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פרוטוקול מפגש  CFOsבחברות טכנולוגיות בשיתוף ארנסט אנד יאנג ישראל
ובאירוח הבורסה לניירות ערך

יוסי ביינארט ,מנכ"ל הבורסה לניירות ערך
בזמן האחרון אנחנו רואים הרבה חברות שכשהן צריכות לעשות את הצעד הבא הן הופכות
לציבוריות ,וזה בהחלט צעד דרסטי ,ואנחנו נשמח לשכנע אותן שאנחנו הבית הנכון לכן .אני מאמין
שאם נעשה מהלכים נכונים וניצור מוצר הנפקה טוב והולם ושירותים נוספים לחברות צעירות כמו
אנליזה וקשרי משקיעים ונלווה אותן בתהליך הלא פשוט עם הרגולציה והרשויות – נצליח לעניין
מספיק חברות שיבואו .זו המשימה שלנו ולכם יש חלק בזה .בעיני זו גם משימה לאומית חשובה .יש
בארץ השקעה לא קטנה בחינוך ,באוניברסיטאות ,בביטחון ,ואז חברות מוקמות ,מגיעות לגודל מסוים
ונמ כרות .לדעתי אנו צריכים לעשות הכל כדי שחברות יגיעו לגודל משמעותי אמיתי .לא צריך למכור
חברה כדי למצוא מקורות מימון טובים .אם שוק ההון יהיה משוכלל ,בריא ומעניין ,זה ייצור מקומות
עבודה ,יקטין פערים.
נגה קינן ,יו"ר פורום CFO
תודתנו לבורסה על שיתוף הפעולה – אנחנו אוהבים לבוא לפה .זו הפעם האחרונה שאנחנו
מתארחים פה ,לפני המשכן החדש של הבורסה .שוק הון בריא וחזק ובורסה משגשגת הוא אינטרס
של כלל המשק הישראלי וה CFO-במיוחד ,והצלחת הבורסה היא הצלחת כולנו באופן חד משמעי.
אנחנו יושבים עם מנהלי הבורסה בדיאלוג איך לייצר סביבה רגולטורית תומכת .העובדה שהבורסה
רואה לעצמה חובה להיות שם ולעבוד לקראת השינויים הנדרשים היא בשורה טובה וחשובה למשק.
אנחנו מקדמים בברכה את כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש.

רן ששון  CFOויזיוניקס  -המדריך לרכישת חברה במצוקה
אלו שיקולים צריך לקחת בחשבון ומה הם כללי הברזל ברכישת חברה במצוקה? רן ששון CFO ,של
חברת ויזיוניקס ,הציג במפגש טכנולוגיות של פורום  CFOאת המסקנות שלו בנושא
רכישת חברה במצוקה מציבה בפני החברה הרוכשת אתגרים רבים כאשר ל CFO-יש תפקיד מרכזי
בתהליך רכישה כזה .רן ששון CFO ,של חברת ויזיוניקס ,הציג בפני המשתתפים במפגש טכנולוגיות
של פורום  ,CFOאת האתגרים שבהליך רכישה מורכב.
חברת ויזיוניקס פועלת בתחום ציוד רפואי לרפואת עיניים ועוסקת בפיתוח מכשירים שמאבחנים
מחלות ומאתרים ליקויי ראיה" .אנחנו פועלים מאז שנת  .2991התחלנו כחברת חממה .במשך חמש
שנים היינו חברה ציבורית בגרמניה וב 1002-ניצלנו הזדמנות לרכישה של החברה והפיכתה לחברה
פרטית .היינו בעלים של החברה וזה עזר לנו מאד בתהליך הרכישה" ,מספר ששון.
יעד הרכישה היה חברה צרפתית המייצרת ציוד שאינו מתחרה במוצרים של ויזיוניקס ,אלא משלים
להם .ששון" :זו חברה שעברה טלטלה קשה במשבר של  1002ונחתכה במכירות בשליש .היו לה
בעיות ניהוליות ומינוף גבוה מאד .לעומתה ,היינו חברה קטנה עם מחזור מכירות של כרבע ,לא
ממונפים ורווחיים .התחלנו את תהליך הרכישה בסוף  1009ובאמצע  1020הפכנו להיות הבעלים
במחיר נמוך מאוד ,אך נדרשנו להשקעה רבה בארגון מחדש".
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לדבריו ,אלמנט הזמן ברכישת חברה במצוקה הוא משמעותי מאד" :החברה הפסידה כסף בכל
חודש ,הפסיקה לשלם את התשלומים לבנקים ,עכבה משכורות ותשלומים סוציאליים והזמן רץ.
נדרשנו להחליט האם לרכוש אותה כעסק חי או לרכוש אותה אחרי זמן מה מכונס בחלקיה .העדפנו
להמשיך בתהליך כדי לשלוט טוב יותר במתרחש .כל סביבת העסקים של החברה היתה בצרה.
מנגד ,גם בעלי המניות שלנו והבנקים שלנו היו לחוצים .החלטנו לממן את הרכישה במזומן".
הוא מסביר כי האתגרים העיקריים היו ארגון מחדש של החוב ,גיוס כסף ,ובניית תכנית עסקית" :אני
ממליץ להתמקד בנושאים המהותיים .למשל ,החלטנו לא להתמקד בכוח אדם וזה התברר כטעות
חלקית .בנוסף ,היה צורך להתמקד בסיכונים הצפויים ולהיות שמרניים בבחינה של הנכסים
הפוטנציאליים שישמשו אותנו לאחר הרכישה .רצינו לגייס כמה שיותר כספים ,אבל נתקלנו בלחצים
מצד המשקיעים והשותפים הפיננסיים שלנו שרצו שניקח חלק מהכסף כהלוואה .בעיני מינוף צריך
להיות עד  10%על הון של  .60%ניסינו ללכת באמצע ולקחת אג"ח להמרה שבסופו של דבר קצת
העיק עלינו .יש תהליך של אמון עם השותפים הפיננסיים ,משקיעים ובנקים ,בלעדיו אי אפשר היה
לעשות את זה.
"שאפנו להגיע למחיקה מקסימלית של חובות החברה ,אך כיון שלקחנו אותה כעסק חי זה היה יותר
בעייתי .החברה עבדה עם  29בנקים מחמש מדינות .לקחנו יועץ צרפתי אבל היתרון המשמעותי היה
השיחות שלנו עם הבנקים .חתכנו  10%מהחוב .בדיעבד אני חושב שהיינו צריכים להיות קשוחים
יותר מול הבנק ים .חלק מהחוב לא חתכנו אלא רק דחינו את התשלומים בשנתיים שלוש .גם אם לא
חותכים או דוחים ,אני ממליץ לשריין עם הבנקים לגבי קווי האשראי של ההון החוזר לא לגעת בהם
לפחות לשנתיים .החברה לא יכולה להרשות לעצמה את הרעשים האלה".
לחסום את הדימום
גם תכנית הארגון מחדש דרשה השקעה רבה .ששון" :בחנו את הרווחיות של כל חברה בנפרד ,לזה
הוספנו ניתוח של מה צריכה להיות התרומה לארגון של החברות האלה .הניתוח המשותף הזה שינה
את הבחינה והציף טריטוריה אחת (אנגליה) כבעייתית – החלטנו לסגור את החברה".
לדבריו ,גם התהליך של האיחוד לאחר המיזוג חייב את החברה בתכניות עבודה מסודרות מאד
מראש לכל רמות הארגון" .קשה לעשות תכניות כאלה לבד .אנחנו עבדנו עם  .PWCככל שתהיו
מוכנים עם תכניות מפורטות מראש ,הכל יהיה קל יותר ,עד רמת התכנית להעברת מחסן מסוים
ממדינה למדינה" ,הוא אומר.
אתגר נוסף היה השליטה בהוצאות הכסף של הארגון בכדי לחסום את הדימום" .המטרה היתה
ברורה שהארגון ירגיש שיש לו בעלים חדש שנחוש לעשות שינוי" ,הוא מסביר" .בשבועות הראשונים
ביקרנו מיידית בכל האתרים ,בכדי להכיר ולחזק את הקשר האישי ולהבין איך החברה עובדת.
בביקור בשבוע השני בספרד למשל ,שאלתי על תהליך אישור ההוצאות ,ה CFO-המקומי גמגם כי
התברר שהמנכ"ל לוקח הוצאות אישיות .מיד פיטרנו אותו.
"חיוני גם להכיר את כל הבנקים והקשרים איתם מיד ,ולהעביר הכל לשתי חתימות ,שאחת מהן היא
שלי כ . CFO-המון הוצאות מיותרות נמנעו מיד בהתחלה .ביטלנו את כרטיסי האשראי וכל התחייבות
פיננסית נדרשה לעבור דרכי .לכל דבר כזה כתבנו נוהל מסודר ,ולפעמים גילינו לאחר מכן שלא הכל
ישים ,למשל התאמת בנקים מכל חברה בסוף כל חודש".
ששון מספר כי דווקא בגרמניה נתקלה החברה בבעיות " :צמצמנו את אתרי הייצור הכפולים (מול
צרפת) .החלטנו לסגור את המפעל למכור את הקניין הרוחני ,לפטר  20עובדים ולמכור נכס נדל"ן.
ההתמודדות עם העובדים היתה קשה כי בחוק הגרמני כמעט בלתי אפשרי לפטר ללא הסכמה של
העובדים  .זה היה ארוך יותר ויקר יותר ודווקא במקרה של גרמניה ,בה התהליך היה מהותי לא עשינו
ניתוח רגישות ממוקד וזה העיק על צרכי המזומנים שלנו".
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כיום החברה הממוזגת פועלת יפה כאשר המכירות המשותפות בסוף  1022עומדות על סך של מעל
 00מליון אירו.
לסיום ,מציין ששון כי מהתהליך הזה עולות שלוש מסקנות מרכזיות:
 .2מה שלא עושים מיד ,יעלה יותר כסף כשתגיעו אליו
 .1יש לבצע ניתוחי רגישות על הכל
 .2פחות מינוף ורזרבות רבות יותר של מזומן (מעל )20%
"ישנן עליות ומורדות אבל בסך הכל צריך ליהנות מהתהליך .היום אנחנו מוכנים להתפתח ולבצע
רכישות חדשות וגם כצוות ניהולי שהתרחב אנחנו יכולים לעמוד בפני אתגרים משמעותיים" ,הוא
מסכם.

חני שטרית בך ,מנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך
בבורסה יש היום  122חברות ,כ 20%-הן היי טק ,תכנה ,אינטרנט ,תקשורת ,אלקטרוניקה
ואופטיקה ,ביוטק ועוד ועוד .אנחנו בורסה קטנה שרוצה להתמקד בהיי טק .אנחנו יודעים לגדל
חברות .אם נסתכל על קמהדע ,אבוג'ן ומזור שהתחילו כאן ,גייסו  12-10מיליון  ,₪שווי שוק של כ-
 200מיליון  ₪וב , 1022-אחרי שצברו ניסיון ,הגיעו לשווי שוק של כמעט מיליארד  .₪היום הן ב2.1-
מיליארד  .₪עדיין שיעור המסחר הוא משמעותי 01% ,בקמהדע .הציבור כאן מאמין בחברות האלה.
כשקורה משהו בחו"ל ,אפילו בטבע הגדולה ,האמריקאים זורקים את המניה ואנחנו סופגים וממתנים
את ירידות השערים.
הבורסה מאפשרת הקלות ברישום לחברות מו"פ  -כדי להיכנס נדרש גיוס של  26מיליון  ₪בלבד,
מפתחים כאן מדדים ,לאחרונה מדד טק-עילית לחברות קצת גדולות יותר של  100מיליון  ₪שווי שוק.
מדד נפרד לחברות ביומד ,שוק נפרד לתעודות סל המשקיעות בחברות האלה ומציף להן ערך
באמצעות הציבור שקונה אותן בעקיפין.
הבורסה יוזמת קורסי אנליסטים כדי לאפשר הכרה טובה של השוק והחברות .אנחנו מנסים להביא
את החברות להציג בפני מוסדיים זרים אמריקאים בנסד"ק – והם נכנסו אח"כ כמשקיעים לחברות
שלנו.
בעניינו זה לא מספיק .הבורסה עם הרשות לני"ע הגישה לפני כמה חודשים את המלצותיה בנושא של
חברות מו"פ  ,ובתאום עם שאר הרגולטורים (משרד האוצר ,משרד המשפטים וכו') פועלת למימושן
בכמה רמות:
.2

.1
.2
.1

תמחור נכון של השוק כדי שיהיה כדאי לחברות לבוא ,זאת ע"י:
 .aאנליזה לחברות היי טק ,שהבורסה עצמה תייצר באמצעות חברת מחקר שתפעל
בתוך הבורסה ,כולל עדכון של  1פעמים בשנה.
 .bיצירת מדד היי טק ישראלי עם עורך מדדים בינלאומיים – כל הישראליות הנסחרות
בחו"ל וכל הנסחרות בארץ .להביא את ה STARTUP NATION-במדד אחד.
 .cעידוד הקמת קרנות הון סיכון נסחרות ,ע"י קרן נאמנות סגורה שתוכל להשקיע
 20%-20%גם בחברות פרטיות ,לא נסחרות.
דיווח באנגלית בלבד ,כמו הדואליות.
דיווח כספי לפי US GAAP
הקלות במיסוי למשקיעים ויזמים בהנפקות היי טק:
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 .aבכל הנפקה של חברת היי טק ,עלות הרכישה למשקיע עד  2מיליון  ₪תוכר
כהוצאה כנגד כל רווח הון מחברה אחרת.
 .bהקלות ליזמים (יחידים בעלי שליטה) – בעת מימוש אופציות שהתקבלו טרם
הרישום – ניכוי מס על עליית הערך בגובה הוני ולא שולי.
אנחנו פועלים גם לפתרונות מימון חוץ בורסאיים ,רשות ני"ע יצרה חקיקה ייעודית למימון המונים ,עד
 1מיליון  ,₪עם אישור המדע"ר ,בחובות דיווח של חברה פרטית ,הצגת תכנית עסקית .כמו כן פועלים
להקמת מועדוני משקיעים מתוחכמים – לפנות לאנג'לים רבים ולא פניה פרטנית.

חדשנות זהו שם המשחק או מהיכן הגיע הסטארט אפ הזה?!
גיא דנציג ,משנה למנכ"ל ,נס טכנולוגיות
מספרים על סטארטאפ ששני תוכניתנים מבקשים לצאת לחופשה .המנכ"ל לא מאשר .למחרת אחד
מהם פותח את התקרה ,ונתלה עם הראש למטה .הוא אומר "אני מנורה" .המנכ"ל אומר לו "נראה לי
שאתה צריך חופשה" .אורז והולך .רוצה המנכ"ל לצאת ,השני גם הולך" ,אדון מנכ"ל אני לא נשאר
לעבוד בחושך".
הגבינה של כולם זזה .אז למה לדבר על זה? כי גדולים ורבים לא עושות מספיק ולא מבינות .נוקיה
למשל .נרדמה בשמירה UNITED .רכשה לפני כמה שנים את קונטיננטל .קודאק?! מי מכיר?! ג'ילט –
אסטרטגיה שיווקית מרתקת .הם הבינו שחייבים להדביק את המתחרים .לפני שמתחרה שלה מוציא
מוצר חדש מתחרה ,היא עושה את הקניבליזם לעצמה .אפל וגוגל .לפני  20שנים הייתי שואל עליהן
בחברת טלפון??? יותר הגיוני לזכות בלוטו...
אתגרי השוק – הכי חשוב  -היחסים עם הלקוחות ,יעילות ו ,ROI-חדשנות היא כבר לא רק
בטכנולוגיה ,ה IT-כשותף עסקי קריטי ( ITשלא מביא ערך עסקי – לא שווה כלום) וכמובן הזמן לשוק.
ההיסטוריה – מיינפריים ,פעם חשבו שיש שוק עולמי לחמישה מחשבים ...מחשבים אישיים – ביל
גייטס חשב ש K610-מספיק לכל אחד .באינטרנט – הכל משתנה כל שניה .אף אחד לא מבין את
העוצמה בכלל .אנחנו הולכים לעולמות שלא ניתן לתאר אותם.
במובייל – הילדים שלנו בגיל  20כבר עם טלפון אחרי לחצים קשים .הגדולים כבר החלפנו להם
פעמיים את הסמרטפון.
ענן – התחזית אומרת ש 120-מיליארד יושקעו במיחשוב ענן ב.1026-
 – THE INTERNET OF THINGSעולם חדש מגיע .אחד הסטארטאפים המבטיחים ביותר – עושה
מדבקה לגוף שתדבר עם הסלולרי וכל פעם שאקח כדור ,הוא ישדר סיגנל למדבקה ,לטלפון ומשם
לאינטרנט ואפשר יהיה לעקוב אחרי צריכת תרופות .חדשנות בשירות הרפואה המניעתית.
בסוף ,הכל ביזנס .אפליקציות ,זה כבר לא רק משחקים .כל הארגונים נכנסים לאפליקציות .בפייסבוק
יש חטיבה שמטרתה לייצר עוד מכשירים בעולם (לפטופ ,מובייל ,טבלט) כי ברור שאם יש לך מכשיר,
יהיה לך פייסבוק .כל דבר המבחן שלו הוא שיפור הביזנס.
 SEOהוא המלך – איך להית מדורג במקום הראשון בכל מנועי החיפוש המובילים .גוגל חייבת להענות
לבקשות של אנשים שלא להציג מידע שמישהו מבקש להסיר מתוצאות החיפוש.
 – AGILITYחברה בתל אביב הקימו קבוצות לפי אזורי מגורים לחיפוש חניה ...סודהסטרים – מהפך
חדשני מדהים ממשהו מיושן לסודה בתוך התמי.1
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ה CIO-לא לבד .יותר ויותר תקציבי טכנולוגיה בכלל לא אצל מנהל המיחשוב .הם מפוזרים בכל חדר
ההנהלה.
חווית המשתמש – נגמרה .היום אנחנו מדברים על המסע של הלקוח .חווית הלקוח .בנק לאומי עשה
את הצ'ק הסרוק בטלפון להפקדה .מדהים .האפליקציות של הבנקים מדהימות .אנחנו רוצים לגשת
לכל ספק מכל מקום באותו אופן.
השורה התחתונה – לייצר ערך ועסקים .כמו תנועה על מדרגות נעות למעלה שאתה יורד בהן.
במינימום אתה נשאר במקום .כדי להתקדם בשוק החברה צריכה להית יותר מהירה מקצב ירידת
המדרגות .אתם פה בפורום  CFOכי זה מייצר לכם ערך.
נס עושה הרבה דברים שיכולים לעזור לכם ,אבל לא באתי לדבר על נס .החוויה שאני מדבר עליה
היא חוויה שאנחנו מנסים לסייע לכם כלקוחות לאפשר ללקוחות שלכם .הפתרונות שלנו הם מהמקום
של לנוע מהר ,BIG DATA ,אנליזה ,פתרונות  LOW COSTוכו'.
נוקיה היא לא חברת טלפונית .נוקיה מכרה את חטיבת המובייל למיקרוסופט – 2M .יש להם
אסטרטגיה במסגרתה עובד כל שבוע  2שעות צריך להמציא מוצרים חדשים לחברה .קראתי על
חברה שהביזנס שלה הוא לכנס פורומים של אנשים בתחומים שונים ,לחשוב על משהו – נניח מוצר
מזון ,והרעיון שייבחר ייוצר ומי שפיתח אותו יקבל תמלוגים.
הנכסים של היום הם המשקולות של מחר ,והכל זז מהר מאד .יש לבעיות וצרות תכונה שככל שחולף
הזמן הן גדלות .זו החדשנות .לזוז מהר.

השפעת טכנולוגיית המיינפריים על חיינו – במלאת לה 55
ברוך רובין (בובי) ,מנהל תחום מיינפריים , IBM ,לביא פרדמן ,מנהל בכיר IBM
מיינפריים הוא תופעה שונה בעולם העסקים .אין עוד דבר כזה בתעשיית הטכנולוגיה – קו מוצרים
שקיים  20שנה .מה המשמעות של המוצר הזה היום בעולמנו ואיך ממשיכים לתחזק מוצר שאומרים
עליו שהוא מיושן .לפני  20שנים גרטנר אמר שהוא נגמר ,ובינתיים העסקים עלו ב...20%-
המיינפריים כבר היה בממר"ם כשהגעתי לשם IBM .לקחה הימור נועז של  2מיליארד דולר ב2962-
(כל המחזור שלה היה  22מיליארד )...והמיינפריים יצא ב 2961-מאז עברה דורות IBM .המשיכה
לקדם ולעדכן את הטכנולוגיה .כל פעם שמזמינים כרטיס טיסה או מושכים בכספומט או מגהצים
כרטיס אשראי – זה עובר במיינפריים 91 .ממאה הבנקים הגדולים בעולם (בארץ  2מתוך  )2הם
מבוססי מיינפריים 12 .מ 12-הריטיילרים הגדולים בעולם עובדים על מיינפריים .גוגל ,מנוע החיפוש
הכי פופולרי בעולם ,מבצעת  62,200אלף טרנזקציות כל שניה? המיינפריים של  IBMעושים 2.2
מיליון בכל שניה...
בשנים האחרונות ביצעה  IBMאיחוד של שרתי החברה ,וחסכנו עד היום  1.2מיליארד דולר רק
מהאיחוד הפנימי הזה.
מה אנחנו עושים כדי שהטכנולוגיה תמשיך עוד  20שנה? מחדשים אותו כל הזמן .העולם העסקי
היום נמצא ב אפליקציות מובייל ,ענן ,טכנולוגיות שצריך להביא אותן לתוך המיינפריים .דרושות
תשתיות תוכנה שיתמכו .בעיני הלקח חורג אפילו גם מהסביבה העסקית .הסוד הוא שילוב של שני
דברים – שמירה על הערכים הבסיסיים – להביא טכנולוגיה בדוקה ומוכחת לשוק ולהמשיך לעדכן
אותה כל הזמן – לשמור על עמוד שדרה ושיהיה מעודכן.
איפה היתרונות הכלכליים?
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צריך להשוות את העלות הכוללת של הרכישה מול העלות הכוללת של הבעלות על המערכת.
התפיסה היום היא שהמיינפריים הוא מחשב יקר .חצי מיליון דולר לשישה מעבדים בתוך מיינפריים,
זה כמו  61מעבדים בשרתים רגילים ,שעולים  220אלף דולר .הם כולם צריכים לדבר ביניהם .אז
צריך להוסיף לזה רכיבי תקשורת .ולזה צריך להוסיף פתרון וירטואליזציה לשרתים .לזה רצוי להוסיף
את עלויות ניהול הידע ,כמו פתרונות אורקל ,שעולים לפי כמות השרתים שהם רצים עליהם .צריך
לקנות גם אנטי וירוס לכל שרת .וגם אנשים שיתפעלו אותם .ופתאום זה לא  220אלף דולר אלא יותר
כמו  2מיליון דולר...
בואו נעשה את אותו חישוב תוספות על המיינפריים .זו הסביבה האמינה ביותר בעולם ,קלה לתפעול,
ושרת אחד בלבד .זה מיליון דולר אחד לשלוש שנים.
לפי גרטנר ,עלות ממוצעת של נפילות מערכות  ITבשנה מוערכת ב 2.6-מיליון דולר בשנה .בנוסף
עלות ממוצעת של פריצת אבטחה היא  2.2מיליון דולר .במיינפריים אמין וזמין – אין את העלויות
האלה.
כלומר בחומרה ,עלות המיינפריים היא הגבוהה ביותר .עלות התוכנה לעומת זאת מקפיצה את
העלויות במערכות של שרתים מחוברים הרבה מעבר ,ולזה נוספות עלויות כח אדם גבוהות יותר
מאשר במיינפריים .למשל ,חברת  MET OFFICEהעבירה את המחשוב מ 26-שרתים למיינפריים- ,
 02%חסכון בעלויות תוכנה.
זה נכון פי כמה וכמה באסטרטגיית ענן שרוב החברות העסקיות הולכות לכיוונה.
כדי לפצות על העלות הראשונית הדרמטית של רכישת מיינפריים ,מתאפשר מימון בפריסה תשלומים
או ליסינג מימוני או תפעולי ,ואפילו זיכוי עבור החזרת ציוד  ITישן.
מיינפריים הוא אלטרנטיבה שמאפשרת הזדמנויות לפישוט ,תפעול אמין וחסכון בעלויות הDATA -
.CENTER

מגמות במימון חברות הייטק
רו"ח אורן בר און ,שותף ,ארנסט אנד יאנג ישראל
השפעת הרבית הנמוכה על מסלול החיים הפיננסי של חברות סטארטאפ .כשחושבים איך אפשר
להגדיל תשואה – אפשר לחשוב על אג"ח עם אופק ארוך ,מניות שמחלקות דיבידנד ,חברות צמיחה
והצפת ערך באמצעות אקטיביזם של בעלי המניות.
ב ,1022-1022-אנשים עשירים השקיעו בסטארטאפים והיום יש  000-900חברות חדשות בשנה.
מקרנות הון סיכון מגייסות  20-60חברות בלבד .שלב הסיד התמלא כסף של אנג'לים .כמות הכסף
בעולם ההון סיכון לא גדלה בשנים האחרונות ויש שינוי משמעותי באסטרטגיה של הקרנות שגם היא
משפיעה על חברות ישראליות .אותן חברות הגיעו לסוף שלב  Aאבל לא מצליחות גייס כסף .פעם על
בסיס רעיון טוב ואנשים אפשר היה לגייס סיבוב  ,Aהיום צריך רעיון ,אנשים ,מוצר ולקוחות משלמים
ואז אפשר לגייס הון גדול כי אולי תהיה חברה גדולה .פעם חשבו שישימו מעט כסף והיום חושבים על
השקעה מסיבית בפחות חברות .העסקאות האחרונות מוכיחות את המודל הזה .כך שהיום סבב
הגיוס הראשון הוא  20מיליון דולר ,ולכן גם הסיבוב השני ירד בהרבה.
אז נדבר על הפער התאגידי – שחיקה של מעמד הביניים של חברות ההיי טק .נוצרות חברות גדולות
מאד ,שהשקיעו בהן הרבה כסף והאיצו את שוויין מאד מאד –  16 – BILLION DOLAR BABIESחברות
ב . 1021-בשנים שעברו זה היה כמה עשרות בודדות על פני כמה שנים .האסטרטגיה של הקרנות
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כנראה מוכיחה את עצמה .כמו  UBERלמשל – פער בין השווי הכלכלי לשווי של השוק (פי  2-2בערך).
החברות האלה מצליחות כמובן לגייס גם את ההון האנושי הטוב יותר .לחברות הקטנות נשאר פחות
כסף ופחות הון אנושי .החברות הישראליות בבעיה כי הן באמצע המגרש מבחינת הגודל ונדחקות
הצידה ולמטה.
חלק מהבעיה נבעה משוק ההנפקות של  1021עם הנפקות גבוהות מאד .היום בשוק ההון האמריקאי
רף ההנפקות עלה וצריך גם להראות אופק רווחיות .הצמיחה לבד לא מספיקה וצריך מינוף שיאפשר
לחברה להרוויח .סה"כ מי שמילא את המחסור שהשאירה הבורסה הן קרנות הון הסיכון ,כמו כן ,יכול
להיות שעליבאבא פותחת גל הנפקות חדש.
 – SHARE HOLDERS ACTIVISMמגיע גם אלינו .זה לא מגיע מקבוצה קטנה של משקיעים .יש חיבור
בין הפידליטי של העולם לקרנות שמבצעות אקטיביזם בעלי מניות .שאלו חברות טכנולוגיה איך
משפיע עליהם פעילות אקטיבית של בעלי המניות  -הרוב אמרו שזה יוצר יעילות תפעולית ויעילות
בהון החוזר .כמו כן זה גורם לרכישה חוזרת של מניות ,ל SPIN OFF-של פעילויות לא סינרגטיות
(פחות קורה בארץ) ,החזרת כספים לבעלי המניות כדיבידנד חד פעמי ורכישות אסטרטגיות .נקודה
נוספת היא שהאתגר המשמעותי ביותר שלהן עסקית הוא עתיד שוק העבודה וניהול .TALENTS
החברות הגדולות מושכות את כח האדם ומשאירות מעט מאד .בנקודה הזו החיבור של משאבי אנוש
עם ה CFO-הוא חיוני להצלחת החברה.
לסיכום – חשוב מאד לחשוב על היחס בין אקוויטי לחוב ,לתת תשואה למשקיעים או שהאקטיביסטים
יגיע אליכם ,וחפשו את הכשרונות האנושיים כדי שלא יחטפו לכם אותם...

ולנס סמיקונדקטור :ניתוח אסטרטגית צמיחה ופיתוח עסקי יוצאי דופן
צביקה ליפשיץ  CFOולנס סמיקונדקטור
אספר היום על פיתוח עסקי יוצא דופן בחברה קטנה מישראל של  220עובדים שהופכת לסטנדרט
עולמי בתחום הוידאו .אדגיש בפניכם גם את תפיסתנו –  CASH IS KINGלטובת הרווחיות.
קמנו כדי לחבר בין יחידות שמייצרות וידאו כמו לפ טופ או ממיר למסך המקרין אותם .כדי לעשות את
החיבוריות הזו המצאנו את טכנולוגיית  HDBASE Tשאפשר להעביר אותה על רשת הכי זולה והכי
פשוטה .העברה של וידאו ב HD-ובמיוחד  ,K1ללא דחיסה ,אנחנו מעבירים על רשת  LANלמרחקים
ארוכים של  200מטר .בנוסף מעבירים גם אודיו וגם אינטרנט .אנחנו יודעים גם להעביר חשמל על
אותו כבל...
אנחנו פונים לשווקים מגוונים ורבים ,בשוק ההתקנות המקצועיות נהיינו סטנדרט – בורסה ,רשתות
של בתי מלון ,קזינו ,קניונים – לכולם הרבה מסכים שצריכים לקבל וידאו ב HD-במרחק פיזי .לא ליד
כל מסך צריך להיות כל מערך ה ,DVD-הממיר ,המחשב וכו' .חדרי ישיבות בקמפוסים של חברות
גדולות ,אוניברסיטאות ,רשתות קפה עם מסכי פרסום ,אחת מיחידות ההצלה החשובות בישראל .כך
התאפשר לנו גידול מהיר בהכנסות .השוק הזה יציב וגדול.
הבעיה – עודף כבלים שמחברים בין המכשור הרב לקצה המציג .הפתרון  -אפשר להשתמש בכבל
אחד .אחד הלקוחות הגדולים ,לפני שהשתמש בטכנולוגיה שלנו ,התקנה אופיינית היתה  2שבועות,
שהתקצרה ל 2-ימים איתנו .עלות ההתקנה נחתכה .אנחנו מוכרים למעשה שני צ'יפים – משדר
ומקלט שישובים בשני הצדדים ,ואת הכבל המחבר ביניהם.
יש לנו  12פטנטים שכבר אושרו על הטכנולוגיה הזו ועוד בדרך.
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להפוך להיות סטנדרט – כלומר שתהיה תקינה חדשה שמבוססת על הטכנולוגיה שלנו וכל היצרנים
הרלוונטיים של שני הצדדים (המשדר והמקלט) ישתמשו בה .הקמנו  ALIANCEעם השחקנים
המובילים בתחום ,סמסונג ,SONY PICTURES– LG ,שהתאפשר להם לשבת באותו שולחן על אף
הגבלים עסקיים רק כדי שהלקוחות לא יהיו מוגבלים בבחירת המכשירים .אח"כ מצטרפים כבר שמות
רבים וטובים ,גם אם הם לא ממש רצו ,כי הם היו חייבים להצטרף לתקן .זו דרך קריטית כשרוצים
להכניס תקן – להקים  ALIANCEפרטי ואז המטריה מתרחבת לחברות גדולות ומוכרות.
הגענו מהר מאד למכירות מאד מרשימות .צריך לחשוב כל הזמן על מה עושים בצעד הבא .להביא
עוד צמיחה בהכנסות .חשבנו שתחום מצלמות האבטחה מתאים לנו מאד כשוק יעד נוסף ,אבל גילינו
שיש תחרות פרועה על מחירים והאסטרטגיה שלנו לא התאימה לשוק הזה .להכנס לשוק שיודעים
ששיעור הרווחיות נמוך יותר מהמצופה – מעורר סימני שאלה .שיעור הרווח הגולמי הוא אינדיקציה
לעליונות טכנולוגית .אם לא הגעת ל ...10%-20%-החלטנו לא להכנס במלוא העוצמה.
 – CASH IS KINGב סמיקונדקטור אין חלומות .הכל אמיתי מהרגע הראשון .זיהינו את ההתקנות שאינן
בבית .ראינו שהטכנולוגיה תופסת .הגענו למצב שבתערוכות המרכזיות שאנחנו משתתפים בהן הכל
בטכנולוגיה שלנו .התמקדנו בלקוחות האלה .כשהטכנולוגיה תפסה ,קיבלנו את הגל השי של
ההכנסות – מהצד של המשדרים.
החברה קמה ב .1000-ב 1021-היתה כבר רווחית בשורה התחתונה .אם משהו גרר אותנו לא לכיוון
הזה ,זה לא מקומנו להיות בו.
לכך הוספנו את הפניה לשווקים חדשים – כיתות לימוד ,חדרי ישיבות ואוניברסיטאות.
את אותה תחילת דרך של כניסה לשוק לא מוכר ,שמנו רחוק מאחורינו .זה משפיע מאד טוב פנימה
לתוך החברה – זה גורם לסנכרון בחברה .לכולם יש אותה מטרה ואותו כיוון ובסוף גם כולם יגיעו
יחד.
ב 1021-זכינו באחת ממאה החברות הנבחרות של  .RED HERRINGזכינו להכרה בינלאומית
במקומות הרלוונטיים מקצועית מבחינה טכנולוגית .גם הלקוחות שלנו זוכים במוצר הכי טוב – וזה
עוטף מכל הכיוונים.
>> מה קורה מעבר ל 200-מטר? שמים מגברים? מתי כבר לא יהיו כבלים – משדר ומקלט ידברו זה
עם זה.
תשובה :יש לנו גם טכנולוגיה שמאפשרת שרשור למרחק רב יותר .לגבי העדר צורך בכבלים – יש
הרבה בעיות עם ווירלס .זה יותר יקר ,זה מייצר קרינה ,זה מייצר עיכובים ( )delaysשבמוצר העיקרי
– טלוויזיה – זה בכלל לא קריטי כי היא לא ניידת בכלל ...בנוסף LAN ,הם כבל שגם הדיוט יודע
להעביר ולחבר או לנתק.
>> מה לגבי תחרות
תשובה :ב ALOANCE-שהקמנו אנחנו החברה היחידה .קשה לתחרות בזכות  60פטנטים שיש לנו.

פלוריסטם – אתגרים והצלחות
בועז גור לביא  CFOפלוריסטם
פלוריסטם לוקחת שיליה ומייצרת מוצר מדף למגוון מחלות .יש לנו שני ניסויים קליניים בשיקום שריר
העכוז לאחר החלפת מפרק ירך וגם לטרשת עורקים חמורה .אנחנו מייצרים בבית ,לא קונים את
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התאים ,בתלת מימד .כולם עדיין מייצרים בדו מימד .התהליך של הייצור וגידול התאים משפיע על
איכות התרופה.
אנחנו נסחרים בנסדק ובתל אביב ,קופה טובה שמאפשרת לנו לקבל החלטות נכונות ,שורפים כ12-
מיליון דולר בשנה ,כ 200-עובדים.
איך עובדת תרפייה תאית? זו אבולוציה של העולם הביולוגי כמו אמג'ן וסלג'ן שפיתחו חלבונים
שמזריקים לגוף למחלה ספציפית .את התאים מזריקים לגוף האדם והגוף בעצמו כבר מפריש את
החלבונים הנכונים בהמשך .למעשה ראינו שאנחנו מצליחים להבריא רגל שכבר היתה עם נמק.
יתר לחץ דם ריאתי – אנחנו בהסכם שעומד עכשיו בשלב ניסוי קליני באוסטרליה .פרסמנו תוצאות
מדהימות בתחום האורתופדיה (פציעות שרירים) .נכנסים עכשיו לתחום רעלת הריון ,גורם מוות
מספר  2לנשים בהריון ,עם נתונים מדהימים בפרה-קליניקה שלחץ הדם יורד ואפשר להמשיך את
ההריון.
האתגר הראשון הוא של התעשיה  -אין היום חברה עם מוצר בשוק .קשה אם כך מאד להגיע
למשקיעים כי הם רוצים לראות הוכחות.
אנחנו מסתכלים על שלוש חברות גדולות בתחום ,והשאלה מי יגיע היטב לשוק .אמג'ן השיקה
 200,000%תשואה ב 12-שנה האחרונות...
אסטרטגיה – המנכ"ל שלנו הוא בכלל מהנדס מכונות שהחליט שאנחנו לא חברת מכשור רפואי .הוא
בא לרופאים שחשבו שהוא משוגע שהוא רוצה לגעת בשיליה .היום ברור שזה הכיוון – המקור הנכון
ביותר לתאים .מ 2-מיליון דולר אנחנו היום ב 112-מיליון דולר .אפרופו הרצון לפתח תעשיה בארץ,
האסטרטגיה שלנו ,לגדל פה חברה בישראל .אנחנו כאן.
בסופו של דבר אין לנו מכירות .רכשנו את זכויות ה.IP-
זו פעם שניה שאני בחברה קטנה שצומחת מהר מאד .בארגון קטן לא תמיד האסטרטגיה ברורה
בכלל .אני חושב שכשגדלים כולם יידעו היטב לאן הולכים .נושא התכנון הוא קרדינלי ,ולתכנן מעבר
לשנה .ל 2-שנים .זה משפיע על כל עיצוב החברה בכל רמה .לא לשכוח לחשוב איך להגיע מהר
לשוק?! משקיעים מחפשים הכנסות...
מימון – קרנות הון סיכון מחפשות ערך מהר ,תוך  2-2שנים .התקציבים הממשלתיים קטנים מדי.
ההישענות על משקיעים מוסדיים חיונית .אני ממליץ לייצר תחרות בין בנקי ההשקעות שעובדים
איתם .בארץ הבנק הוא בית .המוסדיים פה ,רואים אותך בגובה העיניים .כשהלכנו לחו"ל גילינו
דברים אחרים .גם עכשיו כשאנחנו מגייסים גם בארץ וגם בחו"ל ,שליש או חצי מגיע מהארץ .משקיע
אמריקאי תוך כדי ההנפקה עושה עלינו שורט ...תגייסו כשאתם יכולים ולא כשאתם צריכים – כדי לא
להגיע ללחץ.
פעילות  IRו PR-קריטית .אנחנו מוכרים רעיון כי עוד אין לנו מכירות שיוכיחו אותנו .זה מאד מעייף
לעשות  ROAD SHOWאבל אין לזה תחליף .כשעוברים את ה 100-מיליון דולר אפשר כבר לעבור
לעבוד עם המוסדיים הגדולים .שמירה על קשר שוטף עם שוק ההון היא קריטית ומועילה .צריך להיות
גם בכנסים הפיננסיים וגם לשמור על קשר בשוטף .גייסנו לטובת העניין מישהי שיושבת בארה"ב
ועושה בריצה מהקרקע עם אנשים שהיא מכירה את העבודה של ה.IR-
בנושא המיתוג – אנחנו משלבים את כל ההנהלה הבכירה – שליחה לכנסים ,חשיפה ,ועדות מרכזיות
של רגולציה בתחום שלנו ,חינוך השוק להבין את התחום של ביומד בכלל ושלנו בפרט.
אתגר נוסף הוא הצמיחה המהירה .שילשה את עצמה בשלוש שנים .כשארגון גדל הוא משתנה מאד
מהר .ההנהלה משתנה .צריך להצליח לאסוף את כולם סביב האסטרטגיה .חייבים לעבור מ"יהיה
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בסדר" לתכנון שגם עומדים בו ,לרבות בזמנים שמתחייבים אליהם .מומלץ לקשור את הכל גם
לתגמול כמובן.
לענייני  ,HRקפצנו בכמה שנים ב 20%-בשנה .בסופו של דבר עברתי מהפכה מחשבתית – אני וה-
 HRחברים הכי טובים כי אני באמת מאמין שההשקעה בהם והחיבור שלהם לחברה היא קריטית
להצלחתנו.
האתגרים שלי – מעבר מתוכנה לביומד ...למדתי הכל מוויקיפדיה .אחד השינוים שאני עובר –
להסביר את החברה למשקיעים במקום במונחים פיננסיים בהבנה של התחום שלנו .להגיע מארגון
גדול לארגון קטן ,חזרה מארה"ב לארץ .שינויים לא קלים IT .הוא התחום שלי במקור .כ– CFOאני
מעודד את תרבות התכנון והביצוע בהתאם .עברנו לדיווח חודשי של כל המדדים.
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