יוניקורן טכנולוגיות
שותפות מוגבלת

מצגת לשוק ההון – הנפקת יחידות השתתפות לציבור
ספטמבר 2020

גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
מצגת זו הוכנה ע"י יוניקורן טכנולוגיות – שותפות מוגבלת )"השותפות"( והיא אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של השותפות או
הזמנה לקבלת הצעות כאמור ,ונועדה אך ורק למסירת מידע למשקיעים .המידע הכלול במצגת וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת
אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ,ואינו מהווה המלצה או חוות דעת ,וכן לא מהווה תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי.
האמור במצגת בכל הקשור לפעילות השותפות הינו תמצית בלבד ואינו מתיימר לכלול את כל המידע שעשוי להיות רלבנטי בקשר לביצוע
החלטת השקעה בניירות הערך של השותפות .כדי לקבל תמונה מלאה של פעילות השותפות לרבות גורמי הסיכון הנלווים אליה ,יש לעיין
בתשקיף השותפות ובדיווחי השותפות המפורסמים לציבור באתר רשות ניירות ערך ובאתר הבורסה ,לרבות אזהרות בדבר מידע צופה פני
עתיד הכלול בהם.
המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח –  .1968מידע כאמור כולל ,בין היתר ,תחזיות ,מטרות ,הערכות
ואומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים ,אשר התממשותם אינה ודאית או בשליטת השותפות .מידע צופה פני עתיד
זה מבוסס על הערכות בלבד של השותף הכללי בשותפות ,המתבססות ,בין היתר ,על מידע הידוע לשותף הכללי במועד עריכת מצגת זו ובכלל
זה ,נתונים ופרסומים אשר פורסמו ,בין היתר ,על ידי חברות ,גופים ורשויות שונות ואשר לא נבחנו ע"י השותף הכללי באופן עצמאי.
התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת ,בין היתר ,מגורמי הסיכון המאפיינים את פעילות
השותפות וכן מהתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים אחרים שעשויים להשפיע על פעילות השותפות והתאגידים המוחזקים על-
ידה ,לרבות גורמים רגולטוריים וגורמים הקשורים בפרויקטים של מחקר ופיתוח.
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יוניקורן טכנולוגיות כרטיס ביקור
יוניקורן טכנולוגיות הינה
שותפות השקעה
בחברות טכנולוגיה
בעלות מחקר ופיתוח
בישראל

השותפות הוקמה על
ידי יענק'לה טננבוים,
ליגד רוטלוי ,יגאל לנדאו
ורונן ויסרברג

השותפות תבצע השקעות
בעיקר בתחומי :טכנולוגיה,
תוכנה ,אינטרנט – חברות
בעלות עומק וחדשנות

ליוניקורן טכנולוגיות מערך קשרים
ויכולות המאפשרים איתור הזדמנויות
בשלבים מוקדמים כשהן עדיין מתחת
לרדאר

יוניקורן טכנולוגיות
פועלת במבנה הוצאות
יעיל ורזה

השקעות בקנה
שיעור האחזקה
*
המשוער

סכום ההשקעה

סטטוס

$1,500,000

הסכם השקעה חתום
הושלם

הסכם השקעה חתום

שם החברה

תחום הפעילות

בובייל בע"מ
Bobile Ltd

מחקר ופיתוח של יישומים לעסקים קטנים
)אפליקציות(

כ10.65%-

סיברוואן בע"מ
SaverOne Ltd

פיתוח טכנולוגיה לייצור מערכת מצילת חיים
על-ידי מניעת שימושים אסורים בטלפון סלולרי
בזמן נהיגה.

כ1.5%-

$540,000

וייפלאש בע"מ
WipeFlush Ltd

מחקר ופיתוח של בדים ידידותיים לסביבה עבור
תעשיית המגבונים

כ11.75%-

 + $500,000אופציה להשקעה
סכום דומה

* בדילול מלא
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הנהלת השותפות
צוות מנוסה וניסיון עשיר :רקורד של מאות
השקעות בהיקפים של מיליארדים.

מספר גבוה של אקזיטים,
עסקאות מיזוג ,רכישה והנפקות

מומחיות :טכנולוגית ,פיננסית ,שוק
ההון ,ניהול השקעות ,פיתוח עסקי ועוד

נטרוורקינג גלובלי

ליגד רוטלוי  -יו"ר  -בעל תואר ראשון במחשבים ומדעים מדוייקים
ותואר שני במנהל עסקים ומימון בינלאומי .למר' רוטלוי ניסיון
עשיר בשורה ארוכה של חברות פרטיות וציבוריות ובניהן יו"ר פרו-
סיד קרן הון סיכון ,ח.ל.ל תקשורת ,יו"ר רציו ,יו"ר רציו חיפושי נפט
ויו"ר רציו פטרוליום ,ארגמן תעשיות ולודז'יה.

מוטי גוטמן – וועדת השקעות  -מנכ"ל חברת המחשוב "מטריקס"
מיום הקמתה בשנת  2001ומשמש כיו"ר עשרות החברות הבנות שלה.
חברת מטריקס מעסיקה מעל ל 10,000-עובדים ומחזור מכירות שנתי
של כ 4.5-מיליארד ש"ח .תחת ניהול של מר' גוטמן צמחה מטריקס הן
באופן אורגני והן על-ידי רכישות בצורה משמעותית ועקבית משנה
לשנה.

עמית גרין – מנכ"ל  +וועדת השקעות  -בעל תואר ראשון
במחשבים וניהול עסקים ותואר שני במנהל-עסקים ומימון
בינלאומי .למר' גרין ניסיון של כ 25-שנה בטכנולוגיה ,פיננסים
והקמת יזמויות רבות ,בניהן כיהן כמנכ"ל חברות סטארט-אפ ומנהל
קרן גידור במשך כעשור .מר' גרין הינו בוגר ממר"ם ובעל ניסיון
עשיר בשוק ההון והשקעות בסטרטאפים.

יוסי בן-שלום – וועדת השקעות  -בעל תואר ראשון בכלכלה
ותואר מסומך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב .למר' בן-
שלום ניסיון רב שנים בניהול והשקעות בניהן כיהן כסמנכ"ל
הכספים בכור וכמשקיע ודירקטור בחברות  ,DBSIטלדור ,סימטרון,
דנאל ,ראדא ,פוינטר ועוד..

יענקל'ה )יעקב( טננבוים – דירקטור  +וועדת השקעות  -בעל
תואר מהנדס תעשייה וניהול בהשכלתו .למר' טננבוים ניסיון של
כ 35-שנה בתחום הטכנולוגי והעסקי הכולל שורה ארוכה של
אקזיטים ביניהן , ,SPL Software Insureworx, Genieo:סברטק
ועשרות עסקאות  M&Aהכוללות הנפקות ,רכישת חברות ,גיוס
השקעות ומכירה.

דן וינטראוב – וועדת השקעות  -מנכ"ל פרו-סיד קרן הון
סיכון .בעבר שימש כמנכ"ל חברת ההשקעות הריאליות של
בנק אגוד ,כמנהל כספים בחברת הסטארט-אפ TeamWorks
 Technologyוכמנהל פיתוח עסקי בקרן Israel Venture
 .Networksמר' וינטראוב שימש כדירקטור במספר רב של
חברות ציבוריות ,ממשלתיות ופרטיות .בעל תואר ראשון
בכלכלה ומדע המדינה ,ותואר שני במנהל עסקים.
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אקזיטים וגיוסים מוצלחים שבוצעו על ידי הנהלת השותפות
: להלן רשימה חלקית. רכישה והנפקות, עסקאות מיזוג,להנהלת השותפות מספר גבוה של אקזיטים

2013
Adtech / Internet

2006
Enterprise Software
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2014
Adtech / Internet

2007
Digital Printers

2014
Food Delivery

2007
Medical Devices

2016
Foot Traffic
Analysis

2018
Wireless Electric
Roads

2007
Enterprise Software

2008
Worker’s
Compensation

2019
Energy
Storage

2012
Enterprise
Software

משבר הקורונה האיץ מהפכה טכנולוגית
משבר הקורונה האיץ תהליכים בקרב המשק הגלובלי שאפשר פריצה של חברות
הטכנולוגיה אל קדמת הבימה

עולם חדש
• חברות הטכנולוגיה נתפסות כחוף מבטחים בעת משבר הקורונה
• רעב גובר של גופים מוסדיים ומשקיעים ישראלים בחברות טכנולוגיה
• עבודה מהבית דורשת פיתוחים טכנולוגיים
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חברות הטכנולוגיה – ההשקעה הנכונה ביותר
בעת משבר הקורונה
מדד הנאסד"ק נמצא בשיא כל הזמנים בזמן ששאר המדדים מדשדשים
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יוניקורן  -פתרון השקעה לגופים מוסדיים
בחברות טכנולוגיה
חשיפה רחבה
לפורטפוליו של
חברות טכנולוגיה
מאפשר פיזור
והקטנת סיכון

יוניקורן מהווה
פלטפורמה לתהליך
האיתור ,הסינון
ובדיקת הנאותות
להשקעות בחברות.
תהליך שאינו הגיוני
כלכלית מבחינת
היקפי ההשקעה בכל
חברה עבור המוסדיים

רמת מומחיות
והבנה טכנולוגית
עמוקה יכולות
שאינן קיימות
””In House
בגופים המוסדיים

יכולת איתור
וזיהוי הזדמנויות
לא מפעילות
הליבה של
המשקיע המוסדי
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אסטרטגיית השקעה
01

תחומים :טכנולוגיה ,תוכנה,
אינטרנט – חברות בעלות עומק
וחדשנות

02

סכום מועדף להשקעה:
 1-2מיליון דולר בחברה

03

טווח זמן השקעה:
שלוש שנים בממוצע

04

הון אנושי :חברות בעלות
הנהלה איכותית בלבד

05

אנליזה :הבנת הצורך
והתאמת הפתרון לבעיה
הקיימת בשוק

06

הצפת ערך :יכולות סיוע של
הנהלת השותפות

07

אסטרטגיית יציאה:
לרבות מכירה  /מיזוג /
הנפקה בטווח זמן המוגדר
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ועדת ההשקעות
מנגנוני ניגוד עניינים
וגילוי נאות

תפקיד הוועדה
להתוות את מדיניות ההשקעה,
לבחון הזדמנויות ולקבל החלטות
השקעה בעבור השותפות.

מחויבות להשקעה
באמצעות הקרן

תהליך סדור

חברי הוועדה

תהליך סדור של בחינת
הזדמנויות ועדכון מחברות
הפורטפוליו.

אנשים בעלי ניסיון מקצועי עשיר,
כישורים מתאימים והיכולת לקבל
החלטות לטובת השותפות כולה

ניסיון וידע
לחברי הוועדה ניסיון רב
ברכישת חברות ,השבחתן
ו מי מו שן .
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תהליך
השקעה
בחברה

הז ד מ נו ת

•

הנהלת הקרן מהווה אבן שואבת עבור חברות
מתחת הרדאר
איתור ייזום של הזדמנויות
שיתופי פעולה

סינון ובדיקת
התאמה

•
•
•

סינון ראשוני
התאמה למדיניות ההשקעה
אנליזה :תוכנית עסקית ,גודל השוק ,פוטנציאל כלכלי

בדיקת
נ או תו ת

•
•
•

הערכת הצוות ,ניתוח טכנולוגי ,בחינת רמת החדשנות ,הבנת
המוצר/השירות
ניתוח שוק ומתחרים ,היתכנות המודל העסקי ,אומדן הסיכונים
הערכת שווי

וועדת
השקעות

•
•
•

הצגת החברה
דיון  -הצפת ערך ,אסטרטגיית יציאה
החלטה

השקעה

•
•
•

אופן ההשקעה
משפטי
ביצוע וחתימה

•
•
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יתרונות מבנה השותפות
מדוע שותפות ציבורית?
יתרונות למשקיעים

•
•

•
•
•
•
•

חשיפה להשקעות בשלבים
מוקדמים
תאגיד השקעה במסלול הטבה מס'
 - 43הגנה להשקעות של גופי
השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת
הידע
סחירות  -יחידות ההשתתפות
נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א
נזילות  -יחידות ההשתתפות אינן
חסומות ומאפשרות כניסה/יציאה
בכל עת
מימוש רווחים באופן מיידי במקרה
של הצפת ערך על-ידי אקזיט
יכולת לפזר השקעות בין קרנות
הון-סיכון סגורות לסחירות
שיפור יכולת ניהול הסיכונים

יתרונות לחברות

• חשיפה תקשורתית באמצעות
דיווחים באתר הבורסה
• חשיפה לשוק ההון ולמשקיעים
• אפשרויות גיוס נרחבות
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מדוע
יוניקורן?
• אנחנו יזמים ולכן מבינים יזמים בצורה
אבסולוטית
• צוות הנהלה מנוסה  -ניהול ,פיננסים,
אסטרטגיה ,פיתוח עסקי ,טכנולוגיה
• ועדת השקעות איכותית
• קבלת החלטות מהירה מאוד
• כסף ״חכם״  -צירוף משקיעים ושותפים
אסטרטגיים
• יכולת תמיכה בהשקעות המשך
• יכולת מוכחת להציף ערך

פעולות והשקעות צפויות
• לאחר בחינה וסינון של הזדמנויות השקעה ,איתרה יוניקורן חברות
בעלות מחקר ופיתוח משמעותי עם פוטנציאל כלכלי גבוה.
• השותפות חתמה על הסכמי השקעה מחייבים )כפוף להשלמת
ההנפקה( עם החברות הבאות:
שם החברה

תחום הפעילות

שיעור האחזקה
המשוער*

סכום
ההשקעה

סטטוס

סיברוואן בע"מ
SaverOne Ltd

פיתוח טכנולוגיה לייצור מערכת מצילת חיים
על-ידי מניעת שימושים אסורים בטלפון סלולרי
בזמן נהיגה.

כ1.4%-

$540,000

הושלם

בובייל בע"מ
Bobile Ltd

מחקר ופיתוח של יישומים לעסקים קטנים
)אפליקציות(.

כ10.65%-

$1,500,000

הסכם השקעה חתום

וויפלאש בע"מ
WipeFlush Ltd

מחקר ופיתוח של בדים ידידותיים לסביבה
עבור תעשיית המגבונים

כ11.75%-

 +$500,000אופציה
להשקעה נוספת

הסכם השקעה חתום

* בדילול מלא
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תיאור חברה:
• מרבית העסקים הקטנים בעולם נסגרים בתוך שנתיים בשל היעדר יכולת ליצור רכישה חוזרת מלקוח.1
• עסקים קטנים שכן מצליחים לשרוד מעידים כי רוב הכנסותיהם מגיע מלקוחות קבועים.2,3
• המוצר של בובייל מאפשר באופן אוטומטי להפוך לקוח מזדמן ללקוח קבוע ומגדיל את מספר רכישותיו
מול בית העסק.
• ניהול נאמנות לקוחות זה סיפור מורכב .בובייל עושה אותו לפשוט ואוטומטי.
• לחברה  2פטנטים רשומים )ארה"ב(
• המוצר פעיל וזמין להטמעה ב 26-מדינות
• שיתופי פעולה:
•

Shopify

•

Google

•

 – A1 Digitalמפעיל התקשורת הגדול באוסטריה ומהגדולים בגרמניה

https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/09/12/dont-spend-5-times-more-attracting-new-customers-nurture-the-existing-ones/#57e698435a8e
http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html

1.
2.
3.
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תיאור המוצר ואסטרטגיה:
• המערכת של בובייל מספקת למעלה מ 30-יכולות לבית העסק כגון:
• ניהול מועדון הטבות ללקוח בענן
• מערכת זימוני תורים ויומן
• חנות דיגיטלית מלאה
• קופה וסליקת כרטיסי אשראי
• אפליקציית מובייל ממותגת
• מגוון כלי נאמנות כגון קופונים ,כרטיסיות וכו'
• ערוצי תקשורת אקטיביים מול הלקוחות
• אסטרטגית מימוש :אקזיט
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תיאור חברה:
• מרבית תאונות הדרכים בעולם נגרמות כתוצאה מהיסח דעת הנהג הנגרם כתוצאה משימוש בטלפון סלולארי
בזמן נהיגה.
• המודעות לבעיה גבוהה בעולם כולו ורשויות הבטיחות בארה״ב ,אירופה וישראל פועלות למציאת פתרונות
כולל תיקון תקנות שיחייבו יצרני רכב לצייד כלי רכב במערכות המגבילות שימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה.
• מערכת המונעת מנהג הרכב שימוש ביישומים מסוכנים כאשר הרכב בתנועה וזאת מבלי לפגוע בשימוש של
שאר נוסעי הרכב.
• המערכת מותקנת ברכב באופן מוסלק ,ומופעלת באופן אוטומטי ללא צורך בשיתוף פעולה מצד הנהג.
• מדיניות החסימה מנוהלת באמצעות שרת מרכזי ומאפשרת קביעה של אפליקציות "מורשות" ) ,WAZEטלפון,
מוזיקה( ושאינן מורשות ) WhatsApp, Facebook, SMSוכו(.
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אבני דרך ואסטרטגיה:

• לחברה  3פטנטים מאושרים ו 10-בתהליכי אישור שונים )ארה"ב ,סין ,אירופה ,ישראל(
• החברה השיקה את גרסת המוצר לרכב פרטי ומשאיות בסוף  2019וכעת עוסקת בפיתוח מוצר המותאם
לאוטובוסים.
• שלבי הפיתוח הבאים:
• גרסה מוקטנת ובעלת עלות ייצור נמוכה של המערכת הנוכחית.
• מערכת שתשולב באופן אינטגראלי בתהליך הייצור של הרכב.
• אסטרטגיית מכירות  -מכירות לציי רכב ,חברות ביטוח וליסינג ,בשלב ראשון בישראל ובהמשך בארה״ב
ובאירופה באמצעות מפיצים כדוגמת איתוראן.
• המודל העסקי :בשלב ראשון מכירת המוצר.
•

לאחר התממשקות למחשב הרכב :מכירת המוצר  +גביית דמי שימוש חודשיים בגין המידע הנמסר.

• משקיעים אסטרטגיים  -איתוראן , UMI ,המזרח חברה למכוניות ,גיל-קאר
• מנכ"ל  -אורי גלבוע :בעל ניסיון רב בניהול חברות בעלי היקפי פעילות גדולים בענף הרכב .שימש
בעבר מנכ"ל חטיבת הרכב בקבוצת מאיר ,תפקידי ניהול בכירים בקבוצת תעבורה ,מנכ"ל ג'יימס ריצ'רדסון,
מנכ"ל קבוצת נגב.
• לקוחות  -החברה החלה את פעילות המכירה בסוף  ,2019ומאז נחתמו הסכמי פיילוט רבים להטמעת
המערכת בציי רכב – צ'מפיון מוטורס ,חברת חשמל ,תנובה ,רכבת ישראל ועוד.
• אסטרטגית מימוש :אקזיט
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תיאור חברה:
• החברה עוסקת במחקר ופיתוח מתקדם של בד פריק המשמש לייצור מגבונים נשטפים
• היקף המכירות העולמי של מגבונים  $17 -מיליארד ,קצב צמיחה שנתית של כ5%-
• היקפי המכירות גדלו משמעותית בתקופת הקורונה
• הבד שמפתחת החברה בטוח לסביבה ואינו מכיל פלסטיק
• הבד מיועד למגוון שימושי מגבונים שונים תוך שמירה על חוזק שימוש ,נשטפות ומחיר
• הבד מתוכנן לעמוד בכל דרישות הרגולציה והתקינה האירופית והאמריקאית
• לחברה  3בקשות פטנטים בשלבים שונים
• בראשות החברה צוות יזמים מנוסה הכולל מדענים עם מעל  50שנות ניסיון מקצועי ,ולמעלה מ200-
פטנטים רשומים
• החברה רואה חשיבות עליונה בשמירה על הסביבה והיא מקיימת מספר מדדי פיתוח בר-קיימא עולמיים
כפי שהגדיר האו"ם ) (UN SDG’sואף אושר בהחלטת ממשלה  4631מיום 14.7.2019

19

מבנה העסקה
מבנה משפטי:

שותפות מו"פ ציבורית

היקף הנפקה:

כ 70-מיליון ש"ח

התחייבויות:

השותף הכללי מתחייב להזרים כ10-
מיליון  ₪או  20%מהגיוס לפי הנמוך
ביניהם

דמי ניהול

השקעת השותף הכללי

 $24,000בחודש

 20%מהגיוס

)במחיר המינימום(

תשואה

דמי הייזום

< 100%

20%

> 100%

30%

חישוב דמי הייזום בניכוי הפסדים – מהנמוכים בשוק!
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מדוע יוניקורן טכנולוגיות?
• השקעות בחברות טכנולוגיות ישראליות יחד עם משקיעים אסטרטגיים מובילים
• השקעה וחשיפה לענף ההייטק הישראלי ולחברות פורצות דרך בשלבים מוקדמים
• צוות הנהלה וועדת השקעות מנוסים
• עלות נמוכה :מבנה הוצאות יעיל ורזה
• אינטרסים זהים :היזמים לא מרוויחים מניהול הכסף אלא רק מהצלחות!!!
• מחויבות השותף הכללי – השקעה בהנפקה הראשונה לציבור של  20%או  10מיליון ₪
לפי הנמוך מבניהם.
• נזילות – יכולת מימוש יחידות ההשתתפות בכל עת דרך הבורסה לניירות ערך בת״א.
• חלוקת השקעות בעולם ההון-סיכון בין קרנות פרטיות ונעולות )כקיים היום( לבין קרן
סחירה )יוניקורן(
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יוניקורן טכנולוגיות
תודה

