 לפרסום מיידי -סקירת שוק הפרייבט אקוויטי הישראלי לרבעון השני של 2017
 IVCושבלת מדווחות:

קרנות הפרייבט אקוויטי ממשיכות באסטרטגית השקעות זהירה -
 807מיליון דולר במחצית הראשונה של  – 2017הסכום הנמוך ביותר בשלוש השנים
האחרונות

עובדות עיקריות:




עליה של  17%במספר עסקאות פרייבט אקוויטי במחצית הראשונה של  2017בהשוואה למחצית הראשונה של .2016
קרנות הפרייבט אקוויטי הישראליות השקיעו  470מיליון דולר במחצית הראשונה של השנה – עליה לעומת  ,2016בעיקר
הודות לרבעון ראשון גבוה של השנה
ירידה משמעותית בהשקעות של קרנות פרייבט אקוויטי זרות ברבעון השני של  248 – 2017מיליון דולר לעומת  1.1מיליארד
דולר ברבעון השני של 2016

תל אביב 31 ,ביולי  .2017ברבעון השני של  ,2017קרנות פרייבט אקוויטי זרות וישראליות השתתפו ב19 -
עסקאות בסכום כולל של  412מיליון דולר .מספר העסקאות היה יחסית נמוך ברבעון השני של השנה ,בהשוואה
ל 29 -עסקאות ברבעון הראשון של  2017ו 22 -עסקאות ברבעון השני אשתקד ,ירידה של  21אחוזים בהשוואה
לממוצע הרבעוני של שלוש שנים האחרונות ( 24עסקאות פרייבט אקוויטי) .סך ההון שהושקע ברבעון השני של
השנה רשם עליה מינורית בהשוואה ל 396 -מיליון דולר שהושקעו ברבעון הקודם ,אך ירידה חדה בהשוואה ל-
 1.26מיליארד דולר שהושקעו ברבעון השני של ( .2016תרשים)
ממצאי סקר -IVCשבולת מעלים כי המחצית הראשונה של השנה הייתה חלשה במיוחד מבחינת היקף ההון
שהושקע;  807מיליון דולר הושקעו ב 48 -עסקאות פרייבט אקוויטי ,הסכום הנמוך ביותר שהושקע בידי קרנות
פרייבט אקוויטי בשלוש השנים האחרונות ,בהשוואה ל 1.52 -מיליארד דולר ו 2.07 -מיליארד דולר שהושקעו
בתקופות המקבילות בשנים  2016ו ,2015 -בהתאמה .למרות הירידה בהיקף ההון שהושקע ,מספר העסקאות
במחצית הראשונה של  2017רשם עליה של  17אחוזים לעומת  41עסקאות במחצית הראשונה של  ,2016והיה
נמוך רק במעט מהממוצע של  50עסקאות פרייבט אקוויטי בחמש שנים אחרונות.
לדברי עו"ד עומר בן-צבי ,שותף במשרד עורכי הדין שבולת" :למרות גידול במספר העסקאות פרייבט אקוויטי
הישראליות במחצית הראשונה של  ,2017מתחילת שנה לא ראינו עסקאות ענק ,אשר בדרך כלל משפיעות בצורה
דרמטית על ההיקף הדולרי הכולל .עסקת פרייבט אקוויטי הגדולה ביותר במחצית הייתה עסקת ביי-אאוט של
 R2Netבסך של  140מיליון דולר על ידי פרנסיסקו פרטנרס .עסקאות אחרות בתקופה זו הגיעו רק ל 50 -מיליון
דולר או פחות ".עם זאת ,מוסיף עו"ד בן-צבי" :לאחרונה ,העיתונות דיווחה על עסקת ביי-אאוט עתידית בסך
של  400מיליון דולר – רכישת חלקה של פרנסיסקו פרטנרס בחברת  NSOעל ידי בלאקסטון .העסקה מצטרפת
לעסקאות ענק נוספות שהוכרזו ברבעון השלישי של  .2017כך עסקת ביי-אאוט של  Tutenourבסך של 100
מיליון דולר על ידי קרן פרייבט אקוויטי ישראלית פורטיסימו ,והשקעה של  75מיליון דולר בווקמי על ידי
אינסייט ונצ'ור פרטנרס .להערכתנו שוק הפרייבט אקוויטי הישראלי ימשיך להפגין פעילות יציבה ולהיות יעד
אטרקטיבי לקרנות הפרייבט אקוויטי הזרות .אנו מאמינים ,כי למרות שהשוק מתנהג בזהירות מבחינת שווי
החברות ,קיימות הזדמנויות מצוינות בישראל לסגירת עסקאות פרייבט אקוויטי משמעותיות ".מסביר עו"ד בן-
צבי.
חלקן של הקרנות הישראליות הסתכם ב 40 -אחוזים מסך ההון שהושקע בעסקאות פרייבט אקוויטי ברבעון
השני של  ;2017השקיעו  164מיליון דולר ב 8 -עסקאות ,סכום קרוב ל 161 -מיליון דולר שהושקעו ברבעון השני
של  ,2016אך נמוך ב 46 -אחוזים מ 306 -מיליון דולר שהושקעו ברבעון הראשון של השנה .מספר העסקאות
שבוצעו קרנות הפרייבט אקוויטי הישראליות ברבעון השני של  2017ירד ב 43 -אחוזים מהממוצע של חמש
השנים האחרונות ,והיה נמוך גם מ 16 -ו 10 -עסקאות בהן היו מעורבות קרנות ישראליות ברבעון הראשון של
השנה וברבעון השני של  ,2016בהתאמה .קרן איי.אמ.איי אופורטוניטיס ביצעה עסקה הכי גדולה ברבעון השני
של  - 2017רכישה של  55אחוזים ממקס סטוק בעסקת ביי-אאוט ב 47 -מיליון דולר.
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למרות כל סימני ההאטה ברבעון השני של  ,2017סקר -IVCשבולת מגלה כי במחצית הראשונה של השנה קרנות
הפרייבט אקוויטי הישראליות היו פעילות יותר לעומת המחצית הראשונה של  ,2016גם במספר העסקאות וגם
בהיקף ההון; הקרנות הישראליות השקיעו  470מיליון דולר ב 24-עסקאות לעומת  271מיליון דולר ב20-
עסקאות ,בהתאמה  .שתי עסקאות גדולות שנחתמו ברבעון הראשון של השנה תרמו לסיכום המוצלח של
המחצית הראשונה של  ;2017קרן טנא גרות' רכשה את חברת טלפייר וגלאי גז בעסקת ביי-אאוט בהיקף של 76
מיליון דולר ,קרן קדמה רכשה בעלות באייס ,אוטודיפו ב 50 -מיליון דולר.
קרנות הפרייבט אקוויטי הזרות הובילו את ההשקעות ברבעון השני של  2017עם  248מיליון דולר ( 60אחוזים
מסך השקעות הפרייבט אקווטי) בהשוואה ל 90 -מיליון דולר ( 23אחוזים מההון הכולל) שהושקעו ברבעון
הראשון של  ,2017שהיה הנמוך ביותר בשלוש השנים האחרונות .למרות השיפור הרבעוני ,פעילותן של הקרנות
הזרות הייתה נמוכה דרמטית בהשוואה לרבעון השני של  ,2016אז הושקעו  1.1מיליארד דולר (  87אחוזים
מההון הכולל) .פרנסיסקו פרטנרס ביצעה את העסקה הגדולה ברבעון השני של השנה – רכשה בעלות בחברת
 R2Netבעסקת ביי-אאוט ב 140 -מיליון דולר ,שלבדה תפסה  57אחוזים מסך השקעות הפרייבט אקוויט
ברבעון השני של .2017
מריאנה שפירא ,מנהלת המחקר בחברת מחקר  ,IVC Research Centerמציינת כי במחצית הראשונה של 2017
נצפו מגמות הפוכות בפעילות קרנות הפרייבט אקוויטי בישראל :נרשמה עליה במספר העסקאות שבוצעו,
המשלבת את הירידה בהיקף ההון שהושקע .שפירא מבארת" :קרנות הפרייבט אקוויטי הישראליות האיצו את
קצב ביצוע העסקאות ברבעון הראשון השנה (שירד ברבעון השני) ,בשעה שקרנות הפרייבט אקוויטי הזרות
שמרו על פעילות ממוצעת של  25עסקאות ,כפי שנהגו בשלוש השנים האחרונות – מה שהוביל לעליה במספר
העסקאות שבוצעו במחצית .לעומת זאת ,כאשר בחנו את היקפי ההשקעות ,למדנו כי דווקא הקרנות הזרות
השקיעו הרבה פחות  -רק  337מיליון דולר הושקעו במחצית זו .זוהי ירידה של  59אחוזים לעומת הממוצע של
חמש שנים העומד על  816מיליון דולר ".לדברי שפירא ,הסיבה העיקרית למגמת הירידה היא הצמצום
המשמעותי בהיקף השקעות הביי-אאוט של הקרנות הזרות במחצית הראשונה של השנה .עסקת ביי-אאוט
בודדה ( 140מיליון דולר) לא התקרבה אפילו לממוצע של  300מיליון דולר פר עסקת ביי-אאוט ,בהשתתפות קרן
פרייבט אקוויטי זרה ,שנרשם בשנים קודמות .שפירא מסכמת" :למרות שהשקעותיהן של הקרנות הישראליות
במחצית הראשונה של השנה עלו ב 19 -אחוזים ,הסכומים שהשקיעו היו נמוכים מכדי להשפיע על סך ההון
הכולל שהושקע במחצית הראשונה של השנה .המגמות הללו מצביעות על כך ,שקרנות פרייבט אקוויטי
מיישמות אסטרטגיית השקעות זהירה במחצית הראשונה של  2017ומעדיפות לפזר את ההון בהיקפים נמוכים
יותר בין מספר חברות גדול יותר".
על-פי ניתוח של חברת המחקר  41 ,IVC Research Centerחברות ניהול של קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות
פעילות בתקופה הנוכחית ,עם  13מיליארד דולר בהון המנוהל ,וכ 1 -מיליארד דולר פנוי להשקעות חדשות.
במחצית הראשונה של  ,2017רק סקיי פרייבט אקוויטי  IIIהשלימה גיוס הון לקרן חדשה בהיקף של 200
מיליון דולר .חמש חברות ניהול של פרייבט אקוויטי נוספות מצויות בתהליכי גיוס הון לקרנות חדשות.
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תרשים :1עסקאות פרייבט אקוויטי ( Q1/15-Q2/17מיליוני דולר)

מתודולוגיה:
מחקר זה סוקר את עסקאות הפרייבט אקוויטי הישראליות בהן היו מעורבות קרנות פרייבט אקוויטי ישראליות וזרות ומשקיעים
אחרים  -ישראלים וזרים .המחקר הנוכחי חקר את פעילותן של  155קרנות פרייבט אקוויטי במהלך חמש שנים ,בהן  37קרנות
ישראליות ו 118 -קרנות זרות .הסקר מדווח על סוגי העסקאות הבאים בשוק הפרייבט אקוויטי הישראלי :עסקאות ביי-אאוט
( ,)buyoutעסקאות מזנין ,השקעות תפנית ( ,)turnaroundעסקאות חוב במצוקה ,והשקעות ישירות (סטרייט אקוויטי) .הנתונים
מתבססים על מידע המתקבל ישירות ממשקיעים ועל נתוני מאגר המידע ).IVC-Online Database (www.ivc-online.com
דיווח מלא על פעילות הקרנות בישראל לשנת  , 2016כולל גיוסי קרנות ודירוג קרן הפרייבט אקוויטי הפעילה בישראל ,התפרסם בספר
 IVCלשנת  IVC High-Tech Yearbook – 2017שיצא לאור בחודש מאי .2017

למידע נוסף:
מריאנה שפירא ,מנהלת המחקר  ,IVCטלmarianna@ivc-online.com 972-73-212-2339 :
על עורכי הסקר:
 IVC Research Centerהיא חברת המחקר המובילה בישראל בתחום ההיי-טק ,השקעות הון סיכון ופרייבט אקוויטי ,וסוקרת
תחומים אלה למעלה מ 16 -שנים תוך ניתוח מגמות והתפתחויות בענף .במחקרי החברה ,שירותיה ופרסומיה נעשה שימוש נרחב על
ידי גופים בארץ ובחו"ל בהם חברות היי-טק ,קרנות הון סיכון ,משקיעים ומוסדות פיננסים וגופים ציבוריים בהם הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,בנק ישראל ,המדען הראשי במשרד הכלכלה ואחרים.




 IVCמפעילה את מאגר המידע המקיף  www.ivc-online.comהמכיל מידע על למעלה מ 16,000 -חברות היי-טק לפי סקטור
ושלב פיתוח ,מאות קרנות הון סיכון ופרייבט אקוויטי ישראליות וזרות ,חברות השקעה ,אנג'לים ,חממות טכנולוגיות,
אקסלרטורים ועוד.
על מוצריה של  IVCנמנים ניוזלטרים ,אלרטים יומיומיים ,סקרים רבעוניים ,דו"חות ,ומדריך ההיי-טק והון הסיכון הישראלי
השנתי  IVC High-Tech Yearbookשיצא לאור במאי  .2017כמו כן מציעה  IVCכלים אנליטיים במסגרת IVC Industry
 Analyticsהסוקרים את תעשיית ההון סיכון ומציעים מחקר וניתוחים של התעשיה ,המגמות המובילות ,השקעות ,הזדמנויות
ואקזיטים של סטארט-אפים ,גיוסים ומשקיעים בתעשיית ההון סיכון ,ועוד

משרד עורכי הדין שבלת הינו אחד מפירמות עורכי הדין המובילות והבולטות בתחום המסחרי-בינלאומי בישראל .בנוסף לייצוג
תאגידים ישראליים ,חלק ניכר מהעבודה המשפטית הוא בייצוג חברות ותאגידים מחו"ל הפועלים בישראל ובסיוע ללקוחות
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ישראליים בפעילויותיהם מחוץ לישראל ,לרבות ייצוגם בעסקאות בינלאומיות מורכבות .בנוסף למשרד בישראל ,לשבלת משרד בניו
יורק ודסק ישראלי בסין (למעלה משבע שנים) .הפירמה היא הנציגה הבלעדית בישראל של רשת Terralex ,ארגון בינלאומי עם יותר
מ 170 -משרדי עריכת דין מובילים ברחבי תבל.
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