
    

 תשקיף מדף של

 מ"וילאר אינטרנשיונל בע
 "(החברה: "זהבתשקיף )

 

, מניות רגילות של החברה –בהתאם להוראות הדין , החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, מכח תשקיף מדף זה

ב הניתנות אגרות חו, (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה)אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה 

כתבי , (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה)להמרה למניות החברה 

כתבי אופציה הניתנים למימוש , כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, אופציה הניתנים למימוש למניות החברה

 ."(ניירות הערך הכלולים: "בתשקיף זה) חרייםלאגרות חוב להמרה למניות החברה וניירות ערך מס

* 

 8691-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך( ו)א 32לפי תשקיף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף הכלולים הצעתם של ניירות ערך 

בהתאם , לרבות הרכב היחידות המוצעות, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, באמצעות דוחות הצעת מדף

 .כפי שיהיו באותה עת, ל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסהלהוראות כ

* 

 31.2.3.89ומיום  32.2.3.89מיום  S&Pעל ידי מעלות  יציבעם אופק  ilAAלחברה ולסדרות אגרות החוב שלה ניתן דירוג 

 .אשר הונפקו לאחר מועד דירוג החברה, ('לאגרות החוב סדרה ח)

 

לשטר הנאמנות לאגרות החוב  2.3ראו סעיף ( לרבות בדרך של רכישה עצמית)לוקה למגבלות על יכולתה של החברה לבצע ח

 4וסעיף ( 63162.-8.-3.89: אסמכתא) 31.2.3.89ח הצעת המדף של החברה ביום "כפי שפורסם במסגרת דו, ('חסדרה )

 3.89, במרץ 28שפרסמה החברה ביום , 3.82ח התקופתי של החברה לשנת "לדו"( תיאור עסקי התאגיד)" הראשוןבפרק 

   .אשר המידע האמור בהם נכלל להלן על דרך ההפניה, "(ח התקופתי"הדו)" (38194.-8.-3.89: אסמכתא)

 

טחוני המצב הבי( 8) – סיכוני מאקרו: גורמי הסיכון העלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה הינם כדלקמן

השפעות כתוצאה ( 8) – סיכונים ענפיים .השפעת מדיניות הממשלה על ענף הבנייה (2) ;המצב הכלכלי במשק( 3) ;והמדיני

 .מחסור בכוח אדם בענף הבניה (2); התייקרות חומרי הגלם בענף הבניה (3); מקיטון או הגבלה של היקף האשראי הבנקאי

חשיפה לשינויים בשערי החליפין של השקל הישראלי מול ( 3); י ברומניההמצב הכלל( 8) – סיכונים ייחודיים לחברה

ואריאל מערב " ברקן"השפעת המצב הביטחוני על השכרת מבנים תעשייתיים באזור תעשיה ( 2); מטבעות אחרים

דות אולפרטים נוספים  .התחייבות החברה בהשתתפות עצמית בגין נזקי רעידת אדמה( 4); "קו הירוק"הנמצאים מעבר ל

כאן על דרך  אשר האמור בו נכלל, של החברה 3.82ח התקופתי לשנת "לדו הראשוןבפרק  88.84סעיף  וראגורמי הסיכון 

 .הפנייה

 

באתר ו www.magna.isa.gov.ilשכתובתו , עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך

  .www.tase.co.il :האינטרנט של הבורסה שכותבתו

 

 

 

      7112, בפברואר 1: תאריך התשקיף
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 מבוא  - 1 פרק

 הגדרות .1.1

 :לצידם המופיעה המשמעות הבאים למונחים תהיה להלן זה בתשקיף

 .מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל –" הבורסה"

, 6312בספטמבר  03ח רבעוני של החברה ליום "דו –" 6112לשנת  לישיח לרבעון הש"הדו"

 (.6312-31-370380: מספר אסמכתא) 6312מבר בבנו 62שפורסם ביום 

אלא , לרבות כל החברות המאוחדות שלה. מ"וילאר אינטרנשיונל בע –" הקבוצה"או " החברה"

 .אם כן נאמר במפורש אחרת

 . 1222-ט"התשנ, חוק החברות –" חוק החברות"

 .1227-ח"התשכ, חוק ניירות ערך –" חוק ניירות ערך"

 .6333-ו"שסהת, (הצעת מדף של ניירות ערך)תקנות ניירות ערך  –" תקנות הצעת מדף"

 . נעשה על בסיס מאוחד אלא אם כן נאמר אחרת במפורש ונתוניהפעילות החברה  תיאור

 כללי .1.1

בשם טרומאסבסט קירות מגן  1283ביולי  62פרטית ביום  כחברההחברה התאגדה בישראל 

במרס  61ביום . שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי 1276באוקטובר  12ביום . מ"ומחיצות בע

החברה לראשונה ניירות ערך לציבור ובהתאם לכך החברה הינה תאגיד מדווח  ההציע 1220

 . כהגדרתו בחוק ניירות ערך

 היתרים ואישורים .1.1

 הערך ניירות הצעתהדרושים על פי דין ל והרישיונותהאישורים , החברה קיבלה את כל ההיתרים

  .המדף ולפרסום תשקיף זה תשקיף פי על

תעשה , לחוק ניירות ערך( ו)א60במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף הצעת ניירות הערך לציבור 

 הםשב, בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף והצעת המדף אשר יוגש ותעל פי דוח

 "(.ח הצעת המדף"דו: "להלן)יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה 

ם המובאים בו או אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטי

 .ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים, אישור מהימנותם או שלמותם

למסחר של ניירות הערך הכלולים  םהמתייחס לרישומ, הבורסה נתנה את אישורה העקרוני

מתן האישור "(. האישור העקרוני: "להלן)בתשקיף מדף זה ואשר יוצעו בדוחות הצעת מדף 

, למסחר( יוצעושככל )איננו מהווה אישור לרישום ניירות הערך אשר יוצעו , י כאמורהעקרונ

יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום , (יוצעושככל )והרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים 

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן . ח הצעת מדף"ניירות ערך למסחר על פי דו

על אישור בקשה לרישום ניירות . ח הצעת מדף"הערך למסחר על פי דו אישור לרישום ניירות

, פיו-ח הצעת המדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על"הערך המוצעים למסחר על פי דו

 .ח הצעת המדף"כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דו
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ם המובאים בתשקיף או אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה אישור לפרטי

למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

 .המוצעים בתשקיף זה

 הון מניות .1.1

 :הון המניות של החברה לתאריך התשקיף בערכים נומינליים .1.1.1

 . א"כ. נ.ע ח"ש 1מניות רגילות בנות  173,333,333הון המניות הרשום של החברה הינו 

  :הון המניות המונפק והנפרע של החברה הינו כדלקמן

 .נ.ע ₪ 1מניות בנות  כמות, הון מניות מונפק ונפרע

 בדילול מלא ללא דילול

18,826,203)*( 18,826,203 )*( 

 .מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה 0,337,272בניטרול *  
 

 ( ח"באלפי ש) 6312בספטמבר  03ליום ( בלתי מבוקר)מדווח ההון העצמי  .1.1.1

 01,727  הון המניות הנפרע

 632,078 פרמיה על מניות

 00,823 קרן הון בגין פעולות בין תאגיד לבעל שליטה בו

  

 - מניות מבוסס תשלום בגין הון קרן

 (6,378) קרן הון בגין השקעה בנכס פיננסי זמין למכירה

 (06,112)  קרן הון בגין הפרשי תרגום

 70,232 קבוע רכוש שערוך בגין הון קרן

 1,103,760 עודפים

 (22,206)  החברהמניות החברה המוחזקות על ידי 

 1,028,117 (ם של החברה האם המיוחס לבעלי)כ "סה

 13,031 מיעוט שאינן מקנות שליטה זכויות

 1,088,322 עצמי הוןכ "סה

 

 ערך המירים  ניירות .1.1

 .החברה למניות המירים ערך ניירות לחברה אין, התשקיף למועד נכון

 אגרות חוב במחזור .1.1

לפרטים . סדרות אגרות חוב סחירות שהנפיקה החברה חמשלמועד התשקיף קיימות במחזור 

 הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ח"דול  3נוספים בדבר אגרות החוב שבמחזור ראה סעיף 

ח לרבעון "אשר נכלל במסגרת הדו ,6312 בספטמבר 03 םביו שנסתיימה חודשים 2 של לתקופה

    . על דרך ההפניההנכלל להלן , 6312השלישי לשנת 
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 ון המניות של החברה והמחזיקים בוה - 2פרק 

 הון המניות של החברה לתאריך התשקיף .1.2

מניות רגילות  101,111,111 -מחולק ל, ח"ש 101,111,111הון המניות הרשום של החברה הוא 

ח "ש 11,212,,,,-הון המניות המונפק והנפרע של החברה מסתכם ב0 כל אחת0 נ0ח ע"ש 1011בנות 

מניות  6,910,502 מתוכן, כל אחת0 נ0ח ע"ש 1011גילות בנות ומחולק כולו למניות ר, ערך נקוב

ובהתאם לכך הינן מניות רדומות אשר כל עוד הינן בבעלות החברה הן , המוחזקות על ידי החברה

 0 לא מקנות לחברה זכויות כלשהן

ת שקדמו ההון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונו, התפתחות ההון הרשום .1.1

  התשקיף לתאריך

 0החברה של הרשום בהון שינויים חלו לא, זה תשקיף למועד הקודמות השנים בשלוש .1.1.2

 לתאריך הקודמות השנים שלוש במהלך החברה של והנפרע המונפק ההון התפתחות תפורט להלן .1.1.1

 :התשקיף

, בעל השליטה בחברה, מר שלמה טיסר רכש, התשקיףועד למועד  116,בינואר  1בתקופה שמיום  .1.1.1.2

ח "אלפי ש 1,190-בתמורה כוללת של כ, מניות של החברה במסגרת המסחר בבורסה 62,,12

 0 ח למניה"ש ,1100ובמחיר ממוצע של 

רכישה עצמית של מניות שינבעו ממימוש יתרת האופציות שנותרו למר להדירקטוריון  אישור .1.1.1.1

בהתאם לתכנית אופציות לעובדים , ל ההנדסה והביצוע של החברה"סמנכ, ל"ז כסיףקובי 

של רכישה עצמית "(0 לעובדים אופציות תכנית": להלן) 10,0,111,שאושרה על ידי החברה ביום 

ראה דיווחים מיידיים מיום 0 116,הושלמה בחודש נובמבר מניות החברה  166,,

-116-11,: אסמכתא) 60110,116,ומיום ( 116-11-191155,: אסמכתא) 6010,116,

דיווחה  60110,116,ביום 0 אשר המידע האמור בהם נכלל להלן על דרך ההפניה, (1,1,6,

-116-11,: אסמכתא' מס)החברה על היווצרות מניות רדומות כתוצאה מהרכישה 

,1,1610) 

 מימשו במסגרתה אשר לעובדים האופציות תכנית של השנייה המנה הבשילה 1020,116 ביום .1.1.1.2

ולאחר אישור  ההקצאה תכנית במסגרת, למימוש בתמורה0 ציותאופ 0,611, העובדים

 בהתאם החברהי "ע נרכשו אשר, החברה של רגילות מניות 10,111 החברה הנפיקה, הדירקטוריון

 נזקף אשרח "ש מיליוני ,101-כ של כולל בסכום, 0090,116, מיום החברה דירקטוריון להחלטת

-116-11,: אסמכתא) 0090,116,ראה דיווחים מיידיים מיום , לפרטים נוספים 0להון ישירות

אשר המידע האמור בהם נכלל להלן על , (116-11-102106,: אסמכתא) 5020,116מיום ו( 111160

' מס)דיווחה החברה על היווצרות מניות רדומות כתוצאה מהרכישה  5020,116ביום 0 דרך ההפניה

 0(116-11-102155,: אסמכתא

 הבשילה המנה השלישית של תכנית האופציות לעובדים אשר במסגרתה מימשו 020,119, ביום .1.1.1.2

במסגרת תכנית ההקצאה ולאחר אישור , בתמורה למימוש0 אופציות 11,991העובדים 

י החברה בהתאם "נרכשו ע אשר, מניות רגילות של החברה 12,,,1הנפיקה החברה , הדירקטוריון

ח אשר נזקף "מיליון ש 105-בסכום כולל של כ, 1090,119,מיום  להחלטת דירקטוריון החברה
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-119-11,: אסמכתא) 1090,119,ראה דיווחים מיידיים מיום , לפרטים נוספים0 ישירות להון

אשר המידע האמור בהם נכלל להלן על , (119-11-161001,: אסמכתא) 19020,119מיום ו( 1,6010

ברה על היווצרות מניות רדומות כתוצאה מהרכישה דיווחה הח 19020,119ביום 0 דרך ההפניה

  (1190,-161512-11: אסמכתא' מס)

 במסגרתה אשר לעובדים האופציות תכנית של והאחרונה הרביעית המנה הבשילה 020,112, ביום .1.1.1.2

מניות רגילות של  91,,5הנפיקה החברה , למימוש בתמורה0 אופציות 91,,,1 העובדים מימשו

בסכום כולל , 1090,112,י החברה בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום "אשר נרכשו ע, החברה

ראה דיווחים מיידיים מיום , נוספים לפרטים 0ח אשר נזקף ישירות להון"מליון ש 101-של כ

אשר , (112-11-166191,: אסמכתא) 9020,112מיום ו( 112-11-161261,: אסמכתא) 1090,112,

דיווחה החברה על היווצרות  5020,116ביום 0 המידע האמור בהם נכלל להלן על דרך ההפניה

  (112-11-16611,0,: אסמכתא' מס)מניות רדומות כתוצאה מהרכישה 

אופציות נוספות שהוענקו להם  5,111תקופת הדיווח מומשו על ידי עובדי החברה  במהלך .1.1.1.2

 0מניות של החברה 9,009-ות לעובדים לבמסגרת תכנית האופצי

 הזכויות הנלוות למניות החברה  .1.2

הזכויות הנלוות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי בדבר 

: להלן בסעיף זה( )2012-01-012018: אסמכתא מספר) ,11, בינואר 11יום מ, שינוי תקנון החברה

 0מובא על דרך ההפניה המידע בסעיף זה"(0 התקנון"

לרבות זכות , לקבלת הודעות על אסיפות בעלי מניות הזכויותהוראות התקנון בדבר  לפירוט .1.2.2

 0לתקנון ,,עד  ,,ין החוקי ראה תקנות יהשתתפות והצבעה והמנ

 0לתקנון ,0עד  16ראה תקנות  וקרנותהוראות התקנון בדבר דיבידנדים  לפירוט .1.2.1

 0לתקנון 11הוראות התקנון בדבר מניות הניתנות לפדיון ראה תקנה  לפירוט .1.2.2

 0לתקנון 62 עד ,6 ותהוראות התקנון בדבר מינוי דירקטורים ראה תקנ לפירוט .1.2.2

 0לתקנון ,1 עד 5 ותהוראות התקנון בדבר העברת מניות ראה תקנ לפירוט .1.2.2

 0לתקנון 1, עד 1, ותהוראות התקנון בדבר שינוי הזכויות הנלוות למניה ראה תקנ לפירוט .1.2.2

 0לתקנון 15 עד 10 ותלפירוט הוראות התקנון בדבר שינויים בהון המניות ראה תקנ .1.2.2

 52ראה תקנה , לרבות במקרה של פירוק, לפירוט הוראות התקנון בדבר חלוקת רכוש בעין .1.2.2

 0 לתקנון

 הוראות נוספות מתקנון החברה .1.2

 בהחלטה יעשה תקנוןה שינוי, ןבתקנו במפורש אחרת צוין אם פרט, לתקנון ,,לתקנה  בהתאם .1.2.2

 0החברה של הכללית האסיפה של רגילה

 או למנכ״ל ולהעניק למסור לזמן מזמן רשאים הדירקטורים, לתקנון 99לתקנה  בהתאם .1.2.1

 לפי להם שיש הסמכויות מן הסמכויות אותן שעה באותה המכהנים או המכהן למנכ״לים

 ולאותן תקופה לאותה אלה מסמכויות להעניק רשאים והם ,בעיניהם שיראה כפי ,זה תקנון

 להעניק רשאים והם למועילים שיחשבו ההגבלות ובאותן התנאים ובאותם והתכליות המטרות
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 או כולן ,ותחתן במקומן ובין זה בנדון הדירקטורים סמכויות על ויתור בלי בין ,אלה סמכויות

 0מקצתן או כולן ,אלה סמכויות ולשנות לשלול ,לבטל לזמן מזמן רשאים והם ,מקצתן

 למספר בכפוף, לזמן ומזמן עת בכל הזכות תהא לדירקטורים, לתקנון 91 לתקנה בהתאם .1.2.2

 לדירקטור אחר אדם כל למנות ,הכללית האסיפה ידי על שנקבע כפי הדירקטורים של המרבי

 כאמור שנתמנה דירקטור כל0 לדירקטוריון בתוספת ואם באקראי שנתפנה מקום מלוי לשם אם

 0מחדש להיבחר ויוכל הבאה הרגילה הכללית לאסיפה עד רק יכהן

 :החברה לתקנון 5,-1,לתקנות  בהתאם .1.2.2

 בעת חוקי מנין נוכח יהיה כן אם אלא כללית באסיפה שהוא עניין באיזה בדיון לפתוח אין .1.2.2.2

 ידי על או בעצמם ,באסיפה שנוכחים בשעה יתהווה חוקי מנין 0בדיון פותחת הכללית שהאסיפה

 0החברה של ההצבעה מקולות רבע ים/המיצג או ים/המחזיק מניות בעלי או בעל ,שליח

 מאליה האסיפה תידחה, חוקי מנין ימצא לא לאסיפה שנקבע מהמועד שעה חצי תוך אם .1.2.2.1

 שיקבע כפי אחרים ומקום שעה, ליום או ,המקום ולאותו השעה לאותה אחד בשבוע

 נקראה שלשמם בעניינים ידונו כאמור שנדחתה ובאסיפה ,המניות לבעלי בהודעה הדירקטוריון

 המניות בעלי שני יהוו ,כאמור שנדחתה באסיפה חוקי מנין נמצא לא ;הראשונה האסיפה

 0חוקי מנין שליח ידי-על או בעצמם הנוכחים

 אם או מהאסיפה יעדר הראש יושב אם 0כללית אסיפה בכל ראש ישב הדירקטוריון ראש יושב .1.2.2.2

 כיו״ר מהדירקטורים באחד הנוכחים המניות בעלי יבחרו ,האסיפה בראש לשבת יסרב

 בראש לשבת יסרבו הנוכחים הדירקטורים כל אם או נוכח דירקטור יהיה לא אם או ,האסיפה

 0האסיפה בראש לשבת הנוכחים המניות מבעלי באחד יבחרו  -

 או כולה, מאחריותו בה משרה נושא מראש לפטור רשאית החברה, לתקנון 51לתקנה  בהתאם .1.2.2

 על 0החברות חוק להוראות בכפוף הכל ,כלפיה הזהירות חובת הפרת עקב ,נזק בשל, מקצתה

 הפרת עקב כלפיה מאחריותו דירקטור מראש לפטור רשאית אינה חברה ,זה סעיף הוראות אף

 0בחלוקה הזהירות חובת

 המחזיקים בניירות הערך של החברה .1.2

 עלהמוחזקים בדבר ניירות ערך של החברה , למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, לפרטים

או נושאי משרה בכירה בסמוך למועד התשקיף ובמועד שקדם לו בשנים עשר /ידי בעלי עניין ו

מיידים של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  דיווחיםראה , חודשים

-111-11,: אסמכתא פרמס) 6010,111 וםמיו (112-11-119111,: אסמכתא מספר) 1010,112 מיום

  0אשר האמור בהם נכלל להלן על דרך ההפניה ,(111111

  בחברה השליטה בעל .1.2

 0טיסר שלמה מר הינובעל השליטה בחברה 
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 במועד התשקיף שערי המניות של החברה בבורסה .1.2

במקרים ; והנמוכים בתקופות המפורטות להלןהגבוהים ( באגורות)להלן פרטים על שערי המניות 

מובא היום הראשון , בהם נקבע אותו שער ביותר מיום מסחר אחד במהלך התקופה הרלוונטית

 :בו נקבע אותו שער

 תקופה השער הגבוה השער הנמוך

 השער התאריך השער התאריך

5/1/,116 9,91, 1,/,/,116 2,10, 2102 

1,/1/,119 9,911 12/6/,119 0,651 2102 

11/,/,112 2,952 5/11/,112  0,595 2102  

 22עד ) 2102 0,905 111,/1/, 0,1,0 111,/12/1

 (בינואר
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 תיאור עסקי החברה  - 3 פרק

פרטי התשקיף וטיוטת )ב לתקנות ניירות ערך 6ותקנה ( 1א)44בהתאם לתקנה  .1.3

החברה מפנה לפרק תיאור עסקי החברה , 1161-ט"תשכ, (מבנה וצורה -תשקיף 

 5116במרץ  11שפרסמה החברה ביום  5112ח התקופתי של החברה לשנת "בדו

ולדוח הרבעוני של "( התקופתי ח"הדו: "להלן( )5116-11-151164: מספר אסמכתא)

 5116בנובמבר  51ביום שפרסמה החברה  5116החברה לרבעון השלישי של שנת 

המידע הכלול . "(ח הרבעוני"הדו: "להלן)( 5116-11-111284 :אסמכתאמספר )

 .מובא כאן על דרך ההפניה, חות האמורים"בדו
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 דוח דירקטוריון – 4פרק 

  

 ח הדירקטוריון באשר למצב ענייני החברה "דו .1.4

מבנה  -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 6ותקנה ( א)א44בהתאם לתקנה 

ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה כפי שנכלל "החברה מפנה לדו, 1161-ט"התשכ( וצורה

המידע . ח הרבעוני"ח הדירקטוריון כפי שנכלל בדו"ולדו 5112לדוח התקופתי לשנת ' בפרק ב

 .מובא כאן על דרך ההפניה, יםהאמור ותח"הכלול בדו
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 חברות בנות וחברות קשורות - 5פרק 

 2.9.03..6החזקות בחברות בנות ליום  .1.5

, 2.9.13..6בטבלאות שלהלן מוצגים נתונים אודות החזקות והשקעות בחברות בנות ליום 

 .ערבויות לחברות הבנות/ הכנסות החברה מהן ויתרת הלוואות, תמצית נתונים של חברות אלה

 

 הלוואותיתרת 

 2.9.03..6ליום 
(0) 

 ח"ש אלפי

שעור 

החזקה 

 )%(

במישרין 

ובעקיפין 

י "ע

 החברה

 שיעור

 החברה

 בזכויות

 ההצבעה

)%( 

מקום  עיסוק

 התאגדות

 שם החברה המוחזקת

 י וילאר אינטרנשיונל"ע המוחזקות חברות

 השכרת ..1 ..1 555,555

 מבנים

 ישראל

 מ"בע( 1295)וילאר נכסים 

 השכרת ..1 ..1 (5,5.9)

 מבנים

בינוי  ונכסים להשכרה בציפורי  . ז.ט ישראל

 מ"בע( 1226)

 ארצות פעילה לא ..1 ..1 555

 LTD. איי.אס.וילאר יו הברית

 שירותי ..1 ..1 25.,9

 ארכיב

 והשכרת

 מבנים

 (9)מ"בעשרותי ארכיב . ח ישראל

חברה לא   ..1 ..1 (95)

 פעילה

 מ"הנדסה ויזום בע וילאר ישראל

 מתן .5 .5 .16,99

פתרונות 

הנדסיים  

והשכרת 

 ציוד לבניה 

 לבנייה הנדסיים פתרונות גולד - וי ישראל

 (6)מ"בע
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 הלוואותיתרת 

 2.9.03..6ליום 
(0) 

 ח"ש אלפי

שעור 

החזקה 

 )%(

במישרין 

ובעקיפין 

י "ע

 החברה

 שיעור

 החברה

 בזכויות

 ההצבעה

)%( 

מקום  עיסוק

 התאגדות

 שם החברה המוחזקת

 הקמת .3 .3 91,951

 מבנים

 מ"בע אביב רמת וילאר ישראל

 הקמת 29 29 15,355

 מבנים

 מ"בע מגורים וילאר ישראל

הקמת  .5 .5 3,195

 מבנים

 מ"אורתם וילאר ניהול בע ישראל

 :מ"בע( 0295)המוחזקות על ידי וילאר נכסים חברות 

חברה לא  ..1 ..1 -

 פעילה

 מ"בע( 1225)בינוי ונכסים דרום . ז.ט ישראל

 בעלת ..1 ..1 -

 קרקע

 ברומניה

חברה ) S.C. Ac Investitii s.r.l רומניה

 ( ברומניה

 בעלת ..1 ..1 -

 קרקע

 ברומניה

 והשכרת

 מבנים

חברה ) S.C. Beta consult invest  s.r.l רומניה

 (ברומניה

 בעלת ..1 ..1 -

 קרקע

 ברומניה

 (חברה ברומניה) Alon Investitii s.r.l  רומניה

-Kpt Besitz גרמניה פעילה לא 25 25 -

u.Vermogemsverwatungesellschaft 

gmbh  

 (4)(חברה בגרמניה)
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 הלוואותיתרת 

 2.9.03..6ליום 
(0) 

 ח"ש אלפי

שעור 

החזקה 

 )%(

במישרין 

ובעקיפין 

י "ע

 החברה

 שיעור

 החברה

 בזכויות

 ההצבעה

)%( 

מקום  עיסוק

 התאגדות

 שם החברה המוחזקת

 בעלת ..1 ..1 -

 קרקע

 ברומניה

חברה ) Dorobanti investii S.r.l רומניה

 (ברומניה

 השכרת .5 .5 (1,915)

 ציוד

( 1223)  ציוד ונכסים להשכרה. ז.ט ישראל

 (5)מ"בע

 השכרת .5 .5 129

 מבנים

 (3)מ"ן בע"סולר נכסים ונדל ישראל

 Jaguar Development SLR  רומניה פעילה לא .5 .5 -

 (5)(חברה ברומניה)

 שירותי ..1 ..1 -

 ארכיב

 ברומניה

 Archivit S.R.L רומניה

 בעלת ..1 ..1 -

 קרקע

 ברומניה

 Satu mare mall S.R.L רומניה

 בעלת 55 55 -

 קרקע

 ברומניה

 AP Investments Development רומניה

S.R.L(8) 

 שירותי 55 55 915

 ניהול

 (2)מ"בע ניהולג "נתב וילאר ישראל

 השכרת ..1 ..1 9,965

 מבנים

 אור מגהלשעבר )מ "רבדים בע וילאר ישראל

 (מ"בע לוגיסטיים מרכזים

69 1.. 1..  -  מ"ט רום בע.ש ישראל



 5 -ה 

 

 הלוואותיתרת 

 2.9.03..6ליום 
(0) 

 ח"ש אלפי

שעור 

החזקה 

 )%(

במישרין 

ובעקיפין 

י "ע

 החברה

 שיעור

 החברה

 בזכויות

 ההצבעה

)%( 

מקום  עיסוק

 התאגדות

 שם החברה המוחזקת

השכרת  33.35 33.35 -

מקבצי 

 דיור

 שותפות לא רשומה אורטל ישראל

השכרת  .5 .5 (1,953)

 מבנים

 לא שותפות מערב אריאל וילאר זיגלר 

 רשומה

 :מ"שירותי ארכיב בע. חברות המוחזקות על ידי ח

 שירותי ..1 ..1 (551)

 ארכיב

 מ"בית הארכיב בע ישראל

 שירותי 56 56 (1,153)

 ארכיב

 (.1)מ"הארכיברים בע ישראל

 :מ"ט רום בע.ש חברות המוחזקות על ידי

 בעלת ..1 ..1 -

 קרקע

 ברומניה

 YG Proprietati S.R.L רומניה

 (מ"לשעבר מגה אור מרכזים לוגיסטים בע)מ "רבדים בע וילארי "חברות המוחזקות ע

 בעלת 55 55 ..2,1

 קרקע

 והשכרת

 המבנ

 (11)ח"אגש -רבדים מתחם ישראל

 בעלת 55 55 .15,99

קרקע 

 והשכרת

 יםמבנ

 (11)ח"אגש -רבדים פארק ישראל
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 .בינחברתי מימוןהוצאות /הכנסות כולל לא (1)

 .כולל חברות בנות (9)

 .מ"בע השקעותן .ש.ס הינו, בחברה ההצבעה בזכויות %.5 של בשיעור, בחברה הנוסף המניות בעל (6)

 .הינו מר דני קליין, בזכויות ההצבעה בחברה 3%בשיעור של , בעל המניות הנוסף בחברה  ( 5)

החברה  –. כ.נ.הינו ש, בחברה ההצבעה בזכויות %.5 של בשיעור, בעל המניות הנוסף בחברה (5)

 .מ"הבינלאומית להשכרת ציוד בע

מר איתמר פטישי הינו , בחברה ההצבעה בזכויות %.5 של בשיעור, בעל המניות הנוסף בחברה (3)

 .אורנה פטישי' והגב

 DRACBIחברתהינו , בחברה ההצבעה בזכויות %.5 של בשיעור, בעל המניות הנוסף בחברה (5)

INVEST LTD. 

 .פניק'מר אבי צהינו  , בחברה ההצבעה בזכויות 95% של בשיעור, הנוסף בחברה המניותבעל   ( 9)

משהב חברה " חברתהינו , בחברה ההצבעה בזכויות 95% של בשיעור, בעל המניות הנוסף בחברה  (2)

 ."מ"בע ופיתוח בניין לשכון

ירון גלוברמן " חברתהינו  , בחברה ההצבעה בזכויות 95% של בשיעור, בעל המניות הנוסף בחברה( .1)

 .מ"בע( 1229)

דה אגו –קיבוץ רבדים  והינ ,בזכויות ההצבעה 93%בשיעור של  ,ח"אגשב ףהמניות הנוס בעל( 11)

 .חקלאית שיתופית

 (ח"שאלפי ) 2.9.03..6 ליום בנות בחברות החברה השקעות .1.5

 שם החברה המוחזקת (ח"ש באלפי מותאם מאזניערך )ח "ש באלפי ההשקעה היקף

61.19.9.15 61.19.9.15 6..2.9.13  

( 1295)וילאר נכסים  55,555 55,555 .55,33

 מ"בע

בינוי  ונכסים . ז.ט 51.,19 5,295 5,295

( 1226)להשכרה בציפורי  

 מ"בע

 LTD. איי.אס.וילאר יו - - -

 מ"בעשרותי ארכיב . ח 3.5 3.5 3.5

הנדסה ויזום  וילאר - - -

 מ"בע

גולד פתרונות  - וי ..15,5 ..15,5 ..15,5

 מ "הנדסיים לבנייה בע

 מ "רמת אביב בע וילאר 3.. 3.. 3..
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 שם החברה המוחזקת (ח"ש באלפי מותאם מאזניערך )ח "ש באלפי ההשקעה היקף

61.19.9.15 61.19.9.15 6..2.9.13  

 מ "מגורים בע וילאר 1,535 1,535 .51

 

, לעיל המפורטות הבנות החברותל מכ החברה שקיבלה הניהול ודמי הריבית, הדיבידנדפירוט אודות  להלן

 :9.13בספטמבר  .6של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  תקופהב

 )*(דיבידנד החברה שם

 

 דמי

 ניהול

 

 ריבית

 (0)והצמדה

 65.,15 55.,3 - מ"בע( 1295)וילאר נכסים 

( 1226)בינוי  ונכסים להשכרה בציפורי . ז.ט

 מ"בע

- 155 3. 

 - - - LTD. איי.אס.וילאר יו

 - .19 - מ"בעשרותי ארכיב . ח

 - - - מ"הנדסה ויזום בע וילאר

 .95- -  מ"בע לבנייה הנדסיים פתרונות גולד - וי

- - -  מ"בע( 1225)בינוי ונכסים דרום . ז.ט

S.C. Ac Investitii s.r.l (חברה ברומניה )  - - -

S.C. Beta consult invest  s.r.l ( חברה

 (ברומניה

 - - -

Alon Investitii s.r.l (חברה ברומניה)  - - -

Kpt Besitz-

u.Vermogemsverwatungesellschaft 

gmbh  

 (חברה בגרמניה)

 - - -

Dorobanti investii S.r.l  - - -
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 )*(דיבידנד החברה שם

 

 דמי

 ניהול

 

 ריבית

 (0)והצמדה

- - -  מ"בע( 1223)  ונכסים להשכרהציוד . ז.ט

 - 95 - מ"ן בע"סולר נכסים ונדל

 Jaguar Development SLR 

 (חברה ברומניה)

 - - -

S.C. Eurasian Investitii SLR 

 (חברה ברומניה)

 - - -

Archivit S.R.L  - - -

Satu mare mall S.R.L  - - -

AP Investments Development S.R.L  - - -

 - 5.5 - מ"בע ניהולג "נתב וילאר

 מרכזים אור מגהלשעבר )מ "רבדים בע וילאר

 (מ"בע לוגיסטיים

- -  

  595    מ"בית הארכיב בע

 - .55 - מ"הארכיברים בע

- - -  מ"ט רום בע.ש

YG Proprietati S.R.L  - - -

- - -  ח"אגש -רבדים מתחם

- - -  ח"אגש -רבדים פארק

 556 - - מ"בע אביב רמת וילאר

- - -  אורטל  שותפות

- - -  רשומה לא שותפות מערב אריאל וילאר זיגלר

 חלק החברה בלבד  * 
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בינוי  . ז.ט , וילאר נכסים: חושבו ריביות והצמדה רק לחברות המוחזקות הבאות 2.9.13..6לתקופה שהסתיימה ביום  (1)

 .אביב רמת ווילאר, מ"גולד פתרונות הנדסיים לבנייה בע -וי , מ"בע( 1226)ונכסים להשכרה בציפורי  

פעילות של התוצאות  אודות לפירוטלפרטים נוספים בדבר השקעות החברה בחברות בנות וקשורות ו

הריבית ודמי , וכן הדיבידנד( י הפרשת מס ולאחריהנלפ)בציון הרווח , לעיל המפורטות הבנות החברות

שתי שנות הכספים שהסתיימו לפני מועד ב, הניהול שקיבלה החברה מהחברות הבנות המפורטות לעיל

בדוחות  9וביאור "( פרטים נוספים אודות התאגיד)"הרביעי  חלקב 16-ו 11 ותתקנ אור –תשקיף המדף 

-9.13: אסמכתא) 9.13במרץ  61ביום  שפורסם 9.15 לשנתי בדוח התקופתשנכללו  9.15הכספיים לשנת 

בדוחות הכספיים  9וביאור "( פרטים נוספים אודות התאגיד)"הרביעי  חלקב 16-ו 11 ותתקנו( 91935.-1.

-1.-9.15 :אסמכתא) 9.15במרץ  93שפורסם ביום  9.15בדוח התקופתי לשנת אשר נכללו  9.15לשנת 

 . ההפניה דרך על כאן המובאים, ("9.02י לשנת ח התקופת"הדו": להלן) (36656.
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 ניהול החברה   - 6 פרק

 חברי הדירקטוריון של החברה  .1.6

 מימון דוד 

 1הדירקטוריוןר "יו

 תיבון נעם בורג אברהם הצובאי - אדוה זיסי דותן רמי טיסר מיכל טיסר שלמה

 750518051 757051050 787101000 .ז.ת

 

770081850 

 

750000017 

 

58811751 

 

750800000 

 1080 לידה שנת

 

1051 1015 1085 1010 1055 1015 

 קרית, 00ומגדל  חומה מען

 חיים

 תל, 15 בודפשט קהילת 57 נטף קיסריה, 8 המגדל 10 זינגר מנדל, חיפה קיסריה 5 דוגית קיסריה 5 דוגית

 אביב

 ישראלית ישראלית שראליתי ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

 בוועדות חברות

 הדירקטוריון

 לא

 

 הדוחות לבחינת ועדהה לא לא

המכהנת גם  הכספיים

כועדת ביקורת וועדת 

 תגמול

 הדוחות לבחינת ועדהה

המכהנת גם  הכספיים

כועדת ביקורת וועדת 

 תגמול

 הדוחות לבחינת ועדהה לא

המכהנת גם  הכספיים

כועדת ביקורת וועדת 

 תגמול

 כן לא כן לא לא לא לא צ"דח

האם עובד של 

, חברת בת, תאגיד

חברה קשורה או של 

 בעל עניין

 לא לא לא לא לא החברהל "מנכ -כן  לא

 ר"יו. 5775במאי  0 כהונה תחילת תאריך

 1.1.151דירקטוריון מיום 

 5715באוגוסט  0 1008 1008בינואר  81 1000בספטמבר  10

 

 5715 באוגוסט 0 5775בפברואר  17

                                            

 . 5710ביוני  87 ליום עד, החברה בחצי שנה נוספת של זמני דירקטוריון ר"כיו מימון דוד מר של כהונתו הוארכה, 5711בנובמבר  50מיום , החברה דירקטוריון להחלטת בהתאם 1
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 מימון דוד 

 1הדירקטוריוןר "יו

 תיבון נעם בורג אברהם הצובאי - אדוה זיסי דותן רמי טיסר מיכל טיסר שלמה

 בוגר, חשבון רואה השכלה

 חשבון ראיית לימודי

 אוניברסיטאי במכון

 .חיפה

 ראשון תואר לימודי בוגר

 מאוניברסיטת בכלכלה

 .חיפה

 ראשון תואר לימודי בוגרת

 ובמחשבים במתמטיקה

 .חיפה באוניברסיטת

תואר ראשון  בוגר

בהיסטוריה כללית ועם 

ישראל מאוניברסיטת תל 

בוגר קורס שיווק , אביב

בינלאומי באוניברסיטת 

בוגר קורס לניתוח , חיפה

, ל"מ צה"בממרמערכות 

בוגר בית הספר לפיקוד 

 .ל"ומטה בצה

 

בוגרת תואר , דין עורכת

 במשפטיםראשון 

, וןמאוניברסיטת לונד

( תואר שני) מוסמכתו

 מאוניברסיטתבמשפטים 

 תואר בוגרת. אילן בר

יחסים ב ראשון

 אוניברסיטתבינלאומיים 

תואר ) מוסמכת. ירושלים

מנהל עסקים ( שני

' מאימפריאלי קולג

 ; בלונדון

 תואר לימודי בוגר

 בסוציולוגיה ראשון

 אפריקה ולימודי

 .העברית באוניברסיטה

 

 ראשון תואר בוגר

, בהיסטוריה

; אוניברסיטת חיפהמ

, מנהל ציבוריב מוסמך

 ; בוסטון, הארוורדמ

 –קורס דירקטורים 

רקאנטי  – להב

 –א "אוניברסיטת ת

5715. 

בחמש השנים  עיסוק

האחרונות ופירוט 

התאגידים שבהם 

 משמש כדירקטור

ר הדירקטוריון "יו, ל"מנכ . בחברה דירקטור

החברה עד ליום  של

1.1.5715 . 

בוילאר , דירקטור בחברה

ז .טב, מ"בע( 1005)נכסים 

 להשכרה ונכסים בינוי

, מ"בע( 1008) בציפורי

בניה מתועשת . ט.ש.בח

 כרמל בחשט, מ"בע( 1005)

, מ"במבני פלס בע, מ"בע

, מ"בע ארכיב שירותי. בח

ז בינוי ונכסים דרום .טב

 הארכיבריםב, מ"בע( 1000)

, מ"רבדים בע וילארב, מ"בע

, מ"ן בע"בסולר נכסים ונדל

ז ציוד ונכסים להשכרה .טב

ג "נתב בוילאר, מ"בע( 1001)

, מ"בבית הארכיב בע, ניהול

 אדם כוח, מנהלת חשבונות

 ליוםעד ) בחברה ומחשוב

 ( 5715 במרס 15

 בינויז .טדירקטורית ב

 בציפורי להשכרה ונכסים

בוילאר , מ"בע( 1008)

-ב,  מ"בע( 1005)נכסים 

 בוילאר, מ"הארכיברים בע

ז .בט, מ"ג ניהול בע"נתב

בינוי ונכסים להשכרה 

 .מ"בדרום בע

, מועצת העיר חיפה חבר

ר איגוד ערים שירותי "יו

ר "מ יו"מ. כבאות חיפה

ועדת תכנון ובניה בעיריית 

ר ועדת כספים "יו, חיפה

ר "יו, בעריית חיפה

 מי תאגיד וריוןדירקט

ר "יו, מ"בע כרמל

לוי . דירקטוריון בא

, מ"בע ובניןהשקעות 

דירקטור בחברת 

בחברת , מ"בע שיקמונה

מ וברשות "יפה נוף בע

 .נחלי קישון

 

 הצובאיד "משרד עו בעלת

לית  חברת לב "מנכ', ושות

משמשת , מ"לבונטין בע

כדירקטורית בחברות 

פ מטעי הדר .ס.י: הבאות

 לירםפו, מ"ישראל בע

רם און ; מ"בע( 1000)

( 1000)השקעות והחזקות 

 . מ"בע

 

ר דירקטוריון ויטה "יו

ר "יו, מ"פרי הגליל בע –

 ,חינוך מפעלות

משמש כדירקטור 

אלון : בחברות הבאות

 .ובס'אולג, חיפושי גז

 יהודה אוגדת מפקד

 מפקד; ושומרון

; ומטה לפיקוד המכללה

 .הצפוני הגייס מפקד
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 מימון דוד 

 1הדירקטוריוןר "יו

 תיבון נעם בורג אברהם הצובאי - אדוה זיסי דותן רמי טיסר מיכל טיסר שלמה

 וילארב, מ"רום בע. ט.בש

וילאר רמת ב, מ"בע מגורים

גולד .בוי, מ"אביב בע

פתרונות הנדסיים לבנייה 

, אי.אס.יו בוילאר, מ"בע

בפארק רבדים אגודה 

במתחם , יתשיתופית חקלא

רבדים אגודה שיתופית 

ר חברת נכסי "יו, חקלאית

-ב, האוניברסיטה העברית

A.C, Beta, Alon, 

Dorobanti , Jaguar, AP 

Satu mare, Archivit 

 .(חברות רומניות)

האם בן משפחה של 

בעל עניין אחר 

 בתאגיד

מיכל ' גבבעלה של , כן לא

 .טיסר

אשתו של מר שלמה , כן

 .טיסר

בן דוד שני של מר , כן לא לא

בעל  טיסרשלמה 

 .בחברה השליטה

 לא

 מומחיות בעל

 ופיננסית חשבונאית

 כשירות בעל, לא לא כן לא לא לא כן

 .מקצועית
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  הבכירה המכהנים בחברהנושאי המשרה  .1.6

 חיים שאול טיסר מתן בן יקר אירנה 'שלומוביץ גיא אבני-מניס ורד גרוסמן יוסי טוב שם מיכאל 

 755011708 780787000 870110010 780051057 781011071 755510700 758758001 ז"ת

 1010 לידה שנת

 

1011 

 

1000 

 

1008 1008 1005 1010 

 ובקרה כספיםל "סמנכ ראשי מהנדס בתאגיד ממלא שהוא התפקיד

 החברה ומזכיר

 משפטית יועצת

 

 שיווקל "סמנכ פנים מבקרת חשב

 ונכסים

 ורכש אחזקהל "סמנכ

 של בת בחברה ממלא שהוא התפקיד

 בו עניין בבעל או התאגיד

 בוי גולד דירקטור אין

פתרונות הנדסיים 

בפארק , מ"לבניה בע

רבדים אגודה שיתופית 

במתחם , חקלאית

רבדים אגודה שיתופית 

 .חקלאית

 אין אין אין אין אין

 אזרחית בהנדסה בוגר השכלה

קונסטרוקציה )

 ומוסמך( ותחבורה

 אזרחית בהנדסה

 -  (הבניהניהול )

בטכניון מכון טכנולוגי 

 .לישראל

 חשבונאותלימודי  בוגר

 מאוניברסיטת וכלכלה

 .חשבון רואה, אילן בר

 

 ומנהל משפטים בוגרת

שני  ותואר עסקים

 במרכזבמשפטים 

 .דין עורכת ,הבינתחומי

 חשבונאות לימודי בוגר

 מאוניברסיטת וכלכלה

 , חיפה

במשפטים  מוסמך

מאוניברסיטת בר 

 .חשבון רואה, אילן

לימודי  בוגרת

 במכללה חשבונאות

 .חשבון רואת ,למנהל

 ומנהל משפטים בוגר

 התמחות עם עסקים

 במרכז במימון

 .הבינתחומי

 תואר לימודי בוגר

 בלתי בחינוך ראשון

 המדינה ומדעי פורמאלי

 .אילן בר מאוניברסיטת

 המדינה במדעי מוסמך

 .אילן בר מאוניברסיטת

 .ל"צה –מ "פו בוגר
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 חיים שאול טיסר מתן בן יקר אירנה 'שלומוביץ גיא אבני-מניס ורד גרוסמן יוסי טוב שם מיכאל 

 פרויקטים מנהל ניסיון העסקי בחמש השנים האחרונות

 תעשייה מבני בתחום

 ,בחברה ביצוע ומהנדס

 בחברת ראשי מהנדס

 בניה מליבו אורתם

 .מ"בע מתועשת

 ומזכיר כספים מנהל

 .החברה

 

 משפטית יועצת

 .בחברה

 

 ,בחברה חשב עוזר

חשבון במשרד  רואה

סומך  KPMGח "רו

 .חייקין

ודירקטורית  שותפה

 Deloitte ח"במשרד רו

אלמגור זהר  ברייטמן

 .'ושות

 נכסיםמנהל .ע

 .בחברה

ד "עו במשרד מתמחה

 .'ושות ברנע

 עגםמפעל  מנהל

 .מ"מוסכים ונגררים בע

 בחברת תפעול מנהל

 .מ"בע גלוב גזית

 

 045710 כהונה תחילת תאריך

 

545770 

 

5775 

 

145715 045718 845711 845711  
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 עצמאיים חתימה מורשי .1.6

 ופרטיהם עצמאיים חתימה מורשי מהוויםטיסר ומר מתן  טיסר מיכל' גב ,טיסר שלמה מר

 .לעיל 1.5-ו 1.1 פיםבסעי מפורטים

 פרטים נוספים .1.6

BDO רואי החשבון המבקרים של החברה .רואי חשבון, זיו האפט: 

 :משרדה הרשום של החברה 80077קיסריה , פארק התעשייה, 8האשל 

 תמצית הוראות המתייחסות לדירקטוריון החברה  .1.6

 המיידיח "לדו ההפניה דרך על כאן מובאות החברה לדירקטוריון המתייחסות התקנון הוראות

 5715 בינואר 17שפרסמה החברה ביום "( התקנון: "זה בסעיףלהלן ) החברה תקנון שינוי בדבר

 (.5715-71-715710 :אסמכתא מספר)

 .לתקנון 08 תקנה ראו הדירקטורים מספר בדבר התקנון הוראות לפירוט .1.6.6

 57-51-ו 00-05 תקנה ראו כהונתם ומשך הדירקטורים בחירת אופן בדבר התקנון הוראות .1.6.6

 .לתקנון

 .לתקנון17הוראות התקנון בדבר מילוי מקומם של הדירקטורים ראו תקנה  לפירוט .1.6.6

 .לתקנון55-ו 00הוראות התקנון בדבר סיום כהונתם של הדירקטורים ראו תקנה  לפירוט .1.6.6

 .לתקנון 00-00 תקנות ראו םהדירקטורי שכר בדבר התקנון הוראות לפירוט .1.6.6

 07-05-ו 50-15 תקנות ראווסמכויותיו הדירקטוריון  פעולת בדבר התקנון הוראות לפירוט .1.6.1

 .לתקנון

 . לתקנון 11-10 תקנותהוראות התקנון בדבר ועדות הדירקטוריון ראו  לפירוט .1.6.6

משרה ראו  ביטוח והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי , לפירוט הוראות התקנון בדבר פטור .1.6.6

 .  לתקנון 01-05תקנות 
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 בעלי עניין - 7פרק 

 החזקות בעלי עניין בחברה .1.7

ניירות ערך של החברה על ידי החזקת בדבר , למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, לפרטים

או נושאי משרה בכירה בסמוך למועד התשקיף ובמועד שקדם לו בשנים עשר /בעלי עניין ו

ראה דוחות מיידים של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה , חודשים

-116-11. :אסמכתא פרמס) 7212.116 וםמיו (117-11-111111.: אסמכתאמספר ) 6212.117מיום 

 2אשר האמור בהם נכלל להלן על דרך ההפניה, (111616

 ריכוז תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה .1.7

בעלי התגמולים כל אחד מחמשת ל 111.-ו 117. השנים גיןאודות התגמולים שניתנו ב לפרטים

וכן , (החברה או בתאגיד שבשליטתה)נושאי המשרה הבכירה בקבוצה הגבוהים ביותר מבין 

ח "לדובחלק הרביעי  1.ראו תקנה , פרטים בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה

, 117.ח התקופתי לשנת "לדובחלק הרביעי  1.ותקנה , של החברה 111.לשנת התקופתי 

 2 על דרך ההפניה הנכללים להלן

בספטמבר  01תקופה של תשעה חודשים שנסתיימה ביום  במהלךים שניתנו פירוט התגמול להלן

נושאי המשרה הבכירה בקבוצה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין לכל אחד מחמשת  ,117.

באלפי )וכן פרטים בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה , (בשליטתה חברההחברה או )

 (: ח"ש

 פרטי מקבל התגמולים (₪באלפי )ם עבור שירותים תגמולי תגמולים אחרים כ"סה
דמי  אחר 

 שכירות
דמי  עמלה אחר ריבית

 ייעוץ
דמי 
 ניהול

תשלום 
מבוסס 

 מניות

שכר  (1)מענק
באלפי 

ח"ש
(1)

  

שיעור החזקה 
 בהון התאגיד

היקף 
 משרה

 שם תפקיד

 (ח"באלפי ש) 7.11 בספטמבר 01חודשים שנסתיימה ביום  תשעהתגמולים בגין תקופה של 
ל "מנכ מלאה 61211  1,011  1,171       911,.

 ודירקטור
 (.)שלמה טיסר

מנהל  מלאה  7.1  91        617
 כספים

 (0)יוסי גרוסמן

מהנדס  מלאה  171  67        711
 ראשי

 (0)מיכאל שם טוב

ל "מנכ מלאה  019          019
 חברה בת

 (0)יוסי כהן

ל "סמנכ מלאה  009          009
אחזקה 

 ורכש

 (0)חיים שאול זהר 

 (7)דירקטורים    710          710

 

הפרשות סוציאליות ונלוות , משכורת בסיס: רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים (1)

אובדן , קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, הפרשה לפיצויים, הבראה, דמי מחלה, לרבות דמי חופשה)

שכרם של נושאי המשרה בחברה שאינם בעלי שליטה ואינם (2 כושר עבודה והוצאות אחזקת רכב

 2ין נושא המשרהי הנהלת החברה ומעוגן בהסכם העסקה אישי בין החברה לב"נקבע ע, דירקטורים

' ב1. ביאורראה , טיסרמיכל ' אודות תנאי ההתקשרות עם מר שלמה טיסר ועם גב לפרטים (2)

ח התקופתי של החברה לשנת "שצורפו לדו 111.לשנת  החברה של המאוחדים כספייםלדוחות ה

 2 אשר המידע האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה, 111.
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למשכורתם כמתואר בטבלה לעיל זכאים נושאי  בנוסף - תנאי העסקת נושאי המשרה הבכירה (3)

העמדת כלי , הפרשות סוציאליות לקרן פנסיה וקרן השתלמות: המשרה להטבות הנלוות הבאות

ימי , ימי חופשה)לתנאים סוציאליים  המשרה נושאי םבנוסף זכאי2 רכב והחזר הוצאות טלפון

ה הבכירה בחברה זכאים לתגמול כמו כן נושאי המשר(2 דמי הבראה ופיצויי פיטורים, מחלה

 2בכפוף לתנאי מדיניות התגמול של החברה, משתנה

 הדירקטורים כלל זכאים, 111. אוגוסט מחודש החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת החלטת פי על (4)

 המזערי לסכום השווים בסכומים השתתפות ולגמול שנתי לגמול, (טיסר שלמה מרלמעט ) בחברה

 בהתאם, 111.-ס"התש, (חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדברכללים ) החברה לתקנות בהתאם

 2החברה של לדרגתה

למועד פרסום התשקיף טרם נתגבשו הנתונים לקביעת זכאותם של נושאי המשרה למענק וכן טרם  (5)

נקבעו סכומי המענק להם יהיו זכאים נושאי המשרה בגין תקופה זאת ואלו ייקבעו רק בתום שנת 

הינם בהתאם להפרשות שביצעו החברה " מענק"הנתונים המופיעים תחת , כןאשר על 2 117.

 2 על בסיס אומדן בלבד( הבלתי מבוקרים)הכספיים  ןוהחברות הבנות של החברה בדוחותיה

מעודכנת  תגמול מדיניות בחברה המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 117. ביולי 1. ביום (6)

משלים  מיידיח "דו ראו החברה של התגמול מדיניות בדבר נוספים לפרטים2 בחברה משרה לנושאי

 2(117-11-131900. :אסמכתא' מס) 19262.117 מיום כללית אסיפה זימון ח"לדו

 2 להלן 62027-ו 62027 , 62020 , .6202  ראו סעיפים, לפרטים בדבר תגמולים לבעלי עניין (7)

 בחברה השליטה בעל עםעסקאות  .1.7

עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש  עסקאותבדבר , לפי מיטב ידיעת החברה, פרטיםלהלן 

או שהיה לו תוך שנתיים שקדמו לתאריך תשקיף מדף זה או שהינן בתוקף , עניין אישי באישורן

 :הן צד לה, או חברה בת שלה או חברה קשורה שלה, בעסקה שהחברה, לתאריך תשקיף מדף זה

ל וחבר "כמנ, בעל השליטה בחברה, הסכם העסקה של מר שלמה טיסר בדברלפרטים  .1.7.7

ח "המצורפים לדו לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (א()ב)1. ביאורראה , הדירקטוריון

 2 אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה, של החברה 111.התקופתי לשנת 

גמול  הענקת, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, אישר דירקטוריון החברה 117.במאי  01ביום  .1.7.7

כללים בדבר )בסכומים השווים לסכום המזערי בהתאם לתקנות החברה שנתי וגמול השתתפות 

כפי שמוענק ליתר , בהתאם לדרגתה של החברה, 111.-ס"התש, (גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

 החל, שנים שלוש של לתקופה בתוקף יהא טיסר מיכל' לגב ביחס הגמול2 הדירקטורים בחברה

 117.במאי  01ח מיידי של החברה מיום "דו לפרטים נוספים ראה 1172. במרס 1. מיום

 2אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה, (117-11-1717117.: אסמכתא)

לאחר שהתקבלו , החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה 117.באוקטובר  .. ביום .1.7.7

ר שלמה מ, השליטה בעליודירקטוריון החברה לאשר הענקת כתבי שיפוי ל התגמולאישורי ועדת 

במתכונת והיקף הזהים לאלה של כתבי השיפוי שנמסרו ליתר נושאי , מיכל טיסר' טיסר וגב

לפרטים נוספים בדבר הסדרי 2 113.בינואר  3עד ליום , שנים 0למשך  וזאת, המשרה בחברה

של  111.ח התקופתי לשנת "בחלק הרביעי בדו' א9.ראו תקנה , הפטור והשיפוי של החברה

 2 ור בו נכלל להלן על דרך ההפניהאשר האמ, החברה
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 חידושאת , לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, דירקטוריון החברה אישר 117.באוגוסט  01 ביום .1.7.7

 החל, שנה של לתקופה תהא החדשה הפוליסה2 משרהביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  פוליסת

אישרו ועדת הביקורת , באותו מועד, כן כמו2 116. באוגוסט 01 ליום ועד 117. בספטמבר 1 מיום

 בעל עלגם , על ידי החברה מעת לעת שתירכשוהתגמול ודירקטוריון החברה את החלת הפוליסה 

 ומר טיסרמיכל ' גב, טיסרשלמה  מר, המכהנים כנושאי משרה בחברה, השליטה בחברה וקרוביו

 1112.-ס"התש( הקלות בעסקאות עם בעלי עניין)בהתאם לתקנות החברות , טיסרמתן 

 (01232.1192עד ליום )שנים  0עם בעל השליטה וקרוביו תהיה בתוקף לתקופה של  ההתקשרות

אשר האמור בו , (.117-11-11719.: אסמכתא) 01232.117ח מיידי מיום "דו אור, לפרטים נוספים

 2 נכלל להלן על דרך ההפניה

 עסקההביקורת ודירקטוריון החברה אישרו ועדת  110.באוגוסט  7.ביום ו 111.ביולי  1.ביום  .1.7.7

תשכור  לפיה, בעל השליטה בחברה, של החברה עם חברה פרטית בבעלותו של מר שלמה טיסר

( ר מחסן וחניות"מ 311-ר משרדים וכ"מ 1,011-כ)ר "מ 111,.-בשטח כ, םמשרדיהחברה 

רות דמי השכי2 כעסקה שאיננה חריגה עם בעל השליטה, ממוקמים באזור התעשייה קיסריהה

אישרו ועדת הביקורת  110.באוגוסט  7.ביום 2 ח"שאלפי  709-השנתיים עומדים על כ

אשר תחילתה ביום )נוספות  שנים 1 של לתקופהודירקטוריון החברה את הארכת ההתקשרות 

כל  נוספות שנים 1 בנות הארכה תקופות לשתי אופציה עם, (01292.113וסיומה ביום  12112.110

 2ההסכםלדמי השכירות במועד כל חידוש  1%בתוספת של , אחת

אישרה האסיפה הכללית של החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר  110.בספטמבר  . ביום .1.7.7

כמנהל השיווק של פרויקט החברה , בעל השליטה בחברה, טיסרבנו של מר שלמה , טיסרמתן 

, ח"אלפי ש .1לשכר חודשי בסך של  סרטילשירותיו יהיה זכאי מר מתן  הבתמור2 בנהריה

 3.ביום 2 וכן לרכב, לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה ובהתאם למדיניות התגמול של החברה

 שרהיא 117. באוקטובר .. וביום החברה ודירקטוריוןועדת הביקורת  אישרו 117.באוגוסט 

 תוך, ח"שאלפי  13לסך של  טיסרשל מר מתן  החודשי שכרואת עדכון  המניות בעלי אסיפת

 מר מונה 117. במרס 01 ביום2 החברות בחוק כהגדרתה חלוקה כוללת אינה שהעסקה קביעה

 שלו התגמול בתנאי שינוי ללא וזאת החברה של והנכסים השיווקל "כסמנכ לכהן טיסר מתן

 2לעיל כמפורט

 ועדת המלצת לאחר החברה מניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה, 111. באוגוסט 1 ביום .1.7.1

 את, בהתאמה, 111. ביוני 3.-ו 111. ביוני 0. בימים שניתנו החברה ודירקטוריון הביקורת

 תעניק במסגרתה בעסקה, השליטה בעל שבשליטת, מ"בע פלס מבני חברת עם החברה התקשרות

 משרדים בניין להקמת ראשי כקבלן החברה תשמש במסגרתם פלס למבני בנייה שירותי החברה

 של שטחו כאשר, "(הבנייה עבודות": להלן) החברה למשרדי בסמוך יוקם אשר, פלס מבני עבור

 ועלות( ר"מ 6111-כ ששטחה קרקעעל )ר "מ 0,111-כ פני על ישתרע שיוקם המשרדים בניין

 עבודות בגין התמורה"(2 הפרויקט": להלן)ח "ש מיליון 11-כ של סך על לעמוד צפויה הבנייה

 והרווח"( התמורה": להלן) 7% של בתוספת לחברה לעלות שווה תהיה לחברה שתשולם הבנייה

התמורה "(2 העסקה": להלן)ח "ש אלפי 711-כ הינו, החברה הנהלת להערכת, מהפרויקט הצפוי

 2 בגין עבודות הבנייה תשולם לחברה על בסיס חודשי

מיום , ח מיידי בדבר זימון אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה"ראו דו, נוספים לפרטים

 (2 2015-01-045489: אסמכתא) 111.ביוני  11
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כהגדרתו , בדבר עלויות הבנייה והרווח הצפוי של החברה הינם מידע צופה פני עתיד המידע

עשוי להיות ( הרווח הצפוי ובהתאם גם)גובה עלויות הבנייה . 8691-ט"תשכ, בחוק ניירות ערך

, ובכללם, החברהאינם מצויים בשליטת  ואשרמושפע מגורמים אשר לא ניתן להעריכם מראש 

 דרישותבעקבות ) פלס מבני ידי על הפרויקט של הבנייה במפרט ותוספות לשינויים דרישה

 הצפוי הרווח את יגדילוובהתאם ) הבנייה עלויות את ליקר עשויים אשר( המשרדים שוכרי

 על להשפיע עשויים, בהתאמה אשר, הגלם חומרי במחירי שינויים או( מהפרויקט לחברה

 .מהפרויקט הצפוי הרווח על גם, ובהתאם הבנייה עלויות

החליט דירקטוריון החברה לאמץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה  119.במרס  7. ביום

עריכת )לתקנות ניירות ערך ( 1()ד()0)77תקנה של החברה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה כקבוע ב

, לפרטים בדבר הקווים המנחים שאימץ הדירקטוריון 19902-ג"התשנ, (דוחות כספיים שנתיים

אשר האמור בה נכלל , של החברה 111.ח התקופתי לשנת "בחלק הרביעי לדו( ה)..ראו תקנה 

 2 להלן על דרך ההפניה
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 ודוח אירועים כספיים דוחות: 8פרק 

 

מבנה  -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 0ב ותקנה 06בהתאם לתקנה  .1.8

 כפי, החברה של 5612 בדצמבר 11 ליום הכספיים לדוחותהחברה מפנה , 1101-ט"תשכ, (וצורה

 5610בספטמבר  16חות הכספיים ליום "וכן לדו 5612ח התקופתי של החברה לשנת "בדו שנכללו

המידע הכלול בדוחות "(. הכספיים הדוחות: "ביחד)כפי שנכללו בדוח הרבעוני של החברה 

 . על דרך ההפניה להלן נכלל, האמוריםהכספיים 

-ט"תשכ, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ה לתקנות ניירות ערך 06 לתקנה בהתאם .1.8

 לתקנות בהתאם הגילוי ועל הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות בדבר הדוחות, 1101

 במסגרת שצורפו כפי, 1196-ל"תש, (ומיידיים תקופתייםדוחות ) ערך ניירות לתקנותג 13-וב 1

דוחות אפקטיביות : "ביחד)ובמסגרת הדוח הרבעוני של החברה  5612 לשנת התקופתי הדוח

 . דרך ההפניה עלנכללים להלן , "(הבקרה

שבו נכללת הסכמתו של רואה , מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה .1.8

את דוחות רואה החשבון , לרבות בדרך של הפניה, החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף

בקרה פנימית  את דוחות הסקירה ואת דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיבי, המבקר

ודוחות אפקטיביות  הכספייםלכל אחד מהדוחות , לפי העניין, של החברה דיווח הכספיהעל 

 . כהגדרתם לעיל, הבקרה

, (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך ( ב)ב06לתקנה  בהתאם .1.8

א לתקנות ניירות ערך 20כהגדרתו בתקנה , אירועים ח"דו המדף לתשקיף מצורף, 1101-ט"תשכ

אירועים שהתרחשו לאחר  בדבר, 1101-ט"תשכ, (מבנה וצורה -וטיוטת תשקיף  פרטי התשקיף)

 הסמוך למועד ועד, 5610, בנובמבר 51קרי מיום , הדוח הרבעוני של החברהמועד חתימת 

 .המדף תשקיף לפרסום
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 "(החברה)" מ"בע וילאר אינטרנשיונל

 מהותיים דוח אירועים

 9151ט "התשכ, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )לתקנות ניירות ערך  א65תקנה לבהתאם 

 –פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף )א לתקנות ניירות ערך 65כמשמעותם בתקנה , להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים

של החברה  ריםוקסהרבעוניים הלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים שבתקופה  3151-ט"התשכ, (מבנה וצורה

 :תשקיף המדףועד סמוך למועד פרסום  1035, בנובמבר 11יום קרי מ, 1035, בספטמבר 10 ליום

( 'סדרה ז)החברה הנפקת אגרות חוב לציבור בדרך של הרחבת סדרה נסחרת  השלימה 1035דצמבר  בחודש .3

ובתמורה ברוטו של  1035בדצמבר  10באמצעות הצעת מדף שפורסמה ביום , נ.ח ע"אלפי ש 00,000בהיקף של 

-1035:  אסמכתאותמספרי ) 13.31.1035 -ו 10.31.1035דיווחי החברה מיום ' לפרטים ר. ח"אלפי ש 04,000 -כ

 .בהם מובא כאן על דרך ההפניה אשר האמור, (בהתאמה, 1035-03-010151 -ו 03-041407

הרווח הנקי של החברה  בגין דיבידנד חלוקת על החלטה החברה דירקטוריון קיבל 1035בדצמבר  14 ביום .1

(. ח למניה"ש 0.65)ח "מיליוני ש 30בסך , 1035בספטמבר  10בהתבסס על דוחותיה הכספיים הסקורים ליום 

: מספר אסמכתא) 14.31.1035דיווח מיידי מיום ' לפרטים ר .שולם הדיבידנד שהוכרז 1037בינואר  37ביום 

 .אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה, (1035-03-011743

סדרה )בדרך של הרחבת סדרה נסחרת  משקיע מסווגהחברה הנפקת אגרות חוב ל השלימה 1037ינואר  בחודש .1

 החברה ידיווח' לפרטים ר .ח"אלפי ש 4,000 –בתמורה ברוטו של כ . נ.ח ע"אלפי ש 7,166 -כ  קף שלבהי( 'ז

אשר , (בהתאמה, 1037-03-007711 -ו 1037-03-007031: ותאסמכתא ימספר) 10.3.1037ומיום  31.3.1037מיום 

 .האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה

ההתייעלות הכלכלית פורסם ברשומות חוק  1035 בדצמבר 11ביום  -שינויים בשיעורי המס החלים על החברה  .0

בין יתר הוראות . 1035-ז"התשע, (1034 –ו  1037תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב )

 1034והחל מחודש ינואר  10%לשיעור של  1037מחודש ינואר החוק נקבע כי יופחת שיעור המס על חברות החל 

  (.1035שהיה בשנת  16%וזאת במקום שיעור של ) 11%ל ש ת לשיעורואילך יופח

 .1035ההשפעה של השינויים בשיעורי המס האמורים תקבל ביטוי בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת 

 

 

 

 

_____________ 

 דוד מימון

_____________ 

 שלמה טיסר

 ל"מנכ ר הדירקטוריון"יו
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 לכבוד

  בע"מ )"החברה"( וילאר אינטרנשיונלהדירקטוריון של 

 

 

 7102 פברוארבחודש המיועד להתפרסם  בע"מ וילאר אינטרנשיונלמדף של  תשקיףהנדון: 

 

מדף שבנדון של הדוחות שלנו בתשקיף הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( 

 המפורטים להלן8

 11 לימים המאוחדים של החברה הכספיים על הדוחות 7114 סבמר 11 מיום המבקר החשבון רואה דוח .1

 .7113בדצמבר  11השנים בתקופה שהסתיימה ביום  משלושולכל אחת  7112-ו 7113בדצמבר 

על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  7114במרס  11דוח רואה החשבון המבקר מיום  .7

 .7113בדצמבר  11ליום החברה 

 11 לימים של החברה המידע הכספי הנפרדעל  7114 סבמר 11 מיום המבקר החשבון רואהמיוחד של  דוח .1

לפי תקנה  7113בדצמבר  11השנים בתקופה שהסתיימה ביום  משלושולכל אחת  7112-ו 7113בדצמבר 

 .1751 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל7

 7114 בספטמבר 11על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  7114 בנובמבר 77דוח סקירה מיום  .2

 חודשים שהסתיימו באותו תאריך.  תשעה ושלושהשל  ותולתקופ

על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד  7114 בנובמבר 77דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .3

באותו תאריך לפי  שהסתיימושלושה חודשים תשעה ושל  ותולתקופ 7114 בספטמבר 11של החברה ליום 

 .1751 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל16תקנה 

 

 בכבוד רב,

 

 זיו  האפט

 חשבון רואי
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 פרטים נוספים - 9פרק 

 חוות דעת משפטית .1.9

     :ברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאההח

 2017 בינואר 11 

 

  לכבוד

 מ"וילאר אינטרנשיונל בע

 1113. ד.ת

 10933, קיסריה, היהתעשי פארק

 

 ,נ.ג.א

 

 "(החברה)"מ "תשקיף מדף של וילאר אינטרנשיונל בע :הנדון

 

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים כי הננו לחוות דעתנו , בהתייחס לתשקיף המדף שבנדון

 .המדף בתשקיף

 .אנו מסכימים שחוות דעת זו תיכלל בתשקיף

 

 

 

   

 ,בכבוד רב

 ד "עו, אילנה מרילד     "עו, וייס יעל

 דין-עורכי', ושות טלגבע לשם , ליקוורניק, מיתר
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 י התשקיף ודמי עמילות בקשר לניירות הערך "הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך עפ .1.9

לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה או  האחרונות בשנתיים

בגין הנפקות לציבור על פי  ח"שמיליוני  2.1-למעט סך כולל של כ, החתמה על ניירות ערך שלה

בפברואר  23ברה על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום חות הצעת מדף שפרסמה הח"דו

2311 . 

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים בשנתיים האחרונות .1.9

החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה מלאה  בשנתיים האחרונות

 .למזומנים

 שווי הערכות .1.9

הועמדו כבטוחות להבטחת התחייבויות החברה  להערכות השווי של הנכסים המשועבדים אשר

 11ליום , 2313אשר הונפקו על ידי החברה בחודש מרץ , של החברה( 'סדרה ו)על פי אגרות חוב 

ח התקופתי של החברה לשנת "ראו את הנספחים לדו, 2313בנובמבר  13וליום  2312בדצמבר 

תאריך . ת להלן על דרך ההפניההערכות השווי כאמור נכללו. ח הרבעוני של החברה"ולדו 2312

במהלך התקופה . ימים למועד תשקיף זה 93-התוקף של הערכות השווי כאמור קודם ביותר מ

ועד למועד תשקיף זה לא חלו שינויים מהותיים העשויים לשנות את  2313בנובמבר  13שמיום 

 .מסקנות הערכות השווי כאמור

שבו , מר גלעד יצחקי, המשועבדים כאמורמצורף מכתב הסכמה של מעריך השווי של הנכסים 

 .את הערכות השווי, לרבות בדרך של הפניה, נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף המדף

 עיון במסמכים .1.9

ולים או נזכרים ד הכל"ח או חוו"דו, מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל אישור, ק מהתשקיףעות

עותק , בנוסף. לותעומדים לעיון במשרדיה של החברה בשעות העבודה המקוב, בתשקיף

: שכתובתו, מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il ,מ שכתובתו "ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

www.maya.tase.co.il. 
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10א.י.   

31/1/2017 
 
 

 לכבוד: 
 גיא שלומוביץמר 

 חברת וילאר אינטרנשיונל בע"מ
 3רחוב האשל 

 קיסריהפארק התעשייה 
 

 א.נ.,
 

 /201616/3, 27/11/2016 מתאריכיםחוות דעתי  :ת מקרקעיןוהערכ הנדון:  
 

 שהכנתי לחברת וילאר: שווי הערכותעל להלן פרטים 
 חוות דעת מקיפה נערכה  -של לוד"  "הערכת מבנה תעשיה באזור התעשיה הצפוני  .1

 .31/3/2012, הנכונה למועד 19/4/2012 -ב
 ,31/12/2015חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  16/3/2016 -נערכה ב

 .30/9/2016חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  27/11/2016 -נערכה בו
 

, 17/4/2012 -חוות דעת מקיפה בנערכה  -"הערכת קרקע ומבני תעשיה בא.ת. סגולה"   .2
 .31/3/2012הנכונה למועד 

 ,31/12/2015חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  16/3/2016 -נערכה ב
 .30/9/2016חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  27/11/2016 -נערכה בו
 

חוות דעת נערכה  -" בא.ת. קיסריה 103בחלק ממגרש "הערכת קרקע ומבנה תעשיה  .3
 .31/12/2014מועד , הנכונה ל16/3/2015 -מקיפה ב
 .31/12/2015חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  16/3/2016 -נערכה ב

 
נערכה חוות דעת  -" בא.ת. קיסריה A405בחלק ממגרש "הערכת קרקע ומבנה תעשיה  .4

 .31/12/2014, הנכונה למועד 16/3/2015 -מקיפה ב
 ,31/12/2015חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  16/3/2016 -נערכה ב

 .30/9/2016חוות דעת מקוצרת הנכונה למועד  27/11/2016 -נערכה בו
 

 חוות הדעת המקיפות ערוכות על פי הנחיות הרשות לניירות ערך בישראל ובהתאם לדין.
 , 30.9.2016וליום  31.12.2015הערכות השווי נכללו בדוחות הכספיים של החברה ליום 

 לפי העניין.
 
בדוחות הכספיים של החברה ו/או  יאוזכרו ו/או יכללו להנ" יחוות דעתכל מסכים כי  יאנ

ו/או בכל דוח שיפורסם קודם לדו"ח  דו"ח הצעת המדףב בתשקיף מדף של החברה ו/או
 ., לרבות בדרך של הפניההצעת המדף בנוגע אליו

תדווחנה על והסכמתי זו מסכים בזאת כי חוות הדעת  אנימבלי לגרוע מן האמור לעיל, 
 באמצעים אלקטרוניים, לרבות מערכת המגנ"א. בורידי החברה לצי

 בכבוד רב,         
  
 גלעד יצחקי                     

 כלכלן ושמאי מקרקעין   



 1 -י 

 

 חתימות – 01פרק 

 

 החברה

 _____________________  מ"וילאר אינטרנשיונל בע

 : באמצעות

 ל ודירקטור"מנכ, דירקטוריון ושלמה טיסרהר "יו, דוד מימון

 

 הדירקטורים

 _____________________    דוד מימון

 _____________________    שלמה טיסר

 _____________________    מיכל טיסר

 _____________________    דותןרמי 

 _____________________    אברהם בורג

 _____________________  אדוה הצובאי –זיסי 

 _____________________    נעם תיבון
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