
 

   בע"מ אפריקה ישראל להשקעות

  )52-000506-7. חמ.( 

  ")ה("המציע

  מפרט של הצעת רכש מלאה

  )המוצעות לרכישה (שתוקפה מותנה ברכישת מלוא המניות

  נ כל אחת של"ע ח"ש 1מניות רגילות בנות  5,192,036לרכישת 

  בע"מ דניה סיבוס

  ("החברה") 

  

 -  התש"ס ,") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש)קהחו"להלן: ( 1999 - בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט 

למעט ( בחברה בעלי המניותכל לפנות ל, המציעה בזהמתכבדת "), תקנות הצעת רכש"להלן: ( 2000

 - המחזיקה ב , חברת בת בבעלות מלאה של המציעהאפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מ חברת

מניות בהמחזיקים  ,")הניצעים"להלן: ( )החברהש"ח ע"נ כל אחת, של  1מניות רגילות בנות  14,473,692

 בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש מלאה, ")מניותה"להלן: ( של החברה ,כל אחתע"נ  ש"ח 1בנות  ,רגילות

לחוק, את  336בהתאם לסעיף  ,(כהגדרתן להלן) ברכישת מלוא המניות המוצעות לרכישה שתוקפה מותנה

  ).", בהתאמהמפרט" - ו "הצעת הרכש"להלן: ט זה (, והכל לפי תנאי מפרשבבעלותםכל המניות 

  

מהון המניות  18.25% - כהמהוות  מניות 5,192,036הניצעים  מוחזקות על ידי, מפרט זהלתאריך 

  .")המניות המוצעות לרכישה(להלן: " בה ההצבעההמונפק של החברה ומזכויות 

  

 81.75% -כמניות, המהוות  23,261,701 - ב ,במישרין ובעקיפין, המציעהמחזיקה  מפרט זהלתאריך 

  .מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בהבדילול מלא)  81.39% - (כ

   

המוצעות לרכישה לרכוש מידי כלל הניצעים, את כל המניות  הבזה המציע העל פי הצעת הרכש, מציע

, והכל על ")הרכשמחיר הצעת "להלן: ( לכל מניה ח"ש 23 במחיר של ,) לחוקא(337בהתאם לסעיף 

המניות המוצעות  במידה שהצעת הרכש תתקבל במלואה, תשלם המציעה עבור כל .מפרט זהפי תנאי 

(מבלי להביא בחשבון מימוש  , הכל על פי תנאי מפרט זהח"ש 119,416,828 -כשל כולל סך לרכישה 

רה למניות של אופציות לא סחירות של נושאי משרה ועובדים בקבוצת החברה, אשר ניתנות להמ

   .החברה)

  

מועד "להלן: ( 14:00בשעה  ,2015 ,יוליב 8 -ד', ה הוא יום ,המועד האחרון למסירת הודעות קיבול

   .")הקיבול האחרון
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, באמצעות ה, יודיע למציע")מחזיק לא רשום(" כל בעל מניות המחזיק במניות באמצעות חבר בורסה

ך שלו, על קיבול הצעת הרכש, בדרך שנקבעה חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הער

מניות המנוהל על ידי ה. כל בעל מניות הרשום במרשם בעלי זה מפרטל 5.5בסעיף כמפורט  ,לכך

בסעיף בדרך שנקבעה לכך, כמפורט על קיבול הצעת הרכש,  ה, יודיע למציע")מחזיק רשום(" החברה

 חדר עורפי, ניירות ערך ישראלים, ,ל בע"מבנק לאומי לישרא חבר הבורסה, באמצעותלמפרט זה,  5.6

   .")רכז ההצעה"להלן: ( , תל אביב9אחד העם מרחוב 

  

בדרך האמורה  ,לתקן את ההצעה ההמציע תעד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון רשאי

. כמו כן, עד יום עסקים אחד לפני מועד (א) לתקנות הצעת רכש, באופן המיטיב את תנאיה22בתקנה 

לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים  ההמציע תקיבול האחרון, רשאיה

  (ג) לתקנות הצעת רכש.22, בדרך האמורה בתקנה לעניין כדאיות הצעת הרכש

בהשגת שיעור התחייבות המציעה לרכוש מניות על פי הצעת הרכש, מותנית תוקפה של הצעת הרכש ו

לחוק החברות, דהיינו, בקבלת הצעת  337מלאה בהתאם לסעיף ל הצעת רכש ההיענות הדרוש לקיבו

הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות חזקות של השיעור הש(א) באופן: , הרכש על ידי הניצעים

, ויותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין של החברה המונפק ) מהון המניות5%מחמישה אחוזים (

להצעת הרכש נענו לא ששיעור ההחזקות של הניצעים ש(ב)  או ;ו להאישי בקבלת הצעת הרכש נענ

 ) לחוק1(א337, בהתאם לסעיף ) מהון המניות המונפק של החברה2%( מהווה פחות משני אחוזים

   .")שיעור ההיענות המזערי למכירה כפויה(התנאים האמורים יקראו להלן: "

(מבלי להביא בחשבון מימוש של  רטלתאריך המפבהתבסס על ההון המונפק והנפרע של החברה 

, ניתנות להמרה למניות החברה) לא סחירות של נושאי משרה ועובדים בקבוצת החברה, אשראופציות 

 - שיעור ההיענות המזערי למכירה כפויה יתהווה אם יענו להצעת הרכש, ניצעים המחזיקים לפחות ב

והנפרע של החברה, ויותר ממחצית מהון המניות המונפק  13.25% -מניות, המהוות כ 3,769,350

במקרה שיענו להצעת הרכש, ניצעים  אוהניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה, 

מהון המניות המונפק והנפרע של  16.25% -מניות, המהוות כ 4,622,962 -המחזיקים לפחות ב

  . ) לחוק1(א337החברה, כאמור בסעיף 

להצעת הרכש יהיה שיעור ההיענות המזערי למכירה הכפויה או גבוה במקרה שבו שיעור ההיענות 

כן ו ,רכשהעל פי הוראות הצעת  את כל המניות אשר בגינן ניתנו הודעות קיבול הרכוש המציעתהימנו 

רכוש, בדרך של מכירה כפויה, גם מהניצעים אשר לא ות ,לחוק (א)337בהתאם לסעיף  ההמציעפעל ת

אותם תמורת מחיר הצעת הרכש וב ,בבעלותםהמניות שכל את  ,)ו כאלהיהיאם (עת הרכש יענו להצ

פעל ת. לאחר מכן ")המכירה הכפויה(להלן: " ת במניות ישונו בהתאםתנאים, והרישומים של הבעלויו

   מסחר בבורסה.הרישום ללמחיקת מניות החברה מ ההמציע

הכפויה, תבוטל למכירה המזערי במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות 

   הצעת הרכש והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן מהניצעים שנענו להצעת הרכש. 

מהצעת הרכש  הבלחזור  ההמציע ת) לתקנות הצעת רכש, רשאי3(ב)(4ה בהתאם לתקנכמו כן, 

ה ולא תיהן, או שלא ראלדעת על הולא היה עלי הלא ידע ההקיבול, אם אירעו נסיבות שהמציע בתקופת

 הלראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע ההיה עלי
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, והכל בכפוף לכך שהודעה על זה מפרטבתאריך  את אותן נסיבות האילו ידע הה מציעיתהי הסביר

   .חזרה מהצעת הרכש תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון

  

בכל  ,לפרסם הצעת רכש נוספת תהא רשאית הטל, כאמור לעיל, המציעבכל מקרה שהצעת הרכש תבו

  לתנאי הצעת רכש זו. תהיה מחויבתמבלי ש ,מועד, בכל תמורה ובכל תנאי

  

כש מלאה לחוק, בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל מי שהיה ניצע בהצעת ר 338בהתאם לסעיף 

 ,תה פחות משוויין ההוגןייור המניות העבבכי התמורה  ,(א) לחוק, לקבוע337שהתקבלה כאמור בסעיף 

דשים חומשישה לשלם את השווי ההוגן, כפי שיקבע בית המשפט. בקשה כאמור תוגש לא יאוחר  ישוכי 

ניתן לבקש להגיש בקשה כאמור כתובענה ייצוגית, באופן שיחולו  ממועד קבלת הצעת הרכש המלאה;

  ).זה למפרט 7סעיף  ולחוק (לפרטים רא 209הוראות סעיף 

(א) לחוק, לא יהיה זכאי לסעד 337יובהר, כי ניצע שנענה להצעת הרכש, שהתקבלה כאמור בסעיף 

  לחוק.  338הערכה, לפי סעיף 

  

 המוצעות המניות כל את רכושה תשהמציע באופן הרכש הצעת תתקבל בו כאמור לעיל, במקרה

 בחברה, החברה ההצבעה ותזכוי ובמלוא והנפרע המניות המונפק הון במלוא החזיק המציעתלרכישה, 

 למסחר מהרישום תימחקנה החברה ומניות ,לחוק 339 סעיףהוראות ל בהתאם פרטית לחברה תהפוך

   . לניירות ערך בתל אביב בע"מ בבורסה

  

  2015 יוניב 17: תאריך המפרט
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  מבוא

 -  ") ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש) התש"סהחוק"להלן: ( 1999 - בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט 

, ")ההמציע"להלן: (בע"מ  אפריקה ישראל להשקעותבזה  ת"), מתכבדתקנות הצעת רכש"להלן: ( 2000

, חברת בת בבעלות אפריקה ישראל סחר וסוכנויות בע"מחברת למעט ( בחברהבעלי המניות לפנות לכל 

 )ש"ח ע"נ כל אחת של החברה 1מניות רגילות בנות  14,473,692 - , המחזיקה במלאה של המציעה

 ,")מניותה"להלן: ע"נ כל אחת של החברה ( ש"ח 1לות בנות המחזיקים במניות רגי, ")הניצעים"להלן: (

, והכל לפי שבבעלותםלחוק, את כל המניות  336בהתאם לסעיף  ,בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש מלאה

  ).", בהתאמההמפרט" - , ו"הצעת הרכש"להלן: תנאי מפרט זה (

 המוצעות לרכישה המניותפרטים על  .1

שוות ה ,הש"ח ע"נ כל אחת של החבר 1גילות בנות הן מניות ר המוצעות לרכישההמניות  1.1

הינה מלוא  לרכוש על פי הצעת רכש זו,לכל דבר ועניין. כמות המניות שמוצע  ,בזכויותיהן

(מבלי להביא בחשבון מימוש  הניצעים שבבעלות, המניות המונפק של החברה בהוןהמניות 

ה, אשר ניתנות להמרה של אופציות לא סחירות של נושאי משרה ועובדים בקבוצת החבר

מהונה המונפק והנפרע  18.25% - כ, המהוות מניות 5,192,036 דהיינו, ,למניות החברה)

  .")המניות המוצעות לרכישה(להלן: " של החברה ומזכויות ההצבעה בה

 הנמוך ביותר של מניות החברה הנעילהשער הגבוה ביותר ו הנעילהשער להלן פירוט  1.2

, בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד ,")הבורסה"להלן: ( ביב בע"מאבבורסה לניירות ערך בתל 

 2014 יוניב 16 יום ביןש בתקופהבכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך המפרט, 

  :20151 יוניב 16יום  לבין

  שער נעילה נמוך  שער נעילה גבוה  חודש ושנה

 מחיר (ש"ח)  תאריך מחיר (ש"ח)  תאריך

 20.71 30/06/2014 23.16 16/06/2014 2014יוני 

 20.06 10/07/2014 22.82 14/07/2014 2014יולי 

 22.27 07/08/2014 22.88 12/08/2014 2014אוגוסט 

 22.25 03/09/2014 23.57 09/09/2014 2014ספטמבר 

 21.37 14/10/2014 23.14 01/10/2014 2014אוקטובר 

 20.97 30/11/2014 23.19 09/11/2014 2014נובמבר 

 17.90 28/12/2014 21.22 09/12/2014 2014צמבר ד

 18.13 27/01/2015 19.07 01/01/2015 2015ינואר 

 18.49 11/02/2015 19.63 03/02/2015 2015פברואר 

 19.93 01/03/2015 21.38 10/03/2015 2015מרץ 

 20.71 19/04/2015 22.27 26/04/2015 2015אפריל 

 20.99 31/05/2015 22.48 07/05/2015 2015מאי 

 20.45 16/06/2015 21.48 09/06/2015 2015יוני 

                                                
 הנתונים נלקחו מאתר הבורסה.   1
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ך מנית החברה בבורסה בששת החודשים שקדמו לתארי של הנעילהשערי ממוצע  1.3

בהתחשב  ,2015 יוניב 16יום בין ל 2014 דצמברב 17היינו, בתקופה שבין יום ד, המפרט

להלן)  2.1בסעיף  ודרתמחיר הצעת הרכש (כהג .ש"ח 20.22היה בכל חלוקת דיבידנד, 

 . 14% -כשיעור של מממוצע זה ב גבוה

שנים עשר החודשים שקדמו לתאריך בתקופה של למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי  1.4

ביצעה כל חלוקת מניות הטבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרך של  לא החברההמפרט 

  .זכויות לבעלי ניירות ערך של החברה

(שהוא יום המסחר האחרון  2015 יוניב 16חברה בבורסה ביום של מנית ה הנעילהשער  1.5

מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו  .ח"ש 20.57היה  ,בבורסה שקדם לתאריך המפרט)

     . 12% - בשיעור של כ שער זהגבוה מלהלן)  2.1בסעיף 

המיוחס לבעלים של החברה, ההון העצמי לכל מניה של החברה (על פי הונה של החברה  1.6

 -הינו כ) ש"ח 516,304,000, העומד על 31.3.2015תיה הכספיים ליום על פי דוחו

 -זה בכ גבוה ממחירלהלן)  2 2.1בסעיף . מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו ח"ש 18.15

27%.  

מעריכה  מבדיקה לצרכים פנימיים שערכה המציעה (באמצעות מעריך שווי חיצוני), 1.7

מניה להלן) גבוה מהשווי של כל  2.1כי מחיר הצעת הרכש (כהגדרתו בסעיף  ,יעההמצ

 2015בחודש ינואר שנערכה  על פי הערכת שוויחברה השל החברה, כפי שנגזר משווי 

המציעה פועלת לעדכון הערכת השווי על פי  ).DCFעל בסיס שיטת היוון תזרים מזומנים (

  .2015עון הראשון לשנת נתוני דוחותיה הכספיים של החברה לרב

צעה המציעה בדיקות, בשיתוף נציגיה יבמסגרת היערכותה לפרסום הצעת הרכש ב 1.8

בדירקטוריון החברה ויועציה המשפטיים, על מנת לוודא כי אין מידע מהותי ביחס לחברה, 

 שלא פורסם במסגרת דיווחיה הפומביים של החברה קודם לפרסום מפרט זה. 

החברה בוחנת בעל היקפי פעילות נרחבים, בהיותה גוף עסקי כי להשלמת התמונה יצוין, 

הזדמנויות עסקיות שונות בתחומי פעילותה, ובכלל זאת, תחום הבנייה שלא  באופן שוטף

למגורים ותחום התשתיות, אשר מתאפיינים במכרזים בהיקפים כספיים ניכרים. במסגרת 

ים שונים של היערכות ו/או האמור לעיל ולמיטב ידיעת המציעה, החברה נמצאת בשלב

השתתפות (לבדה ו/או ביחד עם אחרים) במכרזים ו/או הליכים תחרותיים דומים בקשר 

עם מספר פרויקטים בתחומי התשתיות והבנייה שלא למגורים (כגון, סלילת כבישים, 

ביצוע תחנות רכבת והקמת מבני ציבור). למועד סמוך לתאריך המפרט היקפם הכספי 

מיליארדי ש"ח (חלקה מספר עשוי להסתכם בכרזים כאמור, במצטבר, של המהמוערך 

ייבחרו  שהחברה תגיש הצעות בכל המכרזים הנ"ל וכי הצעותיה, בהנחה של החברה

  ). בכל המכרזים הנ"לכזוכות 

מצב הדברים המתואר לעיל מהווה חלק ממהלך העסקים הרגיל של  ,לדעת המציעה

יוצאי דופן (בהיקפם ו/או בסוגם) בהשוואה החברה, כאשר המכרזים האמורים אינם 
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למכרזים קודמים בהם השתתפה החברה בשנים האחרונות, וגם היקפם הכספי המצטבר 

כאמור, אינו יוצא דופן ביחס להיקפם הכספי המצטבר של מכרזים, אשר נבחנו על ידי 

רה החברה בתקופות קודמות. כמו כן, בשלב מקדמי זה אין יסוד סביר להניח, כי החב

. בהתאם, לדעת המציעה, מידע כללי מסוג זה אינו תזכה באיזה מהמכרזים האמורים

  מקים לחברה חובת דיווח על פי דין. 

 מועד ואופן תשלומהכן התמורה המוצעת ו .2

הצעת על פי  תרכושכל מניה ש עבורה, שלם, בהתאם להוראות מפרט זת ההמציע 2.1

הצעת הרכש אם בהתאם לכך,  ").מחיר הצעת הרכש"להלן: ( ח"ש 23 , סך שלרכשה

 -תתקבל במלואה, תשלם המציעה עבור כל המניות המוצעות לרכישה סך כולל של כ

 .ח, הכל על פי תנאי מפרט זה"ש 119,416,828

), במועד להלן 5.5.1בסעיף לא רשום (כהגדרתו  לבעל מניות ישולם מחיר הצעת הרכש 2.2

  למפרט זה. 5.5.7בסעיף כאמור  ,ובאופן

במועד  ,)להלן 5.6.1בסעיף רשום (כהגדרתו  לבעל מניות ישולם הרכשמחיר הצעת  2.3

 .זה למפרט 5.6.6בסעיף כאמור  ,ובאופן

 וחזרה מהצעת הרכש בהצעת הרכש ההמציע שבהם מותנית התחייבותהתנאים  .3

 שיעור ההיענות המזערי למכירה כפויה

עת הרכש, התחייבות המציעה לרכוש מניות על פי הצתוקפה של הצעת הרכש ו  3.1.1 3.1

בהשגת שיעור ההיענות הדרוש לקיבול הצעת רכש מלאה בהתאם לסעיף מותנית 

, באופן: (א) לחוק החברות, דהיינו, בקבלת הצעת הרכש על ידי הניצעים 337

הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות מחמישה אחוזים שיעור ההחזקות של ש

הניצעים שאין להם עניין של החברה, ויותר ממחצית  המונפק ) מהון המניות5%(

לא שיעור ההחזקות של הניצעים שש(ב)  או ;אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה

) מהון המניות המונפק של 2%( מהווה פחות משני אחוזיםנענו להצעת הרכש 

שיעור (התנאים האמורים יקראו להלן: " ) לחוק1(א337החברה, בהתאם לסעיף 

  .")ההיענות המזערי למכירה כפויה

(מבלי להביא  לתאריך המפרטהתבסס על ההון המונפק והנפרע של החברה ב

בחשבון מימוש של אופציות לא סחירות של נושאי משרה ועובדים בקבוצת 

, שיעור ההיענות המזערי למכירה החברה, אשר ניתנות להמרה למניות החברה)

 2,769,350 -כפויה יתהווה אם יענו להצעת הרכש, ניצעים המחזיקים לפחות ב

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ויותר  13.25% -מניות, המהוות כ

במקרה  אוממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש נענו לה, 

 -מניות, המהוות כ 4,622,962 -שיענו להצעת הרכש, ניצעים המחזיקים לפחות ב

) 1(א337ר בסעיף מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, כאמו 16.25%

  לחוק.
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שיעור ההיענות ב יהיה בו שיעור ההיענות להצעת הרכששבמקרה בהתאם לכך,  3.1.2

את כל המניות אשר בגינן  הרכוש המציע, תאו גבוה הימנוכפויה למכירה  המזערי

בהתאם לסעיף , וכן תפעל המציעה רכשהניתנו הודעות קיבול על פי הוראות הצעת 

 להצעתענו , גם מהניצעים אשר לא נל מכירה כפויהרכוש, בדרך שת(א) לחוק ו337

 תמורת מחיר הצעת הרכש ,המניות שבבעלותםכל את  ,)יהיו כאלהאם (הרכש 

פעל ת. לאחר מכן , והרישומים של הבעלויות במניות ישונו בהתאםבאותם תנאיםו

 .מסחר בבורסההרישום ללמחיקת מניות החברה מ ההמציע

ת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי במקרה שבו שיעור ההיענות להצע 3.1.3

לרכישה הכפויה, תבוטל הצעת הרכש והמציעה לא תרכוש מניות כלשהן 

  מהניצעים שנענו להצעת הרכש.

 חזרה של המציעה מהצעת הרכש

מהצעת הרכש  הה לחזור בהמציע ת) לתקנות הצעת רכש, רשאי3(ב)(4ה בהתאם לתקנ 3.2

 הלא ידע האם אירעו נסיבות שהמציע, להלן) 5.5.1בסעיף (כהגדרתה  בתקופת הקיבול

לראותן מראש, ותנאי הצעת  הה ולא היה עליתלדעת עליהן, או שלא רא הולא היה עלי

אילו  הה מציעיתהי הסביר ההרכש באותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע

 , והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעתאת אותן נסיבות בתאריך המפרט הידע

 . הרכש תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון

לרכז  ,לבורסהלרשות ניירות ערך,  מסור על כך מיד הודעהתכאמור,  ההמציע הב החזר 3.3

, לעיל כאמור ,משלוח ההודעהממועד פרסם בתוך יום עסקים אחד ות ,ולחברה ההצעה

יים, בעלי תפוצה עיתונים יומ) 2(בשני ודות החזרה מהצעת הרכש ונסיבותיה, הודעה א

ההודעה תכלול פירוט הנסיבות המיוחדות  רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

על  ,(ב) לתקנות הצעת רכש25 תקנהעל פי מהצעת הרכש.  ההמציע הב השבשלהן חזר

ימי עסקים, לכל ניצע הרשום  )2( שני תוךב, לשלוח הודעה שקיבלה, כאמור לעילהחברה 

 .של החברה במרשם בעלי המניות

לעיל,  3.2  בהתאם לסעיף ,כש על פי מפרט זהמהצעת הר הבמקרה של חזרה של המציע 3.4

הא ת ההמציעכמו כן,  .להלן למפרט זה 5.6.8  - ו 5.5.9  כמפורט בסעיפים הפעל המציעת

היה תמבלי שבכל תמורה ובכל תנאי, לפרסם הצעת רכש נוספת, בכל מועד,  תרשאי

 לתנאי הצעת רכש זו. תמחויב

 הפרטים אודות המציע .4

פי כחברה פרטית ל 1934בשנת התאגדה , בע"מ אפריקה ישראל להשקעות ,ההמציע 4.1

שינתה  1967בע"מ. בשנת  ישראל להשקעות אפריקה ארץ, תחת השם פקודת החברות

הפכה החברה לחברה ציבורית וניירות  1973החברה את שמה לשם הנוכחי. בשנת 

המען הראשי של  הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

  .56470, יהוד 4המציעה הינו דרך החורש 
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מניות,  23,261,701 -בפין) (במישרין ובעקי מחזיקה ההמציע זה, מפרט לתאריך 4.2

 . מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה 81.75% -המהוות כ

הינם  ,בתאריך המפרט הבעלי עניין במציעשיעורי ההחזקה של , הלמיטב ידיעת המציע 4.3

  :כדלקמן

שיעור החזקה בהון ובהצבעה   כמות  נייר הערך  שם המחזיק

(%)  

שיעור החזקה בהון ובהצבעה 

  דילול מלא (%)ב

  48.06  48.13  98,926,438.91  מניה רגילה  לב לבייב

  0  0  12,456,126  מניה רגילה  מאפריקה ישראל להשקעות בע"

  0  0  15,355  מניה רגילה  שלמה בורוכוב

  -  -  188,382  אגרת חוב (סדרה כ"ו)  שלמה בורוכוב

  0  0  799.42  מניה רגילה  2מנשה שגיב

  0.07  0  157,796  09/11כתב אופציה   מנשה שגיב

  0.02  0  55,229  09/11כתב אופציה   3רונית כהן ניסן

קיימים קשרים עסקיים לא , לבין בעלי ניירות ערך בחברה, הבעלי עניין ב וא הבין המציע 4.4

  .4שאינם זניחיםאו משפחתיים 

 פרטים אודות הקיבול .5

, בשעה 2015 יוליב 8 -ד, ה הוא יום ,המועד האחרון למסירת הודעות קיבול  5.1.1 5.1

התקופה שבין תאריך המפרט לבין ; ")מועד הקיבול האחרון"לעיל ולהלן: ( 14:00

חרון "; היום האתקופת הקיבוללהלן: "לעיל ותכונה  ,מועד הקיבול האחרון

היום להלן: "לעיל ו, ייקרא 2015 יוליב 8 -ד', ה לתקופת הקיבול, דהיינו, יום

 ".האחרון לתקופת הקיבול

ן לתקופת הקיבול, ביום שאינו יום מסחר או אינו יום עסקים, יידחה חל היום האחרו 5.1.2

היום האחרון לתקופת הקיבול, למועד הראשון (הקרוב ביותר) שלאחר מכן, שהינו 

 יום מסחר ויום עסקים.

תקיים מסחר כל יום שבו מ   -" יום מסחר"  : (לעיל ולהלן) במפרט זה

  בבורסה;

התאגידים  יום שבו פתוחים רוב  -" יום עסקים"  

חמשת  ובכללםהבנקאיים (

                                                
2   

  .המציעהשל  כספיםהסמנכ"ל  הינו נשה שגיבממר 
3   

  .המציעהשל  ונית כהן ניסן הינה החשבתכהן ר גב'
4   

כתבי אופציות (בלתי  127,883 -מחזיקים ב חברהבועובדים נושאי משרה  3למען הסר ספק, יצוין כי מנכ"ל החברה וכן 
ולפיכך, מטעמי זהירות בלבד, הם עלולים להיחשב  ,ש"ח ע"נ של החברה 1מניות רגילות  127,883 -ההמירים ל סחירים),

  כבעלי קשרים עסקיים (בעקיפין) עם המציעה.
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  .הבנקים הגדולים) לציבור

להלן), ביום שאינו יום מסחר או אינו יום  5.5.7 חל יום התשלום (כהגדרתו בסעיף  5.1.3

עסקים, יידחה יום התשלום, למועד הראשון (הקרוב ביותר) שלאחר מכן, שהינו 

 ום עסקים.יום מסחר וי

לדחות את  ההמציע תבתקופת הקיבול, רשאי(ב) לתקנות הצעת רכש, 6 לתקנהבהתאם  5.2

ותפורסם ולחברה ך, לבורסה לרשות ניירות ער שתימסרבול האחרון, בהודעה מועד הקי

עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור ) 2(בשני בתוך יום עסקים אחד 

ההודעה תימסר עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול שבישראל בשפה העברית, ובלבד 

 ימים) 60שים (ימשייקבע ליום מסחר, לא יאוחר  ,הנדחה ,הקיבול האחרון האחרון, ומועד

(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח הודעה 25על פי סעיף  מתאריך מפרט זה.

מרשם בעלי המניות ) ימי עסקים, לכל ניצע הרשום ב2שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני (

 של החברה.

רכש לגבי  לעיל, אם בתקופת הקיבול יגיש מציע אחר הצעת 5.2 על אף האמור בסעיף  5.3

לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד הקיבול  ההמציע תהמניות של החברה, רשאי

שתימסר קיבול האחרון תיעשה בהודעה עד הדחיית מו ;האחרון בהצעת הרכש האחרת

בתוך יום עסקים אחד  ותפורסם ,ולחברהלרשות ניירות ערך, לבורסה  ההמציעעל ידי 

על  עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.) 2(בשני 

 (ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח הודעה שקיבלה, כאמור לעיל,25 תקנהפי 

 ) ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של החברה.2תוך שני (

חדר  ,בנק לאומי לישראל בע"מהבורסה, ת הרכש יתבצע באמצעות חבר קיבול הצע 5.4

 ").רכז ההצעה"לעיל ולהלן: ( , תל אביב9אחד העם מרחוב  עורפי, ניירות ערך ישראלים,

עד לדחות את מו תהא רשאיתלא  הלעיל, המציע 5.3  -ו 5.2 על אף האמור בסעיפים 

ותו להבטיח את ביצוע ר רכז ההצעה כי התחייבהקיבול האחרון, אלא אם כן איש

חייבות הת הקיבל ההמציעפה גם בתנאים החדשים, או אם תק, השל המציע ההתחייבות

 כאמור מחבר בורסה אחר.

 לא רשום בעל מניותהיענות על ידי  5.5

בעל "להלן: המחזיק במניות החברה באמצעות חבר בורסה ( ,ניצע ,בעל מניותכל  5.5.1

, באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ה") יודיע למציעלא רשום מניות

בדרך של  ,הרכש ת"), על היענותו להצעבורסההחבר "להלן: ערך שלו (הניירות 

הלא רשום  בעל המניותמסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, כשהיא חתומה על ידי 

 זה כדין. הודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט ,או על ידי מיופה כוחו

 ").לא רשום בעל מניותהודעת קיבול של "להלן: ( "א"נספח כ

נוסח הקבוע בהודעת ברה הצהתיכלל  ,לא רשום בעל מניותל של קיבוהבהודעת  5.5.2

, בדבר היות המניות אשר בגינן ניתנת הודעת הקיבול נספח "א"בש הקיבול
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זכות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או  ,")המניות המועברות"להלן: (

יבול, ולאחר מכן, עד במועד מתן הודעת הקכלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, 

הצהרה  קיבול של בעל מניות לא רשום דעתכמו כן, תיכלל בהו .להעברתן למציע

   . , אם לאועניין אישי בקבלת ההצעה לואם יש 

אצלו מתנהל אשר בורסה הלחבר  רשאי להגיש הודעות קיבול בעל מניות לא רשום 5.5.3

כל אחד מימי א' בקדון ניירות הערך של בעל המניות הלא רשום, בתקופת הקיבול, יפ

(למעט ביום  בודה המקובלות אצל חבר הבורסהבשעות העעד ה', שהינו יום עסקים, 

 ).14:00האחרון לתקופת הקיבול, שבו ניתן להגיש הודעות קיבול עד השעה 

תל   ,9אחד העם , רחוב הראשיים במשרדיוהבורסה ימסור לרכז ההצעה, חבר  5.5.4

, הודעת קיבול אחת, 15:00עד לשעה  ביום האחרון לתקופת הקיבול, אביב,

 הודעת קיבול של חבר"להלן: ( "1נספח "אכ זה המצורף למפרט בנוסח

הלא  בעלי המניותבגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על ידי כל  ,")בורסה

חבר  קיבול שלהבאמצעותו. בהודעת  במניות החברה המחזיקים ,ומיםרש

חבר הבורסה בדבר היות המניות המועברות נקיות  ה שלהצהרתיכלל  ,הבורסה

במועד  ,, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהומכל שעבוד, עיקול, חוב

יכלל בהודעת יכמו כן,  .על שם המציעעד להעברתן  ,חתימת הודעתו ולאחר מכן

יעו קיבול של חבר בורסה פירוט של סך המניות של בעלי מניות לא רשומים שהוד

כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על פי הודעות קיבול של בעלי 

 חבר הבורסה.שנתקבלו אצל מניות לא רשומים 

 ביום האחרון לתקופת הקיבול 16:00שעה העד  ,הרכז ההצעה ימסור למציע 5.5.5

של בעלי "), הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול המועד הקובע"להלן: (

יכלל בהודעת הקיבול המרוכזת יכמו כן,  שהתקבלו אצלו.ת הלא רשומים, המניו

של רכז ההצעה פירוט של סך המניות של בעלי מניות לא רשומים שהודיעו כי אין 

להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וזאת על פי הודעות קיבול של חברי הורסה 

 רכז ההצעה.שנתקבלו אצל 

לחזור לא רשום יהיה רשאי  בעל מניותרכש,  (ב) לתקנות הצעת7בהתאם לתקנה  5.5.6

 מועד הקיבול האחרוןלעד  לעיל, 5.5.1 , כאמור בסעיף שנתןקיבול בו מהודעת 

 .")חזרה מקיבול"להלן: (

באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו ניתנה תיעשה  ,כאמור לעיל ,חזרה מקיבול

על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי בעל המניות הלא  הודעת הקיבול,

בתוספת חתימתו של  ,"הקיבול מבוטלת הודעת" :בדרך של ציון המיליםרשום, 

 .תאריך ושעת החתימההובציון כדין,  ,מיופה כוחוהלא רשום או  בעל המניות

ורק  מובהר בזה, כי חזרה מקיבול על ידי בעל מניות לא רשום, יכולה להתבצע אך

באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו ניתנה הודעת הקיבול, בדרך המפורטת לעיל, 
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לא יהא רשאי לחזור בו  ניצעכל עוד מובהר, כי  .ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון

  .האחרון הקיבול מועד יאחר ,מהודעת קיבול

, עבור הרשום, אשר נענה להצעה, מאת המציעלא מניות לבעל התמורה המגיעה  5.5.7

) ימי 3תוך שלושה ( ,הלא רשום לבעל המניות, תועבר העל יד נרכשותות ההמני

עות רכז ההצעה, , באמצ")יום התשלום"להלן: שלאחר המועד הקובע ( מסחרה

 רשום, באמצעות מסלקת הבורסה וחברהלא בעל המניות של  חשבונו על ידי זיכוי

 .הבורסה

ביום  רכז ההצעהלעיל, יזכה  5.5.7 בכפוף להעברת התמורה כאמור בסעיף  5.5.8

בחשבון  , באמצעות מסלקת הבורסה,במניות הנ"ל ,האת המציע התשלום,

 אצל רכז ההצעה. הקדון של המציעיהפ

אם או אם לא תענה הצעת הרכש בשיעור ההיענות המזערי למכירה הכפויה  5.5.9

 רכז ההצעהלעיל, יחזיר  3.2  עיףכמפורט בס ,רכשהמהצעת  החזור בת ההמציע

בגין בעלי מניות לא  שנמסרו על ידם את כל הודעות הקיבול לחברי הבורסה

לפיו הודעות הקיבול  ,חתום על ידי רכז ההצעהה, בצירוף מסמך רשומים

  .מבוטלות

 רשוםבעל מניות היענות על ידי  5.6

מניות של החברה ההרשום במרשם בעלי בעל מניות על ידי  הרכש תהיענות להצע 5.6.1

בגין  ,או תעודות מניה התהא במסירה של תעודת מני ,")רשום בעל מניות"להלן: (

בנוסח  ,כדין ,או על ידי מיופה כוחוו חתומה על ידהיבול מניותיו, בצירוף הודעת ק

") רשום מניות בעלהודעת קיבול של "להלן: ( נספח "ב"כ זה המצורף למפרט

חתום על ידו  ,"ג"נספח כ זה בנוסח המצורף למפרט ,ובצירוף שטר העברת מניות

רשום ימסור את בעל מניות על ידי עד לחתימה. כן ו ,דיןככוחו,  או על ידי מיופה

, 9אחד העם רחוב  ,רכז ההצעהשל  ו הראשייםבמשרדילעיל, המסמכים האמורים 

. מסירת ול ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרוןתקופת הקיב , וזאת במהלךתל אביב

 המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה.

בהודעת קיבול של בעל מניות רשום, תיכלל הצהרה בנוסח הקבוע בהודעת  5.6.2

, בדבר היות המניות המועברות נקיות נספח "ב"שבהקיבול של בעל מניות רשום, 

, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, במועד מכל שעבוד, עיקול, חוב

יכלל בהודעת תמתן הודעת הקיבול, ולאחר מכן, עד להעברתן למציעה. כמו כן, 

 קיבול של בעל מניות רשום הצהרה אם יש לו עניין אישי בקבלת ההצעה, אם לאו.

 עד למועד ,כנאמן ,לעיל 5.6.1בסעיף עה יחזיק במסמכים הנזכרים רכז ההצ 5.6.3

 הקובע.

הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות  הרכז ההצעה למציעבמועד הקובע ימסור  5.6.4

יכלל בהודעת הקיבול יכמו כן,  רשומים.מבעלי מניות הקיבול שנתקבלו אצלו 
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המרוכזת של רכז ההצעה פירוט של סך המניות של בעלי מניות הרשומים 

את על פי הודעות קיבול שהודיעו כי אין להם עניין אישי בקבלת הצעת הרכש, וז

 של בעלי מניות רשומים שנתקבלו אצל רכז ההצעה.

רשום יהיה רשאי לחזור בו בעל מניות (ב) לתקנות הצעת רכש, 7בהתאם לתקנה  5.6.5

 מועד הקיבול האחרון.לעד  ,לעיל 5.6.1  בסעיף , כאמורשמסרקיבול הודעת מ

רשום, תיעשה באמצעות רכז ההצעה, על גבי בעל מניות ול על ידי חזרה מקיב

בדרך של ציון המילים: אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי בעל המניות הרשום, 

או מיופה  הרשוםבעל המניות  ו של", בתוספת חתימתהודעת הקיבול מבוטלת"

בסעיף  הנזכרוהשבת אישור הקבלה  ,תאריך ושעת החתימההובציון  כוחו, כדין,

 לבעל המניותלידי רכז ההצעה. באותו מעמד ישיב רכז ההצעה  ,לעיל 5.6.1

, שטר העברת המניותאת כן תעודות המניה ותעודת המניה או את הרשום את 

נושא חותמת  כששטר העברת המניות ,הרשוםבעל המניות על ידי  לונמסרו ש

יכולה להתבצע  ,שוםרבעל מניות די י כי חזרה מקיבול על בזה, ". מובהרמבוטל"

בדרך המפורטת  לעיל, 5.6.1  בכתובת הנקובה בסעיף ,רכז ההצעה במשרדי רק

ניצע לא יהא רשאי כל עוד מובהר, כי  ולא יאוחר ממועד הקיבול האחרון. לעיל

  מועד הקיבול האחרון. יאחר ,לחזור בו מהודעת קיבול

, עבור המניות ת הרכשרשום שנענה להצע בעל מניותמגיעה להתמורה ה 5.6.6

רכז באמצעות  ,ביום התשלוםהרשום,  בעל המניותתועבר ל, ועל יד המועברות

, על פי הפרטים שנמסרו לרכז ההצעה, בהודעת בבנק ןעל ידי זיכוי חשבו ,ההצעה

 הקיבול שנמסרה על ידו.

ימסור רכז לעיל, ביום התשלום  5.6.6  בכפוף להעברת התמורה כאמור בסעיף 5.6.7

 המציעעל מנת שה ,הלמציע ,לעיל 5.6.1 ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף 

, במרשם בעלי האמוריםהמניות שבגינן ניתנו המסמכים  ירשם כבעלים שלת

 ברה.המניות של הח

אם אם לא תענה הצעת הרכש בשיעור ההיענות המזערי למכירה הכפויה או  5.6.8

כז ריחזיר אזי לעיל,  3.2  רכש כמפורט בסעיףהמהצעת  הבחזור ת ההמציע

את כל הודעות  ,הרשומים לבעלי המניות, בדרך של משלוח בדואר רשום ההצעה

המסמכים אשר צורפו  שארי העברת המניות, תעודות המניה והקיבול, שטר

חתום על ידי רכז ה, בצירוף מסמך להודעות הקיבול שנמסרו על ידיהם, בהתאמה

 .מבוטלים ,לפיו הודעות הקיבול ושטרי העברת המניות ,ההצעה

   התחייבות רכז ההצעה .6

לת בהתאם לתשלום התמורה הכול הרכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות המציע 6.1

 למפרט זה. 

 הלהבטחת תשלום התמורה הכוללת, הנקובה בהצעת הרכש על פי מפרט זה, המציא 6.2
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התחייבות של רכז ההצעה, המבטיחה את  ערובה להנחת דעתו ,לרכז ההצעה ההמציע

שיירכשו על פי הצעת שתידרש בגין מלוא המניות  הכוללת התמורה לתשלום ההמציע

עה להעביר את מלוא התמורה כאמור לחשבון רכז בגדר כך, התחייבה המצי .רכשה

מכתב מטעם הבנק בו מתנהל חשבון המציעה, המאשר  להמציא ההצעה, או לחילופין,

מועד הקיבול ל, זאת עד את חיוב מלוא התמורה הכוללת והעברתה לחשבון רכז ההצעה

פי העניין, לעיל, ל 5.3ו/או  5.2כאמור בסעיפים  האחרון, או מועד הקיבול האחרון הנדחה

  .לעיל 5.4ובכפוף לסעיף 

 להצעת הרכשנענו של ניצעים שלא רכישת מניות  .7

ברכישת מלוא המניות  מותנית הינה הצעת רכש מלאה ,הצעת הרכש על פי מפרט זה 7.1

בכפוף ו ,בהתאם להוראות הפרק השלישי לחלק השמיני של החוק ,המוצעות לרכישה

   .לעיל 3.1  לאמור בסעיף

 כדלקמן:לחוק קובע,  337סעיף  7.2

ניצעים, באופן ששיעור ההתקבלה הצעת רכש מלאה על ידי   .(א)337"

לא נענו להצעה מהווה פחות מחמישה ההחזקות של הניצעים ש

אחוזים מהון המניות המונפק או מההון המונפק מסוג המניות 

הניצעים שאין להם עניין  ויותר ממחציתשלגביהן הוצעה ההצעה, 

יעברו כלל המניות שביקש המציע אישי בקבלת ההצעה נענו לה, 

על  לרכוש לבעלותו והרישומים של הבעלויות במניות ישונו בהתאם.

  יבים., בשינויים המחו276הוראות סעיף  מי שיש לו עניין אישי יחולו

בל אם שיעור ) על אף האמור בסעיף קטן (א), הצעת רכש מלאה תתק1(א      

ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות משני אחוזים 

מהון המניות המונפק או מהון המונפק מסוג המניות שלגביהן הוצעה 

  ההצעה.

לא התקבלה הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף קטן (א), לא ירכוש   (ב)         

מעלה המציע, מניצעים שנענו להצעה, מניות שיקנו לו החזקה של ל

מתשעים אחוזים מכלל המניות בחברה או מכלל סוג המניות 

  "שלגביהן הוצעה ההצעה.

ניצעים המחזיקים על ידי  ,על פי מפרט זה אם תתקבל הצעת הרכש(א)  :בהתאם לכך

 ,מהונה המונפק והנפרע של החברה 13.25% -מניות המהוות כ 3,769,350 לפחות

פחות מחמישה אחוזים ענו להצעה, יהווה החזקות של הניצעים שלא נבאופן ששיעור ה

ויותר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי ) מהון המניות המונפק של החברה, 5%(

במקרה שיענו להצעת הרכש, ניצעים המחזיקים  (ב) אובקבלת הצעת הרכש נענו לה; 

מהון המניות המונפק והנפרע של  16.25% -מניות, המהוות כ 4,622,962 - לפחות ב

לרכוש  ההמציע הלל המניות שביקשיעברו כ ) לחוק,1(א337חברה, כאמור בסעיף ה
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הבעלויות והרישומים של  ,הצעת הרכשב, בכפוף לתשלום התמורה, כקבוע הלבעלות

לאחר השלמת המכירה הכפויה   .")המכירה הכפויה"להלן: ( במניות ישונו בהתאם לכך

  תהפוך החברה לחברה פרטית.

 ,(א) לחוק, תועבר337בהתאם להוראות סעיף , הלמציעשיועברו  המניותעבור התמורה  7.3

  :כדלקמן

מן המועד  מסחרימי ) 3(תוך שלושה  -  רשום לא בעל מניותעל ידי מכירה כפויה ב 7.3.1

להלן: ( בע"מ לאומי לישראלבנק לחברה לרישומים של  עבירת הע, המציעובהק

  :")החברה לרישומים"

שבבעלות בעלי מניות לא רשומים,  הודעה שתציין את מספר מניות החברה  )א(

(א) לחוק, 337אשר לא נענו להצעה, ביחד עם הודעה כי בהתאם לסעיף 

יירשמו במרשם בעלי המניות של החברה על שם  ,כלל המניות כאמור

  ; וכןההמציע

 שבבעלות בעלי מניות לא רשומים,מניות הסכום התמורה בגין כל  מלוא  )ב(

הצעת הרכש כפול מספר המניות  שלא נענו להצעת הרכש, בהתאם למחיר

 .(למעט מניות שבגינן הגישו הודעת קיבול, אם הגישו) האמורות

המועד ן מ מסחרימי  )3תוך שלושה ( - רשום  בעל מניותעל ידי מכירה כפויה ב 7.3.2

, לכתובתו שלא נענה להצעת הרכש ,רשום בעל מניותלכל  שלחת ה, המציעהקובע

הכפויה על פי  המכירההודעה על  החברה,בעלי המניות של  במרשםהרשומה 

חושב לפי יהסכום הנקוב בהמחאה המחאה לפקודתו;  בצירוף ,(א) לחוק337סעיף 

בגינן ש(למעט מניות  מחיר הצעת הרכש כפול מספר המניות שהוא רשום כבעליהן

 .הגיש הודעת קיבול, אם הגיש)

לבעלות  ברויוע ,לעיל 7.3בסעיף  כאמור ,העל ידי המציעבכפוף להעברת התמורה  7.4

כל המניות  ההמניות שבעליהן לא נענו להצעה, באופן שיהיו בבעלות המציע לכל ההמציע

 החברה תשנה את רישומי הבעלות במניות בהתאם.ובהון המונפק והנפרע של החברה, 

 כדלקמן: ,לחוק קובע 338סעיף  7.5

צעת רכש מלאה בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל מי שהיה ניצע בה  (א) 338"

עבור בכי התמורה לקבוע, , )(א337 -(ג) ו336תקבלה כאמור בסעיפים שה

ין ההוגן, וכי יש לשלם את השווי ההוגן, כפי שיקבע ייתה פחות משוויהמניות ה

  בית המשפט.

חודשים ממועד  משישהבקשה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר   (ב)

עיף קטן קבלת הצעת הרכש המלאה; ניתן לבקש להגיש בקשה כאמור בס

  .209(א) כתובענה ייצוגית ויחולו הוראות סעיף 

המציע רשאי לקבוע, בתנאי הצעת הרכש המלאה, כי ניצע שנענה להצעת   (ג) 

(א), לא יהיה זכאי לסעד לפי 337הרכש המלאה שהתקבלה כאמור בסעיף 
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  .סעיף זה

 לא יהיה תוקף לקביעת מציע לפי סעיף קטן (ג), אם המציע או החברה לא  (ד) 

פרסמו לפני מועד ההיענות להצעה את המידע שחובה לפרסם לפי כל דין 

 ".בקשר עם הצעת הרכש המלאה

לחוק, יובהר כי ניצע שנענה להצעת הרכש, שהתקבלה  338בהתאם להוראות סעיף 

  לחוק. 338(א) לחוק, לא יהיה זכאי לסעד הערכה, לפי סעיף 337כאמור בסעיף 

 בבורסה מסחרמהרישום למחיקה  .8

במקרה שבו לחוק, אם תתקבל הצעת הרכש בהתאם למפרט זה  339תאם לסעיף בה 8.1

בשיעור שווה או גבוה משיעור ההיענות המזערי שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה 

פעל בהתאם לתקנון ת הוהמציע ,, תהפוך החברה לחברה פרטיתלרכישה כפויה

  .הבורסה, לשם מחיקת מניות החברה מהרישום למסחר בבורסה

, יחליט על מחיקה לי של הבורסה או מי שהוסמך על ידוהמנהל הכלתקנון הבורסה,  פיעל  8.2

 על פי מפרט זה המלאה ל הצעת הרכשאם תתקב ,החברה מניותמהרישום למסחר של 

(א) 337כאמור בסעיף  ,כפויה ההיענות המזערי לרכישהשווה או גבוה משיעור בשיעור 

על ידי הבורסה כי  וך לאחר קבלת הודעהק. המניות ימחקו מן הרישום למסחר סמלחו

 מלאה.הרכש ההתקבלה הצעת 

 מיסוי .9

על הניצעים לקבל יעוץ מקצועי ספציפי בכל הקשור להיבטי המיסוי הכרוכים בהיענות להצעת 

  הרכש על פי מפרט זה.

 תיקון הצעת הרכש .10

ון (א) לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחר22בהתאם לתקנה  10.1

תקן את המפרט תלתקן את ההצעה באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד ש ההמציע תרשאי

פרסם את ת, לבורסה ולחברה, וניירות ערך גיש עותק מן התיקון לרשותתבהתאם לכך ו

עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור ) 2(התיקון בתוך יום עסקים אחד בשני 

(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח הודעה 25עיף בישראל בשפה העברית. על פי ס

) ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של 2שקיבלה, כאמור לעיל, תוך שני (

 החברה.

ימי העסקים שקדמו למועד ) 3(את ההצעה כאמור, במהלך שלושת  ההמציע נהתיק

ול האחרון החדש יחול לא הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון, כך שמועד הקיב

ימי עסקים ממועד התיקון או  )5( ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה) 3(מוקדם משלושה 

ימים מתאריך המפרט, המאוחר שבהם. במקרה כזה יידחו המועד הקובע ) 60(משישים 

 ,ויום התשלום בהתאם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון

  (א) לתקנות הצעת רכש.22תקנה והכל בהתאם ל
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לתקן במפרט כל תיקון  ההמציע תרשאי ,אחד לפני מועד הקיבול האחרוןעסקים עד יום  10.2

שלח ת הלעניין כדאיות הצעת הרכש. המציע להשפיע על שיקולי הניצעיםכדי אשר אין בו 

בתוך יום עסקים פרסם את התיקון ת ; וכןולחברה לבורסה ,הודעה על התיקון לרשות

עיתונים יומיים, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה ) 2(בשני  אחד

(ב) לתקנות הצעת רכש, על החברה לשלוח הודעה שקיבלה, 25העברית. על פי סעיף 

) ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות של 2ור לעיל, תוך שני (כאמ

ט ויצוינו המקומות והמועדים שבהם למפר ןיצוין כי פורסם תיקובעיתון . בהודעה החברה

 (ג) לתקנות הצעת רכש.22והכל בהתאם לתקנה  ,אפשר לעיין בתיקון

 לתקן את המפרט, תרשאי ההא המציעתלעיל, לא  10.2  - ו 10.1  על אף האמור בסעיפים 10.3

לעיל תקפה גם בתנאים  6.1 שר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף יאם לא א

 התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר. ההמציע ההמתוקנים או אם לא קיבל

  סמכות רשות ניירות ערך .11

בכתב,  יירות ערךנלמסור לרשות  הלתקנות הצעת רכש, על המציע 23בהתאם לתקנה  11.1

לפי דרישת הרשות או עובד שהסמיכה לכך, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר 

לפרטים הכלולים במפרט ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכללו במפרט על פי 

 תקנות הצעת רכש.

אם ראתה רשות ניירות ערך, לרבות עובד שהסמיכה לכך  ,בהתאם לתקנות הצעת הרכש 11.2

") כי אין במפרט כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי לא הרשות"להלן: (

מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית הרשות להורות בתקופת הקיבול, 

 הלהורות, לאחר שניתנה למציעעל דחיית מועד הקיבול האחרון וכן רשאית הרשות 

כן עסקים אחד, אלא אם  לפניה, לפרסם בתוך יום ההזדמנות מתאימה להביא את טענותי

 קצבה מועד אחר, תיקון למפרט, או מפרט מתוקן בצורה ובדרך שהורתה.

לשם הגנת  האחרון, אם ראתה לעשות כן הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול 11.3

 .לעיל 11.2 עניינם של הניצעים. הורתה הרשות כן, יחולו הוראות סעיף 

 ין הטיפול במפרטילענ הרטים על נציג המציעפ .12

וקסלר ברגמן  , ממשרדערן פודםועו"ד  לעניין הטיפול במפרט הם עו"ד עופר ינקוביץ הנציגי המציע

  .03-5119394פקס:  03-5119393, תל אביב, טל: 23ושות', עורכי דין, רחוב יהודה הלוי 

 חתימות .13

  בע"מ השקעותאפריקה ישראל ל    :החתימת המציע

  
  גן יו"ר הדירקטוריון, סגרינשפון אבינדב, מנכ"ל     אברהם נובוגרוצקי  :והחותם ותפקיד םש

          

   2015 יוניב 17 תאריך החתימה:
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  לא רשום בעל מניותהודעת קיבול של  - נספח "א" 
  בע"מ אפריקה ישראל להשקעותאל: 

  ")חבר הבורסה"להלן: (____________ באמצעות 
  __________רחוב ___

  
  "החברה")להלן: ( בע"מ דניה סיבוס  הנדון:

"), ההמציע"להלן: ( בע"מ אפריקה ישראל להשקעותשל  2015 יוניב 17הנני מתייחס למפרט מיום 
בהון  ע"נ, כל אחת,ש"ח  1רגילות בנות המניות ה לרכישת כל ,הצעת רכש מלאה ההמציע הלפיו הציע

  ").המפרט"להלן: ( הו/או תאגידים בשליטתהמציעה ות שאינן בבעל, של החברההמונפק והנפרע 
  

ף חבר בסניהמתנהל  קדון מס' _____י, בפחבר הבורסה הואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות
כל אחת, בהון  ,ש"ח ערך נקוב 1מניות רגילות בנות  ___________ של, מס' _______ הבורסה

הכלולה  הנות בחיוב להצעת הרכש של המציעיעוהואיל וברצוני לה ;של החברההמונפק והנפרע 
של בעל מניות לא  לפיכך, ניתנת בזאת הודעת קיבול ;מניות של החברהבמפרט, וזאת בגין ____

מניות  התחייבות להעברת המניות הנ"ל, דהיינו ______ וכן למפרט 5.5.1 בסעיף  ותהכמשמע ,רשום
  ., והכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש על פי המפרט")המניות"להלן: החברה ( של

  
כבון או זכות כלשהי לטובת צד יאני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, ע

צבן זה במועד העברתן על שם במ יהיומניות הכלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי  ,שלישי
  .נא להעביר לפקדוני הנ"לבגין המניות, תמורה את ה .ההמציע

  
ותשלום  הוקדם לרכישת המניות על ידי המציעתנאי מנכונות הצהרתי, כאמור לעיל, הינה ידוע לי כי 

  .תמורתן על פי המפרט
  

, ולקביעת ")חוק החברות(להלן: " 1999 - (ג) לחוק החברות, התשנ"ט338בהתאם להוראות סעיף 
  לחוק החברות. 338, ידוע לי כי לא אהיה זכאי לסעד ההערכה לפי סעיף פרטלמ 7.5המציעה בסעיף 

  
  לסמן את אחת החלופות): חובה(א) לחוק החברות, הריני להודיע כדלקמן (337בהתאם לסעיף 

  
  אין לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.  

  
  .יש לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש  

  
  

            __________________  
  (מספר ת.ז./מספר חברה)            

  
            __________________  
  (שם מלא)                          

  
            __________________  
  (חתימה)                          

  
            __________________  
  תאריך                  

                                                
    מניות אשר בגינה ניתנת הודעת הקיבול. דהיינו, מלוא כמות המניות שבפיקדון היש למלא כאן את הכמות המרבית של

 .בעל המניותל, או כמות קטנה יותר, לפי רצון ניירות ערך הנ"
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  הודעת קיבול של חבר בורסה -" 1נספח "א

  
  בע"מ אפריקה ישראל להשקעותאל: 

  ")חבר הבורסה"להלן: (________ ____באמצעות 
  רחוב _____________

  "החברה")להלן: (בע"מ  דניה סיבוס  הנדון:
  

"), ההמציע"להלן: ( בע"מ אפריקה ישראל להשקעותשל  2015 יוניב 17הנני מתייחס למפרט מיום 
הון ש"ח ע"נ, כל אחת, ב 1הצעת רכש מלאה, לרכישת כל המניות הרגילות בנות  ההמציע הלפיו הציע

  ").המפרט"להלן: ( הו/או תאגידים בשליטתהמציעה  המונפק והנפרע של החברה, שאינן בבעלות
  

 1מניות רגילות בנות  הואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת הרכש בגין כמות כוללת של ________
 הןממחזיקיהן ובעלי ,")המניות"להלן: של החברה ( , כל אחת, בהון המונפק והנפרעש"ח ערך נקוב
שאין להם עניין אישי בקבלת הצעת  מהן ______ מניות מבעלי מניות לא רשומים ,הלא רשומים

התחייבות כן למפרט ו 5.5.4 בסעיף  ותהכמשמע של חבר בורסה, ניתנת בזאת הודעת קיבולהרכש, 
  .על פי המפרט, והכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש המניותלהעברת 

  
אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי המניות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי 

צבן זה במועד העברתן על במ יהיומניות הוכן כי  ,במועד מתן הודעת קיבול זו ,לטובת צד שלישי כלשהו
  .השם המציע

  
  קת הבורסה.מסלאמצעות ב אלינונא להעביר  ,את התמורה בגין המניות

  
ותשלום  וקדם לרכישת המניות על ידי המציעתנאי מנכונות הצהרתנו, כאמור לעיל, הינה ידוע לנו כי 

  תמורתן על פי המפרט.
  
  

            __________________  
  (מספר חבר הבורסה)               

  
            ___________________  
  (שם חבר הבורסה)                

  
            _________________  
  (חותמת וחתימה)                 

  
            _________________  
  (תאריך)                       
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  רשום בעל מניותהודעת קיבול של  -נספח "ב" 

  בע"מ אפריקה ישראל להשקעותאל: 
  ")חבר הבורסהבאמצעות ____________ (להלן: "

  רחוב _____________
  

  "החברה") להלן:(בע"מ  דניה סיבוס  הנדון:
"), ההמציע"להלן: (בע"מ  אפריקה ישראל להשקעותשל  2015 יוניב 17 מיוםיחס למפרט הנני מתי
בהון  ע"נ, כל אחת,ש"ח  1רגילות בנות המניות ה כללרכישת  ,הצעת רכש מלאה ההמציע הלפיו הציע

  ").המפרט"להלן: ( הו/או תאגידים בשליטתהמציעה שאינן בבעלות , של החברההמונפק והנפרע 
  

 ,ע"נח ש" 1מניות רגילות בנות  ___________ בגין ,/ מיופה כוח לפעולות י הבעלים שלהואיל והננ
ועד בכלל,  עד מס'_________ ת ממס' _____והמסומנ ,של החברהכל אחת, בהון המונפק והנפרע 

יענות בחיוב והואיל וברצוני לה ;________על שם __ במרשם בעלי המניות של החברה הרשומות
לפיכך, ניתנת  ;מניות של החברה_ ____הכלולה במפרט, וזאת בגין ___ הל המציעלהצעת הרכש ש

התחייבות להעברת כן למפרט ו 5.6.1 בסעיף  ותהכמשמע ,של בעל מניות רשום בזאת הודעת קיבול
על פי שטר העברת המניות  "),תהמניו"להלן: מניות של החברה ( המניות הנ"ל, דהיינו ______

  .על פי המפרטהכל בהתאם לתנאי הצעת הרכש ו, בזה המצורף
  

הנ"ל,  של המניות הרשוםהבעלים , ח נוטריוני מאת ________והמניות מוחזקות על ידי/על פי ייפוי כ
  ואשר העתקו, מאושר על ידי נוטריון, מצורף להודעת קיבול זו.אשר הוצג בפני רכז ההצעה 

  
מצהיר ומתחייב בזאת, כי המניות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד  אני

צבן זה במועד העברתן על שם במ יהיומניות השלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו וכן כי 
  .ההמציע

  
 __________על שם _ ______מס' _ בישראל, נא להעביר לחשבון בנק ,את התמורה בגין המניות

  ____). (מס' הסניף ______סניף ___ ______________ בבנק
  

ותשלום  הוקדם לרכישת המניות על ידי המציעתנאי מנכונות הצהרתי, כאמור לעיל, הינה כי  ליידוע 
  תמורתן על פי המפרט.

  
"), ולקביעת חוק החברות(להלן: " 1999 - (ג) לחוק החברות, התשנ"ט338בהתאם להוראות סעיף 

  לחוק החברות. 338למפרט, ידוע לי כי לא אהיה זכאי לסעד ההערכה לפי סעיף  7.5המציעה בסעיף 
  

  (א) לחוק החברות, הריני להודיע כדלקמן (חובה לסמן את אחת החלופות):337בהתאם לסעיף 
  

  אין לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.  
  .יש לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש  
  :רצ"ב
  מניות בגין המניות; שטר העברת .1
 בגין המניות; מס' ____ מניה תעודות/תעודת .2
 .העתק מאושר של ייפוי כוח נוטריוני (אם רלוונטי) .3

  
____________  __________  __________  ___________ _________________  

    מה)(כתובת)            (תאריך)      (חתי     (מספר ת.ז./מספר חברה)      )שם מלא(     
  

           

                                                

    הרשומה מניות אשר בגינה ניתנת הודעת הקיבול. דהיינו, מלוא כמות המניות היש למלא כאן את הכמות המירבית של
 .בעל המניות, או כמות קטנה יותר, לפי רצון במרשם
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  שטר העברת מניות -נספח "ג" 
  

, ")המעביר": להלן( מרחוב ________ מס' חברה _____ת.ז./ אני / אנו הח"מ __________

תמורת הסך של ") מקבל ההעברה" :(להלן בע"מ אפריקה ישראל להשקעותלמעביר/ים בזה 

  ש"ח  1 בנות, ניות רגילותמ ______מקבל ההעברה, ששולם לי/לנו על ידי למניה ש"ח  _________

 והן יהיו, בע"מ דניה סיבוסשל ועד בכלל,  עד _____ ____ -המסומנות במספרים מ ע"נ, כל אחת,

  על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו בהן בשעת חתימת שטר זה. ,בידי מקבל ההעברה

  

  .ואני מקבל ההעברה, מסכים לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל

  

  ביום ____ בחודש _______________, בשנת _______ולראיה באנו על החתום 

  

___________________      _____________________  
  מקבל ההעברהחתימת                המעביר/ים חתימת     

  
  

___________________      _____________________ 
  ת מקבל ההעברהעד לחתימ      ת המעביר/יםעד לחתימ   
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