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 שותפות מוגבלת  –טק השקעות -שור
 

 2021, בנובמבר 22           
 
 

 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.,
 

 
 "(טוסו)" בע"מוסטו סבב גיוס בהנדון: 

 
  "(,  בדבר התשקיף ( )"2021-01-071193)אסמכתא    27.4.2021בתשקיף השותפות מיום    8.20.3בהמשך לאמור בסעיף  

להשקעה   בהסכם  השותפות  הפורטפוליו  התקשרות  מיום  וסטו  בחברת  השותפות  של  המיידי    29.4.2021ולדוח 
 השותפות מתכבדת לעדכן כדלהלן: , וסטו( בדבר השקעת השותפות ב2021-01-074010)אסמכתא 

 
השותפות  וסטו   את  גיוס  עדכנה  שהשלימה  כך  של  על  דולר  15בהיקף   , Santanderבנק  בהובלת  ארה"ב    מיליון 

 MS&ADקרן ההון סיכון יחד עם ,  Mouro Capitalהון סיכוןהקרן  -של הבנק  זרוע ההשקעות בפינטק באמצעות
Ventures   קרן ההון סיכון של    שהיאMS&AD Insurance Group Holdings  ,  שלחברה  שווי    וסטומעניק לאשר 

לפי שווי  מיליון דולר    2  -כ  ה בוסטו, כאשר השותפות השקיעבדילול מלא  לאחר הכסףארה"ב  מיליון דולר    300  -כ
מוסטו נמסר לשותפות כי עם השלמת סבב הגיוס   .חודשים  7  -לפני כלפני הכסף  ארה"ב  מיליון דולר    20  -כשל  חברה  

, המשקף על  בדילול מלא  5.43%  -וכ  מהון המניות המונפק של וסטו  6.09%  -כאמור, השותפות תחזיק בוסטו כ
 . מיליון דולר בדילול מלא 16.29 -, שווי אחזקה של כ, לפי נתוני הגיוס כפי שנמסרו מוסטוהנייר

 
   .תאפשר לוסטו להשיג את היעדים העסקיים האסטרטגיים שלההעסקה מוסטו נמסר כי 

 
, המשקיעה פרנסיסקו ומדריד- בלונדון, סן  קרן הון סיכון, בעלת משרדים  א , היMouro Capital1של  אתר  העל פי  

מיליון דולר ארה"ב   400מנהלת    Mouro Capitalאתר, נכון למועד הדיווח,  ה. על פי  בתחום הפינטקבחברות הזנק  
 .חברות הזנק  35מעל והשקיעה ב

 
  

 
 בכבוד רב, 

 
 

 טק ניהול בע"מ -שור
 שותפות מוגבלת  –טק השקעות-השותף הכללי בשור

 על ידי רן צרור, מנכ"ל  
 

 
 
 
 

 
1 https://www.mourocapital.com/ 
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