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דברי פתיחה

.המשקיעיםאנחנו רוצים להודות לכם , ראשית

.השקעות ובמוצריה הייחודיים אינו מובן מאליוטוגדרהאמון שלכם בקבוצת 
אנו מאמינים שהשקעה בחברות חדי קרן שהן חלק מהשכבה היוקרתית ביותר בהייטק העולמי וכמובן  

תמשיך להניב את הפירות שהניבה בשנים האחרונות גם בהמשך  , בחברות שמובילות ויובילו את העולם
.הדרך

אנו שמחים שקיבלתם את ההחלטה להיות שותפים לדרך שלנו בהשקעתכם וממשיכים במאמצינו יום  
.יום כדי להראות לכם שקיבלתם החלטה נכונה
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2יוניקורן טוגדרמידע כללי על קרן 

.2021סיימה את הגיוס לקרן בחודש מאי 2יוניקורן טוגדרקרן •

.ח ממשקיעים פרטיים"מיליון ש11.5-הקרן גייסה כ•

השקעות צפויות בחברות  5מתוך 4נכון למועד זה הקרן השלימה •

.מובילות
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"(החברה“:להלן)Impossible Foodsרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה

החברה בוחרת חלבונים וחומרים מזינים ספציפיים . חלב ודגים, החברה המפתחת תחליפים צמחיים למוצרי בשר•
מטרתה המוצהרת של החברה היא לתת  . זרעים ודגנים כדי לשחזר את החוויה של בשרים ומוצרי חלב, מירקות

לאנשים את הטעם והיתרונות התזונתיים של בשר ללא ההשפעות השליליות והבריאותיות הסביבתיות הקשורות  
.  למוצרי בעלי חיים

(Pitchbook–מקור )עובדים 811-ומעסיקה היום מעל ל2011החברה נוסדה בשנת •

(Growjo–מקור . )מיליון דולר לשנה230.6–בכמוערכות , י פרסומים גלויים"עפ, הכנסות החברה•

ומוערכת לפי שווי  ( Hסבב )מיליארד דולר 1.66-כ של כ"סה2021י פרסומים גלויים החברה גייסה עד נובמבר "עפ•
(.Forge–מקור . )מיליארד דולר6.88אחרון של 

מיליארד  10לפי שווי של מעל SPACאו IPOהתפרסם כי החברה שוקלת לצאת להנפקה בדרך 2021בנובמבר •
(Forbes–מקור . )דולר

:חתמה הקרן על הסכם לרכישת2021בחודש מרץ •

בחודש מרץ הושלמה העסקה סופית לאחר  , לכל מניה$ 34-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ, מניות של החברה13,909•
.שדירקטוריון החברה אישר אותה
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"(החברה“:להלן)KeepTruckinרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה

אפ שמטרתה להקל על חברות -החברה הינה חברת סטארט, פלטפורמה מובילה בניהול צי רכבים ונהגים•

, המטה הראשי של החברה. ולתעד התנהגות הרכבים והנהגים באופן חוקי ומיטביצייהםתובלה ותחבורה לנהל את 
.קליפורניה, שהוקמה ממוקם בסן פרנסיסקו

(Pitchbook–מקור )עובדים 2,424-ל-ומעסיקה היום כ2013החברה נוסדה בשנת •

(Growjo–מקור ).מיליון דולר לשנה791.1-מוערכות במעל ל, י פרסומים גלויים"עפ, הכנסות החברה•

(techcrunch–מקור )מיליארד דולר 2עומד על מעל , י פרסומים גלויים"עפ, שווי החברה•

דולר למניה7.20במחיר מיליארד דולר2.3לפי שווי של כ Eסבב גיוס -מיליון דולר 210, 2021החברה גייסה ביוני •

:חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת2021בחודש מאי •

,  נחתם הסכם הרכישה2021בחודש יוני , לכל מניה$ 7.4-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ, מניות של החברה71,430•
.2021העסקה הושלמה בחודש יוני 

,  נחתם הסכם הרכישה2021בחודש יוני , לכל מניה$ 7.4-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ, מניות של החברה35,714•
.2021העסקה הושלמה בחודש יוני 
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"(החברה“:להלן)Indigo Agרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה

•Indigoבמטרה לשפר את  , שעובדת עם חיידקים מהצומח, וסטס'מסצ, היא חברת טכנולוגיה חקלאית שבבוסטון

החברה מציעה גם אחסון יבול ותוכניות לוגיסטיות אחרות  . פולי סויה ואורז, תירס, חיטה, התשואות של כותנה
.לחקלאים

(Pitchbook–מקור )עובדים 2,306-ומעסיקה היום כ2013החברה נוסדה בשנת •

(Growjo–מקור ).מיליון דולר לשנה677.2-מוערכות במעל ל, י פרסומים גלויים"עפ, הכנסות החברה•

35.36לפי מחיר למניה של , (2021מרץ Gסבב )מיליארד דולר 3.32-עומד על כ, י פרסומים גלויים"עפ, שווי החברה•
(Forge–מקור . )דולר

:  חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת2021בחודש יוני •

.העסקה הושלמה, לכל מניה$ 29.5-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ, מניות של החברה25,285•

העסקה הושלמה, לכל מניה$ 29.5-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ, מניות של החברה1,500•
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Paywardרכישת מניות חברת  Inc. (Kraken) (החברה“:להלן)"

:להלן נתונים על החברה

,  נכסים דיגיטליים אחרים40ויותר מ ריום'את, ביטקויןהמספקת מסחר בין קריפטוקראקן היא בורסת מטבעות •
המפחיתה את עלויות המערכת ומקצרת את זמן יין'בלוקצהפלטפורמה של החברה מציעה תשתית פיננסית מבוססת 

.ובכך מאפשרת לעסקים פיננסיים לעבד כמויות גדולות של נתונים בזמן קצר, עיבוד התשלומים

(Pitchbook–מקור )עובדים 2,500-ומעסיקה היום מעל ל2011החברה נוסדה בשנת •

(decrypt–מקור )מיליארד דולר 10עומד על כ , י פרסומים גלויים"עפ, שווי החברה•

(2021Yahoo Financeיוני )שנה וחצי הקרובים –י פרסומים יתכן והחברה תצא להנפקה במהלך השנה "עפ•

 Special Purpose Depository, "בנק של נכסים דיגיטליים"החברה קיבלה אישור לשמש כ, 2020בחודש ספטמבר •
Institution (SPDI) ,ב"בארה( . מקור–coindesk)

:חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת2021בחודש יוני •

.2021העסקה הושלמה ביוני , לכל מניה$ 66-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ, מניות של החברה7,936•

2022פברואר |משקיעיםדיווח

https://my.pitchbook.com/profile/60921-19/company/profile#general-info
about:blank
https://finance.yahoo.com/news/kraken-could-public-2022-ceo-080442852.html
about:blank


9 2021יולי –מצגת משקיעים –2יוניקורן טוגדר

וועדת ההשקעות

מוסקוביץעוזי (מיל׳)אלוף 
לשעבר ראש אגף התקשוב וההגנה 

במסגרת תפקידו היה עוזי . ל”בסייבר בצה
אחראי על תחומים כמו ארכיטקטורת  

מרכזי  , תוכנה, תקשורת, התקשוב
.  ספקטרום והגנה בסייבר, צופן, מחשוב

בעל תואר ראשון בהנדסת  
במנהל MScותארי , אווירונאוטיקה

כמו כן מומחה בעל  , עסקים ואסטרטגיה
 IOT–שם בטכנולוגיות בתחומי ה

.והסייבר

גוראלאיתןד״ר
ן  "בעל ניסיון רב בהשקעות בנדל

ובתחומים עסקיים מגוונים וכן ידע 
בוגר הטכניון . וניסיון רב בשוק ההון

בהצטיינות בהנדסת תעשיה וניהול  
מימון   MBA-וPh.Dובעל תוארי 

.ברקלי, מאוניברסיטת קליפורניה

אריה אורנשטיין׳פרופ
בוגר הפקולטה לרפואה באוניברסיטת  

א וכיום מנהל המרכז לטכנולוגיות "ת
100פרסם מעל . ח שיבא"מתקדמות בבי

פרויקטים  10מעורב במעל . מאמרים
הקשורים בפיתוח מוצרים בתחום  

4-הרפואה בשיתוף התעשייה ושותף ל
, זוכה במלגת השוק האירופאי. פטנטים

מיליון יורו  14ס "התוכנית השביעית ע
חבר דירקטוריון בחברות  . 2010בשנת 

.פרטיות רבות

אלוןמשה
ל ודירקטור בחברות פרטיות ”מנכ

בתחומים של , וציבוריות בתחומי הייטק
.  שירותים והון סיכון, תקשורת, מסחר

ל רב בעולם העסקים "בעל ניסיון בינ
בוגר מדעי  , מ”ממרבוגר . והטכנולוגיה

.המחשב וכלכלה

מלאךיצחק
במדיניות ציבורית   MAבעל תואר 

יורמכהן כיום כסגן . א“מאוניברסיטת ת
בעברו   HIT, ועד מנהל במכון הטכנולוגי

ובוגר המכללה  מ“ממרכיהן כמפקד 
משנה למנכל  , ל“לביטחון לאומי צה

בקבוצת לאומי ראש חטיבת הטכנולוגיה 
יו״ר  , ר שבא“כיהן כיו, התפעול וסייבר

בנק לאומי , בלאומיקארדדירקטור , מסב
.וויזה כאל, בנק ערבי ישראלי, שוויץ

גינדיןברוך
מנהל  , תואר ראשון ושני בכלכלה
בעבר . עסקים וטכנולוגיית המידע

ל ישראל ואירופה של "שימש כמנכ
חברת הייעוץ גרטנר העולמית שימש  

כמוביל הייטק בגופי השקעה בארץ 
מכהן במועצות מנהלים רבות  , ל"ובחו

.וועדות השקעה בתחומי ההייטק

ר הוועדה"יו, שרתכהןשוקיח"רו

הוןגיוסיועסקיםניהול,לפיננסיםמומחה
בתפקידירבניסיון. ובעולםבארץלחברות

,וציבוריותפרטיותטק-הייבחברותניהול
כיזםפעיל. טכנולוגיותחממותניהול

.  טקההייבתעשייתוכמשקיע
ראשוןתוארבעל, ח”רוהינושוקי

שניתוארובעלעסקיםומנהלבחשבונאות
.במשפטים

2022פברואר |משקיעיםדיווח



10 2021יולי –מצגת משקיעים –2יוניקורן טוגדר

קרן  -מספר החברות שמגיעות למעמד של חד
הולך ועולה

זינקמספר החברות הפרטיות המגיעות לשווי של מעל למיליארד דולר 

39
חברות

2013-ב

+1000
חברות

*2022ינואר  * CBINSIGHTS
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  J-Curve-חשיפה נמוכה משמעותית ל
פ"ושותפויות מוVC-בהשוואה ל
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S&P 500י תחומי פעילות"עפ-ביצועים 

,  נוסף על כך. P&Sממשקל מדד  ה 29%-כ2021מהווה נכון לסוף שנת סקטור חברות הטכנולוגיה 
ובשנים  , 35%-שווי השוק של הסקטור צמח בכ2021כאשר בשנת , הסקטור הוא גם אחד הצומחים במדד

S&Pבמצרפי זהו המדד שצמח בשיעור הגבוה ביותר מבין הסקטורים במרכיבים את מדד ה 2019-2021
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דברי סיכום

,משקיעים יקרים

!  עושה רושם שבחרתם נכון

.השקעות ממשיכים לבחון עבור הקרן הזדמנויות השקעה טובות Together-אנחנו ב

.נמשיך לעדכן אתכם בהתפתחויות
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