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הנדון :התקשרות במזכר הבנות לשיתוף פעולה בלעדי להשקת קרנות מבוססות ביטקוין ואתריום בשוק
הישראלי
.1

החברה מתכבדת לעדכן בזאת ,כי ביום  27באוגוסט ,2022 ,נחתם מזכר הבנות בין החברה לבין
 ,Purpose Investments Inc.חברת השקעות קנדית המנהלת נכסים בהיקף של מעל ל 14 -מיליארד
דולר ,1הכוללים חמש קרנות  ETFבתחום הקריפטו עם מעל לכ 1 -מיליארד דולר )להלן:
" "Purposeו/או "קרנות  ,"Purposeבהתאמה( Purpose .מנוהלת כיום על ידי היזם ,Som Seif
מתמקדת בחדשנות ומציעה ללקוחותיה מגוון מוצרי השקעה מנוהלים .קרן הסל של ,Purpose
 ,Purpose Bitcoin ETFהינה השלישית בגודלה בעולם בהיקף ניהול הנכסים.2

.2

בכפוף לחתימת הסכם מחייב ולקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,בכוונת החברה להשיק
קרנות סל  ETF /בתחום הקריפטו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" ":קרנות
הקריפטו"( .בהתאם להסכם עם  Purposeקרנות הקריפטו ,יתכסו בקרנות  ,Purposeהמשקיעות
ישירות בביטקוין ואתריום ,ואשר נסחרות בבורסת טורונטו ,בעלויות ודמי ניהול נמוכות.

.3

החברה תהא תהיה אחראית ,ליזום ולנהל את כל תהליך ההשקה ,הרישום וההצעה של קרנות
הקריפטו בישראל לכלל המשקיעים.

.4

בשנתיים האחרונות ,החברה סבורה ,כי קיים ביקוש הולך וגובר של יחידים וחברות בשוק הישראלי
להיכנס לעולם הנכסים הדיגיטליים ולרכוש ביטקוין ואתריום .ההערכות בשוק ,ככול הידוע לחברה,
מדברות על החזקות בהיקף של למעלה מ 1.5-מיליארד דולר במטבעות דיגיטליים ,וכ 200-אלף
ארנקים ישראלים פעילים .3על פי סקר שנערך בחברה בקרב משקיעים ישראלים ,כ 20%-מהנשאלים
מחזיקים או החזיקו בעבר ביטקוין ,וכ 30%-שוקלים השקעה במטבעות דיגיטליים בעתיד .קרן סל
מהווה מוצר אטרקטיבי לכלל המשקיעים בכך שמאפשרת קניית ביטקוין ואתריום ללא סכום
מינימום נדרש ,ישירות דרך הבנק תוך הימנעות מהאתגרים של קנייה ,אחסון ושמירה של המטבעות
הדיגיטליים.

.5

מחתימת מזכר ההבנות ועד לביטולו או עד להתגבשות הסכם מחייב ,הצדדים יפעלו בשיתוף פעולה
וישאפו לקבל את האישורים הרגולטוריים הנדרשים ולהגיע להשלמת הסכם מחייב.
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כפי שצויין לעיל ,הצדדים חתמו על מזכר הבנות ואין כל וודאות שיתממש לכדי הסכם מחייב ו/או
פעילות משותפת וכן אין וודאות כי לא יחול שינוי בתנאי ההתקשרות המפורטים לעיל .החתימה על
הסכם מחייב והשלמת העסקה תלויים ,בין היתר ,בהסכמת הצדדים לעניין ההסכם המחייב
ובקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לקרנות הקריפטו אשר אינם בשליטת החברה .המידע
כאמור הינו בגדר מידע צופה פני עתיד ,כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח.1968 -
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