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 )להלן: "החברה המציעה"( 515495042 פ"חפיקספייס בע"מ  הבדיקות שבוצעו בחברת

 : הבאות  העיקריות  בוצעו הבדיקות הפיננסי הולמצב ה מציעה ה לחברביחס 

כ .1 בישראל  התאגדות  ו/או חברה    רשם החברותמרשמי  ב  ורישוםחברה  מפירה  היותה חברה  בדבר  ציון  ללא 
)להלן:    לציבור  יםשל רשם החברות הנגיש   דע המקווןשרותי המי  ני תונ, כעולה מבפירוק או כל הערה דומה

   ;במגנ"א  ם החברה המציעהוהעדר רישו "(תומרשמי רשם החבר"

לפיה .2 הוראה  כולל  החברה  בחלוקת    תקנון  להשתתף  זכאי  המציעה  החברה  של  בהצעה  המוצע  המניה  סוג 
 ; כלליות של בעלי המניות של החברה רווחים ובאסיפות

של   .3 להמחאת  דר הסקיומם  ר ים  קניין  איזכויות  ואי-וחני,  שירותים  -תחרות  ונותני  ספקים  עובדים,  שידול 
 ; בהסכמי ההעסקה של מייסדי החברה המציעה

רוחני   .4 זכויות קנין  רוחני מאת  לחברה המציעה  זכויות קנין  דו"ח סטטוס  בתחום פעילותה, כעולה מהעתקי 
ידי  שלה שיוצגו על  ן הרוחני  יעורכי הדין ו/או רשמי הפטנטים של החברה המציעה המטפלים בזכויות הקני

 עה;  החברה המצי

 ; מרשמי רשם החברותמרשם בעלי המניות של החברה בהשוואה ל הלימה בין כמות המניות המופיעה ב .5

 קבלת מכתב סטאטוס הליכים משפטיים ממשרד היועץ המשפטי של החברה המציעה; .6

ת חברות בת  רבו)ל  עצמההמציעה  במסגרת החברה    ה ציעשל החברה המעיקר הפעילות העסקית    התנהלות  .7
 ;ציעהכעולה מאישור בכתב מאת נושאי משרה בחברה המ, אה(בבעלותה המל

ין זה  ינ לע  ;המציעהממצאים חריגים בדוח מידע עסקי שהזמינה פיפלביז ביחס לחברה  בדבר היעדר    הבדיק .8
שקדמו  חודשים    24תקופה של    לך מהקיומן של התראות מהותיות ב:  מאלואחד  כל    ממצאים חריגים יחשב

חודשים אחרונים, שיקים חוזרים    12-בתשלומים בחוזרים ונשנים    םבדבר פיגורינן, למשל  , ככל שישבדיקהל
עיקולים,    24-ב מוגבלים,  חשבונות  האחרונים,  בעלי  מא  המציעה;  ה ברהחנגד  פירוק  בקשות  החודשים  סר 
מאסר  בה  שליטהה לפני  התראות  הון;  או  על  החב  החברה  תמניו   שעבודים  ברשם  כל  כרות.  הרשומים 

 . יםשקיימ

או  דוחות כספיים  העתק  מ   כעולה  ציעה הממצבה הפיננסי של החברה  לגבי    סימני אזהרה   בדיקת .9 מבוקרים 
של    השלסקורים   פיפלביז,    עדלתקופה  באמצעות  גיוס  מתוכנן  בה  לשנה  שקדמו  לוח  שנות  שהציגה  שתי 

המציעה   זהה  אחרים    כיםמסמהעתקי  או    לפיפלביז החברה  לפיפלביז החב  הציגהש לתקופה  המציעה    רה 
על    שיש בהם לכאורה כדי להעיד  ,הין בי ענהבעלי  בו/או    ציעהבחברה המ  נערכו בידי צד שלישי בלתי תלויוש

יחשב כל אחד    יוצאי דופן   ין זה סימני אזהרה ילענ   , בהעדר דוחות כספיים.ציעההמ  מצבה הפיננסי של החברה
 .  העצמי  בהון מהותי גרעון , פת ת שוט מפעילו כבדים םהפסדי, חי  עסק הערת  :מאלה

,  בנוסח, תוכן ותכולה מקובלים וסביריםתכנית עסקית / פיננסית    הציגה לפיפלביז העתק שלהחברה המציעה   .10
 המתוכנן של החברה המציעה.   ממועד הגיוס חודשים   12תקופה של לפחות ל

שימוש בתמורת  לביז,  פיפלשהציגה החברה המציעה ל   נסיתינ עסקית / פ ו/או בתכנית    , בכתבמפורטיםיעדים   .11
 . ופיתוחה ציעהפעילות החברה המבהשקעה ו/או מימון בעיקרם הממוקדים  ,ההצעה

 : "(אנשי המפתח)להלן: " המציעה  הבחבר שאי משרהונ בעלי שליטה וביחס ל

של    מהצהרותיהםעולה  כ  ,פעילות החברה המציעהלתחום  בידי אנשי המפתח  רלוונטיות    מיומנויותקיומן של   .1
 אנשי המפתח   מביןכל אחד 

  , ככל שהוזמן על ידי פיפלביז. אנשי המפתחהעדר ממצאים חריגים בדוח אשראי צרכני ביחס לבדיקה בדבר   .2
נגד  הליכים  :  כל אחד מאלו  ין זה ממצאים חריגים יחשבי לענ בלשכת ההוצאה    איש מפתחתלויים ועומדים 

 בנק ישראל.  ו/או שמיכונס הנכסים הראו אצל /לפועל ו

מש .3 מפתחל  שרה  היקפי  את  ,  אנשי  מצויה  העסקי  שלב  הההולמים  עיסוקים  ו ,  המציעההחברה  בו  העדר 
ל  מהצהרות בכתב שכעולה  ,ציעהעם פעילות החברה המ יםעניינ   דוגינ  לכאורהעלול להיות בהם שמתחרים או 

והמפתחאנשי   בכתב   העתקי,  לפיפל  התחייבויות  המציעה  החברה  מקובל,    ,ביזשתציג  ,  לסודיותבנוסח 
 . כאמור איש מפתחשל כל  ציעה,ואי תחרות בחברה המ  קניינים רוחניים מחאתה
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עשויים לעלות  על אף סימני א בדוחות מידע עסקי שזהרה אשר  ו/או ממצאים חריגים  הזמינה בדוחות כספיים 
 נה. המידע שבח  של חברה מציעה לאור מכלולעשויה לאשר גיוס פיפלביז, פיפלביז 

לסוג, היקף ומורכבות פעילותה של לב  ספות מעבר לאלו המתוארות לעיל, בשים  ת נולבצע בדיקו   פיפלביז עשויה
והיא לא תות ההצעה,  ו נאאו לערוב לטיח  באין בבדיקות שפיפלביז מבצעת לעיל כדי להשים לב,  עה.  החברה המצי

בנ ההשקעה  כדאיות  בדבר  משתמע,  או  מפורש  באופן  דעתה,  את  ס מחווה  בדבר  ו/או  מוצעים  ערך  י  יכוי יירות 
   יעים. יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה ובמצגיה כלפי המשק ההצלחה של החברה המציעה ו/או בדבר 


