ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -אגרות חוב של
החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב של החברה ,כתבי ההתחייבות נדחים של החברה ,לרבות
כתבי התחייבות נדחים הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן ,תעודות פיקדון וניירות ערך מסחריים של החברה
(כל אלה יכונו יחד להלן :״ניירות הערך הכלולים בתשקיף״ או "ניירות הערך המוצעים").
הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ״ח-
 ,1968באמצעות דוחות הצעת מדף ,בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות
המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם ,בהתאם להוראות כל דין (ובכלל זה הוראות תקנון
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ וההנחיות מכוחו) ,כפי שיהיו באותה עת.
בהתאם להוראות ההסכם שנחתם ביום  13בנובמבר 2016 ,בין החברה לבין בנק ירושלים בע"מ ("הבנק"),
המחזיק ב 100%-מההון המונפק של החברה ,התמורה מהנפקת תעודות ההתחייבות שיונפקו בהתאם לתשקיף
מדף זה ,תופקד על-ידי החברה בפיקדון בבנק ,והבנק נתן את הסכמתו העקרונית למלא את תנאי התשלום
כמצוין בתעודות התחייבות ,בכפוף למתן התחייבות נפרדת וספציפית מראש ביחס לכל הנפקה והנפקה של
תעודות התחייבות ,והכל כמפורט בסעיף  5.2.1לתשקיף המדף ("הסכם ההפקדות") .לפיכך ,גורם הסיכון
העיקרי אליו חשופה החברה נובע מתלותה של החברה בקיום התחייבויות הבנק בהתאם להסכם ההפקדות.
החברה התחייבה כי כל עוד כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה  )11יהיו רשומים למסחר בבורסה ,החברה לא
תחלק דיבידנד באופן שהונה העצמי ,לאחר החלוקה ,יפחת מסך של  16מיליון ש"ח ,זאת לשם עמידת החברה
בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו .לפרטים נוספים ראו דוח הצעת מדף של החברה מיום 7
ביוני ( 2016מס' אסמכתא.)2016-01-045993 :
נכון למועד התשקיף ,כל תעודות ההתחייבות של החברה שבמחזור מדורגות על-ידי סטנדרד אנד פורס מעלות
בע"מ ("מעלות") בדרוג  A+באופק יציב ,למעט כתבי ההתחייבות הנדחים (סדרה  )11המדורגים על ידי מעלות
בדרוג  BBB+באופק יציב .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  31במאי( 2016 ,מס' אסמכתא
 ,)2016-01-040725אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

תאריך התשקיף 14 :בנובמבר2016 ,
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פרק  :1מבוא
 .1.1הגדרות
בתשקיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצדם ,אלא אם כן נאמר במפורש אחרת:
"הבורסה"

-

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"הדוח התקופתי
לשנת "2015

-

הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,1015שפורסם ביום  11בפברואר1016 ,
(מס' אסמכתא .)1016-01-011166

"הדוח לרבעון השני
לשנת "2016

-

הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת  ,1016שפורסם ביום 18
ביולי( 1016 ,מס' אסמכתא (.)1016-01-091418
בנק ירושלים בע"מ.

"הבנק" או "בנק
ירושלים"
"החברה"

-

ירושלים מימון והנפקות ( )1005בע"מ.

"חוק הבנקאות"

-

חוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-

"חוק החברות"

-

חוק החברות ,התשנ"ט.1999-

"חוק ניירות ערך"

-

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.1968-

"תקנון החברה"

-

תקנון החברה ,כפי שפורסם על ידי החברה לאחרונה בדיווח מיידי מיום 19
במאי( 1005 ,מס' אסמכתא .)1005-01-011160

"תקנות פרטי
התשקיף"

-

תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ"ט-
.1969

 .1.1כללי
 .1.1.1החברה נתאגדה בישראל ביום  11באפריל  ,1005כחברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של בנק
ירושלים .החברה הינה חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב והיא תמשיך להיות כזו גם לאחר
הנפקת ניירות ערך באמצעות דוחות הצעת מדף שתפרסם על-פי תשקיף זה .הוראות חוק החברות
העוסקות בחברות אגרות חוב ,כהגדרתן בחוק החברות ,חלות על החברה ,בכפוף להוראות הפוטרות
חברות הנפקה של תאגידים בנקאיים מהוראות מסוימות בחוק החברות ,כקבוע בתקנות החברות
(הקלות לסוגים מסוימים של חברות אגרות חוב) ,התשע"ב .1011-על החברה חלות הוראות חוק
ניירות ערך ,והחברה מדווחת בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על-פי חוק ניירות ערך ותקנותיו,
ותעשה כן כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות ערך שהונפקו על ידי החברה.
 .1.1.1החברה פועלת כתאגיד עזר של בנק ירושלים ,על-פי חוק הבנקאות .על-פי תנאי חוק הבנקאות,
רשאית החברה לעסוק בתחומי הפעילות המותרים לתאגיד בנקאי השולט בה ,למעט עיסוקים
שנתייחדו לתאגידים בנקאיים כפי שהוגדרו בחוק.
 .1.1היתרים ואישורים
 .1.1.1החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרשיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום תשקיף מדף

א1-
זה ("תשקיף המדף" או "התשקיף").
 .1.1.1הצעת ניירות הערך במסגרת תשקיף המדף ,כאמור בסעיף 11א(ו) לחוק ניירות ערך ,תעשה על-פי
דוח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ("דוח ההצעה" או "דוח הצעת
המדף") .כל אחת מהצעות ניירות הערך על-פי דוח/ות הצעת מדף ,תעמוד באופן נפרד ועצמאי
בהוראות תקנה (51ב) לתקנות פרטי התשקיף ,היינו – תעודות ההתחייבות שיונפקו ידורגו בדרגת
השקעה כהגדרתה בתקנות האמורות ,תמורתן תופקד בבנק ירושלים ובנק ירושלים יתחייב כלפי
הנאמן לקיים את תנאיהן.
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.
 .1.1.1הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום למסחר בה של אגרות חוב של החברה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב של החברה ,כתבי התחייבות נדחים של החברה ,לרבות כתבי
התחייבות נדחים הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן ,תעודות פיקדון וניירות ערך מסחריים של
החברה (ביחד" :תעודות ההתחייבות") שיוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף ("האישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף ,למהימנותם או
לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף או
אשר יוצעו על-פי תשקיף זה באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר שבו יוצעו או על הביטחונות
לפרעונם.
 .1.1.4מתן האישור העקרוני של הבורסה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר,
והרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך
המוצעים למסחר על-פי דוח הצעת מדף ,אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך
(הצעת מדף של ניירות ערך) התשס"ו.1005-
 .1.1.5אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר
על-פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על-פי דוח הצעת
מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על-פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום
למסחר כאמור.
 .1.4הון החברה
 .1.4.1הון המניות הרשום והמונפק של החברה (בכמות מניות) ,למועד התשקיף ,הינו כדלקמן:
סוג המניות

הון מניות רשום

הון מניות מונפק ונפרע

מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כ"א

1,000,000

100

א1-
 .1.4.1ההון העצמי של החברה ,ליום  10ביוני ,1016 ,על-פי דוחותיה הכספיים (לא מבוקרים) ,הינו
כדלקמן:
באלפי ש"ח

סעיף
הון המניות

(*)

עודפים

1,585

קרנות

11,410

סה"כ הון

26,005

(*) מייצג סכום הנמוך מ 1-אלפי ש"ח מדווחים.
 .1.5אגרות חוב של החברה שהינן במחזור במועד התשקיף
למועד תשקיף המדף ,קיימות שמונה סדרות במחזור של תעודות התחייבות שהונפקו על ידי החברה,
לפרטים נוספים ראו סעיף 'תעודות התחייבות' בחלק ב' לדוח התקופתי לשנת  1015וכן סעיף  1לדוח
הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד בדוח לרבעון השני לשנת .1016
להלן תנאי סדרות תעודות ההתחייבות אשר בוצעו בהן הנפקות או פירעונות ממועד פרסום הדוח לרבעון
השני לשנת ( 1016סכומים במיליוני ש"ח):
סדרה

פעולה

אגרות
חוב
(סדרה
ח')

פירעון
חלקי

מספר
ני"ע

1121201

מועד
הנפקה

1.11.1010

ריבית

הצמדה

1.11%
משתנה

לא
צמוד

ע.נ
במועד
הנפקה
160

יתרת
ע.נ.

116

מועדי
תשלום קרן

מועדי תשלום
ריבית

 1בספטמבר
בשנים 1015
עד 1019

 1במרץ 1 ,ביוני,
 1בספטמבר ו1-
בדצמבר בשנים
1019 -1011

 .1.6פרטים אודות סדרות אגרות חוב קודמות שלא נמכרו בשלמותן
 .1.6.1על-פי דוח הצעת מדף מיום  1בדצמבר( 1014 ,מס' אסמכתא ,)1014-01-111904 :שפורסם על-פי
תשקיף מדף של החברה מיום  18באוגוסט ( 1011מס' אסמכתא"( )1011-01-118487 :תשקיף מדף
 ,)"2013הציעה החברה עד  100,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט') ,רשומות על שם ,בדרך
של הרחבת סדרה נסחרת .על-פי תוצאות ההצעה דלעיל ,הנפיקה החברה  191,516,000ש"ח ערך נקוב
אגרות חוב (סדרה ט').
 .1.6.1על-פי דוח הצעת מדף מיום  11באוקטובר( 1015 ,מס' אסמכתא ,)1015-01-111014 :שפורסם על-פי
תשקיף מדף  ,1011הציעה החברה עד  150,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט') ,רשומות על
שם ,בדרך של הרחבת סדרה נסחרת .על-פי תוצאות ההצעה דלעיל ,הנפיקה החברה 196,180,000
ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט').
 .1.6.1על-פי דוח הצעת מדף מיום  7ביוני( 1016 ,מס' אסמכתא ,)1016-01-045991 :שפורסם על-פי תשקיף
מדף  ,1011הציעה החברה עד  150,000,000ש"ח ערך נקוב כתבי התחייבות נדחים (סדרה  )11של
החברה .על-פי תוצאות ההצעה דלעיל ,הנפיקה החברה  118,400,000ש"ח ערך נקוב כתבי התחייבות
נדחים (סדרה .)11

ב1-

פרק  :2הצעת ניירות ערך
בהתאם להוראות תקנה 25א לתקנות 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 ,והכול 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.
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פרק  :3הון החברה
 .1.1הון החברה
 1.1.1הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף
 1.1.1.1הון המניות הרשום של החברה הינו  1,000,000ש"ח ,מחולק ל 1,000,000 -מניות רגילות בנות
 1ש"ח ערך נקוב כל אחת.
 1.1.1.3הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו  100ש"ח ,מחולק ל 100 -מניות רגילות בנות 1
ש"ח ערך נקוב כל אחת.
 1.1.3שינויים שחלו בהון הרשום של החברה בשלוש השנים האחרונות
בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף ,לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה ובהון המניות
המונפק והנפרע של החברה.
 1.3בעלי השליטה בחברה
החברה מצויה בשליטה מלאה של בנק ירושלים ,המחזיקה ,נכון למועד התשקיף ,ב 100 -מניות רגילות בנות
 1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה ,המהוות  100%מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה
בה.
בנק ירושלים הינו תאגיד בנקאי בעל רישיון בנק על פי חוק הבנקאות והינו חברה ציבורית שמניותיה רשומות
למסחר בבורסה.
גב' כנה שובל הינה בעלת השליטה בבנק ומחזיקה ב 74.10% -מהון המניות המונפק והנפרע של יצוא-חברה
להשקעות בע"מ ,שהינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה ,המחזיקה ב 86.31%-מהון המניות
המונפק והנפרע של הבנק .בנוסף ,מחזיקה גב' שובל ב 0.11% -מהון המניות המונפק והנפרע של הבנק
באמצעות החברות :כ .שובל אחזקות בע"מ; אי.סי.סי הון לישראל בע"מ; חברה לנאמנות פיננסית בע"מ
ונאמנות חוץ בע"מ שהינן חברות פרטיות שבבעלותה ושליטתה של הגב' כנה שובל.
על פי חוות דעת משפטיות שהומצאו לבנק ,ה"ה מר זלמן שובל (בעלה של הגב' כנה שובל ודירקטור בבנק),
ומר גדעון שובל (בנה של הגב' כנה שובל ודירקטור בבנק) ,נחשבים כבעלי שליטה בבנק מכוח הוראות חוק
הבנקאות .מר זלמן שובל נחשב כבעל שליטה אף לפי הוראות חוק ניירות ערך.
 1.1החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה
למיטב ידיעת החברה ,החזקות בעלי העניין בניירות ערך של החברה נכון למועד התשקיף הינן כמפורט
בטבלה להלן:
שם המחזיק

מס' ת.ז/.חברה

בנק ירושלים בע"מ

53-003561-6

שיעור ההחזקה (באחוזים) בדילול מלא

שם נייר הערך

מס' ניירות הערך
המוחזקים

בהון

בהצבעה

מניה רגילה

100

100%

100%

אגרות חוב (סדרה
ז')

17,797,202

-

-
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פרק  :4הזכויות הנלוות למניות החברה
 .1.1לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ,לרבות זכויות ההצבעה באסיפות בעלי המניות של החברה,
ראו את הוראות תקנון החברה ,כפי שפורסם על ידי החברה לאחרונה בדיווח מיידי מיום  29במאי2005 ,
(מס' אסמכתא  ,)2005-01-033360הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .1.2להלן פירוט ההסדרים כמפורט בסעיף (26ד) לתקנות פרטי התשקיף ,שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות
חוק החברות:
 .1.2.1סעיף (20א) לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב
רגיל באסיפה הכללית של החברה ,אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר .סעיף (20ד) לחוק
החברות קובע כי על אף הוראות סעיף (20א) לחוק החברות ,שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש
מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו ,לא יחייב את בעל המניה ללא הסכמתו.
תקנון החברה קובע כדלקמן:
.1.2.1.1

תקנה  6לתקנון החברה קובעת כי שינוי התקנון ייעשה בהחלטה של האסיפה הכללית
של החברה ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר.

.1.2.1.2

תקנה  7לתקנון החברה קובעת כי על אף האמור בתקנה  6לתקנון החברה ,שינוי בתקנון
המחייב בעל מניה לרכוש מניות נוספות או להגדיל את היקף אחריותו ,לא יחייב את בעל
המניה ללא הסכמתו.

 .1.2.2סעיף  22לחוק החברות קובע כי חברה רשאית להגביל בתקנון או בחוזה אחר את סמכותה לשנות
את התקנון או הוראה מהוראותיו .תקנון החברה לא כולל הגבלה כאמור.
 .1.2.3סעיף (50א) לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לקבוע בתקנונה הוראות לפיהן רשאית האסיפה
הכללית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר וכן כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו
לסמכות הדירקטוריון ,הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש
בנסיבות העניין .סעיף (50ב) לחוק החברות קובע כי ככל שנטלה האסיפה הכללית סמכויות
הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המניות הזכויות ,החובות והאחריות החלות
על דירקטורים לענין הפעלת אותן סמכויות ,בשינויים המחויבים ,ובכלל זה יחולו עליהם ,בשים לב
להחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם ,הוראות הפרקים השלישי ,הרביעי
והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.
תקנה  76.2לתקנון החברה קובעת כי האסיפה הכללית של החברה יכולה לקבל החלטה בדבר
הפעלת סמכויות הדירקטוריון בשעה שנבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו ,זאת בהתאם
לסעיף בסעיף (52א) לחוק החברות.
תקנה  77לתקנון החברה קובעת כי במידה ונטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי חוק
החברות ,יהיו בעלי המניות אחראים וחבים בחובות דירקטורים לעניין הפעלת אותן הסמכויות
בשינויים המחויבים ,בשים לב להחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם באסיפה הכללית ולאופן
הצבעתם.
 .1.2.1סעיף  81לחוק החברות קובע כי ניתן להתנות בתקנון על האמור בסימן ה' בפרק השני לחלק
השלישי לחוק החברות (סעיפים  78עד  81לחוק החברות) ,כולו או מקצתו.
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סעיף (78א) לחוק החברות קובע כי המניין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא נוכחות של לפחות שני
בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה ,תוך מחצית השעה מן המועד
שנקבע לפתיחת האסיפה .סעיף (78ב) לחוק החברות קובע כי ככל שלא נכח באסיפה כללית בתום
מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי ,תידחה האסיפה לשבוע ימים ,לאותו
יום ,לאותה שעה ולאותו מקום ,או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על
האסיפה .סעיף ( 78ג) לחוק החברות קובע כי הוראות סימן זה לא יחולו על חברה שלה בעל מניה
אחד .סעיף (79א) לחוק החברות קובע כי ככל שלא נכח באסיפה הנדחית ,כאמור בסעיפים  71או
(78ב) לחוק החברות מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה
בכל מספר משתתפים שהוא .סעיף (79ב) לחוק החברות קובע כי על אף האמור בסעיף קטן (79א)
לחוק החברות ,ככל שהאסיפה הכללית כונסה על פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים  63או 61
לחוק החברות ,תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך
כינוס אסיפה כאמור בסעיף  63לחוק החברות .סעיף  80לחוק החברות קובע כי בכל אסיפה כללית
ייבחר יו"ר לאותה אסיפה ,וכי בחירת יו"ר האסיפה הכללית תיעשה בתחילת הדיון באסיפה,
שייפתח על ידי יו"ר הדירקטוריון או על ידי דירקטור שהסמיך אותו.
תקנון החברה קובע כדלקמן:
 .1.2.1.1תקנה  91לתקנון החברה קובעת כי אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה הכללית
של בעלי המניות בחברה ,אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה פותחת בדיון.
אם לחברה בעל מניות אחד ,המנין החוקי לאסיפה הכללית יהיה בעל המניות או שלוחו.
אם לחברה יותר מבעל מניות אחד ,מנין חוקי יהוו שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או על
ידי שלוח והמחזיקים או המייצגים  25%ומעלה מכוח ההצבעה של החברה תוך מחצית
השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
 .1.2.1.2תקנה  95לתקנון החברה קובעת כי אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא
המנין החוקי תדחה האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותו יום לאותה השעה ולאותו
המקום ,או למועד מאוחר יותר אם צוין מועדה כזה בהזמנה או בהודעה לאסיפה.
 .1.2.1.3תקנה  96לתקנון החברה קובעת כי אם לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מחצית
השעה לאחר המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
 .1.2.1.1תקנה  97לתקנון החברה קובעת כי ככל שתכונס אסיפה כללית על פי דרישת בעלי המניות
כאמור בתקנות  80.2ו 80.3 -לתקנון החברה (קרי ,לדרישת בעל מניה אחד או יותר ,שלו
לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,ו;-
בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות
מזכויות ההצבעה בחברה ,בהתאמה) ,תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות
בעל מניה אחת או יותר ,שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפחות
מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות עשרה אחוזים מזכויות
ההצבעה בחברה.
 .1.2.1.5תקנה  92לתקנון החברה קובעת כי בכל אסיפה כללית ייבחר יושב ראש לאותה אסיפה.
 .1.2.1.6תקנה  93לתקנון החברה קובעת כי בחירת יושב ראש האסיפה תעשה בתחילת הדיון
באסיפה ,שייפתח על ידי יושב ראש הדירקטוריון ,או על ידי דירקטור שהדירקטוריון
הסמיך לענין זה.
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 .1.2.5סעיף  85לחוק החברות קובע כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע
רוב אחר בחוק או בתקנון .תקנה  110לתקנון החברה קובעת כי החלטה באסיפה הכללית תתקבל
ברוב רגיל ,אלא אם נקבע רוב אחר בחוק החברות או בתקנון זה .תקנה  111לתקנון החברה קובעת
כי החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה באסיפה הכללית ברוב מיוחד ,כאמור בצדן)1( :
בפרוק מרצון מוסמך המפרק לפרוע לסוג נושים פלוני את מלוא חובם ,לבוא לידי פשרה או הסדר
עם נושים ,ולהתפשר בעניין דרישות התשלום או חבות לדרישות תשלום ,וכל אלו ייעשו רק אם
ההחלטות לעשות כן התקבלו באסיפה הכללית ברוב מיוחד של  75%מקולות המצביעים באסיפה;
( ) 2החלטה על אישור עסקה חריגה על בעל שליטה בה ,והחלטה על התקשרות החברה עם בעל
שליטה בה ,שהוא גם נושא משרה ,תתקבלנה באסיפה הכללית ברוב הקבוע בחוק; ( )3החלטה על
אישור מיזוג תתקבל בחברה ברוב האמור בסעיפים ( 320ג) ו(320 -ד) לחוק החברות או כל סעיף
אחר שיבוא במקומו.
 .1.2.6סעיף  301לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לבצע חלוקה לפי הוראות הפרק השני לחלק
השביעי של חוק החברות בלבד; אולם חברה רשאית להתחייב בתקנונה או בחוזה שלא לבצע
חלוקה במגבלות נוספות על הוראות הפרק האמור .תקנון החברה אינו כולל מגבלות נוספות
כאמור.
 .1.2.7סעיף  307לחוק החברות קובע כי החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה,
ואולם חברה רשאית לקבוע בתקנונה כי ההחלטה תתקבל באחת מהדרכים האלה )1( :באסיפה
הכללית ,לאחר שתובא בפניה המלצת הדירקטוריון; האסיפה רשאית לקבל את ההמלצה או
להקטין את הסכום אך לא להגדילו; ( )2בדירקטוריון החברה ,לאחר שהאסיפה קבעה את סכום
החלוקה המרבי; ( )3בדרך אחרת שנקבעה בתקנון ,ובלבד שניתנה הזדמנות נאותה לדירקטוריון
לקבוע ,בטרם תבוצע החלוקה ,כי החלוקה אינה חלוקה אסורה .תקנה  181לתקנון החברה קובעת
כי החלטה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.
 .1.2.8סעיף  321לחוק החברות קובע כי אין בהוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות כדי
למנוע מחברה להתחייב בחוזה או בתקנון להימנע מביצוע מיזוג או להתנות את ביצוע המיזוג
בתנאים .תקנון החברה אינו כולל התחייבות או התנאה כאמור ביחס לביצוע מיזוג.
 .1.2.9להסדרים מסוימים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה המתייחסים לדירקטוריון החברה,
ראו סעיף  7.3.1בפרק  7בתשקיף זה.

ה1-

פרק  :5תמורת ההנפקה וייעודה
.1.1

במועד תשקיף זה ,החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות
פרסום תשקיף המדף.

 .1.5בהסכם שנחתם ביום  13בנובמבר 5016 ,בין החברה ,מצד אחד ,לבין בנק ירושלים מצד שני ,נקבע היעוד
של התמורה מהנפקת תעודות התחייבות המוצעות על פי תשקיף זה כדלקמן:
 .1.5.1הפקדת כספי התמורה
 .1.5.1.1התמורה מהנפקת תעודות התחייבות תופקד על ידי החברה בפיקדון בבנק ירושלים
("התחייבות") .הפיקדון בבנק ירושלים יהיה בתנאי פירעון זהים לתנאי תעודות
התחייבות המוצעות ,ובתנאי ריבית אשר יהיו תנאים זהים או עדיפים מהם ,כפי שיסוכם
עם הבנק מעת לעת .הפיקדון האמור יהיה בדרגת פירעון זהה לדרגת הפירעון של תעודות
ההתחייבות (קרי ,התמורה בגין אגרות החוב תופקד בפיקדון בדרגת פירעון הזהה לכלל
הפיקדונות בבנק והתמורה מכתבי התחייבות נדחים תופקד בפיקדון בדרגת פירעון
נדחית לאחר כל יתר ההתחייבויות האחרות של בנק ירושלים ושל החברה ביחס
למפקידים בבנק ולנושים הרגילים האחרים של הבנק ,אשר לא נקבעה להן דרגת פירעון
שווה ו/או נחותה מזו של כתבי ההתחייבות הנדחים מאותה סדרה).
 .1.5.1.5כספי הפיקדון בבנק ירושלים כאמור לעיל ישמשו את בנק ירושלים במהלך העסקים
הרגיל.
 .1.5.1.3בנק ירושלים נתן את הסכמתו העקרונית כלפי הנאמן הרלוונטי לתעודות התחייבות
למלא את תנאי התשלום כמצוין בתעודות התחייבות בכפוף למתן התחייבות נפרדת
וספציפית של הבנק ,מראש ,ביחס לכל הנפקה והנפקה של תעודות התחייבות.
התחייבותו של בנק ירושלים לא תהיה ניתנת לביטול או לשינוי מאחר שתלויות בה
זכויות צד שלישי ,דהיינו זכויות בעלי תעודות התחייבות.
 .1.5.5הקדמת פירעון תעודות התחייבות במקרים מסוימים
בכל מקרה בו ייפדו תעודות התחייבות ,כולן או מקצתן ,בפדיון מוקדם ,מכל סיבה שהיא ,יהיו
החברה ו/או הנאמן הרלוונטי רשאים לדרוש מבנק ירושלים פירעון מוקדם של סכום מקביל ויחסי
של קרן ,הפרשי הצמדה וריבית ,מתוך הפיקדון שהופקד על ידי החברה בידיו כאמור לעיל.

ו1-

פרק  :6תיאור עסקי החברה
 1.1כללי
לתיאור עסקי החברה ,ראו פרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015שפורסם ביום  23בפברואר2011 ,
(מס' אסמכתא  )2011-01-033111וכן עדכוני מידע לגבי עסקי התאגיד בפרק א' לדוח לרבעון הראשון לשנת
 ,2011שפורסם ביום  15במאי( 2011 ,מס' אסמכתא  )2011-01-021097ובפרק א' לדוח לרבעון השני לשנת
 ,2011שפורסם ביום  28ביולי( 2011 ,מס' אסמכתא ( ,)2011-01-092428הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 1.2שינויים וחידושים מהותיים
להלן פרטים אודות שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה בתקופה שלאחר פרסום הדוח
לרבעון השני לשנת  2011ועד למועד סמוך למועד פרסום התשקיף ,כפי שדווחו על ידי החברה במערכת
המגנ"א .הדוחות המיידיים שלהלן נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה:
תאריך

מספר אסמכתא

תוכן הדיווח

1.09.2011

2016-01-116086

פירעון חלקי של אגרות חוב (סדרה ח')

 1.3דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
 1.3.1לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2015ראו פרק ב' לדוח
התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
 1.3.2לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום  30ביוני 2011 ,ראו הדוח לרבעון
השני לשנת  ,2011הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.

ז1-
פרק  :7ניהול החברה
 .1.1דירקטוריון החברה
להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה:
שם
מספר תעודת זהות
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
חברות בוועדות דירקטוריון
דירקטור בלתי תלוי
דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או
כשירות מקצועית
עובד של החברה או של בעל עניין
בחברה
שנת תחילת כהונה כדירקטור בחברה
השכלה

תעסוקה בחמש השנים האחרונות

תאגידים נוספים בהם מכהן
כדירקטור

בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
44532 - 2621590/5

משה עומר
021312119
3.5.1914
נחמני  ,53תל-אביב
ישראלית
לא
לא
לא

אלכסנדר זלצמן
310062120
18.4.1913
אבא אחימאיר 16א ,גדרה
ישראלית
לא
לא
לא

אריאל לוינגר
313646093
20.3.1914
חלץ  ,3ירושלים
ישראלית
לא
לא
לא

כן

כן

כן

סמנכ"ל ,חבר הנהלה ,ומנהל החטיבה
הפיננסית בבנק ירושלים.
2013

סמנכ"ל ,חבר הנהלה ,מנהל אגף הכספים
וחשבונאי ראשי בבנק ירושלים.
2014
תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות,
האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני
במנהל עסקים ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.

תואר ראשון בכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב;
תואר שני במימון וחשבונאות ,אוניברסיטת
תל אביב.
מנהל היחידה לניהול פיננסי בבנק הבינלאומי
הראשון ( ;)2012-2013מנהל יחידת נוסטרו
למסחר בבנק הבינלאומי הראשון (2010-
.)2012
מכהן כיו"ר דירקטוריון/דירקטור בחברות
הבת הבאות של בנק ירושלים :ירושלים
ניהול תיקי השקעות בע"מ; ירושלים שוקי
הון ניהול קרנות ( )1980בע"מ; ירושלים
חיתום והנפקות בע"מ; עיר שלם סוכנות
לביטוח ( )1996בע"מ; תומר ירושלים בע"מ;
החברה לנאמנות של בנק ירושלים בע"מ.
לא

מנהל מחלקת ניהול סיכונים בבנק ירושלים.
2011
תואר בוגר ( )B.A.בכלכלה ומנהל עסקים,
אוניברסיטת בר אילן; תואר מוסמך
( )M.B.A.במנהל עסקים ,האוניברסיטה
העברית בירושלים.

מנהל מחלקת מידע ניהול ותקציב (2010-
 ;)2013מנהל יחידת דוחות כספיים (2005-
 )2010בבנק ירושלים.

מנהל מחלקת ניהול סיכונים בבנק ירושלים
(.)2005-2009

מכהן כדירקטור בחברות הבת הבאות של
בנק ירושלים :ירושלים ניהול תיקי השקעות
בע"מ; ירושלים שוקי הון ניהול קרנות ()1980
בע"מ; תומר ירושלים בע"מ; החברה
לנאמנות של בנק ירושלים בע"מ; ירושלים
חיתום והנפקות בע"מ.

מכהן כדירקטור בחברות הבת הבאות של
בנק ירושלים :ירושלים חיתום והנפקות
בע"מ; ירושלים שוקי הון ניהול קרנות ()1980
בע"מ; ירושלים ניהול תיקי השקעות בע"מ.

לא

לא

ז2-
 .1.2נושאי משרה בכירה
שם
תעודת זהות
תאריך לידה
תאריך תחילת כהונה
התפקיד בחברה

עודד קרביץ
040631183
21.11.1980
5.11.2014
מנכ"ל

אורן ישראלי
029123149
3.11.1912
1.1.2008
חשב

רון שגיא
052189859
30.10.1953
20.3.2012
מבקר פנימי

תפקיד בבעל עניין בחברה

מנהל מחלקת ניהול פיננסי בבנק ירושלים

מנהל מחלקת חשבות בבנק ירושלים

סמנכ"ל ; מבקר פנימי של בנק ירושלים
והחברות הבנות שלו.

בן משפחה של נושא משרה
בכירה/בעל עניין בחברה

לא

לא

לא

השכלה

תואר בוגר ( )B.A.בכלכלה וסטטיסטיקה
מהאוניברסיטה העברית בירושלים; תואר
מוסמך במשפטים ( )L.L.M.אוניברסיטת
בר-אילן.

תואר בוגר ( )B.Aבכלכלה וחשבונאות,
האוניברסיטה העברית בירושלים; תואר
מוסמך במשפטים ( )L.L.M.אוניברסיטת בר
אילן.

תואר ראשון בכלכלה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.

עיסוק בחמש השנים האחרונות

מנהל יחידת ננ"ה בבנק ירושלים

מנהל מחלקת חשבות בבנק ירושלים

סגן ומ"מ מבקר פנימי בבנק ירושלים
( ;)5.12.2010סמנכ"ל וחבר הנהלה בבנק
ירושלים.
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ז3-
 .1.3הוראות בתקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה
הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המירבי והמזערי של הדירקטורים בחברה ,דרכי
מינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,תנאי העסקתם ומינוי ועדות של
הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן ,מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון ההתאגדות של
החברה אשר פורסם בדיווח מיידי של החברה מיום  29במאי( 2005 ,מס' אסמכתא,)2005-01-033360 :
הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה ("תקנון החברה").
 .1.3.1להלן הסדרים מסוימים המתייחסים לדירקטוריון החברה לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון
החברה:
 .1.3.1.1סעיף  59לחוק החברות קובע כי האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים ,אלא
אם נקבע אחרת בתקנון .תקנה  120לתקנון החברה קובעת כי חברי הדירקטוריון בחברה
יבחרו על ידי האסיפה הכללית.
 .1.3.1.2סעיף  105לחוק החברות קובע כי בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור,
אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון החברה .תקנה  144לתקנון החברה קובעת כי בהצבעה
בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
 .1.3.1.3סעיף  101לחוק החברות קובע כי החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל ,וכי ככל
שהקולות יהיו שקולים יהיה ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף ,והכל אם לא נקבע
אחרת בתקנון .תקנה  145לתקנון החברה קובעת כי החלטות בדירקטוריון תתקבלנה ברוב
קולות ,וכי ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה נוספת או מכרעת ,ובמקרה של שוויון
קולות תדחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.
 .1.3.1.4סעיף  222לחוק החברות קובע כי כהונתם של דירקטורים שמונו בידי אסיפה כללית
תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי ,אלא אם כן
נקבע אחרת בתקנון .תקנה  120לתקנון החברה קובעת כי כהונתם של חברי הדירקטוריון
בחברה תסתיים בתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד המינוי.
 .1.3.1.5סעיף  259לחוק החברות קובע כי חברה רשאית לפטור ,מראש ,נושא משרה בה
מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה ,אם נקבעה
הוראה לכך בתקנון .תקנה  198לתקנון החברה קובעת כי החברה תהיה רשאית לפטור
מראש נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרות חובת הזהירות
כלפיה .אולם ,החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת
חובת הזהירות בחלוקה כהגדרתה בחוק החברות.
 .1.4מורשי חתימה עצמאיים
בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
 .1.5פרטים נוספים
משרדה הרשום של החברה:

אצל בנק ירושלים בע"מ ,הנגב  ,2קריית שדה התעופה1019802 ,

עורכי הדין של התשקיף:

הרצוג פוקס נאמן ,עורכי דין ,רחוב ויצמן  ,4תל-אביב

רואי החשבון של החברה:

קוסט פורר גבאי את קסירר ,רואי חשבון ,רחוב עמינדב  ,3תל אביב
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ח1-

פרק  :8בעלי עניין בחברה
 .1.1תגמולים לבעלי ענין ולנושאי משרה בכירה
 .1.1.1החברה אינה משלמת תגמולים לדירקטורים ולנושאי משרה בכירה .החברה אינה מעסיקה עובדים,
אלא מקבלת מבנק ירושלים את השירותים הדרושים לה ,ובכלל זה שירותי כוח אדם ושירותי משרד
ומחשוב.
 .1.1.8הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירה בחברה זכאים לביטוח נושאי משרה מבנק ירושלים ,במסגרת
פוליסת גג שעורך הבנק לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בבנק ובחברות הבת של הבנק,
וכן לשיפוי במסגרת כתב התחייבות לשיפוי שהעניק הבנק לנושאי משרה בבנק ובחברות הבת של
הבנק .לפרטים נוספים ראו תקנה 89א בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,8015אשר המידע המובא בו
נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .1.1.8לפרטים אודות הסכם למתן שירותים בין החברה לבין בנק ירושלים ,ראו תקנה (88ג) בחלק ד' לדוח
התקופתי לשנת  ,8015אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .1.1.8להלן פירוט התגמולים שניתנו בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  80ביוני  ,8016לבנק
ירושלים ,כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של שנת  ,8016באלפי ש"ח
(במונחי עלות חברה):
פרטי מקבל התגמולים
שם

בנק
ירושלים

תפקיד

הסכם
שירותים

היקף
משרה

תגמולים בעבור שירותים

סה"כ

תגמולים אחרים

שיעור
החזקה
בהון*

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

100%

-

-

-

75

-

-

-

-

-

-

75

 .1.8עסקאות עם בעלי שליטה
 .1.8.1לפרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן ,שהחברה
התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף או שעודן בתוקף במועד התשקיף ,ראו תקנה 88
בפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,8015אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
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 .1.8החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה
להלן יובאו פרטים ,לפי מיטב ידיעתה של החברה ,בדבר החזקות של בעלי ענין או נושאי משרה בכירה
בחברה בניירות ערך של החברה ,בתאריך התשקיף ובתאריך שקדם ב 18 -חודשים לתאריך האמור:
 .1.8.1החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ליום  9בנובמבר ,8016 ,סמוך
למועד פרסום תשקיף המדף:
שם בעל העניין/
נושא המשרה
הבכירה המחזיק

מס' חברה /ת.ז.

בנק ירושלים
בע"מ

58-008568-6

שיעור ההחזקה
(באחוזים) בדילול מלא

מס' ניירות
הערך
המוחזקים

בהון

בהצבעה

בהון

בהצבעה

ירושלים הנפ ()1109065

100

100%

100%

100%

100%

אגרות חוב (סדרה ז')
()1115089

17,797,808

--

--

--

--

שם נייר הערך (מס'
הנייר בבורסה)

שיעור ההחזקה (באחוזים)

 .1.8.8החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ליום  9בנובמבר:8015 ,
שם בעל העניין/
נושא המשרה
הבכירה המחזיק

מס' חברה /ת.ז.

בנק ירושלים
בע"מ

58-008568-6

שיעור ההחזקה
(באחוזים) בדילול מלא

מס' ניירות
הערך
המוחזקים

בהון

בהצבעה

בהון

בהצבעה

ירושלים הנפ ()1109065

100

100%

100%

100%

100%

אגרות חוב (סדרה ז')
()1115089

85,598,806

--

--

--

--

שם נייר הערך (מס'
הנייר בבורסה)

שיעור ההחזקה (באחוזים)

ט1-

פרק  :9דוחות כספיים

1.1

דוחות כספיים
בהתאם להוראות תקנות 60ב(א) ו6 -ב לתקנות פרטי התשקיף ,בתשקיף מדף זה נכללים ,על דרך ההפניה,
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2015אשר פורסמו ביום  23בפברואר( 2016 ,מס'
אסמכתא )2016-01-033166 :כפי שנכללו בדוח התקופתי לשנת  2015והדוחות הכספיים של החברה ליום
 30ביוני ,2016 ,אשר פורסמו ביום  28ביולי( 2016 ,מס' אסמכתא )2016-01-012428 :כפי שנכללו בדוח
לרבעון השני לשנת  ,2016לרבות הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה לאותם מועדים ("הדוחות
הכספיים").

1.2

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי
בהתאם להוראות תקנות 60ה ו6 -ב לתקנות פרטי תשקיף ,בתשקיף מדף זה נכללים על דרך ההפניה ,דוחות
בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,אשר נכללו בדוח התקופתי לשנת 2015
ובדוח לרבעון השני לשנת .2016

1.3

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף מדף זה ,לרבות בדרך
ההפניה ,את הדוחות הכספיים ודוח רואה החשבון המבקר ביחס לדוחות הכספיים .מכתב ההסכמה של
רואה החשבון המבקר של החברה מצורף כנספח א' לפרק זה.

1.4

דוח אירועים
בהתאם להוראות תקנה 60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף ,מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים ,כהגדרתו
בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים לרבעון
השני לשנת  ,2016קרי ,מיום  27ביולי 2016 ,ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף .דוח האירועים
מצורף כנספח ב' לפרק זה.
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ט2-
נספח א'
מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

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

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

 13בנובמבר2016 ,
לכבוד
הדירקטוריון של
ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ )"החברה")
ג.א.נ,.
הנדון :תשקיף מדף של ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ המיועד להתפרסם
בחודש נובמבר2016 ,
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף מדף שבנדון ,של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:

 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  21בפברואר 2016 ,על הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה לימים  31בדצמבר 2015 ,ו 2014-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר.2015 ,
 .2דוח רואה חשבון המבקר מיום  21בפברואר 2016 ,על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על
דיווח כספי של החברה ליום  31בדצמבר.2015 ,
 .3דוח סקירה מיום  15במאי 2016 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  31במרס,
 2016ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
 .4דוח סקירה מיום  27ביולי 2016 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני,
 2016ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

ט4-

נספח ב'
דוח אירועים

ט5-

ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ
("החברה")
 13בנובמבר2016 ,

דוח אירועים
ממועד חתימת דוחותיה הכספיים של החברה ליום  30ביוני 27( 2016 ,ביולי )2016 ,ועד למועד פרסום תשקיף
המדף ,לא אירעו אירועים מהותיים שיש לתת להם גילוי במסגרת דוח אירועים (כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות
פרטי התשקיף).

משה עומר
יו"ר הדירקטוריון

עודד קרביץ
מנהל כללי

אורן ישראלי
חשב

י1-

פרק  :10פרטים נוספים
 01.01חוות דעת עורך-דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

יעקב נאמן*
טוביה ארליך
מאיר לינזן
אלן סאקס
יעקב ברנט
אהוד סול
ג'נט לוי פחימה
אמיר שריה
יעל (נאמן) בר-שי
יעקב שרביט
ברוך כצמן
דוד זילר
מרק פיליפס
אדם איתן
אורלי ג'רבי
משה הרדי
גלעד וקסלמן
יוסי אשכנזי
גיל וויט
אנטוני ליבלר
אלדד חמם
אילנית לנדסמן יוגב
לימור חודיר
אורי נכט
אסתר שטרנבך
אריאל פלביאן
נתי שמחוני
רוני ליבסטר
קרן אלבורג-רימון
חנן חביב
רועי נחימזון
ליאת שקד-כ"ץ
רות דגן
אשר דובב

אודליה עפר
שרון פטל
מוריה תם-הרשושנים
גיא כץ
דניאל רייזנר
נורית דגן
יניב דינוביץ'
ניר רבר
הרייט פיין
אופיר שגב
רן חי
רונן ריינגולד
חיה ארמן
טל דרור שוימר
שי כגן
חגי ורד
גילעד מאירוביץ
יובל נבות
עירית רוט
מיכל כספי
שירה מרגלית  -אלבז
יהושע שוחט גורטלר
שחר פורת
אמיר פרס
יאיר גבע
ניר דאש
יצחק שרגאי
תמרה תפוחי ולדמן
חנה בילאבסקי
סער פאוקר
אורית היפשר
משה יעקב
דניאל ליפמן לוביר
כרמית קינן

ניל וילקוף
נמרוד קוזלובסקי
מורן ימיני
עפר גרנות
רון בן-מנחם
דן שרוט
רונן האוסירר
גלעד נאמן
איילת רגבים-כהנוב
אריאל יוספי
אסף נחום
נטלי ג'יקובס
רועי חיון
איל בר-צבי
יריב בן-דב
טליה סולומון
חיים מכלוף
יובל מידר
אבירם חזק
איתי צרפתי
רן קדם
רענן שגיא
רויטל כץ
טל חמדי
נטע דורפמן רביב
יובל זילבר
ולדי בורודובסקי
גל שוורץ
אסף קליין
חן תירוש
רחלי פרי-ריכמן
יפעת פגיס-גלמן
יעל צ'רבינסקי אדן
מעין המר-צאלון

עדינה שפירא
צוריאל פיקאר
איתי לביא
ערן וגנר
דנה צור -ניומן
רות ברגוורק
איריס אכמון
רותם וירניק
רוברט ויסמן
יוני פרידר
נעמה בביש
אביטל אגמי שלומוביץ
מיכל הברפלד
אורלי גל
זאב קלך
גלעד שי
חן לוצאטו
קרן אסף
לימור לרנר שכטר
לב זיגמן
נועה לנדאו בר-נר
אוריאל מוזס
אלעד וידר
תמר בכר
ניר גל
ניר פרבר
מיכל לביא
אדר אורטל
אוהד אלקסלסי
אפרת צור
דנה קאשי
ניר מילר
דקלה נשיא
יותם בלאושילד

לירן ברק
חן מויאל
בועז נחשוני
מיכל פרג
ארז נחום
מאור רוט
רוזי מורדוך-רון
רני הירש
רוני כהן פבון
אילנה זיבנברג
זארה גולד
פיני דואק
סהר רגב
ג'ניה מלכיור
קארין פריד
טל אביגדורי
יהונתן אוחיון
ליטל וולפוביץ
רעות אלקלעי
אביב פריאנטי
רפאל הרבסט
שרית שינבוים
יעל האוזר
עידו מנור
שירן אוסי שולדינר
מריאן פרטלמן
איתמר גור
יהודה הומפור
דורון הינדין
עמית לאופר
טליה בלזר
שני גרצמן
מעיין פדלון
עינת שטיינר

תום וולטנר
איתן אלה
נועה ליאון
נתן רוזנווסר
גריגורי דנוביץ
מאיה רוזנווקס
יואב סננס
אלון אבקסיס
נתן וייסנברג
אילן אליאב
חן ביטון יוסף
אלירן דוייב
אור דיסקין
רועי לגריסי
דניאל פז
שרון צפוני
גל שגיא
שארבל שאמא
זיו שוורץ
ארז אבו
חופית כהנא
אלעד גרשקוביץ
מארק גולדמן
אדם סלקין
גלעד אשד
אוריה ג'הסי
מעיין מנשה
זכריה רכטשאפן
ניצן שינדלר
מורן זוכוביצקי
הראל אלעזר
לירן בן אסולי
בת אל בלאיש
דנה ברנס

אסף בר נתן
אלינה וולפוביץ שכטר
מיתר ויקטור
ניל חדד
שירה פלד
ענת צור
רייצ'ל רינברג-שורי

*מייסד השותפות

 13בנובמבר2.16 ,
לכבוד
ירושלים מימון והנפקות ( )2..5בע"מ ("החברה")
הנגב ,2
קריית שדה התעופה7.198.2 ,
א0ג0נ,0
הנדון :תשקיף מדף של החברה ("תשקיף המדף")

לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף0
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף0

בכבוד רב,
אלינה שכטר ,עו"ד
כרמית קינן ,עו"ד
הרצוג ,פוקס ,נאמן ,עורכי דין

י2-
 01.02דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,לא שילמה החברה או התחייבה לשלם דמי עמילות כלשהם בקשר
לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה0
 01.03הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלה ,בתמורה
שאינה כולה במזומנים0
 01.01עיון במסמכים
העתק מהתשקיף ,מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל דו"ח ,אישור וחוות דעת הכלולים או הנזכרים
בתשקיף זה ,עומדים לעיון במשרדי החברה ברחוב הנגב  ,2קריית שדה התעופה ,בשעות העבודה
המקובלות 0כמו כן ,ניתן לעיין בתשקיף זה ובדוחות שפרסם התאגיד באתר האינטרנט של רשות ניירות
ערך (מגנ"א) בכתובת  www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ בכתובת 0maya.tase.co.il

יא1-

פרק  :11חתימות

החברה:
ירושלים מימון והנפקות ( )2005בע"מ

__________________

הדירקטורים:
משה עומר

________________________

אריאל לוינגר

________________________

אלכס זלצמן

________________________

