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לכבוד לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ רשות ניירות ערך

רח' אחוזת בית 2 רח' כנפי נשרים 22
תל-אביב 6525216 ירושלים 95464

באמצעות מגנ"א באמצעות מגנ"א

ג.א.נ.,

הנדון: סופלנט בע"מ - עדכון

בהמשך לדיווח המיידי של השותפות מיום 15.3.2022 (אסמכתא 2022-01-029998), בדבר התקשרות חברת 

הפורטפוליו סופלנט בע"מ (להלן: "סופלנט") בהסכם לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות (בכורה C), לפי שווי 

חברה לסופלנט אשר הינו כפי 3 מהשווי בו השותפות השקיעה בסופלנט לראשונה בחודש יוני 2021 (להלן: 

"הסכם לרכישת מניות" ו- "סבב הגיוס"), השותפות מתכבדת לעדכן, כי מסופלנט נמסר לה, כי ההסכם לרכישת 

מניות תוקן באופן שסכום ההשקעה בסופלנט במסגרת סבב הגיוס גדל מסכום של 21 מיליון דולר (לא כולל 5 

מיליון דולר שהושקעו גם כנגד מניות בכורה C באמצעות השקעת SAFE שקדמה לסבב בכורה C) לסכום של עד 

33 מיליון דולר (38 מיליון דולר כולל כספי ה- SAFE) (קרי – סכום נוסף של עד 12 מיליון דולר), לפי מחיר למניה 

גבוה יותר מהמחיר למניה בסבב הגיוס  (להלן: "הרחבת סבב הגיוס"), כאשר במועד ההשלמה הראשון של 

הרחבת סבב הגיוס, הושקעו בסופלנט 10.285 מיליון דולר. 

במסגרת הרחבת סבב הגיוס, השתתפו בעלי מניות קיימים של סופלנט וכן משקיעים חיצוניים שהעיקרי בהם הוא 
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במסגרת הרחבת סבב הגיוס, השקיעה השותפות סכום נוסף של 75 אלף דולר בסופלנט עבור מניות בכורה (מסוג  

 .(C-3

נכון למועד הדוח, אחזקותיה של השותפות בסופלנט הינם מעל 3% מהון המניות המונפק והנפרע של סופלנט. 

לאחר השלמת הרחבת סבב הגיוס במלואו, אחזקותיה של השותפות בסופלנט תהיינה כ- 3% מהון המניות 

המונפק והנפרע של סופלנט. 

סופלנט מפתחת מערכת השקיה מדייקת המנתחת מידע ממספר מקורות (כולל יכולת ניתוח ללא חיישנים), 

ובעזרת בינה מלאכותית ולמידה עמוקה (Deep Learning) מייצרת חיזוי של ההשקיה הנדרשת ומתן המלצת 

השקיה לחקלאים. בכך, עוזרת המערכת לחקלאים לבצע השקיה מדויקת במטרה להניב יבול מקסימאלי ולחסוך 

במים, דבר אשר חשיבותו הולכת וגדלה לאור יריד זמינות המים בעולם עקב שינויי האקלים ותהליך המדבור 

העולמי.

מסופלנט נמסר, כי היא הגיעה למכירות של מיליוני דולרים ברחבי העולם.  

בכבוד רב,

סמארט אגרו ניהול בע"מ               
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על ידי דגנית ורד, מנכ"לית 
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