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א.ג.נ,.
הנדון :התקשרות במזכר הבנות בלתי מחייב לשיתוף פעולה והקמת צוותים משותפים

.1

החברה מתכבדת לעדכן בזאת ,כי ביום  6בספטמבר  ,2022נחתם בין סילבר קסטל בע"מ ,חברת בת,
בבעלותה ובשליטתה המלאה של החברה )להלן" :סילבר קסטל"( לבין ,MKT MediaStats, LLC

חברה שהתאגדה בארה"ב )להלן ("MKT" :מזכר הבנות לא מחייב )למעט הוראות לעניין סודיות,
בלעדיות וקניין רוחני ,אשר הינן מחייבות( לשיתוף פעולה .הצדדים הקימו צוותים משותפים ליצירת
קרן מטבעות קריפטוגרפיים.
.2

 MKTהינה פלטפורמת בינה מלאכותית ) (AI Platformהמנתחת מיליוני נקודות מידע חדשותי
והתנהגותי בלתי מובנה בכדי לכמת נרטיביים כלכליים ובכך מייצרת תובנות ברות ביצוע לשיפור
תוצאות השקעתיות ואופרטיביות של מנהלי קרנות ,סוחרים בשווקי הון ,מנהלי סיכונים ,אנליסטים,
אסטרטגיים מאקרו ,מנתחי תהליכים פוליטיים וחברתיים ,ואנשי שיווק ומכירות של מוצרים
פיננסיים.

.3

 MKTהוקמה ע״י ד״ר גדעון אוזיק ,מרצה באוניברסיטת  EDHECבצרפת ומנהל קרנות גידור
לשעבר ,פרופסור רוני צדקה ,ראש המחלקה למימון בבוסטון קולג׳ ,פרופסור קנט פרוט מאוניברסיטת
הרווארד והיזם הדר שזיפי.

.4

טכנולוגיות  MKT MediaStatsומוצריה מוטמעים ומניעים תהליכי ניתוח ,מחקר והשקעה במוסדות
הפיננסיים והטכנולוגיים המובילים והמתוחכמים בעולם כולל בנקים בינלאומיים ,קרנות גידור
וקרנות ממשלתיות.1

 .5הצדדים חתמו על מזכר ההבנות לשיתוף הפעולה במסגרתו בכוונת הצדדים לחקור ולנתח יחדיו
אסטרטגיות השקעה .להערכת החברה ,עד אמצע שנת  ,2023האסטרטגיות אשר המחקר יצביע על
רווחיותן ישולבו במוצרי חברת סילבר קסטל .בנוסף נקבע במזכר ההבנות כי סילבר קסטל תקים,
תשווק ותנהל את קרן המטבעות הקריפטוגרפיים ו  MKTתהיה אחראית על מחקר האסטרטגיה,
פיתוח נתונים וסיגנלים ,אספקת הנתונים והפקת תובנות.
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דיווח זה כולל מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-מידע כאמור כולל ,בין
היתר ,תחזיות ,הערכות ואומדנים שונים ,ו/או אירועים עתידיים אחרים ,אשר התממשותם אינה וודאית
ואינה בשליטת החברה ואינה בשליטת חברת הבת שלה .המידע כאמור ,מבוסס על הערכות הנהלת החברה
ועל נקודת ראותה והערכתה הסובייקטיבית ,המתבססת בין השאר ,על הניסיון והידע המקצועי של החברה
וכן על ניתוח מידע כללי ,הידוע להנהלת החברה במועד דיווח זה .מידע צופה פני עתיד כאמור ,מטבעו ,אינו
וודאי ,בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש ,אינו מצוי בשליטת החברה ,וכפוף לסיכוני אי-התממשות
משמעותיים ,והתממשותו או אי-התממשותו תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות
החברה וחברת הבת שלה ,וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ,ומגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות
החברה וחברת הבת שלה ,המפורסמים בדוח התקופתי של החברה לשנת  2021מיום  31במרץ ) 2022מספר
אסמכתא (2022-01-034575 :ובדוח הרבעון הראשון והשני של החברה לשנת  2022מיום  31באוגוסט 2022
)מספר אסמכתא (2022-01-090951 :המובאים כאן על דר ההפניה ,וכן כי בסופו של תהליך מחקר ,יגלו
הצדדים כי אין ביכולות המשותפות להביא לפיתוח אסטרטגיות מסחר מוצלחות.
כמו כן ,מובהר כי אין כל וודאות כי ייחתם הסכם מחייב בין הצדדים וכי לא יחול שינוי בתנאי ההתקשרות
המפורטים לעיל .החתימה על הסכם מחייב והשלמת העסקה תלויים ,בין היתר ,בקבלת כל האישורים
הנדרשים על פי דין.
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