
 
 
 

 

 פתאל נכסים )אירופה( בע"מ
 )"החברה"(     

 
 

 מדףתשקיף 
 

א לחוק ניירות ערך, 23אשר לפיו יכול ויוצעו, ביחד או לחוד, ניירות ערך של החברה, בהתאם להוראות סעיף 
"(, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-התשכ"ח

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון  לאותה הצעה,
 , כפי שיהיו באותה עת.(הבורסה")להלן: " ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

*** 
-, התשנ"טכחברה פרטית בערבון מוגבל בהתאם לחוק החברות 2015באוקטובר  21ביום נתאגדה הוקמה והחברה 

1999 . 
 

תשקיף הנפקה חוק ניירות ערך והתקנות על פיו פרסמה החברה לראשונה, בהתאם להוראות  2016 פברוארב 22ביום 
, "(אגרות החוב )סדרה א'()להלן: " הציעה לציבור אגרות חוב )סדרה א'( ו"(, על פי2016תשקיף )להלן ביחד: " לציבור

 חברה הינה תאגיד מדווח כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.אשר נסחרות בבורסה והחל מאותו מועד ה
 

*** 
( שנכלל בדוח "תיאור עסקי התאגיד"א' )בפרק  1.1.4לפרטים ראה סעיף  –בעל השליטה התחייב לתיחום פעילות 

 6(, המובא בפרק 2016-01-016509)מס' אסמכתא:  2016במרץ  28אשר פורסם ביום  2015התקופתי של החברה לשנת 
 ., לפי העניין("2015"דוח תקופתי -ודוח תיאור עסקי התאגיד" יף המדף על דרך של הפניה )להלן: "לתשק

 
*** 

 
אשר לשטר הנאמנות  5.4לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראה סעיף 

  .2016 תשקיףב 2לפרק  1נספח מצורף כ
*** 

הפעילות של החברה, להערכת הנהלת החברה, נכון תחום להלן פרטים בתמצות אודות גורמי הסיכון העיקריים על 
; האירוועלייה בשערי הריבית בגוש  פליטיםבעיית ה ,טחונייםיאירועים ב -כלכליים -סיכונים מקרולמועד התשקיף: 

תלות , ריכוז גיאוגרפי, בשותפות הניהולתלות  -לחברה אחריות בגין נזקים סביבתיים; סיכונים מיוחדים  -ענפי סיכון 
 ., סיכוני רכוש וחבויות ועמידה באמות מידה פיננסיותפעילות ברמת מינוף גבוהה ,סיכוני שער חליפיןבנכס מהותי מאוד, 

נכלל בפרק , אשר 2015פרק א' )"תיאור עסקי התאגיד"( בדוח תקופתי ב 1.17לתיאור גורמי הסיכון של החברה ראו בסעיף 
 לתשקיף מדף זה בדרך של הפניה. 6

*** 
 .באופק יציב A1אגרות החוב )סדרה א'( מדורגות על ידי מידרוג בע"מ בדירוג 
*** 

 
 

זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:  מדף עותק מתשקיף
.gov.ilwww.magna.isa האינטרנט של הבורסה שכתובתו ובאתר www.maya.tase.co.il. 
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 בע"מ פתאל נכסים )אירופה(
 )בתשקיף זה "החברה"( 

 מבוא – 1פרק 

 כללי 1.1

כחברה פרטית בערבון מוגבל לפי חוק  2015באוקטובר  21החברה התאגדה בישראל ביום 

 (. "חוק החברות")להלן:  1999-החברות, התשנ"ט

* 

 היתרים ואישורים 1.2

 

ל פי כל דין להצעת החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים ע

, להנפקתם (תשקיף המדף"או " התשקיף")להלן: " זה מדף ניירות הערך על פי תשקיף

 ולפרסום התשקיף.

* 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים 

של  םהמובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיב

 .המוצעים ניירות הערך

* 

א)ו( 23ניירות ערך אינם מוצעים במועד זה אלא במסגרת תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 

"( אשר תעשה על פי דוח חוק ניירות ערך"להלן: ) 1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 הצעת מדף בו יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה.

נתנה אישור עקרוני המתייחס  (הבורסה"לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " הבורסה

זה באמצעות דוחות מדף תשקיף  מכוחאשר יוצעו ניירות הערך לרישום למסחר של 

 "(.העקרוני האישור"להלן: הצעת מדף )

* 

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או  

טיבם של ניירות  למהימנותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על

יוצעו בדוחות או על המחיר בו הם  באמצעות דוחות הצעת מדףבתשקיף  אשר יוצעוהערך 

 .הצעת המדף

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר 

יהיה כפוף ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף זה באמצעות דוחות הצעת מדף של 

אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש  לקבלת

 2005-בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

 "(.דו"ח הצעת מדףלהלן: "לעיל ו)

* 

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר 

דו"ח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת  על פי

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

 לרישום על פי דו"ח הצעת המדף.
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 החברההון  1.3

 נכון למועד פרסום התשקיףהמונפק והנפרע של החברה ון המניות ה 1.3.1

 הון מונפק ונפרע  הון רשום   1סוג המניות

 1,000   100,000  ללא ע"נ רגילותמניות  

 (""המניות)להלן:  

 

  אירואלפי ב 6201 יוניב 30הון החברה ליום  1.3.2

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

           -  הון מניות
 49,468  שטרי הון

 83,222  קרנות הון
 41,188  יתרת רווח

  
173,878 

 
 זכויות שאינן מקנות שליטה 

 
16,564 

 
 190,442  סה"כ הון

   
 

  
   

 אגרות חוב קיימות 1.4

המהוות  2אגרות החוב )סדרה א'(ש"ח ע.נ. של  375,000,000לחברה  נכון למועד התשקיף

 או בשלמותן, במחזור הינן ושעדיין לציבור הנפיקה שהחברה את תעודות ההתחייבות

 .בחלקן

 ערך ניירות( לתקנות 13)ב()10רשים ביחס לתעודות התחייבות לפי תקנה לפרטים הנד

 לע הדירקטוריון דוח' )"אפרק בה'  חלק, ראו 1970-"להתש)דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

 ,2016 יוניב 30לתקופה שהסתיימה ביום החברה הרבעוני של "( בדוח מצב ענייני התאגיד

)להלן ביחד: ( 2016-01-112531 :אסמכתא פרמס) 2016 אוגוסטב 29כפי שפורסם ביום 

זה בדרך של מדף תשקיף ל 6נכלל בפרק  2016 שני(. דוח רבעון "2016 שני"דוח רבעון 

  הפניה.

, שילמה החברה תשלום ריבית ראשון בהתאם להוראות 2016 אוגוסטב 15 ביוםכי  יצוין

  '(.א)סדרה  החוב אגרות של הנאמנותשטר 

 

                                                           
 ר בבורסה.אינן רשומות למסח  1
2

 7ש"ח ע.נ של אגרות החוב )סדרה א'( הוקצו על ידי החברה ביום  100,000,000יצוין כי מתוך הסכום הנתון,  
)סדרה  ש"ח ע.נ אגרות חוב 1ש"ח לכל  1.021משקיעים מוסדיים במחיר של  10-בהקצאה פרטית ל 2016בספטמבר 

    לתשקיף. 9.3.2עיף . לפרטים נוספים אודות הקצאה הפרטית כאמור, ראו בסא'(



 

 1-ב

 

  ךהער ניירות הצעת - 2 פרק

 

מבנה  –רות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף יא)א( לתקנות ני25בהתאם להוראות תקנה 

)להלן: "תקנות פרטי התשקיף"(, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר  1968-וצורה(, התשכ"ח

על  מדף הצעת דוחהצעת ניירות ערך , הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יובאו במסגרת 

 הבורסה ולהנחיות לתקנון ובהתאם דין כל להוראות בהתאםפיו יוצעו נירות ערך לציבור, והכל 

, ובהתאם עת באותה שיהיו כפי, רות ערךיולעמדות סגל רשות ני "מבע אביב בתל ערך ותלנייר

 .לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור

 



 

  1-ג

 הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 
  הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף 1.1

 

ללא רגילות מניות הון רשום ) סוג המניה

 (ערך נקוב

רגילות מניות הון מונפק ונפרע )

 (ללא ערך נקוב

 ללארגילות מניות 

 ערך נקוב
100,000 1,000 

 

     "(המניות)להלן: "

 

 ממועד ייסודההשינויים שחלו בהון החברה  1.2

 

 השינויים שחלו בהון הרשום  1.2.1

 

 ללארגילות ת וימנ

 ריךתא ות השינוימה ערך נקוב 

 20151 באוקטובר 21 100,000

 יףהתשק ריךא"כ לתסה 100,000

 

  השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 1.2.2

 

"כ סה
 מניות
 

במזומן מורה הת
ן גישנתקבלה ב

המניות )באלפי 
 (אירו
 

 ללא רגילות תיומנ

 ערך נקוב 
 

 ות השינוימה
 

 ריךתא
 

100 --- 100 
הקצאת מניות 
לבעלת המניות 

 הראשונה
 2015 באוקטובר 21

900 --- 900 

הנפקת מניות 
לבעלת המניות 
במועד העברת 
 2הזכויות לחברה

 2016בפברואר  22

1,000 --- 1,000 
 

 סה"כ לתאריך התשקיף
 

 

                                                           
 ות של החברה.מועד ההתאגד 1
2

 להלן. 1.1.2לעניין זה, "מועד העברת הזכויות לחברה" כהגדרתו בסעיף  



 

  2-ג

 החברה במניותהמחזיקים  1.1

 

סמוך  במניות החברה ןיהחברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העני למיטב ידיעת 

 ן כדלקמן:ינהלמועד התשקיף 

 שם המחזיק

 סמוך למועד התשקיף

 

מניות רגילות 

 ללא

 ערך נקוב

שיעור מההון 

 המונפק והנפרע

 ומזכויות ההצבעה

"מלונות )להלן:  מלונות פתאל בע"מ

 ("חברת האםאו " פתאל"
1,000 100% 

 %100 1,000 סה"כ

  

  ובעלי השליטה בה אודות מלונות פתאל 1.1.1

מלונות פתאל הינה חברה פרטית ישראלית בשליטה )בשרשור סופי( למיטב ידיעת החברה, 

( 1998מהון המניות של פתאל החזקות ) 71.8%-בכמר פתאל מחזיק  של מר דוד פתאל.

 100%-ר חברות פרטיות ב(, אשר מחזיקה באמצעות שרשו"פתאל החזקות"בע"מ )להלן: 

מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברת האם. למיטב ידיעת החברה, מר פתאל מחזיק גם 

מהון המניות של פתאל החזקות וזאת  9.66%-בזכויות ההצבעה מכוח מניות בשיעור של כ

לו  , המקנים3("הדסה"מכוח הסכמים שנחתמו בין מר פתאל לבין גב' הדסה פתאל )להלן: 

יוסף כי ביתרת המניות בחברת פתאל החזקות  במניות אלו. 4מוגבלות בזמן זכויות

של פתאל החזקות( מחזיקה מגדל חברה לביטוח מהון המניות  18.54%-)בשיעור של כ

 .5)עבור פוליסות משתתפות ברווחים( בע"מ

, נחשבים כ"מחזיקים יחד" )בעקיפין( במניות החברה, והדסה דוד פתאליובהר, כי ה"ה 

(, כל עוד "חוק ניירות ערך")להלן:  1968-, התשכ"חרת מונח זה בחוק ניירות ערךכהגד

. החזקותיה של הדסה במניות פתאל החזקות מוחזקות בנאמנות ובמהלך תקופה זו בלבד

כמו כן, כל עוד החזקותיה של הדסה במניות פתאל החזקות מוחזקות בנאמנות ובמהלך 

טה לעניין כל הוראות חוק החברות הנוגעות תיחשב כבעלת שלי תקופה זו בלבד, הדסה

כבעלת שליטה לעניין התקשרויות  בהדסהלבעלי שליטה ובכלל זה החברה תראה 

חמישי לחוק של החברה על פי החלק השישי, פרק שתובאנה לאישור האסיפה הכללית 

  .(חוק החברות")להלן: " 1999-, התשנ"טהחברות

                                                           
זכאית להירשם כבעלים והינה בעלת הזכויות הקנייניות במניות  , רעייתו לשעבר של מר דוד פתאל,הגב' הדסה פתאל 3

( להבטחת ות הנאמנות""מניפתאל החזקות כאמור, המוחזקות נכון למועד התשקיף על ידי עורכי דין )להלן: 
זכויותיה בהן ולהבטחת זכויותיו של פתאל בהן, המוקנות להם מכוח הסכם )ותיקונים לו( שנחתמו בין פתאל לבין 
גב' הדסה פתאל. על פי ההסכם כאמור ניתנו לדוד פתאל מהדסה ומהנאמנים יפויי כוח להצביע מכוח מניות 

/או להסכם עם צד שלישי ולמעט ביחס לעסקאות שלדוד פתאל יש הנאמנות לפי שיקול דעתו הבלעדי )בכפוף לדין ו
בהן עניין אישי, אשר אינן כלולות בהסכם או נובעות ממנו(. כמו כן, הוסכם כי הנאמנים יפעילו ויממשו את 
סמכויותיהם וכוחותיהם מכח מניות הנאמנות בקשר עם הזכויות המוקנות לדוד פתאל בייפויי הכוח, על פי הוראות 

 לו ממנו.שיקב
 .וכל עוד ההסכמים האמורים לא בוטלו כדין על ידי מי מהצדדים 2019שנת עד  4
בת בבעלות מלאה של חברת מגדל אחזקות ביטוח  מגדל חברה לביטוח בע"מ הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה 5

)להלן:  יב בע"מאב-למסחר בבורסה לניירות ערך בתלות רשומ שמניותיהציבורית  ופיננסים בע"מ, שהינה חברה
 .(הבורסה""
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יקו למר פתאל יפוי כוח להצביע מכוח מניות הואיל והדסה והנאמנים העניחד עם זאת, 

כבעלת שליטה בחברה לעניין  בהדסהלא תראה החברה אזי , הנאמנות )כהגדרתן לעיל(

, לרבות )אך מבלי הוראות חוק ניירות ערך, התקנות מכוחו וההנחיות והצווים מכוחם

לחוק  יא52-ג' ו18)א(, 11לגרוע מכלליות האמור לעיל( ההוראות הקבועות בסעיפים 

ניירות ערך )או כל הוראת חוק שתבוא במקומם(, הנוגעות לאחריות בעל שליטה לנזק 

בשל פרט מטעה בתשקיף שפורסם על ידי החברה; לאחריות בעל שליטה לנזק בשל פרט 

מטעה בדוח, בהודעה או במסמך שיפורסמו על ידי החברה; ולאחריות בעל שליטה בשל 

 ות ערך(.הפרת הוראות )כמשמעותן בחוק נייר

 

 אודות העברת זכויות של מלונות פתאל לחברה כנגד הקצאת מניות החברה  1.1.2

 שינוי של מהלך ביצוע לצורךחברת האם  ידי על 2015 באוקטובר 21 ביום הוקמה החברה

בהתאם ( "המבנה שינוי"ו" קבוצת פתאל": ובהתאמה להלן)בפתאל החזקות  מבנה

  1961-מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א א' לפקודת104סעיף ובכפוף להוראות 

מלונות הבמרבית  ההחזקה שבו באופן ,, בהתאמה("הפקודה"-" וא'104 סעיף)להלן: "

 הקיימת פעילות התפעול והניהול וכלל לחברה תועבר באירופה קבוצת פתאלשבבעלות 

 6Sunflower management -שותפות הגרמנית  ב תישאר באירופה קבוצת פתאל של

GmbH & Co. KG   למעט תפעול וניהול מלון בספרד ומלון באיטליה( והכל בכפוף(

 להשלמת גיוס אגרות חוב לציבור בישראל על ידי החברה.

בין החברה מצד אחד  2016פברואר ב 18בהתאם להסכם הקצאה והעברת החזקות מיום 

קודם (, התחייבה מלונות פתאל להעביר, "ההסכם"לבין מלונות פתאל מצד שני )להלן: 

אשר הוצעו לציבור על פי תשקיף לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב )סדרה א'( 

מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה הלוקסמבורגית  100%, 2016

מהזכויות בשותפות המוגבלת  12%, ("Brick")להלן:  Brick Heaven Sarlהפרטית 

מהזכויות  99.9%-ו( "קרן פתאל" )להלן: .Fattal Hotels Fund, L.Pהקפריסאית 

, קרן פתאל מלונות אירופה )ג'י.פי.(, שותפות מוגבלת -בשותפות המוגבלת הישראלית 

והכל כנגד הנפקת מניות של החברה למלונות פתאל שהינה השותף הכללי בקרן פתאל, 

, חברה קשורה לאמור לעיל בנוסףא'. יצוין כי 104בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

שותף הכללי במהזכויות  0.1%במועד ההעברה כאמור  Brick-תמכור ללמלונות פתאל 

או " לחברה הזכויות המועברות: "ביחד )להלןבתמורה שאינה מהותית  בקרן פתאל

ובכלל זה אודות לפרטים נוספים אודות ההסכם  .("לחברה "התאגידים המועברים

ראה סעיף א' 104לפי סעיף  המגבלות שמוטלות על החברה כתוצאה מהעברת הנכסים

 .20167 לתשקיף 6.1.6

 

                                                           
6 Sunflower Management GmbH & Co. KG  :( הינה, למיטב ידיעת החברה, שותפות "שותפות הניהול")להלן

 , בבעלות ובשליטה מלאות )בשרשור סופי( של חברת האם. גרמנית
-2016-01אסמכתא:  ]מס' 2016בפברואר  22נושא תאריך  2016בפברואר  21תשקיף הנפקה לציבור שפורסם ביום  7

   (."2016תשקיף [ )להלן ולעיל: "011669
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( העבירה קבוצת מועד העברת הזכויות לחברה")לעיל ולהלן: " 2016בפברואר  22עד ליום 

זאת למעט הנכסים  , בהתאם למתואר לעיל,את הזכויות המועברות לחברה פתאל לחברה

חברה בת של ל 2016בפברואר  11נמכרו ביום  אשר 8המוחרגים הנכסיםהבאים: )א(  

 המועברים בנכסים 9המלונאית הפעילות)ב( -ו טרם ההעברה האמורה; ,פתאל מלונות

 מטופלות בשיטת השווי המאזניבחברות ה המלונאית הפעילות למעט, )כהגדרתם להלן(

 .10בספרד ובאיטליה

 

מהון החברה  100%-מלונות פתאל ב חזיקהמלאחר ההקצאה המתוארת בסעיף זה לעיל, 

מלונות  20-ב( בעקיפין באמצעות חברות מוחזקות)בעלות הזכויות  ברהועברו לחה ומנגד

בתוספת זכויות  מלונות 21סה"כ  –בגרמניה, מלון בשוויץ, מלון בספרד ומלון באיטליה 

לרכישת מלון נוסף במינכן )גרמניה( לאחר השלמת בנייתו על ידי צד ג'  (מכוח הסכם)

(. פעילות התפעול והניהול הקיימת של הנכסים "הלחבר שהועברו"הנכסים )להלן ביחד: 

תפעול וניהול מלון )למעט  שותפות הניהולב נשארוולחברה  הועברולא לחברה  שהועברו

 בספרד ומלון באיטליה(.

 

בסעיפים ראו לחברה והנכסים המועברים לחברה פרטים אודות הזכויות המועברות 

 .2016 לתשקיף 6.1.5-6.1.7
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מלונות בבלגיה:  5-", מלוא החזקותיה של קרן פתאל )בין במישרין ובין בעקיפין( בהמוחרגים הנכסים, "זה לעניין 
Leonardo Hotel Brugge ,Leonardo Hotel Charleroi (BW) ,,Leonardo Hotel Antwerpen Leonardo Hotel 

Wavre ו-Leonardo Hotel Charleroi City Center. 
עילות מלונאית, הכוללת מתן שירותי ניהול ותפעול למלונות לרבות הזכויות פ", הפעילות המלונאיתזה, " לעניין 9

 והתחייבויות הנובעות משירותים הללו, הון חוזר וציוד, אשר משמש להפעלת המלונות.
מלונות בספרד ובאיטליה המוחזקים על ידי חברות המטופלות לפי שיטת השווי ניהול ותפעול אשר ניתנים ל שירותי 10

לפרק ד', "פרטים נוספים על  22',  "תיאור עסקי התאגיד" ותקנה א בפרק 1.10 סעיף ראו נוספים לפרטים. המאזני
 .[2016-01-016509]מס' אסמכתא:  2016במרץ  28כפי שפרסם ביום  2015לדוח תקופתי  המצורפים, התאגיד"
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 הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

  

 זכויות המניות 4.1

: להלן. )נ.ע ללא רגילות מניות( אלף מאה) 100,000 הוא החברה של הרשום המניות הון 
 .("המניות"

 דרישות שכל, רגילה מניה וכל, ועניין דבר לכל ביניהן זכויות שוות תהיינה הרגילות המניות כל 
 :בה למחזיק תקנה, אןבמלו נפרעו בגינה התשלום

 בגין אחד לקול וזכות החברה של הכלליות האסיפות בכל ולהשתתף מוזמן להיות זכות (1)  
 ;השתתף בה החברה של כללית אסיפה בכל, הצבעה בכל, שברשותו רגילה מניה כל

 ;יחולקו אם, הטבה מניות לקבלת וזכות, יחולקו וכאשר אם, דיבידנדים לקבלת זכות (2)  

  .פירוקה בעת החברה נכסי עודף בחלוקת להשתתף כותז (3)  

 

 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 4.2

 יחולקו הטבה מניות או דיבידנד, כלשהן למניות המוענקות מוגבלות או מיוחדות זכויות לכל כפוף 4.2.1
 .המניות על ששולמה בפרמיה להתחשב מבלי וזאת, החברה מניות לכמות יחסי באופן

 מאוחר יהיה זה שמועד ובלבד, דיבידנד לקבלת הזכות לצורך קובע מועד לקבוע שאיתר החברה 4.2.2
 .הדיבידנד חלוקת על ההחלטה ממועד

 מניות בגין לתשלום העומדים סכומים או זכויות, הטבה, דיבידנד כל לעכב רשאי הדירקטוריון 4.2.3
 זכות וכל הטבה כל לממש או כאמור סכום בכל ולהשתמש, שיעבוד או/ו עכבון לחברה יש שלגביהן

 לחברה יש בגינם האמורות המניות בעל של החובות סילוק לשם המימוש בתמורת ולהשתמש
 .שיעבוד או/ו עכבון

 עליהם שהוכרז אחרת חלוקה לכל או לדיבידנד הזכות את ההעברה למקבל תקנה לא מניה העברת 4.2.4
 טעונה המניות שהעברת במקרה, יללע האמור אף על. ההעברה רישום ולפני ההעברה אותה לאחר
 .ההעברה רישום תאריך במקום האישור תאריך יבוא, הדירקטוריון אישור

 את יראו, חלוקתו על ההחלטה מיום שנים( 7) שבע של תקופה תוך נדרש לא שתשלומו דיבידנד 4.2.5
 .החברה לבעלות יחזור והוא, עליו כמוותר לו הזכאי

 תשלום פקודת או המחאה ידי על דיבידנד כל לשלם יהיה מותר, אחרות הוראות נתנו לא אם 4.2.6
, רשומים משותפים בעלים של במקרה או, לו הזכאי של הרשומה הכתובת לפי בדואר שישלחו

 כזו המחאה כל. המשותפת לבעלות ביחס המניות בעלי במרשם ראשון רשום ששמו חבר לאותו
 שנעשו התשלומים לכל בנוגע שחרור משיש ופירעונה נשלחת היא שאליו האדם לפקודת תערך
 .מניה לאותה בקשר

 למניות בקשר לשלמם שעומדים אחרת חלוקה או דיבידנד מכל לנכות רשאי הדירקטוריון 4.2.7
 סכומי כל, אחר מניות בעל עם בשותפות או היחיד בעליהן הוא אם בין, מניות בעל של שברשותו

 תשלום דרישות חשבון על, אחר עם בשותפות או לבדו לחברה לסלקם שעליו ממנו המגיעים כסף
 .וכדומה

, החברה מרווחי שהוא סכום כל מיוחדות לקרנות להפריש דעתו שיקול פי על רשאי הדירקטוריון 4.2.8
 של ייעודן ולקבוע אליה המסונפות החברות נכסי בשערוך היחסי חלקה או, נכסיה משערוך או

 .אלה קרנות

 

 זכויות בפירוק 4.3

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון  -ל פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי במקרה ש
 תחולנה ההוראות הבאות: -זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה לאחר תשלום  א() 
 ;("הנכסים העודפים" -חובותיה יקראו להלן 

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי  ב() 
 המניות באופן יחסי פרו רטה לכמות המניות;
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באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות, רשאי המפרק  ג() 
מניות בעין וכן למסור כל לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי ה

 נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

 

 ניירות ערך הניתנים לפדיון 4.4

 זה תקנון להוראות בכפוף, לפדיון הניתנים ערך ניירות להקצות או להנפיק רשאית תהיה החברה 4.4.1
 .ערך ניירות הנפקת בדבר

 מכח מגבלות הפדיון על יחולו ולא לפדותם היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה יקההנפ 4.4.2
 .החברות לחוק( ד)312 בסעיף לאמור בכפוף והכל החברות בחוק השביעי לחלק השני הפרק

 לרבות, מניות של מתכונותיהן להם להצמיד היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 4.4.3
 .ברווחים השתתפות וזכות הצבעה זכויות

 

 הזכות למינוי דירקטורים 4.5

 להלן. 7.3ראה סעיף  

 

 אסיפות בעלי מניות 4.6

( חודשים לאחר 15חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר )ה 4.6.1
 .האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת

 

 :היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן דרס 4.6.2

על מצב ענייני  דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה, בצירוף דו"ח הדירקטוריון )א(
 ; החברה, המוגש לאסיפה הכללית

 מינוי דירקטורים;  )ב(

 מינוי יו"ר דירקטוריון החברה; )ג(

 דבר שכרו של רואה החשבון; מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח ב (ד)

 נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;  (ה)

  

 :דירקטוריון החברה רשאי לכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן לדרישת כל אחד מאלה 4.6.3

 דירקטור אחד; (1)

בעה לפחות מזכויות ההצ 1%-מההון המונפק ו 10%, אחד או יותר, שלו לפחות בעל מניה (2)
 מזכויות ההצבעה בחברה.   10%בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 

( ימים מיום שהוגשה לו 21נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד )
להלן, והכל  )א(4.6.6בס"ק הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור 

 .חוקבכפוף להוראות ה

 

לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי  4.6.3בסעיף לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור  4.6.4
גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו,  –מניות 

 ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס,
 .ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון

 

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם נדרש  )א( 4.6.5
 .לעיל וכן נושא כאמור בסעיף )ב( להלן 4.6.3סעיף כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי 
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( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, 1%וז אחד )בעל מניה, אחד או יותר, שלו אח )ב(
רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, 

 .ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות חוק החברות

לפני מתן  ם( ימי3שלושה )בקשה כאמור בסעיף )ב( לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות  )ג(
ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל 

 .וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין המניות

 

כל עוד החברה הינה חברה פרטית, הזמנה לאסיפה כללית תימסר לכל מי שזכאי  )א( 4.6.6
 45-לבד שלא תימסר למעלה משעות לפני המועד לכינוסה וב 24-להשתתף בה לא יאוחר מ

 .ימים לפני מועד כינוסה

אסיפה כללית ניתנת לכינוס בהודעה קצרה יותר, אם נתנה לכך הסכמת כל החברים  )ב(
הזכאים באותו הזמן לקבל הודעות. ויתור יכול להנתן בכתב למפרע גם לאחר קיום 

 .האסיפה הכללית

 

ין מסוים או לפרק זמן מסוים ילענ ות לאורגן אחראסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונה 4.6.7
. נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי יןיות הענבשלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסי

החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים 
ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, 

להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי 
 .והחמישי של החלק השישי לחוק החברות

 

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה או  4.6.8
ינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כאופן  ענייןל תנון זה, לרבוחוק או בתקבתנאי שנקבעו 

כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל 
 .דין

 

על מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק ב 4.6.9
 .כוח-וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות באבאמצעות אפוטרופוסיהם, 

 

מקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל בבכפוף להוראות כל דין,  4.6.10
אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. היה 

מניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף ב
מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו 
במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופסים אחדים או 

ו לצרכי תקנה זו כבעלים במשותף במניות מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשב
 .אלו

 

 .עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלןב 4.6.11

 

פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את -אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלת 4.6.12
בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו 

לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו 
ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם -היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב

תפותו של אותו אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשת
 .באסיפה

לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך  להלן 4.6.17עד  4.6.11בסעיפים מובהר כי האמור  
 .של התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד
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-ידי באי-ידי הממנה או על-יערך בכתב ויחתם על( כתב מינוי""ל מסמך הממנה שלוח להצבעה )כ 4.6.13
יש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי כוחו ש

 .כוחו המוסמך-מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

 

תב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד במשרד כ 4.6.14
שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה  24-יפה לא פחות מאו במקום המיועד לכינוס האס

ראש האסיפה לוותר על דרישה זו -עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב
לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת 

 .דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת האסיפה

 

כוח אחד, כפוף להוראות תקנון -על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב 4.6.15
 החברה.

 

 כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא כקבוע בתקנון החברה. 4.6.16

 

צבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או ה 4.6.17
ת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, העבר

 .ראש האסיפה לפני ההצבעה-ידי יושב-נתקבלה במשרד החברה או על

 

ין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן א 4.6.18
בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה  המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים

כוח, לפחות בעל מניות אחד המחזיק לפחות -ידי בא-מניין חוקי בשעה שיהיה נוכח, בעצמו או על
 רה.זכויות ההצבעה בחבמ (50%חמישים אחוזים )

 

חה לאותו שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידה מחציתאם כעבור  4.6.19
 , אם צוין בהודעה על האסיפהלכל מועד אחריום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או 

אם באסיפה הנדחית לא ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. 
הנדחית שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה ה מחציתיימצא מניין חוקי כעבור 

 . ר משתתפים שהואבכל מספ

פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה -ם כונסה האסיפה הכללית עלא 
( 1%( מההון המונפק ואחוז אחד )10%לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים )

( 10%וזים )לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אח
 .מזכויות ההצבעה בחברה

 

ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת -בכל אסיפה כללית ייבחר יושב 4.6.20
הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף לקיום מנין חוקי, על ידי מזכיר החברה או על ידי בעל מניות 

 .שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה

 

פה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה ראש של אסי-ושבי 4.6.21
מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותה כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. 
באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא 

 .התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה

 

פוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה, כ 4.6.22
 .המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית

 

 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון החברה. 4.6.23
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נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה ו/או בחוק  4.6.24
החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל, בכפוף להוראות 

 :חוק החברות

  שינוי תקנון החברה. )א(

ה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבע )ב(
את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור 

 )א( לחוק החברות.52בסעיף 

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו.  ג()

 .ןלהל 7.3.7וזאת בכפוף לאמור בסעיף  מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם ד()

 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית. (ה)

 הגדלת הון המניות הרשום וביטולו. (ו)

 מיזוג. (ז)

 

הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה -כרזת יושבה 4.6.25
 .ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול-שנחתם בידי יושב

החלטה באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות בפועל, החתומה על ידי כל בעלי המניות  4.6.26
בחברה, תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה באסיפה 

 .כללית של בעלי המניות של החברה שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות התקנון

 בעלי שכל ובלבד תקשורת אמצעי בכל שימוש באמצעות כללית יפהאס לקיים רשאית החברה 4.6.27
 .זמנית בו זה את זה לשמוע יכולים המשתתפים המניות

 

 העברת מניות החברה 4.7

 ובלבד, בכתב תיעשה, רשום מניות בעל שם על המניות בעלי במרשם הרשומות מניות העברת כל 4.7.1
 באי ידי על או בעצמם, הנעבר ידי ועל המעביר ייד-על בלבד יד בחתימת ייחתם מניה העברת שכתב
 של שמו שנרשם עד המניה בעל נשאר כאילו ייחשב והמעביר, לחתימתם עדים ידי על וכן, כוחם

 מניות העברת, החברות חוק להוראות בכפוף. המועברת המניה בגין המניות בעלי במרשם הנעבר
 .בתקנון מפורטכ, העברה כתב החברה של למשרד נמסר אם אלא תירשם לא

 

חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון, ה 4.7.2
( יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם 30ובלבד שלא יעלה על שלושים )

 .בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות

 

ל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, כ )א( 4.7.3
אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה 
שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם, 

עם תעודת המניה )אם נמסרה(. סירב הדירקטוריון יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד 
( ימים מתאריך קבלת 30לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים )

 .כתב ההעברה

החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי דירקטוריון  )ב(
 .החברה

 

על מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בה 4.7.4
אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים 

 .שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר
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הנותר בחיים או בשותפים  רשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותףנ 4.7.5
הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור 
את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. 

 .את זכותונרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר 

 

ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על כ 4.7.6
קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות 

להעביר את אותן  שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה,
 .מניות

 

חברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או ה 4.7.7
בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות 

 .הרשומות על שמו של בעל מניות כזה

 

בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל  ונס הנכסים או המפרק שלכ 4.7.8
או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו 
הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, 

ן יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה בהסכמת הדירקטוריון )והדירקטוריו
לסירובו( להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן 

 .מניות

 

 שינוי זכויות של מניות החברה 4.8

החברה  בלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולהמ 4.8.1
להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק 
מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או 

שתקבע בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי 
 .החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות

 

ם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל א 4.8.2
ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר, 

היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות -ו לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויותלהרחיב, להוסיף א
הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל 

 .באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה

 

ת שהוצאו, לרבות מניות בזכויות זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניוה 4.8.3
בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות 
 נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

פי העניין, על כל הוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לה
 .אסיפת סוג כנ"ל

 

מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול ה 4.8.4
הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא 

ין בערכן הנקוב ובין )בהתאם במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, ב
להוראות חוק החברות( בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא 
למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה 

במשך אותו הזמן שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, 
 .ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים
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ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות ע 4.8.5
 .התשלום ו/או זמני פרעונם

 

קה, פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חל-ם עלא 4.8.6
ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום -בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על

 .ידי אפוטרופסיו-של המניות אותה עת או על

 

חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, ה 4.8.7
לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו בין ללא תנאי או על  תנאי, על כל נייר ערך, 

להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה. בכל 
מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או 

 .בסטוק איגרות חוב של החברה

 

 שינוי ההון 4.9

 את להגדיל, רגיל ברוב שתתקבל, הכללית האסיפה של החלטה פי-על, לזמן מזמן רשאית החברה 4.9.1
 .שתקבע כפי מניות בסוגי שלה הרשום המניות הון

 המניות על תחולנה, כאמור המניות הון הגדלת את המאשרת בהחלטה אחרת נאמר אם אלא 4.9.2
 .זה תקנון הוראות החדשות

 האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה: פי החלטה של-לע 4.9.3

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של  )א(  
להון המורכב ממספר קטן יותר של  -המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

תיהם של בעלי המניות בהון מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקו
 .המונפק

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי 
שמם של מספר -שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על

 .בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם

כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון  
מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה 

 :הכללית שתתקבל ברוב רגיל

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות  (1)
בל בניכוי עמלות המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתק

 ;והוצאות תחולק לזכאים

 -או 

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני  (2)
האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה 

 ;אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד

 -או 

וע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה לקב (3)
מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר 
מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה 

ניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מ
 ;מאוחדת אחת

 פרעונן אזי נוספות מניות הוצאת תחייב לעיל( 3) או( 2) פסקאות לפי שפעולה במקרה
 כשינוי יחשבו לא כאמור וחלוקה איחוד. הטבה מניות לפרוע ניתן שבה בדרך ייעשה
 .והחלוקה האיחוד נשוא המניות זכויות

, מניותיה הון את מקצתן או כולן, הקיימות מניותיה של מחודשת חלוקה ידי-על לחלק )ב(
, הקיימות המניות של הנקוב מהערך יותר קטן נקוב ערך בנות למניות, מקצתו או כולו
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, מניות של יותר גדול ממספר המורכב מונפק להון - נקוב ערך ללא מניותיה היו ואם
 ;המונפק בהון המניות בעלי של החזקותיהם שיעורי את לשנות כדי בכך יהא שלא ובלבד

 של התחייבות שאין ובלבד, הוקצה טרם ההחלטה קבלת שביום רשום מניות הון טללב )ג(
 ;המניות את להקצות, מותנית התחייבות לרבות, החברה

 התמורה וכל תבוטלנה אלו שמניות באופן החברה של המונפק בהון מניות להפחית )ד(
, ועניין דבר לכל, יהיה שדינה הון כקרן החברה בספרי תרשם הנקוב ערכן בגין ששולמה

 ;החברה של המונפק בהון שיוותרו המניות על ששולמה פרמיה כדין

 החברה רשאית זה ובכלל אחד מניות לסוג, מקצתו או כולו, שלה המניות הון את לאחד )ה(
 של בדרך, ההון איחוד בגין, מקצתם או כולם, בחברה מניות בעלי פיצוי על להחליט
 .תמניו בעלי לאותם הטבה מניות הקצאת

 זה ובמקרה( נקוב ערך בעלות הינן שאלו ככל) החברה מניות של הנקוב ערכן את להפחית )ו(
 של הנקוב ערכן להפחתת ביחס גם, המחויבים בשינויים, יחול לעיל' ד ק"בס האמור
 .כאמור החברה מניות



 

 1  - ה                                                                            

 תמורת ההנפקה ויעודה - 5פרק 

 
 תמורת ההנפקה לחברה 5.1

אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל החברה  במועד פרסום תשקיף זה 

 תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.

 

  יעוד תמורת ההנפקה 5.2

מורה דוחות הצעת מדף, התעל פי במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף זה 

היה וייקבע . הנהלת החברה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט

יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דו"ח הצעת מדף שתפרסם החברה היא תפורט 

כמו כן, במסגרת דו"ח הצעת המדף, תודיע החברה כיצד בכוונתה בדו"ח הצעת המדף. 

בגין  בתמורת ההנפקהבפועל לשימוש  להשקיע את תמורת ההנפקה, בתקופה שעד

 ההצעה כאמור.

 

  מינימליסכום  5.3

  פי תשקיף זה.אשר יש להשיגו על להנפקה לא נקבע סכום מינימלי  

 

 



 1 - ז 

 ותיאור עסקי התאגיד ופעילות – 6פרק 

 כללי 1.1

מבנה וצורה(,  -לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  (1)א44-ו ב1 ותבהתאם לתקנ

של דרך ב, תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה "(תקנות פרטי התשקיף)להלן: " 1919-התשכ"ט

 28ביום כפי שפורסם  2015החברה לשנת  ( בדוח התקופתי של"תיאור עסקי התאגיד"א' ) פרקל הפניה

התקופתי של הדוח "" ותיאור עסקי התאגיד")להלן:  [2011-01-011509אסמכתא:  פרמס] 2011במרץ 

 .(, בהתאמה"2015החברה לשנת 

 תיאור עסקי התאגידשינויים, חידושים הבהרות ותוספות ל 1.2

 "(מרץדוח )להלן: " 2011ן של שנת רסמה החברה את דוח הביניים לרבעון הראשופ 2011במאי  31ביום  1.2.1

התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים אשר  דירקטוריון לתקופה האמורה, במסגרת דוח הכולל

במסגרת ולאחר תאריך הדוח,  2011במרץ  31אירעו בעסקי החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

מובא  ,[2011-01-041152 א:אסמכת פרמס] מרץ . המידע האמור בדוחלדוח הדירקטוריון 2 ףסעי

 הפניה.של דרך זה בבתשקיף 

"( יונידוח )להלן: " 2011פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון השני של שנת  2011 באוגוסט 29ביום  1.2.2

הכולל, במסגרת דוח דירקטוריון לתקופה האמורה התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים אשר 

ולאחר תאריך הדוח, במסגרת  2011ביוני  30סתיימו ביום החודשים שה בששתאירעו בעסקי החברה 

מובא  [2011-01-112531מספר אסמכתא: ] יוני . המידע האמור בדוח1לדוח הדירקטוריון 2 סעיף

 הפניה.של דרך בבתשקיף זה 

 השקעות בחברות בת ובחברות קשורות לתאריך התשקיף 1.3

  1201 ביוני 30ליום רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות  1.3.1
 

 שם החברה
מדינת 

 ההתאגדות

סך היקף ההשקעה בחברה 

ליום  המוחזקת נכון

30.06.2016 

  (אירו)באלפי 

שיעור החזקה בהון, בהצבעה ובסמכות 

  למנות דירקטורים

K/S Munchen2 94.90% 21,201 דנמרק 

Fattal Leonardo Royal Munchen 

Operation GmbH & Co. KG3 
  94.15% 47,289 גרמניה

Fattal Leonardo Royal Berlin Operation 

GmbH&Co.KG4 
  11.2%  8,371 גרמניה

Fattal Leonardo Koln GmbH5 94.7% 10,095 גרמניה 

 

                                                      
 .2011ביוני  30בין היתר, התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בשלושת החודשים שהסתיימו ביום  1
 & Leonardo Hotel -ו Leonardo Hotel Munich City West -ותפות מוגבלת דנית שהינה הבעלים של שני מלונות במינכן )גרמניה( ש 2

Residenz Munich. 
 .Leonardo Royal Munchen -שותפות מוגבלת גרמנית שהינה הבעלים של מלון במינכן )גרמניה(  3
 .Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz -מלון בברלין )גרמניה(  שותפות מוגבלת גרמנית שהינה הבעלים של 4
 .Leonardo Hotel Koln –חברה גרמנית שהינה הבעלים של מלון בקלן )גרמניה(  5
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 מהותיות )באלפי אירו(  קשורות וחברות תהכנסות של חברות ב 1.3.2

 ורא 2014ת בשנוהכנסות החברה מהן  בת וחברות קשורות מהותיותלפרטים אודות הכנסות של חברות 

נושא  2011בפברואר  21הנפקה ראשונה לציבור של החברה אשר פורסם ביום לתשקיף  1.18.3סעיף 

 .בדרך של הפניהזה  תשקיףב , הנכלל[2011-01-031119]מס' אסמכתא:  2011בפברואר  22תאריך 

ראו  2015בשנת מהותיות והכנסות החברה מהן  בת וחברות קשורותלפרטים אודות הכנסות של חברות 

כהגדרתו  )דוח פרטים נוספים(, 2015תקופתי לדוח  )דוח פרטים נוספים על התאגיד( לחלק ד' 13תקנה 

   .6הפניהשל דרך בזה  תשקיףבהנכללת  לעיל,

 22המתייחסים לתקופה שמיום  ת לחברהבת וחברות קשורות מהותיוהכנסות של חברות להלן יפורטו 

 : 72011ביוני  30ועד ליום  2011בפברואר 

 החברה שם

 2016ביוני  30עד  2016בפברואר  22יום לתקופה מ

)הפסד(  רווח

 מס לפני

 רווח

 )הפסד(

 מס אחרי

רווח מעליית ערך של 

 נדל"ן להשקעה

)הוצאות(  הכנסות

 ריבית

K/S Munchen
1 1,025  979  -    (253) 

Fattal Leonardo Royal Munchen Operation 

GmbH & Co. KG2 1,127  1,512  -    (927) 

Fattal Leonardo Royal Berlin Operation 

GmbH&Co.KG3 1,088  1,017  -    (172) 

Fattal Leonardo Koln GmbH
4 322  218  -    (100) 

 הסברי הדירקטוריון 1.4

הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה , פרטי התשקיףלתקנות א)א( 44-ו ב1 ותבהתאם לתקנ

)דוח  פרק ב'ול יוני פרק א' לדוחל מובאים בדרך של הפניה 2015בדצמבר  31וליום  2011 ביוני 30ליום 

 .2015לדוח התקופתי של החברה לשנת  (2015הדירקטוריון של החברה לשנת 

                                                      
העבירה קבוצת ( מועד העברת הזכויות לחברה")להלן: " 2011בפברואר  22לעיל, עד ליום  3בפרק  3.3.2בסעיף  ומוגדר כפי שמתואר 6

 והכנסות החברה מהן נתוני הכנסות חברות בת וחברות קשורות מהותיותלחברה. בהתאם לכך,  לחברה את הזכויות המועברותפתאל 
( הינם 2011בפברואר  21ועד ליום  2011בינואר  1וכן לתקופה שמיום  2015-ו 2014)קרי, בשנים ת הזכויות לחברה העברטרם מועד 

 נתוני פרופורמה. 
7

)אשר  2011ביוני  30לעיל, ועקב רצון החברה להציג נתונים בפועל בלבד כפי שהוצגו בדוחות כספיים ליום  1 בהתאם לאמור בה"ש 
רק לתקופה  והכנסות החברה מהן הכנסות חברות בת וחברות קשורות מהותיות מציגה החברה נתונים בדבר  נכללו במסגרת דוח יוני(

 ( .2011ביוני  30עד  2011בפברואר  22שלאחר מועד ההנפקה )קרי, 
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 ניהול החברה - 7פרק 

  דירקטוריון החברה 7.1

מאהר נימר, דירקטור  דוד פתאל, יו"ר שם
 וסמנכ"ל כספים

שאול שניידר,  שחר עקה, דירקטור
 דח"צ

סיגל גרינבוים,  יעקב גולדמן, דח"צ
דירקטורית 
 בלתי תלויה

שם באנגלית כפי שמופיע 
 בדרכון

David Fattal Maher Nimer Shachar Aka Shaul Schneider Yaacov Goldman Sigal 
Grinboim 

 59139154  053515409 014145940 028769099 055212385 54152673 מספר זיהוי
 17.11.1964 10.07.1955 17.08.1968 8.10.1971 27.8.1958 22.07.1957 תאריך לידה

 132דרך מנחם בגין  דין-מען להמצאת כתבי בי
מרכז עזריאלי 

תל , 35משולש קומה 
 אביב

מרכז  132דרך מנחם בגין  
עזריאלי משולש קומה 

, תל אביב )אצל מלונות 35
 פתאל בע"מ(

מרכז עזריאלי  132דרך מנחם בגין 
 , תל אביב35משולש קומה 

רעננה   10לזר 
43569 

הוד השרון  39נחליאלי 
4535539 

 7 משה אניזבר
 69121תל אביב 

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

חברות בוועדה או וועדות 
 של הדירקטוריון

כן, וועדת  לא לא לא
הביקורת וועדת 

 התגמול

כן, וועדת הביקורת וועדת 
 התגמול

כן, וועדת 
הביקורת וועדת 

 התגמול
האם הינו דירקטור בלתי 
תלוי או דירקטור חיצוני 

 כהגדרתו 
-בחוק החברות, התשנ"ט

1999 
 "(חוק חברות)להלן: "

כן, דירקטור  לא לא לא
 חיצוני

כן, דירקטורית  כן, דירקטור חיצוני
 בלתי תלויה

האם חבר דירקטוריון זה 
הנו בעל מומחיות 

חשבונאית  ופיננסית או 
 כשירות מקצועית

אינו בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

כן, בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

כן, בעל מומחיות חשבונאית 
 ופיננסית

בעל מומחיות כן, 
חשבונאית 

 ופיננסית

כן, בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

כן, בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

האם הינו דירקטור חיצוני 
 מומחה

  לא כן כן לא לא לא

האם הדירקטור הנו עובד 
של החברה, של חברה בת 
או חברה קשורה שלה או 

 של בעל עניין בה

יו"ר דירקטוריון 
 החברה

, דירקטור בעלים
 –ומנהל פעיל 

עובד של חברת 
Sunflower 

Management GmbH & 
Co. KG 1  

 דירקטור בחברה

סמנכ"ל כספים בחברות מכהן כ
קבוצת רשת מלונות פתאל,  החל 

 2003משנת 

 לא לא לא

                                                 
1 Sunflower Management GmbH & Co. KG  מלונות פתאל בע"מ, המחזיקה במלוא הון המניות , בבעלות ובשליטה מלאות )בשרשור סופי( של גרמניתהינה, למיטב ידיעת החברה, שותפות

 .המונפק והנפרע של החברה
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מאהר נימר, דירקטור  דוד פתאל, יו"ר שם
 וסמנכ"ל כספים

שאול שניידר,  שחר עקה, דירקטור
 דח"צ

סיגל גרינבוים,  יעקב גולדמן, דח"צ
דירקטורית 
 בלתי תלויה

בחברות קבוצת רשת 
 מלונות פתאל

מכהן כדירקטור  תחילת כהונה
בחברה החל מיום 

והחל  21.10.2015
בדצמבר  13מיום 

כיו"ר  2015
 הדירקטוריון

 

13.12.2015 13.12.2015 15.05.2016 15.05.2016 15.05.2016 

 -בוגר מדעי החברה   השכלה
התמחות בכלכלה, 
סוציולוגיה וחינוך 

 (אוניברסיטת חיפה)
 

בתחום  תעודהבעל 
בית )ניהול בתי מלון 

הספר המרכזי 
 (למלונאות "תדמור"

 

לימודי כלכלה וחשבונאות 
 וניברסיטת חיפה. בא

 

בוגר בהצטיינות כלכלה 
-וחשבונאות )אוניברסיטת תל

 אביב(; 

( במנהל עסקים עם MBAמוסמך )
התמחות במימון חשבונאות 

 אביב(; -)אוניברסיטת תל

 .1999רואה חשבון מוסמך משנת 

בוגר מדעי המדינה 
)האוניברסיטה 

 העברית(;

מוסמך במנהל 
עסקים 

)אוניברסיטת 
מנצ'סטר, 

 ה(;אנגלי

בוגר כלכלה וחשבונאות 
 )אוניברסיטת תל אביב(

 רואה חשבון מוסמך

בוגרת מנהל 
עסקים 

וחשבונאות 
)המכללה 

 למנהל(

מוסמכת 
במדעים 
 מדויקים

)אוניברסיטת תל 
 אביב(

השנים  5-עיסוק ב
 האחרונות

בעלים, דירקטור 
 –ומנהל פעיל 

בחברות קבוצת רשת 
 מלונות פתאל

סמנכ"ל הכספים של 
אל באירופה קבוצת פת

 2007החל משנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סמנכ"ל כספים בחברות מכהן 
קבוצת רשת מלונות פתאל,  החל 

 2003משנת 

יועץ כלכלי פיננסי בחברת  יועץ עסקי
גולדמן ניהול -מענית

( בע"מ 2002השקעות )
 (2002)משנת 

דירקטורית 
חיצונית בחברות 

 ציבוריות



 

 3 -ז  

מאהר נימר, דירקטור  דוד פתאל, יו"ר שם
 וסמנכ"ל כספים

שאול שניידר,  שחר עקה, דירקטור
 דח"צ

סיגל גרינבוים,  יעקב גולדמן, דח"צ
דירקטורית 
 בלתי תלויה

משמש כדירקטור בחברות 
 הבאות

חזקות חברת פתאל ה
( בע"מ וחברות 1998)

 בנות שלה

חברות זרות מאוחדות של 
 החברה

 Fattal Leonardo Royal 
Berlin Operation 
GmbH & Co.KG, 
OBS Verwaltungs 

GmbH, 
Fattal Leonardo Royal 

Munchen Operation 
GmbH & Co.KG, 
MS Verwaltungs 

GmbH Object 
Moosacher Strasse, 
Fattal Rigihof AG, 

Leonardo Royal Berlin 
Lease GmbH 

( בע"מ 1998חברת פתאל החזקות )
, ת שלהוחברות בנו

Komplementarselskabet 
München II ApS, K/S 

München,  אירופה  0.1פתאל ו
 בע"מ

דשר שירותי ייעוץ 
כלכלי וניהול 

 בע"מ
 אמפייר פרטנרס 

 פוזיטיביה
 אינטרקיור

ASRR  
דלשה קפיטל 

 לימיטד

השקעות בע"מ, מיטב דש 
בית הזהב בע"מ, 

אייסקיור מדיקל בע"מ, 
ומר טלמנג'מנט סולושנז 

גולדמן  –במענית בע"מ, 
 (2002ניהול והשקעות )

 בע"מ

 
גינדי השקעות 

 בע"מ
ג.ויליפוד 

 נליואינטרנש
 בע"מ

קרבה משפחתית לבעל 
 עניין אחר בחברה

 לא לא לא לא לא לא

האם הינו דירקטור 
ל שהחברה רואה אותו כבע

מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע 

הדירקטוריון לפי סעיף 
 ( לחוק החברות12)א()92

 כן כן כן כן כן לא

האם הינו מורשה חתימה 
 עצמאי

 מנהל כללימשמש כן,  לא
זרים התאגידים בחלק מה
החברה ומורשה  בשליטת 

 חתימה עצמאי )בהם(

 בחברהיחיד  דירקטורמשמש כן, 
ובשני  1ישראלית של החברה בת

 2החברה בשליטת תאגידים זרים 
 ומורשה חתימה עצמאי )בהם(

 לא לא לא

                                                 
(. יצוין כי Fattal Hotels Fund, LP) ינה השותף הכללי בקרן פתאלשה –שותפות מוגבלת קרן פתאל מלונות אירופה )ג'י.פי.(,  -שהינה השותף הכללי בשותפות המוגבלת  אירופה בע"מ 0.1פתאל  1

 מלונות בגרמניה ובמלון בשוויץ. 11-ב בעלותמחזיקה בזכויות קרן פתאל  
 Komplementarselskabetרטית הדנית  בחברה הפ דירקטור יחיד( וכן "השותפות המוגבלת")שותפות מאוחדת( )להלן בס"ק זה בלבד:  K/S Münchenבשותפות המוגבלת הדנית  דירקטור יחיד 2

München II ApS  :יצוין כי השותפות המוגבלת הינה הבעלים של שני מלונות במינכן )גרמניה( ("השותף הכללי")חברה מאוחדת( שהינה השותף הכללי בשותפות המוגבלת )להלן בס"ק זה בלבד  .
- Leonardo Hotel Munich City West ו- Leonardo Hotel & Residenz Munich. 
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  נושאי משרה בכירה 7.2

 .לעיל 7.1 סעיף ראו, מר מאהר נימר המכהן כדירקטור וסמנכ"ל כספיםאודות  לפרטיםיובאו פרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בתאגיד.  להלן

 
 

 חיים חלפון, מבקר פנימי מנכ"לדניאל רוג'ר,  שם
 Daniel Roger Halfon Haim Elen שם באנגלית כפי שמופיע בדרכון

 068931690 012832796 מספר זיהוי
 27/12/1964 10.05.1946 תאריך לידה

התפקיד שהוא ממלא בחברה, בחברה בת 
 שלה, בחברה קשורה שלה  או בבעל עניין בו

רות קבוצת פתאל )לרבות מנכ"ל החברה, מנהל כללי של חב
תאגידי קרן פתאל( המקומיות בגרמניה, בבלגיה, שוויץ, ספרד, 

 איטליה והולנד.

 מבקר פנימי

 31.05.2016 13.12.2015 תאריך תחילת כהונה

 Hotel Management School, Bad -מינהל בתי מלון מ השכלה
Wiesse, Germany 

 היברסיטחשבונאות וכלכלה מהאונ BA בוגר תואר ראשון 
 העברית בירושלים

במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית  MBAמוסמך  
 בירושלים

 רואה חשבוןמוסמך 

מנהל כללי של חברות קבוצת פתאל )לרבות תאגידי קרן פתאל(  השנים האחרונות 5-עיסוק ב
 שוויץ, ספרד, איטליה והולנד. ,המקומיות בגרמניה, בלגיה

 ואי חשבוןר -עמית, חלפון   PKFשותף במשרד

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של 
נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין 

 בחברה

 לא לא

 בשליטת זרים התאגידים במרבית ה כמנהל כללימשמש כן,  האם הינו מורשה חתימה עצמאי
  החברה ומורשה חתימה עצמאי )בהם(

 לא
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 ונה ומילוי מקום של דירקטוריםהוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כה 7.3

 תקנון ההתאגדות של החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון: 

ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי -ספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם עלמ 7.3.1
קטוריון, ובלבד שלא יפחת או על ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדיר, המניות

, בתוספת הדירקטורים חמישה, בכפוף להוראות חוק החברות, ולא יעלה על מדירקטור אחד
  .4החיצוניים אם וככל שמינויים יידרש על פי דין

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה  השנתית.  )א( 7.3.2
 . אסיפה השנתית הבאהכל דירקטור שנבחר יכהן עד ל

ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה -כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על )ב( 
 . לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא  )ג( 
ת תאגיד( אחר כדירקטור בחברה. רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם )לרבו

לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני 
 .האסיפה הכללית

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם )לרבות תאגיד( לשמש כדירקטור ממלא מקומו  )א( 7.3.3
שיר להתמנות לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כ(. דירקטור חליף""בדירקטוריון )

כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. 
ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד 
שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון 

ליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות ואם הוא דירקטור ח
חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור 
המוחלף. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן )א( זה 

 .בלבד, למעט אם נקבע אחרת בחוק

קטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת כל עוד מינוי הדיר )ב( 
דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור לקבל הזמנות( ולהשתתף ולהצביע בכל 

 . ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן -לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב )ג( 
 .רקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטורלדי

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור  )ד( 
חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו )"הדירקטור הממנה"( הודיע לחברה בכתב על ביטול 

הממנה כדירקטור נפסקה המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור 
 .בדרך אחרת

 .הכל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחבר )ה( 

 ., בכפוף לכשירותו לכהן כדירקטור בחברהירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדשד 7.3.4

 שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ 7.3.5

 לחוק החברות. 229-231פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  אם התפטר או )א(

 לחוק החברות. 232שע בעבירה כאמור בסעיף אם הור )ב(

 לחוק החברות. א232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  )ג(

 לחוק החברות. 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  ד()

 .החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק -ואם הוא תאגיד ושט רגל, אם הוכרז פ (ה)

 במותו. (ו)

 נעשה פסול דין.אם  (ז)

 לחוק החברות. א245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  )ח(

 

                                                 
 היינו במקרה שיידרש מינוי שני דירקטורים חיצוניים מספרם הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על שבעה.  4
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אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם  7.3.6
מהמספר המינימלי כאמור פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי כאמור לעיל.  אינו פחות

, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי לעיל
 .דירקטורים נוספים

 ראש פיםוסאו דירקטורים נהדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור  7.3.7
עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על  וניכה

 .לעיל 7.3.1המספר הנקוב בסעיף 

ירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. דה 7.3.8
תיו הסבירות הקשורות דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאו

 .בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון

אשר לפחות ות שני דירקטורים חיצוניים, חבחברה יכהנו לפאם וכאשר הדבר יידרש על פי דין  7.3.9
אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית 

לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם ויחולו , החברותלחוק  240ה בסעיף כמשמעות
  .לעניין זה והתקנות מכוחו ההוראות שנקבעו בחוק החברותזכאים בגין כהונתם, 

המומחיות החשבונאית והפיננסית, יכהנו בחברה דירקטורים נוסף על הדירקטור החיצוני בעל  7.3.10
 .יננסית במספר שאותו יקבע הדירקטוריוןבעלי מומחיות חשבונאית ופ

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן  7.3.11
 .תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר

7.3.12  

ולועדה מועדות  הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי )א(
 .הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל  (ב)
לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ 

שאינם חברי דירקטוריון. כפוף  לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי
להוראות חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או 
חלק מהן לועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. בכל ועדה הרשאית 

 להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

( לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר בשתוקם כאמור בס"ק )ל ועדה כ (ג)
ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו -על כל ההוראות שתיקבענה

תתנהלנה לפי ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, 
 .ידי הדירקטוריון-הוראות שניתנו על כל כמה שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן

עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם ו (ד)
לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור 

 .הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע   (ה)
בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על 

 .ביטולה

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או   
על ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם 
במינויו של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש 

 .יה כשיר להיות דירקטורכאילו כל אדם כזה נתמנה כדין וה

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן  )א( 7.3.12
, והכל על פי שיקול דעת שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענייןמסוים, 

 .הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

עיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מבלי לגרוע מהאמור ל )ב( 
מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות 

 .הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו

 .נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו )ג( 
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 .5( חודשים3יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה ) דירקטוריוןה 7.3.13

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי  דירקטור אחד י 7.3.14
 .לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט

, בשיחה טלפונית, בכתב פה-ל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעלכ )א( 7.3.15 
)לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 

( שעות לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם, בכפוף להוראות חוק החברות, 24עשרים וארבע )
ר או על הסכימו כל חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה( על מועד קצר יות

התכנסות ללא הודעה, או אם הסכימו רוב חברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה(, 
 . במקרים דחופים, על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה

"( והמעונין לקבל בתקופת נעדר דירקטורדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " )ב( 
או יו"ר הדירקטוריון פרטים מספיקים לכך כיר החברה העדרותו הודעה, ישאיר אצל מז

ניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת העדרותו )דירקטור נעדר אשר ש
כמפורט לעיל ביחד עם או אצל יו"ר הדירקטוריון השאיר פרטים אצל מזכיר החברה 

 ."(דירקטורים הזכאים לקבל הודעהדירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: "

, אינו זכאי במשך שהותו וז בתקנהדירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל  )ג( 
מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא 

 .על פי תקנון זהכוח, שמונה 

תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה או יו"ר הדירקטוריון תרשומת של מזכיר החברה  )ד( 
 .הדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעל

הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל ה 7.3.16
 .הנושאים שעל סדר היום

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים 
ן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכ

 .הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום

 הזכאים לקבל הודעה רוב חברי הדירקטוריוןהמניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה  7.3.17
בת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיואשר 

 .בפתיחת הישיבה

על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר 
 .הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון

של בעלי  יושב ראש דירקטוריון החברה יבחר מבין חברי הדירקטוריון על ידי האסיפה הכללית 7.3.18
ראש הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר -ושביהמניות של החברה ברוב רגיל. 

יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון 
הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על 

 .שיבהפרוטוקול הי

חלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ה 7.3.19
 .ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע-ליושב

לעיל, תהיה לה הרשות לקיים  99ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, כהגדרתו בתקנה כ 7.3.20
ויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי את כל הסמכויות, ייפ

 .ידיו דרך כלל-הדירקטוריון או המופעלים על

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל  7.3.21
 .הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן

רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים דירקטוריון ה 7.3.22
לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס 
לדיון באותו ענין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, 

או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף  וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון
 .לו את חתימות הדירקטורים

                                                 
 הוראות סעיף זה יכנסו לתוקף, החל מהמועד שבו החברה תהפוך לראשונה לחברת אגרות חוב.  5
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לעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצרוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו.  
במקום חתימת דירקטור רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף תרשומת 

 .ת אופן הצבעתו של הדירקטורבחתימתו המפרטת א

החלטה ללא התכנסות בפועלה חתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים  7.3.23
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך 

ירקטוריון )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים( או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הד
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה )ובלבד שמספרם 
לא יפחת משניים(, תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה 

 . בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנון החברה

ידי ישיבת -פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי או על-דין, כל הפעולות שנעשו עלפוף להוראות כל כ 7.3.24
ידי אדם )לרבות תאגיד( המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה -ועדה של הדירקטוריון או על

בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם, שלא היה ידוע להם או לא היה עליהם 
ירקטוריון האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד לדעת עליו, בבחירת חברי הד

מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר 
 .הדירקטוריון או הועדה האמורה

 חברה רשאית, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק ה )א( 7.3.25
 .עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה             

החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו על אף האמור בסעיף קטן )א(  )ב(
 .כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות

 החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב 7.3.26
 :פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; )א(

הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר  )ב( 
 להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 ;טובת אדם אחרחבות כספית שתוטל עליו ל )ג( 

 .כל דיןפעולה אחרת המותרת בביטוח על פי  )ד(

לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של  7.3.26 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור   7.3.26.1
 נושא משרה בה הכרוכה בתשלומים או בהוצאות בהם יישא נושא המשרה, לפי העניין, כדלקמן:

ליך" שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, הוצאות שהוציא בקשר עם "ה )א(
 ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

-, התשכ"חלחוק ניירות ערך 1ט'-ו 4, ח'3הליך לפי פרקים ח' –"הליך"  הז סעיףלעניין  
והליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק  ("חוק ניירות ערך")להלן:  1968

 החברות. 

לחוק  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52נפגע ההפרה כאמור בסעיף תשלום ל )ב( 
 ניירות ערך.

פוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כ 7.3.27
להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה עד )ו(  כמפורט בפסקאות )א(

 בה:  

פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן -ות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עלחב )א(
 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  )ב(
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

יים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך הסת
פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך 
פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו 

– 

משמעו סגירת  –שנפתחה בו חקירה פלילית"  "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין 
)בסעיף קטן זה  1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 
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 231חוק סדר הדין הפלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  –
 ;לחוק סדר הדין הפלילי

כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך  חבות –"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  
, קנס על עבירה 1985-פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

 ;שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר

ו הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה א )ג(
שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 
אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה 

 . דורשת הוכחת מחשבה פלילית

לעיל, שהתנהל בעניינו,  7.3.26.1בס"ק הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך", כהגדרתו  )ד(
 .ות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דיןלרב

לחוק  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  )ה(
 .ניירות ערך

 .כל דיןחבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי  (ו)

בגין חבות או הוצאה כמפורט חברה רשאית להתחייב מראש כלפי נושא משרה בה לשפותו ה 7.3.28
)ו( לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה 7.3.27)ב( עד 7.3.27 בס"ק

)א( לעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים 156כאמור בתקנה 
דה שהדירקטוריון לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום או לאמת מי

קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון 
צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר 

 .הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין

שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם  בכל מקרה סכום השיפוי הכולל 7.3.29
יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה( לכל 
נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על 

ים המאוחדים האחרונים כפי שיהיו נכון מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספי 25%
 .למועד השיפוי

 

 יםחתימה עצמאי מורשי 7.4

)ד( לחוק ניירות 37עצמאיים, כהגדרת המונח בסעיף חתימה מורשי אין בחברה נכון למועד הדוח, 
מאהר נימר, סמנכ"ל הכספים  ,דניאל רוג'ר, מנכ"ל החברה ה"ה, למעט 1968-ערך, התשכ"ח

  .לעיל 7.2-ו 7.1, כמפורט בסעיפים דירקטור ושחר עקה, ודירקטור

 

 פרטים נוספים 7.5

 

 , תל אביב132דרך מנחם בגין  - המשרד הרשום של החברה 7.5.1

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג -  רואי החשבון של החברה 7.5.2

 , תל אביב3רחוב עמינדב       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 בחברהונושאי משרה בכירה  יןבעלי עני – 8 פרק
  

 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה תגמולים .8.8
 

 שירותי ניהול אדמנסטרטיבים המעניקה לחבר ("חברת האם"מלונות פתאל בע"מ )להלן:  .1.8.8
מועד )להלן: " 2086בפברואר  28במסגרת הסכם שירותי ניהול אדמינסטרטיבי שנחתם ביום 

 8.8.3כמתואר בסעיף  ,לבין חברת האם ן החברהבי( האדמנסטרטיבי"חתימת הסכם הניהול 
פורסם אשר  2085פרק א' )דוח תיאור עסקי התאגיד( שנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת ל

לתשקיף המדף על דרך של  6(, המובא בפרק 2086-08-086509)מס' אסמכתא:  2086במרץ  21ביום 
פרט לכך, נכון . , לפי העניין("2085"דוח תקופתי -וד" דוח תיאור עסקי התאגי)להלן: " הפניה

, נושאי המשרה בחברה אינם מקבלים תגמול נוסף בקשר עם כהונתם החברה, למועד התשקיף
למעט גמול דירקטורים לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים והוצאות נלוות אליו, שאינו חורג 

 .  )כמתואר להלן( מהמקובל
לראשונה של ניירות ערך של החברה ועד למועד ההנפקה  2085מה באוקטובר החברה הוקכמו כן,  .1.8.2

 2084כל פעילות. בהתאם לכך, בשנים  יתה( לחברה לא הי2086במרץ  26 יום )קרילציבור בישראל 
דמי  מולא שול 2086בפברואר  28והסתיימה ביום  2086בינואר  8תקופה שהחלה ביום וב 2085-ו

 . לחברת האםניהול 
 2086ביוני  30 והסתיימה ביוםממועד חתימת הסכם הניהול האדמנסטרטיבי החלה ה שבתקופ .1.8.3

  :אםלחברת ה שילמה החברה את התגמולים הבאים
 

 (באירותגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים
תגמולים 

  אחרים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקות 

בהון 
 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 עמלה ייעוץ

שירותי ניהול 
 1אדמיניסטרטיבי

החזר 
 הוצאות

סה"כ 
 (באירו)

חברת 
 90 --- 90 --- --- --- --- --- --- --- --- --- האם

  
התגמול הכולל ששילמה החברה לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורית הבלתי תלויה, ה"ה שאול  .1.8.4

הסתכמו בתקופה של שישה החודשים הראשונים ( )בהתאמהשניידר, יעקב גולדמן וסיגל גרינבוים 
  .2ש"חאלף  42בסך כולל של  2086של שנת 

 
  שליטה בעלעם  עסקאות .8.2

 

)להלן:  8970 –ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל לתקנות  22לפרטים כאמור בתקנה 
בה במהלך  , לפי מיטב ידיעת החברה, ביחס לכל עסקה אשר התאגיד התקשר(תקנות הדיווח""

בפרק ד'  22תקנה השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהיא עדיין בתוקף במועד התשקיף ראו 
של דרך בזה  בתשקיףהנכללת  כהגדרתו לעיל, )דוח פרטים נוספים(, 2085תקופתי לחלק ד' לדוח 

  , וכן את ההתקשרויות שלהלן:הפניה
 

                                                 
שירותי הנהלת חשבונות, חשבות, שירותי משרד, תקשורת, מחשבים הכוללים בין היתר האדמנסטרטיבי שירות ניהול   1

 .ו"ר דירקטוריון, שירותי מנכ"ל ושירותי סמנכ"ל כספיםמזכירות וכן שירותי י
ובהתאם לכך התגמול המתואר לעיל  2086במאי  85יצוין כי הדירקטורים החיצוניים והדירקטורית הבלתי תלויה מונו ביום   2

 .2086ביוני  30מייצג את התגמול לו הם זכאים ממועד מינויים עד ליום 



 

 

 

 

 

 

 

 :("חוק החברות")להלן:  8999-ט, התשנ"א( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 

# 
 האורגנים שאישרו 

 תיאור העסקה את ההתקשרות
העניין האישי של בעלי 

 פרטים נוספים השליטה בהתקשרות

8 

התגמול, ועדת 
החברה  דירקטוריון

של אסיפה הכללית הו
בעלי המניות בחברה 

 21-במאי ו 25מים בי
 2086 במאי

לית של החברה אסיפה הכלהדירקטוריון וה, התגמולועדת 
את הכללתם של כלל הדירקטורים ונושאי המשרה  אישרו

ה"ה דוד פתאל, יו"ר הדירקטוריון, דניאל המכהנים בחברה, קרי 
 ,רוג'ר, מנכ"ל החברה, מאהר נימר, סמנכ"ל הכספים ודירקטור

יעקב גולדמן, דח"צ, שאול שניידר, דח"צ,  , שחר עקה, דירקטור
אירגו, -תי תלויה וענת פבריקנטסיגל גרינבוים, דירקטורית בל

חשבת בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 
( וזאת פתאל החזקות"החדשה של פתאל החזקות בע"מ )להלן: "

בגין כהונתם כנושאי משרה בחברה ובחברות בנות וקשורות 
מיליון  35שלה. גבולות האחריות של הפוליסה הקיימת הינן 

ופה(. ההשתתפות העצמית )לפתאל דולר ארה"ב )למקרה ולתק
אלפי דולר ארה"ב למקרה  7.5החזקות בלבד( מסתכמת בסך של 

אלפי דולר ארה"ב  35ולתקופה )בארץ ו/או בחו"ל( וסך של 
למקרה ולתקופה בארה"ב ו/או בקנדה. העלות לפתאל החזקות 

אלפי  31.5-לתקופת הכיסוי )פרמיה שנתית( מסתכמת בסך של כ
 2086ביוני  8הינה בתוקף מיום החדשה יסה דולר ארה"ב. הפול

 . 2087במאי  38ועד ליום 

מר דוד פתאל, בעל 
השליטה בחברה ויתר 

, 3נושאי המשרה המכהנים
אשר הינם עובדים/נותני 

ירותים לחברות בשליטת ש
שליטה, הינם הבעל 

מוטבים בהתקשרות 
ופתאל החזקות הינה צד 

 להתקשרות האמורה

--- 

 
  :עסקאות אחרות

# 
 האורגנים שאישרו 

 תיאור העסקה את ההתקשרות
העניין האישי של 

בעלי השליטה 
 בהתקשרות

 פרטים נוספים

8 
דירקטוריון החברה 

 20864במרץ  38ביום 

אישר דירקטוריון החברה למען הזהירות  2086במרץ  38ביום 
)להלן: את התקשרות החברה בהסכם שכירות עם חברה גרמנית 

על ידי  65%ב ידיעת החברה, מוחזקת (, אשר, למיט"השוכרת"
על פיו תשכור  ,ע"י השותפה במלון 35%-שותפות הניהול ו

שנה בתוספת  20השוכרת את מלון רויאל ברלין לתקופה של 
נוספות ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים  שנים 5-אופציה ל

)בהתאמה( לתשקיף  6ובפרק  1)ג( בפרק 6.7.8-)ד( ו1.2.2.3
 20865בפברואר  22נושא תאריך  2086בפברואר  28החברה מיום 

אישור דירקטוריון )בשינויים המחויבים(.  (2086תשקיף )להלן: "
כאמור ניתן למען הזהירות בלבד )בהמשך לאישור החברה 

דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה 
שינויים במתכונת ההתקשרות ( וזאת ל2086בפברואר  28מיום 

 זהות השוכרתחברת הנכס לבין שותפות הניהול לעניין  של
 (.לבקשת שותפתה של החברה בנכס)

העניין האישי של בעל 
השליטה נובע מהיותו 

בעל השליטה 
בשותפות הניהול 

 םשהינה צד להסכ
 השכירות האמור.

 
ראו לפרטים נוספים 

 מיום מיידיים דיווחים
 2016 בפברואר  29

 2086 באפריל3  ומיום
אסמכתאות: ]מס' 

2086-08-037413 
, 2086-08-023771ו

בהתאמה[ אשר המידע 
המובא בהם נכלל 

בתשקיף זה בדרך של 
 הפנייה.

2 

ת הביקורת ועד
)כעסקה לא חריגה( 

ודירקטוריון החברה 
 2086במאי  25בימים 

, 2086במאי  38-ו
 .6בהתאמה

מיליון אירו( על ידי  30העמדת ערבות מוגבלת בסכום )
Sunflower Management GmbH&Co. KG7 (לעיל ולהלן :

 UniCreditבגין הלוואה )שהועמדה על ידי  (שותפות הניהול""
Bankבקשר עם המימון מחדש של מלון )Alexanderplatz  

Leonardo Royal Hotel Berlin. 

העניין האישי של בעל 
השליטה נובע מהיותו 

)בין במישרין ובין 
אמצעות בבעקיפין 

צד  חברות בשליטתו(
 .לערבות האמורה

ועדת הביקורת ביום  3
  2086ביולי  28

אישרה ועדת הביקורת את התקשרות  2086ביולי  28ביום 
 Leonardo Hotels Opco החברה בשני הסכמי שכירות עם 

Madrid S.L.  :(, "השוכרת"או  "חברת התפעול")לעיל ולהלן
-50%אשר, למיטב ידיעת החברה, מוחזקת בחלקים שווים )

 Sub Terminal Holding B.V 9-ו על ידי שותפות הניהול 8(50%
, על פיו תשכור חברת התפעול "(Sub Terminal)לעיל ולהלן: "

שנה בתוספת אופציה  20לתקופה של  10מהרוכשת את המלונות
שנים נוספות ובהתאם לתנאים המפורטים בסעיפים  5-ל

 2086תשקיף )בהתאמה( ל 6ובפרק  1)ג( בפרק 6.7.8-)ד( ו1.2.2.3
ועדת הביקורת אישרה את התקשרות )בשינויים המחויבים(. 

לאחר שבחנה והחליטה כי ההתקשרות אינה "עסקה חריגה" 
לחוק החברות( וזאת בהתאם לכך כי  8)כהגדרת המונח בסעיף 

ההתקשרות הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, אינה 
כושה או עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, ר

התחייבויותיה, וכן עסקה זו הינה בתנאי שוק. יוער כי כדי לבחון 

העניין האישי של בעל 
השליטה נובע מהיותו 

בעל השליטה 
בשותפות הניהול 

 םשהינה צד להסכ
 השכירות האמור.

לפרטים נוספים ראו 
דיווחים מיידים מיום 

 24ומיום  2086ביוני  5
]מס'  2086ביולי 

-2086-08אסמכתא: 
-2086-08-ו 044278

011345.] 

                                                 
 תי תלויה.למעט הדח"צים והדירקטורית הבל 3
 .2086בפברואר  28בהמשך לאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה מיום  4
 [.2086-08-038669 ]מס' אסמכתא: 5
 .2086במרץ  38בהמשך לאישור דירקטוריון החברה מיום  6
 .של השותפות האמורה חברת האם וכן החברות המוחזקות( של בשרשור סופי) מלאה שותפות גרמנית בבעלות 7
 Leonardo Hotels Opcoמהון המניות המונפק של חברת  50%טרם הושלם הליך העברת  התשקיףיוער כי נכון למועד  8

Madrid, S.L.  לחברתSub Terminal.  
 .חברה פרטית הולנדית בשליטת קבוצת נקש , הינהלמיטב ידיעת החברה 9

: ובס"ק זה בלבד המלונות )להלן ביחד מי)עילית ותחתית( המצויים במתחובכלל זה שטחי החניה  המלונותכל שטחי  10
 יודגש כי ריהוט, ציוד ומלאי אינם מהווים חלק מן המושכר.  .("המושכר"



 

 

 

 

 

 

 

 האורגנים שאישרו  #
 את ההתקשרות

 תיאור העסקה
העניין האישי של 

בעלי השליטה 
 בהתקשרות

 פרטים נוספים

לחברי ועדת האם העסקה הינה "בתנאי שוק", הומצאה 
, עובר למועד הישיבה האמורה סקירת שוק שהוכנה על הביקורת

 ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים.

 
 שיפוי פטור וביטוח .8.8

 
ירקטוריון אישרו ד 2086במאי  21אישרה ועדת התגמול של החברה, וביום  2086במאי  25ביום 

פטור כתב מתן התחייבות לשיפוי ו ,המניות בחברהבעלי החברה והאסיפה הכללית של 
לדירקטורים החיצוניים ולדירקטורית הבלתי תלויה, ה"ה שאול שניידר, יעקב גולדמן וסיגל 

את הכללתם בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים כן ו (הדירקטורים החדשים")להלן: " גרינבוים
יצוין כי התחייבות לשיפוי, כתב הפטור ופוליסת  .11פתאל החזקותהקיימת של  המשר ונושאי

הינם בתנאים זהים כפי  שניתנו לדירקטורים החדשים ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה
כמתואר  2086בפברואר  28אושרו ביום ש כפי חברהב המכהנים שניתנו ליתר נושאי המשרה

 . 2085לדוח תקופתי  22בתקנה 
אסיפה ההחברה ו דירקטוריון ,התגמולאישרו ועדת  2086 במאי 21-במאי ו 25כמתואר לעיל, ביום 

את הכללת כלל נושאי המשרה בחברה, לרבות הדירקטורים בחברה  בעלי המניות הכללית של
החדשה של פתאל החזקות כמתואר ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה החדשים בפוליסת 

 לעיל. 
 

 עניין ונושאי משרה בכירה  בעליערך על ידי  ניירות החזקות  .8.8
 

בניירות הערך ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  למיטב
חודשים  82-בשקדם  ובתאריך למועד פרסום התשקיף  סמוךוקשורות  בנות ובחברותהחברה  של

  כדלקמן: הןלמועד האמור 
 

 לעיל. 3.3 ראו בסעיף – החברה (א)
 

  חברות בנות של החברה וחברות קשורות (ב)
לפרטים אודות החזקות בעלי העניין במניות חברות מוחזקות של החברה, אשר פעילותן מהותית 

 לפעילות החברה, במועד הדוח, ראו להלן:
 

  מניות' מס /השותפותשם החברה המחזיק שם

 המונפק מההון שיעור
 החברה של והנפרע

 וזכויות המוחזקת
המוחזק על  בה ההצבעה

 ידי בעל העניין

 המונפק מההון שיעור
 החברה של והנפרע

 וזכויותהמוחזקת 
המוחזק  בה ההצבעה

)לרבות בשרשור סופי( 
 על ידי החברה

Golmen 
Sarl12 

Kopmlementraselkabet 
Munchen Aps II 

 )חברה מאוחדת(13

מניות בנות  3,920
 8ערך נקוב של 
 קורונה דנית

4.9% 95.8% 

K/S Munchen14 
 )שותפות מאוחדת(

מניות בנות ערך  58
קורונה  8נקוב של 

 דנית
5.8% 94.9% 

 שהינה הנכס בחברת המחזיקה המאוחדת ובחברה 15(Fattal Hotels Fund, LP) פתאלכי בקרן  יוער
(. , בהתאמה5.8%-ו 5.6%מיעוט ) בזכויותמחזיק צד ג'  Leonardo Royal Munchenמלון  שלהבעלים 

ן הסר ספק יוסף כי, למיטב ידיעת החברה, רכישת החזקות המיעוט האמורות על ידי אותו צד למע
  .האם חברת ידי על' ג צד לאותו שהועמדג' נעשתה במימון 

                                                 
11

פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קיימת של פתאל החזקות כמתואר  – לעניין זה, "הפוליסה הקיימת" 
   .(הפוליסה הקיימת")לעיל ולהלן: " 2085לדוח תקופתי  22בתקנה 

12 Golmen Sarl .הינה חברה פרטית לוקסמבורגית בבעלות ובשליטה מלאות של חברת האם 
 .K/S Munchen -חברה דנית שהינה השותף הכללי בשותפות הדנית המוגבלת   13
  Leonardo Hotel Munich City West -שותפות מוגבלת דנית שהינה הבעלים של שני מלונות במינכן )גרמניה( 14

 .Leonardo Hotel & Residenz Munich -ו
שותפות מוגבלת קפריסאית בבעלות ובשליטה מלאות של החברה. קרן פתאל מחזיקה )בעקיפין באמצעות חברות מוחזקות(  15

 מלונות בגרמניה ומלון אחד בשוויץ. 88-בבעלות ב
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 דו"חות כספיים – 9 פרק

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף .1.1

לתקנות  ב'60 הבתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנ יםנכללהדו"חות הכספיים ה .1.1.1

תקנות )להלן: " 1161-התשכ"טמבנה וצורה(,  -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

  הינם:, "(פרטי התשקיף

ולתקופה מיום  2015בדצמבר  31 מיםשל החברה לי פרופורמה דוחות כספיים מאוחדים .1.1.1.1

, הנכללים בתשקיף זה 2015בדצמבר  31)יום הקמת החברה( ועד ליום  2015באוקטובר  21

 28יום ב םשפורס , כפי2015התקופתי של החברה לשנת  דוחפרק ג' בלבדרך של הפניה 

 "(.2015לשנת  התקופתי הדוח)להלן: " 2016-01-041652אסמכתא:  פר, מס2016 מרץב

ולכל אחת משלוש  2014-ו 2015בדצמבר  31דוח כספי מאוחד פרופרומה של החברה ליום  .1.1.1.2

הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפנייה  2015בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .2015לדוח התקופתי 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 1הדוח על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה  .1.1.1.3

"( של החברה ליום תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים)להלן: " 1170-ומיידיים(, התש"ל

 31)יום הקמת החברה( ועד ליום  2015באוקטובר  21ולתקופה מיום  2015בדצמבר  31

 . 2015לשנת  של הפניה לדוח התקופתיבדרך , הנכלל בתשקיף זה 2015בדצמבר 

, הנכללים בתשקיף 2016ביוני  30ליום  הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה .1.1.1.4

 ם, כפי שפורס2016שנת רבעון השני של של החברה ל רבעוניה לדוחזה בדרך של הפניה 

 שנירבעון  דוח)להלן: " 2016-01-112531אסמכתא:  פר, מס2016 אוגוסטב 21יום ב

2016.)" 

, לתקופה של שישה 2016ביוני  30דוח כספי פרופורמה ביניים המאוחד של החברה ליום  .1.1.1.5

 31ולשנה שהסתיימה ביום  2015-, ו2016ביוני  30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 . 2016הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח רבעון שני  2015בדצמבר 

ד לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים של 38הנפרד לפי תקנה  אהדוח על המידע הכספי .1.1.1.6

 ,2016ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום  לושהשלתקופה של  2016 יוניב 30החברה ליום 

 2016, ביוני 30החברה( ועד ליום תחילת פעילות )יום  2016, בפברואר 22ולתקופה מיום 

 .2016 שני רבעוןבתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח  יםהנכלל

 לכלול, החברהלהלן מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקרים של  1.2 לסעיף .1.1.2

 לפי, הסקירה דוחות ואת המבקר החשבון רואה דוחות את הפניה של בדרך בתשקיף

 על זה בתשקיף נכללים אשר, לעיל 1.1.1 בסעיף המפורטים מהדוחות אחד לכל, העניין

 "(.ההסכמה מכתב)להלן: " ההפניה דרך

א לתקנות פרטי התשקיף, בדבר 56דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה להלן מצורף  1.3 לסעיף .1.1.3

אירועים שאירעו לאחר תאריך המאזן ולאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים 

   .2016ביוני  30של החברה ליום 
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 רואי חשבון מבקרים של החברה הסכמה מכתב .1.2

 

 

 

 2016בספטמבר,  25
 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 )"החברה"( פתאל נכסים )אירופה( בע"מ
 ,.נ.א.ג

 מפתאל נכסים )אירופה( בע"של  מדף הנדון: תשקיף

  2016בחודש ספטמבר להתפרסם  המיועד 

 
תשקיף שבנדון של הדוחות בהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( 

 שלנו המפורטים להלן:
 

 מאוחדים העל הדוחות הכספיים  2016, במרס 28המבקר מיום דוח רואה החשבון  .1

)יום הקמת  2015, באוקטובר 21ולתקופה מיום , 2015 בדצמבר 31של החברה לימים 

 .2015 ,בדצמבר 31יום ועד ל החברה(

המאוחד  הכספי המידע על ,2016, במרס 28 מיום המבקר החשבון רואה דוח .2

השנים  ולכל אחת משלוש ,2014-ו 2015, בדצמבר 31 לימים החברה של פרופורמה

 .2015בדצמבר,  31בתקופה שהסתיימה ביום 

 של נפרדמידע כספי  על ,2016, במרס 28מיום  המבקר החשבון דוח מיוחד של רואה .3

)יום הקמת  2015, באוקטובר 21, ולתקופה מיום 2015בדצמבר,  31ליום  החברה

 דוחות)ג' לתקנות ניירות ערך 9לפי תקנה  ,2015 ,בדצמבר 31ועד ליום  החברה(

 .1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים

 ביניים של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2016, באוגוסט 29 מיום סקירה דוח .4

( 2016בפברואר,  22ולתקופות מיום תחילת הפעילות ) ,2016 ביוני 30 וםלי החברה

  .2016ביוני  30ולשלושה חודשים שהסתיימו ביום  2016ביוני,  30ועד ליום 

 פרופורמה הכספי המידע על 2016, באוגוסט 29 מיום המבקר החשבון רואה דוח .5

 ושישה שלושה של , לתקופה2016, ביוני 30 ליום החברה של המאוחד הביניים

 31-, ולשנה שהסתיימה ביום ה2015-, ו2016, ביוני 30 בימים ושהסתיימ חודשים

  .2015בדצמבר, 

על המידע הכספי  2016באוגוסט,  29דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .6

חודשים  ושהלש, לתקופה של 2016ביוני,  30הביניים הנפרד של החברה ליום 

)יום תחילת  2016בפברואר,  22, ולתקופה מיום 2016 ביוני, 30שהסתיימה ביום 

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות 38לפי תקנה  2016ביוני,  30פעילות החברה( ועד ליום 

 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 וסט פורר גבאי את קסיררק

 רואי חשבון

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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שאירעו לאחר חתימת הדוחות הכספיים מהותיים רועים בדבר אירועים ידוח א .1.3

 6201 יוניב 03המאוחדים של החברה ליום 

חתימת הדוחות הכספיים של לאחר נכון למועד התשקיף לא אירעו אירועים מהותיים 

 , למעט כמפורט להלן:(2016 אוגוסטב 21)מיום  2016 יוניב 30החברה ליום 

 להרחבת יציב באופק A1.ilפרסמה חברת מידרוג בע"מ אישור דירוג  2016בספטמבר  5ביום  .1.3.1

 נוספים לפרטים. נ.ע ח"ש מיליון 150 של לסכום עד החברה של'( א סדרה) החוב אגרות

-2016-01: אסמכתא' מס] 2016 בספטמבר 5 מיום מיידי בדיווח ראו הדירוג דוח אודות

 .   הפניה של בדרך זה בדוח מובא בו הכלול המידע אשר[, 117775

"ח ש 100,000,000 1משקיעים 10-הקצתה החברה בהקצאה פרטית ל 2016בספטמבר  7ביום  .1.3.2

ש"ח  1ש"ח לכל  1.021החברה, רשומות למסחר, במחיר של  שלחוב )סדרה א'(  אגרותע.נ. 

, וזאת ש"ח לכל אגרות החוב )סדרה א'( האמורות 102,100,000ע.נ אגרות חוב ובסה"כ 

בדרך של הגדלת סדרת אגרות החוב )סדרה א'( הקיימת של החברה, הרשומות למסחר, 

-ב םמסתכ האמורה הפרטית ההקצאה לאחר במחזורבאופן שסך אגרות החוב )סדרה א'( 

 הפרטית הקצאה אודות נוספים לפרטים(. "פרטית הקצאה: "להלן) נ.ע ח"ש 375,000,000

 המידע אשר[, 2016-01-117787: אסמכתא' מס] 2016 בספטמבר 5 מיום מיידי דיווח ראו

 . הפנייה של בדרך זה בדוח מובא בו הכלול

( של החברה  100%התקשרה חברה נכדה הולנדית בבעלות מלאה ) 2016בספטמבר  1ביום  .1.3.3

בס"ק זה  עם צד ג' שאינו קשור לחברה ו/או לבעל השליטה בחברה, במזכר הבנות )להלן

(  לפיו ירכוש המוכר מצד ג' זכויות החכירה, כהגדרתן להלן, בחלקה ההבנות"מזכר : "בלבד

עם הרוכשת לפיו: )א( ימכור המוכר  Turn Keyבהסכם ויתקשר באמסטרדם, הולנד 

לרוכשת את זכויות החכירה במקרקעין; )ב( הרוכשת תזמין שירותי בנייה מהמוכר להקמת 

-אירוח על המקרקעין בתמורה כוללת של כחדרי  500מלון בדרגת שלושה כוכבים שיכלול 

 11. לפרטים נוספים אודות מזכר ההבנות ראו בדיווח מיידי מיום מיליון אירו 47.25

אשר המידע הכלול בו מובא בדוח זה  ,[2016-01-120835]מס' אסמכתא:  2016בספטמבר 

 . בדרך של הפנייה

 .Sunflower Management GmbH & Coנחתם הסכם בלעדיות בין  2016בספטמבר  21ביום  .1.3.4

KG 2  החברה של( 100%) מאוחדת חברה)עבור חברה בת או נכדה של (Brick Heaven Sarl )

, מהמוכרת( asset deal) רכישה עם בקשרצד אחד לבין צד ג', שאינו קשור לחברה  מצד שני מ

 )להלן סלובניה, בלובליאנה כנסים חדרי 30-ו חדרים 574"כ סה הכוללים מלונות 4 של

(. לפרטים נוספים אודות הסכם הבלעדיות ראו בדיווח "בלעדיות הסכם: "בס"ק זה בלבד

 בו הכלול המידע אשר ,[2016-01-127105: אסמכתא]מס'  2016 בספטמבר 21 מיום מיידי

 .הפנייה של בדרך זה בדוח מובא

                                                      
( לחוק ניירות ערך, 1א)ב()15הצהירו כי הינם נמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה )סעיף  אשר 1

הצעתם הינה בעבור עצמם, ולא למטרת הפצה או מכירה לאחרים,  וכי"(( חוק ניירות ערך)להלן: " 1168-התשכ"ח
למעט בתנאים שהותרו בחוק ניירות ערך ובתקנות שהותקנו ובשם או עבור אחרים, ולא עבור לקוחותיהם, אלא  לא

 מכוחו.
 .חברת האם של החברהמלונות פתאל בע"מ, שותפות גרמנית, בבעלות ובשליטה מלאות )בשרשור סופי( של  2



 4 - ט

 

( של החברה עם מס' 100%התקשרה חברה נכדה אנגלית מאוחדת ) 2016בספטמבר  21ביום  .1.3.5

צדדי ג', שאינם קשורים לחברה ו/או לבעל השליטה בה בהסכם לרכישת מלוא ההון 

חברה סקוטית אשר מחזיקה בזכויות הבעלות במלון במרכז אדינבורו, המונפק והנפרע של 

בס"ק  ליש"ט )לא כולל עלויות נלוות()להלן מיליון 43.25-בתמורה כוללת של כשבסקוטלנד  

(. לפרטים נוספים אודות הסכם הרכישה ראו בדיווח מיידי "הסכם הרכישה ": זה בלבד

אשר המידע הכלול בו מובא  ,[2016-01-127108]מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  21מיום 

 .בדוח זה בדרך של הפנייה

 

 

 2016 בספטמבר 25

 דוד פתאל

 יו"ר הדירקטוריון

 דניאל רוג'ר 

 כ"למנ

 מאהר נימר 

סמנכ"ל כספים 

 ודירקטור



 

 1-י 

 פרק 10 - פרטים נוספים
 חוות דעת עורך דין 10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

 דלכבו

 פתאל נכסים )אירופה( בע"מ
 132דרך מנחם בגין 

 תל אביב
 2016  בספטמבר 25 רמת גן,
 5127 מספרנו:

 
 ג.א.נ.,

 

: ובהתאמה )להלן פתאל נכסים )אירופה( בע"מניירות ערך של של לציבור בדבר הצעה  מדף תשקיף הנדון:

 ("החברה"-ו "ניירות הערך המוצעים"

למועד תשקיף המדף הדירקטורים של החברה  כיתשקיף המדף, בקשר ללבקשתכם, הרינו לאשר בזאת 

 נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף.
 

 .המדף תשקיףבכלל יהרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו ת 

 

 

 בכבוד רב,
 

 , עו"דמעיין בלומנפלד       , עו"דיונתן רובינזון
 

 דין-עורכי -ושות' שמעונוב 
 

 Israel Shimonov  ישראל שמעונוב

 Oren Elkabetz  אורן אלקבץ

 Jonathan Robinson  יונתן רובינזון

 Nir Cohen Sasson  ניר כהן ששון

 Dudi Berland  דודי ברלנד

 Igor Katz  איגור כץ

 Liron Azriel  לירון עזריאל

 Corinne Bitton  קורין ביטון

 Ran Felder  רן פלדר

 Barak Baruch  ברק ברוך

 Eyal Natanian  איל נתניאן

 Maayan Blumenfeld  מעיין בלומנפלד

 Benjamin Ben Zimra  בנימין בן זמרה

 Asaf Ohayon  אסף אוחיון

 Nadav Katz  נדב כץ

   



 

 2-י 

 ניירות הערך והנפקתם בקשר להצעתהוצאות  10.2

. בנוסף, ש"חאלפי  324-כהסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא  10.2.1

הוצאות נוספות,  על פי דו"ח הצעת מדף, אם וככל שיפורסם, תהיינה לחברהבפועל במועד גיוס 

 הקשורות בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף.

-א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשס"ו4תאם להוראות סעיף בה 10.2.2

, תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף המדף במועד פרסום דוח הצעת 2005

 .מדף מכוחו בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה

 

 

  אחריםוניירות ערך המוצעים ערך הדמי עמילות בקשר לניירות  10.3

החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף דמי עמילות בקשר לחתימה  

או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה, למעט עמלות כאמור ששולמו למשקיעים מסווגים, לחתם 

  ה לציבורהנפקהמתמחר ולמפיצים בקשר עם הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( של החברה על פי תשקיף 

ועמלות ששולמו למפיצים  2016בפברואר  22נושא תאריך  2016 פברוארב 21ביום  םאשר פורסבישראל 

בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב  2016באפריל  5בקשר עם הקצאה פרטית שביצעה החברה ביום 

  .1(הקצאה פרטית"סדרה א'()להלן: ")

 

 מלאה במזומניםהקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה  10.4

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא  

 3מלונות פתאל כנגד העברת נכסים לחברה, כמפורט בפרק בתמורה למזומנים, למעט הקצאת מניות ל

  לתשקיף מדף זה.

 

 עיון במסמכים 10.5

כל דוח, אישור או חוות דעת הנזכרים בתשקיף המדף ניתן לעיין בתשקיף המדף ובתקנון החברה וכן ב 

, בשעות העבודה המקובלות. כמו כן ניתן לעיין בתשקיף , תל אביב132בדרך מנחם בגין במשרדי החברה 

המדף, בתקנון החברה ובכל דוח או חוות דעת אשר נכללו בתשקיף המדף על דרך הפניה, בהתאם לפרטי 

 . www.magna.isa.gov.ilת ערך בכתובת ההפניה, באתר ההפצה של רשות ניירו

 

                                                 
, אשר המידע [2016-01-023250]מס' אסמכתא:  2016באפריל  1דיווח מיידי מיום בלפרטים נוספים אודות הקצאה הפרטית ראו   1

 .הכלול בו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה



 

 3-י 

 הערכות שווי 10.6

מאוד של החברה צורפו  יםנדל"ן להשקעה מהותי ישל נכס ,2015בספטמבר  30הערכות השווי, ליום 

, 2016-01-031669, מס' אסמכתא 2016 בפברואר 21, כפי שפורסם ביום לתשקיף הקודם של החברה

 ומובאות בתשקיף מדף זה על דרך הפניה. 

הסכמות מעריך השווי להכללת הערכות השווי האמורות על דרך הפניה וכן מכתבי החברה אודות 

, העשויים לשנות באופן מהותי את מסקנותיהן של הערכות 2015 בספטמבר 30היעדר שינויים, לאחר 

 השווי האמורות, מצורפים לתשקיף מדף זה.



 

 4-י 

 )אירופה( בע"מ פתאל נכסים
 )"החברה"(

 
 

 2016בספטמבר  25
          

 

 לכל מאן דבעי,

 

 

 ,Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatzהערכת שווי לנכסים  הנדון:

Leonardo Hotel & Residenz Munchen,  Leonardo Royal Hotel Munich 

 )"הערכות השווי"(

 

פרטים נוספים על פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, בקשר עם הערכות השווי שבנדון, להלן 

 "(, אשר אינם מופיעים בגוף הערכות השווי:תקנות דוחות תקופתיים ומיידים)להלן: " 1970-התש"ל

 

)להלן:  2015בספטמבר  30ותאריך התוקף שלהן הינו  2015בדצמבר  29הערכות השווי נושאות תאריך  (1)

 יכך נכון למועד מכתבנו זה, חלפו למעלה "( ולפתאריך התוקף"

 יום מתאריך התוקף כהגדרת המונח בתקנות דוחות תקופתיים ומיידים.  90-מ

 

לעיל, לא התרחשו שינויים לאחר תאריך התוקף ועד למועד מכתבנו זה,  1על אף האמור בסעיף  (2)

 העשויים לשנות באופן מהותי את מסקנות הערכת השווי. 

 

 

 בכבוד רב,

כסים )אירופה( בע"מפתאל נ  
 

 

 

 נחתם על ידי:

 דוד פתאל יו"ר הדירקטוריון

 שחר עקה, דירקטור



 

 5-י 

St. Nr.: 143/125/50130 

USt ID Nr.: DE 249514624 

 

Date: 23/09/2016 

Berit Schumann 

Tel:  +49 89 442384--110 

Fax: +49 89 442384-199 

Berit.schumann@colliers.com 

 

Colliers Valuation GmbH 

 

 

 

 

 
 
 

Fattal Properties (Europe) Ltd. 
3 Azrieli Center Triangular Tower 
35th Floor 
Tel Aviv 
Israel 

 

 

 

 

 

 
Re: Valuation Reports  
 
 
Dear Sirs, 
 
At your request, we the undersigned, hereby grant our consent to Fattal Properties (Europe) Ltd. 
(hereinafter: "the Company") to the inclusion by way of reference, of the Valuation Reports carried out by 
our firm dated December 29th  2015 of the following properties - Leonardo Royal Hotel Berlin 
Alexanderplatz (Valuation ref. no. 015-321-11), Leonardo Hotel & Residenz Munchen (Valuation ref. no. 
015-321-14) and Leonardo Royal Hotel Munich (Valuation ref. no. 015-321-16) (hereinafter together: "the 
Valuation Reports") which were attached to the Company's Prospectus published in  February 2016, within 
the Company's Shelf Prospectus to be published in September 2016. 
 
In addition, we hereby grant our consent to the inclusion of this letter within the Company's Shelf 
Prospectus to be published in September 2016. 
 
 
 
Best Regards, 
 
COLLIERS VALUATION GMBH 
 
 
 
Berit Schumann 
Managing Director 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dachauer Straße 65 

80335 München  
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 חתימות – 11פרק 
 
 
 

 :החברה
 
 
 

 ____________      בע"מ פתאל נכסים )אירופה(
 

 

 
 

 הדירקטורים:
 
 

 ____________         דוד פתאל 
 
 

 ____________          שחר עקה
 
 

 ____________         מאהר נימר 
 

 

 ____________       , דח"צשאול שניידר
 
 

 ____________        סיגל גרינבוים
 
 

 ____________       , דח"ציעקב גולדמן
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