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הצבעה בכתב והודעות (תקות החברות  ,")חוק החברות(" 1999-ט"התש, בהתאם להוראות חוק החברות

- ל"התש, )םחות תקופתיים ומיידיי"דו(תקות יירות ערך , )"תקות ההצבעה"( 2005-ו"התשס, )עמדה

 2000- ס"התש, )הצעה פרטית של יירות ערך בחברה רשומה(ותקות יירות ערך  ")תקות הדיווח(" 1970

שעל סדר , ")האסיפה(" יתת בזה הודעה בדבר זימון אסיפה כללית שתית ומיוחדת, ")צעההתקות ה("

 11:00בשעה , 2015 ספטמברב 20-ה, 'אביום תתקיים  ההאסיפ. ח זה להלן"הושאים המפורטים בדו, יומה

כעבור , אם לא יימצא מין חוקי כמפורט להלן. אביב תל, )9קומה ( 48 הלוי יהודה רחובבמשרדי החברה ב

 27- ה ,'אביום , תתקיים האסיפה הדחית כעבור שבוע ימים, חצי שעה מן המועד שקבע לאסיפה

  . ותיערך באותה השעה ובאותו המקום, 2015 ספטמברב

 :היוםעל סדר  .1

 31שהסתיימה ביום  תקופהדיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ל 1.1

 .2014 דצמברב

כרואה החשבון  PwC Israelקסלמן וקסלמן  רואי החשבון משרד שלמחדש  מיוי 1.2

 על ודיווחשל החברה  הבאההשתית למועד האסיפה הכללית  דע החברה שלהמבקר 

 .החשבון המבקר אהרו של שכרו

 PwCקסלמן וקסלמןשל משרד רואי החשבון אישור מיויו מחדש  -  חלטה המוצעתהה

Israel , תית הבאה כרואי החשבון המבקרים של החברהעד למועד האסיפה הכללית הש

והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם בהתאם לאופי ולהיקף  של החברה

 .השירותים שיתו לחברה

עד , המכהים בדירקטוריון החברה) צים"שאים דח(מיוי מחדש של הדירקטורים  1.3

  .למועד האסיפה הכללית השתית הבאה של החברה

המכהים ) צים"שאים דח(אישור מיויים מחדש של הדירקטורים  - ההחלטה המוצעת

יר , לביא-רחל גוז, אורלי ירקוי, מיכה אבי, איילון פחס: ה"בדירקטוריון החברה ה

הכללית אסיפה מועד העד ל כדירקטורים בחברהלכהוה  טמןואלי וור שטייןורב

  . השתית הבאה של החברה

בהתאם לתקה . ההצבעה לגבי כל מועמד לכהוה כדירקטור המצוין דלעיל תעשה בפרד

הפרטים אודות הדירקטורים המוצעים למיוי מחדש , לתקות הדיווח) 10)(א(ב36

ח השתי של החברה "לדו' בחלק ד 26לכהוה כדירקטורים בחברה מפורטים בתקה 



) 2015-01-043672: אסמכתא' מס( 2015במרץ  4א ביום "אשר פורסם במג 2014לשת 

ל "וסחים של הצהרות הכשירות של הדירקטורים ה"). 2014הדוח התקופתי לשת ("

  .לדוח זה' א ספחמצורפים כ

 מ"החברה למיטב דש השקעות בעהצעה פרטית חריגה של מיות  1.4

באוגוסט  13בהמשך להחלטת הדירקטוריון החברה מיום  -  מוצעתהההחלטה  1.4.1

הצעה הפרטית החריגה כהגדרתו בדוח ה, הסכם ההשקעה ובקשר עם ,2015

הצעה פרטית החריגה של יירות ערך בחברה (על פי תקות יירות ערך 

אישור  ,")דוח ההקצאה(" המצורף לדוח זימון זה 2000-ס"התש, )רשומה

של  ,לחוק החברות 274 -ו )2()א)(5(270 פיםעל פי סעי, מהותית יתפרטהצעה 

למיטב דש ") המיות המוקצות("מיות רגילות של החברה  24,899,151

מזכויות  20%, לאחר הקצאתן, אשר תהווה ,")דש מיטב("מ "השקעות בע

) 18.53%ובדילול מלא (מההון המופק והפרע של החברה  20%-ההצבעה ו

 ,לבעלת שליטה בחברה דש אשר כתוצאה ממה תהפוך מיטב, ")ההקצאה("

כהגדרתה (אם וככל שבמסגרת הצעת הרכש  ,לחוק החברות 268על פי סעיף 

או יותר מהון המיות המופק של  5% דש תרכוש מיטב) בדוח ההקצאה

   .)ההקצאהלאחר ביצוע ( החברה

 ודרך קביעתה התמורה 1.4.2

למיה ₪  1.155של  לחברה סך דש למיות המוקצות תשלם מיטבבתמורה 

התמורה תשולם לחברה במועד הקצאת המיות  .₪ 28,758,519כולל של סך ו

  .בהתאם להוראות הסכם ההשקעה, המוקצות

על בסיס  גם, בין היתרו, במשא ומתן שערך בין הצדדים התמורה קבעה

 גלובליים פיסיים אופקיםבלה החברה מישקבלתי תלויה הערכת שווי 

  .דוח ההקצאהל 'הספח המצורפת כ ,מ"בע

בין , ביחס ותחזיות מגמות, הערכות ,אומדים, בין היתר, הערכת השווי כוללת  

 זה מוח כהגדרת מידע צופה פי עתיד המהווים ,להתפתחות החברה ועסקיה, השאר

, כאמור ותחזיות מגמות, הערכות ,אומדים. 1968 -ח"התשכ, ערך יירות בחוק

מעריך החברה והמצויים בידי ציפיות והערכות , תויםעל  ,יתרבין ה, מבוססים

מצב בוגע למצב הכללי במשק ובוגע ל, מועד עריכת הערכת השווילהשווי כון 

עשויים שלא אלה ותחזיות  מגמות, הערכות, אומדים .החברההשוק בו פועלת 

עקבות ב, בין היתר, באופן שוה מהמפורט בהערכת השווי  או להתממש להתממש

שיויים , בשוק האשראיבכלל זה שיויים ו, שוק בו פועלת החברהתאי היויים בש

 כמפורט ,אליהם הופחש שהחברה סיכון גורמימהתממשות  כתוצאה או/וים רגולטור

  .2014בדצמבר  31של החברה ליום  התקופתי בדוח

 היצע והיותו צד מעוייןפרטים אודות  1.4.3

לחוק החברות ) א)(5(270ח בסעיף עות המומשמהיה צד מעויין כ דש מיטב

 דש וככל שתרכוש מיטב ,הואיל ועם השלמת העסקה שוא הסכם ההשקעה

מהון המיות או יותר  5%, כהגדתה בדוח ההקצאה, במסגרת הצעת הרכש

מההון או יותר  25%-להחזיק ב דש צפויה מיטב, המופק והפרע של החברה

  . ההצבעה בההמופק והפרע של החברה ומזכויות 



 תאי יירות הערך המוצעים 1.4.4

כמפורט להלן בדוח , בכפוף לקבלת כל האישורים דרשים להקצאה זו

את המיות  דש תקצה החברה למיטב במסגרת הקצאה זו ,ההקצאה

מזכויות ההון וההצבעה  20%, לאחר הקצאתן, אשר תהווה המוקצות

  .בדילול מלא, מזכויות ההון וההצבעה בחברה 18.53%- ו, בפועל בחברה

המיות המוצעות תהייה שוות בזכויותיהן מכל הבחיות למיות הרגילות של 

  .הקיימות בהון המופק והפרע של החברה, א"כ. .ע₪  0.01החברה בות 

 אישורים ותאים הדרשים לביצוע ההקצאה 1.4.5

לקבלת האישורים , כפופה בין היתר, דש למיטבהמוקצות המיות הקצאת 

 :הלןהמפורטים ל

אישר , כהגדרתו להלן, השקעההבסמוך לפי חתימת הסכם   ) א(

דירקטוריון החברה את ביצוע הקצאת המיות המוקצות שוא דוח 

 .2015באוגוסט  13אישור כאמור התקבל ביום . מיידי זה

כון , אשר, המוקצותור הבורסה לרישומן למסחר של המיות שאי  ) ב(

 .טרם יתן, למועד פרסום דוח זה

 .בדוח זימון זההמזומת כאמור , האסיפה הכללית של החברהאישור   ) ג(

ביצוע ההקצאה כפוף , הואיל וההקצאה היה חלק מהסכם ההשקעה  ) ד(

  .להשלמת התאים המתלים שקבעו בהסכם ההשקעה

  מחיר המיה בבורסה 1.4.6

מ "שער הסגירה שקבע למיית החברה בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע

אישור ההצעה הפרטית על ידי ל סמוך לפיביום שקדם") הבורסה("

אשר היו , ₪ 1.329היה , 2015באוגוסט  13 ביום ,קרי, פרסום הדוחהחברה

היחס בין המחיר הגזר למיה . מהמחיר למיה בהקצאה ₪ 0.174- גבוה בכ

היו , במסגרת ההקצאה לבין שער המיה ביום שקדם למועד פרסום דוח זה

  .86.9%-כ

 ההקצאה חלק מעסקה היות 1.4.7

היה במסגרת הסכם השקעה שעיקריו  דש הקצאת המיות המוקצות למיטב

להשלמת התאים , בין היתר, והיה כפופה, לדוח ההקצאה 4 מפורטים בסעיף 

 . וכמפורט בדוח ההקצאה המפורטים בהסכם ההשקעה האמור

עד למועד האסיפה הכללית , לדירקטורים בחברהסטפק ואילן רביב אבר ה "מיוי ה 1.5

 .ההשקעה בכפוף להשלמת הסכםוזאת , השתית הבאה של החברה

וכתאי מתלה , ההשקעה הסכם העסקה שוא בכפוף להשלמת -  ההחלטה המוצעת

עד  חברהלדירקטורים באבר סטפק ואילן רביב ה "אישור מיויים של ה, לביצועה

יהיו , עם כיסתם לתפקיד .השתית הבאה של החברההכללית פה אסימועד הל

ושיפוי כמקובל בחברה פטור, זכאים להסדרי ביטוחל "הדירקטורים ה.  



אולם מיויים  ,ההצבעה לגבי כל מועמד לכהוה כדירקטור המצוין דלעיל תעשה בפרד

אודות הפרטים . של שיהם לדירקטוריון החברה יהווה תאי מתלה לביצוע העסקה

 'בספח בהדירקטורים המוצעים למיוי מחדש לכהוה כדירקטורים בחברה מפורטים 

לדוח ' ג ספחל מצורפים כ"וסחים של הצהרות הכשירות של הדירקטורים ה. לדוח זה

   .זה

   תיקון תקון החברה 1.6

וכתאי מתלה  ,ההשקעה השלמת העסקה שוא הסכםבכפוף ל -  ההחלטה המוצעת

  .לדוח זה 'דספח כאמור ב ,החברהההתאגדות של תקון את לתקן  ,לביצועה

 בעל השליטה בחברה .2

   1.מיכה אבי היו בעל השליטה בחברה, למועד דוח זה

 הרוב הדרש לקבלת ההחלטות .3

מכלל דרש רוב רגיל , לסדר היום לעיל 1.6 עד  1.1 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 

מבלי להביא  ,בעלי המיות הוכחים באסיפה ובאסיפה הדחית הרשאים להצביע ושהצביעו

 .בחשבון את קולות המעים

  המועד הקובע .4

 ףכאמור בסעי, המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מיה לעיין הזכות להצביע באסיפה הכללית

-היו סוף יום המסחר בבורסה ליירות ערך בתל, לתקות ההצבעה 3ובתקה  לחוק החברות 182

אם לא יתקיים מסחר במועד "). המועד הקובע(" 2015 אוגוסטב 20 מ שיחול ביום"אביב בע

  .אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה, הקובע

  המיין החוקי .5

קולות  מכלל 25% לפחות ביחד המייצגים או המחזיקים מיות בעלי שי, החברה תקון פי-על

והזכאים , הצבעה כתב באמצעות או כוח מיופה באמצעות או בעצמם הוכחים, שבחברה ההצבעה

תידחה , חוקי מיין באסיפה כח לא. הכללית האסיפה של לפתיחתה חוקי מיין מהווים, להצביע

ליום  או, ")הדחית האסיפה מועד(" מקום ולאותו שעה הלאות, יום לאותו, אחד בשבוע האסיפה

שעה  חצי כעבור חוקי מיין יימצא לא הדחית באסיפה אם. יקבע שהדירקטוריון כפי אחרת ושעה

 ,כוח מיופה באמצעות או בעצמם הוכחים, מיות בעלי שי יהוו אזי, האסיפה פתיחת ממועד

 .חוקי מיין, להצביע והזכאים

   עמדה והודעת הצבעה כתב, אופן ההצבעה .6

                                                           
1

מתוך המיות , החברה של מיות 25,782,128 -ביחד ב מחזיקים, אבי שרה' הגב ,לשעבר ואשתו בימיכה א מר   

יות מהון 25.89%- כ המהוות ,ל"הפק המפרע המוות האמורה מוחזקת ההחזקה. החברה של והאמידי על ב 

 לקבל הבלעדיות ויותהזכ אבי למר, כון למועד החתימה על הסכם זה ,הקיים האמות להסכם בהתאם. אמן

 ל"כמכ הוא מכהן עוד כל וזאת, למכירתן בקשר וכן באמות המוחזקות במיות ההצבעה לאופן בקשר החלטות

 החברה של וספות מיות 3,268,916 - ב, במישרין מחזיק אבי מר, בוסף. החברה של הדירקטוריון ר"יו או

 .ברההח של והפרע המופק המיות מהון 3.28% -כ המהוות



על ידי שלוח או באמצעות  ,באופן אישילעיל בעלי המיות רשאים להצביע בהחלטות המפורטות 

ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השי של כתב ההצבעה כפי ). כמפורט להלן(כתב הצבעה 

 .שפורסם באתר ההפצה

די וטריון יש להפקיד במשרדי ח או העתק מאושר על יוי כייפו, כתב מיוי של שלוח להצבעה

ר האסיפה לוותר על דרישה "רשאי יו, ואולם ;שעות לפי המועד הקבוע לאסיפה 48החברה לפחות 

תאגיד יצביע באמצעות ציגיו שימוו על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי . זו לגבי אסיפה כלשהי

  .התאגיד

אביב - של הבורסה ליירות ערך בתלכתובות אתר ההפצה של רשות יירות ערך ואתר האיטרט 

: אתר ההפצה של רשות יירות ערך - בהם וסח כתבי ההצבעה והודעות העמדה ןשמצוימ "בע

www.magna.isa.gov.il, יירות ערך בתלט של הבורסה לטרמ"אביב בע- אתר האי: 

www.maya.tase.co.il.  

, קישורית לוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה, בדואר אלקטרוי, בלא תמורה, חבר בורסה ישלח

לכל בעל מיות שאיו רשום במרשם בעלי המיות ואשר , באתר ההפצה של הרשות ליירות ערך

, מעויין בכך איוכי הודיע בעל המיות  כן אםאלא , מיותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה

  . ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

 .בעל מיות רשאי לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה

בעל מיות שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות הרשומות 

יידרש להוכיח את , המעויין להצביע באסיפה, רישומיםשם החברה ל-שם בעלי המיות עלבמר

בעל מיות לא רשום ימציא לחברה אישור אות מאת חבר . בעלותו לצורך הצבעה באסיפה

בהתאם לוסח הקבוע , בדבר בעלותו במיה במועד הקובע, הבורסה שאצלו רשומה זכותו למיה

תקות (" 2000- ס"התש, )במיה לצורך הצבעה באסיפה הכלליתעלות הוכחת ב(בתקות החברות 

זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו , בעל מיה"). הוכחת בעלות במיה

אם , בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח בלבד, הוא מחזיק את מיותיו

  .לחשבון יירות ערך מסוים בקשה לעיין זה תיתן מראש. ביקש זאת

מסר אלקטרוי מאושר לפי סעיף , הוכחת בעלות במיהא לתקות 4בהתאם להוראות תקה 

דיו כדין  -שעייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרוית , לחוק יירות ערך 5יא44

  .אישור בעלות לגבי כל בעל מיות הכלל בו

לפי מועד  ימים 10ו עד ישל בעלי מיות לחברה ה המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה

לא יאוחר מיום , החברה תמציא לרשות יירות ערך ולבורסה את וסח הודעת העמדה. האסיפה

ערך ולבורסה  החברה רשאית להמציא לרשות יירות. רהאחד לאחר שבעל מיות המציאו לחב

פי לימים  5עד , לחוק החברות) ג(88הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור בסעיף 

  .מועד האסיפה

 .מסירת כתב הצבעה והודעת עמדה תתבצעה במסירה ביד או באמצעות דואר רשום

שלו אחוז אחד לפחות מזכויות , אחד או יותר, בעל מיה, לחוק החברות) ב(66בהתאם לסעיף 

דר היום של האסיפה רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא בס, ההצבעה באסיפה הכללית

הודעה (בהתאם לתקות החברות . ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה הכללית, הכללית

, 2000- ס"תש, )ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום

 ככל. ימים לאחר זימון האסיפה 7לחוק החברות תומצא לחברה עד ) ב(66בקשה לפי סעיף 



קיימת אפשרות כי ושאים יתווספו לסדר יום האסיפה ופרטיהם יופיעו , שהוגשה בקשה כאמור

 .באתר ההפצה של רשות יירות ערך

יש להמציא למשרדי ) כמפורט בכתב ההצבעה(את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו 

המועד שבו הגיעו  היו" מועד ההמצאה"לעיין זה  .שעות לפי מועד כיוס האסיפה 4החברה עד 

  . כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החברה

, ככל שבעל מיה יצביע ביותר מדרך אחת, לחוק החברות) ד(83יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 

הצבעה של בעל מיה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב , לעיין זה. תימה הצבעתו המאוחרת

  . בעהמאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצ

 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרוית .7

שעל סדר בעל מיות רשאי להצביע באסיפה הכללית בקשר עם ההחלטות , ר לעילובוסף לאמ

כהגדרתה בתקות , באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרוית, היום

  . ")מערכת ההצבעה האלקטרוית("ההצבעה בכתב 

כת ההצבעה האלקטרוית רשימה ובה הפרטים הדרשים לפי סעיף בורסה יזין למערהחבר 

לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים המחזיקים יירות ערך  ,לחוק יירות ערך) 3)(א(יא44

חבר בורסה לא יכלול ואולם , ")רשימת הזכאים להצביע במערכת("באמצעותו במועד הקובע 

מועד הבצהריים של  12:00העביר לו עד השעה ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מיות ש

) ד(13לפי תקה , כי איו מעויין להשתתף ברשימת הזכאים להצביע במערכת ההודע, הקובע

  . לתקות הצבעה בכתב

בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרוית  ,חבר הבורסה יעביר

לכל אחד , ")אישור מסירת הרשימה("מערכת על קבלה תקיה של רשימת הזכאים להצביע ב

ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות  ,מבעלי המיות המויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת

את , באמצעים אלקטרויים או באמצעות מערכות התקשרות המקושרות למחשב הבורסה

  . הפרטים הדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרוית

או אחד (ה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון שעהצבעה האלקטרוית תיסה למערכת הכ

  .אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה, וקוד גישה) בחשבון משותף, מבעליו

את אופן הצבעתו ולהעביר  ןרשאי לציי, בעל מיות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה . טרויתמערכת ההצבעה האלקאותה לחברה באמצעות 

 סשעות לפי מועד כיו 6- האלקטרוית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ל

     . ותהיה יתת לשיוי ולביטול עד למועד עילת המערכת, ")מועד עילת ההצבעות("האסיפה 

יחס לושא שעל סדר יום יוכל בעל המיות להצביע ב, עם הכיסה למערכת ההצבעה האלקטרוית

לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות . האסיפה

על מת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת , ללא ציון אופן ההצבעה, ביירות הערך

  .אישור בעלות מהבק

  אפשרות להוספת ושאים לסדר היום .8

י ארש, לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית) 1%(שלו אחוז , יותרבעל מיה אחד או  .8.1

לחוק החברות לכלול ) ב(66להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף 

 .2015באוגוסט  20ושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד ליום 



לעיל  8.1 ר היום כאמור בסעיף דמצא דירקטוריון החברה כי ושא שהתבקש להכלילו בס .8.2

 6  כהגדרתו בסעיף(תפרסם החברה באתר ההפצה , מתאים להיות דון באסיפה הכללית

 . 2015באוגוסט  27וזאת עד ליום  ,סדר יום וכתב הצבעה מעודכים) להלן

 עיון במסמכים .9

באתרי , )לרבות בכל מסמך הוגע להקצאה( עיין בוסח המלא של ההחלטות המוצעותיתן ל

 6 כמפורט בסעיף , מ"האיטרט של רשות יירות ערך ושל הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע

בין השעות ' ה- 'בימים א, ביבא תל, )9קומה ( 48 הלוי יהודה ברחובוכן במשרדי החברה , לעיל

  .וזאת עד למועד כיוס האסיפה כמפורט לעיל, 03-565-0100ובתאום מראש בטלפון  9:00-17:00
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הצבעה בכתב והודעות (תקות החברות , ")חוק החברות(" 1999-ט"התש, בהתאם להוראות חוק החברות

 1970- ל"התש, )חות תקופתיים ומיידיים"דו(תקות יירות ערך , )תקות ההצבעה( 2005- ו"התשס, )עמדה

 2000- ס"התש, )הצעה פרטית של יירות ערך בחברה רשומה(ותקות יירות ערך ") תקות הדיווח("

שעל סדר , ")האסיפה(" עה בדבר זימון אסיפה כללית שתית ומיוחדתיתת בזה הוד, ")הצעההתקות ("

, 2015 ספטמברב 20- ה, 'אביום תקיים ת ההאסיפ. ח זה להלן"בדו כמפורט הצעה פרטית חריגה, יומה

אם לא יימצא מין חוקי כמפורט . אביב תל, )9קומה ( 48 הלוי יהודה ברחוב במשרדי החברה 11:00בשעה 

- ה אביום , תתקיים האסיפה הדחית כעבור שבוע ימים, עה מן המועד שקבע לאסיפהכעבור חצי ש, להלן

  . ותיערך באותה השעה ובאותו המקום, 2015 ספטמברב 27

 תיאור עיקרי ההקצאה המוצעת ותאיה העיקריים .1

אישור , ובקשר עם הסכם ההשקעה, 2015באוגוסט  13בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

מיות  24,899,151של , לחוק החברות 274- ו) 2)(א)(5(270על פי סעיפים , מהותיתהצעה פרטית 

, אשר תהווה, ")דש מיטב("מ "למיטב דש השקעות בע") המיות המוקצות("רגילות של החברה 

ובדילול מלא (מההון המופק והפרע של החברה  20%- מזכויות ההצבעה ו 20%, לאחר הקצאתן

על פי סעיף , לבעלת שליטה בחברה דש ר כתוצאה ממה תהפוך מיטבאש, ")ההקצאה) ("18.53%

או  5% דש תרכוש מיטב) להלןכהגדרתה (אם וככל שבמסגרת הצעת הרכש , לחוק החברות 268

  . )לאחר ביצוע ההקצאה( יותר מהון המיות המופק של החברה

 פרטים אודות היצע והיותו צד מעויין .2

בבורסה ליירות ערך בתל  יםסחרירות הערך שלה שיהיה חברה ציבורית  דש מיטב .2.1

 ,בעיקר ,הכוללות ההון בשוקשוות  בפעילויות ,למיטב ידיעת החברה, העוסקת, אביב

 סל תעודות, פסיה קרות, גמל קופות, קרות השתלמות, לרבות פיסיים כסים יהול

 דש יטבמ עוסקת, כן כמו. ותיקי השקעות אמות קרות, התחייבות ותעודות

 הפקת, ביטוח סוכויות ',וברוקראז בורסה חבר פעילות כגון ,וספות בפעילויות

 ומחזיקה אופציות לעובדים בתוכיות וטיפול אמות שירותי, ואיגוח מובים מוצרים

 .ההון שוק ללימודי במכללה

מ ומר צבי "בע ברמ קבוצת: הים דש בעלי השליטה במיטב, למיטב ידיעת החברה .2.2

פרע של מהון המיות המופק וה) בהתאמה( 27.35%- ו 28.46%- המחזיקים ב, סטפק

 ברקת יר, ברקת אלי ה"ה הים מ"בע ברמ בקבוצת הסופיים המיות בעלי. דש מיטב

 באמצעות( אחד כל המחזיקים, רכבי ויובל) אחים הים ברקת ויר ברקת אלי ה"ה(



 בין, לציבור דש דיווחי מיטבלמיטב ידיעת החברה ועל פי  .33%- ב) בשליטתו החבר

 מיות בעלי הסכם קיים) בבעלותו חברות באמצעות( סטפק צבי למר מ"בע ברמ קבוצת

 .דש במיטב המשותפת שליטתם את המסדיר

לחוק החברות הואיל ועם ) א)(270)5ח בסעיף והיה צד מעויין כמשמעות המ דש מיטב .2.3

, כשבמסגרת הצעת הר דש בוככל שתרכוש מיט, השלמת העסקה שוא הסכם ההשקעה

צפויה , )לאחר בביצוע ההקצאה( או יותר מהון המיות המופק והפרע של החברה 5%

או יותר מההון המופק והפרע של החברה ומזכויות  25%-להחזיק ב דש מיטב

  . בפועל ההצבעה בה

 כמות ושיעורם, תאי יירות הערך המוצעים .3

 עורםכמותם ושי, תאי יירות הערך המוצעים .3.1

מיות רגילות של החברה  24,899,151 דש תקצה החברה למיטב, במסגרת הקצאה זו

מזכויות ההון וההצבעה  20%, אשר תהווה לאחר הקצאתן, א"כ. .ע₪  0.01בות 

 .בדילול מלא ,מזכויות ההון וההצבעה בחברה 18.53%- וכ, בחברה ללא דילול

 תאי המיות המוקצות .3.2

. .ע₪  0.01ויותיהן מכל הבחיות למיות הרגילות בות שוות בזכ קצותהמיות המו

הקיימות בהון המופק והפרע של החברה ואשר תקיה למחזיקים , א של החברה"כ

וזכות לקול אחד , בהן זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה

תתפים של החברה בה מש בכל אסיפה כללית ין כל מיה רגילה בכל הצבעהגב

, זכות לקבלת מיות הטבה, אם וכאשר יחולקו, זכות לקבלת דיבידדים, המחזיקים

  .אם יחולקו וזכות להשתתף בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירוקה

    . כל המיות המוקצות תרשמה על שם החברה לרישומים

 היות ההקצאה חלק מעסקה .4

 שקעה שחתם בין החברה לבין מיטבהיה במסגרת הסכם ה דש הקצאת המיות המוקצות למיטב

 דש מיטב) א: (לפיו, ")הסכם ההשקעה("שעיקריו מפורטים להלן  2015באוגוסט  13ביום  דש

 20% העסקה השלמת במועד תהווה אשר, החברה של רגילות מיות, הקצאה של בדרך, תרכוש

 להשלמת להמת תאי יהווה שהדבר מבלי) ב( -ו; החברה של והפרע המופק המיות מהון

 לפחות של לרכישה רגילה רכש הצעת דש מיטב תפרסם, העסקה השלמת מועדלפי , העסקה

לאחר ביצוע (בדילול מלא  החברה של והפרע המופק המיות מהון) 5%( אחוזים חמישה

הצעת הרכש הרגילה לא תותה בשיעור היעות  . ")העסקה" -ו" ההשקעה הסכם(" )ההקצאה

  . מזערי

 :ו עיקרי הסכם ההשקעהלהלן יפורט

 חברהב דש מיטב תשקיע, העסקה השלמת במועד, ההשקעה הסכם להוראות בהתאם .4.1

 מיד, תהווה אשר, ת המיות המוקצותהקצא כגד וזאת, ₪ מיליון 28.8 - כ של סך

  .בפועל החברה של והפרע המופק המיות מהון 20% הקצאתן לאחר

 לפי, דש מיטב תפרסם, העסקה מתלהשל מתלה תאי יהווה שהדבר ומבלי, בוסף .4.2

 לפחות 5% לרכוש דש מיטב תציע במסגרתה, רגילה רכש הצעת, העסקה השלמת מועד

 וזאת, לאחר ביצוע ההקצאה מלא בדילול החברה של והפרע המופק המיות מהון



 השקעת לפי, ₪ מיליון 125 לפחות של חברה שווי, חברהל המשקף למחיר בתמורה

 יןיצו ").הרכש הצעת(" ₪ 1.255 לפחות של בסך למיה למחיר ורהבתמ הייו, החברה

 של המופק המיות מהון יותר או 5% דש מיטב תרכוש הרכש הצעת שבמסגרת ככל כי

 בעלתל תהפוך דש מיטביחדל מר מיכה אבי להיות בעל השליטה בחברה ו, החברה

  .לחוק החברות 268בהתאם לקבוע בסעיף , חברהב השליטה

 מר, וכחי בחברהה השליטה מבעל דש מיטב קיבלה, ההשקעה הסכם חתימתל במקביל .4.3

 התחייבויות, חברהב עיין בעלת היה אשר, מ"בע.) פי.י'ג( 2 פרטרס די- ומ, אבי מיכה

 ממיות 10% בגין וזאת, הרכש להצעת יעו ל"ה המיות בעלי לפיהן, צדדיות חד

כון , מיות אלה מהוות. קעהההש הסכם חתימת במועד ידם על המוחזקות החברה

   .מהון המיות המופק של החברה 3.91%- כלמועד דוח זה 

  : להלן כמפורט, היתר ובין, מתלים תאים של להתקיימותם כפוף העסקה ביצוע .4.4

, החברה לדירקטוריון דש מיטב ידי על יומלצו אשר דירקטורים 2 של מיוי .4.4.1

דוח זימון (" זה הלווה לדוח ,האסיפה זימוןדוח ל 1.5 כמפורט בסעיף 

 הדירקטורים אחד של החברה דירקטוריון ידי על מיוי וכן ,")האסיפה

החברה דירקטוריון ר"ליו, דש מיטב ידי על תומלץ זהותו אשר, ל"ה.   

כמפורט בדוח הזימון הלווה , החברה של הכללית האסיפה אישור קבלת .4.4.2

 בהתאם דש מיטבל המוקצות המיות ולהקצאת העסקה לביצוע ,זה לדוח

 כך החברה תקון לתיקון וכן, החברות לחוק 274-ו )2)(א()5(270 לסעיפים

 יותר או שלה המיות מהון 35%- ב המחזיק חברהב מיות בעל אין עוד שכל

 מהון 20%- מ בפחות מחזיק חברהב ביותר הגדול המיות בעל עוד כל או

 בעיין החלטה) א: (הבאות ההוראות יחולו, חברהב של המופק המיות

, החברה של דירקטוריון ר"יו והחלפת החברה של הדיבידד מדייות שיוי

 מהדירקטורים 70% לפחות של מיוחד ברוב החלטה טעוה תהיה

; אלה בושאים הדה הדירקטוריון בישיבת להצביע והרשאים המשתתפים

 כפי, לעסקים האשראי מתן תחום( החברה של ותהפעיל תחום שיוי) ב(- ו

 את, דין פי על הדרש אישור לכל בוסף, יחייב) ההשקעה בהסכם שהוגדר

 קולות מכלל יותר או 70% של ברוב החברה של הכללית האסיפה אישור

  . כללית באסיפה והמשתתפים הוכחים המיות בעלי

 המופק המיות הוןמ לפחות 13%- ב המחזיקים, בחברה מיעוט מיות בעלי .4.4.3

 למועד עד, דש מיטבל יעבירו, ההשקעה הסכם חתימת במועד החברה של

 ההחבר מיות מלואב יצביעו לפיה, צדדית חד התחייבות, העסקה השלמת

 וכהותם מיויים לשם, החברה של הכלליות באסיפות ידם על המוחזקות

 ידי על בעתיק שזהותם דירקטורים שי של, עת בכל, החברה בדירקטוריון

 35% דש מיטב תחזיק בו במועד) א: (תפקע האמור ההתחייבות. דש מיטב

 תחזיק בו במועד) ב( או; החברה של והפרע המופק המיות מהון יותר או

  . החברה של והפרע המופק המיות מהון 20%- מ פחות דש מיטב

 תחלק החברה כי יקבע לפיהש כך, החברה של הדיבידד מדייות שיוי .4.4.4

 בכפוף וזאת, שלה הקי מהרווח 60% לפחות שה מדי מיותיה בעליל

 המימון צורכילו המזומים תזרים לצורכי ,בדין הקבועים החלוקה למבחי

  .ההשקעה הסכם במסגרת ושקבע כפי, וספים לתאים ובכפוף החברה של



פיסולה , אישור רשות המיסים כי על בעלי מיות אשר החזיקו בחברה הבת .4.4.5

עסקת החלפת המיות עם ערב  5%שיעור המוך משיעור של , מ"בע

לא יחולו הוראות  2)שמה הקודם של החברה( מ"מייסטרים החזקות בע

 13וזאת חרף הוראות החלטת המיסוי מיום , לאחר המיזוג) א)(8(ג103סעיף 

 דיווח מיידי של החברה מיוםלפרטים וספים ראו ( בעיין 2014בובמבר 

  ). 2014-01-196947: אסמכתא' מס 17.11.2014

 וככל אם( העסקה לביצוע העסקיים ההגבלים על הממוה אישור קבלת .4.4.6

  ). דין פי על ויידרש

 של לשיפוי ביחס הוראות, החברה של מקובלים מצגים ההשקעה הסכם כולל, בוסף .4.5

 ביחס הוראות וכן, ההשקעה בהסכם כמפורט ,החברה מצגי הפרת של במקרה דש מיטב

  . העסקה השלמת למועד עד הבייים בתקופת החברה של לפעילותה

או  20%-חזיק בתלפיה כל עוד  דש מיטבכמו כן הסכם ההשקעה כולל התחייבות של  .4.6

אשר , בתחום הפעילות של החברה הכל פעילות, יותר מהון המיות המופק של החברה

א היבאמצעות החברה בלבד ותתבצע , כמתן אשראי לעסקיםההשקעה הוגדר בהסכם 

, ולא לעסוק, להפות לחברה כל הזדמות עסקית בתחום הפעילות של החברה תמתחייב

מהון המיות וזכויות ההצבעה  20%למעט החזקה פיסית של עד , בפעילות זו

האמור . אשר אין בצידה שליטה, בתאגידים העוסקים בתחום הפעילות של החברה

העוסקות ביהול כסי  דש מיטב בסעיף זה לא יחול על פעילות של חברות בות של

  .עבור לקוחותיהן, לקוחות

 שקבעו המתלים התאים אחרון התקיימות לאחר ימים 5 תתבצע העסקה השלמת .4.7

  .31.12.2015 מיום יאוחר ולא ההשקעה בהסכם

 לתקות) ב(36 תקה להוראות בהתאם עוכבה הצדדים בין מ"המו בדבר מיידי דוח של הגשתו

 אודות פרסום כי העובדה בשל וזאת, 1970- ל"התש, )ומיידיים תקופתיים דוחות( ערך יירות

 עם. ההשקעה בהסכם ההתקשרות את להשלים החברה ביכולת לפגוע היה עלול כאמור מ"מו

  .הדיווח לעיכוב העילה הוסרה, ההשקעה הסכם על הצדדים חתימת

                                                           
 ).2014-01-138966: אסמכתא( 21.8.2014ראו דיווח מיידי של החברה מיום , לפרטים בדבר עסקה זו 2



לפי ביצוע ההקצאה שוא דוח זה ובסמוך , ון המופק והפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בהיתר בעלי העיין והציבור בה ,דש החזקות מיטב, למיטב ידיעת החברה .5

 :לאחריה ובדילול מלא הים כדלקמן

  המיות בעל

  לאחר הקצאת המיות שוא הקצאה זו  למועד הדוח
לאחר הקצאת המיות שוא 

  הקצאה זו ובדילול מלא

  מיות

  כתבי אופציה
שיעור בהון 

  ובהצבעה
  3תמיו

  כתבי אופציה
שיעור בהון 

  ובהצבעה
  מיות

שיעור בהון 
רשומים   ובהצבעה

  למסחר

לא 
רשומים 
  למסחר

רשומים 
  למסחר

לא 
רשומים 
  למסחר

  21.63%  29,051,044  23.33%      29,051,044  29.17%      29,051,044  4מיכה אבי

מגדל חברה 
  מ"לביטוח בע

17,375,695      17.45%  17,375,695      13.96%  17,375,695  12.93%  

 2 פרטרס די
  מ"בע.) פי.י'ג(

9,911,410      9.95%  9,911,410      7.96%  9,911,410  7.38%  

Isaac und 

Chawa 

Messing 

Stiftung  

5,411,130      5.43%  5,411,130      4.35%   5,411,130  4.03%  

  1.38%  1,852,903  1.29%      1,602,903  1.61%      1,602,903  וורטמן אלי

          250,000        250,000    וורטמן אלי

  0.04%  60,078    60,078        60,078      ירקוי אורלי

    805,061      0.81%  805,061      0.65%  957,616  0.71%יר ברושטיין

              152,555        152,555יר ברושטיין

מיטב דש 
  מ"השקעות בע

        24,899,151      20.00%  24,899,151  18.53%  

                                                           
3

  .מבלי להביא בחשבון את המיות אשר יכול שירכשו על ידי מיטב במסגרת הצעת הרכש   

 ההחזקה. החברה של והפרע המופק המיות מהון 25.89%- כ המהוות ,ל"מתוך המיות ה, רההחב של מיות 25,782,128 -ביחד ב מחזיקים, אבי שרה' הגב ,לשעבר ואשתו מיכה אבי מר   4

 במיות ההצבעה לאופן בקשר החלטות לקבל הבלעדיות הזכויות אבי למר, הקיים כון למועד החתימה על הסכם זה האמות להסכם בהתאם. אמן ידי על באמות האמורה מוחזקת

 - כ המהוות החברה של וספות מיות 3,268,916 -ב, במישרין מחזיק אבי מר, בוסף. החברה של הדירקטוריון ר"יו או ל"כמכ הוא מכהן עוד כל וזאת, למכירתן בקשר וכן באמות המוחזקות

  .החברה של והפרע המופק המיות מהון 3.28%



  33.37%  44,824,406  28.47%      35,439,364  35.58%      35,439,364  ציבור

          8,754,224        8,754,224    ציבור

        630,818        630,818      ציבור

  100%  134,343,433  100%  843,451  9,004,224  124,495,758  100%  843,451  9,004,224  99,596,607  כ"סה



 התמורה בעד המיות המוצעות ואופן קביעתה .6

ובתמורה  למיה₪  1.155סך של בהמוקצות יוקצו בתמורה לסכום במזומן המיות  .6.1

  .₪ 28,758,519כוללת של 

גם על בסיס הערכת שווי , ובין היתר, קבעה במשא ומתן שערך בין הצדדים התמורה .6.2

 'הספח המצורפת כ, מ"בע גלובליים פיסיים בלה החברה מאופקיםישקבלתי תלויה 

 .)"הערכת השווי(" זה דוחל

, בין השאר, מגמות ותחזיות ביחס, הערכות, אומדים, בין היתר, הערכת השווי כוללת

 יירות בחוק זה מוח כהגדרת מידע צופה פי עתיד המהווים, להתפתחות החברה ועסקיה

על , בין היתר, מבוססים, מגמות ותחזיות כאמור, הערכות, אומדים. 1968-ח"התשכ, ערך

מועד עריכת הערכת להמצויים בידי החברה ומעריך השווי כון  ציפיות והערכות, תוים

, הערכות, אומדים .החברהבוגע למצב הכללי במשק ובוגע למצב השוק בו פועלת , השווי

באופן שוה מהמפורט בהערכת עשויים שלא להתממש או להתממש מגמות ותחזיות אלה 

ים בשוק ובכלל זה שיוי, לת החברהבעקבות שיויים בתאי השוק בו פוע, בין היתר, השווי

 ,אליהם חשופה שהחברה סיכון גורמימהתממשות  כתוצאה או/וים שיויים רגולטור, האשראי

  .2014בדצמבר  31התקופתי של החברה ליום  בדוח כמפורט

  תוים על מחיר מיית החברה .7

ח השער הממוצע של מיית החברה בבורסה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דו .7.1

 .מהמחיר למיה בהקצאה 0.52%-אשר היו גבוה בכ, ₪ 1.161זה היו 

, הייו, רה של מיית החברה בבורסה סמוך למועד החלטת הדירקטוריוןישער הסג .7.2

-כב גבוהאשר היו , ₪ 1.2841.329היה , 2015 אוגוסטב 12 13-ר של הסחסבסוף יום המ

 .מהמחיר למיה בהקצאה %11.16%15.06

בסוף יום , הייו, פרסום הדוחמיית החברה בבורסה סמוך למועד  שער הסגירה של .7.2.7.3

מהמחיר  %%15.06- אשר היו גבוה בכ, ₪ 329.1היה , 2015 אוגוסטב 13- ר של החסהמ

 .למיה בהקצאה

עיין אישי  ,למיטב ידיעת החברה, בחברה שיש לוכל בעל מיה מהותי או ושא משרה שמות  .10

 ומהות עיו האישי, בתמורה

אין למי מבעלי המיות המהותיים או לושאי המשרה בכירה בחברה עיין , ב ידעת החברהלמיט

 .אישי בתמורת ההקצאה שוא דוח מיידי זה

 תכיות ההשקעה ויעדי החברה ביחס לתמורת ההקצאה .8

תמורת ההקצאה על פי דוח זה להמשך פיתוח פעילותה השוטפת וכן  בכוות החברה לייעד את

והכל , בתחום עיסוקהוביצוע השקעות וספים לרבות הקמת מיזמים , עסקיות ליצול הזדמויות

  .מעת לעת ויקבעו כפי שיהיות וה העסקייתוכיוולתהחלטות החברה ל ובכפוף על פי

 לבין בעלי מיות אחרים בוגע להקצאת יירות הערך המוצעים דש פירוט ההסכמים בין מיטב .9

לא קיימים הסכמים בין בכתב , דש ה בעיין מול מיטבולאחר שערכה בדיק למיטב ידיעת החברה

 דש או מי מבעלי השליטה בה לבין מחזיק מיות בחברה או בין מיטב דש ובין בעל פה בין מיטב

. בוגע לרכישה או למכירה של יירות ערך של החברה או בוגע לזכויות ההצבעה בה, לבין אחרים



מיות לי עחלק מב, עד מועד השלמת העסקהתחייבו י יצוין כי במסגרת העסקה וכתאי להשלמתה

, לתמוך ,במועד דוח זה לפחות מהון המיות המופק של החברה 13%- המחזיקים ב, רהבחב מיעוט

לפרטים וספים ראו . דש תקבע על ידי מיטבשזהותם במיוי שי דירקטורים , בתאים מסוימים

   .עילל 4.4.3 סעיף 

 אישורים ותאים הדרשים לביצוע ההקצאה .10

אשר , לקבלת האישורים המפורטים להלן, כפופה בין היתר, דש הקצאת המיות המוקצות למיטב

 :לעיל 4.7 צפויים להתקבל עד למועד השלמת העסקה שוא הסכם ההשקעה כמפורט בסעיף 

אישר דירקטוריון החברה את , כהגדרתו להלן, השקעההבסמוך לפי חתימת הסכם  .10.1

 13אישור כאמור התקבל ביום . ביצוע הקצאת המיות המוקצות שוא דוח מיידי זה

 .2015באוגוסט 

כון למועד פרסום דוח , אשר, אישור הבורסה לרישומן למסחר של המיות המוקצות .10.2

 .טרם יתן, זה

 .בדוח זההמזומת כאמור , הכללית של החברהאישור האסיפה  .10.3

ביצוע ההקצאה כפוף להשלמת התאים , וההקצאה היה חלק מהסכם ההשקעה הואיל .10.4

  .לעיל 4.4 מפורטים בסעיף המרכזים בהם המתלים שקבעו בהסכם ההשקעה ואשר 

 רות הערך המוצעיםביצוע פעולות ביימיעה או הגבלה ב .11

לתקות יירות ערך  5וסעיף  1968- ח"התשכ, לחוק יירות ערך' ג15בהתאם להוראות סעיף 

חלות מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה , 2000- ס"התש, )ג לחוק 15א עד 15פרטים לעיין סעיפים (

  :של המיות המוצעות

ו שישה חודשים אם טרם חלפ, הצעה תוך כדי המסחר בבורסה של המיות המוקצות .11.1

 "). תקופת החסימה המוחלטת("ממועד הקצאת המיות המוצעות 

אם טרם חלפו שישה רבעוים , ר בבורסה של המיות המוצעותחסך כדי המהצעה תו .11.2

וזאת , ")התקופות הוספות("תקופת החסימה המוחלטת עוקבים שיימו החל מתום 

 :מאלהאם בכל אחד מהרבעוים בתקופות הוספות התקיים אחד 

 דש כמות המיות המוצעות שהוצעה בכל יום מסחר בבורסה על ידי מיטב .11.2.1

בבורסה של מיות החברה המסחר עלתה על הממוצע היומי של מחזור 

 .בתקופה בת שמוה שבועות שקדמו ליום ההצעה

עלתה על , הוספותבתקופות ל המיות המוקצות בכל רבעון כמות המוצעת ש .11.2.2

 .ל החברהמההון המופק והפרע ש 1%

למעט מיות שתבעה ממימוש או המרה של יירות ערך המירים  -" הון מופק ופרע"

   .שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו

 ימוקי הדירקטוריון לאישור הקצאת המיות המוצעת .12

שהיה בעלת זיקה , בחברה דש החברה רואה בחיוב את השקעתה של מיטבדירקטוריון  .12.1

 .תה של החברהאסטרטגית לתחום פעילו



כמשקיע אסטרטגי שיש ביכולתו לתרום  דש החברה רואה במיטב דירקטוריון .12.2

ר דירקטוריון החברה כי להשלמת העסקה שוא ובס, כמו כן .לפעילותה של החברה

עשויה  ,בחברהמשמעותית מיות לבעלת  דש ובתוך כך הפיכת מיטב, הסכם ההשקעה

 .  להיות השפעה חיובית על מויטין החברה

כי תמורת ההקצאה שתתקבל במסגרת הסכם ההשקעה סבור החברה דירקטוריון  .12.3

  .של החברה ולצמיחתה תסייע להרחבת פעילות החברה בתחום העיסוק

 .משקף שווי הוגן לחברה אשר מצא בטווח של הערכת השוויהמחיר למיה בהקצאה  .12.4

תחולה  מיות המוצעותהבידיעה כי על  ,בין היתר ,למיה בהקצאה קבע המחיר .12.5

  .מגבלות על מכירה חוזרת בבורסה

 שמות הדירקטורים שהשתתפו בהחלטת הדירקטוריון  .13

השתתפו , בה אושרה התקשרות המוצעת פה אחד 2015באוגוסט  13בהחלטת הדירקטוריון מיום 

לירון , יר בורשטיין, )ל"מכ(מיכה אבי , אלי וורטמן, אורלי ירקוי, )ר"יו(אילון פחס : ה"ה

 .)צית"דח(תהילה ביו , )צ"דח(רמי אטין , )צ"דח(רון בדי , )צ"דח( אוחה

 מועד הקצאת המיות ליצע .14

יהיה בסמוך לאחר מועד השלמת כל התאים המתלים , מועד הקצאת המיות מוצעות ליצע

ובכלל זה אישור האסיפה , לעיל 4.4 בסעיפים  מפורטים שהמרכזיים שבהם, ההשקעהשבהסכם 

למסחר לרישום ואישורה של הבורסה  על פי דוח זההכללית של בעלי המיות של החברה המזומת 

  .של המיות המוקצות

 זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המיות של החברה .15

 הרוב הדרש לאישור ההחלטות שעל סדר היום .15.1

, לחוק החברות 274היו כאמור בסעיף  הקצאת המיות המוקצותהרוב הדרש לאישור 

 .רוב רגיל של הוכחים והמצביעים באסיפה

 המועד הקובע .15.2

כאמור , המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מיה לעיין הזכות להצביע באסיפה הכללית

היו סוף יום המסחר בבורסה , לתקות ההצבעה 3ובתקה  לחוק החברות 182 בסעיף

אם לא "). המועד הקובע(" 2015 אוגוסטב 20 מ שיחול ביום"אביב בע- ליירות ערך בתל

אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד , יתקיים מסחר במועד הקובע

  .זה

 מיין חוקי .15.3

 מכלל 25% לפחות ביחד המייצגים או המחזיקים מיות בעלי שי, החברה תקון פי -על

 כתב באמצעות או כוח מיופה מצעותבא או בעצמם הוכחים, שבחברה קולות ההצבעה

 כח לא. הכללית האסיפה של לפתיחתה חוקי מיין מהווים, והזכאים להצביע, הצבעה

 ולאותו שעה לאותה, יום לאותו, אחד בשבוע תידחה האסיפה, חוקי מיין באסיפה

 אם. יקבע שהדירקטוריון כפי אחרת ליום ושעה או, ")הדחית האסיפה מועד(" מקום

 אזי, האסיפה פתיחת שעה ממועד חצי כעבור חוקי מיין יימצא לא הדחית באסיפה



, להצביע והזכאים ,כוח מיופה באמצעות או בעצמם הוכחים, מיות בעלי שי יהוו

 .חוקי מיין

 אפשרות להוספת ושאים לסדר היום .15.4

 שלו אחוז לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה, בעל מיה אחד או יותר .15.4.1

יש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות סעיף ראשי להג, הכללית

 20לחוק החברות לכלול ושא בסדר היום של האסיפה וזאת עד ליום ) ב(66

 .2015באוגוסט 

ר היום כאמור דמצא דירקטוריון החברה כי ושא שהתבקש להכלילו בס .15.4.2

תפרסם החברה , באסיפה הכללית יות דוןם להילעיל מתא 15.4.1 בסעיף 

סדר יום וכתב הצבעה מעודכים ) להלן 15.5 כהגדרתו בסעיף (באתר ההפצה 

  .2015באוגוסט  27וזאת עד ליום 

  הצבעה אלקטרוית והודעות עמדה, כתב הצבעה .15.5

באופן אישי על ידי שלוח או לעיל רטות בעלי המיות רשאים להצביע בהחלטות המפו

ההצבעה בכתב תיעשה על גבי חלקו השי של ). כמפורט להלן(באמצעות כתב הצבעה 

 .כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה

ח או העתק מאושר על ידי וטריון יש להפקיד וי כייפו, כתב מיוי של שלוח להצבעה

ר "רשאי יו, ואולם; בוע לאסיפהשעות לפי המועד הק 48במשרדי החברה לפחות 

תאגיד יצביע באמצעות ציגיו שימוו . האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי אסיפה כלשהי

  .על ידי מסמך שייחתם כדין על ידי התאגיד

אתר ההפצה של רשות יירות ערך ואתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך  כתובות

אתר ההפצה של  -  עה והודעות העמדהבהם וסח כתבי ההצב ןישמצומ "אביב בע- בתל

אתר האיטרט של הבורסה ליירות ערך  ,www.magna.isa.gov.il: רשות יירות ערך

  .www.maya.tase.co.il :מ"אביב בע- בתל

קישורית לוסח כתב ההצבעה וכתבי , ר אלקטרויבדוא, בלא תמורה, חבר בורסה ישלח

לכל בעל מיות שאיו רשום במרשם , באתר ההפצה של הרשות ליירות ערך, העמדה

הודיע בעל  כן אםאלא , בעלי המיות ואשר מיותיו רשומות אצל אותו חבר הבורסה

ך מסוים ובלבד שההודעה יתה לגבי חשבון יירות ער, מעויין בכך איוהמיות כי 

  . ובמועד קודם למועד הקובע

מיות רשאי לפות ישירות לחברה ולקבל ממה את וסח כתב ההצבעה והודעות  בעל

 .העמדה

בעל מיות שלזכותו רשומה מיה אצל חבר בורסה ואותה מיה כללת בין המיות 

, המעויין להצביע באסיפה, שם החברה לרישומים- הרשומות במרשם בעלי המיות על

בעל מיות לא רשום ימציא לחברה . יידרש להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה

בדבר בעלותו במיה , אישור אות מאת חבר הבורסה שאצלו רשומה זכותו למיה

הוכחת בעלות במיה לצורך (בהתאם לוסח הקבוע בתקות החברות , במועד הקובע

, בעל מיה"). חת בעלות במיהתקות הוכ(" 2000- ס"התש, )הצבעה באסיפה הכללית

, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מיותיו



. אם ביקש זאת, בסיף של חבר הבורסה או בדואר אל מעו תמורת דמי משלוח בלבד

  .בקשה לעיין זה תיתן מראש לחשבון יירות ערך מסוים

מסר אלקטרוי מאושר לפי , בעלות במיהא לתקות הוכחת 4להוראות תקה  בהתאם

שעייו תוי המשתמשים במערכת ההצבעה , לחוק יירות ערך 5יא44סעיף 

  .דיו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מיות הכלל בו -האלקטרוית 

לפי  ימים 10ו עד יהאחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מיות לחברה ה המועד

, תמציא לרשות יירות ערך ולבורסה את וסח הודעת העמדההחברה . מועד האסיפה

החברה רשאית להמציא . לא יאוחר מיום אחד לאחר שבעל מיות המציאו לחברה

לרשות יירות ערך ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון כאמור 

  .פי מועד האסיפהלימים  5עד , לחוק החברות) ג(88בסעיף 

 .עה והודעת עמדה תתבצעה במסירה ביד או באמצעות דואר רשוםמסירת כתב הצב

שלו אחוז אחד לפחות , אחד או יותר, בעל מיה, לחוק החברות) ב(66בהתאם לסעיף 

רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא בסדר , מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית

. ה הכלליתובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפ, היום של האסיפה הכללית

הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה (בהתאם לתקות החברות 

לחוק החברות ) ב(66בקשה לפי סעיף , 2000-ס"תש, )ציבורית והוספת ושא לסדר היום

קיימת , ככל שהוגשה בקשה כאמור. ימים לאחר זימון האסיפה 7תומצא לחברה עד 

אסיפה ופרטיהם יופיעו באתר ההפצה של אפשרות כי ושאים יתווספו לסדר יום ה

 .רשות יירות ערך

יש להמציא ) כמפורט בכתב ההצבעה(את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו 

היו " מועד ההמצאה"לעיין זה  .שעות לפי מועד כיוס האסיפה 4למשרדי החברה עד 

  . רההמועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי החב

ככל שבעל מיה יצביע ביותר , לחוק החברות) ד(83יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 

הצבעה של בעל מיה בעצמו או , לעיין זה. תימה הצבעתו המאוחרת, מדרך אחת

  . באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה

ההחלטה  קשר עםבעל מיות רשאי להצביע באסיפה הכללית ב, בוסף לאמרו לעיל

באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת , בעיין הקצאת המיות המוקצות

מערכת ההצבעה ("כהגדרתה בתקות ההצבעה בכתב , ההצבעה האלקטרוית

  "). האלקטרוית

בורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרוית רשימה ובה הפרטים הדרשים לפי החבר 

לגבי כל אחד מבעלי המיות הלא רשומים , רךלחוק יירות ע) 3)(א(יא44סעיף 

, ")רשימת הזכאים להצביע במערכת("המחזיקים יירות ערך באמצעותו במועד הקובע 

יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מיות שהעביר לו  לאואולם חבר בורסה 

ימת הודעה כי איו מעויין להשתתף ברש, בצהריים של המועד הקובע 12:00עד השעה 

  . לתקות הצבעה בכתב) ד(13לפי תקה , הזכאים להצביע במערכת

בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה , חבר הבורסה יעביר

אישור מסירת ("האלקטרוית על קבלה תקיה של רשימת הזכאים להצביע במערכת 

, במערכת לכל אחד מבעלי המיות המויים ברשימת הזכאים להצביע, ")הרשימה

ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרויים או באמצעות מערכות 



את הפרטים הדרשים לשם הצבעה במערכת , התקשרות המקושרות למחשב הבורסה

  . ההצבעה האלקטרוית

כיסה למערכת ההצבעה האלקטרוית תשעה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון 

אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר , וקוד גישה) שותףבחשבון מ, או אחד מבעליו(

  .הבורסה

רשאי לציין את אופן הצבעתו , בעל מיות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת

הצבעה באמצעות . ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוית

 6-מה ועד למערכת ההצבעה האלקטרוית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשי

ותהיה יתת לשיוי , ")מועד עילת ההצבעות("שעות לפי מועד כיוס האסיפה 

  .    ולביטול עד למועד עילת המערכת

יוכל בעל המיות להצביע ביחס לושא , עם הכיסה למערכת ההצבעה האלקטרוית

 לחילופין יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת. שעל סדר יום האסיפה

על מת שיוכל , ללא ציון אופן ההצבעה, לחברה לצורך הוכחת בעלות ביירות הערך

  .להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות מהבק

 סמכות רשות יירות ערך .15.6

רשאית רשות , ימים מיום הגשת דוח זה 21בתוך , לתקות ההצעה 17בהתאם לתקה 

בתוך מועד , להורות לחברה לתת") הרשות("לכך  שהסמיכה דליירות ערך או עוב

וכן להורות , ידיעות ומסמכים בוגע להצעה שוא דוח זה, פירוט, הסבר, שתקבע

, יתה הוראה לתיקון הדוח כאמור. לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע

ימי  3רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה למועד שיחול לא לפי עבור 

החברה תגיש תיקון . ימים ממועד פרסום התיקון לדוח ההצעה 35-מלא יאוחר עסקים ו

על פי הדרך הקבועה בתקות וכן תפרסם מודעה בעיתוים בדרך הקבועה בתקות 

יתה הוראה בדבר דחיית מועד כיוס האסיפה . אם הורתה הרשות אחרתזולת , והכל

  . תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה, הכללית

 גי החברה לטיפול בדוח מיידי זה היםצי .15.7

ממרכז , עורכי דין -' ד שי מרגלית ממשרד יגאל ארון ושות"ד דיאל מרקוביץ ועו"עו

 .03-6087702: פקס; 03-6087850: טלפון, תל אביב, 1עזריאלי 

 עיון במסמכים .15.8

, )לרבות בכל מסמך הוגע להקצאה(יתן לעיין בוסח המלא של ההחלטות המוצעות 

, מ"רי האיטרט של רשות יירות ערך ושל הבורסה ליירות ערך בתל אביב בעבאת

 תל, )9קומה ( 48 הלוי יהודה ברחובוכן במשרדי החברה , לעיל 15.5 כמפורט בסעיף 

וזאת , 03-565-0100ובתאום מראש בטלפון  9:00-17:00בין השעות ' ה-'בימים א, אביב

  .עד למועד כיוס האסיפה כמפורט לעיל

  ,בברכה

  מ"קבוצת פיסולה בע

  .ל הכספים של החברה"סמכ, הדוח חתם על ידי מר מיכאל שירין



ל הצהרות כשירות של -' נספח א ן ההארכת המועמדים    חברהכהונה בדירקטוריו



  2015 ,אוגוסטב __: תאריך

  לכבוד

  ")החברה("מ "בע פיסולהקבוצת 

  1999- ט"ב לחוק החברות התש224הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הדון

ב לחוק החברות 224לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריי , בחברההואיל ואי מועמד לכהן כדירקטור 

דר 1999- ט"התשאים התי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התכדירקטור בחברתכם כדלקמןכהו:  

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של   .1

  .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלווטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים  .2

  .פירוט יסיוי המקצועי הרלווטי

  מיכה אבי  ):פרטי ומשפחה(שם 

 015718414  :תעודת זהותמספר 

  13.06.1969  :תאריך לידה

  תל אביב, 48יהודה הלוי   :דין - מען להמצאת כתבי בי

  ב"ישראל וארה  :תיות

  לא  :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

 ,חברה בת ,האם עובד של התאגיד

  :ןיחברה קשורה או של בעל עי

  מ"ל של החברה ושל חברת הבת פיסולה בע"מכ

  8.12.2014  :מועד תחילת הכהוה

  :ההשכל

  

  

סיטה העברית ותואר תואר ראשון במשפטים מהאויבר

שי במהל עסקים משותף מאויברסיטת תל אביב 

  NorthWesternואויברסיטת 

התעסקות בחמש השים 

  :האחרוות

רוט יפ; )ום ומשך זמן כהוהמק(

התאגידים שבהם משמש 

  :כדירקטור

  

  .שים אחרוות שש. מ"פיסולה בע - ל "מכ

  . שים אחרוות שש. מ"פיסולה בע - דירקטור 

דירקטור . מ"יזמים צעירים לישראל בע - ר "דירקטור ויו

  .שים האחרוותה ששב

 מאז יואר .מ"ריטה אבי שירותי יעוץ בע - דירקטור 

2011.  

מאז יולי  .מ"דירקטור בפיסולה אשראי מסחרי בע

2015  

דירקטור בלתי /  דירקטור חיצוי

  תלוי

  לא

האם בן משפחה של בעל עין אחר 

  :בתאגיד

  לא

על מומחיות בדירקטור הך האם 

  :  חשבואית ופיסית

  כן

עד  418, 415, 392, 297עד  290עבירות לפי סעיפים ב) 1: (לא הורשעתי בחמש השים האחרוות  .3

לחוק יירות  54- ו) א(53, ד52, ג52ולפי סעיפים , 1977- ז"התשל, לחוק העושין, 428עד  422- ו, 420

, הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדלא קיימת כגדי ) 2( ;1968- ח"התשכ, ערך

  .עבירות מהלים בתאגיד או עבירות של יצול מידע פים, מרמה

לעיל ואשר בית המשפט  3לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשוה בעבירה שאיה מויה בסעיף   .4

וטרם , ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית יחומרתה או סיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

  .עברה תקופת האיסור כאמור



כהן כדירקטור בחברה האוסר עלי ל, לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מהלית  .5

לחוק ) ב(225כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מהלית"- ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

  .החברות

  .סול דין ולא הוכרזתי כפושט רגלפ, קטיןאיי   .6

  .אי מתחייב להודיע לחברה אם יחול שיוי בתאי כשירותי המפורטים לעיל  .7

ירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המיות של ידוע לי כי העמדת כהותי כד  . 8

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיוו של כל , החברה עשית בהסתמך על הצהרתי זו

  .אדם

 

  

  :לראיה באתי על החתום על הצהרה זו  

  מיכה אבי: שם

  __________________: תאריך

 __________________: חתימה



  2015, טאוגוסב 13: תאריך

  לכבוד

  ")החברה("מ "בע פנינסולהקבוצת 

  

  מומחיות חשבונאית ופיננסית :הנדון

  
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור (בהתאם לתקנות החברות 

הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי , )"התקנות: "להלן( 2005- ו"התשס, )בעל כשירות מקצועית

ננסית שלי כחבר אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, טים להלןהמפור

  .דירקטוריון החברה

 . הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .1

האופייניות לענף שבו פועלת החברה וסוגיות בקרה חשבונאית הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות  .2

 .רהולחברות בסדר גודל ומורכבות דומה לזו של החב

 .חובות המוטלות עליוקר וההריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מב .3

וחוק ניירות  1999- ט"התשנ, הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות .4

 .1968- ח"התשכ, ערך

לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט , לצורך קבלת ההחלטה האמורה קורות חיי הרלוונטיים .5

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה מקצועי הרלוונטי ניסיוני ה

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  

___________  

  מיכה אבני

 

 



 5132 ,אוגוסטב 31: תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 אילון פנחס (:פרטי ומשפחה)שם 

 152321913 :תעודת זהותמספר 

 37.17.3191 :תאריך לידה

מגדלי אקרשטיין , 35אבא אבן ' שד, משרדי קרן ויולה :דין -מען להמצאת כתבי בי

D , הרצליה פיתוח, 35קומה 

 גרמניהישראל ו :נתינות

 לא :ת הדירקטוריוןובועדחבר 

, חברה בת ,האם עובד של התאגיד

 :ןיחברה קשורה או של בעל עני

 לא

 0.35.5132 :מועד תחילת הכהונה

 :ההשכל

 

 

  –אקדמאית 

 תואר ראשון בכלכלה

 תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (מקום ומשך זמן כהונה)

ים שבהם משמש התאגיד

 :כדירקטור

 

של קרן השקעות פרייבט אקויטי ויולה  שותף כללי

 .השנים האחרונות 39פרטנרס במהלך 

- דירקטור בחברות הבאות 

 . מ"פנינסולה בע .3

 . מ"ייה ניהול והשקעות בע-ממי .5

 .מ"גלובל דאטה סנטר בע .1

 .מ"פלנוס טכנולוגיות בע .2

 .מ"ארכימדס גלובל בע .2

 .מ"חברה בע( יפי'ג)אלאמ  .9

 .מ"בע( ישראל)פי .י'די אסוסיאטס ג .7

 .מ"חברה בע( יפי'ג) 1וי פי  .0

 .מ"בע( ניהול)חברה  1וי פי  .1

 .מ"ויולה פי אי חברה לניהול בע .31

 .מ"ניהול בע 2ויולה פרטנרס  .33

 .מ"בע( יפי'ג) 5חברת די פרטנרס  .35

 .מ"בע 5112( ניהול) 5חברת די פרטנרס  .31

דירקטור בלתי / דירקטור חיצוני

 תלוי

 לא

ן משפחה של בעל ענין אחר האם ב

 :בתאגיד

 לא

 כןעל מומחיות בדירקטור הנך האם 



 :  חשבונאית ופיננסית

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"התשל, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדלא קיימת כנגדי ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .ניצול מידע פנים עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של, מרמה

לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

וטרם , ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .עברה תקופת האיסור כאמור

האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה , נהליתלא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מ .2

לחוק ( ב)552כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .סול דין ולא הוכרזתי כפושט רגלפ, קטיןאינני  .9

 .אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל .7

כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של ידוע לי  . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 .אדם

 

 

 

 :לראיה באתי על החתום על הצהרה זו  

 אילון פנחס: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה



  2015, אוגוסטב 13: תאריך

  לכבוד

  ")החברה("מ "בע פנינסולהקבוצת 

  

  מומחיות חשבונאית ופיננסית :הנדון

  
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור (בהתאם לתקנות החברות 

הפרטים אודותיי הריני להביא בפניכם את , )"התקנות: "להלן( 2005- ו"התשס, )בעל כשירות מקצועית

ננסית שלי כחבר אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, המפורטים להלן

  .דירקטוריון החברה

 . הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .1

האופייניות לענף שבו פועלת החברה וסוגיות בקרה חשבונאית הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות  .2

 .כבות דומה לזו של החברהולחברות בסדר גודל ומור

 .חובות המוטלות עליוקר וההריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מב .3

וחוק ניירות  1999- ט"התשנ, הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות .4

 .1968- ח"התשכ, ערך

וכן פירוט  לרבות פרטים בדבר השכלתי, לצורך קבלת ההחלטה האמורה קורות חיי הרלוונטיים .5

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה ניסיוני המקצועי הרלוונטי 

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  

___________  

  אילון פנחס

 

 



 5132 ,אוגוסטב 31: תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 אלי וורטמן (:פרטי ומשפחה)שם 

 137112152 :תעודת זהותמספר 

 11.10.3191 :תאריך לידה

 11001מיקוד , קיסריה 321. ד.ת :דין -מען להמצאת כתבי בי

 ב"ישראל וארה :נתינות

 לא :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

ברה ח ,האם עובד של התאגיד

חברה קשורה או של בעל , בת

 :ןיעני

 לא

 0.35.5132 :מועד תחילת הכהונה

 :ההשכל

 

 

 Colombiaבמדעי המדינה מאוניברסיטת תואר ראשון 

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (מקום ומשך זמן כהונה)

התאגידים שבהם משמש 

 :כדירקטור

 

 5119-5135בשנים . מרק קפיטל'בנצ – שותף כללי

 . 5133-5135בשנים . אירון סורס –דירקטור 

 5133-5132בשנים . Njoy –ר "יו

סיפתח ורוח : בתאגידים ללא מטרות רווחדירקטור 

 .חדשה

דירקטור בלתי / דירקטור חיצוני

 תלוי

 לא

האם בן משפחה של בעל ענין 

 :אחר בתאגיד

 לא

על בדירקטור הנך האם 

 :  מומחיות חשבונאית ופיננסית

 כן

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )א הורשעתי בחמש השנים האחרונותל .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"התשל, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדלא קיימת כנגדי ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, המרמ

לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

וטרם , ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .עברה תקופת האיסור כאמור



האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה , לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית .2

לחוק ( ב)552כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .סול דין ולא הוכרזתי כפושט רגלפ, קטיןאינני  .9

 .י בתנאי כשירותי המפורטים לעילאני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינו .7

ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 .אדם

 

 :לראיה באתי על החתום על הצהרה זו  

 אלי וורטמן: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה



  2015, אוגוסטב 13: תאריך

  לכבוד

  ")החברה("מ "בע פנינסולהקבוצת 

  

  מומחיות חשבונאית ופיננסית :הנדון

  
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור (בהתאם לתקנות החברות 

הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי , )"התקנות: "להלן( 2005- ו"התשס, )בעל כשירות מקצועית

ננסית שלי כחבר אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, המפורטים להלן

  .דירקטוריון החברה

 . הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .1

נף שבו פועלת החברה האופייניות לעוסוגיות בקרה חשבונאית הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות  .2

 .ולחברות בסדר גודל ומורכבות דומה לזו של החברה

 .חובות המוטלות עליוקר וההריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מב .3

וחוק ניירות  1999- ט"התשנ, הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות .4

 .1968- ח"התשכ, ערך

לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט , לת ההחלטה האמורהלצורך קב קורות חיי הרלוונטיים .5

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה ניסיוני המקצועי הרלוונטי 

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  

___________  

  אלי וורטמן

 

 



 5132 ,אוגוסטב 31: תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 אורלי ירקוני (:פרטי ומשפחה)שם 

 121992212 :תעודת זהותמספר 

 30.13.3129 :תאריך לידה

 תל אביב, 5דב הוז  :דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  :נתינות

 ועדת מאזן :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

, חברה בת ,האם עובד של התאגיד

 :ןיחברה קשורה או של בעל עני

 לא

 0.35.5132 :מועד תחילת הכהונה

 :ההשכל

 

 

B.sc האוניברסיטה העברית, במתמטיקה 

 אוניברסיטת חיפה, אקטואריה –לימודי תעודה 

 

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (מקום ומשך זמן כהונה)

התאגידים שבהם משמש 

 :כדירקטור

 

 טחים ביטוחמנורה מב -דירקטורית 

 מנורה מבטחים החזקות –דירקטורית 

 אמות השקעות –דירקטורית 

 פלסטו שק –דירקטורית חיצונית 

 ביוקנסל –דירקטורית חיצונית 

 מעיינות טמדא –דירקטורית חיצונית 

דירקטור בלתי / דירקטור חיצוני

 תלוי

 לא

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

 :בתאגיד

 לא

מומחיות  עלבדירקטור הנך האם 

 :  חשבונאית ופיננסית

 כן

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"התשל, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, בית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדהרשעה בלא קיימת כנגדי ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

, בחברה ציבורית יתלשמש כדירקטור הראוי נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .וטרם עברה תקופת האיסור כאמור



בחברה  יתהאוסר עלי לכהן כדירקטור, לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית .2

לחוק ( ב)552כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .רגל תדין ולא הוכרזתי כפושט תסולפ, נהקטיאינני  .9

 .להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל תאני מתחייב .7

ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטורית בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 .אדם

 

 

 

 :על החתום על הצהרה זולראיה באתי   

 אורלי ירקוני: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה



  2015, אוגוסטב 13: תאריך

  לכבוד

  ")החברה("מ "בע פנינסולהקבוצת 

  

  מומחיות חשבונאית ופיננסית :הנדון

  
נסית ולדירקטור תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופינ(בהתאם לתקנות החברות 

הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי , )"התקנות: "להלן( 2005- ו"התשס, )בעל כשירות מקצועית

 תננסית שלי כחבראשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, המפורטים להלן

  .דירקטוריון החברה

 . מומחיות חשבונאית ופיננסית תהריני בעל .1

האופייניות לענף שבו פועלת וסוגיות בקרה חשבונאית גיות חשבונאיות בסו ההריני בקיא .2

 .החברה ולחברות בסדר גודל ומורכבות דומה לזו של החברה

 .חובות המוטלות עליוקר והבתפקידיו של רואה חשבון מב ההריני בקיא .3

וחוק  1999- ט"התשנ, באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות ההריני בקיא .4

 .1968- ח"התשכ, ירות ערךני

לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט , לצורך קבלת ההחלטה האמורה קורות חיי הרלוונטיים .5

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה ניסיוני המקצועי הרלוונטי 

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  

___________  

  אורלי ירקוני

 

 



 5132 ,אוגוסטב 31: תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 לביא-רחלי גוז (:פרטי ומשפחה)שם 

 52193370 :תעודת זהותמספר 

 51.31.3190 :תאריך לידה

 גבעתיים 02/21דרך יצחק רבין  :דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  :נתינות

 מאזןועדת ביקורת וועדת , ועדת תגמול :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

, חברה בת ,האם עובד של התאגיד

 :ןיחברה קשורה או של בעל עני

 לא

 0.35.5132 :מועד תחילת הכהונה

 :ההשכל

 

 

 אוניברסיטת תל אביב –תואר ראשון בכלכלה 

 אוניברסיטת תל אביב –תואר ראשון בחשבונאות

 אוניברסיטת תל אביב –תואר ראשון במשפטים

 אילן-אוניברסיטת בר –תואר שני במשפטים

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (מקום ומשך זמן כהונה)

התאגידים שבהם משמש 

 :כדירקטור

 

פולק , עמית ד"עומשרד  – בתחום המיסוי שותפה

 . 'מטלון ושות

רוטשילד ניהול -אדמונד דה –דירקטורית חיצונית 

 מ"קרנות נאמנות בע

דירקטור בלתי / דירקטור חיצוני

 תלוי

 יהתלו-בלתי

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

 :בתאגיד

 לא

על מומחיות בדירקטור הנך האם 

 :  חשבונאית ופיננסית

 כן

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"התשל, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדלא קיימת כנגדי ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

, בחברה ציבורית יתלשמש כדירקטור הראוי נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .וטרם עברה תקופת האיסור כאמור



בחברה  יתהאוסר עלי לכהן כדירקטור, לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית .2

לחוק ( ב)552יף כהגדרתם בסע, "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .רגל תדין ולא הוכרזתי כפושט תסולפ, נהקטיאינני  .9

 .להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל תאני מתחייב .7

בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  יתידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , זו החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי

 .אדם

 

 

 :לראיה באתי על החתום על הצהרה זו  

 לביא-רחלי גוז: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה



  2015, אוגוסטב 13: תאריך

  לכבוד

  ")החברה("מ "בע פנינסולהקבוצת 

  

  תמומחיות חשבונאית ופיננסי :הנדון

  
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור (בהתאם לתקנות החברות 

הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי , )"התקנות: "להלן( 2005- ו"התשס, )בעל כשירות מקצועית

 תננסית שלי כחבראשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, המפורטים להלן

  .דירקטוריון החברה

 . מומחיות חשבונאית ופיננסית תהריני בעל .1

האופייניות לענף שבו פועלת וסוגיות בקרה חשבונאית בסוגיות חשבונאיות  ההריני בקיא .2

 .החברה ולחברות בסדר גודל ומורכבות דומה לזו של החברה

 .חובות המוטלות עליוקר והבתפקידיו של רואה חשבון מב ההריני בקיא .3

וחוק  1999- ט"התשנ, באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות הקיאהריני ב .4

 .1968- ח"התשכ, ניירות ערך

לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט , לצורך קבלת ההחלטה האמורה קורות חיי הרלוונטיים .5

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה ניסיוני המקצועי הרלוונטי 

  

  

  

  

  ,בברכה

  

  

___________  

  לביא- רחלי גוז

 

 



 5132 ,אוגוסטב 31: תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 ניר ברונשטיין (:פרטי ומשפחה)שם 

 150123102 :תעודת זהותמספר 

 55.35.3171 :תאריך לידה

 9230315מיקוד . תל אביב, קרית עתידים, 20521. ד.ת :דין -מען להמצאת כתבי בי

 ישראל  :נתינות

 לא :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

, חברה בת ,ובד של התאגידהאם ע

 :ןיחברה קשורה או של בעל עני

 לא

 31.35.5132 :מועד תחילת הכהונה

 :ההשכל

 

 

  –תיכונית 

Senior Executive Program – The London 

Business School 

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (מקום ומשך זמן כהונה)

התאגידים שבהם משמש 

 :כדירקטור

 

 .ל פועלים שוקי הון"נשיא ומנכלשעבר 

 .ב"ר פועלים סקיוריטיס בארה"לשעבר יו

 לשעבר דירקטור מטעם בנק הפועלים במספר תאגידים

 .מ"דירקטור פנינסולה בע

 .'כנפיים של קרמבו'ר הועד המנהל "יו

דירקטור בלתי / דירקטור חיצוני

 תלוי

 לא

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

 :בתאגיד

 לא

על מומחיות בדירקטור הנך האם 

 :  חשבונאית ופיננסית

 כן

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"התשל, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדגדי לא קיימת כנ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

וטרם , ציבוריתראוי לשמש כדירקטור בחברה  נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .עברה תקופת האיסור כאמור



האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה , לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית .2

לחוק ( ב)552כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .לסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגפ, קטיןאינני  .9

 .אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל .7

ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 .אדם

 

 :החתום על הצהרה זולראיה באתי על   

 ניר ברונשטיין: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה



ן החברהפרטים אודות  - ' נספח ב המועמדים לכהונה בדירקטוריו



  

  אילן רביב  ):פרטי ומשפחה(שם 

 068493931  :מספר תעודת זהות

  12.01.1962  :תאריך לידה

  רמת השרון, 29בוסתנאי   :דין - מען להמצאת כתבי בי

  אזרחות ישראלית  :נתינות

  לא  :חבר בועדות הדירקטוריון

  

, חברה בת ,דהאם עובד של התאגי

  :ןיחברה קשורה או של בעל עני

  .מ"ל מיטב דש השקעות בע"מנכ

  עם השלמת העסקה   :מועד תחילת הכהונה

, בוגר תואר בכלכלה מאוניברסיטת אטנאו דה מנילה  :ההשכל

-Imperial Collegeמוסמך חקר ביצועים ב; פיליפינים

University of London   

התעסקות בחמש השנים 

  :האחרונות

רוט יפ; )מקום ומשך זמן כהונה(

התאגידים שבהם משמש 

  :כדירקטור

ל מיטב דש "מנכ, מ"ל מיטב דש השקעות בע"מכהן כמנכ

ל מיטב בית "כיהן כמנכ, מ"ניירות ערך והשקעות בע

  . מ"ל יובנק בע"כיהן כמנכ, מ"השקעות בע

מיטב דש שווקים : מכהן כדירקטור בחברות הבאות

מילניום בית , מ"פיטס בעמיטב דש בנ, מ"גלובליים בע

דש , מ"דש איפקס מיזוגים ורכישות בע, מ"השקעות בע

. א.דש איפקס החזקות ד, מ"איפקס טכנולוגיות בע

בפירוק (מ "איפקס ייעוץ אסטרטגי בע, מ"בע) 1982(

ברגר - דור, )בפירוק מרצון(אמרלד מנהל כללי , )מרצון

בפירוק (מ "מוטבים בע. ד.מ, )בפירוק מרצון(חתמים 

  ). מרצון

דירקטור בלתי / דירקטור חיצוני 

  תלוי

  לא

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

  :בתאגיד

  לא

על מומחיות בדירקטור הנך האם 

  :  חשבונאית ופיננסית

  כן

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  אבנר סטפק  ):פרטי ומשפחה(שם 

 027378058  :מספר תעודת זהות

  21.10.1974  :תאריך לידה

  שדה ורבורג 32דרך ההדרים   :דין - מען להמצאת כתבי בי

  אזרחות ישראלית  :נתינות

  לא   :חבר בועדות הדירקטוריון

, חברה בת ,האם עובד של התאגיד

  :ןיחברה קשורה או של בעל עני

  מ"ר דירקטוריון במיטב דש השקעות בע"סגן יו

  מועד השלמת העסקה  :מועד תחילת הכהונה

מוסמך ; אביב תל תאוניברסיט, בוגר ניהול תקשורת  :ההשכל

MBA אוניברסיטת תל אביב ו, במנהל עסקים - 

Northwestern 

התעסקות בחמש השנים 

  :האחרונות

רוט יפ; )מקום ומשך זמן כהונה(

התאגידים שבהם משמש 

  :כדירקטור

מיטב דש , מ"כדירקטור במכללת מיטב דש בע כיהן

מיטב דש ניירות ערך , מ"סוכנות לביטוח פנסיוני בע

במיטב התחייבות דולרית סחירה  ,מ"והשקעות בע

, מ"במיטב מטבעות בע, מ"במיטב רבעוני בע, מ"בע

במארס , מ"במיטב שקל בע, מ"בע 2בפיקס איי 

, מ"במיטב מדדים בע, מ"אסטרטגיות אבסלוט ריטרן בע

, מ"בע) חברה בת( 2בפיקס איי , מ"יורו בע 2בפיקס איי 

רות בפיקס סלי אג, מ"בע) חברה בת(יורו  2בפיקס איי 

בישיר בית , מ"במיטב שווקים פיננסים בע, מ"חוב בע

) טי.סי.אנ(בנטליין טכנולוגיות תקשורת , מ"השקעות בע

במיטב דש ניהול , מ"בווליו מיזוגים ורכישות בע, מ"בע

בדש איפקס , מ"באבנץ השקעות בע, מ"סיכונים בע

שיקוף ודירוג  –מידות , מ"מיזוגים ורכישות בע

חבר בועד המנהל של המרכז , )צ"חל(מ "רים בע"מלכ

, מרכז קנדה במטולה - הלאומי לספורט החורף בישראל

אגודה לקידום קטינים  –ע "חבר בועד המנהל של אלי

ר דירקטוריון מיטב בית "סגן יו, עיוורים ולקויי ראייה

  .מ"ל מיטב בית השקעות בע"כמנכ, מ"השקעות בע

, מ"כדירקטור באיטורו טריידינג ישראל בע מכהן

 10שירה , מ"החזקות בע) מאיה(ילורמייד טי

מיטב , מ"פליקן מאיה השקעות בע, מ"אסטרטגיות בע

מיטב , מ"החזקות בע 10נטע , מ"הנפקות ופיננסים בע

, מ"ישיר בית השקעות חיתום בע, מ"פיננסיות בע. טכ

אדקו , מ"סוחרים בע 10נטע , מ"מיטב דש בנפיטס בע

ורמות מיחשוב יאה פלטפ'פנג, מ"בע 1993טכנולוגיות 

קמליה קפיטל , מ"מיטב דש יועצי משכנתאות בע, מ"בע

 Etoro, מ"מיטב דש סוכנות לביטוח בע, מ"מרקטס בע

Group Ltd (BVI), Etoro Group Ltd , זיקית



, בנוסף. מ"מיטב דש ניהול תיקים בע, מ"טכנולוגיות בע

  . מכהן כדירקטור במספר חברות בפירוק מרצון

ירקטור בלתי ד/ דירקטור חיצוני 

  תלוי

  לא

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

  :בתאגיד

  לא

על מומחיות בדירקטור הנך האם 

  :  חשבונאית ופיננסית

  כן



ן החברה -' גנספח  נה בדירקטוריו  ההצרות הכשירות של המועמדים לכהו



 5132 ,אוגוסטב 31: תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 אילן רביב (:פרטי ומשפחה)שם 

 190211113 :תעודת זהותמספר 

 35.13.3195 :תאריך לידה

 רמת השרון, 51בוסתנאי  :דין -מען להמצאת כתבי בי

 אזרחות ישראלית :נתינות

 לא :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

 

, תחברה ב ,האם עובד של התאגיד

 :ןיחברה קשורה או של בעל עני

 .מ"ל מיטב דש השקעות בע"מנכ

 עם השלמת העסקה  :מועד תחילת הכהונה

, בוגר תואר בכלכלה מאוניברסיטת אטנאו דה מנילה :ההשכל

-Imperial Collegeמוסמך חקר ביצועים ב; פיליפינים

University of London  

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (זמן כהונה מקום ומשך)

התאגידים שבהם משמש 

 :כדירקטור

ל מיטב דש "מנכ, מ"ל מיטב דש השקעות בע"מנכמכהן כ

ל מיטב בית "מנככיהן כ, מ"ניירות ערך והשקעות בע

  .מ"ל יובנק בע"מנככיהן כ, מ"השקעות בע

מיטב דש שווקים : מכהן כדירקטור בחברות הבאות

מילניום בית , מ"מיטב דש בנפיטס בע, מ"גלובליים בע

דש , מ"דש איפקס מיזוגים ורכישות בע, מ"השקעות בע

. א.דש איפקס החזקות ד, מ"איפקס טכנולוגיות בע

בפירוק )מ "איפקס ייעוץ אסטרטגי בע, מ"בע( 3105)

ברגר -דור, (בפירוק מרצון)אמרלד מנהל כללי , (מרצון

בפירוק )מ "מוטבים בע. ד.מ, (בפירוק מרצון)חתמים 

 (. מרצון

דירקטור בלתי /  דירקטור חיצוני

 תלוי

 לא

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

 :בתאגיד

 לא

על מומחיות בדירקטור הנך האם 

 :  חשבונאית ופיננסית

 כן

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"שלהת, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחדלא קיימת כנגדי ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, מרמה



לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

וטרם , ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .עברה תקופת האיסור כאמור

כהן כדירקטור בחברה האוסר עלי ל, לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית .2

לחוק ( ב)552כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .סול דין ולא הוכרזתי כפושט רגלפ, קטיןאינני  .9

 .אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל .7

ירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של ידוע לי כי העמדת כהונתי כד . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 .אדם

 

 

 :לראיה באתי על החתום על הצהרה זו  

 אילן רביב: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה



 5132, אוגוסטב 31:תאריך

 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית :הנדון

 
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור )בהתאם לתקנות החברות 

הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי , ("התקנות: "להלן) 5112-ו"התשס, (בעל כשירות מקצועית

ננסית שלי כחבר אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, ים להלןהמפורט

 .דירקטוריון החברה

 . הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .3

האופייניות לענף שבו פועלת החברה וסוגיות בקרה חשבונאית הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות  .5

 .הולחברות בסדר גודל ומורכבות דומה לזו של החבר

 .חובות המוטלות עליוקר וההריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מב .1

וחוק ניירות  3111-ט"התשנ, הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות .2

 .3190-ח"התשכ, ערך

לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט , לצורך קבלת ההחלטה האמורה קורות חיי הרלוונטיים .2

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה קצועי הרלוונטי ניסיוני המ

 

 

 

 

 ,בברכה

 

 אילן רביב
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 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 9111-ט"ב לחוק החברות התשנ222הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף : הנדון

ב לחוק החברות 552לסעיף מצהיר בזאת בהתאם הריני , בחברההואיל ואני מועמד לכהן כדירקטור 

 :כדירקטור בחברתכם כדלקמןכהונתי י החוק ל"שים עפכי מתקיימים בי התנאים הנדר 3111-ט"התשנ

יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של  .3

 .לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה, בין היתר, בשים לב, דירקטור בחברה

בדבר השכלתי וכן לרבות פרטים , הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה להלן הפרטים .5

 .פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי

 אבנר סטפק (:פרטי ומשפחה)שם 

 157170120 :תעודת זהותמספר 

 53.31.3172 :תאריך לידה

 שדה ורבורג 15דרך ההדרים  :דין -מען להמצאת כתבי בי

 אזרחות ישראלית :נתינות

  לא :ת הדירקטוריוןוחבר בועד

, ה בתחבר ,האם עובד של התאגיד

 :ןיחברה קשורה או של בעל עני

 מ"במיטב דש השקעות בע יוןדירקטורר "סגן יו

 מועד השלמת העסקה :מועד תחילת הכהונה

מוסמך ; תל אביב תאוניברסיט, בוגר ניהול תקשורת :ההשכל

MBA אוניברסיטת תל אביב ו, במנהל עסקים- 

Northwestern 

התעסקות בחמש השנים 

 :האחרונות

רוט יפ; (ך זמן כהונהמקום ומש)

התאגידים שבהם משמש 

 :כדירקטור

מיטב דש , מ"כדירקטור במכללת מיטב דש בע כיהן

מיטב דש ניירות ערך , מ"סוכנות לביטוח פנסיוני בע

במיטב התחייבות דולרית סחירה , מ"והשקעות בע

, מ"במיטב מטבעות בע, מ"במיטב רבעוני בע, מ"בע

במארס , מ"במיטב שקל בע, מ"בע 5בפיקס איי 

, מ"במיטב מדדים בע, מ"אסטרטגיות אבסלוט ריטרן בע

, מ"בע( חברה בת) 5בפיקס איי , מ"יורו בע 5בפיקס איי 

בפיקס סלי אגרות , מ"בע( חברה בת)יורו  5בפיקס איי 

בישיר בית , מ"במיטב שווקים פיננסים בע, מ"חוב בע

( טי.סי.אנ)בנטליין טכנולוגיות תקשורת , מ"השקעות בע

במיטב דש ניהול , מ"בווליו מיזוגים ורכישות בע, מ"בע

בדש איפקס , מ"באבנץ השקעות בע, מ"סיכונים בע

שיקוף ודירוג  –מידות , מ"מיזוגים ורכישות בע

חבר בועד המנהל של המרכז , (צ"חל)מ "רים בע"מלכ

, מרכז קנדה במטולה -הלאומי לספורט החורף בישראל

לקידום קטינים אגודה  –ע "חבר בועד המנהל של אלי

וריון מיטב בית ר דירקט"סגן יו, עיוורים ולקויי ראייה

 .מ"ל מיטב בית השקעות בע"כמנכ ,מ"השקעות בע

, מ"כדירקטור באיטורו טריידינג ישראל בע מכהן

 31שירה , מ"החזקות בע( מאיה)טיילורמייד 

מיטב , מ"פליקן מאיה השקעות בע, מ"אסטרטגיות בע

מיטב , מ"החזקות בע 31נטע , מ"הנפקות ופיננסים בע



, מ"ישיר בית השקעות חיתום בע, מ"פיננסיות בע. טכ

אדקו , מ"סוחרים בע 31נטע , מ"מיטב דש בנפיטס בע

יאה פלטפורמות מיחשוב 'פנג, מ"בע 3111טכנולוגיות 

קמליה קפיטל , מ"מיטב דש יועצי משכנתאות בע, מ"בע

 Etoro, מ"מיטב דש סוכנות לביטוח בע, מ"מרקטס בע

Group Ltd (BVI), Etoro Group Ltd , זיקית

, בנוסף. מ"מיטב דש ניהול תיקים בע, מ"טכנולוגיות בע

 . מכהן כדירקטור במספר חברות בפירוק מרצון

דירקטור בלתי /  דירקטור חיצוני

 תלוי

 לא

האם בן משפחה של בעל ענין אחר 

 :בתאגיד

 לא

על מומחיות בדירקטור הנך האם 

 :  סיתחשבונאית ופיננ

 כן

עד  230, 232, 115, 517עד  511עבירות לפי סעיפים ב( 3: )לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות .1

לחוק ניירות  22-ו( א)21, ד25, ג25ולפי סעיפים , 3177-ז"התשל, לחוק העונשין, 250עד  255-ו, 251

, בירות שוחדהרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעלא קיימת כנגדי ( 5) ;3190-ח"התשכ, ערך

 .עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים, מרמה

לעיל ואשר בית המשפט  1לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף  .2

וטרם , ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית נניחומרתה או נסיבותיה אי, מפאת מהותהקבע כי 

 .מורעברה תקופת האיסור כא

האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה , לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית .2

לחוק ( ב)552כהגדרתם בסעיף , "ועדת אכיפה מנהלית"-ו" אמצעי אכיפה: "בסעיף זה; ציבורית

 .החברות

 .סול דין ולא הוכרזתי כפושט רגלפ, קטיןאינני  .9

 .חול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעילאני מתחייב להודיע לחברה אם י .7

ידוע לי כי העמדת כהונתי כדירקטור בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של  . 0

וכי הצהרתי זו תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל , החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו

 .אדם

 

 

 :לראיה באתי על החתום על הצהרה זו  

 אבנר סטפק: שם

 __________________: תאריך

 __________________: חתימה
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 לכבוד

 "(החברה)"מ "בע פנינסולהקבוצת 

 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית :הנדון

 
תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור )בהתאם לתקנות החברות 

הריני להביא בפניכם את הפרטים אודותיי , ("התקנות: "להלן) 5112-ו"סהתש, (בעל כשירות מקצועית

ננסית שלי כחבר אשר נדרשים לכם לצורך הערכת המומחיות החשבונאית והפי, המפורטים להלן

 .דירקטוריון החברה

 . הריני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .3

יניות לענף שבו פועלת החברה האופיוסוגיות בקרה חשבונאית הריני בקיא בסוגיות חשבונאיות  .5

 .ולחברות בסדר גודל ומורכבות דומה לזו של החברה

 .חובות המוטלות עליוקר וההריני בקיא בתפקידיו של רואה חשבון מב .1

וחוק ניירות  3111-ט"התשנ, הריני בקיא באופן הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי חוק החברות .2

 .3190-ח"התשכ, ערך

לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט , לצורך קבלת ההחלטה האמורה קורות חיי הרלוונטיים .2

 .מצורפים להצהרתי לעיללשם ביצוע ההערכה ניסיוני המקצועי הרלוונטי 

 

 

 

 

 ,בברכה

 

 אבנר סטפק

 

 

 



ן החברה -' דנספח  ן תקנו  תיקו

  :באופן הבא תקנון החברה יתוקן

 :כדלקמןיהא  ואשר נוסח, א89 ףסעילתקנון החברה  ףיתווס 89 ףסעילאחר  (א)

מהון המניות של החברה או יותר או  12%-כל עוד אין בעל מניות בחברה המחזיק ב א89סעיף " 

או פחות מהון המניות המונפק  51%-שבעל המניות הגדול ביותר בחברה מחזיק ב

בנוסף לכל אישור אחר על פי , בוהנפרע של החברה שינוי תחום הפעילות של החברה יחיי

או יותר מכלל קולות בעלי  91%את אישור האסיפה הכללית של החברה ברוב של , כל דין

בעצמם או ( שנתית או מיוחדת)המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה הכללית 

מבלי להביא בחשבון את , הרשאים להצביע ואשר הצביעו באסיפה, באמצעות ייפוי כוח

 .יםקולות הנמנע

 ".לעסקים האשראי מתן תחום -" תחום הפעילות: "לעניין זה

 :כדלקמןיהא  ואשר נוסח, א11 ףסעילתקנון החברה  ףיתווס 11 ףלאחר סעי (ב)

מהון המניות של החברה או יותר או  12%-כל עוד אין בעל מניות בחברה המחזיק ב א 11סעיף " 

חות מהון המניות המונפק או פ 51%-שבעל המניות הגדול ביותר בחברה מחזיק ב

והנפרע של החברה ההחלטות הבאות בדירקטוריון החברה תהיינה טעונות אישור ברוב 

מהדירקטורים המשתתפים והרשאים להצביע בישיבת  91%מיוחד של לפחות 

החלטה בעניין שינוי מדיניות חלוקת הדיבידנד ( א: )הדירקטוריון הדנה בנושאים שלהלן

 ."ר דירקטוריון החברה"ת יוהחלפ( ב)-ו; של החברה
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  .        , 

 ס,               

.     
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1   

1.1   " 
       "  .      ,

    2014         ,  ,

   (IFRS) .     ,     ,  

     "2014    ,2014-2012,  "     

  2015:  , 

 Q1 2015 2014 2013 2012 ₪אלפי 

         

        25,338      25,943      30,971        8,411  

      25,338      25,943      30,971        8,411  

         

        8,113        7,107        7,689        1,881  

        1,510        1,497        1,871           281  

"       2,462        2,395        1,829           531  

  5,718        19,582      14,944      13,253     ווח גולמי

 68.0% 63.2% 57.6% 52.3% )%(י  

          

        3,801        4,179        4,388           958  

        4,960        5,007        5,651        1,829  

י פחת ולי לפ  2,931        9,543        5,758        4,492       ווח תפ

 34.8% 30.8% 22.2% 17.7%  )%(י 

          

              3,697    

          331           499           321             74  

י מ   2,857        5,525        5,259        4,161       ווח לפ

          

 ) (           693        1,195        2,531           789  

          

י   2,068        2,994        4,064        3,468       ווח 

 24.5% 9.7% 15.7% 13.7% י  )%(
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.  ס      '      

   ,          

        ,       .

 .              

  ,  .         )    (

 .             

           ,   

  .    ,        ,  .

       ,      -   

10%. 

          ס   

      ,   .       

. ס              

"   " "       .   "

 .        )     ( 

   ,  (    ,       ,

 (.       ס       

   .      ) " (   

      "-0.7%-0.6%       .

   " "    "      ,   

.    .            , 

 60%-           ס  

               ,

          ,   .    

     .         

  .      ,       

    2014       66%- ס   

  ,   .        ,    

      ,      ,   .   

 ,   .       ,    

    " "    .     2013  ,

        .      2012-

2014    2015: 
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,    ס           

  .   2014      ,   ,    ,

        ,    .  ס  

         ,   .   

.    , 

        : 

    *2011 2012 2013 2014 2015 Q1 

 ,  ₪19,470  ₪25,338  ₪25,943  ₪30,971  ₪8,412 

     30.1% 2.4% 19.4% 8.6% 

    52.3% 57.6% 63.2% 68.0% 

*       17.7% 22.2% 30.8% 34.8% 
    13.7% 15.7% 9.7% 24.5% 

 ,      ₪3,468  ₪4,064  ₪2,994  ₪2,068 

*              
  

  

72.2%

63.4%66.4%62.6%

10.9%

12.7%9.8%
10.4%

1.4%

1.3%0.6%
0.6%

8.3%
18.8%20.9%15.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012201320142015 Q1
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1.1  
         2014-2013   -31.3.2015: 

` 2013 2014 2015 Q1 

    

 38,476 18,648 9,850 

:       

"    190,665 290,537 299,305 

 402 837 1,258 

     

   229,543 310,022 310,413 

     

"     213 11 

  91 78 94 

  1,117 1,549 1,715 

     

 ,   1,367 1,258 1237 

  478 349 317 

     

    3,053 3,447 3,374 

     

  232,596 313,469 313,787 

     

    

     

  185,277 248,766 249,091 

   224 357 443 

     

    

  1,167 623 523 

   1,673 1,949 2,043 

 1,858 3,312 2,570 

   190,199 255,007 254,670 

     

  190,199 255,007 254,670 

     

 42,397 58,462 59,117 

 

  ס           

        ,    .     

.           ,   .    
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1.1      
              ,

 - ,    ,   . ," "    "   " 

   " " ," "   . "  ,      

. "  , "       ,      ,

,  ס          .       

  ,         2014: 

 2014      

 ,      1,134 ₪ 53 ₪ 291 ₪ 

      0.55% 1.82% 0.63% 

     
 , 112,194 ₪    16,230 ₪ 30,971 ₪ 

  82.91% 77.55% 63.23% 
  )     ( 77.22% 51.20% 30.81% 

  56.54% 36.86% 9.67% 
 

     ,  .         ,

: 

.  ,            

  (      ,   .    

  ,        .)      , "

.    "      

.             

  -200   ,₪  (       

          ,   .)  

,     .          

        ,  .     

.     

.            ,    
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2    
 

    

 .           ,   

:       

 ;   

 ;    

 (    Discounted Cash Flow Method.) 

2.1   
         .        

  ,       ;     

     .    

          ,      

.             ,     

 ,        ,     

.     ,   

  ,            ,

       ,      ,   .

 ,              

 .              

.   

                

          ס     

     .  ,   ,   

 ,           .   

." "   

 .               

,          .    

 ,              

       .     ,    :  ,



 

24 

         ,    

 ,          . 

2.1    
 .     ,           ,

       ,    .    

     . "    ,       

      "  "   .  

2.1      
    Discounted Cash Flow)       )

 "  "    ,       ,   .

  , .           ס   

      ,.        

  ,   ,     ,        

.      ,   ,   

           . 

        ,   ,    

.      ,     

 

             
(DCF)        .    ,  ,-

         ,        . 
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6   

 ,            , . 

 ,               

  .   

           (DCF)   .

 .           

             

  2019-2015           .

 ,           ,   .

   .   ,        

         .      

 .         

6.1         
       ס      .

     .      ,    

(   2015)    , (      .-

22%        )  2014-2010 ,   .

          3%  2017    .

3%  -    ,  .       

.        

     ,       -12.5%  

     .       2014-2013  

       2015 .       ,

       .     ,  

 ,         2018 -11.7%,  

            

  - .         

 .2015     ס 2013 
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    :   ,     

 

 

           ס   .

  .           

  .   )    (      

(      ,1.6%       ,)

     ,  .2015      -

2.8%        ,   .   ,

  ס 2015    2014-2012,     3.5%-

     ,  .        

     ,  .      

.  8.2%-      ס 2015   8.8%-   

      (   2013    ,

 10%         ,     )

.   

 ,    ,      "     ,

 -0.8%       2015 .    ,

     -1.15%     ,2014-2012  .

             ,

  -0.6%   2015  ,-0.4%     (

-  )           

 .        

 

,   2015   62.4%-       ס   .

      -57%      .   

  2014-2012 ,  ,      .

        .     

.     

   

 ₪  2015 Q2-Q4 2016 2017 2018    

              
)' (     368 423 454 470   485 
)' (     334 395 439 462   477 
             

 " 29,086 47,820 52,636 54,337   55,967 

י  י   11.72%   11.75% 12.00% 12.10% 11.60% י  

י י   3.0%   3.5% 7.5% 15.0% 22.1% י 
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,          ס    .

     2015     ,  .

  ,   .          

    ,      ,  ,   

   ,7%       ,2014   (10%  .)

    -3%         .  

,    ס      .       

       -0.1%   -2016 

   (2013      ,2014   )-0.08%  .

    ,           ,

       (  -15%   2015 )

       -3%      .  

   ,        ,    

         . 

,          ס    .

      ,   .2014   ,  ,

(  ס     (     

    ,   .  2015  ,     

    ,       ,-15%  (

 2014   - ,   .)     

     -3%  .   

,   ס     .    ,    

         -37%-34%   ,  .

    ,  .     ,     

  ,     -17%  2012 -34%   

   2014      ,    .2019  

"  ס         "   " 

." 

 ₪ 
 2015 Q2-

Q4 2016 2017 2018    

:         

)  (   7,021 13,042 15,352 16,186   16,711 
י  י  י   3.5%   3.5% 3.5% 3.3% 2.8% י 

י י   י   8.8% 8.8% 8.5% 8.3%   8.2% 

  " 2,675 3,557 4,167 4,624   5,491 
י  י  י   1.15%   1.00% 0.95% 0.90% 1.1% י 

  1,695 2,174 2,193 2,081   1,910 
י  י  י   0.40%   0.45% 0.50% 0.55% 0.7% י 

              

  17,696 29,048 30,924 31,446   31,856 
 56.9%   57.9% 58.8% 60.7% 60.8% י  
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,  ס  .      )   (  

         ,   .  

         ,   .   

.     

   

 ₪ 
 2015 Q2-

Q4 2016 2017 2018    

:         
         

   2,246 3,153 3,310 3,410   3,512 
   377 395 395 370   381 

  499 741 796 836   861 
  "  3,123 4,289 4,501 4,616   4,754 

י י   3.0%   2.5% 5.0% 5.1%   י 

              

   4,670 6,954 7,371 7,739   7,971 
י  3.0%   5.0% 6.0% 7.0%   י 

              
  " 7,792 11,242 11,872 12,355   12,726 

              
   / 9,903 17,806 19,052 19,091   19,130 

 EBITDA 34.0% 37.2% 36.2% 35.1%   34.2%י    

 331 472 500 525   541 

 / 9,572 17,334 18,551 18,566   18,589 
 33.2%   34.2% 35.2% 36.2% 32.9% י 

 

,   ס    .    -26.5% .   

,      ס    .       

            ,  

. 

.    -           

          .   

.           ,    . 

.   -       ,      

 (2019          ,)-3% . 
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. (   WACC) ס        

  - -14%   '  ,   ()'  ,   .

     .       

 

 

 

  

   

 ₪ 
 2015 Q2-

Q4 2016 2017 2018    

  9,572 17,334 18,551 18,566   18,589 
 : -2,537 -4,593 -4,916 -4,920   -4,926 

    7,036 12,740 13,635 13,646   13,663 
 :  

 331 472 500 525   541 
"   : -331 -472 -500 -525   -541 

  ) (  : 0 0 0 0   0 
   7,036 12,740 13,635 13,646   13,663 

           127,936 

  " 7,036 12,740 13,635 13,646   141,599 
  6,921 11,176 10,492 9,211   83,838 
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6.1      

    ,          -121.6 
. "   

        ,        -

       - .    

           

   ס          , 

.       

    ,    (     ,  

 ,         .)        

 ,    ,     .        

  ,            ,  

.   

           ,   

: 

        

  ,   1 9,004,224  ₪0.985 30/11/2016 

    152,555  ₪0.537 31/12/2016 

    690,896  ₪0.985 31/12/2018 

 

  ,    ,  ,           

-2.728   .₪  (     ,       

       ,)        

  -27%. 

               

  , "      ,  ,       

            "  

               .  -395 

 .₪ 
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6.1         (DCF) 

        ,         ,

: 

 ₪  

   121,638 

  : 0 

      : 3,123 

  118,515 

     118,515 

 

       ,      ,  5%/ -  

.     

   ,     ,     
     , "-30  2015 ,   -112.6 
  "  124.4     , "  -118.5  . " 

 
  

       ,     (WACC)    

: 

 ₪   

  118,500 12.0% 13.0% 14.0% 15.0% 16.0% 

"
 

 
 

1.5% 128,400 117,600 108,500 100,700 94,000 

2.0% 133,000 121,300 111,500 103,300 96,200 

2.5% 138,100 125,400 114,900 106,000 98,500 

3.0% 143,800 129,900 118,500 109,000 101,000 

3.5% 150,200 134,900 122,500 112,300 103,700 

4.0% 157,300 140,400 126,900 115,800 106,600 

5.0% 174,700 153,600 137,100 124,000 113,200 
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6.1           
 ,  "           

2014 ,   .      ,       ,   .

        2015   12   ,  .

      ,       ,   

(  "    ,   .    27  2015  ,    )

    117.6  '-127.1      ,-126.3  ( '

   -125.79 .) "   

               ,  

    ,   .         ,

    2015 (VWAP)        .-121.93 

       ,-121.43   .₪      
         (DCF)  ,-2.5%  

.   

 

  ,     ,       ,     

 (2014 .)   ,  -1  2014    ,   

     -105.7   ,₪  - 126.6    "  

-79.5  .₪ 

 

6.2      

             ,

   ," "    "     ,     

    "  "     ,   .   

.           ,     ,  

    ,    , (     "   "  

   2015 ,   ,     .) : 

    

    

    

  (    EBITDA  "   "  )    

    (          

.)   
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 :    ,"   "      
 

  "    ₪   

(   EV) 549,594  

  1,050,056 0.52 

   255,375 2.15 

  110,640 4.97 
 

 (    :      

   , "          )  

   "           .

   " (    " 2015      .)

       , (    2014   

   2015.) 

    : 

  ₪        

  299,305 0.52 156,661 153,539 

   59,117 2.15 127,231 124,109 

  32,852 4.97 163,196 160,073 

 

        ,   ,    :-31 

 2015"  ,          .    

.            

          "-160-124  .₪   ,  

   ,        "   "  

 ,     .            ,  
            . 

               ,   

         .       

  (enterprise value)         ,   

  ,        ,    .   ,

   ,     .)      (   

            ,     

.   
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  ," "     -30  2015: 

  
   

 

FIRST CASH FINL SVCS INC "  2.84 
CASH AMERICA INTL INC "  0.74 
WORLD ACCEPTANCE CORP "  1.64 
ENCORE CAPITAL GROUP INC "  1.76 
DRESDNER FACTORING AG  1.82 
AIRA FACTORING PCL2  1.81 

   1.77 

   1.79 
 

:         ,    ,   

  ₪  
  

 
   

   59,117 1.79 105,524 102,401 

 

      ,         

  ,  .         .     

     ,)  "  (    (EBITDA 

margin)           ,   .    

.    "         

  

                                                 
2       -31  2015. 
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    -' פ
        -CAPM       .

 .       

            ,    

. 

  :    WACC = K ∗ + � + � ∗ �+ � ∗ 1 −  K = + � ∗  � + �  

 

         ,       ,

,       ס   .        

      (Ke). 

: 

    

26.5%  3  T 

2.61%   4  Rf 

6.86% 

      

 5 

Rp 

0.56     6   β 

14.00%      Ke 

7.55%   7 SSP 

100%       S / (S + B) 

 

        - 14%. 
  

                                                 
3
      . 

4
    )" "(     "     -10   , "     "  ,- 

30  2015 
5
     '  '    :-  ,     , 2015. 

6
    "             ." "   

 "     100     ,2015   ,. 
7        ,     Duff & Phelps (2014 )     

        , "     1926-2013. 
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     -' פ
:     ,         

   

 ₪ 
 2015 Q2-

Q4 2016 2017 2018    

             
 29,086 47,820 52,636 54,337   55,967 

י י   3.0%   3.5% 7.5% 15.0%   י 

              
  11,390 18,772 21,713 22,891   24,111 

              

  17,696 29,048 30,924 31,446   31,856 
 56.92%   57.87% 58.75% 60.74% 60.8% י  

              
   3,123 4,289 4,501 4,616   4,754 

             

   4,670 6,954 7,371 7,739   7,971 
              

  " 7,792 11,242 11,872 12,355   12,726 
              

   / 9,903 17,806 19,052 19,091   19,130 
 EBITDA 34.0% 37.2% 36.2% 35.1%   34.2%י    

 331 472 500 525   541 

 / 9,572 17,334 18,551 18,566   18,589 
 33.2%   34.2% 35.2% 36.2% 32.9% י 

 

 

  



 

37 

    -' פ
 

  ,        "     

            ,  

(IFRS(    ,)US GAAP  ,    )

       .        

.   

 

      .       "    

     (MBA)      - .

  ,             

    ,  ,     ס   

   ,   . "      -.  
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