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השקעות בטכנולגיות חדשניות בביטוח ופיננסים
Innovative Insurance and finance Investments
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גילוי נאות ומידע צופה פני עתיד
מידע צופה פני עתיד מבוסס רק על הערכות והנחות סובייקטיביות של הנהלת  מצגת זו הוכנה ע"י שור-טק השקעות – שותפות מוגבלת )"השותפות"( לצרכי 
השותפות, על בסיס עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של עסקי השותפות.  הצגה כללית אודות השותפות ומשכך, המידע הכלול בה הינו תמצית בלבד, ואינו 
כרוכות  בהיותן  מטבען  ודאיות  בלתי  הינן  אלה  סובייקטיביות  והנחות  הערכות  ממצה את מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה. אשר על כך, אין במצגת זו 
בסיכונים הכרוכים בפעילות השותפות, ושאינם מצויים בשליטת השותפות, אשר  כדי לתאר את פעילות השותפות באופן מלא ומפורט, והיא אינה מיועדת להחליף 
כל אחד מהם, או שילוב שלהם, עשוי לפגוע בתוצאות פעילות השותפות וממילא  את הצורך בעיון בתשקיף השותפות ודוח הצעת המדף של השותפות )להלן ביחד: 
בהתממשות אותן הערכות ותחזיות, וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית, בתנאי  "התשקיף"( ואת הדיווחים אותם מפרסמת השותפות מכח דין. המידע הנכלל 
השוק ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות השותפות וכיוצא באלה אירועים  זו איננו מתימר להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי  במצגת 

אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת השותפות. השותפות.  של  הערך  בניירות  להשקעה  בנוגע  כלשהי  החלטה  קבלת  לצורך 
יצוין, כי המידע אודות חברות הפורטפוליו הינו מידע שנמסר לשותפות מחברות 

לאור אופייה של השותפות כשותפות שתחום פעילותה עתיד להיות מחקר ופיתוח  הפורטפוליו.
ועל רקע אי הוודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעים תאגידי 
המטרה, עלולות השקעות השותפות בתאגידי המטרה לרדת לטמיון. השקעה  השותפות אינה מתחייבת לעדכן או לשנות את המידע הנכלל במצגת כדי שישקף 
בניירות ערך של השותפות כרוכה בסיכון ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה  אירועים או עריכה, עיבוד, או פילוח שונים מהאופן בו מוצג במצגת או שינויים 

תוך זמן העלול להיות קצר יחסית. שיתרחשו לאחר מועד הכנתה.

המצגת כוללת נתונים ופרסומים סטטיסטיים שפורסמו על-ידי צדדים שלישיים,  מצגת זו כוללת תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועי ם
אשר תוכנם לא נבדק על- ידי השותפות, והשותפות אינה אחראית לנכונותם. השותפות,  בשליטת  ואינה  ודאית  אינה  שהתממשותם  עתידיים  לעניינים  ו/או 

והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח 1968.
השותפות  של  ערך  ניירות  של  לרכישה  הזמנה  או  הצעה  מהווה  אינה  המצגת 
והאמור בה אינו מהווה המלצה או חוות דעת או תחליף לשיקול דעת של המשקיע.
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מי אנחנו ובמה אנחנו משקיעים?

הנפקה ראשונה לציבור מוצלחת בסוף  Seed–A שלבי השקעה מועדפים SureTech הינה שותפות מו"פ 
חודש אפריל 2021 כאשר עד היום  כאשר היקף ההשקעה המועדף להשקעה בחברות מבטיחות 

גייסה SureTech כ-27.5 מיליון ₪- 1 מיליון דולר 4 בתחום הפינטק והאינשורטק

היכרות מעמיקה עם חברות הפינטק  בתחילת 2022 ביצוע עסקת סקנדרי 
והאינשורטק בישראל ובחינה שוטפת  מוצלחת ומכירת מחצית מהחזקות וסטו 

של השקעות בחברות בולטות תמורת כ-7 מיליון דולר כ-פי 7 מההשקעה

3 חברות פורטפוליו:
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מנהלי השותפות

דורון גדליהו, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי רן צרור, מנכ"ל עוזיאל דנינו, יו"ר
הפינטק  קהילת   ,FINnovation את  וניהל  הקים   Chief כ-  שימש  העסקי,  במגזר  ניסיון  שנות  כ-15  בעל   הבנקאי  במגזר  ניהול  בתפקידי  ניסיון  שנות   35 בעל 
כסמנכ"ל  שימש  ישראל.  של  הרשמית  והאינשורטק  ובהמשך  העולמית  טבע  ונשיא  מנכ"ל  של   of Staff ושוק ההון, בעל ידע נרחב בתחומי ההשקעות.

.E-commerceתפעול בסטרטאפ בתחום ה במטה  Post Merger Integrations- ה יחידת  את  ניהל  משמש כיו"ר פסגות ני"ע, דירקטור במספר חברות. 
במחלקת  פנסיה  וקרנות  ביטוח  חברות  על  פיקח  החברה העולמית.  כיהן במשך כ 6 שנים כמנכ"ל בית ההשקעות אקסלס 
הפיקוח ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. בעל תואר  מוסמך כרו"ח ועורך דין )אוניברסיטת תל אביב( ובעל תואר  80 מיליארד ₪, כיהן כסמנכ"ל  כ  בהיקף נכסים של 
וכלכלה מהאוניברסיטה העברית  ראשון בחשבונאות   Kellogg-ו אביב  תל  מאוניברסיטת  עסקים  במנהל  שני  מזרחי. בבנק  לקוחות  ונכסי  הייעוץ  החטיבת  ומנהל 

בירושלים ורו"ח מוסמך. כיהן כדירקטור בחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל. בוגר תואר ראשון ושני במנהל עסקים. 
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השקעות הפינטק והאינשורטק בעולם נמצאות בצמיחה מואצת

פינטק אינשורטק
היקף ההשקעות בפינטק  בתשעת החודשים הראשונים היקף ההשקעות באינשורטק בתשעת החודשים הראשונים 

של 2021 גדול ב-96% מכל שנת 2020 של 2021 גדול ב-%2O מכל שנת 2020
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Global funding in 2021 YTD blows past 2020 totals by 96% Insurtech  funding  27% compared to 2020's  full-year total
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CB-Insights_Fintech-Report-Q3-2021.pdf

השקעות מספר עסקאות השקעות מספר עסקאות
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השקעות הפינטק בישראל נמצאות בצמיחה מואצת יותר מהמגמה העולמית

$B השקעות פינטק בישראל

201N 2016 201O 2018 2019 2020 2021

$6.6B

6763
605652 52

$1.9B
$1.5B

$0.83B$0.61B $0.53B$0.38B

השקעות מספר עסקאות

Source: IVC-Meitar Israeli Tech Review 2021

Deals
114
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חברת הפורטפוליו

ההזדמנות הטכנולוגיה תיאור החברה
שחברות  בעיה  חדשנית  בצורה  פותרת  החברה  טכנולוגיית החברה מבוססת בינה מלאכותית מתקדמת  ניהול  בתחום  טכנולוגיה  המפתחת  ישראלית  חברה 
והיא  קבוע  באופן  איתה  מתמודדות  רבות  ביטוח  התפתחות  של  מיטבי  וחיזוי  תמחור  מידול,  המאפשרת  הסיכונים, המאפשרת לחברות ביטוח ומבטחי משנה 
ובהתאם  הפעילות  והיקף  סוג  לפי  הון  לרתק  הצורך  זו  ייחודית  טכנולוגיה  זמן.  לאורך  אקטואריים  סיכונים  ההון  שוק  אל  שלהן  הביטוח  סיכוני  את  להעביר 
כניסתה  לאור  תתגבר  זו  מגמה  הרגולציה,  לדרישות  אובייקטיבי,  באופן  אקטוארים  סיכונים  מידול  מבטיחה  לשם  שונים  פיננסיים  במכשירים  שימוש  באמצעות 

.Solvency II של דירקטיבת החישובים  את  משמעותית  בצורה  ומייעלת  תלוי  בלתי  השקעה.
Vesttoo מאפשרת לחברת הביטוח לשחרר הון מרותק  הידניים המבוצעים על ידי מבטחי המשנה. בבינה  שימוש  באמצעות  נבנים  הללו  המכשירים 

ולהקטין סיכון. על סמך תוצאות המודל, מבצעת החברה אופטימיזציה  מלאכותית, אשר מעריכה את סיכוני חברות הביטוח 
מבחינת שוק ההון מדובר בנכס שהיה קושי בהערכת  למבנה הפיננסי של העסקה כך שיענה על צרכי הצדדים  בצורה מיטבית ואובייקטיבית ומאפשרת לתמחר את 
זו אפשרית.  וכיום הערכת סיכון  הסיכון שלו עד היום  המשקיעים  של  והן  הביטוח  חברת  של  הן  בעסקה,  סיכוניהן.
שאינו  אלטרנטיבי  פיננסי  למכשיר  נחשף  המשקיע  את  ומאפשר  פיננסי  מכשיר  ומרכיבה  הפוטנציאלים 
קורלטיבי לשוק ההון ומסייע בגידור סך תיק ההשקעות. העברת הסיכון אל משקיעי שוק ההון.
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שוק ההון חברת ביטוח

שחרור הון מרותק
הקטנת סיכון

חיסכון בעלויות

יכולת לאמוד סיכון חדש
חשיפה לנכסים חדשים

נכס לא קורלטיבי לשוק ההון

 VESTTOO - מפגישה בין מוכר הסיכון לקונה הסיכון

סיכון + פרמיה

בטוחה

Pricing & Structuring
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VESTTOO - הצפת שווי מהירה

מכירת מחצית ההשקע ה
תמורת כ-7 מיליון דולר בעסקת סקנדרי 1.2022

Vesttoo גייסה סכום של 15 מיליון דולר לפי שווי של   SureTech השקיעה 2 מיליון דולר
לפי שווי של  20 מיליון "לפני הכסף" 300 מיליון דולר "אחרי הכסף" בדילול מלא

11.2021

8.2021
4.2021

20
Seed A

36
A B

300
B

Dummy TextDummy Text
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תיאור החברה
יוצאי יחידה  9900 של אגף המודיעין,

האמונה על איסוף ומיצוי מודיעין 
חזותי- גיאוגרפי שבאמצעות טכנולוגי ת

,AI-Artificial Intelligenc e
 Deep Learning-ו CV  Computer Vision
מפיקים בצורה אוטומטית וללא מגע יד אדם 

מידע רב ובעל ערך מצילומי אוויר לחיתום 
ביטוחי והערכת נזקים.

חברת הפורטפוליו
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חברת הפורטפוליו

ואוטומטית  מדויקת  בצורה  מימדי,  ותלת  רב  מידע  הפקת  AI,C V טכנולוגיו ת שימוש בצילומי אוויר
הרלוונטיים  פרמטרים   80 מעל  המפיקה  בפטנט,  המגובה  Deep Learning-ו

לביטוח מבנים פרטיים ומסחריים.
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GEOX מוצר ולקוחות החברה
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מחמש  אחת  כמו:  גדולות  חברות  הן  החברה  לקוחות 
GAFAM ,Munich Re–  חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם

FEMA - הסוכנות הפדרלית האמריקאית לניהול מצבי חירום 
המהווה חלק מ-Homeland Security, סוכני ביטוח, חברות 

ביטוח, מדינות וערים.

סוכני  את  שתשמש   SAAS פלטפורמת  הוא  החברה  מוצר 
הוזלת  החיתום,  דיוק  לצורך  הביטוח  וחברות  הביטוח 
בע ת הקיים  המידע  היקף  של  משמעותית  והגדלה  עלויות 

הצעת ביטוח.

סוכן שישתמש בפלטפורמה של GeoX יוכל לנהל עם הלקוח 
שיחת מכירה יעילה על בסיס מידע איכותי, להגביר את הדיוק 
בהערכת הסיכון, לאתר לקוחות פוטנציאלים על בסיס חיפוש 
נכסים, להציע מוצרים מתאימים  ובכך יגדיל את המכירות 

וישפר את המוניטין שלו מול חברות הביטוח.
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בניית שווי על ידי הסכמים מסחריים
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7.2021 10.2021

5.2021

13
Seed

הסכם מסחרי באסיה 

הסכם מסחרי באוסטרליה
SureTech השקיעה 2 מיליון 

דולר לפי שווי של 13 מיליון דולר 
"לפני הכסף״

Next Round 
Valuationua

?

SureTech מחזיקה באופציה להגדיל את השקעתה ב 1.5 מיליון דולר נוספים לפי שווי חברה של 18.7 מיליון דולר
לדברי החברה קיים צפי גידול במאות אחוזים בהכנסות בשנת 2022 על בסיס חוזים חתומים וחוזים חדשים

Dummy Text
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תיאור החברה
חברה אמריקאית שמספקת מעטפת פיננסית לפרילאנסרים בארה"ב ע"י מתן 
שירותים בנקאיים לעסקים בשילוב הנהלת חשבונות, מיסים, תשלום מלקוחות 
)חופשה  אישית  למטרה  חיסכון  ביטוח,  השקעות,  כגון  בעתיד  נוספים  ומוצרים 

לדוג'( ועוד

הטכנולוגיה
פיצול אוטומטי של כל הכנסה שמתקבלת ל-Stacks לפי הגדרות הלקוח

הפרשה אוטומטית למיסים, הגשה אוטומטית לרשויות והעלמת אי-הודאות
יצירת רציפות משכורות קבועה ואפשרות קבלת אשראי בריבית טובה

אפשרות לקבלת תשלום מלקוחות בשלל אופנים )גוגל פיי, אפל פיי, אשראי ועוד(
בהמשך: אפשרות רכישת ביטוח מותאם, ביצוע השקעות בפלטפורמה, מתן הלוואות, 

חיסכון לפנסיה ועוד
גיוון במקורות ההכנסה של החברה: קבלת עמלה עבור כל פעולה המתבצעת 

בכרטיסי האשראי, חשבונות פרימיום ועוד
השקעה במסגרת סבב SAFE ב-11.2021
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חברת הפורטפוליו
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צפי חברות הפורטפוליו להמשך התפתחות

פתיחת מוצרים נוספים ללקוחות החברה  עשרות POCs )פיילוטים( בארה"ב ברי המרה 
כגון השקעות בשוק ההון ובקריפטו,  להסכמים מסחריים חדשים

ביטוח, חיסכון לכל מטרה )חופשה לדוג'( השקת פלטפורמת SAAS לסוכנויות ביטוח 
הגדלת משתמשי הפרימיום ולחברות ביטוח

הרחבת הסכם מסחרי קיים באוסטרליה                  
והפיכה לספק הדאטה הבלעדי 

הרחבת הסכם מסחרי קיים באסיה 
כניסה להסכמים מסחריים נוספים באסיה 

כניסה להסכמים מסחריים בארה"ב ובאירופה 

השותפות
• השקעות חדשות ואטרקטיביות

• שותפויות אסטרטגיות

השקת מרקטפלייס לביצוע עסקאות 
העברת סיכון בצורה דיגיטלית ואוטומטית

צמיחה בהכנסות
פוטנציאל ליוניקורן בטווח הנראה לעין

אזהרת מידע צופה פני עתיד – הערכות חברות הפורטפוליו לגבי המשך התפתחותן כאמור לעיל, כל אחת לגבי עצמה, הינן "מידע צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, 
על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברות הפורטפוליו ו/או לשותפות אין בהכרח שליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי לא יתממשו ו/או לא יתממשו במלואן ו/או יתממשו באופן השונה מהותית מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה.

Dummy Text
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SureTech הינה שותפות מו"פ להשקעה סיכום
בחברות מבטיחות בתחום הפינטק והאינשורטק

בתחילת  2022 ביצוע עסקת סקנדרי מוצלחת
ומכירת מחצית מהחזקות וסטו תמור ת

כ-7 מיליון דולר כ-פי 7 מההשקעה

הנהלה חזקה ומקצועית עם ניסיון רב 
בתחום והיכרות מעמיקה עם חברות הפינטק 

והאינשורטק בישראל

בחינה שוטפת של השקעות נוספות בחברות 
בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה

3 חברות פורטפוליו:
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