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 שותפות מוגבלת  –סמארט אגרו  

 
 2022, במרץ 15

 
 לכבוד     לכבוד 

 אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך 
 2רח' אחוזת בית    22רח' כנפי נשרים 

 6525216אביב  -תל   95464ירושלים  
 באמצעות מגנ"א   באמצעות מגנ"א 

 
  ג.א.נ.,

 
 עדכון -סופלנט בע"מ הנדון: 

 

השותפות    ים מיידיה  יםלדיווחבהמשך   -2021-01)אסמכתאות    18.1.2022  -ו  6.10.2021,  13.6.2021מימים  של 
בחברת הפורטפוליו סופלנט  , בהתאמה(, בדבר השקעות השותפות  2022-01-008020  - ו  2021-01-151818,  099561

לגיוס הון  התקשרה בהסכם    סופלנט כי  לה,  כי מסופלנט נמסר    ,השותפות מתכבדת לעדכן  ,"(סופלנטבע"מ )להלן: "
"(, כאשר במועד  הגיוס  סבב)להלן: " דולר  מיליון  25  עד  בסכום של (  Cבכורה  )  מניות לסופלנט באמצעות הנפקת  

בסופלנט   יושקעו  הראשון  "  21עד    19ההשלמה  )להלן:  דולר  החברה הראשון  הקלוזינגמיליון  שווי  כי  יצוין,   .)"
 .  2021מהשווי בו השותפות השקיעה בסופלנט לראשונה בחודש יוני  3בסבב הגיוס הינו כפי  לסופלנט

סיכון   ההון  קרן  מובילה  הגיוס  סבב  הינם  Red Dot Capitalאת  הגיוס  בסבב  נוספים  ומשקיעים    PBFSקרן  , 
. כן נמסר  שמיר  בעלי המניות הקיימים של סופלנט, וביניהם מבטח , וMaor SLP, SICAV-RAIF  קרן  השוויצרית,

 . צפויה להשתתף בסבב הגיוס ולהשקיע בקלוזינג הראשון קרן מנומדין  כי גם טמסופלנ

מיליון דולר,   5בסכום כולל של    SAFEיומרו השקעות שבוצעו בעבר בסופלנט במסגרת  ,  הקלוזינג הראשוןבמסגרת  
תומר אשר  ,  SAFEבמסגרת    2022אלף דולר שהשותפות השקיעה בסופלנט בחודש ינואר    100ההשקעה של  כולל  

מהון המניות המונפק והנפרע   5%  -של סופלנט. לשותפות אחזקות לא מהותיות בסופלנט )פחות מ   (Cבכורה  )למניות  
 של סופלנט(.  

, ובעזרת מקורות )כולל יכולת ניתוח ללא חיישנים(  השקיה מדייקת המנתחת מידע ממספרסופלנט מפתחת מערכת  
( עמוקה  ולמידה  מלאכותית  המייצרת    (Deep Learningבינה  ומתן  הנדרשת  ההשקיה  של  השקיה חיזוי  מלצת 

לבצע השקיה מדויקת במטרה להניב יבול מקסימאלי ולחסוך במים, לחקלאים. בכך, עוזרת המערכת לחקלאים  
 שינויי האקלים ותהליך המדבור העולמי.   לאור יריד זמינות המים בעולם עקב דבר אשר חשיבותו הולכת וגדלה

 

 
 בכבוד רב, 

 
 

 סמארט אגרו ניהול בע"מ                 
 שותפות מוגבלת  –סמארט אגרו השותף הכללי ב 

 ית ודירקטור   ית, מנכ"לדגנית ורדעל ידי 
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