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 מ"ויתניה בע

 "(החברה)" 

 

 מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

ביום . 1932-ג"מתשהחברות  פקודתכחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם ל 1991בינואר  32החברה התאגדה ביום 

" חברת אגרת חוב"תאגיד מדווח ול פכהזה החברה ההנפיקה החברה אגרות חוב לציבור והחל ממועד  19.2.3993

עליה הוראות חוק ניירות ערך והתקנות  והחלו לחול, "(החברות חוק") 1999-ט"התשנ הגדרת מונח זה בחוק החברותכ

והחל מרישום  להשלמה פרסמה החברה תשקיף הצעה ראשונה של מניות לציבור 3911ביוני  29ביום  .שהותקנו מכוחו

 .כהגדרתה בחוק החברות, החברה לחברה ציבוריתהפכה , המניות למסחר על פי אותו תשקיף

, במישרין ובאמצעות חברות בנות( בעיקר בפולין)ל "פועלת החברה בישראל ובחו, נכון למועד פרסום תשקיף מדף זה

, מסחר, ים מניבים הכוללים שטחי משרדיםהשכרה והפעלה של נכס, בנייה, ייזום, חברות כלולות ושותפויות בפיתוח

 .חנויות ובניה למגורים

 היתרים ואישורים .1.1

 בתשקיף הכלולים הערך ניירותהאישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת , החברה קיבלה את כל ההיתרים

 . להנפקת ולפרסום התשקיף, "(תשקיף המדף" או" התשקיף: "להלן) זה מדף

לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  "(הרשות)" שות ניירות ערךאין בהיתרה של ר

 .על פי תשקיף מדף זה ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים, מהימנותם או שלמותם

מיוחדים לאותה הצעה שלמו פרטים וערך מכוח תשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל על פי דוח הצעת מדף בו י ניירות

 דוח: "להלן)  3991-ו"התשס, (הצעת מדף של ניירות ערך)ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 

 .(בהתאמה, "מדף הצעת תקנות" -ו" מדף הצעת

 של נקוב ערךח "ש 9.91 בנות רגילות למניותקיבלה החברה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס , תשקיף המדף במועד

 חוב אגרות, (החברה של חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת של בדרךלרבות ) חוב אגרות,  "(רגילות מניות)" החברה

 למימוש הניתנים אופציה כתבי, רגילות למניות למימוש הניתנים אופציה כתבי, רגילות למניות להמרה הניתנות

, יוצעו ואשרהכלולים בתשקיף זה , מסחריים ערך וניירות רגילות למניות להמרה הניתנות חוב לאגרות או חוב לאגרות

 "(. העקרוני האישור)" מדף הצעת דוח פי על, שיוצעו ככל

או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום  זה מדףאישור לפרטים המובאים בתשקיף  עקרוניאין לראות באישור ה

 ניירות יוצעואו על המחיר בו  זה מדףפי תשקיף  עלהבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים 

 . בדוח הצעת המדף הערך

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

 .ת ערך למסחר על פי דוח הצעת מדףוהבורסה לבקשה לרישום נייר

על פי  דוח  למסחרשיוצעו משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך  העקרוני האישור במתן אין

הצעת מדף יחולו הוראות תקנון  דוחעל אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך על פי . הצעת מדף כאמור

 .כאמור המדף הצעת דוח פי עלכפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר , הבורסה וההנחיות על פיו

  



 

 

 3 -א 

  החברה הון מניות .1.1

 :ןלמועד התשקיף הינו כמפורט להל המונפק והנפרע של החברה, הון המניות הרשום

הון מונפק ונפרע  הון מונפק ונפרע  הון רשום סוג מניות
 בדילול מלא

 00,132,399 00,132,399 199,999,999 ח ערך נקוב"ש 9.91מניות רגילות בנות 

 :החברהמרכיבי ההון של  .1.1

 (:ח"באלפי ש)הינם כמפורט להלן  3911בספטמבר  29מרכיבי ההון של החברה ליום 

 
30.09.5012 

 001 הון מניות
 201,133 פרמיה על מניות

 - מניות אוצר
 31,232 קרן בגין עסקה עם בעל שליטה

 101,303 יתרת רווח
 (31,139) קרנות אחרות

סך הכל הון עצמי המיוחס לבעלי 
 111,193 המניות

 9,100 זכויות שאינן מקנות שליטה
 139,333 כ "סה

 במחזור הקיימות החברה של החוב אגרות .1.1

 :פרטים אודות אגרות החוב של החברה הקיימות במחזור נכון למועד פרסום תשקיף זהלהלן 

 
 'ב סדרהח "אג

 

 מועד
 ההנפקה

 השווי כל סך
 הנקוב

 בהנפקה
 ח"ש. נ.ע

 השווי
ליום  הנקוב

פרסום 
 תשקיף זה

 ח"בש

 בדוחות יתרה
ליום  הכספיים

30.9.5012 
 ח"בש

 סוג
 הריבית

 תשלום מועדי
 הקרן

 תשלום מועדי
 הריבית

 סוג
 הצמדה

1.11.99 09,999,999 13,999,999 29,999,999 
 משתנה

 313 ממשל
 +0.9% 

 כל בדצמבר 1
 החל שנה
 3913 משנת
 3910 ועד

 1, במרץ 1
 ,ביוני

 בספטמבר 1
 בדצמבר 1 -ו

 החל שנה כל
 3919 משנת

 צמוד לא

 
 'ג סדרהח "אג

 

 מועד
 ההנפקה

 השווי כל סך
 הנקוב

 בהנפקה
 ח"ש. נ.ע

 השווי
ליום  הנקוב

פרסום 
 תשקיף זה

 ח"בש

 בדוחות יתרה
ליום  הכספיים

30.9.5012 
 ח"בש

 סוג
 הריבית

 תשלום מועדי
 הקרן

 תשלום מועדי
 הריבית

 סוג
 הצמדה

10.9.19 199,999,999 09,999,999  

 קבועה
0.31% (1) 
 

 בספטמבר 19
 החל שנה כל

 19 -מ
בספטמבר 

 19 עדו 3910
בספטמבר 

3913 

 19 -ו במרץ 19
בספטמבר כל 

שנה החל 
 3911משנת 
 3913ועד 

  29,099,999 11,999,999 32.0.12 צמוד לא

 99,099,999 99,099,999 כ"סה 

 
עומדת הריבית השנתית על שיעור של  33.9.3911החל מיום , (ראה להלן)הדירוג כתוצאה מהורדת ', ח סדרה ג"בהתאם לתנאי אג (1) 

  (.0.31%במקום ) 3%
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 .הינן מהותיות לחברה' ג -ו' בח סדרות "אג

 .ל לאחר תאריך המאזן"ח הנ"לא אירעו שינויים משמעותיים ביחס לאג

 
 :'ב הח סדר"להלן פרטי הנאמן לאג

 מ"בע( 1931)נאמנות  הרמטיק שם הנאמן .1
 אורן-או מרב עופר/דן אבנון ו שם האחראי על הסדרה .3
 :דרכי התקשרות .2
 92-1330303 טלפון 2.1 
 92-1331011 פקס 2.3 
 hermetic@hermetic.co.il דואר אלקטרוני 2.2 
 01920תל אביב , 2130. ד.ת – 02132ביב תל א, 112הירקון  כתובת למשלוח דואר 2.0 
 

 :'ח סדרה ג"להלן פרטי הנאמן לאג
 מ"בע 3993ן נאמנויות .פ.רזניק פז נבו ר שם הנאמן .1
 יותם ליפובצקי אדלר שם האחראי על הסדרה .3
 :דרכי התקשרות .2
 92-0239399 טלפון 2.1 
 92-0239333 פקס 2.3 
 yotam@rpn.co.il דואר אלקטרוני 2.2 
 03399 אביב תל 10 חרוצים יד כתובת למשלוח דואר 2.0 
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 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף  - 2 פרק

 מניות)" של החברה ח ערך נקוב"ש 0.1.בנות  על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות  ,(הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברהלרבות בדרך של ) אגרות חוב, "(רגילות

 הניתנות כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות, רגילות

 "(0ניירות הערך: "להלן ביחד) וכן ניירות ערך מסחריים  למניות רגילות להמרה

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר , א לחוק ניירות ערך32תיעשה בהתאם להוראות , הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה

בהתאם להוראות , לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, עתבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה 

 0 ו באותה עתהייכפי ש, כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה

 



                                                                          

 

 1 -ג  

 הון החברה  – 3פרק 

 כללי  –הון החברה  .1.3

  "(0מניות רגילות: "להלן)ח ערך נקוב "ש 0.1.ממניות רגילות בנות מורכב הון המניות של החברה 

 בשלוש השנים האחרונותהתפתחויות בהון החברה  .1.3

 : שקדמו למועד התשקיףהשינויים שחלו בהון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים להלן יפורטו 

 מהות השינוי תאריך
 1הון המניות לאחר השינוי

 הון מונפק ונפרע  הון רשום 
יתרת 

נכון )פתיחה 
 11ליום 

בדצמבר 
0.1. 

--- 
מניות רגילות  ...,000

 א"נ כ"עח "ש 1בנות 

0.1,.0. 
נ "ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 

 א"כ

ביוני  10
0.12 

המניות המוחזקות  00.,10ביטול 
 רדומות מניות)על ידי החברה 

 לחוק 1.0 לסעיף בהתאם
 (החברות

מניות רגילות  ...,000
 א"נ כ"ח ע"ש 1בנות 

 
100,880  
נ "ח ע"ש 1מניות רגילות בנות 

 א"כ

 ביוני .1
0.12 

פיצול ההון הרשום של החברה 
כך שכל מניה  ..1:1ביחס של 

ערך נקוב והגדלתו  0.1.בת  אתה
ח כך "ש ...,0,110בסכום של 

שלאחר ההגדלה ההון הרשום 
 ח"ש ...,...,2יהיה בסך של 

2..,...,... 
 0.1.מניות רגילות בנות 

 נ כל אחת"ח ע"ש

10,088,0.. 
ח "ש 0.1.מניות רגילות בנות 

 נ כל אחת"ע

ביולי  .1
0.12 

הצעה ראשונה לציבור של מניות 
על פי תשקיף להשלמה , החברה

והודעה  0.12ביולי  1מיום 
 0.122ביולי  08משלימה מיום 

2..,...,... 
 0.1.מניות רגילות בנות 

 נ כל אחת"ח ע"ש

 
00,201,0..  
ח "ש 0.1.מניות רגילות בנות 

 נ כל אחת"ע

 של החברהבעלי עניין המחזיקים בניירות הערך  .1.1

  בדצמבר 11 ליוםנכון להלן פירוט החזקות בעלי העניין בחברה , והדירקטורים שלה החברה ידיעת למיטב .1.1.3

0.10:3
 

 מניות' מס שם בעל העניין

החזקה במניות רגילות 
 של החברה

 אגרות חוב. נ.בע החזקה

שיעור 
 בהון

שיעור 
 בהצבעה

 'סדרה א
סדרה )

 (נסחרת

 'סדרה ב
סדרה )

 (נסחרת

 'ג סדרה
סדרה )

 (נסחרת
 --- --- --- 11% 1002% ...,11.,2 4מ"טרא ביתא בע

 --- --- --- 10.0% 1% ...,0.1 5דן פרופר
 ...,0.0 --- --- 10.0% 1% ...,0.1 6גד פרופר

 --- --- --- 7020% 7002% ..0,8.7,2 7אהוד סמסונוב
 10,11000 --- 11,808 110.0% 1002% ...,11.,2 8מ"בע' אחים חממה ושות

                                                      
 0מניות במספרי הינם הנתונים    1
מניות  ...,8,002הוצעו עד ) ח למניה"ש 8007הוא  10700.12על פי התשקיף להשלמה מיום  הנקוב של המניות שהוצעו השווי       2

 ..01,0.,0נרכשו סך הכל כאשר בפועל , הח למני"ש 8007הציבור רכש על פי תשקיף זה הוא והשווי הנקוב של המניות ש, (רגילות
כאמור בסעיף , מניות נרכשו על ידי משקיעים מסווגים ...,..7,7 -מניות נרכשו על ידי הציבור ו ..101,0מתוכן , מניות רגילות

 0 לחוק ניירות ערך( 0)או ( 1()ב)א12
                ניתנה בכמות מניות  0.10בדצמבר  11ליום כמות המניות שכל אחד מבעלי העניין החזיק במניות החברה נכון , לשם הנוחות       3

 0 בוצע טרם מועד זה , (כמתואר בטבלה לעיל 1.0000.12שנעשה ביום ) כאילו פיצול ההון הרשום של החברה
 0 ה גד פרופר ודן פרופר"חברה פרטית בבעלותם המלאה של ה   4
 0חברה פרטית בבעלותו המלאה, מ"מחזור בע דנפרובמניות החברה באמצעות  מחזיק    5
 0חברה פרטית בבעלותו המלאה, מ"מחזור בע גדפרובמניות החברה באמצעות  מחזיק   6
 0 חברה פרטית בבעלותו המלאה, מ"בע אספטלמחזיק במניות החברה באמצעות  סמסונוב אהוד   7
, (702%)הלן חממה , (0%)יוסף חממה , (%.0)רינה חממה , (%.0)חיים חממה , (%.0)ה מאיר חממה "חברה פרטית בבעלות ה  8

ואורלי מיליקובסקי ( 002%)מרדכי חממה , (002%)עובדיה חממה , (2%)תמר ארדמן , (0%)אלי חממה , (0%)יחזקאל חממה 
 אלו לעסקאות בקשר הנדרשים ולדיווחים החברות לחוק בהתאם עניין בעל עם עסקאות אישור לצורךכי , יובהר(0 002%)

מ "בע' החברה לכל אחד מהמחזיקים באחים חממה ושות תייחסתמ, מכוחו שהותקנו והתקנות ערך ניירות לחוק בהתאם



                                                                          

 

 0 -ג  

 מניות' מס שם בעל העניין

החזקה במניות רגילות 
 של החברה

 אגרות חוב. נ.בע החזקה

שיעור 
 בהון

שיעור 
 בהצבעה

 'סדרה א
סדרה )

 (נסחרת

 'סדרה ב
סדרה )

 (נסחרת

 'ג סדרה
סדרה )

 (נסחרת
 100,01800 --- 270,1.7 7020% 7002% ..0,8.7,2 9ל"עמוס שמיע ז

 0000.,1,187 --- 07.,00 --- --- --- 10ירון שמיע
 --- --- --- 1201% 1002% ...,2,012 11מ"גיתם מערכות תדמית בע

 1.100,.0,00 1,100,000088 ..017,2 8000% 8002% ..1,711,0 12חשבון נוסטרו -מ"הראל חברה לביטוח בע
קופות גמל  -מ"הראל חברה לביטוח בע
 13וחברות לניהול קופות גמל

0,02.,0.. 701% 700% --- --- 00,020,170 

חברות לניהול  -מ"הראל חברה לביטוח בע
 8,781,00000 1,007,087018 00021.,271 1001% 1002% ...,1,028 14קרנות להשקעות משותפות בנאמנות

 ---   --- --- --- ברווחים משתתפות -מבטח -הראל
 --- --- --- 0.001% %.0 ..0,.0.,0 15מ"פליינג קרגו בע

 --- --- --- %. 0%16 ..1,0.0,0 החברה

להלן פירוט בעלי עניין המחזיקים במישרין בניירות הערך של , והדירקטורים שלה למיטב ידיעת החברה .1.1.3

 : 1.01000.12יום  נכון ל, החברה

 מניות' מס העניין בעל שם

  החזקה במניות רגילות
 של החברה

 נ אגרות חוב.החזקה בע

 שיעור
 בהון

 שיעור
 בהצבעה

 'ג סדרה 'ב סדרה 'א סדרה

--- --- ---  1.070% 1.070% ...,11.,2 17מ"ביתא בע טרא
--- --- ---  000%. 000%. ...,0.1 18פרופר דן
 ...,1.0--- ---  000%. 000%. ...,0.1 19פרופר גד

--- --- ---  0010% 0010% ..0,827,2 20סמסונוב אהוד
 10,01000---  --- 1.070% 1.070% ...,11.,2 21מ"בע' ושותחממה  אחים

    0002% 0002% ..0,8.7,2 22מ"ירונגל בע
 1,117,000---  --- 011%. 011%. ...,.2 23שמיע ירון

--- --- ---  1002% 1002% ...,2,012 24מ"בע תדמית מערכות גיתם

                                                      
לצורך עניינים אחרים  ,זאת עם0 החברות בחוק זה מונח כמשמעות חממה באחים" שליטהבעלי " היו כאילו"( חממה אחים)"
 0  כבעלי שליטה, לא תתייחס החברה לכל אחד המחזיקים כאמור,  חוק ניירות ערך פיל

חברה פרטית אשר הייתה בבעלותם המלאה של עמוס וצפירה , מ"בע ירונגלל החזיק במניות החברה באמצעות "ז שמיע עמוס  9
( 11%)אלי שמיע -גל, (12%)ירון שמיע ,( 00%)ל "על ידי עמוס שמיע ז הוחזקהמ "בע ירונגלחברת , 1101000.10יום נכון ל0 שמיע

מ הועברו ליורשיו על פי צו "ל בחברת ירונגל בע"נודע לחברה כי החזקותיו של עמוס שמיע ז 20000.12ביום (0 %.1)ציפורה שמיע ו
, יובהר(%0.1)ציפורה שמיע ו( 01%)אלי שמיע -גל, (07%)ירון שמיע : באופן הבא מ מוחזקות"כך שמניות חברת ירונגל בע, ירושה

ולפיכך כל בעלי המניות , מ"מ יש שיתוף פעולה מכוחו ירון שמיע מכהן כמנהל בירונגל בע"כי בין בעלי המניות בירונגל בע
 0החברות ולצורכי חוק ניירות ערך כמשמעות מונח זה בחוק( ובעקיפין בחברה)בה " בעלי שליטה"מ נחשבים "בירונגל בע

 0 ל שהיה מבעלי השליטה בחברה"ז שמיעהמכהן כדירקטור בחברה הינו בנו של עמוס   שמיע ירון   10
, ושותפים זרים מרווין לנדר( 02%) אלמוג יעל, (0002%)מודי כידון , (10072%)חברה פרטית הינה בבעלות משה ועירית תאומים  11

 ולדיווחים החברות לחוק בהתאם עניין בעל עם עסקאות אישור לצורךכי , יובהר(0 12072%-כ)קרוביהם ל ו"זמורי לנדר  יורשי
החברה לכל אחד מהמחזיקים תייחסת מ, מכוחו שהותקנו והתקנות ערך ניירות לחוק בהתאם אלו לעסקאות בקשר הנדרשים

לצורך  ,עם זאת0 כמשמעות מונח זה בחוק החברות גיתםב" שליטהבעלי " היו כאילו"( יתםג)"מ "בע תדמית מערכות יתםבג
 0  כבעלי שליטה, לא תתייחס החברה לכל אחד המחזיקים כאמור, עניינים אחרים לפי חוק ניירות ערך

 1180-0..-020 צ0מ ח"נשלטת על ידי הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע נוסטרוחשבון  –מ "חברה לביטוח בע הראל   12
 0מ"ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע שהינה חברה

קופות גמל וחברות לניהול קופות גמל נשלטות על ידי הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים  –מ "חברה לביטוח בע הראל  13
 0מ"שהינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע 1180-0..-020 צ0מ ח"בע

ת משותפות בנאמנות נשלטות על ידי הראל השקעות בביטוח חברות לניהול קרנות להשקעו –מ "חברה לביטוח בע הראל  14
שהינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב  1180-0..-020 צ0מ ח"ושירותים פיננסיים בע

 0מ"בע
הינה חברה פרטית ש, מ"קרגו בע פליינגמחזיקים בהון המניות של החברה באמצעות  רייקואברהם  רייקדניאל  האחים  15

 0בבעלותם המלאה
 המניות בוטלו 0.12ביוני  10ביום 0 החברות לחוק 1.0 סעיףב כהגדרתן רדומות מניות היו ידה על שהוחזקו החברה מניות    16

 0י החברהיד על המוחזקות
 0 לעיל 0 שוליים הערת ראה   17
 0 לעיל 2 שוליים הערת ראה   18
 0 לעיל 0 שוליים הערת ראה   19
 0 לעיל 7 שוליים הערת ראה   20
 0 לעיל 0 שוליים הערת ראה  21
כי בין בעלי המניות בירונגל , יובהר (%0.1)ציפורה שמיע ו( 01%)אלי שמיע -גל, (07%)ה ירון שמיע "ה בבעלות פרטית חברה  22

בעלי "מ נחשבים "בירונגל בעולפיכך כל בעלי המניות , מ"מ יש שיתוף פעולה מכוחו ירון שמיע מכהן כמנהל בירונגל בע"בע
 0כמשמעות מונח זה בחוק החברות ולצורכי חוק ניירות ערך( ובעקיפין בחברה)בה " שליטה

 0 לעיל .1 שוליים הערת ראה   23



                                                                          

 

 1 -ג  

 מניות' מס העניין בעל שם

  החזקה במניות רגילות
 של החברה

 נ אגרות חוב.החזקה בע

 שיעור
 בהון

 שיעור
 'ג סדרה 'ב סדרה 'א סדרה בהצבעה

חשבון  -מ"חברה לביטוח בע הראל
 7700.,2,112 780,0.8078 --- 0000% 0000% 0,071,08.00 25נוסטרו

 גמל קופות -מ"בע לביטוח חברה הראל
 26גמל קופות לניהול וחברות

0,1.8,27001 8000% 8000%  --- ---10,881,778 

 חברות -מ"בע לביטוחחברה  הראל
 משותפות להשקעות קרנות לניהול

 27בנאמנות
1.,70. .0.0% .0.0% --- 720,2.0000 0,722,02.00 

---  --- --- 101% 101% 1,018,71100 ברווחים משתתפות -מבטח -הראל

 --- --- --- 001%. 001%. .80,00 הראל סל
--- --- ---  17000% 17000% ..0,.0.,0 28מ"קרגו בע פליינג

 --- 1,080,0.00.0 --- 100% 100% ...,.02 29גמל ופנסיה  -מ"פסגות בית השקעות בע
קרנות   -מ"פסגות בית השקעות בע

 1,110,02.08 000,002000 --- 20.7% 20.7% 0,128,018 30נאמנות

 --- --- --- 002%. 002%. 82.,112 31תעודת סל –מ "פסגות בית השקעות בע
 

 השליטה בחברה יבעל .1.3

 שמות בעלי השליטה בחברה .1.3.3

למועד תשקיף נכון בעלי המניות המייסדים המחזיקים  םינהאשר השליטה בחברה  בעלילהלן יפורטו שמות 

( 0); 32מ"טרא ביתא בע( 1): מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה 00018% -זה בכ

אהוד ( 0); גד פרופר( 2); דן פרופר( 0); 34מ"גיתם מערכות תדמית בע( 1); 33מ"בע' אחים חממה ושות

 035מ"ירונגל בע( 7) -ו; סמסונוב

 השליטה בעלי בין הסכם .1.3.3

הסכם ": להלן ביחד) זה והתוספת להסכם הסכם בעלי מניות המייסדים בחברה נחתמו 0.12 יוניב .1 ביום

לציבור של  ראשונהה הנפקהההשלמת עם  , 0.12באוגוסט  0ביום  לתוקפונכנס אשר ( "5102 המייסדים

 0.12הסכם המייסדים  ו שלעם כניסת 0"(הקובע המועד)"למסחר בבורסה  ום המניותרישומניות החברה 

 0 10700.11פקע הסכם בעלי המניות המייסדים מיום  ,לתוקף

 .1לתשקיף להשלמה שפורסם על ידי החברה ביום  10200ראו סעיף  0.12הסכם המייסדים  אודות לפרטים

 0הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה, (01.10.-1.-0.12: אסמכתא' מס) 0.12ביוני 

 בה השליטה בעלי לבין החברה בין פעילות תיחום .1.3.1

ים במסגרת אינם עוסק, וירון שמיע אהוד סמסונובה "הלמעט , בעלי השליטה בחברה, נכון למועד תשקיף זה

לא נקבע תיחום פעילות בינם , עיסוקיהם הפרטיים בפעילות המתחרה בתחום פעילותה של החברה ולפיכך

                                                      
 0 לעיל 11 שוליים הערת ראה 24
 0לעיל 10 שוליים הערת ראה   25
 0לעיל 11 שוליים הערת ראה  26
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 0לעיל 12 שוליים הערת ראה  28
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 0לעיל 0 שוליים הערת ראה   33
 0לעיל 11 שוליים הערת ראה   34
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בכל עסקה  שמיע ירוןה אהוד סמסונוב ו"לזכות הצעה ראשונה שניתנה לחברה על ידי ה0 לבין החברה

שפורסם על ידי החברה ביום לתשקיף להשלמה  00100-ו 100סעיף ראו , ן בארץ"ופרויקט חדש של ייזום בנדל

 0הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה, (01.10.-1.-0.12: אסמכתא' מס) 0.12ביוני  .1

 הסכם בעלי המניות בחברה .1.3

הבא במקומו של  "(5102 בעלי המניות הסכם)" והתוספת להסכם זה הסכם בעלי מניות מונחת 0.12 ביוני .1יום ב

בין כל בעלי  נחתם 0.12הסכם בעלי המניות "(0 5101 בעלי המניות הסכם)" .0.1בדצמבר  01הסכם בעלי המניות מיום 

, מ"ירונגל בע, מ"אספטל בע ;דלהלןכ, לציבור של מניות החברה הראשונה ערב ההנפקה כפי שהיו המניות בחברה

, מ "בע' ותואחים חממה וש מ"מערכות תדמית בע –גיתם , מ"טרה ביתא בע, מ"גדפרו מיחזור בע, מ"דנפרו מיחזור בע

הראל , מ"הראל ניהול קרנות פנסיה בע, מ"הראל גמל בע, מ"דקלה חברה לביטוח בע, מ"הראל חברה לביטוח בע

מ "חברה לניהול קופות גמל בע-קרן החסכון לצבא הקבע, מ"מנוף ניהול קרנות פנסיה בע, מ"עתידית קופות גמל בע

 0המסדיר את היחסים ביניהם בכל הקשור לחברה, מ"גו בעמ ופליינג קר"עזר חברה לביטוח משכנתאות בע-אי0אם0ואי

ביוני  .1לתשקיף להשלמה שפורסם על ידי החברה ביום  100ראו סעיף  0.12עיקרי הסכם בעלי המניות  פרטים אודותל

 0הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה, (01.10.-1.-0.12: אסמכתא' מס) 0.12

 שערי סגירה של מניות החברה .1.3

במניות  מסחרפתיחת ה ממועד החל, בבורסה החברה מניות של ביותר והנמוך ביותר הגבוה השער אודות פרטים להלן

 :זה מדף תשקיף למועד ועד (0.12 באוגוסט 0)החברה בבורסה 

 

 תאריך מחיר מניה באגורות 

 1.0800.12 02.,1 שער גבוה

 1101000.12 01..8 שער נמוך
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 החברה ותקנון הזכויות הנלוות למניות החברה - 4רק פ

 03לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה כפי שפורסם על ידי החברה ביום 

 .אשר כלול בתשקיף זה על דרך ההפניה, (5312-31-330600: אסמכתא' מס) 5312ביולי 

 :  פירוט ההסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות להלן

  אסיפות כלליות .1.4

חוקי באסיפה הכללית יתהווה בעת שיהיו נוכחים שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח  מניין .1.4.4

 23% והמחזיקים או המייצגים לפחות, (ככל שניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה)או באמצעות כתב הצבעה 

של בעלי מניות  המשמש גם כשלוח, חוובעל מניות או בא כ, לעניין מנין חוקי. מזכויות ההצבעה בחברה

 .בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצג, יחשב כשני בעלי מניות או יותר, אחרים

תדחה האסיפה  לאותו יום בשבוע , ין החוקייחלפה מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה ולא נמצא המנ אם .1.4.4

קום אחרים כפי שיקבע שעה ומ, או ליום, אותו מקום מבלי שתבוא על כך הודעה נוספתלאותה השעה ול, הבא

. נים לשמם נקראה האסיפה הראשונהיובאסיפה הנדחית ידונו בעני, ר הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות"יו

ח והנוכח בעצמו או על ידי בא כ, לפחות, יהווה בעל מניות אחד, לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור

 02% לפחות מייצג או המחזיק, (ת כתב הצבעהככל שניתן להצביע באמצעו)או באמצעות כתב הצבעה 

 .חוקי מניין יהווה בחברה ההצבעה מזכויות

 .החברה בתקנון או בדין אחר רוב נקבע אם אלא, רגיל ברובהאסיפה הכללית תתקבלנה  החלטות .1.4.4

הכללית רשאית ברוב רגיל ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות הנתונות  האסיפה .1.4.1

והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש , הכללי לסמכות הדירקטוריון למנהל

אזי כל החלטה , ניטלו על ידי האסיפה הכללית סמכויות כאמור הנתונות לאורגן אחר. בנסיבות העניין

ת או מופעלת על אשר לו הייתה מתקבל, והפעלת סמכות כאמור על ידי האסיפה הכללית במקום אותו אורגן

תהיה טעונה , ידי אותו אורגן היה צורך על פי תקנון זה ברוב מיוחד של אותו אורגן לשם קבלתה או הפעלתה

 . רוב מיוחד באסיפה הכללית לשם קבלתה או הפעלתה כאמור

 ותקופת כהונתם תוקף מינויים, מינוי דירקטורים .1.4

  .הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים האסיפה .1.4.4

אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים לחברה במקום דירקטורים שכהונתם הופסקה וכן בכל  .1.4.4

מינוי כאמור יהיה בתוקף עד . החברהמקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת מהמינימום שנקבע בתקנון 

 .אלא אם כן ייקבע אחרת בהחלטת המינוי, השנתית הבאה הכללית האסיפה

אלא אם כן ייקבע מועד , ים יכנסו לתפקידם החל בתום האסיפה הכללית בה נבחרוהדירקטורים הנבחר .1.4.4

כהונתם של דירקטורים שמונו על ידי האסיפה הכללית תסתיים בתום . מאוחר יותר בהחלטה על מינויים

 .בכפוף לכל דין, האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי
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 דירקטוריון החברהב הצבעה .1.4

 .דירקטור לכל אחד קול יהיה בדירקטוריון בהצבעה .1.4.4

 .יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף, היו הקולות שקולים. רגיל ברוב יתקבלו בדירקטוריוןהחלטות  .1.4.4

יובאו בכל מקרה תחילה לאישור  החלטות בחברה בנושאים הבאים, לעיל 6.0.5בסעיף  על אף האמור .1.4.4

 52%הכולל תמיכה של לפחות בדירקטוריון  המשתתפיםויתקבלו ברוב קולות של , דירקטוריון החברה

ככל , ורק אם אושרו על ידי הדירקטוריון הם יועברו) בדירקטוריון מהדירקטורים הזכאים להשתתף ולהצביע

 :(לאישור האסיפה הכללית, הנדרש על פי הדין

 אישורעיסוקיה  והשקעותיה במועד , החברה לעומת תחומי פעילותה לשינוי תחומי פעילותה ש .א

 .כניסתו לתוקףו החברה של הכללית האסיפה ידי על זה תקנון

 .שינוי בתקנון החברההמלצה לאסיפה הכללית לגבי  .ב

 .הפסקת כהונתו של רואה החשבון המבקר של החברההמלצה לאסיפה הכללית לגבי  .ג

מינוי רואה חשבון מבקר לחברה שאינו נמנה עם ארבעת משרדי המלצה לאסיפה הכללית לגבי  .ד

 (."the "Big Four)י החשבון המובילים רוא

החלטה על הנפקת מניות החברה לציבור לפי שווי למניה הנמוך משווי למניה על פי הונה העצמי  .ה

 .או הסקורים האחרונים לתאריך התשקיף/של החברה לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים ו

בחברה לפי שווי למניה הנמוך או זכויות כלשהן המירות למניות /או אופציות ו/הקצאת מניות ו .ו

או הסקורים /משווי למניה על פי הונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים ו

 .האחרונים לתאריך ההקצאה

או העמדת /או נטילת ו/או נטילת התחייבות ו/או ביצוע השקעות ו/התקשרות בהסכמים ו .ז

מההון העצמי של  12%( א:  )או העמדת בטחונות בהיקף העולה על הנמוך שבין/הלוואות ו

או הסקורים האחרונים הידועים במועד /החברה לפי דוחותיה הכספיים המבוקרים ו

 5316בגין חודש אפריל צמודים למדד המחירים לצרכן  ח "מיליון ש 23( ב)או ; ההתקשרות

 "( .הסכום הקובע: "הנמוך מבין השניים ייקרא להלן)

או העמדת /או נטילת ו/או נטילת התחייבות ו/או ביצוע השקעות ו/התקשרות בהסכמים ו .ח

 .ל"או העמדת בטחונות בכל הקשור לעסקאות חדשות בחו/הלוואות ו

ות בשיעור העולה על מחצית מהרווח הראוי לחלוקה המצטבר חלוקת דיבידנדים לבעלי המני .ט

 . לפי העניין במועד קבלת ההחלטה על החלוקה, או התקופתי

 .ל החברה"מינוי מנכאו /החלפת ו .י

מכירת נכסים מהותיים של החברה או ביצוע עסקה מהותית אחרת בהם בשווי נכס העולה על  .יא

 .הסכום הקובע
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 .מיזוג או ארגון מחדש של החברה .יב

 . אחר כלשהו' או מכירת המניות המוחזקות על ידי החברה לצד ג/העברת ו .יג

 .רכישה עצמית של מניות החברה על ידה .יד

לרבות הוראות הפרק , בנוסף ומעבר להוראות ודרישות כל דין -אישור עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים .1.4.1

ק החברות לרבות עסקאות לחו 553כל העסקאות המפורטות בסעיף , החמישי לחלק השישי לחוק החברות

 בועדתיאושרו , (לחוק החברות( 6) 553שבסעיף " חריגה" הושמט המילתכך שלצורך האמור )שאינן חריגות 

ברוב של  יהיהבדירקטוריון החברה  אישור. בדירקטוריון החברהו( העניין לפי, התגמול בועדתאו ) הביקורת

 שאין דירקטורים( 5) משני יותר נכללו לא, היוש ככל, המתנגדים שמקרב ובלבדהדירקטורים המשתתפים 

 .כאמור בעסקה אישי עניין להם

 נושאי משרה פטור .1.1

, כולה או מקצתה, לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו החברה רשאית, בכפוף להוראות חוק החברות .1.1.4

 .דין כל פי על ובמגבלות המותרת המרבית במידה זאת, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה

 החברה תקנון שינוי .1.4

החברה תהא רשאית לשנות כל הוראה , אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון החברה אלא .1.4.4

מהוראות תקנון החברה או להחליפו באחר בהחלטה שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל לאחר 

הכולל תמיכה של בדירקטוריון  קולות של המשתתפים ובכפוף לכך שהתקבלה המלצת הדירקטוריון ברוב

 . בדירקטוריון מהדירקטורים הזכאים להשתתף ולהצביע 52%לפחות 

 .מהוראותיולשנות את התקנון או הוראה  כותההוראה המגבילה את סמ בתקנונההחברה לא קבעה  .1.4.4

 חלוקה .1.4

 השביעי לחלק השני רקהפלא התחייבה בתקנונה שלא לבצע חלוקה במגבלות נוספות על הוראות  החברה .1.4.4

בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח   1.6.1ראו סעיף ,  לפרטים בדבר מגבלות חיצוניות על חלוקה .תהחברו לחוק

 (. 5312-31-303665: אסמכתא' סמ) 5316תקופתי של החברה לשנת ה

מניות הטבה או כל חלוקה אחרת ותנאיהן תתקבל על ידי דירקטוריון , החברה על חלוקת דיבידנד החלטת .1.4.4

חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות בשיעור העולה על מחצית מהרווח הראוי כי החלטה על , בשים לב .החברה

תתקבל ברוב קולות של , במועד קבלת ההחלטה על החלוקה ,לפי העניין, לחלוקה המצטבר או התקופתי

 מהדירקטורים הזכאים להשתתף ולהצביע 52%הכולל תמיכה של לפחות  ,בדירקטוריון המשתתפים

 . דירקטוריוןב

 מיזוג .1.4

המלצת הדירקטוריון  שהתקבלה ובלבד דין לכל בכפוף, ידי האסיפה הכללית רוב רגיל על יתקבלאישור מיזוג  .1.4.4

מהדירקטורים הזכאים להשתתף  52%הכולל תמיכה של לפחות בדירקטוריון  ברוב קולות של המשתתפים

 . בדירקטוריון ולהצביע
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 ופעילותה החברהתיאור עסקי  – 5 פרק

, (מבנה וצורה - פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף)ב לתקנות ניירות ערך 6ותקנה  (א)א44, (1א)44בהתאם לתקנה  .1.5

לשנת  של החברה תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתיהחברה מפנה לפרק , "(תשקיף פרטי תקנות)" 1161-ט"התשכ

 של החברה ולדוח המשלים לדוח התקופתי (4112-11-164410: אסמכתא' סמ) 4112במרץ  11אשר פורסם ביום  4114

 .(4112-11-122440:אסמכתא' מס) 4112ביוני  44אשר פורסם ביום  4114לשנת 

 :כדלהלן, שפרסמה החברהמוכללים בזאת על דרך ההפניה הדיווחים , בנוסף

 

 נושא הדוח מספר אסמכתא מועד פרסום הדוח
מזכויותיה   21%למכירת  בעסקההשלמת הליך הקלוזינג  4112-11-164146 11.1.4112

 . וחובותיה של החברה בפרויקט טרמינל פארק באור יהודה
חברת בת , מ"בע( 4111)ס אורי השקעות ונכסים .התקשרות א 4112-11-101401 4.4.4112

בהסכם מכר והסכם שיתוף ( 11.12%: חלק החברה)של החברה 
 .מקרקעין בקשר עם פרויקט דבורה הנביאה

 .דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-102141 11.1.4112
התקשרות  דוח מיידי על אישור האסיפה הכללית להאריך 4112-11-104141 14.4.4112

אס .י'ג.החברה בהסכם לעריכת פוליסות משולבות לחברה ולאס
ר דירקטוריון "שכרם של יולהעלות , (מבעלות השליטה בחברה)

ולהעניק להם  2%-ל החברה ב"ל החברה וסמנכ"מנכ, החברה
 , קרי, רוטומשכורות ב 4.4בסך של  4114מענק עבור שנת 

 . בהתאמהח "ש 146,111-ח ו"ש 144,111, ח"ש 140,111
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה  4112-11-114101 0.2.4112

 4112לשנת  1דוח רבעון  4112-11-140112  42.2.4112
 לפי מועדי פירעון, 11.1.12מצבת התחייבויות החברה ליום  4112-11-140114 42.2.4112
 ( 'סדרה ג)ח "דוח נאמן לאג 4112-11-114440 11.1.4112

 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה 4112-11-141404 0.6.4112
 ('סדרה ב)ח "דוח מיידי על תשלום ריבית לאג 4112-11-144264 0.6.4112

 ('ב-ו' סדרה א)ח "דוח נאמן לאג 4112-11-140442 14.6.4112
 על שינוי במספר מניות רדומות דוח מיידי 4112-11-121614 14.6.4112
 דוח מיידי בדבר אימוץ מדיניות דיבידנד 4112-11-121201 14.6.4112
 מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה 4112-11-121611 14.6.4112
הארכת הסכמי בעלי  –דוח מיידי על המלצות דירקטוריון  4112-11-121112 14.6.4112

 שליטה
 הצעה ראשונה לציבור של מניות החברה, תשקיף להשלמה 4112-11-161114 11.6.4112
 שינוי תזכיר החברה 4112-11-161100 11.6.4112
הגדלת ההון  -מצבת הון  ומרשי ניירות הערך של התאגיד 4112-11-161112 11.6.4112

 הרשום של החברה ופיצולו
 מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהדוח מיידי על  4112-11-161424 11.6.4112

 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-161611 4.0.4112
חברה בקבוצת : דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין 4112-11-161620 4.0.4112

 דיווח מוסדית
 מניות ראשונה לציבור מצגת לקראת הנפקת 4112-11-161014 4.0.4112
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-166112 6.0.4112

 מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה 4112-11-141111 46.0.4112
 תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת מניות 4112-11-144040 41.0.4112
 11.6.4112הודעה משלימה לפי תשקיף להשלמה שפורסם ביום  4112-11-142141 41.0.4112
תוצאות הנפקת מניות החברה לציבור על פי התשקיף להשלמה  4112-11-146411 11.0.4112

 וההודעה המשלימה
 שינוי תקנון החברה 4112-11-146416 11.0.4112

 ניירות הערך של התאגיד והשינויים בהמצבת הון ומרשמי  4112-11-140121 4.4.4112
 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד 4112-11-111111 2.4.4112
 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-111104 2.4.4112
 משרה בכירהדוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי  4112-11-111110 6.4.4112
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-111416 6.4.4112

דוח מיידי בדבר התקיימות התנאים המתלים למיזוג חברת גלי  4112-11-111101 41.4.4112
 .והחברה( חברת בת בבעלות מלאה של החברה)שלום 

 4112 לשנת 4דוח רבעון  4112-11-114411 11.4.4112
 דיווח על מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון 4112-11-114414 11.4.4112

 דוח מיידי על מי שנעשה בעל עניין בתאגיד 4112-11-114112 4.1.4112
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 נושא הדוח מספר אסמכתא מועד פרסום הדוח
 ('סדרה ב)ח "דוח מיידי על תשלום ריבית אג 4112-11-114261 4.1.4112
 פרטי התאגיד דוח מיידי על שינוי 4112-11-111101 1.1.4112
תיקון דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה  4112-11-112662 0.1.4112

 (4112-11-111416: אסמכתא' מס) 6.4.4112בכירה מיו 
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-116440 4.1.4112

 על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירהדוח מיידי  4112-11-141102 16.1.4112
 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-141140 0.11.4112
 מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה 4112-11-141111 0.11.4112

 בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה דוח מיידי על שינויים 4112-11-111611 11.11.4112
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-111410 11.11.4112
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-144216 4.11.4112

 חליףדוח מיידי על מינוי דירקטור  4112-11-161446 42.11.4112
 דוח מיידי על מצבת נושאי משרה בכירה 4112-11-161444 42.11.4112
 4112לשנת  1דוח רבעון  4112-11-164046 11.11.4112
 דיווח על מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פירעון 4112-11-164014 11.11.4112
פרסום תשקיף מדף על הודעה על כוונה להגיש בקשה להיתר  4112-11-164111 11.11.4112

 4112 1בסיס דוחות רבעון 
 הבהרה לגבי אפשרות פרסום תשקיף המדף 4112-11-161141 11.11.4112
 ('סדרה ב)ח "דוח מיידי על תשלום ריבית אג 4112-11-101442 4.14.4112
 דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-101414 4.14.4112
חברה בקבוצת : דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין 4112-11-101114 4.14.4112

 דיווח מוסדית
 מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה 4112-11-101111 4.14.4112
חברה בקבוצת : דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין 4112-11-104162 1.14.4112

 מוסדיתדיווח 
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4112-11-104010 0.14.4112

 4112לשנת  1דוח משלים לדוח רבעון  4112-11-141412 12.14.4112
 דוח זימון אסיפה כללית שנתית 4112-11-144146 41.14.4112
 התחייבותדוח מיידי על דירוג תעודות  4112-11-141442 41.14.4112

 (4112-11-141412) 12.14.12דוח מתקן לדוח מיידי מיום  4116-11-111414 2.1.4116
 דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 4116-11-112424 0.1.4116
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  של החברה וחברות קשורות חברות בת .1.5

 :4112 בספטמבר 11במישרין ובעקיפין נכון ליום , להלן פרטים בדבר חברות בת וחברות קשורות של החברה .1.5.5

 שם חברת הבת
מדינת 

 התאגדות
סוג 
 מניה

ערך 
נקוב 

 (ח"בש)

מספר 
מניות 

שמחזיקה 
 החברה

הון רשום 
נ "בע

 (ח"בש)

הון רשום 
 במניות

הון מונפק 
 במניות

שעור 
החזקה 

 בהון

שעור 
החזקה 
 בהצבעה

 
 שעור

מהסמכות 
למנות 

 דירקטורים

עלות 
מניות 

 ש"באלפ

כ "סה
השקעה 

 ליום
5..2.9.05 

 ש"באלפ

 יתרת
הלוואות 

 ש"באלפ

 14,101 )*( 111,401 14,111 11.12% 11.12% 11.12% 411,111 211,111 211,111 414,021 1.11 רגילה ישראל (4111)אורי השקעות ונכסים . ס.א

Vitania USA 2,114 (1,111) 2,110 111% 111% 111% 1,141,226 11,111 1,111 1,141,226 ללא רגילה רזי'ניו ג 

---  11,116 1 40% 40% 40% 1,111 12,011 12,011 1,411 1.11 רגילה ישראל (1) מ"זיויאל השקעות בע

---  42,601 1 21% 21% 21% 111 12,011 12,011 21 1.11 רגילה ישראל (4) מ"רוני דו השקעות בע

---  41,421 1 11% 11% 11% 1,111 1,111 1,111 111 1.11 רגילה ישראל מ"בע ן"נדל. ב.אמאי 

AV Szafarnia SP.Zo.o (1) רגילה פולין 
21 

 זלוטי
1,111 

21,111 
 זלוטי

1,111 1,111 111% 111% 111% 01 (24,601) 04,264 

AV Chmielna SP.Zo.o (1) רגילה פולין 
21 

 זלוטי
4,111 

111,111 
 זלוטי

4,111 4,111 111% 111% 111% 141 (10,214) 44,414 

AV Management SP.Zo.o (1) 21 רגילה פולין 
 זלוטי

1,111 21,111 
 זלוטי

1,111 1,111 111% 111% 111% 64 (146) 001 

 
 .ח"אלפי ש 41,162כולל שטר הון בסך של  )*(

 מ"על ידי אמות השקעות בע 41%מוחזקת  (           1)
 .  מ"על ידי אמות השקעות בע 21%מוחזקת (            4)
  . החל הליך פירוקה 4112 פברוארב  1 ביום .פעילות בה שאין בקפריסין רשומה חברה ידי על 111% מוחזקת (         1)
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 מהן  והכנסות התאגידועסקאות משותפות מהותיות לפעילות החברה  בנותתוצאות הפעילות של חברות  .1.5.5

 :(ח"ש באלפי) 4112 ספטמברב 11חודשים שהסתיימו ביום  תשעהבתקופה של 

 החברה

חודשים לתשעה  ( הפסד)רווח 
בספטמבר  .5שהסתיימו ביום 

9.05 
 אחרי מס לפני מס

 1,424 4,404 מ"בע( 4111)אורי השקעות ונכסים . ס.א
 4,101 1,121 מ"רוני דו השקעות בע

Vitnia USA  4 (411) 
 4,601 1,404 1מ"גלי שלום בע

 4,611 6,404 מ"זיויאל השקעות בע
 41,464 11,144 ן             "נדל. ב.מאי א

AV Szafarnia SP.Zo.o (4,264) (4,264) 

AV Chmielna SP.Zo.o (1,442) (1,442) 

AV Management SP.Zo.o (40) (40) 

 

והכנסות התאגיד מהן ועסקאות משותפות מהותיות לפעילות החברה  תוצאות הפעילות של חברות בנות .1.5.5

 (: ח"ש באלפי) 4114בשנת 

 החברה
 לשנה שהסתיימה( הפסד)רווח 

 9.02 בדצמבר 50ביום 
 אחרי מס לפני מס

 0,444 1,442 מ"בע( 4111)אורי השקעות ונכסים . ס.א
 12,601 41,124 מ"בע רוני דו השקעות

Vitnia USA  444 (112) 
 (11,116) 0,444 מ"גלי שלום בע

 1,412 4,144 מ"זיויאל השקעות בע
 11,144 14,102 ן             "נדל. ב.מאי א

AV Szafarnia SP.Zo.o (4,160) (4,160) 

AV Chmielna SP.Zo.o (6,111) (6,111) 

AV Management SP.Zo.o (40) (22) 

 

והכנסות התאגיד מהן ועסקאות משותפות מהותיות לפעילות החברה  תוצאות הפעילות של חברות בנות .1.5.5

 (:ח"ש באלפי) 4111בשנת 

 החברה
 לשנה שהסתיימה( הפסד)רווח 

 9.05 בדצמבר 50ביום 
 אחרי מס לפני מס

 46,144 42,241 מ"בע( 4111)אורי השקעות ונכסים . ס.א
 (4,146) 6,111 מ"רוני דו השקעות בע

Vitnia USA  (1,111) (1,110) 
 4,144 4,144 מ"גלי שלום בע

 (11,112) 624 מ"זיויאל השקעות בע
 (1,121) (2,141) ן             "נדל. ב.מאי א

AV Szafarnia SP.Zo.o (0,124) (0,124) 

AV Chmielna SP.Zo.o (1,611) (1,611) 

AV Management SP.Zo.o 46 61 
 

  

                                                      

1
בהסכם אישרה האסיפה הכללית של החברה את התקשרותה , לאחר שהתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה, 4114בדצמבר  44ביום  

לאחר התקיימות התנאים . "(המיזוג)"חברת בת בבעלות מלאה של החברה , מ"פיתוח ותיירות בע, מיזוג עם גלי שלום השקעות

, בהתאם לכך .ניתן אישור רשם החברות למיזוג, (4112-11-111101: אסמכתא' מס) 41.4.12המתלים למיזוג כאמור בדיווח החברה מיום 

 . 11.6.4112קופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הנתונים בטבלה מתייחסים לת
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דיבידנד ודמי ניהול שנכללו בדוחות הכספיים של החברה כהכנסות , להלן פרטים על הכנסות ריבית .1.5.1

ותקופה של תשעה חודשים  (ח"באלפי ש) 4114ועסקאות משותפות מהותיות בשנת  מחברות בנות

 :4112בספטמבר  11שהסתיימו ביום 

 

 
 החברה

 לשנה שהסתיימה
 9.02בדצמבר  50ביום 

תשעה לתקופה של 
החודשים 

 .5שהסתיימו ביום 
 9.05  בספטמבר

דמי  ריבית
 ניהול

דמי  ריבית דיבידנד
 ניהול

 דיבידנד

אורי השקעות ונכסים . ס.א
(4111) 

1,441 111 --- 1,114 414 --- 

 --- 411 --- --- 141 --- מ"רוני דו השקעות בע
 --- 2 1,111 --- --- 1,116 --- גלי שלום
 --- 414 1,144 --- 111 2,041 ן"מאי נדל

Vitnia USA 116 --- --- 101 --- --- 
 --- 116 1,114 --- 141 1,164 מ"זיויאל השקעות בע

AV Chmielna SP.Zo.o 121 --- --- 611 --- --- 

AV Szafarnia SP.Zo.o 1,612 --- --- 4,144 --- --- 

AV Management SP.Zo.o 11 --- --- 41 --- --- 

 

דיבידנד ודמי ניהול שנכללו בדוחות הכספיים של החברה כהכנסות , על הכנסות ריביתלהלן פרטים  .1.5.5

 :(ח"באלפי ש) 4111מהותיות בשנת  עסקאות משותפות ושותפויות כלולות, מחברות בנות

 

 החברה

 לשנה שהסתיימה

 9.05בדצמבר  50ביום 

 דיבידנד דמי ניהול ריבית

 --- 141 4,240 (4111)אורי השקעות ונכסים . ס.א

 --- 141 --- מ"רוני דו השקעות בע
 --- 141 1,444 גלי שלום
 --- 141 0,441 ן"מאי נדל

Vitnia USA 111 --- --- 
 44,261 141 1,101 מ"זיויאל השקעות בע

AV Chmielna SP.Zo.o 411 --- --- 

AV Szafarnia SP.Zo.o 4,260 --- --- 

AV Management SP.Zo.o 11 --- --- 
 

  9.02בדצמבר  50דוח הדירקטוריון של החברה ליום  .1.5

-4112: אסמכתא' סמ)בתשקיף זה על דרך ההפניה כלול  4114בדצמבר  11דוח הדירקטוריון של החברה ליום 

11-164410.) 

 

 9.05בספטמבר  .5דוח הדירקטוריון של החברה ליום  .1.5

 :אסמכתא' סמ)בתשקיף זה על דרך ההפניה  כלול 4112בספטמבר  11דוח הדירקטוריון של החברה ליום 

אשר פורסם , 4112לשנת  1ראו גם הדוח המשלים לדוח רבעון ,  לעניין דוח דירקטוריון זה .(4112-11-164046

אשר , והדוח המתקן לדוח משלים זה (4112-11-141412: אסמכתא' מס) 12.14.4112על ידי החברה ביום 

 . (4116-11-111414: אסמכתא' מס) 2.1.4116פורסם על ידי החברה ביום 

                                                      

2
 . לעיל 1ראה הערת שוליים  



 

 1   - ו

 ניהול החברה - 6פרק 

 דירקטוריון החברה  .1.6

 הדירקטוריוןר "יו, סמסונוב אהוד :שם
  005915900 : זהות תעודת
 82.1.1552 :לידה תאריך

 אביב תל, החייל רמת, 5 ולנברג ראול רחוב :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 אשראי ועדת :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

, מ"בע אספטלר דירקטוריון "יו, ר דירקטוריון החברה"יו
, מ"בע ותיירות פיתוח, השקעות שלום בגלי דירקטור
ניהול  ברונימור דירקטור, מ"בען "נדל. ב.א במאי דירקטור

אס חברה לבניין .י'ג.חברת אס ודירקטור ל"מנכ, מ"נכסים בע
, (חברה אמריקאית) K10 חברת ודירקטורל "מנכ, מ"בע

 AV -דירקטור ב, AV Szafarnia Sp. z o. o -דירקטור ב

Management Sp. z o. o ,דירקטור ב- AV Chmielna Sp. 

z o. o ,דירקטור ב- Vitania USA Inc. 
  81.9.8005 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 הטכניון, מהנדס תעשיה וניהול  :השכלה
 לא :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

וש בג 515 חלקה,  מ"אס חברה לבניין בע.י'ג.אס: דירקטור ב 
 . מ"אס טכנולוגיות בע.י'ג.אס, מ"בע 5455

 
 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 גד פרופר :שם
 01141115 :זהות תעודת
 4.18.1555 :לידה תאריך

 אביב תל, 4 פריש דניאל :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 אשראי ועדת :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 . דירקטור בחברה
, מ"בע השקעות בזיויאל, מ"בע השקעות דו ברוני דירקטור

 אורי. ס.א -במ "בע תיירות ופיתוח השקעות שלום בגלי
 Vitania USA -דירקטור ב, מ"בע( 8000) נכסים השקעות

Inc, מ"מ גדפרו השקעות בע"בע בגדפרו, מ"בטרא ביתא בע ,
, מ"פרוגד בעב, מ"גדפרו מחזור בעב, מ"גדפרו טכנולוגיות בעב
פרופר ב, מ"טרה אלפא בעב, מ"פרו ענת בעב, מ"פרו רון בעב

 .מ"בע
 40.1.1559 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור

 .האוניברסיטה העברית בירושלים –כלכלה  BA :השכלה
MBA  אביב-אוניברסיטת תל –מוסמך במנהל עסקים . 

 כן :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :  נוספים בהם משמש כדירקטור
 .מ"ל אסם אינטרנשיונל בע"מנכ

 . מ"מ וגאון החזקות בע"אסם השקעות בע: דירקטור
 

 .בחברה השליטה ומבעלי דירקטור, פרופר דן של אחיו :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

  



 

 2   - ו

 

 גולדברג-כידון( מודי)מרדכי  :שם
 098191405 :זהות תעודת
 11.5.1595 :לידה תאריך

 סביון, 4מגל ' רח :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

מ "בע ותיירות פיתוח, השקעות שלום גלי, חברה: דירקטור ב
מנהל עסקים . מ"בע( 8000) ונכסים השקעות אורי. ס.א -וב

דירקטור , מ"מערכות תדמית בע –בגיתם  ודירקטורראשי 
באלטו השקעות ר דירקטוריון "יו, מ"בגיתם בי בי די או בע

במודי כידון  ,Vitania USA Inc-דירקטור ב ,מ"פרטיות בע
כידון מודי ב,מ"במודי כידון הייטק בע, מ"אחזקות בע

מ ובטי "תכנון ורכישת מדיה בע -באו אם די, מ"בע הולדינגס
 .מ"אם אף מדיה פורס ניהול בע

 40.1.1559 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
 אביב-אוניברסיטת תל –בוגר כלכלה  :השכלה

AMP- Harvard 
 לא :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

ראו פירוט בתפקידים שממלא בחברה , הפרסום איגוד ר"יו
 .ובחברות קשורות של החברה או של בעל עניין בה לעיל

 לא :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 מאיר חממה :שם
 1591821 :זהות תעודת
 82.18.1545 :לידה תאריך

 גן רמת, 00 המרגנית' רח :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

מ "בע' אחים חממה ושות בחברתדירקטור , דירקטור בחברה
 .מ"בע( 1550)ומנהל בכיר בחממה מאיר סחר , מ"וחממית בע

 40.01.1559 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
 תיכונית :השכלה

 לא :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :מש כדירקטורנוספים בהם מש
פירוט בתפקידים שממלא בחברה ובחברות קשורות של  ורא

 .החברה או של בעל עניין בה לעיל
 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 ירון שמיע  :שם
 095150415 :זהות תעודת
 10.18.1505 :לידה תאריך

  גן רמת, 9 הזמיר' רח :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

, מ"אס חברה לבניין בע.י'ג.מנהל באס, בחברה דירקטור
 רונימורב דירקטוריוןר "יו, מ"ן בע"נדל. ב.במאי א דירקטור

, מ"דירקטור ברוני דו השקעות בע ,מ"בע נכסים ניהול
ובגלי שלום השקעות  מ"במורתום בע, מ"בזיויאל השקעות בע

 AV -ב, AV Szafarnia Sp. z o. o -ב ,מ"פיתוח ותיירות בע

Management Sp. z o. o ,ב- AV Chmielna Sp. z o. o בו- 
Vitania USA Inc. 

 5.8.8002 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
, במינהל עסקים במכללה למנהל תל אביב BAר ראשון תוא :השכלה

 .פיננסיםוהתמחות בשיווק 
 כן :דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית



 

 3   - ו

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

 של קשורות ובחברות בחברה שממלא בתפקידים פירוט ורא
 .לעיל, בה עניין בעל של או החברה

 . השליטה בחברה מבעלי שהיה ,ל"ז של עמוס שמיע בנו :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 לרר דן :שם
 95189218 :זהות תעודת
 1.2.1500 :לידה תאריך

 תל אביב, 80רחוב נמל יפו  :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

  לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 מ"בע קרגו פליינג בקבוצת מנהל, בחברה דירקטור
 

 85.18.8010 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
בוגר משפטים ; האוניברסיטה העברית ירושלים, כלכלה בוגר :השכלה

 עסקיםמוסמך מנהל ; האוניברסיטה העברית ירושלים
 ירושלים העברית האוניברסיטה

 כן :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
 מ"בע קרגו פליינג בקבוצת מנהל

 מ"סרף בע-ובמד מ"בע השקעותדן -באב דירקטור
 לא :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 ברטל חנן :שם
 91895291 :זהות תעודת
 81.2.1598 :לידה תאריך

 רעננה, 88 היובל :דין-מען להמצאת כתבי בי
  ישראלית :נתינות

 .כספיים דוחות לבחינת והועדה ביקורת ועדת, תגמול ועדת :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :או של בעל עניין בהקשורה של החברה 

 לביטוח חברה בהראלמנהל יחידת נכסים , בחברה דירקטור
 .מ"בע

 85.18.8010 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
 בקורת מוסמך; אילן בר אוניברסיטת סוציולוגיה בוגר :השכלה

 .חיפה אוניברסיטת ציבורית
 לא :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

ם האחרונות ופירוט תאגידים עיסוק בחמש השני
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

 חטיבת מנהל, וכן בחברה עניין בבעל שממלא תפקיד ורא
 דירקטור, גרמניה אפיל "מנכ, מ"בע אחזקות מנרב נכסים
בבית אייבקס , מ"בע ואחזקה ניהול שהם מסחרי במרכז

, מ"בילו סנטר בע ריט-באזו, מ"בע 88בקינגסווי , מ"בע
 1044בהראל מנהטן ברודווי , מ"בהראל בעם עולמו ניהול בע

 .מ"אש בע-בהר, מ"בע
 לא :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 פרופר  דן :שם
 1141100 :זהות תעודת
 84.4.1551 :לידה תאריך

 50510כפר שמריהו , 25 הזורע :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

, מ"בע מחזור בדנפרו ,מ"בטרא ביתא בע, בחברה דירקטור
, מ"בע תמר בפרו, מ"בע אריאלה בפרו, מ"בע ליאורה בפרו
, מ"בע השקעות בדנפרו, מ"בע דן בפרו, מ"בע גיא בפרו

 בטרה, מ"בע השקעות בסופרו, מ"בע טכנולוגיות בדנפרו
 .מ"בע בפרופר, מ"בע גמא בטרה, מ"בע אלפא

 1.8.8011 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
 הטכניון -כימאי מהנדס :השכלה

 כן :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית



 

 4   - ו

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

. ישראל בבנק המנהלית המועצהר "ויו אסם קבוצתר "יו
 פוינטק 'צו מ"בע טבע, מ"השקעות בע אסם: ב דירקטור

פירוט בתפקידים שממלא בחברה ובחברות  ראו, בנוסף. מ"בע
 .קשורות של החברה או של בעל עניין בה לעיל

 .בחברה השליטה ומבעלי דירקטור, פרופר גד של אחיו :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

  הושע גרינפלד :שם
 050118181 :זהות תעודת
 40.5.1520 :לידה תאריך

 05925תל אביב , 11שדרות בן גוריון  :דין-מען להמצאת כתבי בי
 יתישראל :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 ,דירקטור בחברה
 מ"מנהל השקעות ופיתוח עסקי בקבוצת פליינג קרגו בע

 1.2.8015 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
, האוניברסיטה העברית בירושלים -תואר ראשון בכלכלה :השכלה

 -בהתמחות מימון ובנקאות מוסמך מנהל עסקים
 .בירושלים האוניברסיטה העברית

 כן :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
ל "ן חו"מנהל השקעות נדל -(כלל ניהול פיננסים)ף .נ.כ

 .ן"ואנליסט תחום נדל
 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 גזית  רינת :שם
 085551082 :זהות תעודת
 81.1.1505 :לידה תאריך

 אביב-תל, 10 משה בני :דין-מען להמצאת כתבי בי
 יתישראל :נתינות

אשראי  ועדת, כספייםהועדה לבחינת דוחות , ביקורת ועדת :חברות בועדות דירקטוריון
 וועדת תגמול

 כן :צ"דח
בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה

 :של בעל עניין בהקשורה של החברה או 
 חיצונית דירקטורית

 88.8.8018 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור
 -ראשון במדעי המדינה סוציולוגיה ואנתרופולוגיה תואר :השכלה

מאוניברסיטת  -אוניברסיטת חיפה ותואר שני במנהל עסקים
 . ש רקאנטי"בית הספר למנהל עסקים ע, תל אביב

 כן :ופיננסיתדירקטור בעל מיומנות חשבונאית 
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
 ,לית בכירה למיזוגים ורכישות"סמנכ -מגל מערכות ביטחון

GP Minerals - טבע באוצרות השקעות תחום מנהלת 
 מקבוצת ובינוי שיכון ורכישות מיזוגים מנהלת, ואנרגיה
 .אריסון

 שירותי אקסלנס, מ"בע השקעות אקסלנס: ב דירקטורית
לפיתוח קיסריה על שם  החברה, מ"מדיקל בע אליום, בורסה

 הברון שם על קיסריה לנכסים החברה ,הברון רוטשילד
 .ן"וסקורפיו נדל רוטשילד

 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

 הרמן איתמר :שם
 098855114 :זהות תעודת
 80.8.1595 :לידה תאריך

 השרון רמת, 40 שלום בן :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראל :נתינות

 תגמול וועדת כספיים דוחות לבחינת הועדה ,ביקורת ועדת :חברות בועדות דירקטוריון
 כן :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 חיצוני דירקטור

 88.8.8018 :כדירקטורתאריך תחילת כהונה 
 .ד"עו, אוניברסיטת תל אביב -במשפטים בוגר :השכלה

 כן :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
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עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

ר הוועד המארגן של "יו/ל"מנכ, פעיל בעסקים שונים שותף
 .מפעלי דפוס ברופוליטפיתוח עסקים חדשים , 12-המכביה ה

סמארט , מ"איתמר הרמן ייעוץ והשקעות בע: ב דירקטור
, מ"בע טלכלל, מ"בע נאמנויות קסלמן, מ"ברסט פידינג בע

הזזת הרים ,מ"בי מי בע, מ"סחר בע דיירקט, מ"טלמסר בע
 .מ"מ וכפר המכביה בע"עידוד בע, מ"בע

 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 חליפים יםדירקטור

 ארדמן( אליק) אליעזר :שם
 90000152 :זהות תעודת
 85.9.1591 :לידה תאריך

 אביב תל, 1אליהו מיפררה  :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת ,תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 חממה למאיר חליף דירקטור

 89.4.8015 :תאריך תחילת כהונה כדירקטור חליף
 תיכונית :השכלה

 לא :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
 חקלאות חממה בחברת מנהל

בחן השקד , מ"בחממה חקלאות בע, מ"דירקטור בשקדמה בע
 .מ"בחממית בע, מ"באחים חממה בע, מ"בע

 אחיםממניות  9% -בעלה של תמר ארדמן המחזיקה ב. כן :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 .בחברה השליטה מבעלי, מ"בע' ושות חממה

 

 גיא חזק :שם
 095015050 :זהות תעודת
 81.2.1509 :לידה תאריך

 זיכרון יעקב, 1דרור  :דין-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית :נתינות

 לא :חברות בועדות דירקטוריון
 לא :צ"דח

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 דירקטור חליף לדן לרר

 40.11.8019 :חליףתאריך תחילת כהונה כדירקטור 
 קורסבוגר . הטכניון, מוסמך למדעים בהנדסה חקלאית :השכלה

 (. א"ת' אוני)דירקטורים וקורס ניתוח דוחות כספיים בלהב 
 לא :דירקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

ל בחברת "מ וסמנכ"רגו נכסים בעק-מנהל בחברת פליינג
 מ"ן בע"אלייד נדל

 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 (שאינם דירקטורים) נושאי משרה בחברה .1.6

 זיו  עופר :שם
 98801410 :זהות תעודת
 40.5.1594 :לידה תאריך
 1.0.8005 :כהונה תחילת תאריך

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :החברה או של בעל עניין בהקשורה של 

ב .א במאי, מ"השקעות בע זיויאל: ב דירקטור, החברהל "מנכ
 AV Szafarnia Sp. z o. o ,AV Management, מ"בען "נדל

Sp. z o. o ,AV Chmielna Sp. z o. o. 
 .הטכניון, אזרחית הנדסה ניהול בוגר :השכלה

עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 
 :בהם משמש כדירקטור נוספים

 דלקל "למנכ משנה, בחברה דירקטור, החברהל "למנכ משנה
 .מ"בען "נדל דלק של בנות בחברות דירקטור, מ"בען "נדל

 .מ"ן בע"נדל. ב.מ ובמאי א"דירקטור בזיויאל השקעות בע
 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
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 בוריס ברקאי :שם
 10292589 :זהות תעודת
 40.10.1510 :לידה תאריך
 11.4.8002 :כהונה תחילת תאריך

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 AV -ב ,מ"ן בע"נדל. ב.במאי א דירקטור, ל כספים"סמנכ

Szafarnia Sp. z o. o ,ב- AV Management Sp. z o. o ,ב- 
AV Chmielna Sp. z o. o 

 המכללה למנהל  –בוגר מנהל עסקים , ח"רו :השכלה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
מנהל , מנהל ביקורת בסומך חייקין, ויתניה כספיםל "סמנכ

 .כספים בקבוצת אודר
 

 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

 אורליצקי  עופר :שם
 095900898 :זהות תעודת
 19.10.1590 :לידה תאריך
 11.8.8018 :כהונה תחילת תאריך

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 פנים מבקר

אוניברסיטת  –במנהל עסקים MBAוחשבונאות  כלכלהב BA :השכלה
 .ח"רו ,אביב-תל

תאגידים עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט 
 :נוספים בהם משמש כדירקטור

 .ח"רו', ושות אוליצקי ליאון במשרד בכיר שותף

 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
 

 אלדו  דניסה :שם
 484490122 :זהות תעודת
 10.0.1512 :לידה תאריך
 2.8.8018 :כהונה תחילת תאריך

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :החברה או של בעל עניין בהקשורה של 

 חשבת

 .ח"רו, אביב-אוניברסיטת תל –חשבונאות  בוגרת :השכלה
עיסוק בחמש השנים האחרונות ופירוט תאגידים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
 בויתניה חשבת

 .קסירר את גבאי פורר קוסטח "רו במשרד מבקרתח "רו
 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 

 בר-פרדר נירה :שם
 99555501 :זהות תעודת
 2.2.1595 :לידה תאריך
 89.4.8015 :כהונה תחילת תאריך

בחברה , בחברה בת, תפקיד שממלא בחברה
 :קשורה של החברה או של בעל עניין בה

 .חברה ומזכירת משפטית יועצת

 ד"עו, אביב תל אוניברסיטת, משפטים בוגרת :השכלה
האחרונות ופירוט תאגידים עיסוק בחמש השנים 

 :נוספים בהם משמש כדירקטור
 .פרטית בחברה שיווק מנהלת

 אין :קירבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה

 לדירקטוריוןהוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות  עיקרי .1.6

ההתאגדות של החברה כפי לפרטים בדבר הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה ראו נוסח תקנון 

אשר מובא בתשקיף זה על דרך , (8019-01-020540: אסמכתא' מס) 8019ביולי  40שפורסם על ידי החברה ביום 

 .ההפניה

 .   לתשקיף זה 5לפרטים אודות הסדרים הקבועים בתקנון החברה ביחס להוראות מסוימות בחוק החברות ראו פרק 



 

 7   - ו

 בחברה וביטוח שיפוי, פטור הסדרי .1.6

' ד בחלק 88בחברה ראו תקנה הפטור והשיפוי החלים על נושאי המשרה והדירקטורים , רטים אודות הסדרי הביטוחלפ

( 8019-01-002551: אסמכתא' סמ) 8019במרץ  41ביום  על ידי החברה פורסםש, 8015דוח התקופתי של החברה לשנת ל

-8019-01: אסמכתא' מס) 8019 יוניב 40ביום  החברהשפורסם על ידי , תשקיף להשלמהב 1.9 -ו 1.5סעיפים וכן ראו 

 .אשר כלולים בתשקיף זה על דרך ההפניה, (001042

 פרטים נוספים .1.6

 משרדה הרשום של החברה .1.6.6

 .אביב תל, 5 ולנברג ראול' רח

 עורכי הדין של החברה להנפקה .1.6.6

 .תל אביב, (עגול בניין) 1עורכי דין ממרכז עזריאלי ', גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס

 רואי החשבון של החברה  .1.6.6

 . תל אביב 4עמינדב ' מרחחשבון  רואיגבאי את קסירר , פורר, קוסט



 

 1   - ז

 בחברהונושאי משרה בכירה בעלי עניין  - 7פרק 

 עניין ולבעלי משרה לנושאי תגמולים .1.7

 של החברה מיוםדוח מיידי ראו לפרטים בדבר מדיניות התגמול , קיימת מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .1.7.7

נושאי משרה בכירים  5מכהנים  בחברה, נכון למועד תשקיף זה(. 4102-10-141010: אסמכתא' מס) 41.0.02

 3.2.3סעיפים  וראל הכספים "ל החברה וסמנכ"מנכלתיאור ההסכמים בין החברה לבין  .מלבד הדירקטורים

בתשקיף זה על הכלול , 4102של החברה לשנת ( פרק תיאור עסקי התאגיד)התקופתי לדוח ' חלק אל 3.2.2 -ו

ר "יו, לתיאור ההסכם בין החברה לבין מר אהוד סמסונוב. (4105-10-194260 :אסמכתא' מס)דרך ההפניה 

של החברה לשנת  (פרק תיאור עסקי התאגיד) התקופתילדוח ' א חלקל 3.2.4סעיף  סעיףראו , הדירקטוריון

 31ביום  למה שפורסם על ידי החברהלתשקיף להש 4.3.4 וכן סעיף  (4105-10-194260: אסמכתא' מס) 4102

 . בתשקיף זה על דרך ההפניה יםהכלול, (4105-10-190134: אסמכתא' מס) 4105ביוני 

 ואישור 4105במרס  45 ביוםשהתקבל לכך אישור ועדת התגמול של החברה  לאחר, 4105באפריל  02ביום  .1.7.7

ר "יואת שכרם של  להעלות, החברה של הכללית האסיפה החליטה, 4105 במרס 31 מיום החברה דירקטוריון

מר בוריס  -ל הכספים של החברה"מר עופר זיו וסמנכ-ל החברה"מנכ, מר אהוד סמסונוב -דירקטוריון החברה

, ח ברוטו לחודש"ש 20,451 -ח ו"ש 94,451, ח"ש 044,451 סך של עליעמוד  ששכרםבאופן  ,5%-ברקאי ב

מענק , קרי, משכורות ברוטו 4.4מענקים שנתיים בסך של לאשר להם  וכן ,4105החל מחודש אפריל  -בהתאמה

דוח ראו לפרטים נוספים בדבר החלטות אלו  .בהתאמה ,ח"ש 049,111-ח ו"ש 044,111, ח"ש 340,111 סךב

 (.4105-10-190140: אסמכתא' מס) 31.13.05מיידי של החברה מיום 

 ,ר פעיל"ר הדירקטוריון המכהן כיו"וליו למר חנן ברטל, למעט לדירקטורים החיצוניים, בחברה לדירקטורים .1.7.7

, לפרטים אודות הגמול המשולם למר חנן ברטל המכהן .לא משולמים תגמולים כלשהם בגין כהונתם בחברה

לתשקיף  4.0.5ראו סעיף , לדירקטורים החיצונייםהגמול המשולם כדירקטור בועדת תגמול ו, בין היתר

הכלול בתשקיף זה , (4105-10-190134: אסמכתא' מס) 4105ביוני  31להשלמה שפורסם על ידי החברה ביום 

 .על דרך ההפניה

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  שניתנו תגמוליםהלפרטים בדבר  .1.7.7

על ידי החברה או על , בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, ההבכירה בחברה או בתאגיד בשליטת

 4105ביוני  31לתשקיף להשלמה שפורסם על ידי החברה ביום  4.0.3סעיף  ורא, 4102 -ו 4103ר בשנים ידי אח

 .הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה, (4105-10-190134: אסמכתא' מס)

שניתנו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה פירוט בדבר תגמולים להלן  .1.7.7

על ידי החברה או , בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, בתאגיד בשליטתה הבכירה בחברה או

 : (ח"באלפי ש) 31.6.4105חודשים שנסתיימה ביום  תשעהשל  לתקופה, על ידי אחר

 אחרים מוליםתג תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 כ"סה
 תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
 החזקה
בהון 

 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית חשבות עמלה ייעוץ

דמי 
 אחר שכירות

אהוד 
 סמסונוב

ר "יו
דירקטוריון 

 פעיל
 -כ 05%

9.39% 
0,544 340 - - - - - - - - 0,455 

 0,106 - - - - - - - - 044 460 - 011% ל"מנכ עופר זיו
בוריס 
 ברקאי

ל "סמנכ
 כספים

011% - 959 049 - - - - - - - - 434 

דניסה 
 1אלדו

 490 - - - - - - - - 91 410 - 011% חשבת

נירה 
 2בר-פרדר

יועצת 
 משפטית

011% - 405 40 - - - - - - - - 469 

                                                      
-4105: אסמכתא' מס) 4102לשנת תקופתי הלדוח ' לפרק א 3.2.5ראה סעיף  אלדו דניסה' גב בדבר הסכם העסקתה של לפרטים  1

10-194260). 
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 (אשר לא נמנו עם חמשת מקבלי התגמולים הנזכרים לעיל ) פירוט בדבר תגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברהל .1.7.7

בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים , 4102 -ו 4103בשנים  בשליטתהעל ידי תאגיד על ידי החברה או 

מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם -בין אם מתקיימים יחסי עובד, בחברה או בתאגיד בשליטתה

' מס) 4105ביוני  31לתשקיף להשלמה שפורסם על ידי החברה ביום  4.0.2סעיף  ורא,  נושאי משרה בכירה

 .הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה, (4105-10-190134 :אסמכתא

משת מקבלי התגמולים הנזכרים אשר לא נמנו עם ח)להלן פירוט בדבר תגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה   .1.7.1

בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקידים בחברה או בתאגיד , על ידי החברה או על ידי תאגיד( לעיל

, מעביד ובין אם לאו ואף אם בעלי העניין אינם נושאי משרה בכירה-בין אם מתקיימים יחסי עובד, בשליטתה

 :(ח"באלפי ש) 31.6.4105לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום 

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 כ"סה
 תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
 החזקה
בהון 

 התאגיד

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 עמלה ייעוץ

חשבות 
 ריבית ש"והנהח

דמי 
 שכירות

אחר 
(1) 

אס .י'ג.אס
חברה 
לבניין 

 3מ"בע

בעל 
 עניין

- 04.90%4 - - - 2,601 - - 203 - - - 5,223 

רונימור 
שירותי 

ניהול 
 5מ"בע

בעל 
 - - - - - - - - - - - 04.90% - עניין

 על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ניירות ערך חזקת ה .1.7

נכון למועד טיוטת התשקיף אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה  לפרטים

 .לעיל 3.3ראו סעיף , זהחודשים למועד  04-ולתאריך שקדם ב

 בעלי שליטה עסקאות .1.7

אשר , (מידייםלתקנות דוחות תקופתיים ו 44כאמור בתקנה ) בחברה השליטה בעלי עסקאות אודות לפרטים .1.7.7

ראו , התאגיד התקשר בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף

, (4105-10-190134: אסמכתא' מס) 4105ביוני  31החברה ביום לתשקיף להשלמה שפורסם על ידי  4.3סעיף 

  .הכלול בתשקיף זה על דרך ההפניה

 , הועברו( "זיויאל")מ "ל בחברת זויואל השקעות בע"יע זחזקותיו של עמוס שמה למיטב ידיעת החברה כי, יצוין .1.7.7

 ל"תחייבויותיו וזכויותיו של עמוס זבאופן שה, בחלקים שווים ,ירון שמיע וגל אלי שמיע  -לבניו , על פי צו ירושה

 4105ביוני  31לתשקיף להשלמה שפורסם על ידי החברה ביום  4.3.01בסעיף  כמתואר ,  בקשר עם חברת זיויאל

 . ממשיכות לחול לגבי יורשיו, הפניהזה על דרך הכלול בתשקיף ו( 4105-10-190134: אסמכתא' מס)

 

 

                                                      
: אסמכתא' מס) 4102לשנת תקופתי הלדוח ' א לפרק 3.2.9בר ראה סעיף -פרדרנירה ' גבבדבר הסכם העסקתה של  לפרטים    2

4105-10-194260). 
-המחזיק ב, מבעלי השליטה בחברה -(51%) אהוד סמסונוב מרבבעלות ובניהול  הינה חברה פרטית SGS, למיטב ידיעת החברה  3

SGS דירקטור בחברה ובנו של מר עמוס  -(4%) ירון שמיעמר , חברה פרטית בבעלותו המלאה, מ"באמצעות חברת אספטל בע
ירון מר : הנמצאת בבעלות משפחת שמיע כדלהלן, מבעלות השליטה בחברה חברת פרטית -(24%) מ"חברת ירונגל בעו ל"ז שמיע
ח דמי "אלפי ש 4,262סך של  SGS-נרשמו בגין דמי ניהול ל 4102 בשנת .(01%)ציפורה שמיע , (23%)אלי שמיע -גל, (20%) שמיע

לדוחות הכספיים של  40לפרטים נוספים ראו ביאור  .ח"אלפי ש 9,650ניהול ושולם על ידי החברה וחברות המחוזקות סך של 
ח ושולם על ידי החברה וחברות מוחזקות "אלפי ש 4,434בסך של  SGS -נרשמו בגין דמי ניהול ל 4103 בשנת .4102החברה בשנת 

  .4103לדוחות הכספיים של החברה לשנת  40לפרטים נוספים ראה באור . ₪אלפי  6,423שלה סך של 
 .מ"אס חברה לבניין בע.י'ג.בחברת אסמחזיקים ה סמסונובואהוד מ "בע חברת ירונגל  4
מבעלי השליטה , (21%)בשליטת מר אהוד סמסונוב  מ הינה חברה פרטית"רונימור ניהול נכסים בע, למיטב ידיעת החברה  5

 . שמיע אחיו של מר ירון שמיע( 31%)אלי -ומר גל ,דירקטור בחברה, (31%)מר ירון שמיע , בחברה



 

 1-ח

 דוחות כספיים - 8פרק 

 של הפניה ךדרבתשקיף בהדוחות הכספיים הנכללים  .1.8

ב לתקנות פרטי 60בהתאם לתקנה , הדוחות הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה .1.8.8

 :הינם, תשקיף

 צורפו, אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה 2014, בדצמבר 31דוחות כספיים מאוחדים ליום  .1.8.8.8

 2015, במרס 31אשר פורסמו ביום  2014, בדצמבר 31לדוח התקופתי לתקופה המסתיימת ביום 

 (."הדוח התקופתי": להלן( )2015-01-068497: מס׳ אסמכתא)

 ,בדצמבר 31נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום  .1.8.8.8

 1970 -התש׳׳ל, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ג׳ לתקנות ניירות ערך 9בהתאם לתקנה  2014

 .לדוח התקופתי ומצורפים אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה, ("תקנות הדוחות": להלן)

בתשקיף זה בדרך של  הנכלל, של חברת זיויאל השקעות בע׳׳מ 2014, בדצמבר 31דוח כספי ליום  .1.8.8.8

 .ומצורף לדוח התקופתי הפניה

בדרך של הנכלל בתשקיף זה , של חברת רוני דו השקעות בע׳׳מ 2014, בדצמבר 31דוח כספי ליום  .1.8.8.8

 .ומצורף לדוח התקופתי הפניה

אשר נכללים בתשקיף בדרך של  2015, ספטמברב 03דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  .1.8.8.8

אשר  2015, ספטמברב 30צורפו לדוח הביניים התקופתי לתקופה המסתיימת ביום  ,הפניה

דוח הביניים ":להלן( )5312-31-116861 :מס׳ אסמכתא) 2015, נובמברב 03פורסמו ביום 

 (."יהתקופת

: אסמכתא' מס) 5312בדצמבר  12אשר פורסם ביום , הדוח המשלים לדוח הביניים התקופתי .1.8.8.8

: אסמכתא' מס) 5311בינואר  2אשר פורסם ביום , והדוח המתקן לדוח זה ( 5312-31-116861

5311-31-330510.) 

 03נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום  .1.8.8.8

, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ד׳ לתקנות ניירות ערך 38בהתאם לתקנה  ,2015 ספטמברב

לדוח  ומצורפים אשר נכללים בתשקיף בדרך של הפניה, ("תקנות הדוחות": להלן) 1970 -התש׳׳ל

 .הביניים התקופתי

הנכלל בתשקיף זה בדרך , של חברת זיויאל השקעות בע׳׳מ ,2015 ספטמברב 03דוח כספי ליום  .1.8.8.1

 .ם התקופתילדוח הביניי ומצורף של הפניה

הנכלל בתשקיף זה בדרך , של חברת רוני דו השקעות בע׳׳מ 2015, ספטמברב 03דוח כספי ליום  .1.8.8.8

 .לדוח הביניים התקופתי ומצורף של הפניה

 דוח אירועים  .1.8

מבנה  -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף)א לתקנות ניירות ערך 21דוח אירועים כהגדרתו בתקנה ' א נספחב כ"מצ

 .1111-ט"התשכ, (וצורה

 

 י הסכמהבמכת .1.8

את דוחות רואה , לרבות בדרך של הפניה, לכלול בתשקיף, מכתבי הסכמה של רואי החשבון של החברה 'ב נספחכב "מצ

 .לעיל 8.1לכל אחד מהדוחות המפורטים בסעיף , לפי העניין, החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה



   

 

 מ"ויתניה בע

 דוח אירועים

מבנה -פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף)א לתקנות ניירות ערך 65דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 

 "(:תקנות פרטי תשקיף: "להלן) 9151-ט"התשכ( וצורה

 

מדף  תשקיף ועד למועד 5096ספטמבר ב 30בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 

 יםלמעט האירוע, לתקנות פרטי תשקיף( ג)א65בתקנה רתם מהותיים כהגדחלו אירועים לא ,  הז

 :כדלקמן

 

, בדצמבר 39לדוח התקופתי לתקופה המסתיימת ביום ( 5)'ג53בביאור בהמשך לאמור  .9

תביעה ה, (5096-09-0540210אסמכתא ' מס) 5096, במרס 39ביום  םאשר פורס 5092

שנתן בעבר שירותים משפטיים ', ידי צד גח שהוגשה על "מיליון ש 5.1משפטית בסך של ה

 .בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו על ידי 5096בדצמבר  55  נדחתה ביום, לחברה

 5092, בדצמבר 39ביום לדוח התקופתי לתקופה המסתיימת ' ה94בהמשך לאמור בביאור  .5

הודיעה חברת  ,(5096-09-0540210אסמכתא ' מס) 5096, במרס 39אשר פורסם ביום 

אשר , שבמחזור' ג -ו' על העלאת הדירוג של סדרות ב 5096, בדצמבר 29דרוג ביום מי

כתוצאה מהעלאת הדירוג . עם אופק יציב A2לדירוג  A3מדירוג , הונפקו על ידי החברה

 (.0%במקום ) 5.06%תהיה ' ח  סדרה ג"על אג הכאמור לעיל הריבית השנתית הנקוב

 ,כבוד רבב

________________     ____________________  

 אהוד סמסונוב, ר הדירקטוריון"יו     עופר זיו, ל החברה"מנכ

 

 

 71.17.6172: תאריך



 

 

 

 

 
 6172, בינואר 71 :תאריך

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 מ"ויתניה בע
 4ראול ולנברג כתובת 

 אביב -תל 

 .נ.א.ג

 מ"ויתניה בעשל  מדףתשקיף  :הנדון

              2016 ,בינואר 81 מיום            

 
שבנדון  מדףהשקיף תב( לרבות בדרך של הפניה)הכללה להננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

 :  של הדוחות שלנו המפורטים להלן
 

על הדוחות הכספיים מאוחדים  2015 במרס 03דוח רואה החשבון המבקר מיום  .8

מהשנים שהסתיימו ולכל אחת  2013 -ו 2014בדצמבר  08של החברה לימים 

 .4384 -ו 4380, 4384בדצמבר  08בימים 

לתקנות ' ג9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  .4

 לימים החברה של המידע הכספי הנפרד על 4382 במרס 03מיום , ניירות ערך

 בדצמבר 08 בימים שהסתיימו מהשנים אחת ולכל 4380 -ו 4384 בדצמבר 08

 .4384 -ו 4380 ,4384

של החברה על מידע כספי תמציתי מאוחד  2015 בנובמבר 03דוח סקירה מיום  .0

 ושלושה חודשים שהסתיימתשעה ושל  ותולתקופ 2015 בספטמבר 03ליום 

 .באותו תאריך

לתקנות ' ד01ניים הנפרד לפי תקנה ימיוחד לסקירת המידע הכספי הב דוח .4

 החברה של הנפרד תמציתי כספי מידע על 4382 בנובמבר 03 מיום ,ניירות ערך

 ושהסתיימ חודשים שלושהתשעה ו של ותולתקופ 4382 בספטמבר 03 ליום

 .תאריך באותו
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 הדירקטוריון של
 מ"ויתניה בע

 4ראול ולנברג כתובת 
 אביב -תל 
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 מ"ויתניה בעשל  מדףתשקיף  :הנדון

             2016 ,בינואר 81יום מ                 

 
שבנדון  מדףהשקיף תב( לרבות בדרך של הפניה)הכללה להננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

 :  של הדוחות שלנו המפורטים להלן
 

 רוני דועל הדוחות הכספיים של  2015 במרס 9דוח רואה החשבון המבקר מיום  .8

מהשנים ולכל אחת  2013 -ו 2014בדצמבר  18לימים מ "השקעות בע

 .אותם תאריכיםשהסתיימו ב

 זיויאל של הכספיים הדוחות על 2182 במרס 9 מיום המבקר החשבון רואהדוח  .2

 מהשנים אחת ולכל 2181 -ו 2184 בדצמבר 18 לימיםמ "השקעות בע

 .באותם תאריכים שהסתיימו

רוני דו השקעות של על מידע כספי תמציתי  2015 בנובמבר 9דוח סקירה מיום  .1

שלושה חודשים תשעה ושל  ותולתקופ 2015 בספטמבר 11ליום  מ"בע

 .באותו תאריך ושהסתיימ

 השקעות זיויאל של תמציתי כספי מידע על 2182 בנובמבר 9 מיום סקירה דוח .4

 חודשים שלושהתשעה ו של ותולתקופ 2182 בספטמבר 11 ליום מ"בע

 .תאריך באותו ושהסתיימ
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 6112  ,ינוארב 11 

 'ז41/66221   ח"דו

 לכבוד 

 חברת ויתניה

 "(החברה: "להלן)

 

 הסכמה להכללת חוות דעת בענין שומת זכויות במקרקעין: הנדון

 

 1841412מיום  תשקיף מדף של החברהל אנו נותנים בזאת הסכמתנו לצרף על דרך הפנייה

 : ת השווי כדלקמןואת הערכ

 

, ם בשימושי מסחריחלקים בלתי מסוימים בבניינ -קרקעין מלאהשומת מ, חוות דעת של מומחה

בית "תל אביב הידוע כ, איזור תעשייה רמת החייל, /61-1משרדים ומלון עסקים ברחוב הברזל 

אשר צורפה  /41.2.611למועד הקובע , /12.1.611שנחתמה בתאריך ', ב/6622141שמספרה " זיויאל

 והמובאת על דרך של הפניה /611פתי של החברה לשנת על דרך ההפניה לדוח המשלים לדוח התקו

   ל שמספרה"דעת לנכס הנ וכן חוות ,2.6112./6מיום  (6112-11-122861 :אסמכתא' מס)

אשר צורפה לדוחות הכספיים של  ,4142412למועד קובע  241412שנחתמה בתאריך ' א 64124412

 (.6112-11-118641: אסמכתא' מס) 4142412החברה ליום 

 

חלקים בלתי מסויימים בזכות הבעלות ובזכות , שומת מקרקעין מלאה, וות דעת של מומחהח

אזור תעשיה , 11 -ו 8רחוב הסדנאות , "בית אמצור"חכירה מהוונת בבנין מסחר ומשרדים הידוע כ

אשר צורפה  ,4142412למועד קובע  4142412שנחתמה ביום ', א 64162412הרצליה פיתוח שמספרה 

 (.6112-11-128182: אסמכתא' מס) 4142412יים של החברה ליום לדוחות הכספ
 

 .1841412תשקיף מדף מיום באנו נותנים בזאת את הסכמתנו להכללת מכתב זה ,  בנוסף
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 "בית זיויאל"מכתב הסכמה לצירוף הערכת שווי לנכס ל נספח

 

 

 

 ועד ליום פרסום תשקיף, 6172ביוני  01, "בית זיויאל"ס כתאריך התוקף של הערכת השווי לנמאז 

 .יום 91 -קרי למעלה מ, ימים 791חלפו , המדף

 

העשויים , תאריך התוקף של הערכת שווי זולא חלו שינויים מהותיים לאחר , להערכת החברה

 .לשנות את מסקנות הערכת השווי

 

 .זה על דרך ההפניהמדף כלולה בתשקיף  6172ביוני  01לתאריך הערכת השווי 

 

 

 

       

 

 

 

 ,בכבוד רב

 מ"ויתניה בע

 



 22088יפו    -תל אביב    82שד'  ירושלים         הנדסה  ושמאות  מקרקעין   -יצחק  זרניצקי     
 8הכניסה: מרח' בני בתירא                 

I. ZARNITZKI Civil Engineering & R.E Appraising                  :00:4825230, פקס:  00:4825200טלפון 
 
 

 

 8310818082תאריך :          

 4220מספרנו:                          

 לכבוד:

 חברת ויתניה בע"מ

 )להלן: "החברה"(

 

 תשקיף מדףלהסכמה לצירוף הערכות שווי הנדון: 

, את 8210818082אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לצרף על דרך הפנייה, לתשקיף מדף של החברה מיום 

 :כדלקמןהערכות השווי 

ככל שהתשקיף יפורסם לצורך הנפקת אג"ח יש לצרף להערכות השווי  8318הערכות השווי נערכו לפי תקן 

 801גם הערכות שווי לפי תקן  8318לפי תקן 

  חוות דעת של מומחה, שומת מקרקעין מקיפה לשווי זכויות חכירה מהוונת לדורות בחלק מקומת

ב דבורה הנביאה פינת ראול וולנברג, תל אביב, הידוע קרקע מסחרית בתוספת זכויות בנייה ברחו

אשר , 0818818085, למועד הקובע 8810018084, שנחתמה בתאריך 4282כ"דבורה הנביאה" שמספרה 

)מס'  המובאת על דרך של הפניהו 8085צורפה לדוח המשלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 1 851218084מיום  (8084-08-044283 :אסמכתא

 נכס בהקמה בחטיבת קרקע בפינת הרחובות לה  –דעת של מומחה, שומת מקרקעין מקיפה  חוות

, שנחתמה בתאריך 4230החרש, תל אביב הידוע כפרויקט "לה גארדיה" שמספרה -גארדיה

, למועד הקובע 0010818084ונייר עמדה שנחתם ביום  0018818085, למועד הקובע 0010818084

והמובאים על דרך של  8085של החברה לשנת  המשלים לדוח התקופתי לדוח ושר צורפ, א0818818085

 8512180841מיום  (8084-08-044283)נס' אסמכתא:  הפניה

  שרדים ומסחר ברחוב "בית אמצור", בניין מ -חוות דעת של מומחה, שומת מקרקעין מקיפה

, למועד 8218818085, שנחתמה בתאריך 4220זור תעשייה הרצליה פיתוח, שמספרה , א80הסדנאות 

של החברה לשנת   לדוח המשלים לדוח התקופתי על דרך של הפניה , אשר צורפה0010018085הקובע 

 8512180841מיום  (8084-08-044283)מס' אסמכתא:  והמובאת על דרך של הפניה 8085

  זור התעשייה החדש באור יהודה נכס מקרקעין בא –חוות דעת של מומחה, שומת מקרקעין מקיפה

, למועד הקובע 8010018084, שנחתמה בתאריך 4220ידוע כפרויקט "טרמינל פארק", שמספרה ה

ה המובאת על דרך של הפניו 0818818085, אשר צורפה לדוחות הכספיים של החברה ליום 0818818085

 1 081018084( מיום 8084-08-022503 :)מס' אסמכתא

 

 82108180821ב זה בתשקיף מדף מיום בנוסף, אנו נותנים בזאת את הסכמתנו להכללת מכת

 

 :בברכה

 שמאי מקרקעין, יצחק זרניצקי   קרני גטריידה ,שמאי מקרקעין
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 :יםמכתב הסכמה לצירוף הערכות שווי לנכסנספח ל

 "פורד-בית מאזדה", "טרמינל פארק", "דבורה הנביאה"

 

 

 :כדלקמן עדכןלעניין הערכות השווי שבנדון הרינו ל

  ועד ליום , 6172 בדצמבר 17, "דבורה הנביאה"מאז תאריך התוקף של הערכת השווי לנכס

 .יום 01 -קרי למעלה מ, ימים 111חלפו , תשקיף המדףפרסום 

  ועד ליום , 6172 בדצמבר 17, "טרמינל פארק"מאז תאריך התוקף של הערכת השווי לנכס

 .יום 01 -קרי למעלה מ, ימים 111חלפו , תשקיף המדףפרסום 

  ועד , 6172 בדצמבר 17, "פורד-בית מאזדה"מאז תאריך התוקף של הערכת השווי לנכס

 .יום 01 -קרי למעלה מ, ימים 111חלפו , תשקיף המדףפרסום  ליום

 

העשויים , ות שווי אלולא חלו שינויים מהותיים לאחר תאריך התוקף של הערכ, להערכת החברה

 .ת השוויולשנות את מסקנות הערכ

 

 .יהיעל דרך הפנ זה מדף תשקיףכלולות ב 6172 בדצמבר 17 ךלתארית השווי והערכ

 

 

 

 

 

 ,בכבוד רב        

 מ"ויתניה בע        

      



 

 

  1- ט

 פרטים נוספים - 9פרק 

 חוות דעת עורך דין .1.9

  :החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה

 

  1016 ינוארב 11 ,אביב-תל
 לכבוד

 מ"בע ויתניה

 ,.נ.א.ג

 
 מ "בע ויתניה -81.8.1.81מיום  מדף תשקיף :הנדון

 ("המדף ףתשקי: "להלן )

 

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים י בהתאם לבקשתכם הרינו לחוות את דעתנו כ

 .ף המדףתשקיב

 .המדף תשקיףבאנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל 

 

 , בכבוד רב                    

 

 

  

 ד             "עו, סלמן מיכלד             "עו, הרמן ירון

 

 'גרינברג ושות, הלוי, חודק, קלינהנדלר, גרוס



 

 

  1- ט

 עיון במסמכים .1.9

וכן ממסמכי ההתאגדות של , המוזכרים בתשקיף זה, מהאישורים ומחוות הדעת, חות"מהדו, העתקים מתשקיף זה

בשעות העבודה , אביבתל , רמת החייל, 4ראול ולנברג ' עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה ברח, החברה

 כמו כן ניתן לעיין בתשקיף זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך בכתובת. הרגילות

http://www.magna.isa.gov.il בכתובתמ "בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט ובאתר 

http://maya.tase.co.il. 

 

 



 

 1 -י  

 חתימות – 01פרק 

 

   החברה

                 מ"ויתניה בע

  

 הדירקטורים

   אהוד סמסונוב

    גד פרופר

   דן פרופר

   ירון שמיע

   גולדברג-כידון( מודי)מרדכי 

   הושע גרינפלד

   איתמר הרמן

   גזיתרינת 

   חנן ברטל

   אליעזר ארדמן

   גיא חזק
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