המידע הכלול במצגת זו "המידע" וכל מידע אחר שיימסר במסגרת המצגת מוצע למטרת נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות טראקנט אנטרפרייז בע"מ )"החברה"( ופעילויותיה ,ואינו
מחליף עיון בדוחותיה התקופתיים והמיידים של החברה ,כפי שידווחו לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה") ,לרבות התשקיף להנפקה .
מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישה או מכירה או הזמנה לקבלת הצעות לרכישת ניירות ערך והיא מיועדת למסירת מידע בלבד .הצעה כאמור תיעשה אך ורק בכפוף להוראות הדין ,לאחר קבלת
ההיתרים הנדרשים לכך מרשות ניירות ערך והבורסה.
המידע המובא במצגת זו אינו מהווה בסיס לקבלת החלטת השקעה ,ואינו מהווה המלצה או חוות דעת ,וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי מצגת זו איננה כוללת את מלוא התוצאות
והמידע הכספי של החברה ואת הביאורים להם ,או התוכניות העסקיות של החברה ,או את תיאור כלל פעילותה או גורמי הסיכון של החברה על כן ,היא אינה באה במקום בדיקה עצמאית וייעוץ אישי
בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע והיא גם אינה מתיימרת להקיף או להכיל את כל המידע העשוי להיות רלוונטי לצורך קבלת החלטת השקעה.
יודגש כי המצגת עשויה לכלול מידע שלא הוצג בדוחות ובדיווחי החברה בעבר (לרבות בתשקיף להנפקה) או הוצג באופן ,איפיון ,עריכה ,עיבוד ,או פילוח שונים מהאופן בו מידע זה מוצג במצגת .
החברה אינה אחראית לשלמות או דיוק המידע  ,והיא לא תישא באחריות לנזקים או להפסדים כלשהם העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע .ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין
האמור בדיווחיה של החברה ,יגבר האמור בדיווחי החברה.
מצגת זו כוללת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-אשר כולל תחזיות ,מטרות ,הערכות ,אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים או לעניינים עתידיים,
שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה .מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ,אשר על אף שהחברה סבורה שהן
סבירות ,הרי שהן בלתי ודאיות מטבען העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של החברה ושל עסקיה ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים ,והכל
כפי שהם ידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו .המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת זו מבוסס  ,נוסף על האינפורמציה הקיימת בחברה ,על ציפיות והערכות נוכחיות של החברה לגבי התפתחויות
עתידיות בחברה ,ועל השתלבותן של ההתפתחויות כאמור אלה באלה .התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע ,בין היתר ,מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה ,וכן
מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילות החברה ,אשר אינם ניתנים להערכה מראש ואשר אינם מצויים בשליטת החברה .כמו כן ,נכון למועד מצגת זו ,לא ניתן
להעריך את מלוא השלכות התפרצות מחלת נגיף הקורונה ( )Covid19על הכלכלה ועל תוצאות פעילותה של החברה.
לחברה אין כל ודאות כי ציפיותיה והערכותיה ,לרבות בגין תכניותיה ,אכן יתממשו ,ותוצאות הפעילות של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות מהאמור
לעיל ,בין היתר ,עקב שינוי בכל אחד מהגורמים דלעיל  .כמו כן לחברה אין כל ודאות כי הנחות היסוד שלה המותנות בצדדים שלישיים תתממשנה .לפיכך ,קוראי מצגת זו מוזהרים ,כי תוצאותיה
והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שהוצגו במידע הצופה פני עתיד המוצג במצגת זו.
כמו כן ,מובהר כי התחזיות וההערכות הצופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד עריכת המצגת והחברה אינה מתחייבת לעדכן או לשנות כל תחזית או הערכה
כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת מצגת זו.

שווי שוק התחבורה והלוגיסטיקה

2024 עד שנת

***הפסד כספי שנתי

**קילומטרים מדי שנה של נסיעות ריקות

*https://financesonline.com/transportation-industry-statistics/#link6
**https://www.envisioninteligence.com/industry-report/global-freight-logistics-market
*** דולר לק"מ0.7  לפי חישוב של, בהנחה שמרנית, להערכת החברהhttps://della.eu/price/local/

של פליטות של פחמן דו חמצני בשנת *2018

מפליטות המזהמים העולמיות
הן מסקטור התחבורה*
כיום החברות משלמות באופן וולונטרי
רגולציה מתהווה** בעולם עתידה לשנות
זאת

התחממות 2017 -
מעל הממוצע במאה העשרים***
הערכה של פליטות פחמן
דו חמצני עולמי

*https://essd.copernicus.org/articles/11/1783/2019/
המידע בדבר השינוי הרגולטורי מהווה מידע צופה פני עתיד המבוסס על פרסומים שונים .מידע זה אינו ודאי והתממשותו או אי התממשותו אינה בשליטת בחברה**
***The National Oceanic and Atmospheric Administration's annual State of the Climate: Global Climate Report

.בהתאם לתוצאות הניסוי עם רנו
.בהתאם לתוצאות הניסוי עם רנו

 TruckNetמפתחת* פלטפורמה לניהול שרשרת האספקה מבוססת בינה
מלאכותית ( ,)AIבינה עסקית ( )BLוכן למידת מכונה ( )MLשתספק ללקוחות:

התאמה חכמה בין חברות
אספקה על בסיס מידע
מהכלכלה השיתופית

פיילוט משותף עם קבוצת רנו

שיפור היעילות והרווחיות ב-

צמצום נסיעות ריקות
ע"י "התאמות חכמות"
חסכון בעלויות והגדלת
הרווח
הפחתת משימות
חוזרות/כ"א בזכות
האוטומציה
Bid

בהתאם לתוצאות הניסוי עם רנו
* השלמת הפיתוח אינה וודאית וכפופה לסיכונים ואין וודאות כי ישולם

חישוב פליטות "און ליין"
צמצום פליטות

באמצעות התאמה בין מקום
פנוי להובלה במשאית,
בין מטענים זמינים להובלה

הפרוסים על פני 3
משרדים בעולם

נכון ל 2020 -נרשמו למערכת של החברה כ-

חנן פרידמן

משאיות מחוברות וכ-

החברה מקיימת שותפויות עם
עשרות גופים מובילים בעולם

הון הטבע

לקוחות

מור ק.גמל

הפניקס ק.גמל אקסלנס ק.נאמ

בעבור כל משלוח שישולם ע"י חברות
הלוגיסטיקה בתחילת ההתקשרות
זירת מסחר לנסיעות חוזרות

* מידע צופה פני עתיד

המודל הינו להמחשה בלבד ונשען על ההנחות הבאות :מספר נסיעות ללקוח ,שיעור/עמלת  ,Matchingמחיר ממוצע לנסיעה ועמלת
שירותי דיגיטציה .אין ודאות שהמודל יתממש ונכון למועד זה ,אין לחברה הכנסות מהפלטפורמה.

על פי דוח של חברת מקינזי* ,נמצא כי דיגיטציה יכולה לשפר עלויות וביצועים
בחברות התחבורה והלוגיסטיקה בארבעה אזורים עיקריים:

*מחקר  McKisey & Companyמשנת 2020

• במהלך חודש אוקטובר  ,2020נערך פיילוט עם קבוצת רנו במהלכו בוצעה
התחברות למערכת ה BID -שלהם (מערכת המבצעת מכרזים לכל הזמנת
עבודה)
• טראקנט הגישה את הצעות המחיר למכרזים דרך קבלני המשנה הרשומים
למערכת החברה
• במשך שבועיים איתרה מערכת טראקנט את הקבלנים ע"ב המיקום שלהם ביחס
לבקשות של רנו כשהעיקרון המנחה הוא הוזלת השילוח על בסיס קרבת המשאית
למטען

או כ 2.8 -מיליון יורו במונחים שנתיים
מתוך  371הצעות שנכנסו למערכת והחברה השתתפה בהם,

תוצאות הניסוי ממחישות את יכולתה של הפלטפורמה לייעל ולחסוך עלויות הובלה לחברות
לוגיסטיקה ,בשל העובדה שפלטפורמת טראקנט מתאימה את הזמנות ההובלה לקבלני הובלות,
בין היתר ,על סמך קרבתם הגיאוגרפית למיקום המטען ,מה שמאפשר להם להגיש הצעות מחיר
זולות יותר וכך לחסוך בעלות ההובלה

Carrier

No cotation

% of solution

Bid/OT

Trucknet

371

68%

2,3

Transport

Pozitive axy’s
AXE
ES - FR
CZ - FR
TR - FR
FR - FR
TR - RO
BE - FR
FR - GB
HU - ES
ES - RO
FR - IT
DE - PT
PT - TR
DE - RO
AT - FR
HU - FR
FR - RO
SI - FR
RO - ES
DE - FR
IT - FR
CZ - ES
CZ - RO

Gain
-23699
-11097
-9930
-5883
-4912
-3626
-3541
-3515
-3270
-3148
-2855
-2792
-2497
-2495
-2437
-2429
-2262
-2145
-2121
-2000
-1828
-1595

Transports
76
13
4
22
11
5
3
5
4
7
2
3
5
2
3
24
6
5
3
2
4
3

Axy’s to improve
AXE
FR - PL
SK - ES
FR - CZ
ES - PL
FR - SI
ES - TR
FR - HU
PT - RO
RO - SK
SI - CZ
RO - BG
GB - FR
SI - SK
FR - DE
SI - DE

Gain
2501
918
905
456
317
158
130
130
92
75
72
65
56
48
30

Transports
10
1
10
1
3
2
2
1
1
8
3
3
1
4
1

לאחר תקופת הניסיון (ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות) –
 2אירו עבור כל משאית.

לאחר תקופת הניסיון (ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות) –
 3אירו עבור כל נסיעה  3% +מכל שילוב )(MATCH

לאחר תקופת הניסיון (ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות) –
 2אירו עבור כל נסיעה  5% +מכל שילוב )(MATCH

לאחר תקופת הניסיון (ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות) –
 3אירו בגין כל נסיעה  5% +מכל שילוב )(MATCH

לאחר תקופת הניסיון (ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות) –
 2אירו עבור כל נסיעה  5% +מכל שילוב )(MATCH

קבוצה של  8מפעלי זכוכית לייצור כוסות וצלחות
צפי הובלות שנתי (לא מחייב) – 37,390
הסכם ל 4-שנים .לאחר תקופת הניסיון ולמשך  18חודשים –  0.5אירו בגין כל נסיעה
לאחר מכן 2 ,אירו בגין כל נסיעה

החל מחודש יולי –
 3אירו עבור כל *Bid

מובהר כי אין באמור משום התחייבות עתידית של הלקוח כלפי החברה  .בכלל ההתקשרויות לעיל מדובר בתקופות ניסיון ללא תשלום כאשר התעריפים המפורטים מייצגים את התעריפים
שיחולו לאחר תקופת הניסיון ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות.
*התמורה המפורטת אינה מעידה על ההכנסות הצפויות של החברה

תקופת הפיילוט – רבעון  – 2019 4רבעון 2021 2
תשלום עבור הפיילוט ₪ 450,000-
לאחר הפיילוט (ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות) –
 50ש"ח בגין כל הורדה של האפליקציה  5% +מכל שילוב )(MATCH
מהות הפיילוט
חיבור משאיות הדואר
דיגיטציה  +ויזאביליות
חישוב המקום הריק במשאית
יצירת שילובים למילוי המקום הריק תמורת

חיבור עמילי המכס והמשלחים לשירות  LAST MILEדיגיטלי
והובלה יבשתית בתהליך אוטומטי
לאחר תקופת הניסיון (ככל שהלקוח יחליט להמשיך
בהתקשרות) –
 20ש"ח בגין כל נסיעה  5% +מכל שילוב ()MATCH
הפרויקט בשילוב עמילי המכס בישראל תס"ק ים (קידום
תהליכי סחר ממוחשבים בקהילת הים בישראל) בשילוב
שירותי המכס בנמל
אינטגרציה עם תוכנות עמילי המכס המחזיקות ב90% -
מהשוק – יונפרייד ופוקוס
יצירת מרקטפלייס דיגיטלי לחיבור עמילי המכס והמשלחים
לחברות ההובלה באופן אוטומטי
מהות ההסכם
דיגיטציה ויזאביליות
איתור קבלני משנה על בסיס מיקום

מובהר כי אין באמור משום התחייבות עתידית של הלקוח כלפי החברה  .בכלל ההתקשרויות לעיל מדובר בתקופות ניסיון ללא תשלום כאשר התעריפים המפורטים מייצגים את התעריפים
שיחולו לאחר תקופת הניסיון ככל שהלקוח יחליט להמשיך בהתקשרות.
* התמורה המפורטת אינה מעידה על ההכנסות הצפויות של החברה

-כ
:מהזמן שמשאית נוסעת ריקה המשמעות
יון

•
•

•
•

* Sources: American trucking research institute U.S. census bureau, intestate commerce commission,
California vehicle inventory and use survey, annual financial reports of various asset based carriers.
National private truck council, 2017

Empty Trucks

Empty Trucks

Empty Trucks

 48.6מיליון משאיות בשנת 2017

 31.7מיליון משאיות בשנת 2017

 31מיליון משאיות בשנת 2017

 2,973מיליארד דולר בשנת 2018
הכנסות בשוק הלוגיסטיקה האסיאתי
 48%מהתחבורה היבשתית

 947מיליארד דולר בשנת 2018
הכנסות בשוק הלוגיסטיקה הצפון אמריקאי
 57%מהתחבורה היבשתית

 1,006מיליארד דולר בשנת 2018
הכנסות בשוק הלוגיסטיקה האירופאי
 27%מהתחבורה היבשתית

עליה בפליטות גזי חממה
בין השנים 2030 - 2015

עליה בפליטות גזי חממה
בין השנים 2030 - 2015

עליה בפליטות גזי חממה
בין השנים 2030 - 2015

Source: OECD North America commercial vehicle fleet

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
זירת מסחר
בינלאומית למטענים
ומשאיות קלה ומהירה
(בדומה ל)Booking -

אלמנט חוכמת ההמונים
(בדומה ל)WAZE -

ייעול שרשרת האספקה
(בדומה ל MOOVIT
המשפרת את התחבורה
העירונית)

דיגיטציה וקישוריות מלאה ושקיפות
לכל שרשרת האספקה ללקוח ולספק

הפחתת ק"מ ריקים
הפחתת קנסות על פליטות
הגדלת רווחיות ויעילות
סחר ביחידות פליטת גזים  -עתידי
מערכת סידור עבודה
חיבור דיגיטלי לחברות הגדולות
מערכת תשלומים
דיגיטליזציה
התאמות על בסיס מיקום

הפחתת כמות הקילומטרים
הריקים;וקנסות על פליטות
הגדלת רווחיות ויעילות
סחר ביחידות פליטת גזים  -עתידי
מערכת תזמון משלוחים
מערכת תשלומים דיגיטלית
דיגיטציה

שיפור חווית הלקוח דרך
ממשק דיגיטלי
הפחתת עלות שירות
הלקוחות לכל אורך שרשרת
האספקה
דיגיטציה ללקוחות

מאפיין טכנולוגי
אופטימיזציה בין חברות
למטענים ע"ב מיקום
התאמה אוטומטית
Free TMS
שטר/תעודת מטען דיגיטלי
חישוב פליטת גזי חממה
הצגת צפי פליטה גזי חממה לפי
מסלול
שימוש בניווט חכם
דיגיטציה -הנגשת כלל המידע
לנהג וללקוח באמצעות
אפליקציות ייעודיות
פתרונות תשלום
בפיתוח
מערכת פנימית לניהול מכרזים*
מערכת תומכת מנהל עבודה
*ML.BI,AI
אינטגרציה לתזמון (אוניות,
רכבות ומטוסים) חברות הובלה*
מערכת מכרזים און-לין *BID
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* התכונות הנ"ל מצויות בהליכי פיתוח .הליכי פיתוח ,מעצם טבעם נתונים לסיכונים שונים והשלמתם אינה ודאית

חנן פרידמן הקים את  Trucknet Enterpriseבשנת  2016ויחד עם צוות טכנולוגיית המידע שלו פיתח את הפלטפורמה
האוטומטית הייחודית של החברה באמצעות אלגוריתם חכם .הוא הוזמן להציג את פלטפורמת התחבורה החכמה של Trucknet
בשתי ועידות שנתיות של  UNFCCCבשנים האחרונות.
כמומחה סביבתי וחקלאי צבר חנן ניסיון תפעולי רב בתחום המזון והלוגיסטיקה השיווקית .בתפקידו הקודם במשרד הביטחון
הישראלי ,כללה אחריותו קידום הפרטת תעשיית המזון ולוגיסטיקת המזון לצבא (צה"ל) .חנן שימש כמנהל פרויקטים
להקמת תחנות כוח סולאריות רבות בדרום הארץ .הוא משתתף פעיל ביוזמת אפשרויות הדלק וניידות חכמה של לשכת ראש
הממשלה.
חנן שירת כמפקד ביחידת הצנחנים בצה"ל .חבר בלשכת המהנדסים בישראל ומוכר בלשכה כמומחה ללוגיסטיקה וקיימות( ,בין
היחידים בישראל ובעולם) בנוסף לפעילותו המקצועית ,הוא חבר בחבר הנאמנים "גדולים מהחיים" ,ארגון ציבורי ללא מטרות
רווח המסייע למשפחות המתמודדות עם סרטן ילדים .חנן מרצה גם במסגרת "יוניסטרים"  -עמותה המעצימה יזמות של בני נוער
וצעירים בפריפריה.

שמשון -שותף מייסד של משרד רואה חשבון ויזל את כורש ,רואי חשבון;
תואר ראשון ,כלכלה עם התמחות בחשבונאות,
אוניברסיטת בן גוריון
רן – שימש בעברו כמנהל הכספים של חברת ארקיע קווי תעופה וכן
כסמנכ"ל כספים בקבוצת ריזון בע"מ .בנוסף ,שימש כמנג'ר בEY -
תואר ראשון (בהצטיינות יתרה) במנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות,
המרכז הבינתחומי בהרצליה

מנהלת פיתוח עסקי וחדשנות בהאב אילת
(חממת טארטאפים) ,עורכת דין עם התמחות
בקיימות ואנרגיות מתחדשות.
תואר ראשון ,משפטים ,המכללה האקדמית
נתניה.
תואר שני ,מנהל עסקים עם התמחות ביזמות
וקיימות ,הקריה האקדמית אונו

מנהל טכנולוגי ראשי
תואר ראשון ,מתמטיקה ומדעי המחשב,
האוניברסיטה הפתוחה.
תואר שני ,מתמטיקה ,מכון ויצמן למדע .הנדסאי
חשמל ,אלקטרוניקה ומחשבים.
לפני כן ,מנהל טכנולוגיות ראשי ,חברת Molten
Image .מוביל אלגוריתם ,חברת אינובסטה.

יועץ משפטי ,אליינמנט גרופ;
מנהל מיסים ,סרגון נטוורקס;
מנג'רEY ,
תואר ראשון ,משפטים  -המכללה למנהל.
תואר שני במנהל עסקים  -האוניברסיטה העברית

אחראיתת לקידום החברה בזירה הבינלאומית
בתחום האקלים בכנסים מולטי-לטרליים ובמפגשים
מקצועיים .בעברה שימשה כמרכזת בכירה בתחום
שינוי אקלים ,האגף לאיכות אוויר ושינוי אקלים .
תואר ראשון מאוניברסיטת מרילנד ,קולג' פארק,
ארה"ב לימודים כלליים

o
o
o
o
o
o

דאטה לוגיסטית מבוססת מיקום
שיטות ייחודיות למונופוליזציה של הדאטה כולל שכלול של פרמטרים
היכולת לשמור על גמישות ברגולציה משתנה**
מערכת עתידית לסדרן עבודה רובוטי
יכולת עתידית לסחר ביחידות פליטת גזי חממה ( רגולציה עתידית**)
בלוקצ'ין – תהליכים בפיתוח

DATA
Co2

*התכונות הנ"ל מצויות בהליכי פיתוח .הליכי פיתוח ,מעצם טבעם נתונים לסיכונים שונים והשלמתם אינה ודאית
** המידע בדבר השינוי הרגולטורי מהווה מידע צופה פני עתיד המבוסס על פרסומים שונים .מידע זה אינו ודאי והתממשותו או אי התממשותו אינה

בשליטת בחברה

משאיות מחוברות
למערכת החברה
(כ 3,900 -לקוחות)

וצומח כל שנה

פיילוט מוצלח
עם קבוצת רנו
בשורה התחתונה

עם גופים מובילים
בארץ ובעולם

לעומת הפתרונות
הקיימים בשוק

