סגן נשיא בבורסת n־:0TC
׳"שואל היא שוק טכנולוג■
תוסס ,נוכל לעזור לתבוות
כאן בצורה יעילה וזולה"
שירי חביב זלדהזרן ,עמי 9

"׳שואר היא מהשווקים התוססים
ביזמות ובטכנולוגיה ,ואנו נעזור
בחשיפת חברות לשוק באוה״ב"

ג׳ייסון פלטרוביץ ,סגן נשיא בכיר ^ ,OTC Marketsמכוון לא רק לחברות טכנולוגיה ופארמה  -בנק
הפועלים כבר נסחר שם ,ופלטרוביץ מסמן גם את לאומי ואל־על כמתאימות  /שירי חביב נלדהנרן
 1אם בקרוב נראה נהירה
ן
 nשל חברות ישראליות
 UJלרישום למסחר "מעבר
לדלפק" בארה״ב? זאת לפחות
השאיפה של אנשי OTC
 ,Marketsהחברה המפעילה שלוש
פלטפורמות מסחר מעבר לדלפק
בארה״ב ,שהגיעו לאחרונה
לישראל להיפגש עם חברות
מקומיות.
ג׳ייסון פלטרוביץ ,סגן נשיא
בכיר ^ ,otc Marketsמספר
שעשרות חברות ישראליות הגיעו
לכנס בנושא שנערך בת״א" .היה
תמהיל של חברות ציבוריות
ופרטיות ,רובן חברות טכנולוגיה
קטנות בשלבים מוקדמים של
חייהן) ,(early stageמהן תגיע
עיקר הצמיחה שלנו בישראל",
הוא אומר" .ישראל היא אחד
השווקים התוססים ביזמות
ובטכנולוגיה ,והשווקים שלנו
מתאימים לעזור לחברות כאלה
בצורה יעילה וזולה".
לדבריו ,מדובר בעיקר בחברות
סייבר ,פינטק וחברות פארמה
בשלבים  2ו־ 3של הניסויים
הקליניים ,שמחפשות חשיפה
לשוק האמריקאי .אך לא מדובר
רק בחברות קטנות  -בראיון
ל״גלובס" לפני כשנה וחצי,
פלטרוביץ סימן את הבנקים
הפועלים ולאומי כיעדים למסחר
ב־ .010כשלושה חודשים מאוחר
יותר ,בנק הפועלים החל להיסחר
באחת מרשימות המסחר ,ונראה
שבנק לאומי עדיין מהווה יעד.
"אנחנו חושבים שגם אל על
מהווה התאמה מושלמת לזירות
המסחר של 0TC״ ,הוא אומר.
ה־ס־וס היא לא בורסה אלא
"מערכת מסחר אלטרנטיבית",
שבה חברות יכולות להיסחר
ולהגיע למשקיעים האמריקאים
בלי צורך לעמוד בכללי הרגולציה
הנוקשים של ! ,sectרשות
ניירות הערך של ארה״ב.
 OTC Marketsמפעילה
שלוש פלטפורמות :ה״נחותה"
ביותר היא "פינק" ,שהייתה
מוכרת בעבר כפינק שיטס,
שבה יש מינימום של סטנדרטים
פיננסיים שיש לעמוד בהם ,וכך
ניתן למצוא בה חברות שפשטו
רגל Penny stocks ,ושלדים
בורסאיים; הפלטפורמה השנייה
היא  ,0TCQBשמתאימה לחברות
בשלבי התפתחות מוקדמים;
והשלישית היא  ,otcqxשבה

OTC Markets +
■A
• פעילות :מפעילה
פלטפורמות למסחר
מעבר לדלפק בארה״ב
• מסחר :מנייתה נסחרת
ב־סזס לפי שחי שוק של
 251מיליון דולר
• הכנסזת :2016

 50.9מיליון דולר
• רזזרז נקי :2016

.5ס 1מיליון דולר
• שחי שזק כולל של
החברזת הנסחרזת:

מעל ס 1טריליון דולר
• מספר המנחת

הנסחרזת :ס9,62
הדרישות גבוהות יותר.
בנק הפועלים למשל נסחר
^) adrאיגרת מעקב אחר
המניה הנסחרת בת״א( ברשימת
פינק שלא דורשת מהבנק מאמץ
כלשהו בדיווחים ,וב־ס01
 Marketsהיו שמחים "לשדרג"
את הבנק לרשימת otcqx,
דבר שיקל על משקיעים
אמריקאים להשקיע בבנק .זאת,
גם בזכות המידע שיהיה נגיש
ורחב יותר ,וגם כי להשקעה
ברשימת פינק יש הגבלות
מסוימות.

"לא מתחרים
בבורסה המקומית"

פלטרוביץ” .משלימים לבורסה,ולא מתחרים בקרנות הון סיכון

מנכ״ל ננו דיימנשן סיפר בכנס איך הרישום
למסחר ב־ס־דס ייצר לחברה חשיפה
למשקיעים מארה״ב ,אך בסיכון מוגבל.
פלטרוביץ" :הוא המשווק הטוב ביותר
שלנו ,כי הוא מספק סיפור מצוין על איך
שהצליח להגדיל את הנראות של החברה"

נסחרת אצלנו ובבורסה בת״א,
אנחנו לא הופכים לשוק המרכזי,
״דוגמנית הבית״ של OTC
אלא משלימים את הנזילות
 Marketsבישראל היא יצרנית
של ת״א ,ולעיתים זה מגיע גם
מדפסות התלת־ממד ,ננו
דיימנשן .החברה התחילה להיסחר לעלייה בנזילות בת״א .כך ,שאני
לא מתחרה בבורסה המקומית.
^ otcועברה בשנה שעברה
יש לנו דיאלוג טוב עם הבורסה,
להיסחר בנאסד״ק .מנכ״ל ננו,
כולנו רוצים לעזור לחברות
עמית דרור ,סיפר בכנס איך
הישראליות הקטנות".
הרישום למסחר ^ otcייצר
לחברה חשיפה למשקיעים
ס בזמן האחרון נוצר עניין
מארה״ב ,אך בסיכון מוגבל" .הוא רב בבורסה האוסטרלית מצד
המשווק הטוב ביותר שלנו" ,אומר חברות ישראליות .האופציה
פלטרוביץ" ,כי הוא מספק סיפור האוסטרלית היא תחרות ל־
מצוין על איך שהצליח להגדיל
?OTC
"כן ,שמעתי על זה .זה לא
את הנראות) (visibilityשל
החברה .ארה״ב מהווה  49%מההון מדאיג אותנו ,כי לנו יש את
העולמי ,וחברות שעוד לא מוכנות היתרון של השוק האמריקאי.
לנאסד״ק יכולות לקבל חשיפה
אולי יש חברות עם סיבות טובות
להתמקד בשוק מסוים ,נניח אם
אצלנו".
יש לחברה עובדים באוסטרליה,
ס מה לגבי האפשרות למסחר
אבל ארה״ב היא עדיין שוק ההון
בבורסה בת״א?
הגדול ביותר בעולם .אוסטרליה,
"אנחנו משלימים .כשחברה

סינגפור וקנדה הן שוקי הון
תוססים ,אך אנחנו מציעים
לחברות לא לרדוף אחרי מה
שנראה  ,coolאלא לבדוק מה
מתאים מבחינת עמידה באבני
דרך אסטרטגיות".
ס היום לא חסר הון פרטי
שיבול לממן חברות טסנולוגיה
צעירות .למה שהן יבואו
להיסחר ב־סדס?
"אנחנו לא מתחרים בקרנות
הון סיכון ,כי אנחנו לא מספקים
את המימון אלא עוזרים לחברות
להגיע להון .זה נכון שיש הרבה
חברות בשלבים מוקדמים שעוד
לא מוכנות להיות ציבוריות ,אך
כשהן צומחות ,קרנות ההון סיכון
מחפשות אסטרטגיית־אקזיט,
ואחת האפשרויות היא הנפקה.
אצלנו כבר יש להן שווי ידוע
וברור ,וזאת פחות עבודה מבחינתן
לעומת חברה פרטית" .ס

