אינפימר בע"מ
("החברה")
תשקיף מדף
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -מניות רגילות
של החברה בנות  10ש"ח ע.נ .כ"א (להלן" :מניות החברה") ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (להלן" :ניירות
הערך").
לגורמי הסיכון הבאים עשויה להיות השפעה גדולה על פעילותה ועל תוצאות פעילותה של החברה :סיכונים
ענפיים :חקיקה ,תקינה ורגולציה; סיכונים ייחודיים לחברה :גיוס כספים; קניין רוחני; רישיונות
והיתרים .לפרטים נוספים ,לרבות פרטים אודות כלל גורמי הסיכון אשר עלולה להיות להם השפעה על
החברה ,ראו סעיף  28בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015אשר פורסם ביום  31במרץ 2016
(אסמכתא מס'( )2016-01-021411 :להלן" :הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,)2015המובא בתשקיף זה
על דרך ההפניה.
למועד התשקיף ,החברה הינה "תאגיד קטן" ,כמשמעותו בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך) דוחות תקופתיים
ומיידיים) התש"ל –  .1970לפרטים אודות ההקלות לתאגיד קטן שהחליט דירקטוריון החברה לאמץ ,ראו
סעיף  5.4להלן.
רוה"ח המבקר של החברה הפנה את תשומת הלב לאמור בביאור -1ז' ובביאור -1ד' לדוחות הכספיים
שנכללו בדוח התקופתי של החברה לשנת  2015וכן לאמור בביאור -1ד' לדוחות הכספיים שנכללו בדוח
לרבעון השני לשנת  ,2016אשר פורסם ביום  31באוגוסט ( 2016אסמכתא מס')2016-01-114661 :
המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן" :הדוח לרבעון השני לשנת  2016של החברה").
עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו
 www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
.www.tase.co.il.
תאריך התשקיף :ביום  7באוקטובר2016 ,
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פרק  - 1מבוא
 .1.1כללי
אינפימר בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות
התשנ"ט.1999-
לפרטים אודות עסקת העברת השליטה בחברה מיום  2בפברואר  2015ראו דוח זימון אסיפה
שפרסמה החברה ביום  8במרץ( 2015 ,אסמכתא מס' )2015-01-046234 :וכן דיווח על תוצאות
אסיפה שפרסמה החברה ביום  10במרץ( 2015 ,אסמכתא מס' )2015-01-047794 :המובאים
בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .1.2היתרים ואישורים
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות ,הדרושים על פי כל דין לפרסום
תשקיף מדף זה (להלן" :התשקיף") .תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 23א(א)
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ( 1968 -להלן" :חוק ניירות ערך") והצעת ניירות ערך על פיו,
תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו
או אישור למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך
המוצעים.
החברה פנתה אל הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") בבקשה למתן
אישור עקרוני ,המתייחס לרישומם למסחר של מניות החברה בנות  10ש"ח ע.נ .כ"א (להלן:
"מניות החברה") ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות
החברה ,כתבי אופציה למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב ולאגרות
חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים (להלן" :ניירות הערך") ,שיוצעו
באמצעות דוח הצעת מדף (להלן" :האישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני 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 בתשקיף זה או שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.
מתן אישור הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (ככל שיוצעו) על פי דוחות הצעת מדף,
אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך האמורים ,והרישום למסחר של ניירות
הערך המוצעים על-פי תשקיף זה ,יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום למסחר על פי דוח הצעת
מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),
התשס"ו.2005-
אין במתן האישור העקרוני כאמור ,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 הבקשה לרישום
על פי דוח הצעת המדף.
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 .1.3הון המניות
 .1.3.1להלן פרטים אודות הון החברה ,נכון למועד פרסום התשקיף:
כל מניות החברה הן מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  10ש"ח ערך נקוב כל אחת.
הון המניות
הרשום (ע.נ)

הון המניות
הרשום
(ש"ח)

6,861,459

68,614,590

מניות
רגילות
בנות 10
ש"ח ע.נ
כל אחת

הון המניות המונפק והנפרע
(ע.נ)

1

בלא דילול

בדילול מלא

2,570,675

2,681,862

 .1.3.2הרכב ההון העצמי של החברה ליום  30ביוני( 2016 ,באלפי ש"ח) הינו כדלקמן:
הון מניות

9,526

פרמיה על מניות

1,486

כתבי אופציה

279

קרנות הון בגין תשלום מבוסס מניות

485

קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה

1,176

יתרת הפסד

()7,840

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של
החברה

5,112

807

זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ הון

1

5,919

כולל  600,000מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה.
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פרק  - 2הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה בנות 10
ש"ח ע.נ .כ"א (להלן" :מניות החברה") ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים
(להלן" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק 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 ,כפי שיהיו באותה עת.
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פרק  -3הון החברה
.1
כ

.2

.3
 .3.1הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון לתאריך התשקיף
ההון הרשום של החברה ,נכון לתאריך התשקיף ,הינו  68,614,590ש"ח המחולק ל-
 6,861,459מניות רגילות בנות  10ש"ח ע.נ .כל אחת .ההון המונפק והנפרע בחברה בלא דילול
ובדילול מלא ,נכון לתאריך התשקיף ,הנו  25,706,750ש"ח ו 26,818,620 -ש"ח (כולל 600,000
מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה) ,בהתאמה.
 .3.2התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף
 .3.2.1התפתחות בהון הרשום
בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה
למעט כמפורט להלן:
תאריך

15.3.2015

מהות השינוי

איחוד הון

2

סוג המניה

רגילה

ערך נקוב

סה"כ הון רשום

 1ש"ח

6,861,459,000

 10ש"ח

6,861,459

 .3.2.2התפתחות בהון המונפק
בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון המונפק של החברה
למעט כמפורט להלן:
תאריך
15.3.2015

2

מהות השינוי

סוג המניה

איחוד הון

19.3.2015

הקצאה פרטית חריגה

11.8.2015

מימוש אופציות לא
רשומות למסחר
למניות החברה

23.2.2016

הקצאה פרטית

רגילה

ערך נקוב

סה"כ הון מונפק

1

1,042,570,748

10

1,042,571

10

2,503,190

10

2,522,610

10

2,570,675

ביום  15במרץ  ,2015בוצע איחוד ל הון המניות הרשום והמונפק של החברה ,באופן שכל  1,000מניות רגילות של

החברה בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א ,אוחדו למניה אחת בת  10ש"ח ע.נ .כ"א .לפרטים נוספים ,ר' דוח זימון אסיפה
שפרסמה החברה ביום  8במרץ  , 2015מס' אסמכתא ,2015-01-046234 :המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
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 .3.3בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה
לפרטים אודות החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה ,במועד הסמוך למועד
התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר ( )12חודשים ,ראו דוחות מיידיים של החברה בדבר
מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום  7ביולי ( 2016אסמכתא מס'2016-01- :
 )077518ומיום  6באוגוסט ( 2015אסמכתא מס' ,)2015-01-091524 :המובאים בתשקיף זה
בדרך של הפניה.
החברה רואה במר יובל תמיר ובגב' טל תמיר המחזיקים כ"א ,בכ 29.17% -מהון המניות
המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ובמר אייל אילון ,מחזיק בכ 10.70% -מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה כבעלי השליטה בחברה (כמי
שמחזיקים יחד בכ 69.04% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה)
לאור הסכם בעלי מניות שנחתם ביניהם ולפיו התחייבו השלושה להצביע יחד באסיפות
הכלליות של החברה בגין כל מניותיהם באותו מועד .על פי ההסכם ביניהם הוסכם כי
ההצבעה יחדיו תעשה באסיפה מוקדמת לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,ואשר
כל החלטה בה תתקבל ברוב רגיל של הנוכחים באסיפה כאשר לכל אחד מהשלושה יהיו
זכויות הצבעה בהתאם לחלקו היחסי בהחזקותיו בחברה.
 .3.4ניירות הערך המירים למניות החברה
נכון למועד התשקיף ,קיימות במחזור אופציות לא רשומות למסחר כדלקמן:
 111,187אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש ל 111,187 -מניות רגילות של החברה
בנות  10ש"ח ע.נ .כ"א ,אשר הוקצו לנושא משרה בחברה ולמשקיעים בחברה .לפרטים ראו
ביאורים  14ו 22 -לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2015שצורפו
לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015וביאור 3ג' ו3-ה' לדוחות הכספיים של החברה
המאוחדים של החברה ליום  30ביוני  ,2016שצורפו לדוח לרבעון השני לשנת  2016של
החברה ,המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה.
 .3.5שער הבורסה של מניות החברה  -מתואם
להלן נתונים אודות שערי הנעילה ,הגבוהים והנמוכים (באגורות) של מניית החברה מיום 1
בינואר  2014ועד ליום  29בספטמבר  ,2016בסמוך למועד פרסום התשקיף:
שנה

שער נעילה הגבוה

שער נעילה הנמוך

1.1.2014-31.12.2014

השער
1,659.39

תאריך
)*(19.2.2014

השער
980.55

תאריך
17.12.2014

1.1.2015 -31.12.2015

2,531

20.4.2015

1,055.98

1.1.2015

1.1.2016-29.9.2016

4,855

25.9.2016

1,927

3.1.2016

ביום  29בספטמבר  ,2016בסמוך למועד פרסום התשקיף ,שער הנעילה בבורסה של מניית
החברה עמד על  4,826אגורות.
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פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה
 4.1הזכויות הנלוות למניות החברה
לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ,ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה
("תקנון החברה") ,כפי שפורסם בדיווח מיידי על ידי החברה ביום  16ביוני ( 2015אסמכתא
מס' ,)2015-01-049083 :שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.
 4.2הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות
להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות
המצוינים בתקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט ,1969-ככל ונקבעו הסדרים כאמור:
 4.2.1מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם
האסיפה השנתית הכללית של החברה תמנה את הדירקטורים.
מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל
של בעלי המניות ,ובלבד שלא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על שנים עשר ,ובכללם
הדירקטורים החיצוניים .כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.
הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה
השנתית .כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה.
כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור ,אך האסיפה יכולה
לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.
האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור ,ברוב רגיל של בעלי המניות ,והיא
רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם אחר כדירקטור בחברה .לדירקטור
שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה
הכללית.
דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.
הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים
נוספים אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה ,ובלבד שהמספר הכולל של חברי
הדירקטוריון לא יעלה על  12חברים.
 4.2.2כינוס אסיפה כללית מנין חוקי והצבעה באסיפה כללית ויושב ראש האסיפה
הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות ,בעלי תפוצה
רחבה ,היוצאים לאור בשפה העברית ,במועד כקבוע בדין ,והחברה לא תמסור כל
הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה .בהודעה על
כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה ,מקום כינוס האסיפה ומועדה ,פירוט
הנושאים שעל סדר היום וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה
הכללית .נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה
ובאותו מקום ,יצוין אותו המועד בהודעה.
בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במניה,
כנדרש על פי דין.
החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כללית,
להשתתף ולהצביע בהן ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על  21ימים לפני המועד שנקבע
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לקיום האסיפה הכללית ולא יפחת מ 4-ימים לפני מועד הכינוס.
בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח.
אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה
מן המועד שנקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות,
התשנ"ט 1999-או בתקנון החברה ,יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם
או על ידי באי כוח ,לפחות שני ( )2בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות  25%מזכויות
ההצבעה בחברה .אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא
המניין החוקי ,היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או
למועד מאוחר יותר ,אם צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים
שלשמם נקראה האסיפה הראשונה .אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי
כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל
מספר משתתפים שהוא.
אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי מניות ,תתקיים האסיפה הנדחית רק
אם נכחו בה לפחות בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מההון
המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.
בכל אסיפה כללית ייבחר יו"ר לאותה אסיפה .בחירת יושב ראש האסיפה תעשה
בתחילת הדיון באסיפה ,שתפתח ,בכפוף לקיום מנין חוקי ,על ידי מזכיר החברה או
על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.
כפוף להוראות כל דין ,החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות,
באופן שכל מניה ,המקנה זכות הצבעה ,תקנה קול אחד .היו הקולות שקולים יראו
את ההחלטה כנדחית.
החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או
בתקנון.
 4.2.3קבלת החלטות בדירקטוריון
החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל
דירקטור .ליו"ר הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
 4.2.4חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן ,דיבידנד או מניות
הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות ,וזאת מבלי
להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.
החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד ,ובלבד שמועד זה
יהיה מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.
הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד ,הטבה ,זכויות או סכומים העומדים לתשלום
בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד ,ולהשתמש בכל סכום כאמור או
לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות בגינם יש
לחברה עכבון ו/או שיעבוד.
העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת
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שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה ,ובלבד שבמקרה
שהעברת המניות טעונה אישור הדירקטוריון ,יבוא תאריך האישור במקום תאריך
רישום ההעברה.
דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע ( )7שנים מיום ההחלטה על חלוקתו,
יראו את הזכאי לו כמוותר עליו ,והוא יחזור לבעלות החברה.
אם לא נתנו הוראות אחרות ,מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת
תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו ,או במקרה של בעלים
משותפים רשומים ,לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס
לבעלות המשותפת .כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה
ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.
הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר
למניות שברשותו של בעל מניות ,בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל
מניות אחר ,כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לבדו או בשותפות עם אחר
לחברה ,על חשבון דרישות תשלום וכדומה.
הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא
מרווחי החברה ,או משערוך נכסיה ,או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות
המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.
 4.2.5זכויות בעת פירוק החברה
כל מניה רגילה ,שכל דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן ,תקנה למחזיק בה זכות
להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.
כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות ,יחלק המפרק את הנכסים העודפים בחברה
בין בעלי המניות באופן יחסי פרי פסו לערכן הנקוב של המניות.
באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות ,רשאי
המפרק ל חלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות
בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות
כפי שהמפרק ימצא לנכון.
תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיפים  4.2.1עד  4.2.5לעיל ,הינו תיאור
תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח
המלא של תקנון החברה .יובהר ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה
להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה
מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.
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פרק  - 5פרטים על החברה ופעילותה
.4

י

.5
 .5.1תיאור עסקי התאגיד
בהתאם לתקנה (44א )1ולתקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף –
מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-פרק תיאור עסקי התאגיד ,נכלל בתשקיף זה על דרך
ההפניה לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015אשר פורסם ביום  31במרץ 2016
(אסמכתא מס'( )2016-01-2016-01-021411 :להלן ביחד" :הדוח התקופתי של החברה
לשנת .)2015
להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד ובכל עניין
אחר שיש לתארו בדוח התקופתי מיום פרסום הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני
לשנת  ,2016אשר פורסם ביום  31באוגוסט ( 2016אסמכתא מס',)2016-01-114661 :
המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן" :הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני
לשנת  )"2016ועד ליום פרסום התשקיף :

.5.1.1ביום  15בספטמבר  ,2016דיווחה החברה כי התקבלה אצלה הזמנה מסחרית ראשונה
מצד ג' (שאינו קשור לחברה ,או לבעלי עניין בה) ,ושלמיטב ידיעת החברה עוסק
בייצור מוצרי פלסטיק לתחום השינוע והאחסון לרכישת אינפימר בהיקף של  20טון
(אשר יסופקו למזמין על פני  60יום ) .

3
.

 .5.2דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוח הכספי לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2015ולרבעון השני לשנת  2016שהסתיים ביום  30ביוני 2016
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2015ראה חלק ב' וחלק ג' ,בהתאמה ,לדוח התקופתי של החברה לשנת
 ,2015הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה.
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לתקופה שנסתיימה ביום  30ביוני
 ,2016ראו הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת  ,2016המובא בפרק זה על דרך
ההפניה.
 .5.3פרטים בדבר חברות בנות של החברה וחברות קשורות
 .5.3.1להלן יפורטו השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון ליום
 30ביוני :2016

3

מובהר ,כי המחיר לטון בהתאם להזמנה האמורה אינו שונה באופן מהותי מהמחירים עליהם דיווחה החברה
בדיווחיה הקודמים .לפרטים נוספים ראה הדוח התקופתי של החברה לשנת  2015שפורסם ביום  31במרץ 2016
(מס' אסמכתא.)2016-01-021411 :
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שם החברה (*)

מדינת
התאגדות

סוג המניה

הון מונפק
ונפרע (ע.נ).

שיעור ההחזקה של
4
החברה
בהצבעה
בהון

חברות בנות וקשורות של החברה
מניות
אינפימר
רגילות
טכנולוגיות בע"מ
40
1
בנות
ישראל
ש"ח ע.נ.
כ"א
חברות בנות וקשורות של אינפימר טכנולוגיות בע"מ
יחידות
ישראל
אינפימר ישראל
114,318
השתתפות
שותפות מוגבלת

100%

()5,210

10,132

-

-

86.69%

4,643

-

-

-

(*) לא כולל חברות שפעילותן זניחה עבור החברה.

4

לרבות ,הסמכות למנות דירקטורים.
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ערך בדוח
הכספי
הנפרד של
התאגיד
(אלפי
ש"ח)

יתרות
הלוואות
מהחברה
(כולל
ריבית
והפרשי
הצמדה /
ערבויות
(באלפי
ש"ח)

הבורסה
שבה
נסחרים
ניירות
הערך

שווין
בבורסה
של זכויות
החברה,
בחברה
המוחזקת
(באלפי
ש"ח)

.5.3.2להלן פרטים אודות הכנסות מחברות בנות וחברות קשורות מהותיות ליום  30ביוני :2016
שם החברה(*)

אינפימר טכנולוגיות בע"מ

רווח נקי
(הפסד)
לתקופה
(באלפי
ש"ח) (*)

עיסוק עיקרי

סה"כ רווח
(הפסד) כולל
(באלפי ש"ח)

הכנסות שנתקבלו (באלפי ש"ח)
ריבית
דמי ניהול
דיבידנד
והפרשי
הצמדה

עיבוד ומחזור אשפה
עירונית לכדי חומר גלם

()2,508

()2,508

-

-
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לתעשיית הפלסטיק
אינפימר ישראל שותפות מוגבלת (**)

זכיין בלעדי של אינפימר
טכנולוגיות

()1,411

()1,411

-

-

-

(*)לא כולל חברות שפעילותן זניחה עבור החברה.
(**)השותפות בשליטה במישרין של אינפימר טכנולוגיות בע"מ -הנתונים המתוארים הינם לפי חלקה של חברה זו .
לפרטים אודות השקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות ורווחיהן של חברות הבת והחב רות הקשורות המהותיות המוחזקות ע"י החברה בשנים
 , 2014-2015וכן פרטים אודות הדיבידנד ,הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מכל אחת מהחברות כאמור לגבי השנים ,2014-2015
המובאים בדרך של הפניה ,ראה תקנות  11ו 13 -בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015ולתקנות  11ו 13 -בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה
לשנת  ,2014כפי שפרסמה החברה ביום  18במרץ (מס' אסמכתא( )2015-01-053827 :להלן" :הדוח התקופתי של החברה לשנת .)"2014
 .5.4תאגיד קטן
ביום  12בפברואר , 2014החליט דירקטוריון החברה על אימוץ וולנטרי של חלק מההקלות שנכללו במסגרת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)
(תיקון) ,התשע"ד , 2014 -כדלקמן :ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית בתאגיד ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; העלאת סף
המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל ;20% -העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל.40% -
14

פרק  - 6ניהול החברה
 .6ג
 .6.1לפרטים אודות הדירקטורים של החברה בסמוך למועד התשקיף ,ראו תקנה  26בחלק ד'
לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015למעט כמפורט להלן:
ביום  6ביולי  ,2016אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה ,להסמיך את מר יובל תמיר,
מנכ"ל החברה והנמנה על בעלי השליטה בה ,לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה בת
 3שנים במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה .לפרטים נוספים ,ראו דוח זימון אסיפה
שפרסמה החברה ביום  31במאי ( 2016אסמכתא מס' ,)2016-01-040302 :דיווח על
תוצאות אסיפה שפרסמה החברה ביום  7ביולי ( 2016אסמכתא מס')2016-01-076735 :
וכן דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  7ביולי ( 2016אסמכתא מס')2016-01-076768 :
המובאים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
ביום  6ביולי  ,2016חדל מר עמוס בנצור לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה (לרבות כהונתו
כדירקטור בחברה) .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  7ביולי 2016
(אסמכתא מס' )2016-01-076750 :המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
ביום  21ביולי  ,2016חדל מר יובל רכלבסקי לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה .לפרטים
נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  21ביולי ( 2016אסמכתא מס'2016-01- :
 )087340המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
ביום  8באוגוסט  ,2016החל מר טיקסל יוסטא לכהן כדירקטור בלתי תלוי החברה.
לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  10באוגוסט ( 2016אסמכתא
מס' )2016-01-100852 :המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
לפרטים אודו ת נושאי משרה בכירה בחברה (שאינם דירקטורים) בסמוך למועד התשקיף,
ראו תקנה 26א בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2015
 .6.2הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ,כהונה ומילוי מקום של דירקטורים
להוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים,
דרכי מינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי
ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן ,ראה פרק  4לתשקיף זה לעיל וכן תקנון
ההתאגדות של החברה הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .6.3מורשי החתימה של החברה
בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
 .6.4רואי החשבון של החברה
הורביץ עידן סבו טבת & כהן טבח  Baker Tilly -רואי חשבון ,מרחוב מנחם בגין  ,11מגדל
רוגובין תדהר ,רמת גן.
 .6.5משרד רשום
רחוב השומר  ,6אביחיל .4291000
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פרק  - 7בעלי עניין בחברה
 7.1תגמולים לבעלי עניין ,לנושאי משרה בכירה
7.1.1

תגמולים שניתנו בשנת 2014
לעניין פרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה ,לכל אחד מ5 -
מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובחברות הבנות
נכון ליום  31בדצמבר  2014ראה תקנה  21לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת
 2014המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.

7.1.2

תגמולים שניתנו בשנת 2015
לעניין פרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה ,לכל אחד ממקבלי
התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה ובחברות הבנות נכון ליום
 31בדצמבר  2015ראה תקנה  21לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
המובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.

7.1.3

תגמולים שניתנו לאחר תקופת הדוח התקופתי של החברה לשנת  2015ועד לפרסום
התשקיף
בפרק הזמן בין מועד הדוח התקופתי של החברה לשנת  2015לבין מועד פרסום
התשקיף ,שולם לנושאי המשרה שלעיל שכר ו/או דמי ניהול ,לפי העניין ,בהתאם
לתנאים דלעיל באופן יחסי כמספר החודשים שבתקופה זו.

 7.2עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעל השליטה יש עניין בהן
7.2.1

לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה במועד התשקיף ראה סעיף  3.3לפרק 3
לתשקיף לעיל.

7.2.2

לפרטים אודות עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי
באישורן ,אשר החברה התקשרה בשנת  2015או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף,
ראו תקנה  22לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015הנכלל בזאת על דרך
ההפניה.

7.2.3

למעט עסקאות שהינן בתוקף במועד התשקיף כמפורט בסעיף  7.2.2לעיל ,בתקופה של
ששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  2016לא התקשרו החברה או חברות
בשליטתה בעסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה יש עניין אישי באישורן
למעט מינויו של מר יובל תמיר כיו"ר דירקטוריון החברה ,במקביל לכהונתו כמנכ"ל
החברה כאמור בסעיף  6.1לתשקיף זה לעיל.

 7.3החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה
7.3.1

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ו/או
בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,נכון לתאריך התשקיף ,ראה דיווח מיידי מיום 7
ביולי ( 2016מס' אסמכתא )2016-01-077518 :המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
16

7.3.2

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ו/או
בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,נכון למועד שקדם ב 12 -חודשים לתאריך
התשקיף ,ראה דיווח מיידי מיום  6באוגוסט ( 2015מס' אסמכתא)2015-01-091524 :
המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.
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פרק  - 8דוחות כספיים
 8.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה:
8.1.1

בהתאם לתקנה 60ב ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף -מבנה
וצורה) ,התשכ"ט( 1969-להלן" :תקנות פרטי תשקיף") ,החברה מפנה לדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר  2015של החברה אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
(להלן" :הדוח הכספי של החברה לשנת  )"2015ולדוחות הכספיים ליום  30ביוני 2016
של החברה אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת ( 2016להלן" :הדוח
הכספי של החברה לרבעון השני לשנת  .)"2016המידע הכלול בדוח הכספי של החברה
לשנת  2015ובדוח הכספי של החברה לרבעון השני לשנת  2016מובא בתשקיף זה על דרך
ההפניה.

8.1.2

בהתאם לתקנה  9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970 -
(להלן" :תקנות הדוחות") ,החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום
 31בדצמבר ( 2015להלן" :הדוח הכספי הנפרד ליום  31בדצמבר  .)"2015המידע הכלול
בדוח הכספי הנפרד ליום  31בדצמבר  ,2015מובא כאן על דרך ההפניה.

8.1.3

בהתאם לתקנה 38ד' לתקנות הדוחות ,החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של
החברה ליום  30ביוני ( 2016להלן" :הדוח הכספי הנפרד ליום  30ביוני  .)"2016המידע
הכלול בדוח הכספי הנפרד ליום  30ביוני  ,2016מובא כאן על דרך ההפניה.

8.1.4

בהתאם לתקנה  9ד לתקנות הדוחות ,החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של התאגיד
והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים ,לפי מועדי פירעון ליום  31בדצמבר ,2015 ,כפי
שפורסם ביום  30במרץ ( 2016אסמכתא מס'.)2016-01-020211 :

8.1.5

בהתאם לתקנה 38ה לתקנות הדוחות ,החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של
התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים ,לפי מועדי פירעון ליום  30ביוני,2016 ,
כפי שפורסם ביום  31באוגוסט ( 2016אסמכתא מס'.)2016-01-114544 :

8.1.6

בהתאם לתקנה 60ה ותקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף ,החברה מפנה להצהרה של המנכ"ל
ולהצהרה של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ,אשר צורפו לדוח
התקופתי של החברה לשנת  2015ולדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת .2016
המידע הכלול בדוח הכספי של החברה לשנת  2015ולרבעון השני לשנת  2016מובא כאן על
דרך ההפניה.

 8.2מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם לתקנה (62א )1לתקנות
פרטי תשקיף ,שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף ,לרבות
בדרך של הפניה ,את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה לפי העניין ,לדוח
הכספי של החברה לשנת  2015ולדוח הכספי של החברה לרבעון השני לשנת .2016
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בנין רוגובין תדהר
רחוב מנחם בגין 11
רמת גן 52681
ישראל
טלפון5665006-03 :
פקס144150-0747 :
info@bakertilly.co.il

לכבוד
הדירקטוריון של
אינפימר בע"מ )לשעבר איזי אנרגיה בע"מ(
א.ג.נ,.
הנדון:

תשקיף מדף של אינפימר בע"מ )לשעבר איזי אנרגיה בע"מ(
המיועד להתפרסם בחודש אוקטובר 2016

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( בתשקיף המדף של החברה המיועד להתפרסם
בחודש אוקטובר  ,2016של הדוחות שלנו המפורטים להלן ,בהתייחס לדוחות הכספיים הבאים של החברה:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  30במרץ  2016על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  2015ו 2014 -ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2015וכן לתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2013
 .2דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך מיום  30במרץ
 2016על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר  2015ולתקופה מיום  19במרץ עד ליום 31
בדצמבר .2015
 .3דוח סקירה מיום  30באוגוסט  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני 2016
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .4דוח מיוחד לסקירת המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך מיום  30באוגוסט
 2016על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  30ביוני  2016ולתקופות של שישה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך.
אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בתשקיף המדף האמור.

הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח
רואי חשבון

רמת גן 5 ,באוקטובר.2016 ,

חפש אותנו גם ב-

www.bakertilly.co.il
 Baker Tillyהינו שמה המסחרי של הורוביץ עידן סבו טבת & כהן טבח.

הפירמה הינה פירמה עצמאית ברשת ראיית החשבון .Baker Tilly International

 8.3בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף וכהגדרתו בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף,
מצורף להלן דוח בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימה ופרסום הדוח הכספי של
החברה לרבעון השני לשנת  ,2016קרי מיום  31באוגוסט 2016 ,ועד למועד הסמוך לפרסום
תשקיף המדף:

דוח אירועים
בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום  30ביוני  ,2016אשר נחתמו
ופורסמו ביום  31באוגוסט  2016ועד מועד פרסום תשקיף מדף זה ,לא אירעו אירועים מהותיים
(כמשמעותם בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף) ,למעט המפורט להלן:
ביום  15בספטמבר  2016דיווחה החברה כי התקבלה אצלה הזמנה מסחרית ראשונה מצד ג'
(שאינו קשור לחברה ,או לבעלי עניין בה) ,ושלמיטב ידיעת החברה עוסק בייצור מוצרי פלסטיק
לתחום השינוע והאחסון לרכישת אינפימר בהיקף של  20טון (אשר יסופקו למזמין על פני  60יום).
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  15בספטמבר ( 2016אסמכתא מס'.)2016-01-123610 :

5.10.2016

מר יובל תמיר,
יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל
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 9.1חוות דעת משפטית

פרק  - 9פרטים נוספים
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 6באוקטובר2016 ,

לכבוד
אינפימר בע"מ
השומר 6
אביחיל
ג.א.נ,.

הנדון :תשקיף מדף של אינפימר בע"מ מיום  6באוקטובר( 2016 ,להלן בהתאמה" :התשקיף" ו-
"החברה")

לבקשתכם ,הרינו לאשר בזה כי לדעתנו ,הדירקטורים בחברה נתמנו לדעתנו כדין ושמותיהם
נכללים בתשקיף.
אנו מסכימים ,כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,

יהודה גינדי ,עו"ד
אודי אפרון ,עו"ד
מ.פירון ושות' ,עורכי דין

עדי גרון ,עו"ד

מגדל אדגר  ,360השלושה  ,2תל-אביב  ,6706054ת.ד 6109302 ,9445 .טל' 03-7540000 :פקסfiron@firon.co.il 03-7540011 :
סניף בית רובינשטיין :רח' לינקולן  ,20תל אביב  6713412טל' 03-5614777 :פקס03-5614776 :
סניף הנגב :בניין לב הסיטי (כניסה  ,)Bהתקווה  ,2באר שבע  8489310טל' 08-6235555 :פקס08-6235556 :
סניף חיפה :העצמאות  ,104חיפה  3341103טל' 04-8554454 :פקס04-8554456 :
סניף נצרת עילית :בית ההסתדרות ,רח' האורנים  ,8נצרת עילית  1767111טל'  04-6450789:פקס04-6450890 :
סניפים :רומניה ,בולגריה וסרביה ,חברים ברשת עורכי הדין הבינלאומית www.firon.co.il ,Interlaw
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 9.2אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ"ה  ,1995 -החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
מדף ,ואולם ,תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת
המדף (ככל ויפורסם) ,בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.
 9.3עיון במסמכים
עותקים מתשקיף זה ,מתקנון החברה ,ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה,
עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה .כמו כן ,עותק מתשקיף
החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,בכתובת:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
.www.maya.tase.co.il
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פרק  :10ח ת י מ ו ת
החברה:

אינפימר בע"מ

הדירקטורים:

יובל תמיר

טל תמיר

אייל אילון

ד"ר אלי זהבי

הדס גלנדר

אסף טננבאום

יוסטא טיקסל
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