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מבנה הדיון




רקע
ה  CFOכמנהיג בארגון
ה  CFOבתהליך התכנון האסטרטגי
– דוגמאות לתהליכים אסטרטגיים  +היבטים עיקריים לטיפול ע"י ה CFO



הצורך במימון ליישום התהליך האסטרטגי
– התלבטויות עיקריות )סוג המימון ,עיתוי המימון (...



סוגי גיוסים  /הנפקות  /מקורות מימון
–
–
–
–
–
–
–

ארץ – חו"ל
הון – אג"ח
ציבורית – פרטית
הנפקת זכויות
הנפקה משולבת
השתתפות בעלי עניין
משקיעים אסטרטגיים  /פיננסיים
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רקע -אישי  +חברה









 InSightecהיא ...
מכהן בתפקיד ה  CFOשל  InSightecכ  1/2שנה.
מכהן בתפקיד  CFOכ  12שנה .מרבית התקופה בחברות שנסחרות ב
 NASDAQובישראל )דואליות(
התמחות עיקרית – גיוסי כספים ועבודה מול שוק ההון )במיוחד בארה"ב(
תפקיד בולט בעבר –  CFOשל  Tower Semiconductorבמשך כ – 6
שנים .בתקופה הזו החברה נכנסה לתוכנית השקעה של כ ,$1.5B -עם חבילת
מימון מורכבת שכללה בין היתר :קו אשראי מקונסורציום של בנקים ,מענקי
ממשלה ,משקיעים אסטרטגיים מחו"ל מהתעשייה ,משקיעים פיננסיים
מהארץ ומחו"ל ,גיוסי כספים במגוון סוגים :פרטי  /ציבורי ,ארץ  /חו"ל ,הון
 /אג"ח להמרה ,הנפקת זכויות ,ועוד.
במהלך השנים הנ"ל ,זכיתי להיות שותף בכיר בצוות שהוביל מהלכים
אסטרטגיים רבים ,וגיוסי כספים לא מעטים ,בתנאים )חיצוניים( קשים ביותר.
ב  45הדקות אשמח לחלוק עמכם את תפיסתי וניסיוני בנושא הרלוונטי.
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ה  CFOכמנהיג בארגון


ה  CFOחייב/ת למצב את עצמו/ה כמנהיג/ה )(Leader
– מודלים אחרים שהיו מקובלים בעבר של "תמיכה" או של "היסטוריון" ,אינן מתאימות
למציאות העסקית העדכנית .פונקציות אלו ואחרות יבוצעו ע"י אנשי צוותו של ה CFO









ה  CFOחייב/ת להיות חבר/ה בהנהלת החברה ,בצוות התכנון האסטרטגי
)בקביעות( ,ובכל פורום קבלת החלטות ,שיש להן משמעות )מהותית( עסקית
 /פיננסית  /משפטית  ...והחלטות רבות הנן כאלו
ה  CFOהנו/ה ה"יועץ הפיננסי" של המנכ"ל ,ושל הדירקטוריון
ה  CFOאחראי/ת של "ניהול הסיכונים" בארגון
ה  CFOהוא/היא "שר החוץ" במובנים רבים ,ואחראי/ת על הקשר עם שוק
ההון ,גורמי ממשל ,רשות לני"ע ,וגורמים רבים נוספים – בארץ ובעולם
ה  CFOאחראי/ת על פרויקט  – ("SOA“) Sarbanes Oxleyיישומו
ותפעולו השוטף ובעיקרFinancial Controls & Disclosure Control :
ה  CFOתורמ/ת לצמיחה פנימית וחיצונית של הארגון ומוביל/ה שינויים
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ה  CFOבתהליך תכנון אסטרטגי – נקודות עיקריות



ה  CFOחבר/ה קבוע/ה בצוות התכנון האסטרטגי
ה  CFOחייב/ת להיות מעורב/ת בכל תהליך אסטרטגי מתחילתו
– הצטרפות מאוחרת ,או גרוע מכך בדיעבד ,של ה  CFOלתהליך – עלולה לגרום בזבוז
זמן וכסף לארגון ,ולביצוע טעויות חמורות ,שלא תמיד ניתן לתקן אותן.








ה  CFOהנו/ה בעמדה הטובה ביותר להבין את מכלול ההיבטים הקשורים
למהלך האסטרטגי
ה  CFOהנו/ה בעמדה הטובה ביותר לבצע  -סינון ראשוני  /להגדיר את
מעטפת האפשרויות ,או במילים אחרות – לפסול רעיונות "לא אפשריים",
ובכך – לסייע למיקוד הצוות ,ולחסוך זמן יקר
ה  CFOנדרש/ת לזהות פעילויות שהכרחי לבצע לפני המהלך האסטרטגי,
לנתח את לוחות הזמנים הנגזרים )לעיתים יש לכך משמעויות מרחיקות לכת(
ומשמעויות מהותיות אחרות
ה  CFOהוא/היא היחיד/ה שמגדיר/ה "תג עלות" לכל החלטה
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היבטים רלוונטיים בתהליך אסטרטגי .דוגמא  -מיזוג  /רכישה
היבטים עיקריים שבהם מעורב  /אותם מוביל  -ה  CFOבמיזוג  /רכישה:
 תכנון המיזוג
 הצגה למועצת המנהלים וקבלת האישור
 ניהול התהליך
 בדיקת נאותות )(due-diligence
 היבטי חשבונאות
 היבטי מיסוי
 הכנת תשקיף )או מסמך דומה(
 בחירת וניהול מערך היועצים )יועצי מס ,רו"ח ,עו"ד ,בנקאי השקעות(
 Road Show
 אישורים מ :רשות ני"ע ,מס הכנסה ,ממונה על הגבלים ,מדען ראשי ,מרכז
השקעות ,ועוד
 עסקאות עם "צדדים קשורים" )(related parties
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היבטים רלוונטיים בתהליך אסטרטגי .דוגמא – הנפקה  /גיוס
היבטים עיקריים שבהם מעורב  /אותם מוביל  -ה  CFOבהנפקה  /גיוס:
 תכנון ההנפקה  /הגיוס
 הצגה למועצת המנהלים וקבלת האישור
 ניהול התהליך
 בדיקת נאותות )(due-diligence
 היבטי חשבונאות
 היבטי מיסוי
 הכנת תשקיף )או מסמך דומה(
 בחירת וניהול מערך היועצים )יועצי מס ,רו"ח ,עו"ד ,בנקאי השקעות(
 Road Show
 אישורים מ :רשות ני"ע ,מס הכנסה ,ממונה על הגבלים ,מדען ראשי ,מרכז
השקעות ,ועוד
 עסקאות עם "צדדים קשורים" )(related parties
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ה  CFOבתהליך תכנון אסטרטגי – נקודות נוספות


ניתוח ההיבטים הרלוונטיים )יתרונות וחסרונות עיקריים( לגורמים העיקריים
המעורבים :בעלי עניין ,בעלי מניות ,דירקטוריון ,הנהלה ,עובדים
– דגש על זיהוי מוקדם של בעיות עיקריות ומציאת פתרונות )יצירתיים(











הצגת העסקה למקבלי ההחלטות
שותפות בהחלטות Go / No Go -
ניתוח העוצמה הפיננסית של החברה/חברות הרלוונטיות
הערכה ראשונית של השווי )בהנפקה  /במיזוג(
הערכה ראשונית של לוחות-זמנים
בדיקת התכנות פיננסית  /מימונית )פרוט בהמשך(
הכנת תוכנית עסקית )) - (business planפרוט בהמשך(
הכנת תוכניות גיבוי )פיננסיות(
ניתוח סיכונים עיקריים
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ה  CFOבתהליך תכנון אסטרטגי – נקודות נוספות  -המשך


ניתוח מחסומים וחסמים:
– רגולציה ,בטחוני ,הון ,השקעות ,עלויות החלפת מוצר ,ועוד
– דגש על זיהוי מוקדם של בעיות עיקריות ומציאת פתרונות )או "הבנה" שאין פתרון
סביר(



IP
– ניתוח יכולת לפעול בהיבט IP



שוק
– ניתוח יכולת )ורצון( מתחרים גדולים "לדחוק" אותך "מהתחום"
« האם החברה צפויה לעבור סף גודל מסוים ,ובכך להוות איום למתחרים גדולים
– ניתוח עלויות נוספות – על מנת לכבוש נתח שוק
– ניתוח משבר – בניסיון הפריצה לשוק  +תוכנית גיבוי  +תכנון גיוס כספים מבעוד מועד



ניתוח  trade-offבין טווח קצר וטווח ארוך
– דוגמא" השקעת  R&Dתכביד על הטווח הקצר ,אך תסייע להצלחה בטווח הארוך




ניתוח השקעות נדרשות
ניתוח הון חוזר נדרש
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גם חזון – דורש ממון




במרבית המקרים  -מהלך אסטרטגי – דורש פתרון מימוני
על מנת למפות את צרכי המימון – כולל ההיקף וציר הזמן  -יש להכין תוכנית
עסקית ,כולל תוכנית פיננסית – הנגזרת מהתוכנית הכללית
תוכנית עסקית  -דגשים עיקריים  /דברים שנוטים לשכוח
–

–
–
–
–



 P&Lהוא הדו"ח היותר מוכר למנהלים ללא רקע פיננסי ,אבל
« CASH IS THE KING
« תוכנית ללא תזרים מזומנים )ומאזן( אינה מאפשרת ניתוח רציני ומקיף
הכרחי לעשות ניתוח רגישות  /ניתוח גמישות
הכרחי להכין תוכנית גיבוי פיננסי – למקרה שיסתבר ש" -החיים שונים מה “excel
לא יתכן שתוכנית עסקית ל  10שנים – תהיה ללא משברים ,כאשר בענף בו אנו פועלים
– יש משבר פעם ב  4שנים בממוצע) .אגב – ב  excelזה יעבוד מצוין!(
יש לזהות – נקודות החלטה  /נקודות אל-חזור
« דוגמא :הוצאת הזמנות  /התחייבויות – בהיקף מהותי ,בתנאי של התקשרויות עם לקוחות

התוכנית העסקית – פיננסית הנה הכלי הניהולי העיקרי ,המשקף תמונה
כוללת )אינטגרטיבית( ,ומאפשר לקבל החלטה ואח"כ  -לעקוב אחר התוכנית
– תכנון מול ביצוע – בכל הפרמטרים העיקריים
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גיוס מקורות – למימון התוכנית האסטרטגי



לאחר שהכנו את התוכנית העסקית ,כולל הפרק הפיננסי – ניתן לנתח ,בקלות
יחסית ,את צרכי המימון – לאורך ציר הזמן
בשלב זה – נדרש/ת ה  CFOלנתח מספר היבטים שבסופם ימליץ על תוכנית
המימון:
–
–
–
–
–
–





האם לגייס את כל הסכום מראש או לגייס אותו לשיעורין
האם לבצע גיוס פרטי או ציבורי
האם לגייס הון או חוב
האם לגייס )גם  /רק( מבעלי עניין או מצדדים בלתי קשורים
האם לגייס ממשקיע אסטרטגי או משקיע פיננסי
האם לגייס בארץ או בחו"ל

מיותר לציין כי אין תשובה אחת נכונה ויש לבחון את מכלול השיקולים,
להתייחס למאפיינים של המהלך האסטרטגי הספציפי שאותו אנו שוקלים
לבצע
בשקפים הבאים נבחן – מספר שיקולים עיקריים בין החלופות השונות
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סוגי גיוסים  /הנפקות  /מקורות מימון  -עיקריים
נקודות החלטה עיקריות:
 הנפקה בארץ – הנפקה בחו"ל
 הנפקת הון – הנפקת אג"ח להמרה
 הנפקה ציבורית  -הנפקה פרטית
 הנפקת זכויות
 הנפקה משולבת
 השתתפות של בעלי עניין
 השקעה ע"י משקיעים אסטרטגיים
 עיתוי הגיוס/ים )ומקורות מימון חליפיים – למקרה של עיכוב(
 תחזית לגיוסים עתידיים )משמעויות לגיוס נוכחי(
 תזרים מזומנים – גם זו אפשרות!


כלל ברזל :מגייסים כשאפשר  -לא כשצריך
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הנפקה בארץ – הנפקה בחו"ל
אפיון

הנפקה בארץ

הנפקה בחו"ל

עלות ) %מגיוס(

נמוכה יחסית

גבוהה יחסית

היקף

נמוך יחסית

גבוה יחסית

פתיחות למרכיבים מיוחדים
)עסקאות "לא קלאסיות"(

רבה

נמוכה

כמות והיקף משקיעים

מוגבלת

"אינסופית"

סיקור ע"י אנליסטים

בדר"כ לפי גיאוגרפיה
)מבינים מעט בהרבה
תחומים(

בדר"כ ממוקד – תעשייה
)מומחים בתחום אחד(

סביבה רגולטיבית

פחות מכביד

מכביד מאד )ארה"ב( עם כי
יש הקלות לחב' זרות

עלות "תחזוקה שוטפת"

נמוכה יחסית

גבוהה יחסית
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הנפקת הון – הנפקת אג"ח להמרה
אפיון
דילול

הנפקת הון

הנפקת אג"ח להמרה

מיידי ובמחיר מניה יותר נמוך דחוי ובמחיר מניה יותר גבוה

השפעה על מאזן

חיובי – מחזק מבנה הון

מגדיל חוב  /מינוף

סיקור ע"י אנליסטים
)ארה"ב( מחברות החיתום

מובטח

לא מובטח

סחירות מניה

שיפור מיידי

שיפור עתידי אם וכאשר
תבוצע המרה

משקיע טיפוסי

משקיע לפי הערכתו את
הסיכון  /סיכוי הטמון בחברה

מהירות התהליך

איטי יחסית
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בדר"כ  -משקיע "טכני"
מחפש "מרווח  -ללא סיכון"
מהיר יחסית

הנפקת הון – הנפקת אג"ח להמרה  -המשך
שיקולים עיקריים נוספים – אם בוחרים ב אג"ח להמרה:
 בדר"כ התחזית היא שהאג"ח יומר להון .אולם ...
– יתכן שהאג"ח לא יומר =< נדרשת "תוכנית גיבוי" שתאפשר החזר החוב
– דוגמא למקרה  /תרחיש – שהסתיים ב "כישלון עסקי"



מאפשר )בדר"כ( גיוס חוב בעלות נמוכה מזו של קו אשראי בנקאי ,כיוון
שהמשקיע מקבל בנוסף לריבית אופציית המרה
יש לוודא בקיאות במרכיבי האג"ח
– דוגמאות :אופציות  putו  ,callפדיון מוקדם ,תקופת האג"ח ,מנגנון התאמת מחיר ,ועוד
– תנאים אלו יכולים להיות ההבדל בין הנפקה מוצלחת למגבלה קשה על פעילות החברה
וגיוסים עתידיים
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הנפקה ציבורית – הנפקה פרטית
אפיון

הנפקה ציבורית

הנפקה פרטית

היקף

גבוה יחסית

נמוך יחסית

תשקיף

מאד ארוך ומקיף

קצר יותר .שונה – פר מקרה

סיקור ע"י אנליסטים

מובטח )בגיוס הון(

לא מובטח

סחירות מניה

שיפור מיידי

תנאים מיוחדים

אין

עלות

גבוהה יחסית

שיפור עתידי לאחר רישום
מניות למסחר
בדר"כ ידרשו המשקיעים
תנאים מועדפים
נמוכה יחסית

דיווח אחרי העסקה

רחב היקף ,מדי רבעון
ובאירועים נוספים

אם החברה פרטית – אין
חובת דיווח )חיצונית(
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הנפקת זכויות









יותר פופולרית בישראל מאשר בארה"ב
בארה"ב נתפסת בדר"כ כסימן חולשה
מבוצעת בדר"כ ב  discountמהותי למחיר השוק )לא תמיד(
במקרה שיש מספר בעלי מניות המהווים  %מהותי מהבעלות על החברה
ושידוע מראש כי בכוונתם להשתתף =< סכום מינימום מובטח )אין סיכון(
=< במקרה כזה יש יתרון למנגנון זה
מנגנון "הוגן" – אפשרות לכל בעלי המניות להשתתף .מחליש טענות
פוטנציאליות ,לגבי דילול יתר ו  /או תנאים עודפים לבעלי המניות הגדולים
משמש לעיתים כמנגנון המאפשר השתתפות בעלי עניין – ללא צורך
באישורים מפליגים
ניתן לבצע בשילוב עם עסקה פרטית עם צד ג' – בלתי תלוי על-מנת לייצר
"עוגן" של "שווי הוגן  /תנאי שוק"  -שלפיהם תבוצע הנפקת הזכויות
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הנפקה משולבת




לעיתים נכון לשלב בין מספר מרכיבים כדי להשיג את יעד המימון בצורה
מיטבית
מספר הדוגמות לשילוב אפשרי ,הנו רב מאד .להלן התייחסות לכמה מהן
הנפקת הון והנפקת אג"ח להמרה – במקביל
– יתרון – מאפשר להגדיל היקף גיוס
– חסרון  -מחייב התמודדות עם  2סוגי משקיעים  /קהלי יעד בעלי נקודות הסתכלות שונות,
במקביל



בעלי עניין משתתפים בהנפקת הון ציבורית
– חיובי – מגדיל היקף .משדר אימון לציבור )"אם בעלי עניין משקיעים – הם וודאי יודעים
מידע חיובי אודות החברה"(



הנפקת הון פרטית עם צד ג' ,כעוגן להנפקת זכויות
– המחיר  /תנאים – נקבעים בתנאי שוק
– חיובי – מונע טענות מצד "המיעוט" ,במקרה ורק בעלי המניות הגדולים משתתפים
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השתתפות בעלי עניין







ברמה העסקית – השקעה נוספת של בעלי מניות קיימים  ,הנה חיובית ומעבר
לקבלת ההון הנוסף ,משדרת מסר חיובי למשקיעים ...
קיימת רגישות רבה לנושא התנאים של ההשקעה ,בפרט לאחר השערוריות
שנחשפו בשנים האחרונות )בעיקר בארה"ב(
בישראל קיימת רגישות רבה במיוחד לנושא ,עקב ה "ריכוזיות" המאפיינת
את השוק הישראלי )מספר משפחות מאד דומיננטיות(
עקב כך נדרש גילוי נאות ומפורט ,וכן נדרשים אישורים רבים :וועדת
ביקורת ,דירקטוריון ,אסיפת בעלי מניות ,ועוד – לקיום עסקה כנ"ל .אישורים
אלו דורשים זמן רב ,שלעיתים הנו קריטי ולעיתים אף יש קושי להשיג אותם.
פתרונות אפשריים להתמודד עם הקשיים הנ"ל הנם בין היתר:
– הנפקת זכויות – אפשרות שווה לכולם
– "עוגן" לתנאים מול "משקיע בלתי תלוי"
– קבלת "הערכת שווי" )בעייתי(
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השקעה ע"י משקיעים אסטרטגיים



השקעה ע"י משקיעים אסטרטגיים שונה מאד מהשקעה ע"י משקיעים
פיננסיים
יתרונות עיקריים
– במרבית המקרים עניינם בשיתוף פעולה ארוך-טווח עם החברה
– הם יוסיפו ערך מעבר להשקעה הפיננסית .דוגמאות :לקוח ,ספק ,חברה מתמזגת ,חברה
רוכשת ,מוצרים משלימים ,שוק משלים IP ,שמאפשר ...



חסרונות עיקריים
–
–
–
–

ההסכמים עמם ייקחו יותר זמן )כי יש חוזים נוספים מעבר לחוזה ההשקעה(
הם יבקשו נציגות בדירקטוריון )יכול לעיתים להוות יתרון(
הם יבקשו תנאי השקעה משופרים ביחס למשקיע פיננסי ,בטענה שהם מביאים ערך מוסך
מעבר להשקעה
הם יבקשו "הגנות" ) (ratchetביחס לגיוסים הבאים במידה ויהיו
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עיתוי גיוס המקורות


השווקים הפיננסיים כיום הנם דינמיים ו "חלונות הזדמנות" נפתחים ונסגרים
במהירות =< יש לבצע הכנות שיאפשרו להגיב במהירות להזדמנויות גיוס
– אחד מכלי העזר הפופולריים  -ליכולת תגובה מהירה ,הנו – תשקיף מדף )(shelf





במידה ובעת בחינת הגיוס – הסנטימנט בשוק ההון הנו "שלילי" ,סביר כי
הגיוס יבוצע לפי שווי נמוך יחסית ,או  -בתנאים מסחריים נחותים )ריבית,
שער המרה ,discount ,וכו'(
במקרים אלו יש לשקול לדחות את הגיוס ובמידת האפשר לבצע פתרון מימוני
חליפי ,כגון:
– קבלת מקדמות מלקוחות ,הארכת אשראי ספקים ,מכירת אחזקות בחברות מוחזקות,
ביצוע  Leasingבמקום רכישה ,וכו'
– מקורות אלו אינם מדללים ומאפשרים לעיתים גישור זמני עד ששוק ההון מתאושש



באם המהלך האסטרטגי הוא פרויקט בעל צרכי מימון מוגדרים היטב – ניתן
לגייס מראש ועל-ידי כך להסיר את הסיכון הפיננסי  -מחד ,אך לדלל את בעלי
המניות בשווי נמוך יחסית ,או "לגייס בשלבים" תוך הערכה שהדילול יבוצע
בשווי יותר נוח ,אך תוך לקיחת סיכון.
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צפי לגיוסים נוספים






כאשר שוקלים את סוג הגיוס ואת התנאים המסחריים הנלווים יש משמעות
רבה לשאלה – האם על-פי התחזית העסקית של החברה – ידרשו גיוסים
נוספים בשנה  /שנתיים הקרובות.
מספר דגשים:
רצוי לתכנן את כל שלבי תוכנית המימון )למרות שברור שיהיו שינויים(
אם לא נדרש מימון נוסף בעתיד הקרוב )=< אין חשש מדילול נוסף(
– =< ניתן לגייס יותר  /בתנאים יותר טובים



אם כן נדרש מימון נוסף בעתיד הקרוב
– עלול להרתיע משקיעים מסוימים =< דורש מודעות והצעות לפתרון
– בסוגי הנפקות מסוימים  -יתכנו דרישות מצד המשקיעים בסיבוב זה – להתאמת מחיר
– יש להשתדל להימנע מ "תנאי" שלא יאפשר עליית מחיר מניה ויקשה על ה "סיבובים"
הבאים )כגון(ratchet :
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