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כחלק מהליך פורסמו לחברות קנאביס אשר הערכות שווי קשר עם ממצאים ב

 :ן לחברות ציבוריותהכנסת פעילות

 שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערךוכשלים ליקויים 

 2019נובמבר 

 

  :תקנות ניירות ערך הרלוונטיות -זה  מסמךב

 (תקנות הדיווח" -)להלן  1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל"; 

 להלן  2000-תקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס(- 

 "(;תקנות הצעה פרטית"

  להלן  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף(- 

 "(;תקנות פרטי תשקיף"

  ,)תקנות " -)להלן  2001-התשס"אתקנות ניירות ערך )עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה

 "(. עסקה עם בעל שליטה

 

 רקע

הליך להכנסת פעילות של חברות  חברות ציבוריותהשלימו מספר  ,במהלך השנתיים האחרונות

 בין אם פעילות ,("הליך הכנסת הפעילות" -)להלן בכללותו  פועלות בתחום הקנאביסאשר פרטיות 

בתחום  בין אם ,"(הרפואיחברות הקנאביס " -)להלן בישראל ו/או בחו"ל רפואי היס קנאבבתחום ה

, ("חברות הקנאביס הלא רפואי" -ו/או מוצרי קנאביס לצרכי פנאי )להלן  CBDהמוצרים מבוססי 

 .של שני התחומים הללו ובין אם שילוב

 

אשר עמדו בבסיס קביעת הערכות שווי  מספרבחן "( סגל הרשות" -סגל רשות ניירות ערך )להלן 

חברות הפורסמו על ידי  אשר, ו"(ת השוויוהערכ" -בין הצדדים )להלן  יחס החלפת המניות

)להלן הכנסת הפעילות דוח העסקה לבמסגרת על ידן המידע שהובא כחלק מ ותלוונטיהר הציבוריות

 . "(דוח העסקה" -

 

 ביחס מהותיים וכשלים ליקויים של קיומם על מהמקרים בחלק הצביעה הרשות סגל בחינת

  .כפי שיפורט להלן ,הנחות אשר עמדו בבסיס הערכות השוויללאומדנים ו
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את  ,ולציבור המשקיעים , למעריכי השווילשקף לתאגידים המדווחיםהיא מסמך זה מטרת 

עמדת סגל הרשות את כמו גם הממצאים העיקריים שעלו בבדיקות השוטפות של סגל הרשות, 

ים המדווחים במסגרת הערכות השווי בכלל, ובפרט לשם שיפור וטיוב הנתונ זאתובקשר אליהם, 

 (. פנאי לצורכי קנאביס והן רפואי קנאביסבתחום הקנאביס )הן  פעילויותלביחס 

 

 ההנחותומעריכי השווי יבחנו בקפידה את המדווחים הנהלות התאגידים  כי מצפה הרשות סגל

 וכי, לפעילויות קנאביס המוכנסות לחברות ציבוריות )ובכלל( השווי הערכות בבסיס העומדות

 שנזקף בשווי התומכות משכנעות ראיות על תושתתנהבתחום הקנאביס  פעילויות שלהשווי  הערכות

וכן,  ;העניין בנסיבות הנדרשת הסבירות ברמתתהיינה  ;בחשבון שהובאו ההנחות ובהתממשות

, בהתאם לתוספת השלישית שצורפה שווי בהערכת אליהם להתייחס שיש העניינים כלתכלולנה את 

  לתקנות הדיווח.

 

 ודקסוגיות נוספות שנבגם במהותיים מידע  העלו פערי ,להלןשיפורטו  הרשות סגל ממצאיכמו כן, 

 כגון:בתחום הקנאביס, הפועלות  חברותשל הערכות השווי בחינת כחלק מהרשות על ידי סגל 

עדכון על פערים משמעותיים בין תחזיות שנלקחו במסגרת הערכת שווי לבין התממשותן  היעדר .א

 ;נדרש בהתאם להוראות תקנות הדיווחבפועל, כ

כנדרש בהתאם לתקנות  ,לדוח העסקה ,לנאותות העסקה אשרב הוגנות דעת חוות צירוף-אי .ב

 .הצעה פרטית

 

 נוגעים להנחות שבבסיס הערכת השוויהממצאים 

 לפעילות בראשית דרכה  שיעור היוון .א

פרסמה הערכת שווי כלכלית לאומדן שווי פעילות חברה באחד המקרים שנבחנו על ידי סגל הרשות, 

-ו "הערכת השווי" -)להלן בסעיף זה של חברה פרטית גידול ומכירת תפרחות קנאביס רפואי 

הוערך  הפעילות הנכנסת. שווי להכנסת פעילות( במסגרת דוח עסקה ", בהתאמההחברה הפרטית"

בשיעור תוך שימוש  (DCF"-שיטת ה" -)להלן  העתידיים עות שיטת היוון תזרימי המזומניםבאמצ

באשר הוודאות -. כמו כן, בשל איהמייצגתהן לאורך שנות התחזית והן בשנה  ,11.3%היוון אחיד של 

צוא קנאביס רפואי מישראל נכון למועד פרסום הערכת השווי, התחזית העסקית יקבלת היתר ליל

 ;בישראלרק מכירות צפויות  -שהונחה בבסיס הערכת השווי כללה שני תרחישים שונים: תרחיש א' 

יצוא פועל יבתחת ההנחה שיאושר וזאת, )לחו"ל ייצוא והן בישראל הן מכירות צפויות  -תרחיש ב' 

 קנאביס רפואי מישראל(. 

 

הערכת השווי החברה הכנת מכיוון שנכון למועד . WACC-הההיוון חושב על פי נוסחת שיעור 

ההון מחיר ו ההיווןהסתמכה הערכת השווי לעניין קביעת שיעור  בראשית דרכה,הייתה הפרטית 

מאגר מחירי ההון של  רלוונטי, על( על ריביות ממאגרי מידע בינלאומיים, ובמקרה הKeהעצמי )

ודרן(. על פי מאגר זה, הריבית התבססה על ממוצע של מ)פרופסור ד  Stern NYUאוניברסיטת

. בנוסף, 7.3%שעמדה על  2018ר ריביות ההיוון לענפי התרופות, החקלאות ומוצרי הבריאות לינוא
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בשיעור ספציפית פרמיה  ספהנו, שנמצאת בשלביה הראשונייםפרטית בחברה היה שמדובר מכיוון 

 . 11.3%ל ע עמד שיעור ההיווןש, כך 4%-של כ

 

אחרות חברות זה של נמוך יותר מהפרטית לטענת החברה ומעריך השווי, רכיב הסיכון של החברה 

עקב חתימה על שני הסכמים למכירת קנאביס רפואי  ,אשר נמצאות בשלב פעילות דומה, וזאת

. בנוסף, החברה ובטח מראשה אףהיקף העסקה , כאשר באחד ההסכמים מהותייםללקוח בהיקפים 

שיעור  לגישתם, ועל כן לעילשתוארו ומעריך השווי השתמשו במקדמי הפחתה עבור שני התרחישים 

 . הפרטית חברהת הפעילובצורה מהימנה את הסיכון הגלום ב ףיקההיוון ש

 

, אינו מבוסס דיו ,כמתואר לעיל ,ןוויהה שיעורסגל הרשות מדגיש כי אופן חישוב בהקשר זה, 

  :מספר נימוקים שלוזאת ב

 בכך התחשבבוזאת  ,משמעותי העלתה קושיעל מאגר דמודרן  ה החברההסתמכהדרך שבה  .1

 אשר קיימתבעלות פעילות  הן חברותההשוואה בוצעה  ןהאשר ביחס אלימרבית החברות ש

וטרם הוסדר נמצא בראשיתו אשר  הפרטיתתחום הפעילות של החברה לעומת מניבה הכנסות, 

וודאות -אי הייתההערכת השווי  הכנת, נכון למועד משלכך ל .במלואו מבחינה רגולטורית

ואף טרם אושר , בישראל סדרה הרגולטורית בתחום הקנאביס הרפואיאמשמעותית בנוגע ל

-התיקון לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, התשל"ג ,ה ושלישיתיבקריאה שניבכנסת 

נכון  ,מכך יתרה. הקנאביס הרפואי מישראל יצואיחוקית הליך  מבחינה , במסגרתו הוסדר1973

יצוא במסגרת "הצעת יההחלטה על אישור ה עדייןהתקבלה  לא ,השווי הערכת הכנתלמועד 

וכפועל יוצא גם לא , דין פי עלכנדרש  "(הצעת המחליטים" –)להלן  של הממשלה 1מחליטים"

 . 2צוא קנאביס רפואי בפועליצע יוב

 

לפעול בתחום הקנאביס  רישיון לא היה הפרטיתלחברה  ,הערכת השווי הכנתנכון למועד  .2

רפואי פורסמה במפת הדרכים של היחידה לקנאביס  זוכפי ש ,בהתאם לאסדרה החדשההרפואי 

 קוד" – להלן; "(, אלא רק קוד עיסוק )אישור ראשוניהיק"ר" -)להלן  3במשרד הבריאות

אינו מאפשר כשלעצמו לפעול בתחום  קוסיעה קודיודגש כי  .( בתחום הגידול והייצור"קיסוע

מנת חלקם של כמה באותו מועד היה  קיסועהקוד מכיוון ש, כאשר פעילות רישיוןללא קבלת 

, נכון כמו כן; של אותו קוד הכלכלי ערכול באשר גדולסימן שאלה  זה אף מעלה ,גופיםמאות 

להיקף הרישיונות אשר יינתנו בהתאם  יחסוודאות ב-למועד הערכת השווי הייתה קיימת אי

לפעול הספציפית בנוגע ליכולתה של החברה ספק מסוים  גם ,וכפועל יוצאלאסדרה החדשה, 

 . בתחום

 

 שהחברהאלא , 4וסדר במלואו מבחינה רגולטוריתהבמילים אחרות, לא זו בלבד שהתחום טרם 

על ידה היה הגידול כאשר גם הליך הקמת חממות  ,זה נעדרה רישיון פעילות בתחום הפרטית

מותנה כי ההסכם המחייב עליו חתמה החברה היה וער עוד י בשלב ראשוני והתחלתי.מצוי 

                                                           
היק"ר על אישור הצעת המחליטים: לפרטים אודות פרסום  1

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/27012019_1.aspx 
 יובהר כי גם נכון למועד מסמך זה טרם ניתן לייצא קנאביס רפואי מישראל.  2
 .https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspxמפת הדרכים באתר היק"ר: כמפורט ב 3
 כאשר חלק הארי של השווי המגולם בהערכת השווי הסתמך על ההנחה שיאושר ייצוא קנאביס רפואי מישראל. 4

https://www.health.gov.il/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/27012019_1.aspx
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/cannabis/Pages/default.aspx
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הסיכון  אתעשוי להפחית רק במידה מסוימת היה הוא  ,בתחום, ועל כןבקבלת הרישיון לפעול 

 לה. שהרלוונטי של החברה וכתוצאה מכך את שיעור ההיוון הנאות 

 

הוא מחוץ למתחם  11.3%-יוון העומד על כשיעור ה שתוארו לעיל,לעמדת סגל הרשות, בנסיבות 

 .ילות החברההוודאות שקיימת ביחס לפע-ואינו משקף כנדרש את אי הסבירות

  

התבקשו לבחון מחדש את נאותות שיעור ההיוון שנלקח נוכח האמור, החברה ומעריך השווי 

 .את שיעור ההיווןבצורה משמעותית  החליטו כי יש מקום להעלותהם ולאחר בחינה זו  ,בחשבון

 

 היעדר ביסוס מספק של התחזיות .ב

 אשר טרם החלה לפעול ביסוס אומדנים לפעילות 

, חברה פרסמה הערכת שווי כלכלית לאומדן שווי פעילות שנבחנו על ידי סגל הרשות באחד המקרים

החוות  8נמנית על אחת מבין "( ההחברה הפרטית" -פרטית )להלן בסעיף זה חברת קנאביס רפואי 

)להלן  5הרפואי בהתאם לאסדרה הישנההוותיקות שהיו בעלות רישיון לפעול בתחום הקנאביס 

כחלק מהליך הכנסת הפעילות של ו עסקההוזאת במסגרת דוח  ,"(השוויהערכת " -בסעיף זה 

 DCF-באמצעות שיטת ה הוערךהחברה הפרטית לתוך החברה הציבורית. שווי  החברה הפרטית

בשל סיכונים שונים הכרוכים  ,, וזאתובחו"ל ישראלבהיוון שונה בין הפעילות  שיעורבתוך שימוש 

 פעילויות הנ"ל. ביחס להפחתה שונים  מקדמיגם שימוש בנעשה  . בנוסף,בפעילות בתחום הקנאביס

 

, ₪מיליון  430-אשר נקבה בשווי מוערך של כהפרטית, מתוך הערכת השווי לכלל פעילות החברה 

  . נכון למועד6ביווןהפרטית יוחס לשווי הפעילות העתידית של החברה ₪ מיליון  159-סך של כ

החברה " -חתמה על מזכר הבנות להקמת חברה ייעודית ביוון )להלן הפרטית הערכת השווי, החברה 

-כ צפויה להחזיקהפרטית הייתה יחד עם שותפים ישראלים ויוונים, כאשר החברה  "(הייעודית

תפעל לקבלת הרישיונות הנדרשים לגידול, ייצור, אשר  של החברה הייעודיתמהון המניות  40%

 שיווק ומכירה של קנאביס רפואי ביוון. 

 

לפעילות עתידית  DCF-ה מבוצעת הערכת שווי באמצעות שיטת לעמדת סגל הרשות, כאשר

הערכת השווי מדובר הכנת  כאשר נכון למועדואשר טרם הוקמה בפועל,  ,ראשית דרכהב המצויה

יש לשקול בכובד הרי ש, בלבד ,ייעודיתהחברה הבהתקשרות במזכר הבנות לא מחייב להקמת 

 . ראש את סבירות האומדנים ביחס לפעילות זו ואת רכיבי הסיכון הגלומים בה

 

החברה הפרטית ביוון בו נמצאת פעילות המקדמי שבמקרה הנדון, אחד הסממנים המובהקים לשלב 

סכום של כמה עשרות ביוון השקיעה בפעילות העתידית הפרטית החברה  ,שנכון לאותו מועדהיה 

 מיליון יורו.  35-של כזו בהיקף בלבד, מתוך תכנית השקעות כוללת לפעילות  אלפי יורו

 

                                                           
 ואשר נמנית גם על החברות אשר קיבלו רישיון לריבוי ולגידול קנאביס רפואי בהתאם לאסדרה החדשה.  5
אזי  75%ולאחר מקדם הפחתה של , 40%בעתיד הוא  ר חלק החברה הצפויכאש₪, מיליארד  1.6-סך שווי הפעילות ביוון נאמד על כ 6

 ₪. מיליון  159-שווי הפעילות לפי חלקה של החברה עמד על כ
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האם כן לבחון החברה ומעריך השווי התבקשו לבחון מחדש את סבירות האומדנים ונוכח האמור, 

הסיכון הגלומים באומדנים אלו. לאחר בחינה מחודשת של הנושא, החברה שוקללו כל רכיבי 

חזיות אומדן התשקלל הסתברויות נוספות בנוגע להחליטו כי יש מקום ל מעריך השוויו

הוערכה הפעילות  ,פעילות ביוון, כאשר בהתאם לאמורבאשר ל של החברה הפרטיתהרלוונטיות 

 ביחס לשווי שנאמד קודם לכן. ₪ הנמוך בכמה עשרות מיליוני ונקבע לה שווי מעודכן מחדש ביוון 

 

 הנחת יצוא שתילים מישראל בניגוד להצעת המחליטים 

"( לאומדן שווי של חברה פרטית אשר הערכת השווי" -חברה פרסמה הערכת שווי )להלן בסעיף זה 

בסעיף זה רפואיים בארה"ב )להלן -וצרים הלאפעילות בתחום המכן ו ,יש לה פעילות ריבוי בישראל

כחלק מהליך וזאת  ,במסגרת דוח עסקה לאישור הצעה פרטית חריגה ,"(חברת פעילות הקנאביס" -

 הכנסת הפעילות.

 

, אולם ביחס למתקן הריבוי IMC-GAPתקן  נכון למועד הערכת השווי, היה לחברת פעילות הקנאביס

. במסגרת הערכת השווי, אשר במסגרת האסדרה החדשה לא היה בידה רישיון לפעול בתחום זה

נאמד שווי פעילות ייצוא השתילים מישראל לחו"ל של חברת פעילות , DCF-נעשתה לפי שיטת ה

. הערכת 40%מיליון דולר, וזאת לאחר שקלול מקדם הפחתה בסך של  6.8-סך של כעל  ,הקנאביס

אם יינתן לכך היתר. עם  ,, וזאתמישראל יתחיל ייצוא השתילים 2020כי בשנת  מדהאאף השווי 

הפעילות אשר צורף לדוח העסקה, ציינה חברת פעילות הקנאביס כי למועד מתאר זאת, במסגרת 

, צופה שלא ניתן יהיה לייצא מישראל חומר צמחי חי ובכלל זה, שתילי קנאביסהמתאר, היא 

 תרביות רקמה וכיוצא בזה. 

 

 27ר אושרה ביום יצוא הקנאביס הרפואי מישראל, אשבהקשר זה, הצעת המחליטים לאישור 

כי: "לא יאושר יצוא של חומר צמחי הניתן לריבוי )כגון: צמחים, זרעים,  הקבע 2019בינואר 

 ". (תרביות רקמה וחלקי צמח וכיוצ"בייחורים, 

 

של יצוא י להניחומעריך השווי לא ביססו את עמדתם לפיה ניתן  החברהלעמדת סגל הרשות, 

וזאת על ת פעילות הקנאביס, של חבר יםהצפויהמזומנים  םבמסגרת היוון תזרי קנאביס ישתיל

 . קנאביס ייצוא שתיליל באשראף האיסור המפורש שנקבע בהצעת המחליטים 

 

לאור האמור, החברה ומעריך השווי החליטו לבטל את שקלול האפשרות לייצוא שתילי קנאביס 

וכתוצאה מכך שווי ייתה הפחתת שווי הפעילות המוערכת, , אשר תוצאתה המחוץ לישראל

 .7הפעילות הופחת משמעותית
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  ביסוס תחזית מכירותהיעדר 

ה של יגם שוו ך, הוערלחברת פעילות הקנאביס המפורטת בסעיף הקודם שוויהת הערכבמסגרת 

 8מוצרי קנאביסבתחום שירותי מיצוי שמן קנאביס וייצור פעילות  -זו  חברה  שלפעילות נוספת 

 מיליון דולר.  42-כנאמדה בשוויה אשר  ,בקליפורניה, ארה"ב

 

מפעילות זו, הערכת השווי הניחה כי היקף ת אודות תזרים המזומנים הצפוי במסגרת ההנחו

ביחס  בשיעור של מאות אחוזיםיגדל  ,2019המכירות של פעילות הקנאביס בקליפורניה בשנת 

והן  OEMהן כתוצאה מגידול בהכנסות מפעילות לפי מודל  ,את, וז2018להיקף המכירות בשנת 

תוצאה ממכירת מוצרים חדשים של החברה. כמו כן, החברה ומעריך השווי הניחו כי היקף כ

מהיקף ההכנסות  10יותר מפי  ויהי 2021ההכנסות הצפוי של החברה הבת בקליפורניה בשנת 

של בנתח השוק  לערך 5הונח גידול של פי במסגרת השנה הטרמינלית  . בנוסף,2018בשנת  םנרשש

 . 2018ביחס לנתח השוק שהשיגה פעילות זו בקליפורניה בשנת וזאת החברה הבת בקליפורניה, 

 

הייתה שנת הפעילות  2018לטענת החברה ומעריך השווי, הגידול האמור הוא אפשרי בהינתן ששנת 

הקנאביס, בקליפורניה, כאשר הערכת השווי כללה גם מקדם המלאה הראשונה של חברת פעילות 

 ביחס לפעילות זו. 20%הפחתה של 

  

עיקר  ,2018עם זאת, במסגרת המתאר אשר צורף לדוח העסקה, ציינה החברה כי במהלך שנת 

"(, כאשר יעיקרהלקוח ה" -( היו ללקוח מרכזי אחד )להלן 90%-מכירות חברת פעילות הקנאביס )כ

, חברת פעילות הקנאביס אינה מספקת עוד שירותי ייצור ללקוח העיקרי, 2019החל מחודש ינואר 

 לאחר שהוא החל לייצר באופן עצמאי. 

 

חברת פעילות הקנאביס  מכירותלפיהם החברה ומעריך השווי  אומדנילעמדת סגל הרשות, 

להיקף  , כמו גם האומדנים בנוגע2019-ו 2018בשיעור כה משמעותי בין השנים  ובקליפורניה יגדל

ספק  יםמותיר והם ,מבוססים דייםלא היו בשנים העוקבות,  ההכנסות הצפוי בקליפורניה

 ביחס לאפשרות של חברת פעילות הקנאביס לעמוד באומדנים אלו.  משמעותי

 

זיבת הלקוח העיקרי אשר הפסיק את עמדה זו של סגל הרשות, נסמכה, בין היתר, על ע

של החברה החל מתחילת  (בפועל)על כך שהתוצאות  עם חברת פעילות הקנאביס;ההתקשרות 

לא תמכו  2019ועזיבת הלקוח המהותי ועד למועד ביצוע הערכת השווי בסוף מארס  2019שנת 

בנוסף, . החברהוכן על תחזית הגידול המשמעותית ביותר ביחס לנתח השוק של ; באומדנים הנ"ל

להבדיל מהמידע לעיל אשר ניתן במסגרת המתאר שנכלל בדוח העסקה, הערכת השווי לא התייחסה 

פעילות של מכירות היקף הבמסגרת ניתוח האומדנים בנוגע ל ,הלקוח העיקרי נו שללהשפעת אובד

 שנים העוקבות. מהלך ההקנאביס בקליפורניה ב

 

בנוגע לתחזית ההכנסות מפעילות זו  ו בחינה מחודשתלאור האמור, החברה ומעריך השווי ביצע

 .9אשר תוצאתה הייתה הפחתתה שווי הפעילות

                                                           
 . OEMבאמצעות שימוש במודל  8
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 געים למתודולוגיית הערכת השוויממצאים הנו

 הסתמכות על שיטת היוון תזרימי המזומנים חלף שווי עסקה .א

שווי , חברה אמדה את קודםהפעילות חברת הקנאביס כמתואר בסעיף במסגרת הערכת שווי של 

מיליון  100-, באופן שהשווי הכולל של הפעילות נאמד בכDCF-פעילות הקנאביס באמצעות שיטת ה

גם שווי פעילות הקנאביס, על פי העסקה חושב לצד זאת, בהערכת השווי . 31.12.2018דולר ליום 

אחרי  ,מיליון דולר 35-)שווי של כ 201810בדצמבר  האחרונה שבוצעה במניות החברה הפרטית

, שווי 11אשר שיקפו לעמדת החברה ומעריך השוויבגין סחירות ושליטה התאמות  בתוספת הכסף(

 ."(השווי המגולם במחיר העסקה המתואם" -מיליון דולר )להלן  50-פעילות של כ

 

מהותית שבוצעה עסקה כלכלית פעילות שנגזר משווי  כי לעמדתו סגל הרשות מדגיש בהקשר זה,

את  ככללמהווה  ,הערכת השוויהכנת למועד זמנים בסמיכות  ,מרצון למוכר מרצוןבין קונה בפועל, 

 . 12המדד המהימן ביותר לקביעת שווי הפעילות של אותה החברה

 

( "13תקן " -; להלן IFRS 13) 13בהרחבה בתקן דיווח כספי בינלאומי שזורים תימוכין לעמדה זו 

ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת  אשר מגדיר "שווי הוגן" כך: "המחיר שהיה מתקבל

התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה". הנה כי כן, וכפי שעולה מהוראות 

ולמעט מקרים חריגים  -, במקרים בהם נעשתה עסקה במניות החברה בהיקף שאינו זניח 13 תקן

כמפורט בהוראות  קה זושבהם לא ניתן להסתמך בצורה מהימנה על שווי הפעילות המגולם בעס

פעילות של חברת  נראה כי זו תשקף באופן המהימן והמדויק ביותר את שווי הפעילות - 13תקן 

לנוכח הקושי המשמעותי בביסוס האומדנים וההנחות אשר  ,ביתר שאת ,נכונההקנאביס. עמדה זו 

בראשית דרכו  שנמצאבתחום פעילות  DCF-השיטת  לפיעומדים בבסיס הערכות השווי אשר נעשות 

 .רגולטורית באופן מלא אשר טרם הוסדרו

 

נוכח קשיים משמעותיים שעלו בנוגע לביסוס ההנחות שנלקחו בבסיס הערכת לאור האמור, ו

החליט לבטל את הסתמכותו על  , דירקטוריון החברהDCF13-ה שיטת לפיהשווי אשר נעשתה 

לעניין קביעת  להסתמךהוא בחר , וחלף כך DCF-כפי שנעשתה באמצעות שיטת ה ,הערכת השווי

 ,חברת פעילות הקנאביסבמניות צעה ומחיר המגולם בעסקה האחרונה שבהעל  ,שווי הפעילות

 .14עילכפי שתואר ל

 

 סחירות ופרמיית שליטה-התאמות לשווי עסקה בגין פרמיית אי .ב

באמצעות פעילות הקנאביס שווי החברה אמדה כאמור את  במסגרת הערכת השווי המתוארת לעיל,

שבוצעו למחיר התאמות ה .המתואם , לצד חישוב השווי המגולם במחיר העסקהDCF-שיטת ה

או את השווי המגולם במחיר העסקה ( ואשר הביאחרי הכסף ,מיליון דולר 35-המקורי )כ העסקה

 :הן מיליון דולר 50-מתואם לסך של כה

                                                           
 התקשרות עם משקיעים לקבלת הלוואות המירות למניות חברת פעילות הקנאביס. 10
  סעיף ב' להלן.-ר' פירוט בתת 11
 (: ממצאים מתוך סקירות שנערכו על ידי סגל רשות ניירות ערך". Startupר' בהקשר זה "הערכות שווי של חברות הזנק ) 12
 "היעדר ביסוס תחזית מכירות". ,כמפורט בהרחבה לעיל תחת הכותרות: "שקלול ייצוא שתילים מישראל" וכן 13
  לעניין הקושי בביצוע ההתאמות לשווי המחיר הגלום בעסקה, ר' להלן. 14
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)העסקה אותה ביצעה חברת פעילות  12.2%-בשיעור של כ סחירות-התאמה בגין פרמיית אי .1

הקנאביס עם המשקיעים נעשתה ללא וודאות שהמניות שלה תהפוכנה סחירות, בעוד שהעסקה 

. מעריכי השווי קבעו את שיעור שבגינה מבוצעת הערכת השווי היא עם חברה ציבורית(

 ;15הסחירות שנקבעה במחקרם של סטאוט ריסיוס ורוס-ההתאמה בהתאם לפרמיית אי

עם של חברת פעילות הקנאביס )העסקה  22%-בשיעור של כ פרמיית שליטה ה בגיןהתאמ .2

שליטה, בעוד להם לא הקנתה היא ושלה מהמניות  10%-כהקצאה של הייתה כנגד  יםהמשקיע

שעסקת המיזוג בין החברה הציבורית לבין חברת פעילות הקנאביס כרוכה בהעברת השליטה 

ההתאמה שיעור  . מעריכי השווי קבעו אתיבורית(חברה הצידי בחברת פעילות הקנאביס ל

 . 200516רף הגבוה במחקרם של סוארי ובראון משנת בהתאם ל

 

לבחון בזהירות המתבקשת את היקף היה על החברה ומעריך השווי לעמדת סגל הרשות, 

 ,סחירות ופרמיית שליטה-בגין פרמיית איהערכת שווי  אנוש חברההלשווי ההתאמות הנדרשות 

 תבסס על הנימוקים המפורטים להלן:בהוזאת 

, העסקהלדוח  צורפהאשר  השוויכי הערכת  להבהיר, יש סחירות-אי פרמיית התאמת לעניין .א

עסקה מסגרת השהעניקו ב ה, אשר דווקא הם אללבעלי המניות של החברה הציבורית הופנתה

סחיר אשר רק לאחר  כס הסחיר, בעוד שהם קיבלו נכס לאאת הפלטפורמה הציבורית של הנ

ע סחירות בנוג-מקום לכלול פרמיית איספק אם בכלל היה פך לנכס סחיר. לפיכך, ההמיזוג 

 לשווי הנכס המוצע לבעלי המניות;

לנקוט עמדה בנוגע לשיעור השקלול הנאות של  שמבלי הרי, התאמת פרמיית שליטה לעניין .ב

משמעותית  ירידה חלה ,נותהאחרו בשנים שבוצעו מחקרים על בהתבסס כי נראה, זהרכיב 

של  זה דוגמתלבעלי השליטה בחברות, וזאת גם ביחס לתחום פעילות  הנזקפתבהיקף הפרמיה 

 חברת פעילות הקנאביס. 

 

סחירות ופרמיית -נוכח הספקות המשמעותיים שעלו בנוגע לשיעור ההתאמות בגין פרמיית אי

-לחזור בו מהסתמכות על שיטת הולאחר שדירקטוריון החברה בחר , לעילכמתואר  ,שליטה

DCF,  ,בחר להסתמך על השווי המגולם בעסקה הציבורית דירקטוריון החברה כמפורט בהרחבה

 36.5שווי של  הדירקטוריון בחר להסתמך על  ,)קרי זה שוויל הכל התאממבלי לבצע  ,האחרונה

 .מיליון דולר(

  

 נוגעים לנאותות הגילוי לגבי השווי שנקבעהממצאים 

 שנלקחו במסגרת הערכות שווי מהותיות היעדר גילוי מספק לביסוס הנחות  .א

 לאישורעסקה הערכת שווי לדוח של צירוף המחילה את חובת )א( לתקנות הצעה פרטית 15תקנה 

 א()15)ב( לתקנות הצעה פרטית קובעת כי חוות הדעת המנויה בתקנה 15הכנסת פעילות. תקנה 

-ב)ב( ו8גם את הפרטים לפי תקנות  ואשר מצורפת לדוח העסקה, תכלול בין השאר ,לתקנות אלה

תכלול  ,לדיווחב)ד( לתקנות הדיווח קובעת כי הערכת שווי שצורפה 8ב)ד( לתקנות הדיווח. תקנה 8

                                                           
 (. 100/89.1) 12.2%, ומכאן הפרמיה החיובית בגין הסחירות היא 10.9%סחירות על -המחקר אמד את הפרמיה השלילית בגין אי 15
  .2011היבטי שווי", רו"ח מיקי בלומנטל,  –ר' מצגת "פרמיית שליטה  16
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כל פרט אחר החשוב למשקיע כן ו ,לתקנות הדיווחאת כל העניינים שפורטו בתוספת השלישית 

הערכת שווי מסגרת לו עניינים יש להתייחס ביית לתקנות הדיווח קובעת לאסביר. התוספת השליש

שווי המצורפת הערכת קובע כי תוספת השלישית לתקנות הדיווח ל 4. סעיף 17לדיווח שצורפה

תחזיות לרבות: העובדות, ההנחות, החישובים וה תכלול פרטים הנוגעים לשיטת ההערכה, ,לדיווח

 ועוד.  המפתח שעשויים להשפיע על התחזית; ורמיג שעליהם הסתמך מעריך השווי;

 

בתחום  ,DCF-השיטת  לפיביצוע הערכת שווי עת קיים באשר סגל הרשות ער לקושי המשמעותי 

ואשר מסתמך באופן משמעותי על  ,באופן מלא ,רגולטוריתמבחינה פעילות אשר טרם הוסדר 

 שוויהשל הערכות  ןפרסומאשר נכון למועד כייצוא קנאביס רפואי מישראל, של אפשרות 

 . בפועל צואיי להתבצע החלמסמך זה, טרם פרסום נכון למועד  כמו גם, הרלוונטיות

 

כולל רכיבים הבתחום של פעילות הערכות שווי כאשר מדובר בלעמדת סגל הרשות, עם זאת, 

השפעתם האפשרית של גורמים אלו על לצד  ,מהותית ודאותו איסביבה של ב המצוייםמשמעותיים 

(, המזומנים הצפוייםתזרימי השפעה על היקפי ההיוון, השפעה על שיעור תוצאת הערכת השווי )

אודות הפרמטרים העיקריים אשר משפיעים על תוצאת הערכת  מספקי וגילמתן של חשיבות ההרי ש

  .משמעותית עוד יותר הופכת, השווי

 

התגלו יחס למספר הערכות שווי שצורפו לדוחות עסקה, ב ,שערך סגל הרשות הבדיקמסגרת הבכך, 

 נושאים הבאים:ל , הנוגעים בין היתרבהערכות השווי פערי גילוי

 

יעדר גילוי על מדינות היעד העיקריות והספציפיות אליהן מתכוונת החברה ה -צוא לחו"ל יי .1

רגולציה שחלה בכל אחת התייחסות ל לייצא קנאביס רפואי, לרבותהערכת השווי  אנוש

 בוא קנאביס רפואי לשטחן;ימהמדינות הרלוונטיות בנוגע לי

אומדנים בנוגע לכמויות המכירה של כללו אשר הערכות השווי  - גודל השוק ונתח השוק .2

גילוי מסגרת הבוזאת מבלי להתייחס  ,בתחום הקנאביס הרפואי א הערכות השווינושחברות ה

 ;וכפועל יוצא מהנחות אלהצפוי, נתח השוק או ל/הרלוונטי ולגודל השוק 

מקרים, הערכות השווי לא התייחסו להשפעה מספר ב - השפעת כניסת מתחרים לשוק .3

האפשרית של כניסת מתחרים חדשים לפעילות בתחום הקנאביס הרפואי תחת האסדרה 

 . 18החדשה

ההשקעות סך אודות מפורט גילוי לא ניתן  - היקף ההשקעות בפעילות חברת הקנאביס .4

  .הערכת השוויהכנת  למועדהחל ממועד הקמתה ועד בפעילות הקנאביס של החברה הנרכשת 

 

 רגישות מבחני .ב

ניתוח רגישות  תכלולקובע כי הערכת שווי שצורפה  הדיווח )ג( לתוספת השלישית לתקנות3סעיף 

הערכה. בהקשר זה, שבבסיס הביחס לשווי שנקבע בה, וזאת בהתאם להנחות המהותיות מאוד 

שיעור ההיוון ושיעור הצמיחה בשנה  ם דוגמתפרמטריניתוחי הרגישות מתייחסים ל ,בדרך כלל

בהתאם לנסיבות , שיקול דעתסגל הרשות מבקש להדגיש כי נדרש להפעיל , לפיכךהטרמינלית. 

                                                           
 קנות הדיווח. ב)ד( לת8בנוסף לכל פרט אחר החשוב למשקיע הסביר אשר נדרש כאמור בהתאם לתקנה  ,וזאת 17
 .בעלות רישיון לפעול בתחום הקנאביס הרפואי בישראל חוות גידול בלבד 8דרה הישנה לפיה היו וזאת בשונה מהאס 18
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. כך למשל, נדרש לבצע ניתוח רגישותנוספים גורמים  והספציפיות, על מנת לקבוע ביחס לאל

הערכות שווי בתחום הקנאביס, ראוי לכלול ניתוח רגישות אודות אומדן נתח השוק של מסגרת ב

קנאביס בפועל של סבירות ייצוא  אודותאומדן  וכן ,החברה בישראל ובשווקי היעד הרלוונטיים

רפואי מישראל, כמו גם ניתוחי רגישות נוספים ככל שהם מהותיים מאוד לביסוס ההערכה, וזאת 

 מקרה. השונות של כל מקרה ובהתאם לנסיבות 

 

בהערכת שווי לבין התממשותן  הובאועדכון על פערים משמעותיים בין תחזיות ש .ג

 בפועל

 עדכון במסגרת דוח הדירקטוריון השנתי: 

קובעת כי: "יפורטו פערים משמעותיים, אם קיימים כאלה, בין  הדיווח( לתקנות 8)ב()10תקנה 

ההנחות, האומדנים, והתחזיות המהותיים שהונחו בבסיס הערכת שווי, לרבות חוות דעת מקצועית, 

שצורפה לדיווח בשלוש השנים שקדמו לתאריך הדוח, ובין התממשותם של אלה בפועל, תוך פירוט 

ת להיווצרות פערים אלה והשפעתם על השווי שנקבע". בהתאם להוראות תקנה זו, היא חלה הסיבו

 לתקנות הצעה פרטית. 15בעת צירוף חוות דעת מקצועית לפי הוראות תקנה גם 

 

אומדנים הכי במקרים רבים יש סטיות משמעותיות בין  ,על ידי סגל הרשות עולה השבוצע המבדיק

אומדן מחיר  ,מו על ידי חברות הקנאביס הרפואי הציבוריות )למשלשנכללו בהערכות שווי שפורס

דחיית מועד תחילת היצוא(, לבין התוצאות המדווחות בפועל. בנסיבות אלה,  ,מכירה או לחלופין

את שלהן במסגרת דוח הדירקטוריון השנתי  לכלולהציבוריות על החברות סגל הרשות מדגיש כי 

בדגש על הפערים, הסיבות  ,( לתקנות הדיווח8)ב()10ה הגילוי הנדרש בהתאם להוראות תקנ

 השפעתם על השווי שנקבע.  –במקרים הרלוונטיים ו ,להיווצרות פערים אלו

 

 מכירה מחייב בהסכםמהותיים בין אומדן מחיר מכירה לבין המחיר  עדכון על פערים: 

 מוצרי קנאביס רפואיעל הסכם מחייב עם לקוח מהותי למכירה של מדווחת ציבורית חברה  ,תיםילע

לתקנות הדיווח. בחלק מהמקרים, פרטים  36וזאת בשל דרישת תקנה  "(ההסכם" -)להלן בסעיף זה 

אשר יש לו השפעה מהותית על תוצאת הערכת מאומדן שמעותית בהסכם מהווים סטייה מעיקריים 

 שווי אשר צורפה לדיווח קודם של החברה. 

 

מאומדן מחירי  נקבע בהסכם מהווה סטייה מהותיתשר מחיר המכירה אמקרים שבהם כך למשל, 

המכירה של מוצרי החברה )בין אם חברה שעוסקת בשלב הגידול ובין אם חברה שעוסקת בשלב 

העסקה לדוח  אשר ניתן לגביו גילוי במסגרת הערכת שווי אשר צורפה ,אחר בשרשרת הערך(

במסגרת הגילוי  אלו,כגון במקרים  .פעילות בתחום הקנאביס הרפואיההכנסת אישור  שפורסם לשם

גילוי גם יש לכלול  לתקנות הדיווח, 36שניתן בדיווח המיידי לפי תקנה  פו הכספי של ההסכםעל היק

בטווח של סטייה  ,מהווה סטייה מהותית )למשל הסכםהמחיר שנקבע בעל כך ש בהיר ומפורט

  במסגרת הערכת השווי. טעשרות אחוזים(, מאומדן המחיר אשר פור
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 חובת צירוף הערכת שווינוגעים להממצאים 

 חובת צירוף חוות דעת מקצועית לדוח עסקה להכנסת פעילות

קובעת כי: "אם נקבע שווי התמורה בהצעה פרטית חריגה הצעה פרטית לתקנות )א( 15תקנה 

 בהסתמך גם על חוות דעת מקצועית, תיכלל חוות הדעת בדוח". 

 

 לאישור הכנסתפרסמה דוח עסקה ציבורית באחד המקרים שנבחנו על ידי סגל הרשות, חברה 

שנערכה  "(חוות דעת ההוגנות" -)להלן  פעילות, וזאת מבלי לצרף לדוח העסקה חוות דעת הוגנות

ההתקשרות בעסקה והקצאת מניות החברה מסקנת חוות דעת ההוגנות הייתה כי . ביחס לעסקה

, בשים לב ליחס החלפת (הנרכשתהפרטית )החברה לבעלי המניות של חברת הקנאביס הרפואי 

"(, היא כדאית לבעלי המניות של החברה, וזאת ביחס לכל יחס המיזוג" -המניות בעסקה )להלן 

 אחד מהתרחישים אשר נבדקו על ידי עורך חוות דעת ההוגנות. 

 

לתקנות הצעה פרטית, היא לא נדרשה לצרף את חוות דעת  15הוראות תקנה אף  לעהחברה,  לעמדת

 לאקביעת יחס המיזוג, בעת כיוון שבמועד החתימה על ההסכם המחייב ומ ,ההוגנות לדוח העסקה

. כך, לטענת אותה חברה אותה חוות דעת הוגנותהציבורית, החברה עמדה בפני דירקטוריון 

, כאשר כל תכליתה הייתה לאשרר את יחס מכןאחר מה לנעשתה זמן חוות דעת ההוגנות  ציבורית,

המיזוג שנקבע קודם לכן על ידי הדירקטוריון, ולהניח את דעתו בנוגע להוגנות העסקה. בנוסף, 

לא עמדה בפניה הזכות לשנות את  ,חוות דעת ההוגנות הכנתנכון למועד החברה הציבורית טענה כי 

 יחס המיזוג.

  

במועד אישור ההצעה בו שלתקנות הצעה פרטית חלה מקום  15לעמדת סגל הרשות, תקנה 

ובין אם לשם אשרור המיזוג  יחסבין אם ביחס לקביעת  -התבססה קביעת שווי התמורה  הפרטית,

 על חוות דעת מקצועית.  גם -שנקבע קודם לכן במסגרת מו"מ מיזוג יחס ה

 

ההצעה  אושרהלתקנות הצעה פרטית מתייחסת למועד שבו  15עמדה זו מבוססת על כך שתקנה 

של מועד האישור הסופי של ההצעה הפרטית ול ,הפרטית בדירקטוריון החברה הציבורית, קרי

בו נחתם ההסכם המחייב. יתרה מכך, לעמדת סגל הרשות אשרור יחס מיזוג שמועד למיזוג, ולא ה

נכנס אף הוא לגדר המונח "נקבע שווי התמורה". לפיכך, החברה הציבורית  ,שנקבע קודם לכן

 האמורה.ההוגנות ת חוות דעת אנדרשה לצרף לדוח העסקה 
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