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 לכבוד

 חברי הבורסה
 נכבדיי,

 התראה – 1313.139אי עמידה בכללי השימור עפ"י נתונים ליום הנדון: 
 

חברה אינה עומדת בכללי השימור אם מתקיימת בה אחת או  ,על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה .1
 יותר מהעילות המפורטות להלן:

 מיליון ש"ח )"עילת שווי ההחזקות"(. 5-שווי החזקות הציבור במניות החברה, מאותו סוג, נמוך מ .1.1

, למעט מקרים בהם שווי 15%-שיעור החזקות הציבור במניות החברה, מאותו סוג, נמוך מ .1.2
 )"עילת שיעור ההחזקות"(. ש"חמיליון  15החזקות הציבור במניות החברה מאותו סוג עולה על 

 -עילות המפורטות לעיל ובהתאם לכך בהנחיות הבורסה נקבעה הקלה לגבי כל אחת מה .2

השימור בשל עילת שווי ההחזקות אם שווי החזקות הציבור בהן  מניות לא תועברנה לרשימת .2.1

 מיליון ש"ח וקיים למניות עושה שוק. 4-גבוה מ

מניות לא תועברנה לרשימת השימור בשל עילת שיעור ההחזקות אם שיעור החזקות הציבור בהן  .2.2

 וקיים למניות עושה שוק. 12.5% -גבוה מ

אינן  אשרלחברות בדקה הבורסה את עמידת החברות בכללי השימור.  31.12.19בסמוך לאחר יום  .3

, 32.3.22יום עד ל ,להן אורכה הניתנו כלליםבבדבר אי עמידתן  ודעהניתנה ה השימור עומדות בכללי
 בכללים.עמידה לשם 

 להלן רשימת החברות אשר אינן עומדות בכללי השימור: 1131

מס' 
 מנפיק

 שיעור החזקות הציבור  שם החברה
 1313.139ום לי

 9..%9 גאון אחזקות 1452

 

להלן רשימת החברות אשר אינן עומדות בכללי השימור, אולם עומדות בתנאי ההקלה, כמפורט  11.1

 לעיל: .בסעיף 

מס' 
 מנפיק

 שווי החזקות הציבור שם החברה
 )במיליוני ש"ח(1313.139ליום 

 שיעור החזקות הציבור 
 1313.139ליום 

 %14.12  * אברות .29

  4.4 * איי.סי.בי 1322
  4.3 וואיטסטון 2293
  4.9 מידאס השקעות 544

  4.4 מיקרונט 13.2

 .9.1.22* ראה גם חוזרנו מיום 
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 .32.3.22הנתונים הבאה תיערך ליום בחינת  .4

מנכ"ל הבורסה להעביר לרשימת השימור מניות וניירות ערך לאחר בחינת הנתונים כאמור, יתבקש 
בחינה מועד הבאם , ב' לעיל.3-א' ו.3המפורטות בסעיף שבשתי הרשימות  ותחברשל ה ,המירים למניות

 יתקיימו לגביהן תנאי ההקלה.ולא  בכללי השימור נהלא תעמודהן 

שעומדות בתנאי ההקלה, חברות  ,יובהר כי, בהתאם להנחיות ע"פ החלק הרביעי לתקנון הבורסה

או בתנאי ההקלה  בכללי השימור תעמודנהלא הבאה במועד הבחינה אשר  ,ב' לעיל.3בסעיף  כמפורט
 .לרשימת השימור ללא אורכה נוספת תועברנהבגין העילה לגביה קיבלו התראה, 

 בכבוד רב,

 (- ) 
 יחידת קשר עם החברות


