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  יחסים להעריך ניתן לא..."

  מבלי ,חוזיות זכויות או חוזיים

  הן שמכוחו החוזה את לקרוא

   "קמות
 (30.4.2017 ,עצמאי ואקטואר שווי מעריך ,ישראל בנצי ח"רו)



 ציטוטים
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  על "רוכבת" לעולם זכות..."

  יש לכן – חוק על או החוזה

  על זכות של שווייה את להעריך

  שעליו החוק או החוזה סמך

 ""רוכבת" היא
 (2016 ,ואקטואר שווי מעריך ,מהנדס ,קלמנוביץ אילן ד"עו)



 שיטות להערכת שווי מניות בחברה פרטית

4 

האמריקנית החשבון רואי לשכת הנחיות פי על AICPA, קיימות  

  לאחר ,פרטית בחברה מניות שווי להערכת מקובלות שיטות מספר

 :כבר חושב החברה של האקוויטי ששווי

האופציות המחרת שיטת (Option Pricing Method) 

האפשריים הטבע מצבי של התרחישים שקלול שיטת  

(PWERM- Probability-Weighted Expected Return 

Method) 

השוטף השווי שיטת (Current Value Method) 



 (Option Pricing Method) האופציות המחרת שיטת
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ה פי על- OPM אופציית הייתה כאילו מוערכת מניות של שכבה כל  

call  החברה של האקוויטי שווי על. 

החברה של האקוויטי שווי הינו "האופציות" של הבסיס נכס  

  (עצמה המניה הוא הבסיס נכס בהן רגילות לאופציות בהשוואה)

 Liquidation -ה על מבוסס שלהן המימוש מחיר ואילו

Preference (להלן ,הנזלה אירוע בעת ההעדפה סכום ,קרי "LP)" 

   .השונות השכבות של

הנזלה אירוע (להלן: ""Liquidation) הנפקה להיות יכול (IPO),  

  והמשך (Dissolution) פירוק ,(Merger) מיזוג ,(Sale) רכישה

 .(Private) פרטית החברה פעילות

השווי את לקבוע ניתן ,מניות שכבת כל של הנתונים באמצעות  

 .שלה ההוגן



 (Option Pricing Method) האופציות המחרת שיטת
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החברה של האקוויטי ושווי במידה רק שווי יהיה הרגילות למניות  

  השכבות כל של LP -ה מסך יותר גבוה יהיה Liquidation בעת

 .השונות

ה מאחורי שעומד הרעיון- OPM של האקוויטי ששווי שככל הוא  

  שווי כך ,השונות השכבות כל של LP -ה סך על עולה החברה

  מצב זהו – עולה האקוויטי על הרגילות המניות בעלי של הבעלות

  שכאן אלא) מניה על אופציה של להתנהגות במאפייניו שדומה

 .(בודדת מניה על ולא בכללותו האקוויטי שווי על היא האופציה

ה- OPM התחשבות תוך מניה שווי לחישוב העדיפה השיטה היא  

  מצומצם ושימוש Liquidation בעת מניות שכבת כל של בתנאים

 .עתידיות בהנחות
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ה מאחורי שעומד הרעיון- OPM של האקוויטי ששווי שככל הוא  

  שווי כך ,השונות השכבות כל של LP -ה סך על עולה החברה

  מצב זהו – עולה החברה על הרגילות המניות בעלי של הבעלות

  שכאן אלא) מניה על אופציה של להתנהגות במאפייניו שדומה

  מניה על ולא כולה החברה של האקוויטי שווי על היא האופציה

 .(בודדת

ה- OPM התחשבות תוך מניה שווי לחישוב העדיפה השיטה היא  

  והשימוש הנזלה אירוע בקרות מניות שכבת כל של בתנאים

 .עתידיות בהנחות המצומצם

שקיימות לכך הדעת את לתת יש כי לי מעיר אשד יעקב הקורא  

 .משתתפות שאינן בכורה מניות לעומת משתתפות בכורה מניות

 



 משתתפות לא לעומת משתתפות בכורה מניות
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שקיימות לכך הדעת את לתת יש כי לי מעיר אשד יעקב הקורא  

 .משתתפות שאינן בכורה מניות לעומת משתתפות בכורה מניות

משתתפות בכורה מניות (Participate), שלאחר מניות הן אלו  

  יתרת של בחלוקה משתתפות הן שלהן LP -ה את לקבל שגמרו

  רגילות למניות הומרו משל ,הרגילות המניות עם ביחד התמורות

(as Converted). 

משתתפות שאינן בכורה מניות (Non-Participate), שקולות  

  מאחר להמרה ח"לאג ,המהותיות  הבחינות מכל אפקטיבית

  LP -ה על ויתור תוך רגילות למניות להמירן רשאי בהן והמחזיק

 .שלהן



האפשריים  שיטת שקלול התרחישים של מצבי הטבע 

(PWERM) 
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ה פי על- PWERM על מוערך פרטית בחברה מניה של ההוגן השווי  

  אפשריים עתידיים Liquidation תרחישי מספר של ניתוח בסיס

 .החברה של

ה תרחישים- Liquidation  הינם חברה של האפשריים העתידיים:   

 (.IPO)הנפקה 1.

 (.Sale/Merger)רכישה או מיזוג 2.

 (.  Liquidation)פירוק 3.

 (.Private)המשך פעילות כחברה פרטית 4.

תרחיש כל עבור Liquidation  המשתנים 3 את לקבוע יש עתידי  

 :הבאים החזויים

 .עתידיה  Liquidation -קרות תרחיש המועד 1.

 .עתידיה  Liquidation -תרחיש הההסתברות לקרות 2.

 .עתידיה  Liquidation -תרחיש ההאקוויטי בקרות שווי 3.



האפשריים  שיטת שקלול התרחישים של מצבי הטבע 

(PWERM) 
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0 

בעלי ידי על הנדרש ההיוון ושיעור החזויים המשתנים על בהתבסס  

   Liquidation תרחיש כל עבור ,לחשב יש החברה של המניות

   .החברה אקוויטי של הנוכחי השווי את ,עתידי

תרחיש כל עבור ,בנוסף Liquidation  השווי את לחשב יש עתידי  

  החברה של האקוויטי שווי ,Residual Value) השאריתי הנוכחי

  בהתבסס (הבכורה מניות לבעלי LP -ה חלוקת לאחר המניות לכלל

 .לעיל שהוגדרו התרחיש משתני ושלושת  LP-ה על

ה מתרחישי אחד מכל הללו השוויים סכימת-Liquidation   
   Liquidation -ה תרחיש לקרות בהסתברות המוכפלים העתידיים

 .החברה אקוויטי של המשוקלל השאריתי השווי את תניב ,העתידי

של השאריתי השווי את לחלק יש מניה כל שווי את לגזור מנת על  
   .(מלא דילול בהנחת) השכבה של המניות בסך שכבה כל



האפשריים  שיטת שקלול התרחישים של מצבי הטבע 

(PWERM) 

1

1 

ה של המרכזיים היתרונות- PWERM שעומד ברעיון מתבטאים  
   .עתיד פני צופה שהיא בכך וכן בבסיסה

הינן אשר עתידיות בהנחות הרחב בשימוש טמון המרכזי חסרונה  
 .אובייקטיבי לביסוס לעיתים קשות
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באחת) האקוויטי של השוטף השווי חישוב על מבוססת זו שיטה  
  הגבוה לפי הבכורה מניות לשכבות ופיצולו (המקובלות מהשיטות

  למניות המרתה הנחת תחת שוויה או השכבה של LP -ה מבין
 .רגילות

יהיה ניתן וממנו הרגילות למניות יוקצה (וקיים ככל) השווי יתרת  
 .רגילה מניה של ההוגן השווי את לחלץ

ה של המרכזי היתרון- CVM נעשים ופיצולו השווי שחישוב הוא  
 .ליישום יחסית ופשוטה להבנה לקלה אותה שהופך מה ,אחד בשלב

שווי על מבוססת שהיא בכך מתבטא זו שיטה של המרכזי חסרונה  
  החברה של האקוויטי ששווי מהאפשרות ומתעלמת היום האקוויטי

  שבו למועד השווי הערכת מועד שבין בתקופה לרדת או לעלות עשוי
 .חלקם את לקבל יזכו הרגילות המניות בעלי

התוחלת הוא אקוויטי של נוכחי ששווי לזכור יש ,זאת עם יחד  
 .העתידיים האקוויטי שוויי של המהוונת
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ייחודיים מקרים בשני מתאים זו בשיטה השימוש: 

  פירוק או מיזוג/רכישה) הנזלה אירוע קרות לפני עומדת החברה1.
 .(החברה

  כל עדיין נוצר שלא כך בחייה מוקדם כה בשלב מצויה החברה2.
  מניות של LP -ל בהשוואה שלה הרגילות למניות משמעותי שווי

 .שלה הבכורה

 



 לקראת הדוגמאות
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שווי לפיצול ביותר הנפוצות מהשיטות 2 רק נמחיש זו במצגת  

   .אקוויטי

עובדות מערך באותו נשתמש ,ההשוואתיות ולמען הפשטות לשם  

   .השיטות ליישום ומידע

מערך בהינתן מידה באותה ליישום ראויות הפיצול שיטות כל לא  

   .קיים נסיבות

לעובדות הנוגעים גורמים במספר תלויה אחרת או כזו שיטה בחירת  

  השונים ולזכויות לסוגים גם כמו החברה של הספציפיות ולנסיבות

   .ההוניים המכשירים של

בעוד וברורים יחסית פשוטים הינם זו במצגת שיוצגו ההון מבני  

  יותר מורכבים להיות נוטים פרטיות חברות של ההון מבני ,שבפועל

  לכל כאשר ,שונות זמן בנקודות להתבצע עשויות וההשקעות הואיל

 .משלו שליטה וזכויות כלכליות זכויות מערך ישנו גיוס סבב



 לקראת הדוגמאות
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בכורה במניות שימוש לעשות בחרנו זו במצגת ,הפשטות לשם  

 .משתתפות שאינן



5 

דוגמא לשיטת המחרת  

 OPM- Option)האופציות 

Pricing Method) 



 חברת פלסטרה
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את והן חומרה התקני הן ,רשת מוצרי מפתחת פלסטרה חברת  

   .בהם לתמיכה הדרושה התוכנה

הייצור ומתקני שלה המטה כאשר 2005 בשנת הוקמה החברה  

   .פנסילבניה ,בפילדלפיה ממוקמים

היה החברה של היחיד העצמי ההון מקור 2007 לדצמבר עד  

   .וחבריהם משפחותיהם ,המייסדים

11,250,000 -מ מורכב היה החברה של העצמי ההון תקופה באותה  

 .רגילות נפרעות מניות



 2009ביוני  30 -סבב גיוס ראשון ב
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במניות ראשון גיוס סבב השלימה החברה 2009 ביוני 30 ביום  

 .A מסוג בכורה

חדשים למשקיעים החברה הנפיקה האמור הגיוס סבב במסגרת  

 .למניה 1.00$ של LP עם בכורה מניות 7,500,000

בכורה מניות בעלי A לדיבידנדים זכאים אינם.   

בכורה מניות A של ביחס החברה של רגילה למניה להמרה ניתנות  

1:1.   

בכורה מניות המרת A אירוע בקרות מרצון תתבצע רגילות למניות  

 .IPO אירוע בקרות ואוטומטית החברה של מיזוג או מכירה

בכורה מניות המרת כי נעיר A על ויתור משמעותה רגילות למניות  

 .A בכורה מניות של LP -ה



   Backsolve - 2009ביוני  30 -הערכת שווי החברה ל
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אשד" הייעוץ פירמת של שירותיה את החברה שכרה 2009 ביולי  

  30 ליום החברה מניות שווי את בעבורה תעריך שזו מנת על "רוזין

   .2009 ביוני

בכורה במניות גיוס סבב בוצע השווי הערכת למועד ובסמוך הואיל  

  הייעוץ פירמת ידי על שנבחרה שהשיטה הרי ,חדשים למשקיעים

 .backsolve -ה -ה שיטת הינה

ה שיטת-backsolve , ה בתוך איטרטיבית שיטה הינה- OPM,  

  מחיר את להשוות עלינו ,האקוויטי שווי את לאמוד מנת על לפיה

  הגיוס בסבב נקבע אשר מסוימת בכורה מניית של ההנפקה

  שימוש תוך הנקבע בכורה מניית אותה של לשווייה ,האחרון

 .(למטרה חתירה) OPM -ה של האופציות משוואות במערכת



   Backsolve - 2009ביוני  30 -הערכת שווי החברה ל
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משוואה תחת (סימולטנית) איטרטיבי באופן חושב האקוויטי שווי  

  הגיוס בסבב A בכורה מניית למחיר השוואתי אילוץ הכוללת

 .האחרון

דולר מיליון 15.654 -בכ ההערכה למועד נכון נאמד האקוויטי שווי.   

באמצעות גם האקוויטי שווי את בדקו הם כי נמסר הייעוץ מפירמת  

  ערך תוספת שאין ומצאו הנכס וגישת ההכנסות גישת ,השוק גישת

   .הקונבנציונאליות בגישות משימוש כתוצאה

ה בשיטת שהתקבל בשווי שימוש לעשות בחרו הם ,לפיכך- 

backsolve. 
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ה שיטת במסגרת- OPM רכש כאופציית ממודלת מניות שכבת כל  

(call) החברה של האקוויטי שווי על נפרדת תביעה עם. 

החברה האקוויטי לשווי רלטיבי הוא האופציות של המימוש מחיר  

  השוואתי הוא שלהן המימוש שמחיר רגילות call אופציות לעומת)

   .(המניה לשווי

הצפוי לתזרים תרשימים יש הבכורה למניות והן הרגילות למניות הן  

(Payoff) לאופציות כמו ממש ,הנזלה אירוע בקרות מהן call  

 .רגילות

ההמרה יחס לרבות ,המניות משכבות אחת כל של המאפיינים  

  שקובעים אלו הם ,הבכורה מניות של הנזלה אירוע בקרות והזכויות

 .האקוויטי שווי על המניות משכבות אחת כל של התביעה את
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22 

כאופציית הרגילות המניות מידול call החברה של האקוויטי שווי על  

 .כדלקמן הינו

ובעת במידה Liquidation, מסך נמוך החברה של האקוויטי שווי  

 .אפס הוא הרגילות המניות שווי אז או ,הבכורה מניות של LP -ה

ובעת במידה ,זאת לעומת Liquidation, החברה של האקוויטי שווי  

  המניות שווי אז או ,הבכורה מניות של LP -ה מסך גבוה החברה

  של LP -ה סך לבין האקוויטי שווי שבין לפער שווה יהיה הרגילות

  הומרו ולא נפרעות עדיין הבכורה שמניות זמן כל) הבכורה מניות

   .(רגילות למניות



  - OPM 2009ביוני  30 -פיצול שווי ל
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בעת ,שלפנינו דנן בחברה Liquidation, בכורה ומניות מאחר A  

  הרי ,הרגילות המניות על (Seniority) בכירות מבחינת עדיפות

  שיתקבלו "(Proceeds" :להלן) Liquidation בעת שהתמורות

  ,קרי) A בכורה מניות בעלי של LP -ה לתשלום כל קודם "ילכו"

7,500,000$). 

ה יתר- Proceeds הרגילות המניות לבעלי שייכים. 

ה אם רק שווי יש הרגילות למניות ,לפיכך- Proceeds על עולים  

7,500,000$.   

הצפוי התזרים את מתאר הבא תרשיםה (להלן: "Payoff)" למניות  

   Liquidation בעת הרגילות



 Liquidationבעת לבעלי המניות ההרגילות   Payoff-ה

24 
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כל 7,500,000$ של אקוויטי לשווי עד הקודם בתרשים צגושה כפי  

 .בלבד A בכורה מניות לבעלי יוקצו  Proceeds-ה

בכורה מניות בעלי ,בהתאמה A למניות מניותיהם את ימירו לא  

  על יעלה מלא בדילול רגילה מניה שווי אם ורק אם אלא רגילות

 .למניה 1.00$

ל פוטנציאל יש הבכורה מניות לבעלי- Payoff שווי כאשר חלופי  

  מניית של למניה LP -ה על יעלה מלא בדילול רגילה מניה שווי

 .A בכורה

הבכורה מניות בעלי את מוביל החברה של האקוויטי שווי חישוב  

 .רגילות למניות מניותיהם את להמיר

ישתטח החברה של מבנה ,ואילך מסוים אקוויטי משווי החל כלומר  

 .רגילות מניות :אחת מניות שכבת רק ותהיה
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18,750,000 הוא זו בדוגמה מלא בדילול הרגילות המניות מספר  

  A בכורה מניות 7,500,000 + רגילות מניות 11,250,000)

   .(1:1 של ביחס רגילות למניות המומרות

בכורה מניות בעלי ,לפיכך A רגילות למניות מניותיהם את ימירו  

  הרגילות מהמניות אחת כל של "(Claim" להלן) שהתביעה ברגע

  מניות של LP -ה יותר גבוהה תהיה האקוויטי שווי על מלא בדילול

   .(שלפנינו דנן במקרה למניה 1.00$) Liquidation בעת A בכורה

על יעלה האקוויטי שווי כאשר יקרה זה ?יקרה זה מתי  

 .(למניה 1.00$ כפול מניות 18,750,000) 18,750,000$
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כאופציות הבכורה ומניות הרגילות המניות בשווי בהתחשב call על  

  שכבת לכל Payoff -ה את מציג הקודם התרשים האקוויטי שווי

   .מניות
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ה- Payoff הראשון (ל עד האקוויטי שווי- Breakpoint הראשון)  

  עד האקוויטי שווי על Claim להם אשר ,הבכורה מניות לבעלי שייך

 .7,500,000$ של לשווי

ה- Payoff ה שבין האקוויטי שווי) השני- Breakpoint הראשון  

  הם אשר ,הרגילות המניות לבעלי שייך (השני Breakpoint -ה לבין

  בשווי  Proceeds-מה הראשונים 7,500,000$ מלבד הכל מקבלים

   .18,750,000$ לבין 7,500,000$ בין שנע אקוויטי

ה- Payoff השלישי (ה שמעל האקוויטי שווי- Breakpoint השני)  

  פי ועל ,הבכורה מניות לבעלי והן הרגילות המניות לבעלי הן משותף

  של המניות מספר שבין היחס על בהתבסס) שלהם הבעלות אחוזי

  הבכורה שמניות לאחר (הכולל המניות מספר סך לבין שכבה כל

   .(בכורה מניות 40% -ו רגילות מניות 60%) רגילות למניות הומרו

להמרה ח"לאג מאוד דומות הבכורה מניות ספק הסר למען. 
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לכל שמעל השווי Breakpoint לאופציית שווה call שווי על  

 .Breakpoint  באותו לשווי השווה מימוש מחיר עם האקוויטי

של כקומבינציות המניות שכבות שתי את מבטאים מכן לאחר  

 .אלו call אופציות

ה מאופציית 100% -ב מחזיקים ,הבכורה מניות בעלי- call  

  של מימוש מחיר עם call אופציית או האקוויטי שווי ,קרי) הראשונה

  הרגילות המניות לבעלי השנייה call -ה אופציית על ויתרו ,(0

  Breakpoint -ל השווה של מימוש מחיר עם call אופציית)

  call -ה אופציית של משווייה 40% אצלם והשאירו (הראשון

  -ל השווה של מימוש מחיר עם call אופציית) השלישית

Breakpoint השני). 

ה ,לכן- Payoff האופציה לשווי שווה הבכורה מניות לבעלי  

  מהאופציה 40% בתוספת השניה האופציה שווי בניכוי הראשונה

 .השלישית
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אופציית משווי 100% מקבלים הרגילות המניות בעלי ,דומה באופן  

  השלישית call -ה מאופציית 40% על מוותרים אך השנייה call -ה

   .הבכורה מניות לבעלי

ה כי להראות ניתן- Payoff לשווי שווה הרגילות המניות לבעלי  

   .השלישית האופציה משווי 40% בניכוי השניה האופציה

האקוויטי לשווי שווה המניות שכבות שווי סך כי נעיר. 
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ה שיטת את ליישם בחרה "רוזין-אשד" הייעוץ פירמת- OPM 

  שלוש את להעריך מנת על  Black-Scholesנוסחת באמצעות

 .call -ה אופציות

נוסחת של הכניסה משתני Black-Scholes הבא בשקף מתוארים: 
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תשואות של התקן סטיית ,קרי) הצפויה התנודתיות ,הדוגמא לשם  

  ההיסטוריות התקן סטיות אומדני על בהתבסס נאמדה (המניה

  לפעילות במאפייניהן הדומות ציבוריות חברות של הטווח ארוכות

   .החברה

משתמעות גלומות סטיות בחשבון נלקחו לא כי הדגיש אשד מר  

(Implied volatilities), הדומות הציבוריות שלחברות מכיוון  

   .בבורסה סחירים אופציה כתבי אין שנבחרו

מקובלות הן אף הצפויה התנודתיות לאמידת אחרות מתודולוגיות  

  השווי מעריך על ,כן על ;ספציפיות בנסיבות יותר להתאים ועשויות

  שוק משתתפי מניחים היו שאותה הצפויה התנודתיות את לקחת

 .OPM -ה במודל המשמשת ההנזלה לתקופת השווה לתקופה
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איטרטיבי באופן 2009 ביוני 30 -ל נכון חושב האקוויטי שווי  

  מניית למחיר השוואתי אילוץ הכוללת משוואה תחת (סימולטנית)

 .(למניה 1.00$) האחרון הגיוס בסבב A בכורה

המשתמע האקוויטי שווי Implied Market Cap)) מיעוט שווי הינו  

  -ב בהתחשב חושב והוא (minority-marketable basis) סחיר

LP בכורה מניות של A.   

דולר מיליון 15,564 -בכ נאמד המשתמע האקוויטי שווי 

ה תוצאות- OPM הבאה בטבלה מסוכמות. 
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כשווי חושב השלישית האופציה של המימוש מחיר 

 :כדלקמן 18,750,000$ של אקוויטי

 

  מניות 11,250,000) רגילות מניות 18,750,000

 שהומרו A בכורה מניות 7,500,000 ועוד רגילות

  מניית של ההנפקה מחיר כפול (רגילות למניות

 (למניה 1.00$) הראשון הגיוס בסבב A בכורה
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בעת אם ,לסיכום Liquidation מ יותר נמוך האקוויטי שווי- 

  .הבכורה מניות לבעלי יוקצו Proceeds -ה שכל הרי ,7,500,000$

  הכלכלית התמורה כל של הבעלים הם הבכורה מניות בעלי ,לפיכך

 .7,500,000$ של אקוויטי לשווי עד העתידית התזרימית

 

בעת אם ,לחילופין Liquidation 7,500,000$ בין נע האקוויטי שווי  

  בעלי של LP -ל שמעבר Proceeds -ה שכל הרי ,18,750,000$ -ל

  המניות בעלי ,לפיכך  .הרגילות המניות לבעלי יוקצו ,הבכורה מניות

  התזרימית הכלכלית התמורה כל של הבעלים הם הרגילות

  לבין 7,500,000$ בין שנע האקוויטי משווי העתידית

18,750,000$. 
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בעת אם ,חילופין לחילופי Liquidation יותר גבוה האקוויטי שווי  

  כלכלית מבחינה יעדיפו הבכורה מניות בעלי ,18,750,000$ -מ

  מניות בעלי של מתביעה 40% .רגילות למניות מניותיהם את להמיר

  בעת שלהם LP -מה יותר שווים יהיו האקוויטי שווי על הבכורה

Liquidation.   

 

סוג לבעלי הופכים הבכורה ומניות הרגילות המניות בעלי ,לפיכך  

   .$ 18,750,000 של אקוויטי לשווי מעל מניות של ויחיד אחד
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בכורה במניות שני גיוס סבב השלימה החברה 2010 ביוני 30 ביום  

 .B מסוג

חדשים למשקיעים החברה הנפיקה הגיוס סבב במסגרת  

 .למניה 1.50$ של LP עם מניות 10,000,000

בכורה מניות בעלי B לדיבידנדים זכאים אינם.   

בכורה מניות B פאסו פארי משתתפות (pari-passu, בחלוקה  

 .Liquidation בעת A בכורה מניות עם (שווה

בכורה מניות בעלי B לדיבידנדים זכאים אינם.   

בכורה מניות B של ביחס החברה של רגילה למניה להמרה ניתנות  

1:1.   

בכורה מניות המרת B אירוע בקרות מרצון תתבצע רגילות למניות  

 .IPO אירוע בקרות ואוטומטית החברה של מיזוג או מכירה

בכורה מניות המרת כי נעיר B על ויתור משמעותה רגילות למניות  

 .B בכורה מניות של LP -ה
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הייעוץ פירמת של של שירותיה את החברה שכרה 2010 ביולי  

  החברה מניות שווי את בעבורה תעריך שזו מנת על "וולף אורי"

   .2010 ביוני 30 ליום

בכורה במניות גיוס סבב בוצע השווי הערכת למועד ובסמוך הואיל  

  הייעוץ פירמת ידי על שנבחרה שהשיטה הרי ,חדשים למשקיעים

 .backsolve -ה -ה שיטת הינה

ה שיטת-backsolve , ה בתוך איטרטיבית שיטה הינה- OPM,  

  מחיר את להשוות עלינו ,האקוויטי שווי את לאמוד מנת על לפיה

  הגיוס בסבב נקבע אשר מסוימת בכורה מניית של ההנפקה

  שימוש תוך הנקבע בכורה מניית אותה של לשווייה ,האחרון

 .(למטרה חתירה) OPM -ה של האופציות משוואות במערכת
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ה אירוע ,2010 ביוני 30 ,ההערכה למועד נכון- Liquidation הרצוי  

  30 ליום עד יושלם לדעתה אשר ,IPO הינו החברה מבחינת ביותר

 .2014  ביוני

בסך נוסף הון לגייס עליה יהיה כי מאמינה החברה הנהלה ,זאת עם  

  11,500,000 הנפקת באמצעות 2011 שנת באמצע 20,000,000$

   .2014 יוני סוף עד לפעול להמשיך מנת על ,C מסוג בכורה מניות

החברה כי החברה הנהלה מאמינה ,שכזה נוסף הון בהיעדר  

 .תפורק או תמוזג ,תימכר
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איטרטיבי באופן 2010 ביוני 30 -ה למועד חושב האקוויטי שווי  

  מניית למחיר השוואתי אילוץ הכוללת משוואה תחת (סימולטנית)

 .(למניה 1.50$) האחרון הגיוס בסבב B בכורה

המשתמע האקוויטי שווי Implied Market Cap)) מיעוט שווי הינו  

  -ב בהתחשב חושב והוא (minority-marketable basis) סחיר

LP בכורה מניות של A ו- B.   

דולר מיליון 36.437 -בכ נאמד המשתמע האקוויטי שווי 

ה תוצאות- OPM הבאה בטבלה מסוכמות. 
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כשווי חושב הרביעית האופציה של המימוש מחיר 

 :כדלקמן 43,125,000$ של אקוויטי

 

  מניות 11,250,000) רגילות מניות 28,750,000

 שהומרו A בכורה מניות 7,500,000 ועוד רגילות

 B בכורה מניות 10,000,000 ועוד רגילות למניות

  של ההנפקה מחיר כפול (רגילות למניות שהומרו

 (למניה 1.50$) השני הגיוס בסבב B בכורה מניית

 



5 

 שיטת שקלול התרחישים של  

 מצבי הטבע האפשריים  
(PWERM- Probability-Weighted 

Expected Return Method) 
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ליום "וולף אורי" הייעוץ מפירמת שהוזמנה השווי להערכת בנוסף  

  מועד לאותו נוספת שווי הערכת החברה הזמינה ,2010 ביוני 30 -ה

 ."פנימי שווי" הייעוץ מפירמת

בשיטת להשתמש בחרו "פנימי שווי" הייעוץ מפירמת השווי מעריכי  

 .(PWERM) האפשריים הטבע מצבי של התרחישים שקלול

ה במסגרת-PWERM  ניתוח סמך על מוערך מניה כל של שווייה  

 Liquidation תרחישי תחת החברה של העתידיים השוויים

   .אפשריים עתידיים

ה תרחישי זה במקרה- Liquidation בחשבון שהובאו העתידיים  

  ,IPO כללו "פנימי שווי" הייעוץ מפירמת השווי מעריכי ידי על

   .פירוק וכן אסטרטגי מיזוג או מכירה
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סיכון הון בקרנות שמקורו בהון ממומנת המוערכת שהחברה היות,  

  הזמן אופק את לעצמה הגדירה סיכון ההון שקרן טבעי שאך הרי

  מפירמת השווי מעריכי ,לפיכך .(Time to Exit) מהחברה ליציאתה

  להמשיך החברה של תרחיש בחשבון הביאו לא "פנימי שווי" הייעוץ

   .פרטית כחברה ולהישאר

תזרימי של המשוקלל הנוכחי השווי בסיס על חושב המניה שווי  

  ,עתידיים Liquidation תרחישי תרחישי  תחת נטו ,המזומנים

 .המניות שכבות כל של LP -ב בהתחשב

וה מאחר-  PWERMה תרחישי מכלול של מפורש מודל דורש- 

Liquidation ה ליישום ויחידה אחת שיטה שאין הרי ,העתידיים-  

PWERM . 

לבניית עבודה כמסגרת זו בשיטה משתמש השווי מעריך ,למעשה  

 .מבצע הוא אותן שונות שווי בהערכות לשימוש מודל
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  "פנימי שווי" הייעוץ מפירמת השווי מעריכי PWERM -ה יישום לצורך

 :הבאים השלבים את ביצעו

  ,ההסתברות את לאמוד מנת על החברה הנהלת עם שיחות קיום1.

 -ה מתרחישי אחד כל תחת האקוויטי של העתידי והשווי המועד

Liquidation בחשבון הביאו השווי מעריכי .האפשריים העתידיים  

  בשווי מכירה ,גבוה בשווי מכירה) מכירה תרחישי IPO, 3 תרחיש

 .פירוק ותרחיש (נמוך בשווי ומכירה בינוני שווי

  של LP -ה בחשבון נלקחו ,עתידי Liquidation תרחיש כל עבור2.

  שכבות של הראוי השווי פיצול את לקבוע מנת על מניות שכבת כל

  כי הונח הגבוהים השווי בתרחישי ,לכן .Liquidation בעת המניות

  ,רגילות למניות מניותיהם את תמיד ימירו הבכורה מניות בעלי

  הבכורה מניות בעלי כי הונח הנמוכים השווי שבתרחישי בעוד

   .חלקו או כולו ,שלהם LP -ה את לקבל יעדיפו תמיד
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  -ה מתרחישי אחד כל תחת נטו ,המזומנים תזרימי אמידת3.

Liquidation תזרים תרחיש בכל כאשר ,האפשריים העתידיים  

  תרחיש אותו לקרות בהסתברות מוכפל הרלוונטי נטו המזומנים

Liquidation עתידי. 

  ,לקבלתם בהסתברות המוכפלים נטו המזומנים תזרימי היוון4.

  שימוש ידי על הנוכחי ערכם קבלת לצורך השווי הערכת למועד

  המניות משכבות אחת כל של לסיכון המותאם ההיוון בשיעור

  שכבת לכל שהוקצה הנוכחי השווי חלוקת מכן ולאחר ,השונות

  המניה לשווי להגיע מנת על שכבה כל של המניות במספר מניות

 .שכבה כל של

  ההבדלים את בחשבון להביא מנת על נוספות התאמות ביצוע5.

   .השונות המניות שכבות בין והסחירות השליטה ברמות
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   OPM-ב שימוש בו נעשה שלא נוסף מידע בחובו כולל PWERM -ה

  הקריטיות ההנחות .לגמרי שונה שווי פיצול שיטת מייצג שהוא מאחר

 :הבאים הדברים את כוללות PWERM -ה לביצוע הנדרשות

  אחד כל תחת הצפויים האקוויטי שוויי אומדני -השווי הערכת1.

  ניתוח סמך על נאמדים ,העתידיים Liquidation -ה מתרחישי

  מניות מכירת של עסקאות ,החברה של המזומנים תזרימי תחזיות

  של ועסקאות דומות וציבוריות פרטיות בחברות השוואה-ברות

  העתידיים השוויים התפלגות :הערה) .דומות חברות של מכירת

 .(שונות צורות ללבוש יכולה

 -ה מתרחישי אחד כל לקרות הצפויים המועדים -הזמן אופק2.

Liquidation החברה הנהלת עם דיון סמך על נאמדים העתידיים  

  יכולה העתידיים המועדים התפלגות :הערה) .השוק תנאי וניתוח

 (שונות צורות ללבוש
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  אחד כל לקרות ההסתברויות -תרחיש לקרות ההסתברויות3.

  הנהלת עם דיון סמך על נאמדות Liquidation -ה מתרחישי

  בחברות עסקאות ניתוח לרבות ,השוק תנאי וניתוח החברה

 .השווי הערכת נשוא לחברה הדומות ציבוריות

  שידרשו לסיכון המותאמים התשואה שיעורי -ההיוון שיעורי4.

  בהתחשב נאמדים ,המניות משכבות אחת כל בגין המשקיעים

  התשואה שיעורי .שכבה באותה הגלומים הוודאות אי ברכיבי

  המניות ושכבת החברה של הספציפי לסיכון בהתאם ישתנו

  דומות השקעות על הנדרשים התשואה שיעורי ניתוח על ויתבססו

 .בשוק

  או/ו מיעוט אחזקת בגין הדיסקאונטים -הפיצול לאחר התאמות5.

  השליטה ברמות בהבדלים בהתחשב נאמדים ,סחירות אי בגין

  לא אלו שגורמים זמן כל ,המניות משכבות אחת כל של והסחירות

 .ההיוון שיעורי גיבוש בעת בחשבון כבר נלקחו
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עבור נבחרו אשר הכניסה משתני 

 לעיל המפורטות מההנחות אחת כל

  ובנסיבות בעובדות תלויים

 של ,שוק תנאי לרבות ,הספציפיות

 .החברה
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שווי" הייעוץ מפירמת השווי מעריכי את ששימשו ההנחות להלן  

 החברה עבור "פנימי
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שלישי גיוס סבב לבצע תצטרך החברה כי מאמינה החברה הנהלת  

  להגיע מנת על ,C מסוג בכורה במניות דולר מיליון 20 של

   .IPO -ל לצאת או מיזוג/למכירה

כי ציינה החברה הנהלת ,שונים משקיעים עם דיונים על בהתבסס  

  של מחיר תמורת C בכורה מניות להנפיק להצליח עשויה החברה

  ככל ,B בכורה מניות של לאלו הדומים בתנאים למניה 1.75$

   .מסוימות דרך באבני תעמוד אכן והחברה

20) האמורה ההשקעה את לגייס תצליח לא החברה אם ,מאידך  

  פירוק על מדברות החברה הנהלת הערכות אז או ,(דולר מיליון

   .ההערכה ממועד שנה בתוך החברה
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משכבות אחת כל של המניות מספר את מציגה הבאה הטבלה  

  נכון ,מלא דילול בסיס על (C בכורה מניות לרבות) השונות המניות

 :שכבה כל של LP -ה את וכן הצפויה למכירה או הצפוי IPO -ל
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החברה של העתידיים האקוויטי שוויי פיצול את נציג הבא בתרשים  

 :כי נציין ,כן לפני .השונות המניות לשכבות

  אוטומטית מומרות הבכורה מניות שכבות כל ,IPO -ה בתרחיש1.

-פרו בסיס על מוקצה המצטבר המצרפי והשווי רגילות למניות

  ההון במבנה שכבה כל של היחסי חלקה פי על ,pro-rata) ראטה

 .(החברה של

  לוותר הבכורה מניות לבעלי כדאי ,גבוה בשווי המכירה בתרחיש2.

 .רגילות למניות מניותיהם את ולהמיר שלהם LP -ה על

 .ל"כנ ,בינוני בשווי המכירה בתרחיש3.

  לוותר A הבכורה מניות לבעלי כדאי ,נמוך בשווי המכירה בתרחיש4.

  בעוד ,רגילות למניות מניותיהם את ולהמיר שלהם LP -ה על

 .שלהם LP -ה את לקבל כדאי C -ו B הבכורה מניות שלבעלי
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  מאחר .כלשהו שווי מקבלות הבכורה מניות רק ,הפירוק בתרחיש5.

  בעת Payoff -ב ביניהם מתחלקות B ושכבה A ושכבה

Liquidation חולקות שהן הרי ,(שווה בחלוקה ,קרי) פאסו-פארי  

       .(קיימות לא C בכורה מניות זה בתרחיש כי נזכיר) .זה בשווי

  הרוחני הקניין למעט משמעותיים נכסים אין ולחברה היות ,זאת עם

  תצליח שהיא מעריכה החברה שהנהלת הרי ,מפתחת היא שאותו

  כן אם אלא ,C בכורה במניות של שלישי גיוס סבב לבצע

  החברה הנהלת הערכת ,תיכשל מתבססת היא שעליה הטכנולוגיה

  לא ,de minimus) מינימוס-דה שווי הוא זה בתרחיש שהשווי היא

 .(מהותי
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30 -ל נכון מניות שכבת לכל שהוקצו הסכומים של הנוכחי השווי  

 .הבאות בטבלאות מופיעים 2010 ביוני

בעוד 40% הינו הרגילות המניות שכבת עבור שנלקח ההיוון שיעור  

 .20% הינו הבכורה מניות שכבת עבור שנלקח ההיוון ששיעור

בסיס על 2010 ביוני 30 ליום החברה מניות שווי הערכת תוצאות  

  הן "פנימי שווי" הייעוץ מפירמת השווי מעריכי של עבודתם

 :כדלקמן

  נאמד PWERM -ה בשיטת הרגילה המניה של ההוגן השוק שווי1.

 .(למניה 0.60$ שווייה OPM -ה פ"ע) למניה 0.54$ -בכ

בכורה מניה של ההוגן השוק שווי A ה בשיטת- PWERM נאמד  

 .(למניה 1.32$ שווייה OPM -ה פ"ע) למניה 1.46$ -בכ

בכורה מניה של ההוגן השוק שווי B ה בשיטת- PWERM נאמד  

 .(למניה 1.50$ שווייה OPM -ה פ"ע) למניה 1.50$ -בכ
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מניות שכבת של המצטבר הנאמד ההוגן השוק שווי כי לב שימו  

  סבב של העסקה שווי עם מתיישב 15,020,759$ בסך B בכורה

   .(B בכורה מניות של דולר מיליון 15.0) השני הגיוס

 

על שנאמד 2010 ביוני 30 -ל נכון החברה של האקוויטי ששווי נציין  

  החברה של האקוויטי שווי עם עקבי להיות צריך  PWERM-ה בסיס

 .OPM -ה פי על מועד לאותו שנאמד

ה בסיס על החברה של האקוויטי שווי- PWERM בכ נאמד-  

  של האקוויטי שווי OPM -ה פי שעל בעוד ,דולר מיליון 36.059

 .דולר מיליון 36.437 -בכ נאמד החברה
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דיסקאונטים ופרמיות ברמת  

 בעלי המניות
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לפני השווי להיות צריכה פרמיה או דיסקאונט כל של המוצא נקודה  

   .מיושמים הם עליו אשר ההתאמה

בעל ברמת פרמיות או דיסקאונטים עבור שבעתיים נכון הדבר  

 .המניות

עשויה בעלות למאפייני הקשורים דיסקאונטים של המוצא נקודה  

  לזכות שווי מדרג בתרשים המוגדרים השווי ממדרגי אחת להיות

 :כגון ,(1 תרשים) בעסק בעלות

 שליטה שווי1.

 "(בורסאי שוק שווי" גם המכונה) סחיר מיעוט שווי2.

לשווי שווה "הבורסאי השוק שווי" כי סבור השווי מעריך אם ,מאידך  

  ,סחיר הלא המיעוט שווי את לגזור למעשה יכול שהוא הרי ,השליטה

  ,(2 תרשים) בעסק בעלות לזכות השווי מדרג תרשים באמצעות

  היעדר בגין והן מיעוט אחזקת בגין הן דיסקאונטים יישום באמצעות

   .(.סחירות
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דיסקאונט לכלול עשויים המניות בעל ברמת אחרים דיסקאונטים  

  ,blockage) חסימה בגין ודיסקאונט הצבעה זכויות היעדר בגין

  היא אחת בבת לשוק 'תיזרק' שאם מניות של גדולה כה כמות

  רוב פי על זה דיסקאונט .מטה כלפי המניה מחיר את ללחוץ עשויה

 .(ציבוריות חברות של מניות עבור ישים
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הקודם לתרשים בנוגע חשובות הערות שלוש.   

  שווי שנקרא למה נרדפים מונחים הם הוגן שוק שווי או שליטה שווי1.

  עלינו אז ,נכס של האמיתי שוויו את לדעת רוצים אנו כאשר .כלכלי

  יהיה מיעוט שווי תמיד כן ועל בו השליטה שווי את בחשבון לקחת

   .השליטה פרמיית בגובה בדיוק הכלכלי מהשווי נמוך

  לדיסקאונט נתונה להיות עשויה פרטית בחברה שליטה מניית2.

  למניית הראוי שיעור באותו לא אולם ,סחירות היעדר בגין מסוים

  מניית עבור סחירות היעדר בגין דיסקאונט למשל כך .מיעוט

  רף עם פולניצר פונקציית באמצעות יאמד פרטית בחברה שליטה

   .30% ולא 15% של עליון

  מיעוט אחזקת בגין דיסקאונט) שבתרשים הדיסקאונטים3.

  multiplicative)) מכפלתיים םה (סחירות היעדר בגין ודיסקאונט

 .(additive) חיבוריים ולא
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סחירות לא שליטה מפוזיציות 'להיפטר' יותר הרבה קל ,רוב פי על  

   .סחירות לא מיעוט מפוזיציות מאשר

אמפירי מרק'בנצ זה בשלב קיים לא זה רציונאל מלבד ,לצערנו  

  מזכויות להיפטר יותר קל כמה לדעת ניתן פיו על אשר כלשהו

   .סחירות בלתי שליטה לזכויות בהשוואה סחירות שליטה

כגון ,נכסים של אחרים סוגים עבור ישים איננו הזה הרעיון ,כן כמו  

  זכויות של ולמכירה לרכישה נזיל שוק קיים לא שעבורם ,ן"נדל

 .(fractional interests) חלקיות

שישנם הרי ,השליטה ברמת כזה מרק'בנצ לנו ואין מאחר ,למעשה  

  שליטה זכויות ולסווג מלנסות להימנע יש כי הסבורים שווי מעריכי

  מיישמים אינם הם -לאמור .''סחירות בלתי'' או ''סחירות"כ

 .פרטית בחברה שליטה זכויות על סחירות היעדר בגין דיסקאונטים
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 ?מהו אומר -ה המלומד יעקב אשד "מעריך השווי הותיק ה
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 דוגמא להמחשת דברי המלומד אשד
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 ?מהו אומר -ה המלומד אורי וולף "מעריך השווי הותיק ה
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 דוגמא להמחשת דברי המלומד וולף
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 דוגמא נוספת להמחשת דברי המלומד וולף
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 נשמח לעמוד לרשותכם

 CFV ,F.IL.A.V.F.A. ,FRM, רועי פולניצר

 

 מעריכי שווי בלתי תלויים   –בעלים של שווי פנימי 

 

 (IAVFA)ל לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל "מנכ

 

info@intrinsicvalue.co.il 

 

www.intrinsicvalue.co.il 

mailto:info@intrinsicvalue.co.il
http://www.intrinsicvalue.co.il/

