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         2017, מרץב 30: תאריך התשקיף

והבק , ")הבק: "להלן(מ "כספי תמורת הפקת תעודות ההתחייבות שיופקו בהתאם לתשקיף מדף זה יופקדו בפקדוות בבק דיסקוט לישראל בע  

וזאת , אשר תוחזקה בידי הציבור, לתשקיף המדף תן את הסכמתו העקרוית לקיים את כל תאיהן של תעודות ההתחייבות שתוצעה בהתאם

הסיכון , לפיכך ביחס לכל הפקה והפקה של תעודות התחייבות מהסדרות המופקות, מראש, בכפוף למתן התחייבות פרדת וספציפית של הבק

כמפורט בסעיף , ת שחתם בייהםאליו חשופה החברה ובע מתלותה של החברה בקיום התחייבויותיו של הבק בהתאם להסכם ההפקדוהעיקרי 

מושקע ברובו במזומים , לתשקיף המדף בדרך של הפיה 6כמפורט בדוחותיה הכספיים המצורפים בפרק , ההון העצמי של החברה. לתשקיף 5.4

    .אין החברה חשופה לסיכוי שוק מהותיים, לפיכך. ובפיקדוות שקליים לא צמודים בבק
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  מבוא: 1פרק 

  הגדרות 1.1

  :לצידם המופיעה המשמעות הבאים למוחים תהיה להלן זה בתשקיף

  ;מ"אביב בע- הבורסה ליירות ערך בתל –" הבורסה"

ביום  שפורסם, 2016ח התקופתי של החברה לשת הדו –" 2016לשת  התקופתיח הדו"

  ;)2017-01-013861: אסמכתא' מס( 2017, בפברואר 14

  ;מ"ט מפיקים בעדיסקו –" החברה"

  ;מ"בק דיסקוט לישראל בע –" הבק"

   ;1999- ט"התש, חוק החברות –" החברות חוק"

  ;1968- ח"התשכ, חוק יירות ערך –" ערך יירות חוק"

  ;2005- ו"התשס, )הצעת מדף של יירות ערך(תקות יירות ערך  –" מדף הצעת תקות"

 שאים דחים התחייבות כתבי, רהאגרות חוב שאין יתות להמ –" הערך יירות"

  .מסחריים ערך ויירות להמרה יתים

  כללי 1.2

בשם  כחברה ציבורית מוגבלת במיות 1974במאי   29תאגדה בישראל ביום החברה

שיתה החברה  2006ביולי  31ביום . "מ"מפיקים חברה להפקות של בק דיסקוט בע"

חברה כמוגדרת החברה , לתוקף ברותמועד כיסת חוק החהחל מ. את שמה לשמה הוכחי

   .פרטית

על פי  .1981 - א "התשמ, )רישוי(בקאי לפי חוק הבקאות החברה פועלת כתאגיד עזר 

לעסוק בתחומי הפעילות המותרים לתאגיד בקאי השולט החברה רשאית , תאי החוק

    .עיסוקים שתייחדו לתאגידים בקאיים כפי שהוגדרו בחוקלמעט , בה

  אישוריםהיתרים ו 1.3

להצעת שיוות הדרושים על פי כל דין יהאישורים והר, החברה קיבלה את כל ההיתרים

   .זהמדף לפרסום תשקיף יירות הערך ו

לחוק יירות ערך תעשה ) ו(א23הצעת יירות הערך במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 

, הצעת מדףאשר יוגש בהתאם להוראות חוק יירות ערך ותקות ח הצעת מדף על פי דו

  . ")ח הצעת המדףדו: "להלן( שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

*  

משום אימות הפרטים  תשקיף המדףאין בהיתרה של רשות יירות ערך לפרסם את 

ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של , המובאים בו או אישור מהימותם או שלמותם

  .תעודות ההתחייבות המוצעות

*  
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המתייחס לרישומם למסחר של יירות הערך , העקרוי בורסה תה את אישורהה

   ").האישור העקרוי: "להלן(הכלולים בתשקיף מדף זה ואשר יוצעו בדוחות הצעת מדף 

  

 או בתשקיף המובאים לפרטים אישורבאישור העקרוי של הבורסה  לראות אין

 יירות של טיבם על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין, לשלמותם או למהימותם

 למתן התחייבות משום, העקרוי האישור במתן אין .זה תשקיף מכוח המוצעים הערך

 לרישום בקשה אישור על. מדף הצעתח דופי - על למסחר ערך יירות לרישום אישור

 בתוקף שיהיו כפי פיו על וההחיות הבורסה תקון הוראות יחולו למסחר ערך יירות

  .למסחר הערך יירות לרישום בקשהה הגשת בעת

  

) ככול ויוצעו(אשר יוצעו ו מהווה אישור לרישום יירות הערך עקרוי איהאישור המתן 

יהיה כפוף לקבלת  ,)ככול ויוצעו(שיוצעו  והרישום למסחר של יירות הערך, למסחר

   .ח הצעת מדףרישום יירות ערך למסחר על פי דואישור ל

  

 התשקיף המיות לתאריך הון  1.4

  .כל אחת. .ח ע"ש 0.001בות , רשומות על שם, כל מיות החברה הן מיות רגילות

  ח"שאלפי מופק ופרע ב  ח"שאלפי רשום ב

15  8  

 :ח"באלפי ש, 2016 ,בדצמבר 31ההון העצמי של החברה ליום 

  68,902          הפרע מיותההון 

  420    קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה

                       6,996            יתרת הפסד

  62,326              כ"סה

' ר, המצויות במחזור למועד התשקיףולפירוט תעודות ההתחייבות שהופקו על ידי החברה 

ח לדו' בפרק ב, 2016בדצמבר  31ח הדירקטוריון על מצב עייי התאגיד ליום לדו' טבסעיף 

 .של הפיהמובא כאן בדרך  ואשר האמור ב, 2016התקופתי לשת 

  

     



 1 -  ב

  של החברה והזכויות העיקריות הלוות למיות החברההון המיות   - 2 פרק

  המופק והפרע, ההון הרשום .2.1

מיות  15,000,000 -מחולק ל , ח"ש 15,000ההון הרשום של החברה בתאריך התשקיף הוא 

  .כל אחת. .ח ע"ש 0.001רגילות בות 

 8,000,000 -לק ל מחו, ח"ש 8,000 ההון המופק והפרע של החברה בתאריך התשקיף הוא

  .כל אחת. .ח ע"ש 0.001מיות רגילות בות 

  השיויים בהון המיות של החברה בשלוש השים האחרוות .2.2

  .לא חלו שיויים בהון המיות של החברה בשלוש השים האחרוות

  החברה ביירות הערך שלהמחזיקים  .2.3

 מ"יסקוט לישראל בעד כל המיות בהון המופק והפרע של החברה מוחזקות על ידי בק .2.3.1

  .)במישרין או בעקיפין(

בדבר אחזקת יירות ערך של החברה על ידי בעלי עיין , למיטב ידיעת החברה, לפרטים

 4בפרק  24תקה ' ר, ובמועד שקדם לו בשים עשר חודשים המדף תשקיףבסמוך למועד 

' מס( 2017, בפברואר 14שפרסמה החברה ביום  2016לדוח התקופתי של החברה לשת 

  ).2017-01-013861: אסמכתא

מ מצוי מידע אודות בעלי "בע בק דיסקוט לישראלבדוחות התקופתיים והמיידים של 

וכן מידע וסף שמסר על ידי בעלי העיין בוגע לאופן  )ככול וישם כאלה( העיין בבק

  .אחזקתם במיות הבק

 הזכויות הלוות למיות החברה .2.4

קבועות בהוראות תקון , זה 2.4החברה המפורטות בסעיף  הזכויות הלוות למיות

 5שפרסמה החברה ביום , מיידי בדבר שיוי תקון החברה דוחהחברה כפי שפורסם ב

 זה 2.4המידע בסעיף "). התקון: "להלן) (2012-01-148011 :אסמכתא' מס( 2012, ביוי

 .מובא על דרך ההפיה ,ובדוח המיידי האמור

 .לתקון 1 קהבחברה ראה ת" בעל מיות"תקון בדבר הגדרת לפירוט הוראות ה .2.4.1

 .לתקון 40עד  34לפירוט הוראות התקון בדבר זכויות הצבעה של המיות ראה תקות  .2.4.2

 

     



 1 - ג
 

  עסקי החברהתיאור   - 3 פרק

 –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (ב לתקות יירות ערך 6ותקה ) 1א(44בהתאם לתקה  .3.1

דוח ל הראשוןלפרק  לתיאור עסקי התאגיד מפה החברה, 1969- ט"תשכ, )מבה וצורה

-2017-01: אסמכתא( 2017 בפברואר 14יום ב החברהשפרסמה  2016לשת  התקופתי

  .")הדוח התקופתי: "להלן( )013861

  2016בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה ליום  .3.2

 - פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף(ב לתקות יירות ערך 6ותקה ) א(א44בהתאם לתקה 

הדירקטוריון על מצב עייי החברה כפי ח החברה מפה לדו, 1969-ט"תשכ) ורהמבה וצ

 .מובא כאן על דרך ההפיה, המידע הכלול בדוח האמור. שכלל בדוח התקופתי

  

  

     



 1 -  ד

  יהול החברה  - 4 פרק

 דירקטוריון החברה .4.1

הדירקטורים אודות לפרטים  .דירקטורים 4לתאריך התשקיף מכהים בדירקטוריון החברה 

 לדוח התקופתי") פרטים וספים("הרביעי לפרק  26תקה ' כון למועד התשקיף ר בחברה המכהים

  .המובאת כאן על דרך ההפיה, 2016לשת 

4.2.  ם דירקטורים(ושאי משרהשאי ( 

לפרק  א26תקה ' המכהים כון למועד התשקיף ר ושאי משרה בכירה בחברהלפרטים בדבר 

  . המובאת כאן על דרך ההפיה, 2016לשת  לדוח התקופתי") פרטים וספים("הרביעי 

  וראות התקון המתייחסות לדירקטוריון החברהה .4.3

מיידי בדבר שיוי תקון  וחבד' ר, דירקטוריםהמתייחסות להוראות תקון ההתאגדות של החברה ל

"). התקון: "להלן) (2012-01-148011 :אסמכתא' מס( 2012, ביוי 5שפרסמה החברה ביום , החברה

  .זה מובא על דרך ההפיה 4.3 המידע בסעיף 

  פרטים וספים .4.4

  זיו האפט רואי חשבון –חשבון החברה  ירוא

  תל אביב, 48חם בגין דרך מ  

 ביטוח דירקטורים וושאי משרה של החברה .4.5

בפרק  8בביאור ' פוליסות הביטוח של הדירקטורים ושל ושאי משרה בכירה בחברה ר לפירוט  

  .המובא כאן על דרך ההפיה ,2016של החברה לשת  לדוח התקופתי השלישי
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  בעלי עין בחברה  - 5 פרק

 המיות לפירוט בעלי  .דיסקוטכל זכויות הרכוש והשליטה בחברה הין בבעלות בק     .5.1

  .לעיל 2.3סעיף ' ר דיסקוטבבק 

מהות העין שיש לבעלי עין או שהיה , לפי מיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה .5.2

העשויות להיחשב שלא ו 2004ביואר  1החל מיום , להם בעסקות שעשו על ידי החברה

 :היו כדלקמן, בדרך העסקים הרגילה

החברה מבוטחת בביטוח אחריות ושאי משרה ודירקטורים במסגרת פוליסת  -ביטוח .5.3

תקופת הביטוח  )."הביטוח: "להלן( מ"לישראל בע ביטוח קבוצתית של בק דיסקוט

 250ת לפיה הים וגבולות האחריו, 2017במרס  31 ליום ועד 2016 ,פרילבא 1מיום  היה

פוליסות הביטוח של הדירקטורים ושל אודות  לפירוט. מיליון דולר למקרה ולתקופה

בפרק  8בביאור ' ר ,2017, במרס 31לתקופה שעד ליום  בחברה ושאי משרה בכירה

אשר המידע המפורט בו מובא כאן בדרך  ,2016של החברה לשת  לדוח התקופתיהשלישי 

  .של הפיה

' א29בתקה ' רוט אודות השיפוי שיתן לדירקטורים ולושאי משרה בחברה רלפי - וי שיפ .5.3.1

' ז12עד ' א12בביאורים וכן , 2016לשת  לדוח התקופתי") פרטים וספים(" הרביעילפרק 

כאן בדרך של  אאשר המידע המפורט בהם מוב, 2016התקופתי לשת בפרק השלישי לדוח 

 .הפיה

, בק דיסקוטהסכמים שחתמו בין החברה לבין  טלפירו -הסכמים עם בק דיסקוט  .5.4

' ר, ובכלל זה הסכמי הפקדות לעיין הפקדת תמורת הפקה של הפקות שוות בבק

, 2016של החברה לשת  לדוח התקופתיבפרק הראשון " הסכמים מהותיים"בסעיף 

של  התקופתי חלדובפרק השלישי ות הכספיים של החברה כפי שצורפו לדוח 8בביאור 

לשת  לדוח התקופתי") פרטים וספים(" הרביעילפרק  22בתקה וכן  ,2016החברה לשת 

  .בדרך של הפיהמובא כאן אשר המידע המפורט בהם , 2016
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  ח אירועיםדוחות כספיים ודו - 6פרק 

  

, )מבה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (ב לתקות יירות ערך 6ב ותקה 60בהתאם לתקה  .6.1

 31החברה מפה לדוחות הכספיים של החברה ליום , ")תקות פרטי תשקיף: "להלן( 1969-ט"תשכ

המידע "). תקופתיהדוח ה" : להלן(, 2016כפי שכללו בדוח התקופתי של החברה לשת , בדצמבר

 . מובא כאן על דרך ההפיה, האמור הכלול בדוח

הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח , ה לתקות פרטי תשקיף60בהתאם לתקה  .6.2

יירות ערך 9 ההכספי ועל הגילוי בהתאם לתק ותל"תש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ב לתק -

 . מובאים בזאת כאן על דרך ההפיה, 2016סגרת הדוח התקופתי לשת כפי שצורפו במ, 1970

שבו כללת , החברה מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של ,לפרק זה להלן 'ספח אכ מצורף .6.3

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

 דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיביואת  את דוחות הסקירה, רואה החשבון המבקר

כהגדרתם , הכספייםלכל אחד מהדוחות , העיין לפי, כספי של החברהה דיווחה בקרה פימית על 

 . לעיל 6.2בסעיף המויים והדוחות , לעיל

, דוח אירועים ,לפרק זה להלן 'ספח בכמצורף , פרטי תשקיףלתקות ) ב(ב60בהתאם לתקה  .6.4

- ט"תשכ, )מבה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (לתקות יירות ערך א 56בתקה  כהגדרתו

 14קרי מיום , 2016התקופתי לשת בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוח , 1969

    .ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף , 2017בפברואר 
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  מכתב הסכמה להכללה –' ספח א
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  ח אירועיםדו –' בספח 

  

        



  מ"בע דיסקוט מפיקים

  

  

  

  2017 ,במרץ 29

  

  

  

  

  א לתקות יירות ערך 56דוח אירועים כהגדרתו בתקה 

  

  

  

  
של  )2017, בפברואר 14יום ( 2016, בדצמבר 31 ליוםבתקופה שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים 

  .מהותיים בחברהאירועים אירעו לא , זהועד למועד ) "החברה": להלן(מ "דיסקוט מפיקים בע

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  גיל שרון

  חשב

  גד ברלב  

  מהל כללי 

  רן עוז  

  ר הדירקטוריון"יו
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  פרטים וספים - 7רק פ

  וות דעת משפטיתח .7.1

  :ות הדעת המשפטית הבאהוחברה קיבלה את חה
 
 

       

  2017, במרץ 29 

  

    כבודל 

  מ"בע דיסקוט מפיקים

  23יהודה הלוי ' רח

  תל אביב

  

  ,.א.ג

  

  ")החברה: "להלן( מ"בע דיסקוט מפיקיםשל תשקיף מדף   :הדון

  

ברה תמו כדין ושמותיהם כללים חכי הדירקטורים של ה הו לחוות דעתו, ף המדף שבדוןשקיתלהתייחס ב

  .בתשקיף המדף

  

  

  .תשקיף המדףבדעת זו תיכלל  תו מסכימים שחווא

  

  

    

  ,בכבוד רב     

  

  ד"עו, סקיוילליאור ד     "עו, יעל וייס                                  

  

  דין-עורכי, טל מיתר ליקווריק גבע לשם                              
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 ודמי עמילות בקשר ליירות הערך תשקיף המדףי "הצעת יירות הערך עפוצאות בקשר לה .7.2

בשתיים האחרוות לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה או 

  .חתמה על יירות ערך שלה או הפצתםה

  שלא בתמורה מלאה במזומים בשתיים האחרוות קצאת יירות ערךה .7.3

למזומים בשתיים  שלא בתמורה מלאה ות יירות ערךקצה לההתחייבא לחברה לא הקצתה וה

  . האחרוות

  םכיסמיון במע .7.4

 ואים וללד הכ"וואו ח חדו ,העתק מכל אישורוכן רסומו פל רהיתמה, ותק מתשקיף המדףע

  . תבודה המקובלועה תועשב החברה במשרדיה של ןויים לעדמוע, יףכרים בתשקז

: שכתובתו, עותק מתשקיף המדף מפורסם באתר האיטרט של רשות יירות ערך, בוסף

www.magna.isa,gov.il יירות ערך בתל אביב בעט של הבורסה לטרמ "ובאתר האי

  .lya.tase.co.iwww.ma :שכתובתו
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  חתימות - 8פרק 

  
  

  החברה 

 

_____________________  מ"בע דיסקוט מפיקים

  ר הדירקטוריון"יו, רן עוזה "באמצעות ה 

  מהל כללי, וגד ברלב

      

  הדירקטורים 

 

_____________________  רן עוז

  עת אחיעז _____________________

  שטיין מייסטריגליכטלימור  _____________________

  לימור חן _____________________
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