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 בדרךשאינן ניתנות להמרה )לרבות אגרות חוב  ,מניות רגילות של החברה – ות ערך שונים, בהתאם להוראות הדיןמכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי נייר

של  קיימות סדרותשל הרחבת  בדרךלעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות  של החברה, כפי שתהיינה, מעתחוב  אגרותסדרות קיימות של של הרחבת 
לאגרות חוב למימוש  הניתניםאופציה  כתביהחברה,  למניותהניתנים למימוש כתבי אופציה  הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת(,אגרות חוב 

 "(. ניירות הערךברה, וניירות ערך מסחריים )להלן: "ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות הח
 הצעת דוחות באמצעות"(, ערך ניירות חוק)להלן: " 1968 – לחוק ניירות ערך, התשכ"ח .א23 סעיף וראותלה בהתאם תיעשה, זה מדף תשקיף פי עלהצעת ניירות הערך 

כל דין ובהתאם לתקנון  להוראותהמוצעות, בהתאם  היחידותאי ניירות הערך והרכב פרטי ותנבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות  אשר מדף
 העת. כפי שיהיו באותה  "(,הבורסהוהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

* 
"ל, במישרין או בעקיפין )לרבות באמצעות בארץ ובחו יםומשקיע ים, פועלב )בעל השליטה באפריקה השקעות(מר לב לבייאפריקה השקעות ולמיטב ידיעת החברה, 

(, בין היתר, גם בתחומי פעילות בהן פועלת ו/או משקיעה קבוצת החברה ו/או בתחומי פעילות המשיקים אפריקה השקעות ו/או בבעלותו של מר לבייב תאגידים בבעלות
הסכם או  ו/או לבין אפריקה השקעות לא נחתם בין החברה לבין מר לבייבתשקיף, ה. לתאריך בארץ ובחו"ל בתחום הנדל"ן, -, דהיינו לחלק מתחומי פעילותה של החברה

  .מר לבייב, כאמור לעילאפריקה השקעות ו/או של של  הםאו השקעותי םאשר יש בו כדי להגביל את תחומי פעילות ,הסדר
* 
שיעורי הצמיחה והיקף הפעילות בישראל ובמדינות  -כלכלים מקרו ןסיכו גורמי)א( החברה וחברות הבת שלה חשופות בפעילותן לגורמים הסיכון העיקרים, כדלקמן: 

; ים שבבעלות החברהבהן פועלת החברה, משפיעים באופן מהותי על היקף הביקושים לשטחי השכרה, על היקף הביקושים בתחום המגורים וכן על היקפי הפעילות בקניונ
שינויים במדד המחירים לצרכן ישנה השפעה על עלויות המימון של אשראים הצמודים ; ת המימון של החברהשינויים בשיעורי הריבית בארץ ובחו"ל השפעה על הוצאו

הלוואות ופיקדונות במטבעות שונים )מטבע חוץ, שקלים צמודים ושקלים לא צמודים(, ; למדד וכן על עלויות המימון בגין סדרות אגרות החוב הצמודות למדד של החברה
אות המימון של כאשר התנודות בשערי החליפין )בעיקר ביחס לדולר ארה"ב ואירו( של המטבעות ובמדד המחירים לצרכן משפיעים לטובה או לרעה על הכנסות והוצ

ות הקבוצה מחויבות בהשתתפות עצמית במקרה של נזקי רעידת אדמה. במידה ויגרם נזק נרחב לנכסי הקבוצה עקב על פי פוליסות הביטוח המקובלות, חבר ;הקבוצה
שפל בשוקי ההון בארץ ומחוצה לה, או הרעה בשוקי ההון בארץ ובעולם, עלולים  ;רעידת אדמה, עלולה להיגרם לקבוצה חשיפה מהותית אשר לא ניתן לאמוד אותה

ידה למימון פעילויותיהן השוטפות, וכן עלולים להביא להאטה בפעילות החברה -ות מימון לכשאלה יידרשו לחברה ולחברות המוחזקות עללהקשות על מציאת מקור
חום מרכיב ניכר מהכנסות הקבוצה בת -ענפיים ןסיכוגורמי . )ב( ולפגיעה בהכנסותיה, בישראל ובחו"ל, בתחום הנכסים המניבים ובתחום פיתוח המקרקעין למגורים

; מגבלת קבוצת טק והביוטכנולוגיה בפארקי התעשייה וכתוצאה מכך חשופה הקבוצה לפעילות ענף זה-פעילות זה בשנים האחרונות נבע מלקוחות העוסקים בענף ההיי
גבלות על היקף האשראי המירבי כתוצאה מכך חלות על הבנקים הישראליים מ .בשים לב שחברות קבוצת אפריקה ישראל ובכללן החברה מהוות קבוצת לווים –לווים 

פעילות ; בהשהם רשאים להעמיד לכל אחת מחברות הקבוצה ובכלל זאת לחברה, המושפעות מהיקף האשראי הכולל שהעמידו לקבוצת אפריקה ישראל ולבעל השליטה 
ים הפוליטיים והמדיניים העלולים להשפיע על המצב הכלכלי החברה בחו"ל חושפת את החברה לסיכוני המדינות שבהן היא פעילה. חשיפה זו נובעת, בין השאר, מהשינוי

להלן:  ,2016-01-005376)אסמכתא:  2015לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.22, ראו סעיף ובדבר גורמי סיכון נוספים סיכון כאמורהלפרטים בדבר גורמי . במדינות אלו
  דרך ההפניה.המידע הנכלל בדוח התקופתי, מובא בזאת על  "הדוח התקופתי"(.
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 1-א 

  בע"מ נכסים ישראל אפריקה 

 )בתשקיף זה : "החברה"( 

 1פרק 

 מבוא

 

 כללי 1.1

תחת השם  לפי פקודת החברות כחברה פרטית, 12.1.1971, ביום בישראל התאגדה החברה

 -שינתה החברה את שמה לקריית ויצמן  10.4.1984פרק לתעשיות עתירות מדע בע"מ. ביום 

 2004ת שמה לשמה הנוכחי. בחודש ספטמבר שינתה א 5.11.2003פרק המדע בע"מ, וביום 

הפכה החברה לחברה ציבורית וניירות הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 

  ."(הבורסהאביב בע"מ )להלן: "

כל דין להצעת  על פיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים יהחברה ק

הצעת ניירות הערך תשקיף. הולפרסום  זה, להנפקתםמדף תשקיף  ל פיניירות הערך ע

, 1968 -א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 23לציבור במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 

 תיעשה על פי דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

משום אימות הפרטים המדף אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף 

ור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של המובאים בו או איש

 .על פי תשקיף מדף זה ניירות הערך המוצעים

שבהם דוחות הצעת מדף ניירות הערך בהתאם לתשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל על פי 

בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות  יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה ואש יוגשו

 תקנות" -" והצעת מדףדוח )להלן: " 2005 -צעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו ערך )ה

 . ", בהתאמה(הצעת המדף

 של הניירות הערךלרישום למסחר בה העקרוני  האישורהחברה קיבלה מהבורסה את 

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

  .("האישור העקרוני"

של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או  העקרוניין לראות באישור א

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

 .מדףיוצעו בדוח הצעת או על המחיר בו הם המדף תשקיף הערך המוצעים על פי 

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

למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח 

 הצעת מדף.

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

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



 2-א 

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

 הבקשה לרישום על פי דוח הצעת מדף כאמור. 

 ועודפים , קרנותהון המניות  1.2

 :ובסמוך לאחר פרסום התשקיףהון המניות לתאריך התשקיף  1.2.1

הון מניות רשום  סוג המניות

 )בש"ח(

 (הון מונפק ונפרע )בש"ח ע.נ.

לאחר פרסום  מיד לתאריך התשקיף

  1תשקיףה

 1רגילות בנות 

 ש"ח ע.נ. כ"א

 ש"ח 40,000,000

 40,000,000 -)מורכב מ

ש"ח ע.נ.  1בנות מניות 

 (כ"א

 -)מורכב מ 28,494,034

 1מניות בנות  28,494,034

 ש"ח ע.נ. כ"א(

 -)מורכב מ 28,494,034

 1מניות בנות  28,494,034

 ש"ח ע.נ. כ"א(

  :(באלפי ש"ח) 2016.9.30ליום  המיוחס לבעלי המניות של החברהן ההו 1.2.2

 1,937,498 - ופרמיה על מניות הון מניות

 (777,469) - קרנות הון

 1,477,865 - עודפים

 2,637,894 - סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 אגרות חוב שבמחזור 1.3

 התשקיףהסמוך לתאריך תאריך ללהלן פרטים בדבר אגרות החוב של החברה שבמחזור,  1.3.1

  :)בש"ח(

יתרת הערך הנקוב  סדרה

 21.2.2017ליום 

יתרת הערך הנקוב 

, 21.2.2017ליום 

 לרבות הצמדה

סכום הריבית 

שנצברה עד ליום 

21.2.2017 

השווי הבורסאי 

 21.2.2017ליום 

ש"ח  1)אגורות לכל 

 ע.נ של האג"ח(

 110.81 2,203,922.95 370,067,340 354,352,011 'הסדרה 

 107.97 1,635,875.66 264,669,600 264,669,600 ' וסדרה 

 103.65 7,565,135.76 660,434,000 660,434,000 סדרה ז'

                         

 .המדףלא כולל ניירות ערך המוצעים במסגרת תשקיף    1
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דירקטוריון ה לדוח 25סעיף החברה שבמחזור ראו לפרטים נוספים אודות אגרות החוב של 

וכן  2015ברה לשנת בדוח התקופתי של החהנכלל  31.12.2015מצב ענייני החברה ליום על 

הנכלל בדוח רבעון  30.9.2016לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  10סעיף 

 של החברה. 2016שלישי לשנת 

 ,במחזורהינן של החברה ש( ז' -וה'  סדרות)אגרות החוב למחזיקי  ןלפרטים אודות הנאמ 1.3.2

הנכלל בדוח  31.12.2015מצב ענייני החברה ליום על דירקטוריון ה לדוח 25ראו סעיף 

לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  10וכן סעיף  2015התקופתי של החברה לשנת 

 של החברה. 2016הנכלל בדוח רבעון שלישי לשנת  30.9.2016ליום 

החברה שהינן במחזור, ראו  של( ו'סדרה לפרטים אודות הנאמן למחזיקי אגרות החוב ) 1.3.3

הנכלל בדוח התקופתי  31.12.2015לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  25סעיף 

לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  10וכן סעיף  2015של החברה לשנת 

 .של החברה 2016הנכלל בדוח רבעון שלישי לשנת  30.9.2016

( ו'החוב )סדרה  אגרות ,(ה'הנפקת אגרות החוב )סדרה  יממועדהתקופה החל במהלך  1.3.4

בכל תנאי אגרות החוב עמדה למועד פרסום התשקיף, החברה  ועד( ז'ואגרות החוב )סדרה 

ובכל תנאי שבמחזור ( ז'ואגרות החוב )סדרה  (ו', אגרות החוב )סדרה (ה')סדרה 

 (ו', לאגרות החוב )סדרה (ה'לאגרות החוב )סדרה  הנאמנות יההתחייבויות לפי שטר

  .(ז'ה ולאגרות החוב )סדר

, בתנאי אגרות החוב ('הלתאריך התשקיף עומדת החברה בתנאי אגרות החוב )סדרה  1.3.5

 .הנאמנות הנ"ל ישבמחזור ולפי שטר( ז'ובתנאי אגרות החוב )סדרה  (,ו')סדרה 

   דירוג אגרות החוב של החברה שבמחזור 1.3.6

וב )סדרה ( ואגרות החו'(, אגרות החוב )סדרה ה'אגרות החוב )סדרה דירוג  לפרטים בדבר

 31.12.2015הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  לדוח 20החברה, ראו סעיף של  (ז'

לדוח הדירקטוריון על מצב  10וכן סעיף  2015הנכלל בדוח התקופתי של החברה לשנת 

 .של החברה 2016הנכלל בדוח רבעון שלישי לשנת  30.9.2016ענייני החברה ליום 

 נתונים בש"חהצגת  1.4

הכספיים המאוחדים של החברה מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה,  הדוחות

השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה  .ומעוגלים לאלף הקרוב

 פועלת החברה.

 הגדרות 1.5

למונחים המפורטים להלן תהיה בתשקיף זה המשמעות הרשומה לצידם אלא אם נאמר 

 אחרת במפורש:

 פריקה ישראל נכסים בע"מ.א - "החברה"

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה, והינה  - "אפריקה השקעות"

  חברה ציבורית שניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה.

 החברה, לרבות כל חברות הבת שלה. -" קבוצת החברהאו " "הקבוצה"
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 כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך. -" חברה בת"

בע"מ, חברה ציבורית, בשליטת אפריקה  מגוריםאפריקה ישראל  -" מגוריםה אפריק"

 .)בעקיפין( ישראל להשקעות בע"מ

בע"מ, חברה פרטית, בבעלותה המלאה  1985אפריקה ישראל )מימון(  -" אפריקה מימון"

 של אפריקה השקעות.

שניירות  דניה סיבוס בע"מ, חברה בת של אפריקה השקעות, -" דניה סיבוס" או "דניה"

 הערך שלה רשומים למסחר בבורסה.

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

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

 אביב בע"מ.-הבורסה לניירות ערך בתל -" הבורסה"

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

הדוח התקופתי של החברה לשנת  -" 2015ח התקופתי לשנת הדו" או "הדוח התקופתי"

 . (2016-01-005376 א)מס' אסמכת 14.3.2016, שפרסמה החברה ביום 2015

שפרסמה  31.3.2016הדוח הרבעוני  של החברה ליום  - "2016דוח רבעון ראשון לשנת "

 (.2016-01-030165)מס' אסמכתא:  22.5.2016החברה ביום 

שפרסמה החברה  30.6.2016הדוח הרבעוני  של החברה ליום  -" 2016שנת דוח רבעון שני ל"

 (.2016-01-102403)מס' אסמכתא:  12.8.2016ביום 

שפרסמה  30.9.2016הדוח הרבעוני  של החברה ליום  -" 2016דוח רבעון שלישי לשנת "

 (.2016-01-129754)מס' אסמכתא:  21.11.2016החברה ביום 

 אחרותהערכות ו תחזיות 1.6

)לרבות עסקי חברות בת ו/או  ברהחהמידע המפורט בתשקיף זה בקשר לתיאור עסקי ה

 הערכותאו כולל, בין היתר, תחזיות , מצבה הכספי ותוצאות פעילותה חברות קשורות(

. מידע זה משקף את נקודת המבט הנוכחית של החברה בנוגע ת שאינן וודאיותואחר

כן נתונים לסיכונים ולחוסר וודאות. לאירועים עתידיים המבוססים על הערכות ול

התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מאלה שנחזו במסגרת המידע צופה פני 

העתיד כאמור, כתוצאה ממספר רב של גורמים, לרבות כתוצאה משינוי בתוכניותיה 

נת לש לדוח התקופתי 25העסקיות של החברה וכן כתוצאה מגורמי הסיכון כמתואר בסעיף 

על פי הוראות הגנה כדי להוות  , כשלעצמו,לעילבפסקה זו אין באמור להסרת ספק,  .2015

 א' לחוק ניירות ערך בדבר מידע צופה פני עתיד.32סעיף 
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 פרק 2

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף

על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות 

להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת 

דרך של הרחבת סדרות קיימות של לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות ב

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים 

חוב הניתנות  למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות

 "(.ניירות הערךוניירות ערך מסחריים )להלן, ביחד: " להמרה למניות החברה

א לחוק ניירות ערך, 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סיף 

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי 

ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות 

 פי שיהיו באותה העת. הבורסה, כ

 



 1-ג 

   פרק 3

 הון החברה והמחזיקים בו

 

שקדמו לתאריך הון המניות הרשום של החברה והשינויים שחלו בו בשלוש השנים  3.1

 התשקיף

 -מחולק ל חש" 40,000,000הון המניות הרשום של החברה בתאריך התשקיף הינו 

 .כ"א .נ.עש"ח  1מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  40,000,000

 -ש"ח מחולק ל 40,000,000 -הון המניות הרשום של החברה בהסתכם  1.1.2013ביום 

 ש"ח ע.נ. כ"א. 1מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  40,000,000

והשינויים שחלו בו בשלוש השנים שקדמו הון המניות המונפק והנפרע של החברה  3.2

 לתאריך התשקיף

  -ק לולש"ח מח 28,494,034 הון המניות המונפק והנפרע של החברה בתאריך התשקיף הינו

  ש"ח ע.נ. כ"א. 1 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 28,494,034

הון המונפק והנפרע של החברה, בשלוש השנים ב השינויים שחלולהלן טבלה המפרטת את 

  :ריך התשקיףאשקדמו לת

 תמורת המניות סוג המניה מהות השינוי תאריך
 אלפי ש"ח(ב)

 הון מונפק ונפרע
 (בש"ח)

 1רגילות  1.1.2013רה ליום ית
 ש"ח ע.נ.

- 28,458,232 

 1רגילות  1אופציות עובדיםכתב מימוש  15.12.2013
 ש"ח ע.נ.

0 28,465,900 

 1רגילות  1אופציות עובדיםכתב מימוש  17.12.2014
 ש"ח ע.נ.

0 28,477,906 

 1רגילות  1אופציות עובדיםכתב מימוש  24.5.2016
 ש"ח ע.נ.

0 28,494,034 

ניות מ 28,494,034 -ש"ח, מחולק ל 28,494,034ך כל ההון המונפק והנפרע במניות לתאריך התשקיף: ס
 ש"ח ע.נ. כ"א 1רגילות, רשומות על שם, בנות 

 החברהוכתבי אופציה של  , אגרות חובהמחזיקים במניות 3.3

ונושאי  בעלי עניןהמניות המוחזקות על ידי , ומנהליה מיטב ידיעת החברהפי ללהלן יפורטו, 

  :2תאריך התשקיףסמוך ל, במשרה בכירה בחברה

 בהצבעהוההחזקה בהון  שם מחזיק

 מיד לאחר פרסום התשקיף תאריך התשקיף סמוך לב

שיעור  מס' מניות

 החזקה

שיעור החזקה 

 3בדילול מלא

שיעור  מס' מניות

 החזקה

שיעור החזקה 

 4בדילול מלא

אפריקה ישראל 
 55.93% -כ 55.93% -כ 15,937,463 55.93% -כ 55.93% -כ 15,937,463 להשקעות בע"מ

                                            

, בדרך של 18.8.2011מימוש כתב האופציות לעובדים נעשה, בהתאם לתנאי תכנית האופציות לעובדים מיום    1
 ., ללא תשלום בפועל לחברהcashlessמנגנון 

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   2

 נחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים של החברה לתאריך התשקיףבה  3

 בהנחה של מימוש כל ניירות הערך ההמירים של החברה לתאריך התשקיף.   4
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 בהצבעהוההחזקה בהון  שם מחזיק

 מיד לאחר פרסום התשקיף תאריך התשקיף סמוך לב

כלל החזקות עסקי 
 1ביטוח בע"מ

 7.23% -כ 7.23% -כ 2,058,873 7.23% -כ 7.23% -כ 2,058,873

בית אפסילון 
 2בע"מהשקעות 

 0.3% -כ 0.3% -כ 88,823 0.3% -כ 0.3% -כ 88,823

פסגות בית השקעות 
 3בע"מ

 6.02% -כ 6.02% -כ 1,721,824.68 6.02% -כ 6.02% -כ 1,721,824.68

 

להלן יפורטו, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה 

 של החברה, בסמוך לתאריך התשקיף:   המחזיקים בכתבי אופציה

 

 לעובדים אופציה כתבי

 ההחזקה בהון בהצבעה שם מחזיק

 ם התשקיף מיד לאחר פרסו תאריך התשקיף סמוך לב

 שיעור החזקה בדילול מלא מס' אופציות שיעור החזקה בדילול מלא מס' אופציות

- - - - - 

 

להלן יפורטו, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה 

 המחזיקים באגרות חוב של החברה, בסמוך לתאריך התשקיף: 

 

 4( של החברהה'אגרות חוב )סדרה 

 ההחזקה בהון בהצבעה שם מחזיק

 מיד לאחר פרסום התשקיף בסמוך תאריך התשקיף 

כמות אגרות 

 (ה'החוב )סדרה 

כמות אגרות  שיעור אחזקה

 ('ההחוב )סדרה 

 שיעור אחזקה

 0.07% -כ 238,251.22 0.07% -כ 238,251.22 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

 30.39% -כ 107,697,311.04 30.39%-כ 107,697,311.04 פסגות בית השקעות בע"מ

 

 

 

 

                                            

תאגידים מקבוצת כלל החזקות עסקי לרבות באמצעות  ,אחזקותיה של כלל החזקות בעסקי ביטוח בע"מ  1
 מ.ביטוח בע"

 .מבע" פסילון בית השקעותאתאגידים מקבוצת לרבות באמצעות  ,בע"מ עותפסילון בית השקאאחזקותיה של   2

 .מבע" סגות בית השקעותפתאגידים מקבוצת לרבות באמצעות  ,בע"מ סגות בית השקעותפאחזקותיה של   3

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   4



 3-ג 

 1( של החברהו'אגרות חוב )סדרה 

 ההחזקה בהון בהצבעה שם מחזיק

 מיד לאחר פרסום התשקיף בסמוך תאריך התשקיף 

כמות אגרות 

 (ו'החוב )סדרה 

כמות אגרות  שיעור אחזקה

 ('והחוב )סדרה 

 שיעור אחזקה

 0.44% -כ 1,367,805 0.44% -כ 1,367,805 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

 1.47% -כ 4,569,642 1.47% -כ 4,569,642 בע"מ בית השקעותאפסילון 

 7.39% -כ 23,022,312 7.39% -כ 23,022,312 פסגות בית השקעות בע"מ

  

 2( של החברהז'אגרות חוב )סדרה 

 ההחזקה בהון בהצבעה שם מחזיק

 קיףמיד לאחר פרסום התש בסמוך תאריך התשקיף 

כמות אגרות 

 (ז'החוב )סדרה 

כמות אגרות  שיעור אחזקה

 ('זהחוב )סדרה 

 שיעור אחזקה

 4.54% -כ 29,990,323 4.54% -כ 29,990,323 כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

 2.19% -כ 14,477,902 2.19% -כ 14,477,902 אפסילון בית השקעות בע"מ

 15.68% -כ 103,571,413 15.68% -כ 103,571,413 פסגות בית השקעות בע"מ

 

  בחברההשליטה  3.4

ש"ח  1מניות רגילות בנות  15,937,463.88 -, המחזיקה לתאריך התשקיף באפריקה השקעות

 מהון המניות המונפק של החברה, הינה בעלת השליטה בחברה. 56% -ע.נ. כ"א, המהוות כ

ו, ממורנד בע"מ, בעלי השליטה באפריקה השקעות הינם מר לב לבייב ותאגידים בשליטת

מר לבייב מחזיק )במישרין . ( בע"מ2000ממורנד אינווסטמנטס )ו( בע"מ 1998ממורנד ניהול )

מהון  48.13% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  98,926,438.91 -ובעקיפין( ב

  :3המניות המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, כדלקמן

 מהון המניות 11.93% -ש"ח ע.נ. כ"א המהוות כ 0.1מניות רגילות בנות  24,520,508.49 3.4.1

המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ממורנד בע"מ, חברה 

באמצעות נאמן, פועלים שרותי נאמנות לרבות בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר לבייב )

 בע"מ(;

מהון המניות המונפק  1.96% -"ח ע.נ. כ"א המהוות כש 0.1מניות רגילות בנות  4,030,440 3.4.2

( בע"מ, 1998ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ממורנד ניהול )

חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה של ממורנד בע"מ )לרבות באמצעות נאמן, פועלים 

 שרותי נאמנות בע"מ(;

                                            

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017ברה מיום כמפורט בדוח המיידי של הח  1

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   2
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מהון המניות המונפק  2.64% -כ"א המהוות כ ש"ח ע.נ. 0.1מניות רגילות בנות  5,419,368.77 3.4.3

( 2000ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות באמצעות ממורנד אינווסטמנטס )

בע"מ, חברה בבעלותה ובשליטתה המלאה של ממורנד בע"מ )לרבות באמצעות נאמן, 

 פועלים שרותי נאמנות בע"מ(;

מהון המניות  31.6% -ככ"א המהוות  ש"ח ע.נ. 0.1מניות רגילות בנות  64,956,121.65 3.4.4

 המונפק ומזכויות ההצבעה באפריקה השקעות, מוחזקות במישרין על ידי מר לב לבייב.

 דיבידנדים 3.5

החברה חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה, לתאריך התשקיף  שקדמובשלוש השנים   3.5.1

 :כדלקמן

 שחולק )בש"ח( הסכום מועד החלוקה 

29.9.2014 75,000,000 

15.12.2015 200,000,000 

לחברה יתרת עודפים  30.9.2016בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, ליום   3.5.2

  .ש"ח אלפי 1,477,865 -כבסך של  ,חיובית

 התקופתי לדוח 17.3, ראו סעיף התחייבות החברה לשמור על יחסים פיננסיםלפרטים בדבר  3.5.3

 . 2015לשנת 

 .חברה מדיניות של חלוקת דיבידנדיםה לא קבע דירקטוריון ,לתאריך התשקיף 3.5.4

של החברה יצוין, כי על החברה לא הוטלו מגבלות ישירות  יצוין, כי במסגרת התחייבויותיה 3.5.5

בקשר עם חלוקת דיבידנדים. עם זאת, במסגרת אשראים אשר הועמדו לטובת החברה, 

ויחס חוב  התחייבה החברה לעמוד ביחסים פיננסיים שונים, ובכלל זאת הון עצמי מינימלי

 .נטו, אשר עלולים להשפיע על יכולתה של החברה לחלק דיבידנדים CAP -נטו ל

   ניירות הערך המוצעיםריכוז נתונים אודות  3.6

לתקופה  ש"ח ע.נ. הון מניות, 1לכל  של החברה זכויות ההוניותלבעלי ההמיוחס הרווח הנקי  3.6.1

שנסתיימה שנה  לתקופה של ח,ש" 9.03 -היה כ 30.9.2016חודשים שנסתיימה ביום  תשעה של

 -היה כ 31.12.2014שנסתיימה ביום שנה לתקופה של ש"ח,  7.00 -היה כ 31.12.2015ביום 

  ש"ח. 5.23 -היה כ 31.12.2013שנסתיימה ביום שנה לתקופה של ו ש"ח 9.34

ליום  ,ש"ח ע.נ. הון מניות 1לכל  של החברההזכויות ההוניות המיוחס לבעלי ההון  3.6.2

 85.09 -הסתכם בסך של כ 31.12.2015ליום ש"ח,  92.60 -הסתכם בסך של כ 30.9.2016

  .ש"ח 94.22 -הסתכם בסך של כ 31.12.2014ליום וש"ח, 

נתונים אלו אינם מביאים בחשבון את תוצאותיה העסקיות של החברה לאחר יום    3.6.3

30.9.2016. 

  ת החברהפרטים על שערי הבורסה של מני 3.7

הנעילה של המניות הרגילות של החברה בבורסה בש"ח )נומינלי(, להלן פרטים אודות שערי 

  :21.2.2017 עד ליוםו 2016 ,2015, 2014בשנים 

 שער נעילה
 21.2.2017עד ליום  2016  2015 2014

 שער תאריך שער תאריך שער תאריך שער תאריך

 76.36 20.2 71.00 6.12 62.89 16.8 67.7 8.9 שער גבוה

 64.67 23.1 40.87 7.1 39.11 23.12 49.31 29.12 שער נמוך
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 4פרק 

  

 ותקנון החברה הזכויות הנלוות למניות החברה

 הזכויות הנלוות למניות 4.1

חברה כפי התאגדות של הלפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנון ה

( )להלן: 2016-01-068307)מס' אסמכתא:  27.10.2016שפורסם על ידי החברה ביום 

  "(, הנכלל בזאת על דרך ההפניה.התקנון"

 שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברותהסדרים   4.2

 שינוי תקנון  4.2.1

 .רגילהחברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב   4.2.1.1

 הוראההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי תקנון החברה, המשנה   4.2.1.2

תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין  , תיחשב כהחלטה לשינויהחברה מהוראות תקנון

 במפורש בהחלטה.

 הגבלת אפשרות לשינוי תקנון   4.2.2

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את תקנונה או הוראה מהוראותיו, אם   4.2.2.1

דין החלטה  התקנון.הוראות נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי 

 לטה לשינוי התקנון.שהתקבלה כאמור לעיל כדין הח

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון החברה, יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה   4.2.2.2

 .מועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטהבעל כך בחברה או 

 בין האורגניםהעברת סמכויות   4.2.3

נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכויות מסמכויותיו חיונית   4.2.3.1

תקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה במקומו, כל עוד נבצר ממנו לניהולה ה

כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כך וכי הפעלת  ,הדבר ובלבד שהאסיפה הכללית קבעה

 .סמכות חיונית כאמורה

לתקנון, ומבלי לגרוע מכלליות  83.2מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון, כאמור בתקנה   4.2.3.2

קנון בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי הוראות הת

לתקנון, לוועדת דירקטוריון ו/או לנושא משרה  83.2להעביר את סמכויותיו, כאמור בתקנה 

 בחברה, בין אם לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה. 

הכללי יועברו לסמכותו, והכל הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל   4.2.3.3

 לעניין מסוים, או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין   4.2.3.4

. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות מסוים

 דרשת לביצוע ההוראה במקומו.הנ

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.  4.2.3.5

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו, כולן או חלקן,   4.2.3.6

למנהל הכללי, לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול 

 יה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כללית. שתה
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הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן   4.2.3.7

"(, ולהאציל לועדת דירקטוריוןהועדת חברים מקרב חברי הדירקטוריון )להלן: "

 וראת חוק החברות.את סמכויותיו, כולן או מקצתן, בכפוף לה דירקטוריוןה

החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או  4.2.3.8

פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע במפורש אחרת, על ידי הדירקטוריון, לעניין 

 מסוים או לגבי ועדה מסוימת. 

ת לועדת הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויו  4.2.3.9

דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה 

 .של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה

למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק או בתקנון החברה או   4.2.3.10

טוריון, לאורגן אחר של החברה ולמעט סמכויות כאמור פי החלטת הדירקל מכוחו, לרבות ע

 . אם יועברו לתקנון, 124בהתאם להוראות תקנה  ,שיועברו ממנו לדירקטוריון

ת חוק החברות ולהוראות תקנון החברה, הדירקטוריון רשאי, מעת לעת, ובכפוף להורא  4.2.3.11

רה, כפי שיראה למסור ולהעניק למנהל הכללי סמכויות שיש לדירקטוריון לפי תקנון החב

בעיניו, והוא רשאי להעניק מסמכויות אלה לאותה תקופה, לאותן מטרות, באותם תנאים 

ובאותן הגבלות כפי שייראה בעיני הדירקטוריון, וכן רשאי הדירקטוריון להעניק סמכויות 

אלה, הן ללא ויתור על סמכויותיו בנדון והן במקומן או תחתן, כולן או חלקן, והוא רשאי 

 עת לבטל, לשלול ולשנות סמכויות אלה, כולן או חלקן. מעת ל

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו, לאחר או לאחרים,   4.2.3.12

 .הכפופים לו; אישור כאמור יכול שיינתן בין באישור כללי ובין לענין מסוים

 ותקופת כהונתם מינוי דירקטורים  4.2.4

 הינוומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים,  ,יתהדירקטורים ימונו באסיפה השנת  4.2.4.1

 עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מועד המינוי.

, ימשיכו בכהונתם הדירקטורים באסיפה השנתית לא מונו דירקטורים, על אף האמור לעיל

דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו  .שנבחרו באסיפה השנתית הקודמתהמכהנים 

 .שוב להתמנות

בין על  הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה,  4.2.4.2

ה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנ

בתקנה דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המירבי כאמור 

שתתקיים  השנתיתה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה . דירקטור שמונלתקנון 107

 .לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב

רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם  החברה  4.2.4.3

לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים 

 107בתקנה קטורים לא יעלה על המספר המירבי כאמור נוספים, ובלבד שמספר הדיר

רים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם . דירקטולתקנון

 שתתקיים לאחר מינויים. השנתיתבתום האסיפה 
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האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,   4.2.4.4

 .במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה למינויו לפי הענין, תחל

 ויושב ראש האסיפה מניין חוקי באסיפה כללית  4.2.5

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה.   4.2.5.1

שלהם  מניות יבעלשני י שלוח, ל ידמנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או ע

מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד  לפחות (25%חוזים )א עשרים וחמישה

 שנקבע לפתיחת האסיפה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,   4.2.5.2

ובכל מקרה  לעיל, 4.2.5.1כאמור בסעיף תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת בעלי מניות 

לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא  ,לאותו יום ,מיםאחר, תידחה האסיפה לשבוע י

חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או 

 ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

י ל ידבעצמם או ע באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה, בשעה שיהיו נוכחים  4.2.5.3

, תוך מחצית מזכויות ההצבעה לפחות (10%אחוזים ) עשרהשני בעלי מניות שלהם שלוח, 

השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית. לא נכח מנין חוקי, כאמור, באסיפה 

 הנדחית, תבוטל האסיפה.

)אם מונה כזה(, ישב  יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש הדירקטוריון  4.2.5.4

בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש 

דירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות 

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים 

 -לות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם, ואם לא יעשו כן הדירקטורים הנוכחים, ברוב קו

יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים הנוכחים לשבת 

בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש 

ת כאמור, לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניו

 .האסיפה

 רוב באסיפה הכללית  4.2.6

בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות תקנון החברה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה 

הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש 

חלטה עליה הצביעו בעלי האסיפה קול נוסף או קול מכריע. היו הקולות שקולים, תיחשב הה

 .המניות כנדחית

 הצבעה בדירקטוריון   4.2.7

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב   4.2.7.1

קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות 

היו הקולות וריון קול נוסף. הנמנעים. היו הקולות שקולים יהיה ליושב ראש הדירקט

שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף. יושב ראש הדירקטוריון יהיה רשאי, אך 

 .לא חייב להפעיל את הקול הנוסף הנתון לו
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 .היו הקולות שקולים, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית  4.2.7.2

 הסמכה למתן פטור  4.2.8

החברות, רשאית החברה, הן מראש והן בדיעבד, לפטור נושא משרה בכפוף להוראות חוק 

בה, מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה. על אף האמור 

לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת 

 .הזהירות בחלוקה

 חלוקה  4.2.9

, החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל באסיפה קנוןלת 171בכפוף להוראות תקנה  4.2.9.1

הכללית לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון. האסיפה הכללית רשאית לקבל את 

 ההמלצה או להקטין את הסכום אך לא להגדילו.

האסיפה הכללית המחליטה על חלוקת דיבידנד רשאית להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו 

ו בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך או מקצתו, במזומנים א

 אחרת.

 על אף האמור לעיל: 4.2.9.2

הדירקטוריון ראשי ומוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד במזומן, ללא צורך באישור  .א

האסיפה הכללית. דין החלטת הדירקטוריון בדבר חלוקת דיבידנד במזומן כדין החלטת 

 כל דבר ועניין.החברה על חלוקת דיבידנד ל

ראשית האסיפה הכללית להחליט על חלוקת דיבידנד, אף אם לא הונחה בפניה המלצת  .ב

הדירקטוריון ובלבד, שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע חלוקה, כי 

 החלוקה איננה אסורה.

חברה, החברה של ה '(ה)סדרה  יצוין, כי במסגרת התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב 4.2.9.3

לא תהיה רשאית לבצע חלוקת  כמו כן, התחייבה החברה כי היאהתחייבה, בין היתר, 

דיבידנד לבעלי מניותיה, אם בשל החלוקה יחס הון עצמי למאזן שיחושב )פרופורמה( על 

בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים )לפי העניין( שלא על בסיס מאוחד, 

יעלה  CAP -ו/או יחס החוב ל 40% -יפחת מ -ו לפני חלוקת הדיבידנד האחרונים שפורסמ

 . 60%על 

'( של החברה, ועוד יצוין, כי במסגרת התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כי היא לא תהיה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי החברה התחייבה, בין היתר, 

מאזן שיחושב )פרופורמה( על בסיס נתוני מניותיה, אם בשל החלוקה יחס הון עצמי ל

דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים )לפי העניין( הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו 

ו/או  60%)סולו( יעלה על  CAP -ו/או יחס החוב ל 40% -יפחת מ –לפני חלוקת הדיבידנד 

 .70%)מאוחד( יעלה על  CAP -יחס החוב ל

יבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( של החברה, עוד יצוין, כי במסגרת התחי

החברה התחייבה, בין היתר, כי היא לא תהייה רשאית לבצע חלוקת דיבידנד לבעלי 

מניותיה, אם בשל החלוקה יחס הון עצמי )סולו( למאזן )כהגדרתו לעיל( שיחושב 
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)לפי העניין( )פרופורמה( על בסיס נתוני דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים 

ו/או יחס  40%יפחת משיעור של  –הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו לפני חלוקת הדיבידנד 

הון עצמי )מאוחד( למאזן )כהגדרתו לעיל( שיחושב )פרופורמה( על בסיס נתוני דוחותיה 

הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים )לפי העניין הרלוונטיים, האחרונים שפורסמו 

)סולו( )כהגדרתו  CAP-ו/או יחד החוב ל 20%יפחת משיעור של  –קת הדיבידנד לפני חלו

)מאוחד( )כהגדרתו לעיל( יעלה על  CAP-ו/או יחס החוב ל 55%לעיל( יעלה על שיעור של 

 .70%שיעור של 

בנוסף, במסגרת אשראים אשר הועמדו לטובת החברה, התחייבה החברה לעמוד ביחסים 

נטו, אשר עלולים  CAP -את הון עצמי מינימלי ויחס חוב נטו לפיננסיים שונים, ובכלל ז

 להשפיע על יכולתה של החברה לחלק דיבידנדים.

 מיזוג  4.2.10

 יהיה בסמכות האסיפה הכללית של החברה.  )א( לחוק החברות320מיזוג כאמור בסעיף   4.2.10.1

 .רגילהינו רוב  הרוב הדרוש להחלטת האסיפה הכללית בדבר מיזוג  4.2.10.2

ייבה בתקנונה או לפי הסכם אחר להימנע מביצוע מיזוג בחברה או להתנות החברה לא התח  4.2.10.3

יצוין, כי בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב את ביצוע המיזוג כאמור בתנאים. עם זאת, 

-סדרות ה'(  נקבע, כי אחת העילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב )ז'-'ה ות)סדר

מונח זה בחוק החברות(, ללא קבלת אישור מוקדם של  אם בוצע מיזוג )כהגדרת (, הינהז'

ימי  10, אלא אם כן הצהירה החברה הקולטת, (ז'-)סדרות ה' אסיפת מחזיקי אגרות החוב

לפני השלמת המיזוג )בין אם החברה הינה החברה הקולטת ובין אם החברה לפחות עסקים 

עקב המיזוג האמור, לא קיים כי ( ז'-סדרות ה')היא חברת היעד(, כלפי מחזיקי אגרות החוב 

חשש סביר כי לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות על פי שטר 

 .(ז'-)סדרות ה' הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב

תיאור הוראות התקנון בנושאים המפורטים לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון 

והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של בקשר עם הנושאים המפורטים לעיל, 

 התקנון. 

יובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות 

עליהם בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות 

 האמורות על הוראות התקנון.
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 5פרק   

 תמורת ההנפקה ויעודה

 

 תמורת ההנפקה 5.1

במועד פרסום תשקיף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך על פי תשקיף זה, ולפיכך, היא 

 אינה צפויה לקבל תמורה מיידית.

 יעוד התמורה 5.2

אם וככל שהחברה תציע ניירות ערך על פי תשקיף המדף ועל פי דוחות הצעת מדף שיוגשו 

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

 דוחות הצעת המדף כאמור. מסגרתב ההנפקה תמורת ייעודיפורט 
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 6פרק   

 חברהתיאור עסקי ה

 

 כללי 6.1

 2015לשנת  התקופתי דוחב" פרק תיאור עסקי החברהאת ", ראו החברהלתיאור עסקי 

הדוח התקופתי , להלן: "2016-01-005376)אסמכתא:  14.3.2016שפרסמה החברה ביום 

 שפרסמה 2016עדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח לרבעון הראשון לשנת  ,"(2015לשנת 

עדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד , (2016-01-030165)אסמכתא:  22.5.2016החברה ביום 

-2016-01)אסמכתא:  12.8.2016שפרסמה החברה ביום  2016לשנת  השניבדוח לרבעון 

שפרסמה  2016לשנת  השלישיעדכון לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח לרבעון וכן  (102403

  .(2016-01-129754 )אסמכתא: 21.11.2016החברה ביום 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה -חלק ראשון   6.2

 1.4 - 1.1תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה, ראו סעיפים  פרטים בקשר עםל

  .2015לשנת  דוח התקופתיב חברהפרק תיאור עסקי הל

 מידע אחר -חלק שני  6.3

דוח ב חברהרק תיאור עסקי הפל 1.7 - 1.5לפרטים בקשר עם מידע אחר, ראו סעיפים 

 .2015לשנת  התקופתי

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק שלישי  6.4

פרק ל 1.9 - 1.8 לפרטים בקשר עם תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות, ראו סעיפים

לפרק תיאור עסקי התאגיד  14 - 1 פיםסעי ,2015לשנת  ידוח התקופתב חברהתיאור עסקי ה

)מס'  24.11.2016, הדוח המיידי של החברה מיום 2016לשנת  השלישיבדוח לרבעון 

)מס' אסמכתא:  1.12.2016הדוח המיידי של החברה מיום  ,(2016-01-131317אסמכתא: 

הדוח  ,(2016-01-090720)מס' אסמכתא:  22.12.2016הדוח המיידי מיום  ,(2016-01-135415

 1.2.2017הדוח המיידי מיום ו( 2017-01-006685)מס' אסמכתא:  18.1.2017המיידי מיום 

לפרק תיאור עסקי ג' 1כמו כן, בהמשך לאמור בסעיף  .(2017-01-009853)מס' אסמכתא: 

, יצוין כי הצעתה של החברה )יחד עם אפריקה 2016לשנת  השלישיהתאגיד בדוח לרבעון 

מגורים, במסגרת מיזם משותף( לא נבחרה כהצעה הזוכה במסגרת מכרז לרכישה של 

החברה הממשלתית לדיור  -מקרקעין בראשון לציון אשר פורסם על ידי דירה להשכיר 

 ולהשכרה בע"מ.

 והקבוצה החברהנוסף ברמת מידע  -חלק רביעי  6.5

פרק ל 1.22 - 1.10דע נוסף ברמת החברה והקבוצה, ראו סעיפים לפרטים בקשר עם מי

לפרק תיאור עסקי  19 - 15פים סעי ,2015לשנת  דוח התקופתיב חברהתיאור עסקי ה

)מס'  22.11.2016, הדוח המיידי של החברה מיום 2016לשנת  השלישיהתאגיד בדוח לרבעון 

)מס' אסמכתא:  27.11.2016ם (, הדוח המיידי של החברה מיו2016-01-130444אסמכתא: 

-2016-01)מס' אסמכתא:  28.11.2016(, הדוח המיידי של החברה מיום 2016-01-132136

 ,(2016-01-133273)מס' אסמכתא:  29.11.2016(, הדוח המיידי של החברה מיום 132697

הדוח המיידי  ,(2016-01-133615)מס' אסמכתא:  29.11.2016הדוח המיידי של החברה מיום 

, הדוח המיידי של החברה (2016-01-091059)מס' אסמכתא:  25.12.2016של החברה מיום 
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(, הדוח המיידי של החברה מיום 2017-01-001888)מס' אסמכתא:  5.1.2017מיום 

)מס' אסמכתא:  8.2.2017(, הדוח המיידי מיום 2017-01-007816)מס' אסמכתא:  23.1.2017

, 2017-01-015073)מס' אסמכתאות:  19.2.2017ם מיום ( והדוחות המיידיי2017-01-014463

 .(2017-01-015094 -ו 2017-01-015085, 2017-01-015076

 הסברי הדירקטוריון 6.6

א)א( לתקנות פרטי תשקיף, הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה 44בהתאם לתקנה 

בדוח לרבעון  מובאים בדרך של הפניה לפרק הסברי הדירקטוריון שנכללו 30.9.2016ליום 

 .2016לשנת  השלישי



 1-ז  

  7פרק  

  ניהול החברה

  

   דירקטוריון החברה 7.1

   דירקטורים. להלן יובאו פרטים אודותם: 6לתאריך התשקיף דירקטוריון החברה מונה 

 שם 
 מספר ת.ז.

 לידה תאריך
 נתינות 

  

מען 

להמצאת 

כתבי 

  דין- בית

 

חברות בוועדות 

הדירקטוריון 

האם הוא 

דירקטור בלתי 

תלוי/ דירקטור 

חיצוני כהגדרתו 

- רותבחוק החב

 כן/לא;

האם הוא עובד של 

בת - החברה, של חברה

שלה, של חברה 

קשורה שלה או של 

התפקיד  -בעל ענין בה 

או התפקידים שהוא 

 ממלא כאמור

 התאריך בו

החלה 

כהונתו 

כדירקטור 

  של החברה

השנים  5 -השכלתו והתעסקותו ב

האחרונות, תוך פירוט המקצועות או 

התחומים שבהם נרכשה ההשכלה, 

שבו נרכשה והתואר האקדמי המוסד 

או התעודה המקצועית שהוא מחזיק 

בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא 

  משמש דירקטור 

האם הוא לפי מיטב 

ידיעת החברה 

והדירקטורים 

האחרים שלה בן 

משפחה של בעל 

 -ענין אחר בחברה 

  כן/לא, בציון פרטים

האם הוא 

דירקטור 

שהחברה 

רואה אותו 

כבעל 

מומחיות 

 חשבונאית

  ופיננסית 

נובוגרוצקי 

  אברהם

055106181  

16.4.1958  

  ישראלית

דרך 

החורש 

  , יהוד4

מנכ"ל אפריקה ישראל   לא

להשקעות בע"מ, בעלת 

השליטה (בעקיפין) של 

  החברה.

בוגר תואר ראשון אקדמאית, : השכלה  22.7.2012

במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, 

מוסמך תואר שני כלכלה ומנהל 

 ברסיטת בר אילן.   עסקים מאוני
מנכ"ל אפריקה  - : כיום תעסוקה

. 2012ישראל השקעות בע"מ משנת 

מנכ"ל אפריקה ישראל תעשיות  -בעבר 

מנכ"ל פקר פלדה תעשיות ובע"מ 

 בע"מ. 
יו"ר : תאגידים בהם משמש כדירקטור

הדירקטוריון בחברות אפריקה ישראל 

תעשיות בע"מ, דניה סיבוס בע"מ, נגב 

ירקטור בחברות בע"מ. דקרמיקה 

אפריקה ישראל נכסים בע"מ, מלונות 

אפריקה ישראל בע"מ, מטרופוליטן 

 AIטרנספורטיישן סולושנס בע"מ, 

Properties and Developments 

(USA) Corp., AI Holdings (USA) 

Corp., AFI Europe  n.v., AFI 

Development PLC.  

בכל  –כן   לא

מומחיות 

חשבונאית 

  ופיננסית.

ב אבינד

  גרינשפון

028988715  

15.2.1972  

  ישראלית

דרך 

החורש 

  , יהוד4

סגן יו"ר דירקטוריון   לא

אפריקה ישראל 

להשקעות בע"מ, בעלת 

השליטה (בעקיפין) של 

החברה, מנכ"ל ממורנד 

) בע"מ 1998ניהול (

(בעלת עניין באפריקה 

השקעות, חברת האם 

  של החברה).

 בעל תואר בוגר: אקדמאית, השכלה  9.8.2015

בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה 

  .מוסמך רו"חלמנהל. 
סגן יו"ר דירקטוריון  : תעסוקה

ד ניהול נממורהחברה (כיום), מנכ"ל 

סמנכ"ל  -(כיום). לשעבר  ) בע"מ1998(

, ) בע"מ1998ד ניהול (נממורכספים 

מ"מ מנכ"ל החברה, מ"מ מנכ"ל 

 . אפריקה נכסים
: ס. תאגידים בהם משמש כדירקטור

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ,   יו"ר

 אפריקהיו"ר הדירקטוריון בחברות 

ואפריקה ישראל  בע"מנכסים ישראל 

דירקטור  בית השקעות בע"מ.

מלונות אפריקה ישראל בחברות: 

 1985(מימון)  ישראל אפריקהבע"מ, 

בעל  –כן   לא

מומחיות 

חשבונאית 

  ופיננסית.
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בע"מ, אפריקה ישראל סחר וסוכנויות 

החזקות  ישראל אפריקהבע"מ, 

 ישראל יקהאפרבינלאומיות בע"מ, 

( בע"מ, 1997השקעות בינלאומיות )

תעשיות בע"מ, בת  ישראל אפריקה

דרך , דניה סיבוס בע"מ, בע"מ סביון

בטוחה בכבישים בע"מ, דרך הצפון 

תפעול ואחזקה בע"מ, דרך ארץ 

הייוייז מנג'מנט קורפוריישן בע"מ, 

ישראל קנדה ניהול כבישים מהירים 

בע"מ,  18בע"מ, מערכות דרכים קטע 

נתיבי הכרמל מערכות ותפעול בע"מ, 

תפעול ובקרה בע"מ,  431נתיבי 

כות כבישים מער –פתרונות מתקדמים 

ניהול  ממורנדבע"מ,  ממורנד  בע"מ,

 אינווסטמנט ממורנד( בע"מ, 1998)

( בע"מ, ממורנד ניהול פיננסים 2000)

 פרוייקטיםניהול  לבייב קבוצתבע"מ, 

בע"מ. ממורנד אחזקות והשקעות 

 כפר, טנדרפרייס בע"מ, חברת בע"מ

השקעות  נימרוןבע"מ,  סיטרין צבי

, סודיאם אינטרנשיונל בע"מ 2008

 AI Properties and בע"מ,

Developments (USA), Corp , AI 

Holdings (USA) Corp. ,AI Florida 

Holdings, Inc. ,AI Nevada 

Holdings, Inc. 

 מנשה שגיב

054032750 

11.4.1956 

 ישראלית

רותם 

 , יבנה29

סמנכ"ל הכספים של  לא

אפריקה ישראל 

להשקעות בע"מ, בעלת 

השליטה )בעקיפין( של 

 .החברה

בוגר : אקדמאית, בעל תואר השכלה 9.8.2015

מנהל עסקים בכלכלה ומוסמך ב

 מאוניברסיטת בר אילן.

סמנכ"ל כספים באפריקה : תעסוקה

 -עות בע"מ. לשעבר ישראל להשק

 סמנכ"ל כספים בתעשייה האווירית.

: תאגידים בהם משמש כדירקטור

בע"מ,  1985אפריקה ישראל )מימון( 

אפריקה ישראל תעשיות בע"מ,   

אפריקה ישראל בע"מ, מלונות 

בע"מ, דניה  ישראל נכסיםאפריקה 

, פקר סיבוס בע"מ, נגב קרמיקה בע"מ

 פלדה תעשיות בע"מ.

בעל  –כן  לא

ומחיות מ

חשבונאית 

 ופיננסית.

 לאה נס

057280919 

27.12.1961 

 ישראלית

יוני 

נתניהו 

, גבעת 24

 שמואל

חברת וועדת הביקורת,  כן

הוועדה לבחינת דוחות ו

דירקטורית  .כספיים

 חיצונית.

אקדמאית, בוגרת תואר  השכלה: 25.2.2014

במדעי החיים, תואר מוסמך 

בביוכימיה ותואר דוקטור לפילוסופיה 

 בביוכימיה, מאוניברסיטת בר אילן.

נציגת הציבור במועצה  תעסוקה:

להנצחת נשיאי ישראל וראשי 

ממשלותיה מטעם משרד ראש 

הממשלה. שימשה בעברה כחברת 

, וכסגנית שר )במעמד שר( 18-הכנסת ה

 במשרד לאזרחים ותיקים.

 תאגידים בהם משמשת כדירקטורית:

 ליברטי פרופטיס בע"מ.

 לא לא
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 נושאי משרה  7.2

  אברהם נובוגרוצקי שם: א.

 055106181 מספר ת.ז.: 

 6.4.1958 תאריך לידה: 

 25.7.2012 ונה: תאריך תחילת כה 

תפקיד שהוא ממלא בחברה,  

 חברה בת או בבעל ענין בה:

 לעיל. 7.1ראו בסעיף 

שנים  5-ניסיון עסקי ב 

 האחרונות:

 לעיל. 7.1ראו בסעיף 

 לעיל. 7.1ראו בסעיף  השכלה:  

 כן. בעל עניין מתוקף כהונתו כמנכ"ל החברה. האם הוא בעל עניין בחברה:  

נושא האם בן משפחה של  

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין אחר בחברה: 

 לא

 ברגדוד בלומ

006184626 

12.9.1944 

 ישראלית

עוזיה 

18 ,

 ירושלים

חבר וועדת ביקורת,  כן

הוועדה לבחינת דוחות ו

. דירקטור כספיים 

 בלתי תלוי.

בוגר כלכלה ומדע המדינה,  השכלה: 26.7.2010

מוסמך מנהל עסקים )התמחות מימון( 

 מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

יו"ר הדירקטוריון של  תעסוקה:

החברה הישראלית לביטוח  - בסס"ח

אשראי, יו"ר הדירקטוריון בספרייה 

הלאומית, החברה לביטוח 

 משכנתאות.

יו"ר  תאגידים בהם משמש כדירקטור:

דירקטוריון בחברות בסס"ח החברה 

הישראלית לביטוח אשראי והספרייה 

ח.מר  -הלאומית )חל"צ(. דירקטור ב

 תעשיות בע"מ. 

בעל  –כן  לא

מומחיות 

 חשבונאית

 ופיננסית.

דניאל 

 ברנשטיין

051862241 

25.1.1954 

 ישראלית

תמיר 

שמואל 

, תל 3

 אביב

חבר וועדת ביקורת,  כן

הוועדה לבחינת דוחות ו

כספיים. דירקטור 

 חיצוני.

הנדסה כימית בוגר  :השכלה 19.2.2017

מאוניברסיטת באר שבע, בוגר 

חשבונאות מאוניברסיטת תל אביב 

מסלול ובוגר שנת השלמה לבוגרי ה

 .בחשבונאות של אוניברסיטת תל אביב

: מתן ייעוץ וליווי עסקאות תעסוקה

בעיקר מתחום הנדל"ן בישראל, 

KPMG  סומך חייקין רואי חשבון– 

שותף בכיר, ראש תחום הנדל"ן )עד 

המועצה המקצועית של לשכת (; 2014

)עד  חבר פעיל -רואי חשבון בישראל 

 הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי; (2014

ביקורת של לשכת רואי חשבון בישראל 

 .(2014חבר מן המניין )עד  -

 :תאגידים בהם משמש כדירקטור

 .רוטשטיין נדל"ן בע"מ )דב"ת(

בעל  –כן  לא

מומחיות 

חשבונאית 

 ופיננסית.
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 אריאל גולדשטיין שם: .ב

 029302890 מספר ת.ז.: 

 26.2.1972 תאריך לידה: 

 26.7.2010 תאריך תחילת כהונה:  

תפקיד שהוא ממלא בחברה,  

 חברה בת או בבעל ענין בה:

 סמנכ"ל כספים ודירקטור בחברות בקבוצת החברה

שנים  5-סיון עסקי בני 

 האחרונות:

כהונה בתפקידו הנוכחי וסמנכ"ל כספים בחברה בת זרה 

, דירקטור בחברות AFI EUROPE N.V -של החברה 

 בקבוצת החברה. 

בוגר כלכלה וחשבונאות ומוסמך מנהל עסקים  השכלה:  

 מאוניברסיטת בר אילן. רואה חשבון מוסמך.

 לא האם הוא בעל עניין בחברה:  

אם בן משפחה של נושא ה 

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין אחר בחברה: 

 לא

 

 אשר פרידר שם: ג

 014730089 מספר ת.ז.: 

 8.8.1981 תאריך לידה: 

 20.5.2015 תאריך תחילת כהונה: 

תפקיד שהוא ממלא בחברה,  

 חברה בת או בבעל ענין בה:

 חשב

שנים  5-ניסיון עסקי ב 

 האחרונות:

חשב ועוזר חשב  -פקידו הנוכחי, לשעבר כהונה בת

 בחברה בת זרה של החברה.

בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבנאות מאוניברסיטת בר  השכלה: 

 אילן. רואה חשבון מוסמך.

 לא האם הוא בעל עניין בחברה: 

האם בן משפחה של נושא  

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין אחר בחברה:

 לא

   

 ליאבי ברזי שם: .ד

 058349788 מספר ת.ז.: 

 19.10.1963 תאריך לידה: 

 1.11.2010 תאריך תחילת כהונה:  

תפקיד שהוא ממלא בחברה,  

 חברה בת או בבעל ענין בה:

 -משנה למנכ"ל החברה, מנכ"ל חברה בת זרה של החברה 

AFI EUROPE N.V.דירקטור בחברות בקבוצת החברה ,  
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שנים  5-ניסיון עסקי ב 

 ות:האחרונ

סמנכ"ל הכספים של  -כהונתו בתפקיד הנוכחי, לשעבר 

החברה, סמנכ"ל הכספים של אפי פיתוח, סמנכ"ל רוסיה 

וחבר העמים באפריקה השקעות, דירקטור בחברות בת 

 ובחברות קשורות בקבוצת אפריקה השקעות. 

בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאויברסיטת בר אילן.  השכלה:  

 סמך.רואה חשבון מו

 לא האם הוא בעל עניין בחברה:  

האם בן משפחה של נושא  

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין אחר בחברה: 

 לא

   

 טל סגל  שם: .ה

 032258683 מספר ת.ז.: 

 18.5.1975 תאריך לידה: 

 13.3.2016 תאריך תחילת כהונה:  

 תא ממלאיתפקיד שה 

בחברה, חברה בת או בבעל 

 ענין בה:

 מנכ"ל הנדסהס

שנים  5-ניסיון עסקי ב 

 האחרונות:

מהנדס ראשי של החברה  -כהונתו בתפקיד הנוכחי, לשעבר

 ודירקטור בחברות קשורות בקבוצת אפריקה השקעות

 בוגר תואר ראשון ושני בהנדסה אזרחית. מהנדס רשוי השכלה:  

 לא עניין בחברה:  תא בעליהאם ה 

משפחה של נושא  תהאם ב 

כירה אחר או של בעל משרה ב

 עניין אחר בחברה: 

 לא

   

 עמיחי פייבל שם: ז.

 028550531 מספר ת.ז.: 

 5.5.1971 תאריך לידה: 

 12.2.2014 תאריך תחילת כהונה:  

תפקיד שהוא ממלא בחברה,  

 חברה בת או בבעל ענין בה:

מבקר פנים של החברה, של אפריקה השקעות ושל חברות 

 ה השקעות.בנות בקבוצת אפריק

 

שנים  5-ניסיון עסקי ב 

 האחרונות:

גן מבקר ס - 12.2.2014כהונה בתפקידו הנוכחי. עד ליום 

 ראשי באפריקה השקעות

תואר בוגר מנהל עסקים המכללה למנהל, תואר מוסמך  השכלה:  

 במשפט, אוניברסיטת בר אילן, רו"ח מוסמך.

 לא.  האם הוא בעל עניין בחברה:  
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ה של נושא האם בן משפח 

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין אחר בחברה: 

 לא. 

   

 

 החברה בקשר עם דירקטוריון החברהתקנון  הוראות 7.3

דירקטוריון החברה  "( בקשר עםהתקנון)להלן: "הוראות תקנון של החברה לפרטים בדבר 

מכתא: )מס' אס 27.10.2016ראו נוסח התקנון של החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 

לתשקיף  4.2"(, הנכלל בזאת על דרך ההפניה, וכן בסעיף התקנון( )להלן: "068307-01-2016

 המדף. 

 פרטים נוספים  7.4

 ., יהוד4רחוב דרך החורש : משרדה הרשום של החברה  7.4.1

-אביב ו-תל 17רואי חשבון, מרחוב הארבעה  -סומך חייקין  :רואי חשבון של החברה  7.4.2

Deloitte  הבניין העגול( תל  45בניין עזריאלי קומה , רואי חשבון -זוהר ברייטמן, אלמגור(

 .67021, מיקוד אביב

אביב, -, תל23 הלוי יהודהדין, רח' -: וקסלר, ברגמן ושות', עורכיזה לתשקיףעורכי הדין   7.4.3

 .65136מיקוד 



 

 

 1-ח

 8פרק 

 ין בחברהיבעלי ענ

 

  ושאי משרה בכירהנתגמולים לבעלי עניין ול  8.1

שניתנו על ידי החברה או על ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים התגמולים  לפירוט 8.1.1

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד 

פרק הפרטים הנוספים שנכלל בדוח התקופתי של ל א.21ראו תקנה  ,2015בשנת בשליטתה, 

 .2015החברה לשנת 

התגמולים שניתנו על ידי החברה או על ידי אחר לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים  לפירוט 8.1.2

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד 

הנוספים שנכלל בדוח התקופתי של  לפרק הפרטים 21ראו תקנה  ,2014בשליטתה, בשנת 

הדוח )להלן: " (2015-01-047740)אסמכתא:  10.3.2015שפורסם ביום  2014החברה לשנת 

מובא בזאת על דרך  2014"(. המידע הנכלל בדוח התקופתי לשנת 2014התקופתי לשנת 

  ההפניה. 

 או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי עסקאות עם בעל שליטה  8.2

עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורן, אשר ר בדב פרטיםל 8.2.1

 -ו 2014החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנים 

ראו תקנה  וסיומה בתאריך התשקיף 1.1.2016במהלך התקופה שתחילתה ביום כן ו ,2015

לפרק  22, וכן תקנה 2015שנת ל לפרק "הפרטים הנוספים" הנכלל בדוח התקופתי 22

 הנכללים בזאת על דרך ההפניה. , 2014"הפרטים הנוספים" הנכלל בדוח התקופתי לשנת 

אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח  19.5.2016ביום  8.2.2

ושל חברות הבת שלה וכן בפוליסת ביטוח קבוצתית עודפת  הנושאי המשרה של החבר חבות

אישרה  27.10.2016ביום  .וח אחריות נושאי המשרה הנערכת על ידי אפריקה השקעותלביט

אסיפת בעלי המניות את התקשורתה של החברה בפוליסות האמורות. לפרטים נוספים ראו 

)מס' אסמכתאות  27.10.2016ומיום  29.9.2016, מיום 22.5.2016הדוחות המיידיים מיום 

(, בהתאמה. המידע המובא בדוחות 2016-01-068259 -ו 2016-01-057153, 2016-01-030078

 האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה.

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את , 20.11.2016ביום  8.2.3

התקשרותה של החברה בהסכם עקרונות עם אפריקה מגורים, לפיו, החברה ואפריקה 

זם משותף, בו כל צד זכאי להטבות ונושא בהתחייבויות מגורים תפעלנה במסגרת של מי

(, להגשת הצעה לרכישה של מקרקעין בשכונת הרקפות 50%המיזם המשותף, בגין חלקו )

בראשון לציון )ללא מחיר מינימום( להקמת דירות מגורים להשכרה, זאת במסגרת מכרז 

 ע"מ.החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה ב –שפורסם על ידי דירה להשכיר 

יחידות דיור  235 - 180 -בהתאם לזכויות החלות על המקרקעין האמורים, ניתן לבנות כ

)בכפוף להקלות תכנוניות מסוימות ותנאים מסוימים(, אשר, בהתאם לתנאי המכרז, יועמדו 

 שנה.  20להשכרה לתקופה של 

מיחידות הדיור  25%במהלך תקופת ההשכרה, יידרש הזוכה במכרז האמור להעמיד 

מדמי  80% -בפרויקט שיוקם על המקרקעין להשכרה בדמי שכירות מפוקחים )בסך השווה ל



 

 

 2-ח

השכירות המקובלים בשוק, על פי קביעת השמאי הממשלתי( לזכאים שיקבעו על ידי משרד 

השיכון. בעת חידוש הסכם השכירות יעודכנו דמי השכירות המפוקחים בהתאם לדמי 

 כון הצמדה למדד המחירים לצרכן.השכירות המקובלים כאמור, בתוספת עד

. (2016-01-129577)מס' אסמכתא:  20.11.2016מיום  לפרטים נוספים, ראו הדוח המיידי

 המידע המובא בדוח המיידי נכלל בזאת על דרך של הפניה.

תקופה שהחל להלן נתונים שנתיים מצטברים בקשר עם עסקאות זניחות שביצעה החברה ב 8.2.4

  :)באלפי ש"ח( מועד התשקיףועד סמוך ל 1.1.2016ביום 

תוצאת רף  תוצאת המבחן הכמותי סוג העסקה
 הזניחות

 הערות

  אלפי ש"ח 860 0.23% עסקאות שכירות
עסקאות לביצוע עבודות 

 אלפי ש"ח 5,363 מיליון ש"ח 4עד  קבלנות בהיקפים מוגבלים
עסקאות נפרדות, אשר  3

כל אחת מהן נמוכה מסך 
 מיליון ש"ח 4של 

רוח ולניהול כנסים עסקה לאי
 ואירועים ברשת מלונות

0 
 אלפי ש"ח 6

 

 

 החזקות בעלי ענין ונושאי משרה בכירה 8.3

בעלי עניין ונושאי משרה ש ניירות הערך, של החברה למיטב ידיעת החברה והדירקטורים

בסמוך בחברה או בכל חברה בת שלה או בכל חברה קשורה שלה,  , מחזיקיםבחברה הבכיר

 : כשנה קודם לכן, הינן כמפורט להלןלתאריך התשקיף ו

  1החזקות במניות רגילות של החברה 8.3.1

תאריך סמוך לב בחברהתפקיד  שם בעל העניין ו/או נושא משרה

 התשקיף

 31.12.2015ביום 

 15,937,463 15,937,463 בעלת השליטה בע"מ אפריקה ישראל להשקעות

 206,693.5 2,058,873 בעלת ענין 2כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ

 48,259 88,823 בעלת ענין 3בע"מ בית השקעותאפסילון 

 1,873,750.68 1,721,824.68 בעלת עניין 4פסגות בית השקעות בע"מ

 

 החזקות בכתבי אופציה של החברה 8.3.2

 כתבי אופציה לעובדים ונושאי משרה

שם בעל העניין ו/או 

 נושא משרה

תאריך סמוך לב תפקיד בחברה

 התשקיף

 31.12.2015ביום 

 28,459 - משנה למנכ"ל ומנכ"ל חברת בת אבי ברזילי

 18,972 - סמנכ"ל כספים אריאל גולדשטיין

 

 של החברה באגרות חובהחזקות  8.3.3

                                            

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   1

תאגידים מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח  אחזקותיה של כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ הינן לרבות באמצעות 2

 בע"מ.

 אחזקותיה של אפסילון בית השקעות בע"מ הינן לרבות באמצעות תאגידים מקבוצת אפסילון בית השקעות בע"מ. 3

 אחזקותיה של פסגות בית השקעות בע"מ הינן לרבות באמצעות תאגידים מקבוצת פסגות בית השקעות בע"מ 4



 

 

 3-ח

 1'(האגרות החוב )סדרה 

שם בעל העניין ו/או 

 נושא משרה

בסמוך לתאריך  תפקיד בחברה

 התשקיף

 31.12.2015ביום 

כלל החזקות עסקי 

 ביטוח בע"מ 
 309,727.39 238,251.22 בעלת ענין

פסגות בית השקעות 

 בע"מ
 145,052,586.68 107,697,311.04 בעלת ענין

 

 2'(ואגרות החוב )סדרה 

שם בעל העניין ו/או 

 נושא משרה

בסמוך לתאריך  תפקיד בחברה

 התשקיף

 31.12.2015ביום 

כלל החזקות עסקי 

 ביטוח בע"מ 
 1,367,805 1,367,805 בעלת ענין

ת אפסילון בי

 השקעות בע"מ
 1,669,467 4,569,642 בעלת ענין

פסגות בית השקעות 

 בע"מ
 2,247,508 23,022,312 בעלת ענין

 

 3'(ז אגרות החוב )סדרה

שם בעל העניין 

 ו/או נושא משרה

בסמוך לתאריך  תפקיד בחברה

 התשקיף

 31.12.2015ביום 

כלל החזקות עסקי 

 ביטוח בע"מ
 9,532,888 29,990,323 בעלת ענין

אפסילון בית 

 השקעות בע"מ
 15,230,096 14,477,902 בעלת ענין

פסגות בית 

 השקעות בע"מ
 25,192,009 103,571,413 בעלת ענין

 

 

 

 

 

 

                                            

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017ל החברה מיום כמפורט בדוח המיידי ש  1

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   2

 (.001888-01-2017)מס' אסמכתא:  5.1.2017כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   3
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  9פרק 

  הנכללים בתשקיףכספיים  דוחות

  

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה 9.1

  בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הכספיים הבאים:

 31.12.2015דוחות כספיים ליום   

, כפי שפורסמו (מאוחדים ודוח כספי נפרד) 31.12.2015דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

מובאים , 2015במסגרת הדוח התקופתי של החברה לשנת  14.3.2016ם על ידי החברה ביו

ב לתקנות ניירות ערך (פרטי 6 -ו ד60, ב60בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 

   "). תקנות פרטי תשקיף(להלן: " 1969 –מבנה וצורה), התשכ"ט  –תשקיף וטיוטת תשקיף 

  31.3.2016 ליום כספיים דוחות  

(מאוחדים ודוח כספי נפרד), כפי שפורסמו  31.3.2016יים של החברה ליום דוחותיה הכספ

לרבעון הראשון של שנת של החברה  הרבעוניבמסגרת הדוח  22.5.2016על ידי החברה ביום 

פרטי ב לתקנות 6 -ד ו60ב, 60, מובאים בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 2016

  .תשקיף

  30.6.2016 ליום כספיים דוחות  

(מאוחדים ודוח כספי נפרד), כפי שפורסמו  30.6.2016דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

לרבעון השני של שנת של החברה  הרבעוניהדוח  במסגרת 12.8.2016על ידי החברה ביום 

פרטי ב לתקנות 6 -ד ו60ב, 60, מובאים בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 2016

  .תשקיף

  30.9.2016 יוםל כספיים דוחות  

(מאוחדים ודוח כספי נפרד), כפי שפורסמו  30.9.2016דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

לרבעון השלישי של שנת של החברה  הרבעוניהדוח  במסגרת 21.11.2016על ידי החברה ביום 

פרטי ב לתקנות 6 -ד ו60ב, 60, מובאים בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 2016

  .תשקיף

דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הנכללים בתשקיף  9.2

 מדף זה

 בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות הבאים:

 דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  

דיווח הכספי ועל הגילוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על ה 2015הדוח השנתי לשנת 

, מובא בזאת על דרך ההפניה, וזאת 2015לשנת  כפי שפורסם במסגרת הדוח התקופתי

  ב לתקנות פרטי תשקיף.6 - ה ו60בהתאם לתקנות 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי רבעונידוח   

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2016לרבעון הראשון של שנת  הרבעוניהדוח 

לרבעון הראשון של שנת של החברה  הרבעוניהכספי ועל הגילוי כפי שפורסם במסגרת הדוח 

   .ב לתקנות פרטי תשקיף6 -ה ו60, מובא בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 2016

 על הגילויבדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ו רבעונידוח   

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2016לרבעון השני של שנת  הרבעוניהדוח 

לרבעון השני של שנת של החברה  הרבעוניהכספי ועל הגילוי כפי שפורסם במסגרת הדוח 

  . ב לתקנות פרטי תשקיף6 -ה ו60, מובא בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנות 2016



 בר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויבד רבעונידוח   

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  2016לרבעון השלישי של שנת  הרבעוניהדוח 

לרבעון השלישי של שנת של החברה  הרבעוניהכספי ועל הגילוי כפי שפורסם במסגרת הדוח 

  . ב לתקנות פרטי תשקיף6 -ה ו60ות , מובא בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנ2016

 הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה 9.3

לחברה ניתן מכתב הסכמה, המצורף לתשקיף מדף זה, של רואי החשבון המבקרים של 

החברה להכללה בתשקיף של הדוחות הכספיים המפורטים לעיל, וכן של דוחות הסקירה 

ים בתשקיף זה על דרך ההפניה, וזאת והביקורת שצורפו לדוחות הכספיים כאמור, והנכלל

  ב לתקנות פרטי תשקיף.6 -) ו1(א62בהתאם לתקנות 
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  "החברה"( –)להלן  בע"מ נכסיםמדף של חברת אפריקה ישראל  תשקיףהנדון: דוח 

 2017 פברוארבחודש המיועד להתפרסם 

 

המדף שבנדון של  תשקיףהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( בדוח 

 הדוחות שלנו המפורטים להלן:

 

 של המאוחדים הכספיים הדוחות על 2016 במרס 13 מיום המבקר החשבון רואה דוח (1)
 שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים החברה

 .2015 בדצמבר 31 ביום

 על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת על 2016 במרס 13 מיום המבקר החשבון רואה דוח (2)
 .2015 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח

 של הנפרד הכספי המידע על 2016 במרס 13 מיום המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח (3)
 שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2014 -ו 2015 בדצמבר 31 לימים החברה

(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי 2015 בדצמבר 31 ביום
 .1970 - ל"התש

 במרס 31 ליום החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2016במאי  19 מיום סקירה דוח (4)
 .תאריך באותו שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה, 2016

 הכספי המידע תמצית על 2016במאי  19 מיום המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח (5)
 שהסתיימה חודשים שלושה של ולתקופה 2016 במרס 31 ליום החברה של הנפרד הביניים

 - ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי תאריך באותו
1970. 

 30 ליום החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2016 אוגוסטב 11 מיום סקירה דוח (6)
 .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה שישה של ולתקופות 2016 ביוני

 הכספי המידע תמצית על 2016באוגוסט  11  מיום המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח (7)
 חודשים ושלושה שישה של ולתקופות 2016 ביוני 30 ליום החברה של הנפרד הביניים

(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי תאריך באותו שהסתיימו
 .1970 - ל"התש



 30 ליום החברה של מאוחד תמציתי כספי מידע על 2016בנובמבר  20 מיום סקירה דוח (8)
 .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של ולתקופות 2016 בספטמבר

 הכספי המידע תמצית על 2016בנובמבר  20 מיום המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח (9)
 חודשים ושלושה תשעה של ולתקופות 2016 בספטמבר 30 ליום החברה של הנפרד הביניים

(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד38 תקנה לפי תאריך באותו שהסתיימו
 .1970 - ל"התש

 

 בכבוד רב,

 

 

 'ושות זהר אלמגור בריטמן  חייקין סומך

 חשבון רואי  חשבון רואי

 

 2017 בפברואר 27

 



 
 הערכת שווי 9.4

, 30.9.2016הערכת שווי מהותית מאד שצורפה לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

  .ב לתקנות פרטי תשקיף6מצורפת בזאת על דרך ההפניה, וזאת בהתאם לתקנה 
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Our Ref  

Your Ref  

  

27 February 2017 

 

Dear Sirs, 

 

Appraisal Reports 

 

 

At the request of Africa Israel Properties Ltd (the “Company”), reference is made to the appraisal 

report prepared by us as mentioned hereinafter (the "Report"). 

 

In addition to the analyses, assumptions, opinions and conclusions set forth in the Report we hereby 

represent and confirm as follows: 

 

We were contacted and requested by you, to prepare the Report in connection with properties as 

detailed below: 

AFI Palace Cotroceni, 4 Vasile Milea Blvd, Sector 6, Bucharest, Romania, dated 30 September 2016 

(the “Property”) 

 

Our Report was given as part of the implementation of the International Accounting Standard 40 (IAS 

40- investment property), in compliance with International Financial Reporting Standards 13 (IFRS 13- 

Fair Value) and for purposes of implementing Accounting Standard 29, which adopts the 

International Financial Reporting Standards (IFRS), in the financial statements of Africa Israel 

Properties Ltd. 

 

From time to time, we provide real estate appraisals and evaluations to the different companies 

within the Africa Israel Investments Ltd group; however, our firm is independent of this company or 

any company controlled by this entity. 

 

http://www.cbre.co.uk/


 

 

 

www.cbre.co.uk 

Registered in England No 3536032 Registered Office St Martin’s Court 10 Paternoster Row London EC4M 7HP 

CBRE Ltd is regulated by the RICS and is an appointed representative of CBRE Indirect Investment Services Limited which is authorised 

and regulated by the Financial Conduct Authority. 

 

We hereby represent that we do not have any personal interest in the contemplated assets and/or in 

its owners, and the appraisals thereof hereunder have been prepared by us in accordance with our 

best and professional knowledge, skills and consideration. 

 

We hereby agree that our Report that was included in the Company’s financial reports dated 30 

September, 2016, that were published on 08 November, 2016 in connection with the Property which 

will be included in the Company’s publicly published prospectus which is intended to be published in 

February 2017 and any shelf reports that the Company will publish by virtue of this prospectus, inter 

alia, by incorporation by reference, on a non-reliance basis. 

 

Furthermore, we hereby agree that this letter will be included in the Company’s publicly published 

prospectus which is intended to be published in February 2017.   

 

 

Yours Sincerely 

 

 

 

 

 

On behalf of CBRE 

Graham Macmillan MRICS 

Senior Director 

http://www.cbre.co.uk/


  דוח אירועים 9.5

בדבר א לתקנות פרטי תשקיף, 56 -ב(ב) ו60וח אירועים" כהגדרתו בתקנות להלן מובא "ד  

אירועים מהותיים שאירעו בתקופה שבין מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה 

  .המדף תשקיף מועד פרסוםלבין  ,20.11.2016דהיינו, יום  ,2016 של שנתהשלישי לרבעון 
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 "החברה"( -בע"מ ) להלן נכסיםאירועים אפריקה ישראל  דוח

 

מבנה  - תשקיף וטיוטת תשקיף ניירות ערך )פרטי לתקנות א 56בתקנה אירועים כהגדרתו דוח להלן

ום לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליבחברה מהותיים לא חלו אירועים   .1969 –"ט התשכ ,וצורה(

 , למעט:ועד למועד פרסום תשקיף המדף 2016בנובמבר  20שנחתמו ביום  2016בספטמבר  30

וארבע  AFI EUROPE NV התקשרו 23.11.2016, כי ביום עדכנה החברה 2016בנובמבר  24ביום  .1

 "(, במכתב כוונות לא מחייב מעודכןאפי אירופהחברות נכס בבעלותה המלאה )ביחד, להלן: "

"( אשר אינה קשורה החברה הזרה, עם חברה זרה )להלן: "הינו בתוקף( זה דוח)אשר למועד 

"( למכירת חמשת בנייני מכתב הכוונות המעודכןלחברה ו/או לבעלי השליטה בה )להלן: "

בבוקרשט, רומניה. מובהר, כי מדובר באותה חברה עמה  5 - 1אפי פארק  -המשרדים הידועים כ

, 1אפי פארק  -מכירת שלושת בנייני המשרדים הידועים כהתקשרה אפי אירופה במכתב כוונות ל

על פי , וכי ההתקשרות במכתב הכוונות המעודכן הינה חלף מכתב הכוונות הקודם כאמור. 3 -ו 2

מכתב הכוונות המעודכן, תערוך החברה הזרה בדיקת נאותות לנכסים, ובכפוף להשלמתה 

מי מטעמה( בהסכם מפורט לפיו תרכוש לשביעות רצונה, תפעל להתקשר )בעצמה ו/או באמצעות 

. במסגרת זו, אפי אירופה התחייבה כלפי 2017את הנכסים במהלך הרבעון הראשון של שנת 

החברה הזרה להימנע מלהתקשר בהסכם למכירת האחזקות בחברות הנכס האמורות ו/או 

, תיקבע על התמורה בגין מכירת הנכסים בנכסים, וזאת כל עוד לא פקע מכתב הכוונות המעודכן.

מיליון אירו )כפוף להתאמות מקובלות(. השלמת העסקה תהא  164.5 -בסיס שווי נכסים של כ

כפופה להתקיימותם של מספר תנאים מוקדמים, כמקובל בעסקאות מסוג זה, כגון, הסכמות 

גופים מממנים, קבלת אישורים רגולטוריים נדרשים והיעדר שינוי מהותי לרעה במצב הנכסים. 

ל שתושלם העסקה כאמור, צפויה החברה לקבל לידיה תזרים מזומנים כולל )לאחר מס( אם וככ

מיליון ש"ח )על בסיס הנחה של מכירת הנכסים, בהתאם לשער האירו  288 -בסך מוערך של כ

 -(. בעקבות השלמת העסקה, החברה צפויה לרשום רווח )לאחר מס( בהיקף של כ23.11.2016ליום 

 .מיליון ש"ח 14

 3Aקיבלה החברה את דוח הדירוג של מידרוג, לפיו קבעה מידרוג דירוג  2016בנובמבר  27ביום  .2

)אופק יציב( לאגרות החוב שתנפיק החברה באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ז'( בהיקף 

 (.2016בנובמבר  22מיליון ש"ח ע.נ. )חלף הדירוג מיום  250של עד 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה,  202,430,000ה , הנפיקה החבר2016בנובמבר  28ביום  .3

מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו הדוחות  200 -בדרך של הצעה אחידה לציבור בתמורה לסך של כ

-2016-01)מס' אסמכתאות:  29.11.2016 -ו 28.11.2016, 27.11.2016, 22.11.2016המיידיים מיום 

, בהתאמה(. 2016-01-133615 -ו 2016-01-133273, 2016-01-132697, 2016-01-132136, 130444

 המידע המובא בדוחות האמורים נכלל בזאת על דרך של הפניה.

 המלאה בבעלותה בת ולחברה לחברה שהועמד מהותי אשראי תקופת הוארכה 30.11.2016 ביום .4

"( ההשלמה ועדמ: "להלן) הלוות של מניבים נכסים למימון"(, הלוות: "וביחד", הבת חברת: "להלן)

 הלוואה הבת לחברת הועמדה וכן( ח"ש מיליון 493 -כ של לסך הסתכמה 30.11.2016ליום  אשר)



 שעיקריהם בתנאים וזאת"(, האשראי: "להלן, ביחד) ח"ש מיליון 7 -כ של בסך המלוות ידי על נוספת

 תקופה במשך עייפר( ח"ש מיליון 500 של כולל בסך) מחדש המימון נשוא האשראי. 1 :להלן כמפורט

( למדד צמודה) קבועה שנתית ריבית ויישא"( האשראי תקופת: "להלן) ההשלמה ממועד שנים 5 של

 שיעור להגדלת מנגנונים נקבעו, האשראי לתנאי בהתאם"(. הריבית: "להלן) 3.6% של בשיעור

 שנה לבכ. 2זה;  מסוג באשראי כמקובל, בתשלומים פיגור בגין או/ו הפרה אירועי בקרות הריבית

 מחדש המימון נשוא האשראי מקרן 5% -ל השווה סכום הלוות יפרעו, האשראי תקופת במהלך

 תקופת לתום ועד ההשלמה ממועד החל זאת, שנצברה הריבית בצירוף( שווים רבעוניים בתשלומים)

 נקבעו כן כמו. 3האשראי;  תקופת בתום תיפרע מחדש המימון נשוא האשראי קרן יתרת. האשראי

 לחלויות( האשראי במסמכי כהגדרתו) השנתי NOI -ה שבין היחס( א) :כדלקמן פיננסיות התניות

 NOI -ה( ב); 1.46 הינו האמור היחס, הדוח לתאריך. 1.35 של מיחס יפחת לא( DSCR) השוטפות

 NOI -ה מסתכם, הדוח לתאריך. ח"ש מיליון 57 -מ יפחת לא( האשראי במסמכי כהגדרתו) השנתי

 לא( להלן כהגדרתם) המשועבדים הנכסים של המצרפי השווי( ג)ש"ח;  מיליון 62 -בכ ל"הנ השנתי

 במהלך 5% -מ ביותר יפחת לא; האשראי בתקופת הראשונה השנה במהלך 2.5% -מ ביותר יפחת

 תקופת של השלישית השנה במהלך 10% -מ ביותר יפחת ולא; האשראי בתקופת השניה השנה

 ואילך.  האשראי

 הפיננסיות התניות של מסוימים לשיעורים עד הפרות לתיקון מנגנונים קבעונ האשראי במסמכי

 קבועים שעבודים, ראשונה מדרגה משכנתאות מסוג שעבודים המלוות לטובת נוצרו, כמו כן. ל"הנ

 המדע פארק פרויקט ועל ברק בני קונקורד פרויקט על בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשונים ושוטפים

 .  הבת חברת של מניותיה על דיםשעבו וכן, ציונה בנס

 לעמלת ובתמורה בתנאים וזאת, עת בכל מוקדם בפירעון האשראי את לפרוע רשאיות תהינה הלוות

 . האשראי במסמכי שנקבעו מוקדם פירעון

 מיידי לפירעון להעמדה עילות נקבעו וכן, הלוות מטעם שונים מצגים ניתנו האשראי מסמכי במסגרת

 או/ו מצגים הפרת, במועד תשלום אי, היתר בין, כגון) זה מסוג בהסכמים כמקובל, האשראי של

 חדלות מצבי, מהותיות תביעות, מהותיים נכסים מימוש/ לפועל הוצאה/ עיקול הליכי, התחייבויות

 של קיומה, אחר מבנה שינוי או מיזוג, שליטה שינוי של מצבים, פעילות בתחומי מהותי שינוי, פירעון

 של מיידי לפירעון להעמדה עילות של והתקיימותן, הלוות של הכספיים בדוחות" חי עסק הערת"

 (.הלוות של אחר חוב של או החברה של חוב אגרות

הושלמו התנאים המקדמיים שנקבעו בקשר עם העמדת מסגרת אשראי  2017בינואר  17ביום בנוסף, 

 .מיליון ש"ח 60 לצורך מימון הקמת בניין נוסף בקרית המדע בנס ציונה בסכום של עד

את אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, , 2016בר דצמב 22ביום  .5

עם אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בעלת השליטה בחברה )להלן:  התקשרותה של החברה

, לפיו תעניק אפריקה "(הסכם הניהול)להלן: " , בהסכם למתן שירותי ניהול"(אפריקה השקעות"

ונושאי משרה במי מהן את השירותים )כהגדרתם בעצמה ו/או באמצעות חברות בת שלה  ,עותהשק

על פי הסכם . "(קבוצת החברהלהלן( לחברה ולחברות בת של החברה, בארץ ובחו"ל )להלן ביחד: "

עניק אפריקה השקעות כוללים שירותי מנהל כללי וייעוץ ניהולי שוטף למהלכים עסקיים תהניהול, 

אלפי ש"ח  768של  )שנתי( אסטרטגיים )פיתוח עסקי( של קבוצת החברה בתמורה לסךשוטפים ו

(, שירותי דירקטורים, וכן שירותי ביקורת פנים, מזכירות חברה, דוברות 2017)צמוד למדד ינואר 

והנהלת חשבונות, שירותי חשבות שכר  שירותי גזברותויחסי ציבור, מערכות מידע, ייעוץ מס, 

 3,496  של )שנתי( משרות חודשיות ובתמורה לסך 8.15משרדים בהיקף כולל של  ותפעול ותחזוקת

ההתקשרות בהסכם הניהול כפופה לאישור אסיפת בעלי  (.2017אלפי ש"ח )צמוד למדד ינואר 



, אולם 31.1.2017להתכנס ביום  . יצוין, כי אסיפת בעלי המניות של החברה זומנההמניות של החברה

החברה לבין חברה המייעצת לגופים מוסדיים, נדחה הדיון בהסכם הניהול בשל דין ודברים בין 

 .למועד לא ידוע

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישורה של ועדת הביקורת, את , 2016בדצמבר  22ביום  .6

, חברה בבעלותה המלאה )בעקיפין( של .S.C. Tulip Management S.R.Lשל התקשרותה של 

 Danya Cebus Rom S.R.L"( עם ההסכם"( בהסכם קבלנות )להלן: "טוליפהחברה )להלן: "

דניה "(, חברה בת בבעלותה המלאה )בעקיפין( של דניה סיבוס בע"מ )להלן: "דניה רום)להלן: "

 AFI" -הקמת בניין משרדים בעבודות ל אפריקה השקעות, לביצוע"( חברה בשליטתה של סיבוס

TECH PARK"  דניה רום  תשמשהסכם, התאם לב. ("העבודות": להלן)אשר בבוקרשט רומניה

עבודות שלד, עבודות פלדה,  ותבצע את עבודות ההקמה בפרויקט, ובכלל אלה את כקבלן ראשי

 8.78 -כוזאת בתמורה לסך של  עבודות  פיתוח ועבודות גמר בשטחים ציבורייםעבודות איטום, 

ראשיות שיבוצעו בפועל. כמו כן, העבודות ה תדין, בהתאם למדידכמיליון אירו בתוספת מע"מ 

דניה רום  תספק  שירותי  קבלן  ראשי ותתאם את העבודות המתבצעות על ידי קבלנים ממונים 

"( כחלק משירותיה כקבלן ראשי, על ביצוען של קבלני המשנהשנבחרו על ידי טוליפ )להלן: "

כיבוי אש, מיזוג אויר,  עבודות אלומיניום, חשמל ועבודות מתח נמוך מאוד, אינסטלציה ומערכות

"( אשר תבוצענה עבודות קבלני המשנהעבודות התאמה בשטחי שוכרים ועבודות  ריהוט )להלן: "

מכל תשלום אשר ישולם על  4% -בתמורה לתשלום בשיעור השווה לוזאת  על ידי קבלני המשנה

זה בסך של  ידי טוליפ לקבלני המשנה אשר יישכרו על ידה במסגרת הפרויקט והמוערכים למועד

 .מיליון אירו בתוספת מע"מ כדין 8.4 -כ

 AFI Europe N.Vהושלמה התקשרותה של חברה בת בבעלותה המלאה של  2017בינואר  31ביום  .7

כתוצאה מהשלמת  מיליוני אירו. 125.5תמורת  נדל"ן בברלין, גרמניה נכסי 18בהסכם למכירת 

מיליון  51 -ה, הוצאות עסקה ומס( בסך של כהעסקה, לחברה תזרים חופשי נקי )לאחר פירעון הלווא

( והחברה צפויה לרשום 31.1.2017שקל ליום -מיליון ש"ח לפי שער החליפין אירו 207 -אירו )כ

בדוחותיה הכספיים רווח נוסף )לאחר מס( ביחס לערך הנכסים וההתחייבויות בגין הנכסים ליום 

שקל ליום -יליון ש"ח לפי שער החליפין אירומ 20 -מיליון אירו )כ 5 -בסך מוערך של כ 30.9.2017

הינו  30.9.2016לתאריך הדוח, לחברה נכסים נוספים במערב גרמניה, אשר שוויים ליום  (.31.1.2017

"(. ביחס לאחד מהנכסים הנוספים, התקשרה הנכסים הנוספיםמיליון אירו )להלן: " 15.4 -כ

מיליון אירו. באם תושלם העסקה, לא  10 -החברה בהסכם מכירה אשר התמורה על פיו הינה כ

תהיה למכירה כאמור השפעה מהותית על רווחי החברה. לגבי שאר הנכסים הנוספים, החברה 

מצויה בשלבים שונים של משא ומתן למכירתם. להערכת החברה, בגין הנכסים הנוספים, אם 

 מיליון אירו 15 -יימכרו כולם, צפויה החברה לקבל תזרים חופשי של כ

 
 
 
 

____________________  ____________________  ____________________ 

 ,אבינדב גרינשפון

 יו"ר הדירקטוריון

 ,אברהם נובוגרוצקי 

 מנהל כללי

 ,אריאל גולדשטיין 

 סמנכ"ל כספים

 



 
  

 1-י

   10פרק 

 פרטים נוספים

 חוות דעת .10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת הבאה:

 

 27.2.2017תאריך:                              לכבוד

 בע"מ )"החברה"( נכסים ישראל אפריקה

 

 "(התשקיףבע"מ )" נכסיםישראל  אפריקהשל  מדףתשקיף   הנדון:

 

הדירקטורים של , תשקיף המדף , כי לתאריךההחבר אשר בזאת, בקשר לתשקיף המדף שללהרינו  לבקשתכם

 תשקיף המדף.בהחברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים 

 

 .המדף תשקיףבאנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל 

 

 

 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 "דעו, גיל צ'רצ'י  עופר ינקוביץ, עו"ד

 וקסלר, ברגמן ושות', עורכי דין

 



 
 

 2-י

 
 וןחשב-חוות דעת רואה .10.2

 לתשקיף. 9לחוות דעת רואה החשבון של החברה, ראו פרק 

 הוצאות בקשר לתשקיף .10.3

מיליון ש"ח  0.21 -סך כל ההוצאות הכרוכות בתשקיף זה ובהגשתו לרשות ניירות ערך יסתכם בכ

 . 1)משוער(

 הקצאת ניירות ערך שלא תמורת מזומנים בשנתיים האחרונות .10.4

, למעט הקצאה של כתבי הקצתה בשנתיים האחרונות ניירות ערך, שלא תמורת מזומנים החברה לא

  .אופציות לעובדים על פי תכנית אופציות לעובדים

 עיון במסמכים .10.5

העתק מכל חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בתשקיף, ניתנים לעיון  וכןעותק מהתשקיף, 

בשעות העבודה המקובלות. כמו כן, ניתן , יהוד, 4החורש  דרךברחוב במשרדה הרשום של החברה, 

 .www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך, שכתובתו לעיין בתשקיף זה באתר האינטרנט של 

 

 

                                                      

 סכום זה אינו כולל מע"מ.  1

http://www.magna.isa.gov.il/


  

 1-אי

 

 11רק פ

  חתימות

 
 

    : החברה
______________________ 

 "מבע נכסיםישראל  אפריקה
 
 
 

    :הדירקטורים
___________________ 

 אבינדב גרינשפון
 

___________________ 
 אברהם )נובו( נובוגרוצקי

 
___________________ 

 מנשה שגיב
 

___________________ 
 דוד בלומברג

 
___________________ 

 לאה נס
 

___________________ 
 דניאל ברנשטיין
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