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פרוטוקול מפגש  CFOsבחברות הטכנולוגיות
רו"ח אורן בראון – שותף היי טק ארנסט אנד יאנג ישראל
מגמות בענף ההי טק והתפתחויות בגיוסי כספים לחברות היי טק
המנכ"ל היום רואה את תפקיד ה CFO-בצורה חדשה .הוא רוצה  CFOעם יכולת גיוס כספים .כיון שמכשירי
המימון השתנו ולא בהכרח הנפקה מתאימה לכל אחד ,ה CFO-חייב להכיר את כל האפשרויות המימוניות.
הכלכלה העולמית במצב של שני סוגי מהירויות – המדינות המפותחות גדלות ב 2%-לשנה והמתפתחות
כ 6%-גידול תל"ג לשנה .המשמעות היא שהמדינות המתפתחות מהוות  05%מסה"כ התל"ג העולמי .אם
ימשיכו בקצב שלהן – תוך  05שנים המדינות המתפתחות יהוו  2/2מהתל"ג העולמי.
המנהיגים הסינים למשל רואים את הקשר מול ארה"ב כמשחק סכום אפס – כלומר כשארה"ב מרוויחה
סין מפסידה וההפך .הם ידרשו בסופו של דבר ממדינות אחרות לקחת צד במשחק הזה.
הסיכונים המשמעותיים בכלכלה העולמית הם האטה בצמיחה הסינית ,גוש היורו ,ושווקי הסחורות.
בהקשר של ההי טק יש כמה מהירויות של צמיחה .סיסקו מודיעה על האטה ,ונסחרת במכפיל נמוך יותר
מנובה HP .פיטרה  25אלף איש .אבל בתחומים שנמצאים בטרנדים יש עליה במחירי המניות כשמי
שנמצא שם זה למשל חברת ספלנק ,בשיעורי צמיחה של  05%בהכנסות .האמריקאים מחפשים היום
חברות טכנולוגיות עם צמיחה של מעל  ,25%ואלה יקבלו מכפיל משמעותי .רק  0%מהחברות יכולות
להראות צמיחה כזו.
סיסקו במכפיל  ,05גוגל במכפיל  ,01ופייסבוק עם מכפיל של  - 80היא למעשה חברת ההיי טק מספר 9
בגודלה .מאז לא היתה שום הנפקה של היי טק.
אבל ההפתעה באה דווקא מבבילון ,שנסחרת כאן בתל אביב ,ומצליחה לעלות במחיר המניה באופן
משמעותי .האם הבורסה בישראל בשלה לחברות ניו מדיה? להערכתי ,יגיעו הנפקות לתל אביב בתחום
הזה וזה שינוי.
טרנדים עיקריים בתחום – ענן ,BIG DATA ,רשתות חברתיות ו .SMART MOBILITY-רוב העסקאות שנעשו
ברבעון הראשון הם בתחומים האלה.
נדבר לרגע על ההנפקה של  ,SPLUNKבתחום ה .BIG DATA-לחברה יש צמיחה משמעותית –  05%והיא
בתחום הנכון – ועל אף שהיא מפסידה כסף ,הבורסה אפשרה הנפקה ,והנפקה טובה .המחיר על
התשקיף היה  ,0-05בפועל היה  08ביום הראשון ובסוף היום השני –  .$20מה שמייחס אותה – היא
במקום הנכון מבחינת טרנד ויש לה צמיחה נכונה.
סוג החברות שקמות היום הן הרבה יותר עתירות טכנולוגיה – זו בשורה טובה לשוק ההי טק הישראלי
שפונה פחות ל C 2B-ויותר ל.B2B-
בישראל ,טוב יותר לעשות מיזוגים ורכישות מאשר הנפקה ,כי כתוצאה מתכנוני מס שונים יש הרבה כסף
מחוץ לארה"ב ,כ 255-ביליון דולר במזומן ל 00-חברות ההי טק הגדולות ,וכולן נמצאות ישראל ברכישות.
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לגבי תעשיית הון הסיכון שהניעה את ההיי טק בשנים האחרונות ,שנת  2500הייתה הטובה בחמש
האחרונות לתעשייה הזו .יש ירידה קלה ב .2502-יש פחות כסף שמוקצה לתעשייה הזו היום ,יש פחות
קרנות שמצליחות לגייס כסף ,והשווי של חברות בשוק הפרטי יקר יותר מבשוק הציבורי ,והקרנות לקחו
צעד אחורה ומשקיעות פחות .המצב בישראל בתעשייה זו קצת פחות טוב מאשר בארה"ב .הקרנות
האמריקאיות גייסו טוב ברבעון הראשון ,אפילו קרן אחת בגיוס ראשון .קרן שיש לה הישגים בהחלט
מסוגלת לגייס גם השנה.
מבחינת אקזיטים הבשורה החיובית היא שיש אקזיטים –  2500שהייתה הטובה ביותר בעשר השנים
האחרונות ,ובחציון הראשון של  ,2502כבר עברנו את כל  ,2500רק בעסקות שהן  !VC BACKEDהשלילית
היא שאנחנו לא מגדלים חברות גדולות ולכן לא גדלים מנהלים שיכולים לעבור לחברות אחרות גדולות וזה
משפיע .ברודקום עשו  05רכישות בישראל ,מתוכן  0בשנה וחצי האחרונות.
הבעיות הקשות בגיוס כסף לסטארט אפים מתחילות בגיוס הראשוני .היות וקרנות הון הסיכון עזבו את ה-
 SEEDומשקיעות בפורטפוליו הקיים ובלייט סטייג' ,גורמת ללחץ משמעותי על גיוס הון לחברות ראשוניות.
אנג'לים ישימו כסף ראשוני אבל לא אוהבים שחוזרים אליהם ,והחברות האלה יהיו בבעיה .הקרנות
ישקיעו רק בחלק קטן מהסטארט אפים .מי שמנסה לגייס עכשיו יש לו קושי מול הקרנות ,בעיקר
הישראליות ,ולכן דרושים רעיונות חדשים .יש המון  – acceleratorsקייטנה של  1חודשים עם מקום
ותנאים והדרכה ,אבל זה לא מספק.
אבל הדבר הכי חשוב ומעניין זה ה ,crowd funding-מכשיר שמאפשר לציבור הרחב לקחת חלק של עד
 05,555דולר לסטארטאפ ,בכל חברה חדשה .ה ,JOBS ACT-שכבר מאפשר גיוס כזה בארה"ב,
והניסיונות הישראלים להביא את הרעיון לארץ ,יאפשרו תכניות מימוניות חדשות.
עדכונים רגולטוריים –
 – Reverse vesting .0אם עוזב מייסד ,המניות שלו יעברו לאחרים ,או לחילופין במצב שבו קרן הון סיכון
משקיעה ורוצה שהיזמים יישארו ,יהיה הסכם שהמניות יעברו לתוך החברה עד סוף תקופה מסוימת.
זה מביא טענה של מס הכנסה שמגיעה דרך הדיו דיליג'נס שמחייבת את היזמים במס מלא ,במקום
מס רווח הון .יש פתרונות שונים למצב ,אבל חשוב לדעת שאם נכנסים להסכם כזה ,יש סיכון מיסויי,
ולא מומלץ להיכנס להסכם כזה ,למרות שהקרנות רגילות לזה ,בעיקר האמריקאיות.
 .2חברות כלואות – יש הבדל דרמטי בין חברות בינלאומיות שרוצות לחלק דיבידנד למעלה לבעלי
המניות לבין חברות ישראליות שיש להן רווח ממפעל מאושר והשקיעו את הכסף בחברות בנות
באמצעות 00ח' ,זה שונה מחלוקת דיבידנד .על אף שמס הכנסה כורך את הנושאים יחד .לדעתנו,
השקעה של כספים מתוך מפעל מאושר בחברות בנות בחו"ל אינה דיבידנד ואינה 00ח'.
 .2אופציות לעובדים – מס הכנסה קובע מעתה שאם לא העברתם את האופציות לעובדים תוך  25יום,
הן יחוייבו במס מלא .במקרים מסוימים היו מוכנים לשלם כסף למס הכנסה כדי לחסל את הבעיה של
העובדים ושהם ישלמו רק  .20%אם החברות לא מודעות לזה ,הקונה ישלם ,אבל היום זה במודעות,
וכדאי לסדר את זה עכשיו .יש רצון ולחץ של התעשייה להוכיח שזה הועבר תוך  25יום לנאמן ,מס
הכנסה יקבל את זה.
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