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מסייעחומרוהינו,המצגתמושאקרן/החברהשלהעתידיתלפעילותהבנוגעכללימידעמהווהזובמצגתהמוצגהמידע
בהשקעהאו/וע"בניבהשקעההכרוכיםההיבטיםכלשלממצהאו\ושלםאועובדתיכמידעבולראותאין.בלבד

הזמנהאוהצעהאוהקוראשלהעצמאידעתולשיקולכתחליףאוכהמלצההאמורבמידעלראותאיןוכן,אחרת
מסייעוץאו/והשקעותשיווק/לייעוץתחליףאו/והשקעותשיווק/ייעוץמהווהאינולעילהאמור.כלשהןזכויותלרכישת

.אדםכלשלהמיוחדיםובצרכיםבנתוניםהמתחשבים,לכךשמוסמךמיבידי

,ערךניירותבחוקשהוגדרכפיעתידפניצופהמידעעלומתבססלפרטיםאולציבורהצעהמהווהאינוזהמידעפרסום
ולפיהדיןבהוראותכמפורטלמגבלותבכפוף,בלבדפרטיתהצעהבסיסעלהינההמתוארתההזדמנות.1968-ח"תשכ

והסכמיםלתנאיםבהתאםהינהבחברהההשקעה.הניהולחברתאוהכלליהשותףשלוהבלעדיהמוחלטדעתושיקול
הנובעיםנוספיםסיכוניםוכןשיחתמוככלבהסכמיםכמפורטסיכוניםבחובהוטומנת,המנהלתהחברהביןשייחתמו
.ערךלניירותמחשיפה



דברי פתיחה
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.משקיעים יקריםאנחנו 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



1יוניקורן טוגדרמידע כללי על קרן 
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.2020נסגרה לגיוס בחודש ספטמבר 1יוניקורן טוגדרקרן •

.ח ממשקיעים פרטיים"מיליון ש8.65-הקרן גייסה כ•

600-לככמות החברות גדלה 2020בשנת –שוק חברות היוניקורן ממשיך לצבור תאוצה •

.חברות יוניקורן עולמיות

שוק ההנפקות ובפרט הנפקות חברות יוניקורן ממשיך בצמיחה המוגברת ולמרות שנת  •

.הקורונה אנו עדים להמשך עליה בכמות הנפקות חברות היוניקורן ובשווים ההולכים וגדלים

חלקן הושלמו וחלקן בתהליכי  )חברות 4-נכון למועד זה הקרן ביצעה השקעה בפועל ב•

(.השלמה



"(החברה“:להלן)PALANTIRרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה
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.ונחשבת לאחת החברות המובילות בעולם בתחומהעיסקיומודיעין Big Dataהחברה מתמחה בעולם ניתוח •

(ויקיפדיה-מקור ).עובדים2500-ומעסיקה היום כ2003החברה נוסדה בשנת •

(ויקיפדיה-מקור )מיליון דולר לשנה740-על פי דיווחים פומביים הכנסות החברה מוערכות ב כ •

(yahoo finance-מקור -מקור )ב"מיליארד דולר ארה53–שווי החברה נכון להיום כ •

עלות מחיר רכישת המניה , מניות של החברה35,714חתמה החברה על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש יולי •

ובאותו חודש הושלמה העסקה סופית לאחר , נחתם ההסכם2020בחודש אוגוסט . לכל מניה$ 7.35-הכוללת כ

.שדירקטוריון החברה אישר אותה

.2020בספטמבר 30בתאריך NYSEהחברה יצאה להנפקה ציבורית בבורסת •

(yahoo finance-מקור ).28$זה מחיר המניה הנסחר בבורסה של החברה הוא עידכוןנכון לכתיבת •

!ממחיר הקניה400%עלייה של כמעט •

.2021חודשים שמסתיימת בחודש מרץ 6למניות החברה יש תקופת חסימה של •

https://en.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies
https://en.wikipedia.org/wiki/Palantir_Technologies
https://finance.yahoo.com/quote/pltr
https://finance.yahoo.com/quote/pltr


"(החברה“:להלן)SOFIרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה
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.חברת פיננסים מקוונת המתמחה במוצרים פיננסים מותאמים אישית ללקוח•

(ויקיפדיה-מקור . )עובדים1,350-ומעסיקה היום כ2011החברה נוסדה בשנת •

(ויקיפדיה-מקור . )מיליון דולר לשנה550-הכנסות החברה מוערכות בכ•

עלות  , מניות של החברה32,467חתמה החברה על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש יולי •

בחודש  , נחתם ההסכם2020בחודש אוקטובר . לכל מניה$ 8.085-מחיר רכישת המניה הכוללת כ

.סופית לאחר שדירקטוריון החברה אישר אותההעסקהנובמבר הושלמה 

, מניות נוספות של החברה31,250חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש דצמבר •

.עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון של החברה, לכל מניה$ 8.4-עלות מחיר רכישת המניה הכוללת כ

(רויטרס–מקור ).ב"החברה קיבלה אישור עקרוני להיות בנק לאומי בארה2020בסוף חודש אוקטובר •

החברה החלה לבחון הנפקה בבורסה האמריקאית  2020בחודש דצמבר , לפי פרסומים בעיתונות הכלכלית•

.  הסקנדריעובדה זו הקפיצה משמעותית את מחיר המניה בשוק ( CNBCמקור )

https://en.wikipedia.org/wiki/SoFi
https://en.wikipedia.org/wiki/SoFi
https://www.reuters.com/article/us-sofi-bank-charter-idUSKBN27D27W
https://www.cnbc.com/2020/12/07/online-lender-sofi-explores-deal-to-go-public-report-says.html


"(החברה“:להלן)KeepTruckinרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה
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.פלטפורמה מובילה בניהול צי רכבים ונהגים•
(אתר החברה–מקור )עובדים 1000-ומעסיקה היום מעל ל2013החברה נוסדה בשנת •
(crunchbase-מקור ) .מיליון דולר לשנה100-הכנסות החברה מוערכות במעל ל•
עלות מחיר רכישת  , מניות של החברה51,673חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש אוקטובר •

עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון  , נחתם הסכם הרכישה2020בחודש דצמבר , לכל מניה$ 3.15-המניה הכוללת כ
.של החברה

עלות מחיר רכישת  , מניות של החברה45,000חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש אוקטובר •
עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון  , נחתם הסכם הרכישה2020בחודש דצמבר , לכל מניה$ 3.3075-המניה הכוללת כ

.של החברה
עלות מחיר רכישת  , מניות של החברה26,250חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש אוקטובר •

עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון  , נחתם הסכם הרכישה2020בחודש דצמבר , לכל מניה$ 3.15-המניה הכוללת כ
.של החברה

עלות מחיר רכישת  , מניות של החברה39,375חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש אוקטובר •
עסקה זו ממתינה לאישור הדירקטוריון  , נחתם הסכם הרכישה2020בחודש דצמבר , לכל מניה$ 3.3075-המניה הכוללת כ

.של החברה

https://keeptruckin.com/company
https://www.crunchbase.com/organization/keeptruckin


"(החברה“:להלן)23ANDMEרכישת מניות חברת 

:להלן נתונים על החברה
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.אישיתגנומיקהחברת ביוטכנולוגיה המעניקה שירותי •

(ויקיפדיה–מקור )עובדים 1000-ומעסיקה היום מעל ל2006החברה נוסדה בשנת •

(ויקיפדיה–מקור . )מיליון דולר לשנה475-בכהכנסות החברה מוערכות •

עלות מחיר , מניות של החברה30,000חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש אוקטובר •

.לכל מניה$ 13.2615-רכישת המניה הכוללת כ

עלות מחיר , מניות של החברה10,000חתמה הקרן על הסכם עקרונות מחייב לרכישת 2020בחודש אוקטובר •

.לכל מניה$ 12.6-רכישת המניה הכוללת כ

https://en.wikipedia.org/wiki/23andMe
https://en.wikipedia.org/wiki/23andMe
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ההשקעותוועדת

שרתכהןשוקיח"רו
גיוסיוביצועעסקיםניהול ,לפיננסיםמומחה

ועשיררבניסיון .ובעולםבארץלחברותהון
בחברותביותרמהבכיריםניהולבתפקידי

חממותניהול ,וציבוריותפרטיותטק-היי
בתעשייתוכמשקיעכיזםפעיל .טכנולוגיות

ראשוןתוארבעל ,ח”רוהינושוקי .טקההיי
שניתוארובעלעסקיםומנהלבחשבונאות

.במשפטים

אורנשטייןאריה׳פרופ 
וכיוםא"תבאוניברסיטתלרפואההפקולטהבוגר

ח"בבימתקדמותלטכנולוגיותהמרכזמנהל
במעלמעורב .מאמרים 100מעלפרסם .שיבא

בתחוםמוצריםבפיתוחהקשוריםפרויקטים 10
 .פטנטים 4-לושותףהתעשייהבשיתוףהרפואה

השביעיתהתוכנית ,הארופאיהשוקבמלגתזוכה
דירקטוריוןחבר .2010בשנתיורומיליון 14ס"ע

.רבותפרטיותבחברות

מוסקוביץעוזי (’מיל)אלוף
בסייברוההגנההתקשובאגףראשלשעבר

עלאחראיעוזיהיהתפקידובמסגרת .ל”בצה
התקשובארכיטקטורתכמותחומים  ,תקשורת ,

מחשובמרכזי ,תוכנה והגנהספקטרום ,צופן ,
בהנדסתראשוןתוארבעל .בסייבר

MScותארי ,אווירונאוטיקה עסקיםבמנהל
בטכנולוגיותשםבעלמומחהכןכמו .ואסטרטגיה

הבתחומי –IOT .והסייבר

גינדיןברוך
עסקיםמנהל ,בכלכלהושניראשוןתואר

ל"כמנכשימשבעבר .המידעוטכנולוגיית
גרטנרהייעוץחברתשלואירופהישראל

בגופיהייטקכמובילשימשהעולמית
במועצותמכהן ,ל"ובחובארץהשקעה
בתחומיהשקעהוועדותרבותמנהלים
.ההייטק

אלוןמשה
וציבוריותפרטיותבחברותודירקטורל”מנכ

 ,מסחרשלבתחומים ,הייטקבתחומי
ל"בינניסיוןבעל .סיכוןוהוןשירותים ,תקשורת

בוגר .והטכנולוגיההעסקיםבעולםרב
.וכלכלההמחשבמדעיבוגר ,מ”ממר

גוראלאיתןד״ר
ובתחומיםן"בנדלבהשקעותרבניסיוןבעל

 .ההוןבשוקרבוניסיוןידעוכןמגווניםעסקיים
וניהולתעשיהבהנדסתבהצטיינותהטכניוןבוגר
מאוניברסיטת (מימון) MBA-וPh.Dתואריובעל

.ברקלי ,קליפורניה



Crunch base ב-2013*
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מספר החברות שהגיעו למעמד של חדי קרן זינק



Private Equity Secondary Market Deal Volume ($BN)
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Transacrion Volume ($BN)(Greenhill & Co LLC)

מיליארד$ 89מיליארד$   9
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הסקנדריהיקף עסקאות השנתיות בשוק 



(Secondary Market)השניוניבשוק (IRR)היסטורייםתשואהנתוני

Risk-return profile of PE strategies
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חברות מועמדות
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התכנסה ועדת ההשקעות של הקרן וקיבלה החלטה להגיש הצעות  2020בחודש דצמבר 

:  לקניית מניות של אחת או יותר מחברות חדי קרן המובילות הבאות

•Impossible foods-FoodTech.

•Chime-FinTech.

•Rubrik-Data Management/Storage



דברי סיכום
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,משקיעים יקרים

!  עושה רושם שבחרתם נכון

הקרן הצליחה להציג תשואות  , ולמרות הזמן הקצר שעבר מאז הוקמה, נכון למועד הדיווח

.מרשימות של עשרות אחוזים

אנחנו נמשיך כמובן לעדכן אתכם , של חברות חדי קרן ממשיך לצמוחהסקנדרישוק 

.בהתפתחויות

מוצלחותהשקעותהמשךלכםמאחלים

השקעותTogetherקבוצת 




