ארקו החזקות בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק מניות ,אגרות חוב ,אגרות חוב להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב רגילות של החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים ("ניירות
הערך") .הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 32א לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח"( 8691-חוק ניירות ערך") ,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 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ,כפי שיהיו באותה עת.
למועד התשקיף ,החברה הינה חברת החזקות העוסקת ,הן בעצמה והן באמצעות חברות מוחזקות שלה בתחומי הפעילות הבאים :תחומי הקמעונאות
והסיטונאות של  ,GPMתחום הפיננסים ותחום ליגד .פעילותה של החברה כרוכה בגורמי סיכון אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה
הכספיות של החברה ,ביניהם :סיכוני מקרו )8( :האטה כלכלית בשווקים בהם פועלת החברה עלולה להשפיע לרעה על רווחיות ופעילות החברה; ()3
עלייה בעלויות המימון או ירידה בזמינות המימון; ( )2חשיפה לשינויים בשערי המטבע ,שערי הריבית והמדדים .סיכונים ענפיים )8( :חדלות פירעון של
לווים בתחום הפיננסים; ( )3שחיקת רווחיות ותשואה בתחום הפיננסים .סיכונים ייחודיים לחברה )8( :חשיפה מטבעית ,מדדית ותזרימית; ( )3תלות
במר אריה קוטלר ,יו" ר הדירקטוריון ומנהלה הכללי של החברה ,ומבעלי השליטה בחברה .לפרטים בדבר גורמי סיכון בתחומי הקמעונאות והסיטונאות
של  GPMותחום ליגד ראה סעיפים  9.83ו 6.89-לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,3189אשר פורסם על ידי החברה ביום  28במרץ ( 3182מס'
אסמכתא ,)3182-18-161199 :הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת  .)"4102לפרטים נוספים בדבר גורמי הסיכון של הקבוצה
בכללותה ראה סעיף  81לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת .3189
אגרות החוב (סדרה ב') של החברה מובטחות בשעבודים ,כמפורט בבאור .6ב )8(.לדוחות הכספיים של החברה לשנת  3189המצורפים לתשקיף על דרך
ההפניה .לפרטים בדבר הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') ראה סעיף  2.8לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת  ,3189דוח הצעת המדף שפרסמה
החברה ביום  31בפברואר ( 3188מס' אסמכתא ,)3188-18-199812 :תיקון מיום  3ביולי ( 3183מס' אסמכתא )3183-18-869263 :ותוספת מיום 21
בדצמבר ( 3183מס' אסמכתא( )3183-18-239136 :להלן כולם יחד" :שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב')").
אגרות החוב (סדרה ח') של החברה מובטחות בשעבודים כמפורט בסעיף  2.3.9לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת  3189ובבאור .6ג .לדוחות הכספיים של
החברה לשנת  3189המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה .לפרטים בדבר הוראות שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') ראה דוח הצעת המדף שפרסמה
החברה ביום  6בנובמבר ( 3189מס' אסמכתא"( )3189-18-861921 :שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח')") .לפרטים אודות אמות מידה פיננסיות בהן
התחייבה החברה לעמוד בקשר עם אגרות החוב (סדרה ח') ראה באור .6ג )3(.לדוחות הכספיים של החברה לשנת  3189ובאור .2ב לדוחות הכספיים
התמציתיים מאוחדים ביניים של החברה ליום  21בספטמבר  ,3182המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה.
בכל מקרה בו תבקש החברה לבצע אחת מהפעולות הבאות( :א) הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ח'); ו/או (ב) הנפקת אגרות חוב מסדרות אחרות
שלהבטחתן תשועבדנה חלק מהמניות המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'); ו/או (ג) החלפת בטוחה חלקית; ו/או (ד) מכירת המניות
המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') ,כולן או חלקן; ו/או (ה) מכירת החזקותיה של איי.סי.אס סטורס בע"מ בArko Convenience -
( Stores LLCכולן או חלקן) ו/או מכירת החזקותיה של  Arko Convenience Stores LLCב( GPM Investments LLC-כולן או חלקן); ו/או (ו)
הנפקת ניירות הערך של  GPM Investments LLCלמסחר ,תידרש החברה לעמוד ביחס מסויים שנקבע בין שווי המניות המשועבדות ,כהגדרתן
בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') ,לבין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ח') ,והכל כמפורט בסעיף  6.6.6לשטר הנאמנות לאגרות
החוב (סדרה ח').
אגרות החוב (סדרה ב') ואגרות החוב (סדרה ח') ניתנות להעמדה לפירעון מיידי אך ורק במקרים ובאופן כמפורט בסעיף  1לשטר הנאמנות לאגרות החוב
(סדרה ב') ,ובמקרים ובאופן כמפורט בסעיף  88לתוספת הראשונה לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') ,בהתאמה .יובהר כי על פי תנאי שטר
הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ב') על תיקוניו ותוספותיו ,הנאמן אינו רשאי להעמיד את אגרות החוב (סדרה ב') לפרעון מיידי על דעת עצמו בלבד ,ועל פי
תנאי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ח') ,הנאמן יהיה רשאי להעמידן לפרעון מיידי ,בהתאם להוראות סעיף  89לתוספת הראשונה לשטר הנאמנות
לאגרות החוב (סדרה ח').
מר אריה קוטלר ,מבעלי השליטה בחברה ,מכהן נכון למועד תשקיף זה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה .לחברה תלות במר אריה קוטלר.
תקנון ההתאגדות של החברה כולל הוראות על-פי סעיפים  21ו 326-לחוק החברות ,התשנ"ט .8666-לפרטים ראה פרק  9ופרק  6לתשקיף.
לפרטים אודות התקשרויות של החברה עם בעלי עניין בה ,ראה פרק  1לתשקיף.
לפרטים אודות מגבלות החלות על החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראה באורים .6ב )8(.ו(.6-ג)(.)8(.ד) לדוחות הכספיים של החברה לשנת 3189
המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה.
עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו.www.maya.tase.co.il :
תאריך התשקיף 44 :בפברואר 4106

תוכן עניינים
פרק

סעיף

1

עמוד
מבוא

1.1

כללי

א1-

1.1

היתרים ואישורים

א1-

1.1

הון מניות ,קרנות ועודפים

א1-

1.1

תיאור אגרות החוב של החברה

א1-

2

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף

ב1-

3

הון החברה
1.1

נתונים על הון החברה

ג1-

1.1

החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה

ג1-

1.1

בעל השליטה בחברה

ג1-

1.1

מחירי המניות הרגילות הרשומות למסחר

ג1-

הזכויות הנלוות למניות החברה

4
1.1

הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה

ד1-

1.1

פירוט כללי של הוראות התקנון בקשר עם הזכויות הנלוות למניות
החברה

ד1-

1.1

הוראות נוספות מתקנון החברה

ד1-

5

תמורת ההנפקה

ה1-

6

תיאור עסקי התאגיד
1.1

כללי

ו1-

1.1
7

חברות בת של החברה וחברות קשורות

ו1-

ניהול החברה
1.1

דירקטוריון החברה

ז1-

1.1

נושאי משרה בכירה

ז1-

1.1

הוראות תקנות ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון
החברה לעניין מינוי דירקטורים ,כהונתם ואופן מילוי תפקידם

ז5-

1.1

פרטים נוספים

ז5-

בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה

8
1.1

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה

ח1-

1.1

עסקאות עם בעלי שליטה

ח1-

1.1

ביטוח ,פטור ושיפוי נושאי משרה

ח1-

1.1

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה

ח1-

דוחות כספיים

9
1.1

הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה

ט1-

1.1

מכתבי הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה ושל חברות
מוחזקות

ט1-

1.1

דוח אירועים

ט1-

נספח א'  -מכתב ההסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה
נספח ב'  -מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר של GPM
Investments LLC
נספח ג'  -מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר של ליגד
השקעות ובנין בע"מ

נספח ד' – דוח אירועים
פרטים נוספים

11
1..1

חוות דעת עורך דין

י1-

1..1

דמי עמילות והקצאת ניירות ערך

י1-

1..1

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים

י1-

1..1

הערכות שווי

י1-

1..5

עיון במסמכים

י1-

נספח א' – הסכמה להכללה בתשקיף של הערכות השווי הנכללות
בדוח לרבעון שלישי 2115
11

חתימות

יא1-

א1-

פרק  :0מבוא

בתשקיף זה להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 ארקו החזקות בע"מ."החברה"
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ."הבורסה"
התקופתי  -הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,4102שפורסם ביום  10במרץ ( 4102מס'
"הדוח
אסמכתא.)4102-10-171100 :
לשנת "4102
לרבעון  -הדוח הרבעוני של החברה ליום  11בספטמבר  ,4102שפורסם ביום  42בנובמבר
"הדוח
( 4102מס' אסמכתא.)4102-10-004242 :
שלישי "4102
 החברה והחברות המוחזקות שלה."הקבוצה"
 חוק החברות ,התשנ"ט.0222-"חוק החברות"
"חוק ניירות ערך"
"ליגד"

-

.GPM Investments LLC

"מועד התשקיף"

-

מועד פרסום התשקיף או מועד סמוך למועד פרסום התשקיף.

""GPM

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.0201-
ליגד השקעות ובנין בע"מ.

 1.1כללי
החברה התאגדה ביום  4במאי  1791כחברה פרטית בישראל על פי פקודת החברות ,התשמ"ג ,1791-תחת
השם אופנהיימר ממתקי ירושלים בע"מ .ביום  22באוקטובר  2111שונה שמה של החברה ללידר טק בע"מ,
וביום  29ביולי  2112שונה שמה לשמה הנוכחי .ביום  21במאי  1772הפכה החברה לחברה ציבורית .ביום זה
גם נרשמו ניירות הערך של החברה לראשונה בבורסה.
נכון למועד התשקיף ,החברה הינה חברת החזקות העוסקת ,הן בעצמה והן באמצעות חברות מוחזקות
שלה ,בתחומי הפעילות הבאים :תחומי הקמעונאות והסיטונאות של  ,GPMתחום הפיננסים ותחום ליגד.
לפרטים נוספים ראה פרק א' לדוח התקופתי לשנת .2114
 1.2היתרים ואישורים
1.2.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין להצעת ניירות
הערך המוצעים על-פי תשקיף מדף זה ,להנפקתם ולפרסום תשקיף זה .הצעת ניירות הערך אשר
אינם מוצעים במועד זה ,אלא במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 21א(ו) לחוק ניירות ערך
התשכ"ח"( 1729-חוק ניירות ערך") ,תיעשה על פי דוח הצעת המדף שבו יושלמו הפרטים
המיוחדים לאותה הצעה.
אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או
אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

1.2.2

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרשום בה למסחר מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב רגילות של החברה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים אשר יוצעו
בדוחות הצעת מדף ("ניירות הערך המוצעים").

א2-

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה או למהימנותם או
לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים על-פי
תשקיף זה או על המחיר שהם מוצעים בו.
מתן אישור עקרוני זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר ,והרישום למסחר
של ניירות הערך האמורים יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות הערך האמורים
למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף
של ניירות ערך) ,התשס"ו.2115-
אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הנ"ל למסחר על
פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו
הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על-פי
דוח הצעת המדף.
 1.1הון מניות ,קרנות ועודפים
1.1.1

1.1.2

הון המניות הרשום והמונפק של החברה (בכמות מניות) למועד התשקיף:
סוג המניות

הון מניות רשום

מניות רגילות בנות
 1.11ש"ח ע.נ .כ"א

5,115,152,991

הון מניות מונפק ונפרע

592,517,711

1

ההון של החברה ליום  11בספטמבר  ,2115על-פי דוחותיה הכספיים ,הינו כדלקמן (סכומים באלפי
ש"ח):
באלפי ש"ח
הון מניות

1

5,921

פרמיה על מניות

192,992

קרנות הון

24,792

יתרת הפסד

()51,979

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה

022,211

זכויות שאינן מקנות שליטה

125,191

סה"כ

412,110

נכון למועד התשקיף בוצעו המרות נוספות של אגרות חוב (סדרה ח') למניות אשר טרם דווחו בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,1791-כך שנכון למועד התשקיף עומד ההון המונפק של החברה על  592,592,195מניות.

א1-
 1.4תיאור אגרות החוב של החברה
לפרטים אודות סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושעדיין במחזור למועד התשקיף ראו סעיף  5לפרק
ב' לדוח התקופתי לשנת  2114וסעיף  5לדוח הדירקטוריון ליום  11בספטמבר  2115הכלולים בתשקיף זה על
דרך ההפניה כמפורט בפרק  2לתשקיף.
לפרטים בקשר עם הבטוחות לאגרות החוב (סדרה ב') ראו באור .7ב )1(.לדוחות הכספיים של החברה לשנת
 2114המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה .לפרטים בקשר עם הבטוחות לאגרות החוב (סדרה ח') ראו סעיף
 5.2.4לפרק ב' לדוח התקופתי לשנת  2114ובאור .7ג .לדוחות הכספיים של החברה לשנת  2114המצורפים
לתשקיף על דרך ההפניה.

ב1-

פרק  :2הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
בהתאם להוראות תקנה 52א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט"( 1191-תקנות פרטי תשקיף") ,הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת ניירות ערך,
הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי תשקיף ,יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על-פיו יוצעו ניירות ערך
לציבור ובו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך ,כפי שיהיו באותה עת ,ובהתאם לסוג
ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור.

ג1-

פרק  :3הון החברה
 .1.1נתונים על הון החברה
 .1.1.1הון המניות הרשום והמונפק נכון למועד פרסום התשקיף
 .1.1.1.1הון המניות הרשום של החברה הוא  11,111,151.11ש"ח ,מחולק ל 1,111,115,111-מניות
רגילות בנות  ...1ש"ח ע.נ .כל אחת.
 .1.1.1.5הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו  1,.51,.22.1.ש"ח ,מחולק ל1.5,1.2,21.-
מניות רגילות בנות  ...1ש"ח ע.נ .כל אחת.1
 .1.1.5השינויים שחלו בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף
בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף ,לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.
 .1.1.1שינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף
להלן פירוט שינויים אשר חלו בהון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים אשר קדמו למועד
התשקיף:
תאריך

2

סה"כ הון מונפק
ונפרע לאחר השינוי

התמורה
הכוללת
שנתקבלה
(ברוטו)

מהות השינוי

813,336,314
11.,111,021

- 01.1מיליון ש"ח

11.,11.,15.

--

11.,211,.5.

--

112,1.1,510

--

112,.1.,1..

--

112,211,1..

--

1..,.51,511

--

1..,151,25.

--

51.1..5.11

המרות 5..,111
ל 1.2,.12-מניות

ח')

1..,111,212

--

5..15.5.11

המרות  212,.11אגרות חוב (סדרה ח') ל-
 1,.11,111מניות
המרות  20,510אגרות חוב (סדרה ח') ל1.0,150-
מניות

1.1,121,11.

--

1.1,121,110

--

יתרה לדצמבר 2102
 55.1.5.11הקצאת  111,.20,..1מניות בעקבות ניצול זכויות
של בעלי מניות ,על פי דוח הצעת מדף מיום 1.
ביוני 5.11
 11.1.5.11המרת  5,122.11אגרות חוב (סדרה ח')
ל 5,151-מניות
 11.5.5.11המרת  510,0.2.11אגרות חוב (סדרה ח')
ל 51.,2..-מניות
 5..1.5.11המרת  105,110אגרות חוב (סדרה ח')
ל 11.,55.-מניות
 11.0.5.11המרת  110,011אגרות חוב (סדרה ח')
ל 111,115-מניות
 51.1.5.11המרות  1.5,121אגרות חוב (סדרה ח')
ל 111,...-מניות
 11.2.5.11המרות  1.,.1.אגרות חוב (סדרה ח')
ל 11,.01-מניות
 0.1..5.11המרות  2.,11.אגרות חוב (סדרה ח')
ל 22,011-מניות

11.15.5.11

1
2

אגרות

חוב

(סדרה

נכון למועד התשקיף בוצעו המרות נוספות של אגרות חוב (סדרה ח') למניות אשר טרם דווחו בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,121.-כך שנכון למועד התשקיף עומד ההון המונפק של החברה על  1.5,1.0,1.1מניות.
המועדים המצוינים בטבלה הנם מועדי הנפקת תעודות המניה בגין המרות אגרות החוב (סדרה ח').

ג5-
 11.1.5.10המרות  21,12.אגרות חוב (סדרה ח') ל1.1,111-
מניות
 11.1.5.10המרות של  115,1..אגרות חוב (סדרה ח') ל-
 ..1,211מניות
יתרה למועד התשקיף

1.1,1.1,221

--

1.5,1.2,21.

--

1.5,1.2,21.

--

 .1.1.1מניות שהוצעו על-פי תשקיף בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף
ביום  11באפריל  5.11פרסמה החברה תשקיף מדף ,במסגרתו הוצעו ,בדרך של הנפקת זכויות
באמצעות דוח הצעת מדף מיום  1.ביוני  ,5.11עד  111,121,12.מניות רגילות של החברה .בהתאם
לדוח הצעת המדף האמור ,מומשו על ידי בעלי המניות של החברה זכויות לרכישת  111,.20,..1מניות
בנות  ...1ש"ח ע.נ .כל אחת (אשר הוקצו ביום  55ביולי  ,5.11כמפורט בטבלה בסעיף  1.1.1לעיל).
 .1.5החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר ניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי העניין ונושאי משרה
בכירה בחברה ,בתאריך סמוך למועד התשקיף ראו דיווח מיידי מיום  1בנובמבר ( 5.11מספר אסמכתא:
 ,)5.11-.1-11110.אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.
 .1.1בעלי השליטה בחברה
למועד התשקיף ,בעלי השליטה בחברה הינם ה"ה אריה קוטלר ומוריס וילנר ,המחזיקים יחדיו ,במישרין
ובאמצעות תאגידים בשליטתם ,בכ 3.0.51%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה
בה (כ 0..1.%-בדילול מלא) .4לפרטים בדבר הסכם שליטה משותפת בחברה שנערך בשנת  5...בין בעלי
השליטה האמורים ראה סעיף  1.1לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  ,5.11הנכלל בתשקיף זה על-דרך ההפניה.
 .1.1מחירי המניות הרגילות הרשומות למסחר
להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך (באגורות) של מניות החברה החל מיום  1בינואר  5.11ועד סמוך למועד
התשקיף (בערכים נומינליים):5
תקופה

שער נמוך

שער גבוה
שער
110.1

תאריך
11.1.10

שער
1.0.1

תאריך
1.5.5.10

11.15.5.11 - 1.1.5.11

115.2.

51.15.5.11

11.2

11.15.5.11 - 1.1.5.11

11.0

2.11.5.11

15

,5..1.5.11
1.1.5.11
0.1..5.11

בתקופה החל מיום 1.1.5.10
ועד יום 1..5.5.10

נכון ליום  1.בפברואר  ,5.10סמוך למועד פרסום תשקיף זה ,היה שער הנעילה של מניית החברה בבורסה
 11....אגורות.

3

ללא השפעת המרות נוספות של אגרות חוב (סדרה ח') למניות אשר טרם דווחה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,התש"ל.121.-
4
נכון למועד התשקיף ,ה"ה קוטלר ווילנר מחזיקים יחדיו ,במישרין ו/או באמצעות תאגידים בשליטת כל אחד מהם ,בניירות ערך של
החברה ,בשיעורי החזקות כמפורט בסעיף  1.5לעיל ,כאשר הוראות הסכם השליטה המשותפת חלות גם על מלוא החזקותיהם,
במישרין ובאמצעות תאגידים בשליטתם ,בניירות הערך של החברה.
5
הנתונים לקוחים מאתר הבורסה ,שכתובתו  http://www.tase.co.il/והינם בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה ,פיצול,
איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות ,ככל שבוצעו כאלה בחברה.

ד1-

פרק  :4הזכויות הנלוות למניות החברה
 1.1הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך ההפניה לתקנון
החברה ,כפי שהוא בתוקף במועד התשקיף ,כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום ( 1.0..811מס'
אסמכתא"( ).811-81-.18822 :התקנון").
 1..פירוט כללי של הוראות התקנון בקשר עם הזכויות הנלוות למניות החברה
1...1

לפירוט הוראות התקנון בדבר התנאים והשיעורים להשתתפות בחלוקת דיבידנד ומניות הטבה ראו
תקנות  111-11.לתקנון.

1....

לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכויות להשתתפות בחלוקת רכוש החברה בעת פירוקה ראו תקנה
 111לתקנון.

1...1

לפירוט הוראות התקנון בדבר חילוט ושעבוד מניות ראו תקנות  13-.3לתקנון.

1...1

לפירוט הוראות התקנון בדבר הזכות למינוי דירקטורים ואופן מינוים ראו תקנות  11-1.לתקנון.

1...2

לפירוט הוראות התקנון בדבר כינוס אסיפות כלליות ,אופן כינוסן ,זכויות לקבלת הודעות על
אסיפות בעלי מניות בחברה לרבות זכות השתתפות והצבעה בהן ,המניין החוקי הדרוש בהן והרוב
הנדרש להחלטה בהן ויושב ראש האסיפה ראו תקנות  11-10ו 111-1.0-לתקנון.

1...3

לפירוט הוראות התקנון בדבר הגבלה על העברת מניות ראו תקנות 11-11א לתקנון.

1...1

לפירוט הוראות התקנון בדבר התנאים לשינוי הזכויות הנלוות למניות ראו תקנות  18-9לתקנון.

1...0

לפירוט הוראות התקנון בנוגע לתעודת מניה ושטר מניה ראו תקנות  19-12לתקנון.

 1.1הוראות נוספות מתקנון החברה
להלן יפורטו הסדרים כמפורט בתקנה (.3ד) לתקנות פרטי תשקיף שנקבעו בתקנון החברה לפי חוק החברות:
1.1.1

1.1..

נטילת סמכות הנתונה למנהל הכללי (סעיף  28לחוק החברות)
בתקנה (08יג) לתקנון נקבע כי דירקטוריון החברה רשאי ליטול את סמכויות המנהל הכללי ,לעניין
מסוים או לפרק זמן מסוים ,והכל על-פי שיקול דעת הדירקטוריון ,בהחלטה שתתקבל ברוב קולות
הדירקטורים.
מינוי דירקטורים (סעיף  29לחוק החברות)
בנוסף למינוי דירקטורים על-ידי האסיפה הכללית השנתית נקבע בתקנה  10לתקנון כי הדירקטוריון
יהיה רשאי למנות דירקטור לשם מילוי מקומו של דירקטור שכהונתו פקעה.

1.1.1

מניין חוקי ויושב ראש (סעיף  01לחוק החברות)
בתקנה  21לתקנון נקבע כי מניין חוקי באסיפות כלליות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על
ידי באי-כוח ,לפחות שני ( ).בעלי מניות המחזיקים ביחד שלושים וחמישה אחוזים ( )12%מכלל
קולות ההצבעה שבחברה .בתקנה  23לתקנון נקבע כי יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור שהוסמך
לכך על ידי הדירקטוריון יישב ראש בכל אסיפה כללית .אם אין יושב ראש או דירקטור מוסמך
כאמור או אם לא יהיה נוכח אחרי עבור חמש עשרה ( )12דקות מן השעה הקבועה לאסיפה ,או אם
הוא לא ירצה לשמש יושב ראש האסיפה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה
יושב-ראש האסיפה.

ד. -
1.1.1

קול נוסף ליו"ר הדירקטוריון (סעיף  181לחוק החברות)
בתקנה  98לתקנון נקבע כי לכל דירקטור יהיה קול אחד .בתקנה  91לתקנון נקבע כי בהיעדר יו"ר
הדירקטוריון לדירקטור שייבחר לכהן כיו"ר הישיבה לא יהיה קול נוסף או מכריע בהצבעות
הדירקטוריון.

1.1.2

פטור מאחריות (סעיף  .29לחוק החברות)
בתקנה  112לתקנון נקבעה הוראה בעניין פטור מאחריות בהתאם לסעיף  .29לחוק החברות.

1.1.3

מיזוג (סעיף  1.1לחוק החברות)
בתקנה  1.1לתקנון נקבע כי בכפוף להוראות חוק החברות ,טעון אישור מיזוג רוב קולות בעלי
המניות באסיפה הכללית.

ה1-

פרק  :5תמורת ההנפקה

במועד תשקיף מדף זה ,החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות
פרסום תשקיף המדף .בהתאם להוראות תקנה  25א)א) לתקנות פרטי תשקיף הפרטים הקבועים בפרק ו'
לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על-פיו
יוצעו ניירות הערך.
לפיכך ,אם יוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת מדף ,תמורת ניירות הערך
שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על פי החלטות הנהלת החברה כפי שיהיו מעת לעת .אם
יקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה ,הוא יפורט בדוח הצעת המדף,
לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

ו1-

פרק  :3תיאור עסקי התאגיד
1.1

כללי
1.1.1

לתיאור עסקי החברה ,ראו פרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,4112אשר פורסם על ידי
החברה ביום  11במרץ ( 4112מס' אסמכתא"( )4112-11-161111 :הדוח התקופתי לשנת )"4102
וכן הדוח הרבעוני של החברה ליום  11בספטמבר  4112אשר פורסם על ידי החברה ביום 42
בנובמבר ( 4112מס' אסמכתא"( )4112-11-114242 :הדוח לרבעון שלישי  )"4102הנכללים
בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1.1.4

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת  4112ראו פרק ב' לדוח התקופתי לשנת .4112
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ליום  11בספטמבר  4112ראו חלק א' בדוח לרבעון
שלישי .4112

1.1.1

לפרטים אודות ( GPM Petroleum LPשותפות בשליטת  ,)GPMבמסגרתה רוכזה פעילות
אספקת הדלקים של  ,GPMראה סעיף  2בדוח האירועים המצ"ב כנספח ד' לפרק  2לתשקיף זה.

1.1.2

מצבת התחייבויות של  GPMלפי מועדי פירעון ליום  11בספטמבר 4112
אשראי בנקאי מבנקים בארה"ב  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של ( GPMסכומים
באלפי דולר)
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך
סה"כ

תשלומי קרן
19,122
2,222
49,641
248525

תשלומי ריבית
1,692
1,442
224
68923

אשראי חוץ בנקאי  -על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של ( GPMסכומים באלפי דולר)
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך
סה"כ

תשלומי קרן
19,212
46,422
6,221
1,211
14,121
598244

תשלומי ריבית
6,261
1,621
611
119
2,492
038221

ליום  11בספטמבר  4112ל GPM-אשראי חוץ מאזני בסך של כ 1,412-אלפי דולר.

ו4-
 1.4חברות בת של החברה וחברות קשורות
 1.4.1פרטים אודות החברות המהותיות המוחזקות ישירות על ידי החברה

שם חברה

.1

Arrigonius Holdings
)"Arrigonius"( Limited

()1

מקום
התאגדות

סוג ני"ע

מספר ני"ע

סה"כ ע.נ.

קפריסין

מ"ר בנות
 1.61יורו ע.נ.

111

1,141

שיעור החזקה ()%
ליום 61.9.4102
בסמכות
למנות
בהצבעה
בהון
מנהלים
11

11

11

( )1עקב השלמת העסקה למכירת מלוא זכויותיה של ( Arrigoniusבעקיפין) בבניין משרדים בשטוטגרט ,גרמניה ,ביום
 11באפריל  ,4112נכון ליום  11בספטמבר  4112ולמועד התשקיף  Arrigoniusאינה מהותית לחברה.

 1.4.4פרטים אודות החברות המהותיות המוחזקות באמצעות חברות הבת וחברות קשורות

שם חברה

שיעור החזקה ()%
ליום 61.9.4102

מקום
התאגדות

סוג ני"ע

מספר ני"ע

סה"כ ע.נ.
בהון

בהצבעה

בסמכות
למנות
מנהלים

.1

GPM Investments LLC
)("GPM")(1

דלוואר,
ארה"ב

יחידות
השתתפות

--

--

62

62

62

.4

WOC Southeast Holding
)Corp.("WOC") (2
ליגד השקעות ובנין בע"מ
()1
("ליגד")

דלוואר,
ארה"ב

מ"ר בנות 1.111
דולר ע.נ.
מ"ר בנות  1ש"ח
ע.נ.

1,111

 1דולר

62

62

62

1,212,199

1,212,199

.1

()1

()4

( )1

()2

ישראל

21

() 2

() 2

21

() 2

21

מוחזקת ישירות על ידי  )"Arko Convenience"( Arko Convenience Stores LLCשהנה תאגיד אמריקאי
המוחזק ישירות על-ידי איי.סי.אס .סטורס בע"מ ("איי.סי.אס") ,שהנה חברה פרטית הנמצאת בבעלות
ובשליטה מלאה של החברה .לפרטים נוספים אודות  GPMראה סעיף  1בפרק א' לדוח התקופתי לשנת .4112
התאגיד הנרכש בעסקת  ,Midwestכהגדרתו בבאור .1א )1(.לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים
ליום  11בספטמבר  ,4112הנמצא בבעלות ובשליטה מלאה של )"Holdco"( GPM WOC Holdco, LLC
שהנה תאגיד אמריקאי הנמצא בבעלות ובשליטה מלאה של .GPM
מוחזקת ישירות על ידי ארקו נכסים (ישראל) שותפות מוגבלת ("ארקו נכסים") ,שותפות מוגבלת שהחברה
מחזיקה ב 22%-מהזכויות בה ומשמשת בה כשותף המוגבל וארקו נדל"ן (ישראל) בע"מ ,חברה פרטית
הנמצאת בבעלות ובשליטה מלאה של החברה ,המחזיקה ב 1%-מהזכויות בשותפות ומשמשת כשותף הכללי
בה.
ארקו נכסים מחזיקה ב 21%-מהון המניות המונפק והנפרע של ליגד ,מבלי להתחשב במניות הרדומות
המוחזקות על-ידי ליגד.

ו1-
1.4.1

פרטים אודות יתרת השקעות ,הלוואות וערבויות לחברות המאוחדות וחברות בשליטה משותפת
מהותיות של הקבוצה
א .פרטים אודות החברות המאוחדות במישרין של הקבוצה

שם החברה הבת המוחזקת
במישרין
לידר השקעות ונירות ערך ()1221
בע"מ
דירד טכנולוגיות ( )1222בע"מ
Arrigonius
( )2
איי.סי.אס
() 2
ארקו נכסים
()1
()4

()1
()2
()2

ההלוואות שהועמדו על ידי
החברה לחברה המוחזקת
( )1
(באלפי ש"ח)

היקף ההשקעה בחברה
המוחזקת (באלפי ש"ח)

61/9/02

61/9/02

60/04/02

60/04/06

1,296

1,116

1,942

1,211

6,616
211
11,162
41,212

6,241
2,111
21,212
41,129

6,241
4,241
61,411
44,141

-----

()4

60/04/02

60/04/06

()4

()4

4,164

-1,211
---

() 1

ערבויות שהועמדו על ידי
החברה לחברה המוחזקת
(באלפי ש"ח)
61/9/02

4,162

-4,114
---

60/04/02

60/04/06

--

--

--

-----

-----

-----

כולל ריבית לקבל.
הלוואות שהועמדו למימון רכישת אגרות חוב (סדרה ב') של החברה .עומדות לפרעון בהתאם ללוח
הסילוקין הקבוע לאגרות חוב (סדרה ב') של החברה ונושאות ריבית בהתאם לריבית האפקטיבית
בגין אגרות החוב (סדרה ב') שנרכשו .לפרטים נוספים ראה סעיף ב( )2לדוחות הכספיים הנפרדים של
החברה ליום  11בספטמבר .4112
ההלוואה נפרעה במלואה ברבעון השני של .4112
ההשקעה כוללת הלוואה בסך של כ 44,121-אלפי ש"ח שאינה צמודה למדד ואינה נושאת ריבית או
תשואה כלשהי שניתנה כנגד שטרי הון שהונפקו לתקופה של חמש שנים לפחות.
ההשקעה כוללת שטרי הון שקליים ,אשר אינם צמודים למדד ,אינם נושאים ריבית ושהונפקו
לתקופה של חמש שנים לפחות ,בסך של כ 1,212-אלפי ש"ח וכ 1,114-אלפי ש"ח ליום  11בספטמבר
 4112וליום  11בדצמבר  ,4112בהתאמה.

ב .פרטים אודות חברות שאינן מוחזקות במישרין על ידי החברה
היקף ההשקעה
בחברה המוחזקת
(באלפי ש"ח)

שם החברה המוחזקת
61/9/02

Arko Convenience
GPM
GPM Midwest LLC
() 2
)"("Midwest
Holdco

11,191
411,122

() 4

60/04/02

() 4

ההלוואות שהועמדו על ידי
החברה לחברה המוחזקת
( )1
(באלפי ש"ח)

60/04/06

() 4

21,222
() 2
191,122

61,411
() 2
111,292

--

( )6

--

--

--

( )6

--

() 2

--

61/9/02

() 1

114,242
() 1
61,292
16,211
12,241

60/04/02

21,192
--

() 1

--

() 9

--

() 1

60/04/06

91,112
----

ערבויות שהועמדו על ידי
החברה לחברה המוחזקת
(באלפי ש"ח)
() 1

61/9/02

60/04/02

60/04/06

---

---

---

--

--

--

--

--

--

( )1כולל ריבית לקבל.
( )4מהווה את היקף ההשקעה של איי.סי.אס ב.Arko Convenience-
( )1לפרטים ראה תקנה  )1(11לדוח התקופתי לשנת .4112
( )2מהווה את היקף ההשקעה של  Arko Convenienceב.GPM-
( )2תאגיד אמריקאי ,בבעלות ובשליטה מלאה (במישרין ובעקיפין) של  GPMבאמצעותו נרכשה הפעילות
בעסקת  Road Rangerכהגדרתה בבאור .1א )1(.לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים
ליום  11בספטמבר .4112
( )1לפרטים בדבר ההלוואות שהעמידה החברה לצורך מימון חלק מתמורת הרכישה בעסקת Road
 ,Rangerראה באור .1א )1(.לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים ליום  11בספטמבר
.4112
( )6בבעלות ובשליטה מלאה (במישרין ובעקיפין) של .GPM
( )9לפרטים בדבר ההלוואה שהעמידה החברה לצורך מימון חלק מתמורת הרכישה בעסקת ,Midwest
ראה באור .1א )1(.לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים ליום  11בספטמבר .4112

ו2-
ג .פרטים אודות החברות בשליטה משותפת המטופלות לפי שיטת שווי מאזני
היקף ההשקעה
בחברה בשליטה משותפת
(באלפי ש"ח)

שם החברה הבת
שאינן מוחזקות במישרין
( )4
ליגד

1.4.2

ההלוואות שהועמדו על ידי החברה
לחברה בשליטה משותפת
() 1
(באלפי ש"ח)

61/9/02

60/04/02

60/04/06

61/9/02

60/04/02

60/04/06

61/9/02

60/04/02

60/04/06

41,242

41,114

44,141

221

212

--

--

--

--

()1

כולל ריבית לקבל.

()4

לפרטים אודות הצעת רכש (עצמית) מלאה למניות ליגד ,השקעות הקבוצה בליגד ,באמצעות ארקו
נכסים ,והלוואות שהעמידה החברה לליגד ראה באור .2ב .לדוחות הכספיים של החברה לשנת 4112
ובאור .1ג .לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים ליום  11בספטמבר .4112

פירוט המחזיקים בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות של החברה למועד התשקיף
להלן פירוט שמות המחזיקים ,למיטב ידיעת החברה ,בלמעלה מעשרים וחמישה אחוזים ( )42%מהון
המניות המונפק או מכח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות
מהותיות של החברה:
שם החברה הבת וחברות
קשורות

מס'
.1

Arrigonius
ליגד

.4
()1

1.4.2

ערבויות שהועמדו על ידי
החברה לחברה בשליטה
משותפת (באלפי ש"ח)

שיעור המוחזק שלא
על ידי הקבוצה
21

שמות המחזיקים
T.V.K. Investment & Management Ltd.

21

חברת שולדנפרי בע"מ

()1

חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר דורון שולדנפרי.

להלן תיאור כללי של עיקר עיסוקיהן ופרטים בדבר הרווח (הפסד) של החברות הבת והחברות
הקשורות המהותיות (באלפי ש"ח)

שם חברה

עיקר עיסוק החברה

תוצאות פעילות החברות המוחזקות8
כפי שנכללו בדוחותיהן הכספיים ()011%
לתקופה של תשעה
לשנה שנסתיימה
לשנה שנסתיימה
חודשים שנסתיימה
ביום 60.04.4106
ביום 60.04.4102
ביום 61.9.4102
רווח
רווח
רווח
רווח
רווח
רווח
)
הפסד
(
)
הפסד
(
)
הפסד
(
)
הפסד
(
לפני מס אחרי מס
לפני מס אחרי מס לפני מס אחרי מס

.1

Arrigonius

החזקה לשעבר בעקיפין בנכס מניב
בשטוטגרט ,גרמניה ,שנמכר באפריל
4112

()1,111

()1,149

1,269

4,241

914

122

.4

ליגד

מלונאות

()4,121

()4,121

()4,111

()4,112

912

912

.1

GPM

חנויות נוחות ,תחנות דלק ואספקת
דלקים בארה"ב (לפרטים נוספים
ראה סעיף  1בפרק א' לדוח
התקופתי לשנת )4112

( )1כולל את תוצאות הפעילות של .WOC

()1

12,269

()1

14,221

12,992

12,992

1,119

1,119

ו2-
1.4.1

להלן פרטים אודות הכנסות ריבית ,דיבידנד ודמי ניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל
מחברות בנות וחברות קשורות מהותיות (באלפי ש"ח)

שם החברה
.1
.4
.1
.2
.2
.1

Arrigonius
ליגד
Arko Convenience
GPM
Midwest
Holdco

הכנסות החברה מהחברות המוחזקות כפי שנכללו
בדוחותיה הכספיים של החברה
לשנה שנסתיימה ביום
לשנה שנסתיימה ביום
לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה
60.04.4106
60.04.4102
ביום 61.9.4102
דמי
דמי
ריבית
דיבידנד
ריבית
דיבידנד
ריבית
דמי ניהול
דיבידנד
ניהול
ניהול
112
--119
--22
-4,124
---41
164
-14
214
-1,241
--1,116
--2,112
--------2,611
--------1,211
--------1,211
---

ז1-

פרק  :7ניהול החברה
 1.1דירקטוריון החברה
(א)
שם:

אריה קוטלר

תאריך לידה:
תעודת זהות:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדות:
דח"צ:
דירקטור בלתי תלוי:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
או כשירות מקצועית:

118/8191/
521101/20
ספיר  ,1הרצליה
ישראלית
לא
לא
לא
כן

תפקיד שממלא בחברה ,בחברה
בת ,בחברה קשורה של החברה או
של בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
השכלה:
התעסקות בחמש השנים
האחרונות ופירוט תאגידים
נוספים בהם משמש כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ,מנכ"ל  GPM Investments LLCויו"ר
דירקטוריון ליגד השקעות ובנין בע"מ .מכהן כמנהל או כדירקטור
בחברות הבנות בקבוצה.
181182550
תיכונית

קירבה משפחתית עם בעל עניין
אחר בחברה (אם יש):
האם החברה רואה בדירקטור
כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי:
(ב)

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ,מנכ"ל  ,GPM Investments LLCיו"ר
דירקטוריון ליגד השקעות ובנין בע"מ.
דירקטור ביהלי גרופ בע"מ (חברה פרטית).
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
כן

שם:

יונתן מלכה

תעודת זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדות:
דח"צ:
דירקטור בלתי תלוי:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
או כשירות מקצועית:

52202591/
258081900
פיינשטיין  ,21תל אביב
ישראלית
ועדת ביקורת ,ועדת תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
לא
כן
כן

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

אין

ז2-
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:

18/8251/

השכלה:

תואר ראשון בכלכלה וסטטיסטיקה מאוניברסיטת בר אילן ,תואר שני
בכלכלה ומימון מאוניברסיטת בר אילן.
מנכ"ל די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ ,שותף ומנהל בחברת אתוס
קפיטל (.)2512-2559

התעסקות בחמש השנים
האחרונות ופירוט תאגידים
נוספים בהם משמש כדירקטור:

קירבה משפחתית עם בעל עניין
אחר בחברה (אם יש):
האם החברה רואה בדירקטור
כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי:

דירקטור בחברות הבאות:
די.אן.איי ביומדיקל סולושינס בע"מ ,קרדיוארט טכנולוגיות בע"מ,
אנטרה ביו בע"מ ,ביממד בע"מ.
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
כן.

(ג)
שם:
תעודת זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדות:
דח"צ:
דירקטור בלתי תלוי:
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
או כשירות מקצועית:
תפקיד שממלא בחברה ,בחברה
בת ,בחברה קשורה של החברה או
של בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה כדירקטור:
השכלה:
התעסקות בחמש השנים
האחרונות ופירוט תאגידים
נוספים בהם משמש כדירקטור:
קירבה משפחתית עם בעל עניין
אחר בחברה (אם יש):
האם החברה רואה בדירקטור
כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי:
(ד)
שם:
תעודת זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדות:
דח"צית:
דירקטורית בלתי תלויה:
בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית או כשירות מקצועית:

שמעון דיל
5/00/1119
981819//
רח' אגריפס  ,/2ירושלים
ישראלית
לא
לא
לא
כן
רואה חשבון בחברות פרטיות של אחד מבעלי השליטה בחברה.
218/8255/
רואה חשבון.
רואה חשבון עצמאי.
אינו בן משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
כן

טל ירון אלדר
50//2211/
1081581901
הרטגלס  ,1תל אביב
ישראלית
ועדת ביקורת ,ועדת תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
כן
כן
כן

ז1-
תפקיד שממלאת בחברה ,בחברה
בת ,בחברה קשורה של החברה או
של בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה
כדירקטורית:
השכלה:
התעסקות בחמש השנים
האחרונות ופירוט תאגידים
נוספים בהם משמשת
כדירקטורית:

קירבה משפחתית עם בעל עניין
אחר בחברה (אם יש):
האם החברה רואה בדירקטורית
כבעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי:
(ה)
שם:
תעודת זהות:
תאריך לידה:
מען להמצאת כתבי בי-דין:
נתינות:
חברות בועדות:
דח"צית:
דירקטורית בלתי תלויה:
בעלת מומחיות חשבונאית
ופיננסית או כשירות מקצועית:
תפקיד שממלאת בחברה ,בחברה
בת ,בחברה קשורה של החברה או
של בעל עניין בה:
תאריך תחילת כהונה
כדירקטורית:
השכלה:
התעסקות בחמש השנים
האחרונות ופירוט תאגידים
נוספים בהם משמשת
כדירקטורית:

קירבה משפחתית עם בעל עניין
אחר בחברה (אם יש):
האם החברה רואה בדירקטור
כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית לצורך עמידה במספר
המזערי:

אין
128158251/
תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב; תואר שני במנהל
עסקים (מימון) ,מאוניברסיטת תל-אביב.
שותפה מנהלת במשרד עורכי דין ירון-אלדר ,פלר ,שורץ ושות' (משנת
 ;)2511שותפה במשרד עורכי דין תדמור ושות' (עד ינואר .)2511
דירקטורית בחברות הבאות:
מדטכניקה בע"מ (דב"תית) ,תדאה פיתוח טכנולוגי ואטומציה בע"מ
(דב"תית) ,בנק הדואר (דח"צית) ,לודזיה רוטקס השקעות בע"מ; חברות
הנסחרות בנאסדא"ק :רוסטה ג'ינומיקס בע"מ ,ווקלטק מג'יקג'ק בע"מ.
אינה בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
כן

מיכל מרום-בריקמן
52/0101/0
181181909
רח' ברזיל  ,1תל אביב
ישראלית
ועדת ביקורת ,ועדת תגמול והועדה לבחינת הדוחות הכספיים.
כן
כן
כן
אין
128158251/
רואת חשבון .תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למנהל
ותואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) Baruch College, New
.York
סמנכ"ל כספים של חברת לינקיורי בע"מ (-2511אוגוסט  ;)251/מנהלת
רכש ומשאבי אנוש ברשת מלונות דן.
דירקטורית בחברות הבאות:
בנק אגוד בע"מ (דב"תית) ,נעמן גרופ (נ.ו) בע"מ (דח"צית( ,ביומדיקס
אינקובטור בע"מ (דח"צית) ,אלגומייזר בע"מ (לשעבר מעריב החזקות
בע"מ) (דח"צית) ,איי.די.או .גרופ בע"מ (דח"צית) ודן תחבורה ציבורית
בע"מ.
אינה בת משפחה של בעל עניין אחר בתאגיד.
כן

ז/-
 1.2נושאי משרה בכירה
בנוסף למנכ"ל החברה המשמש כיו"ר הדירקטוריון ,נכון למועד התשקיף ,מכהנים בחברה נושאי משרה
בכירה ,כמפורט להלן:
(א)
אפרת הייבלום-קליין
מספר הזיהוי:

521221091

תאריך הלידה:

218/8191/

תאריך תחילת הכהונה:

181182550

תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בבעל עניין:
קרבה משפחתית לנושא משרה אחר
או לבעל עניין:
השכלה וניסיון עסקי ב 0-השנים
האחרונות:

סמנכ"לית כספים .מכהנת כמנהלת או כדירקטורית בחברות הבנות
בקבוצה.
לא.
רואת חשבון .תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א
ותואר שני במנהל עסקים (התמחות במימון) מאוניברסיטת ת"א .כיהנה
כדירקטורית בליגד השקעות ובנין בע"מ.

(ב)
עירית אבירם
מספר הזיהוי:

52///11/5

תאריך הלידה:

228/81909

תאריך תחילת הכהונה:

1081582510

תפקיד בחברה ,חברה בת,
חברה קשורה או בבעל עניין:
קרבה משפחתית לנושא
משרה אחר או לבעל עניין:
השכלה ונסיון עסקי ב5-
השנים האחרונות:

סמנכ"לית ,יועצת משפטית ומזכירת החברה.
לא.
תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ,תואר ראשון בכלכלה
מאוניברסיטת תל-אביב ,תואר שני  Executive MBAמאוניברסיטת
תל-אביב.
סמנכ"ל ,יועצת משפטית ומזכירת חברה בכלכלית ירושלים בע"מ ,חברת
מבני תעשייה בע"מ ודרבן השקעות בע"מ ( ,)2510 - 251/סמנכ"ל יועצת
משפטית ומזכירת חברה בדלק נדל"ן בע"מ (.)2511 - 2559

(ג)
שרון זילבר
מספר הזיהוי:

5111/0151

תאריך הלידה:

1081581919

תאריך תחילת הכהונה:

181282515

תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בבעל עניין:
קרבה משפחתית לנושא משרה אחר
או לבעל עניין:
השכלה ונסיון עסקי ב 0-השנים
האחרונות:

חשבת.
לא.
רואת חשבון .תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ת"א .תואר
שני במנהל עסקים מאוניברסיטת ת"א.

ז0-
(ד)
גיל רוגוזינסקי
מספר הזיהוי:

52/012509

תאריך הלידה:

1/8181915

תאריך תחילת הכהונה:

158182559

תפקיד בחברה ,חברה בת ,חברה
קשורה או בבעל עניין:
קרבה משפחתית לנושא משרה אחר
או לבעל עניין:
השכלה ונסיון עסקי ב 0-השנים
האחרונות:

מבקר פנימי בחברה.
לא.
תואר ראשון במינהל עסקים ,רו"ח (ארה"ב) ומבקר פנימי מוסמך .שותף
במשרד המספק שירותי ביקורת פנימית ומשמש כמבקר פנימי בחברות
ציבוריות.
שימש גם כמבקר הפנים של ליגד עד להפיכתה לחברה פרטית.

 1.1הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה לענין מינוי דירקטורים ,כהונתם
ואופי מילוי תפקידם
הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של דירקטורים ,דרכי מינוים או בחירתם ,משך
כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן
מובאות על דרך ההפניה לתקנון החברה אשר פורסם בדוח מיידי של החברה מיום  1באוגוסט ( 2511מספר
אסמכתא.)2511-51-215500 :
 1./פרטים נוספים
משרדה הרשום של החברה:

עורכי הדין של ההנפקה:
רואי החשבון של החברה:

רחוב ספיר  ,1בית ישפאר ,הרצליה.
ש .פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רחוב ויצמן  2תל-אביב.
בריטמן אלמגור זהר ושות' ,רואי חשבון ,מרכז עזריאלי  ,1תל
אביב.

ח1-

פרק  :8בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה
 .8.8תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה
 .1.1.1לעניין פרטים בדבר תגמולים (לרבות פירוט עיקרי הסכמי העסקה הרלבנטיים) שניתנו בשנת 3112
לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בחברה או בתאגידים בשליטתה בקשר עם
כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה ולבעלי עניין בחברה ,ראו תיאור על פי תקנה  31לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל"( 1791-תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"),
(תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה) שבפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת ,3112
שפורסם על ידי החברה ביום  21במרץ ( 3112מס' אסמכתא ,)3112-11-122331 :אשר המידע המובא
בו נכלל כאן בדרך של הפניה.
 .1.1.3לעניין פרטים בדבר תגמולים (לרבות פירוט עיקרי הסכמי העסקה הרלבנטיים) שניתנו בשנת 3112
לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בחברה או בתאגידים בשליטתה בקשר עם
כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה ולבעלי העניין בחברה ,ראו תיאור על פי תקנה  31לתקנות
דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה) שבפרק ד' לדוח התקופתי
לשנת  ,3112אשר המידע המובא בו נכלל כאן בדרך של הפניה.
 .1.1.2שכר דירקטורים (למעט יו"ר הדירקטוריון) ,כולל הוצאות נלוות ,הסתכם לסך של כ 222-אלפי ש"ח
בגין התקופה שמיום  1בינואר  3113ועד ליום  21בספטמבר .3113
 .1.1.2להלן פירוט בקשר עם תגמולים לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בחברה או
בתאגידים בשליטתה בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה ולבעלי העניין בחברה בגין
התקופה שמיום  1בינואר  3113ועד ליום  21בספטמבר ( 3113באלפי ש"ח):
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים בעבור השירותים
שיעור

תפקיד

שם

היקף
משרה

החזקה
בהון

שכר

מענק

()1

אריה קוטלר

111%

בעל
()3
שליטה

ומנכ"ל
()3

אייל נוחמוביץ'

סמנכ"ל בכיר
בGPM-

תשלום
מבוסס
מניות

התאגיד
יו"ר
הדירקטוריון

תגמולים

( )2

222

-

-

דמי
ניהול

3,131

אחרים

דמי
ייעוץ,

ריבית,
אחר

עמלה

-

111%

-

-

312

-

722

-

111%

-

923

261

-

-

-

111%

-

-

-

-

111%

-

-

-

-

דמי
שכירות

סה"כ

ואחר
()2

91

-

3,322

()6

-

1,321

()1

-

1,322

()13

-

1,169

()12

-

1,112

12

סמנכ"ל
כריס ג'יאקובון

()9

אפרת הייבלום-
()7

קליין

תפעול בכיר
של GPM
סמנכ"ל
כספים

()11

911

()11

311

21

61

סמנכ"ל
()12

דון באסל

הכספים של
GPM

923

211

21

ח3-
( )1למועד התשקיף ,מר קוטלר מכהן כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה ,יו"ר דירקטוריון ליגד,
מנכ"ל  GPMומנהל או דירקטור בחברות בנות נוספות של החברה .השירותים מועמדים לחברה
בהתאם להסכם שירותי ניהול מיום  1בנובמבר  3113שנערך בין החברה לבין
 ,KMG Realty LLCתאגיד רשום בארה"ב בבעלות ובשליטה מלאה של מר קוטלר ,שתוקפו
ותנאיו אושרו והוארכו מעת לעת על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,וזאת עד
וכולל  21באוקטובר  .3119לפירוט תנאי כהונתו של מר קוטלר ,לרבות הסכם שירותי הניהול
כיו"ר דירקטוריון החברה ותנאיו ,ראה סעיף  3.2.1לדיווח המיידי מיום  39בנובמבר 3112
(מס' אסמכתא  ,)3112-11-319992המובא על דרך ההפניה ובאור .17א .לדוחות הכספיים של
החברה לשנת  3112המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה.
החל מיום  39בדצמבר  ,3111מכהן מר קוטלר כמנכ"ל  ,GPMכאשר תוקפו ותנאיו של הסכם
שירותי הניהול בין  GPMלבין חברה בבעלותו ובשליטתו של מר קוטלר ("חברת הניהול"),
בקשר עם העמדת שירותיו של מר קוטלר כמנכ"ל  ,GPMאושרו והוארכו על ידי האסיפה
הכללית של בעלי המניות של החברה ,וזאת עד וכולל  21בנובמבר "( 3119הסכם שירותי הניהול
כמנכ"ל  .)"GPMלפרטים נוספים בקשר עם הסכם שירותי הניהול כמנכ"ל  ,GPMראה סעיף
 3.2.3לדיווח המיידי מיום  39בנובמבר ( 3112מס' אסמכתא ,)3112-11-319992 :המובא על דרך
ההפניה ובאור .17ב )1(.לדוחות הכספיים של החברה לשנת  3112המצורפים לתשקיף על דרך
ההפניה.
( )3לפרטים בדבר החזקותיו של מר קוטלר ראה דיווח החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין מיום
 2בנובמבר ( 3113מס' אסמכתא )3113-11-129161 :אשר המידע המובא בו נכלל כאן בדרך של
הפניה.
( )2בהתאם להסכם שירותי הניהול כמנכ"ל  ,GPMהחל מיום  1בדצמבר  ,3112חברת הניהול
זכאית למענק שנתי בהתאם לתוכנית הבונוסים של  ,GPMהכל כמפורט בבאור .17ב )1(.לדוחות
הכספיים לשנת  3112המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה .הסכום המוצג בטבלה כולל את
ההפרשה בספרים בגין תשעת החודשים הראשונים של שנת  3113וכן סך של כ 19-אלפי דולר (כ-
 69אלפי ש"ח) אשר שולם על ידי  GPMבשנת  3113בגין שנת  3112לאחר קבלת אישור האסיפה
הכללית של החברה ביום  2בינואר .3113
( )2הסכום האמור מייצג החזר הוצאות ,בהתאם להסכם שירותי הניהול כיו"ר דירקטוריון החברה
והחזר הוצאות בהתאם להסכם שירותי הניהול כמנכ"ל .GPM
( )3החל מיום  1בינואר  ,3113מעמיד מר נוחמוביץ' ,באמצעות חברה בבעלותו ובשליטתו המלאה,
שירותי ניהול ל GPM-בתפקיד סמנכ"ל בכיר ,בתמורה לתשלום דמי ניהול חודשיים (צמודים
לעלייה של  2%בשנה) והחזר הוצאות (דמי הניהול החודשיים להם זכאית חברת הניהול בתקופה
שמיום  1בינואר  3113עומדים על  36,699דולר) .ככל ש GPM-תודיע על סיום הסכם הניהול,
אזי מר נוחמוביץ' יהא זכאי לסכום חד-פעמי של  21,111דולר ,וככל שמר נוחמוביץ' יודיע ל-
 GPMעל סיום הסכם הניהול ,יהא הוא זכאי לסכום חד-פעמי של  31,111דולר ,למעט בקרות
האירועים שנקבעו בהסכם הניהול .בהתאם להסכם הניהול ,מר נוחמוביץ' זכאי לקבלת בונוס
שנתי ,בהתאם לתוכנית הבונוסים של .GPM

ח2-
( )6מייצג החזר הוצאות אשר הוצאו במהלך הענקת שירותי הניהול על ידי מר נוחמוביץ' לGPM-
כאמור לעיל ,כגון הוצאות אירוח ונסיעות ,וכן החזר בגין ביטוח בריאות.
( )9מר ג'יאקובון מכהן כסמנכ"ל תפעול בכיר של  ,GPMוזאת החל מיום  1באפריל  .3113הסכם
ההעסקה הינו בתוקף עד ליום  1בינואר  ,3116אלא אם ניתנה הודעה מוקדמת של  71יום מראש
על ידי מי מהצדדים .בתום תקופת ההעסקה ,יוארך ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות
של שנה כל אחת ,אלא אם מי מהצדדים נתן הודעה מוקדמת כאמור על סיום ההסכם .בהתאם
להסכם העסקה ,מר ג'יאקובון זכאי לקבלת בונוס שנתי ,בהתאם לתוכנית הבונוסים של .GPM
בנוסף ,בהתאם להסכם ההעסקה ,מר ג'יאקובון זכאי למענק בסך של  111אלפי דולר ,המותנה
בתוצאות פעילותה של  GPMבכל שנה קלנדרית ,וכן למענק נוסף בעת מכירת מלוא נכסיה של
 ,GPMבהתאם לשוויה של  GPMבעת המכירה כאמור.
( )1מייצג החזר הוצאות.
( )7גב' הייבלום-קליין התמנתה לתפקיד סמנכ"לית כספים של החברה החל מיום  1בנובמבר .3116
נושאת המשרה זכאית לרכב מקבוצה  3והחברה תישא בהוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקה
בו .מס הכנסה שיחול בגין האמור ישולם ויגולם על ידי החברה .על פי הסכם ההעסקה בין
הצדדים ,יחסי העבודה ניתנים לסיום בכל עת בהודעה מוקדמת של חודשיים .יחד עם זאת,
בהתאם לתנאי ההעסקה( :א) היה והחברה תביא את העסקת נושאת המשרה לכלל סיום -
נושאת המשרה תהא זכאית למענק הסתגלות בסכום השווה לשתי משכורות חודשיות בצירוף
כל התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים; (ב) היה ונושאת המשרה תודיע לחברה על סיום
העסקתה  -נושאת המשרה תהא זכאית למענק הסתגלות בסכום השווה למשכורת חודשית
אחת ,בצירוף כל התנאים הסוציאליים והתנאים הנלווים.
( )11כולל ,בנוסף לשכר הבסיס ,גם הפרשות סוציאליות (ביטוח לאומי ,דמי הבראה קרן השתלמות,
ביטוח אובדן כושר עבודה ,תגמולי מעביד והפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד).
( )11נושאת המשרה תהא זכאית למענק מינימלי בגין עבודתה ותרומתה לחברה של שלוש משכורות
חודשיות ,וזאת מבלי לגרוע משיקול דעת דירקטוריון החברה לגבי מתן מענק שנתי בסמוך
למועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים .כמו כן ,נושאת המשרה תהא זכאית למענק בגובה
משכורת חודשית נוספת ,ובלבד שהחברה הציגה רווח נקי בסך שלא יפחת מ 1-מיליון ש"ח
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים והמאוחדים של החברה בגין אותה שנה קלנדרית.
( )13כולל כל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לנושאת המשרה (כגון :רכב וטלפון).
( )12מר באסל מכהן כסמנכ"ל הכספים של  GPMהחל מיום  1באפריל  .3112הסכם ההעסקה הינו
בתוקף לתקופה של שלוש שנים ,אלא אם ניתנה הודעה מוקדמת של  71יום מראש על ידי מי
מהצדדים .בתום תקופת ההעסקה ,יוארך ההסכם באופן אוטומטי לתקופות נוספות של שנה כל
אחת ,אלא אם מי מהצדדים נתן הודעה מוקדמת כאמור על סיום ההסכם .בהתאם להסכם
העסקה ,מר באסל זכאי לקבלת בונוס שנתי ,בהתאם לתוכנית הבונוסים של  .GPMבנוסף,
בהתאם להסכם ההעסקה ,מר באסל זכאי למענק בסך של  93אלפי דולר ,המותנה בתוצאות
פעילותה של  GPMבכל שנה קלנדרית ,ברמת ה.EBITDA-
( )12מייצג החזר הוצאות.

ח2-
 .1.1.3נושאי משרה בכירה בתאגיד עצמו
גב' סאמט-שליט ,כיהנה בתפקיד היועצת המשפטית ומזכירת החברה החל מיום  1במאי  3111ועד
ליום  21ביוני  .3113השכר לתקופה החל מיום  1בינואר  3113ועד למועד סיום כהונתה כאמור
הסתכם לסך של  633אלפי ש"ח ,כאשר הסך האמור כולל )1( :הפרשות סוציאליות והחזר הוצאות
רכב; ( )3חלק יחסי ממענק מינימלי בגין התקופה החל מיום  1בינואר  3113ועד למועד סיום
כהונתה; ( )2מענק הסתגלות לו היתה זכאית נושאת המשרה; ו )2(-מענק חד פעמי בסך של 111
אלפי ש"ח שאושר לנושאת המשרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בחודש ינואר .3113
 .1.1.6תשלום לבעלי עניין
ביום  2בינואר  3113אישרה האסיפה הכללית של החברה (לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה) ,את התקשרות  GPMבהסכם ניהול עם מר מוריס וילנר ,מבעלי השליטה
בחברה (בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו) ,בקשר עם העמדת שירותיו של מר וילנר כיו"ר
דירקטוריון  GPMואת תנאי ההתקשרות ,והכל כמפורט בזימון האסיפה הכללית של החברה מיום
 39בנובמבר ( 3112מספר אסמכתא )3112-11-319992 :אשר האמור בו מובא על דרך ההפניה.
הסכום הכולל של דמי הניהול למר וילנר בגין התקופה שמיום  1בינואר  3113ועד ליום  21בספטמבר
 3113מסתכם בסך של  316אלפי דולר (כ 121-אלפי ש"ח) ,החזר ההוצאות מסתכם בסך של כ 1-אלפי
דולר (כ 22-אלפי ש"ח) וההפרשה למענק בגין תשעת החודשים הראשונים של שנת  3113מסתכמת
בסך של כ 31-אלפי דולר (כ 173-אלפי ש"ח).
 .8.8עסקאות עם בעלי שליטה
לעניין פרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ,בדבר עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה עניין
באישורן ,אשר החברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף או שעדיין בתוקף במועד התשקיף,
ראה באור  17לדוחות הכספיים לשנת  3112המצורפים לתשקיף על דרך ההפניה ותקנה  33לתקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים ,שבפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,3112אשר המידע המובא בו נכלל כאן בדרך של
הפניה וכן באור  7לדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים של החברה ליום  21בספטמבר .3113
 .8.8ביטוח ,פטור ושיפוי נושאי משרה
לפרטים בדבר ביטוח אחריות נושאי משרה ופטור ושיפוי נושאי משרה ,לרבות לנושאי משרה שהינם בעלי
שליטה בחברה ,ראה תקנה  33ותקנה 37א לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ,שבפרק ד' לדוח התקופתי
לשנת  ,3112אשר המידע המובא בו נכלל כאן בדרך של הפניה וכן האמור בדיווחה המיידי של החברה מיום
 31במאי ( 3113מספר אסמכתא )3113-11-123939 :אשר המידע המובא בו נכלל כאן בדרך של הפניה.
 .8.8החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,בדבר ניירות הערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי העניין ונושאי משרה
בכירה בחברה ,בתאריך סמוך למועד התשקיף ובתאריך שקדם בשניים עשר ( )13חודשים לתאריך האמור
ראו דיווחים מיידיים מיום  2בנובמבר  3113ומיום  2בדצמבר ( 3112מספרי אסמכתא3113-11-129161 :
ו ,3112-11-312229-בהתאמה) ,אשר המידע האמור בהם נכלל כאן בדרך של הפניה.

ט1-

פרק  - 9דוחות כספיים
 .1.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה
בהתאם להוראות תקנות 06ב ו0-ב לתקנות פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט"( 1101-תקנות פרטי תשקיף") ,בתשקיף מדף זה נכללים על דרך ההפניה ,הדוחות
הכספיים הבאים ("הדוחות הכספיים") וכן הצהרות ודוחות נוספים כמפורט להלן:
 .1.1.1הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  11בדצמבר  ,4612אשר פורסמו ביום
 11במרץ ( 4612מס' אסמכתא )4612-61-666600 :כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת ,4612
לרבות הדוחות הכספיים של  )"GPM"( GPM Investments LLCושל ליגד השקעות
ובנין בע"מ ("ליגד").
 .1.1.4נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום
 11בדצמבר  ,4612לפי תקנה 1ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל"( 1166-תקנות הדוחות") ,אשר נכללו בדוח התקופתי לשנת .4612
 .1.1.1דוח שנתי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על
הדיווח הכספי ועל הגילוי ,לפי תקנה 1ב לתקנות הדוחות ,לשנת  ,4612לרבות הצהרות
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים אשר נכללו בדוח התקופתי
לשנת .4612
 .1.1.2הדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים של החברה ליום  16בספטמבר  4612אשר
פורסמו ביום  42בנובמבר ( 4612מס' אסמכתא )4612-61-104142 :כפי שנכללו בדוח
לרבעון שלישי  ,4612לרבות הדוחות הכספיים של  GPMושל ליגד.
.1.1.2

נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים המיוחסים לחברה
עצמה ליום  16בספטמבר  ,4612לפי תקנה 13ד לתקנות הדוחות ,אשר נכללו בדוח לרבעון
שלישי .4612

 .1.1.0הדוחות הכספיים התמציתיים מאוחדים ביניים פרופורמה של החברה ליום  16בספטמבר
 ,4612לפי תקנה 13ב לתקנות הדוחות ,אשר נכללו בדוח לרבעון שלישי .4612
 .1.1.6דוח לרבעון שלישי  4612בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה
הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,לפי תקנה 13ג לתקנות הדוחות ,לרבות הצהרות
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ,אשר נכללו בדוח לרבעון
שלישי .4612
 .9.9מכתבי הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה ושל חברות מוחזקות
 .1.4.1לחברה ניתנה הסכמתם של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף מדף
זה ,לרבות בדרך ההפניה ,את דוח רואי החשבון המבקרים על הדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה לימים  11בדצמבר  4612ו 4611-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  11בדצמבר  ;4612דוח רואי החשבון המבקרים על ביקורת של רכיבי
בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום  11בדצמבר  ;4612הדוח המיוחד של רואי
החשבון המבקרים על מידע כספי נפרד לימים  11בדצמבר  4612ו 4611-ולכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  11בדצמבר  ;4612דוח סקירה של רואי החשבון
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המבקרים על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  16בספטמבר  4612ולתקופות
של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך; דוח מיוחד של רואי החשבון
המבקרים על סקירת המידע הכספי ביניים הנפרד של החברה ליום  16בספטמבר 4612
ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך; ודוח סקירה של רואי
החשבון המבקרים על סקירת המידע הכספי הביניים פרופורמה של החברה לתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום  16בספטמבר  .4612מכתב ההסכמה של רואי
החשבון המבקרים של החברה מצורף כנספח א' לפרק זה.
 .1.4.4לחברה ניתנה הסכמתו של  ,Grant Thornton LLPרואה החשבון המבקר של GPM
להכללה בתשקיף מדף זה ,לרבות בדרך ההפניה ,את דוח רואה החשבון המבקר ביחס
לדוחות הכספיים המאוחדים של  GPMלימים  11בדצמבר  4612ו 4611-ולכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  11בדצמבר  4612ואת דוח הסקירה של רואה
החשבון המבקר על מידע כספי תמציתי מאוחד של  GPMליום  16בספטמבר 4612
ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .מכתב ההסכמה של
רואה החשבון המבקר של  GPMמצורף כנספח ב' לפרק זה.
 .1.4.1לחברה ניתנה הסכמתו של גיא ,גופר ,יהב ,גילמן ,אודם ושות' ,רואה החשבון המבקר של
ליגד להכללה בתשקיף מדף זה ,לרבות בדרך ההפניה ,את דוח רואה החשבון המבקר ביחס
לדוחות הכספיים המאוחדים של ליגד לימים  11בדצמבר  4612ו 4611-ולכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  11בדצמבר  4612ואת דוח הסקירה של רואה החשבון
המבקר על מידע כספי תמציתי מאוחד של ליגד ליום  16בספטמבר  4612ולתקופות של
תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .מכתב ההסכמה של רואה החשבון
המבקר של ליגד מצורף כנספח ג' לפרק זה.
 .9.9דוח אירועים
בהתאם להוראות תקנה 06ב לתקנות פרטי תשקיף ,מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים ,כהגדרתו
בתקנה 20א לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות
הכספיים לרבעון שלישי  ,4612קרי מיום  42בנובמבר  4612ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף
המדף .דוח האירועים מצורף כנספח ד' לפרק זה.
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נספח א'  -מכתב ההסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה

לכבוד
דירקטוריון ארקו החזקות בע"מ
ספיר 7
הרצליה
ג.א.נ,
הנדון :תשקיף מדף של ארקו החזקות בע"מ ("החברה") המיועד להתפרסם בחודש פברואר 6102
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות
המפורטים להלן:
.1

דוח רואי החשבון המבקרים מיום  03במרץ  5312על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 01בדצמבר  5312ו 5310 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .5312

.5

דוח רואי החשבון המבקרים מיום  03במרץ  5312על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
של החברה ליום  01בדצמבר .5312

.0

דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  03במרץ  5312על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1973-לימים  01בדצמבר  5312ו 5310 -ולכל אחת
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .5312

.2

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  24בנובמבר  5312על מידע כספי תמציתי מאוחד של
החברה ליום  03בספטמבר  5312ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.2

דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  52בנובמבר  5312על סקירת המידע הכספי הביניים
הנפרד של החברה לפי תקנה 03ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1973-
ליום  03בספטמבר  5312ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.6

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  52בנובמבר  5312על סקירת המידע הכספי הביניים
פרופורמה של החברה לפי תקנה 03ב' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1973-
ליום  03בספטמבר  5312ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
 60בפברואר6102 ,
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נספח ב'  -מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר של GPM Investments LLC

February 21, 2016

Grant Thornton LLP
4140 Park Lake Avenue Suite 130
Raleigh NC 27612
T 919.881.2700
F 919.881.2795
www.GrantThornton.com

GPM Investments LLC
Board of Managers
8505 Magellan Parkway, Suite 400
Richmond, Virginia 23227
RE:

Shelf Prospectus of ARKO Holdings Ltd.:

As GPM Investments LLC’s indepenent auditors, we consent to the inclusion of our reports (as
well as incorporation by reference) in the shelf prospectus documents of ARKO Holdings Ltd.,
scheduled to be published in February 2016 as follows:
a.

Auditor’s report dated March 24, 2015 regarding GPM Investments LLC consolidated
financial statements as December 31, 2014 and 2013, and for each of the three years
ended December 31, 2014.

b. Review report dated November 10, 2015 regarding GPM Investments LLC condensed
consolidated financial statemnts as of September 30, 2015 and 2014, and for the nineand three-month periods then ended.

Charlotte, North Carolina
February 21, 2016

Grant Thornton LLP
U.S. member firm of Grant Thornton International Ltd
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נספח ג'  -מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר של ליגד השקעות ובנין בע"מ

'

H LB

תאריך 12 :בפברואר 1122

לכבוד:
הדירקטוריון של
ליגד השקעות ובנין בע"מ ("החברה")
מודיעין
ג.א.נ,
הנדון :תשקיף מדף של ארקו החזקות בע"מ המיועד להתפרסם בחודש פברואר 6102
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) במסגרת תשקיף המדף שבנדון
של הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 )2דוח רואי החשבון המבקר מיום  5במרץ  1125על הדוחות השנתיים ליום  32בדצמבר
 1122ו 1123 -ולשלוש השנים שנסתיימו ביום  32בדצמבר .1122
 )1דוח סקירה של רואי החשבון המבקר מיום  21בנובמבר  1125על מידע תמציתי מאוחד
של החברה ליום  31בספטמבר  1125ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו
באותו תאריך.

בכבוד רב,

גיא ,גופר ,יהב ,גילמן ,אודם ושות'
רואי חשבון

74

• 67215
• " ,

• 03-5622282
• " ,

• " ,

• office@gyugcpa.com • 03-5622275
• " ,

• CPA(USA) , " ,

3

H LB International • www.hlbcpa.co.il
'

• " ,

• " ,

A member of
" ,
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נספח ד'

 41בפברואר 4610

דוח אירועים
בהתאם לתקנה 06ב(ב) ולתקנה 60א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף-מבנה וצורה),
התשכ"ט 9909 -
להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 16
בספטמבר "( 4612הדוחות הכספיים ביניים") ועד מועד פרסום תשקיף המדף:
 .1בקשר עם האמור בסעיף  0.4.11.1לדוח התקופתי לשנת  ,4612בחודש נובמבר  4612התקשרו GPM
וחברת  ExxonMobileבהסכם אספקת דלק חדש בקשר עם אספקת דלקים ל ,GPM-שתוקפו
רטרואקטיבי החל מיום  1בספטמבר  4612ועד ליום  11באוגוסט  ,4646בתנאים דומים במהותם
לתנאי ההסכם הקודם בין הצדדים.
 .4בקשר עם האמור בסעיף (0.4.11.4א) לדוח התקופתי לשנת  ,4612בחודש דצמבר  4612האריכו GPM
וחברת  McLaneאת ההסכם הקיים בין הצדדים לתקופה נוספת של שלוש שנים עד וכולל  1בנובמבר
.4613
 .1בקשר עם האמור בסעיף  0.4.11.1לדוח התקופתי לשנת  ,4612בחודש דצמבר  4612התקשרו GPM
וחברות בת שלה עם חברת  ,Marathon Petroleum Company LLCשהינה ספקית דלק של ,GPM
בהסכמים חדשים שתוקפם רטרואקטיבי ליום  1באוגוסט .4612
 .2בקשר עם האמור בסעיף (0.4.11.4ב) לדוח התקופתי לשנת  ,4612בחודש דצמבר  4612התקשרה GPM
בשני הסכמים עם חברת ( Core-Mark International Inc.לשעבר  ,)Davenportאשר תוקפם החל
מיום  1בינואר  ,4610המחליפים את ההסכם הקיים בין חברה בת של  GPMלבין .Core-Mark
בהתאם להסכמים החדשים הורחבו האתרים להם תספק  Core-Markכך שיכללו גם את האתרים
שנרכשו במסגרת עסקת ( Road Rangerראה באור .1א )1(.לדוחות הכספיים ביניים) ועסקת
( Midwestראה באור .1א )1(.לדוחות הכספיים ביניים) .תקופת ההסכמים החדשים הנ"ל הינה עד
ליום  11בינואר .4611
 .2בקשר עם האמור בסעיף  0.1.3לדוח התקופתי לשנת  ,4612בחודש דצמבר  ,4612הודיעה מדרוג על
העלאת הדירוג של  GPMל .A3.il-לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  11בדצמבר ( 4612מס'
אסמכתא ,)4612-61-111610 :אשר המידע האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה.
 .0ביום  42בינואר  ,4610אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את ( )1מינויים של
הדירקטורים בחברה (שאינם דח"צים) ה"ה אריה קוטלר ,שמעון דיל ויונתן מלכה לתקופת כהונה
נוספת עד לתום האסיפה השנתית הבאה ו )4(-מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי,
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משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' .לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  11בדצמבר ( 4612מס'
אסמכתא )4612-61-114203 :אשר המידע האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה.
 .6לפרטים אודות הסכם האופציה של  GPMעם צד שלישי לרכישת  162תחנות דלק ,חנויות טבק
וחנויות נוחות במרכז ארה"ב ( ,)Midwestהמותנה בהשלמת עסקה ראשונית של הצד השלישי
לרכישת העסקים הנ"ל ,ראה דיווח מיידי של החברה מיום  6בינואר ( 4610מס' אסמכתא4610-61- :
 ,)662116אשר המידע האמור בו נכלל בזה על דרך ההפניה.
 .3בקשר עם האמור בסעיף  0.1.6.2לדוח התקופתי לשנת  4612בדבר התקשרות במכתב כוונות בלתי
מחייב לרכישות פעילות הכוללת כ 26-אתרים בהפעלת עצמית וכ 42-חנויות המופעלות באמצעות
מפעילים חיצוניים והסכמי אספקת דלק ,ראה דיווח מיידי של החברה מיום  16בינואר ( 4610מס'
אסמכתא ,)4610-61-611131 :אשר המידע האמור בו נכלל בזה על דרך ההפניה.
 .1בהמשך לאמור בסעיף  0.1.1לדוח התקופתי לשנת  – 4612לפרטים אודות ( )1הנפקה פרטית שבוצעה
ביום  14בינואר  4610של  44.20%מהזכויות המוגבלות בשותפות מוגבלת שהוקמה על ידי GPM
בתמורה לסך של  66מיליוני דולר ,אשר שימשה ,בין היתר ,ביום  40בינואר  4610לפירעון הלוואות
בעלים בסך של כ 42-מיליוני דולר (מתוכן חלק החברה הסתכם לסך של כ 13-מיליוני דולר); ו)4(-
התקשרות  GPMבהסכם אשראי עם סינדיקציה הכוללת  2בנקים בארה"ב וזאת ביחס לקו אשראי
בהיקף של עד  116מיליוני דולר  -ראה דיווח מיידי מיום  11בינואר ( 4610מס' אסמכתא4610-61- :
 )661122אשר המידע האמור בו מובא בזה על דרך ההפניה.
 .16לפרטים אודות עסקה לפיה תירכש על ידי ( GPMבעצמה או באמצעות חברה או חברות בת בבעלותה
ובשליטה המלאה) פעילות קמעונאית ,הכוללת עד  41תחנות דלק וחנויות נוחות ,ראה דיווח מיידי
מיום  1בפברואר ( 4610מס' אסמכתא ,)4610-61-642401 :אשר המידע האמור בו מובא בזה על דרך
ההפניה.

_________________________
אריה קוטלר,
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
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פרק  :01פרטים נוספים
 01.01חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

תל-אביב 11 ,בפברואר 1.12

לכבוד
ארקו החזקות בע"מ
רחוב ספיר 7
הרצליה
א0ג0נ,0
הנדון :תשקיף מדף של חברת ארקו החזקות בע"מ
בהתאם לבקשת ארקו החזקות בע"מ ("החברה") הריני לאשר כי הדירקטורים של החברה
נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.
אנו נותנים הסכמתנו ,כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף של החברה.
בכבוד רב,
ארנון מיינפלד ,עורך דין

צחי אלון ,עורך דין

ש 0פרידמן ושות' ,עורכי  -דין

דוד מלכוב
שרית מולכו *
איתמר ענבי
דורון שוופי
לילי דורון
אמיר כהן -דור
מיכאל ספרן
טל עינת -בן אריה
הדר טל
יפעת מינצר -קול
גיל חגי
גבריאל דיסני
נירה קורי
יניב קליינבלט
ארנון מיינפלד*
עודד ריהן
ד"ר טל תירוש *
קרן פישר גוטרמן
אורית שקד -שנקמן
יועד פרץ
אביבה זיגמונד
טרי אלמוזלינו -ארנון
מירב גלבוע
מיכל רוה (רו"ח)
עינת וינר
מרגלית אפלבאום (רו"ח)
אפרת סיבוני
הגר טלמור
מעוז רוט
מאיה שלומי
עפרי משכית
עמית ינון
רועי כהן
אסף עירוני
בן גלעד
אסף כהן
טלי ביסמוט -כץ
לירון קורן
נאור כהן
נטע צור -פלג
שרון הייבר -אוסינסקי **
קרן וידברג
צחי אלון
אמנון שרון
עמוס אוסיזון
נתן הופמן
שושי גנזר
ניצן נישליס
יונתן פרידמן
עדי סלם
יעל גנזר
הדר ארבל
שירן מזרחי וילבך
נטלי לורברבוים
עינב אסרף
דורון וויטיץ
רוית הלוי -ברזילי
אריאל שחר
נורית דרומי
ישי לבנון
צליל דניאלי פרץ
עמיעד אבנר
יבגני (יוני) רסקין
אורי ינובסקי  -יועץ
עמירם ספרן  -יועץ
שלמה סולי פרידמן ז"ל
( - )9191-9001מייסד

*

חבר/ה גם בלשכת עורכי-הדין בניו -יורק

**

חברה גם בלשכות עורכי-הדין בנבדה ובק

www.friedman.co.il

י1-
 01.01דמי עמילות והקצאת ניירות ערך
בשנתיים שקדמו לתשקיף מדף זה ,לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על
חתימה או החתמה על ניירות הערך שהונפקו על ידה או הפצתם למעט סך כולל של כ 5,7,3-אלפי ש"ח בגין
הנפקות לציבור על פי דוחות הצעת מדף שפרסמה החברה על פי תשקיף המדף של החברה מיום 130,01.15
ואשר תוקן ביום 0,01101.1,
 01.05הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים
בשנתיים האחרונות החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה
למזומנים0
 01.0,הערכות שווי

הערכות שווי מהותיות מאוד אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים של החברה
ליום  5.בספטמבר  1.13מצורפות לתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח לרבעון שלישי 01.13
בשים לב לאמור בתקנה 21א(ג) לתקנות פרטי תשקיף ,במהלך התקופה שממועד הערכות השווי הנ"ל ועד
למועד התשקיף לא חלו שינויים מהותיים העשויים לשנות את מסקנות הערכות השווי כאמור0
הסכמה להכללת הערכות השווי בתשקיף מצ"ב כנספח א' לפרק זה0
 01.03עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מהדוחות ,מהאישורים ומחוות הדעת המוזכרות בתשקיף זה ,עומדים לעיון
במשרדי החברה ברחוב ספיר  ,7הרצליה ,בשעות העבודה הרגילות 0כמו כן ,ניתן לעיין בתשקיף מדף זה
ובדוחות שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בכתובת www.magna.isa.gov.il
ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו 0www.maya.tase.co.il

י5-
נספח א'  -הסכמה להכללה בתשקיף של הערכות השווי הנכללות בדוח לרבעון שלישי 5102

 12בפברואר 1122
לכבוד
ארקו החזקות בע"מ
ספיר  7הרצליה

הנדון :הסכמה והרשאה לצירוף חוות דעת לתשקיף מדף
לבקשתכם ,אנו הרינו לאשר כי הננו מסכימים לצירופה של הערכת השווי בקשר עם הקצאת עלות
הרכישה של הפעילות הנרכשת במסגרת עסקת  Road Rangerליום  11במרץ  1122כפי שנערכה
וצורפה על דרך ההפניה לדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום  01בספטמבר  1122אשר
פורסמו יום  12בנובמבר ( 1122מס אסמכתא )1122-12-221211 :על דרך ההפניה בתשקיף מדף של
ארקו החזקות בע"מ ,העתיד להתפרסם בחודש פברואר  1122וכן בכל תיקון ,השלמה או תוספת
לתשקיף הנ"ל ובדוחות הצעת מדף על פי התשקיף הנ"ל ,לרבות הכללה בדרך של הפניה.
הסכמתנו כאמור תחול גם בקשר עם כל עדכון ו/או תוספת ו/או תיקון לחוות הדעת הנ"ל.

בברכה,
רו"ח מוטי דטלקרמר ,שותף
זיו האפט BDO

BDO Consulting Group

משרד ראשי :בית אמות ביטוח בניין ב’ דרך מנחם בגין  ,84תל אביב 88148
Tel: 03-6386868 Fax: 03-6362511
consulting@bdo.co.il www.bdo.co.il

BDO Consulting Group is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of the international
BDO network of independent member firms.

12.1.1226
לכבוד:
ארקו החזקות בע"מ
ספיר  7הרצליה
א.ג.נ,.
הנדון :הסכמה והרשאה לצירוף חוות דעת לתשקיף מדף

לבקשתכם ,הרינו לאשר כי הננו מסכימים לצירופה של הערכת השווי בקשר עם הקצאת עלות הרכישה של WOC
( Southeast Holding Corpהמפעיל באמצעות חברות מוחזקות  262אתרים) על ידי תאגיד בשליטת Investments
 GPM LLCליום  3ביוני  1222כפי שנערכה וצורפה על דרך ההפניה לדוחות הכספיים ביניים של החברה ליום 32
בספטמבר  1222אשר פורסמו ביום  12בנובמבר ( 1222מס' אסמכתא ,)1222-22-261211 :על דרך ההפניה בתשקיף מדף
של ארקו החזקות בע"מ העתיד להתפרסם בחודש פברואר  1226וכן בכל תיקון ,השלמה או תוספת לתשקיף הנ"ל
ובדוחות הצעת מדף על פי התשקיף הנ"ל ,לרבות הכללה בדרך של הפניה.

הסכמתנו כאמור תחול גם בקשר עם כל עדכון ו/או תוספת ו/או תיקון לחוות הדעת הנ"ל.

בברכה ,
רו"ח יהושע הזנפרץ

צח קסוטו

שותף בכיר וממייסדי

שותף מייסד

 RSMשיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון

בטא פייננס צ.י.ש .בע"מ

יא1-

פרק  :11חתימות

החברה:
ארקו החזקות בע"מ

_________________________

חברי הדירקטוריון:
אריה קוטלר

_________________________

שמעון דיל

_________________________

יונתן מלכה

_________________________

מיכל מרום-בריקמן

_________________________

טל ירון-אלדר

_________________________

