
  

   

 

     

 

  

  בע�מ קבוצת אורו� אחזקות והשקעות

  �)רהחבה(�

  תשקי� מד�

�החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ער� שוני�, בהתא� להוראות הדי�  תשקי� מד� זה חומכ 
(לרבות בדר� של הרחבת סדרות של  מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינ� ניתנות להמרה

 של בדר�(לרבות  החברה למניות להמרה הניתנות חוב אגרות, החברה, כפי שתהיינה מעת לעת)
 למניות למימוש הניתני� אופציה כתבי, )לעת מעת שתהיינה כפי, החברה של סדרות הרחבת
 חוב לאגרות או להמרה ניתנות שאינ� חוב לאגרות למימוש הניתני� אופציה כתבי, החברה
בנוס�, תוכל "). ער� ניירות(להל�: " מסחריי� ער� וניירות החברה למניות להמרה הניתנות

  ").ATMהחברה להציע ניירות ער� על פי תשקי� מד� תו� כדי המסחר בבורסה ("מנגנו� 

לחוק ניירות ער�, א 23ניירות הער� על פי תשקי� מד� זה, תעשה בהתא� להוראות סעי�  הצעת
בה� יושלמו כל הפרטי� המיוחדי� לאותה  אשרבאמצעות דוחות הצעת מד�  ,1698�התשכ�ח

הרכב היחידות המוצעות, בהתא� להוראות כל די� ו הער� ניירות ותנאי פרטיהצעה, לרבות 
"), כפי שיהיו הבורסהובהתא� לתקנו� ולהנחיות הבורסה לניירות ער� בתל אביב בע"מ (להל�: "

  .באותה עת

מד�  בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה, נכו� למועד תשקי� יובאו תמצית גורמי הסיכו�להל� 
הרעה בסביבה הכלכלית בכלל ובתחומי הפעילות של הקבוצה  � גורמי סיכו� מקרו כלכליי� :זה

שינויי חקיקה, אי קבלת היתרי� ומדיניות ממשלה  –; גורמי סיכו� בתחו� הנדל"� היזמי בפרט
 17 פי�ראו סעיהחלי� על החברה, בדבר גורמי הסיכו� לפרטי� נוספי�  .� הבנייהותנודתיות בענ

, 2016בדצמבר,  31דוח התקופתי של החברה ליו� ב "תיאור עסקי התאגיד" א' פרקב 5.13 � ו
01�2017 (מס' אסמכתא: 2017, 3במר 30שפרסמה החברה ביו� � תקופתיה דוחה)להל�: "028846 (

   .ההפניהזה על דר�  מד� בתשקי� נכלל, 2016. המידע הנכלל בדוח התקופתי לשנת ")2016 לשנת

לפרק תיאור עסקי  1.5.4 �ו 1.5.3 פי�סעי ופרטי� אודות הגבלות על חלוקת דיבידנדי� ראל
  .ההפניה זה על דר�מד� אשר נכלל בתשקי� , 2016התאגיד בדוח התקופתי לשנת 

 Standard & Poor's Maalot, החברה מדורגת על ידי על ידי מד� זה  למועד פרסו� תשקי� נכו�
Ltd. " :בדירוג מעלות(להל� ("ilA�/Stable"" באותו . אגרות החוב הקיימות של החברה מדורגות
�2016 :(מס' אסמכתא 28.6.2016דיווח מיידי שפרסמה החברה ביו� נוספי� ראו  לפרטי� .דירוג

01�  .על דר� ההפניה בזאת מובאי� בו הפרטי� אשר). 068755

 השליטה בה נקבע הסדר לתיחו� הפעילות. י, בי� החברה לבי� בעלמד� זה נכו� למועד תשקי�
01�2015(אסמכתא מס'  22.5.2015תשקי� החברה נושא תארי� ב 6.1.4סעי� לפרטי� ראו �

01�2015 (אסמכתא מס': 26.5.2015), כפי שתוק� ביו� 025866�הכלולי� , אשר הפרטי� )028182
   .בו מובאי� בזאת על דר� ההפניה

 נית� לעיי� בנוסחו המלא של תשקי� המד� באתר האינטרנט של רשות ניירות ער�, שכתובתו
www.magna.isa.gov.il  ובאתר הבורסה שכתובתוwww.tase.co.il.  
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  בע"מ קבוצת אורו� אחזקות והשקעות

  ")החברה(בתשקי� זה: "

  מבוא ( 1פרק 

.1.1 הגדרות  

למונחי� המפורטי� להל� תהיה בתשקי� זה המשמעות הרשומה לציד� אלא א� נאמר אחרת 

  במפורש: 

1999� חוק החברות, התשנ"ט  "חוק החברות" .  

1968�חוק ניירות ער�, התשכ"ח  "חוק ניירות ער�" .  

2005�"והתשס), ער� ניירות של מד�(הצעת  ער� ניירות תקנות  "תקנות הצעת מד�".  

  "פרטי תשקי�תקנות "
מבנה וצורה),  �תקנות ניירות ער� (פרטי תשקי� וטיוטת תשקי� 

1969� תשכ"ט .  

  הבורסה לניירות ער� בתל אביב בע"מ.   "הבורסה"

הדוח התקופתי לשנת "

2016"  

 30, שפרסמה החברה ביו� 2016לשנת  החברההדוח התקופתי של 

01�2017 (מס' אסמכתא: 2017 במר3� מצור� אשר, )028846

  . י�לתשק 6 בפרק כמפורט ההפניה דר� על לתשקי�

.1.2  כללי 

הפכה  2015בשנת  כחברה פרטית מוגבלת במניות. ,2003ביולי  14ישראל ביו� ב החברה התאגדהה

  .החברה לחברה ציבורית וניירות הער� שלה נרשמו למסחר בבורסה

 �.1.3  היתרי� ואישורי

ניירות  הדרושי� על פי כל די� להצעתהחברה קיבלה את כל ההיתרי�, האישורי� והרישיונות 

 .המד� ולפרסו� תשקי� , להנפקת�זהמד� על פי תשקי� הער� 

 א(ו) לחוק ניירות ער�23הער�, אשר יוצעו במסגרת תשקי� המד�, כאמור בסעי�  ניירות הצעת

 יושלמו שבו מד� הצעת תקנותו ער�יוגש בהתא� לחוק ניירות  אשרתיעשה על פי דוח הצעת מד� 

  .הצעה לאותה המיוחדי� הפרטי�

אי� בהיתרה של רשות ניירות ער� לפרס� את התשקי� משו� אימות הפרטי� המובאי� בו או 

  .שלמות�, ואי� בו משו� הבעת דעה על טיב� של ניירות הער� המוצעי�למהימנות� או לאישור 

הכלולי�  לרישו� למסחר בה של ניירות הער�העקרוני  אישורה אתבורסה ההחברה קיבלה מ

  .מד� הצעת דוחותפי �על, שיוצעו ככל, לעת מעת שיוצעו, בתשקי� מד� זה

פרטי� המובאי� בתשקי� או אישור ה מותאי� לראות באישור העקרוני של הבורסה משו� אי

למהימנות� או לשלמות� ואי� בו משו� הבעת דעה על החברה או על טיב� של ניירות הער� 

  .המד� הצעת בדוחהמוצעי� או על המחיר בו ה� יוצעו 
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לציבור על פי  שיוצעוהער�  ניירותשל  למסחרלרישו�  אישורמהווה  אינו העקרוני האישור מת�

למסחר יהיה כפו� לקבלת אישור לרישו� ניירות ער� למסחר על פי  ישומ�ורמד�,  הצעת דוח

משו� התחייבות למת� אישור לרישו� ניירות  העקרוני האישורבמת�  אי�כל דוח הצעת מד�. 

 כלפי  על למסחרער�  ניירותאישור בקשה לרישו�  עלהער� למסחר על פי כל דוח הצעת מד�. 

הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוק� בעת הגשת  יחולו הוראות תקנו� מד� הצעת דוח

  הבקשה לרישו� על פי דוח הצעת המד�.

.1.4  הו� החברה 

  :לתארי� התשקי�של החברה, בסמו� הו� המניות  .1.4.1

  סוג המניות 
  / �כמות מניות הו� רשו

�  בהו� הרשו
  הו� מונפק ונפרע 

הו� מונפק ונפרע  
  1בדילול מלא

ש"ח  0.1רגילות (בנות 
  ע.נ. כ"א)

ש"ח מחולק  50,000,000
מניות  500,000,000 �ל

  רגילות.
65,125,150  65,125,150  

  :(באלפי ש"ח) 2016.12.31הרכב ההו� העצמי של החברה ליו�  .1.4.2

  6,513          הו� מניות

  64,125          פרמיה 

  105,209          יתרת רווח

  ___)11(      קר� הו� בגי� הטבות עובדי� 

  175,836    הו� המיוחס לבעלי� של החברה הא�

  )20,183(      זכויות שאינ� מקנות שליטה

        155,653          סה"כ ההו�

                                                      

  למועד התשקי� אי� בהו� החברה ניירות ער� המירי� למניותיה.    1
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.1.5 פרטי� אודות ניירות ער� של החברה שבמחזור למועד התשקי� 

 מניות .1.5.1

כל המניות הרגילות של החברה הינ� נפרעות במלוא�. הזכויות הנלוות למניות החברה מפורטות 

 המניות הרגילות נסחרות בבורסה. לתשקי� זה. 4בפרק 

 שהנפיקה החברה  חוב אגרות .1.5.2

בדוח  10) של החברה שבמחזור למועד התשקי�, ראו סעי� א הלפרטי� אודות אגרות החוב (סדר

על דר� של זה , הנכלל בתשקי� 2016לשנת  דוח התקופתיהדירקטוריו� של החברה אשר צור� ל

   הפניה.
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  המד� תשקי� פי על ער� ניירות הצעת ( 2 פרק 

מניות  �על פי תשקי� מד� זה, יכול שיוצעו לציבור סוגי ניירות ער� שוני� בהתא� להוראות הדי� 

רגילות של החברה, אגרות חוב שאינ� ניתנות להמרה (לרבות בדר� של הרחבת סדרות קיימות של 

חברה כפי שתהיינה מעת לעת), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה אגרות חוב של ה

(לרבות בדר� של הרחבת סדרות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות של החברה, כפי שתהיינה 

מעת לעת), כתבי אופציה הניתני� למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתני� למימוש 

ו לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ער� לאגרות חוב שאינ� ניתנות להמרה א

מסחריי� וכ� כל נייר ער� אחר שעל פי הדי� נית� יהיה להנפיקו מכוח תשקי� מד� במועד 

בנוס�, תוכל החברה להציע ניירות ער� על פי תשקי� מד� תו� "). ניירות ער�הרלבנטי (להל�: "

  ").ATMכדי המסחר בבורסה ("מנגנו� 

, לחוק ניירות ער�א 23בהתא� להוראות סעי� הצעת ניירות הער� על פי תשקי� מד� זה, תעשה 

פרטי בה� יושלמו כל הפרטי� המיוחדי� לאותה הצעה, לרבות  אשראמצעות דוחות הצעת מד� ב

הרכב היחידות המוצעות, בהתא� להוראות כל די� ובהתא� לתקנו� ותנאי ניירות הער� ו

  .פי שיהיו באותה עתולהנחיות הבורסה, כ
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 הו� החברה ( 3פרק  

.3.1 הו� המניות הרשו� והמונפק של החברה 

  לתשקי�. 1.4לפרטי� ראו סעי� 

.3.2 השינויי� שחלו בהו� הרשו� והמונפק של החברה בשלוש השני� שקדמו לתארי� התשקי� 

ויי� בהו� הרשו� של החברה, למעט הגדלת חל שינ התשקי� לאבשלוש השני� שקדמו לתארי�  .3.2.1

 0.1מניות רגילות בנות  50,000,000� ש"ח מחולק ל 5,000,000�מ החברה הו� המניות הרשו� של

ש"ח  0.1מניות רגילות בנות  500,000,000�ש"ח מחולק ל 50,000,000�ש"ח ער� נקוב כל אחת ל

�2015(אסמכתא מס':  28.5.2015די של החברה מיו� . לפרטי� ראו דיווח מייער� נקוב כל אחת

01� ), אשר הפרטי� הכלולי� בו מובאי� בזאת על דר� ההפניה.032517

 , למעטשינויי� בהו� המונפק והנפרע של החברהחלו בשלוש השני� שקדמו למועד התשקי� לא  .3.2.2

במסגרת הנפקה ראשונה  ש"ח למניה 4.6מניות רגילות של החברה במחיר של  15,125,150 הנפקת

  .2016בדוח התקופתי לשנת  1.4.2, כמפורט בסעי� 2015לציבור במאי 

.3.3 החזקות בעלי עניי� ונושאי משרה בכירה 

לפרטי�, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, על ניירות הער� של החברה המוחזקי� על ידי בעלי 

ד התשקי�, ראו דיווח מיידי של עניי� או על ידי נושאי משרה בכירה בחברה במועד הסמו� למוע

 (מס' אסמכתא: 6.4.2017החברה בדבר מצבת אחזקות בעלי עניי� ונושאי משרה בכירה מיו� 

2017�01�  .), אשר הפרטי� הכלולי� בו מובאי� בזאת על דר� ההפניה031729

.3.4  השליטה בחברה יבעל 

, המחזיקי� כל יואל עזריהגיל (גילי) עזריה ו ה"ה בעלי השליטה בחברה הינ�למועד התשקי�, 

, באמצעות בדילול מלא) לרבותמהו� מניות החברה ומזכויות ההצבעה בה ( 36.99% �כבאחד 

(מס'  6.4.2017. לפרטי� נוספי� ראו דוח מיידי של החברה מיו� תאגידי� בבעלות� המלאה

01�2017אסמכתא �   אשר הפרטי� הכלולי� בה� מובאי� על דר� ההפניה.) 031729

.3.5  נתוני� אודות מניות רגילות של החברה ריכוז 

ביותר  �הגבוה ביותר והנמו) באגורות לא מתוא� (לפי שער נעילה אודות שער המניה פרטי�להל� 

ובתקופה שמתחילת שנת  2016� ו 2015, בשני� בבורסהבה� נסחרו המניות הרגילות של החברה 

 ועד תארי� סמו� ככל האפשר לפרסו� התשקי�:  2017

   התקופה
  השער הנמו� ביותר  השער הגבוה ביותר

  התארי�  השער  התארי�  השער

8 463 13.10.2015�12 666.9  2015שנת �9.6.2015 

  13.4.2016 446.9 11.1.2016 577.8  2016שנת 

 8(עד ליו�  2017
  20.3.2017 405.5 9.2.2017 596.1  )2017 מאיב
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 הזכויות הנלוות למניות החברה ( 4פרק  

.4.1 תיאור תמציתי של הוראות תקנו� ההתאגדות של החברה בנושא הזכויות הנלוות למניות החברה 

לפרטי� בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנו� ההתאגדות של החברה כפי 

01�2016מס' אסמכתא: ( 2016 ,פברוארב 1ביו� ה שפורס� על ידי החבר�)להל�:  020773(

   .הפניה "), שתוכנו מובא בתשקי� זה על דר� שלהתקנו�"

.4.2 הסדרי� שנקבעו בתקנו� בהתא� להוראות מסוימות בחוק החברות 

להל� יובאו בתמצית הסדרי� מסוימי� שנקבעו בתקנו� החברה לפי סעיפי� מסוימי� מחוק 

    :לתקנות פרטי תשקי�(ד) 26החברות המצויני� בתקנה 

 ברוב שהתקבלה בהחלטה התקנו� את לשנות רשאית החברה: תקנו�ל 157 תקנה: שינוי תקנו� .4.2.1

  .הכללית באסיפה רגיל

 :העברת סמכויות בי� אורגני� .4.2.2

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורג� אחר לעניי� לתקנו�:  63 תקנה  )א(

על פרק הזמ� הנדרש בנסיבות העניי�. נטלה שלא יעלה  מסוי� או לפרק זמ� מסוי�

החוק לדירקטוריו�, יחולו על בעלי המניות  האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי

לעניי� הפעלת אות� סמכויות, בשינויי�  הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורי�

ות� באסיפה בחברה, להשתתפ המחויבי�, ובכלל זה יחולו עליה�, בשי� לב להחזקותיה�

החלק השישי לחוק  ולאופ� הצבעת�, הוראות הפרקי� השלישי, הרביעי והחמישי של

 .החברות

הדירקטוריו� רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניי� לתקנו�:  96תקנה   )ב(

מסוי�, שלא יעלה על פרק הזמ� הנדרש בנסיבות העניי�, והכל על פי  מסוי� או לפרק זמ�

מבלי לגרוע  ירקטוריו�, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורי�.הד שיקול דעת

מסוי�. לא  מהאמור לעיל, הדירקטוריו� רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניי�

הנדרשת לביצוע  קיי� המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריו� להפעיל את הסמכות

 הדירקטוריו� רשאי, סמכויותיו את להפעיל הכללי המנהל מ� נבצר. ההוראה במקומו

 .במקומו �להפעיל

 מינוי דירקטורי�  .4.2.3

הדירקטורי� רשאי� למנות באופ� מיידי או למועד עתידי דירקטור או  :לתקנו� 91תקנה   )א(

יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של  דירקטורי� נוספי� אשר

 .חברי� 12חברי הדירקטוריו� לא יעלה על 

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי (ג) לתקנו�: 86תקנה   )ב(

להחליט אותה עת למנות במקומו אד� (שאינו תאגיד) אחר  המניות, והיא רשאית

שפיטוריו על סדר היו� תינת� הזדמנות סבירה להביא את  כדירקטור בחברה. לדירקטור

 עמדתו לפני האסיפה הכללית.
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  קי באסיפה כללית, רוב באסיפה הכללית ויושב ראש האסיפהמניי� חו .4.2.4

א� כעבור מחצית השעה מ� המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניי� לתקנו�:  77תקנה   )א(

החוקי, היא תידחה לאותו יו� בשבוע הבא, באותו שעה ובאותו מקו�, או לכל מועד אחד, 

ת ידונו הענייני� שלשמ� נקראה האסיפה א� צוי� בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחי

הראשונה. א� באסיפה הנדחית לא יימצא מניי� חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע 

א� כונסה האסיפה לאסיפה, כי אז תתקיי� האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפי� שהוא. 

ת בעל לפחו פי דרישת בעלי מניות, תתקיי� האסיפה הנדחית רק א� נכחו בה�הכללית על

) 1%) מההו� המונפק ואחוז אחד (5%מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזי� (

לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזי� 

 .זכויות ההצבעה בחברהמ )5%(

ראש ראש לאותה אסיפה. בחירת יושב � בכל אסיפה כללית ייבחר יושבלתקנו�:  78תקנה   )ב(

הדיו� באסיפה, שתפתח, בכפו� לקיו� מני� חוקי, על ידי מזכיר  האסיפה תעשה בתחילת

  . שמזכיר החברה הסמי� לעניי� זה החברה או על ידי בעל מניות

 הצבעה בדירקטוריו� והרוב הדרוש בדירקטוריו� .4.2.5

קול  החלטות בדירקטוריו� יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריו� יהיה לתקנו�: 103תקנה 

  ראש הדירקטוריו� לא יהיה קול נוס� או מכריע.�ליושב אחד לכל דירקטור.

  מת� פטור לנושאי משרה .4.2.6

מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה,  , לפטורהחברה רשאית לתקנו�: 151תקנה 

) החברה אינה רשאית לפטור מראש 1על א� האמור, ( בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

�דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות; ו )2 (

החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא ל ביחסהחברה אינה רשאית לפטור נושא משרה בה, 

  .כתב הפטור) יש בה עניי� אישי קהוענמשרה כלשהו בחברה (ג� נושא משרה אחר מזה שעבורו 

  

תיאור הוראות התקנו� בנושאי� המפורטי� לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנו� 

 בקשר ע� הנושאי� המפורטי� לעיל, והוא אינו מהווה תחלי� לעיו� בנוסח המלא של התקנו�

  כפי שיהיה מעת לעת. 
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 תמורת ההנפקה וייעודה ( 5פרק  

.5.1 תמורת ההנפקה 

במועד פרסו� תשקי� מד� זה, החברה אינה מציעה ניירות ער� כלשה�, ולפיכ� לא תהיה כל 

 תמורה מיידית בגי� פרסו� תשקי� המד�. 

.5.2  ייעוד התמורה 

א� וככל שהחברה תציע ניירות ער� על פי תשקי� המד� ועל פי דוחות הצעת מד� שיוגשו בהתא� 

, יפורט ייעוד 2005�לחוק ניירות ער� ותקנות ניירות ער� (הצעת מד� של ניירות ער�), התש"ס

    תמורת ההנפקה במסגרת דוחות הצעת המד� כאמור. 
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  פרק תיאור עסקי החברה ( 6פרק  

.6.1 החברה עסקי תיאור 

 2016 לשנת התקופתי בדוח "התאגיד עסקי תיאור" א' שעניינו פרק, לתיאור עסקי החברה, ראו

  .זה על דר� ההפניה בתשקי�נכלל ה

.6.2  2016פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת בשינויי� ועדכוני� ביחס למידע המופיע  

התקופתי , לאחר תארי� פרסו� הדוח התאגיד בעסקי אירעו אשר והחידושי� השינויי� להל�

01�2017 (מס' אסמכתא: 2017 במר3 30שפרסמה החברה ביו� ( 2016לשנת � למועד עד, ))028846

והחידושי� כאמור מובאי� בתמצות על דר� ההפניה, לפרטי�  השינויי�. זה תשקי� פרסו�

 : המתאי� המיידינוספי� בקשר ע� כל אירוע יש לראות את הדוח 

  ש�/סוג הדוח
תארי� פרסו� 

  הדוח
  תיאור נושא הדוח

מספר אסמכתא 
  במגנ"א

עדכו� בדבר הלי� בוררות בקשר ע�   15.5.2017  054�ת
  65פרויקט כביש 

2017�01�040282  

) במכרז למחיר 80%זכיית חברה בת (  14.5.2017  121�ת
  למשתכ� במבשרת ציו�

2017�01�040132  

) 67התקשרות של חברה נכדה (%   6.4.2017  121�ת
  לבניית מבנה משרדי� בבאר שבע

2017�01�031600  

דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי   6.4.2017  077�ת
  עניי� ונושאי משרה בכירה

2017�01�031729  

01�2017 למשקיעי� מצגת 4.5.2017 121�ת�037153 

  �.6.3 2016 ,בדצמבר 31דוח הדירקטוריו� על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביו

לדוח התקופתי ראו פרק ב'  ,2016 ,בדצמבר 31החברה ליו�  עסקיל מצב עדירקטוריו� ה דוחל

  הנכלל בתשקי� זה על דר� ההפניה. 2016לשנת 

.6.4 וחברות קשורות תנופרטי� על חברות ב 

  פרטי� על מחזיקי� בחברות בת ובחברות קשורות .6.4.1

למעלה  , בתארי� התשקי�,מנהליהיפורטו שמות המחזיקי�, למיטב ידיעת החברה ו להל�

 מעשרי� וחמישה אחוזי� מהו� המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות

  של החברה: ותקשור ותת ובחברנות בודירקטורי� בחבר

  החברה

שיעור 
ההחזקה 

של 
  החברה

 בהצבעה בהו�  "האחר" ש� המחזיק

 33% 33% אהוד שפירא, מנהל חטיבת הקבלנות בחברה  67%  שורה בע"מ

  53.6%  פמקו הנדסה בע"מ
בדוח התקופתי של החברה  1.3לפרטי� ראו סעי� 

 , ביחס למבנה ההחזקות של החברה2016לשנת 
��  ��  

  המתועשת בע"מ
 49.9% 49.9% ייעו3 והשקעות בע"מ י.ב.י.ג  50.1%
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 של רווחיה� אודותאודות השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות (במישרי�), פרטי�  פרטי� .6.4.2

, וכ� פרטי� אודות הדיבידנד, הריבית ודמי 2016�2015 בשני� החברה ל ידיע המוחזקות החברות

הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מכל אחת מהחברות המוחזקות לגבי השני� 

2015�דוח "פרטי� נוספי� על התאגיד" בבפרק  13 �ו 11לתקנות , מובאי� בדר� של הפניה 2016

01�2016(אסמכתא מס':  31.3.2016אשר פורס� ביו�  2015 לשנתהתקופתי �דוח )להל�: " 022455(

דוח "פרטי� נוספי� על התאגיד" בבפרק  13 �ו 11ולתקנות  ")2015התקופתי של החברה לשנת 

    .אשר הפרטי� הכלולי� בה� מובאי� בזאת על דר� ההפניה ,2016לשנת התקופתי 
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  ניהול החברה ( 7 פרק 

.7.1 החברה דירקטוריו� 

 26ראו תקנה  התשקי� למועד נכו� החברה בדירקטוריו� המכהני� הדירקטורי� אודות לפרטי�

אשר  ,2016בפרק ד' "פרטי� נוספי� על התאגיד", הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 

  הפרטי� הכלולי� בה מובאי� בזאת על דר� הפניה.

.7.2 בחברה בכירה משרה נושאי 

א 26ראו תקנה  התשקי� למועד נכו� המכהני� נושאי המשרה הבכירה בחברה אודות לפרטי�

, אשר 2016בפרק ד', '"פרטי� נוספי� על התאגיד", הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 

  הפרטי� הכלולי� בה מובאי� בזאת על דר� הפניה. 

.7.3 הוראות תקנו� ההתאגדות של החברה לעניי� דירקטוריו� החברה 

 4דר� ההפניה בפרק , המצור� על ההתאגדות של החברה קנו�תל 111�85סעיפי�  לפרטי� ראו

  .2לתשקי�

 �.7.4 מורשי חתימה עצמאיי

 גילי עזריה ויואל עזריה, בעלי השליטה בחברהמורשי החתימה העצמאיי� בחברה הינ� 

  . המכהני� כדירקטור ויו"ר הדירקטוריו� בהתאמה וכמנכ"לי� משותפי�

.7.5 רטי� נוספי�פ 

  אביב.�, תל45 גורניצקי ושות', עורכי די�, שד' רוטשילד :החברהעורכי הדי� של  .7.5.1

, מרכז 132דר� מנח� בגי�  � בריטמ� אלמגור זהר ושות Deloitte :החברהרואי החשבו� של  .7.5.2

  הבני� העגול, תל אביב. � 1עזריאלי 

    .8424902, , בית בלטק, באר שבע4יהודה הנחתו� רחוב  :של החברה כתובת רשומה .7.5.3

      

   

                                                      

לפרטי� אודות הסדרי� שקבעה החברה ביחס להעברת סמכויות בי� האורגני�, מינוי דירקטורי�, הצבעה    2
 לתשקי�, בהתאמה. 4.2.5 �ו 4.2.3ב, 4.2.2הרוב הדרוש בדירקטוריו� ראו ג� סעיפי� בדירקטוריו� ו
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  בעלי עניי� בחברה ( 8פרק  

.8.1  החזקת ניירות ער� על ידי בעלי עניי� ונושאי משרה בכירה בחברה  

או  החברהשל ניירות ער� ב ,בחברהונושאי משרה בכירה החזקות של בעלי עניי� פרטי� בדבר ל

חודשי�  12 � בת שלה או בכל חברה קשורה, סמו� למועד התשקי� ובתארי� שקד� ב�בכל חברה

 לתשקי�. 3.3סעי� , ראו ומנהליה , לפי מיטב ידיעת החברהלתארי� האמור

  �.8.2  שליטה בעלעסקאות ע

 לתשקי�. 3.4אודות בעלת השליטה בחברה נכו� למועד התשקי� ראו סעי�  פרטי�ל .8.2.1

, אשר �בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניי� אישי באישורת ע� לפרטי� אודות עסקאו .8.2.2

�ו 2015י� השנ החברה (לרבות תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה) התקשרה בה במהל� 

 ,פרק "פרטי� נוספי� על התאגיד"ל 22, ראו תקנה עדיי� בתוק� במועד התשקי� �או שה 2016

, אשר 2016של החברה לשנת ובדוח התקופתי  2015לשנת של החברה  תקופתידוח ההכלולה ב

  הפרטי� הכלולי� בה� מובאי� בזאת על דר� ההפניה.

 �.8.3 לבעלי עניי� ולנושאי משרה בכירה תגמולי

 לכל אחד מחמשת בעלי התגמולי� 2016 �ו 2015לפרטי� אודות התגמולי� שניתנו בגי� השני�  .8.3.1

די� שבשליטתה, אשר ניתנו לו הגבוהי� ביותר מבי� נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגי

ע� כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה, בי� א� התגמולי� ניתנו על ידי החברה ובי� א�  בקשר

ידי אחר; וכ� לפירוט התגמולי� שניתנו בתקופות כאמור לבעלי עניי� בחברה (שאינ�  ניתנו על

די� בחברה או בתאגידי� התגמולי� הנ"ל) בקשר ע� שירותי� שנתנו כבעלי תפקי נמני� על בעלי

דוח התקופתי של הכלולה הבלפרק "פרטי� נוספי� על התאגיד"  21תקנה  ראו ,שבשליטתה

 מובאי�אשר הפרטי� הכלולי� בה�  ,2015התקופתי של החברה לשנת  דוחבו 2016החברה לשנת 

 על דר� ההפניה.  בזאת

.8.4  פטור שיפוי וביטוח 

לפרק "פרטי�  א29תקנה נושא משרה החברה ראו לפרטי� אודות פטור, שיפוי וביטוח אחריות 

בדוח התקופתי של א 29תקנה ו 2016נוספי� על התאגיד" הכלול בדוח התקופתי של החברה לשנת 

  אשר הפרטי� הכלולי� בה� מובאי� בזאת על דר� ההפניה.  2015החברה לשנת 
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  דוחות כספיי� ( 9פרק  

.9.1  הדוחות הכספיי� הנכללי� בתשקי� על דר� של הפנייה 

(מאוחדי� ודוח כספי נפרד) כפי  2016בדצמבר,  31, ליו� דוחות הכספיי� המאוחדי� של החברהה

 . , נכללי� בתשקי� זה בדר� של הפניה2016שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 

.9.2 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

כפי שפורסמו  ,2016 בדצמבר 31יו� לשל החברה  דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימיתה

 . , נכללי� בתשקי� זה בדר� של הפניה2016במסגרת הדוח התקופתי לשנת 

.9.3 מכתב הסכמת משרד רואה החשבו� המבקר 

תשקי� מד� זה, לרבות בדר� בלחברה ניתנה הסכמת רואי החשבו� המבקרי� של החברה להכללה 

 ל הפניה, את דוחות רואי החשבו� המבקרי� לדוחות הכספיי� המפורטי� לעיל. ש

  

  מכתב ההסכמה של רואי החשבו� מצור� להל�:
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  לכבוד

  

  קבוצת אורו� אחזקות והשקעות בע"מ

  

  א.ג.נ.,

  

  2017מאי תשקי� מד� של קבוצת אורו� אחזקות והשקעות בע"מ המיועד להתפרס� בחודש   הנדו�:

הננו להודיעכ� כי אנו מסכימי� להכללה (לרבות בדר� של הפנייה) בתשקי� מד� שבנדו� של הדוחות שלנו המפורטי� 

 להל�:

 31על הדוחות הכספיי� המאוחדי� של החברה לימי�  2017 במר3 30דוח רואה החשבו� המבקר מיו�  .1

 .2016בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השני� בתקופה שהסתיימה ביו�  2015� ו 2016בדצמבר 

  

 31 לימי� על המידע הכספי הנפרד של החברה 2017 במר3 30מיו�  המבקר החשבו� מיוחד של רואה דוח .2

ג' 9לפי תקנה  2016בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השני� בתקופה שהסתיימה ביו�  2015�ו 2016בדצמבר 

�לתקנות ניירות ער� (דוחות תקופתיי� ומידיי�), התש"ל 1970. 

  

  

  בכבוד רב,

  

  בריטמ� אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבו�

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

  

  2017, במאי 15, חיפה
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 �.9.4 דוח אירועי

א לתקנות פרטי תשקי�, בדבר אירועי� מהותיי� 56להל� דוח אירועי� כהגדרתו בתקנה 
ועד מועד פרסו�  31.12.2016שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיי� של החברה ליו� 

   תשקי� מד� זה:
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 א לתקנות פרטי תשקי�56דוח אירועי� כהגדרתו בתקנה 

  

(כפי שנחתמו  31.12.2016החתימה על הדוחות הכספיי� של החברה ליו� שלאחר מועד בתקופה 

פרסו� תשקי� מד� זה, לא חלו אירועי� מהותיי�, למעט כמפורט  למועד ועד) 30.3.2017ביו� 

  להל�:

  

לביצוע  )67%( התקשרות של חברה נכדהפרסמה החברה דיווח מיידי בדבר  6.4.2017ביו�  .1

�בפרויקט הקמת מבנה משרדי� בבאר שבע, בהיק� כספי מירבי של עד כ בניהעבודות  225 

אותו מ מיידי דיווח ורא לפרטי�קומות משרדי�.  25 מיליו� ש"ח (בצירו� מע"מ) לבניית עד

01�2017: אסמכתאמס' , יו�ה�, אשר הפרטי� הכלולי� בו מובאי� בזאת על דר� 031600

 ההפניה.

 בת"מ (חברה בע.י.א) ג( ארזי� של זכייתה בדבר מיידידיווח החברה  פרסמה 14.5.2017 ביו� .2

 176 לבניית מקרקעי� לחכירת" למשתכ�"מחיר  של במכרז), החברה של) 80%( בשליטה

. בהתא� לתנאי המכרז, התמורה הכוללת שתשול� בגי� הפרויקט, ציו� במבשרת דיור יחידות

�מיליו� ש"ח (אשר מתוכ� כ 68 �כולל הוצאות פיתוח ומיסי�, מסתכמת בס� כולל של כ 31 

מיחידות  141מיליו� ש"ח הוצאות פיתוח). בהתא� לתנאי המכרז, התחייבה חברת הבת כי 

מחיר למשתכ�" במחיר שלא יעלה על הדיור בפרויקט תימכרנה לזכאי� להיכלל במסלול "

ש"ח למ"ר בתוספת מע"מ. את יתר יחידות הדיור רשאית החברה למכור במחירי  10,188

01�2017:אסמכתא' מס, היו� מאותו מיידי דיווח ראו לפרטי�השוק. � הפרטי� אשר, 040132

 .ההפניה דר� על בזאת מובאי� בו הכלולי�

בדבר הלי� בוררות בי� חברת גילי ויואל עזריה  מיידיהחברה דיווח  פרסמה 15.5.2017 ביו� .3

") לבי� נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ חברת הבת) ("100%בע"מ (

, היתר בי�, עדכנה ובמסגרתומסד), �(קטע צומת גולני 65"), בקשר ע� פרויקט כביש המזמי�("

�נטעני� בהיק� כולל של ככתבי טענות ביחס לסעדי� כספיי�  הגישה הבת חברת כי 125 

 זהיובהר ויודגש כי למועד  המזמי� חולק על מרבית הסכומי� הנתבעי� כאמור. ."חשמיליו� 

כל וודאות שייפסקו לטובת ואי� טר� הסתיי� ההלי� הדיוני בקשר ע� הסעדי� הכספיי� 

 דיווח ראו לפרטי� חברת הבת מלוא הסעדי� הכספיי� המבוקשי� על ידה כאמור לעיל.

01�2017 :אסמכתא' מס, היו� מאותו מיידי� מובאי� בו הכלולי� הפרטי� אשר, 040282

 .ההפניה דר� על בזאת

  

____________  

  גיל עזריה

  דירקטור ומנכ"ל משות�

  

  

  

  

_____________  

  יואל עזריה

יו"ר דירקטוריו� ומנכ"ל 

  משות� 

  

    2017במאי  15תארי�:  
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 פרטי� נוספי� (  10פרק  

 חוות דעת עור� די�  .10.1

 :ההחברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבא

  

  

  2017 איבמ 15

  

  כבודל

  בע"מ אחזקות והשקעותקבוצת אורו� 

  

  ג.א.נ.,

  

 16 נושא תארי�תשקי� מד�  (בע"מ (להל�: "החברה") קבוצת אורו� אחזקות והשקעות הנדו�: 

  ("תשקי� המד�") 2017 איבמ

  

הדירקטורי� של החברה נתמנו כדי� ושמותיה� נכללי� כי לחוות דעתנו הרינו החברה  לבקשת

 בתשקי� המד�.

  המד�. בתשקי�מסכימי� כי חוות דעתנו זו תיכלל אנו 

  

  

  

  בכבוד רב,

  

  , עו"דאיתמר ב� יהודה             , עו"דיאיר שילוני

  

  גורניצקי ושות', עורכי די�

  

  

  

 פנחס רובין
  מוריאל מטלון

  ג'ק סמית

  איל מרום

  גור י. סביר

  עופר צור

  איתי גפן

  איל רז

  ארז הראל

  *חיים פרידלנד

  ליאור פורת

  ירון אלכאוי

  שגיא-שרון ורקר

  אלית אלקון

  אלי אליה

  שלמה כהן

  (רו"ח) דניאל פסרמן

  (רו"ח)גיל גריידי 

  נועם רונן

  אלי כהן

  כפיר ידגר

  תימור בלן

  אבי ד. פילוסוף

  אבירם הנדל

  מרכוסדניאל 

  *שלמה לנדרס

 יאיר שילוני
  ***דובי גרוס

 יורם ערד
  **ארי פריד

  אורלי טננבאום

  עידן בקי

  שירי שני

  ליבנה-שגית אוחנה

  הראל שחם

  אבנר פינקלשטיין

  מיכאל איילון

  נורית טראוריק

  תמר כהן

  ליאור רלוי

  עופר פליישר

 חור עפרוני-עדי בן
  חורב-ענבל זכאי

  איתי איצקוביץ

  בראל- רוזנשטייןרונית 

  שלמה אביעד זידר

  אורי יצחק

  יצחק לזר

  יפתח פרבר

  תוינה-עדי נחמיאס

  בדנר-ענבל רביד

  בכרך- דפנה מיכלביץ

  שרי אהרוני (רו"ח)

  אבן-*שגית עמית

  קובי מרקוס

  יועד כוכבי

  שרית נעמן שאג

  ניר קידר

  איתי רובין

  שמואל שוסטר

  מאיה הופטמן

  אסף אבטובי

  אסף הראל

  הילה שמעון

  אהוד כצנלסון

  שלוש-***גילה פונטה

  אורטל לב

  אסף פרוסק

  יואב קרמר

  יהונתן ראף

  *אבי מיר

  דניאל סקאלד (רו"ח)

  הולצר רעות אושעיה

  שרון זיתוני

  דניאל לסרי

  משה קריגר

  אריאל זאבי

  שני מזרחי

  סלומון- טיגיסט ביילייאי

  ליאור ברן

  מעיין מלמד

  נטע פלד

  אורי הלר

  אריאל רואימי

  אלון פלד

  לי כהן

  אור לוסטגרטן

  *יואב מר

  ג'ואנה ינובסקי

  שגיא פדוראנו

  איתמר בן יהודה

  ליאור גרינבלט

  עמית לוי

  ****בר סראפיאן

  טל סלע

  אורי סמיט

  מצגר-שירין גבאי

  אלינור ורדי

  נגה חרובי

  יעל קלינמן

  עדי חיה רבן

  לליב אמיתי

  לירון גילאור

  נמרוד סביל

  דנה סואידמן

  אמנון ביס

  בילו (רו"ח)-ברקענבר 

  בן גולדמן

  אביעד רבינוביץ

  הראל שומר

  מיכל קרצברון (רו"ח)

  תום אלקלעי

  משהשימרית 

  שחר אושרי

  *ניר קנול

  נתלי דרגות

  שני וייס

  *****שמואל ברקוביץ

  מרינה פורטוגלוב

  אולג אומלי

  מורן בן משה

  יעד גורדון

  עופר לוי (רו"ח)

  דניאלה סגל

  הגר פלג

  סמדר רון

  שוייצר עמרנועה 

  איתן מור

  מעין שמעוני

  אביב אורינובסקי (רו"ח)

  נופר ארד

  שהם-אילה לבני

  גאל למלסון

  שירה פלוטניק

  יהונתן פרוסק

  שני הלצר

  אילונה לרנר

  רז קרני

  זאב ביננשטוק

  דניאל בר לב

  לירון בריזל

  מיה דביר

  אלכס לזרוביץ

  קורל לשץ

  אבקילש מלקט קולץ'

  ענבל נבון

  שירי נס מגיד

  אלכס פלדשר

  גיא שניר

  ליאור שרעבי

  אסף חסון

  קארין אביחיל

  נוי אור

  אסף אלתרמן

  קארין בלנק

  אביב לי- נטע

  שי חן

  אמיר צמח

  לירון קורן

  שירן קנפו

  לירון קרס

  דליה קרצברון (רו"ח)

  שרון ריינגוירץ

  גני שני

  קארין שני

  נועה אבן ספיר

  גיל פלקוביץ'

  דפנה צדקיהו

  עמית קפון

  אלכס ואינברג

  אביגיל לבטון

  דניאל רשף

__________  

  , יועץ בכירצבי אפרת

  צבי זוהר, יועץ

  , יועץיחיא-ראני מ. חאג'
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 חשבו�( חוות דעת רואה .10.2

  .זה לתשקי� 9לחוות דעת רואה החשבו� של החברה ראו פרק 

למת� היתר לפרסו� תשקי� מד�. החברה שילמה לרשות לניירות ער� אגרת בקשה 

תוספת אגרה תשול� בעד ניירות ער� שיוצעו על פי דוח הצעת מד� וזאת במועד פרסומו 

א לתקנות ניירות ער� (אגרת בקשה למת� היתר לפרסו� 4והכל בהתא� להוראות סעי� 

2005�תשקי�), התשס"ו. 

10.3. �  עיו� במסמכי

חוות דעת או אישור הכלולי� , "חומתקנו� החברה וכ� עותק של דוהעתקי� מתשקי� זה 

, בית 4רחוב יהודה הנחתו�  עומדי� לעיו� במשרדה של החברה,או הנזכרי� בתשקי� זה 

כמו כ�, נית� לעיי� תשקי� זה  בשעות העבודה הרגילות. ,8424902בלטק, באר שבע, 

ובדו"חות שפרסמה החברה, באתר האינטרנט של רשות ניירות ער� שכתובתו 

www.magna.isa.gov.il  ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ער� בע"מ שכתובתו

www.maya.tase.co.il.  
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 חתימות (  11פרק  

  החברה

  בע"מ והשקעות אחזקות אורו� קבוצת

  

  

__________________________  

                 

  

�              הדירקטורי

                  

  __________________________              גיל עזריה

  __________________________              יואל עזריה

  __________________________              שרו� שוופי

  __________________________              עודד יצק�

  __________________________              ב� דודאית� 
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