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"(החברה"או"מדיקלאיתמר)"מ"בעמדיקלאיתמרידיעלשהונפקו"(האופציותכתבי)"האופציותכתבישלהערכהביצענו,לבקשתכםבהתאם

מועד)"2018במרץ31ליוםהבינומיהמודלפיעל"(4סדרהאופציהכתבי)"ולציבורויולהלקרן"(ההנפקהמועד)"2015,בנובמבר5ביום

."(ההערכה

.בזאתהמצורףבמסמךמוצגותעבודתנותוצאות

כאמורהאמידהאופן.מדיקלאיתמרשלהכספייםבדוחותאמידתםאופןואתהאופציותבכתביהחשבונאיהטיפולאופןאתקובעתאינהדעתנוחוות

.(הערכהשיטתפיעלאושוקמחירפיעל)מדיקלאיתמרהנהלתידיעליקבע

המתוארלצורךמיועדתהשוויהערכת.אחרתמטרהלכלהשוויבהערכתלהשתמשאין,לפיכך.בלבדחשבונאידיווחלמטרותתשמשהשוויהערכת

רשותקבלתבלא,בחלקהאובשלמותה,לצטטהאו,אחרשימושכלבהלעשותואין,2016בספטמבר19מיוםבינינוההתקשרותבמכתב

עללדיווחיםהשוויהערכתאתלצרףרשאיתתהיהפיתוחאמיליהכימוסכם,זאתעם.מ"בעייעוץמפרייסווטרהאוסקופרס,ובכתבבראש,מפורשת

בדיווחיםהשוויהערכתתוכןאתולכלול,ערךניירותדיניפיעלהמוגשאחרדיווחולכל,פיועלתקנותאו1968-ח"התשכ,ערךניירותחוקפי

.כאמור

למתןהנוגעובכל,הכרתנולמיטב.זועבודהבגיןלנוהמשולםהטרחהשכרלמעט,החברהשלהערךבניירותאישיענייןלנואיןכי,לצייןברצוננו

תלויאינוטרחתנושכרכיעודנציין.22.7.2015מיום105-30ערךניירותרשותלעמדתבהתאםלרבותבחברהתלוייםבלתיהננו,השירותים

.זועבודהבתוצאות

PricewaterhouseCoopers-שסופיבאופןנקבעכןאםאלא,מקרהבשום Advisory LtdPwC Israel”))"בהתנהגותאוחמורהברשלנותפעלה

PwCתישאלא,מצידהבזדוןפסולה Israelצדכלפיאו,שלההמניותבעליאו,עובדים,דירקטורים,ממנהליהמיכלפיאו,החברהכלפיבאחריות

ידי-עללנוששולםהטרחהשכרפעמיםלשלושמעברשהואסכוםלכלאחרתעילהאותביעהכלאוחוזית,נזיקיתבעילהאםבין,אחרשלישי

.התביעהנוגעתאליוהמסויםהשירותעםבקשר,ההתקשרותמכתבבמסגרתהחברה

2018אפריל 

מ"בעמדיקלאיתמר כבוד ל



PwC–שמכיוון Israelאתלשפותמסכימההחברה,ולתוצרלשירותיםהנוגעבכלשלישייםצדדיםכלפידרךבכלאחראיתאינהPwC Israel

ובנוגע,זההסכםמכחשיסופקומהתוצראו/והשירותיםממתןהנובעתשלישיצדשלדרישהאו/ותביעהלכלבנוגע,חבותמכלאותהולשחרר

ולמעט,דיןעורכישלסבירטרחהשכר–מגבלהכלוללאלרבות,לכךהנלוותוההוצאותהעלויות,החבויות,ההפסדים,ההסדרים,הנזקיםלכל

PwCשלחמורהמרשלנותנבעואלהכיסופיבאופןשנקבעוככלאם Israelלתוצראו/ולשירותיםבקשר,מצידהבזדוןפסולהמהתנהגותאו

.הכוללהטרחהשכרפעמיםשלוששמעללסכומיםבנוגעורקאךתחולהאמורההשיפויחובת.כאמור

.03-7954946:בטלפון,ח"רו,סופרשלוםלמרלפנותניתן,וענייןשאלהבכל



PwC Israel

.אחרשימושכלבהלעשותואין,בלבדהנלווהבמכתבהמתוארולצורך"(ההנהלה)"מדיקלאיתמרהנהלתלשימושמיועדתעבודתנו

הנתוניםשלאימותאו/ובדיקהכללהלאעבודתנומסגרת.זהמידעספקיעלהנהל"הנולהסבריםלמצגים,למידעהאחריות.מדיקלמאיתמרומצגיםהסברים,מידעקיבלנועבודתנובמהלך

הוצאהאועלות,נזק,הפסדלכלאחראיםנהיהלאמקרהבשום.אלינושהועברוהנתוניםשלדיוקםאושלמותם,לנכונותםאישורתהווהולאתיחשבלאעבודתנו,זאתלאור.כאמורשקיבלנו

בכפוף,כאמורמידעעלאחרתהתבססותכלאו,מדיקלאיתמרשלמצידהמידעמניעתאומלאואינונכוןשאינומידעמסירת,הטעיה,שוואמצג,הונאהממעשיודרךאופןבכליגרמואשר

.לעיללאמור

דעהמביעיםאואחריותנוטליםאנואין,לפיכך.מקובליםביקורתכלליפיעלמדיקלאיתמרספרישלביקורתכללהלאעבודתנו,וחשבונאיפיננסימידעניתחנועבודתנושבמהלךלמרות

.מדיקלאיתמרידיעללנושסופקהמידעלנכונותבנוגע

שאנולמרות.מעורערבלתייחידהוגןשוויאין,לפיכך.השווימעריךשלהסובייקטיביהדעתבשיקולרביםבמקריםתלויותומסקנותיהןמדויקמדעלהיותמתיימרותאינןכלכליותהערכות

.שונהלשווילהגיעהיהעשויאחרשווישמעריךהרי,לנושסופקהמידעעלבהתבסססבירהנוידינועלשנקבעשהשוויסבורים

.האופציותכתביעםבקשרלנקוטמדיקלאיתמרשעלהליךלכלכתחליףתשמשלאעבודתנו,בנוסף.נאותותכבדיקתעליהלהסתמךואיןנאותותבדיקתמהוהאינהעבודתנו

הגבלת אחריות

הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 



PwC Israel

PwC Israelהינה חברה לייעוץ עסקי ופיננסי מהמובילות בישראל .PwC Israel ,לאומית  -הקבוצה חברה ברשת הבין. מספקת מגוון רחב של שירותים מקצועיים כוללים בתחום העסקי

.שהיא הפירמה הגדולה בעולם בתחומי ראיית חשבון וייעוץ לפיתוח עסקים, PricewaterhouseCoopersשל 

PwC-שותף ב, ח"רו, את העבודה הוביל מר שלום סופר Israelותואר שני בכלכלה  , מר סופר הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות. ומומחה במימון והערכות שווי

.א"שניהם מאוניברסיטת ת, בהצטיינות

ההתקשרותפרטי

;מ"בעמדיקלאיתמרהעבודהמזמינת

PwCביןההתקשרותמועד Israel2017,בינואר22-ההנולחברה

צוות העבודה

הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 

שבוצעוקודמותשוויהערכות

PwCידיעלשנערכוקודמותשווילהערכותבנוגעפירוטלהלן,1970-ל"התש,(ומידייםתקופתייםחות"דו)ערךניירותלתקנות(ד)ב8לתקנהבהתאם Israelויולהאופציותשל

:4סדרהאופציותוכתבי

מדיקלאיתמרהנהלתידיעליקבעכאמורהאמידהאופן.מדיקלאיתמרשלהכספייםבדוחותאמידתםאופןואתהאופציותבכתביהחשבונאיהטיפולאופןאתקובעתאינהדעתנוחוות,כאמור

.(הערכהשיטתפיעלאושוקמחירפיעל)



עמודפרק

תוכן עניינים

1היקף העבודה ורקע כללי1

4סקירה מתודולוגית2

7פרמטרים להערכה3

10תוצאות המודל4



PwC Israel

1פרק 
היקף העבודה ורקע כללי

1
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PwC Israel

תיאור החברה

כללירקע

ותוכנהפולשניים-לארפואייםמכשיריםושיווקבפיתוחעוסקתמדיקלאיתמר•

.והקרדיולוגיההשינהרפואתבתחומילטיפול

05/05/2019-העד,חודשים42שללתקופההונפקוהאופציותכתבי•

."(הפקיעהמועד")

לכתביהחוזייםבתנאיהםזהיםויולהלקרןשהונפקוהאופציותכתבי•

:הבאהתנאילמעט4סדרההאופציות

למועדועדהקצאתןממועדהחללמימושניתנותתהינההאופציות•

האופציותכתביהנפקתממועדחודשים42חלוף(1):מביןהמוקדם

מועד(2);(4סדרההאופציותכתבישלהמימושלתקופתזהה)

מניותשל(ראשוניתהנפקהשאיננה)לציבורהנפקהשלההשלמה

מועד(3);ב"ארהדולרמיליון250לפחותשלחברהשווילפיהחברה

שלחברהשווילפי(להלןזהמונחכהגדרת)יציאהאירועשלההשלמה

.ב"ארהדולרמיליון250לפחות

,החברהמניותשלמכירהאואיחודאומיזוג–משמעו"יציאהאירוע"•

יחזיקוכאמורלאירועעוברבחברההמניותבעליממנוכתוצאהאשר

.השורדבתאגידההצבעהזכויותמרבפחות

הבינומיבמודלשימושבאמצעותבוצעההאופציותכתבישלהשוויהערכת•

,אופציותלתמחורמקובלמודלשהינו,"(המודל"או"הבינומיהמודל)"

ידיעלסופקואשרהאופציהתנאישלרלבנטייםפרמטריםעלבהתבסס

שלהשווילהערכתכנדרשיםזיהינואותםנוספיםומשתניםההנהלה

.האופציה

היקף העבודה ורקע כללי–1פרק 

2
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PwC Israel

תיאור החברה

מידעמקורות

:מדיקלאיתמרמהנהלתשנתקבלמידע•

מחיר:לרבות,האופציותכתביתנאיאתהכוללהרכישהעסקתהסכם-

מימושמחירהתאמתמנגנון,האופציותכתביחיימשך,המימוש

.לדיבידנד

:נוספיםמידעמקורות•

;ה"במאימדיקלאיתמרשלמיידייםדיווחים-

;ישראלבנקאתרנתוני-

;אביבבתלערךלניירותהבורסהאתרנתוני-

-Bloomberg;

-PwC Database.

מטרת המסמך

:  מטרת מסמך זה להציג את הנושאים הבאים•

;תמצית תנאי כתבי האופציות-

;סקירה מתודולוגית-

הפרמטרים הרלבנטיים ששימשו לצורך הערכת השווי ההוגן של כתבי -

;האופציות

.הערכת השווי ההוגן של כתבי האופציות-

היקף העבודה ורקע כללי–1פרק 

3

הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 



PwC Israel

2פרק 
סקירה מתודולוגית

4

הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 



PwC Israel

סקירה מתודולוגית

(המניהמחיר)הבסיסנכסשלצפויהתנודתיות•

תנודותלחולצפויותשבולסכוםמדדהיאהצפויההתנודתיות-

במודליםהמשמשהתנודתיותמדד.התקופהבמהלךבמחיר

התשואהשיעורישלהשנתיתהתקןסטייתהואאופציותלתמחור

,מבוטאתתנודתיות.זמןתקופתפניעלרציףבחישובהמניהשל

להתחשבמבליהשוואהבנישהםשנתייםבמונחים,רגילבאופן

,יומיותתצפיות,לדוגמה,בחישובששימשההזמןבתקופת

.חודשיותאו,שבועיות

מחירלעלייתהפוטנציאלגדלכךהצפויההתנודתיותשגדלהככל-

,יותרגבוהערךישכזומניהעלהמוענקתלאופציהולכן,המניה

.תנודתיתפחותמניהעלהמוענקתלאופציהמאשר,תיאורטית

הגלומההתנודתיותאתלשקולישהצפויההתנודתיותבאמידת-

תנודתיות,החברהשלקיימיםמכשיריםשלשוקמחירימתוך

התקופהאתהתואמתתקופהפניעלהמנייהמחירשלהיסטורית

בציבורנסחרתהחברהמנייתשבוהזמןמשך,האופציהשלהצפויה

.ועוד

סיכוןחסרתריביתשיעור•

הזמינההמשתמעתהתשואההואסיכוןחסרתהריביתשיעור-

שבמטבעהמדינהשל,ממשלתיותחובאגרותשלשוטףבאופן

שווהשלהןהתקופהיתרתכאשר,המימושמחירמבוטאשלה

.המוערכותהאופציותשלהצפויהלתקופה

כללי

.הבינומיבמודלהשתמשנו,האופציותכתבישלההוגןהשוויהערכתלצורך•

,הבינומיבמודלשימושתוךהאופציהשלההוגןהשוויאתלאמודמנתעל•

:ההערכהבמועדמשתניםשישהלגביהנחותלקבוענדרש

המניהמחיר)האופציהכתובהעליוהבסיסנכסשלהשוטףהמחיר-

.(ההערכהלמועד

.האופציהשלהמימושמחיר-

.האופציהחיימשך-

.(המניהמחיר)הבסיסנכסשלהצפויההתנודתיות-

.לתקופההסיכוןחסרתהריביתשיעור-

.המניהעלצפוידיבידנדתשואתשיעור-

הבסיסנכסמחיר•

למועדהמניהשלהשוקמחיר,כללבדרך,יהיההבסיסנכסמחיר-

.(בבורסהנסחרתוהחברהבמידה)ההערכה

המימושמחיר•

האופציהמחזיקידיעלשישולםהמחירהואהאופציהשלהמימושמחיר-

.האופציהמימושבעת

האופציהחיימשך•

המועדוביןההערכהמועדשביןכתקופהמוגדרהאופציהחיימשך-

החשובהמשתנההואהאופציהחיימשך.האופציהשלהצפויהמימוש

.ישירבאופןממנומושפעיםוההנחותהמשתניםששארכיוון,ביותר

שלההוגןשווייןעלמהותיתהשפעהישהאופציהחיילמשך,לפיכך

.האופציה

סקירה מתודולוגית–2פרק 

5
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PwC Israel

סקירה מתודולוגית

המניהעלצפוידיבידנדתשואתשיעור•

שלההוגןהשוויבמדידתצפוייםדיבידנדיםשלבחשבוןהבאה-

-לשווהאולדיבידנדיםזכאיהאופציותמחזיקבאםתלויהאופציות

לקבלזכאיםאינםהאופציותמחזיקיכללבדרך.דיבידנדיםשלערך

.אותהמימשלאעודכל,מניהעלשמשולםדיבידנד

שלהפוטנציאליערכהעלייתאתמשקףהמניהשמחירמכיוון-

ההוגןהשוויעל,העתידייםהדיבידנדיםתשלומיאתוכןהמניה

."(דיבידנדתשואת)"אלודיבידנדיםהיעדראתלשקף

,דיבידנדיםחלוקתצופהואינהמחלקתשאינהחברהשלבמקרה-

מחירכיהאופציותתכניתשלבתנאיםנקבעבובמקרהלחילופיןאו

תשואתשיעורייקבע,דיבידנדלתשלומימותאםיהיההמימוש

.אפסשלדיבידנד

סקירה מתודולוגית–2פרק 
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הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 
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3פרק 
פרמטרים להערכה
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הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 
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פרמטרים להערכה

צפויהתנודתיות

מנייתשלהיסטורימתואםנעילהשערפיעלחושבההצפויההתנודתיות•

.החברהבמנייתהמסחרתחילתממועדמדיקלאיתמר

.56.04%הינהשחושבההצפויההתנודתיות•

הסיכוןחסרתריביתשיעור

עלהתבססהסיכוןחסרתהריביתשיעור,ח"בשנקובהמימושומחירמאחר•

.האופציותכתבישלהחייםמשךלפיח"בשסיכוןחסרתריביתנתוני

.0.15%הינוהסיכוןחסרתהריביתשיעור•

המניהעלצפוידיבידנדתשואתשיעור

,דיבידנדלתשלומייותאםההמרהיחסכי,האופציהשלבתנאיםשנקבעכיוון•

.0%הואהמניהעלהצפוידיבידנדתשואתשיעורכינקבע

הבסיסנכסמחיר

.ח"ש1.145הינו2018במרץ31-להמניהמחיר•

המימושמחיר

:כדלקמןהמניהמשווינגזרלמניההמימושמחיר•

oח"ש1.642:ההנפקהממועדחודשים21עד.

oח"ש1.745:ההנפקהממועדחודשים21לאחר.

משך חיי האופציה

.שנים ממועד ההנפקה3.5הוא 4משך חיי כתבי האופציות סדרה •

:משך חיי כתבי האופציות שהונפקו לקרן ויולה הינו כמוקדם מבין•

;שנים ממועד ההנפקה3.5•

-משקף שווי של כ)ב "מיליון דולר ארה250-הגעה של שווי החברה ל•

ח למניה בהתאם למספר המניות המונפק של החברה ושער  "ש3.28

(.2017בדצמבר 31ב ליום "דולר ארה/ח"החליפין ש

פרמטרים להערכה–3פרק 
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הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 
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פרמטרים להערכה

:הטבלה הבאה מציגה את המשתנים ששימשו בחישוב שווי כתבי האופציות למועד ההערכה•

פרמטרים להערכה–3פרק 
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הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 

תשואת 

דיבידנד

ריבית חסרת 

סיכון

תנודתיות 

צפויה

משך חיי 

האופציה 

)שנים(

מחיר מימוש לאחר 

21 חודשים מיום 

ההנפקה )ש"ח(

מחיר מימוש עד 21 

חודשים מיום ההנפקה 

)ש"ח(

מחיר מניה )ש"ח( מועד ההערכה

0% 0.15% 56.04% 1.1 1.745 1.642 1.145 31/03/2018
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4פרק 
תוצאות המודל
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תוצאות המודל

*:הינו, למועד ההערכה, השווי ההוגן המוערך של כתבי האופציות, בהינתן כל ההנחות לעיל•

תוצאות המודל–4פרק 
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הערכת שווי כתבי אופציה• מ "בעמדיקלאיתמר 

תנודתיותמשקףזהשווי.ההערכהלמועדערךלניירותבבורסההנעילהשערפיעלח"ש0.889הינוההערכהלמועד4סדרהאופציותכתבישווי•

.250%-מלמעלהשלגלומה

שנתשלהראשוןברבעון(4סדרה)האופציהכתבילגביפעילשוקמתקייםשלאהעובדהלאורכיהיא,עליהדעהמחוויםאנושאין,החברהעמדת•

שלהתקןסטייתאתמשקפיםאינםאשר,שבוצעוהעסקאותמחירישלהגבוההבשונותובהתחשב,(מזערייםבנפחיםבוצעוהעסקאות)2018

המחירואילו'אג28-כעלעמד2018שלהראשוןהרבעוןבמהלךלעסקהביותרהנמוךהמחירכאשר,(300%עד200%-כשלשונות)החברה

במקבילהמניהבמחירמהותישינויחללאכאשרוזאת,דומיםבהיקפיםעסקאותשלרחבטווחקרי',אג136עלעמדלעסקהביותרהגבוה

כתבבשוויהמגולמתהתקןבסטייתהיציבותחוסרלאורוכן,(האופציהכתבבמחירלשינויהמניהבמחירהשינויביןשלילימתאםאףקייםולעיתים)

,המניהמחירשלהתקןמסטייתשונהבאופןהתנהגאשר(השנהלאורךהאופציהכתביבמחיריהחדיםבשינוייםביטוישמקבלכפי)האופציה

מחירעלהאףהרבעוןבסוףכאשר)כלכליותשאינןתקןסטיותבתוכוהמגלםהמצוטטהאופציהכתבישווישלהסבירותוחוסר,פעילבשוקהנסחרת

לאוראפסיעדמאודנמוךהינו2018שנתשלהראשוןברבעוןשהתקיימוהעסקאותכללמחירילתתשצריךהמשקל,(המניהמחירעלהאופציה

מהעסקאותחלקשלהכלכליתהסבירותוחוסרהאופציהכתבבשוויהמגולמתהתקןסטייתיציבותחוסרוכןהרחבהמחיריםטווח,העסקאותנפח

.זהברבעון

שווי לאופציה )ש"ח( סדרה מועד ההערכה

0.13 Viola 31/03/2018

0.13 סדרה 4 31/03/2018


		2018-05-16T10:47:04+0000
	Not specified




