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 2017יולי ב 23
 

 לכבוד
 רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il 

 לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

www.tase.co.il 
 

 ג.א.נ,

 2000-רכש(, התש"ס)א( לתקנות ניירות ערך )הצעת 22הודעה בהתאם להוראות סעיף הנדון: 

 

הצעת ", "המיפרט)להלן: " אי אס אר אר קפיטל בע"מבהמשך למיפרט הצעת רכש מלאה למניות 
 "(המציעה"להלן: אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית )", בהתאמה( שפרסמה החברה"-" והרכש

בהתאם להוראות סעיף ולרכישת מניות החברה המוחזקות על ידי הניצעים )כהגדרתם במיפרט(, 
 כדלקמן:מתכבדת להודיע , המציעה 2000-)א( לתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס22

שהתמורה למניה בה מציעה המציעה באופן המטיב את תנאי הצעת הרכש, כך קן ויתהמיפרט  .1
 10.80לרכוש מן הניצעים את המניות המוצעות לרכישה )כהגדרתן במיפרט( תעמוד על סך של 

אלפי  51,449 -ש"ח למניה עובר לתיקון(, ובתמורה כוללת של כ 9.80למניה )חלף סך של  ש"ח
 . "(התמורה המעודכנת)להלן: " עובר לתיקון( אלפי ש"ח 46,685-תמורה כוללת של כ)חלף  ש"ח

במקרה בו שיעור ההיענות )דהיינו,  המציעה מודיעה בזאת כי ככל שהצעת הרכש לא תתקבל .2
הצעת , היא לא תפרסם כהגדרתו במיפרט( הקובע,ענות ימשיעור הה נמוךלהצעת הרכש יהיה 

המציעה שומרת לעצמה את  .לפחותחודשים  ארבעהבתקופה של למניות החברה  רכש נוספת
 הזכות לפעול למחיקת מניות החברה בדרך של מיזוג משולש הפוך.

עבור  14:00, בשעה 2017ביולי  26ללא שינוי, ויחול ביום ד', מועד הקיבול האחרון נותר  .3
 . מחזיקים שאינם רשומים

תמורה הביצוע התחייבות המציעה לתשלום  את הבטיחמיפרט, כהגדרתו ברכז ההצעה,  .4
 המעודכנת.

לשם הנוחות, המיפרט בנוסחו המתוקן מצורף לדיווח זה בסימון מהדורות לעומת המיפרט  .5
 .2017ולי בי 12שפורסם ביום 

 

 בכבוד רב,

_________________ 
 אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית

 החתימה: מורשי באמצעות
 

 ורותם רוזן ספיר אלכס

  

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 מיפרט
 פרט"(י)"המ הצעת רכש מלאה

 ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01מניות רגילות בנות  4,763,770לרכישת 

 )"החברה"( אי אס אר אר קפיטל בע"מ
 ידיאשר מוצעת על 

 "(ה)"המציע אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית
 2017 יוליב 12תאריך המיפרט: 
 

 כללי .1

"( ולתקנות ניירות ערך )הצעת חוק החברות)להלן: " 1999-בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט
לכלל בעלי המניות המציעה  "( פונה בזאתתקנות הצעת רכש)להלן: " 2000-רכש(, התש"ס

 החברהמניות  20,815,145-למעט ביחס ל, של החברהש"ח ע"נ כל אחת  0.01בנות  הרגילות
רניטק  מניות החברה המוחזקות בידי 165,963-ביחס ללמעט ו המוחזקות בידי המציעה

-ו ,"הניצעים"", רניטק")להלן:  החברהחברה בבעלות מלאה של  ,בע"מ 1999)נכסים( 
לחוק  336(, בהצעה לרכוש מהם בהצעת רכש מלאה, בהתאם לסעיף לפי העניין", המניות"

החברות, את כל מניות החברה המוחזקות על ידם, והכל על פי תנאי מיפרט זה )להלן: 
 ."(הצעת הרכש"

 165,963-ברניטק  מחזיקה, "(תאריך המיפרט)לעיל ולהלן: " 2017 ביולי 12יום ל נכון
מהון המניות המונפק והנפרע של  0.64%-מיפרט זה כמניות החברה, המהוות נכון למועד 

את כל המניות רכוש ת הבמקרה בו תתקבל הצעת הרכש המלאה באופן שהמציע החברה.
המציעה, ביחד , תהפוך החברה לחברה פרטית בבעלות )כהגדרתן להלן( המוצעות לרכישה

סחר ומניות החברה תימחקנה מהרישום למ ההמציעובשליטה מלאה של עם רניטק, 
 "(.הבורסהבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

אופציות שאינן רשומות  355,380 קיימות, המיפרטלתאריך ידיעת המציעה, נכון  למיטב
והודעה על , חברהבשל תאגידים הקשורים לבעלי השליטה  עובדיםלמסחר שהוענקו ל

-ו "האופציות)להלן: "מימושן למניות החברה התקבלה החברה בסמוך למועד הקצאתן 
(. המניות שתנבענה ממימוש האופציות תוקצינה לבעליהן ", בהתאמהמחזיקי האופציות"

 .20171באוקטובר  25ביום 

התקשרו המציעה ומחזיקי האופציות בהסכמים על פיהם בכפוף  המיפרטלתאריך  סמוך
ופציות זה, תרכוש המציעה מאת מחזיקי הא מיפרטלהצלחת הצעת הרכש המלאה על פי 

 25את המניות שתנבענה ממימוש האופציות שבבעלותם, בסמוך למועד הקצאתן )
 .(להלן 2.2 בסעיף)כהגדרתה  למניה לתמורה הזהה למניה במחיר וזאת, (2017באוקטובר 

", חוב אגרות"חברת  תהיההחברה , בבורסה למסחר הרשומות חוב אגרותחברה של כיוון
 בחוק המונח כמשמעות", מדווח"תאגיד  להיות ותמשיך, החברות בחוק המונח כמשמעות

, הרלוונטיות ערך ניירות וחוק החברות חוק הוראות עליה לחול ימשיכו ולפיכך, ערך ניירות
 .הציבור בידי מוחזקות שלה חוב אגרות עוד כל

 

 ואודות התמורה כשןופרטים אודות המניות שמוצע לר .2

המהוות מניות,  4,763,770 כוללות, המניות המוחזקות בידי הניצעים המיפרטלתאריך  נכון 2.1
)להלן:  מזכויות ההצבעה בה 18.62%-החברה וכשל והנפרע המונפק  מהון המניות 18.50%

 ", בהתאמה(.המניות המוצעות לרכישה" או "מניות הניצעים"

 המוצעות לרכישהמניות האת  לרכוש מן הניצעיםמציעה  ההמציעעל פי הצעת הרכש,  2.2
 , ובתמורה כוללת של"(למניה תמורההש"ח למניה )להלן: " 9.80 10.80 בתמורה לסך של

                                                           
( 119592-01-2015)מספר אסמכתא:  2015בספטמבר  16לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום   1

במרץ  16, שפורסם ביום 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  לפרק תיאור עסקי התאגיד שצורף 3וסעיף 
 . (2017-01-025281)מספר אסמכתא:  2017
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 6התמורה למניה תשולם לניצעים בהתאם להוראות סעיף  .ש"ח אלפי 546,6851,449 -כ
 להלן ובמועדים האמורים בו.

( אגורותהמניה )בלהלן פירוט מחיר המניה הגבוה ביותר ומחיר המניה הנמוך ביותר של  2.3
 12יום בכל אחד משנים עשר החודשים שקדמו לתאריך המיפרט, דהיינו בתקופה שבין 

)במספר מקרים התאריך נבחר אקראית מבין )כולל(  2017 ביולי 11 יום לבין 2016 ביולי
 :מספר ימי מסחר בהם נקבע אותו שער סגירה(

 תאריך שער נמוך תאריך שער גבוה חודש

 24.7.2016 637.2 12.7.2016 639.6 2016יולי 

 29.8.2016 625.6 10.8.2016 649.8 2016אוגוסט 

 6.9.2016 627.3 4.9.2016 648.9 2016ספטמבר 

 13.10.2016 640.6 25.10.2016 645 2016אוקטובר 

 10.11.2016 600 1.11.2016 645 2016נובמבר 

 29.12.2016 601.4 13.12.2016 629 2016דצמבר 

 16.1.2017 571.7 1.1.2017 601.4 2017ינואר 

 6.2.2017 595.5 28.2.2017 647.6 2017פברואר 

 6.3.2017 660.4 30.3.2017 875 2017מרץ 

 18.4.2017 780.5 2.4.2017 858.9 2017אפריל 

 3.5.2017 838.4 24.5.2017 911.9 2017מאי 

 15.6.2017 849.8 7.6.2017 919.9 2017יוני 

 10.7.2017 855.2 2.7.2017 881.2 20172 יולי

 

המחיר הממוצע של מניות החברה בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו לתאריך  2.4
ש"ח  7.64-, הינו כ3)כולל( 2017ביולי  11לבין יום  2017בינואר  12 המיפרט, היינו בין יום

 .הממוצע כאמורמהמחיר  %41.36 %728.2-. התמורה למניה גבוהה בכלמניה

)דהיינו, שער הנעילה של המניה, כפי שפרסמה הבורסה,  2017 ביולי 11מחיר המניה ביום  2.5
 %12.73-ש"ח. התמורה למניה גבוהה בכ 8.693בסמוך לפני תאריך מיפרט זה(, היה 

 .מניה כאמורהממחיר  %24.24

ההון העצמי של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים הסקורים של החברה ליום  2.6
"(, המיוחס לבעלי המניות בחברה, הסתכם לסך הדוחות הכספיים)להלן: " 2017במרץ  31

בהתעלם מתוצאותיה הכספיות של החברה לאחר תאריך . אלפי ש"ח 107,414-של כ
-י של החברה משקף הון עצמי למניה של כהדוחות הכספיים ועד למועד זה, הונה העצמ

 .מההון העצמי למניה כאמור %592 %235-ש"ח. התמורה למניה גבוהה בכ 4.17

 

 במניות החברה הוהחזקותי ההמציעפרטים אודות  .3

. המציעה אי אס אר אר לגאסי, שותפות כלליתנה בהצעת רכש זו הי הכמפורט לעיל, המציע 3.1
 2014באפריל  8 ביום 1975-תשל"ההפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, נתאגדה בישראל, לפי 
בגין מנחם  דרך מציעה הינוהמשרדה הראשי של מען  .2014ביוני  5 ונרשמה בישראל ביום

 ., תל אביב52

הינה בעלת שליטה בהחברה, ומחזיקה נכון המציעה  נכון לתאריך מיפרט זהכאמור לעיל,  3.2
מזכויות ההצבעה בה  81.38%-מהונה המונפק של החברה וכ 80.85%-כ המיפרטתאריך ל

 .בדילול מלא, בהתאמה( 80.26%-וכ 79.75%-)כ

                                                           
 עד סמוך למועד הצעת הרכש.  2
 ימי מסחר, כפי שמופיע באתר הבורסה. 119ממוצע   3
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כל המניות המוצעות לרכישה,  שתירכשנהבמקרה בו תתקבל הצעת הרכש המלאה באופן  3.3
 .(רניטק)ביחד עם  ההמציעובשליטה מלאה של בבעלות תהפוך החברה לחברה פרטית 

 העניין בעלי)להלן יחדיו: " במציעה ואחזקותיהם במציעהין יבעלי הענפירוט אודות  להלן 3.4
 :, למיטב ידיעת המציעה"(במציעה

מהון  99.9% -, המהווה שותף מנהל, המחזיקה בASRR International Ltdחברת  3.4.1
הנה חברה המאוגדת במדינת מלטה ומצויה  ASRR International Ltd; המציעה

, חברה המאוגדת בארה"ב ASRR International LLCבבעלות מלאה של חברת 
, "(רוזן)להלן: " ורותם רוזן"( ספיר)להלן: "והמוחזקת על ידי אלכס ספיר 

 ;בחלקים שווים

 ASRR Global; מהון המציעה 0.1% -, המחזיקה בASRR Global Corpחברת  3.4.2

Corp  רוזן, בחלקים והנה חברה פרטית המאוגדת בארה"ב, המוחזקת על ידי ספיר
 שווים.

 להחזקותיהםהעניין במציעה פועלים בעצה אחת ביחס  בעליידיעת המציעה,  למיטב
 .ערך ניירות חוקב המונח כמשמעות במציעהבמציעה, ולפיכך נחשבים כמחזיקים יחד 

התקשרו ספיר ורוזן וכן תאגידים בבעלותם בהסכם עקרונות  2017ביוני  21יצוין כי ביום 
מחייב על פיו ירכוש ספיר את מלוא החזקותיו של רוזן במספר נכסים המוחזקים על ידי 

בתאגידים המחזיקים בשרשור סופי  ספיר ורוזן, הכוללים בין היתר את החזקותיו של רוזן
 .הנ"ל שלמה העסקה נשוא הסכם העקרונותנכון לתאריך המיפרט, טרם הו במציעה.

ניירות ערך בין בעלי ל ובעלי העניין במציעה הן המציעבי, לא קיימים ההמציעלמיטב ידיעת   3.5
, וזאת למעט החזקתו של מר החברה קשרים משפחתיים ו/או עסקיים שאינם זניחיםשל 

, רשומות למסחר שאינןאופציות  118,460-, בהמועסק על ידי קבוצת ספירעומר רוזן, 
)לפרטים בדבר הסכם לרכישת האופציות על ידי המציעה בכפוף החברה  המירות למניות

אשר הינו גיסו של אחיו של רוזן, . עומר רוזן הינו לעיל( 1להצלחת הצעת הרכש, ראו סעיף 
 במציעה העניין בעלי בין כי יובהר. ספיר, הנמנים על בעלי השליטה בחברה בשרשור סופי

 .עסקיים קשרים קיימים עצמם לבין

 

 לרכוש את מניות הניצעים בהצעת הרכש התנאים שבהם מותנית התחייבות המציע .4

מניות  כללרכישת  ההמציע)א( לחוק החברות, התחייבות 337לסעיף  בהתאםככלל,  4.1
של  ההחזקותהצעת הרכש על ידי הניצעים, באופן ששיעור  קבלתהניצעים מותנית ב
מהון החברה וכן שיותר ממחצית הניצעים  5%-להצעה יהווה פחות מ הניצעים שלא נענו

( לחוק 1)א337שאין להם עניין אישי בקבלת ההצעה נענו לה. עם זאת, בהתאם לסעיף 
)א( לחוק החברות, הצעת רכש מלאה תתקבל אם שיעור 337החברות, על אף האמור בסעיף 

)כל אחד  של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות משני אחוזים מהון החברה ההחזקות
 ."(שיעור ההיענות הקובעייקרא להלן: "דלעיל מהתנאים 

המיפרט, שיעור ההיענות הקובע יתהווה לתאריך נכון  ,החברה בהתבסס על הון
יצעים ינתנו הודעות קיבול מנ: )א( יבהתקיימות אחד )בלבד( מהתנאים שיפורטו להלן

 13.59%-כו החברה מהון 13.50%-מניות המהוות כ 3,476,527-המתייחסות ללא פחות מ
מהמניות המוצעות לרכישה( )תחת ההנחה שלא קיימים  72.98%-)כמזכויות ההצבעה בה 

 )ב( מבין הניצעים בעלי מניות נוספים שהינם בעלי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש(;
מבעלי מניות שיצהירו כי הם בעלי ענין אישי בקבלת הצעת יתקבלו הודעות קיבול )לרבות 

 16.61%-כמהון החברה ו 16.50%-מניות, המהוות כ 4,248,873הרכש( ביחס ללפחות 
 .(לרכישה המוצעות מהמניות 89.19%-)כמזכויות ההצבעה בה

 ,הקובע ההיענות משיעור גבוה או שווה יהיה הרכש להצעת ההיענות שיעור בו במקרה 4.2
בתמורה למניה את המניות אשר בגינן התקבלו הודעות קיבול. כמו כן,  ההמציע רכושת

, ותרכושלחוק החברות  337בהתאם להוראות סעיף  הפעל המציעתבמקרה כאמור, 
יתר  בתמורה למניה, בנוסף למניות הניצעים אשר בגינן התקבלו הודעות קיבול, גם את

 .(הלןל 7סעיף גם  ו)ראאשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול הניצעים מניות 

 )ב( לחוק החברות, במקרה בו שיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך337בהתאם לסעיף  4.3
הקובע, תבוטל הצעת הרכש והודעות הקיבול שתינתנה בגין המניות לא ענות ימשיעור הה
לפרסם הצעת רכש  תרשאיתהיה  העבמקרה כאמור, המצי להלן(. 8סעיף גם  ותענינה )רא
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לתנאי הצעת רכש זו, והכל בכפוף לתקנות הצעת  תמחויבשתהיה נוספת בכל מועד, מבלי 
 רכש.

בזאת, כי ניצע שנענה להצעת  המודיע ההמציע)ג( לחוק החברות, 338בהתאם לסעיף  4.4
הערכה לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד  337כאמור בסעיף  שהתקבלה ,הרכש המלאה

 .לחוק החברות 338לפי סעיף 

 

 רכז ההצעה .5

אחד העם מרחוב , בע"מ בנק לאומי לישראלהצעת הרכש תבוצע באמצעות חבר הבורסה,  5.1
)להלן:  076-8857302; מספר פקס: 076-8857292, מספר טלפון: , תל אביב)מגדל שלום( 9
 "(.רכז ההצעה"

רה הנקובה על פי מיפרט לתשלום התמו הביצוע התחייבות המציע את הבטיח ההצעהרכז  5.2
לרכז  השהמציאהתמורה הנקובה בהצעת הרכש בערובה  וםאת תשל ההבטיח הזה. המציע

 .ההצעה, להנחת דעתו של רכז ההצעה

 

 מועד הקיבול האחרון ואופן הגשת הודעות קיבול -היענות להצעת הרכש  .6

)להלן:  2017ביולי  26, 'ד ליוםניתן להגיש הודעות קיבול החל מתאריך המיפרט ועד  6.1
 "(.תקופת הקיבול"

מועד הקיבול )להלן: " 15:00, בשעה 2017ביולי  26ד', ביום מועד הקיבול האחרון יחול 
"( והודעות קיבול שתומצאנה לרכז ההצעה לאחר מועד הקיבול האחרון לא האחרון

 .תתקבלנה

להלן, יגיש הודעת קיבול לחבר הבורסה  6.2.1ניצע שהינו מחזיק לא רשום, כהגדרתו בסעיף 
 14:00, בשעה 2017ביולי  26, ד'מיום אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו עד לא יאוחר 

 להלן. 6.2וזאת בהתאם להוראות סעיף 

קיבול לרכז ההצעה עד להלן, יגיש הודעת  6.3.1ניצע שהינו מחזיק רשום, כהגדרתו בסעיף 
 .להלן 6.3לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון וזאת בהתאם להוראות סעיף 

 4היענות של מחזיק לא רשום 6.2

"(, יודיע מחזיק לא רשום, המחזיק בה באמצעות חבר בורסה )להלן: "מניהכל מחזיק  6.2.1
חבר שלו )להלן: " ניירות הערךבאמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון  ,הלמציע

"(, על היענותו להצעת הרכש בדרך של מסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, הבורסה
כשהיא חתומה כדין על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו כדין. הודעת הקיבול 

הודעת קיבול של מחזיק לא )להלן: " נספח א'הנ"ל תהא בנוסח המצורף למיפרט זה כ
 "(.רשום

הודעת קיבול של מחזיק לא רשום תיכלל הצהרת מחזיק לא רשום בנוסח הקבוע בהודעת ב 6.2.2
מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או  ותנקימניותיו הקיבול של מחזיק לא רשום, בדבר היות 

 ןזכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, עד להעברת
 למציע.

הודעות קיבול של מחזיק לא רשום, על ידי מחזיק לא רשום, לחבר הבורסה ניתן להגיש  6.2.3
, 'דליום קדון של המחזיק הלא רשום החל מתאריך פרסום המיפרט ועד ישאצלו מתנהל פ

 .14:00, בשעה 2017יולי ב 26

עד לא יאוחר  ,בתל אביב 9אחד העם משרדו שברחוב חבר הבורסה ימסור לרכז ההצעה, ב 6.2.4
הודעת קיבול אחת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על ידי כל ממועד הקיבול האחרון, 

)להלן:  נספח ב'לקוחותיו שהינם מחזיקים לא רשומים, בנוסח המצורף למיפרט זה כ
 ."(הודעת קיבול של חבר בורסה"

כלל הצהרת חבר הבורסה בדבר יבהודעת הקיבול שימסור חבר הבורסה לרכז ההצעה ת
בון או כבהודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, ע ותהנזכרמניות הניצעים היות 

                                                           
)ג( לחוק החברות, כי ניצע שנענה להצעת הרכש המלאה שהתקבלה 338בהתאם לסעיף  ההמציע לקביעת  4

לחוק החברות, ראה סעיף  338)א( לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד הערכה לפי סעיף 337מור בסעיף כא
 .להלן 9.2 וסעיף לעיל 4.4
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 ןזכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד חתימת הודעתו ולאחר מכן, עד להעברת
 .המציעל

)להלן:  18:00בשעה  2017 ביולי 26, 'ד יוםמלא יאוחר עד  הלמציערכז ההצעה ימסור  6.2.5
הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים לא רשומים  "(היום הקובע"

 .שנתקבלו אצלו

במקרה שבמועד הקיבול האחרון ו/או ביום הקובע, הבורסה ו/או חמשת הבנקים הגדולים  6.2.6
היום בישראל לא יהיו פתוחים למתן שירות לקהל, אזי ידחה מועד הקיבול האחרון ו/או 

הקובע, לפי העניין, עד ליום הראשון בו יפתחו הבורסה ו/או חמשת הבנקים הגדולים 
 בישראל למתן שירות.

לתקנות הצעת רכש, מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת קיבול לחבר  )ב(7בהתאם לתקנה  6.2.7
חזרה )להלן: " האחרון הבורסה רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול

 "(.מקיבול

חזרה מקיבול תעשה בדרך של ציון המילים "הודעת הקיבול מבוטלת" בציון התאריך 
והשעה ובתוספת חתימתו של המחזיק או מיופה כוחו כדין, אצל חבר הבורסה אשר לו 

 .ניתנה הודעת הקיבול, על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הלא רשום

נתן הודעת קיבול,  ןבגינהמניות שעבור  ההמציעום מאת התשלום המגיע למחזיק הלא רש 6.2.8
באמצעות רכז ההצעה, על ידי זיכוי חשבונו או ביום העסקים שלאחריו יבוצע ביום הקובע 

 .באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסהאצל חבר הבורסה של המחזיק הלא רשום 

יזכה רכז או ביום העסקים הבא לאחריו, הקובע העסקים הראשון לאחר היום ביום  6.2.9
עליו  תורה השהמציעקדון יחשבון הפאת  ,, באמצעות מסלקת הבורסהההמציעההצעה את 

, והכל כנגד ניתנו הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים ןשלגביהמניות לרכז ההצעה, ב
 .תשלום התמורה לניצעים

 5מחזיק רשום שלהיענות  6.3

מחזיק המנוהל על ידי החברה )להלן: " ק הרשום בפנקס בעלי המניותהיענות של מחזי 6.3.1
, בצירוף תעודות מניה בגין מניותיו"( להצעת הרכש, תהא במסירת תעודת מניה או רשום

הודעת קיבול של )להלן: " נספח ג'הודעת קיבול חתומה על ידיו בנוסח המצורף למיפרט כ
, חתומים כדין על 'נספח דבנוסח המצורף למיפרט כ "( ושטר העברת מניותמחזיק רשום

. מסירת בתל אביב 9אחד העם ברחוב ידיו ובנוכחות עד לחתימה, במשרדי רכז ההצעה, 
 .המסמכים הנ"ל לידי רכז ההצעה תהא כנגד אישור קבלה של רכז ההצעה

 הקיבולניתן להגיש הודעות קיבול של מחזיק רשום בתקופת הקיבול ועד לא יאוחר ממועד 
 ., במשרדי רכז ההצעה כאמור לעילהאחרון

בהודעת קיבול של מחזיק רשום תיכלל הצהרת מחזיק רשום בנוסח הקבוע בהודעת  6.3.2
מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או  ותנקימניותיו הקיבול של מחזיק רשום, בדבר היות 

 ןזכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, עד להעברת
 .הלמציע

 הקובע.לעיל כנאמן עד ליום  6.3.1רכז ההצעה יחזיק במסמכים הנזכרים בסעיף  6.3.3

בגין הודעות הקיבול של עד ליום הקובע הודעת קיבול מרוכזת  הלמציערכז ההצעה ימסור  6.3.4
 .מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו

)ב( לתקנות הצעת רכש, מחזיק רשום אשר נתן הודעת קיבול, רשאי לחזור 7בהתאם לתקנה  6.3.5
. חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום תהא האחרון בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול

ספת חתימת המחזיק הרשום בדרך של ציון המילים: "הודעת הקיבול מבוטלת", בתו
ובציון תאריך ושעת החתימה על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על ידי המחזיק הרשום 

 .לעיל לידי רכז ההצעה 6.3.1והשבת אישור הקבלה הנזכר בסעיף 

, אשר המניותבאותו מעמד ישיב רכז ההצעה למחזיק את תעודות המניה ושטרי העברת 
יושבו למחזיק הרשום המניות נמסרו לרכז ההצעה על ידי המחזיק הרשום. שטרי העברת 

כשהם נושאים חותמת "מבוטל". מובהר כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום יכולה 
 .לעיל 6.3.1להתבצע רק במשרדי רכז ההצעה בכתובת הנקובה בסעיף 

                                                           
)ג( לחוק החברות, כי ניצע שנענה להצעת הרכש המלאה שהתקבלה 338בהתאם לסעיף  ההמציע לקביעת  5

לחוק החברות, ראה סעיף  338ה לפי סעיף )א( לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד הערכ337כאמור בסעיף 
  .להלן 9.2 וסעיף לעיל 4.4
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נתן הודעת קיבול  ןשבגינהמניות ור עב ההמציעהתשלום המגיע למחזיק רשום מאת  6.3.6
או ביום העסקים לעיל, יבוצע ביום הקובע  6.3.1כאמור, מושא המסמכים הנזכרים בסעיף 

 .באמצעות רכז ההצעה כמצוין בהודעת הקיבול של כל מחזיק רשוםשלאחריו 

מנת , על הלמציעלעיל  6.3.1ביום הקובע ימסור רכז ההצעה את המסמכים הנזכרים בסעיף  6.3.7
בעלי  מושא המסמכים הנ"ל בפנקסהמניות בגין מניות להירשם כבעל  וכלת השהמציע
 .והכל כנגד תשלום התמורה לניצעים המתנהל אצל החברההמניות 

מחזיק, בין רשום ובין לא רשום, לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד  6.4
 האחרון. הקיבול

 לעיל. 4ההיענות להצעת הרכש כאמור בסעיף זה תעשה בכפוף להוראות סעיף  6.5

 

 רכישת מניות של ניצעים שלא נענו להצעת הרכש .7

לעיל, דהיינו, שיעור ההיענות להצעת הרכש  4.1במקרה בו יתקיים התנאי האמור בסעיף  7.1
למניה, בנוסף , בתמורה ההמציע רכושתיהיה שווה או גבוה משיעור ההיענות הקובע, 

למניות אשר בגינן התקבלו הודעות קיבול, גם את יתר המניות המוחזקות על ידי הניצעים, 
לחוק החברות )להלן:  337אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול, בהתאם להוראות סעיף 

 ."(המכירה הכפויה"

ו לניצעים לניצעים שלא נענו להצעת הרכש ו/אתעביר  ההמציע ,במסגרת המכירה הכפויה 7.2
שלא נענו להצעת הרכש בגין מלוא החזקותיהם במניות החברה, את התמורה כקבוע 

את כל  ההמציעבהצעת הרכש, ובכפוף להעברת התמורה כאמור יעביר רכז ההצעה לבעלות 
 המניות שבידי כל הניצעים הנ"ל.

 המכירה הכפויה תתבצע כדלקמן:

לעיל יחולו בשינויים  6.2.9-ו 6.2.8הוראות סעיפים  –לעניין מחזיקים לא רשומים  7.2.1
ובמועדים שיקבעו  המחויבים וזאת בתוך שבעה ימים מתום תקופת הקיבול

 .בתיאום עם הבורסה

התמורה בגין המניות תועבר לחברה לצורך הפקדתה  –לעניין מחזיקים רשומים  7.2.2
בחשבון נאמנות שבו החברה תשמש בחזקת נאמן עבור הניצעים שלהם הזכות 

לחוק החברות. העברת התמורה  337לקבל את התמורה בהתאם להוראות סעיף 
לחברה כאמור תיחשב כהעברת התמורה לניצעים. החברה תשלח לכל מחזיק 

רכש, לכתובתו הרשומה בספרי החברה, הודעה על רשום שלא נענה להצעת ה
התמורה בנאמנות עבורו ותעביר למחזיק רשום את  החזקתהמכירה הכפויה ועל 

, בה יצוינו הפרטים הנדרשים לצורך העברת התמורה התמורה על פי בקשתו בכתב
 .בגין מניותיו בחברה

 

 מהותי נסיבות שינוי עקב הרכש מהצעת חזרה .8

מהצעת הרכש בה לחזור  תרשאיתהיה  ההמציע( לתקנות הצעת רכש, 3)4בהתאם לתקנה  8.1
לדעת עליהן, או  הולא היה עלי הלא ידע הרעו נסיבות שהמציעיבתקופת הקיבול, אם א

לראותן מראש, ותנאי הצעת הרכש באותן נסיבות נעשו שונים  הולא היה עלי התשלא רא
מהותית מהתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך המיפרט 
והכל בכפוף לכך שהודעה על החזרה מהצעת הרכש תימסר לחבר הבורסה, רכז ההצעה, 

 לפני מועד הקיבול האחרון. 

 העל כך הודעה בהתאם לתקנ מסורהיא ת, שמהצעת הרכ כאמור ההמציעבה  החזר 
 .( לתקנות הצעת רכש2)א()25אותה בהתאם לתקנה  םפרסתו לתקנות הצעת רכש( 1)א()25

 מהצעת הרכש. ההמציע הב הההודעה תכלול פירוט הנסיבות המיוחדות שבשלהן חזר

בוטלה ש לעיל או 4.1לא נענו להצעת הרכש ניצעים בשיעור ההיענות הקובע כאמור בסעיף  8.2
 ה, לא תהא הצעת הרכש בתוקף והמציעלעיל 8.1בסעיף בנסיבות המפורטות הצעת הרכש 

 פעל רכז ההצעה, כדלקמן:י כל כמות שהיא של מניות הניצעים. במקרה זהתרכוש לא 

תעודות המניה , המניותאת שטרי העברת בדואר רשום יחזיר למחזיקים הרשומים  8.2.1
 על ידיהם. ות הקיבול שנמסרודעויתר המסמכים אשר צורפו להו
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יחזיר לחברי הבורסה באמצעות מסלקת הבורסה את הודעות הקיבול שהתקבלו  8.2.2
 מהם לגבי מחזיקים לא רשומים.

לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד,  תרשאי ההמציעתהיה במקרה של ביטול הצעת הרכש  8.3
 .והכל בכפוף לתקנות הצעת רכש ,לתנאי הצעת רכש זו תמחויבהיה ישמבלי 

 

 לחוק החברות 338-ו 337הוראות סעיפים  .9

התקבלה הצעת רכש מלאה על ידי הניצעים, באופן  )א( . מכירה כפויה337" 9.1 
ששיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה 

מהון המניות המונפק או מההון  פחות מחמישה אחוזים
ויותר  הוצעה ההצעה המונפק מסוג המניות שלגביהן

ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי בקבלת ההצעה 
, יעברו כלל המניות שביקש המציע לרכוש נענו לה

לבעלותו והרישומים של הבעלויות במניות ישונו 
על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות  לכך; בהתאם

 , בשינויים המחויבים.276סעיף 

ן )א(, הצעת רכש מלאה תתקבל על אף האמור בסעיף קט (1)א 
אם שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה 
מהווה פחות משני אחוזים מהון המניות המונפק או 

 מהון המונפק מסוג המניות שלגביהן הוצעה ההצעה.

 לא התקבלה הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף קטן )א( )ב( 
ניות לא ירכוש המציע, מניצעים שנענו להצעה, מ ,(1או )א

שיקנו לו החזקה של למעלה מתשעים אחוזים מכלל 
המניות בחברה או מכלל סוג המניות שלגביהן הוצעה 

 ההצעה.

בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל מי שהיה ניצע  )א( סעד הערכה .338 
-)ג( ו336 פיםבהצעת רכש מלאה שהתקבלה כאמור בסעי

יתה , לקבוע, כי התמורה בעבור המניות ה(1או )א )א(337
פחות משוויין ההוגן, וכי יש לשלם את השווי ההוגן, כפי 

 שיקבע בית המשפט.

 שהימשבקשה כאמור בסעיף קטן )א( תוגש לא יאוחר  )ב( 
 .חודשים ממועד קבלת הצעת הרכש המלאה

המציע רשאי לקבוע בתנאי הצעת הרכש המלאה, כי ניצע  )ג( 
שנענה להצעת הרכש המלאה שהתקבלה כאמור בסעיף 

 )א(, לא יהיה זכאי לסעד לפי סעיף זה.337

לא יהיה תוקף לקביעת מציע לפי סעיף קטן )ג(, אם  )ד( 
המציע או החברה לא פרסמו לפני מועד ההיענות להצעה 
את המידע שחובה לפרסם לפי כל דין בקשר עם הצעת 

 "הרכש המלאה.

 החברות לחוק)ג( 338 סעיף לפי ההמציע קביעת 9.2

בזאת, כי ניצע שנענה להצעת  המודיע ה)ג( לחוק החברות, המציע338לסעיף בהתאם  
)א( לחוק החברות, לא יהיה זכאי לסעד 337הרכש המלאה שהתקבלה כאמור בסעיף 

 לחוק החברות. 338הערכה לפי סעיף 
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 הפיכה לחברה פרטית .10

 השהמציעלחוק החברות, אם תתקבל הצעת רכש מלאה זו באופן  339לסעיף  בהתאם 10.1
החברה לא תוחזקנה על ידי הציבור והחברה תהפוך  מניותאת כל מניות הניצעים,  רכושת

 .הובשליטה מלאות של המציעהמציעה, ביחד עם רניטק, בבעלות לחברה פרטית, 

", חוב אגרות"חברת  תהיההחברה , 6בבורסה למסחר הרשומות חוב אגרותחברה של כיוון
 בחוק המונח כמשמעות", מדווח"תאגיד  להיות ותמשיך, החברות בחוק המונח כמשמעות

, הרלוונטיות ערך ניירות וחוק החברות חוק הוראות עליה לחול ימשיכו ולפיכך, ערך ניירות
 .הציבור בידי מוחזקות שלה חוב אגרות עוד כל

על פי תקנון הבורסה, כלליה והנחיותיה, כמפורט  הפעל המציעתאם תתקבל הצעת הרכש,  10.2
 להלן, לשם מחיקת המניות מן הרישום למסחר בבורסה.

 337על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, אם התקבלה הצעת רכש מלאה כאמור בסעיף  10.3
לחוק החברות, המניות תימחקנה מן הרישום למסחר סמוך לאחר קבלת הודעה כי 

 מלאה.התקבלה הצעת הרכש ה

 

 מיסוי .11

הצעת הרכש,  פרטיממומלץ כי הניצעים יקבלו יעוץ ספציפי בהיבטי המיסוי הקשורים ב 
 בהתאם לנסיבותיהם האישיות והספציפיות.

 

 להיענות שלא או להיענות כוונתם על למציעה החברה של מניות בעלי שהודיעו הודעות .12
 הרכש להצעת

על כוונתם להיענות  ,למציעההחברה בעלי מניות של להלן פרטים אודות הודעות שהודיעו 
 :להצעת הרכש

מניות של  2,130,2482,291,516, אשר מחזיקה נאמנות קרנותניהול  –לפידות  ילין .א
 מזכויות %8.33%8.96-וכ החברה של ההון מזכויות %8.27%8.90-החברה המהוות כ

 .בה ההצבעה

 0.19%-מניות של החברה המהוות כ 50,188אבידן, מנכ"ל החברה, אשר מחזיק  דני .ב
 .בה ההצבעה מזכויות 0.20%-וכ החברה של ההון מזכויות

 %0.29-כ המהוות החברה של מניות 75,000, אשר מחזיק דירקטור, אליטוב חנן .ג
 מזכויות ההצבעה בה. %0.29-וכ החברה של ההון מזכויות

 

 ההמציע ינציג .13

ורן  ניר כהן ששון ,ישראל שמעונובהינם עורכי הדין  לעניין הטיפול במיפרט ההמציע ינציג
 .עורכי דין –, ממשרד שמעונוב ושות' פלדר

 .52681, רמת גן 11דרך מנחם בגין   כתובת:

 .03-6111000  טלפון:

 .03-6133355 פקסימיליה:

 

  

                                                           
ש"ח ע.נ. אגרות  9,000,000( 1נכון לתאריך המיפרט קיימות במחזור סדרות אגרות החוב של החברה שלהלן: )  6

ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  144,637,000( 2; )2018במרץ  1הסופי ביום  אשר מועד פרעונן חוב )סדרה יד'(
ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה יח'(, אשר  108,315,000( 3)-ו ;2020 באפריל 15 ביוםאשר מועד פרעונן הסופי  ד'(,

 .2022 ביולי 15 ביוםמועד פרעונן הסופי 
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 החתימת המציע .14

 

 
_________________ 

 אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית

 החתימה: ימורש באמצעות
 

 ורותם רוזן ספיר אלכס

 2017 יוליב 12תאריך המיפרט: 
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 מחזיק לא רשוםהודעת קיבול של  -נספח א' 
 

 הודעת קיבול
 2000 -"סלפי תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש

 
 לכבוד

 "(המציעה)להלן: " אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית
 ________________באמצעות חבר הבורסה 

 
 
 נ.,א.ג.

 "החברה"(להלן: ) אי אס אר אר קפיטל בע"ממניות הנדון: 
 

)להלן:  , כפי שיתוקן מעת לעתההמציע המשפרס, 2017 ביולי 12 הואיל ועל פי מיפרט מיום
ש"ח  0.01בנות מניות רגילות  4,763,770 תשילרכמלאה הצעת רכש  ההמציע ה, הציע"(המיפרט"

 ;"(מניות)להלן: " של החברה כל אחת ערך נקוב
 

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם, בפקדון מס' ___________ המתנהל בסניפכם מס' 
 הכלולה במיפרט; המציעשל ההמלאה ענות להצעת הרכש י____________, במניות, וברצוני לה

 
הכלולה במיפרט בגין  השל המציעהמלאה הצעת הרכש להריני להודיעכם בזאת כי ברצוני להיענות 

 .7"(המניות המועברות________________ מניות )להלן: "
  

למיפרט והתחייבות  6.2.1כמשמעה בסעיף של מחזיק לא רשום בהודעתי זו יש לראות הודעת קיבול 
 .המניות המועברותלהעברת 

 
מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות  ותנקיהמניות המועברות בזאת כי  /תומתחייב /האני מצהיר

וכן כי המניות המועברות תהיינה  י לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זוכלשה
 .למציעההעברתן במועד במצבן זה גם 

 
 .8בעל עניין אישי בקבלת ההצעה הנני / אינניבזאת כי  /הכמו כן, אני מצהיר

 
"(, ולקביעת החברות חוק)להלן: " 1999-"טתשנה)ג( לחוק החברות, 338להוראות סעיף  בהתאם
 סעיף לפי הערכה לסעד /תזכאי אהיה לא כי לי ידוע, למיפרט 9.2-ו 4.4כאמור בסעיפים  המציעה

 .החברות לחוק 338
 

 ההמציעעל ידי המועברות ידוע לי כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות 
 ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

 את התמורה בגין המניות נא להעביר לפקדוני הנ"ל.
 

____________  ____________________ 
 )שם(  )תאריך(

  ____________________ 
 )מס' ת.ז. / מס' תאגיד(  
  ____________________ 
 )חתימה / חותמת החברה(  

 
  

                                                           
 יש להשלים את מספר המניות. 7
 מחק את המיותר.  8
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 חבר בורסהקיבול של הודעת  -נספח ב' 

 
 הודעת קיבול

 2000 - "סתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התשלפי 

 
 לכבוד

 "(המציעה)להלן: " אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית
 "מבע לישראל לאומי בנקבאמצעות חבר הבורסה 

 )מגדל שלום(, תל אביב 9אחד העם ' רח

 
 נ.,א.ג.

 "החברה"(להלן: ) אי אס אר אר קפיטל בע"ממניות הנדון: 
 

)להלן:  , כפי שיתוקן מעת לעתההמציע המשפרס, 2017 ביולי 12 מיום הואיל ועל פי מיפרט
ש"ח  0.01בנות מניות רגילות  4,763,770 תשילרכמלאה הצעת רכש  ההמציע ה, הציע"(המיפרט"

 ;"(מניות)להלן: " של החברהכל אחת ערך נקוב 
 

_______________ מניות של  ןובעליה ןוהואיל וקיבלנו הודעות קיבול להצעת הרכש ממחזיקיה
 , מתוכן:9"(המניות המועברות)להלן: "

 
בקבלת  בעלי עניין אישי הינם___________ מניות אשר מחזיקיהן ובעליהן הצהירו כי  .א

 ההצעה;

בקבלת  בעלי עניין אישי אינם___________ מניות אשר מחזיקיהן ובעליהן הצהירו כי  .ב
 ההצעה.

  
והתחייבות  ,למיפרט 6.2.4כמשמעה בסעיף  של חבר בורסה, ולבהודעתנו זו יש לראות הודעת קיב

מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות  ותנקיהמניות המועברות , וכי המניות המועברותלהעברת 
וכן כי המניות המועברות תהינה כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, 

 .ההעברתן למציעבמועד במצבן זה גם 

 
 נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.המועברות  המניותאת התמורה בגין 

 
"(, ולקביעת חוק החברות)להלן: " 1999-)ג( לחוק החברות, התשנ"ט338בהתאם להוראות סעיף 

המלאה למיפרט, ידוע לנו כי ניצעים שנענו להצעת הרכש  9.2-ו 4.4כאמור בסעיפים  ההמציע
לסעד הערכה לפי סעיף  םזכאייהיו לא  ,לחוק החברות( 1או )א)א( 337שהתקבלה כאמור בסעיף 

 לחוק החברות. 338
 

 העל ידי המציעהמועברות ידוע לנו כי נכונות ההצהרות כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות 
 ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.

 
 

____________  ____________________ 
 )שם חבר הבורסה(  )תאריך(

  ____________________ 

 )מס' חבר הבורסה(  

  ____________________ 
 )חותמת וחתימה(  

 
  

                                                           
 .להשלים את מספר המניות יש  9
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 מחזיק רשוםקיבול של הודעת  -נספח ג' 
 הודעת קיבול

 2000 - "סלפי תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש
 לכבוד

 "(המציעה)להלן: " אי אס אר אר לגאסי, שותפות כללית
 "מבע לישראל לאומי בנקבאמצעות חבר הבורסה 

 "(רכז ההצעה: "להלן) אביב תל(, שלום)מגדל  9 העם אחד' רח
 
 
 נ.,א.ג.

 "החברה"(להלן: ) אי אס אר אר קפיטל בע"ממניות הנדון: 
 

)להלן:  , כפי שיתוקן מעת לעתההמציע המשפרס, 2017 ביולי 12 הואיל ועל פי מיפרט מיום
ש"ח  0.01בנות מניות רגילות  4,763,770 תשילרכמלאה הצעת רכש  ההמציע ה, הציע"(המיפרט"

 ;"(מניות)להלן: " של החברהכל אחת ערך נקוב 

לפעולות ב______ מניות של החברה, המסומנות ממס'  10הואיל והנני הבעלים של/מיופה כוח
הרשומות על שם ______________,  "(המניות"להלן: ________ עד מס' ________ ועד בכלל )

 הכלולה במיפרט; ההמציעוברצוני להיענות להצעת הרכש של 

למיפרט, והתחייבות להעברת  6.3.1כמשמעה בסעיף של מחזיק רשום ניתנת בזאת הודעת קיבול 
 הצעת הרכש הנ"ל.המצורף, הכל בהתאם לתנאי המניות פי שטר העברת -עלהמניות הנ"ל 

בעל המניה, אשר , מאת ______________ 1פי ייפוי כוח נוטריוני-ידי/על-עלהמניות מוחזקות 
 נוטריון, מצורף להודעת קיבול זו.ואשר העתקו, מאושר על ידי רכז ההצעה הוצג בפני 

מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות  ותנקי ןהינהמניות בזאת כי  /תומתחייב /האני מצהיר
וכן כי המניות תהיינה במצבן זה גם מועד מתן הודעת קיבול זו כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ב

 .ההעברתן למציעבמועד 

 .11בקבלת ההצעהבעל עניין אישי  הנני / אינניבזאת כי  /הכמו כן, אני מצהיר

נא להעביר לחשבון הבנק, מס' _______ על שם המניות הנ"ל את התמורה בגין 
בהמחאה  1/בבנק __________, סניף _______, מס' סניף __________ _______________

 בנקאית שתישלח לכתובת כדלקמן: ______________________.

"(, ולקביעת חוק החברות)להלן: " 1999-)ג( לחוק החברות, התשנ"ט338בהתאם להוראות סעיף 
לסעד הערכה לפי סעיף  /תזכאילמיפרט, ידוע לי כי לא אהיה  9.2-ו 4.4כאמור בסעיפים  המציעה

 לחוק החברות. 338

ותשלום  המציעידוע לי כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת המניות על ידי ה
 תמורתן על פי הצעת הרכש.

 רצ"ב:

 ;המניותבגין  מניותשטר העברת  .1
 תעודת/תעודות המניה/מניות מס' ________. .2
 כוח נוטריוני )אם רלוונטי(. יפוי .3
 

____________  ____________________ 
 )שם(  )תאריך(

 ____________________ ____________________ 
 )מס' ת.ז. / מס' תאגיד( )חתימה / חותמת החברה( 

  ____________________ 
 )כתובת(  

  

                                                           
 השלם או מחק את המיותר.  10
 מחק את המיותר.  11
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 ת מניותשטר העבר - 'נספח ד

 
 מניות שטר העברת 

 

 

 

)להלן:  אני/אנו הח"מ _____________, מס' תעודת זהות / מס' חברה _____________

אי אס אר אר לגאסי, שותפות שולם לי/לנו על ידי י, תמורת הסך של _______ ש"ח ש"(המעביר/ה"

______ מניות  ההעברה ת"( הנני)ו( מעביר/ים בזאת למקבלההעברה תמקבל"להלן: ) כללית

 ת, והן תהיינה בידי מקבלאי אס אר אר קפיטל בע"משל כל אחת ערך נקוב ש"ח  0.01בנות רגילות 

פי כל אותם התנאים שלפיהם החזקתי/נו אני/אנו -על ,הימנהההעברה  יומקבל הההעברה, באי כוח

 בהן בשעת חתימת שטר זה.

 

 פי התנאים הנ"ל.-לקבל את המניות הנ"ל על המההעברה, מסכי ת, מקבליואנ

 

 

 
 ;באנו על החתום ב____________ היום _________ולראיה   

 
 
 
 
 
 
 

_______________________   _________________________________ 
 מקבל ההעברה      /ההמעביר 

 
 

 :מקבל ההעברה עד לחתימת     :/העד לחתימת המעביר
 

 שם: __________________    שם: ________________
 

 _______חתימה: ________    חתימה: _____________
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