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אווירי על ידי איסוף מידע י מתן שירותבמתמחה חברה ה – FlyTechלרכישת עסקה התקשרות ב :הנדון

 בשוק האזרחיהפועלת יישומי בינה מלאכותית  באמצעותניתוחו ו רחפנים

( הונה המונפק 100%מלוא )לרכישת  העסקבהתקשרה  ,2021 יוליב 8 כי ביום ,בזאת דווחהחברה מתכבדת ל

, "המוכרים" -ו "החברה הנרכשת"או  "FlyTech") 1מבעלי מניותיה lutions ltderial SoT A.F. והנפרע של

בדבר התקשרות במזכר הבנות  2021במרץ  2פרסמה החברה ביום , וזאת בהמשך לדיווח המיידי ש(בהתאמה

 .2מתמחה במתן פתרונות אוויריים מתקדמיםה חברהלרכישת 

בכוונת החברה לרכז תחתיה את ו מסחרי-האזרחי תחוםב הינה חברה הפועלת בעיקר החברה הנרכשת

ללמוד  לחברהתסייע  הרכישה. כמו כן, קבוצהפעילותה בתחום האזרחי ולהפוך אותה לחטיבה האזרחית של ה

עם  התקשרויות, תמחור שיטותשמעותי, לרבות ע מדיה ידתקבל ליטות העבודה בשוק האזרחי, שיאופן ואת 

הפן  לפרטים אודות, בשוק האזרחי נת החברהבשווקי היעד אליהם מכוו ערך יצירתוידע באיכותיים  לקוחות

 להלן. 5ר' גם סעיף  –אסטרטגי של העסקה ה

 הפעילותו החברה הנרכשת תיאור תמציתי של .1

  כלי טיס בלתי מאוישיםאיסוף מידע באמצעות שירותי במתן  מתמחהוישראל התאגדה בהחברה הנרכשת 

הדרכה, הכשרה וכן ב לאכותיתבינה מ יישומי ותבאמצעבשוק האזרחי, עיבוד המידע וניתוחו  ("כטב"מים")

  .טיפול בתהליכים רגולטוריים מורכביםו

גופים אזרחיים וממשלתיים בתחומי התשתיות, ת טווח עם ות ארוכיוהתקשרו לחברה הנרכשתכמו כן, 

, מוטורולהינטל, את כוללים, בין היתר, אה שיטור וגופי מיפוי והגנה על הסביבהאבטחה ומתחדשת, האנרגיה ה

יפו, המשרד לביטחון  –ביב בת ישראל, עיריית תל ארשות מקרקעי ישראל, רכ ,נת"עמקורות, חברת חשמל, 

 -מלמעלה  פנים )משטרה וכבאות(, רשות הטבע והגנים, משרד החקלאות, חברת הגיחון, משרד הביטחון ועוד

 .לים נוספיםלקוחות פעי 40

 החברה הנרכשת פעילות

 ם(והנדסה )גשרים, כבישים ומבנימיפוי ומדידה, וכן ליווי פרויקטים של תשתית  – הנדסה אזרחית. 1.1

 ;לניהול תחזוקת הפרויקט התוכנל גבי עיבוד המידע הנאסף ע , לרבותוליקויים בטיחותיים

רמיות ט מצלמותעבוד מידע המופק מבאמצעות במשטחים ותקלות איתור פגמים  –אנרגיה מתחדשת . 1.2

 לוחות סולאריים;שוטפת של  התחזוק רניטו צורכיל ,פניםהנישאים על ידי רח וחיישנים מיוחדים

במכרז נבחרה כאחת ההצעות הזוכות הצעתה הובלת רגולציה ואב טיפוס פעיל.  –משלוחים אוויריים . 1.3

באמצעות  לוגיים לשינוע מטעניםמסגרת של חברת נתיבי איילון לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנו

 להקמה ותפעול של הפתרון אותו היא מפתחת;מתמשך קיבלה מענק אף  ,. בהמשך לכךכטב"מים

                                                      
 שהינם צדדי ג' שאינם קשורים לחברה או לבעלי עניין בה. 1
 על דרך ההפניה.האמור בו מובא כאן  , אשר המידע024943-01-2021ס' אסמכתא: מ 2
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מרשות  שיון מטיס רחפן מסחרירי מפעילה אקדמיה לצורך קבלת החברה הנרכשת –אקדמיה אווירית . 1.4

אפליקטיבי  בחינהמחולל חניכי טיסה( ומשתמשת לצורך כך בין היתר ב 600)מעל  התעופה האזרחית

 שפיתחה; קדםומת

 שירותי אכיפה מהאוויר, וכן ליווי ואינטגרציה לחברות אבטחה. –בטחון ואבטחה . 1.5

  העסקה עיקרי  .2

של ן המניות הואת כל המוכרים רכוש מם כמפורט להלן, החברה תתליבכפוף להתקיימות התנאים המ. 2.1

 .בדילול מלאמניותיה מהון  100% -בהחברה ק זיתחהשלמת העסקה כך שלאחר החברה הנרכשת 

תקצה להם כן מיליון ש"ח ו 4.3של סך  בתמורה למניות ת העסקה תשלם החברה למוכריםבמועד השלמ .2.2

 זכאים לתמורה עתידית נוספת כלשהי.יהיו  לאהמוכרים . 3רגילות של החברה יותמיליון מנ 2.5 -כ

  חודשים. 12, שהינו אחד המוכרים, ימשיך בכהונתו לתקופה מינימאלית של החברה הנרכשתמנכ"ל . 2.3

 הוראות אי תחרות של המוכריםובכלל זה ייבויות כמקובל, כולל מצגים והתח מניותרכישת ה הסכם. 2.4

 במגבלות ובתנאים שנקבעו בהסכם. םושיפוי מצד המוכרי

 .סוף חודש יוליונקבע כי תושלם עד ל למספר תנאים מתלים כמקובל העסקה כפופההשלמת . 2.5

 החברה הנרכשתנתונים כספיים עיקריים של  .3

עד ליום  2021בינואר  1ולתקופה שמיום  2019-2020לשנים החברה הנרכשת  להלן נתונים כספיים עיקריים של

  :)*(2021יוני  30

 
שינוי  %

ופה מתק
 המקביל

6.2021-1 )**( 1-6.2020 
שינוי % 

מתקופה 
 מקבילה

31.12.2020 31.12.2019 

 ₪אלפי  

 1,252 2,063 65% 752 1,540 105% הכנסות

תפעולי  רווח
 408 938 130% 251 597 138% 4(מתואם)

 רווח שיעור
 33% 45% 40% 33% 39% 16% מתואם תפעולי

 סך נכסים
 450 1,254 179% 620 1,653 167% קופהתלתום 

סך התחייבויות 
 459 972 112% 419 986 135% לתום תקופה

 (.Israeli GAAP) מקובלים חשבונאים כללים לפי ערוכיםההחברה הנרכשת  של מבוקרים כספיים דוחות בסיס על)*( 
  .סקורים או יםמבוקר ואינם יםכספי דוחות בסיס על שאינם 2021יוני ב 30 ליום החברה הנרכשתמ שהתקבלו נתונים)**( 

 ת הרכישהאופן מימון עסק .4

  מימון העסקה יעשה ממקורותיה העצמיים של החברה.

 

                                                      
דילול ב 2.7% -כ)מהונה המונפק והנפרע של החברה  %3.2 -כלמועד זה נכון , והן מהוות מיליון ש"ח 7.4 -ינו כלמועד זה של המניות שיוקצו למוכרים הון שוויין נכ 3

  .(מלא
יובהר, כי  אלפי ש"ח. 75 -בסך של כ הוצאות פחתאלפי ש"ח, ובניכוי  200 -של כ עסקה בסךה השלמת לאחרלא יימשכו ש המוכריםלק משל ח שכר הוצאותבניכוי  4

  .מתחשיב זה לא נוטרלו אשר צפוי להמשיך בתפקידו, , שהינו אחד המוכרים,החברה הנרכשתהוצאות שכר של מנכ"ל 
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 שוק האזרחיחברה הנרכשת ולתכניות החברה ביחס לו העסקה בראיה האסטרטגית של החברה .5

במסגרתה  ראשונהעסקה , וכן (Operator) חברת הפעלהנרכשת  מסגרתהב נהעסקה ראשוינה העסקה ה

 אופןבשקצב הצמיחה שלו בישראל ובעולם הולך וגדל  האזרחי תחוםהפועלת בעיקר בחברה שת נרכ

 . ליארד דולר לשנהמי 14 -וכבר כיום חוצה את רף היאלי צאקספוננ

לפתח האזרחי הפעילות של החברה בשוק את פעילותה בתחום החברה הנרכשת ת בכוונת החברה לרכז תח

 .קבוצההאזרחית של ה לחטיבהאותה להפוך וקי והשקעות אותה באמצעות פיתוח עס

לחברה ( מקומית, תסייע Operatorהינה כאמור חברת הפעלה ), שהחברה הנרכשת רכישת החברה מאמינה ש

ת ושל חברבשוק האמריקאי בידה ותקל על רכישות חי ובכך תסייע אימים לשוק האזרתללמוד ולפתח כלים מ

לשוק האמריקאי  ההרחבת פעילותכי  מאמינההיות והחברה את וז ברה,הח אותן בוחנת (Operatorהפעלה )

אפשר לה ליהנות משיעורי צמיחה ת, את הפריסה הבינ"ל שלה והבאופן משמעותי את היקפי פעילותתגדיל 

 .בתחום האזרחי ייחודב, גבוהים בשוק צומח זה

לרכישת חברות ופעילויות נוספות בתוך כך יצוין ויודגש, כי החברה ממשיכה ותמשיך לבחון הזדמנויות 

 .הנ"ללהתקשרות לא קשר ובנוסף וזאת ל בדגש על ארה"ב, בישראל ובעולם, בתחום האזרחי,

, מידע שאינו וודאי 1968-דוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

לרכישת חברות ופעילויות להשלמת העסקה וכן,  כאשר הערכות או כוונות או תכניות של הנהלת החברה

הנהלת החברה במועד זה, תבססות על המידע הידוע ל, מעולם, בדגש על ארה"בבישראל וב בתחום האזרחי,

אינה וודאית, ולכן הערכות ותכניות כאמור עשויות שלא להתממש או להתממש  כולם או חלקם והתממשות

באופן שונה מהצפוי, זאת בשל השפעה של גורמים שאינם תלויים בחברה. כמו כן, השלמת העסקה כפופה, 

 .ות, שאינם בשליטת החברהביניהם השלמת בדיקת נאותלהתקיימות תנאים מתלים בין היתר, 

 

 

 

 ,בברכה                               

 "מבע אירודרום קבוצת

 מנכ"לדירקטור ו, דגני רועי"י: ע

       ולירן קוטס, סמנכ"ל כספים 
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