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   להשלמה והודעה משלימה תשקיףפי -הודעה על תוצאות הפקה עלהדון: 

לתקות יירות ערך (הודעה על תוצאות בהתאם ו 1968-, תשכ"חלחוק יירות ערך 30בהתאם לסעיף 

תשקיף פי -, מתכבדת החברה להודיע על תוצאות ההפקה על1969-ההצעה שבתשקיף), תש"ל

 1ביולי (הושא תאריך  31שקיף רישום למסחר ותשקיף מדף שפרסמה החברה ביום להשלמה, ת

 2017באוגוסט  2כפי שתוקן במסגרת טעות סופר מיום ) 2017-01-078789) (אסמכתא: 2017באוגוסט 

(אסמכתא:  2017באוגוסט  8וכפי שתוקן במסגרת תיקון תשקיף ביום ) 2017-01-079203(אסמכתא: 

 2017באוגוסט  9ההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום ו ,")התשקיף(" )2017-01-068464

  .")ההודעה המשלימה(" )081636(אסמכתא: 

ש"ח  0.01מיות רגילות, בות  34,000,000עד הציעה החברה  ,מהישלמההודעה ההתשקיף ופי  על . 1

 ..יות המוצעות(" של החברהכ"א עהמ.("  

2 . יות רגילות, בהצעה אחידה  100ידות הכוללות כל אחת יח 340,000 - הוצעו ב  ות המוצעותיהממ

כאמור בפרק ב' לתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך  בדרך של מכרז על מחיר יחידה,

  ש"ח ליחידה.  1,250 -אשר לא יפחת מ  , 2007-לציבור), התשס"ז

והסתיימה  9:30, בשעה 2017באוגוסט  10 -התקופה להגשת הזמות פתחה ביום חמישי, ה . 3

  ").המכרז(" 16:30באותו יום, בשעה 

 ").הסגירה מחיר("ש"ח  1,250מחיר רכישת היחידות שקבע במכרז היו  . 4

ות לרכישת זמה 56יחידות (מהן  318,867הזמות לרכישת  83התקבלו בסך הכל  במסגרת המכרז . 5

, בהיקף מסווגים)יחידות ממשקיעים  282,000הזמות לרכישת  27 -יחידות מהציבור ו  36,867

   להלן: כמפורט, מיליון ש"ח 398.5-כספי של כ

או שווה יחידות שקבו במחיר גבוה  282,000הזמות של משקיעים מסווגים לרכישת  27  .א

 הסגירה עו במלואן.למחיר 

או שווה למחיר יחידות שקבו במחיר גבוה  36,867הזמות של הציבור לרכישת  56  .ב

 הסגירה עו במלואן.

מיות רגילות. התמורה הכוללת (ברוטו)  31,886,700יחידות המהוות  318,867סך הכל הוקצו   . 6

  ש"ח. 398,583,750ין היחידות היה גב לחברה

ושיעור הפיזור המזערי ושווי  יצויין כי התקיימו תאי החיות הבורסה לרישום למסחר לעיין . 7

 .ליירות ערך בתל אביב בע"מ ההדרשים בהחיות הבורס במיות המוצעותהחזקות ציבור 
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  רישום למסחר של אגרות החוב (סדרה א') של החברה

, אגרות החוב (סדרה לעיל כאמור תוצאות המכרז פרסום החברה מתכבדת להודיע, כי בעקבות  . 8

") אשר סחרות ברצף מוסדי, יירשמו למסחר רגיל, בסמוך למועד אגרות החובא') של החברה ("

   חברה, וזאת בלוחות הזמים הבאים:תחילת המסחר במיות ה

  2017באוגוסט  16  יום המסחר האחרון באגרות החוב ברצף המוסדי

  2017באוגוסט  17  יום הפסקת המסחר באגרות החוב ברצף המוסדי:

יום מחיקת אגרות החוב מהרצף המוסדי, רישום אגרות החוב 

  :למסחר ופתיחת המסחר בהן במסחר הרגיל

  2017באוגוסט  20

) , 2017באוגוסט  20(קרי, החל מיום מור בתשקיף, עד מועד הרישום למסחר של אגרות החוב כא . 9

. החל ממועד הרישום למסחר של אגרות 4.95%של  שתית בשיעור אות ריביתשואגרות החוב 

. 4.45% בשיעור שתי של , הריבית שתשולם בגין תהא)2017באוגוסט  20(קרי, החל מיום  החוב

(מועד  2017במאי  18בגין התקופה שמיום  הראשוה שתשולם, יעור הריביתבהתאם לכך, ש

 היו שיעור(יום לפי מועד תשלום הריבית הראשון)  2018ביוי  29עד יום הקפת אגרות החוב) ו

  .4.57%והוא יהא  האמורים משוקלל של שי שיעורי הריבית

  

  . החברה מודה לציבור המשקיעים על היעותו להצעה

  

  וד רב,בכב  

   או.פי.סי ארגיה בע"מ  
  
  

  החברה מכ"ל, גיורא אלמוגיידי: -חתם על
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