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2023פברואר –מצגת משקיעים 

בית השקעות לנכסים דיגיטליים



מהווהואינועצמאייםמידעוניתוחאיסוףמחליףאינו,בלבדנוחותלמטרותמוצג"(המידע":להלן)המצגתבמהלךשיימסראחרמידעוכלזובמצגתהכלולהמידע.החברהשלושיווקיתעקרוניתהצגהמהווהזומצגת

יעוץאו/והמלצהאו/והכוונהמשוםבההאמורבדבראו/זובמצגתלראותואיןכאמורהצעותלקבלתהזמנהאו"(החברה":להלן)מ"בעאחזקותקסטלסילברשלערךניירותשללמכירהאולרכישהלציבורהצעה

המתחשבדיןפיעלרישיוןבעלהשקעותיועץבידיהשקעותלייעוץתחליףלהוותכדישלהלןבמצגתאין,לעיללאמורבנוסף.פוטנציאלימשקיעכלשלדעתלשיקולתחליףמהווהואינהבההמוזכריםערךניירותלגבי

עלנוסףמידעלקבלמנתועל,בלבדתמציתיהינולחברההקשורבכלבמצגתהאמור.עצמאיבאופן,לנכוןשימצאהבדיקותאתלערוךערךניירותשלרוכשלכלמומלץ.אדםכלשלהמיוחדיםובצרכיםבנתונים

:להלן)www.magna.isa.gov.il:שכתובתוערךניירותרשותשלהאינטרנטאתרבאמצעותהמדווחיםהכספייםודוחותיההדירקטוריוןדוחותלרבות,החברהשלהמיידיםדיווחיהאתלקרואיש,החברהפעילות

."(הפומביהמידע"

אינובמצגתהמוצגהמידע.שונהבעריכהאו/ובאופןהמוצגים,במצגתהנכלליםנתוניםישנםאולם,הפומבילמידעדומהמידעהינוזובמצגתהנכללהמידע.החברהפעילותעלומעדכנתהשוקאתסוקרתזומצגת

.החברהבדיווחיהאמוריגבר,החברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתהמפורטהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.הפומבילמידעתחליףמהווה

כאמורהמידעשלהתממשותו.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסאחרומידעהערכות,תוכניות,תחזיותהחברהכללהזובמצגת

הסובייקטיבייםוההערכותהמידעעלמבוססיםו27-ו13,14,15,16,17,18,19בשקפיםמופיעיםכאמורעניינים.החברהשלבשליטתהאינםואשרמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשתושפעויכולוודאיתאינה

התממשותו.זובמצגתהמפורטותמההערכותשוניםיהיוהעסקיתוהאסטרטגיהוהיעדיםיכול,בלבדהחברהשלוהערכותאומדןהינושלעילהמידעכיהעובדהלאור.זומצגתפרסוםלמועדנכוניםאשרהחברהשל

החברהבשליטתשאינםמגורמיםאו/והחברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמיאיזהמהתממשות,היתרבין,יושפעו,התממשותואיאו,שנצפהמכפישונהבאופןאוחלקואוכולו,עתידפניצופההמידעשל

תחזיתכלשינויאובעדכוןמחויבתאינהוהחברההמצגתפרסוםבמועדהחברהבידיהמצוייםומידענתוניםעלמתבססותעתידפניצופותוהערכותתחזיות,כןכמו.שלהוהתחרותיתהעסקיתהסביבהעלהמשפיעים

.המצגתמועדלאחרשיחולונסיבותאואירועיםשישקפומנתעלכאמורהערכהאו/ו

להשתנותעשויותלעילהאמורותהתשואות,ההוןושווקיהדיגיטלייםהמטבעותבשווקיוהתנודתיותהדיגיטלייםהנכסיםבתחוםהחברהפעילותאופילאורכילהדגישמבקשתהחברה24,25,26שקפיםלעניין

.בעתידהתוצאותעללהעידהעברבתוצאותואיןמהותיובשיעורגבוההבתדירות

דיסקליימר

http://www.magna.isa.gov.il/


החזון וההנהלה, אודות סילבר קסטל1

שוק ההון ושוק הקריפטו  -2022מבט על 2
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הזדמנות ההשקעה בסילבר קסטל



הבנקאותבכיריידיעלנוסד
בישראלההוןושוק

חברה ציבורית , 2018בשנת
2022החל מינואר 

עבורהשקעהבהזדמנויותמתמחה
וכשיריםמוסדייםלקוחות

הדיגיטלייםהמטבעותבעולמות

עלגידורקרנותניהול
בסיסכנכסביטקויןבסיס

פועל בשוק עם צמיחה

בעל תשתית מתקדמת ומוכנה  
לצמיחה מואצת בהיקפים 

יצירת מכשירי השקעה פסיביים
עם גורמים מורשים מובילים תוך  

מירביתהפחתת סיכונים 

מסחראסטרטגיותפיתוח

אודות סילבר קסטל



החזון
בית ההשקעות המוביל בישראל לניהול השקעות ומכשירים

פיננסיים בנכסים דיגיטליים

:המטרות
לאפשר לשוק ההון הישראלי חשיפה בטוחה ויעילה לתחום המטבעות הקריפטוגרפיים•
פיתוח כלים למסחר מהימן עם ביצועים ברמה גבוהה•
לסייע לרגולטורים להתוות את הדרך לאימוץ כלים פיננסיים חדשניים בשוק הישראלי  •

הקריפטוגרפיים  המטבעותבתחום 
Vהנגשת תחום הקריפטו לקהל משקיעים רחב ככל האפשר•
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צבי זיו
ר דירקטוריון"יו

בעל ניסיון בניהול השקעות של  
שנים ומשמש כיועץ  25-יותר מ

. לקרנות גידור
חברת  , Deleveneמייסד 

.טריידינג-אלגו

20-בעלת ניסיון של יותר מ
שנים בתפקידים בכירים בעולם 

בתפקידה האחרון  . הפיננסי
לית כספים  "שימשה כסמנכ

הנסחרת ן'אבוגהביוטקבחברת 
בעלת , חשבוןרואת. ק"בנאסד

תואר ראשון בחשבונאות  
תואר שני במנהל , וכלכלה

.עסקים ותואר ראשון במשפטים

ל  "מילא תפקידים בכירים כמנכ
ומנהל תפעול ראשי בקבוצת 

Playtech  ספקית תוכנת
הגדולה בעולם הגיימינג

בתפקידי הנהלה בכירים  וכן 
הקים וניהל  . בקבוצת טדי שגיא

אסיה ישראל  , עסקים באירופה
.ומרכז אמריקה

מומחה לכלכלה ופיננסים  
בתפקידו  . יין'בתחום הבלוקצ

-האחרון שימש כשותף בכיר ב
TASC,  חברת הייעוץ המובילה
בעברו שימש בתפקידי  . בישראל

הנהלה בכירים בבנק  
,  בנוסף. וקבוצת בזקהפועלים 

.ל גולף אנד קו"כיהן כמנכ

,  ל בנק הפועלים"שימש כמנכ
מאז סיום  . הבנק הגדול בישראל

עבודתו בבנק הפועלים שימש  
כיועץ בבנק העולמי ועוסק ביזום  

.וייעוץ בתחום הפיננסי

אלי מיזרוח
ל"מנכ

רמי ביניש
מנהל תפעול ראשי

מוניץחן 
לית כספים"סמנכמנהל השקעות ראשי

קריינרדורית 

ההנהלה
יין'מכלול ייחודי של אנשי מקצוע בתחום הבנקאות והבלוקצ



שותפים עסקיים

נגישה ומאובטחת, בנינו פלטפורמת ניהול נכסים ייחודית

משמורן וברוקרים עם רישיון אמריקאי, כולל בנקים וגורמים מוסדיים, והביטוחיאנו עובדים עם גורמים מובילים מהעולם הפיננסי 



הייתה שנה תנודתית ומאתגרת2022: טלטלה בשווקים

Q1

Q3

Q2

Q4

19801-שיעור האינפלציה הגבוה ביותר מ•

2מלחמה בין רוסיה לאוקראינה•

3העלאת ריבית•

9הידוק המדיניות המוניטרית•

10האינפלציה עולה•

העלאת ריבית•

4שוק ההון בירידות מתמשכות•

COVID -19המשך • 5

6נוספתהעלאת ריבית•

7מחירי הנפט מטפסים•

8מתכווץג"התמ•

11פיטורים בחברות טכנולוגיה•

12חשש גובר למיתון•

העלאת ריבית נוספת•
וS&P-ב-20%: תשואה שנתית•

13ק"בנאסד-33%
1 thebalancemoney, 2 theguardian, 3 cnbc, 4 wealthadvisors, 5 cbs, 6 IRS, 7 reuters, 8 bea, 9 calcalist, 

10 cnbc, 11 crunchbase, 12 themarker, 13 Investing.com/S&P, Investing.com/Nasdaq

https://www.thebalancemoney.com/u-s-inflation-rate-history-by-year-and-forecast-3306093
https://www.theguardian.com/world/live/2023/jan/11/russia-ukraine-war-live-wagner-may-make-up-quarter-of-russian-combatants-zelenskiy-strips-kremlin-allies-of-citizenship
https://www.cnbc.com/2022/12/12/the-federal-reserve-will-hike-interest-rates-again-how-it-affects-you.html
https://wealthadvisors.com/q2-2022-market-commentary-outlook/
https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/42/1-420-covid-19-deaths-in-q2-2022
https://www.irs.gov/newsroom/interest-rates-increase-for-the-second-quarter-of-2022
https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-could-hit-100-demand-outstrips-supply-analysts-say-2022-01-12/
https://www.bea.gov/news/2022/gross-domestic-product-second-quarter-2022-advance-estimate
https://www.calcalist.co.il/market/article/h100kwxt6q
https://www.cnbc.com/2022/10/13/heres-the-inflation-breakdown-for-september-2022-in-one-chart.html
https://news.crunchbase.com/startups/tech-layoffs-2023/
https://www.themarker.com/wallstreet/2023-01-10/ty-article/.premium/00000185-9c6c-dea4-adcd-9f6fe21c0000
https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-500-historical-data
https://www.investing.com/etfs/powershares-qqqq-historical-data


הייתה שנה תנודתית ומאתגרת2022: טלטלה בשווקים
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Bitcoin S&P Nasdaq

Source: Bitcoin, S&P, Nasdaq

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd-historical-data
https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-500-historical-data
https://www.investing.com/etfs/powershares-qqqq-historical-data


שהשפיעו על התחום כולו, שוק הקריפטו חווה אתגרים נקודתיים, מלבד אתגרים בשוק ההון

הבורסה  
השלישית 

בגודלה פושטת  
4רגל

נפילת  
הסטייבלקוין

1לונה-טרה

קריסת חברת  
ההלוואות  
-הישראלית
2אמריקאית

נפילת קרן גידור  
3AC  בעקבות

מינופים  
3גבוהים

Source: 1 Terra, 2 Celsius, 3 3AC, 4 FTX

https://www.coindesk.com/learn/the-fall-of-terra-a-timeline-of-the-meteoric-rise-and-crash-of-ust-and-luna/
https://www.coindesk.com/markets/2022/07/15/the-fall-of-celsius-network-a-timeline-of-the-crypto-lenders-descent-into-insolvency/
https://www.cnbc.com/2022/07/11/how-the-fall-of-three-arrows-or-3ac-dragged-down-crypto-investors.html
https://edition.cnn.com/2022/11/15/business/ftx-bankruptcy-one-million-customers/index.html


סיקור תחום הקריפטו במדיה

2018הכותרות הינן משנת *

https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-price-crash-zero-says-204253747.html
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/18/bitcoin-speculative-bubble-bursting-long-way-to-fall-economists-warn
https://www.forbes.com/sites/modeledbehavior/2018/02/11/is-bitcoin-heading-to-zero/?sh=2bda4da358c2
https://seekingalpha.com/article/4134674-crypto-bubble-will-go-bust
https://www.cnbc.com/2018/10/11/roubini-bitcoin-is-mother-of-all-scams.html


סיקור תחום הקריפטו במדיה

2018הכותרות הינן משנת *

17/12/2018

18/01/2018

01/01/2018

11/02/2018

11/10/2018

https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-price-crash-zero-says-204253747.html
https://www.theguardian.com/technology/2018/jan/18/bitcoin-speculative-bubble-bursting-long-way-to-fall-economists-warn
https://www.forbes.com/sites/modeledbehavior/2018/02/11/is-bitcoin-heading-to-zero/?sh=2bda4da358c2
https://seekingalpha.com/article/4134674-crypto-bubble-will-go-bust
https://www.cnbc.com/2018/10/11/roubini-bitcoin-is-mother-of-all-scams.html


שוק בפרספקטיבה
:החודשים הקרובים6-12-סיבות עיקריות להיתכנות עלייה במחיר הביטקוין ב3להלן , על אף ירידות ממושכות

המשך השקעות בקריפטוכוח הכורים ותהליך החצייהמחזוריות מחיר הביטקוין

לשוק הקריפטו מחזורים  
שנים 4-שנמשכים כ

:בממוצע
שלוש שנים של עליות ושנה  

רביעית של ירידות

התגמולים של כורי  
הביטקוין נחתכים בחצי 

וההיצע קטן

קצב ההשקעות עדיין גבוה  
אל מול השנים הקודמות

Source: Fidelitydigitalassets, ARK Invest, Macrobond, Bitcoin Circulation

https://www.fidelitydigitalassets.com/sites/default/files/documents/valuing-bitcoin-report.pdf
גרפים עדכניים/ARK_BigIdeas2022.pdf
https://www.macrobond.com/charts-of-the-week/an-asset-class-scorecard-and-applying-the-taylor-rule-to-the-ecb
https://buybitcoinworldwide.com/how-many-bitcoins-are-there/


מחזוריות מחיר הביטקוין
נקודות אלו במחזור השוק עשויות להיות הזדמנויות קנייה

תשואה מחיר הביטקוין סוף שנה
(בדולרים)

שנה

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011Source: Investing.com

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd-historical-data


שנים4-אירוע חצייה המתרחש פעם ב
מה שמעלה את ערך הביטקוין שטרם נכרה, M21היצע הביטקוין פוחת עם הזמן ומוגבל ל, לעומת מטבעות אחרים

התגמולים של כורי הביטקוין נחתכים בחצי, שנים4כל •

ביטקוין זמין לקנייה  כך שפחות , עם הזמןההיצע קטן•

שלכורים יש פחות מה למכורכיוון 

-התהליך יסתיים ברגע שמספר הביטקוין  במחזור יגיע ל•

21M , 2140בקירוב לשנת

המחיר הגבוה בכל מחזור הוא גבוה יותר מהמחזור  •

הקודם והמחיר הנמוך בכל מהמחזור הינו גבוה יותר  

מהמחיר הנמוך של מהמחזור קודם

Source: Pantera Capital

מחושבים לפי מתודולוגיה של אירועי חצייה קודמים על בסיס  2024הנתונים המשוערים של שנת * 
ניתוח של חברת פנתרה קפיטל

x5 x93

x3 x30

x3 x8
x2 x4

-64%

-72%

-81%

https://panteracapital.com/blockchain-letter/ftx-underscores-the-importance-of-defi/


מחיר הביטקוין עלה בסמוך ולאחר אירועי החצייה במאות אחוזים, על פי נתוני עבר

2024באפריל 20-להחצייה הבאה מתוכננת •

התאוששות  תיתכן , על פי מודלים קודמים של חצייה•

20241-ועלייה ב2023-הדרגתית ב

מחיר הביטקוין 
בשיא שלאחר  

החציה

מחיר הביטקוין 
בחציה

תשואה מהשפל  
לפני החצייה עד  

לשיא שאחריו

אירועי חצייה

28/11/2012

9/7/2016

12/5/2020

בהנחה שלא יהיו אירועים חריגים ובלתי צפויים1

Source: Pantera Capital

https://panteracapital.com/blockchain-letter/ftx-underscores-the-importance-of-defi/


S&P-מחיר הביטקוין מול ה
S&P-בפרספקטיבה רחבה תשואות הביטקוין גבוהות אל מול ה, למרות הירידות שהביטקוין חווה השנה

תשואת הביטקוין S&P-תשואת ה שנים

שנים3

שנים6

שנים10

Source: Bitcoin, S&P

https://www.investing.com/crypto/bitcoin/btc-usd-historical-data
https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-500-historical-data


המשך השקעות בקריפטו
1תוך המשך התעניינות גוברתבתחום VCבהשקעות היווה רבעון שיא כל הזמנים 2022הרבעון הראשון של 
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גיוסים בתחום הקריפטו מקרנות הון סיכון  
(במיליארדי דולרים)

galaxy.com, Source: The Block Research1

https://www.galaxy.com/research/insights/2022-crypto-vc-comes-down-to-earth/
https://media.licdn.com/dms/document/C4D1FAQGWFrdYI4TwsQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1672150958272?e=1675900800&v=beta&t=DMgLZ-YxAzx8oWYH4kDkFW5wMkU77sQ_9akSOH6fzNg


2ביקוש גובר לחברות מפוקחות רגולטורית

רגולטורים ברחבי העולם מתעתדים לפיקוח  

3ביקורת וניטור סיכונים, קפדני

מודעות גוברת לסטנדרטים רגולטוריים

1מפוקחיםההתפתחויות האחרונות מדגישות את הצורך ברגולציה ובגופים 

1  globes.co.il, 2 cryptopotato.com, 3 coindesk.com

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001433058
https://cryptopotato.com/the-lesson-in-alameda-ftx-about-government-regulation-and-crypto-opinion/
https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/23/2023-the-year-of-regulation-vs-decentralization/


₪  16Mשווי שוק 
-85%

-75%

-65%

-55%
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-15%

-5%

5%

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

₪  100Mשווי שוק 

סילבר קסטל –מחיר מניה 

המובא כאן על דרך ההפניה( 2022-01-010618: אסמכתא' מס)2022בינואר 24ראו דיווח מידי מיום , הושלמה עסקת מיזוג של החברה2022בינואר 24בתאריך . המידע בגרף לקוח מאתר הבורסה*



20231-ושינויי תגמול בהתייעלות החברה

:החברה החליטה על מספר צעדי צמצום והתייעלות, לאור הטלטלה בשווקים והאתגרים שחווה שוק הקריפטו

(2023-01-012679: אסמכתא' מס)2023בפברואר 6ראו דיווח מיידי מיום 1

:בדמי הניהול מטעם נושאי משרה ובעלי ענייןעדכון 

המשרהלנושאישולמוטרם2022דצמבר-אפריל/מרץחודשיםבגיןהניהולדמי•
בכפוף)החברהידיעלשפורסמההזכויותהנפקתשלתנאיםבאותםואופציותלמניותיומרמהחובחלקכיהוחלט,זהלחובביחס•

(בחברההרלוונטייםהאורגניםלאישור
עלשיוזרםהסכוםעליעלהשלאבסכוםהזכויותהנפקתלאחרמידהמשרהלנושאיישולם(שהומרהסכוםבניכוי)מהחובשליששניעד•

תפעולירווחיהיהלחברהכאשרתשולם(שתוותרככל)החוביתרת.הזכויותמהנפקתכחלקידם
במזומןמהחובשלישעלשעולהסכוםהמשרהמנושאיאחדלכללשלםתידרשלאהחברהמקרהבכל•
תפעולירווחיהיהלחברהכאשרתשולם50%ויתרתהמשרהמנושאיאחדלכלהניהולמדמי50%ישולמו,2023שלהראשונהבמחצית•



2022הישגים ואבני דרך בשנת 

1

2

3

1הושלם רישום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

2צמיחת הנכסים המנוהלים

3השקת קרן חדשה–הרחבת סל המוצרים 

מיצב את החברה כבית השקעות לנכסים דיגיטליים  , שארך כשנה, תהליך המיזוג
מעמד זה מהווה  . ובין היחידים הציבוריים בעולם, היחיד הנסחר בבורסה בישראל

נכס אסטרטגי וממצב את בית ההשקעות כמוביל תחום הקריפטו בישראל

גדלה  , קרן ההשקעות העיקרית של החברה, SCL Momentum Alpha LPקרן 

בתקופת  60%-חווה ירידה של כ, (הביטקוין)על אף שנכס הבסיס . בניהול הנכסים

הנכסים המנוהלים של החברה צמחו ובסיס הלקוחות גדל, הזמן הנוכחית

הקרן מנהלת  . החלה לפעול במתכונת חדשה, SCL Advanced Strategies LPקרן 

קורלציות  , פוזיציות קנייה ומכירה בחסר, מספר אסטרטגיות מסחר מתקדמות

מסחר בצמדים שונים והיקפי מינוף משתנים, וקורלציות הפוכות

ח מגובה ביטקוין מתעתדת להתקיים במהלך הרבעון הראשון של  "הנפקת האג4ח מגובה ביטקוין"השקת אג4

2023שנת 

החברה טרם החלה בפעילות זו והתממשותה אינה וודאית12022-01-01061822022-01-09095132022-01-0796414: מספרי אסמכתאות בבורסה



2022הישגים ואבני דרך בשנת 

פלטפורמת  , MKTשותפות אסטרטגית עם חברת 

6*בינה מלאכותית המנתחת נקודות מידע

האסטרטגיות אשר . בכוונת הצדדים לחקור ולנתח יחדיו אסטרטגיות השקעה

המחקר יצביע על רווחיותן ישולבו במוצרי החברה

קשת תעניק שירותי פרסום טלוויזיוני ודיגיטלי לסילבר קסטל בתמורה להקצאת  5הסכם השקעה עם קשת
מניות

5

6

שותפות אסטרטגית עם חברת ההשקעות הקנדית  7

*Purpose7

Purpose  הינה אחד מהגופים המובילים בהנגשת תחום הקריפטו למשקיעי שוק

הצדדים מתכוונים לבחון הקמת מוצרי השקעה לקהל הרחב. ההון

2022-01-088227, 2022-01-08863862022-01-09259572022-01-092004, 2022-01-086310, 52022-01-086271: מספרי אסמכתאות בבורסה. נחתמו מזכרי הבנות* 



2022הישגים ואבני דרך בשנת 

בנכסים מנוהלים בקרן  55%YOY-צמיחה של כ•

Momentum Alpha, בנכס  40%-כאף ירידה של על

הבסיס 

בחודש6%-ממוצע צמיחה של כ•

Momentum Alphaבקרן 

+55%

 $M

 $1M

 $2M

 $3M

 $4M

 $5M

 $6M

 $7M

 $8M

 $9M

01/21 01/2206/202212/2021



SCL Momentum Alphaביצועי הקרן 
50%-כמות הביטקוין גדלה בכ, מיום היווסדה250%-בכבנוסף לתשואה הדולרית של הקרן 

לאחר ניכוי עמלות דמי ניהול ודמי הצלחה, התשואות במונחי נטו* 

06/2019–01/2018בין התאריכים Back Testingהנתונים כוללים * 

ביטקוין דולר
תשואת הקרן  

:במונחי

90% -21% 01/2022 –
06/2022

47% 242% 06/2019 –
06/2022
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(וביטקויןבמונחי דולר )תשואת הביטקוין והקרן 

תשואת הקרן בדולר תשואת הקרן בביטקוין תשואת הביטקוין



SCL Advances Strategiesשל קרן Back Testingביצועי 

2022הקרן החלה לפעול ביולי * 

01/2019-06/2022בין התאריכים Back Testingהנתונים הם נתוני * 

ביטקוין דולר
תשואת הקרן  

:במונחי

123% -7% 01/2022 -
06/2022

7,591% 10,966% 01/2019 -
06/2022
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(במונחי דולר וביטקוין)תשואת הביטקוין והקרן 

תשואת הקרן בדולר תשואת הקרן בביטקוין תשואת הביטקוין



אסטרטגיית צמיחה
,  יכולות ומגוון מוצרים פעילים, לאור העובדה שהחברה הינה מובילה בשוק הקריפטו הישראלי עם תשתית

תפעולית ופיננסית, אנו מאמינים כי החברה ממוצבת היטב לקראת השנים הבאות מבחינה אסטרטגית

המשך הרחבת תשתית פיתוח  •
אסטרטגיות מסחר

המשך שיתוף פעולה עם•
הכולל הקמת קרנותMKTחברת 

המשך בניית תשתית מחקר ופיתוח  
בתחומים מתפתחים  להשקעות

בעולם הקריפטו

היערכות לבניה ושיווק מכשירים עוקבי  •
מטבעות קריפטו בשיתוף  

Purpose1עם חברת 

פ”נשהשגת רישיון •

השקעות קריפטו מתקדמותואלגוטריידינגAIהשקעות מסחר 
(WEB3ו-Defi)

פתרון קמעונאי מלאגדילה וצמיחה במוצרים

; צמיחה בקרנות הקיימות•
במספר המשקיעים ובנכסים  

המנוהלים
ח מגובה ביטקוין"השקת אג•

היערכות להשקעות בחברות קריפטו
על ידי איתור הזדמנויות השקעה

השקעות הון סיכון

. יצוין כי החברה טרם גיבשה את המתווה הרגולטורי הסופי המוצע על ידה. נציגי הרשות לניירות ערך הודיעו לחברה כי הגוף עימו התקשרה החברה אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו בחוק1
.המובאים כאן על דרך ההפניה( 2022-01-092004: אסמכתא' מס)2022בספטמבר 4ומיום ( 2022-01-088227: אסמכתא' מס)2022באוגוסט 28ראו דיווחים מיידים מיום 
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הנפקת זכויות



1זכויותהנפקת 

:להלן תמצית תנאי הנפקת הזכויות, 2023לפברואר 6-בבהמשך לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה 

בדרך של זכויות₪ מיליוני 6.9-כ סכום הגיוס

אופציות25-מניות ו100בכל חבילה תהיינה . החברה מנפיקה חבילה של מניות ואופציות מבנה ההנפקה

ח לחבילה "ש120.6מניות זכאי לקנות חבילה כאמור במחיר של 271כל בעל מניות המחזיק  זכאות

01.01.2024האופציות ניתנות למימוש עד ;ח לאופציה"ש2.929מחיר מימוש  תנאי האופציות בחבילה  

16.02.2023 יום הזכאות לקבלת הזכויות

27.02.2023 יום המסחר בזכויות

(2023-01-014883: אסמכתא' מס)2023לפברואר 6-הראו דיווח מיידי מיום 1
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