אפיקי מימון אלטרנטיבי מהירים
לחברות טכנולוגיה

info@spikesfund.com
www.spikesfund.com

קצת לגבי עצמי – גדעון ציגלמן
• יזם סדרתי:
• מנכ"ל ויזם של מספר חברות סטארטאפ – כולל חברה שנמכרה
• שותף ויזם בקרן השקעות בתחום אנרגיה אלטרנטיבית
• ניסיון בקרן הון סיכון
• השכלה:
• מהנדס מחשבים מהטכניון
•  MBAמאינסיאד
• כיום :שותף ויזם של קרן ספייקס
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מהן אופציות המימון שיש לחברה טכנולוגית?
• אנג'לים (הון)
• קרנות הון סיכון (הון)
• ( Venture Lendingחוב עם מרכיב הוני)
• בנקים (חוב)
• ( REVENUE BASED FIANCING – RBFחוב מותאם תזרים)
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אנג'לים
תיאור כללי
•
•
•
•
•

השקעה בעד מניות בחברה לפי הערכת שווי שנקבעת במשא ומתן או במסגרת הלוואת גישור שתומר בהמשך להון
תהליך השקעה יחסית מהיר
כיום ,הסכמי השקעה שדומים להסכמי השקעה של קרנות (בעיקר אנג'לים מקצועיים או אנג'לים שמשקיעים
בקבוצות)
לרוב בסיבובי ההון הראשונים של החברה
לרוב השקעה בסדרי גודל של עשרות עד מאות אלפי דולרים בסיבוב השקעה

יתרונות

חסרונות

• יחסית מהיר
• מוכנים להיכנס בשלב מוקדם כשיש אי ודאות גדולה

• מוגבלים ביכולת לתמוך בחברה בהמשך
• מעורבות בבורד/ניהול
• לעתים לא מקצוענים  /דרישות בעייתיות למשקיעי
המשך
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קרנות הון סיכון
תיאור כללי
•

•
•
•
•
•

מחפשים רק חברות בשוק ענק שיכולות להגיע לאקזיט מאד גדול ) - (unicornsצמיחה חזקה ( ,)+ 100%שוק גדול
וצומח ,טכנולוגיה ,IP ,צוות מאד חזק...
השקעה בעד מניות בחברה לפי הערכת שווי שנקבעת במשא ומתן או במסגרת הלוואת גישור שתומר בהמשך להון
תהליך השקעה ארוך (כחצי שנה) שדורש משאבים רבים מהחברה
לרוב מלווה בתנאים רבים שמקנים למשקיע שליטה בחברה
רלוונטי לכל סיבובי ההון של החברה
השקעה ממאות אלפי דולרים עד עשרות מיליוני דולרים בסיבוב השקעה (תלוי בסוג הקרן)

יתרונות

חסרונות

• יכולת להשקעת סכומים גדולים
• יכולת לספק ערך מוסף לחברה

• אובדן שליטה בחברה  /שינוי אופי חברה
• סינון קפדני ( )+ 90%ותחומים לא פופולרים
• תהליך ארוך אשר דורש משאבים רבים מהחברה
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Venture Lending
תיאור כללי
• קרנות מימון אשר נותנות הלוואות לסטרטאפים יחסית בוגרים
• קריטריון ראשון בהחלטת ההשקעה :מי הקרנות שכבר מושקעות בחברה (לא ישקיעו אם אין קרן חזקה מאחורי
החברה)
• לרוב החזר ההלוואה בנוי משני מרכיבים:
• ריבית
• אופציות בחברה
יתרונות

חסרונות

• סכומים גבוהים
• דילול יחסית קטן (רק אופציות)
• יחסית מהיר – אין צורך במשא ומתן על תנאי שליטה
והערכת שווי לעסקה (כפי שיש בעסקה עם קרנות הון
סיכון)

• מתאים רק לחברות שכבר קיבלו השקעה מקרנות
חזקות
• לא מתאים לחברות עם הכנסות שנתיות נמוכות
(לפחות  4-5מיליון דולר)
• אופציות מייקרות מאוד את העיסקה
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בנקים (מחלקות הייטק בבנקים)
תיאור כללי
מתן הלוואות בריבית קבועה
מכיוון שבנקים מחפשים ביטחונות ,בדר"כ ההלוואה היא מול חשבוניות /תשלומים נדחים מגופים גדולים ומוכרים
ומתחדשת כל חודש
בדר"כ יש דרישות רבות כגון הון עצמי מינימלי
יתרונות
• ריבית נמוכה

חסרונות
•
•
•
•
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לא מתאים לחברות שאין להן מודל הכנסות עם
תשלומים נדחים או חברות בלי משקיעים חזקים
מסוכן לחברות בצמיחה בהן אין ודאות להכנסות –
בעייתי מאד אם בחודשים מסויימים החברה לא יכולה
להחזיר את ההלוואה (תקופת קורונה?)
דרישה לביטחונות ו financial covenants
תהליך יחסית ארוך (מספר חודשים) עם ניירת רבה

RBF – Revenue based Financing
תיאור כללי
•
•
•
•
•
•
•
•
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מודל מימון חדשני בארץ (קיים בארה"ב מספר שנים) – החברה מקבלת הלוואה וההחזר של ההלוואה תלוי במכירות
החברה
קיימת קרן שפעילה בישראל עם ניסיון רב מארה"ב SPIKES FUND -
בארה"ב – הרוב המוחלט של החברות שלקחו  RBFחזרו לעסקה נוספת במהלך ה  18חודשים הראשונים
בדר"כ ההחזר הינו חודשי (אחוז קבוע מההכנסות החודשיות) ,תקופת ההחזר הינה מוגבלת מראש ( 3שנים) וסכום
ההחזר מוגבל (אם הוחזר לפני תום התקופה אז ההלוואה מסתיימת מהר יותר)
תהליך מהיר ויחסית פשוט ( DDשל מספר שבועות שמתרכזים בתזרים העבר ובלקוחות)
אין הערכת שווי (רלוונטי מאד לתקופה כמו עכשיו בה הערכות השווי מאד ירדו בעקבות הקורונה)
אין ערבות אישית ליזמים או financial covenants
אין לקיחת שליטה בחברה

יתרונות

חסרונות

• הלוואה מהירה בסכומים מהותיים
• אין סיכון ליזמים – ההחזר הינו אחוז קבוע מהמכירות
• אין דילול של היזמים ובעלי מניות קיימים

• סף כניסה :חברות עם מכירות חודשיות מעל $50,000
בשנה האחרונה (מעל  $600,000בשנה)
• מתאים בדר"כ לחברות תוכנה או אחרות עם צמיחה של
מעל  20%בשנה
• לא מתאים לחברות בשלב פיתוח טכנולוגיה /מוצר עם
הפסדים גבוהים

 לדוגמאRBF עסקת
COMPANY:

Year 0 - Annul Revenues: $2.4M (previous year)
Year 0 - Net Loss: $360K (15%)
Company’s Predicted growth: 40%

INVESTMENT:

Amount: first tranche $600K (out of $1.8M available funding)
Repayment period: 3 Years
Royalty: 5% of monthly revenues - typically 2%-7%
Repayment Cap: 1.4X (=$840K) - typically 1.3X-1.5X

SENSETIVITY:

If actual company’s growth 60% – deal ends in month 28as 1.4X cap reached
If actual company’s growth 40% – deal ends in month 36 and 1.4X cap reached
If actual company’s growth 30% – balloon of $75K paid at end of 3 years
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דוגמא להחזרים חודשיים בשנה הראשונה בעסקת RBF
החזר כאחוז קבוע ( )5%מההכנסות
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10

הכנסות
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)השוואת אופציות המימון (שאינן הון
Operative in Israel & US

Large deals

Commercial
banks

Operative in Israel & US
$9M

Operative in Israel
$3M

Interest-rate/
factoring

RBF
Revenue-share
$50K

$10K

Small deals
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השפעת הקורונה על אפשרויות המימון לחברות טכנולוגיות
קרנות הון סיכון ואנג'לים
• ירידות שווי החברות – מכיוון שהערכות השווי של החברות צפויות לרדת לחברות רבות (בעיקר ליזמים) יהיה יותר
יקר לגייס הון חדש (יפעיל מנגנוני הגנת דילול למשקיעים קיימים)
• משקיעי הון ישמרו כסף נזיל קיים לחברות הפורטפוליו שלהם ויהיו יותר סלקטיבים בהשקעות חדשות מכיוון שהסיכון
הממוני לחברות עלה מאד
• חברות שבעבר התמקדו רק בצמיחה ונתנו עדיפות נמוכה לרווחיות ישנו סדרי עדיפות ויתנו יותר עדיפות לחסכון
בעלויות וייצוב התקציב השותף
VENTURE DEBT
• עלות העסקה מתייקרת – מכיוון שמרכיב ההחזר כולל אופציות לפי הסיבוב האחרון (מחיר מימוש גבוה) ,המלווה
ידרוש יותר אופציות שמשמעותן דילול הוני גבוה
בנקים
• מנגנון הביטחונות והריבית הקבועה בהחזר מעלה לחברות את הסיכון באופן משמעותי בתקופה של חוסר יציבות

RBF
• אין קביעת שווי בעסקה
• מבחינת  – RBFאין השפעה דרמטית ,יתכן ולחברות בעיתיות תוארך תקופת ההחזר (עובד מצוין בשילוב עם רשות
 12החדשנות או השקעת הון אחרת)

