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 הסכם פשרהוביצוע ישור דיווח מיידי בדבר א: הנדון

באשר להגשת  2.11.6112וביום  6112..61.1יום בהמשך לדיווחים המיידים שפרסמה החברה ב .1

 11.6112..6 וביום, [6112-11-1060.1,  6112-11-100110אסמכתא ]הבקשה לאישור הסכם פשרה 

 ] כלכליםבשבתו כבית משפט לעניינים  ,יפו-בית המשפט המחוזי בתל אביבבאשר לפסק דין של 

הסכמי הפשרה לפיו אישר בית המשפט ונתן תוקף של פסק דין ל ,[6112-11-100310אסמכתא 

 -ו "הסכם הפשרה)" 1.011-10-10ובהמרצת הפתיחה  1001-11-10שהוגשו בתובענה הייצוגית 

 (. בהתאמה" פסק הדין"

 .הוח זלד, בהתאמה, 2 -ו 1 נספחיםכ ,למען הנוחות, שוב הסכם הפשרה ופסק הדין מצורפים

לרבות השינויים שהוטמעו בו בעקבות , הפשרהעיקרי הוראות הסכם  יתוארולהלן , למען הנוחות .6

הוראות סעיף  לאור, כמו כן .6112בדצמבר  1 -ו באוקטובר 60תאריכים ת בית המשפט מוהחלט

השתתפות -האיסור על בעל מניות ששלח הודעת השתתפות או אי יתואר, להסכם הפשרה( א)60

לדוח זה יצורפו , בנוסף. מועד הרכישהוכן יתואר , ע דיספוזיציה במניותיו עד מועד הרכישהלבצ

 מ"בע אביב-בתל ערך לניירות וחברי הבורסה ,חברהבמניות ההטפסים באמצעותם רשאים בעלי 

 .ברכישה השתתפות-הודעות השתתפות או אילחברה  למסור ,"(הבורסה)"

הוראותיו  כלהפשרה ואף לא את  ת מלוא הוראות הסכםכדי לתאר אאין בדוח זה כי , יודגש .0

, במקרה של חסר או סתירה בין התיאור שלהלן לבין הוראות הסכם הפשרה. בהכרח המהותיות

 .ופסק הדין המצורפים כאמור יגברו הוראות הסכם הפשרה

 והתמורה הרכישה

 1,נם להשתתף ברכישהודיעו לה על רצושי מכל בעלי מניותיה החברה תרכוש 6110בינואר  .יום ב .3

עם  ."(הרכישה מועד)" בבעלותםש החברהאת מניות  ,המניות הנותרים כהגדרתם להלן בעלילמעט 

סכום ניכוי המס במקור מכל בדבר ככל שעד מועד הרכישה לא תתקבל החלטת רשות המסים , זאת

 .ימי מסחר לאחר קבלת החלטת רשות המיסיםיידחה מועד הרכישה לשני , מוכר

 ,"(מוכר)" הרכישה במסגרתשבבעלותו  החברהאת מניות  לחברה שימכורמבעלי המניות  אחד כל .0

 מניות)" המוחזקות על ידיה"( לאומי)"מ "י לישראל בעבנק לאומ מניותתמורה ב מהחברה יקבל

                                                 
 .ברכישה גם מבעלי מניות שלא יודיעו על רצונם להשתתף, ובתנאים שיפורטו להלן  1

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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 מוכרכל ל שמשקף במחירהרכישה תיעשה . בהסכם הפשרהש הנוסחבהתאם ל וזאת, "(התמורה

 (. הפשרה בהסכםכהגדרתו )ון העצמי המתואם על הה 16.0%של  דיסקאונט

 :כדלקמן, התמורה המגיעה לכל רוכש תחולק לתמורה ראשונית ותמורת המשך .2

ת כל העברכנגד  וזאת, לכל מוכר במניות לאומיבמועד הרכישה תשולם  – הראשונית התמורה .2.1

מניות של  הנעילהבהתאם לשער כמות מניות לאומי תחושב . מניות החברה הנמכרות על ידו

י במונחסכום התמורה הינו כי , יודגש. לאומי בבורסה ביום המסחר הקודם למועד הרכישה

  2.ברוטו

חלף  כאשר ,יבוצע חישוב ההון העצמי המתואםבמועד הרכישה , להסכם הפשרה 62לפי סעיף  .2.6

, שייקבע בפועל מססכום המסים נדחים בגין ההחזקה בלאומי הנגזרות מ התחייבויות ניכוי

בקשר עם , אף האמור על. שווי כלל ההחזקה בלאומימ 61%של  שיעורשרירותית  יופחת

באופן שבו ההפחתה  עשהייחישוב ההון העצמי המתואם הראשוני , החברה להשבה בלבד

 להםבהתחשב בכך שלגבי ניצולי השואה  ,זאת)בלבד  13%השרירותית תהיה בשיעור של 

 (.בידיהםאלת עיתוי קבלת הכספים החברה להשבה קיימת חשיבות מיוחדת לש מסייעת

: יויחד)ד גולן קאשי "ועו, מאיר ליפאד "עור "הנאמנות של ד הםידילתעביר  החברה .2.0

התמורה שכלל בעלי המניות המוכרים היו ( א: )במזומן השווה לפער בין כוםס, "(ניםהנאמ"

( ב)בין ל; כלל ההחזקה בלאומיבגין מימוש  1% של תיאורטי מס שיעור זכאים לקבל בהנחת

 .התמורה הראשונית ששולמה לכלל בעלי המניות המוכרים

שעל החברה או כל  בדבר שיעור המס בפועל רשות המיסיםעם קבלת עמדת  – תמורת ההמשך .2.3

לנכות במקור מכל מוכר בגין מכירת מניות החברה ( לפי העניין)אחד מחברי הבורסה 

 בין היקף התמורה הפער. "(בפועלהתמורה )"יחושב ההון העצמי המתואם בפועל , שבבעלותו

, "(ההמשך תמורת)"שקיבל המוכר בין היקף התמורה הראשונית ל, לה זכאי המוכרבפועל 

רשות ימי עסקים ממועד קבלת החלטת  61 במזומן בתוך על ידי הנאמנים יםישולם למוכר

 .בפועל המסבדבר שיעור  המסים

ם בדבר סכום המס שעל החברה או כל עד מועד הרכישה תפרסם החברה את החלטת רשות המיסי .0

לנכות במקור מכל אחד מוכר במועד תשלום התמורה הראשונית ( לפי העניין)אחד מחברי הבורסה 

 .ובמועד תשלום תמורת ההמשך

הן מתוך התמורה הראשונית והן מתוך תמורת ההמשך ינוכו הגמול של התובע המייצג ושכר  .1

 .שך דוח זהכפי שאלו יתוארו בהמ, הטרחה של בא כוחו

 השתתפות ברכישה-ואי השתתפות

 ,6112בדצמבר  66עד יום , רשאי יהא זה דוחפרסום לאחר החברה  של המניות מבעלי אחד כל ..

שבבעלותו או ביחס  החברהלכל מניות  ביחס ברכישה להשתתף מעונייןהוא  כי בכתבחברה ל להודיע

 "(.השתתפות-אי הודעת)"כי הוא אינו מעוניין להשתתף ברכישה או , "(שתתפותה הודעת)" לחלקן

                                                 

 או ניכיון/לפני ניכוי מס במקור בגין ריבית ו, טרחה שיפורטו בהמשך דוח זהלפני ניכוי הגמול המיוחד ושכר ה, ינוידה  2
 .מ"גם לפני תוספת מעמייצג התובע ה כוח-ולגבי הגמול לבא, רווחי הוןאו /ו
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כלשהי  השתתפות לא יהיה רשאי לבצע דיספוזיציה-ששלח הודעת השתתפות או אי מניותבעל  .11

 .מועד הרכישהבמניותיו עד 

 

 בעלי מניות לא רשומיםהודעות  

חי טפחות בנק מזר, חבר הבורסהליתבצע  בעלי מניות לא רשומיםי יד-למשלוח הודעות ע .11.1

רכז "( )10-2603100: קספ, 10-000.600: טלפון)רמת גן  0בוטינסקי 'מרחוב ז, מ"בע

-הודעת איו, 'א.3נספח זה כ לדוחבנוסח המצורף  תהא ההשתתפותהודעת "(. ההצעה

  .'ב.3נספח זה כ לדוחבנוסח המצורף  תהאהשתתפות 

, הל פיקדון ניירות הערךאצלו מתנלחבר הבורסה על ידי כל בעל מניות  תימסרנההודעות  .11.6

עבור  השתתפות אחת-והודעות אי אחת השתתפותהודעת יעבירן לרכז ההצעה במסגרת  אשר

 .'ד.3 -ו' ג.3 יםנספחזה כ לדוחבנוסח המצורף , המחזיקים במניות החברה באמצעותו

 רשומים בעלי מניותהודעות  

יתבצע למשרדי  רשומים י בעלי מניותהשתתפות על יד-ות השתתפות והודעות אימשלוח הודע .11.0

 3200011מיקוד  אזור התעשיה הרצליה פיתוח .1601תא חלוקה  66רחוב משכית החברה ב

בנוסח המצורף לדוח תהא  ההשתתפותהודעת  .(.1 - 0061230 : פקס; 0111110-.1: טלפון)

ה הודעלכל  .'ב.4 נספחזה כ דוחהמצורף לבנוסח  תהאהשתתפות -והודעת אי, 'א.4נספח זה כ

 .'ג.4נספח זה כ דוחבצירוף שטר העברת מניות בנוסח המצורף ל תעודות מניהורף תצ

הודעה  המסרבגינן נהמניות שמ 00%יעלה על של המניות בגינן נמסרו הודעות השתתפות אם מספרן  .11

ת השתתפות כמי ייחשב גם בעל מניות אשר לא מסר הודע – (השתתפות-השתתפות או אי)כלשהי 

לא יעלה על אמור כאם מספר המניות  .ביחס לכל מניות החברה שבבעלותושמסר הודעת השתתפות 

שבעניינן נמסרה  הרכישה תבוצע רק לגבי המניות –המניות שבגינן נמסרה הודעה כלשהי מ 00%

 .הודעת השתתפות

מספר בעלי המניות בו יצוין , "(השני הדוח)" נוסף דיידוח מי החברהתפרסם  6116בדצמבר  60ביום  .16

במסגרת הדוח , או פחות 00יהא  םאם מספר .בהתחשב בהודעות שנתקבלו בחברהלהיוותר צפויים ה

את , 6110בינואר  0עד יום , לאשרר בכתבהשתתפות -אי תשנתן הודעהשני יתבקש כל בעל מניות 

השתתפות יבוצע באמצעות מסירת הודעה בנוסח -אשרור הודעות אי. שלו ההשתתפות-הודעת אי

 .ירות לחברה ושלא באמצעות חברי הבורסהיששיצורף לדוח השני 

 מההודעה בו ייחשב כמי שחזרההשתתפות -את הודעת אי במועדבעל מניות כאמור שלא יאשרר 

ידו הודעת  על ניתנהובלבד שלא , שבבעלותו החברהביחס לכל מניות  שתתף ברכישהוהוא י, שנתן

שלא ישתתפו ברכישה  החברהת כל בעלי מניו .הסכם הפשרהל 20כהגדרתה בסעיף  יציאה מהקבוצה

 ". נותריםהמניות הבעלי : "יכונו

 גמול מיוחד ושכר טרחה

לא )המוכרים  המניות לבעלי שצמחה ההטבהמתוך , בהתאם להוראות הסכם הפשרה ופסק הדין .10

זכאי  וכוח באו 1.00% לבשיעור ש מיוחד גמוללהמייצג זכאי  התובע ,(להשבה החברה כולל

' מס] 6112בנובמבר  2כמצוין בדיווח מיום  .(מ"בתוספת מע) 0.20%של  בשיעורטרחה לשכר
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מההטבה נטו ושכר הטרחה לבא  1.00%מהווה  לתובע המייצגהגמול [ 6112-11-1060.1אסמכתא 

 .מההטבה נטו 1.61%-מהווה כו כוח

 מניותהשוק של שבין שווי  בדיסקאונטעל יסוד קיטון תחושב ם אלו סכומיההטבה לצורך חישוב  .13

  .16.0% של לשיעור 31% של משיעור, החברהשל  הנכסילבין השווי ה החבר

 תשלום מיוחד לחברה להשבה

לתמורה שהחברה להשבה תהא זכאית לקבל  בנוסף, ופסק הדין בהתאם להוראות הסכם הפשרה .10

ההסתדרות הציונית העולמית התחייבה , פי הסכם הפשרהעל שבידיה  בגין מכירת מניות החברה

בהתאם להסכמת בא כוח התובע , כמו כן. ח"ש 011,111,.של כום מה כספית בסתרו הלהעביר ל

הוצאותיה  לכיסויתו שכר טרחמתוך  ח"שמיליון  1.0החברה להשבה תהא זכאית לקבל  ,המייצג

מיידית לחשבונות ניצולי השואה ולפי פסק הדין הסכום יועבר , המשפטיות בהמרצת הפתיחה

 .הנזקקים

משווי כלל  13%של שיקבע בהחלטת רשות המיסים יהיה גבוה משיעור  ככל שסכום המס, בנוסף .12

את הפער בין סכום , בשם החברה להשבה, תעביר ההסתדרות הציונית לחברה ,ההחזקה בלאומי

במקרה . סכום המס שהועבר לנאמנות ביחס למניות אלובין ללאומי המס שנקבע ביחס למניות 

רות הציונית כתוספת לתרומה שהתחייבה ההסתדרות יראו בסכום שיועבר על ידי ההסתד, כאמור

 .הציונית להעביר לחברה להשבה

הפשרה  הסכם כדי לתאר את מלוא הוראותהתמצית שלעיל מובאת לשם הנוחות ואין בה , כאמור

הפשרה ופסק הדין  בעלי המניות מופנים להסכם. בהכרח הוראותיו המהותיות כלואף לא את 

 .המצורפים לדוח זה

 דוחלעניין הטיפול בחברה ל נציג הרטים עפ

 0111110-.1: טלפון ל החברה"מנכ, מר ראובן גרסטלדוח זה הינו לעניין הטיפול בחברה נציג ה
 . .1 – 0061230 : פקס

  

 

































































  1נספח 

011570 .צ.ת  כה� נ' אוצר התיישבות היהודי� בע"מ 15

  הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

בקשה לאישור הסדר  יפו (מחלקה כלכלית)�אביב�ביו� ___ הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל
  .כה$ נ' אוצר התיישבות היהודי� בע"מ 1570�01�15 .צ.ת") במסגרת הסדרהפשרה ("

"), אוצר התיישבות היהודי� בע"מ המבקשה� מר שלו� כה$ (" הצדדי� להסדר הפשרה
"). החברה לאיתור והשבה של נכסי נספי הצ"ע") וההסתדרות הציונית העולמית ("אוה"ה("

  נתנה הסכמה להסדר הפשרה. ,שהיא בעלת מניות באוה"ה") החברה להשבה("השואה בע"מ 

נגר� נזק בשל  האוה" הרגילות שלבעלי המניות לטענה לפיה מתמקדת בבקשת האישור 
הנכס העיקרי שבו היא מחזיקה, מניות בנק הדיסקאונט לפיו נסחרת מניית אוה"ה ביחס לשווי 

  "),. לאומי"לישראל בע"מ (לאומי 

הסכמה של מי משו� וזאת בלי שיהא בכ& , משא ומת$ הגיעו הצדדי� להסדר פשרהלאחר 
  משנהו. מהצדדי� לטענות 

  :סדרהעיקרי ה

  כהגדרתו בהסדר. ,מניות של אוה"ה במועד הקובעה ייחול על בעל דרהסה .1

משק( הבמחיר יהיו זכאי� למכור לה את מניותיה� בה, אוה"ה בעלי המניות ב .2
 ). בהסדר(כהגדרתו של אוה"ה על ההו$ העצמי המתוא�  12.5%דיסקאונט של 

מאוה"ה תמורה יקבל שיבחר לממש זכות זו על פי תנאי ההסדר, כל אחד מבעלי המניות  .3
 למפורט בהסדר.בהתא�  ,ובמזומ$ במניות לאומי

 המליצו לבית המשפט כי: ואסיפת בעלי המניות של אוה"ה הצ"ע, המבקש .4

 שמה� המניות לבעלי שצמחה מההטבה �1.35%ל מיוחד כגמולזכאי  יהיה המבקש 4.1
מתוכ� ישל� המבקש את  ,)להשבה החברה כולל(לא  מניותיה�תרכוש אוה"ה את 

 .הלי&ס& התשלומי� שקיבל מרשות ניירות ער& לש� מימו$ ה

 7.65%של  בשיעורטרחה �לשכרזכאי  יהיה , עו"ד גול$ קאשי,המייצג התובעכוח  בא 4.2
 כולל(לא  מניותיה�"ה את אוהתרכוש  שמה� מניות לבעלי שצמחה מההטבה
 בתוספת מע"מ כדי$.  ,)להשבה החברה

ההטבה שתצמח בפועל לחברי  מסכו�הגמול המיוחד ושכר הטרחה ייגזרו  סכומי .5
השוק של שבי$ שווי  בדיסקאונטהסדר על יסוד קיטו$ ההקבוצה, אשר תחושב לצורכי 

 סכומי�. 12.5% של לשיעור 40% של משיעור"ה, אוהשל  הנכסימניותיה� לבי$ השווי 
 , למעט החברה להשבה. כרותאוה"ה הנמאלו ינוכו מהתמורות שיגיעו לבעלי מניות 

 פסק יהווה, הפשרה בהסדר התנאי� כל של להתקיימות� ובכפו(, האמור מ$ לגרוע בלי .6
, המיוצגי� התובעי�כלל ו המבקש כלפי די$ בית מעשה הפשרה הסדר את המאשר הדי$

 הנובעי� או לאישור ובבקשה בתובענה הנזכרי� והסעדי� העילות, הטענות לכל בקשר
 .מה�

  התנגדויות ופרישה מ� ההסדר:הגשת 

רשאי להודיע לבי המשפט (ע� העתק  הסדר יחול עליוהחבר קבוצה אשר אינו מעוניי$ כי  .7
ימי� ממועד פרסו� מודעה  30לבאי כוח הצדדי�) בתו& המועד שנקבע להגשת התנגדויות 

"). הפרישה הודעתיחול עליו ("הסדר הכי הוא אינו מעוניי$ ש ,")תקופת הביניי�(" )זו
חולו עליו הוראות י �שלא יגיש הודעת פרישה עד לתו� תקופת הביניי� בעל מניות אוה"ה 

הודעה הפרישה תכלול את כל הפרטי� הבאי�: ש�, תעודת זהות, כתובת, מספר ההסדר. 
 (א� יש). דואר אלקטרוניטלפו$ ו

 אד� הנמנה ע� הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר הפשרה, רשות ציבורית .8
הפועלת לקידו� מטרה ציבורית בקשר לעניי$ שבו עוסקת התובענה הייצוגית, ארגו$ 
שאישר השר לעני$ זה, הפועל לקידו� מטרה ציבורית כאמור, וכ$ היוע/ המשפטי 

זו או  עהדוה פרסו�ימי� ממועד  30לממשלה, רשאי� להגיש לבית המשפט בכתב בתו& 



בתו& מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכ$ 
 להמלצה המוסכמת בעניי$ גמול ושכר טרחה.

  עיו� בהסכ� הפשרה:

בתיאו� אביב, �, תל88מנח� בגי$ שרד עו"ד גול$ קאשי, רח' הפשרה עומד לעיו$ במ דרהס .9
 .מראש

 שונות

א המחייב ובכל מקרה של סתירה בי$ הוראות הסדר (על נספחיו) הוההנוסח המלא של  .10
 ודעה זו תגברנה הוראות הסדר הפשרה.ההסדר לבי$ האמור בה

 נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו. .11

 הסדר מותנה בקבלת אישור בית המשפט.התוק(  .12

 ("חוק החברות") 1999(א) לחוק החברות, התשנ"ט303הודעה לפי סעי! 

בדר& של  (א) לחוק החברות303חלוקה מכח סעי( חשב ג� אישור יהסדר יהאישור  .13
. לעיל 2של אוה"ה כאמור בסעי( מניות אוה"ה שבבעלות בעלי המניות רכישה עצמית של 

כל נושה של החברה רשאי לפנות לבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בבקשה להתנגד 
מועד מאוחר יותר כפי שיקבע בית המשפט לביצוע החלוקה בתו& שלושי� יו� או בתו& 

עמדת כונס  ש"ח.אלפי  998,432הוא  30.6.2016אוה"ה ליו� המחוזי. ההו$ העצמי של 
הנכסי� הרשמי שהוגשה לבית המשפט המחוזי במסגרת ההלי& היא כי אוה"ה עומדת 

  במבח$ יכולת הפירעו$ כהגדתו בחוק החברות.
  



























נספח 5
לצור  הדוגמא להל� הנחנו כי מועד הרכישה הינו 17/08/2016 כ  ששער לאומי הרלבנטי הוא השער בתו� יו� המסחר של ה�16/8/2016  וכי הדוח הכספי האחרו� שפורס� למועד הרכישה הינו 30/6/2016.

עוד הנחנו, במסגרת ההלי  מול מס הכנסה יתברר כי שיעור המס בפועל הינו 10%.

כל הנתוני� באלפי ש"ח, למעט א� נאמר אחרת.

מצבת בעלי מניות, לפני איחוד הו�

שיעור החזקהכמות מניות

(יחידות)

17.62%                          18,309ההסתדרות הציונית

15.78%                          16,401האפוטרופוס הכללי

24.79%                          25,762החברה להשבה

41.82%                          43,461יתרת בעלי המניות

103,933                        100.00%

                                                         14.18מחיר מניה בנק לאומי & 16/8/2016 $

                                                       73,054כמות מניות לאומי מוחזקות על ידי אוה"ה (אלפי))

                                                         13.53מחיר מניה בנק לאומי & 30/6/2016 $

12.50%שיעור הדיסקאונט

20.00%מס שרירותי לעניי+ חישוב התמורה הראשונית לבעלי המניות המוכרי)

14.00%מס שרירותי לעניי+ חישוב התמורה הראשונית לחברה להשבה

שלב א' � חישוב ההו� העצמי המתוא� לצור  חישוב התמורה הראשונית

לפי מס שרירותי בגובה 20% 
ממניות לאומי לפי שער נעילה 

במועד הרכישה

לפי מס שרירותי 
בגובה 14% ממניות 

לאומי לפי שער נעילה 
במועד הרכישה

                       998,432                                       998,432הו+ עצמי בדוח על המצב הכספי

לפי 73,054 אלפי מניות 1 ש"ח ע.נ. מוכפלות בשער נעילה של בנק לאומי ליו) 30/6/2016 & 13.53 ש"ח                     988,421&                                      988,421&בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו+ למועד הדוח על המצב הכספי

הערה: הדוגמא מניחה כי העתודה למס בדוח הכספי מיוחסת במלואה להחזקה במניות לאומי                         74,866                                         74,866בתוספת התחייבויות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

 $ לפי 73,054 אלפי מניות 1 ש"ח ע.נ. מוכפלות בשער נעילה של בנק לאומי ליו) 16/8/2016 & 14.18                    1,035,906                                     1,035,906בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו) המסחר האחרו+ שלפני מועד הרכישה

20% ו 14% מ 1035 בהתאמה                     145,027&                                      207,181&ניכוי שרירותי של מס בסכו) שהנו 20% ו14% בהתאמה משווי כלל האחזקה בלאומי על פי שער הנעילה במועד הרכישה

E'
                       975,756                                       913,602ההו+ העצמי המתוא) הראשוני & בהפחתה שרירורית של 20% או 14% לפי העני+

אלפי ש"ח



חישוב התמורה הראשונית, לפי דיסקאונט של 12.5% על ההו� המתוא� הראשוני ולפי מס שרירותי בגובה 20% ו 14% לפי העניי� משווי מניות לאומי ביו� הרכישה

התמורה הראשוניתהתמורה הראשונית% החזקה

לפי מס שרירותי בגובה 20% ממניות 
לאומי לפי שער נעילה ביו) הרכישה

לפי מס שרירותי בגובה 14% ממניות 
לאומי לפי שער נעילה ביו) הרכישה

S24.79%*(12.5%&1)*975,576                                                     24.79%211,629החברה להשבה=E2'*(1&12.5%)*S

E1'*(1&12.5%)*S=41.82%*(12.5%&1)*913,602                                               41.82%334,281יתרת בעלי המניות

דר  תשלו� התמורה הראשונית לכל אחד מבעלי המניות יעשה במניות לאומי

מניות לאומי (יחידות)אלפי ש"חמניות לאומי (יחידות)אלפי ש"ח% החזקה

24.79%211,629                                                     14,924,483                                   

41.82%334,281                        23,574,099                                          

חישוב הסכו� שיוחזק בנאמנות (מושפע ממחיר המניה במועד הרכישה)

אלפי ש"ח

                                       998,432הו+ עצמי בדוח על המצב הכספי

                                      988,421&בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו+ למועד הדוח על המצב הכספי

                                         74,866בתוספת התחייבויות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

                                     1,035,906בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו) המסחר האחרו+ שלפני מועד הרכישה

                                              &בניכוי התחייבות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, לפי שיעור מס 0%

                                    1,120,783ההו+ העצמי המתוא) ללא מס & בהנחת שיעור מס 0% בגי+ רווחי הו+ מהחזקה בלאומי

הסכו� בנאמנות שתעביר החברה לנאמ� לתשלו� תמורת ההמש 

החברה להשבהיתרת בעלי המניותהחברה להשבהיתרת בעלי המניות

                    1,120,783                                     1,120,783                                                  1,120,783                                            1,120,783הו+ עצמי בהנחת שיעור מס אפס

 חלק) של יתרת בעלי 
המניות ושל החברה 

להשבה, בהתאמה בהו+ 
עצמי בהנחת שיעור מס 

אפס

913,602                                               975,756                                                     410,087                                       243,084                       

 התמורה הראשונית 
שקיבלו יתרת בעלי 
המניות המוכרי), 
והחברה להשבה, 

בהתאמה

207,181                                               145,027                                                     334,281                                       211,629                       

                        31,454                                        75,806 הסכו) שיופקד בנאמנות

                                       107,261ס  הסכו� שיופקד בנאמנות

אלפי ש"ח

לפי מס שרירותי בגובה 20% ממניות לאומי לפי שער נעילה 
ביו� הרכישה

לפי מס שרירותי בגובה 14% ממניות לאומי לפי שער נעילה ביו� הרכישה

אלפי ש"ח



דוגמא לחישוב תמורת המש  בהנחה שסכו� המס בפניה המקדמית יהיה 10% משווי האחזקה בלאומי לפי שער נעילה במועד הרכישה, בדוגמא: 14.18

                       998,432                                       998,432הו+ עצמי בדוח על המצב הכספי

                     988,421&                                      988,421&בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו+ למועד הדוח על המצב הכספי

                         74,866                                         74,866בתוספת התחייבויות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

                                     1,035,906בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו) המסחר האחרו+ שלפני מועד הרכישה
1,035,906                    

=0.1*1,035,931                     103,591&                                      103,591&בניכוי התחייבות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, לפי שיעור מס 10%

                    1,017,193                                    1,017,193ההו+ העצמי המתוא) ללא מס & בהנחת שיעור מס 10% בגי+ רווחי הו+ מהחזקה בלאומי

=24.79%*(12.5%&1)*1,017,193=41.82%*(12.5%&1)*1,017,193                       220,616                                       372,184חלק בעלי המניות המוכרי) והחברה להשבה, בהתאמה בניכוי דיסקאונט של 12.5%

                     211,629&                                      334,281&בניכוי תמורה ראשונית

                          8,987                                        37,903 תמורת המש  בהנחה שסכו� המס בפניה המקדמית יהיה 10% משווי האחזקה בלאומי

דוגמא לחישוב תמורת המש  בהנחה שסכו� המס בפניה המקדמית יהיה 5% משווי האחזקה בלאומי לפי שער נעילה במועד הרכישה, בדוגמא: 14.18

                       998,432                                       998,432הו+ עצמי בדוח על המצב הכספי

                     988,421&                                      988,421&בניכוי השווי המאזני של ההחזקה במניות לאומי נכו+ למועד הדוח על המצב הכספי

                         74,866                                         74,866בתוספת התחייבויות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, כפי שמופיעה בדוח על המצב הכספי

                    1,035,906                                     1,035,906בתוספת שווי השוק של ההחזקה בלאומי ביו) המסחר האחרו+ שלפני מועד הרכישה

=0.05*1,035,931                       51,795&                                       51,795&בניכוי התחייבות מסי) נדחי) בגי+ ההחזקה בלאומי, לפי שיעור מס 5%

                    1,068,988                                    1,068,988ההו+ העצמי המתוא) ללא מס & בהנחת שיעור מס 5% בגי+ רווחי הו+ מהחזקה בלאומי

=24.79%*(12.5%&1)*1,068,988=41.82%*(12.5%&1)*1,068,988                       231,850                                       391,135חלק בעלי המניות המוכרי) והחברה להשבה, בהתאמה בניכוי דיסקאונט של 12.5%

                     211,629&                                      334,281&בניכוי תמורה ראשונית

                        20,221                                        56,855 תמורת המש  בהנחה שסכו� המס בפניה המקדמית יהיה 5% משווי האחזקה בלאומי



נספח 6

מיליוני ש"ח

ערב הגשת הבקשה

998,432הון עצמי אוה"ה ליום 30.6.2016

40%שיעור הניכיון ערב הגשת הבקשה לאישור

599,059שווי בידי בעלי המניות

לאחר הסדר הפשרה

998,432הון עצמי אוה"ה ליום 30.6.2016

12.5%שיעור ניכיון לפי הסדר הפשרה

873,628שווי בידי בעלי המניות

274,569התועלת לכלל בעלי המניות

שיעור החזקה של בעלי מניות 

41.82%מוכרים (לא כולל החברה להשבה)

סך ההטבה לבעלי מניות מוכרים 

114,825(לא כולל החברה להשבה)

1.35%שיעור מהתועלתגמול לתובע הייצוגי

1,550סכום

7.65%שיעור מהתועלתשכר טרחת בא כוח התובע הייצוגי

8,784סכום

הסכומי אינם כוללים מע"מ

בהנחה שכל בעלי המניות מוכרים





















































 של בעל מניות לא רשום השתתפותהודעת  – 'א.3נספח 
 

 מ"בע שבות היהודיםיאוצר התי: אל
 "(חבר הבורסה: "להלן)____________ באמצעות 

 _____________רחוב 
 

 "(החברה: "להלן)מ "בע אוצר התיישבות היהודים  :הנדון
 

רכישת מניות החברה בדבר  6112בדצמבר  1 יוםב דיווח המיידי שפרסמה החברההנני מתייחס ל
בהתאם להסכם הפשרה , הכללי ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוסשאינן בבעלות 

אשר ניתן לו תוקף של פסק דין  10311-17-17ובהמרצת הפתיחה  1751-11-17בתביעה הייצוגית 
 ."(הסכם הפשרה"-ו" הדיווח המיידי: "להלן בהתאמה)
 

המתנהל בסניף חבר ' _____ בפיקדון מס, ת חבר הבורסההואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעו
בהון , כל אחת, ח ערך נקוב"ש 1מניות רגילות בנות ___________ של ' _______, הבורסה מס

 ; המונפק והנפרע של החברה
 

מניות של  ____וזאת בגין , להשתתף במכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרהוהואיל וברצוני 
 ; "(ניותהמ: "להלן) החברה

 
בגין  (דיווח המיידיבכמשמעותה ) של בעל מניות לא רשום השתתפותניתנת בזאת הודעת , לפיכך

 .הסכם הפשרההכל בהתאם לתנאי  – לחברה התחייבות להעברת המניות וכן ,המניות
 

, עיקול, המניות נקיות מכל שעבודזו  השתתפותבמועד מתן הודעת אני מצהיר ומתחייב בזאת כי 
וכי המניות יהיו במצבן זה במועד העברתן על , כבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהועי, חוב
 .ל"קדוני הנינא להעביר לפ, את התמורה בגין המניות. החברהשם 

 
כהגדרת )מועד הרכישה חתימתי על הודעת השתתפות זו ועד כן הנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד 

 . כל דיספוזיציה במניותלא אבצע ( מונח זה בהסכם הפשרה
 

ותשלום  החברההינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי , כאמור לעיל, ידוע לי כי נכונות הצהרתי
 .סכם הפשרהתמורתן על פי ה

 
 
 
 

      __________________ 
 (מספר חברה./ז.מספר ת)      

 
      __________________ 
 (שם מלא)                    

 
      __________________ 
 (חתימה)                    

 
      __________________ 
 תאריך           

 
 
 

                                                

   וא כמות המניות מל, דהיינו. השתתפותמניות אשר בגינה ניתנת הודעת היש למלא כאן את הכמות המרבית של
 .בעל המניותלפי רצון , או כמות קטנה יותר, ל"שבפיקדון ניירות ערך הנ
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 של בעל מניות לא רשום השתתפות-איהודעת  – 'ב.3נספח 
 

 מ"בע שבות היהודיםיאוצר התי: אל
 "(חבר הבורסה: "להלן)____________ באמצעות 

 _____________רחוב 
 

 "(החברה: "להלן)מ "בע ות היהודיםאוצר התיישב  :הנדון
 

בדבר רכישת מניות החברה  6112בדצמבר  1 יוםב דיווח המיידי שפרסמה החברההנני מתייחס ל
בתביעה בהתאם להסכם הפשרה , ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללישאינן בבעלות 

להלן )וקף של פסק דין אשר ניתן לו ת 10311-17-17ובהמרצת הפתיחה  1751-11-17הייצוגית 
 ."(הסכם הפשרה"-ו" הדיווח המיידי: "בהתאמה

 
המתנהל בסניף חבר ' _____ בפיקדון מס, הואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה

בהון , כל אחת, נקוב ח ערך"ש 1רגילות בנות מניות ___________ של ' _______, הבורסה מס
 ; המונפק והנפרע של החברה

 
 ____וזאת בגין , להשתתף במכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרהאינני מעוניין איל ווהו

 ; "(המניות: "להלן)מ "י הח"המוחזקות ע מניות של החברה
 

 בגין (דיווח המיידיכמשמעותה ב) של בעל מניות לא רשום השתתפות-איניתנת בזאת הודעת , לפיכך
 .המניות

 
 בעלי מספרהשתתפות יתברר שה-קבלת הודעות ההשתתפות ואי ואני מאשר כי ככל שלאחרידוע לי 
ימי עסקים ממועד פרסום דיווח  5תוך , אדרש, או פחות 37 יהא בחברהלהיוותר  הצפויים המניות

וזאת באמצעות מסירת הודעה בנוסח שיצורף , השתתפותה-את הודעת אי ררלאש, מיידי בעניין
השתתפות אחשב כמי ה-שלא אאשרר את הודעת איככל כן ידוע לי כי . לדיווח שתפרסם החברה

 . ישבבעלות החברהשתתף ברכישה ביחס לכל מניות השתתפות ואה-מהודעת איבו שחזר 
 

השתתפות זו ועד למועד הרכישה -איהנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת 
 . לא אבצע כל דיספוזיציה במניות( כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה)
 

השתתפות זו בקשר -לול הודעת איכשהינה תנאי מוקדם ל, כאמור לעיל, וע לי כי נכונות הצהרתייד
 .סכם הפשרהעל פי ה החברהרכישת המניות על ידי ל
 
 
 
 

      __________________ 
 (מספר חברה./ז.מספר ת)      

 
      __________________ 
 (שם מלא)                    

 
      __________________ 
 (חתימה)                    

 
      __________________ 
 תאריך           

                                                

   מלוא כמות המניות , דהיינו. השתתפותה-אימניות אשר בגינה ניתנת הודעת היש למלא כאן את הכמות המרבית של
 .בעל המניותלפי רצון , או כמות קטנה יותר, ל"שבפיקדון ניירות ערך הנ
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 של חבר בורסה השתתפותהודעת  – 'ג.3נספח 

 
 מ"בע ישבות היהודיםיאוצר הת: אל

 _____________רחוב 
 

 "(החברה: "להלן)מ "בע אוצר התיישבות היהודים  :הנדון
 

בדבר רכישת מניות החברה  6112בדצמבר  1 יוםב סמה החברהדיווח המיידי שפרהנני מתייחס ל
בהתאם להסכם הפשרה , הכללי ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוסשאינן בבעלות 

אשר ניתן לו תוקף של פסק דין  10311-17-17ובהמרצת הפתיחה  1751-11-17בתביעה הייצוגית 
 ."(הסכם הפשרה"-ו" הדיווח המיידי: "להלן בהתאמה)
 

בעלי ____ מאת  השתתפות למכירת מניות החברה מכוח הסכם הפשרההואיל וקיבלנו הודעות 
, כל אחת, ח ערך נקוב"ש 1רגילות בנות מניות ________ בגין כמות כוללת של של החברה מניות 

  ."(המניות: "להלן)בהון המונפק והנפרע של החברה 
 

וכן  ,בגין המניות (דיווח המיידיכמשמעותה ב) של חבר בורסההשתתפות ניתנת בזאת הודעת לפיכך 
 .הסכם הפשרההכל בהתאם לתנאי  – לחברה התחייבות להעברת המניות

 
, המניות נקיות מכל שעבודזו  השתתפותבמועד מתן הודעת כי , אנו מצהירים ומתחייבים בזאת

מצבן זה במועד כי המניות יהיו בו ,כות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהועיכבון או ז, חוב, עיקול
  .החברההעברתן על שם 

 
מ אשר "כן אנו מצהירים כי בעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות החברה באמצעות הח

מסרו הודעת השתתפות לא ביצעו ולא יבצעו כל דיספוזיציה במניות החל ממועד חתימתם על הודעת 
  .ההשתתפות ועד למועד ביצוע הרכישה

 
מ הודעות "לא נמסרו לח, מ"מניות החברה המוחזקות באמצעות החתשומת ליבכם כי מתוך 

בעלי  ____מניות החברה המוחזקות על ידי  ______השתתפות בגין -השתתפות והודעות אי
 .מניות החברה

  
 .נא להעביר אלינו באמצעות מסלקת הבורסה, את התמורה בגין המניות

 
 החברהה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי הינ, כאמור לעיל, ידוע לנו כי נכונות הצהרתנו

 .הסכם הפשרהותשלום תמורתן על פי 
 
 

      __________________ 
 (מספר חבר הבורסה)         

 
      ___________________ 
 (שם חבר הבורסה)          

 
      _________________ 
 (חותמת וחתימה)           

 
      _________________ 
 (תאריך)                 

                                                

  לא התקבלו הודעות השתתפות או  ןמניות החברה המוחזקות באמצעות חבר הבורסה בגינכמות את לא יש למ
 .השתתפות-הודעות אי

   את כמות בעלי המניות המחזיקים במניות החברה באמצעות חבר הבורסה אשר לא מסרו הודעת השתתפות יש למלא
 . ההשתתפות-אי או הודעת
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 של חבר בורסה השתתפות-איהודעת  –' ד.3נספח 

 
 מ"בע ישבות היהודיםיאוצר הת: אל

 _____________רחוב 
 

 "(החברה: "להלן)מ "בע אוצר התיישבות היהודים :הנדון
 

בדבר רכישת מניות החברה  6112בדצמבר  1 יוםב דיווח המיידי שפרסמה החברההנני מתייחס ל
בהתאם להסכם הפשרה , ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללין בבעלות שאינ

אשר ניתן לו תוקף של פסק דין  10311-17-17ובהמרצת הפתיחה  1751-11-17בתביעה הייצוגית 
 ."(הסכם הפשרה"-ו" הדיווח המיידי: "להלן בהתאמה)
 

בעלי _____ מאת  הסכם הפשרה השתתפות למכירת מניות החברה מכוח-איהואיל וקיבלנו הודעות 
בהון המונפק , אחת כל, ח ערך נקוב"ש 1רגילות בנות מניות ________ בגין כמות כוללת של מניות 

 ."(המניות: "להלן)והנפרע של החברה 
 

 ,המניותבגין , (דיווח המיידיכמשמעותה ב) של חבר בורסההשתתפות -איניתנת בזאת הודעת  לפיכך
 .הפשרה םהסכבהתאם לתנאי  וזאת

 
מ אשר מסרו "אנו מצהירים כי בעלי המניות הלא רשומים המחזיקים במניות החברה באמצעות הח

השתתפות לא ביצעו ולא יבצעו כל דיספוזיציה במניות החל ממועד חתימתם על הודעת -איהודעת 
  .השתתפות ועד למועד ביצוע הרכישה-האי

 
מ הודעות "לא נמסרו לח, מ"מצעות החתשומת ליבכם כי מתוך מניות החברה המוחזקות בא

בעלי   ____מניות החברה המוחזקות על ידי  ______השתתפות בגין -השתתפות והודעות אי
  .מניות החברה

  
השתתפות זו בקשר -לול הודעת איכשהינה תנאי מוקדם ל, כאמור לעיל, ידוע לי כי נכונות הצהרתי

 .סכם הפשרהעל פי ה החברהרכישת המניות על ידי ל
 
 
 

      ___________________ 
 (מספר חבר הבורסה)         

 
      ___________________ 
 (שם חבר הבורסה)          

 
      ___________________ 
 (חותמת וחתימה)           

 
      ___________________ 
 (תאריך)                 

                                                

   לא התקבלו הודעות השתתפות או  ןה המוחזקות באמצעות חבר הבורסה בגינמניות החברכמות את יש למלא
 .השתתפות-הודעות אי

 את כמות בעלי המניות המחזיקים במניות החברה באמצעות חבר הבורסה אשר לא מסרו הודעת השתתפות יש למלא     
 .ההשתתפות-אי או הודעת
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 ל בעל מניות רשוםש השתתפותהודעת  – 'א.4נספח 
 

 מ"בע שבות היהודיםיאוצר התי: אל
 _____________רחוב 

 
 "(החברה: "להלן)מ "בע אוצר התיישבות היהודים  :הנדון

 
בדבר רכישת מניות החברה  6112בדצמבר  1 יוםב דיווח המיידי שפרסמה החברההנני מתייחס ל
בתביעה בהתאם להסכם הפשרה , יהכלל ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוסשאינן בבעלות 

להלן )אשר ניתן לו תוקף של פסק דין  10311-17-17ובהמרצת הפתיחה  1751-11-17הייצוגית 
 "(הסכם הפשרה"-ו" הדיווח המיידי: "בהתאמה

 
, נ"ח ע"ש __מניות רגילות בנות ___________ בגין , מיופה כוח לפעולות/ הואיל והנני הבעלים של 

, ועד בכלל'_________ עד מס' _____ המסומנות ממס, נפק והנפרע של החברהבהון המו, כל אחת
 __________; הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם 

 
וזאת , הודיע לחברה על השתתפותנו במכירת מניות החברה נושא הסכם הפשרהוהואיל וברצוני ל

 ; "(המניות: "להלן) מניות של החברה  ________בגין 
 
וכן ( דיווח המיידיכמשמעותה ב) של בעל מניות רשוםהשתתפות ניתנת בזאת הודעת , פיכךל

והכל בהתאם לתנאי  – פי שטר העברת המניות המצורף בזה על ,לחברה המניותהתחייבות להעברת 
 .הסכם הפשרההצעת הרכש על פי 

 
ם הרשום של המניות הבעלי________, על פי ייפוי כוח נוטריוני מאת /המניות מוחזקות על ידי

 .זו השתתפותמצורף להודעת , מאושר על ידי נוטריון, אשר העתקו, ל"הנ
 

, עיקול, המניות נקיות מכל שעבודהשתתפות זו במועד מתן הודעת כי , אני מצהיר ומתחייב בזאת
 כי המניות יהיו במצבן זה במועד העברתן עלו, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו, חוב
 .החברהשם 

 
כן הנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת השתתפות זו ועד למועד הרכישה 

 . לא אבצע כל דיספוזיציה במניות( כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה)
 

___________ על שם ' _______ מס, נא להעביר לחשבון בנק בישראל, את התמורה בגין המניות
 (.____ הסניף' מס)_________ יף סנ______________ בבנק 

 
ותשלום  החברההינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי , כאמור לעיל, ידוע לי כי נכונות הצהרתי

 .הסכם הפשרהתמורתן על פי 
 

 :ב"רצ
 ;שטר העברת מניות בגין המניות .1
 ;בגין המניות' ____ תעודות מניה מס/תעודת .6

 (.ם רלוונטיא)העתק מאושר של ייפוי כוח נוטריוני  .3
 

____________  ______________ _____ __________  __________  ___________ 
  (חתימה)      (      תאריך) (            כתובת)   (     מספר חברה./ז.מספר ת           (שם מלא)     

 
      

                                                

   מלוא כמות המניות , דהיינו. השתתפותניתנת הודעת  מניות אשר בגינההיש למלא כאן את הכמות המרבית של
 .בעל המניותלפי רצון , או כמות קטנה יותר, הרשומה במרשם
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 של בעל מניות רשום השתתפות-איהודעת  –' ב.4נספח 

 
 מ"בע ות היהודיםישביאוצר הת: אל

 _____________רחוב 
 

 "(החברה: "להלן)מ "בע אוצר התיישבות היהודים  :הנדון
 

בדבר רכישת מניות החברה  6112בדצמבר  1 יוםב דיווח המיידי שפרסמה החברההנני מתייחס ל
בתביעה בהתאם להסכם הפשרה , ההסתדרות הציונית העולמית והאפוטרופוס הכללישאינן בבעלות 

להלן )אשר ניתן לו תוקף של פסק דין  10311-17-17ובהמרצת הפתיחה  1751-11-17גית הייצו
 ."(הסכם הפשרה"-ו" הדיווח המיידי: "בהתאמה

 
, נ"ח ע"ש __מניות רגילות בנות ___________ בגין , מיופה כוח לפעולות/ הואיל והנני הבעלים של 

, ועד בכלל'_________ עד מס' _____ סהמסומנות ממ, בהון המונפק והנפרע של החברה, כל אחת
 __________; הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על שם 

 
, השתתפותנו במכירת מניות החברה נושא הסכם הפשרה-הודיע לחברה על איוהואיל וברצוני ל

 ; "(המניות: "להלן) מניות של החברה ________ וזאת בגין 
 

 בגין (דיווח המיידיבכמשמעותה ) של בעל מניות רשוםתפות השת-איניתנת בזאת הודעת , לפיכך
 .המניות

 
הבעלים הרשום של המניות ________, על פי ייפוי כוח נוטריוני מאת /המניות מוחזקות על ידי

 .זו השתתפות-אימצורף להודעת , מאושר על ידי נוטריון, אשר העתקו, ל"הנ
 

 בעלי מספרהשתתפות יתברר שה-ההשתתפות ואי ידוע לי ואני מאשר כי ככל שלאחר קבלת הודעות
ימי עסקים ממועד פרסום דיווח  5בתוך , אדרש, או פחות 37 יהא בחברהלהיוותר  הצפויים המניות

וזאת באמצעות מסירת הודעה בנוסח שיצורף , השתתפותה-את הודעת אי ררלאש, מיידי בעניין
השתתפות אחשב כמי -ת הודעת האיכן ידוע לי כי ככך שלא אאשרר א. לדיווח שתפרסם החברה

 . ישבבעלות החברהביחס לכל מניות , שתתף ברכישההשתתפות ואה-מהודעת אי ובשחזר 
 

שתתפות זו ועד למועד הרכישה הה-איהנני מצהיר ומתחייב כי החל ממועד חתימתי על הודעת 
 . לא אבצע כל דיספוזיציה במניות( כהגדרת מונח זה בהסכם הפשרה)
 

השתתפות זו בקשר -שכלול הודעת איהינה תנאי מוקדם ל, כאמור לעיל, נכונות הצהרתיידוע לי כי 
 .סכם הפשרהעל פי ה החברהרכישת המניות על ידי ל
 

 :ב"רצ
 ;בגין המניות' ____ תעודות מניה מס/תעודת .1

 (.אם רלוונטי)העתק מאושר של ייפוי כוח נוטריוני  .6
 
 
 
 
 
 

___  ______________ ______________ ___________  __________  __________ 
  (חתימה)     (      תאריך(            )כתובת)    (     מספר חברה./ז.מספר ת)           (שם מלא)     

 
 
 

                                                

   מלוא כמות המניות , דהיינו. השתתפות-אימניות אשר בגינה ניתנת הודעת ההיש למלא כאן את הכמות המרבית של
 .בעל המניותלפי רצון , או כמות קטנה יותר, הרשומה במרשם
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 שטר העברת מניות – 'ג.4נספח 
 

: להלן)______ _____מרחוב ____ ____חברה ' מס./ז.ת__________ מ "אנו הח/ אני 

תמורת  ,"(מקבל ההעברה: "להלן)מ "בעשבות היהודים יאוצר התילים בזה /רמעבי, "(המעביר"

, לנו על ידי מקבל ההעברה/למניה ששולם לימ "מניות של בנק לאומי לישראל בע_________ 

_____ עד  _____ -המסומנות במספרים מ, כל אחת, נ"ע ח "ש___ בנות , מניות רגילות______ 

על פי כל התנאים , והן יהיו בידי מקבל ההעברה, מ"בע היהודיםישבות יאוצר התשל , ועד בכלל

 .אנו בהן בשעת חתימת שטר זה/נו אני/שלפיהם החזקתי

 

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

 

 

 _______בשנת _______________, בחודש ____ ולראיה באנו על החתום ביום 

 

 

 

___________________   _____________________ 
 חתימת מקבל ההעברה           ים/חתימת המעביר     

 
 

___________________   _____________________ 
 עד לחתימת מקבל ההעברה     ים/עד לחתימת המעביר   
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