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אלובנושאיםמקצועיייעוץמהווהואינה,בההנכלליםההשקעהמכשירישלכלליתיאורלמטרתהוכנהזומצגת

המוצגיםהמכשיריםשלמקיףניתוחלהוותמתיימרואינובמצגתהנכלליםלנושאיםבנוגעביותרתמציתימידעהינובמצגתהמובאהמידע

אותםהמציעיםוהגופים

לביצועכהצעהבמצגתהאמורבמידעלראותאיןובהתאםכאמורהצעותלקבלתהזמנהאולהשקעההצעהמהווהאינובמצגתהאמור

שהואסוגמכלהשקעה

PwC Israelהמופיעיםהנתוניםודיוקלשלמותהתחייבותכלניתנתלאובהתאםבמצגתהמופיעיםהנתוניםודיוקלשלמותאחראיתאינה

בה

PwC Israelאובמצגתהאמורעלבהתבסספעולותמביצועשינבעובהשלכותלטפל,כלשהיאבאחריותנושאתאו,עצמהעלמקבלתאינה

האמורההמצגתסמךעלשיתקבלוהחלטותבשל

הגבלת אחריות ותיחום תכולת המצגת

2
מורכבמימון
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יוזמה וחדשנות בשוק ההון–" מימון מורכב"
ומציעה  , בדגש על מוצרים חדשניים ולא סחירים, מתמחה בפעילויות מורכבות בשוק ההון" מימון מורכב"מחלקת 

פתרונות לגיוס מימון עבור חברות וקרנות והשקעות ייחודיות עבור משקיעים

3
מורכבמימון

הצגת מוצרים פיננסיים חדשניים לגופים מוסדיים בישראל 

01וניהול תהליכי הטמעת ידע וחינוך שוק
פיתוח מוצרים פיננסיים חדשים בישראל בראייה כוללת של  

ע והבורסה"רשות ני, חברות הדירוג, צרכי ורצונות השוק

ליווי גופים זרים בכניסה לפעילות בישראל בהצעת מכשירים  

לא סחירים למשקיעים מוסדיים

ליווי הנפקות של מכשירים חדשניים או המשלבות מספר  

כגון מימון והון רגולטורי בבנקים ובביטוח, היבטים

הבורסה לניירות ערך  , חברות ביטוח, ייעוץ שוטף לבנקים

וחברות מובילות במגוון נושאים

02

03

04

05
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שינויים בטעמים של שחקנים פיננסיים בישראל
לאורך השנים האחרונות גופים פיננסיים בישראל מבצעים השקעות במדינות זרות בקצב הולך וגובר בשל יתרות נזילות 

גבוהות ומגבלות בהשקעות איכותיות בארץ

4
מורכבמימון
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0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

-

20

40

60

80

100

120

השקעות זרות בקרב גופים מוסדיים

חשיפה להשקעות זרות שיעור מתוך סך ההשקעות
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אתגרים בשימור ההון תחת תנאי השוק הנוכחיים
תנאי השוק הנוכחיים מקשים על שחקנים פיננסיים בעלי היקפי פעילות קטנים לשמר את הון המשקיעים ולהפיק  

תשואה משמעותית

5
מורכבמימון

משמעותייםסיכוניםליטולמבליההוןושימורמספקותתשואותהנבתעלמקשהנמוכהריביתסביבת 01

תשואהאחריהרודפתבנזילותמוצפיםהסחיריםהשווקים 02

הסיכוןסביבתאתומגביריםגבוהיםבעולםהנכסיםמחירי 03

גופיםעלמקשה,PE-הבתחוםענקקרנותכגון,אלטרנטיבייםלאפיקיםכספיםשלעצומהזרימה

להתמודדיותרקטנים
04

ויציבארוךחיובימחזורלאור,חיוביCycle-בתשואההמניביםממוצרים"מנצחיםמוצרים"לזהותקושי 05

:איכותיותהשקעותבביצועאתגרים
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המשך, אתגרים בשימור ההון תחת תנאי השוק הנוכחיים

6
מורכבמימון

הסטת כספים לאפיקים אלטרנטיביים שאינם מוצפים בנזילות ומאפשרים תשואה עודפת

איכותיותשעדיין מאפשרים השקעות , זיהוי אפיקים אלטרנטיביים בהם פועלים משקיעים מוסדיים

Small)יחסית בהיקפים נמוכים  Tickets ) לשחקנים בעלי היקף פעילות נמוך יחסיתהמתאימים

,  כוח התמחור והנגישות להשקעות של משקיעים מוסדיים וחברות ביטוח, רכיבה על המומחיות

בהיקפים קטנים יותר לצדם או במבני השקעות המנוהלים על ידםמקבילות השקעות באמצעות 

להקטנת סיכון והגדלת תשואה, שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים שונים המתמחים באפיקים ייחודיים

בתחוםFOFכגון , הגדלת פיזור השקעות והקטנת סיכון באמצעות שימוש במבני השקעה המאפשרים זאת

סטנדרטיותPEלהשקעות מפוזרות בקרנות אפשרות בהיעדרPE-ה

1

2

3

4

5

:אפשרייםפתרונות
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דוגמאות מרכזיות להשקעות המוצעות למשקיעים מוסדיים ומאפשרות השקעה  

בסכומים נמוכים יחסית גם לגופים קטנים יותר  

7
מורכבמימון

Equityהשקעות  CLOעם

מובילEquityשחקן 

פ עם גוף מוביל בשוק  "שת

באופן המביא  CLO-ה

למקסום התשואה תוך  

מזעור הסיכונים הגלומים  

,  בשל המומחיות, בהשקעה

יתרון בתמחור העסקה  

ברכישה ושיתוף פעולה עם  

גופים מוסדיים גדולים

של השקעה בקרן תשתיות 

חברת ביטוח מהגדולות  

בעולם

בפרויקטיEquityהשקעת 

תשתית ואנרגיה מתחדשת  

אחת  בארצות הברית עם 

מחברות הביטוח הגדולות 

באמצעות זרוע  בעולם 

ההשקעות שלה וקבלת  

חשיפה משמעותית לתחום  

זה באמצעות גוף מקצועי 

מבטח את  , אשר בין היתר)

הפעילות בה מבוצעת 

(ההשקעה

מסוג  PEהשקעה בקרן 

Fund of Funds

אירופאית המתמחה  

Buyout-בתחום ה

השקעה בקרן בעלת 

היסטוריית תשואות מוכחת  

ובפיזור מקסימלי על פני  

הסקטור בשל מבנה  

תוך חשיפה  , ההשקעה

הגדולות PE-לקרנות ה

באירופה להן שיתוף  

פעולה אסטרטגי עם הקרן 

המוצעת
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CLOמנפיקה–כבנקהפועלתחברההינו

,החברהבנכסיהמגובים,הוןושכבתחובמכשירי

החברותי"עשישולמוהמזומניםתזרימישהינם

ההלוואותשלוהבטחונותבהלוואותהלוות

ה-CLOהמחולקות,למשקיעיםח"אגמנפיק

בתזרימימגובות,בכירותרמותלפילרצועות

והבטחונותהלוואותממאגרהמזומנים

בדרכיםנוצרותגבוהבמינוףבנקאיותהלוואות

:הבאות

השתתפות ישירה בעסקאות סינדיקציה1)

רכישת הלוואות מברוקרים2)

רכישת הלוואות מבנקים3)

העמדת הלוואות ישירה, במקרים מעטים4)

CLO-מבוא ל
Collateralized Loan Obligation ("CLO") בעיקר הלוואות במינוף יחסית  , הינו מכשיר איגוח הלוואות בנקאיות

גבוה

8
מורכבמימון

הוצאות

תשלומי ריבית

תשלומי קרן

תפעולעמלות

הכנסות

הנכסיםמאגרתזרימי
נכסים

הלוואות•

התחייבויות
AAAחוב בדירוג •

AAחוב בדירוג •

Aחוב בדירוג •

BBBחוב בדירוג •

BBחוב בדירוג •

הון עצמי
השקעות אקוויטי•

100-200

חלקי הלוואות  

בנקיות בפיזור  

רחב 

לסקטורים

CLO-מבנה כללי למאזן חברה הפועלת כ
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שיעור השעבודים מדרגה ראשונה בהלוואות בנקאיות
הרוב המוחלט של ההלוואות הבנקאיות הינו בשעבוד ראשון על הנכסים

9
מורכבמימון
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CLOנכסי הבסיס בעסקת 

10
מורכבמימון

חוב בכיר מובטח

חוב בכיר

חוב נחות

מכשירים היברידיים

הון

ספיגת 

הפסדים

קדימות  

בתשלומים  

במקרה של 

פירוק

חוב בכיר מובטחלמנפיקידוגמאות  Recoveryמבנה קדימות במקרה של 
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בוהוןחובשלאפשרימבנהלהלן-CLOהסטנדרטיתהרצועותחלוקתאתהמשקף:

בהינתןRecoveryברצועתאשראיהפסדייהיולאעדיין,לכשלתכנסנהההלוואותכלאםגם,67%שלממוצעAAAיהיהההפסדשכן

CLO-המקרןבלבד33%

במההלוואות38%אםגם-CLOהבמסגרתו,לכשליגיעו-Recoveryהפסדיםיהיולאעדיין,(הביטחונותלאורסבירשאינודבר)0%יהיה

AAAלרצועת

מבנה ההון
משקפת את סדר קבלת החזרי הריבית והקרן, לפי רמות בכירות שונותCLO-חלוקת הרצועות ב

11
מורכבמימון

העצמהאשראיאיכותרובד איגוח

AAAA
מהעסקה62%
כרית ביטחון38%

BAA
מהעסקה13%
כרית ביטחון25%

CA
מהעסקה8%
כרית ביטחון17%

DBBB
מהעסקה5%
כרית ביטחון12%

EBB
מהעסקה5%
כרית ביטחון7%

FEquity7%מהעסקה

ת
בי

רי
רן ו

ק

ם
די

ס
פ

ה
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CLOמחזור חיי עסקת 

12
מורכבמימון

תאריך סגירה

צבירת נכסים

(Ware-

housing)

צבירה

(Ramp-

up)

Non-Call Period

(Reinvestment period)תקופת השקעה חוזרת 

החזרת תשלומים  

למשקיעים ללא השקעה  

נוספת

(Redemption Period)
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הלוואותעלשבוצעואיגוחיםעלבדגש,ולאחריובמשבריציביםביצועיםהוכיחורביםאיגוחמכשירי,פריים-סאבמשכנתאותלאיגוחיבניגוד

ABSבמסגרתסטודנטיםוהלוואותאשראיכרטיסי,רכבהלוואותאיגוחיוכןCLO-בגבוהבמינוףבנקאיות

י"עשפורסםמחקרS&Pביצועיובחן2014בשנתCLOsהפלטפורמת":קבעב"בארה1994-2013בשנים-CLOוהוכיחהאיתנההינה

צפויותנמוכותכשלרמותתחתטוביםביצועיםלהציגלהמשיךצפוייםCLOמכשירי,S&Pלהערכת.קיצונייםשוקתנאיתחתעמידהיכולת

"הלוואותשל

שלדירוגים6,100מתוךS&Pעסקאות1,100-מלמעלהשלCLOרוב.(בלבד0.41%)כשליםאירעואיגוחרובדי25-ברק,ב"בארה

:2008שלהמשברבשיאאירעוהמקרים

CLO-שיעורי כשל אפסיים ב

13
מורכבמימון

ההפסדשיעורהכשלשיעורשכשלושכבותשכבותכ"סהמקורידירוג

AAA1,99200%0%

AA1,00500%0%

A1,11950.45%0.08%

BBB1,06930.28%0.21%

BB847141.66%0.78%

B11532.61%1.13%

6,141250.41%0.04%כ"סה

,  שנים20לאורך 

-השכבות הבכירות ב

CLO  לא ספגו הפסדי

שיעור  . אשראי מעולם

-וAAAהכשל ברצועות 

AA 0%הינו
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CLO-השוואת תכונות עיקריות בפיתוח הרגולטורי ב
CLOs-ב2004-2014פירוט השינויים שחלו בשנים 

14
מורכבמימון

CLO 1.0CLO 2.0CLO 3.0

גבוהה יותרנמוכה יותרהגבוהותח"האגעל שכבות הגנה

CLO-הגבלות על פורטפוליו ההשקעות ב

10%0%-5%אחריםCLOs-שיעור השקעה מותר ב

10%0%-10%5%-5%ח ומכשירים מורכבים"שיעור השקעה מותר באג

הגבוהותח"האגהגנות מבניות על שכבות 

שנים3-4שנים5-7תקופת השקעה חוזרת

שנים1.5-2שנים2שניםNon-Call3-5תקופת 

Note Cancellation to Improve OCאיןר"ל

Non-תקופת הלאחראיןמימון חוזר של שכבות Call

היבטי תמחור

נמוך יותרגבוה יותרמרווח עודף למשקיעי האקוויטי

גבוה יותרנמוך יותרח"האגקופון למשקיעי 

CLO-עלות המימון הממוצעת לגיוס משקיעים ב
(הליבורמעל ב"מרווח נ)

50-70170-225
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האתמתארתלהלןהמוצגתהטבלה-IRRהמשקיעישל-EquityבעסקתCLOהכשללשיעורבהתאם,2016במהלךשוקתנאימייצגת

Constant)הממוצעהשנתי Annual Default Rate=CADR)הביצועושנת-Callלעסקה:

שכבתעבורהפסדיםלהיווצרמתחילים,ומעלהשנהבכלממוצעשנתיכשל8%שלמחמירותהנחותתחתרק,מהטבלהשעולהכפי

האקוויטי

הינםלכךהמרכזייםהגורמים:

Cashשיעורימשיכת− on Cashמשמעותיבהיקףכשליםלהתרחשצפוייםלאבהםהראשונותבשניםגבוהים

בדוגמא)הלוואהמסכוםמשמעותיתנמוךהינוהביטחונותמימושלאחרההפסדשיעורלאורם,בעסקאותהגבוהיםהביטחונותשיעורי−

(להלוואה80%שלאחידהRecoveryבהנחתשימושנעשה

העסקההקמתתקופתבמהלךההתחייבויותעלהלוואותשלמשמעותיתכריתבניית−

בשיעורי כשל שוניםCLO-ניתוח תשואות וביצועים של משקיעי האקוויטי ב

15
מורכבמימון

Call Year

CADR 3 4 5 6 Maturity

0% 9.4% 11.5% 12.7% 13.5% 13.4%

1% 8.3% 10.5% 11.7% 12.4% 12.4%

2% 7.1% 9.3% 10.6% 11.4% 11.5%

3% 5.9% 8.0% 9.5% 10.3% 10.4%

4% 4.7% 6.7% 8.1% 9.0% 9.2%

5% 3.5% 5.4% 6.7% 7.5% 7.6%

6% 2.3% 4.0% 5.2% 5.9% 5.8%

7% 1.1% 2.6% 3.6% 4.2% 3.9%

8% (0.1%) 1.1% 2.1% 2.5% 1.7%

9% (1.4%) (0.4%) 0.4% 0.7% (0.6%)

10% (2.7%) (1.9%) (1.3%) (1.2%) (3.2%)
(6.0%)

(3.0%)

-

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0% (עד לפדיון) CADR-בהתאם לIRR-התנהגות ה

תרחיש בסיס 

11.5%של 
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CLOיתרונות בהשקעת 

תשואה גבוהה באופן משמעותי  

ביחס לחלופות בשוק

שיתוף פעולה עם  

Equityשחקן  CLO  מוביל לצורך

הפחתת סיכון והנבת תשואות  

עודפות

ביצועים איכותיים עקביים  

, ותשואות גבוהות

לרבות במהלך משבר האשראי

עסקה יציבה מבחינת התאמת  

נזילות בין נכסים להתחייבויות  

ועמידות במשברים בשווקים

תזרים שוטף לאורך תקופת  

המאפשר קבלת קרן , ההשקעה

ההשקעה או מרביתה בתקופה  

לפני משקיעי החוב, קצרה

16
מורכבמימון
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למנהליקשורהשאינהעצמאיתעילותפCLO(אינטרסיםהדדיות)לחתמיםאו

ההשקעותהיקפיבשליחסייתרון:

עלויותהוזלת−

איכותיותלעסקאותהנגישותהגדלת−

וניהולהקמתתהליךבכלעמוקהמומחיותCLOs

בשוקביותרהטוביםהביצועיםבעליוחתמיםמנהלים,ברוקרים,בנקיםעםמעוליםיחסים

הלמשקיעימיטבייםתנאיםהשגתלצורךהרלוונטייםהגורמיםעםומתןמשאוניהולמיקוחיכולות-CLO,המשקיעיעלבדגש-Equity

בשליטהאחזקותרכישתבאמצעותמתבצעתההשקעהלרוב-EquityבעסקאותCLO,הכיזמית-CLOבהשליטהרכישתידיעלאו-CLO

הזדמנותמזההבהםקיימים

?CLO-ולא עם שחקנים אחרים בשוק הEquityלהשקיע עם משקיע למה 

17
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:הפעילותעלרקע

עולמיתביטוחענקיתשלההשקעותזרועמולהינההפעילות

-כמסווגותשאינןההשקעותרובאתהקבוצהעבורמנהלתה

Fixed Income

מגווניםלשווקיםוגישהבעולםמדינות18-בפיזיתנוכחות

המותאמותבהשקעהשונותואסטרטגיותפתרונותלחברה

ללקוחותיה

דולרמיליארד570-כמנהלתהחברה

Infrastructureהשקעות Equityבחברה:

2012בשנתפעילותהקמת

1.28דולרמיליארדAUMכיום

21ההקמהממועדשנסגרועסקאות

המתחדשתוהאנרגיההתשתיותבתחוםפעילההחברה

מנוהליםחשבונותובאמצעותקרנותבאמצעות

השקעה בתחום התשתיות בשיתוף עם אחת מחברות הביטוח הגדולות בעולם

18
מורכבמימון

החברהידיעלשבוצעובאירופהEquityעסקאות
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בארצות הבריתEquityפיתוח שוק השקעות 
שוק התשתיות והאנרגיה המתחדשת בארצות הברית הינו מפותח מאד ומבוסס תשואות גבוהות לעומת השוק  

המשקיעים בתחום התשתיות והאנרגיה המתחדשתובשל כך מהווה אזור השקעה אטרקטיבי עבור , האירופאי

19
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עסקאות9–קנדה 

מיליארד דולר8-כ–סכום השקעה 

עסקאות22–ב"ארה

מיליארד דולר31-כ–סכום השקעה 

עסקה אחת–ברזיל 

מיליון דולר400-כ–סכום השקעה 

עסקאות3–ילה'צ

כמיליארד דולר–סכום השקעה 

עסקאות3–פרו 

מיליארד דולר2-כ–סכום השקעה 

עסקאות5–מקסיקו 

מיליארד דולר2.5-כ–סכום השקעה 

וארצותבכללבאמריקההתשתיותשוק

יעדומהווהמשמעותילשוקהפךהברית

וגיווןתשואהאחרהתריםלמשקיעים

שלהםההשקעותתיק

והאנרגיההתשתיותהשקעותצוות

עסקאותביצעהחברהשלהמתחדשת

45-מלמעלהשל(והוןחוב)כוללבהיקף

31-מולמעלה,ביבשתדולרמיליארד

בפרטהבריתבארצותדולרמיליארד

עםפעולהמשיתופינהניתהחברה

רגלדריסתבעליאירופאייםמפתחים

הבריתבארצותגםמשמעותית

בהיקפיםמימוןלהעמידומיכולתה

בלעדיבאופןגדולים
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מבנה הקרן
יתרונות ההשקעה בקרן

השקעתEquityהביטוחחברתעםבשיתוף

הגדוליםההשקעותמבתיואחדבעולםהגדולה

רבותבמדינותמסיביתנוכחותעם,כולובעולם

בתחוםנוספותלהשקעותהקשריםלפיתוחאפשרות

נוספיםותחומיםמתחדשתואנרגיההתשתיות

בתחוםמוכחניסיוןבעלמנוסהצוותעםהשקעה

הידעעל"רכיבה"והמתחדשתוהאנרגיההתשתיות

התשואותשיפורלצורךשלהם

בהשקעה-Ticketדולרמיליון10,יחסיתנמוך

דורשאשרלתחוםוכניסהההשקעותפורטפוליוגיוון

יותרגבוהיםבסכומיםהשקעותכללבדרך

בצמיחהנמצאאשרמפותחבשוקהשקעה

ב"בארההמדינותמראשילתמיכהוזוכהמשמעותית

יתרונות ההשקעה בקרן ומבנה הקרן

20
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מבנה הקרן
•Delaware Limited Partnership and 

Luxembourg parallel fund

מיליון דולר500•הקרןגודל

1st closing•Q4 2017 - Q1 2018

יעד  תשואת

נטו
לאורך חיי הקרן8%-12%•

סך השקעות 

צפוי
עסקאות10-כ•

תקופת

ההשקעה
שנים4-5•

הארכות של שנה2שנים עם 10•תקופת הקרן

/ דמי ניהול

דמי הצלחה
8%מעל 15%Carry/ מההתחייבות 1.5%•
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קרןהינהידינועלהמיוצגתהקרןPEבפעילותבעיקרהמתמקדתאירופאיתBuyout Mid-Marketהבאיםבמתוויםפעילותבאמצעות:

Fund)בקרנותראשוניותהשקעות− of Funds)

בקרנותמשניותהשקעות−

בחברותישירותמשותפותהשקעות−

הבריתוארצותאירופהברחבימשרדים4-במנוסיםאנשים25מונההקרןצוות

בעולםמוביליםמנהליםעבורמשמעותיאסטרטגישותףמהווההקרן

Privateקרן  Equity המתמחה בהשקעותFund of Funds  ועסקאות בשוק

המשני

21
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Aggr. Assets
Managed

€5bn+

Fund
Investments

150+

Co & Direct
Investments

80+

Gross IRR
(globally)

16%

Gross TVPI
(globally)

1.7x

Track Record
Length

17 years
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הקרןמתווה פעילות 

22
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החלהינםלהלןהמוצגיםהמדדים

הקבוצהייסודמועד,2000משנת

מציגההקבוצהIRR16%של

19%-והגלובליותבהשקעותיה

בפרטבאירופה

במונחיTVPI,מציגההקבוצה

1.6x-וכוללבאופן1.7xשליחס

הקרנותבהשקעות

השניםלאורךכילראותניתן

איכותייםביצועיםהקבוצהמציגה

שינוייםחלובהןבתקופותגם

בכלכלהמשמעותיים

השניםהקרן לאורך ביצועי 

23
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לקבוצת ההשוואההקרן ביחס ביצועי 
באופן קבוע והינם גבוהים יותר מהביצועים של  ( Top Quartiles)ברביעים העליונים הקבוצה מדורגים ביצועי הקרנות של 

FOF-המתחרים שלהם בסגמנט ה

24
מורכבמימון

The Fund
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(2016אוקטובר )החודשים האחרונים 12פעילות הקבוצה במהלך 

25
מורכבמימון
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בקבוצהFOFמסוג יתרונות ההשקעה בקרנות 
גופים פיננסיים קטנים עשויה להביא תועלת הן בחשיפה לתחום והן בפיזור הרחב המתקבל מהשקעה  השקעה עבור 

באמצעות פלטפורמה זו

26
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מומחיות בהשקעות  

PE

  התמחות ספציפית

-וPEבהשקעות 

Buyout

  נגישות למנהלי

הקרנות המובילים

 מומחי  25צוות המונה

PE-השקעות בתחום ה

סטנדרטים מוסדיים  

גבוהים

 שותפות עם

UniCredit

  תשתית עצמית של

AIFM :ניהול פורטפוליו  ,

ניהול סיכונים וניהול ציות

In-house

  תשתית פעילות ברמה

הגבוהה ביותר בהתאם  

לסטנדרטים הגבוהים  

ביותר באירופה

DNA מבוסס לאורך חיי

הקבוצה

פוקוס על שימור ההון  ,

יצירת ערך והשקעה  

בנכסים איכותיים

  מומחיות בביצוע

:עסקאות

הבנה עמוקה של  −

בשל  PEעסקאות 

השקעות משותפות

יתרון תחרותי  −

באסטרטגיות בשוק  

הראשוני והמשני

מידול ומימון  , בנייה−

עסקאות

גישת השקעה של בוטיק  

להשקעות

  מבנה שותפות מגוון

ומותאם למשקיעים

 בסיס לקוחות חזק

ומנדט מצומצם  

להשקעות

  מוגבל להקצאת

השקעות ללא 

קונפליקטים בלבד

הערך המוסף של  

הקבוצה

17 שנים שלTrack

Record  באמצעות

אסטרטגיה עקבית

 גישתBottom-Up

הבנת עומק  : בפעילות

בנוגע לביצוע עסקאות  

PE-בתחום ה

  מודל פעילות תואם

השקעות מוסדיות  

-Dueוניהול תהליכי 

Diligence  על

ההשקעות

בשילוב עם הפיזור הנרחב הקיים בהשקעה בקרן מהווים יתרון משמעותי לשחקנים  , מכלול היתרונות האמורים לעיל

קטנים שאינם יכולים להתחרות בגופים המוסדיים הגדולים בהיקפי העסקאות

12345
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תנאי הקרן
סטנדרטיות ומאידך מגדילות את הפיזור בהשקעה בצורה  PEתנאי הקרן מאופיינים בעמלות נמוכות יחסית לקרנות 

משמעותית

27
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הובטחוm€150-כמתוכם , €400mהיקף הקרן

שנים3-4תקופת ההשקעה

שנים3של עד אפשרות להארכה+ שנים 12הקרןתקופת

– bps 50דמי ניהול 95 bps ,בהתאם לסכום ההתחייבות מול הקרן

Hurdle rate /

תשואת יעד
ברוטו15%/ 8%

Carry10%

Limited Partnershipמשפטימבנה under Luxembourg law (société en commandite simple – “SCS”)
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