 Startup Index Fundתוכנית עסקית
") Startup Index Fundהקרן"( הוקמה על ידי חברת  EquityBeeטכנולוגיות בע"מ )"  ("EquityBeeומאיה שוטן
אזולאי )"מנהלת הקרן"( ,משקיעת הון סיכון מהמובילות בישראל ,במטרה להשקיע בחברות סטארטאפ ישראליות
אשר כבר גייסו כסף מקרנות הון סיכון מובילות בשוק.
ההשקעה תעשה דרך מכשיר השקעה חדשני שפותח ע"י  EquityBeeהמאפשר לקרן להשקיע כמעט בכל חברת
סטארטאפ ישראלית דרך מימון מימוש אופציות העובדים שלה ,ובכך נותן למשקיעי הקרן גישה להזדמנויות
השקעה אשר עד היום היו שמורות למספר מצומצם של קרנות הון ומשקיעים מקושרים.
בקצרה ,הקרן תממן לעובדי סטארטאפים את עלות מימוש האופציות שלהם בחברות בהן הם מועסקים ,ובתמורה
תהנה מחלוקת רווחים עתידית על המניות שהיא מימנה באירוע מכירה )אקזיט( ,מכירה משנית ,הנפקה או
דיבידנד.
הקרן תמנף את ניסיונה של מנהלת הקרן ,אשר שירתה כמנהלת השקעות בקרן ההון סיכון  ,lool venturesשם
השקיעה וניהלה פורטפוליו של עשרות חברות ,כדי לאתר הזדמנויות השקעה אטרקטיביות בשם משקיעיה על
מנת להשיג תשואה מרבית תוך ניהול ופיזור סיכונים.
מטרת ההשקעה של הקרן היא לספק למשקיעיה תשואה שנתית של  IRR 40%ומכפיל של  X3תוך ארבע שנים.
רקע
חלק חשוב מחבילת התגמול של עובדי סטארטאפ בישראל ובעולם הינו מרכיב האופציות .האופציות מוענקות
לעובדים ומקנות להם את הזכות לרכוש מניות בחברה שבה הם מועסקים בעתיד ,במחיר אשר נקבע מראש
במעמד הענקתן ונשאר קבוע עד למימושן )מחיר המימוש( ,כתלות בתקופת העסקה מינימלית בחברה.
מטרת האופציות היא לאפשר לעובדי החברה להנות מתגמול פיננסי משמעותי במקרה בו החברה מצליחה
ועוברת אירוע אקזיט )מכירת החברה או הנפקתה בבורסה( וכן לאחד בין האינטרסים של החברה ועובדיה לאורך
זמן.
ככל ששווי מניות החברה גבוה יותר ביחס למחיר המימוש של האופציות נוצר רווח תיאורטי גדול יותר לעובד.
כאשר החברה נמכרת או מונפקת בבורסה במחיר למניה אשר גבוה ממחיר המימוש ,לעובדים נוצר רווח ממשי,
שכן הם יכולים להמיר את האופציות למניות תמורת תשלום מחיר המימוש ולמכור את המניות במחיר גבוה יותר
באופן מיידי.
לדוגמה ,אם לעובד יש  50,000אופציות במחיר מימוש של  1.5דולר לאופציה והחברה שבה הוא עובד הודיעה
שהיא נמכרת תמורת  10דולר למניה ,העובד יכול לממש את האופציות שלו תמורת  75,000דולר ) x 1.5
 (50,000ולהרוויח  425,000דולר )לפני מס( במעמד מכירת החברה שכן התקבולים עבור המניות שקיבל מעסקת
המימוש יהיו בגובה  500,000דולר הודות למכירת החברה )  .(50,000 x 10העובד בעצם מרוויח את ההפרש בין
מחיר המכירה למניה )  (10ומחיר המימוש למניה )  ,(1.5כפול מספר האופציות שיש בידו.

בעיית אופציות העובדים ופתרונה
כאשר יש אקזיט מוצלח ,כלומר מחיר המניה גבוה ממחיר המימוש ,מימוש האופציות מביא לרווח בטוח ומיידי.
בדוגמה שלנו ,ההחלטה להעמיד  75,000דולר כדי לקבל  500,000חזרה באופן מיידי נראית די פשוטה.
הבעיה מתחילה כאשר העובדים צריכים להחליט האם ברצונם לממש את האופציות מבלי שאירוע אקזיט מתרחש.
מדוע? מכיוון שבתרחיש כזה הם צריכים להוציא כסף )לפעמים הרבה מאוד כסף( מהכיס כדי להפוך את האופציות
למניות ,אבל הפעם אין להם רווח בטוח ומיידי והם נאלצים לחכות עד שהחברה )בתקווה( תמכר או תנפיק במחיר
גבוה מספיק כדי להנזיל את המניות הללו ולהפוך אותן למזומן שיניב רווח.
ההחלטה הזו ,האם לממש או לא ,היא החלטה שכל עובד סטארטאפ שמחליף עבודה צריך לקבל ,וזאת מכיוון
שלעובדים אשר עוזבים את מקום עבודתם יש תקופה קצרה מאוד )בדרך כלל בין  30ל  90יום מיום העזיבה(
להחליט אם הם רוצים לממש את האופציות שלהם בחברה אותה עזבו .אם הם לא מממשים את האופציות ,הם
מאבדים אותן לתמיד.
אם נחזור לדוגמא שלנו ,ההחלטה היא האם להעמיד  75,000דולר היום ולחכות מספר שנים לראות האם החברה
תעשה אקזיט היא כבר החלטה הרבה פחות פשוטה ,אפילו במקרה בו לעובד יש אמונה שהחברה תצליח.
מכיוון שעלות המימוש יכולה להיות גבוהה ,עשרות אלפי ולעיתים מאות אלפי דולרים ,ומכיוון שמימוש המניות
שקול להשקעה בחברה פרטית ,אשר תקופת הזמן ליציאה ממנה יכול לקחת מספר שנים ,עובדים רבים מחליטים
שלא לממש את האופציות שלהם ,אותן אופציות אשר הם הרוויחו ביושר ובעבודה קשה תוך כדי בניית החברה.
הפתרון ש  EquityBeeמציגה ,ושהקרן תפעל באמצעותו ,הוא מכשיר השקעה חדשני אשר מאפשר למשקיעים
פרטיים לממן מימוש אופציות עובדים בתמורה לחלוקת רווחים על המניות שהתקבלו מהמימוש בעתיד .הקרן
תממן מימוש אופציות עובדים דרך מכשיר ההשקעה החדשני הזה אשר נקרא Simple Option Funding
).Agreement (SOFA
בקצרה ,ה  SOFAמאפשר למשקיעים להעניק לעובדים את הסכום הנדרש למימון מימוש האופציות היום,
ובתמורה לכך העובדים מסכימים שאחוז מסוים מכל תזרים המזומנים העתידי על המניות שהתקבלו מעסקת
המימוש ישולם למשקיעים אשר עזרו להם .תזרים המזומנים כולל מכירת מניות החברה תמורת מזומן ,הנפקה
בבורסה ,ודיבידנדים רגילים ומיוחדים.

הפתרון הזה מאפשר לעובדים להנות מקבלת בעלות על מניות בחברה שבה הם עבדו ונותן למשקיעים פרטיים
גישת השקעה בחברות פרטיות אשר עד היום היו שמורות לקרנות הון סיכון מובילות .בנוסף לגישה ההשקעה,
מחיר ההשקעה נעשה במחיר המימוש של העובד אשר מגלם שווי אטרקטיבי מאוד לחברה.
אם נחזור לדוגמה הקודמת שהצגנו ,הקרן יכולה לממן לעובד המדובר את עלות המימוש של  75,000דולר
ובתמורה העובד מסכים לשלם  60%מכל תזרים המזומנים העתידי שהוא יקבל על המניות .אם החברה תמכר

אחרי מספר שנים במחיר של  10דולר למניה והתקבולים של העובד יהיו בגובה  ,500,000הוא יצטרך
לשלם לקרן  60%מהסכום הזה בתמורה למימון שקיבל.
העובד הצליח לקבל בעלות על המניות ולקבל חלק מסוים מתגמולי המכירה ,ומשקיעי הקרן קיבלו הזדמנות
להשקיע בחברה שהם לא יכלו להשקיע בה עד היום.
יתרונות ההשקעה בקרן
גישה
יתרון בולט של מכשיר ההשקעה החדשני שפותח ע"י  ,EquityBeeהוא שהוא עוזר לא רק לעובדים ,אבל גם
למשקיעים ,מכיוון שהוא פותח את שוק ההשקעה בחברות סטארטאפ להמונים .השוק הזה ,שהיה שמור לקרנות
הון סיכון מובילות ואנג'לים מקושרים בלבד ,אמנם נפתח בשנים האחרונות ליותר ויותר אנשים הודות לשילוב של
חקיקה חדשנית ,טכנולוגיה ,ואימוץ כלכלת ה  onlineהשיתופית ,אבל הוא עדיין לא פתוח להשקעה בחברות אשר
גייסו כסף מקרנות הון סיכון מובילות ,מכיוון שלחברות אלו אין סיבה לגייס כסף מההמונים .כיום ,בתור משקיע
פרטי או כשיר "רגיל" או "ממוצע" ,אפשרויות ההשקעה שלך בסטארטאפ הן לרוב מוגבלות לחברות בשלב מאוד
מוקדם אשר מגייסות כסף לראשונה ואשר לא גייסו מקרנות הון סיכון מובילות.
מכשיר ההשקעה של  EquityBeeבעצם פותח את הדרך למשקיעים בקרן לקבל חשיפה לחברות סטארטאפ אשר
לא מגייסות כסף כלל ,או בחברות אשר מגייסות כסף אך עושות זאת מקרנות הון סיכון ולא ממשקיעים פרטיים.
זוהי גישה שלא הייתה קיימת למשקיעים יחידים עד היום.
מספר דוגמאות של הזדמנויות השקעה שהיו נגישות למשקיעים דרך מכשיר ההשקעה של  EquityBeeעד כה:
 .Tablooa, ironSource, Gett, Magic Leap, Fiverrאלו חברות אשר משקיעים רגילים לא היו יכולים להשקיע
בהם ללא מכשיר ההשקעה של .EquityBee

השקעה לפי מחיר אשר נקבע בעבר
השקעה זו ,דרך מימון מימוש אופציות העובדים ,נעשית על פי מחיר המימוש של האופציות .מכיוון שהקרן מספקת
מימון למימוש אופציות אשר כבר הבשילו ,1היא מממנת אופציות שהוענקו לפני מספר שנים ,ולכן מחיר המימוש
שלהם נגזר משווי חברה אשר נקבע בעבר ואשר יכול להיות נמוך יותר מהשווי הנוכחי של החברה.
המשמעות של מאפיין ההשקעה הזה הוא שמנהלת הקרן ,לה ניסיון רב בהשקעות הון סיכון בשוק הישראלי ,יכולה
להיכנס להשקעה לפי מחיר אשר נקבע בעבר ,תוך כדי שהיא מצוידת במידע נוסף על החברה אשר נצבר בשנים
מאז שהאופציות הוענקו.
השקעה במניות רגילות
אופציות מאפשרות לעובדים לרכוש מניות רגילות בחברה בה הם מועסקים .לרוב מניות אלה מתומחרות בהנחה
משמעותית בהשוואה למניות הבכורה שמשקיעים חיצוניים רוכשים כאשר הם משקיעים בחברה .למרות שלמניות
בכורה יכולות להיות הגנות משמעותיות ותעדוף בקבלת תקבולים במקרה של מכירת החברה ,ההטבות הללו לא
באות לרוב לידי ביטוי במקרה של מכירת החברה או הנפקתה במחיר גבוה מספיק אשר דוחף את מחזיקי מניות
הבכורה להמיר את המניות שבבעלותן למניות רגילות.

1

לרוב ,אופציות מוענקות לעובדים עם תקופת הבשלה של ארבע שנים ,שמשמעותה שהעובדים צריכים להישאר בחברה
במשך תקופת ההבשלה כדי לקבל בעלות על האופציות ואת האפשרות להמירן למניות .רבע מהאופציות מבשילות אחרי שנת
ההעסקה הראשונה ,כאשר שאר האופציות מבשילות במשך שלוש שנים נוספות לאחר מכן באופן חודשי או רבעוני

למרות ההטבות וההגנות שבנויות לתוך מניות הבכורה ,בתרחיש של אקזיט מוצלח ,מניות רגילות יכולות
לקנות למשקיע יותר מהחברה בפחות כסף ,ולכן יכולות לספק החזר השקעה גבוה יותר.
הגרף הבא מתאר את היתרון הפוטנציאלי שמכשיר ההשקעה של  EquityBeeמספק מבחינת מחיר הכניסה
להשקעה )אשר משקף מחיר שנגזר משווי שנקבע בעבר( וסוג המניה .דוגמא זו מניחה שהחברה צומחת והשווי
שלה עולה עם הצמיחה .כמו כן ההנחה היא שבאקזיט בעלי מניות הבכורה ממירים את המניות שלהם למניות
רגילות

.
הדוגמה הבאה תמחיש את יתרונות ההשקעה לפי מחיר שנגזר משווי הנקבע בעבר ובמניות רגילות.

הטבלה לעיל מתארת דוגמה של גיוס הון בחברה אשר גייסה ארבעה סבבים לפני שנמכרה .מייסדי החברה מכרו
 63%ממנה למשקיעים חיצוניים לפני שהיא נמכרה במחיר של  370מיליון דולר.
ניקח לדוגמה עובד שהצטרף לחברה לאחר שזו גייסה  .Series Aהגיוס בוצע לפי הערכת שווי  25מיליון דולר
ומחיר של  3.46 $למניית בכורה .בשל ההנחה בתמחור של מניות רגילות לעומת מניות בכורה ,מחיר מניה רגילה
באותה תקופה היה פחות משליש ממחיר מנית בכורה ונקבע על  .1.04 $המשמעות של מחיר זה היא שהעובד
שהצטרף לחברה לאחר הגיוס קיבל אופציות עם מחיר מימוש של .1.04 $
נעבור ארבע שנים קדימה .החברה גייסה זה עתה סבב נוסף לפי שווי של  140מיליון דולר )  (Series Cומחיר
למניית בכורה של  .10.36 $מחיר המניה הרגילה עומד כרגע על  .5.36 $העובד המדובר החליט לעזוב את
החברה ורוצה לממש את  20,000האופציות שקיבל לפני ארבע שנים ,אך לא מעוניין לעשות זאת מכיסו מכיוון
שהעלות של מעל  20,800דולר גבוהה לו מדי.

הפתרון של  EquityBeeמאפשר למשקיע )הקרן( אשר בוחר להכנס להסכם  SOFAעם עובד זה להשקיע
במחיר של  1.04 $שכן זהו מחיר המימוש ,וזאת למרות שהמחיר הנוכחי גבוה הרבה יותר )פי  5למניה רגילה ופי
 10למניה בכורה( .זהו יתרון הכניסה במחיר אשר נגזר מהערכת שווי שנקבעה בעבר .ההשקעה נעשית לאחרי
גיוס לפי שווי של  140מיליון דולר ,אבל במחיר המשקף שווי נמוך הרבה יותר.
כאשר החברה נמכרת ,מחזיקי מניות הבכורה )המשקיעים החיצוניים( ממירים את המניות שלהם למניות רגילות
שכן מחיר המכירה של החברה גבוה מספיק כדי לתמרץ אותם לעשות זאת מכיוון שהם ירוויחו יותר אם יוותרו על
הטבות הבכורה שלהם ויקבלו פשוט את חלקם היחסי בחברה .בשלב הזה ,הם בעצם הופכים למחזיקי מניות
רגילות בדיוק כמו העובדים ,אפילו שמחיר המניה שלהם היה גבוה פי  2-3ממחיר מניה רגילה בחברה לאחר סבב
ה  .Series Aפה בא לידי ביטוי היתרון של השקעה דרך מניות רגילות בחברה .אותו סכום השקעה יכול לתת
למשקיעים מניות רבות יותר.
נסכם עם דוגמא שתמחיש את שני היתרונות הללו :משקיע חיצוני אשר היה משקיע בסבב  50 Series Cאלף
דולר היה מקבל  4,823מניות בכורה )לפי מחיר של  10.36 $למניה( .אם הקרן הייתה משקיעה באותו הזמן דרך
מכשיר ה  SOFAהיא הייתה מקבלת גישה ל  48,076מניות אם הוענקו בסביבות ה ) Series Aלפי מחיר מימוש
של  1.04 $לאופציה( או  17,866מניות אם הוענקו בסביבות ה ) Series Bלפי מחיר מימוש של .($2.80

לפי דוגמה זו במכירה ,המשקיע החיצוני השקיע  50אלף דולר וקיבל כ  98אלף דולר )לפי מחיר מכירה של
 20.29 $למניה( ,אשר יספקו לו החזר על השקעה של  .96%הקרן ,אשר הייתה מקבלת אחוז מסוים מתזרים
המזומנים במכירה ולא את כולו )נניח  ,(60%הייתה מקבלת  585אלף דולר במקרה הראשון )  1000%החזר( ו
 217אלף דולר במקרה השני )  335%החזר(.
כמובן שיתרון זה בא לידי ביטוי רק כאשר החברה נמכרת במחיר גבוה מספיק להצדיק המרה של מניות בכורה
למניות רגילות.

מבנה הקרן ובעלי התפקידים העיקריים

הקרן תהיה בבעלות מלאה של משקיעיה ובניהול השותף הכללי שלה :אקוויטיבי ניהול השקעות בע"מ .השותף
הכללי יהיה אחראי על קבלות החלטות ההשקעה והניהול האדמינסטרטיבי של הקרן .אקוויטיבי ניהול השקעות
בע"מ היא חברה בבעלות מלאה של חברת אקוויטי בי טכנולוגיות בע"מ ,אשר מפעילה את הפלטפורמה
 ,equitybee.comאשר תספק הזדמנויות השקעה לקרן.
 EquityBeeהכריזה לאחרונה על השלמת גיוס סיבוב ההון הראשון שלה )דרך חברת האם האמריקאית שלה(
בהובלתו של מייסד חברת  WeWorkאדם נוימן ,ומשורה של משקיעים פרטיים ויזמים נוספים ,בהם שאול
אולמרט ,מנכ״ל ומייסד הסטארט אפ  ,Playbuzzרון גורה ,יזם ומנהל מרכז הפיתוח של  WeWorkבישראל,
מייסד תן ביס ,תמיר כרמל ומשקיעים נוספים.
בעלי התפקידים העיקריים בחברת הניהול שתתפקד בתור השותף הכללי הם:
מאיה שוטן אזולאי מנהלת הקרן.
מאיה שוטן אזולאי היא מנהלת הקרן מטעם השותף הכללי .מאיה אחראית על בניית אסטרטגיית ההשקעה של
הקרן ויישומה דרך איתור ובחירת הזדמנויות השקעה.
כיום מאיה דירקטור פיתוח עסקי בחברת  Hibobאשר מציעה פלטפורמת ניהול עובדים בחברות בצמיחה מהירה.
לפני  ,Hibobמאיה שרתה כמנהלת השקעות בקרן ההון סיכון  ,lool venturesשם השקיעה וניהלה פורטפוליו של
עשרות חברות והובילה תהליכי מיזוגים ורכישות ,עם הון כולל של  100מיליון דולר תחת ניהול .מאיה הובילה
אסטרטגיות גיוס כספים וחדירת שוק עבור קרנות וחברות טכנולוגיה והיא בעלת שנים של ניסיון בניהול תהליכים
אסטרטגיים ויישומם ,עריכת דין וייעוץ פיננסי בהיקף מאות מיליוני דולרים .מאיה מנטורית לסטארטאפים ויזמים
צעירים בתחילת דרכם.

מאיה החלה את הקריירה כיזמת כאשר הקימה מסעדת שף בזכרון יעקב בגיל  21והביאה את העסק להיקף
הכנסות יציב של  4מיליון שח בשנה ,כיום העסק בהנהלת משפחתה .מאיה מובילה את פעילות ההאב הישראלי
של פורום הצעירים מטעם ה .WEF
אורן ברזילי

מנכ"ל השותף הכללי

אורן ברזילי הוא יזם סדרתי .כיום אורן הוא אחד המייסדים והמנכ״ל של חברת  ,EquityBeeפלטפורמה טכנולוגית
אשר מספקת פתרון מימון לעובדי סטארטאפים באמצעות חיבור למשקיעים אשר מעוניינים להשקיע בחברות
שלהם .בעבר אורן הקים את חברת  Start A Fireאותה מנכ״ל ,ואת  ,Tapingoאשר נרכשה בכ  150מיליון דולר
ע״י  ,GrubHubשם כיהן כסמנכ״ל טכנולוגיות .אורן שירת תפקיד טכנולוגי בחיל המודיעין ובעל תואר ראשון
במתמטיקה באוניברסיטת ת״א.
עודד גולן

חבר דירקטוריון בשותף הכללי.

עודד גולן הוא יזם הי טק סדרתי .עודד הוא אחד המייסדים של חברת  ,EquityBeeפלטפורמה טכנולוגית אשר
מספקת פתרון מימון לעובדי סטארטאפים באמצעות חיבור למשקיעים אשר מעוניינים להשקיע בחברות שלהם.
בעבר עודד הקים גם את חברת  ,Start A Fireפלטפורמת שיווק דאטא ותוכן ששירתה את המותגים הגדולים
ביותר בעולם .לעודד נסיון של שנים רבות בהובלת צוותי מוצר ופיתוח .בעל תואר ראשון במדעי המחשב ותואר
 MBAמהמרכז הבינתחומי .בוגר יחידת  ,8200מתנדב מד״א פעיל וטריאתלט חובב.
את הקרן מלווה משרד עורכי דין סידר למעאי רהט צידון והכנת הדו"חות הכספיים שלה ,כולל הדיווח למשקיעים,
תעשה ע"י משרד רואי חשבון שטיינמץ עמינח.
את  EquityBeeמלווים משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן ו .PWC

אסטרטגיית ההשקעה של הקרן
לקרן גישה להשקעה דרך מימון מימוש אופציות עובדים לשעבר בחברת סטארטאפ .מאחר ומדובר בנכס הוני
בחברות פרטיות ,תזת ההשקעה מתבססת על פוטנציאל השאת רווחים בטווח זמן יחסית קצר ,משמע בחברות
עם למעלה מ  4שנות פעילות ואשר נתמכו בידי קרנות הון סיכון מובילות בארץ בעולם לאורך זמן .בנוסף ,יובא
בחשבון גודל שוק היעד ,היסטוריית הרכישות בתחום כאינדיקטור להסתברות אירוע נזילות בסדר גודל דומה.
תחרותיות שוק היעד ומיצוב החברה ייחשבו כסמן לסיכון העסקה .הקרן תתמקד בתחומים מבוססי טכנולוגיה
עמוקה בחברות צעירות יותר ובתחומים רחבים יותר בחברות בוגרות יותר.
להלן מדגם מתוך תמהיל השיקולים שיובאו בחשבון בעת קבלת החלטת השקעה:

ההצעה ושימוש התמורה
הקרן מגייסת מקסימום של שישה מליון ש״ח .שווי הקרן הסופי יקבע בתום הגיוס ויהיה ככמות המזומנים שגייסה.
ההצעה תהיה פתוחה לתקופה של שישה חודשים ,כאשר מינימום הגיוס הנדרש בכדי להתחיל את פעילות הקרן
הוא סכום של שני מיליון ש"ח .זהו הגיוס הראשון של הקרן ,ואין אנו צופים גיוסים נוספים לקרן זו בעתיד .במידה
והקרן תגייס הון נוסף בעתיד ,המשקיעים בסיבוב זה יקבלו עדיפות להשקיע בקרן לפני שההצעה תפתח לקהל
הרחב.
התמורה תנוצל לטובת השקעה במימון מימוש אופציות עובדים דרך מכשיר ה  SOFAותשלום הוצאות הקרן כפי
שמפורט בהמשך התוכנית העסקית .הזדמנויות ההשקעה יסופקו ע"י  EquityBeeוקבלת החלטות ההשקעה
תבוצע ע"י מנהלת הקרן .הקרן שואפת להשקיע את כל תמורת הגיוס תוך שנה מסיום הגיוס ,אך תשמור לעצמה
את האפשרות לקחת תקופה ארוכה יותר בהתאם למצב בשוק והזדמנויות ההשקעה שיוצגו בפניה.
הוצאות הקרן ומפל התשלומים
כל הוצאות מיקור הזדמנויות ההשקעה והקמת הקרן ותפעולה ישולמו ע"י הקרן במידה ועמדה בגיוס ההון
המינימלי כפי שצויין לעיל.
עיקרי הוצאות הקרן מפורטות להלן:

•
•
•

דמי ניהול שנתיים של  .2%דמי הניהול יגבו לתקופה מקסימלית של חמש שנים גם במידה והקרן תפעל
תקופה ארוכה יותר ,והן יגבו מראש במעמד גיוס ההון .דמי הניהול ישולמו לשותף הכללי ,אשר יעביר
מחציתם לרכז ההצעה.
עמלה של  1.5%לגיוס הון לקרן במעמד גיוס ההון עבור :גיוס ,שירותי אדמיניסטרציה ושירותי נאמנות.
עתודה של  4.2%לכיסוי ההוצאות התפעוליות של הקרן ,כולל דו"חות משקיעים תקופתיים ,דו"חות
כספיים ,וביקורת.

מבחינת מפל התשלומים ,תזרים המזומנים החופשי של הקרן יועבר במלואו למשקיעי הקרן עד שסכום ההשקעה
שלהם יוחזר במלואו .מאותה נקודה בה הקרן הוחזרה למשקיעים במלואה 80% ,מתזרים המזומנים ישולם
למשקיעים ו  20%ישולם לשותף הכללי כדמי הצלחה .דמי ההצלחה יחולקו באופן שווה בין  ,EquityBeeרכז
ההצעה והשותפה המנהלת של הקרן ,מאיה שוטן אזולאי )שליש לכל אחד(.
לדוגמה ,אם הקרן גייסה חמישה מיליון שקלים ותזרים המזומנים החופשי הפנוי לחלוקה מהשקעות ב  SOFAהוא
 15מיליון ש"ח ,חמישה המיליון הראשונים יועברו במלואם למשקיעי הקרן כהחזר השקעה ,כאשר עשרת המיליון
הנוספים יחולקו ) 80%שמונה מיליון שקלים( למשקיעי הקרן ו  20%הנותרים )  2מיליון שקלים( לשותף הכללי.
בדוגמה זו ,המשקיעים מקבלים  13מיליון שקלים מסך ה  15הפנויים לחלוקה.
יש לציין כי הקרן לא צופה תזרים מזומנים חיובי עד השנה השלישית לקיומה לפחות.

תשואת המשקיעים נטו
התשואה נטו 2הצפויה למשקיעים לפי הערכות השותף הכללי היא מכפיל של  3Xתוך  4שנים ,עם  IRRכולל של
מעל  .*40%הערכות השותף הכללי מתבססות על אירועי נזילות בכ  60%אחוזים מתוך סך החברות בהן הקרן
תשקיע באופציות עובדים ,מאחר והקרן תשקיע באופציות בחברות יחסית בוגרות ]בממוצע חברות בישראל
מגיעות לשלב בשלות לאקזיט לאחר כ  7שנים מיום גיוס ההשקעה הראשונה[.
סיכונים
משקיעים בהשקעה זו חשופים לסיכונים אשר מפורטים במסמך הסיכונים המצורף במצגים.
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התשואה נטו למשקיעים מהקרן ,לפני מיסוי אישי של המשקיע

