
1 

 

 
 שותפות מוגבלת   –יוניקורן טכנולוגיות  
 

 2021בנובמבר,  28           
 

 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.,

 
 )"ליאו" או "החברה"(    Chief of Stuff, Inc. –LeOהשקעה בחברת הנדון: 

 
 אלף   750של  השקעה  להסכם  נחתם בין השותפות לבין ליאו  ,  2021בנובמבר,    26כי ביום  מתכבדת לעדכן    השותפות

גיוס  מבוצעת  השקעה  ה(.  ", בהתאמהההשקעה  סכום"  -ו  "ההסכם)" דולר    5עד  של  בסכום כולל  במסגרת סבב 
בכורה בתמורה לסכום ההשקעה, תוקצנה לשותפות מניות    .iAngelsהחברה, בהובלת קרן  דולר שמבצעת    מיליון 

 המוקצה של החברה, בדילול מלא.מהון המניות  4.41% -של החברה, אשר תהוונה כ סיד

לך במה   ,SAFEמסכום ההשקעה באמצעות    50%  -לשותפות ניתנה אופציה להשקיע בחברה סכום נוסף השווה ל
מיליון דולר   8חודשים ממועד ההשלמה של העסקה או מיד לפני השלמה של גיוס הון של לפחות    12תקופה של  

 שהחברה תבצע, לפי המוקדם. 

ההסכם כולל הוראות בדבר העברת מידע מהחברה לשותפות, כנדרש לצורך עמידת השותפות בחובות הדיווח שלה, 
 והתקנות שהוצאו מכוחו.     1968-בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 .2Released  –, ליאו נמצאת בשלב המימון סיד ובשלב המוצר 1Up Nation Central-Startבהתאם לאתר 

"( כנדרש בתקנון  רשות החדשנות)"  טכנולוגית לחדשנות הלאומית נתקבל אישור הרשות  8.11.2021יום  יצוין, כי ב
 הבורסה ביחס לחברה. 

    .מנכסי השותפות על פי דוחותיה הכספיים האחרונים במועד ההשקעה 40%ההשקעה אינה עולה על כן יצוין, כי 

 לשותפות מאת החברה.   להלן תיאור קצר של פעילות ליאו, המבוסס על מידע שנמסר

 פעילות החברה תיאור 
 ( ליאו)מבוסס על מידע שנמסר לשותפות על ידי 

 .  2017בשנת  ליאו הינה חברה שהתאגדה על פי חוקי מדינת דלוואר שבארה"ב  .1

 מוצר/טכנולוגיה  .2

נוספים  ליאו מפתחת פלטפורמת בינה מלאכותית המייצרת ומנגישה מידע לאנשי מכירות ובעלי תפקידים 
 Personal AI Sales"(. החברה פיתחה  הפלטפורמה" או "ליאו  של  הפלטפורמהבעולם הביטוח )להלן: " 

Assistant    עבור סוכני ביטוח, אנשי מכירות ומנהלים. בעזרת טכנולוגית בינה מלאכותית שהותאמה לעולם
פוטנציאלים,   ולקוחות  קיימים  לקוחות  אודות  מהפלטפורמה  מידע  לקבל  יכולים  משתמשים  הביטוח, 

אול  הזדמנויות עסקיות וכך לקבל גישה מהירה למידע חשוב לצורך ביצוע מכירות של פוליסות ביטוח. התש
 בפלטפורמה נעשה על ידי שימוש בשפה חופשית בקול או בהתכתבות.  

המאפשרת תשאול בשפה של דטאות מובנות באיכות    –  NLQ/AIהטכנולוגיה בבסיס הפלטפורמה הינה  
גבוהה. הפלטפורמה לומדת את המשתמשים ומתאימה את תוכני ההמלצות למומחיות של המשתמש בכדי  

 
1 https://finder.startupnationcentral.org/company_page/leo 
לו(.   Startup National Centralבאתר    Releasedשלב    2 )ומחוצה  היעד  בשווקי  לשימוש  זמין  כמוצר    מוגדר 

https://finder.startupnationcentral.org/glossary_page . 
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 בורו, במטרה לאפשר לו להגדיל את היקף המכירות. לזהות הזדמנויות ספציפיות ע

בכדי לעמוד באתגר הטכנולוגי של תמיכה בסדרה רחבה של תבניות ובגמישות הרבה של השפה האנושית,  
המורכב ממערך של אלגוריתמים המשלבים למידת מכונה וחוקים המותאמים    NLPהחברה פיתחה מנוע  

 לשפה ולצרכי עולם הביטוח. 

על נבחרה  המובילות    החברה  החברות  מעשרת  לאחת  בעולם  הגדול  הביטוח  ארגון  "אקורד"  ארגון  ידי 
 . בנוסף, ליאו עובדת עם הסוכנות החמישית בגודלה בארצות הברית.  2020בחדשנות בשנת 

 ה או יזמים והנהלה הנהליזמים או  .3

יזמית סדרתית בעלת ניסיון רב בהקמה וניהול של מיזמים. התמחות    –  CEO & Founderלירי הלפרין  
)למועד    Take&Make  –בעולמות הפיתוח העסקי, שיווק, מכירות ואסטרטגית מוצר. בעבר הקימה את  

פלטפורמת שיווק לחברות הפועלת בארצות הברית. היתה אחראית על השיווק    -(  outgageהדיווח, נקראת  
ועוד. בנוסף, הקימה מיזם חברתי בשם "פרלמנט    AOLת כמו גוגל, אוטודסק,  והמכירות ועבדה עם חברו 

תואר ראשון  בעלת    " הפועל לקידום נשים לעמדות מפתח במקומות עבודה ואף דיברה על פועלה באו"ם.51
 )הבינתחומי הרצליה(.   אוניברסיטת רייכמןבתקשורת אינטארקטיבית מ

שנות ניסיון ניהולי וחשבונאי בתחום תעשיית ההייטק    16-מ  למעלה  עם  בכירה"ח  רו  –  COOאורית גולברי  
בכירים    תפקידים  מילאה  אורית,  לליאו  שהצטרפה  לפניהן בחברות ציבוריות גלובליות והן בסטארטאפים.  

,  ERB  -וב   Verifone  - בשירותים פיננסיים ניהוליים כגון, סמנכ"לית כספים בחברת אינשורטק, חברת ב
גוגל את   , שם היא היתה הגורם  Waze  -ב  כחשבת  עבדה  מכן  לאחר.  Wazeשם עבדדה על הרכישה של 

  בארנסט  בכירה כמנהלת  גם  שימשה אורית הפיננסי הבכיר ביותר עבור כל המסים החשבונאות והכספים. 
והתמחות בחשבונאות מהמכללה  היא רו״ח מוסמכת בעלת תואר ראשון במנהל עסקים   . אוריתיאנג  אנד

 למנהל.  

גוטמן   פיתוח    –   CTOשמואל  מנהל  טכנולוגי,  כמוביל  מעשור  יותר  של  ניסיון  עם  טכנולוגיה  מנהל 
פתרונות   סיפק  שם  ענן,  ויועץ  עצמאי  תוכנה  כארכיטקט  שימש  בליאו,  עבודתו  לפני  תוכנה.  וארכיטקט 

  - תוכנה מקצה לקצה וייעוץ אסטרטגי טכנולוגי לחברות קטנות ובינוניות. בעבר, שימש כמנהל פיתוח ב
Shoesonline  ב בכיר  בהצטיינות  Webpals Group  -ומפתח  המחשב  במדעי  ראשון  תואר  בעל   .

 . האוניברסיטה הפתוחהמ

שנים של הובלת פיתוח וקבוצת ניהול מוצר בסטארטאפים    20בעל ניסיון של מעל    –  VP Productסער מירון  
ניהול מוצרי ה    . לפני עבודתו בליאו, ניהל את תחוםApplied AI, NLP, MLוחברות גדולות. מתמחה ב  

AI    שלThomson Reutersכ של  צוות  המחשב    30,  במעדי  שני  תואר  בעל  ואנליסטים.  מוצר  מנהלי 
 .  Imperial Collegeבהצטיינות מאוניברסיטת לונדון  

 סביבה כללית  .4
ב  –     שוק  גודל - מידע שפורסם  בארצות  3IBISWorld  -לפני  וסוכנויות הביטוח  סוכני הביטוח  שוק   ,

מיליארד דולר )מדוד לפי הכנסות מעמלות(, וזאת לאחר גידול של    185  -הוערך בכ  2021הברית בשנת  
. בשוק הביטוח בארה"ב, סוכני הביטוח הם ערוץ המכירות  2020אחוז לעומת גודל השוק הנ"ל בשנת    2

 המרכזי למכירת פוליסות ביטוח. 

מידע    –  נגישים  אינם  חיצוניים  ידעמ   מקורות - ממקורות  עסקי  מידע  לקבל  מתקשים  ביטוח  סוכני 
חיצונים הרלוונטיים לצרכיהם. בנוסף סוכנים אינם עושים שימוש בניתוחים או המלצות עקב בעיות  
הנגישות למידע ובכך לא ממצים את פוטנציאל המכירות שלהם, היכול, להערכת החברה, להתבטא  

 רווח. בעשרות אחוזי 

כיום בארצות הברית יש מספר מערכות ששולטות    –  נגישות  אינןהליבה של סוכני הביטוח    מערכות -
בשוק כאשר כולן מורכבות ובעלות ממשק משתמש מסובך לקהל יעד שאינו טכנולוגי. לסוכני ביטוח  
שירות  ולתת  מכירה  הזדמנויות  מהמידע  לייצר  המירב,  את  ממנו  להפיק  מנת  על  מידע  לחלץ    קשה 

 מקצועי יותר. 
 הסביבה התחרותית  .5

להלן טבלה הכוללת פרטים לידיעת ליאו, נכון למועד הדיווח, באשר ליתרונות והחסרונות של פתרונות   
או   במדינות  בפועל  משווקים  הם  אם  בין  ליאו,  של  בפלטפורמה  המתחרים  בשוק,  היום  הקיימים 

 גביהן: בטריטוריות שבהן בכוונת החברה לפעול, וקיים מידע פומבי ל

 
3 states-united-agencies-brokers-size/insurance-statistics/market-https://www.ibisworld.com/industry/ 

https://www.ibisworld.com/industry-statistics/market-size/insurance-brokers-agencies-united-states/
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ל מבוסס במלואו על מידע    מוצרים המתחרים במישרין עם הפלטפורמה של ליאו,המידע דלעיל בנוגע 
לא    ליאונמסר כי בהתחשב באופיו של המידע האמור,    ליאופומבי הקיים לגבי המוצרים האמורים. מ

בחנה ו/או וידאה את נכונותו של המידע האמור, ואין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את המידע האמור,  
 מעבר לבדיקה אותה ערכה ולמידע הפומבי כאמור. 

 ומענקים השקעות   .6

 . SAFEמיליון דולר במכשירי  2.975, הושקעו בחברה 2021ועד לחודש אוקטובר מהקמתה  

בסך   לחדשנות  מהרשות  אושר מענק  לחברה  הדיווח,    1.875בנוסף,  למועד  נכון  מיליון שקלים, מתוכם, 
 מיליון שקל.  1.458החברה קיבלה  

 קניין רוחני  .7

 (, אלגוריתמים ומודלים אשר פותחו וממשיכים להיות מפותחים על ידי מייסדיה.  know howלחברה, ידע )

 מגבלות ופיקוח  .8

למיטב ידיעת החברה, פעילותה אינה כפופה למגבלות ולרגולציה הספציפית לפעילותה.    נכון למועד הדיווח, 
תעשית   של  ברגולציה  לעמוד  צריכה  לא  ולכן  סוכנים  המשמשת  טכנולוגית  כמערכת  מתפקדת  החברה 

 הביטוח בארצות הברית. 

   מהותייםהסכמים  .9

הסכם   -        ושירותים  לחברה  מעשרת  אעם  רישיון  הבריתחת  בארצות  הגדולות  לפיו  הסוכנויות  ניתן  , 
הנ"ל הביטוח  ליאו  לסוכנות  של  בפלטפורמה  שימוש  לעשות  בלעדי  לא  שירותים    רישיון  לקבל  וכן 

 .מליאו בקשר עם השימוש בפלטפורמה

בארצות    NSI  -ו  Marshall & Sterlingכן התקשרה החברה בהסכמי פיילוט עם סוכנויות הביטוח   -       
 הברית. 

  סוכני   בעולםות  המוביל ה  הטכנולוגיות  חבראחת מהחברה מנהלת משא ומתן עם  נכון למועד הדיווח,        -      
ובעלת שווי    משתמשיםאלף    500  -כהמונה    ,"(הטכנולוגית  החברה)להלן: "  בארצות הברית  הביטוח

של   אתר  ימיל  45.  -כשוק  )לפי  דולר  ב( crunchbaseארד  להתקשרות  בנוגע  שותפות,  לפיו    ,הסכם 
  אנשי המכירות ומנהלי   באמצעות  יה ליאו ללקוחותהחברה הטכנולוגית תקדם את הפלטפורמה של  

הלקוחות תקבל  ,ובנוסף  שלה,  תיקי  לשותפי    ליאו  הניתנים  נוספים  מכירה  לערוצי  החברה  גישה 
נכון למועד הדיווח,    כנסים אקסקלוסיביים ומועדוני לקוחות.אפשרות להשתתף בכגון  הטכנולוגית,  

לליאו  . אינטגרציה זו מאפשרת לחברת הטכנולוגיהאינטגרציה של הפלטפורמה של ליאו ליאו ביצעה 
שירות וערך תוך  ובאמצעות זאת, להעניק  של לקוחות החברה הטכנולוגית  למידעלקבל גישה מהירה  

 מספר דקות.  
 
 
  

  בכבוד רב,           
 

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

 על ידי עמית גרין, מנכ"ל  

 
 

 לעומת פתרון החברה  יתרונות וחסרונות  תיאור הפתרון  מתרה שם ה 
Aureus 
Analytics 

 

מוצר אנליטיקס  
 לעולם הביטוח 

 יתרונות 
מחוברים לערוצי תקשורת של הסוכנות/חברת ביטוח והמבוטחים,   -

 .Churnמנתחים סנטימנט ע"מ לזהות סיכון ל  
 המוצר פונה לסוכנויות ביטוח וחברות ביטוח כאחד.  -

 חסרונות 
 המידע תחום לעולם הלקוחות של הסוכנות/חברת ביטוח. -
 תהליך התממשקות ארוך, המוצר דורש התאמות רבות ללקוח.  -
   .שאינו נגיש למשתמשי הקצה שנמצאים בתנועה Desktopמוצר  -

Agentero   מוצר
פרודוקטיביטי  

לסוכנויות  
 ביטוח 

 יתרונות 
ומוצרים ביטוחים חדשים    up sell  ,cross sellהמלצות להזדמנויות   -

 . רלוונטיים ללקוח
 . של חברות ביטוח דיגיטליות quotesגישה למתן  -

 חסרונות 
 . Prospects’ new businessאינו מסייע להגדיל   -
 . שאינו נגיש למשתמשי הקצה שנמצאים בתנועה Desktopמוצר  -

https://www.crunchbase.com/organization/vertafore
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