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)ד( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, 33בהתאם לתקנה  1בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה דיווח ראשוני על רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותי
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 בעלי השליטה במחזיק 

אנליסט חברות בקבוצת 
שירותי ניהול אי.אמ.אס 

 השקעות בע"מ

בהתאם למידע שנמסר לבנק, בעלי השליטה באנליסט אי.אמ.אס  3.9% 3.9%  34,994 52-004196-3
 6580211שירותי ניהול השקעות בע"מ הינם אהוד שילוני, ת.ז. 

 .3556263ושמואל לב, ת.ז. 
  הפניקס אחזקות בע"מ

)בשם חברות בקבוצת 
הפניקס ובקבוצת 

 אקסלנס(

בהתאם למידע שנמסר לבנק, בעלת השליטה בהפניקס אחזקות בע"מ  4.36% 4.36% 38,489 52-00174-50
-מחזיקה בכה, (52-0044322 מס' חברההינה קבוצת דלק בע"מ )

 . מהונה המונפק והנפרע של הפניקס אחזקות בע"מ 46.24%
 הפניקס אחזקות הינה בעלת השליטה באקסלנס השקעות בע"מ.

)תשובה(, ת.ז. מר יצחק שרון , לבנק שנמסר למידע בהתאם
 60.50% -הינו בעל השליטה בקבוצת דלק בע"מ ומחזיק כ, 043480003

  מהונה המונפק והנפרע של קבוצת דלק בע"מ.
המחזיקים הינם נוקד אופרטיוניטי , בהתאם למידע שנמסר לבנק   4.87% 4.87%  43,027 ראו להלן נוקד קפיטלקבוצת 

 19,500 -( המחזיקה ב550251409)מספר שותפות  שותפות מוגבלת
מניות הבנק, נוקד אקוויטי שותפות מוגבלת )מספר שותפות 

מניות הבנק ונוקד לונג שותפות  19,500 -( המחזיקה ב550258941
 מניות הבנק.  4,027 -, המחזיקה ב(530278381)מספר שותפות  מוגבלת

                                                           
 . המידע בדיווח התקבל מהמחזיקים.1968-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה" בעל אמצעי שליטה מהותי" 1
 הבנק הינו תאגיד בנקאי ללא גרעין שליטה. 2018במרץ  18החל מיום  2
()ג( לחוק 1)ב()36ממניות הבנק, אשר הודיעו לבנק על התנגדותם לגילוי פרטים בדבר החזקותיהם, בהתאם לסעיף  2.5% -ופחות מ 1% -קיימים בעלי אמצעי שליטה מהותי המחזיקים יותר מ 3

   .של הבנק דוח מצבת החזקות בעלי עניין ראו בבנקלבעלי עניין  .1981-הבנקאות )רישוי(, תשמ"א



מוגבלת הינו נוקד השותף הכללי של נוקד אופרטיוניטי שותפות 
( והשותף הכללי של נוקד 514956846 מס' חברהקפיטל בע"מ )

אקוויטי שותפות מוגבלת ושל נוקד לונג שותפות מוגבלת הינו נוקד 
 . 515419356אקוויטי השקעות בע"מ, ח.פ. 

בעלי השליטה בנוקד אקוויטי השקעות בע"מ הם נוקד קפיטל בע"מ 
 השקעות בע"מ. ושי יצחקי באמצעות איי. ווי. טי 

בעלי השליטה בנוקד קפיטל בע"מ הם רועי ורמוס באמצעות נוקד 
( בע"מ ושלומי ברכה באמצעות ג'י. איי. או. השקעות 2011ישראל )

 בע"מ. 
Norisha Holdings 

Limited  

פרטית  חברה 
 -המאוגדת ב

British 
Virgin 

Islands ,
מספר חברה 

1641731 

 -פרטית המאוגדת ב למידע שנמסר לבנק, המחזיק הינו חברהבהתאם  3.36% 3.36% 29,674
British Virgin Islands , המוחזקת במלואה על ידיSolidenergy 

Trustנאמנות שנוצרה ב ,- Isle of Man  אשר הנאמן היחיד שלה הוא
דרכון קפריסאי  ', אזרח קפריסין )מסAthos Demetriouמר 

00218187K מר טדי שגיא )ת.ז. (, והנהנה היחיד לפיה הוא
029073160.) 

 מ"בע גמל קופות ניהול לפידות ילין: השליטה בעל שם 4.03% 4.03% 35,541 513167346 ילין לפידות החזקות בע"מ
. פ.ח) מ"בע נאמנות קרנות ניהול לפידות וילין( 513611509.פ.ח)

 מ"בע החזקות  לפידות ילין בבעלות פרטיות חברות הנן(, 513846808
 ה"ה הנם מ"בע החזקות לפידות בילין המניות בעלי(. 513167346. פ.ח)

 המחזיקים(, 053584314 ז.ת) ילין ודב  (055342372ז.ת) לפידות יאיר
, ההצבעה מזכויות 25% -ו בהון מהזכויות 24.38%  -ב אחד כל

 בהון  50% -ב המחזיקה( 513773564 פ.ח) מ"בע הון שוקי ואטראו
 פיננסיים נכסים ניהול אטראו חברת באמצעות ההצבעה ובזכויות

 .מ"בע( 2005)
 

 

 

 

 


		2018-04-10T18:04:43+0000
	Not specified




