
 

 

 

 
 בע"מטכנולוגיות  מיקרומדיק
 )"החברה"( 

 
 מדף תשקיף
 

 –, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין "(קיףשתה)" מכח תשקיף מדף זה
מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה, כתבי אופציה 

 ולאגרות חוב הניתנות להמרה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
א)ו( לחוק 23הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תיעשה בהתאם להוראות  ריים.וניירות ערך מסח

, באמצעות דוחות הצעת מדף, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה 1968 -ניירות ערך, תשכ"ח
הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם להוראות  תהצעה, לרבו

  ות מכוחו, כפי שיהיו באותה עת(.י)ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחכל דין 
 

 זה בכלל. הסרטן מחלת של מוקדם וגילוי לאבחון חדשניות בדיקות ומסחור בפיתוחהחברה מתמקדת 
 את וממקסמות לחולה אישי טיפול התאמת המאפשרות אישית מותאמות בדיקות בפיתוחעוסקת  החברה

 של וזיהוי אבחנתית לצביעה טכנולוגיה של ומסחור פיתוח על הן מתבססים החברה מוצרי. הטיפול ערך
 . שונים וגנים מולקולות על המבוססים סמנים של והן סרטניים תאים

 
ה ושל חבר ן ותוצאות פעילותן של החברהעל פעילות גדולהלגורמי הסיכון הבאים עשויה להיות השפעה 

[ 3] ;סיכוני מטבע[ 2; ]קרו עולמיתעת הכלכלה המאהשפ[ 1]: סיכוני מאקרו: א. "(הקבוצה)" שלה בת
הגנה על [ 2; ]שינויים טכנולוגיים[ 1] ב. סיכונים ענפיים:. המצב הביטחוני מדיני [4]; זהות ישראלית

[ 1] :ג. סיכונים מיוחדים לקבוצה. שינוי והקשחת הדרישות הרגולטוריות[ 3; ]זכויות הקניין הרוחני
[ גיוס 4] [ ניסויים קליניים;3; ]אי קבלת ההיתרים הנדרשים לשיווק המוצר[ 2המוצרים; ]פיתוח השלמת 

[ חשיפה לתביעות 6[ צפי להעדר רווחים בשנים הקרובות; ]5כספים נוספים לפעילות הקבוצה בעתיד; ]
  ח.[ תלות באנשי מפת10[ תחרות; ]9[ היעדר אמצעי יצור ושיווק; ]8[ כיסוי ביטוחי; ]7משפטיות; ]

 
עסקי  חלק א' שענינו תיאור ורא ,שלה בת החברלפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון של החברה ושל 

-2016-01אסמכתא:  )מס' 2016במרץ,  23שהחברה פרסמה ביום , 2015 התאגיד, בדוח התקופתי לשנת
 "(.2015דוח התקופתי לשנת השל התשקיף על דרך ההפניה )" 5אשר נכלל בפרק  (,013203

 
ראו  פי דין. לפרטים נוספים-על עליה , מלבד מגבלות החלותחלוקת דיבידנדלמגבלות  על החברה לא חלות 

 .2015לדוח התקופתי לשנת  2.4סעיף 
 

לדוחות הכספיים  ב1תשומת הלב  לביאור מבלי לסייג את חוות דעתם, רואי החשבון המבקרים מפנים את 
, הכלולים בתשקיף זה, על דרך ההפניה, 2015לשנת בדוח התקופתי השנתיים המאוחדים של החברה 

 "(, בדבר פעילות עסקי החברה. הכספים הדוחות")לתשקיף  8כמפורט בפרק 
 

ג לתקנות ניירות 5נחשבת "תאגיד קטן" בהתאם לתנאים הקבועים בתקנה נכון למועד תשקיף זה, החברה 
"(. נכון למועד תשקיף זה, החברה מאמצת הדיווח תקנות)" 1970-ערך  )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל

 ד)ב( לתקנות הדיווח.5ומיישמת )ככל שיישום כאמור רלבנטי לחברה( את כלל ההקלות שנקבעו בתקנה 
 

ניתן לעיין בנוסח המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: 
a.gov.ilwww.magna.is. 

 

       2016, מאיב 10  תאריך התשקיף: 

לאור אופייה של החברה כחברת מחקר ופיתוח ועל רקע העדר הוודאות בהצלחת פיתוח מוצרים עתידיים על ידה, 
במקרה של כישלון בפיתוח מוצרי החברה ו/או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק 

חברת מחקר ופיתוח נדרשת החברה לגיוסי הון וצריה לרדת לטמיון. כמו כן, כמומכירת מוצריה עלולה החברה בפיתוח 
 עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי )קבוע( ממכירת מוצריה לשם מימון הוצאותיה השוטפות.
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 בע"מ מיקרומדיק טכנולוגיות

  ("החברהזה: "מדף )בתשקיף 

 מבוא .1

  הגדרות .1.1

 למען הנוחות, בתשקיף זה תהיה למונחים הבאים משמעות המופיעה בצידם:

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. - הבורסה

, כפי שפורסם במגנ"א 2015הדוח התקופתי של החברה לשנת  - התקופתיהדוח 

[, הכלול 2016-01-013203]מס' אסמכתא:  2016במרץ,  23ביום 

 לתשקיף זה. 5.1בתשקיף זה בדרך של הפניה, כאמור בסעיף 

הדוחות הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף זה על דרך  - הדוחות הכספיים 

 ף זה.לתשקי 8ההפניה, כמפורט בפרק 

 מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ. - החברה 

 ביולייט מדעי החיים בע"מ, בעלת השליטה בחברה. - ביולייט

 רשות ניירות ערך. - הרשות

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1999-ט"תשנ ,החברות חוק - החברות חוק

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  - מאי"ה

(www.maya.tase.co.il .) 

מערכת ההפצה של הרשות, באתר האינטרנט של הרשות  - מגנ"א 

)www.magna.isa.gov.il( . 

 -אביב, תל 3מענה הרשום של החברה )קריית עתידים , בניין מס'  - משרדי החברה 

 (, כפי שיהיה מעת לעת.6158101יפו, ישראל מיקוד 

, כפי 1970 -תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל - תקנות הדיווח 

 שיתוקנו מעת לעת.

מבנה  –תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  - תקנות פרטי תשקיף

 , כפי שיתוקנו מעת לעת.1969-וצורה(, תשכ"ט
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 היתרים ואישורים .1.2

פי כל דין לפרסום -הדרושים על תוהרישיונוהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים 

לחוק ניירות  א23בסעיף כהגדרתו תשקיף תשקיף זה הינו  ."(התשקיף)" זה מדף תשקיף

פי -תיעשה עלהתשקיף על פי , והצעת ניירות ערך "(חוק ניירות ערך)" 1968-ערך, תשכ"ח

בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של  ו, אשר יוגשהצעת מדף ותדוח

 כליושלמו הפרטים המיוחדים ל הםב, "(מדףתקנות הצעת )" 2005-ניירות ערך(, תשס"ו

  ."(דוח הצעת המדף)" הצעה

* 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים 

שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות למהימנותם או ל אישורבו או 

  .הערך המוצעים

* 

מניות רגילות של החברה, אגרות שום למסחר בה ינתנה את אישורה העקרוני לר הבורסה

חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי 

וש למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש אופציה הניתנים למימ

שיוצעו באמצעות דוחות  וניירות ערך מסחריים ולאגרות חוב הניתנות להמרה לאגרות חוב

 (., בהתאמה"האישור העקרוני"-" וניירות הערך המוצעים") הצעת מדף

בתשקיף או הבורסה משום אימות הפרטים המובאים העקרוני של אין לראות באישור 

ואין בו משום הבעת דעה על החברה, על טיבם של  ,אישור למהימנותם או לשלמותם

 או על המחיר בו יוצעו בדוח הצעת המדף.ניירות הערך המוצעים 

והרישום  ,למסחר המוצעיםמתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך 

פי דוח -למסחר על המוצעים ניירות ערך למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום

 הצעת מדף., אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף

 המוצעים אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך

-על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על פי דוח הצעת מדף.-למסחר על

פיו, כפי שתהיינה בתוקף בעת -עת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה והנחיות עלפי דוח הצ

 הבקשה לרישום למסחר כאמור.
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 הון, קרנות ועודפים .1.3

  :לתאריך התשקיףשל החברה מניות ההון  .1.3.1

הון המניות הרשום  סוג המניות

 ע.נ.בש"ח 

הון מונפק ונפרע 

למועד  .נ.בש"ח ע

 התשקיף

הון מניות מונפק ונפרע 

למועד התשקיף, בדילול 

 1מלא

-מניות רגילות בנות 

ש"ח ע.נ. כל  0.1

 אחת

ש"ח  100,000,000

 -מחולק ל

1,000,000,000 

 0.1מניות רגילות בנות 

 ש"ח ע.נ. כל אחת

8,575,072 10,137,951 

 

  הון עצמי .1.3.2

  כדלקמן: ,)באלפי ש"ח( הינו 2015בדצמבר,  31ליום  של החברה ההון העצמי

 באלפי ש"ח 

 744 וקרנות הון הון מניות

 92,667 פרמיה על מניות

  

 8,564 אחרותקרנות הון 

 (96,999) יתרת רווח

  

 81 שאינן מקנות שליטהזכויות 

 5,057 הון עצמי סה"כ

ש"ח  0.1מניות רגילות בנות  1,139,300ההון המונפק והנפרע של החברה כולל  .1.3.3

, בפברואר 2דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  שהנפיקה החברה במסגרת

ידית (. התמורה המ19ציה סחירים )סדרה כתבי אופ 1,139,300שכלל גם  2016

 . 2ש"ח 2,563,425 -ברוטו לחברה, במסגרת ההצעה לציבור, הסתכמה ב

                                                 

לים למועד התשקיף: כתבי אופציה לובהנחה של מימוש כל כתבי האופציה הרשומים למסחר של החברה )הכ  1
לתשקיף, וכן של כתבי האופציה שאינם רשומים למסחר )דהיינו אופציות  2.2.3.1( כמפורט בסעיף 19)סדרה 

     לתשקיף.  2.2.3.2לנושאי משרה, עובדים ויועצים( כמפורט בסעיף 
2

 4( ומיום 2016-01-022012)מס' אסמכתא:  2016בפברואר,  2כאמור בדוחות מידיים של החברה מיום       
  ( הכלולים בזאת על דרך ההפניה.2016-01-022948, )מס' אסמכתא 2016פברואר, ב
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 אגרות חוב  .1.4

 למועד התשקיף אין לחברה איגרות חוב במחזור.

 הצעת ניירות ערך .1.5

מבנה  –א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 25בהתאם להוראות תקנה 

, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר הצעת "(תקנות פרטי תשקיף)" 1969-וצורה(, תשכ"ט

ניירות הערך, לרבות הרכב היחידות המוצעות, תנאי ניירות הערך שיוצעו ואופן הצעתם, 

פיהם -החברה תפרסם מכוח תשקיף זה ואשר עליובאו במסגרת דוחות הצעת מדף ש

החברה תציע ניירות ערך לציבור, והכל בהתאם להוראות כל דין, תקנון והנחיות הבורסה 

 יירות הערךולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו באותו מועד, ובהתאם לסוגי נ

 .שיוצעו באותה עת
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 והמחזיקים בו הון המניות של החברה .2

   פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף .1.2

  -לק לוחמ ש"ח 200,000,000למועד התשקיף, הינו  של החברה הרשום הון המניות

  ש"ח ערך נקוב  כל אחת. 0.2מניות רגילות בנות  2,000,000,000

מניות ש"ח  8,575,071ינו הון המניות המונפק והנפרע של החברה הלתאריך התשקיף 

 רגילות.

 ש"ח מניות רגילות. 20,237,9521הון המניות המונפק והנפרע, בדילול מלא הינו  

 שינויים בהון החברה  .1.1

 הון מניות רשום .1.1.2

לוש השנים של החברה בש להלן פירוט השינויים שבוצעו בהון המניות הרשום

אסיפת בעלי המניות של החברה  1025בנובמבר,  2ביום  :שקדמו לתאריך התשקיף

. בעקבות "(השינויים בהון)" אישרה פיצול, הפחתה ואיחוד של הון המניות בחברה

ש"ח  200,000,000ביצוע השינויים בהון, ההון של החברה שהיה עד לאותו מועד 

 -ש"ח ערך נקוב כל אחת, חולק ל 2מניות רגילות בנות  200,000,000 -מחולק ל

 .2ש"ח כל אחת 0.2מניות רגילות בנות  2,000,000,000

  מונפק ונפרעהמניות הן הו .1.1.1

בשלוש השנים  להלן פירוט השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה 

 :פה האמורהווהתמורה שנתקבלה בעד מניות בתקתשקיף השקדמו לתאריך 

 מהות השינוי תאריך
סוג נייר הערך בו 

 חל שינוי
 כמות השינוי

סה"כ הון 

 רשום בש"ח

סה"כ הון 

מניות מונפק 

ונפרע בע.נ. 

 ש"ח  1של  

סה"כ הון 

מניות 

מונפק ונפרע 

 0.1בע.נ. של 

 ש"ח

5.3.1023 

[2] 
 מניות רגילות הקצאה פרטית

 5,561,500 -גידול ב

ש"ח ע"י הנפקת 

מניות  5,561,500

חדשות בנות רגילות 

 ש"ח ע.נ. כ"א 2

200,000,000 18,297,594 

 

 

 

- 

21.3.1023 

[1] 
 מניות רגילות הקצאה פרטית

 2,388,889 -גידול ב

ש"ח ע"י הנפקת 

מניות  2,388,889

רגילות חדשות בנות 

 ש"ח ע.נ. כ"א 2

200,000,000 19,586,483 - 

                                                 
 להלן. 2.2.3למניות רגילות של החברה, ראו סעיף  המיריםניירות ערך  לגבי       1 
  1 ומיום( 1025-02-246367: אסמכתא' מס) 1025, בנובמבר 2 מיום החברה של מידיים בדוחות כאמור   2 

 ( הכלולים בזאת על דרך ההפניה. 1025-02-246385)מס' אסמכתא:  1025בנובמבר,
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 מהות השינוי תאריך
סוג נייר הערך בו 

 חל שינוי
 כמות השינוי

סה"כ הון 

 רשום בש"ח

סה"כ הון 

מניות מונפק 

ונפרע בע.נ. 

 ש"ח  1של  

סה"כ הון 

מניות 

מונפק ונפרע 

 0.1בע.נ. של 

 ש"ח

15.4.1023 

[3] 
 ילותמניות רג הקצאה פרטית

 2,666,667-בגידול 

ש"ח ע"י  הנפקת 

מניות  2,666,667

רגילות חדשות בנות 

 ש"ח ע.נ. כ"א 2

200,000,000 32,153,250 - 

6.22.1024 

[4] 
 מניות רגילות הנפקה לציבור

 23,229,000-גידול ב

 ש"ח ע"י הנפקת

מניות  23,229,000

ש"ח  2רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א

200,000,000 44,371,250 - 

1.4.1025 

[5] 
 מניות רגילות  הקצאה פרטית 

 5,153,486 -גידול ב

ש"ח ע"י הנפקת 

מניות  5,153,486

ש"ח  2רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א

200,000,000 49,615,636 - 

15.5.1025 

[6] 
 מנית רגילות הנפקה לציבור

 14,731,000 -גידול ב

ש"ח ע"י  הנפקת 

מניות  14,731,000

ש"ח  2רגילות בנות 

 ע.נ. כ"א

200,000,000 74,357,636 - 

8.22.1025 

 

פיצול הפחתה 

ואיחוד של הון 

 3החברה

 (74,357,636) 2,000,000,000 - מניות רגילות 
 

7,435,771 

4.1.1026 

[7] 

 

 מניות רגילות  הנפקה לציבור 

 2,239,300-גידול ב

ש"ח ע"י  הנפקת    

מניות  2,239,300

 0.2רגילות בנות 

 ש"ח ע.נ. כ"א

2,000,000,000 - 
 

8,575,071 

 

( הניתנים 29כתבי אופציה )סדרה  2,239,300תשקיף המדף לחברה יש  למועדנכון 

 413,580 -ש"ח ע.נ. כ"א של החברה ו 0.2מניות רגילות בנות  2,239,300 -למימוש ל

ש"ח  0.2מניות רגילות בנות  413,580 -אופציות )לא סחירות( הניתנות למימוש ל

 ע.נ. כ"א של החברה.

  

                                                 
  .לעיל 1.1.2ורט בסעיף כמפ          3

)מס'  1023בפברואר,  10( לדוח הצעה פרטית מיום 1023-02-053519)מס' אסמכתא:  1023במרץ,  4פי דיווח משלים מיום -על [2]

 (.1023-02-023863אסמכתא: 

[ 2( ובהמשך לדוחות המפורטים בהערה ]1023-02-055398)מס' אסמכתא:  1023במרץ,  6פי דוח הצעה פרטית שפורסם ביום -על [1]

 לעיל.
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   4של החברהרשומים ולא  של החברהרשומים  כתבי אופציה .1.1.3

 של החברה, נכון למועד התשקיף: כתבי האופציה הרשומיםלהלן פירוט  

פי דוח -עלהוצעו והונפקו לציבור ש( 29כתבי אופציה )סדרה  2,239,300 .1.1.3.2

(, 1026-02-011021)מס' אסמכתא:  1026בפברואר,  1הצעת מדף מיום 

)מס'  1023במאי,  19ידי החברה ביום -תשקיף מדף שפורסם עלמכוח 

 19עד ליום  1025במאי,  6( והוארך ביום 1024-02-288004אסמכתא: 

 0.2, רשומים על שם וניתנים למימוש למניה רגילה אחת בת 1026במאי, 

בדצמבר,  19ש"ח ע.נ. בכל יום מסחר החל מיום רישומים למסחר ועד ליום 

1026. 

 למועדשל החברה, נכון  הרשומיםהלא כתבי האופציה להלן פירוט  .1.1.3.1

  :5התשקיף

 ונפרע מונפק הון "עני וסוג שם

 212,400 20/22 לא סחיר כתב אופציה

 63,131 03/21כתב אופציה לא סחיר 

 238,889 03/23 כתב אופציה לא סחיר

 6,300 05/23 כתב אופציה לא סחיר

  93,759 09/23 כתב אופציה לא סחיר

 

 

                                                 
 רשומים אופציה כתבי של מימוש בוצעי לא 28.3.1021 מיום החל, מכוחו וההנחיות הבורסה לתקנון בהתאם        4 

 או הון לפיצול, הון לאיחוד, דיבידנד לחלוקת, זכויות של בדרך להצעה, הטבה מניות לחלוקת הקובע ביום
 היום לפני חברה אירוע של האקס יום יחול אם(. "חברה אירוע: "להלן יקרא ל"מהנ אחד כל) הון להפחתת

 . כאמור האקס ביום מימוש בוצעי לא, חברה אירוע של הקובע

-1023)מס' אסמכתא:  1023בפברואר,  10(  ודיווחים מיום 1023-02-043742)מס' אסמכתא:  1023לאפריל,  14פי הודעה מיום -על [3]

 (.1023-02-027631)מס' אסמכתא:  1023במרץ,  14( ומיום 02-043863

)מס' אסמכתא:  1023במאי,  19ידי החברה ביום -מכוח תשקיף מדף שפורסם על 1024בנובמבר,  4מיום  פי דוח הצעת מדף-על [4]

1024-02-288004.) 

(, דיווח בדבר זימון אסיפה של בעלי 1025-02-038642)מס' אסמכתא:  1025בפברואר,  15פי דוח הצעה פרטית מהותית מיום -על [5]

)מס'  1023במרץ,  22( ותיקון לדיווח בדבר זימון אסיפה  מיום 1025-02-038653אסמכתא: )מס'  1025בפברואר,  15המניות מיום 

 (.1025-02-049219אסמכתא: 

)מס'  1025במאי,  10[ ודיווח משלים לו מיום 1025-02-012837)מס' אסמכתא:  1025במאי,  28פי דוח הצעת מדף מיום -על [6]

עד ליום  1025במאי,  6והוארך ביום  1023במאי,  19ידי החברה ביום -שפורסם על (, מכוח תשקיף מדף1025-02-013535אסמכתא: 

 .1026במאי,  19

ידי החברה ביום -(, מכוח תשקיף מדף שפורסם על1026-02-011021)מס' אסמכתא:  1026בפברואר,  1פי דוח הצעת מדף מיום -על [7]

 .1026י, במא 19עד ליום  1025במאי,  6והוארך ביום   1023במאי, 19
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 בעלי העניין בחברה .1.3

במניות בעלי העניין אודות החזקות , ומנהליה למיטב ידיעת החברהלהלן מובאים פרטים, 

 :בסמוך לפני פרסום תשקיף זה יירות ערך המירים למניותהחברה ובנ

 שם המחזיק

 שיעור החזקה 5בסמוך למועד התשקיף
 שיעור החזקה 

 בדילול מלא 

 שם וסוג נייר הערך
כמות ניירות 

 הערך

החזקה 

 בהון

)%( 

זכויות 

 הצבעה

)%( 

החזקה 

 בהון

)%( 

זכויות 

 הצבעה

)%( 

 0.2 מניה רגילה "מבע החיים מדעי ביולייט

 ש"ח ע"נ

4,087,113 47.66 47.66 48.33 48.33 

"מבע החיים מדעי ביולייט  אופציה כתבי 

 (29)סדרה 

693,400 -- -- --* --* 

"מבע החיים מדעי ביולייט אופציה  כתבי 

 לא סחירים 

228,908 -- -- --* --* 

 0.2מניה רגילה   **מקוב ישראל

 ש"ח ע.נ.

54,400 0.64 0.64 2.6 2.6 

 אופציה כתבי ***מקוב ישראל

 (29)סדרה 

44,400 -- -- -- **** -- **** 

לא  ותאופצי ***מקוב ישראל

  ותסחיר

63,131 -- -- -- **** -- **** 

לא  ותאופצי זילברברגנחום  סוזנה

  ותסחיר

13,440 -- -- 0.13 0.13 

לא  ותאופצי איתן  סטיבן

  ותסחיר

61,506 -- -- 0.61 0.61 

 
 , ראו שיעור החזקותיה במניותלהחזקות ביולייט*       

 בע"מ. אסושיאייטסבבעלותו המלאה, מקוב  חברה ובאמצעות במישרין     **
 .באמצעות חברה בבעלותו המלאה, מקוב אסושיאייטס בע"מ   ***

 חזקותיו במניות לעיל.החזקות מקוב בדילול מלא, ראה שיעור הל ****

 

 בעלי השליטה בחברה .1.4

מהון  47.66% -כב ההמחזיק ה ביולייטהשליטה בחברה הינ תבעללתאריך התשקיף, 

המניות מהון  48.33% -בה ובכ זכויות ההצבעהמו של החברה המניות המונפק והנפרע

בה בדילול מלא. ביולייט עשויה להיחשב  זכויות ההצבעהמו של החברה המונפק והנפרע

כמחזיקה יחד עם מר ישראל מקוב, יו"ר דירקטוריון החברה וביולייט ובעל עניין 

של החברה המניות המונפק והנפרע מהון  0.64% -בכ, המחזיק, למועד התשקיף 6בביולייט

זכויות מו של החברה המניות המונפק והנפרעמהון  2.6% -ה ובכב ההצבעהזכויות מו

 בדילול מלא. ,בה ההצבעה

                                                 
 .1026במאי,  4ליום  נכון  5
 של והנפרע המונפק המניות מהון 21.65% -בכ, החברה ידיעת למיטב, מחזיק מקוב מר, התשקיף לתאריך 6

 ,בה ההצבעה ומזכויות ביולייט של והנפרע המונפק המניות מהון 23.83% -ובכ בה ההצבעה ומזכויות ביולייט
 .מלא בדילול
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  דיבידנד ומניות הטבה .1.5

 ניות הטבה בשלוש השנים האחרונות.מדיבידנדים ו/או  החברה לא חילקה

 הסכמים בנוגע למניות החברה  .1.6

של החברה ולבין החברה למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, אין בין בעלי המניות 

 הסכמים בנוגע למניות החברה.

 שערי הבורסה של מניות החברה .1.7

מניות החברה בבורסה בשנים להלן נתונים אודות שערי הנעילה הגבוהים והנמוכים של 

 עד סמוך למועד התשקיף: 1023-1026

 תקופה
 )אג'( הנמוך השער )אג'( הגבוה השער

 שער תאריך שער תאריך

1023 3.3.1023 1637 16.21.1023 2052 

1024 16.3.1024 2151 12.21.1024 261 

1025 11.7.1025 333 17.2.1025 271 

10267 1.1.1026 144.9 1.5.1026 239.1 

  נתונים נוספים אודות ניירות הערך של החברה .1.8

-ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לכל מניה רגילה של החברה, על .1.8.2

 32וליום  1024בדצמבר,  32פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 רגילה, בהתאמה. ש"ח למניה 0.68-ש"ח ו 2.59הינו  1025בדצמבר, 

ביום המיוחס לבעלי המניות של החברה למניה רגילה לשנים שהסתיימו  ההפסד .1.8.1

ש"ח למניה  4.305 -ו"ח ש 2.44הינו  1024בר, בדצמ 32וביום  1025בדצמבר,  32

 רגילה, בהתאמה.

 

 

 

 

                                                 
 .1026, במאי 3 ליום עד   7
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הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לזכויות הנלוות  .3

  למניות החברה

כמפורט בטבלה שלהלן, מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה הוראות תקנון החברה  .1.3

 (2035-03-350894 –)מס' אסמכתא  2035, בנובמבר 8לתקנון החברה כפי שפורסם ביום 

התקנון כולל, בין . "(התקנון)" www.magna.isa.gov.il באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך

 היתר, את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות למניות החברה:

 תקנה/ות בתקנון הזכות

 306-334, 33, 8 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 324 פירוקחלוקת רכוש בעת 

 27, 26.7 לפדיוןמניות הניתנות 

 28, 26 שינוי ההון

 56-57 מינוי דירקטורים

קבלת הודעה על אסיפות בעלי מניות, זכות השתתפות 

 ין החוקי הדרוש בהןיוהצבעה בהן, והמנ

12-41 

 38-25 הגבלה להעברת מניות

 29-10 שינוי הזכויות הנלוות למניות

 31-35 למוכ"זעל שם או מניות 

 –)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 26בהתאם להוראות תקנה  .1.2

חוק )" 3999-להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות, תשנ"ט 3969-מבנה וצורה(, תשכ"ט

 "( שנקבעו בתקנון, ככל שנקבעו הסדרים כאמור:החברות

  –לחוק החברות  50הסדרים בהתאם לסעיף  .1.2.3

האסיפה  נטלה .אחר לאורגן הנתונות סמכויות ליטול רשאית הכללית האסיפה

בעלי  על יחולו, החברה לדירקטוריון החברות חוק לפי הנתונות סמכויות הכללית

 הפעלת אותן לעניין הדירקטורים על החלות והאחריות החובות, הזכויות, המניות

 לב להחזקותיהם בשים, עליהם יחולו זה ובכלל, המחויבים בשינויים, סמכויות

, הפרקים השלישי הוראות, הצבעתם ולאופן באסיפה להשתתפותם, בחברה

 לתקנון(.  16)סעיף  החברות לחוק החמישי החלק של והחמישי הרביעי

  –לחוק החברות  307הסדרים בהתאם לסעיף  .1.2.2

 לתשקיף. 6.5.2.3ראו סעיף  

 –לחוק החברות  259הסדרים בהתאם לסעיף  .1.2.1

 לתשקיף.  6.5.2.2ראו סעיף   
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 תמורת ההנפקה וייעודה .4

            וייעודה ת ההנפקהתמור

במועד תשקיף מדף זה החברה איננה מציעה ניירות ערך כלשהם ולכן, לא תהיה תמורה 

 מיידית בעקבות תשקיף מדף זה.

 –א)א( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 25בהתאם להוראות תקנה 

, יפורטומדף לא הבמסגרת תשקיף "( תקנות פרטי תשקיף)" 1969 –מבנה וצורה(, תשכ"ט 

הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף שכותרתו: "פרטים שיכללו בין היתר, 

בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים". מידע כאמור יובא במסגרת דוחות 

ביחס לניירות ערך שיוצעו  , ככל שתפרסם,הצעת מדף שהחברה תפרסם מכוח תשקיף זה

 פיהם. -על
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 תיאור עסקי החברה .5

 כללי .1.1

לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת  'ב6( ותקנה 1)א44בהתאם להוראות תקנה 

תיאור עסקי החברה , פרק "(תקנות פרטי תשקיף)" 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט  –תשקיף 

שפורסם כפי  ,2011לשנת דוח התקופתי של החברה נכלל בתשקיף זה על דרך של הפנייה ל

 "(.התקופתיהדוח )" (2016-01-013203 אסמכתאמס' ) 2016במרץ,  23על ידי החברה ביום 

למונחים שהוגדרו בדוח התקופתי ואשר נעשה בהם שימוש בפרק זה תהיה המשמעות 

 שהוקנתה להם בדוח התקופתי.

 5201בדצמבר,  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  .1.2

ב לתקנות פרטי תשקיף, דוח הדירקטוריון לשנה 6א ותקנה 44בהתאם להוראות תקנה 

דוח נכלל בתשקיף זה על דרך של הפנייה לפרק ב' ב 2011בדצמבר,  31שהסתיימה ביום 

 .התקופתי

 קשורותחברות ו תחברות בפרטים נוספים אודות  .1.3

של החברה להלן פרטים אודות רווחים והפסדים של חברות בת וחברות קשורות  [א]

 רה קיבלה מהן:הריבית ודמי הניהול שהחבבאחזקה ישירה, 

לחלק ד' לדוח  13הפרטים נכללים כאן בדרך של הפניה לתקנה  – 2014לשנת 

-2011)מס' אסמכתא:  2011במרץ,  26פרסמה ביום החברה , ש2014התקופתי לשנת 

-2011אסמכתא: )מס'  2011באפריל,  1 ולדיווחים משלימים לו מיום, (01-062971

 (.2011-01-032679)מס' אסמכתא:  2011במאי,  28( ומיום 074171—01

 לדוח' ד לחלק 13 לתקנה הפניה של בדרך כאן נכללים הפרטים – 2011 לשנת

  (.2016-01-013203:אסמכתא)מס'  2016במרץ,  23ביום  שפורסם תקופתיה

 -לא קיימים מחזיקים אחרים ב נכון למועד התשקיף, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, [ב]

או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות  21%

  .1דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות של החברה

 

 

 

 

 

 

                                                      
 אינו כולל חברות, אשר למועד התשקיף, לא מתקיימת בהן פעילות עסקית שוטפת.המידע   1
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 דירקטוריון החברה .6

 דירקטוריון החברה .1.1

 :להלן, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, פרטים אודות חברי הדירקטוריון

 גרופל רון וינטר יעקב זילברברג –נחום  סוזנה מקוב ישראל :שם

 

 זיכלינסקי שלי

 

 023554918 050081230 50595792 028498525 05030200 :זיהוי מספר

 14.12.1917 25.7.1950 24.3.1951 21.5.1971 1.5.1939 :לידה תאריך

 48 הגלבוע, יאיר כוכב 91031 ירושלים, 3231.ד.ת הרצליה, 13 ישראל נצח כרמי יוסף 20הנרקיס  :מען

 מיקוד 425.ד. ת

4481400 

 סביון, 2303.ד. ת

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית :נתינות

 וועדת ועדת ביקורת לא לא :הדירקטוריון בוועדות חבר האם

 .תגמול

 

 ועדת, ביקורת ועדת

 לבחינת וועדה תגמול

 כספיים דוחות

 ,תגמול ועדת, ביקורת ועדת

 דוחות לבחינת ועדה

 השקעות וועדת כספיים

 

מכהן כדירקטור בלתי תלוי  האם

 :חיצוני כדירקטור או

 תלוי בלתי דירקטור  לא לא

 

 חיצונית דירקטורית חיצוני דירקטור

האם בעל מומחיות חשבונאית 

 ופיננסית או כשירות מקצועית:

 מקצועית כשירות בעל

 

 מומחיות בעלת

 פיננסית חשבונאית

 .מקצועית וכשירות

 

 מקצועיתכשירות  בעל

 

 מומחיות בעל

 ופיננסית חשבונאית

 וכשירות מקצועית

 חשבונאית מומחיות בעלת

 וכשירות מקצועית ופיננסית

האם משמש כעובד של החברה, 

חברה קשורה שלה, חברה בת 

שלה או של בעל עניין בה 

 ממלאוהתפקיד אותו 

 כמנכ"ל  מכהנת לא

  ביולייט

 לא לא

 

 לא
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 גרופל רון וינטר יעקב זילברברג –נחום  סוזנה מקוב ישראל :שם

 

 זיכלינסקי שלי

 

התאריך בו החלה כהונתו 

 כדירקטור:

21.11.2011 21.11.2011 21.11.2011 13.10.2014 13.10.2014 

תואר ראשון  :השכלה

בחקלאות 

מהאוניברסיטה 

העברית, תואר שני 

בכלכלה 

מהאוניברסיטה 

 העברית.

חשבון מוסמכת.  רואת

תואר ראשון 

בחשבונאות וכלכלה 

מאוניברסיטת תל אביב 

ותואר שני במנהל 

עסקים בהתמחות 

 במימון ושיווק.

 בהנדסה  ראשון תואר

 תעשיה וניהול 

(B.Sc. )תל אוניברסיטת 

 .אביב

 תואר. חשבון רואה

 בכלכלה ראשון

 שני ותואר וחשבונאות

 שניהם, עסקים במנהל

 .אביב תל מאוניברסיטת

ראשון  תואררואת חשבון. 

במנהל עסקים, התמחות 

בחשבונאות ומימון 

מהמכללה למנהל.  תואר 

 Heriotשני במנהל עסקים 

Watt University שלוחת 

 .גן רמת מכללת

 האחרונות שנים בחמש עיסוקו

ופירוט התאגידים בהם משמש 

 כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון 

, יו"ר ביולייטב

דירקטוריון 

באלתובקרה אלחוטית 

"ר יובע"מ,  

 Sun-ב דירקטוריון

Pharmaceutical 

Industries Ltd.. 

לשעבר יו"ר 

בנטפים  דירקטוריון

 'ינג.אימגבע"מ ובגיוון 

וסגנית  ביולייט"ל מנכ

יו"ר דירקטוריון 

 בחברה. 

סמנכ"ל אסיה  לשעבר

בטבע  ופאסיפיק

תעשיות פרמצבטיות 

 בע"מ.

כדירקטורית  מכהנת

במספר חברות בקבוצת 

; ומיקרומדיק ביולייט

 בפריטקדירקטורית 

 בע"מ

 בחברת"ל סמנכ לשעבר

תעשיות פרמצבטיות  טבע

 בע"מ. 

יועץ בתחום של תפעול 

 )פרמצבטי(. 

 בביו דירקטורלשעבר 

  "מבע טכנולוגיות מרקר

 הראשי הפנימי מבקר

בטבע פרמצבטיות 

 בע"מ. 

.אי.איי באי דירקטור

איגוד מבקרים  –ישראל 

פנימיים בישראל בע"מ, 

 ואברהם יוכבד בקרן

"צ( חל"מ )בע כהן זוסמן

 "מ.בע כהן ובמשכן

איגוד  "יתמנכל

הדירקטורים בישראל. 

שמאית מקרקעין במשרד 

המאירי ושות' שמאי 

 מקרקעין וכלכלנים.

בחברת  דירקטוריתלשעבר 

( 2008סחר ) סטיפלסט

 בע"מ ופז הדרכות בע"מ.
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 גרופל רון וינטר יעקב זילברברג –נחום  סוזנה מקוב ישראל :שם

 

 זיכלינסקי שלי

 

 עניין בעל עם משפחתית קרבה

 (:יש)אם  בחברה אחר

 לא לא לא לא לא

האם דירקטור שהחברה רואה 

חשבונאית אותו כבעל מומחיות 

ופיננסית לצורך עמידה במספר 

המזערי שקבע הדירקטוריון לפי 

 ( לחוק החברות:12)א()92סעיף 

 לא לא

 

 

 כן כן לא
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 נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים .1.2

  :נושאי משרה בכירה בחברה שאינם דירקטורים אודות , למיטב ידיעת החברה,פרטים להלן

 שפירא דניאל ישראל רן גליקמן יעל נתן בר איתי  1איתן סטיבן :שם

 052755998 015117818 320117210 032181703 019817591 :זיהוי מספר

 1954 28.9.1982 12.7.1911 13.05.1975 15.5.1912 :לידה תאריך

  1994 9.1.2014 25.11.2014 20.05.2013 22.9.2013 :כהונה תחילת תאריך

התפקיד שממלא 

בתאגיד, בחברה בת 

שלו, בחברה קשורה 

 שלו או בבעל עניין בו:

 "ל.מנכ

 של בת בחברות דירקטור

 .החברה

 בחברהסמנכ"ל כספים 

וסמנכ"ל כספים 

 .ביולייטב

בחברות בת  דירקטור

 ביולייטבקבוצת 

 ומיקרומדיק

 פנימי מבקר חשב בחברה עסקי פיתוח"ל סמנכ

האם בעל עניין בחברה 

או בן משפחה של נושא 

משרה בכירה אחר או 

 של בעל עניין בחברה:

 

 לא לא לא

 

 לא לא

 ותואר בכלכלה ראשון תואר :השכלה

 שניהם, עסקים במנהל שני

 העברית מהאוניברסיטה

 בירושלים

"ח, תואר ראשון רו

בחשבונאות 

 מאוניברסיטת 

 תל אביב

 ,CPE –ראשון בהנדסה  תואר

Lyon 

 מכון וייצמן –בכימיה  דוקטור

 – עסקים במנהל שני תואר

 טכניון

 

מנהל עסקים  בוגר"ח, רו

התמחות  בחשבונאות 

  למנהל מהמכללה

 

תואר בוגר בכלכלה 

וחשבונאות 

 אילן.-מאוניברסיטת בר

 

                                                      

באפריל,  1. לפרטים נוספים ראה דוחות מיידיים מיום 2011ביולי,  5הודיע מנכ"ל החברה על רצונו לסיים את כהונתו כמנכ"ל החברה. מר איתן יסיים את כהונתו ביום  2011ביום באפריל,   1

 (.2011-01-043339 -ו 2011-01-043331)מס' אסמכתאות:  2011
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 שפירא דניאל ישראל רן גליקמן יעל נתן בר איתי  1איתן סטיבן :שם

 השנים בחמש עיסוקו

 :האחרונות

 ביוסיינסס אקסלנז"ל מנכ

 בע"מ

, בקוסט"ח מנהל בכיר רו

, קסיררפורר, גבאי את 

 ישראל יאנג אנד ארנסט

 Enzymotec -שיווק  מנהלת

Ltd 

 ECE incubator - מייסדת

 Kolmir@Kinrot -"ל מנכ

Ventures 

 Deep -"ל יחידה עסקית סמנכ

Breeze Ltd 

 בחברת חשב עוזר

 להפרדת המרכז מקסימה

 "מ,בע אוויר

 חייקין"ח בסומך רו

KPMG 

משרד לראיית בעל 

חשבון, נותן שירותי 

ביקורת פנים לחברות 

ציבוריות הנסחרות 

 בארץ ובחו"ל.

דנידב ,  -מבקר פנים 

 נפקו, אלומות
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 של החברהעצמאיים מורשי חתימה  .1.3

 .מורשי חתימה עצמאייםאין לחברה  

 פרטים נוספים .1.4

 צבי, לוכטנשטיין ושות', עורכי דין-קונפינו, בןזלינגר,   דין להנפקה זו:-עורכי

(CBLS) 

 , תל אביב35, המגדל המרובע, קומה 5מרכז עזריאלי 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  רואי החשבון של החברה:

 , תל אביב3רחוב עמינדב 

 , תל אביב5קומה  3קריית עתידים, בנין   המשרד הרשום של החברה:

  םהמתייחסות לדירקטוריהוראות תקנון ההתאגדות של החברה  .1.5

הוראות תקנון החברה כמפורט בטבלה שלהלן, מובאות בתשקיף זה בדרך של  .1.5.1

 –)מס' אסמכתא  2015, בנובמבר 8הפניה לתקנון החברה כפי שפורסם ביום 

באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת  (2015-01-150894

www.magna.isa.gov.il "(התקנון)" . התקנון כולל, בין היתר, את ההוראות

 הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון:

 תקנה/ות בתקנון  הזכות

 51 מספר חברי הדירקטוריון

 57 דרכי מינויים או בחירתם של חברי הדירקטוריון

 57 הדירקטוריוןמשך כהונתם של חברי 

 41,17-18,78-81 מילוי מקומם של חברי הדירקטוריון

 43.1,58,11 סיום כהונתם של חברי הדירקטוריון

 59 שכרם של חברי הדירקטוריון

 88-90 ועדות הדירקטוריון וסמכויותיהן

)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 21בהתאם להוראות תקנה  .1.5.2

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות,  1919-מבנה וצורה(, תשכ"ט –התשקיף 

 "( שנקבעו בתקנון, ככל שנקבעו הסדרים כאמור:חוק החברות)" 1999-תשנ"ט

  –לחוק החברות  107הסדרים בהתאם לסעיף  .1.5.2.1

 .קולות ברוב תוכרענה הדירקטוריון בישיבות המתעוררות שאלות

 ראש ליושב תהא לא, שקולים הדירקטוריון הקולות בישיבת היו

 .לתקנון( 83 סעיףת )ומכרע דעה נוספת זכות הדירקטוריון

 דיני להוראות בכפוף –לחוק החברות  259הסדרים בהתאם לסעיף  .1.5.2.2
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בה  משרה נושא, מראש, לפטור רשאית החברה, החברות

 הזהירות חובת הפרת עקב נזק בשל, מקצתה או כולה, מאחריותו

 דירקטור מראש לפטור רשאית אינה החברה, אולם, כלפיה

 כהגדרתה בחלוקה חובת הזהירות הפרת עקב כלפיה מאחריותו

  לתקנון(. 125)סעיף  .החברות בחוק

 התחייבויות מסוימות של החברה  .1.1

ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, לחברה קיימים הסכמים, שלפיהם משלמת למיטב 

הכנסותיה או רווחיה כמפורט היא תשלומים המבוססים על שיעור רכושה, מחזורה, 

 5.3 -ו 4.3.10, 4.3.4.3, 4.2.14.5, 4.2.7.3,  4.2.4.2לדוחות הכספיים ובסעיפים  14בביאור 

 , הכלולים בזאת על דרך ההפניה. 2015לפרק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 
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 בעלי עניין בחברה .7

 בניירות ערך של החברה ונושאי משרה בכירה יןיהחזקת בעלי ענ .7.7

של  ניירות ערךאודות , הדירקטורים שלהו , למיטב ידיעת החברהפרטיםלהלן  .7.7.7

סמוך למועד בחברה, בכירה ונושאי משרה ידי בעלי עניין -על  יםהחברה המוחזק

 :חודשים 72-ובמועד שקדם לתשקיף בהתשקיף 

 שם המחזיק

 1בסמוך למועד התשקיף

 כמות ניירות הערך שם וסוג נייר הערך

החזקה 

 בהון

)%( 

זכויות 

 הצבעה

)%( 

 0.7 מניה רגילה "מבע החיים מדעי ביולייט

 ש"ח ע"נ

4,087,223 47.66 47.66 

 אופציה כתבי "מבע החיים מדעי ביולייט

 (79)סדרה 

693,400 -- -- 

אופציה לא  כתבי "מבע החיים מדעי ביולייט

 סחירים 

778,908 -- -- 

 0.7מניה רגילה  *מקוב ישראל

 ש"ח ע.נ.

54,400 0.64 0.64 

 אופציה כתבי **מקוב ישראל

 (79)סדרה 

44,400 -- -- 

לא  ותאופצי *מקוב ישראל

  ותסחיר

63,232 -- -- 

לא  ותאופצי זילברברגנחום  סוזנה

  ותסחיר

23,440 -- -- 

לא  ותאופצי איתן  סטיבן

  ותסחיר

62,506 -- -- 

לא  ותאופצי נתן בר איתי

  ותסחיר

7,873 -- -- 

  

 בע"מ אסושיאייטסבבעלותו המלאה, מקוב  חברה ובאמצעות במישרין   *
 באמצעות חברה בבעלותו המלאה, מקוב אסושיאייטס בע"מ   **

  

                                                      

 .2076במאי,  4ליום  נכון  1
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 שם המחזיק

 2חודשים  טרם פרסום התשקיף 12

 כמות ניירות הערך שם וסוג נייר הערך

החזקה 

 בהון

)%( 

זכויות 

 הצבעה

)%( 

 7 מניה רגילה "מבע החיים מדעי ביולייט

 .נ.ש"ח ע

22,827,226 46 46 

כתבי אופציה לא  "מבע החיים מדעי ביולייט

 סחירים 

7,789,077 -- -- 

אופציה לא  כתבי "מבע החיים מדעי ביולייט

 סחירים 

7,666,667 -- -- 

 7מניה רגילה   *מקוב ישראל

 ש"ח ע.נ.

700,000 0.20 0.20 

לא  ותאופצי *מקוב ישראל

  ותסחיר

632,376 -- -- 

לא  ותאופצי זילברברגנחום  סוזנה

  ותסחיר

234,399 -- -- 

לא  ותאופצי איתן  סטיבן

  ותסחיר

625,063 -- -- 

לא  ותאופצי נתן בר איתי

  ותסחיר

78,732 -- -- 

 

 .בע"מ אסושיאייטסבבעלותו המלאה, מקוב  חברה ובאמצעות במישרין   *
  

נושאי משרה או ו/בחברה בעלי עניין , והדירקטורים שלהלמיטב ידיעת החברה  .7.7.2

בחברות /או של החברה ות בחברות באינם מחזיקים ניירות ערך בכירה בחברה, 

נכון למועד התשקיף ואף לא החזיקו במועד שקדם לתשקיף  קשורות של החברה

 חודשים. 72 -ב

                                                      

 2075, באפריל 30ליום  נכון  2
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 תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירההסכמי העסקה ו .7.2

ולבעלי  תגמולים שניתנו לנושאי משרה בכירה בחברההסכמי העסקה ולהלן נתונים אודות 

 :2075-ו 2074עניין בחברה בשנים 

 או החברה ידי-על שניתנו התגמוליםהסכמי העסקה ו אודות נתונים - 4201שנת  .7.2.7

 נושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל אחר ידי-על

 או בחברה כהונתם עם בקשר, בשליטתה בתאגיד או בחברה הבכירה המשרה

 על נמנה שאינו) בחברה עניין בעל לכל שניתנו התגמוליםו בשליטתה בתאגיד

 ידי-על או החברה ידי-על (,לעיל הנזכרים ביותר הגבוהים התגמולים מקבלי

 בתאגיד או בחברה תפקיד כבעל שנתן שירותים עם בקשר, בשליטתה תאגיד

 בעל אם ואף, לאו אם ובין מעביד עובד יחסי מתקיימים אם בין, בשליטתה

 21 לתקנה הפניה של בדרך כאן נכללים; בחברה בכירה משרה נושא אינו העניין

 26ידי החברה ביום -על שפורסם 2074 לשנת החברה של התקופתי לדוח 'ד בחלק

 2075באפריל,  5ולדיווחים משלימים לו מיום (, 2075-07-062977) 2075במרץ, 

)מס' אסמכתא:  2075במאי,  28( ומיום 074575—2075-07)מס' אסמכתא: 

 ."(2014הדוח התקופתי לשנת )"( 2075-07-032679

 או החברה ידי-על שניתנו התגמוליםהסכמי העסקה ו אודות נתונים - 2015שנת  .7.2.2

 נושאי מבין ביותר הגבוהים התגמולים בעלי ארבעתמ אחד לכל אחר ידי-על

 או בחברה כהונתם עם בקשר, בשליטתה בתאגיד או בחברה הבכירה המשרה

 על נמנה שאינו) בחברה עניין בעל לכל שניתנו והתגמולים בשליטתה בתאגיד

 ידי-על או החברה ידי-על (,לעיל הנזכרים ביותר הגבוהים התגמולים מקבלי

 בתאגיד או בחברה תפקיד כבעל שנתן שירותים עם בקשר, בשליטתה תאגיד

 בעל אם ואף, לאו אם ובין מעביד עובד יחסי מתקיימים אם בין, בשליטתה

 21 לתקנה הפניה של בדרך כאן נכללים; בחברה בכירה משרה נושא אינו העניין

 23ידי החברה ביום -על שפורסם 2075 לשנת החברה של התקופתי לדוח' ד בחלק

 ."(2015 לשנת התקופתי הדוח)"( 2076-07-073203)מס' אסמכתא:  2076, במרץ

 ות תגמולימדינ .7.3

"( את האסיפהאישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )" 2074בינואר,  72ביום 

אישרה האסיפה  2074בדצמבר,  75"(, ביום מדיניות התגמולמדיניות התגמול של החברה )"

תיקון של מדיניות התגמול. לפרטים נוספים אודות מדיניות התגמול של החברה ראו דיווחים 

 5(, מיום 2073-07-090772 –)מס' אסמכתא  2073בדצמבר,  5מיידיים של החברה מיום 

 –)מס' אסמכתא  2074בינואר,  72(, מיום 2074-07-004882 –)מס' אסמכתא  2074בינואר, 

 30(, מיום 2074-07-784773)מס' אסמכתא:  2074באוקטובר,  30( מיום 2074-07-077263

 –)מס' אסמכתא  2074בדצמבר,  75( ומיום 2074-07-209373)מס' אסמכתא:  2074בנובמבר, 

 ( הכלולים בתשקיף זה על דרך של הפניה.2074-07-222054
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 גמול דירקטורים .7.4

 הפניה של בדרך כאן נכללים ,2075 -ו 2074הניתן לדירקטורים בשנים  גמולפרטים אודות 

 לדוח' ד בחלק 21 לתקנהובדרך של הפניה  2074 לשנת התקופתי לדוח' ד בחלק 21 לתקנה

   , בהתאמה.2075 לשנת התקופתי

 ביטוח ושיפוי נושאי משרה  .7.5

 :2075-ו 2074להלן נתונים אודות ביטוח ושיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה בשנים 

 של בדרך כאן יםנכלל ,2074 שנתביטוח ושיפוי הניתן לדירקטורים בפרטים אודות  .7.5.7

-2074-07)מס' אסמכתא:  2074בנובמבר,  27 לדיווחים מיידיים מימיםהפניה 

 2074, בינואר 72 -( ו2073-07-090772)מס' אסמכתא:  2073בדצמבר  5(, 206577

(2074-07-077263). 

 של בדרך כאן יםנכלל 2075,פרטים אודות ביטוח ושיפוי הניתן לדירקטורים בשנת  .7.5.2

 .2075בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  א29לתקנה הפניה 

  3עסקאות עם בעל שליטה .7.6

שעדיין או  2075-ו  2074פרטים אודות עיסקאות של החברה עם בעל השליטה במהלך השנים 

בחלק ד' לדוח התקופתי  22במועד התשקיף, נכללים כאן בדרך של הפניה לתקנה  בתוקף

 .2075בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  22ולתקנה  2074לשנת 

 

 

 

 

                                                      

 .לחוק החברות 268כהגדרתו בסעיף בעל שליטה   3
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   ודוח אירועים 2015בדצמבר,  31ליום  דוחות כספיים .8

 (,וצורה מבנה – תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות 'ב6 ותקנה ב60 לתקנה בהתאם .8.8

 של 2085 ,בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות מפנה החברה, "(תקנות פרטי תשקיף)" 1969-ט"תשכ

 של הנפרדים הכספיים הדוחות לרבות, 2085 לשנת החברה של התקופתי בדוח שנכללו כפי ,החברה

 על כאן מובא, הכספיים בדוחות הכלול המידע (.״הכספיים הדוחות״: ביחד) מועד ולאות החברה

 .ההפניה דרך

 החשבון רואה של הסכמתו נכללת שבו, החברה של המבקר החשבון רואה של הסכמה מכתב מצורף .8.2

על הדוחות  המבקר החשבון רואה דוח את, הפניה של בדרך לרבות, המדף בתשקיף לכלול המבקר

 הכספיים.

 בתקנה כהגדרתו, אירועים דוח המדף לתשקיף מצורף תשקיף פרטי לתקנות( ב)ב60 לתקנה בהתאם .8.8

 קרי, הדוחות הכספיים חתימת מועד לאחר שהתרחשו אירועים בדבר, תשקיף פרטי לתקנות א56

 .המדף תשקיף לפרסום הסמוך למועד ועד, 2086במרץ,  28 מיום
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 2086, מאיב 9

 

 - התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות לתקנות( ב)ב60 לתקנהדוח אירועים בהתאם הנדון: 

 1969 – תשכ״ט(, וצורה מבנה

 ,2086, מרץב 28, קרי מיום 2085בדצמבר,  88לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

א 56מדף זה, לא חלו ביחס לחברה אירועים )כהגדרת מונח זה בתקנה  ועד סמוך למועד פרסום תשקיף

, למעט כמפורט (8969 –מבנה וצורה(, תשכ״ט  -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף לתקנות 

 .להלן

פטנטים בסין נמסר לה על כך שמשרד ה 2086במרץ,  28דיווחה החברה כי ביום  2086במרץ,  29ביום  .8

בת בבעלות ושליטה מלאה של החברה. -החליט להעניק פטנט, לזטיק טכנולוגיות בע"מ, חברה

 (.2086-08-086767)מס' אסמכתא:  2086במרץ,  29לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

נמסר לה על כך שמשרד הפטנטים  2086באפריל,  5דיווחה החברה כי ביום  2086באפריל,  6ביום  .2

בת בבעלות ושליטה מלאה של -האירופאי החליט להעניק פטנט, לזטיק טכנולוגיות בע"מ, חברה

 .(2086-08-042490)מס' אסמכתא:  2086באפריל,  6החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

על רצונו לסיים  הודיע מנכ"ל החברה, מר סטיבן איתן, לחברי הדירקטוריון 2086באפריל,  6 ביום .8

. לפרטים נוספים 2086ביולי,  5מר איתן יסיים את כהונתו כמנכ"ל ביום . את כהונתו כמנכ"ל החברה

-2086-08 -ו 2086-08-048886)מס' אסמכתאות:  2086באפריל,  6ראו דיווחים מיידיים מיום 

048889.) 

 

 

 

 ישראל מקוב 

 יו"ר הדירקטוריון

 סטיבן איתן 

 מנכ"ל החברה

 

 

 



 
 

 

 קסיררקוסט פורר גבאי את 
 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 +972-3-6232525   .טל
 972-3-5622555+  פקס

ey.com 

  

 

 2016 ,במאי 8  :תאריך
 
 

 לכבוד
 בע"מ מיקרומדיק טכנולוגיותהדירקטוריון של 

 קרית עתידים
 תל אביב

 
 א.ג.נ., 

 

 

 6201 מאיהמיועד להתפרסם בחודש  בע"מ מיקרומדיק טכנולוגיותשל  מדף תשקיףהנדון: 

 
 
 

שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים המדף בתשקיף הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( 
 להלן:

  

 

, בדצמבר 31לימים על הדוחות הכספיים המאוחדים  של החברה   2016 ,במרץ 23דוח רואה החשבון המבקר מיום  (1)
 .2015 ,בדצמבר 31ביום  שהסתיימהולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2014-ו  2015

  2015בדצמבר,  31לימים על מידע כספי נפרד של החברה  2016 ,במרץ 23מיוחד של רואה חשבון המבקר מיום דוח  (2)
 .2015בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2014-ו

 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 רואי חשבון
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 פרטים נוספים .9

 חוות דעת עורך דין .9.9

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 

 2096, במאי 9

 לכבוד

 מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ 

   3קריית עתידים, בנין 

 תל אביב

  

 ג.א.נ.,

 

 תשקיף מדף –בע"מ )"החברה"(  טכנולוגיות מיקרומדיקחברת הנדון: 

 

הרינו לאשר כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון, 

 .נכללים בתשקיף המדף

 

 אנו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

 

 

 בכבוד רב,

 

 שמרית רוזנק, עו"ד  ברק לוכטנשטיין, עו"ד

 דין-צבי, לוכטנשטיין ושות', עורכי-קונפינו, בןזלינגר, 

 

 

 

 

 

 

 חנן זלינגר

 צבי-נרדה בן

 קונפינו*-לורי אלמולי

 ברק לוכטנשטיין

 דוד שוטנפלס

 אבי לוי

 אורי קסיר

 רונן ויסמן

 מוריאל שחר

 לנה מור

 שטרית-ענת בן

 יובל בר

 שמרית רוזנק

 יפת-תמר שינקין

 בת שבע אוסטין

 גדי בן דרור

 אירן קריפק

 חנה טאובר*

 עפר אפרת

 אלונה אשר

 דינה דן

 ליאור שמואל

 דניאל פסטרנק

 אמנדה זקצר

 אלעד לוי

 קארין נחושתן

 שיון גם בניו יורקי* בעלת ר
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 תשקיףפרסום לאגרת בקשה למתן היתר   .9.2

)אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,  א לתקנות ניירות ערך4בהתאם להוראת סעיף 

למה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום י, החברה ש2005-התשס"ו

האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח תשקיף מדף, ואולם תוספת 

 הצעת המדף בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

  במסמכיםעיון  .9.3

מתקנון החברה, הנזכרים בתשקיף זה, עומדים ומההיתר לפרסומו עותקים מתשקיף זה, 

תל , 3 קריית עתידים, בניןלעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה ברחוב 

אביב. כמו כן, עותק מתשקיף החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות 

            .www.magna.isa.gov.ilערך, בכתובת: 
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 י מ ו ת ח ת .01

 

  בע"מ מיקרומדיק טכנולוגיות החברה:

   

  ישראל מקוב הדירקטורים:

  סוזנה נחום זילברברג 

  רון גרופל 

  שלי זיכלינסקי 

  יעקב וינטר 
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