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 שותפות מוגבלת  –יוניקורן טכנולוגיות 

 
 2021,  בנובמבר 7

 
 לכבוד      לכבוד  
  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל    רשות ניירות ערך  
 2רח' אחוזת בית     22רח' כנפי נשרים  
 6525216אביב  -תל    95464ירושלים   
 באמצעות מגנ"א     באמצעות מגנ"א  

 
  ג.א.נ.,

 
 אישור עקרוני להשקעה בשלוש חברות מטרה הנדון: 

 
  כדלקמן:  בחברות מטרה מעדכנת, כי דירקטוריון השותף הכללי אישר באופן עקרוני שלוש השקעות השותפות 

 
"(, סטריקס)להלן: "  בע"מאלף דולר בחברת המטרה הקיימת של השותפות, סטריקס רחפנים    560סך  בהשקעה   .1

  סבב   בוצע  לפיו  החברה  משווי  משמעותי  באופן  יותר  גבוה  חברה  שווי  לפי,  במסגרת סבב גיוס שסטריקס עורכת

נועד לתמוך ולהאיץ את פעילות החברה בצפון אמריקה  ,האחרון  הגיוס  יצוין, כי עם ביצוע ההשקעה  .  אשר 

בסטריקס.   שלה  היחסי  האחזקה  אחוז  את  תשמר  השותפות  פעילות    לפרטיםכאמור,  ראו    סטריקסאודות 

  22.6.2021  - ( ו2021-01-041109)אסמכתא:    22.3.2021(,  2021-01-027162)אסמכתא:    7.3.2021מיום    דיווחים

 (. 2021-01-105432)אסמכתא: 

, חברה אשר התאגדה לפי חוקי מדינת דלוואר  .LeO – Chief of Stuff, Incאלף דולר בחברת    750סך  בהשקעה   .2

" )להלן:  ליאו  "(ליאושבארה"ב  עורכת.  שליאו  גיוס  סבב  במסגרת  חכמה  ,  דיגיטלית  פלטפורמה  מפתחת 

וץ בעלויות,  שמטרתה לעזור לסוכני ביטוח וברוקרים לספק שירות מותאם אישית ורלוונטי ללקוח, תוך קיצ 

 . 1פניה לקהלים חדשים ומתן שירות לקוחות גבוה 

מיליון דולר בחברת סקרינז לייב בע"מ, חברה אשר התאגדה לפי חוקי מדינת ישראל )להלן:    1  בסךהשקעה   .3

מפתחת פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ליוצרי תוכן  "(, במסגרת סבב גיוס שסקרינז עורכת. סקרינז סקרינז"

 . 2קשרים אישיים עם הקהלים ההמוניים שלהם  מקצועיים לבנות

 

מובהר, כי נכון למועד דוח זה, השותפות מנהלת משאים ומתנים להתקשרות בהסכמים מחייבים עם שלוש חברות  

. חתימה על הסכם השקעה סופי ומחייב בת, בין היתר,  ימותנבנפרד  ההשקעות  כל אחת מהמצוינות לעיל.  המטרה  

בסקרינז ב  ההשקעה  גם  השקעת מותנית  עם  בקשר  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות  מול  ההליך  השלמת 

 אביב -תקנון הבורסה לניירות ערך בתלב , כנדרש חברותהשותפות ב

 

 

 

 
1 us-https://www.meetleo.com/about 
2 https://www.screenz.live/ 
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מו הסכמי , אין כל וודאות באם יושלמו התנאים המפורטים לעיל וייחתהדיווחמובהר, כי למועד  למען הסר ספק,  

 . יםהסופיההשקעה  מיומה יהיו תנאי הסכהנ"ל המטרה בין כל אחת מחברות בין השותפות להשקעה 

 
 
 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 

 יוניקורן טכנולוגיות ניהול בע"מ                 
 שותפות מוגבלת  – יוניקורן טכנולוגיות השותף הכללי ב 

 על ידי עמית גרין, מנכ"ל  
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