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 מ"בע קולפלנט אחזקות
 "(החברה)" 

 
 נס ציונה , פארק המדע,3ספיר 

 373-6365236פקס:  373-6365233טלפון: 
 6381בינואר  81

 לכבוד    לכבוד
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך

 6רח' אחוזת בית   66נשרים רח' כנפי 
 תל אביב   ירושלים

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א
 

 א.ג.נ.,
 

 השקעה  מיהתקשרות בהסכבדבר  דיווח מיידיהנדון: 

ישקיעו ש שלושה משקיעיםעם  השקעה מיהסכ, חתמה החברה על 8111בינואר  11החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

ש"ח ערך נקוב  1.10וזאת בתמורה להקצאת מניות רגילות של החברה בנות  ,"חשליון ימ 8.8-בחברה סך כולל של כ

 1.11%הון המניות המונפק של החברה )זכויות ההצבעה וממ 8.2%-כהמהוות  ,"(הרגילות המניותכל אחת )להלן: "

 ", בהתאמה(.ההעסק"-" והפרטית הצעההבדילול מלא(, אשר תוקצנה למשקיעים בהקצאה פרטית )להלן: "

תקנות ניירות ערך הצעה פרטית חריגה, כמשמעות מונח זה ב הנההצעה הפרטית המובאת לאישור במסגרת דוח זה ה

במהלך התקופה ו וזאת מאחר ״(תקנות הצעה פרטית)״ 8111-תש״סה)הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(, 

זכויות ההצבעה בחברה, בדילול מ 81%-המקנים מעל ל 1ניירות ערך אחד המשקיעיםשל שנים עשר חודשים הוקצו ל

 מלא.

 הניצעים .1

 Alpha Capitalלשלושה משקיעים שהנם בעלי מניות קיימים בחברה, כדלהלן:הפרטית תבוצע  הצעהה .1.1

Anstalt 
 דוקור"-" ושגיא מר", "אלפא" )להלן: 3Docor International BV -, מר עמי שגיא ו2

 :כדלהלן, "(המשקיעים" וביחד:", בהתאמה, אינטרנשיונל

 

 

                                                 

)מס'  8111לספטמבר  81מיידי מיום  דוחראו , Alpha Capital Anstalt המשקיע עםהקודם אודות הסכם ההשקעה לפרטים   1
)להלן:  (8111-11-111111)מס' אסמכתא:  8111לנובמבר  81 מיום המניות בעלי אסיפת זימון דוחו( 8111-11-108110אסמכתא: 

 ."(אלפא עם ההשקעה הסכם"

הינו מר מרטין שלאף.  לפאא, בעל השליטה הסופי בלפאאלמיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה מאת   2
 

, תאגיד הרשום בהולנד, Crecor BV( של 11%הינו תאגיד המאוגד בהולנד, המצוי בשליטה ) אינטרנשיונל דוקור למיטב ידיעת החברה  3
או יותר  8% -למיטב ידיעת החברה, אין גוף המחזיק ב , קרן זרה אשרVan Leer Foundation Groupהמצוי בבעלות מלאה של

 מזכויות הבעלות והשליטה בה. 
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 שיעור המניות המוקצות המוקצות המניות כמות המשקיע שם
 ובהצבעה בהון

 שיעור המניות המוקצות
 4מלא בדילול ובהצבעה בהון

 ובהצבעה בהוןשיעור המניות המוקצות 
 5ת(ועתידי הקצאות)בהתחשב ב מלא בדילול 

 (ש"ח)באלפי  התמורה

Alpha Capital Anstalt       1,275,340 1.18% 1.10% 1.01% 201 
 1,180 1.21% 1.10% 1.8% 2,046,000       שגיא עמי

Docor International BV       1,023,000 1.2% 1.11% 1.01% 811 
 6,876 8.61% 8.21% 6.65% 4,344,340 "כסה

בהון המונפק והנפרע של החברה, כמפורט  ואחזקותי מכחבעל עניין בחברה  וניהמר שגיא , כי יצוין .1.1

  להלן. 0בסעיף 

, Docor Levi Lassen BV -הנה בעלת השליטה באינטרנשיונל  למיטב ידיעת החברה, דוקורכמו כן,  .1.1

 0כמפורט בסעיף , מכח החזקותיה בהון המניות המונפק והנפרע של החברה שהינה בעלת עניין בחברה

 .להלן

 תנאי ניירות הערך המוצעים .1

כל להן  תהיינהמניות ה להחל ממועד הקצאתן ש ש"ח ערך נקוב כל אחת. 1.10מניות רגילות בנות  .1.1

בספטמבר  11, אשר פורסם ביום של החברה הזכויות הנלוות להון המניות של החברה כמפורט בתקנונה

 (.8111-11-101008)מספר אסמכתא:  8111

מזכויות ההצבעה ומהון המניות המונפק של החברה  8.2%-מהוות כהמניות המוצעות למשקיעים  .1.1

 .בדילול מלא( 1.11%)

 הון המניות של החברה  .1

, של בעלי עניין בחברה וסך אחזקותיהם םהכמות ושיעור אחזקותיהם של המשקיעיהמפרטת את  הלהלן טבל

, יהלאחררטית והפההצעה לפני  בהון המונפק והנפרע של החברה ובזכויות ההצבעה בה ,של שאר בעלי המניות

להלן הינן בנטרול מניות רגילות של החברה המוחזקות על ידי  ה)ההחזקות המפורטות בטבל לרבות בדילול מלא

 החברה והינן מניות רדומות(:

                                                 
מניות רגילות  81,811,181-ל למימוש הניתנים, זה דוח למועד עד שהוענקו החברה של הסחירים האופציה כתבי כל: )א( מימוש בהנחת  4

 12,181,011-להמרה לאיגרת החוב ההמירה שהוקצתה לאלפא בשלב א' במסגרת הסכם ההשקעה עם אלפא, הניתנת  של החברה; )ב(
-ל להמרה הניתנת, אלפא עם ההשקעה הסכם במסגרת' ב בשלב לאלפא שהוקצתה איגרת החוב ההמירה -של החברה; ו מניות רגילות

. מניות החברה 82,101,001-הניתנות למימוש ל ל האופציות הלא סחירות של החברהכ)ג( -; והחברה של רגילות מניות 81,011,011
שהענקתן , לעובדים, נושאי משרה )לרבות מנכ"ל( ודירקטורים בחברה, סחירות לעיל כולל אופציות, לאהנתון בס"ק )ג( יובהר, כי 

)מס' אסמכתא:  8111בדצמבר  88מתקן מיום  , והכל כמפורט בדיווחןהקצאת עבור, אך טרם התקבל אישור הבורסה כדיןאושרה 
 (.8111-11-111111)מס' אסמכתא:  8111בדצמבר  1של החברה מיום  (, ובדוח זימון אסיפת בעלי מניות 8111-11-110010

מניות  80,881,110-הניתנים למימוש ל ניירות הערך : )א(של עתידי מימוש בהנחה נוספת שללעיל, ו 1הנחת מימוש כאמור בה"ש ב  5
ה, שיוענקו החבר מניות 0,011,11-החברה, שיוענקו במסגרת הסכם ההשקעה עם אלפא; )ב( כתבי האופציה הניתנים למימוש ל

(; וכן )ג( 8111-11-181102, מס' אסמכתא: 8111בדצמבר  82במסגרת הסכם השקעה עם מר עמי שגיא )כפי שפורסם בדוח מתקן מיום 
מניות החברה, שיוענקו במסגרת הסכמי השקעה עם מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )כפי  11,011,111-כתבי האופציה הניתנים למימוש ל

(. יובהר כי הענקת כתבי האופציה במסגרת ההסכמים 8111-11-181101, מס' אסמכתא: 8111בדצמבר  82שפורסם בדוח מתקן מיום 
אישור אסיפת מחזיקי ניירות הערך של  של החברה ובקבלת ADSs-בנאסדק של ה מותנית, בין היתר, ברישומן למסחרלעיל הינה 

"תאגיד  והפיכת החברה לתאגיד שאינו"( ערך ניירות חוק)להלן: " 1021-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 0לאימוץ הוראות פרק ה' החברה
 לעיל.הנזכרים והכל כמפורט בדוחות  .מדווח"
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 מנכ"ל החברה ***

 יו"ר דירקטוריון החברה **
 בחברה /יתדירקטור *

 והדרך שבה היא נקבעה בעד ניירות הערך המוצעים התמורה .4

וזאת בהתאם למשא ומתן שנערך בין  ,ש"ח למניה 1.8לסך של בתמורה  המניות הרגילות של החברה מוקצות

 "(.למניה המחיר)להלן: " המשקיעים לבין החברה

 בתמורה אישי עניין לו שיש משרה נושא או מהותי מניה בעל כל של שמו .5

בהון המניות המונפק והנפרע של  ובעלי עניין בחברה מכח אחזקותי וניה מר שגיאלמיטב ידיעת החברה,  .5.1

 על המשקיעים נשוא דוח זה. וא נמנהעניין אישי בתמורה מאחר וה ו בעלניהחברה וה

הינה בעלת עניין בחברה מכח אחזקותיה בהון המניות  Docor Levi Lassen BVלמיטב ידיעת החברה,  .5.1

 דוקורבבעלות מלאה של ניין אישי בתמורה מאחר והיא המונפק והנפרע של החברה והינה בעלת ע

 .הנמנית על המשקיעים נשוא דוח זה אינטרנשיונל

                                                 
 לעיל. 8ראו ה"ש   7  . לעיל 1ראו ה"ש   6 
 Docor Levi תחלק מהחזקות דוקור אינטרנשיונל בניירות הערך של החברה מוחזקות בנאמנות ובאמצעומיטב ידיעת החברה, ל  8

Lassen  BV זרה בבעלות בת–ה, חבר
 

 .אינטרנשיונלמלאה של דוקור 

 

הפרטית ההצעה ביצוע לאחר  הפרטית צעהההלאחר ביצוע  הפרטית צעהההביצוע  לפני
 6בדילול מלא

הפרטית ההצעה ביצוע לאחר 
 ות)בהתחשב בהקצא מלאבדילול 

 7עתידית(

אחוז בהון  מניות רגילות
אחוז בהון  מניות רגילות ובהצבעה

אחוז בהון  מניות רגילות ובהצבעה
אחוז בהון  מניות רגילות ובהצבעה

 ובהצבעה
 גמל דש מיטב

 11.18% 11,881,811 10.10% 08,281,811 10.81% 08,001,111 10.11% 08,001,111 "מבע ופנסיה

 1.81% 81,111,011 1.82% 11,111,011 11.08% 11,200,812 0.01% 12,211,812 שגיא עמי
Docor 

International  
BV8 

1,181,200 8.80% 0,111,200 8.18% 11,210,200 1.11% 11,210,200 0.10% 

Alpha Capital 
Anstalt 1,811,111 1.02% 1,888,011 1.001% 11,111,118 11.88% 111,112,011 01.22% 

 8.18% 1,102,110 8.11% 1,102,110 1.11% 1,818,118 1.0% 1,818,118 ***טל יחיאל
 1.80% 001,000 1.01% 001,000 1.11% 111,111 1.11% 111,111 *גולדין עדי

 1.80% 012,111 1.01% 012,111 - - - - **צור דוד
)אברי(  אברהם

 *הברון
- - - - 811,111 1.10% 811,111 1.18% 

 1.18% 811,111 1.10% 811,111 - - - - *בורל סקוט
 1.18% 811,111 1.10% 811,111 - - - - *הרט גילי

 1.18% 811,111 1.10% 811,111 - - - - *פן אילן
משרה שאינם  נושאי

 1.11% 18,111,112 8.10% 18,111,112 1.21% 8,101,810 1.21% 8,101,810 בחברהבעלי עניין 

 08.10% 110,008,188 12.11% 110,008,188 82.81% 02,111,818 81.18% 02,111,818 ציבור
 833% 335,653,317 833% 651,525,851 833% 878,823,221 833% 822,182,361 "כסה
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סגן נשיא בדוקור אינטרנשיונל מנג'מנט מכהן כמר עדי גולדין, דירקטור בחברה, למיטב ידיעת החברה,  .5.1

בת זרה -חברה, בעלת עניין בחברה, והינה BV  Docor Levi Lassenשלאחות -בע"מ אשר הינה חברה

 .כאמור לעיל בבעלות מלאה של דוקור אינטרנשיונל

 מחיר ניירות הערך של החברה .6

ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה לניירות ערך בת"א  11%-בכ נמוךבעסקה  למניהמחיר ה .6.1

כאשר הדירקטוריון קיבל את ההחלטה על ההצעה , 8111בינואר  12"( ביום הבורסהבע"מ )להלן: "

ממחיר הסגירה של  18%-בכ. המחיר למניה בעסקה נמוך 8111בינואר  12לאחר תום המסחר של יום 

, יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון על 8111 ינוארב 18ביום  מניית החברה בבורסה

 -; וכןההצעה

ממחיר הסגירה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך ששת  2%-בכ גבוהבעסקה  המחיר למניה .6.1

 –; וכן 8111 ינוארב 11החודשים שקדמו ליום 

, 8111בינואר  11ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום  1%-נמוך בכבעסקה  המחיר למניה .6.1

 יום המסחר שקדם למועד דוח זה. 

 פירוט תכניות ההשקעה אשר להשגתם נועדה תמורת העסקה .7

התמורה אשר תתקבל בידי החברה תמשמש למימון פעילותה השוטפת של החברה כפי שיקבע על ידי 

 NASDAQ, לרבות, רישום מניותיה הרגילות של החברה למסחר בבורסת מעת לעת  דירקטוריון החבר

 ."("קנאסד)להלן: " בארה"ב

 הנדרשים לביצוע העסקה אישורים .8

במסגרת  יםלמשקיע תוקצינהש המניות של למסחר לרישומן הבורסה אישור קבלתלההצעה הפרטית כפופה 

 המניות של למסחר רישומן את לאשר בבקשה לבורסה החברה תפנה, זה זימון דוח לפרסום בסמוךהעסקה. 

 .כאמור

 לבין מחזיקי מניות בחברה יםהסכמים בין המשקיע .9

הסכמים, בין בכתב ובין לא קיימים משקיעים, למיטב ידיעת החברה לאחר בדיקות שקיימה בענין זה עם ה

, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או משקיעיםמחזיק מניות בחברה או בין הלבין  משקיעיםבעל פה, בין ה

למעט  בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה,

, בעלת עניין בחברה, ומר עדי גולדין, המכהן  Docor Levi Lassen BVדוקור אינטרנשיונל וביןהסכמים בין 

 לעיל. 8.0-ו 8.8כדירקטור בחברה, כמפורט בסעיפים 
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 הגבלות על פעולות בניירות ערך  .11

-ג לחוק(, התש"ס18א עד18ולתקנות ניירות ערך )פרטים לענין סעיפים  ערך ניירות חוק להוראות בהתאם

, בהתאם המימוש מניותמגבלות על מכירה חוזרת של  משקיעיםולו על ה, כפי שתוקנו מעת לעת, יח8111

 למשקיעים ההקצאהמעת לעת, כאשר  יהיוג לחוק ותקנות ניירות ערך האמורות, כפי ש18להוראות סעיף 

 . ערך ניירות ( לחוק1א)א()18לפי סעיף כהקצאה  נחשבת

 מועד הקצאת ניירות הערך .11

תבוצע בסמוך לאחר קבלת האישורים הנדרשים לביצוע  הפרטית הצעההמניות הרגילות במסגרת ההקצאת 

 . לעיל 1בסעיף  כאמור העסקה,

  שהשתתפו באישור העסקה שמות הדירקטורים .11

השתתפו  ,בה אושרה התקשרות החברה בעסקה ,8111 ינוארב 12בישיבת דירקטוריון החברה מיום 

 הדירקטורים הבאים:

 תפקיד שם
 הדירקטוריוןיו"ר  מר דוד צור

 דירקטור מר עדי גולדין
 דירקטור בלתי תלוי הברוןאברהם )אברי(  ד"ר

 דירקטור בלתי תלוי מר סקוט ר.בורל
 דירקטורית חיצונית גילי הרט ד"ר

 דירקטור חיצוני מר אילן פן

  הדירקטוריון נימוקי .11

 :ון החברה להתקשרות בעסקהלהלן תמצית נימוקי דירקטורי

 . 9בנאסד"קלמסחר יה הרגילות מניות של הליך רישוםהחברה בעיצומו  .11.1

 חמישהלצורך השלמת הליך הרישום בנאסד"ק נדרשת החברה, בין היתר, להון מינימאלי בסך של  .11.1

 "(.ההון דרישת)להלן: " ארה"ב דולר מיליון

 .ארה"ב אלפי דולר 211 -כבסך של נוסף נדרשת לגייס הון  החברה ,עמידה בדרישת ההוןלשם  .11.1
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היתכנות גבוהה לגיוס  החליטה לבצע את גיוס ההון בדרך של הצעה פרטית, שכן בדרך זו קיימתהחברה  .11.4

, בין היתר, בהתחשב בכך שלחברה אין כאמור החברה של הצרכיםהון בלוחות זמנים אשר תואמים את 

 .מהציבורמדף בתוקף המאפשר גיוס הון  תשקיף כיום

על  11% -התמורה למניה נקבעה במסגרת משא ומתן בין החברה לבין המשקיעים וכוללת הנחה של כ .11.5

ההנחה ניתנה  ., עת אישר דירקטוריון החברה את העסקה8111בינואר  12מחיר המניה בבורסה במועד 

ל , כאשר שיעור ההנחה נקבע עלעיל 11לאור העובדה שהמניות כפופות להוראות חסימה כאמור בסעיף 

, לפיה ניתן תלויהשנערכה על ידי פירמת ייעוץ חיצונית בלתי  בסיס ניסיון החברה ובהתחשב בעבודה

ואף נמוכה בהשוואה  אינה יוצאת דופן ההצעה הפרטיתההנחה הכוללת שניתנה במסגרת ללמוד כי 

 . באותו מסמך של היועץ החיצוניבמסגרת הנפקות שנבחנו  הניתנתלהנחה אפקטיבית 

 . בתנאי שוק בוצעה הפרטית צעההה כי, סבור דירקטוריוןה .11.6

בעסקה, על כל תנאיה, בהתחשב כי ההתקשרות  גיבש דעתולאור כל האמור לעיל, דירקטוריון החברה  .11.7

 .יים חלופיים, הינה חיונית לחברה ולטובתה, ובהיעדר מקורות מימון ריאלאילוצי הזמןב

 נציגי החברה   .14

ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, ועו"ד אייל טנא  עו"ד אדוה ביתן םהחברה לטיפול בדוח זה ה ינציג

 עורכי דין. -'גרינברג ושות
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