איי ארגנטו נכסים דיגיטלים

Digital
Assets

קרן השקעות ייחודית הפועלת בעולם הסחר און-ליין והאינטרנט.
במהלך העשור האחרונות ,מסחר אלקטרוני הפך לחלק בלתי נפרד מתחום הקמעונאות העולמי.
כניסת האינטרנט ,גידול האוכלוסיה בעולם ושיפור מתמיד בשירות הלקוחות ובאספקת המוצרים הוביל
לכך שביוני  ,2020תנועת המסחר האלקטרוני הקמעונאי העולמי עמדה על שיא של  22מיליארד ביקורים
חודשיים ,כאשר הביקוש היה גבוה במיוחד לפריטים יומיומיים כמו מצרכים ,ביגוד ופריטי טכנולוגיה
קמעונאיים.
קרן איי ארגנטו נכסים דיגיטלים מייצרת אפיקי השקעה ייחודיים ,בתחום הקמעונאות הדיגיטאלית.
הקרן חושפת ומאפשרת למשקיעים הפרטיים להשקיע במספר תחומים בשוק צומח זה.
הקרן מנוהלת על ידי אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה המומחים לתחומם ובעלי נסיון מוכח.
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אסטרטגיית השקעה בה מתרחשת קנייה חלקית או מלאה של אחוזי החזקה
בחנויות און-ליין .השקעת הכספים החדשים תוביל לניהול וייעול החנות
במטרה להנות מתזרים המזומנים שהחנויות מייצרות ,ומעלייה בערך הנכס
ומקסום הפוטנציאל העסקי הגלום בו.
אסטרטגיית השקעה באתרי תוכן בעלי תנועת גולשים רבה.
אתרי התוכן מושכים קוראים ומשתמשים בשטחי הפרסום באתר במטרה לייצר
ערוץ הכנסות יציב.
ניהול נכון של האתר וייעול שלו מובילים למקסום ערוץ הכנסות זה .כמשקיעים
אנו נהנים מתזרים המזומנים הגדל וממכירה עתידית של ההחזקה באתר.
המסחר הדיגיטלי מאופיין במידע רב ובנתונים מדוייקים הנאספים לכל אורך
תהליך הרכישה .מידע זה משמש סוחרים להבנת טרנדים ,עלייה בביקוש למוצרים
מסוימים ולרכישות עתידיות בחנויות האון-ליין .רכישת המוצר הנכון במחיר
המתאים )נמוך( לפני כלל השוק ,תוביל לעליה ברווחים ולמכירה מוצלחת
מבוססת ידע מקדים.

בעולם ,המסחר והקניה באון ליין גדל בקצב של  23%כל שנה .בשל המגפה ,בארה״ב ובקנדה ,בהן מרבית
האוכלוסיה מחוברת לאינטרנט ,קצב הגידול במסחר הקמעונאי הדיגיטלי עומד על .129%
איי ארגנטו מובילה את מהפכת ההשקעות האלטרנטיביות בתחום המסחר והקמעונאות הדיגטאלית במטרה
לייצר אפיקי השקעה בעלי תשואה גבוהה וייחודיים בשוק חדש וצומח זה.

פעילות הקרן נעשית בפיקוח של הנאמן ובליווי משפטי
נאמנות ,ביקורת ,ראיית חשבון ואדמיניסטרציה
נוסד בשנת  1987ועוסק במגוון שירותי ראיית חשבון ומתמחה בניהול וטיפול בהסדרי נאמנות .המשרד הינו אחד המובילים בתחום ומספק שירותי
נאמנויות לחברות הגדולות ביותר במשק הישראלי
ליווי†וייעוץ†משפטי
גולדפרב זליגמן ושות' ,ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל .נמנה עם שכבת עלית של משרדים המעניקים שירותים משפטיים מגוונים באיכות
בינלאומית .מלווה את הקרן בתחום המשפטי והרגולטורי בארץ ובחו״ל.

איי ארגנטו פועלת משנת  1995ועוסקת בתכנון פיננסי ,ניהול
עושר ,העברת עושר בין-דורית ,בנקאות להשקעות וגיוסי הון
לחברות הזנק ישראליות.
החברה מעניקה את שירותיה ללקוחות פרטיים יחידים ומשפחות
וכן ,לגופים עסקיים.
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עלון זה של איי ארגנטו נכסים טכנולוגיים ,שותפות מוגבלת )"השותפות"( נערך לשם תמצית ונוחות בלבד ולא נועד להחליף את הצורך לעיין בטיוטת תשקיף השותפות מיום  17ינואר  2021כפי שפורסמה על-ידי השותפות במערכת המגנ״א ובאתר ההפצה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ )"טיוטת התשקיף"( ו/או בטיוטות נוספות ככל
שתפורסמנה .המידע הכלול במצגת זו הינו תמציתי בלבד ,לצרכי הצגה כללית אודות השותפות ואודות החברות המוחזקות )כולן יחד " -השותפות"( ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות השותפות ופעילותה .ככל שקיימת סתירה בין האמור במצגת זו לבין טיוטת התשקיף יגבר האמור בטיוטת התשקיף .עלון זה אינו הצעת ניירות ערך של השותפות
לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור ,ואינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות בעת של יועץ השקעות או יועץ מס .העלון כולל ,בין היתר ,מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-המסתמך ,בין היתר ,על הערכותיה הסובייקטיביות של השותפות ותוכניותיה ,התקשרויותיה וכיו״ב
ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו ,ובכללו פרסומים ציבוריים ,מחקרים וסקרים ,אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי השותפות באופן עצמאי .מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכוני אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי.

