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העובדות כפי שנמסרו לנו על ידכם:

 .1.1חברת סילבר קסטל בע"מ ,ח.פ( 515789329 .להלן" :החברה" ו/או "החברה הנעברת" ו/או "סילבר"),
הינה חברה פרטית ,תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל בתאריך .31.1.2018
 .1.2החברה עוסקת בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים ,מחקר ופיתוח אסטרטגיות במטבעות דיגיטליים,
הקמה וניהול קרנות השקעה בתחום הקריפטו עבור משקיעים כשירים ומוסדיים דרך חברה זו בבעלות
המלאה ,וניהול תיק נוסטרו במסגרת בדיקת תוצרי הפיתוח של החברה.
 .1.3יודגש ,כי לחברה הנעברת פעילות עסקית ממשית ומתמשכת כהגדרת מונח זה בסעיף  )1(2לפקודת מס
הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א( 1961-להלן" :הפקודה") ובפסיקה ,וכי היא צופה שהפעילות העסקית
תימשך בחברה.
 .1.4נכון לערב שינוי המבנה (כהגדרתו בהחלטת מיסוי זו) הון המניות המונפק והנפרע של החברה הנעברת,
לרבות זכויות מובטחות להקצאה במישרין בקולטת במסגרת יחס ההקצאה לו זכאית החברה הנעברת
לפי סעיף  1.17להלן ,כולל  15,569,563מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת.
 .1.5לחברה תוכנית אופציות למניות החברה שהוגשה לפ"ש בחודש דצמבר  2020כתוכנית הקצאת מניות
במסלול רווח הון עם נאמן (להלן" :תוכנית האופציות"),מכוחה החברה ביצעה הקצאות של אופציות
לפי סעיף  102לפקודה ולפי סעיף (3ט) לפקודה לתושבי ישראל לפי תוכנית האופציות (להלן:
"האופציות") .האופציות תחת מסלול  102לפקודה הופקדו אצל איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ ח.פ.
 513699538תיק ניכויים  ,935764274אשר שימשה כנאמן לתוכנית האופציות (להלן" :הנאמן הקודם").
 .1.6נכון לערב שינוי המבנה (כהגדרתו בהחלטת מיסוי זו) כלל בעלי המניות ישראלים וזרים בחברה ,לרבות
בעלי האופציות ,מפורטים בנספח ב' (להלן" :המעבירים").
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 .1.7לחברה הנעברת חברות בנות ו/או חברות מוחזקות פעילות ,כדלקמן:
 ,SCL MANAGEMRNT (CAYMAN) GP .1.7.1מספר חברה  ,CO-342776תושבת איי קיימן ,המוחזקת
על ידי החברה במלואה.
 ,SCL MOMENTUM ALPHA (CAYMAN) LP .1.7.2מספר רישום שותפות  ,CO-98273תושבת איי
קיימן ,המוחזקת על ידי החברה בעקיפין.
 ,SCL ADVANCED STRATEGIES (CAYMAN) LP .1.7.3מספר חברה רישום שותפות ,CO-98268
תושבת איי קיימן ,המוחזקת על ידי החברה בעקיפין.
 .1.7.4סילבר קסטל מכשירים פיננסיים בע"מ ח.פ ,516320637 .תושבת ישראל ,המוחזקת על ידי
החברה בעקיפין במלואה.
 TENEOS LTD .1.7.5ח.פ ,515783561 .תושבת ישראל ,המוחזקת ב  10%על ידי החברה.
 .1.7.6סילבר קסטל אגרות חוב בע"מ ,ח.פ ,516575271 .תושבת ישראל ,הוקמה ביום .6.3.2022
מוחזקת על ידי החברה בעקיפין במלואה.
 .1.8חברת ישראל סין ביוטכנולוגיה (איי.סי.בי) בע"מ (ובשמה הנוכחי ,סילבר קסטל אחזקות בע"מ) ח.צ.
( 512854514להלן" :החברה הקולטת" ו/או "ישראל סין") ,הינה חברה ציבורית ,תושבת ישראל התאגדה
בישראל ביום  .15.11.1999ביום  9.5.2006הפכה החברה הקולטת לחברה ציבורית אשר מניותיה רשומות
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 .1.9עפ"י הצהרתכם ,נכון לערב שינוי המבנה (כהגדרתו בהחלטת מיסוי זו) ,החברה הקולטת מוחזקת הן על
ידי הציבור והן על ידי "בעל שליטה" כהגדרת מונח זה בסעיף  103לפקודה .בעלי המניות בחברה הקולטת
מפורטים בנספח ג'.
 .1.10עפ"י הצהרתכם ,אין לחברה הקולטת ו/או לכל צד הקשור אליה התחייבויות כלפי רשות המסים.
 .1.11נכון לערב שינוי המבנה (כהגדרתו בהחלטת מיסוי זו) לחברה הקולטת אין פעילות עסקית פעילה ,ולמעט
החזקה בחברות מיזם ,אשר נרכשו בעבר כאשר עסקה בתחום ההשקעות בחברות פורטפוליו ,ואשר נמכרו
אגב שינוי המבנה ,היא נחשבת ל"שלד בורסאי".
 .1.12להלן נתונים מתוך הדוחות הכספיים ודוחות המס של החברות המשתתפות בשינוי המבנה ליום
( 31.12.2020באלפי ש"ח):

שם החברה

מחזור

הון עצמי

החברה הנעברת

890

()452

הכנסה חייבת
(הפסד)
לצרכי מס

הכנסה
חייבת
(הפסד
הון)
לצרכי מס
מצטבר

פקיד שומה

()3,448

()6,804

ת"א 4

2

החטיבה המקצועית
מחלקת שינוי מבנה
החברה
הקולטת

410

470

()3,167

()71,896

ת"א 4

על פי הצהרתכם ,לא חל כל שינוי מהותי ,בדו"חותיהן של החברות לעיל ובהכנסותיהן החייבות לשנת
המס  2021ועד למועד מתן החלטת מיסוי זו ,לעומת דו"חותיהן לשנת המס  2020שהוגשו לפקידי השומה
שבו מתנהלים תיקי השומה .לעניין זה" ,דו"חות" – דוחות שנדרש להגישם בהתאם להוראות סעיף 131
ו131-א לפקודה.
מתווה שינוי המבנה:
 .1.13ביום  5ביולי  2021חתמו המעבירים ,החברה והחברה הקולטת על הסכם (להלן" :הסכם המיזוג") ,לפיו
החברה קולטת והחברה הנעברת תבצענה מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ
לפקודה ,באופן שבו החברה קולטת תרכוש מבעלי המניות של החברה הנעברת (להלן" :בעלי המניות
המעבירים") ,כפי שהיו במועד השלמת העסקה ,את מלוא הון המניות המונפק והנפרע של החברה
הנעברת (להלן" :הזכויות המועברות") ,וזאת כנגד הקצאת מניות של החברה הקולטת (להלן" :המניות
המוקצות") לבעלי המניות המעבירים ,במועד השלמת העסקה ,אשר יוקצו ללא חבות במס לפי הוראות
סעיף 103כ לפקודה (להלן " -המיזוג" או "שינוי המבנה") .רצ"ב כנספח ד' לבקשה זו הסכם המיזוג.
 .1.14על פי הצהרתכם ,ביום  24.1.2022חל מועד השלמה העסקה (להלן" :מועד ה )"Closing-והוחלפו הזכויות
של בעלי הזכויות במעבירים בחברה כנגד קבלת זכויות זהות בחברה הקולטת (להלן" :הזכויות
המוקצות").
 .1.15חלק מהאופציות מומשו למניות ערב המיזוג והוחלפו במניות החברה הקולטת (הנאמן החדש (כהגדרתו
להלן) יחזיק במניות לפחות עד תום התקופה ,כהגדרת המונח בסעיף  102לפקודה) .המניות כאמור הינן
חלק מהזכויות המועברות והזכויות המוקצות.
 .1.16כמו כן ,במסגרת המיזוג הוחלפו מניות  102בחלק מהמניות המוקצות (להלן" :המניות המוקצות ,)"102
והוחלפו אופציות (3ט) באופציות מוקצות בחברה הקולטת (להלן" :אופציות (3ט) המוקצות") ,באופן
שבו שווי ההטבה הגלום בזכויות המוחלפות בחברה הנעברת ,היה שווה לשווי ההטבה הגלום בזכויות
החדשות שיתקבלו בהחלפה .על פי הצהרתכם ,לא גלומה במניות המוקצות  102ובאופציות (3ט)
המוקצות הטבה נוספת כלשהי ביחס למניות  102המוחלפות ולאופציות (3ט) המוחלפות .אגב המיזוג
הוחלף הנאמן הקודם לאלטשולר שחם נאמנויות בע"מ ,ח.פ ,513901330 .תיק ניכויים ( 923537773להלן:
"הנאמן החדש") וכן כל האופציות שהוקצו תחת סעיף  102לפקודה והמניות המוקצות  102או המניות
 102המוחלפות ,לפי הענין ,הועברו מהנאמן הקודם לנאמן החדש.
 .1.17אגב המיזוג ,השקעות השייכות לחברה הקולטת נרכשו על ידי בעלי השליטה בה כחלק מעסקת המיזוג,
וכן החברה הנעברת גייסה משקיעים כנגד תשלום סך כ 5.4-מיליון ש"ח ,כאשר הוקצו מניות במישרין
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בחברה הקולטת במסגרת יחס ההקצאה לו זכאית החברה הנעברת .החברה הקצתה  1,178,630מניות ל-
 11משקיעים חדשים אשר הוצגו לה על ידי סילבר קסטל.1
 .1.18לאחר המיזוג בעלי המניות המעבירים לרבות המשקיעים החדשים החזיקו כ 74.9%-מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה הקולטת (וכ 73.2%-בדילול מלא).
 .1.19החברה הקולטת ,החברה הנעברת ומבעלי המניות המעבירים ייקראו ביחד להלן" :החברות המשתתפות
בשינוי המבנה".
 .1.20על פי הצהרתכם ,בעלי מניות החברה המעבירה במיזוג לא קיבלו ולא יקבלו בגין ביצוע המיזוג כל תמורה
שהיא ,במישרין ו/או בעקיפין ,בכסף ו/או בשווה כסף ,למעט מניות בחברה הקולטת.
 .1.21על פי הצהרתכם ,עובר לשינוי המבנה אין יתרות כלשהן בין החברות המשתתפות בשינוי המבנה ובעלי
מניותיהן למעט יתרות הנובעות מפעילותן העסקית השוטפת.
 .1.22הקצאת המניות בחברה הקולטת כאמור במסגרת העסקה התבצעה בהתאם ליחס שבין שווי השוק של
החברה הנעברת לשווי השוק של החברה הקולטת במועד המיזוג.
 .1.23שינוי המבנה ,כאמור לעיל ,נועד לתכלית עסקית וכלכלית ועומד בתנאים המפורטים בסעיפים 103ג ו-
103כ לפקודה .תרשים מבנה ההחזקות טרם שינוי המבנה ואחריו ,מצ"ב כנספח א' להחלטת מיסוי זו.
מטרות שינוי המבנה:
 .1.24על פי הצהרתכם ,המיזוג נועד לתכלית עסקית וכלכלית ,ומטרותיו ,בין היתר ,הינן כמפורט להלן:
 .1.24.1שינוי המבנה עתיד למצות את היתרונות הארגוניים והכלכליים הצפויים ממבנה האחזקות
תחת חברה בורסאית לצורך פעילותה וצרכיה העסקיים של החברה הנעברת.
 .1.24.2לאפשר גיוס הון מהציבור בשוק ההון ,אשר ישמש את פעילותה הכלכלית של החברה הנעברת.
 .1.24.3לאפשר חיסכון בהוצאות ובעלויות הנפקה ותשקיף.
.1.24.4

הנפקת החברה בבורסה באמצעות ה"שלד הבורסאי" ,והפיכתה לציבורית תאפשר יצירת

.1.24.5

שיתופי פעולה עם גורמים אסטרטגיים לצורך פיתוחה וקידומה של החברה.
שינוי המבנה ,כאמור ,אינו מבוצע לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות.

הצהרות כלליות:
 .1.25על פי הצהרתכם ,במסגרת שינוי המבנה ,לא ניתנה ולא תינתן לחברה הנעברת ו/או לבעלי המניות בה
ו/או לצד קשור להם ,תמורה כלשהי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בכסף ו/או בשווי כסף ,לרבות חו"ז
וכיוצ"ב ,בשל שינוי המבנה ,למעט הקצאת המניות בחברה הקולטת בהתאם להוראות חלק ה 2לפקודה
ולהוראות החלטת מיסוי זאת.

 1ר' סעיף  10.1.1בהודעה כפי שפורסמה במאיהhttps://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1419001- :
 . 1420000/P1419741-00.pdfלעניין זה מצ"ב דיווחים במאיה:
 https://maya.tase.co.il/reports/details/1421121/2/0ו.https://maya.tase.co.il/reports/details/1421781 -
4
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.1.26

.1.27

.1.28
.1.29
.1.30

.1.31

על פי הצהרתכם ,לא נעשה כל שינוי מבנה לפי חלק ה 2לפקודה ב 5-השנים שקדמו למועד מתן החלטת
מיסוי זו ,בחברות המשתתפות בשינוי מבנה ובכל צד קרוב אליהן .לעניין זה" ,קרוב"  -כהגדרתו בסעיף
 88לפקודה.
על פי הצהרתכם ,למעט המפורט בסעיף  1.12לעיל ,לחברות המשתתפות בשינוי מבנה אין הפסדים
גלומים בנכסים ,בהתחייבויות ,בהשקעות ובפעילות של כל אחת מהן ,במישרין ו/או בעקיפין ,למעט
הפסדים הגלומים בחברות בנות ו/או מוחזקות בחו"ל.
על פי הצהרתכם ,לחברה הקולטת אין כל נכסים ,התחייבויות או פעילות כלשהי שהיו לה עובר למיזוג,
והיא בגדר "שלד בורסאי".
על פי הצהרתכם ,החברה הנעברת מעולם לא קיבלה הטבות מס כלשהן במסגרת הוראות חוק לעידוד
השקעות הון ,התשי"ט .1959-החברה הקולטת קיבלה בעבר מענקי מדען ראשי.
על פי הצהרתכם ,החברות המשתתפות בשינוי המבנה אינן איגוד מקרקעין ואין בבעלותן זכויות
במקרקעין ו/או זכויות באיגוד מקרקעין ,כמשמעותם בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג-
.1963
החברה הקולטת והחברה הנעברת מצהירות כי במועד שינוי המבנה הן עומדות ביחסי גודל של עד 1:9
בהתאם להוראות סעיף 103ג( )6לפקודה ,וזאת על פי הערכות שווי מומחה ,כהגדרתו בכללי מס הכנסה
(בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג) ,התשנ"ה ,1995-שהוגשה למחלקת שינויי המבנה.

 .1.32על פי הצהרתכם ,לאחר המיזוג ,תחזיק החברה הקולטת במלוא ( )100%הזכויות בחברה הנעברת.
 .1.33על פי הצהרתכם ,אין זכויות נוספות מעבר למפורט בהחלטת מיסוי זו בחברה הקולטת או הנעברת,
לרבות לעובדים או לנותני שירותים וכיוצ"ב.
 .1.34על פי הצהרתכם ,בעקבות שינוי המבנה לא חל ולא יחול שינוי באופי הפעילות והמודל העסקי של החברה
הנעברת ,במישרין ו/או בעקיפין.
 .1.35על פי הצהרתכם ,כל בעלי המניות המעבירים ,אליהם מתייחסת החלטה זו ,עובר לשינוי כהגדרתו לעיל,
מצהירים כי החזקתם במניות החברה הנעברת הינה החזקה הונית כהגדרתה בחלק ה' לפקודה.
 .1.36על פי הצהרתכם מלוא התמורה בשינוי המבנה (המניות המוקצות) משקפת אך ורק תמורה הונית עבור
הזכויות בשותפויות ואינה כוללת שכר עבודה וכיוצא בזה.
 .1.37על פי הצהרתכם ,מלוא התמורה בשינוי המבנה (המניות המוקצות) נקבעה בין מוכר מרצון לקונה מרצון
ולא הושפעה מקיומם של יחסים מיוחדים כלשהם במישרין ו/או בעקיפין.
 .1.38על פי הצהרתכם ,החברה הנעברת ובעלי מניותיה  ,לא קיבלו ולא תבעו ולא יתבעו הטבות כלשהן על פי
פרק ז' לחוק המדיניות הכלכלית לשנים  2011ו( 2012-תיקוני חקיקה) התשע"א( 2011-להלן" :חוק
האנג'לים").
 .1.39על פי הצהרתכם ,לא מתנהלים הליכים שומתיים בחברות המשתתפות בשינוי המבנה ולא ידוע לכם על
מחלוקות שומתיות בין פקיד השומה ו/או רשות המסים לבין החברות המשתתפות בשינוי המבנה שיש
בהן כדי להשפיע על החלטת מיסוי זו .למעט דיוני שומה שמתנהלים בין החברה לבין מע"מ.
 .1.40הנספחים המצורפים להחלטת מיסוי זו מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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.2

הבקשה:

 .2.1לקבוע כי מיזוג החברה הנעברת לתוך החברה הקולטת בדרך של החלפת מניות עומד בתנאי סעיפים 103כ
ו103 -ג לפקודה.
 .2.2לקבוע את מועד המיזוג.
 .2.3לאשר ,כי על המניות המוקצות  ,102חלף מניות  102המוחלפות ,יחולו כללי רצף.
 .3הסדר המס ותנאיו:
 .3.1לכל מונח בהחלטת מיסוי זו תהא המשמעות וההגדרה הקבועה לו בחלק ה 2לפקודה ,כנוסחו לאחר תיקון
 242לפקודה ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
 .3.2בתוקף סמכותי לפי סעיף 103ט(ד) וסעיף 103כ לפקודה ובכפוף לנכונות כל ההצהרות שנמסרו על ידכם
בכתב ובעל פה ,הריני לאשר ,כי פרטי תכנית המיזוג בדרך של החלפת מניות של החברה הנעברת במניות
של החברה הקולטת למועד המיזוג של החברות כאמור בסעיפים  1.13ועד  1.18לעיל ,וכפי שנמסרו
בבקשתכם שבסימוכין ,ובכפוף להתקיימות התנאים המפורטים בהחלטת מיסוי זו ,עומדים בתנאים
המפורטים בסעיף 103כ לפקודה ובתנאים הקבועים בסעיפים 103ג( )1ו103 -ג( )7לפקודה.
שם החברה

מס' תיק

סטאטוס

פקיד שומה

סילבר קסטל בע"מ

515789329

החברה הנעברת

ת"א 4

ישראל סין ביוטכנולוגיה
(איי.סי.בי) בע"מ

512854514

החברה הקולטת

ת"א 4

 .3.3הריני לאשר ,כי מועד המיזוג יהא יום החלפת המניות בפועל ,במועד ה ,Closing-קרי ביום 24.1.2022
(לעיל ולהלן" :מועד המיזוג" או "מועד שינוי המבנה").
 .3.4מובהר ומוסכם כי הקצאת המניות לחברה המעבירה במיזוג ,בחברה הנעברת ,בוצעה בהתאם להוראות
סעיפים 103ג( )4ו )5(-לפקודה.
 .3.5יובהר ,כי בשנתיים שלאחר מועד המיזוג יחולו הוראות סעיף 103ג( )3ו )3(-לפקודה.
 .3.6לעניין החלטת מיסוי זו ,יחשבו כזכויות המועברות או הזכויות המוקצות ,לפי העניין ,גם מניות שיוקצו
מכוחן ,לרבות מניות הטבה ,Split ,הנפקת זכויות וכיו"ב ,שהוקצו לפני מתן החלטת מיסוי זו ולאחריה.
 .3.7המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המועברות בידי החברה הקולטת יהיה בהתאם להוראות סעיף
103ה לפקודה ,ויראו לעניין סעיף זה את המניות בחברה הנעברת כנכסים המועברים.
 .3.8מוסכם ,כי במכירת הזכויות המוקצות ישולם מלוא המס המתחייב בגין המכירה בהתאם להוראות חלק
ה' לפקודה וסעיף 103ו לפקודה.
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 .3.9מוסכם ,כי במכירת מניות החברה הנעברת על ידי החברה הקולטת ,או במכירת המניות בחברה הקולטת
על ידי בעלי המניות בה ,לפי העניין ,לעניין המחיר המקורי ויום הרכישה ,יראו את המניות כנמכרות
באופן יחסי (פרו-רטה).
 .3.10החלטת מיסוי זו מותנית בקיומם המלא של יתר התנאים הקובעים בפקודה ובהחלטת מיסוי זו ,לרבות
התנאים אשר מתייחסים לתקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף  103לפקודה ,אשר תחילתה במועד שינוי
המבנה.
 .3.11מוסכם בזאת ,כי כל הפסדי החברה הקולטת ,מכל סוג שהוא (לרבות הפסדים שיקבעו בעקבות הליכי
שומה ולרבות הפסדים בידי חברות בנות שלה ,ככל שישנן) לצרכי מס ,מכל סוג שהוא ,עובר לשינוי המבנה
נשוא החלטת מיסוי זו ,יימחקו ולא יהיו עוד ניתנים להעברה ו/או לקיזוז ו/או להעברה ו/או לניכוי ו/או
להיוון בדרך כלשהי ,במישרין ו/או בעקיפין .כמו כן מוסכם בזאת ,כי עובר לשינוי המבנה נשוא החלטת
מיסוי זו ,לא תיוותר בידי החברה הקולטת ו/או בידי צד הקרוב לה יתרת מקדמות על חשבון הוצאות
עודפות בדרך כלשהי הניתנת להעברה ולניצול בשנות המס הבאות ,וכן לא תיוותר בידי החברה הקולטת
ו/או צד הקרוב לה יתרת זכות בגין מיסי חוץ ו/או יתרת מס שנוכה וטרן נוצל מכל סוג שהוא הניתנת
להעברה ולזיכוי /או לניכוי החל ממועד שינוי המבנה בדרך כלשהי.
 .3.12מוסכם ,כי אין בהחלטת מיסוי זו משום אישור ו/או קביעה לעניין גובה ההפסדים בחברה הקולטת ו/או
לעניין קיזוזם בעתיד ,נושאים שייתכן וייבחנו על ידי פקיד השומה.
 .3.13יובהר  ,כי אין בהחלטת מיסוי זו משום אישור ו/או קביעה לעניין גובה ההפסדים בחברה הקולטת ו/או
לעניין קיזוזם בעתיד ,נושאים שיתכן ויבחנו על ידי פקיד השומה.
 .3.14אם תופרנה הוראות סעיפים 103ג ו103 -כ לפקודה (להלן" :הפרה") ,החברה הקולטת ,בעלי המניות
בחברה הנעברת והחברה הנעברת תגשנה לפקיד השומה מיד בסמוך למועד ההפרה ,הערכת שווי של
החברה הנעברת למועד המיזוג ,שנערכה על ידי מומחה ,כהגדרתו בכללי מס הכנסה (בקשה לאישור
מראש לתכנית מיזוג) ,התשנ"ה .1995-מוסכם ,כי להערכת השווי שתוגש יידרש אישורו והסכמתו של
פקיד השומה .בעלי המניות המעבירים ,החברה הקולטת והחברה הנעברת יחויבו במיסים ובתשלומי
החובה שניתן להם פטור מהם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ,ממועד שינוי המבנה ועד מועד התשלום,
והכול בהתאם להוראות סעיף 103י לפקודה.
 .3.15למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם ,כי בהתאם להוראות סעיף 103ג(()8א) במהלך התקופה הנדרשת לא
יפחת סך הזכויות של בעלי הזכויות בחברה הקולטת והחברה הנעברת ,לפני המיזוג ,מ 25%-מהזכויות
בחברה הקולטת.
 .3.16למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם ,כי הוראות סעיף 103כ(ב )1לפקודה ,יחולו על החברה הקולטת ,לרבות
אי התרת קיזוז הפסד עקב מכירת מניות החברה הנעברת כנגד רווח ממכירת מניות באותה חברה.
 .3.17למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם כי תחולנה מגבלת קיזוז ההפסדים בהתאם להוראות הקבועות בסעיף
103כ(ב )2לפקודה.
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 .3.18למען הסר ספק ,מובהר ומוסכם ,כי במהלך התקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף  103לפקודה (להלן:
"התקופה הנדרשת") ,לא יפחת סך הזכויות של החברה קולטת בחברה הנעברת מ 51% -מכל אחת
מהזכויות של האחרונה.

לעניין החלפת האופציות  102הוני:
 .3.19לעניין הוראות סעיף זה ,יראו את המונח "אופציות  "102ככזה המתייחס גם למניות שמקורן במימוש
האופציות שלהלן:
למען הסר ספק מובהר ומוסכם לעניין ביטול אופציות  102הוני הקיימות וההקצאה במקומן של
האופציות  102הוני למניות החברה הקולטת בידי הנאמן החדש (להלן" :אופציות  102חדשות") או מניות
שיוקצו במימושן ,יחולו ההוראות הבאות:
 .3.19.1מובהר בזאת ,כי ביטול אופציות  102הוני וההקצאה במקומן של אופציות  102חדשות לא
תתחייב במס והחברה הקולטת תאמץ את תכנית האופציות של החברה הנעברת.
 .3.19.2כל האופציות  102החדשות יופקדו בידי הנאמן החדש אשר ישמש נאמן לאופציות 102
החדשות ,והכל בהתאם להוראות סעיף  102לפקודה והכללים מכוחו.
 .3.19.3לעניין "תום התקופה" ,כהגדרת מונח זה בסעיף  102לפקודה ,יראו במועד הקצאת האופציות
 102הוני שבוטלו ,כמועד הקצאתן של האופציות  102החדשות.
 .3.19.4על האופציות  102החדשות ימשיכו לחול הוראות סעיף  102באמצעות נאמן במסלול ההוני,
והכללים מכוחו.
 .3.19.5לא תינתן כל הטבה ,הן בדרך של יחס המרה ו/או תוספת מימוש ,השונים מיחס ההחלפה של
הזכויות המועברות ו/או כל תמורה נוספת מלבד האופציות  102החדשות שיוקצו .כל הטבה
שתינתן הן בדרך של יחס המרה ו/או תוספת מימוש ,השונים מיחס ההחלפה של הזכויות
המועברות ו/או כל תמורה נוספת מלבד האופציות  102החדשות שיוקצו תמוסה כהכנסת
עבודה בשיעור המס השולי של העובדים.
 .3.19.6למען הסר ספק ,אין בהחלטת מיסוי זו כדי לאשר את תוכנית ההקצאה ו/או עמידה בתנאי
סעיף  102לפקודה ,עניין שייבחן על ידי פקיד השומה או על ידי מחלקת אופציות לעובדים
בחטיבה המקצועית.
 .3.19.7למען הסר ספק יובהר ,כי לא תידרש כל הוצאה בחברה ,הקשורה במישרין או בעקיפין ,לכתבי
האופציה כאמור ,לרבות ביום ההמרה.
 .3.19.8למען הסר ספק יובהר כי מניות אשר הוקצו מכוח מימוש כתבי האופציה כפופות למגבלות
הקבועות בהחלטת מיסוי זו ובחלק ה 2-לפקודה.
 .3.19.9יובהר כי ,יראו את שווי ההטבה במועד המימוש כהכנסה שהופקה בישראל ואת העובדים
כתושבי ישראל בכל האמור ביחס להכנסות מהאופציות העומדות בבסיס החלטת מיסוי זו.
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 .3.19.10בחישוב הרווח וסכום המס כאמור בהחלטת מיסוי זו ,לא יינתנו ניכויים ,קיזוזים ,פטורים,
פריסת הרווח ו/או שיעור מס מופחת ו/או זיכויים מהמס החל לרבות ממסי חוץ וכי לא יחולו
לגביהן הוראות סעיפים 94ב 101 ,ו100-א לפקודה .במקרה בו יוכח על ידי הניצעים כי חויבו
במסי חוץ על ידי מדינת חוץ ,בגין הכנסה ממימוש אופציות  102הוני ו/או אופציות 102
החדשות ,ושלמם ,תשקול נציבות מס הכנסה מתן זיכוי בגין מסי החוץ בהתאם להוראות כל
דין והאמנות למניעת כפל מס.
 .3.19.11מובהר בזאת ,כי ביטול אופציות  102הוני וההקצאה במקומן של אופציות  102חדשות לא יהוו
אירוע מס הן במישור בעלי הזכויות והן במישור החברה הנעברת והחברה הקולטת ויחול רצף
מס.
 .3.19.12למען הסר ספק ,מובהר כי אין בהחלטת מיסוי זו כדי לקבוע את חבות המס הסופית כתוצאה
ממימושן או המרתן של האופציות  102החדשות ,עניין אשר יכול שיבחן על ידי פקיד השומה
ו/או רשות המיסים.
 .3.20מוסכם ,כי לעניין יישום החלטת מיסוי זו ,ייחשבו כל בעלי הזכויות החייבים תושבי ישראל ערב שינוי
המבנה ,כתושבי ישראל עד לתשלום מלוא המס עפ"י החלטת מיסוי זו וסיום כל ההתחייבויות המפורטות
בה ,גם אם שונתה תושבותם.
 .3.21מוסכם בזאת כי יחולו כללי רצף על בעלי האופציות (3ט) אשר יוקצו להם חלף אופציות (3ט) למניות
החברה ,אופציות למניות החברה הקולטת ,כך שהחלפת האופציות (3ט) באופציות (3ט) המוקצות ,לא
תהווה אירוע מס הן במישור בעל האופציה והן במישור החברה הנעברת ויחול רצף מס .אירוע המס יהיה
במועד המימוש לפי סעיף (3ט) לפקודה.
 .3.22יראו את שווי הטבה במועד המימוש לפי סעיף (3ט) לפקודה כהכנסה שהופקה בישראל ואת בעלי אופציות
(3ט) כתושבי ישראל עד למועד המימוש.
כללי:
 .3.23החלטת מיסוי זו ניתנה על סמך המצגים והמסמכים שהוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ,ובכפוף לתנאים
הקבועים בחלק ה 2-לפקודה ,והיא תבוטל למפרע באם יתברר כי הפרטים שנמסרו בפנינו אינם נכונים
או אינם מלאים באופן מהותי או שיתברר כי פרטים מהותיים שפורטו כאמור לא נתקיימו או כי התנאים
שהתנה המנהל בהחלטת מיסוי זו לא נתקיימו.
 .3.24במסגרת הדוחות לצורכי מס של החברה הנעברת יינתן ביאור ובו עיקרי הפרטים והתנאים המופיעים
בהחלטת מיסוי זו.
 .3.25מובהר ,כי אין בהחלטת מיסוי זו משום אישור לשווי החברות המתמזגות בשינוי המבנה ,דבר אשר יכול
וייבחן על ידי פקיד השומה ו/או רשות המיסים.
 .3.26מובהר ומוסכם ,כי אין בהחלטת מיסוי זו משום אישור במישרין ו/או בעקיפין לעניין תכנית האופציות
כהגדרתה בסעיף  1.5לעיל על כל היבטיה לרבות מיסויי ו/או כלכלי.
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מחלקת שינוי מבנה
 .3.27למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת ,כי במסגרת שינוי המבנה לא ייווצרו נכסים בלתי מוחשיים חדשים
מכל סוג שהוא הניתנים או לא ניתנים להפחתה.
 .3.28מובהר כי במסגרת המיזוג ובהתאם לאמור לעיל ,תקצה החברה הקולטת מניות שוות זכויות לבעל
הזכויות בחברה הנעברת בהתאם לחלקו היחסי בכלל הזכויות בחברה הנעברת וזאת כנדרש בסעיף
103ג( )4ו( ) 5לפקודה ולא ניתנה או תינתן כל תמורה נוספת במהלך המיזוג מאת החברה הקולטת או כל
אדם אחר ,בין במישרין ובעקיפין ,אלא בהתאם למופיע בסעיף 103ד(א.)1
 .3.29למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה בדרך כלשהי לגורם כלשהו
ו/או אישור לעובדות ו/או אישור לעסקאות (אחרות ו/או מקדימות) ,לרבות אך לא רק ,ו/או אישור
לנתונים ו/או אישור לסכומים ו/או להערכות השווי ו/או אישור לעניין התושבות של כל אחד מהגורמים
המוזכרים בהחלטת מיסוי זו ו/או אישור לפטור כלשהו לפי הוראות הפקודה ,כפי שהוצגו על-ידכם,
נושאים אלו יכול וייבדקו על-ידי פקיד השומה ו/או רשות המיסים ,ואין באמור לעיל בכדי לגרוע ,בדרך
כלשהי ,מסמכויותיו של פקיד הושמה ו/או רשות המיסים לערוך שומות לגורם כלשהו המוזכר בהחלטת
מיסוי זו.
 .3.30החלטת מיסוי זו ניתנה ע ל סמך המצגים והמסכמים שהוצגו בפנינו בכתב ובעל פה ,לרבות אלה
המפורטים בהחלטת מיסוי זו ,ובכפוף לתנאים הקבועים בחלק ה 2לפקודה .החלטת מיסוי זו תבוטל
למפרע ,באם יתברר כי הפרטים והעובדות שנמסרו במסגרת הבקשה אינם נכונים או אינם מלאים באופן
מהותי ,או שיתברר כי פרט ים מהותיים שפורטו לא נתקיימו או כי התנאים שהתנה המנהל בהחלטת
מיסוי זו לא נתקיימו.
 .3.31מובהר בזאת כי לא יותרו בניכוי ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לצדדים המשתתפים בשינוי המבנה המפורט
בהחלטת מיסוי זו ו/או לצד הקרוב אליהם ,כל הוצאות הכרוכות ,במישרין ו/או בעקיפין בשינוי מבנה
זה ,לרבות הוצאות משפטיות ,ביקורת ,מומחים ,יועצים ואגרות למיניהם ,כניכוי או כהוצאה לפי סעיף
 17לפקודה.
 .3.32אין בהחלטת מיסוי זו משום הגבלה ,בדרך כלשהי ,לגבי סמכות פקיד השומה ו/או רשות המיסים לעניין
קביעת אופי ההחזקה של המניות בחברה הנעברת על ידי בעלי המניות המעבירים ,ערב שינוי המבנה.
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 .3.33החברה הנעברת ,כל אחד מבעלי המניות בחברה הנעברת ,החברה הקולטת וכל אחד מבעלי השליטה בה
ערב המיזוג מתחייבים ,ביחד ולחוד ,לאשר בכתב למחלקת פיצולים מיזוגים ברשות המסים ,בתוך 60
ימים ממועד קבלת החלטת מיסוי זו ,כי הם מסכימים לקבל את תנאי כל החלטת מיסוי זו ,ככתבם
וכלשונם ,וללא כל הסתייגות .במידה ואישורים כאמור לא יתקבלו במועד ,תחשב החלטת מיסוי זו
כבטלה למפרע.

העתק:
מר רולנד עם שלם ,רו"ח (משפטן)  -סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים
מר רפי טווינה ,עו"ד  -יועץ משפטי ,מחלקת שינויי מבנה
מר אילן עדני ,רו"ח – פקיד שומה תל אביב 4
מר רפי טוינה ,עו"ד – יועץ משפטי ,שינויי מבנה
גברת אפרת לקס ,עו"ד – יועצת משפטית ,שינויי מבנה
מר כארים כנעאן ,רו"ח (משפטן) – מנהל תחום ,שינויי מבנה
מר נדב אשש ,רו"ח (משפטן) – ממונה ,שינויי מבנה
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נספח א'
תרשים החזקות עובר למיזוג
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החטיבה המקצועית
מחלקת שינוי מבנה
תרשים החזקות לאחר המיזוג
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החטיבה המקצועית
מחלקת שינוי מבנה
נספח ב
Shareholder

Mizroch Management Ltd.
Gabriella Ravid (in trust for: Apica Alpha investments & Strategies Ltd.)
Daniel Silbiger (in trust for: Apica Alpha investments & Strategies Ltd.)
C.M. Capital B Premium Partners Ltd.
Z.G.Z. Consulting Ltd.
Rami Beinish
Ilan Grinboin
Shani Bukachin
KD Law
Arik Lukach
Eddy Shalev
Yehuda Nir
Rachel Shapira
Apica Alpha Investments & Strategies Ltd.
Yossi Dotan
Kfir Kugler
Michepro Holdings Limited
Mehta Investments Ltd.
Meir Heth
C.S.A. Technologies Ltd.
Zah Izhak Hermon
Zach Hermon Initiative Ltd.
Nir Levy
Idan Greenberg

Zah Hermon - Options under Plan
Nir Levy - Options under Plan
Idan Greenberg- Options under Plan
Lihi Ziv Perlis - Options under Plan
CryptoOrcale, LLC - Advisors' Warrants
Boaz Barack - Advisors' Warrants
C.S.A Technologies Ltd - Advisors' Warrants
Yariv Eisenberg - Advisors' Warrants
Tal Teperberg - Advisors' Warrants
Tali Yaron Eldar - Advisors' Warrants
Katzenell Dimant Holdings L.P. - Advisors' Warrants
Innovation Infinity Managmenet LTD
מאיר מזוז
 דקל החזקות והשקעות בע"מ.מ.י
צביקה ויליגר
סייבל שוקי הון בע"מ
רמקו שי בע"מ
Danon Hedge Fund Ltd partners
 בע"מ.י.פנסק א
Amalul Investments LTD
Michepro Holdongs
טרמינלעל בע"מ
 לא הושג- השלמה לסכומי השקעה מקסימלאיים
Total

ID No./
Company's No.

514476654
4271128
59062026
515191062
514398494
28931152
56213648
206038093
540239159
7862881
002502870
005169180
00733832
514695527
43312966
035810423
HE90634
BVI1837960
006987432
515239374
028916278
514908367
301086211
300581139
028916278
301086211
300581139
013771506
542984261
000705400
515239374
033997198
032761405
058422734
540293404
513105064
053326625
512750787
053339305
512973231
511122012
540283165
511452328
514544063
HE90634
515944205
-

Warrants &
Options
converted to
shares prior
transaction

Shares

2,550,000
1,275,000
1,275,000
1,200,000
516,351

Additional anticipated
Preferred B Investors
(בעלי זכויות שקיבלו לפי
Options
Total Shares
הסכם ההחלפה הקצאה
במישרין בקולטת כחלק
)מיחס ההקצאות של החברה

98,847
869,361
299,695
7,479

50,000
151,563
249,286
246,747
102,337
301,023
49,226
45,781
246,126
81,753
49,052
246,126
100,305
93,484
186,968
280,452

148,270
415,157
98,847
49,423
98,847
276,772
494,234
494,234
296,541
494,234

44,302
51,184
76,776
55,824
80,000
80,000
80,000
53,755
53,755
50,000
122,048

9,296,580
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4,141,941 747,644

2,550,000
1,275,000
1,275,000
1,200,000
615,198
869,361
299,695
7,479
50,000
299,833
664,443
345,594
151,760
301,023
148,073
322,553
740,360
575,987
345,593
740,360
100,305
93,484
186,968
280,452
300,212
300,212
90,063
90,063
90,065
90,065
103,573
103,573
75,459
75,459
94,566
94,566
30,020
30,020
180,128
180,128
210,149
210,149
142,602
142,602
300,212
300,212
513,993
513,993
2,131,042 15,569,563

%

Total (FD)

16.38% 2,550,000
8.19%
1,275,000
8.19%
1,275,000
7.71%
1,200,000
3.95%
615,198
5.58%
869,361
1.92%
299,695
0.05%
7,479
0.32%
50,000
1.93%
299,833
4.27%
664,443
2.22%
345,594
0.97%
151,760
1.93%
301,023
0.95%
148,073
2.07%
322,553
4.76%
740,360
3.70%
575,987
2.22%
345,593
4.76%
740,360
0.64%
100,305
0.60%
93,484
1.20%
186,968
1.80%
280,452
0.00%
44,302
0.00%
51,184
0.00%
76,776
0.00%
55,824
0.00%
80,000
0.00%
80,000
0.00%
80,000
0.00%
53,755
0.00%
53,755
0.00%
50,000
0.00%
122,048
1.93%
300,212
0.58%
90,063
0.58%
90,065
0.67%
103,573
0.48%
75,459
0.61%
94,566
0.19%
30,020
1.16%
180,128
1.35%
210,149
0.92%
142,602
1.93%
300,212
3.30%
513,993
100% 16,317,207

% (FD)

15.63%
7.81%
7.81%
7.35%
3.77%
5.33%
1.84%
0.05%
0.31%
1.84%
4.07%
2.12%
0.93%
1.84%
0.91%
1.98%
4.54%
3.53%
2.12%
4.54%
0.61%
0.57%
1.15%
1.72%
0.27%
0.31%
0.47%
0.34%
0.49%
0.49%
0.49%
0.33%
0.33%
0.31%
0.75%
1.84%
0.55%
0.55%
0.63%
0.46%
0.58%
0.18%
1.10%
1.29%
0.87%
1.84%
3.15%
100%

החטיבה המקצועית
מחלקת שינוי מבנה
נספח ג

Shareholder

China-Israel Biotechnology Co., Ltd
HeartCode LLC
ציבור
Options
Total

ID No./
Total Shares Total Options
Company's No.

)זרה (סין
)זרה (סין

615,385
907,251
2,652,471
4,175,107
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364,699
364,699

Total

%

Total (FD)

% (FD)

615,385 14.74%
615,385 13.56%
907,251 21.73%
907,251 19.98%
2,652,471 63.53% 2,652,471 58.43%
364,699 8.03%

4,175,107 100%

4,539,806

100%

החטיבה המקצועית
מחלקת שינוי מבנה
נספח ד – הסכם המיזוג
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