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אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

רשות החדשנות – עדכון לגבי מסלול הגנה
להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית

ההייטק הישראלית

28 ביוני, 2020

בימים אלה, כחלק מהתוכנית הכלכלית של המדינה להתמודדות עם משבר הקורונה
ועל מנת לסייע לחברות הייטק בהתמודדותן עם הקשיים הפיננסים העומדים בפניהן
בתקופת המשבר, משיקה רשות החדשנות מסלול חדש שנועד לעודד השקעות של

גופים מוסדיים בחברות טכנולוגיות.

המסלול החדשני גובש על ידי רשות החדשנות, משרד האוצר, רשות שוק ההון ורשות
ניירות ערך והוא מיועד לגופים מוסדיים ישראלים (חברות ביטוח, תאגידים בנקאיים,
תאגידי עזר בנקאיים וקופות פנסיה וקרנות גמל) אשר מעוניינים להשקיע בחברות

טכנולוגיה ישראליות הנמצאות בתחילת שלב המכירות ("חברות ההשקעה").

בהתאם לתנאי המסלול שפורסמו בימים אלה על ידי רשות החדשנות, גוף השקעה
מוסדי אשר יאושר במסגרת המסלול, יהיה זכאי לקבל מהמדינה הגנה להשקעה
שיבצע בחברות השקעה בלבד בשיעור של עד 40% מסכום תיק השקעות של אותו
גוף מוסדי בחברות השקעה בסכומים הנעים בין 150 מיליון ₪ - 350 מיליון
₪. ההשקעה יכולה להתבצע בהון מניות, בהלוואה הניתנת להמרה למניות, בהתאם
לתנאי המרה שנקבעו מראש או בהסכם הון עתידי (SAFE) וצריכה לעמוד במגבלות

ובתנאים שנקבעו במסלול.

ההשקעה יכולה להתבצע באופן ישיר על ידי הגוף המוסדי או באמצעות תאגיד
השקעה ייעודי (שיכול לכלול משקיעים נוספים) אולם לא תינתן, על פי התנאים

הנוכחיים, להשקעה באמצעות קרן השקעות

הגוף המוסדי שיאושר על ידי הרשות יצטרך לבצע את ההשקעות בחברות ההשקעה
במהלך של 18 חודשים מהאישור ובחלוף 7 שנים תתבצע הערכת שווי של להשקעות
שנעשו על ידי הגוף המוסדי ותתבצע התחשבנות בין הגוף המוסדי לבין המדינה, לפיה
אם שווי ההשקעות ירד, המדינה תשתתף בירידת הערך בשיעור של עד 40% ואילו אם
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שווי ההשקעות עלה בשיעור של 8.5% או יותר, יעביר הגוף המוסדי למדינה 10% מכל
עליית הערך מעבר לרף ה-8.5% האמורים.

המסלול החדש יושק בפועל בחודשים הקרובים, לאחר שיגובשו ויפורסמו הנהלים
בנושא.

למידע נוסף היכנסו לכאן.
 

פרטי קשר 

מובהר, כי האמור לעיל הינו מידע כללי, אין בו התייחסות לנסיבות ועובדות ספציפיות ואין לראות בו
משום חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי לעניין קונקרטי.
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