאמה).

ביאור - 12

מענקים
א .מענק מרשות החדשנות:
בחודש יולי  ,2020אושר פרויקט על ידי רשות החדשנות בסך כולל של  5,374אלפי ש״ח .בשנת  ,2020קיבלה
החברה מרשות החדשנות מענק בסך של כ 2,687-אלפי ש"ח .בשנת  ,2021קיבלה החברה מרשות החדשנות
מענק נוסף במסגרת הפרויקט בסך של כ 703-אלפי ש״ח.
ההתחייבות לתמלוגים לרשות ה חדשנות נאמדה בשווי הוגן תוך שימוש בשיעור ריבית אפקטיבית של .18%
ב .מענק מקרן בירד אנרגיה:
בחודש מרץ  ,2021אושר פרויקט על ידי קרן בירד אנרגיה בגין פיתוח למיקרו-טורבינה של  40קוט"ש ,לרבות
התאמה לרגולציה האמריקאית והקמת אתר הדגמה בניו-יורק (ארה"ב) .סך המענק שאושר הינו כ 950-אלפי דולר
ארה"ב או סך המהווה  50%מסך ההוצאות בפועל של הפרויקט אשר מתחלק בין החברה לבין ,EN-Power Group
שלמיטב ידיעת החברה ,הינה חברת הנדסה ושירותי אנרגיה מובילה במדינת ניו-יורק (ארה"ב ) ושותפה של החברה
בפרויקט (להלן ( )ENPG -חלקה של החברה ;70% -חלקה של  .) 30%-ENPGבהתאם לתנאי ההסכם ביו החברה
לבין קרן בירד אנרגיה ולבין  , ENPGהמענק יוחזר לקרן בירד אנרגיה בדרך של העברת סך מזומן בשיעור של 5%
מהמכירות ברוטו של המוצר .הסכום המרבי אשר יוחזר לקרן בירד אנרגיה על ידי הצדדים כאמור לא יעלה על סך
של  150%מהמענק האמור .בשנת  2021התקבלו מענקים בסך של כ 266-אלפי דולר ארה"ב בגין המענק האמור.
ההתחייבות לקרן בירד אנרגיה נאמדה בשווי הוגן תוך שימוש בשיעור ריבית אפקטיבית של .18%
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מענקים (המשך):
ג .לפירוט אודות כניסת החברה לנעלי אר -ג'ט לעניין התחייבויות כלפי רשות החדשנות ,ראו ביאור  11לעיל.
נכון ליום  31בדצמבר 2021 ,וליום  31בדצמבר ,2020 ,סך של  37ו 1,176-אלפי ש"ח (בהתאמה) מוצג כמקדמה
ממענקים מרשות החדשנות בסעיף זכאים ויתרות זכות (ביאור  8לעיל) .בשנים  2021ו 2020-קוזזו  1,794אלפי ש״ח
וסך של  319אלפי ש"ח (בהתאמה) מהוצאות ממחקר ופיתוח (ביאור  16להלן).

להלן התנועה בהתחייבויות:
ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר

ביאור - 13

1,615

370

שינויים במהלך התקופה:
קבלת מענקים
מיון למקדמות ממענקים
הוצאות מימון

1,568
()654
431

2,687
()1,495
53

יתרה ליום  31בדצמבר

2,960

1,615

התחייבות לזמן קצר
התחייבות לזמן ארוך

2,960

1,615

הון מניות
א .הון רשום מונפק ונפרע:
הון רשום
ליום  31בדצמבר
2021

מניות רגילות  0.01ש"ח ע.נ.
כ"א

100,000,000

2020

10,000,000

הון מונפק ונפרע
ליום  31בדצמבר
2021

13,710,247

2020

9,869,000

ביום  8בנובמבר ,2021 ,חילקה החברה  9מניות הטבה לכל מניה רגילה אחת ,ובסך כולל של 10,733,607
מניות רגילות .הדוחות הכספיים כוללים חלוקה זו למפרע .נתוני מספר המניות בביאורים לדוחות כספיים אלו
הותאמו על מנת לשקף את כמות המניות לאחר חלוקת מניות ההטבה בהתאם להחלטת החברה.
ב .הזכויות הנלוות למניות הרגילות:
המניות הרגילות של החברה מקנות לבעליהן זכות לקבלת הודעות ולהשתתף באסיפות הכלליות של בעלי
המניות של החברה  ,כאשר כל מניה רגילה מקנה קול אחד באסיפות אלו  ,להשתתף בהקצאת מניות הטבה
ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק ,באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי להתחשב
בכל פרמיה ששולמה עליה ,והכל בכפוף להוראות תקנון החברה.
ג.

השקעות הוניות:

( )1בחודש אוגוסט  ,2019הונפקו למר אמיל קטן  434,140מניות רגילות של החברה .לפרטים נוספים ,ראו ביאור
 15ב' להלן  .בנוסף ,ביום  31בדצמבר ,2020 ,הונפקו למר אמיל קטן  91,510מניות רגילות של החברה,
בתמורה לסך של כ 250-אלפי דולר (כ 804-אלפי ש"ח) שהתקבלו ביום  3בינואר ,2021 ,בגין מימוש זכות
המצרנות במסגרת ההקצאה המפורטת בביאור 13ג'( )2להלן .בגין גיוס זה נרשמו הוצאות הנפקה בסך של
 211אלפי ש״ח והוצאות מימון בסך של  245אלפי ש״ח בגין מניות שהונפקו למתווך (ראו ביאור 14א׳()6
להלן).
( )2ביום  31בדצמבר , 2020 ,בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,הוחלט על הקצאה
בגין מימוש זכות המצרנות ,על דרך של המרת חלק מהלוואות הבעלים הקיימותשהועמדו על ידי אנגלו טורבו,
פריז אחזקות ,אקו אחזקות ,מר יצחק נתן אבן ארי ,מר דב פרידמן
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ופרופסור דוד ליאור ז"ל ,בסך כולל של כ 7,231-אלפי ש"ח ל סך כולל של  819,760מניות רגילות
של החברה .עלותן המופחתת של ההלוואות האמורות הינה ב סך של  3,676אלפי ש״ח למועד
המרתן.
( )3ביום  1באוגוסט ,2021 ,הושלם גיוס ממשקיעים (עסקת השקעה טרום הנפקה) ,במסגרתו קיבלה החברה
סך כולל של  13,197אלפי ש"ח .במסגרת הגיוס הנפיקה החברה סך כולל של  1,320,620מניות רגילות של
החברה .הוצאות ההנפקה בגין גיוס זה הסתכמו לסך של  3,563אלפי ש״ח ,מתוכן  3,174אלפי ש״ח בגין
מניות שהונפקו ליועץ (ראו ביאור 14א׳( )7להלן)
( )4ביום  22בנובמבר ,2021 ,השלימה החברה הצעה לראשונה לציבור על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף
של החברה  1,722,700מניות רגילות ,אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ,זאת
בתמורה כוללת (ברוטו) של כ 18,002-אלפי ש״ח .החל מאותו מועד ,החברה הפכה להיות חברה ציבורית
ותאגיד מדווח (כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות ובחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן  -חוק ניירות
ערך) ,בהתאמה) .הוצאות ההנפקה בגין גיוס זה הסתכמו לסך של  2,696אלפי ש״ח.
ביאור  - 14עסקאות תשלום מבוסס מניות
א .פירוט הקצאת כתבי אופציה ומניות לבעלי תפקידים ויועצים בחברה:
()1

בחודש דצמבר  ,2019נחתם הסכם העסקה עם מר ירון גלבוע ,מנכ"ל החברה ,ובו מרכיב שכר של
אופציות .בהתאם להסכם האמור  ,המנכ"ל יהיה זכאי ל 33,300-אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות
למימוש ל 333,000-מניות רגילות במחיר מימוש של  12.01דולר כל אחת .הוסכם ,כי האופציות האמורות
תהיינה כפופות לתקופת הבשלה של  48חודשים ,אשר תחל ביום תחילת מתן השירותים ע"י המנכ"ל וכי
אופציות אלו תבשלנה ב 4-מנות שנתיות שוות ,בחלוף  12חודשי התקשרות רצופים .תחילת מתן השירותים
הינו בחודש יוני  .2018השווי ההוגן של האופציות שהוענקו הסתכם לסך של  1,141אלפי ש״ח.
בהסכם העסקה שנחתם ב  21באוגוסט ( 2021ביאור 21ב׳( ,))4עדכנו תנאי האופציות כך במקרה של מיזוג
או רכישה של החברה (כהגדרתם בתכנית האופציות של החברה) ,יהיה מר גלבוע זכאי להבשלת האופציות
שטרם הובשלו עד למועד עסקה כאמור ,במלואן ,ובלבד שבמועד המיזוג או הרכישה נמשכה ההתקשרות
בין הצדדים.

()2

בחודש נובמבר  ,2020אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תכנית
האופציות (שאינן סחירות או רשומות למסחר) לצורך קידום טובת החברה ויעדיה באמצעות מתן תמריצים
ותגמול לעובדים ,יועצים ,נותני שירותים ודירקטורים של החברה ושל חברות קשורות (להלן – תכנית
האופציות) .בחודש אוגוסט  , 2021אישר דירקטוריון החברה התאמות בתכנית האופציות כך שתתאים
לחברה ציבורית ותאגיד מדווח (כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות ובחוק ניירות ערך ,בהתאמה)

( )3בחודש ינואר  , 2021הנפיקה החברה  9,866אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל98,660-
מניות רגילות לנושאי משרה מכוח תכנית האופציות .השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו נאמד תוך
יישום מודל בלאק אנד שולס .השווי הכולל של האופציות שהוענקו הסתכם לסך של  731אלפי ש"ח.
( )4בחודש מרץ  ,2021לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה לכך ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות
של החברה ,להקצות סך של  33,519ו 33,519-אופציות לא רשומות למסחר למר יצחק נתן אבן ארי ולמר
דב פרידמן (בהתאמה) ,הנמנים על בעלי השליטה בחברה ,הניתנות למימוש ל 335,190-ו 335,190-מניות
רגילות של החברה .לפרטים על תנאי ההקצאה ושוויה ,ראו ביאור 21ב׳ להלן.
( )5בחודש אוגוסט  , 2021אישר דירקטוריון החברה הקצאת  23,544אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות
למימוש ל 235,440-מניות רגילות לעובדי החברה ,וזאת בהתאם לתכנית האופציות .האופציות האמורות
יבשילו על פני תקופה של ארבע שנים .מחיר המימוש שנקבע לאופציות הוא  98.4ש"ח .השווי הכולל של
האופציות שהוענקו הסתכם לסך של כ 2,476-אלפי ש״ח.
( )6בחודש אוגוסט  ,2021התקשרה החברה בהסכם עם מתווך ,אשר איתר את אחד ממשקיעי החברה (ראו
ביאור 13ג'( )1לעיל)  ,וזאת בתמורה להקצאת  52,560מניות רגילות של החברה .השווי של ההקצאה
האמורה הסתכם לסך של  456אלפי ש״ח ,אשר  212אלפי ש״ח נרשמו כחלק מהוצאות ההנפקה לאותו
משקיע ,ו 244-אלפי ש״ח נרשמו כהוצאות מימון.
( )7בחודש אוגוסט  , 2021אישר דירקטוריון החברה הקצאת  335,220מניות עבור נותן שירותים של החברה,
ב תמורה לאיתור משקיעים וייעוץ בקשר עם הסכם ההשקעה טרום הנפקה .שווי ההקצאה הסתכם בסך של
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 3,299אלפי ש"ח ,אשר  3,174אלפי ש"ח נרשמו כחלק מהוצאות הנפקת מניות בגין גיוס זה  ,ו 125-אלפי
ש"ח נרשמו כהוצאות מימון (ראו ביאור 13ג'( )2לעיל).
( )8בחודש אוגוסט  ,2021התקשרה החברה ב הסכם לשירותי ייעוץ בתחום פיתוח עסקי החברה בארצות הברית
עם תאגיד זר מקומי  .בהתאם לתנאי ההסכם האמור ,הוענקו לתאגיד האמור  3,853אופציות לא רשומות
למסחר ,הניתנות למימוש ל 38,530-מניות רגילות מניות רגילות של החברה ,אשר תבשלנה על פני תקופה
של  18חודשים .שווי אופציות אלו הסתכם בסך של  256אלפי ש״ח ,כאשר  171אלפי ש"ח נרשמו בשנת
 2021כהוצאות במסגרת הנהלה וכלליות .כמו כן ,הוענקו לתאגיד הזר האמור  7,706אופציות לא רשומות
למסחר ,הניתנות למימוש ל 77,060-מניות רגילות של החברה מבוססות ביצועים .נכון לתאריך חתימת
הדוחות הכספיים ,החברה אינה צופה עמידה ביעדים אלו ועל כן לא נרשמו כל הוצאות בגין אופציות אלו.
ב .אומדן השווי ההוגן של כתבי האופציה:
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל בהקצאות המפורטות בסעיף לעיל הינם כלהלן:
השווי ההוגן של כתבי האופציה שהוענקו כאמור לעיל נאמד תוך יישום מודל בלאק אנד שולס .במסגרת זו ,הביאה
החברה בחשבון את השפעת התנאים אשר אינם מהווים תנאי הבשלה על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים
המוענקים .פרטים בדבר הענקות (ראו ביאור 14א' לעיל).
הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל:

מועד ההקצאה
מחיר  10מניות החברה (בש"ח)
מחיר מימוש ל  10מניות (בש"ח)
תנודתיות צפויה
שיעור הריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד צפוי
ג.

10/12/2019

03/01/2021

09/08/2021

45.3
41.6
68.46%
1.85%
0%

94.6
38.6 – 83.6
78.73%
0.06%
0%

98.4
98.4
78.73%
0.98%
0%

פרטים לגבי ההשפעה של עסקאות תשלום מבוסס מניות על הרווח או ההפסד של החברה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
408
226
5,191
226
5,599

מדכלךחחגכלחדגלכג מחקר ופיתוח
הוצאות הנהלה וכלליות
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התחייבויות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
א .בהמשך לאמור בביאור 11א' לעיל ,ביום  1בינואר ,2018 ,הוענקו לרפא"ל אופציות כדלקמן:
( )1אופציה לרכישת  750,000מניות רגילות של החברה ,בתמורת ערכן הנקוב ,שאינה מוגבלת בזמן  .אופן מימוש
אופציה זו ע"י רפא"ל הינה בדרך של העברת המניות שהוקצו לאר-ג'ט ,במסגרת הסכם הקניין הרוחני ,לרפא"ל (חלף
הקצאת מניות חדשות ע"י החברה) .ביום  10במאי , 2021 ,מימשה רפא"ל את האופציה האמורה ,ואר-ג'ט העבירה
לרפא"ל  750,000מניות רגילות של החברה )2( .אופציה לרכישת  343,750מניות רגילות של החברה ,במחיר המימוש
של אופציה זו הינו  0.29דולר ארה"ב למניה רגילה אחת .ביום  1בינואר ,2020 ,האופציה האמורה פקעה .השווי ההוגן
של האופציה ליום הפקיעה ,אשר נזקף להון החברה ,היה בסך של  1,206אלפי ש״ח.
ב .ביום  25באוגוסט ,2019 ,התקשרה החברה בהסכם עם מר אמיל קטן ,לפיו ישקיע בחברה ,במסגרת שני סבבי השקעה:
( )1סך של כ 1,600-אלפי דולר ארה"ב בתמורה ל 614,010-מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה  -השקעה
הראשונה); ( ) 2למשקיע ניתנה אפשרות לבצע השקעה נוספת בתוקף עד ליום  21ביוני 2020 ,בסך של כ 1,929-אלפי
דולר ארה"ב בתמורה ל 1,847,000-מניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה  -השקעה השנייה).
בפועל ,במסגרת ההשקעה הראשונה ,בחודש אוגוסט  ,2019הקצתה החברה למשקיע  434,140מניות רגילות,
בתמורה לסך של כ 1,130-אלפי דולר ארה"ב –כ 3,967-אלפי ש"ח) .מר אמיל קטן לא מימש את
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ביאורים לדוחות הכספיים
התחייבויות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד (המשך):
האופציה שניתנה לו להשקעה השנייה ,וזו פקעה ביום  21ביוני .2020 ,הרווח  ,אשר נרשם במסגרת הכנסות
מימון ,בגין שערוך האופציה בשנת  2020הינו סך של  769אלפי ש"ח .השווי ההוגן של האופציה ליום הפקיעה,
אשר נזקף להון החברה ,היה בסך של  991אלפי ש״ח.
ג.

הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל בהקצאות המפורטות בסעיף ב' לעיל הינם כלהלן:
הענקה שהתבצעה ב  25באוגוסט:2019 ,
מועד ההקצאה

25/08/2019

מחיר  10מניות החברה (בדולר ארה״ב)
מחיר מימוש ל  10מניות (בדולר ארה״ב)
תנודתיות צפויה
שיעור הריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד צפוי

ביאור - 16

13.1
10.4
83.78%
1.78%
0%

הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
ההרכב:

משכורות ונלוות
חומרים
קבלנים ועבודות חוץ
פחת
אחרות
בניכוי  -מענק השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח

ביאור - 17

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
2,641
5,143
658
5,800
389
786
236
401
225
692
)(319
()1,794
3,830
11,028

הוצאות הנהלה וכלליות
ההרכב:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
1,115
6,362
260
133
117
256
111
506
8,860

משכורות ונלוות
שירותים מקצועיים
אחזקת משרד
פחת
שירותי מחשוב ותקשורת
השכרת ואחזקת רכב
נסיעות לחו"ל
אחרות
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392
1,088
73
212
170
100
15
107
2,157
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הוצאות והכנסות מימון

ביאור - 18
א.

הוצאות מימון:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
ריביות ועמלות בנקאיות
בגין התחייבויות לחכירה
בגין ההתחייבויות עבור מענקים (ראו גם ביאור 12א' לעיל)
הפרשי שער
דמי תיווך בגין הנפקת התחייבות פיננסית
בגין הלוואות בעלים

13
21
431
23
369
197
1,054

10
39
53
20
374
496

ב .הכנסות מימון:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
שערוך התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

ביאור - 19

-

769

הפסד למניה
א .הפסד בסיסי למניה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח

()20,942

הפסד ששימש לצורך חישוב ההפסד הבסיסי למניה

)(5,714

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
הממוצע המשוקלל של מספר מניות הרגילות ששימש לצורך חישוב הפסד בסיסי
למניה

11,102,399

9,287,930

הפסד בסיסי למניה (בש"ח)

()1.89

)(0.62
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הפסד למניה (המשך):

ביאור - 19

ב .הפסד מדולל למניה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021

הפסד ששימש לצורך חישוב ההפסד הבסיסי למניה

()20,942

)(5,714

התאמות:
כתבי אופציה

-

()769

הפסד ששימש לצורך חישוב ההפסד המדולל למניה

()20,942

()6,483

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
11,102,399

9,287,930

הממוצע המשוקלל של מספר מניות הרגילות ששימש לצורך חישוב הפסד בסיסי
למניה
התאמות:
כתבי אופציה ל 10-מניות רגילות
מספר מניות משוקלל ששימשו בחישוב הפסד מדולל למניה

11,102,399

283,240
9,571,170

הפסד מדולל למניה (בש"ח)

()1.89

)(0.68

בחישוב הרווח המדולל למניה לשנים  2021ו ,2020 -לא נכללו  177,329ו 33,300 -כתבי אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות
למימוש ל 10 -מניות רגילות (בהתאמה) ,שהוקצו במסגרת תשלום מבוסס מניות ,כיוון שהשפעתם הייתה אנטי מדללת.

ביאור - 20

מכשירים פיננסיים
א .מדיניות ניהול הון:
החברה מנהלת את הונה על מנת להבטיח ,כי תוכל להמשיך ולהתקיים כ"-עסק חי" ,וזאת באמצעות גיוסי הון
ומכירת מוצרים לצורך המשך פעילותה העסקית ,לרבות מחקר ופיתוח.
החברה עשויה לנקוט בצעדים שונים ,במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה .מאז הקמתה מימנה החברה
את פעילותה באמצעות הנפקות הון (ראו ביאור  13לעיל) וקבלת מענקים מותנים מרשות החדשנות ומקרן בירד
אנרגיה (ראו ביאור  12לעיל).
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מכשירים פיננסיים (המשך):
ד.

קבוצות מכשירים פיננסיים:
מכשירים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת:

ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח

נכסים פיננסיים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה
פקדונות

התחייבויות פיננסיות:
הלוואות בעלים
ספקים ונותני שירותים אחרים
זכאים ויתרות זכות (*)
התחייבות בגין מענקים
התחייבויות בגין חכירה

16,803
1,343
245
18,391

583
201
182
966

1,007
797
4,620
2,960
682
10,066

1,429
593
673
1,615
1,014
5,324

(*) לא כולל מקדמה מרשות לחדשנות.
ג .מטרות ניהול סיכונים פיננסיים:
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,הכוללים סיכוני שוק (לרבות סיכון מטבע) ,סיכון אשראי
וסיכון נזילות.
תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה פועלת ,בין היתר ,לצמצום סיכוני המטבע על ידי התאמה בין תקציבי
ההוצאות במטבעות השונים והפיקדונות הבנקאיים בהם מופקדות יתרות המזומנים בתאגיד בנקאי .החברה אינה
נוהגת להשתמש במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור החשיפות .ניהול הסיכונים מבוצע בהתאם להחלטה שאושרה
על ידי דירקטוריון החברה.
ד .סיכון שוק:
חשיפות לסיכוני שוק נמדדות על ידי ניתוח רגישות.
במהלך תקופת הדיווח ,לא חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק או בדרך בה החברה מנהלת או מודדת את הסיכון.
החברה אינה נוהגת להשתמש במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור החשיפות .ניהול הסיכונים מבוצע בהתאם
להחלטה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה .סיכון השוק העיקרי ,ל תקופות הדוח ,אותו זיהתה החברה הוא סיכון
מטבע.
מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח .מלבד ש"ח ,לחברה ישנן יתרות במטבע דולר ארה"ב ואירו ,הנובעות בעיקר
מיתרות ספקים וגיוסי הון במטבע דולר ארה"ב  .להערכת החברה ,החשיפה לשינויי מטבע כאמור אינה מהותית.
ה .ניהול סיכון אשראי:
סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי לחברה .לחברה
אין יתרות שמייצגות ריכוז משמעותי של סיכון אשראי ליום  31בדצמבר.2021 ,
ו.

ניהול סיכון נזילות:
מאחר ולחברה אין עדיין תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ,מקורות המימון של החברה מתבססים על הנפקת
מכשירים הוניים לבעלי מניותיה וקבלת הלוואות מחלק מבעלי השליטה בחברה.
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות .הטבלאות
נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם
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 מכשירים פיננסיים (המשך):ביותר בו החברה עשויה להידרש לפרוע אותן ,למעט התחייבויות בגין מענקים ,המבוססות על תחזיות החברה
להחזר .הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.

עד שנה
ליום  31בדצמבר2021 ,
ספקים ונותני שירותים אחרים
זכאים ויתרות זכות (*)
התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות בגין מענקים
הלוואות ויתרות בעלים
ליום  31בדצמבר2020 ,
ספקים ונותני שירותים אחרים
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות בגין חכירה
התחייבויות בגין מענקים
הלוואות ויתרות בעלים

מעל 5
שנים
 2-5שנים
אלפי ש"ח

סה"כ

797
4,620
402
184
6,003

335
2,960
3,295

1,500
1,500

797
4,620
737
2,960
1,684
10,798

593
673
402
562
2,230

737
1,615
2,352

1,500
1,500

593
673
1,139
1,615
2,062
6,082

(*) לא כולל מקדמה מרשות החדשנות.
ז.

שווי הוגן:
ההנהלה מעריכה שיתרת המזומנים ,פיקדונות ,חייבים ויתרות חובה ,ספקים ונותני שירותים אחרים והלוואות בעלים
המוצגים בעלות מופחתת מהווה בקירוב את שווים ההוגן.

ביאור - 21

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
א .יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים:
ליום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
1,007

הלוואות ויתרות בעלים

1,429

ב .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

שווי אופציות שהוענקו לחלק מבעלי השליטה ()1
הוצאות מימון שנבעו מהלוואות בעלים
הכנסות מימון שנבעו משערוך התחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח
והפסד ,נטו
דמי ניהול ()2,3,4

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
3,992
374
197
1,021

769
527

( )1ביום  24במרץ , 2021 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,לאחר אישור דירקטוריון החברה
מיום  17במרץ , 2021 ,להקצות סך של  33,519ו 33,519-אופציות לא רשומות למסחר למר יצחק נתן אבן ארי
ומר דב פרידמן (בהתאמה) ,הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ,הניתנות למימוש ל 335,190-ו 335,190-מניות
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ביאור  – 21עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):
רגילות של החברה (בהתאמה) ,במשך תקופה של  36חודשים ממועד הענקתן (בסיום התקופה האמורה ,תפקענה
יתרת האופציות שלא מומשו) .מחיר המימוש לאופציה שייקבע בעת המימוש הינו לפי שווי חברה לפני הכסף של
 90מיליוני ש"ח מחולק במספר המניות הקיימות בעת המימוש .שווי האופצ יות הוערך לפי תרחישים מסוימים
והסתכם לסך של כ 3,992-אלפי ש"ח.
להלן ההנחות במודל בלאק אנד שולס ששימשו להערכת שווי האופציות:
מחיר  10מניות החברה (בש"ח)
מחיר מימוש ל  10מניות (בש"ח)
תנודתיות צפויה
שיעור הריבית חסרת סיכון
שיעור דיבידנד צפוי

94.6
60.8 - 66.9
86.2%
0.31%
0%

( )2בחודש אוגוסט  ,2021התקשרה החברה בהסכם לקבלת שירותי ייעוץ ופיתוח עסקי עם מר דב פרידמן ,אשר מכהן
כדירקטור בחברה ונמנה על בעלי השליטה בה .במסגרת ההסכם האמור ,מר דב פרידמן יכהן כסמנכ״ל פיתוח
עסקי בחברה בהיקף משרה של  ,70%וזאת בתמורה לדמי ניהול חודשיים בסך של  28,000ש״ח בחודש ,בתוספת
כדין.
מע"מ
( )3בהתאם להסכם מחודש מרץ  ,2021היה זכאי פרופסור דויד ליאור ז״ל לתמורה חודשית בסך של  24,000ש"ח
(בצירוף מע"מ כדין) ,שאינו צמוד למדד ו/או למטבע כלשהו ,בגין שירותי פיתוח טכנולוגי לחברה כסמנכ"ל
טכנולוגיות הראשי ,וזאת החל מיום  1בדצמבר.2020 ,
בחודש דצמבר  ,2020החליט דירקטוריון החברה כי יתרת החוב לפרופסור ליאור ז״ל אשר עמדה על כ250-
אלפי ש"ח ,תשולם במזומן בשני תשלומים שווים באמצעות שימוש בתמורה שתתקבל בגין הסכמי השקעה טרום
הנפקה ובאמצעות שימוש בתמורה שתתקבל בגין תמורת ההנפקה לציבור .באוגוסט  2021פרעה החברה
מחצית מהחוב ,ושולם סך של  125אלפי ש״ח.
( )4בהתאם להסכם מחודש אוגוסט  , 2021זכאי מר ירון גלבוע לתמורה חודשית בסך של  48,000ש"ח (בצירוף
מע"מ כדין) ,שאינו צמוד למדד ו/או למטבע כלשהו ,בגין כהונה כמנכ"ל החברה במשרה מלאה ,וזאת החל
מדצמבר  . 2019עם השלמת ההצעה לציבור על פי התשקיף ,התמורה עודכנה לסך של  60,000ש"ח בחודש
(בצירוף מע"מ כדין) .בחלוף  12חודשים מ לאים להשלמת ההצעה לציבור על פי התשקיף ,התמורה תעודכן לסך
של  70,000ש"ח בחודש (בצירוף מע"מ כדין) וכן בתוספת כל יוקר ככל שתהא.
בהתאם להסכם השירותים ,עם השלמת ההצעה לציבור על פי התשקיף ,מר גלבוע יהא זכאי מענק חד-פעמי
בסכום של  6חודשים של התמורה החודשית (קרי -סך של  288,000ש״ח) בצירוף מע"מ כדין.
( )5ביום  9באוגוסט ,2021 ,התקשרה החברה ב הסכם איתור משקיעים עם מר בנימין אבן ארי ,שלמיטב ידיעת
החברה ,הינו בנו של מר יצחק נתן אבן ארי ,אשר נמנה על בעלי השליטה בחברה ,ועם צד ג' נוסף (להלן
בסעיף זה  -נותני השירותים) ,לפיו התחייבו נותני השירותים לפעול כמיטב יכולתם ,מאמציהם ומומחיותם על
מנת לזהות משקיעים עבור החברה ולסייע לחברה (לפי הצורך) בהכנת הצעות להשקעה בחברה וזאת
בתמורה ל 5%-מכל סכום השקעה שיגייסו בעתיד נותני השירותים .נכון ליום  31בדצמבר ,2021 ,לא רשמה
החברה הוצאות בגין איתור משקיעים על ידי נותני השירותים.
ג.

תגמול והטבות לאנשי מפתח ניהוליים:

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2020
2021
אלפי ש"ח
576
881
1
1

דמי ניהול
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

2,526
2

תשלום מבוסס מניות
מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

31

226
1

טורבוג'ן בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 22אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
א .בחודש ינואר  ,2022התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב עם לקוח ,אשר למיטב ידיעת החברה ,בבעלותו מספר בניינים
בניו -יורק .החברה תספק ותתקין יחידה אחת באחד הבניינים ,ובמועד מאוחר יותר יסוכם לוח זמנים על א ספקת והתקנת
הטורבינות בשאר הבניינים .הסכם מופרט ומחייב יהיה לתקופה של  10שנים ,עם אפשרות להארכתו ב 10 -שנים נוספות.
ב .בחודש פברואר  , 2022נכנסה החברה להסכם מחייב להתקנת מיקרו -טורבינות אצל לקוח ,אשר למיטב ידיעת החברה ,עוסק
בכריית מטבעות קריפטוגרפיים .החברה תספק ותתקין מיקרו טורבינות עד להספק של  500קילו-וואט שעה ,אשר ישמשו את
הלקוח להפעלת שרתים .ההסכם בתוקף ל  10שנים ,עם אפשרות להארכתו ב  10שנים נוספות.
ג.

בחודש מרץ  , 2022חתמה החברה על הסכם שכירות להרחבת שטח משרדי החברה בפתח תקווה .תקופת השכירות תחל ביום
 1באפריל  2022ותסתיים ב  31במרץ  .2024דמי השכירות בגין השטח הנוסף נקבעו ל כ 15 -אלפי ש״ח צמודים למדד ובצירוף
מע״מ כדין .במקביל עדכנה החברה את תקופת השכירות למשרדיה הנוכחיים כך שתקופת השכירות שלהם תסתיים גם היא ב
 31במרץ  . 2024בנוסף עודכנה תקופת האופציה להארכת תקופת השכירות עבור כלל שטחי המשרדים עד ליום  31במרץ .2027
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 28במרץ 2022

לכבוד
הדירקטוריון של טורבוג'ן בע"מ.
אפעל 22
פתח תקווה.

א.ג.נ,.
הנדון :מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של טורבוג'ן בע"מ (להלן "תשקיף מדף") מחודש נובמבר 2021
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) ,לדוח תשקיף המדף שבנדון של
הדוחות שלנו המפורטים להלן:
דוח רואה חשבון המבקר מיום  27במרץ  2022על הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר
 2021ו ,2020 -ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2021

בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
A Firm in the Deloitte Global Network

פרק ד' -פרטים נוספים על החברה
 . 1תמצית דוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
(תקנה 10א)
לשישה חודשים שהסתיימה ביום
סעיף
הוצאות מחקר ופיתוח ,נטו
הוצאות הנהלה וכלליות
הפסד מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו
הפסד לשנה

 30ביוני
2021
5,630
6,116
11,746
398
12,144

 31בדצמבר
2021
5,398
2,744
8,142
656
8,798

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר 2021
11,028
8,860
19,888
1,054
20,942

 . 2שימוש בתמורת ניירות ערך שהוצעו בתשקיף
(תקנה 10ג)
ביום  22בנובמבר ,2021 ,הנפיקה החברה לציבור  1,722,700מניות רגילות ,בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת,
של החברה ,וזאת על פי התשקיף ,בתמורה לסך (ברוטו) של כ 18,002-אלפי ש"ח .תנאי המניות האמורות הינם
בהתאם למתואר בתשקיף .תמורת ההנפקה משמשת את החברה על פי המתואר בפרק  5לתשקיף.
 . 3מסחר בבורסה
(תקנה )20
בשנת הדיווח לא בוצעו הפסקות מסחר בבורסה בניירות הערך של החברה.
. 3.1
במהלך שנת  , 2021לא הנפיקה החברה ניירות ערך שנרשמו למסחר בבורסה ,למעט הנפקת מניות
. 3.2
ורישומן למסחר על פי התשקיף וההודעה המשלימה .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  2לעיל.

 . 4תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
(תקנה )21
 . 4.1להלן פירוט התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה (במונחי עלות) ,כאמור בתקנה  21לתקנות הדוחות ,בגין שנת הכספים שהסתיימה ביום  31בדצמבר:2021 ,
שם
משפחה

פרטי

דב פרידמן
ירון גלבוע
ערן יוהן
אורי בק
דן כץ

פרטי מקבלי התגמולים
ושם תפקיד
דירקטור וסמנכ״ל פיתוח עסקי
מנכ"ל החברה
סמנכ"ל כספים
סמנכ"ל הנדסה
סמנכ"ל ייצור

היקף
משרה
מלאה
מלאה
50%
מלאה
50%

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)
דמי
דמי
תשלום
מענק
שכר
שיעור
ייעוץ
ניהול
מבוסס
החזקה בהון
מניות
החברה
1 0.27%
140
1,996
593
530
288
474
309
215
401
299
24
-

סה"כ

2,136
1,411
783
616
323

"שיעור החזקה בהון החברה" -שיעור ההחזקה בהון המונפק והנפרע של מניות החברה ובזכויות ההצבעה בה ,נכון למועד דוח תקופתי זה;
"תגמול" -לרבות התחייבות למתן תגמול ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף ,שכר ,מענק ,דמי ניהול ,דמי ייעוץ ,דמי שכירות,
עמלה ,ריבית ,תשלום מבוסס מניות ,תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני ,טובת הנאה וכל הטבה אחרת ,והכל למעט דיבידנד;
"שכר" -לרבות תנאים נלווים לשכר ,כגון :החזקת רכב ,טלפון ,תנאים סוציאליים ,הפרשות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב
שהוענק לעובד;
"תשלום מבוסס מניות" -כמשמעותו לפי כללי החשבונאות המקובלים.
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במישרין .יובהר ,כי מר דב פרידמן מחזיק בחברה גם בעקיפין באמצעות אנגלו טורבו ,שותפות מוגבלת ,שלמיטב ידיעת החברה ,נמנית על בעלי השליטה בחברה.

 . 4.2פירוט תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה שפורטו בטבלאות לעיל:
( ) 1מר דב פרידמן
נכון למועד דוח זה ,מר דב פרידמן מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי ב חברה במשרה
חלקית ( ,)70%כנותן שירותים עצמאי .בהתאם להסכם לקבלת שירותי פיתוח
עסקי מיום  13באוגוסט ,2013 ,זכאי מר פרידמן לתמורה חודשית בסך של 28,000
ש"ח ,שאינה צמוד ה לבסיס הצמדה כלשהו (בצירוף מע"מ כדין) (בסעיף זה:
"הסכם הניהול").2
החברה התחייבה לשאת ב הוצאות של מר פרידמן בגין מתן שירותי ניהול על פי
הסכם הניהול כנגד הצגת אסמכתאות.
תקופת מתן השירותים על ידי מר פרידמן על פי הסכם הניהול הינה לתקופה בת
 5שנים וכל צד רשאי להביא את הסכם הניהול לסיומו בהודעה מראש ובכתב בת
 30ימים .על אף האמור ,החברה תהיה רשאית לסיים את הסכם הניהול לאלתר
במקרים שנקבעו בו ,לרבות במקרה של הפרה יסודית .מר פרידמן התחייב
בהתחייבויות כמקובל לשמירה על סודיות וביחס לקניינה הרוחני של החברה.
ביום  24במרץ( 2021 ,לאחר קבלת אישורו של דירקטוריון החברה מיום  17במרץ,
 ,)2021אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הקצאתן של
 33,519אופציות לא רשומות למסחר (בהתאמה) ,הניתנות למימוש ל335,190-
מניות רגילות ,בנות  0.01ערך נקוב כל אחת ,של החברה ,למר פרידמן (לפרטים
נוספים אודות האופציות האמורות וכן אודות תכנית האופציות ,ראו סעיף 3.5
בפרק  3לתשקיף וכן באור .21ב׳ לדוחות הכספיים).
מר פרידמן נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל
בחברה ,וקיבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,בנוסחים
המקובלים בחברה .לפרטים ,ראו סעיף  17להלן.
( ) 2מר ירון גלבוע
נכון למועד דוח זה ,מר ירון גלבוע מכהן כמנכ"ל החברה במשרה מלאה ,כנותן
שירותים עצמאי.
(א) הסכם למתן שירותים מיום  10בדצמבר2019 ,
בהתאם להסכם לעיל ,היה זכאי מר גלבוע לתמורה חודשית בסך של 48,000
ש"ח (בצירוף מע"מ כדין) ,שאינה צמודה לבסיס הצמדה כלשהו ,בגין הענקת
שירותי ניהול ,ובכללם כהונה כמנכ"ל החברה ,וזאת החל מיום  1ביוני2018 ,
ועד ליום  12באוגוסט( 2021 ,כולל) (בסעיף זה" :הסכם השירותים").
בהתאם להסכם השירותים ,לא יחולו יחסי עובד-מעסיק בין החברה לבין מר
גלבוע .מר גלבוע יישא בכל התשלומים הנדרשים על פי דין שינבעו ממתן
השירותים על פיו.
תקופת מתן השירותים על ידי מר גלבוע הינה בלתי מוגבלת וכל צד רשאי
להביא את הסכם השירותים לסיומו בהודעה מראש בת  90ימים .על אף
האמור ,החברה תהיה זכאית לסיים את הסכם השירותים לאלתר במקרה
של סיום היחסים בשל הפרתו היסודית של הסכם השירותים ו/או במקרים
דומים .מר גלבוע התחייב בהתחייבויות כמקובל לשמירה על סודיות וביחס
לקניינה הרוחני של החברה וכן התחייב שלא להתחרות בחברה ובעסקיה
במשך תקופת הסכם השירותים ובמשך תקופה נוספת של  12חודשים ממועד
סיומו.

2

יצוין ,כי מר פרידמן מכהן גם כדירקטור בחברה ונמנה על בעלי השליטה בה .יובהר ,כי התמורה בגין הסכם הניהול
הינה בגין מתן שירותי פיתוח עסקי בלבד.

ד3 -

(ב) הסכם למתן שירותים מיום  13באוגוסט2021 ,
בהתאם להסכם לעיל ,החל מיום  13באוגוסט 2021 ,עד ליום  24בנובמבר,
 ,2021היה זכאי מר גלבוע לתמורה חודשית בסך של  48,000ש"ח (בצירוף
מע"מ כדין) ,שאינה צמודה לבסיס הצמדה כלשהו ,בגין כהונה כמנכ"ל
החברה במשרה מלאה ,וזאת החל מיום  13באוגוסט( 2021 ,בסעיף זה:
"הסכם השירותים") .עם השלמת ההצעה לציבור על פי התשקיף (קרי -החל
מיום  24בנובמבר ,)2021 ,התמורה החודשית על פי הסכם השירותים עודכנה
לסך של  60,000ש"ח בחודש (בצירוף מע"מ כדין) .עוד קובע הסכם
השירותים ,כי בחלוף  12חודשים מלאים להשלמת ההצעה לציבור על פי
התשקיף (קרי -ביום  24בנובמבר ,)2022 ,התמורה החודשית על פי הסכם
השירותים תעודכן לסך של  70,000ש"ח בחודש (בצירוף מע"מ כדין) וכן
בתוספת כל יוקר (ככל שתהא) ("עדכון התמורה השני") .כמו כן ,עם השלמת
ההצעה לציבור על פי התשקיף ,שולם למר גלבוע מענק חד-פעמי בסכום של
 6חודשים של התמורה החודשית (קרי -סך של  288,000ש"ח) ,בצירוף מע"מ
כדין.
בהתאם להסכם השירותים ,לא יחולו יחסי עובד-מעסיק בין החברה לבין מר
גלבוע .מר גלבוע יהא זכאי להחזר הוצאות שביצע במסגרת ולצורך אספקת
השירותים על פי הסכם השירותים ,כמקובל בחברה ובכפוף להצגת
אסמכתאות .כמו כן ,מר גלבוע יהא זכאי להשתתפות בהוצאות נוספות
לרבות אחזקה ושימוש ברכב ,במידה שהוצאות כאמור יהיו בסכום העולה על
 4,000ש"ח לחודש ,הללו תהיינה טעונות את אישור האורגנים המוסמכים.
בהתאם להסכם השירותים ,מר גלבוע זכאי למענק פרישה עקב סיום הסכם
השירותים ביוזמת החברה ,אשר סכומו ידון במסגרת עדכון התמורה השני,
ובלבד שלא יפחת מסכום של  4חודשים של התמורה החודשית על פי הסכם
השירותים (כפי שתהא באותה העת) ,בצירוף מע"מ כדין ,והכל בכפוף
להוראות מדיניות התגמול של החברה כפי שתהא באותה העת .יובהר ,כי
מענק זה ישולם בנוסף לתקופת ההודעה המוקדמת בת  6חודשים.
תקופת מתן השירותים על ידי מר גלבוע הינה בלתי מוגבלת וכל צד רשאי
להביא את הסכם השירותים לסיומו בהודעה מראש בת  6חודשים .על אף
האמור ,החברה תהיה רשאית לסיים את הסכם השירותים לאלתר במקרים
שנקבעו בהסכם ,ובכלל זה בשל הפרה יסודית .מר גלבוע התחייב
בהתחייבויות כמקובל לשמירה על סודיות וביחס לקניינה הרוחני של החברה
וכן התחייב שלא להתחרות בחברה ובעסקיה במשך תקופת הסכם השירותים
ובמשך תקופה נוספת של  12חודשים ממועד סיומו.
ביום  3בינואר ,2021 ,הוענקו למר גלבוע  38,425אופציות לא רשומות למסחר
(בהתאמה) ,הניתנות למימוש ל 384,250-מניות רגילות ,בנות  0.01ערך נקוב
כל אחת ,של החברה (לפרטים נוספים אודות האופציות האמורות וכן אודות
תכנית האופציות ,ראו סעיף  3.5בפרק  3לתשקיף וכן באור  14לדוחות
הכספיים) .יובהר ,כי במקרה של מיזוג או רכישה של החברה (כהגדרתם
בתכנית האופציות של החברה) ,יהיה מר גלבוע זכאי להבשלת האופציות
ש טרם הובשלו עד למועד עסקה כאמור ,במלואן ,ובלבד שבמועד המיזוג או
הרכישה נמשכה ההתקשרות בין הצדדים.
מר גלבוע נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל
בחברה ,וקיבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות,
בנוסחים המקובלים בחברה .לפרטים ,ראו סעיף  17להלן.
( ) 3מר ערן יוהן
נכון למועד דוח זה ,מר ערן יוהן מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה במשרה חלקית
( ,)50%וזאת החל מיום  14במרץ .2021 ,בהתאם להסכם העסקתו מיום 13
באוגוסט ,2021 ,זכאי מר יוהן לשכר חודשי בסך של  25,000ש"ח ,שאינו צמוד
לבסיס הצמדה כלשהו (בסעיף זה" :הסכם ההעסקה").
בהתאם להסכם ההעסקה ,מר יוהן זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל .כמו כן,
מר יוהן יהא זכאי להחזר הוצאות במסגרת תפקידו כמק ובל ,כנגד הצגת
אסמכתאות.
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תקופת העסקתו של מר יוהן הינה בלתי מוגבלת וכל צד רשאי להביא את הסכם
ההעסקה לסיומו בהודעה מוקדמת בהתאם להוראות הדין .על אף האמור,
החברה תהיה רשאית לסיים את העסקתו של מר יוהן לאלתר במקרה של סיום
יחסי העבודה בשל "סיבה" המצדיקה שלילת פיצויי פיטורין על פי דין ו/או
במקרים דומים.
ביום  9באוגוסט ,2021 ,הקצתה החברה למר יוהן  12,045אופציות לא רשומות
למסחר ,הניתנות למימוש ל 120,450-מניות רגילות ,בנות  0.01ערך נקוב כל אחת,
של החברה (לפרטים נוספים אודות האופציות האמורות וכן אודות תכנית
האופציות ,ראו סעיף  3.5בפרק  3לתשקיף וכן באור  14לדוחות הכספיים) .יובהר,
כי במקרה של מיזוג או רכישה של החברה (כהגדרתם בתכנית האופציות של
החברה) ,יהיה מר יוהן זכאי להבשלת האופציות שטרם הובשלו עד למועד עסקה
כאמור ,במלואן ,ובלבד שבמועד המיזוג או הרכישה נמשכה ההתקשרות בין
הצדדים.
כמו כן ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,על פי החלטות ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה מיום  14בפברואר 2022 ,ומיום  15בפברואר2022 ,
(בהתאמה) ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ,שולם למר יוהן מענק חד פעמי
שאינו מדיד בסך של  75אלפי ש"ח ,לאור תרומתו לחברה בשנת ( 2021החל ממועד
תחילת העסקתו בה).
מר יוהן נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה,
וקיבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,בנוסחים
המקובלים בחברה .לפרטים ,ראו סעיף  17להלן.
( ) 4מר אורי בק
נכון למועד דוח זה ,מר אורי בק מכהן כסמנכ"ל הנדסה בחברה במשרה מלאה.
בהתאם להסכם העסקתו מיום  10ביוני( 2019 ,על תוספתו מיום  1באוקטובר,
 ,)2019זכאי מר בק לשכר חודשי בסך של  26,000ש"ח ,שאינו צמוד לבסיס הצמדה
כלשהו (בסעיף זה" :הסכם ההעסקה" ו"-השכר החודשי" ,בהתאמה) .כמו כן,
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,על פי החלטות ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה מיום  14בפברואר 2022 ,ומיום  15בפברואר( 2022 ,בהתאמה) ובהתאם
למדיניות התגמול של החברה ,השכר החודשי על פי הסכם ההעסקה יעודכן החל
מיום  1באוגוסט 2021 ,לסך של  30,000ש"ח בחודש.
בהתאם להסכם ההעסקה ,מר בק זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל .כמו כן,
תעמיד החברה לרשות מר בק רכב צמוד (לרבות תשלום אחזקתו ,ההוצאות בגינו
וגילום שוויו) ,כמקובל למנהלים בחברות בסדר גודלה של החברה .מר בק זכאי
להחזר הוצאות שיוציא במסגרת תפקידו בחברה ,בהתאם למקובל בחברה ,וזאת
בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות.
תקופת העסקתו של מר בק הינה בלתי מוגבלת וכל צד רשאי להביא את הסכם
ההעסקה לסיומו בהודעה מראש בת  30ימים .על אף האמור ,החברה תהיה
רשאית לסיים את העסקתו של מר בק לאלתר במקרה של סיום יחסי העבודה
בשל "סיבה" המצדיקה שלילת פיצויי פיטורין על פי דין ו/או במקרים דומים.
ביום  3בינואר 2021 ,וביום  9באוגוסט ,2021 ,הקצתה החברה למר בק  4,741ו-
 1,249אופציות לא רשומות למסחר ,הניתנות למימוש ל 47,410-ול 12,490-מניות
רגילות ,בנות  0.01ערך נקוב כל אחת ,של החברה (בהתאמה) (לפרטים נוספים
אודות האופציות האמורות וכן אודות תכנית האופציות ,ראו סעיף  3.5בפרק 3
לתשקיף וכן באור  14לדוחות הכספיים).
מר בק נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה,
וקיבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,בנוסחים
המקובלים בחברה .לפרטים ,ראו סעיף  17להלן.
( ) 5מר דן כץ
נכון למועד דוח זה ,מר דן כץ מכהן כסמנכ"ל ייצור בחברה במשרה חלקית (,)50%
כנותן שירותים עצמאי .בהתאם להסכם למתן שירותים מיום  10ביוני( 2019 ,על
תוספתו מיום  22באפריל ,)2021 ,זכאי מר כץ לתמורה חודשית בסך של 22,000
ש"ח (בתוספת מע"מ כדין) (בסעיף זה" :הסכם השירותים").
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בהתאם להסכם השירותים ,לא יחולו יחסי עובד-מעסיק בין החברה לבין מר כץ.
בהתאם להסכם השירותים ,מר כץ יישא בכל התשלומים הנדרשים על פי דין
שינבעו ממתן השירותים על פיו .כמו כן ,מר כץ זכאי להחזר הוצאות נסיעה.
תקופת מתן השירותים על ידי מר כץ הינה בלתי מוגבלת וכל צד רשאי להביא את
הסכם השירותים לסיומו בהודעה מראש בת  30ימים .על אף האמור ,החברה
תהיה רשאית לסיים את הסכם השירותים לאלתר במקרה של סיום היחסים בשל
הפרתו היסודית של הסכם השירותים ו/או במקרים דומים .מר כץ התחייב
בהתחייבויות כמקובל לשמירה על סודיות וביחס לקניינה הרוחני של החברה וכן
התחייב שלא להתחרות בחברה ובעסקיה במשך תקופת הסכם השירותים ובמשך
תקופה נוספת של  12חודשים ממועד סיומו.
ביום  9באוגוסט ,2021 ,הקצתה החברה למר כץ  1,000אופציות לא רשומות
למסחר ,הניתנות למימוש ל 10,000-מניות רגילות ,בנות  0.01ערך נקוב כל אחת,
של החברה (לפרטים נוספים אודות האופציות האמורות וכן אודות תכנית
האופציות ,ראו סעיף  3.5בפרק  3לתשקיף וכן באור  14לדוחות הכספיים) .כמו
כן ,לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,על פי החלטות ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה מיום  14בפברואר 2022 ,ומיום  15בפברואר2022 ,
(בהתאמה) ובהתאם למדיניות התגמול של החברה ,שולם למר כץ מענק חד פעמי
שאינו מדיד בסך של  7.5אלפי ש"ח ,לאור תרומתו לחברה בשנת .2021
מר כץ נכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כמקובל בחברה,
וקיבל מהחברה כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,בנוסחים
המקובלים בחברה .לפרטים ,ראו סעיף  17להלן.
 . 4.3גמול לדירקטורים
החברה לא שילמה לדירקטורים בה (למעט אלו הנמנים על בעלי השליטה או מועסקים על
ידי בעלי השליטה) בשנת  2021גמול דירקטורים (לרבות החזר הוצאות).
בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה ו האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה
שהתקבלו ביום  3בנובמבר ,2021 ,החל ממועד רישום ניירות ערך של החברה למסחר
בבורסה והפיכתה לחברה ציבורית (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) וכל עוד לא יוחלט
אחרת כנדרש על פי דין ,החברה ת שלם לדירקטורים המכהנים בחברה ,לרבות אלו הנמנים
על בעלי השליטה או קרוביהם ,גמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכום שלא יעלה על
הגמול המירבי ,לפי תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
התש"ס ,2000-כפי שתעודכנה מעת לעת ובהתאם לדרגה שבה תסווג החברה .יובהר ,כי
הגמול האמור בסעיף זה לא משולם לה"ה יצחק נתן אבן ארי (יו"ר דירקטוריון החברה),
לדב פרידמן (דירקטור) ולפרופסור דוד ליאור ז"ל בגין תפקידם כדירקטורים בחברה.
 . 5בעלי השליטה בחברה
(תקנה 21א)
החברה רואה באנגלו טורבו ,שותפות מוגבלת ,ובה"ה יצחק נתן אבן ארי ,דב פרידמן ואמיל
קטן  ,3כבעלי השליטה בה .לפרטים ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  6בינואר( 2022 ,אסמכתא
מס'( )2022-01-003888 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 6עסקאות עם בעלי שליטה
(תקנה )22
 . 6.1פירוט ,למיטב ידיעת החברה ,של עסקאות המנויות בסעיף  )4(270לחוק החברות בין בעלי
השליטה בחברה לבין החברה ,או עסקה של החברה עם צד ג' שלבעלי השליטה היה עניין
אישי באישורה ,אשר בהן התקשרה החברה במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח או
שהינן בתוקף במועד הדוח
ראו סעיף  8.5בפרק  8לתשקיף.
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ביחס למר אמיל קטן -מכוח הסכם בעלי מניות בינו לבין אנגלו טורבו ,שותפות מוגבלת ,כמפורט בסעיף  3.4.2בפרק
 3לתשקיף.
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 . 7החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
(תקנה )24
לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה ,ראו דיווחים מיידיים של החברה
מיום  6בינואר 2022 ,ומיום  30בינואר( 2022 ,אסמכתאות מס' 2022-01-003888 :ו2022-01--
 ,011601בהתאמה) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 8הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
(תקנה 24א)
לפרטים אודות ההון הרשום ,ההון המונפק וניירות ערך המירים של החברה ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  22בנובמבר( 2021 ,אסמכתא מס'( )2021-01-100318 :מידע זה מהווה הכללה
על דרך ההפניה).
 . 9מרשם בעלי המניות של החברה
(תקנה 24ב)
לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה ,ראו דיווח מיידי של החברה מ יום  22בנובמבר,
( 2021אסמכתא מס'( )2021-01-100318 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 10מען רשום של החברה
(תקנה 25א)
רחוב אפעל  ,22קרית אריה ,פתח-תקוה 4951122
כתובת:
מס' טלפון03-5795452 :
מס' פקס03-9463281 :
info@turbogenchp.com
דוא"ל:
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 . 11דירקטוריון החברה
(תקנה )26
שם פרטי
ושם
משפחה

מספר זיהוי

תאריך לידה

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

נתינות

חברות
בוועדות
דירקטוריון
החברה

דירקטור
בלתי תלוי/
דירקטור
חיצוני

בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית

יצחק נתן
אבן ארי

059138289

17.12.1968

בלקינד ,3
תל אביב-
יפו

ישראלית

לא

לא

לא

ד8 -

תפקיד
שממלא
כעובד של
החברה ,של
חברת בת,
של חברה
קשורה או
בעל
של
עניין
בחברה
יו"ר
דירקטוריון

תאריך
תחילת
כהונתו
בחברה

1.1.2018

השכלה

עיסוק ב 5-שנים האחרונות
ופירוט התאגידים בהם
משמש כדירקטור

בן
משפחה
של בעל
עניין
בחברה

ראשון
תואר
במשפטים מאונ'
בר-אילן; תואר
במשפטים
שני
מאונ' תל אביב

מכהן כדירקטור ומנכ"ל (וכן
בעל מניות) בחברות :אנגלו
אל גרופ בע"מ ,אנגלו
אוורסט פרופיטס בע"מ,
אנגלו אר נכסים ()2013
בע"מ ,רמ -סנטר ()2013
בע"מ ,אנגלו אל (פרויקט
שמאי ירושלים) בע"מ,
קאסלרוק השקעות (ישראל)
בע"מ וקאסלרוק התחדשות
נדל"ן בע"מ.
מכהן כדירקטור (וכן בעל
מניות) בחברות :אבירים
קאסלרוק אסירי ציון 11
בע"מ ,אבירים קאסלרוק בן
גוריון כפר סבא בע"מ,
אבירים קאסלרוק דבורה
הנביאה  13תל אביב בע"מ,
אבירים קאסלרוק הגולן 96
תל אביב בע"מ ,אבירים
קאסלרוק מהר"ל  8תל אביב
בע"מ ,אנגלו שבע בע"מ ,
אנגלו אליהו בע"מ ,אנגלו
אנרג'י מיקרו טורבינה בע"מ
(אשר הינה השותף הכללי
באנגלו טורבו ,שותפות
מוגבלת ,אשר נמנית על בעלי
השליטה בחברה) ,פסגות
התשבי בע"מ ,הבית ברחוב
מרגולין בע"מ ,הבית ברחוב
איינשטיין בע"מ והבית
ברחוב נחליאלי בע"מ

לא

דב פרידמן

040029332

29.2.1980

שפיגלמן
 , 9נתניה

ישראלית

לא

לא

לא

דוד דרעי

058428830

14.11.1963

גלעד
חיים ,21
פתח-
תקוה

ישראלית

לא

לא

כן

דירקטור

רונית
נועם

028955961

13.10.1971

הכלנית
 , 11רעננה

ישראלית

אלי צוקר

057657332

18.7.1962

טבנקין
יצחק ,51
תל אביב-
יפו

ישראלית

עידן בן-
שטרית

025754276

12.12.1973

שלווה
,44
הרצליה

ישראלית

ועדת
ביקורת,
ועדת
תגמול ( יו"ר
הוועדה),
ועדה
לבחינת
דוחות
כספיים
(יו"ר
הוועדה)
ועדת
ביקורת
(יו"ר
הוועדה),
ועדת
תגמול,
ועדה
לבחינת
דוחות
כספיים
ועדת
ביקורת,
ועדת
תגמול,
ועדה
לבחינת
דוחות
כספיים

דירקטורית
חיצונית

כן

דירקטורית
חיצונית

13.2.2022

תיכונית

דירקטור

1.1.2018

סמנכ"ל
פיתוח עסקי

13.8.2021

8.2.2022

כלכלה וחשבונאות
( ,) B.A.מאונ' בר
אילן
חשבונאות וכלכלה
( ,)B.A.מאונ' תל
מ נהל
אביב;
עסקים (,)M.B.A
מאונ' תל אביב;
רו"ח מוסמכת

מכהן כדירקטור בחברות:
דוב פרידמן השקעות בע״מ,
פירלא השקעות בע״מ ,רמ-
סנטר ( ) 2013בע״מ ,אנגלו
שבע בע״מ וכן אנגלו אנרג׳י
מיקרו טורבינה בע״מ (אשר
הינה השותף הכללי באנגלו
טורבו ,שותפות מוגבלת,
אשר נמנית על בעלי השליטה
בחברה)
סמנכ"ל כספים בואר קפיטל
בחברת
מנכל
בע"מ;
החזקות וחברות הבת.
בעבר :סמנכ"ל כספים
ומינהל בכיר בבורסה
סמנכ"לית כספים בשינדלר
נחושתן מעליות בע"מ
בלאקטריאון
ודח"צית
וירלס בע"מ; בעבר :דח"צית
במיטב דש השקעות בע"מ
ובאם .אר.פי השקעות בע"מ
ויועצת לחברות בנושאים
פיננסים ועסקיים

לא

לא

לא

דירקטור
חיצוני

כן

דירקטור
חיצוני

13.2.2022

חשבונאות וכלכלה
( )B.A.מאונ' תל
מנהל
אביב;
עסקים (,)M.B.A
התמחות במימון,
מאונ' תל אביב;
רו"ח מוסמך

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל
כספים בתשתיות אנרגיה
בע"מ; בעבר :סמנכ"ל
בעשות
ובקרה
כספים
אשקלון בע"מ

לא

דירקטור
בלתי תלוי

כן

דירקטור
בלתי תלוי

13.2.2022

מתמטיקה
וכלכלה (,)B.A.
מאונ' תל אביב;
עסקים
מנהל
( ,)M.B.Aמאונ'
בעל
רייכמן;
מנהל
תעודת
השקעות

בעבר :דח"צ בג.ויליפוד
אינטרנשיונל בע"מ ומנהל
השקעות ומנהל קרן גידור
במגוון חברות

לא

9

דירקטורים שחדלו לכהן לאחר תאריך הדוח:
שם פרטי
ושם
משפחה

מספר זיהוי

תאריך לידה

מען
להמצאת
כתבי בי-
דין

נתינות

חברות
בוועדות
דירקטוריון
החברה

דירקטור
בלתי תלוי/
דירקטור
חיצוני

בעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית

אהוד בן-
ש"ך

052028560

29.8.1953

כורזין ,1
גבעתיים

ישראלית

לא

לא

לא

תפקיד
שממלא
כעובד של
החברה ,של
חברת בת,
של חברה
קשורה או
בעל
של
עניין
בחברה
דירקטור

זוהר
רפפורט

024945867

23.4.1970

חיים
לבנון ,93
תל אביב-
יפו

ישראלית

לא

לא

לא

דירקטור
בחברה

10

תאריך
תחילת
כהונתו
בחברה

השכלה

23.11.2020

ראשון
מהאונ'

תואר
בכלכלה
העברית
בירושלים; PDM
בבית הספר למנהל
עסקים הרווארד,
בוסטון ,ארה"ב

11.3.2021

 B.Aבמדעי החיים
מהאונ'
והטבע
הפתוחה; MBA
עסקים
במנהל
מאונ' תל אביב

עיסוק ב 5 -שנים האחרונות
ופירוט התאגידים בהם
משמש כדירקטור

בן
משפחה
של בעל
עניין
בחברה

מכהן כיו"ר דירקטוריון
בג'י.פי .גלובל פאוור בע"מ;
מכהן כדירקטור בחברות:
אבות השקעות ייזום בנדל"ן
נדל"ן
בע"מ ,אבן -בש
השקעות ( )1996בע"מ ,א .בן
ש"ך השקעות ואחזקות
בע"מ ,א.י.ה .פריז אחזקות
בע"מ (וכן בעל השליטה בה),
קניאל אריזות משקה בע"מ,
בע"מ ,
66
רוטשילד
אי.פי.אמ באר טוביה בע"מ ,
טריפל -מ תחנות כוח בע"מ ,
קבוצת נאוסיטי להשקעות
ואחזקות בע"מ ,קבוצת
נאוסיטי בע"מ ,נאוסיטי
פרויקטים בע"מ ,נאוסיטי
נדל"ן בע"מ  ,נאוסיטי ניהול
וייזום ( ) 2007בע"מ ,קרן
נדל"ן פועלים (ישראל)
Poalim Real
בע"מ,
Estate
Fund
G.P.
Poalim Real ,Limited
)Estate Fund (Cyprus
 LimitedוPoalim Fund -
;Management Limited
מכהן כאדמיניסטרטור ב-
Amnon Immobilier
בעלים ודירקטור בחברות:
אל קאסדיה  2008בע"מ
וזהר נגזרים וריביות בע"מ

לא

לא

פרופסור
דוד ליאור
ז"ל

007054364

14.11.1932

מוהליבר
,1
הרצליה

ישראלית

לא

לא

לא

דירקטור
בחברה
סמנכ"ל
טכנולוגיות
()CTO

25.5.2014

מהנדס מכונות,
מהטכניון; תואר
ושלישי
שני
באווירונאוטיקה

מדען ראשי ברמת-גן-תכן
ופיתוח טורבינות (בעבר
( :)2010-2021כיהן כמנכ"ל
אר-ג'ט הנדסה בע"מ);
מכהן כיו"ר דירקטוריון
באר-ג'ט הנדסה בע"מ

לא

 . 12נושאי משרה בכירה של החברה
(תקנה 26א)
שם פרטי ושם
משפחה

מספר זיהוי

תאריך
לידה

תפקידו בחברה,
בחברת הבת או
בחברה קשורה
אליה

תאריך
מינוי

בעל
עניין
בחברה

1.6.2018

לא

האם הוא בן
משפחה של
נושא משרה
בכירה אחר או
של בעל עניין
בחברה
לא

לא

לא

לא

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאונ' תל אביב;
תואר שני בניהול פיננסי ומערכות מידע מאונ' תל
אביב; רו"ח מוסמך בישראל ,בקליפורניה וב ניו-
ג'רזי
תואר ראשון בהנדסת מכונות מאונ' תל אביב;
תואר שני בהנדסת מערכות מהטכניון
מהנדס מכונות ( ,) BScמהטכניון; תעודת מנהל
עסקים מהאונ' העברית בירושלים
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאונ' בן גוריון;
רו"ח מוסמכת
תואר ראשון במנהל עסקים ,המסלול האקדמי
המכללה למנהל

ירון גלבוע

052410271

4.12.1952

מנהל כללי

ערן יוהן

028043412

13.1.1971

סמנכ"ל כספים

14.3.2021

אורי בק

027441419

8.7.1974

סמנכ"ל תפעול

1.6.2019

לא

דן כץ

006687172

16.10.1942

סמנכ"ל ייצור

10.6.2019

לא

לא

אירה כהן

309330264

13.7.1982

חשבת

13.12.2021

לא

לא

דורון כהן

028015592

10.10.1970

מבקר פנימי

15.2.2022

לא

לא

11

השכלה

עיסוק בחמש שנים האחרונות

מהנדס מכונות ( ) BScמהטכניון

סמנכ"ל שיווק ,פיתוח עסקי ופרויקטים
בעשות אשקלון תעשיות בע"מ
שותף בקסלמן וקסלמן ;PwC Israel
מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה
רמ"ד מנועים ,חיל הים ,צה"ל
מנכ"ל בעשות אשקלון תעשיות בע"מ;
יועץ בתחומי הנדסה וטכנולוגיה
סופרוויזר בקסלמן וקסלמן PwC
 ;Israelחשבת במרכז רפואי בתל אביב-
יפו
שותף ,מבקר פנימי במספר חברות  ,פאהן
קנה ניהול בקרה בע"מ

 . 13מורשי חתימה עצמאיים של החברה
(תקנה 26ב)
למועד דוח זה  ,אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים ,כהגדרת מונח זה בסעיף (37ד) לחוק ניירות
ערך.
 . 14רואה החשבון המבקר של החברה
(תקנה )27
בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון (  ,)Deloite Israelמדרך מנחם בגין ( 132מגדלי
עזריאלי) ,תל אביב-יפו.
 . 15שינויים בתזכיר או בתקנון ההתאגדות
(תקנה )28
ביום  23באוגוסט ,2021 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את אימוצו של
תקנון התאגדות חדש ,אשר נכנס לתוקפו באופן אוטומטי עובר לרישום ניירות ערך של החברה
למסחר בבורסה .לפרטים נוספים אודות תקנון החברה ,ראו פרק  4לתשקיף וכן סעיף  7.4בפרק
 7לתשקיף.
לנוסח תקנון החברה ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  15בנובמבר( 2021 ,אסמכתא מס':
( )2021-01-097411מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 16המלצות והחלטות הדירקטוריון
(תקנה )29
 . 16.1ל פרטים אודות שינוי תקנון החברה ,ראו סעיף  15לעיל.
 . 16.2לפרטים אודות החלטות שנתקבלו באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה
מיום  13בפברואר ,2022 ,ראו דיווחים מיידיים של החברה מיום  6בינואר 2022 ,ומיום
 13בפברואר( 2022 ,אסמכתאות מס' 2022-01-003990 :ו( )2022-01-015684-מידע זה
מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 17החלטות החברה
(תקנה 29א())3
ביטוח ,פטור ושיפוי
 . 17.1לפרטים אודות כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות ,ראו סעיף  8.3בפרק 8
לתשקיף.
 . 17.2לפרטים אודות אישור תנאי מתן כתב התחייבות לשיפוי וכתב פטור מאחריות לה"ה עידן
בן -שטרית ודוד דרעי ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  16בפברואר( 2022 ,אסמכתא
מס'( )2022-01-016545 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
 . 17.3להלן פרטים אודות תנאי פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה בחברה ,לרבות אלו
הנמנים על בעלי השליטה בחברה בכובעם כדירקטורים ,שהינה בתוקף בתאריך הדוח:
א .גבול כיסוי אחריות בסך שלא יעלה על  5מיליוני דולר ארה"ב ,למקרה ולתקופת
הביטוח ,בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות ,וזאת
בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה הבכירה בחברה ככל שהן נובעות ממילוי
תפקידם בחברה ,בחברות הבנות ומי מטעמה בתאגידים קשורים.
ב .ההתקשרות בפוליסת הביטוח כאמור לעיל היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע
באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.
 . 17.4לפרטים אודות הכללתם של ה"ה עידן בן -שטרית ודוד דרעי בפוליסת ביטוח אחריות
לנושאי משרה בחברה ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  14בפברואר( 2022 ,אסמכתא
מס'( )2022-01-016002 :מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה.
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