
 

 

 

     
 

 בע"מ ט אנרגיה מתחדשתיאנלי
 ()"החברה" 

 

 מדף תשקיף
 

תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק מניות, אגרות חוב, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים  מכח
 ערך וניירות החברה למניות להמרה הניתנות חוב לאגרותו אאגרות חוב ללמימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש 

 "(. הערך ניירות)" מסחריים

 ניירות חוק)" 1968 -"ח תשכ, ערך ניירות לחוקא 23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה, זה מדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת
 והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות, הצעה לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף הצעת דוחות באמצעות"(, ערך

"(, כפי הבורסה"מ )"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה והנחיות לתקנון ובהתאם דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות
 שיהיו באותה עת.  

 ;התפתחות ושינויי רגולציה החלה על תחום הפעילות: )א( להלן יובאו תמצית גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה
לפרטים אודות גורמי סיכון  .; עלויות וזמינות חומרי גלםואנרגיה בכלליקטים לאנרגיה מתחדשת ( תחרות מצד יזמי ומקימי פרוב)

, כפי שפורסם על ידי החברה 2015 לשנת התקופתי בדוח התאגיד עסקי תיאור בפרק 21 סעיף ראו ,נוספים בעלי השפעה על החברה
, 2016-01-036012 -ו 2016-01-023025)מספרי אסמכתאות:  2016במאי  28ועודכן בדוח משלים ביום  2016במרס  31ביום 

 .בהתאמה(

 התקופתי בדוח התאגיד עסקי תיאור בפרק 3אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד, ראו סעיף  לפרטים
 . 2015 לשנת

. 1970-התש"ל ,ומיידיים(ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5למועד התשקיף, החבר הנה "תאגיד קטן", כמשמעותו בתקנה 
 להלן. 5.3לפרטים אודות ההקלות לתאגיד קטן שהחליט דירקטוריון  החברה לאמץ, ראו סעיף 

ובאתר הבורסה לניירות ערך  www.magna.isa.gov.ilבאתר רשות ניירות ערך בכתובת  זה מדף ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף
 .www.tase.co.ilבכתובת 
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 בע"מ אנלייט אנרגיה מתחדשת

 )"החברה"(

 מבוא - 1פרק 

 הגדרות .1.1

 :בצידם המופיעה המשמעות הבאים למונחים תהא זה בתשקיף

 "מ.בעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה -" הבורסה"

 לשנת החברה של התקופתי הדוח - "2015 לשנת התקופתי הדוחאו " "התקופתי הדוח"

במאי  28ועודכן בדוח משלים ביום  2015 במרץ 31ידי החברה ביום -, אשר פורסם על2015

 ., בהתאמה(2016-01-036012-ו 2016-01-023025)מספרי אסמכתאות:  2016

ידי -, אשר פורסם על2014 לשנת החברה של התקופתי הדוח -" 2014 לשנת התקופתי הדוח"

 (.2015-01-068308:  אסמכתא)מספר  2015 במרץ 31החברה ביום 

 אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ.  -" החברה"

 . 1999 -"ט התשנ, החברות חוק -" החברות חוק"

 .1968 -"ח התשכ, ערך ניירות חוק -" ערך ניירות חוק"

 .2016 במאי 31  -" התשקיף מועד"

 .1983 -"ג התשמ[, חדש]נוסח  החברות פקודת -" החברות פקודת"

 [.חדש]נוסח  הכנסה מס פקודת -" הכנסה מס פקודת"

 כללי .1.2

 פקודתפי -על, כחברה פרטית מוגבלת במניות, 1981 מרץב 13ביום  בישראלהתאגדה  החברה

ציבורית  חברהל החברההפכה  1994פברואר  בחודשהחברות, בשם סהר )ניירות ערך( בע"מ. 

שונה שם החברה לסהר  2001באפריל  22הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה. ביום  וניירות

 1 וביום"מ בע טמנטססאינוו סהרשונה שם החברה ל 2003באפריל  1אינווסטק בע"מ, ביום 

למועד התשקיף, החברה מתמחה  נכון .הנוכחישם החברה לשמה  שונה 2010 באוגוסט

לה של מיזמים לייצור חשמל נקי ממקורות אנרגיה בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפע

 מתחדשת.
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 היתרים ואישורים .1.3

שיונות, הדרושים על פי כל דין להצעת יהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר

"(, המדף תשקיף" או "התשקיף)להלן: " ,זה מדף תשקיףעל פי  המוצעיםניירות הערך 

  .המדף תשקיף ולפרסום להנפקתם

התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  אתאין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם 

שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך למהימנותם או לאו אישור 

 .המוצעים על פי תשקיף זה

 יושלמו בו מדף הצעת דוח פי על בפועל לציבור יוצעו זה מדף לתשקיף בהתאם ערך ניירות

 ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש ואשר הצעה לאותה מיוחדים פרטים

", מדףהצעת  תקנות"-ו "מדף הצעת דוח: "להלן) 2005-"והתשס(, ערך ניירות של מדף)הצעת 

 בהתאמה(. 

 של למסחר לרישום העקרוני אישורה את מהבורסה החברה קיבלה, המדף תשקיף במועד

)להלן:  מדף הצעת דוח פי על, שיוצעו ככל, יוצעו ואשר זה בתשקיף הכלולים, הערך ניירות

 "(. העקרוני האישור"

לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או  אישור העקרוניאין לראות באישור 

לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים 

 .מדף הצעת בדוח הערך ניירות יוצעו בו המחיר על או, המדף תשקיף במסגרת

הערך, ורישומם למסחר  ירותינ של למסחר לרישום אישור מהווה אינו העקרוני האישור מתן

 .מדף הצעת דוח פי על למסחר ערך ניירותיהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום 

 על למסחרהערך  ניירותהתחייבות למתן אישור לרישום  משוםהאישור העקרוני  מתןב אין

 הצעת דוחפי  עלערך למסחר  ניירות. על אישור בקשה לרישום דוח הצעת מדף כאמור פי

כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה  ,יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו מדף

 .כאמור המדף הצעת דוחלרישום על פי 

  ועודפים קרנות, הון מניות .1.4

ש"ח ערך נקוב כל אחת  0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות כל מניות החברה הן 

 הון המניות של החברה, נכון למועד תשקיף זה, הוא כדלקמן:  "(.רגילות מניות)"

 בדילול מלאכמות מניות  נפרעהמונפק וההון כמות מניות ב רשוםההון כמות מניות ב

1,246,000,000 359,399,726 401,206,951 
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  כדלקמן:)באלפי ש"ח(, הוא  2015בדצמבר  31הרכב ההון העצמי של החברה ליום 

ש"ח ע"ע  0.01רגילות בנות  הון מניות

 כ"א

3,352 

 130,785 פרמיה על מניות

 24,717  הון נותקר

 3,584  רכיב הוני בגין תמורה מותנית

 18,705 יתרת הפסד

 67,531 זכויות שאינן מקנות שליטה

 248,674 עצמיהון סה"כ 

 שבמחזוראגרות חוב  .1.5

 13לפרטים אודות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושהינן במחזור נכון למועד התשקיף, ראו סעיף 

ועודכן בדוח משלים ביום  2016במרץ  31, כפי שפורסם ביום 2015לשנת  התקופתידוח השל  א'לחלק 

 .להלן 5 במסגרת פרק , הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה2016במאי  28
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 1-ב

 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף - 2 פרק

מבנה וצורה(,  -א לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף 25בהתאם להוראות תקנה 

"(, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת ניירות ערך, תשקיף פרטי תקנות)" 1969-התשכ"ט

על פיהם יוצעו ניירות הצעת מדף  הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי תשקיף, יובאו במסגרת דוחות

בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין ערך לציבור ו

, , כפי שיהיו באותה עתשות ניירות ערךולעמדות סגל ר ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה

 .ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוחות ההצעה כאמור
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 הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה - 3פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה 1.1

מובאות בתשקיף זה על דרך בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה הוראות תקנון החברה 

כפי שפורסם על ידי  שהינו בתוקף במועד התשקיף, ,תקנון ההתאגדות של החברהההפניה ל

 ."(התקנון)להלן: " (2011-01-299019אסמכתא: מספר ) 2011באוקטובר  10החברה ביום 

 פירוט כללי של הוראות התקנון בקשר עם הזכויות הנלוות למניות החברה 1.2

דיבידנד וקת לפירוט הוראות התקנון בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחל 1.2.1

 לתקנון. 12ומניות הטבה ראו סעיף 

 .14לפירוט הוראות התקנון בדבר חילוט מניות ראו סעיף  1.2.2

פירוט הוראות התקנון בדבר כינוס אסיפות כלליות, אופן כינוסן, זכויות לקבלת ל 1.2.1

הודעות על אסיפות בעלי מניות בחברה לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן, המניין 

-11סעיפים ב הנדרש להחלטה בהן ויושב ראש האסיפה ראו החוקי הדרוש בהן והרו

 לתקנון. 18

 .לתקנון 8פירוט הוראות התקנון בדבר הגבלה על העברת מניות ראו סעיף ל 1.2.4

 3או סעיף ר התנאים לשינוי הזכויות הנלוות למניות פירוט הוראות התקנון בדברל 1.2.3

 לתקנון.

  לתקנון. 7ראו סעיף ת מניה ופירוט הוראות התקנון בנוגע לתעוד 1.2.3

 החברהתקנון הוראות נוספות מ 1.1

לתקנות פרטי תשקיף שנקבעו בתקנון החברה  )ד(23להלן יפורטו הסדרים כמפורט בתקנה 

 :לפי חוק החברות

בהתאם לתקנון החברה, רשאית האסיפה הכללית של החברה  - תקנון שינוירוב ל 1.1.1

לקבל החלטות בעניין שינוי התקנון. החלטות האסיפה הכללית העומדות להצבעה 

 יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון. 

החברה לא  ,לעיל 1.1.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  - אפשרות שינוי התקנון הגבלת 1.1.2

לשנות את התקנון או  כותההוראה המגבילה את סמ אחר בהסכםאו  בתקנונהקבעה 

 .מהוראותיוהוראה 
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האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל ליטול סמכויות הנתונות  -העברת סמכויות  1.1.1

לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות למהל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל 

 ק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.לעניין מסוים או לפר

דירקטורים ההדירקטורים בחברה )כולל מספר  - כהונתםותקופת  דירקטורים מינוי 1.1.4

הדירקטורים ימונו באסיפה  שלושה עשרולא יעלה על  מחמישהחיצוניים( לא יפחת ה

יהיה עד לתום האסיפה , השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים

על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים  לאחר מועד המינוי. הבאההשנתית 

באסיפה השנתית כאמור ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שכיהנו בדירקטוריון 

החברה במועד אותה אסיפה שנתית. בכפוף לדרישות חוק החברות דירקטורים 

 וב. שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות ש

חתומה על ידי כל חברי  בהדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם למנות בהחלטה בכת 1.1.3

הדירקטוריון, בכפוף למספר הדירקטורים שיקבע על ידי האסיפה הכללית, חבר נוסף 

לדירקטוריון. בהחלטה רגילה של הדירקטוריון ניתן לבטל מינויו של חבר 

יהיה עד  וז תקנהשל מינויים על פי . תקפם וז תקנהדירקטוריון שמונה על פי הוראות 

 תום האסיפה הכללית הרגילה הבאה. 

התפנתה משרת דירקטור מכל סיבה שהיא, יהיו הדירקטורים המכהנים רשאים  1.1.3

לצרף דירקטור במקומו, ודירקטור כאמור יכהן עד תום התקופה בה היה מכהן 

על מספרם קודמו אלמלא התפנתה משרתו. כל עוד מספר הדירקטורים אינו עולה 

המירבי יהיו הדירקטורים רשאים לצרף דירקטורים נוספים עד למספר המירבי 

 המותר, ותוקף הצירוף עד לאסיפה הכללית הקרובה שבה ימונו דירקטורים.

או באמצעות  ומניות הנוכח בעצמ בעל - ויו"ר האסיפה חוקי באסיפה כללית מנין 1.1.7

שלוח או באמצעות כתב הצבעה )ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה(, 

  . מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מנין חוקי 23%והמחזיקים או המייצגים לפחות 

ין החוקי, תדחה יחלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנ 1.1.8

מקום מבלי שתבוא על כך  אותולאותה השעה ול, לאותו יום בשבוע הבאהאסיפה 

או למועד אחר ו/או למקום אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה הודעה נוספת, 

לעיל כאמור אסיפה נדחית"(. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי "על האסיפה )

כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר 

ם כונסה על פי דרישת בעלי מניות שאז בעל מניות אחד א למעט משתתפים שהוא.

באמצעות כתב הצבעה )ככל שניתן להצביע  אוהנוכח בעצמו או על ידי בא כוח 

 בחברה ההצבעה מזכויות 3% לפחות מייצג או והמחזיקבאמצעות כתב הצבעה( 

 .חוקי מניין יהווה

מינה בכתב דרך קבע או כיו"ר האסיפה הכללית יכהן יו"ר הדירקטוריון או מי שהוא  1.1.9

אם לא מונה יו"ר לדירקטוריון או לא נכח יו"ר הדירקטוריון ולא  לאסיפה מסוימת.
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מינה יו"ר לאסיפה, יהיה יו"ר האסיפה מי שתבחר האסיפה מבין חברי הדירקטוריון 

 מי שתבחר האסיפה מבין המשתתפים.  -הנוכחים ואם לא נוכח דירקטור 

האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב רגיל, אלא אם  החלטות - באסיפה הכללית רוב 1.1.10

לבעל מניה יהיה קול אחד עבור כל מניה שבבעלותו. . 1נקבע רוב אחר בדין או בתקנון

לתקנון  17בדבר זכויות ההצבעה של מניות החברה, ראו סעיף נוספים לפרטים 

  החברה.

דירקטור. החלטות בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל  - בדירקטוריון הצבעה 1.1.11

 ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף.ו בדירקטוריון תתקבלנה ברוב רגיל

 לפטוררשאית לפי תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות, החברה  - פטור תןמ 1.1.12

עקב הפרת שיגרם לה מראש, נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק 

האמור לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש על אף  חובת הזהירות כלפיה.

         דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

שלא לבצע חלוקה  אחר הסכם לפי או בתקנונההתחייבה  לא החברה - חלוקה 1.1.11

 למעט, החברות לחוק השביעי לחלק השני רקבמגבלות נוספות על הוראות הפ

אגרות החוב , '(אלאגרות החוב )סדרה בשטרי הנאמנות  הכלולות ההתחייבויות

לחלק א' לדוח  3כמפורט בהרחבה בסעיף )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ד'( 

 28בדוח משלים מיום כפי שפורסם והעדכון לו  2013התקופתי של החברה לשנת 

 מדיניות בדבר לפרטיםכמו כן, . , הנכלל בתשקיף זה על דרך של הפניה2013במאי 

חברות בנות של  של חלוקה ביצוע על מגבלותלוקת הדיבידנד של החברה ועל ח

כפי שפורסם והעדכון לו  2013התקופתי של החברה לשנת  לדוח 3החברה, ראו סעיף 

 החלטת , הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.2013במאי  28בדוח משלים מיום 

 ידי על תתקבל ותנאיהן אחרת חלוקה כל או הטבה מניות, דיבידנד חלוקת על החברה

 . החברה דירקטוריון

אינו  אשרור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיפים לעיל, הינו תיאור תמציתי תיא

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין  .מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה

ו/או בחוק ניירות הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות 

, או בכל תקנה מכוחם, תגברנה ההוראות האמורות על הוראות 1968-ערך, התשכ"ח

 .התקנון

                                                      
 .בתקנון כאמורלמועד התשקיף, לא נקבע רוב אחר  נכון 1
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   1-ד

 החברההמניות של  הון - 4 פרק

 הון החברהנתונים על  .1.1

 התשקיף פרסום למועד נכון והמונפק הרשום המניות הון 1.1.1

מניות  1,216,000,000 -מחולק ל ש"ח 12,160,000הרשום של החברה הינו הון המניות ה

 "(.רגילות מניות"להלן: ) כל אחת ערך נקוב ח"ש 0.01 בנותרגילות 

 מניות 359,399,726 -, מחולק לש"ח 3,593,997הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו 

 .רגילות

 התשקיף למועד שקדמו השנים בשלוש החברה של הרשום המניות בהון שחלו השינויים 1.1.2

 .שינוי בהון המניות הרשום של החברהבשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל 
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 שקדמו למועד התשקיףהשינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים  1.1.3

  :להלן פירוט שינויים אשר חלו בהון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף

 תמורה מהות הפעולה תאריך
 )ברוטו(

 אלפי ש"ח

 סה"כ הון מניות )במניות( השינוי בהון המניות )במניות(

 המונפק והנפרע הרשום המונפק והנפרע הרשום

 מימוש אופציות על ידי עובד חברה 23.10.2013
 

- - 88,381 1,216,000,000 280,331,199 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( של החברה למניות 29.10.2013
 

- - 278,215 1,216,000,000 280,609,711 

 .28.10.2013הנפקת מניות החברה לציבור על פי דוח הצעת מדף מיום  30.10.2013
 

22,911,120 - 28,277,200 1,216,000,000 308,886,911 

 - מימוש אופציות לא סחירות 31.10.2013

- 

5,100,000 1,216,000,000 311,286,911 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( ומימוש אופציות )לא סחירות( 03.12.2013

- - 

607,561 1,216,000,000 311,891,175 

 למניות רגילות של החברההמרת אגרות חוב )סדרה ד(  01.12.2013

- - 

115,536 1,216,000,000 315,010,011 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 05.12.2013

- - 

55,800 1,216,000,000 315,095,811 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 08.12.2013

- - 

11,181 1,216,000,000 315,109,992 

 מימוש אופציות לא סחירות 02.06.2011

- - 

217,052 1,216,000,000 315,327,011 

 מימוש אופציות לא סחירות 28.09.2011

- - 

78,828 1,216,000,000 315,105,872 

 מימוש אופציות לא סחירות 19.10.2011

- - 

20,227 1,216,000,000 315,126,099 
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 תמורה מהות הפעולה תאריך
 )ברוטו(

 אלפי ש"ח

 סה"כ הון מניות )במניות( השינוי בהון המניות )במניות(

 המונפק והנפרע הרשום המונפק והנפרע הרשום

 מימוש אופציות לא סחירות 25.01.2015

- - 

5,922,536 1,216,000,000 321,318,635 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 19.03.2015

- - 

85,908 1,216,000,000 321,131,513 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 25.01.2015

- - 

280,909 1,216,000,000 321,715,452 

 חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברההמרת אגרות  26.01.2016

- - 

210,000 1,216,000,000 321,925,452 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 28.01.2016

- - 

28,636 1,216,000,000 321,954,088 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 02.02.2016

- - 

15,710,141 1,216,000,000 337,664,229 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 04.02.2016

- - 

13,247,023 1,216,000,000 350,911,252 

 המרת אגרות חוב )סדרה ד( למניות רגילות של החברה 04.02.2016

- - 

8,488,474 1,216,000,000 359,399,726 
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 החברהבניירות הערך של החזקות בעלי עניין  1.1.1

בעלי העניין  בדבר ניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי, לפרטים, למיטב ידיעת החברה 

ראו דיווח מיידי של החברה  בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיףבכירה ונושאי משרה 

האמור בו מובא על דרך  (, אשר2016-01-059770)אסמכתא מספר:  2016, במאי 05מיום 

     ההפניה.

 השליטה בחברה  בעלי 1.1.5

תקשורת -בעלי השליטה בחברה הנם יורוקוםנכון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה, 

שותפות שותפות גבעון השקעות )ג.א.ש.( )להלן: "שאול אלוביץ, "(, יורוקוםבע"מ )להלן: "

גלעד יעבץ, צפריר יואלי ועמית פז, וזאת, בין היתר, מכוח אחזקותיהם בחברה  "(,גבעון

מהון המניות  2.13% -ו 2.72%, 2.77%, 0.64%11.16, %, 30.22% -בהתאמה בכ)מחזיקים 

המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה(, וכן לאור העובדה שבעלי המניות כאמור 

במניות החברה )להלן:  לאחזקותיהםרו בהסכמים המסדירים נושאים שונים בנוגע התקש

 'א לפרק 17.2 סעיף ראואודות הסכם בעלי המניות האמור  לפירוט"(. הסכמי בעלי המניות"

 .2016במאי  28והעדכון לו בדוח משלים מיום  2015לדוח התקופתי לשנת 

 19.65% -בכלמועד תשקיף המדף, מחזיקים בעלי השליטה בחברה )במישרין ובעקיפין(  נכון

 ההצבעה ומזכויות החברה מהון 18.18% -ו החברה של ההצבעה ומזכויות המונפק מההון

 .מלא בדילול

  החברהריכוז נתונים אודות ניירות ערך המירים של  .1.2

 : אופציות לא רשומות למסחר כדלקמן במחזור ותקיימ למועד התשקיף,נכון 

 .)עובדים( ותבלתי סחיר( 3.10) אופציות 3,101,900

 .( בלתי סחירות )עובדים(2.11אופציות ) 18,907,500

לחלק ג'  20לפרטים נוספים בדבר האופציות שהוקצו לעבדי החברה ונושאי המשרה בה ראו באור 

 .2015 לדוח התקופתי לשנת

 הרשומות למסחר מחירי המניות הרגילות .1.3

 2011בינואר  1להלן נתונים של שערי הנעילה, הגבוהים והנמוכים )באגורות( של מניות החברה מיום 

 :1)בערכים נומינליים( ועד סמוך למועד פרסום התשקיף

 הנמוך הנעילה שער הגבוה נעילהה שער שנה
 תאריך )אג'( השער תאריך )אג'( השער

  29.5.2016- 1.1.2016 81.9 21.2.2016 70.8 1.1.2016 
 31.12.2015- 1.1.2015 80.9 1.1.2015 67 21.8.2015 
 31.12.2011- 1.1.2011 90.7 10.11.2011 75.2 16.12.2011 

 

                                                      
הון או הצעה בדרך של זכויות, ככל שבוצעו כאלה איחוד  ל,והינם בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצו http://www.tase.co.il/ הנתונים לקוחים מאתר הבורסה, שכתובתו 1

 .בחברה
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 התאגיד עסקי תיאור - 5 פרק

 נכללים "(תשקיף פרטי תקנות)" 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט - לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיףב 6ותקנה  א)א(44, (1)א44בהתאם לתקנה  .1.1

 הדיווחים שפרסמה החברה כדלהלן:  ,ההפניהעל דרך  התשקיף זב

א לתקנות 16, ראו דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 2011לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתו של הדוח התקופתי לשנת  

 לתשקיף. 8' לפרק נספח בפרטי תשקיף המובא כ

  החברה שלת קשורות וחברו בת חברות .1.2

  :2011 דצמברב 31להלן פרטים בדבר חברות בנות וקשורות מהותיות של הקבוצה ליום  .1.2.1

מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 

 הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

 )אלפי ש"ח(
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

חברה פרטית אשר הינה  בע"מנכסים  אנלייט
שותף כללי מנהל 

בשותפויות מוגבלות של 
 החברה.

 _ _ _ _ _ _ 100% 100% ( של החברה.100%בעלות מלאה ) ישראל

שירה אחזקות  -אנלייט 
 בע"מ

חברה פרטית אשר הינה 
שותף כללי מנהל 

של בשותפויות מוגבלות 

 _ _ _ _ _ _ 100% 100% ( של החברה.100%בעלות מלאה ) ישראל

                                                      
 .31.12.2011)ב( לדוחות התקופתיים ליום  29לעניין ערבויות שהעניקה החברה, ראה ביאור  1

מועד פרסום 

 הדוח

 נושא הדוח מספר אסמכתא

 .(2016-01-036012)מספר אסמכתא:  2016במאי  28והעדכון לו בדוח משלים מיום  על כלל חלקיו, 2011הדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת  2016-01-023021 31.3.2016

 .2011בדצמבר  31ליום  מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון 2016-01-023049 31.3.2016
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 

 הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

 )אלפי ש"ח(
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

 החברה.

 

  ,אשכול חבצלת - אנלייט
 "(חבצלת" -)להלן ש.מ

שותפות מוגבלת אשר 
באמצעותה מחזיקה 
החברה בזכויות 

 בחלוציות

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (.99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

בשותפות הנה  השותף הכללי
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  ושהינ ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

 

99.9% 0%2 16,083 138,712 1,329 1,103 - - 

 - אשכול חבצלת
 אנלייט ש.מ - חלוציות

 "(חלוציות" -)להלן

 

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
וולטאית בפרויקט 

 11חלוציות בהספק של 
באוגוסט  וואט.-מגה

החלה ההפעלה  2011
 המסחרית של המתקן.

הנן  בחלוציותהחברה  זכויות ישראל
בעקיפין. החברה הנה שותף מוגבל 

חבצלת )בשיעור אחזקה של ב
(, אשר הנה השותף המוגבל 99.9%

)בשיעור אחזקה של  בחלוציות
99.9%.) 

 הינוהשותף הכללי בשותפות 
שירה אחזקות בע"מ  - אנלייט

 נהשה, (0.1%יעור אחזקה של שב)
 .בבעלות מלאה של החברה

 

- - - - - - 120 - 

אנלייט,  - פירות הגולן
 שותפות מוגבלת

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן וולטאית 

. ביולי ואט-מגה 1.1של 

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (.10.8%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

נה בעלות שה, (0.2%אחזקה של 

10.8%
3 

0%4 - 1,832 - - 28 - 

                                                      
 .  ים מהותיים, כגון פירוק השותפותעם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושא .ידי השותף הכללימלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על  2
  שיתופית חקלאית בע"מ )שותף מוגבל(.אגודה -מוחזקים על ידי אחזקות פירות הגולןמהזכויות בהון השותפות  49% 3
 .ים מהותיים, כגון פירוק השותפותעם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושא .ידי השותף הכללימלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על  4
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 

 הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

 )אלפי ש"ח(
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

החלה ההפעלה  2011
 המסחרית של המתקן.

 .מלאה של החברה

אנלייט,  - שדה נחמיה
 שותפות מוגבלת

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן  וולטאית

ואט. -מגה 0.63של 
החלה  2011מאי ב
מסחרית של ההפעלה ה

 המתקן.

חברה הנה שותף מוגבל בשותפות ה ישראל
 (.10.9%אחזקה של )בשיעור  זו

הכללי בשותפות הנה  השותף
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

נה בבעלות שה, (0.2%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

10.9%
5 

0%6 - 1,100 - - 13 - 

אשכול גפן ש.מ  -אנלייט
 "(גפן" -)להלן

שותפות מוגבלת אשר 
באמצעותה מחזיקה 
החברה בזכויות 

 -ברבור -באשכול גפן
 אנלייט ש.מ

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (.99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות נה שה ,(0.1%של אחזקה 
 .מלאה של החברה

99.9% 0%7 408 147 27 - - - 

- ברבור - אשכול גפן
 -)להלן אנלייט ש.מ

 "(ברבור"

 

בעלת רישיון קבוע 
ייצור חשמל באמצעות ל

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן  וולטאית

ואט. -מגה 0.1של 
החלה  2011אפריל ב
מסחרית של הפעלה הה

 .המתקן

 הנן בברבור החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף הנה החברה. בעקיפין

(, 99.9% של אחזקה)בשיעור  בגפן
 בברבור המוגבל השותף הנה אשר

 (.99.9% של אחזקה)בשיעור 

 הנה זו בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהשה, (0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .בבעלות מלאה של החברה

- - - - - - 11 - 

 - - 61 823 16,492 11,038 0%8 99.9%החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראלשותפות מוגבלת אשר אשכול אלה  -אנלייט 

                                                      
 .אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )שותף מוגבל(-ידי אנרגיות שדה נחמיה מהזכויות בהון השותפות מוחזקים על 48.9% 5
 . ים מהותיים, כגון פירוק השותפותעם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושא .ידי השותף הכללימלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על  6
 השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של  7
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 

 הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

 )אלפי ש"ח(
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

באמצעותה מחזיקה  "(אלה" -ש.מ )להלן
החברה בזכויות 

 בכרמים

 (.99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  נהשה ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

 

-כרמים-אשכול אלה
 -)להלן אנלייט ש.מ

 "(כרמים"

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן וולטאית 

. ואט-מגה 1של 
החלה  2013בדצמבר 

ההפעלה המסחרית של 
 המתקן.

 הנן בכרמים החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף הנה החברה. בעקיפין

(, 99.9% של אחזקה)בשיעור  באלה
 בכרמים המוגבל השותף הנה אשר

 (.99.9% של אחזקה)בשיעור 

 הנה זו בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהשה ,(0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .בבעלות מלאה של החברה

 

- - - - - - 82 87 

אשכול ברוש   -אנלייט 
 "(ברוש" -ש.מ )להלן

שותפות מוגבלת אשר 
באמצעותה מחזיקה 

 החברה בזכויות בעידן

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (.99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  נהשה ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

99.9% 0%9 4,971 9,281 391 - - - 

-עידן-ברוש אשכול
 -)להלן אנלייט ש.מ

 "(עידן"

 

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן וולטאית 

. ואט-מגה 3של 

. בעקיפין הנןבעידן  החברה זכויות ישראל
 בברוש מוגבל שותף הנה החברה

 אשר(, 99.9% של אחזקה)בשיעור 
)בשיעור  בעידן המוגבל השותף הנה

 (.99.9% של אחזקה

- - - - - - 71 71 

                                                      
 ות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפ 8
 .מהותיים, כגון פירוק השותפות יםעם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושא .ידי השותף הכלליהניהול בשותפות מוחזקות על  מלוא זכויות 9
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 

 הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

 )אלפי ש"ח(
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

החלה  2013באוקטובר 
ההפעלה המסחרית של 

 המתקן.

 הנה זו בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהשה ,(0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .בבעלות מלאה של החברה

- זית ירוק - אשכול זית
  אנלייט ש.מ

 

 מתקני 12לשותפות 
 סולאריםייצור חשמל 

 –בטכנולוגיה פוטו 
 עד של בהיקף, וולטאית

 .אחת כל ואט קילו 10

 הנן זו בשותפות החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף הנה החברה. בעקיפין

.מ. ש זיתאשכול -אנלייט בשותפות
 אשר(, 99.9% של אחזקה)בשיעור 

 בשותפות המוגבל השותף הנה
)בשיעור  זו בשורה המתוארת

 (. 99.9% של אחזקה

 הנה בשותפות הכללי השותף
"מ בע אחזקות שירה - אנלייט

 נהשה ,(0.1% של אחזקהשיעור ב)
 .בבעלות מלאה של החברה

- - 3,319 (739) 217 187 118 118 

, ורדאשכול  - אנלייט
 -)להלן  מוגבלת שותפות

 "(ורד"

שותפות מוגבלת אשר 
באמצעותה מחזיקה 
החברה בזכויות 

  Noylight -בתלמים וב

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (. 99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  נהשה ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

99.9% 0%10 13,649 (2,130) 893 130 - - 

אנלייט אנרגיה  -תלמים 
 –מתחדשת ש.מ )להלן 

 "(תלמים"

 שותפות מוגבלת אשר
באמצעותה מחזיקה 
ורד בזכויות בתלמי בילו 

החזקה(  100%)
 11%ובמבטחים )

 שיעורי החזקה (

 הנן בתלמים החברה זכויות ישראל
 מוגבל שותף הנה החברה. בעקיפין

(, 99.9% של אחזקה)בשיעור  בורד
 בתלמים המוגבל השותף הנה אשר

 (. 99.9% של אחזקה )בשיעור

הוא תלמים אנלייט  הכללי השותף
 ,(0.1%שיעור אחזקה של ב)בע"מ 

- - 3,018 - 119 418 - - 

                                                      
 .ים מהותיים, כגון פירוק השותפותעם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושא .ידי השותף הכללימלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על  10



 

 1-ו

 

מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 

 הצבעה

הלוואות 
וערבויות 

 )אלפי ש"ח(
1 

השקעות 
)אלפי 
 ש"ח(

 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

 .בבעלות מלאה של החברה נהשה

תלמי בילו אנרגיות 
-ירוקות בע"מ )להלן

 "(תלמי בילו"

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן וולטאית 

. ואט-מגה 10של 
החלה  2013בספטמבר 

ההפעלה המסחרית של 
 המתקן.

 ישראל

 הנןבתלמי בילו  החברה זכויות
 מוגבל שותף הנה החברה. בעקיפין
בתלמים אשר מחזיקה  בעקיפין

בתלמי בילו בשיעור אחזקה של 
100%. 

- - - - - - 109 104 

מבטחים אנרגיות 
 -ירוקות בע"מ )להלן

 "( מבטחים"

בעלת רישיון קבוע 
לייצור חשמל באמצעות 

-טכנולוגיה פוטו
בהספק מותקן וולטאית 

. ביולי ואט-מגה 10של 
החלה ההפעלה  2013

 המסחרית של המתקן.

 ישראל

 הנןבמבטחים  החברה זכויות
 מוגבל שותף הנה החברה. בעקיפין
בתלמים אשר מחזיקה  בעקיפין

במבטחים בשיעור אחזקה של 
11%. 

- - - - - - 491 100 

Noylight S.R.L (Lux 

Holdco) להלן(- 
"Noylight )" 

חברה שבאמצעותה 
מחזיקה החברה בחברת 
Sonnen Systeme 

Italia S.R.L ( Italy) 
 "(סונן" -)להלן

 לוקסמבורג

זכויות החברה בחברה זו הינן  
 -בעקיפין. החברה מחזיקה ב

Noylight  באמצעות ורד בשיעור
 . 11%אחזקה של 

 Noylight 71%-מחזיקה ב 
 13 -מחזיקה בבחברת סונן, ה

מתקנים לייצור אנרגיה סולארית 
בטכנולוגיה פוטו וולטאית, 
המחוברים לרשת החשמל, בהספק 

וואט -מגה 6.7 -של ככולל מותקן 
 .בצפון איטליה

- - - - - - - - 
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
בהון ובזכויות 
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 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

שותפות מוגבלת אשר  אנלייט ש.מ -הדר 
באמצעותה מחזיקה 
החברה בזכויות בורד 
קפריסין )בשיעור 

( 100%החזקה 
ובאנלייט אירלנד 

 (100%)בשיעור החזקה 

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (.99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  נהשה ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

99.9% 0%11 11,122 (17,999) 2,914 1,327 - - 

Enlight Eshkol Vered 

Cyprus Ltd ורד "-)להלן
 "(קפריסין

, אחזקה חברת
 לאחזקת המשמשת

 החברה פעילות
 .באיטליה

 הנןבורד קפריסין  החברה זכויות קפריסין
, אנלייט -הדר  , באמצעות בעקיפין

 .100%ש.מ. בשיעור אחזקה של 

- - - - - - - - 

Meridiana SRL 

 

 המחזיק איטלקי תאגיד
-פוטו מתקנים בשני

קרקעיים  וולטאיים
 2בהספק מותקן של 

 וואט.-מגה

בשיעור פרטית המוחזקת  חברה איטליה
יתרת  .ורד קפריסין 11%של 

האחזקות מפורטות בטבלה בסעיף 
 להלן. 1.2.3

- - - - - - - - 

LD VERT SRL 

 

 המחזיק איטלקי תאגיד
-פוטו מתקנים בשלושה

קרקעיים  וולטאיים
 3בהספק מותקן של 

 וואט.-מגה

בשיעור  פרטית המוחזקת חברה איטליה
 ורד קפריסין. על ידי 80% של

( 20%) בחברה האחזקה יתרת
 Econergyחברת בבעלות מצויה

Italy PV 1 S.p.A. 

 

- - - - - - - - 

Helios1 SRL 

 

 המחזיק איטלקי תאגיד
-פוטו מתקנים בשני

קרקעיים  וולטאיים
 2בהספק מותקן של 

 וואט.-מגה

בשיעור פרטית המוחזקת  חברה איטליה
יתרת  .ורד קפריסין 11%של 

האחזקות מפורטות בטבלה בסעיף 
 להלן. 1.2.3

- - - - - - - - 

                                                      
11
 .ים מהותיים, כגון פירוק השותפותעם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושא .השותף הכלליידי מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על  
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 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

Enlight Energy  

Ireland  Limited 
אנלייט "-)להלן

"(אירלנד  

, אחזקה חברת
 לאחזקת המשמשת

 החברה פעילות
 .אירלנדב

אירלנד  זכויות החברה באנלייט אירלנד
הינן  בעקיפין,באמצעות הדר 
אנלייט, ש.מ בשיעור אחזקה של 

100%. 

אנלייט אירלנד מחזיקה בחברת 
Tullynamoyle Wind Farm 3 

Limited   100%בשיעור של - 
פרויקט לייצור חשמל באמצעות 
טורבינות רוח הנמצא בהליך 

טורבינות בהספק  6הקמה וכולל  
 וואט.-מגה 13.6 -כולל של כ

 

- - - - - - - - 

Tullynamoyle Wind 

Farm 3 Limited 

 100%החברה מחזיקה 
בפרויקט לייצור חשמל 
באמצעות טורבינות רוח 
הנמצא בהליך הקמה 

טורבינות רוח  6וכולל  
 13.6 -בהספק כולל של כ

 וואט.-מגה

 אירלנד

 Tullynamoyle -זכויות החברה ב

Wind Farm 3  ,הינן  בעקיפין
בשיעור באמצעות אנלייט אירלנד 

 .100%אחזקה של 

 

- - - - - - - - 

  אשכול טנא  ש.מ-אנלייט

 

שותפות מוגבלת אשר 
באמצעותה מחזיקה 
החברה בזכויות 

 -שדות -באשכול טנא
–אנלייט ש.מ )להלן 

 "( . שדות-טנא"

נכון למועד התשקיף 
שדות מספר -לטנא

פרויקטים הנמצאים 
פיתוח שונים  בשלבי

 ישראל

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות 
 (. 99.9%)בשיעור אחזקה של  זו

השותף הכללי בשותפות זו הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  נהשה ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

99.9% 0%12 4,119 (1) - - - - 

                                                      
 אחד של השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות. מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה 12
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מדינת  הפעילות עיקר הישותם ש
 התאגדות

שיעורי החזקה  זכויות החברה
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 הצבעה
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1 
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 מדמי הכנסות מריבית הכנסות
 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

 בתחום אנרגיית הרוח.

אשכול מימון  -אנלייט 
 כחול ש.מ

שותפות מוגבלת אשר 
באמצעותה החברה 
החזיקה בפרויקט 

 אנרגיית רוח בפולין.  

החברה, באמצעות 
השותפות, מכרה את 
 זכויותיה בפרויקט

 .2014בשנת 

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (. 99.9%)בשיעור אחזקה של 

השותף הכללי בשותפות הנה 
שיעור בבע"מ )נכסים  אנלייט

בבעלות  נהשה ,(0.1%אחזקה של 
 .מלאה של החברה

99.9% 0%13 9,122 4,714 661 - - - 

אוירם ייזום  -אנלייט 
 ש.מ

שותפות מוגבלת 
שבאמצעותה החברה 
מפתחת פרויקטים 

 בתחום אנרגיית הרוח. 

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (. 19.9%)בשיעור אחזקה של 

השותף הכללי בשותפות זו הנה 
 יזמות רוח בע"מאוירם -אנלייט

 .(0.2%שיעור אחזקה של ב)
ממניות  60% -החברה מחזיקה ב

 .השותף הכללי

19.9% 0%14 3,147 (689) - - - - 

שותפות מוגבלת אשר  אנלייט ש.מ -רוח שקמה 
באמצעותה  מחזיקה 
החברה בעקיפין 

אנרגיות בזכויות 
 .קינטיות

החברה הנה שותף מוגבל בשותפות  ישראל
 (. 79.9%)בשיעור אחזקה של  זו

א.א. השותף הכללי בשותפות הנה 
שקמה אנרגיית רוח בע"מ יזמות 

 שיעור אחזקה שלב) רוח בע"מ
בשיעור אחזקה של  נהשה (0.1%
 .בידי החברה 80%

79.9% 0%15 9,342 830 310 11 - - 

- אנרגיות קינטיות
אנרגיות חשמל חלופיות 

אנרגיות "-)להלן בע"מ

חברה אשר באמצעותה 
מחזיקה החברה 
בעקיפין בזכויות 

החברה מחזיקה בעקיפין  ישראל
באנרגיות קינטיות, באמצעות רוח 

- - - - - - - - 

                                                      
 השותפים המוגבלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.מלוא זכויות הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של  13
 בלים בנושאים מהותיים, כגון פירוק השותפות.הניהול בשותפות מוחזקות על ידי השותף הכללי. עם זאת, ניהול השותפות על ידי השותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוג מלוא זכויות 14
 .ים מהותיים, כגון פירוק השותפותהשותף הכללי כאמור, כפוף להחלטה פה אחד של השותפים המוגבלים בנושאעם זאת, ניהול השותפות על ידי  .ידי השותף הכלליזכויות הניהול בשותפות מוחזקות על  מלוא 15
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 ניהול

 2014 2015 2014 2015 הצבעה הון

 .עמק הבכאבחברת  "(קינטיות
 .אנרגיית רוח בע"מ

 

 אנלייט ש.מ.-שקמה

אנרגיית רוח  .עמק הבכא
 בע"מ

חברה בעלת רישיון 
מותנה לייצור חשמל 
באמצעות טורבינות רוח 

מגה  102בהיקף של 
 וואט.

 ישראל

החברה מחזיקה בעקיפין 
 אנרגיות קינטיותבאמצעות 

אנרגיית רוח  .עמק הבכא בחברת
 .בע"מ

- - - - - - - - 

 31וליום  2011 דצמברב 31יום על ידי החברה לאו בעקיפין , המוחזקות במישרין מהותיות וקשורותבנות חברות של להלן נתונים בדבר רווח )הפסד( לפני מס  .1.2.2

 :)באלפי ש"ח( 2014בדצמבר 

 הישותשם 
 רווח )הפסד( נקי )באלפי ש"ח( רווח )הפסד( לפני מס )באלפי ש"ח(

 2014בשנת  2015בשנת  2014בשנת  2015בשנת 
 3,491 6,821 10,061 11,128  ש.מ., ורדאשכול -אנלייט

 4,877 914 4,877 914  ש.מ., אלהאשכול -אנלייט

 71,700 38,131 71,700 38,131 ש.מ., חבצלת-אשכול -אנלייט 
 (1,819) (6,812) (4,843) (1,783) ש.מ ,אנלייט -הדר

 

מהון המניות המונפק או מכח ההצבעה או  21%-להלן פירוט בדבר שמות המחזיקים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בסמוך למועד התשקיף, למעלה מ .1.2.3

 בחברות בת ובחברות קשורות של החברה וכן השיעור האמור:מהסמכות למנות דירקטורים 

 הישות המוחזקת המחזיק
 שיעור החזקה )%(

 בהצבעה בהון
KV Kinetic Energy Ventures Ltd  36.1% 36.1% אנרגיות חשמל חלופיות בע"מ -אנרגיות קינטיות 

 40% 40% אנרגיית רוח בע"מ .עמק הבכא דב אנרגית רוח בע"מ-בןא.א. 
 0% 40% אוירם ייזום, ש.מ.  -אנלייט  אוירם בע"מ

 Noylight S.R.L (Lux Holdco) 49% 49% ש.מלהשקעה בתשתיות ואנרגיה,  1קרן נוי 
 0% 49% ש.מ.אנלייט,  - פירות הגולן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ -אחזקות פירות גולן 



 

 1-ו

 

 0% 48.9% אנלייט, ש.מ. - שדה נחמיה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ-אנרגיות שדה נחמיה
Econergy PV Italy 1 S.P.A. Helios1 SRL 24% 24% 

Orion Y.G. Energy LTD Helios1 SRL 21% 21% 

Econergy PV Italy 1 S.P.A. Meridiana SRL  24% 24% 

Orion Y.G. Energy LTD Meridiana SRL  21% 21% 

Econergy Sonnen Sa.rl Sonnen Systeme Italia S.R.L 21% 21% 
 49% 49% מבטחים אנרגיות ירוקות בע"מ  ש.מ.להשקעה בתשתיות ואנרגיה,  1קרן נוי 

 תאגיד קטן: .1.3

דוחות תקופתיים ) ד' לתקנות ניירות ערך1, החליט דירקטוריון החברה על אימוץ וולנטרי של כל ההקלות לתאגיד קטן הנכללות בתקנה 2014 בפברואר 11ביום 

לחברה, קרי, ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה  (או תהיינה רלבנטיות)ככל שהן רלבנטיות  "(התקנות)להלן: " 1970 -התש"ל ( ומיידיים

ת מהותיות לדוחות ; העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולו20%-החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 (.פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם); פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים 40%-הביניים ל
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 ניהול החברה - 6פרק 

  החברה דירקטוריון .1.1

 אור אלוביץ  שם:

 038475117 מספר זיהוי:

 24.5.71 תאריך לידה:

 5250301, רמת גן, 2דב פרידמן  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בועדות הדירקטוריון:

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 לא

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 כן. ראה ניסיון תעסוקתי

 2005בנובמבר  01 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

במינהל עסקים, התמחות במימון  MBAבעל תואר  השכלה:
במינהל  BA; בעל תואר Baruch College, NY -מ

 עסקים, המכללה למנהל.

 מיום החל החברה דירקטוריון"ר כיו מכהן תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
30.3.2007; 

תקשורת בע"מ החל -מכהן כמנכ"ל חברת יורוקום
האחרונות ; במהלך השנים 2011מחודש אוגוסט 

כיהן כסמנכ"ל בכיר לפיתוח עסקי  2011ועד לשנת 
 והשקעות בחברת יורוקום תקשורת בע"מ.

 תפקידים נוספים:

תקשורת בע"מ )החל משנת -יו"ר דירקטוריון חלל
(. יו"ר דירקטוריון יורוקום קפיטל פיננסים 2011

(, חברת פרטית המצויה 2007בע"מ )החל משנת 
 - 2007לך השנים בשליטת קבוצת יורוקום; במה

, כיהן כיו"ר דירקטוריון בחברת סאטקום 2008
 מערכות בע"מ )כיום עדיין מכהן כדירקטור(.

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: 

פלאפון החברה הישראלית לתקשורת בע"מ;  בזק
( 1998תקשורת בע"מ, די.בי.אס. שרותי לויין )

בזק  בזק אונליין בע"מ,בזק בינלאומי בע"מ, בע"מ, 
וואלה! תקשורת בע"מ )וכן זהב אחזקות בע"מ, 

כמה  -חברות פרטיות נוספות מקבוצת וואלה! 
, בע"מ( וואלה פיי השוואת מחירים, שופמיינד בע"מ

(, בי 2(, בי תקשורת )אספי 1בי תקשורת )אספי 
, סאטקום מערכות בע"מ קומיוניקיישנס בע"מ, 

לסרב טגאיה קום בע"מ, אי פי פלנט נטוורק בע"מ, 
לימיטד, ישראסאט תקשורת בינלאומית בע"מ, 

 וחברת דה טיים חדשנות בע"מ איתג בע"מ,

 ראה לעיל פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
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קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

בנו של שאול אלוביץ, בעל השליטה ביורוקום, בעלת 
אלוביץ, בעל שליטה בחברה. אחיינו של מר יוסף 

 עניין ביורוקום

או בעל  חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 
 :כשירות מקצועית

 כן

 גלעד יעבץ  שם:

 028023281 מספר זיהוי:

 7.10.70 תאריך לידה:

 ב' רמה"ש4בועז  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בועדות הדירקטוריון:

חיצוני או דירקטור חיצוני בלתי תלוי או דירקטור 
 מומחה:

 לא

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 מנכ"ל החברה

 2010ביוני,  29 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

במשפטים האוניברסיטה העברית  ראשון תואר השכלה:
 בירושלים.

 למנהלים המסלול, עסקים במינהל שני תואר
(Executive MBA) רקנאטי באוניברסיטת  בתכנית

 תל אביב. 

 .Emerging Companies -ל TIM תכנית

מייסד משותף של חברת היעד אשר התמזגה  - 2008 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
ועד למועד השלמת המיזוג כאמור  עם ולתוך החברה

 כיהן כמנכ"ל חברת היעד.

כיהן מנהל חוזים בחברת  1998 - 1997השנים  בין
 1999-2003בי.וי.אר טכנולוגיות; כמו כן, בין השנים 

כמנהל פיתוח עסקי בחברת בי.וי.אר מערכות, כיהן 
כיהן  2003-2008בכפיפות למנכ"ל ובין השנים 

כסמנכ"ל שיווק ומכירות בחברת בי.וי.אר מערכות 
 בכפיפות למנכ"ל.

 מקבוצת החברה: מכהן כדירקטור בחברות

שירה אחזקות בע"מ, אנלייט נכסים,  –אנלייט 
אנרגיות חשמל חלופיות בע"מ,  –אנרגיות קינטיות 

אנלייט סולאר אחזקות בע"מ, יזרעלייט  –גשור 
שירותי ניהול ואחזקה בע"מ, ים תשתיות גז טיבעי 

 אנלייט אחזקות בע"מ, ע.א סולאר –בע"מ, נורדיה 
ניהול בע"מ, מובילים ניהול אנלייט מ.א בע"מ, 

Sonen Systeme Italia S.r.l ,Meridiana Energy 

S.r.l ,Helios 1 S.r.l 

 ראה לעיל פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא
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או בעל  חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 
 :כשירות מקצועית

 לא

 צפריר יואלי  שם:

 032090094 מספר זיהוי:

 17.7.75 תאריך לידה:

 קיבוץ רמת השופט דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בועדות הדירקטוריון:

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 לא

בת שלה, חברה קשורה עובד של החברה, חברה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 סמנכ"ל שיווק, מכירות ופיתוח עסקי של החברה

 2010ביוני  29 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

, (B.Sc)ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה  תואר השכלה:
 אביב.-אוניברסיטת תל

, (Executive MBA)מוסמך במנהל עסקים  תואר
 המרכז הבינתחומי הרצליה.

מייסד משותף של חברת היעד אשר התמזגה  - 2008 תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
ועד למועד השלמת המיזוג כאמור  עם ולתוך החברה

 כיהן כסמנכ"ל שיווק ומכירות חברת היעד.

, כיהן כמנכ"ל וקטרוניקס 2004-2008השנים  בין
 בע"מ.

כיהן כסמנכ"ל שיווק  2003-2004השנים  בין
 ומכירות של חברת וקטרוניקס בע"מ.

 שיווק בתפקידי שימש 2001-2003 השנים בין
 "מ.בע.סי.טל אי בחברת עסקי ופיתוח

 פיתוח בתפקידי שימש 2000-2001 השנים בין
 .מערכות נייס בחברת

חברות שונות בקבוצת החברה שבהן מכהן 
 כדירקטור:

מבטחים אנרגיות ירוקות בע"מ, א.א אלון אנרגיות 
רוח בע"מ, א.א ספיר אנרגית רוח בע"מ, א.א שקמה 

 3בע"מ, אורסאן  1אנרגית רוח בע"מ, אורסאן 
בע"מ, אנלייט רביבים בע"מ,  4בע"מ, אורסאן 

יתיר  –אוירם יזמות רוח בע"מ, אנלייט  –אנלייט 
ע"מ, שירה אחזקות ב –יוזמות רוח בע"מ, אנלייט 

אנלייט נכסים בע"מ, אנלייט שדמה בע"מ, אנרגיות 
 –אנרגיות חשמל חלופיות בע"מ, גשור  –קינטיות 

אנלייט  –אנלייט סולאר אחזקות בע"מ, גשר 
אחזקות בע"מ, יזרעלייט שירותי ניהול ואחזקה 

אנלייט אחזקות בע"מ, נורדיה  –בע"מ, מעלה גלבוע 
הול בע"מ, אנלייט אחזשקות בע"מ, ע.א סולאר ני –

קשת סול בע"מ, תלמי בילו אנרגיות ירוקות בע"מ, 
 תלמים אנלייט בע"מ

  פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:
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קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא

או בעל  חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 
 :כשירות מקצועית

 לא

 אלה פלדר שם: 

 017247107 מספר זיהוי:

 22.1.73 תאריך לידה:

 אודים 281ת.ד  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת  חברות בועדות הדירקטוריון:
 תגמול

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 תלויהדירקטורית חיצונית ודירקטורית בלתי 

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא

 2012ביוני  07 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

תואר ראשון מנהל עסקים וחשבונאות, המכללה  השכלה:
 City University Ofלמנהל, תואר שני במימון 

New York (Executive Master's Degree In 

Science Of Finance.) 

בכירה  מנהלת - חשבון רואי וקסלמן, משרד קסלמן תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
 (.2012שנים, עד  13.5)

 מרצה - למנהל המכללה של האקדמי המסלול
 (.2003לחשבונאות )החל 

 שנתיים ופיננסי )מזה עיסקי ייעוץ - עצמאית
 וכיום(.

פרט לחברה, מכהנת כיום כדירקטורית בחברת 
פרופיט נדלן בע"מ וכדירקטורית חיצונית בחברות 
הבאות: כרמית תעשיות בע"מ, נוירודרם בע"מ, 
ארגמן תעשיות בע"מ, עורב מערכות בע"מ, צמיחה 

 בע"מ

 ראה לעיל פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

בחברה )אם קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר 
 יש(:

 לא

או בעל  חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 
 :כשירות מקצועית

 כן

 צמח הילביץ שם: 

 029395902 מספר זיהוי:

 9.3.72 תאריך לידה:
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 גבעת שמואל 7בר אילן  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

כספיים וועדת ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות  חברות בועדות הדירקטוריון:
 תגמול

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא

 2009בפברואר  24 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

 גן רמת)מכללת  חשבון בראיית תואר בעל השכלה:
; מוסמך חשבון רואה(; הפתוחה והאוניברסיטה

 חברות חשבי קורס בוגר

 ובעל'( ושות זיגדון) חשבון רואי במשרד"ח רו תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
 .עצמאית פרקטיקה

 

 ראה לעיל. פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

עניין אחר בחברה )אם קירבה משפחתית עם בעל 
 יש(:

 לא

או בעל  חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 
 :כשירות מקצועית

 כן

 עמיקם שורר  שם:

 059821983 מספר זיהוי:

 27.7.17 תאריך לידה:

 5250301רמת גן,  2דב פרידמן  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא חברות בועדות הדירקטוריון:

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 לא

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 ראה ניסיון תעסוקתי כן. 

 

 2005בנובמבר  01 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

 בוגר החוג למשפטים באוניברסיטת בר אילן השכלה:

, מכהן כסגן יו"ר דירקטוריון 2011החל משנת  תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
 ועד 2005החל משנת תקשורת בע"מ; -יורוקום

-סמנכ"ל בכיר לעניינים עסקיים ביורוקום - 2011
יו"ר דירקטוריון  2014; עד לשנת תקשורת בע"מ

ועד  2008החל משנת חברת אי.ג'י.אר.אי בע"מ; 
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 ייט אנרגיה מתחדשת בע"מאנלחברת מנכ"ל  2010
מכהן ) )לשעבר סהר אינווסטמנטס בע"מ(

 2008(. החל משנת ועד היום 2005דירקטור משנת כ
ועד היום: יו"ר דירקטוריון בסאטקום מערכות 

 (.2007בע"מ )דירקטור משנת 

 : מנכ"ל בסאטקום מערכות בע"מ.2007-2008

 

החברה הישראלית  -דירקטור בחברות: "בזק" 
וואלה!  פלאפון תקשורת בע"מ,לתקשורת בע"מ, 

( 1998די.בי.אס. שרותי לווין ) תקשורת בע"מ,
בע"מ, בזק אונליין בע"מ, בזק זהב )אחזקות( בע"מ, 
בזק בינלאומי בע"מ, סאטקום מערכות בע"מ, גילת 
סאטקום בע"מ, גאיה קום בע"מ, אי פי פלנט 

בי פניקס דאטה פיטיאי בע"מ, רק בע"מ, נטוו
יורוקום (, 2(, בי תקשורת )אס פי 1תקשורת )אס פי 

אנלייט אנרגיה מתחדשת קפיטל פיננסים בע"מ, 
איתג ישראסאט תקשורת בינלאומית בע"מ,  בע"מ,

 IP planet Network, TCL Teleserveבע"מ, 

Communication Ltd, TNL Teleserve 

Network Ltd, Teleserve Limited גילת ,
 תקשורת בע"מ.-סאטקום רוסיה, דירקטור בחלל

 ראה לעיל פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל 
 כשירות מקצועית:

 לא

 פליקס כהן שם:

 021809801 מספר זיהוי:

 14.12.53 תאריך לידה:

 5250301רמת גן,  2דב פרידמן  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא : חברות בוועדות דירקטוריון

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 לא

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
אותו של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד 

 ממלא:

 לא. ראה ניסיון תעסוקתי

 2008בדצמבר  10 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

 תיכונית השכלה: 

מר פליקס כהן מכהן כסמנכ"ל כספים ראשי  תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
בקבוצת יורוקום. כמו כן, מר פליקס כהן מכהן 
כדירקטור בחברות שונות בקבוצת יורוקום: 

( הנדסה 3000קווי זהב בע"מ, ד.מ. ) -אינטרנט גולד 
 וואלה! בע"מ, אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ, 

ליין, -; בזק בינלאומי בע"מ, בזק אוןבע"מתקשורת 
 , פלאפון תקשורת בע"מתקשורת בע"מ-חלל
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 . ודי.בי.אס שירותי לווין בע"מ

  פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

אחר בחברה )אם קרבה משפחתית עם בעל עניין 
 יש(:

 לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל 
 כשירות מקצועית:

 לא

 ד"ר שי ויל שם:

 024158130 מספר זיהוי:

 23.11.19 תאריך לידה:

 רעננה 19הטייסים  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

 לא : חברות בוועדות דירקטוריון

חיצוני או דירקטור חיצוני בלתי תלוי או דירקטור 
 מומחה:

 לא

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 כן. ראה ניסיון תעסוקתי

 2009במבר ובנ 23 תאריך תחילת כהונתו כדירקטור:

 בכלכלהאילן -בר אוניברסיטת בוגר. אקדמאית השכלה: 
 עסקים במנהל שני תואר; עסקים ומנהל

 עסקים במנהל דוקטורט; בוסטון מאוניברסיטת
 יורק בניו פייס מאוניברסיטת

מדיסון ביוטק בחברות: איתג בע"מ, דירקטור  תעסוקה בחמש השנים האחרונות:
נגב ויסי קפיטל בע"מ; גאנאר תעשיות , בע"מ

, סיטה שמ"פ בע"מ, אול בע"מ; לומן קפיטל בע"מ
, בי אס די בע"מ, אי מיינד מערכות בע"מ, קלאוד

נט בע"מ, צליר קרית -בע"מ, מטרופולי 49הסיבים 
יהלום בע"מ, קומיוניס השקעות בע"מ, שוס ויל 

 מילגם שירותים לעיר,בע"מ, ויין את פרנגז בע"מ
, בלאט לפידות יישומים ארגוניים בע"מ, מלט בע"מ

טוב -טוב אחזקות בע"מ, הר-טוב בע"מ, הר-הר
 שיה ונכסים בע"מ.תע

מנכ"ל סיטה שמ"פ בע"מ. סגן יו"ר דירקטוריון 
 אנלייט.

 לשעבר מנכ"ל אי.ג'י.אר.אי בע"מ.

  פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קרבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל 
 כשירות מקצועית:

 כן

 דסקל יחזקאל שם: 
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 21042118 מספר זיהוי:

 24.12.48 תאריך לידה:

 רעננה 4האצ"ל  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית נתינות:

ועדת ביקורת; ועדה לבחינת דוחות כספיים וועדת  חברות בועדות הדירקטוריון:
 תגמול

בלתי תלוי או חיצוני או דירקטור חיצוני דירקטור 
 מומחה:

 דירקטור בלתי תלוי

עובד של החברה, חברה בת שלה, חברה קשורה 
של החברה או של בעל עניין בה והתפקיד אותו 

 ממלא:

 לא

 2011בפברואר  17 תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

בוגר המכללה לביטחון לאומי, בוגר קורס  השכלה:
דירקטורים, בוגר קורס הערכות שווי חברות 

קורס ניתוח ויישומים בניתוח דוחות כספיים, בוגר 
 מערכות.

 

כמנכ"ל איגוד לשכות המסחר, סמנכ"ל  - לשעבר תעסוקה בחמש השנים האחרונות: 
מנהל ומשאבי אנוש ברשות הנמלים וסמנכ"ל תכנון 

 ופיתוח עסקי ברשות שדות התעופה; 

שלמה חברה  בנכסים ובנין,  כדירקטור כהןמ
קלאב  לביטוח בע"מ, פאלאס תעשיות, דיינרס

 .כרטיסי אשראי, ניו הורייזון גרופ בע"מ

  פירוט תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין אחר בחברה )אם 
 יש(:

 לא

או בעל  חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 
 :כשירות מקצועית

 כן

  נושאי משרה בכירה אחרים )שאינם דירקטורים( .1.2

 ניר יהודה שם: 

 27.11.1975 תאריך לידה:

 037524191 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 

 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 סמנכ"ל כספים

 2011בדצמבר  07 תאריך תחילת כהונה:

 בחשבונאות התמחותעם ה כלכלה בוגר השכלה:
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בעל רישיון לראיית  בן גוריון. מאוניברסיטת

. חשבון מטעם מועצת רואי החשבון בישראל

בר  טתתואר שני במשפטים לכלכלנים מאוניברסי

 אילן

 באורמת כחשב כיהן 2008-2011 השנים במהלך תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

 . "מבע תעשיות

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 

 או של בעל עניין בחברה:

 לא

 אילן חייקין שם: 

 21.11.1954 תאריך לידה:

 059818125 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 

 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 מבקר פנימי

 2010במרץ  15 תאריך תחילת כהונה:

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת  השכלה:

מטעם אביב; בעל רישיון לראיית חשבון -תל

מועצת רואי החשבון בישראל; חבר בלשכת רואי 

 החשבון בישראל.

כהן  חייקין" החשבון רואי במשרד מנהל שותף תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

וכן מכהן  יורוקוםאת רובין"; מבקר פנים בחברת 

 . יורוקוםכמבקר פנים בחברות שונות בקבוצת 

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 

 של בעל עניין בחברה:או 

 לא

 עמית פז שם: 

 30.11.1911 תאריך לידה:

 022841035 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 

 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 סמנכ"ל הנדסה ותפעול

 2010ביוני  29 תאריך תחילת כהונה:

הנדסה אזרחית בטכניון; מוסמך מנהל  בוגר השכלה:
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 . הרצליהתחומי ינהבעסקים מהמרכז 

 חברת של המיזוג השלמת למועד ועד 2008-החל מ תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

"ל הנדסה כסמנככיהן  החברה ולתוך עם היעד

  .היעד בחברתותפעול 

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 

 או של בעל עניין בחברה:

 לא

 מירון קר שם: 

 24.1.1973 תאריך לידה:

 029721098 מספר זיהוי:

תפקיד שממלא בחברה, בחברה בת, בחברה 

 קשורה של החברה או של בעל עניין בה:

 מנהל פיתוח

 2011בינואר,  09 תאריך תחילת כהונה:

הנדסת חשמל ואלקטרוניקה באוניברסיטת  בוגר השכלה:

תל אביב; מוסמך במנהל עסקים מהמרכז 

 .הרצליההבינתחומי 

 -ו Director of Programsמערכות בע"מ:  נייס תעסוקה בחמש שנים אחרונות:

Manager - Project Management. 

האם "בן משפחה" של נושא משרה בכירה אחר 

 או של בעל עניין בחברה:

 לא

  החברה של יםחתימה עצמאי ימורש .1.3

 למועד התשקיף אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

 המתייחסות לדירקטוריון  החברה הוראות תקנון ההתאגדות של .1.4

תקנון ההתאגדות של הפרק הרביעי לראו  החברההוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון לפרטים בדבר 

שתוכנו מובא  (,2014-01-215133)מס' אסמכתא:  2014 בדצמבר 4החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 

  הפניה.ה על דרך התשקיף זב

 3.3סעיף ראו  –לפרטים אודות הסדרים הקבועים בתקנון החברה ביחס להוראות מסוימות בחוק החברות 

 .התשקיף זל

 ושיפוי פטור,  ביטוח הסדרי .1.5

 א29שרה והדירקטורים בחברה ראו תקנה הפטור והשיפוי החלים על נושאי המהביטוח, אודות הסדרי  לפרטים

 .לעיל 5פרק  ת, במסגרהנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה 2015לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 
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 פרטים נוספים .1.1

 משרדה הרשום של החברה .1.1.1

 4802949, העין ראש, 13 עמל

 החברה לצורך התשקיף עורכי הדין של .1.1.2

חיצונית של מחלקה משפטית  - 5250301 רמת גן 2דב פרידמן . רחוב ועו"ד מיטל הלל עו"ד עמי ברלב

 .החברה

 רואי החשבון של החברה  .1.1.3

  .1701101תל אביב,  1ברייטמן, אלמגור, זהר ושות', מרכז עזריאלי  -דלויט 
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 בחברהמשרה בכירה  ונושאי ייןבעלי ענ - 7 פרק

 בכירה משרה ונושאי ענין בעלי החזקת 1.1

בעלי  ידי-לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על

עשר  משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשניםעניין ונושאי 

 לתשקיף. 4.1.4( חודשים, ראה סעיף 12)

 ין ולנושאי משרה בכירהיתגמולים לבעלי ענ 1.2

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי ( א)לפרטים אודות התגמולים: 

לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי ( ב)המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה; 

התגמולים הגבוהים ביותר בחברה אשר לא נמנו על חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיף קטן 

אשר לא נמנו עם מקבלי התגמולים הנזכרים בסעיפים  לכל אחד מבעלי העניין בחברה (ג)לעיל; ( א)

לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה  21, ראו תקנה 2015 -ו 2014ביחס לשנים  לעיל (ב) -ו (א)קטנים

, 2016במאי  28והעדכון לו בדוח משלים מיום  2015 בדוח התקופתי של החברה לשנתו 2014שנת ל

 .הנכללים בזאת על דרך ההפניה

  או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי בעל שליטה עסקאות עם 1.7

בעלי מניות ולפרטים אודות הסכם  בחברה במועד התשקיף בעלי השליטה לפרטים אודות 1.7.1

 לעיל. 4.1.5ראו סעיף  בו התקשרו בעלי השליטה בחברה,

לפרטים בעניין עסקאות של החברה עם בעלי השליטה ו/או עסקאות שלבעלי השליטה יש  1.7.2

אישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך עניין אישי ב

 22התשקיף או לעניין עסקאות כאמור אשר עודן בתוקף במועד תשקיף זה, ראו תקנה 

במאי  28והעדכון לו בדוח משלים לו מיום  2015לפרק ד' בדוח התקופתי של החברה לשנת 

2016. 

 עניין בעלי ידי על ערך ניירות החזקת 1.4

לפרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אודות אחזקות בעלי העניין ונושאי המשרה 

בחברה בניירות הערך של החברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר 

 מאיב 5חודשים, ראו דיווח מיידי של החברה בדבר אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 

 .(2016-01-059110אסמכתא:  )מספר 2016

 משרה נושאי ושיפוי פטור, ביטוח 1.5

ועדכון כתבי שיפוי  ארכת תוקףהאישרה האסיפה הכללית של החברה  2014באוקטובר  1ביום 

ונושאי משרה שהינם בעל השליטה או  לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים

דיווחים  לפרטים נוספים ראו .פוי המתוקניםבהתאם לתנאים המפורטים בכתבי השי והכל קרובו,

באוקטובר  10ומיום ( 2014-01-162111מס' אסמכתא ) 2014בספטמבר  22מיידים של החברה מיום 

 (.2011-01-114228מס' אסמכתא ) 2014
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ועדת התגמול שלה,  , אישר דירקטוריון החברה לאחר שניתן לכך אישור מטעם 2016במרץ  71ביום 

ודירקטורים בחברה גם בהתייחס לבעלי  פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרהאת חידושה של 

באפריל  10 מיוםנוספת  לתקופהדירקטורים מטעם בעלי השליטה  השליטה בחברה ונושאי משרה

לפרטים נוספים ראו  וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה. 2011באוגוסט  71ועד ליום  2016

 (.2016-01-022491 מס' אסמכתא) 2016רץ במ 71דיווחה של החברה מיום 
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  דוחות כספיים  -  8פרק 

  , נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה:לתקנות פרטי תשקיףב)א( 60בהתאם לתקנה  1.1

, כפי שפורסמו על ידי החברה 2014בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום    1.1.1

-2015-01 )מס' אסמכתא:  2014במסגרת הדוח השנתי לשנת  2014במרס  31ביום 

רבות דוח הביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה, שצורף לדוחות (, ל 061301

כספיים אלו. לתשקיף זה מצורף מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר כאמור, 

 להכללת דוח הביקורת בתשקיף זה.

, כפי שפורסמו על ידי החברה 2015בדצמבר  31דוחותיה הכספיים של החברה ליום   1.1.2

הביקורת של דוח  לרבות ,2015הדוח השנתי לשנת במסגרת  2016במרס  31ביום 

 ףמצור הז לפרק. שצורף לדוחות כספיים אלו ,החשבון המבקר של החברה הרוא

הביקורת להכללת דוח  ,כאמורהחשבון המבקר  המכתב ההסכמה של רוא' נספח אכ

 .התשקיף זב

ה על דרך ( לתקנות פרטי תשקיף, נכללים בתשקיף ז2ב)ד()9-( ו1ב)ד()9בהתאם לתקנות  1.2

 ההפניה: 

-2014הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה לשנים 

 .2015-ו 2014, הכלולות בחלק ה' לדוחותיה התקופתיים של החברה לשנים 2015

א לתקנות פרטי תשקיף, בגין התקופה שבין 56-ב)ב( ו60'דוח אירועים', כהגדרתו בתקנות  1.3

 31)כפי שנחתמו ביום  2015 דצמברב 31ה הכספיים של החברה ליום מועד חתימת דוחותי

 . זה 1' לפרק במצורף כנספח  התשקיף ועד למועד (2016במרס 
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 נספח א' לתשקיף מדף

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר



 
 

 
 

1 

 

 לכבוד

 בע"מ אנלייט אנרגיה מתחדשתשל  הדירקטוריון
 

 

 א.ג.נ.,

 
 

  ( "החברה" –) להלן  בע"מ אנלייט אנרגיה מתחדשת של תשקיף מדף   :הנדון

 2016 מאיב 30יום ד להתפרסם במיועה

 

 

כלול את יואשר  2016 מאי 30ביום להתפרסם  העומדמדף ה תשקיףלבקשר  החברהזה ניתן לפי בקשת  כתבמ .1
 .ןופרטים בקשר אליהושותפויות בנות, נתוני החברה 

  
המדף שבנדון של הדוחות שלנו  תשקיףבלה )לרבות בדרך של הפנייה(, הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכל .2

 :המפורטים להלן
 

 31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  2016במרץ  31דוח רואי החשבון המבקרים מיום  (1)

 .2015בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014-ו 2015בדצמבר 

 

על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים  2016במרץ  31דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  (2)

ג' 9לפי תקנה  2015בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהתסיימה ביום  2014-ו 2015בדצמבר 

 .1970 –לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 

אשכול ברוש -אנלייטעל הדוחות הכספיים המאוחדים של  2016במרץ  31דוח רואי החשבון המבקרים מיום  (3)

 ולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. 2014-ו 2015בדצמבר  31ליום  שותפות מוגבלת

 

אלה  אשכול-על הדוחות הכספיים המאוחדים של אנלייט 2016במרץ  31דוח רואי החשבון המבקרים מיום  (4)

 ולכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. 2014-ו 2015בדצמבר  31שותפות מוגבלת ליום 

 

 

 בדוח האירועים של החברה בדבר הסדרי זיכיון למתן שירותים. 5אנו מפנים את תשומת הלב לעניינים המתוארים בסעיף 

 

 בכבוד רב,

 

 

 'ושות זהרבריטמן אלמגור 

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 2016 אי,מב 30
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 ' לתשקיף מדףבנספח 

דוח אירועים
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 דוח אירועים

-א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56להלן דוח אירועים )כהגדרת מונח זה בתקנה 

 , בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת1969 -מבנה וצורה(, תשכ"ט

ועד  "(,הדוחות הכספיים( )"31.3.2016)שנחתמו ביום  2015בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה:

 הנפקה פרטית של אגרות חוב )סדרה ב'(: .1

ש"ח  1אגרות חוב )סדרה ב'( בנות  25,395,572, ביצעה החברה הנפקה פרטית של 2016באפריל  5ביום 

התמורה הכוללת )ברוטו(  "(.ההנפקה הפרטית" -ערך נקוב כל אחת בדרך של הרחבת סדרה )להלן 

 ון ש"ח.מילי 27.3 -הסתכמה לכההנפקה הפרטית לחברה במסגרת 

במרץ  1ת לפירעון בחמישה תשלומים שישולמו ביום ועומד אגרות החוב במסגרת ההנפקה הפרטית

כל אחד אשר  1.14%תשלומים שווים בשיעור של  4מתוכם,  - 2021עד  2017של כל אחת מהשנים 

ואשר יהא בשיעור של  2021)כולל( וכן תשלום אחד אשר ישולם בשנת  2017-2020ישולמו בשנים 

67.44% . 

אשר תשולם  7.25%ת ריבית שנתית קבועה בשיעור של ונושא אגרות החוב במסגרת ההנפקה הפרטית

)כולל(, כאשר כל  2021עד  2016בספטמבר של כל אחת מהשנים  1 -במרץ ו 1פעמיים בשנה, בימים 

דשים שנסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום. תשלום תשלום הנו בעד תקופה של שישה חו

. יתר תנאי 2016בספטמבר  1הריבית הראשון בגין אגרות החוב במסגרת ההנפקה הפרטית יחול ביום 

ב לדוחות 16בביאור  כמפורטאגרות חוב )סדרה ב'( של החברה, תנאי הינם זהים ל ההנפקה הפרטית

  הכספיים השנתיים.

 עסקת כוכב הירדן: .2

( לדוחות הכספיים השנתיים בדבר חתימת החברה על הסכם להשקעה 7א)29בהמשך לאמור בביאור 

במאי  15אופציונאלית בפרויקט אגירה שאובה בכוכב הירדן בשיתוף עם קרן נוי, פרסמה החברה ביום 

, לאחר תאריך המאזן, כי החליטה שלא להמשיך ולקדם את השתתפותה בפרויקט וכי מכרה את 2016

 פציה שנרכשה על ידה.האו

 עלייה בשיעור ההחזקה בפרויקט הרוח בקרואטיה: .3

א לדוחות הכספיים השנתיים בדבר התקשרות החברה בהסכם לרכישת 30בהמשך לאמור בביאור 

-46-מהזכויות בפרויקט רוח בקרואטיה, המצוי לקראת השלמת תהליכי הפיתוח, בהספק של כ 90%

 בפרויקט אחזקותיו יתרת לרכישת המוכר מול נוסף הסכם ,2016 במאי 17 ביוםוואט, נחתם -מגה 49

 .   אירו מיליון 0.1 -כ של לסך בתמורה

 קבלת רישיונות מותנים ביתיר וגלבוע: .4

פרסמה רשות החשמל את החלטתה למתן רישיונות מותנים לפרויקטים לייצור  2016במאי  16ביום 

 חשמל באמצעות אנרגיית רוח, כמפורט להלן:



 

 6-ח
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הפרויקט מקודם בשיתוף הישובים מעון,  -ואט לפרויקט יתיר-מגה 42מותנה בהספק של  רישיון א.

כרמל ויתיר ומיועד לקום בשטחים חקלאיים של הישובים כאמור באזור יער יתיר, כאשר למועד 

מהשותפות בעלת הרישיון  70%-קבלת הרישיון מחזיקה החברה, באמצעות שותפות ייעודית, ב

מידים את הקרקע לטובת הפרויקט קיימת אופציה להצטרף כשותפים המותנה. לישובים המע

 בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה.

 הפרויקט מקודם בשיתוף הישוב -ואט לפרויקט מעלה גלבוע-מגה 33רישיון מותנה בהספק של  ב.

, כאשר למועד קבלת הרישיון מחזיקה החברה מעלה גלבוע ומיועד לקום בשטחו החקלאי,

 מהשותפות בעלת הרישיון המותנה.  44%-תפות ייעודית, בכבאמצעות שו

מצויים בשלבי פיתוח והקמתם כפופה להשלמת תהליך הרישוי מול רשות החשמל, קבלת  הפרויקטים

 אישורים והיתרים סטטוטוריים וביצוע סגירה פיננסית. 

 :שירותים למתן זיכיון הסדרי .5

 המסגרת תא ערך לניירות הרשות בחינת בדבר הכספיים לדוחות יב2 בביאור לאמור בהמשך

 2016 במאי 26 ביום החברה קיבלה, בנושא המקדמיות בפניות לעמדתה בסיס שימשה אשר המשפטית

 אשר העובדתית במסכת מהותי שינוי חל לא לפיה קביעתם את המפרט הרשות סגל מטעם מכתב

 את מסכם שהתקבל המכתב וכי בנושא המקדמיות בפניות הרשות סגל עמדת גיבוש לצורך שימשה

 שיכהממ האמור לאור. בעניין הרשות סגל שקיים הבחינה הליך את ומסיים שהועלו בסוגיות הדיון

 .IFRIC 12 הוראות את ליישם החברה

 

 

_____________________    ____________________ 

 , מנכ"ל החברהגלעד יעבץריון                                    , יו"ר הדירקטואור אלוביץ

    

  2016 ,במאי 30 תאריך:   
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 פרטים נוספים - 9 פרק

 דין עורך דעת חוות 9.9

 :ההחברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבא

 

 
 

 

 

 

  2096במאי  30 רמת גן,

 

 לכבוד
 בע"מ אנלייט אנרגיה מתחדשת

 ראש העין, 13עמל 
 

 ג.א.נ.,

 

 2016במאי  31 מיום של החברהמדף תשקיף  -)"החברה"(   אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ הנדון:

 )"תשקיף המדף"(

כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם  ילחוות את דעת יבהתאם לבקשת החברה הרינ
 בתשקיף המדף. נכללים

 .המדף תשקיףבזו תיכלל  יכי חוות דעת אני מסכים

 

 בכבוד רב,

 

 ברלב, עו"דעמי   
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 9.2

-התשנ"ה (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)א לתקנות ניירות ערך 7בהתאם להוראות סעיף 

, החברה שילמה לרשות לניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף זה, ואולם, 9995

 (,ככל ויפורסם)תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף 

 .בסכומים ובמועדים אשר נקבעו בתקנות האמורות

 עיון במסמכים 9.3

וכן ממסמכי  ו אישור הכלולים או הנזכרים בתשקיףומכל דוח, חוות דעת אזה,  העתקים מתשקיף

 מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתוההתאגדות של החברה, 

www.magna.isa.gov.il  ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה

  .המקובלות ובתיאום מראש



 1-י

 חתימות  - 10פרק 

    

 

   החברה:

 ______________________  בע"מ: אנלייט אנרגיה מתחדשת

 

 ______________________  :אור אלוביץ

   

 ______________________  :גלעד יעבץ

   

 ______________________  :צפריר יואלי

   

 ______________________  :עמיקם שורר

   

 ______________________  :ד"ר שי ויל

   

 ______________________  :יחזקאל דסקל

   

 ______________________  :פליקס כהן

   

 ______________________  :אלה פלדר

   

 ______________________  :צמח הילביץ
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