יוניקורן טכנולוגיות
שותפות מוגבלת
דצמבר 2021

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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הנהלת השותפות
צוות מנוסה וניסיון עשיר :רקורד של
מאות השקעות בהיקפים של מיליארדי
ש"ח

מספר גבוה של אקזיטים,
עסקאות מיזוג ,רכישה
והנפקות

מומחיות :טכנולוגית ,פיננסית ,שוק
ההון ,ניהול השקעות ,פיתוח עסקי
ו עו ד

נטרוורקינג
גלובלי

ליגד רוטלוי  -יו"ר  -בעל תואר ראשון במחשבים ומדעים מדוייקים
ותואר שני במנהל עסקים ומימון בינלאומי .לרוטלוי ניסיון עשיר
בשורה ארוכה של חברות פרטיות וציבוריות ובניהן פרו-סיד קרן הון
סיכון ,ח.ל.ל תקשורת ,רציו ,רציו חיפושי נפט ורציו 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 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 .לגרין ניסיון של כ 25-שנה בטכנולוגיה ,פיננסים והקמת
יזמויות רבות ,בניהן כיהן כמנכ"ל חברות סטארט-אפ ומנהל קרן
גידור במשך כעשור .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 .לבן-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 .לטננבוים 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
 .Networksוינטראוב 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

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 ומנוסה

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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מדוע יוניקורן טכנולוגיות?
• השקעה וחשיפה לענף ההייטק הישראלי ולחברות פורצות דרך בשלבים מוקדמים
• השקעות בחברות טכנולוגיות ישראליות יחד עם משקיעים אסטרטגיים מובילים
• שדרת ניהול רזה – צוות מנוסה ,יעיל ומצומצם.
• עלות נמוכה :מבנה הוצאות יעיל ורזה
• פיזור רחב :השקעה בורטיקלים שונים ,ניהול סיכונים משופר
• הצפות ערך 2 :השקעות שהציפו למשקיעים ערך במהירות.
אופטימיזציה בין אופק קרוב לאופק רחוק
• אינטרסים זהים :השותף הכללי לא מרוויחים מניהול הכסף.
אינו נהנה רק מהרווחים .קיזוז השקעות רעות מדמי הייזום.
• מחויבות השותף הכללי – רכישת יחידות השתתפות בלמעלה מ 10-מיליון ש"ח!
השותף הכללי רוכש יחידות השתתפות במסחר השוטף בבורסה בכ 500,000-ש"ח
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יוניקורן בהשוואה לשותפויות מו"פ
יוניקורן טכנולוגיות ממוצע ענפי
היקף הגיוס

 70מיליון ש"ח

 50.3מיליון ש"ח

דמי ניהול אפקטיביים

2.2%

4.7%

השתתפות בהפסדים )בדמי הייזום(

השתתפות מלאה בהפסדים

השתתפות חלקית בהפסדים

אחזקות מוסדיים

48%

20.7%

השקעת השותף הכללי

 10.5מיליון ₪

 7.6מיליון ש"ח

השותף הכללי קונה במסחר הרציף

כן

ה רוב ה מוחל ט ל א

אקטיביות  -מס' השקעות בפורטפוליו
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יוניקורן טכנולוגיות – תמונת מצב
יוניקורן טכנולוגיות
הינה שותפות השקעה
בחברות טכנולוגיה
בעלות מחקר ופיתוח
בישראל

בחודש ספטמבר 2020
השלימה השותפות גיוס
של  70מיליון ש"ח
בהנפקה ראשונית
לצ י ב ו ר

השקעה ב 8-חברות
מתוך כ 450-הזדמנויות
השקעה ,ב 15-חודשי
פעילות.

הצפת ערך ב 2-מתוך 8
השקעות השותפות-
שירהטק וסטריקס.

 42%אחזקות משקיעים
מוסדיים בשותפות :מור
השקעות ,אלטשולר-
שחם ,פסגות ,הפניקס.

כתבי אופציה
• חלוקת אופציה סדרה  3לכל בעלי היחידות והאופציות הקיימים
• החלוקה בוצעה ללא תמורה ובתנאים מועדפים ,למשך  12חודשים
• התמורה הצפויה ממימוש כתבי האופציה עתידה להכניס כ 35 -מליון ש"ח להשקעות חדשות

מזומן בקופה

כ– 37מיליון ₪

שווי החברה בבורסה

כ– 32מיליון ₪
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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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שיתוף פעולה עם
עמותת בוגרי ממר"ם
• שיתוף פעולה מזה כשנתיים עם
עמותת בוגרי יחידת ממר"ם,
המפעילה את תוכנית Mamram
 – Spaceתוכנית היזמות של בוגרי
יחידת ממר"ם
• מאפשר לשותפות גישה מוקדמת
ליזמים טכנולוגיים מוכשרים וגילוי
הזדמנויות "מתחת לרדאר"
• ליווי ותמיכה של החברות לאורך
תקופה של בין חצי שנה לשנה
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פורטפוליו ,היקף השקעה ושיעור החזקה

היקף השקעות מצטבר של כ 27-מיליון ש"ח

כ 37-מליון ש"ח בקופה להשקעות נוספות
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• תאור החברה:

סקרינז דמו

• הפלטפורמה של סקרינז לייב מציעה מאות קורסים ,הרצאות וסדנאות וירטואליות ,ומאפשרת
ליוצרים לייצר הכנסות מהקהל שלהם ולשדר תוכן בלייב או לפי דרישה.
• הפלטפורמה הושקה בישראל וכיום פועלת גם בארה"ב ובאירופה
• הפלטפורמה מציעה הרצאות וסדנאות בתחומי פסיכולוגיה ,מדע וטכנולוגיה ,פילוסופיה,
ספרות וכתיבה ,Wellness ,עסקים ,קולנוע ,עולם הרוח ,תקשורת ועוד

• פוטנציאל כלכלי משמעותי:

• תחזית השווי לשוק הלימודים אונליין עד שנת $350B :2025
• תעשיית האירועים הוירטואליים צפויה לגדול מ  $78Bל $774B -עד 2030
• משקיע אסטרטגי – קשת מדיה

• מצב החברה העדכני:

• מעל  2000שעות של תוכן מקורי ,מעל  500יוצרי תוכן בפלטפורמה
• בשנה האחרונה נמכרו יותר מ 100-אלף כרטיסים  -וחלק מהיוצרים ייצרו הכנסות של עשרות
אלפי שקלים בחודש
• בתקופה זו הרוויחו יוצרים ישראלים יותר מ 4-מיליון שקל ממכירת התכנים שהועלו ושודרו
בפלטפורמה
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• תאור החברה:

• תעשייה מסורתית עם מיליארדי נקודות מידע שאינן בשימוש ולא מנוצלות למימוש הפוטנציאל העצום במכירות
דיגיטליות של מוצרי ביטוח ופיננסים.
• המוצר של ליאו הוא עוזר מכירות אישי ,מבוסס בינה מלאכותית ,עבור סוכני ביטוח וברוקרים ,אשר הופך את כל המידע
הקיים בסוכנות לזמין ונגיש באופן מיידי ומותאם ללקוח הקצה.

• ערך ללקוח סופי:

• Personal Sales Assistant
• יצירת הזדמנויות ל Cross-sell / Up sell
• יצירת מסלולים מותאים אישית ללקוח הקצה
• מערכת  Insights & Analyticsלסוכני הביטוח

• פוטנציאל כלכלי משמעותי:

• היקף השוק העצום של של ברוקרים וסוכניות ביטוח עמד על ! $733B
• שיתוף פעולה עם  ,Vertaforeספקית תוכנה מובילה לסוכנויות ביטוח.
• הסכם רישיון ומתן שירותים עם אחת מסוכנויות הביטוח המובילות בארה"ב
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• בעיה:
•

זמן טיסת רחפן מוגבל לכ 30-דקות ומס' קילומטרים מצומצם

•

הפעלת רחפנים דורשת צוות ולוגיסטיקה קרקעית – מפעיל ורכב

•

ללא פתרון תשתיתי ואוטומטי להגדלת טווח הטיסה ,הפעלת רחפנים אינה כלכלית

• תיאור החברה:
•

פיתוח תחנות טעינה אוטומטיות לכל יצרני וסוגי הרחפנים

• פוטנציאל כלכלי משמעותי:
•

פיתוח תחנות לוקרים המוטענים בצורה אוטומטית בחבילות

•

שיתופי פעולה בעולמות הלוגיסטיקה

•

חוזים ביטחוניים ואזרחיים

• מצב החברה העדכני:
•

פיילוט ל Last mile delivery -בארה"ב

•

התקשרות מסחרית עם חברה אמריקאית למשלוחים בין בתי חולים
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• בעיה:
•

סטיית מדידה של  0.1%משמעותה איבוד הכנסה של מיליוני דולרים

• תיאור החברה:
•

פיתוח טכנולוגיה ליצור מדי זרימה חדשניים מבוססת אופטיקה ועיבוד תמונה

•

צוות מנוסה –  35שנה ניסיון וניהול מו"פ 3 ,פרסי ביטחון ישראל

•

 3פטנטים רשומים

• פוטנציאל כלכלי משמעותי:
•

היקף המכירות העולמי של מדי זרימה ) (High Endכ $9.3-מיליארד

•

לקוחות קצה פוטנציאליםExxon Mobil, Chevron, Siemens, Honeywell, Emerson :

•

בעלי השותף הכללי ביוניקורן מבעלי רציו ,לוויתן  -יכולת אסטרטגית לקידום החברה

• מצב החברה העדכני:
•

שתי התקנות ראשונות בתעשייה

•

 Pipelineשל מאות קווי הזרמה בישראל
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• תיאור החברה:
•

החברה פועלת בתחום הIndustrial IoT 4.0-

•

מוצר החברה  iCOMOXהינו קופסת חומרה עם יכולות אלגוריתמיקה ו AI-לניטור מצב מכונות

•

החברה מאפשרת הפיכת מכונות "טיפשות" לחכמות ע"י ניטור ,בקרה ועיבוד מצב המכונות

•

מוצר החברה מתריע ומאפשר תחזוקה מונעת של קווי יצור במפעלים

•

חיסכון למפעל בעלויות תחזוקה נמוכות ומניעת השבתות לא מתוכננות

• הצפת ערך:
•

השקעה :לפי שווי חברה  58מיליון  ₪לפני הכסף

•

גיוס אחרון :לפי שווי חברה של  100מיליון  ₪לפני הכסף

•

השותפות מחזיקה אופ’  PUTלמימוש  50%מהאחזקה לפי שווי  100מיליון ₪

• מצב החברה העדכני:
•

שיתופי פעולה עם  Siemens, Arrow, Honeywellועוד

•

עשרות פיילוטים בישראל

•

הושלמה רכישה של חברה גרמנית מובילה בעולמות ה  ,AIאשר תהווה שער הכניסה של החברה לאירופה
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• בעיה:
•

מגבונים אינם מתפרקים וגורמים לנזק בהיקפים אדירים בצנרת הביתית ,במכון טיהור השפכים ,נזקים אקולוגיים רחבים

• תיאור חברה:
•

החברה עוסקת במחקר ופיתוח מתקדם של בד פריק ,ללא פלסטיק ובטוח לסביבה ,המשמש לייצור מגבונים נשטפים

•

בראשות החברה צוות יזמים מנוסה הכולל מדענים עם מעל  50שנות ניסיון מקצועי ,ולמעלה מ 200-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

•

לחברה  3בקשות פטנטים בשלבים שונים

• פוטנציאל כלכלי משמעותי:
•

היקף המכירות העולמי של מגבונים  $17 -מיליארד ,קצב צמיחה שנתית של כ5%-

•

היקפי המכירות גדלו משמעותית בתקופת הקורונה

• מצב החברה העדכני:
•

ייצור ראשוני של מגבונים מבוססי הבד החדשני בעיצומו

•

בחינת שיתוף פעולה מסחרי עם חברה אמריקאית מובילה בתעשייה
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• בעיה:

• 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

• תאור החברה:

• ניהול נאמנות לקוחות זה סיפור מורכב .בובייל עושה אותו לפשוט ואוטומטי.
• מוצר ה Glue-של בובייל מאפשר באופן אוטומטי להפוך לקוח מזדמן ללקוח קבוע ומגדיל את מספר רכישותיו מול בית העסק.
• לחברה  2פטנטים רשומים )ארה"ב(

• פוטנציאל כלכלי משמעותי:

• בארה"ב כ 28.8-מיליון עסקים מקומיים
• היקף השוק של שיווק דיגיטלי ב 2020-הוא כ$270B-

• מצב החברה העדכני:

• החברה מוכרת למאות בתי עסק ברחבי העולם
• הפעלת ממשק משותף עם  Googleהמאפשר ניהול והקמת קמפיינים פרסומיים
• פיתוח הממשק לחברת  ,Shopifyהפלטפורמה הגדולה בעולם לניהול חנויות אונליין

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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• הבעיה:

• מרבית תאונות הדרכים בעולם נגרמות כתוצאה מהיסח דעת הנהג הנגרם כתוצאה משימוש בטלפון סלולארי בזמן נהיגה.
• התמכרות בלתי נשלטת

• תאור החברה:

• ערכה המונעת מנהג הרכב שימוש ביישומים מסוכנים כאשר הרכב בתנועה וזאת מבלי לפגוע בשימוש של שאר נוסעי הרכב.
• לחברה  4פטנטים מאושרים ו 10-בתהליכי אישור שונים )ארה"ב ,סין ,אירופה ,ישראל(

• מצב החברה העדכני:
•
•
•
•
•

החברה בוחנת אפשרות לרישום למסחר בהנפקה בנאסד"ק
הושלם הפיתוח לסביבת iOS
שיתוף פעולה עסקי עם  – IVECOמשאיות ,אוטובוסים ומכירה בAfter Market-
התקשרות החברה בהסכן לביצוע פיילוט עם  ,Integrated Transport Centreחלק ממשרד התחבורה של אבו דאבי ,להתקנת המערכת
באוטובוסים של .ITC
לקוחות  -צ'מפיון מוטורס ,חברת חשמל ,תנובה ,רכבת ישראל ,קבוצת מילניום ,פלקס ,פרונרי ועוד.
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יוניקורן טכנולוגיות
תודה

