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הנדון:פנייהמקדמיתבעניןהטיפולהחשבונאיבהחזקותבחברתמטרה–המשך 
סימוכין:פנייהמקדמיתשהוגשהביום01ביולי,7102("הפנייה") 


בהמשך לפנייה שבסימוכין ולשיחות עמכם ,להלן התייחסות החברה לשאלות ולסוגיות שהוצגו על ידכם (למונחים
המוגדריםבפנייהתהאמשמעותזההבמכתבזה) :
א .שינוי הנסיבות מרבעון  Iלרבעון II

החברה נתבקשהלהסבירהאםוכיצדהפכוהנסיבותהמתוארותבפנייה -ובפרטאלוהמתוארותבסעיפים 0.2עד
0.07לפנייה-לכאלושאינןמאפשרותלחברהלהמשיךולהציגאתהשקעתהבפרונוירוןבשוויהוגןבמסגרתהדוחות
לרבעוןהשני,בשעהשלאהיתהמניעהלעשותכןביחסלדוחותהרבעוןהראשוןולכלהדוחותשקדמולו .
החברהמבקשתלהסבירכיעדמתןפסקהדיןבסוףחודשאפריל  ,7102******************************************
******************************************************************************************************************
********************************************************************************************. 
במצבדבריםזה,אףאםנתקיימובפועלהנסיבותהמתוארותבסעיפים 0.2-0.07לפנייה(אוחלקן),הרי שבשעתו
הרלוונטיותשלהןהיתהמוטלתבספקגדוללנוכחההליךהמשפטיהארוךוהסבוךבוהיתהמצויהחברתהמטרה. 
פסקהדין,אשרניתן בסוףחודשאפריל,7102במסגרתונפסקכיעלטבעלהשיבלפרונוירוןאתהקניןהרוחנינשוא
ההסכם ביניהן ,מהווה נקודת מפנה חיובית מבחינת פרונוירון ,ומגביר במידה משמעותית את הסיכויים לכך
שהקנייןהרוחנינשואהתביעהישובלפרונוירון,כפוףלתוצאותהערעורשהוגש.פסקהדין,אףהגדילמשמעותית
את טווח השווי שעשוי להשתקף להחזקת החברה בפרונוירון ,אך יחד עם זאת גם את סטיית התקן ורמת אי
הוודאות.בשלכך,הפכוהנסיבותהמתוארותבסעיפים0.2-0.07לפנייהלרלוונטיותהרבהיותר .
נסיבות אלו מחייבות ,לדעת החברה ,בחינה מחודשת של אופן הערכת הפוטנציאל הגלום בפרונוירון ,בין היתר,
משום שגברו משמעותית הסיכויים להשבת הקנין הרוחני לפרונוירון ****************************************
***************************** אולם ,כפי שמוסבר בהרחבה בפנייה ,לצד העובדה שהפוטנציאל הגלום בפרונוירון
והאפשרויות העומדות בפניה כיום הינם נרחבים ביותר ,הם עדיין רצופים אי ודאויות במגוון רחב של תחומים,
ולאורכך,לאניתןלאמודמהימנהאתערכּה .
ב .תהליך קבלת ההחלטות בדבר התאמות השווי ההוגן שבוצעו ביחס להשקעת החברה בפרונוירון בעבר

החברהנתבקשהלהסבירכיצדבחנההחברהואיזומדיניותיישמהבעתביצועהתאמותהשוויההוגןביחסלהשקעה
בפרוניורוןבעבר .
כאמור בסעיף  0.2לפנייה ,מדיניות החברה לגבי אופן קביעת השווי ההוגן של השקעותיה בחברות הנמצאות
בראשיתדרכן,כגוןפרונוירון,התבססהעלהגישההמקובלתבקרנותהוןסיכוןלגביקביעתהשוויההוגןשלחברות
מסוג זה .לפי גישה זו ,בהיעדר עסקאות במכשירים הוניים של חברת המטרה או מידע אחר לגבי שווי חברת
המטרה ,נקבע השווי ההוגן על בסיס העלות .במקרים בהם היה קיים מידע שלילי כלשהו לגבי פעילות חברת
המטרה ,כגון עיכובים בתהליך הפיתוח המבוצע על ידי חברת המטרה בשל בעיות קליניות או משפטיות ו/או
התעוררות קשיים בהשגת המימון הנדרש לשם המשך תהליך הפיתוח ,היה מותאם השווי ההוגן לשיעור מסוים
מהעלות,לפישיעוריםכפישנקבעועלידיועדתההשקעותשלהחברהואושרועלידידירקטוריוןהחברה. 
כפי שצוין בסעיף האמור בפנייה ,השווי ההוגן של השקעת החברה בפרונוירון הותאם כלפי מטה מספר פעמים
בשנים  7112עד .7111התאמת השווי הוגן נערכה בהתאם להחלטת ועדת ההשקעות והדירקטוריון של החברה על
בסיס עיכובים שונים בתהליכי הפיתוח שבוצעו על ידי פרונוירון ,כולל הפסקת הפיתוח של חלק ממוצריה
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הפוטנציאליים וכן על בסיס עיכובים בהליך המשפטי המתנהל נגד טבע,כךשעדסוףשנת 7111הגיע השוויההוגן
שלהשקעתהחברהבפרונוירוןלשיעורשלכ01%-מההשקעההמקוריתבה .
החלמשנת,7111נגזרשוויהההוגןשל פרונוירון מהשווי ההוגןשל הפירותהאפשרייםמההליךהמשפטיאותו היא
מנהלתנגדטבעבלבד .לכלאורךהשניםבהםמתנהלההליךהמשפטיהאמור,העריכההנהלתהחברהכיאםבסופו
של ההליך,תזכה פרונוירון בפסק דין חלוט לטובתה,עשוי הדבר לשקף לאחזקות החברה בפרונוירון שווי העולה
באופןמהותימאדעלהשווישהוצגבספריהחברה.אולם,כלעודלאחלאירועממשיבהליךהמשפטיהמתנהלכנגד
טבע(הנמשךכבר למעלהמשמונהשנים) ,הנהלת החברהויועציה היובדעהשאין מקוםלקבועמחדשאתהשווי
ההוגןשלהשקעתהבפרונוירון .

ג .אופן בחינת ירידות ערך עתידיות ביחס להשקעת החברה בפרונוירון ,בהנחת הצגה לפי עלות
החברהנתבקשהלהסבירכיצדבכוונתהלבחוןירידותערךעתידיות,בהנחהוהשקעתהבפרונוירוןתוצגלפיעלות .
כאמור בסעיף  0.2לפנייה  ,פרונוירון אינה מקיימת פעילות כלשהי ולכן שוויה נגזר מהשווי ההוגן של הפירות
האפשרייםשלההליךהמשפטיאותוהיאמנהלתנגדטבע.כפישצויןבמענהלשאלההקודמת,החברהסבורהכי
אם בסופו של ההליך תזכה פרונוירון בפסק דין חלוט לטובתה ,עשוי הדבר ,להערכתה ,לשקף לאחזקותיה
בפרונוירון שווי העולה באופן מהותי מאד על השווי שהוצג עד היום בספרי החברה .במידה שהשקעת החברה
בפרונוירוןתוצגלפיהעלות ,תערוךהחברהבחינהבדברקיומהשלירידתערךשל השקעהזורקכאשריתקיימו
סימניםשלילייםהמעליםאתהצורךבבחינהכאמור,ככלויתקיימו .*********************************************
*****************************************************************************************************************
************************************************************************************************* .יצוין ,כי כיום
מוצגתההשקעהבפרונוירוןבדוחותהכספייםשלהחברהבסכוםכ1..2-מיליוןדולרבלבד. 
ד .טווח הזמן הצפוי ליישום ההנחיה המקדמית

החברהנתבקשהלהבהירמהוטווחהזמןשבמהלכומתכוונתהחברהליישםאתההנחיההמקדמית,ככלשזותעלה
בקנהאחדעםבקשתהחברהליישםטיפולחשבונאיבהתאםלקבועבסעיף62ג'ב.IAS 39 -
החברהמבקשתלהבהי רכיטווחהזמןהינותלוינסיבות,ובפועלהחברהתעקובאחרשינויבנסיבותהמתוארות
בפנייה,עלמנתלבחון– אחת לרבעון – האםרמתסטיותהתקןהצטמצמהלכזוהמאפשרת להעריךבאופןמהימן
אתשוויהההוגןשלהחברה.במסגרתזוייבחנו,באופןשוטף:התקדמותהליכיהערעור; *************************
****************************************************************************; שינוי במצבה העסקי של פרונוירון;
החלטות דירקטוריון החברה לגבי האסטרטגיות השונות העומדות בפניה למיצוי הפוטנציאל הגלום בהחזקתה
בפרונוירוןוכדומה .
ה .אמידת שווי פרונוירון על סמך השקעות שבוצעו בה בעבר

החברהנתבקשהלהתייחסלאפשרות לאמודאתשוויהחזקותיהבפרונוירוןבאמצעות"חילוץ"שווי חברת המטרה
מהנתוניםהעוליםמניתוחהשקעותשבוצעובהבמהלךהשניםהאחרונות .
החברה מבקשת להבהיר ,כי ההשקעות בוצעו באמצעות העמדת הלוואות המירות עם מחיר המרה משתנה .כלל
השקעות ההמשך ,מעבר להשקעה הראשונה שבוצעה בשנת  ,7116*******************************************
*בוצעו לפני מתן פסק הדין; בעוד שהלוואות אלו נלקחו בחשבון לצורך חישוב שוייה ההוגן של השקעת החברה
בפרונוירון עדלמתןפסקהדין,איןבהןאובתנאיהןכדילצמצםאתרמתאיהודאותוסטיותהתקן(כפישתוארו
בהרחבהבפנייה)לאחרמתןפסקהדין,ובהתאםלאניתןלגזורמהןשווילחברתהמטרהולהשקעתהחברהבה .
החברה עומדת לרשותכם לצורך מתן הבהרות נוספות ,ככל שתידרשנה.

בכבודרב ,
תמיר פישמן הון סיכון  IIבע"מ
העתק:הרצוג,פוקס,נאמן,עורכי-דין
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