קבוצת ברן בע"מ
(להלן" :החברה")
תשקיף מדף
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק מניות רגילות של החברה (להלן" :מניות החברה"),
אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן
יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי (להלן" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח  , 1968 -באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים
לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל
דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.
לגורמי הסיכון הבאים עשויה להיות השפעה גדולה על פעילותה של החברה ועל תוצאות פעילותה:
סיכוני מאקרו :האטה כלכלית במדינות שונות ברחבי העולם ,והיציבות בהן; שינויים בשער
החליפין של מטבעות מדינות הפעילות אל מול השקל בישראל; השקעות המגזר הפרטי במשק
הישראלי; הקטנת ההשקעה הממשלתית בתשתיות; משברים פיננסיים ו/או האטה כלכלית
במדינות בחו"ל בהן פועלת החברה; הרעה במצב הביטחוני והמדיני .סיכונים ענפיים :מתחרים
חדשים והרעה בתנאי התשלום וההסכמים בתחום התקשורת במגזר ברן אינטרנשיונל; פעילות
בתחומים ובמדינות אליהם נחשפת הקבוצה לראשונה; רגולציה מתגברת בתחומי תשתית
ומשאבי טבע בישראל .סיכונים מיוחדים לחברה :המשך קבלת קווי אשראי בנקאיים; חשיפה
מטבעית; הליכים משפטיים תלויים ועומדים; מעבר לפרוייקטים גדולי היקף ,הכוללים בתוכם
גם מרכיבי מימון; דחיה של פרוייקט הולכת מים .לפרטים נוספים ,לרבות פרטים אודות כלל
גורמי הסיכון אשר עלולה להיות להם השפעה על החברה ,ראו חלק ראשון ,פרק ד' ,סעיף 8.12
לדוח תקופתי של החברה לשנת  2016אשר פורסם ביום  30במרץ ( 2017אסמכתא מס'2017-01- :
 ,)034260המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן" :הדוח התקופתי לשנת .)"2016
החברה עונה להגדרות "תאגיד קטן" כפי שמופיעות בתיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידים) ,התש"ל ,1970 -מתווה ההקלות לתאגידים קטנים .לפרטים אודות ההקלות אותן
החברה אימצה ,ראו סעיף  6.3לתשקיף המדף.
בהתאם למידע שנמסר לחברה ,למועד תשקיף זה אין למר אלכסנדר נסיס ,באמצעות GRAPA
(" .B.Vנסיס") ו/או למר מאיר דור ,באמצעות מאיר דור אחזקות בע"מ ("דור") ,עסקים בתחום
פעילותה של החברה .לפיכך ,בין החברה לבין בעלי השליטה בה ,אין הסדרים לתיחום פעילות ולא
ניתנה לחברה התחייבות כאמור מטעם מי מהם בנוגע לעסקי החברה .לפרטים נוספים ,ראו פרק 8
לתשקיף המדף.
סימני אזהרה :למועד תשקיף זה מתקיים סימן אזהרה בדוח החברה סולו ,כהגדרתו בתקנה
(10ב)(14א)( )4לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,תש"ל( 1970 -בחברה במאוחד לא
מתקיימים סימני אזהרה) .לפרטים ראו סעיף 6.5ב .לדוח הדירקטוריון לתקופה המסתיימת ביום
.30.6.2017
עותק מתשקיף המדף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו
 www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
.www.tase.co.il.
תאריך התשקיף :ביום  22בנובמבר 2017
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פרק  - 1מבוא
 .1.1כללי
קבוצת ברן בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות
התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות").
 .1.1היתרים ואישורים
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות ,הדרושים על פי כל דין לפרסום
תשקיף מדף זה (להלן" :התשקיף") .תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 13א(א)
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ( 1968 -להלן" :חוק ניירות ערך") והצעת ניירות ערך על פיו,
תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו
או אישור למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך
המוצעים.
החברה קיבלה מהבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") אישור עקרוני,
המתייחס לרישומם למסחר של מניות החברה (להלן" :מניות החברה") ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה למימוש למניות
החברה ,כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה,
ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף
המדף במועד הרלוונטי (להלן" :ניירות הערך") ,שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף (להלן:
"האישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה ,או
למהימנותם ,או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה ,או על טיבם של ניירות
הערך הכלולים בתשקיף זה או על המחיר בו יוצעו באמצעות דוח הצעת מדף.
מתן האישור העקרוני של הבורסה בקשר לניירות הערך אשר יוצעו (ככל שיוצעו) על פי דוחות
הצעת מדף ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך האמורים ,והרישום למסחר
של ניירות הערך הכלולים בתשקיף זה ,יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות
הערך למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך
(הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו.1005-
אין במתן האישור העקרוני כאמור ,משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר ניירות
הערך הכלולים בתשקיף על פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר
על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת
הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף.

א 1-

 .1.3הון המניות
 .1.3.1להלן פרטים אודות הון החברה ,נכון למועד פרסום התשקיף:
כל מניות החברה הן מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת.

הון המניות
הרשום (ע.נ)

הון המניות
הרשום
(ש"ח)

50,000,000

50,000,000

הון המניות המונפק והנפרע
(ע.נ)

1

בלא דילול

בדילול מלא

10,140,185

20,045,945

 .1.3.1הרכב ההון העצמי של החברה ליום  30ביוני ( 1017באלפי ש"ח) הינו כדלקמן:
הון מניות

16,717

פרמיה על מניות

103,151

קרנות הון ואחרות

()31,381

יתרת רווח

()8,003

זכויות שאינן מקנות שליטה

1,451

סה"כ הון

80,934

 .1.4אגרות חוב שבמחזור
 .1.4.1להלן פרטים אודות אגרות החוב שבמחזור נכון ליום  30ביוני :1017
סדרה

ערך נקוב יתרת
בהנפקה
2
(ש"ח)

1

הערך
הנקוב

ערך

סכום

השווי

בדוחות
כספיים
(אלפי
ש"ח)

הריבית
שנצברה
(אלפי
ש"ח)

הבורסאי
(אלפי
ש"ח)

נכון למועד תשקיף זה ,בהון החברה קיימים  3,167,810כתבי אופציה (סדרה  )4הניתנים למימוש ל3,167,810 -

מניות רגילות של החברה;  75,000,000ש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה ב') המירות ל 6,000,000 -מניות רגילות של
החברה; וכן  569,191אופציות שניתן (יחדיו סה"כ) להמירן ל 636,811 -מניות רגילות של החברה .יצוין כי מתוך ההון
המונפק סך של  59,341מניות הינן מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה וכן סך של  46,597הינן מניות המוחזקות
על ידי חברה בת של החברה.
 2לרבות הרחבות סדרה שבוצעו.

א 1-

סדרה ב'

71,383 75,000,000 75,000,000

1,615

73,500

 .1.4.1לפרטים נוספים אודות אגרות החוב של החברה שבמחזור ,לרבות פרטים בהתאם
לתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל -1970
ראו באור  6לדוח הכספי ליום  30ביוני  1017אשר פורסם ביום  11באוגוסט 1017
(מס' אסמכתא ,)1017-01-073075 :ואשר המידע על -פיו מובא בתשקיף מדף זה על
דרך ההפניה.

א 3-

פרק  - 2הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף מניות רגילות של החברה (להלן:
"מניות החברה")  ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה,
כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או
לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי
הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי (להלן" :ניירות הערך").
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח  , 1968 -באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים
לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל
דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.

ב 1-

פרק  -3הון החברה
 1.1הון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון לתאריך התשקיף
ההון הרשום של החברה ,נכון לתאריך התשקיף ,הינו  50,000,000ש"ח המחולק ל-
 50,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת .ההון המונפק והנפרע של החברה ,נכון
לתאריך התשקיף ,הינו  10,140,185ש"ח המחולק ל 10,140,185 -מניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ..
 1.3התפתחויות בהון החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף
 1.3.1התפתחות בהון הרשום
בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה
למעט הגדלת ההון הרשום שאושרה באסיפת בעלי המניות של החברה ביום 7.9.3017
ב 10,000,000 -ש"ח כך שנכון למועד התשקיף ההון הרשום הינו כמפורט בסעיף 1.1
לעיל.
 1.3.3התפתחות בהון המונפק
בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהון המונפק של החברה
למעט כמפורט להלן:
פעולה

יתרת

תמורה שהתקבלה שינוי בהון המונפק יתרת הון מונפק 1
ש"ח ע"נ
 1ש"ח ע"נ
(אלפי ש"ח)
-

ליום- :

8,696,717

1.1.3014
 -13.1.3014מימוש 35
לא
אופציות
רשומות

1,350

8,697,967

 -10.6.3014מימוש 435
לא
אופציות
רשומות

31,350

8,719,317

1,350

8,730,467

-11.11.3014

35

מימוש אופציות
לא רשומות
 -1.3.3015מימוש 50
לא
אופציות
רשומות

3,500

8,733,967

 -1.3.3015מימוש -
לא
אופציות
רשומות

33

8,733,989

 -37.1.3016הנפקת 7,786

1,416,400

10,119,189
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זכויות
 -4.4.3017מימוש 8
אופציה
כתבי
(סדרה )4

796

10,140,185

סה"כ הון מונפק -
למועד התשקיף

-

10,140,185

 1.1בעלי עניין המחזיקים בניירות הערך של החברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות החזקות בעלי העניין בניירות
הערך של החברה ,במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר ( )13חודשים,
ראו דוחות מיידיים של החברה בדבר החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 1
באוקטובר ( 3017אסמכתא מס' 1)3017-01-087191 :ומיום  10באוקטובר ( 3016אסמכתא
מס' ,)3016-01-063743 :בהתאמה ,המובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה.
החברה רואה באמורים להלן כבעלי השליטה בה:
נכון למועד התשקיף ,החברה רואה בכל אחד מהבאים בעל שליטה בה ,וזאת לאור היותם צד
להסכם בעלי המניות מחודש אוקטובר ( 3011כמפורט בסעיף  1.4להלן) :חברת GARAPA
"( B.Vגארפה") ,הנמצאת בשליטתו של מר אלכסנדר נסיס ,ומר מאיר דור באמצעות מאיר
דור אחזקות בע"מ ("דור") .נכון למועד התשקיף מחזיקים בעלי השליטה בכ 48.76%-מההון
בחברה ובכ 48.99% -מזכויות ההצבעה בה (ובדילול מלא כ 13.35% -וכ ,13.11% -בהתאמה).
 1.4הסכמים בנוגע למניות החברה
בהתאם להצעת רכש של בעלי השליטה בחברה  -דור ו( GARAPA -להלן ביחד" :הצדדים")
(ראו דיווח מיידי מיום  1.10.3011אסמכתא  ,)3011-01-154300ביום  1.10.3011נכנס לתוקף
הסכם הצדדים ,המסדיר את שיתוף הפעולה ביניהם ביחס להחזקותיהם בניירות הערך של
החברה (להלן בסעיף זה" :הסכם בעלי המניות" או "ההסכם") .הסכם בעלי המניות כולל ,בין
היתר ,את ההוראות הבאות:
א .הוראות הנוגעות למינוי דירקטורים  GARAPA -זכאית להמליץ על מינוי שלושה
דירקטורים ודור זכאי להמליץ על מינוי ארבעה דירקטורים (לרבות כהונתו של דור כיו"ר
החברה); ימונו לחברה בין שניים לשלושה דירקטורים חיצוניים  -כל אחד מהצדדים
זכאי להמליץ על מינוי דירקטור חיצוני אחד והדירקטור החיצוני השלישי ,אם יהיה,
ימונה על פי המלצה משותפת של הצדדים; לאחר החתימה על ההסכם ובהתאם לדרישת
אחד הצדדים ,תכונס אסיפה למינוי דירקטורים.
ב .אופן ההצבעה באסיפות כלליות  -הצדדים יצביעו פה אחד בכל נושא ,שאינו עסקה עם
בעל שליטה או מינוי דירקטורים כמתואר לעיל .אם הצדדים לא הגיעו להסכמה טרם
ההצבעה ,הם יצביעו נגד ההחלטה.

 1לפרטים בדבר שינויים בהחזקות דור בכתבי אופציה (סדרה  )4ראו דוח מיידי מיום 35.10.3017
(אסמכתא )3017-01-091881 :וכן לפרטים בדבר שינויים בהחזקות גראפה בכתבי אופציה (סדרה  )4ראו
דוח מיידי מתקן מיום ( 14.11.3017אסמכתא.)3017-01-099889 :
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ג .הוראות הדדיות בדבר זכות סירוב ראשון  -צד להסכם ,אשר ירצה למכור החזקותיו
יציען ראשית לצד האחר להסכם ,למעט מקרים חריגים שהותרו בהסכם)1( :
מכירת/העברת מניות לקרוב ו/או לחברה בת ,כהגדרתם בחוק החברות ,תשנ"ט,1999-
ובתנאי שהחברה הבת מוחזקת בלפחות  75%על ידי המוכר/מעביר (להלן בסעיף זה:
"נעבר מורשה") ובתנאי שהנעבר המורשה יקבל עליו את הוראות ההסכם; ( )3כל צד,
יחד עם הנעברים המורשים שלו ,רשאי להעביר/למכור מניות ,ובתנאי שסך כמות המניות
המועברת/הנמכרת בתקופה של שלושה חודשים רצופים אינה עולה על  5%מסך הון
המניות המונפק של החברה.
ד .הוראות בדבר סיום הסכם  -כשאחד הצדדים יוכרז פושט רגל או בית המשפט יורה על
פירוקו ,אם אחד הצדדים יחזיק פחות מ 800,000 -מניות של החברה ,אם הצדדים יחדיו
יחזיקו פחות מ 35% -מההון המונפק של החברה ,או אם דור יסיים את תפקידו כיו"ר
דירקטוריון החברה ו GARAPA -לא תאשר את מחליפו.
 1.5ניירות הערך המירים למניות החברה
1.5.1

כתבי אופציה לעובדים ונושאי משרה
נכון למועד התשקיף ,ישנן  569,191אופציות (לא סחירות) אשר הוענקו לעובדים ונושאי
משרה במסגרת תכניות אופציות לעובדים ,לדירקטורים ולנותני שירותים לחברה.
לפרטים נוספים ראו באור  36בדוחות הכספים לשנת  3016בחלק השלישי לדוח התקופתי
לשנת .3016

1.5.3

כתבי אופציה (סדרה )4
נכון למועד התשקיף ,ישנם  1,367,830כתבי אופציה (סדרה  )4הניתנים למימוש ל-
 1,367,830מניות רגילות של החברה .כתבי אופציה (סדרה  )4הונפקו במסגרת הנפקת
זכויות במסגרת תשקיף החברה הנושא תאריך של  39בפברואר  .3016לפרטים נוספים
ראו באור  34בדוחות הכספים לשנת  3016בחלק השלישי לדוח התקופתי לשנת .3016

1.5.1

אגרות חוב להמרה (סדרה ב')
נכון למועד התשקיף ,ישנם  75,000,000ש"ח ע"נ אגרות חוב (סדרה ב') המירות ל-
 6,000,000מניות רגילות של החברה .אגרות החוב הונפקו במסגרת תשקיף החברה הנושא
תאריך של  39בפברואר  .3016לפרטים נוספים ראו באור  17בדוחות הכספים לשנת 3016
בחלק השלישי לדוח התקופתי לשנת  3016ובאור  6לדוחות הכספיים ליום  10ביוני .3017

 1.6שער הבורסה של מניות החברה
להלן נתונים אודות שערי הנעילה ,הגבוהים והנמוכים (באגורות) של מניית החברה מיום 1
בינואר  3015ועד ליום  14בנובמבר  ,3017סמוך למועד פרסום התשקיף:
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שנה

שער נעילה הגבוה

שער נעילה הנמוך

3015

השער
1996.75

תאריך
19.1.3015

השער
799.68

תאריך
8.10.3015

3016

930.61

10.3.3016

655

33.11.3016

3017

1110

10.1.3017

679.1

1.1.3017

ביום  14בנובמבר  ,3017בסמוך למועד פרסום התשקיף ,שער הנעילה בבורסה של מניית
החברה עמד על  784.6אגורות.
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פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה
 1.1הזכויות הנלוות למניות החברה
לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ,ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה
("תקנון החברה") ,כפי שפורסם בדיווח מיידי על ידי החברה ביום  7בספטמבר 2017
(אסמכתא מס' ,)2017-01-080113 :שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.
 1.2הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות
להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות
המצוינים בתקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה),
התשכ"ט ,1969-ככל ונקבעו הסדרים כאמור:
 1.2.1שינוי בתקנון
אלא אם נאמר במפורש אחרת בתקנון ,כל הוראה בתקנון ניתנת לשינוי בהחלטה ברוב
רגיל באסיפה כללית של בעלי המניות החברה ,שהינה החלטה שהתקבלה באסיפה
כללית של בעלי המניות בחברה ברוב של למעלה מ 50% -מקולות המשתתפים
בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד (ללא קולות הנמנעים).
 1.2.2מינוי דירקטורים
האסיפה השנתית של בעלי המניות תמנה את הדירקטוריון.
 1.2.3מנין חוקי באסיפה הכללית ויושב ראש האסיפה
אין לפתוח בדיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחתה.
למעט מקרים בהם מותנה אחרת בתקנון או בחוק ,יתהווה מנין חוקי בשעה שיהיו
נוכחים ,בעצמם או על ידי באי כוח או באופן אחר שהחוק מאפשר ,לפחות שני בעלי
מניות רגילות המחזיקים או המייצגים ביחד לפחות  25%מכלל קולות ההצבעה
שבחברה.
במניין כלל קולות ההצבעה בחברה לא יימנו קולות ההצבעה של מניות שהפכו למניות
רדומות ,וכל זמן היותן מניות רדומות (על פי סעיף  308לחוק) ,וקולות הצבעה של
מניות שנרכשו על ידי חברת בת או חברה בשליטה של החברה ,אם נרכשו כאמור
לאחר תחילת חוק החברות ,וכל עוד המניות הינן בבעלות החברה הבת או החברה
בשליטה של החברה (לפי סעיף (309ב) וסעיף  369לחוק).
יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה או דירקטור אחר שמונה לכך על ידי יושב
ראש הדירקטוריון יפתח כל אסיפה כללית וישב ראש בכל אסיפה כללית של החברה.
אם אין יושב ראש או לא יהיה נוכח אחרי עבור  15דקות מן השעה הקבועה לאסיפה,
או לא ירצה לשבת ראש באסיפה ,יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם
שיהיה יושב ראש.
 1.2.1קבלת החלטות בדירקטוריון
לכל דירקטור יהיה קול אחד והחלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות .ליושב ראש
הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף במקרה של קולות שקולים.
 1.2.5תקופת כהונה
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הדירקטורים הנבחרים יכנסו לתפקידם במועד בו הם ייבחרו ,אלא אם ייקבע אחרת.
הדירקטורים שנבחרו יכהנו במשרתם ,כל עוד לא הוחלפו או שכהונתם הופסקה על פי
הוראות התקנון ,עד תום האסיפה השנתית הבאה.
 1.2.6פטור
החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה כתבי פטור ,בנוסח אשר יאושר על ידי
האסיפה הכללית מעת לעת.
 1.2.7חלוקת דיבידנד
החלטה על חלוקה תתקבל על ידי דירקטוריון החברה.
 1.2.8מיזוג
אישור מיזוג של החברה יעשה בהחלטה של האסיפה הכללית אשר נתקבלה ברוב רגיל.

תיאור הוראות תקנון החברה בנושאים המנויים בסעיפים  4.2.1עד  4.2.8לעיל ,הינו תיאור
תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח
המלא של תקנון החברה .יובהר ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה
להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה
מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.
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פרק  – 5תמורת ההנפקה
 5.5תמורת ההנפקה
במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך לא תהיה כל תמורה
מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.
 5.5ייעוד התמורה
במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה על פי דוחות הצעת מדף ,התמורה
שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות ,כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת .היה
וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה היא תפורט
בדוח הצעת המדף .כמו כן ,במסגרת דוח הצעת המדף ,תודיע החברה כיצד בכוונתה להשקיע
את תמורת ההנפקה ,בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה כאמור.
 5.5סכום מינימאלי
החברה אינה מציעה ניירות ערך במסגרת תשקיף מדף זה ולפיכך לא נקבע סכום מינימאלי
להנפקה .ככל והחברה תנפיק ניירות ערך מכח תשקיף מדף זה באמצעות דוח הצעת מדף,
תפרט החברה את הסכום המינימאלי אותו יש להשיג בהנפקה (ככל וייקבע).
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פרק  - 6פרטים על החברה ופעילותה
 6.6תיאור עסקי התאגיד
בהתאם לתקנה (44א )1ולתקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה
וצורה) ,התשכ"ט , 1969-פרק תיאור עסקי התאגיד ,נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לפרק
א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2016אשר פורסם ביום  30במרץ ( 2017אסמכתא מס':
( )2017-01-034260להלן ביחד" :הדוח התקופתי של החברה לשנת .)"2066
להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד ובכל עניין
אחר שיש לתארו בדוח התקופתי מיום פרסום הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת
 2017של החברה אשר פורסם ביום  22באוגוסט ( 2017אסמכתא מס')2017-01-073075 :
הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה (להלן" :הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת
 )"2067ועד ליום פרסום התשקיף :
 .1ביום  31.8.2017דיווחה החברה אודות סיום כהונתו של מנכ"ל החברה מר גיורא גוטמן
ביום  ,14.10.2017בעקבות הודעתו מיום  ,27.8.2017ועל מינויו של מר זייד שרון חנן
כמנכ"ל החברה החל מיום  .15.10.2017לפרטים ראו דיווחים מיום 31.8.2017
(אסמכתאות 2017-01-077020 :ו )2017-01-077035 -וכן מיום  15באוקטובר 2017
(אסמכתא.)2017-01-089449 :
ביום  5בנובמבר  2017פרסמה החברה זימון לאסיפת בעלי מניות של החברה שאשר סדר
יומה אישור תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה מר זייד שרון חנן .בנוסף ,על סדר יומה של
האסיפה כאמור :אישור המשך תנאי העסקה של מר מאיר דור ,יו"ר הדירקטוריון ובעל
שליטה בחברה; מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת  2017וקביעת שכרו; מינוי
הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים וכן דיון בדוחות הכספים ודוח
דירקטוריון של החברה לשנת  .2016לפרטים ראו דוח מיידי מיום  5בנובמבר 2017
(אסמכתא.)2017-01-096805 :
 .2ביום  7.9.2017אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כדלקמן:
 2.1הגדלת הון המניות של החברה כך שיעמוד לאחר הגדלה על סך של 50,000,000
ש"ח מחולק ל 50,000,000 -מניות.
 2.2לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית כאמור.
 2.3מינוי ה"ה אהרן ליכטנשטיין ושי שכנאי חרמש כדירקטורים חיצוניים בחברה
החל מיום  10.09.2017חלף ה"ה צבי ליבר ואסתר לוצאטו אשר סיימו  9שנות
כהונה.
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום ( 7.9.2017אסמכתא2017-01- :
.)079702
 .3ביום  8בנובמבר  2017דיווחה החברה אודות קבלה של חברה בת של החברה של תשלום
ראשון בסך  1,300,000ש"ח המהווה אישור בפועל של לקוח למימוש הסכם לביצוע
עבודות תכנון של קדם פרויקט .חברת הבת תהיה זכאית לתמורה של כ 7 -מיליון ש"ח
עבור ביצוע קדם הפרויקט .לפרטים ראו דוח מיידי מיום  8בנובמבר ( 2017אסמכתא:
.)2017-01-097738
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 6.2דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה והדוחות הכספיים לשנה שהסתיימה ביום 36
בדצמבר  2066ולרבעון השני לשנת  2067שהסתיים ביום  30ביוני 2067
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2016ראו חלק שני וחלק שלישי ,בהתאמה ,לדוח התקופתי של החברה
לשנת  ,2016הנכלל בפרק זה על דרך ההפניה.
לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ולדוח הכספי לתקופה שהסתיימה ביום  30ביוני
 ,2017ראו הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת  ,2017הנכלל בפרק זה על דרך
ההפניה.
 6.3ביום  22בינואר  2014אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההקלות לתאגידים קטנים
במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970-להלן:
"התקנות" ו" -התיקון לתקנות" ,בהתאמה) .בהתאם להודעת מחלקת התאגידים של רשות
ניירות ערך מיום  27בינואר  ,2014החברה הודיעה כי היא עונה להגדרות "תאגיד קטן" כפי
שמופיעות בתיקון לתקנות ,וכי דירקטוריון החברה אימץ ביום  26בפברואר  2014את כל
ההקלות הנכללות בתיקון לתקנות ,כפי שפורטו בתיקון לתקנות ,ככל שהן (או שיהיו)
רלבנטיות לחברה ,קרי:
( ) 1ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה
הפנימית; ( )2העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל )3( ;20% -העלאת סף
הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל ; 40% -ו )4( -פטור מיישום
הוראות התוספת השנייה בתקנות (פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם" ,דוח
גלאי") .לפרטים ראו דוח מיידי של החברה מיום  26בפברואר ( 2016אסמכתא2014-01- :
 )000444הנכלל כאן על דרך ההפניה.
 6.6פרטים בדבר חברות בנות וחברות קשורות מהותיות לפעילות החברה
6.4.1

לפרטים אודות השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון
ליום  31בדצמבר  ,2016ראו ביאור  11לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום
 31בדצמבר ( 2016חלק שלישי) ,וכן תקנה  11לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה
לשנת .2016

6.4.2

לפרטים אודות השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה נכון
ליום  31בדצמבר  ,2015ראו תקנה  11לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2015
שפורסם ביום  30במרץ ( 2016אסמכתא מס' )2016-01-020304 :המובא בתשקיף זה
על דרך של הפניה (להלן" :הדוח התקופתי של החברה לשנת .)"2065

6.4.3

6.4.4

לשינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות של החברה במהלך
החציון הראשון לשנת  ,2017ראה ביאור  7לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
ליום  30ביוני .2017
לפרטים אודות רווחי חברות בנות מהותיות והכנסות החברה מהן בשנת  ,2016ראו
תקנה  13לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2016
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6.4.5

לפרטים אודות רווחי חברות בנות מהותיות והכנסות החברה מהן בשנת  ,2015ראו
ראה תקנה  13לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת .2015

 6.5מחזיקים בתאגידים מוחזקים ,חברות בנות וקשורות עיקריות של החברה
למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,להלן שמות המחזיקים ב 25%-ומעלה מהון המניות המונפק
או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בתאגידים מוחזקים או בחברות בנות או
קשורות עיקריות של החברה וכן שיעור ההחזקה שלהם כאמור ,נכון למועד התשקיף:
שם החברה /התאגיד

הגורם המחזיק

אחוז ההחזקה
בהצבעה
בהון

הערות

חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
א.ר .א.ד.י.ר הקמות בע"מ

דוד אנגל

50%

50%

אם.בי.סי פרוג'קטס
דיוולופמנט בע"מ (*)

מרחב מ .נ.פ בע"מ

50%

50%

חברות מוחזקות על ידי החברה שלא במישרין
Lakeshore Bathurst Inc.

Malibu
investments Inc.

45%

45%

Malibu at HarbourFront
Inc.

Malibu
investments Inc.

45%

45%

חברות מוחזקות על ידי ברן ישראל בע"מ ו/או חברות בנות שלה
מייסנר  -ברן בע"מ (*)

B.M.D Proiectare Si
)*( Infrastructura S.R.L

IPIP International
S.R.L.

46.50%

50%

מליבו בע "מ

33.3%

0

החברות
השותפות נתנו
ייפוי כח מלא
לברן

א.דורי בע"מ

33.3%

0

החברות
השותפות נתנו
ייפוי כח מלא
לברן

IPIP S.A

25%

25%

M+W Zander
Facility
Engineering
GmbH

חברות מוחזקות על ידי ברן אינטרנשיו נ ל בע"מ ו/או חברות בנות שלה
Baran Projects South
Africa(pty) Ltd

IVY Group
Proprietary
Limited

(*) החברה לא פעילה.
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30%

30%

פרק  - 7ניהול החברה
 7.7דירקטוריון החברה
למועד התשקיף הדירקטורים המכהנים בחברה הינם :מאיר דור (יו"ר) ,אהוד ריגר ,מיוחס
גיורא שלמה ,יצחק שיסגל ,נילי מירסקי והדירקטורים החיצוניים :אהרן ליכטנשטיין ,שי
שכנאי חרמש .לפרטים אודות הדירקטורים :מאיר דור (יו"ר) ,אהוד ריגר ,מיוחס גיורא
שלמה ,יצחק שיסגל -ראו תקנה  26בחלק הרביעי לדוח התקופתי של החברה לשנת .2016
לפרטים אודות הדירקטורית נילי מירסקי ראו דוח מיידי מיום ( 5.11.2017אסמכתא2017- :
.)096805 -01
לפרטים אודות הדירקטורים החיצוניים :אהרן ליכטנשטיין ,שי שכנאי חרמש ראו דוח מיידי
מיום  27.07.2017על כינוס אסיפה כללית מיוחדת (אסמכתא ,)2017-01-077853 :הדיווחים
מיום ( 07.09.2017אסמכתאות 2017-01-079735 :ו )2017-01-079741 -על מינויים ,ודיווח
מצבת נושאי משרה בכירה מיום ( 10.09.2017אסמכתא. )2017-01-080113 :
 7.7נושאי משרה בכירה בחברה (שאינם דירקטורים)
לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה (שאינם דירקטורים) בסמוך למועד התשקיף ,ראו
תקנה 26א בחלק הרביעי לדוח התקופתי של החברה לשנת .2016
ביום  14.10.2017חדל מנכ"ל החברה ,מר גוטמן גיורא ,לכהן בתפקידו.
ביום  15.10.2017החל מר זייד שרון חנן לכהן כמנכ"ל החברה .לפרטים אודותיו ראו דוח
מיידי מיום ( 31.8.2017אסמכתא )2017-01-077035 :וכן דוח מיידי לעניין זימון אסיפת בעלי
מניות שעל סדר יומה ,בין היתר ,אישור תנאי העסקתו מיום  5בנובמבר ( 2017אסמכתא:
.)2017-01-096805
 7.7הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ,כהונה ומילוי מקום של דירקטורים
להוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים ,דרכי
מינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של
הדירקטוריון והסמכויות שניתן להן ,ראו פרק  4לתשקיף זה לעיל וכן תקנון ההתאגדות של
החברה הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 7.7מורשי חתימה עצמאיים של החברה
בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
 7.7רואה החשבון המבקר של החברה
ליאון אורליצקי ושות' ,דרך בן גוריון  ,1מגדלי ב.ס.ר ,2 .בני ברק.
 7.7משרדה הרשום של החברה
עומרים  ,8עומר.
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פרק  - 8בעלי עניין בחברה
 8.8תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
1.1.1

תגמולים שניתנו בשנת 2015
לפרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה ,לכל אחד מנושאי
המשרה הבכירה הנמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה
הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה ,שכיהנו בה בשנת  2015וכן לבעלי העניין
בחברה ,הכל בקשר עם כהונתם בחברה בשנת  ,2015ראו תקנה  21לחלק הרביעי
לדוח התקופתי של החברה לשנת .2015

1.1.2

תגמולים שניתנו בשנת 2016
לפרטים אודות התגמולים ששילמה והתחייבה לשלם החברה ,לכל אחד מנושאי
המשרה הבכירה הנמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה
הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה ,שכיהנו בה בשנת  2016וכן לבעלי העניין
בחברה ,הכל בקשר עם כהונתם בחברה בשנת  ,2016ראו תקנה  21לחלק הרביעי
לדוח התקופתי של החברה לשנת .2016

1.1.8

תגמולים שניתנו לאחר שנת  2016ועד ליום  80ביוני 2017
תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני 2087

פרטי מקבל התגמולים

תגמולים בעבור שירותים– במונחי עלות לחברה

שם

תפקיד

היקף
משרה
%

שיעור
אחזקה
בהון
החברה
המונפק
%

מאיר דור

מענק
שכר

תשלום
מבוסס
מניות

תגמולים* אחרים
סה"כ

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

באלפי ש"ח

יו"ר
הדירקטוריון

100

20.11

627

-

-

-

-

-

-

-

-

-

627

גיורא גוטמן
()1

מנכ"ל החברה
ומנכ"ל ברן
ישראל

100

-

694

-

4

-

-

-

-

-

-

-

691

יצחק
פרידמן ()2

מנהל חטיבת
בינוי והקמה
ושירותי
הנדסה

100

0.51

269

278

2

-

-

-

-

-

-

-

544

ששון שילה

סמנכ"ל בכיר
כספים

100

0.44

425

-

82

-

-

-

-

-

-

-

457

חיים
עשהאל

יועץ משפטי

-

427

100

429

2

( )1מר גיורא גוטמן חדל לכהן כמנכ"ל החברה ומנכ"ל ברן ישראל ב 14 -באוקטובר .2017
( )2מר יצחק פרידמן חדל לכהן כמנהל חטיבת בינוי והקמה ושירותי הנדסה ב 1 -באפריל
.2017
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 8.2עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין בהן
 1.2.1לפרטים אודות בעלי השליטה בחברה ,ראו סעיף  8.8לפרק  8לתשקיף לעיל.
 1.2.2לפרטים אודות עסקאות עם בעלי שליטה או שלבעלי השליטה יש עניין בהן ,אשר
החברה התקשרה בהן בשנת  2016או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף ,ראו באור 89
לדוחות הכספיים בדוח התקופתי לשנת .2016
יצוין כי ביום  ,24.05.2017אישרו ועדת הביקורת-תגמול ודירקטוריון החברה ,את
בקשת בעל שליטה  -מר מאיר דור המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,להפחתת שכרו
בסכום השווה  ,לשיעור  15%מעלות השכר לתקופה בת  1חודשים החל מחודש מאי
 2017ועד סוף חודש דצמבר  2017על מנת לסייע לחברה בצמצום הוצאותיה .לפרטים
נוספים ראו דוח מיידי מיום ( 24.5.2017אסמכתא )2017-01-058111 :הנכלל כאן על
דרך ההפניה.
 1.2.8פרטים בדבר אישור עסקאות זניחות ועסקאות שאינ ן חריגות
החברה אישרה נוהל עסקאות זניחות ואמות מידה המפורטים בסעיף  16.8לחלק שני
של הדוח התקופתי לתקופה שהסתיימה ביום  81.12.2014שפורסם ביום 81.8.2015
(אסמכתא"( )2015-01-067726 :להלן" :נוהל עסקאות בעלי עניין").
במהלך שנת  2017ועד למועד התשקיף ,החברה אישרה כ 15-עסקאות זניחות שנערכו
בין  - )"ICM"( Investment Construction Management LLCאשר בשליטתה
המלאה (באמצעות חברת הבת באחזקה מלאה-ברן ישראל בע"מ) לבין תאגידים
שלמר אלכסנדר נסיס-בעל שליטה בחברת  Garapa B.Vשהינה בעלת שליטה בחברה
 יש בהן ענין אישי.לפרטים נוספים בדבר עסקאות זניחות ועסקאות שאינן חריגות ראו באור 89א
לדוחות הכספיים בדוח התקופתי לשנת .2016
בנוסף ,במסגרת נוהל עסקאות בעלי עניין ,אישר דירקטוריון החברה את המלצת ועדת
הביקורת לקבוע מדרג נוסף ,כך שעסקה שאינה חריגה אך אינה זניחה ,שסכומה עד 8
מיליון דולר  -תאושר על ידי ועדת הביקורת בלבד ללא צורך באישור הדירקטוריון
ובדיווח מיידי  -למעט אם נדרש אחרת על פי דין .במהלך שנת  2017ועד למועד
התשקיף ,החברה אישרה שתי עסקאות מסוג זה בין  ICMלבין תאגידים שלמר
אלכסנדר נסיס יש בהן ענין אישי.
 1.2.4פרטים בדבר אישור עסקאות מסגרת
ביום  17.09.2015אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות של
חברת  ICMבעסקאות מסגרת ואמות מידה לאישורן על ידי הנהלת החברה .לפרטים
ראו דיווח מיידי משלים מיום ( 1.9.2015אסמכתא )2015-01-117041 :ודיווח מיידי
מיום ( 1.9.2015אסמכתא.)2015-01-121467 :
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במהלך שנת  2017ועד למועד התשקיף ,בוצעו עסקאות העומדות בתנאי עסקאות
המסגרת ואושרו ככאלו על ידי הנהלת החברה.
לפרטים בדבר הליך אישור עסקאות תחת עסקאות מסגרת ,ראו באור 89ב (סעיף )17
לדוחות הכספיים בדוח התקופתי לשנת .2016
 1.2.5למעט עסקאות כאמור בסעיף  1.2.2לעיל ועד מועד התשקיף ,לא התקשרה החברה
ו/או חברות בשליטתה בעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין בהן.
 8.3החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה
לפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של החברה ו/או
בחברות בנות ו/או בחברות קשורות ,נכון לתאריך התשקיף ונכון למועד שקדם ב 12 -חודשים
לתאריך התשקיף ,ראו סעיף  8.8לפרק  8לתשקיף זה לעיל.
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פרק  - 9דוחות כספיים
 9.9הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה:
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.9

1.1.9

1.1.6

1.1.7

בהתאם לתקנה 60ב ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף-
מבנה וצורה) ,התשכ"ט( 1161-להלן" :תקנות פרטי תשקיף") ,החברה מפנה לדוחות
הכספיים ליום  31בדצמבר  2016של החברה ,לרבות הדוח הכספי הנפרד של החברה
לאותו מועד ,אשר צורפו לדוח התקופתי של החברה לשנת ( 2016להלן" :הדוחות
הכספיים של החברה לשנת  )"2096ולדוחות הכספיים ליום  30ביוני  2017של
החברה אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת ( 2017להלן" :הדוח
הכספי של החברה לרבעון השני לשנת  .)"2097המידע הכלול בדוחות הכספיים של
החברה לשנת  2016ובדוח הכספים של החברה לרבעון השני לשנת  ,2017נכלל
בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
בהתאם לתקנה 60ד לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 1ג לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ( 1170 -להלן" :תקנות הדוחות") ,החברה
מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר ( 2016להלן" :הדוח
הכספי הנפרד ליום  39בדצמבר  .)"2096המידע הכלול בדוח הכספי הנפרד ליום 31
בדצמבר  ,2016מובא כאן על דרך ההפניה.
בהתאם לתקנה 60ד לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 38ד לתקנות הדוחות,
החברה מפנה לדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  30ביוני ( 2017להלן:
"הדוח הכספי הנפרד ליום  30ביוני  .)"2097המידע הכלול בדוח הכספי הנפרד ליום
 30ביוני  ,2017מובא כאן על דרך ההפניה.
בהתאם לתקנה 1ד לתקנות הדוחות ,החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של
התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים ,לפי מועדי פירעון ליום  31בדצמבר
 ,2016כפי שפורסם ביום  30במרץ ( 2017אסמכתא מס'.)2017-01-039260 :
בהתאם לתקנה 38ה לתקנות הדוחות ,החברה מפנה לדוח מצבת ההתחייבויות של
התאגיד והחברות המאוחדות בדוחותיו הכספיים ,לפי מועדי פירעון ליום  30ביוני
 ,2017כפי שפורסם ביום  22באוגוסט ( 2017אסמכתא מס'.)2017-01-073079 :
בהתאם לתקנה 60ה לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 1ב לתקנות הדוחות,
החברה מפנה ל דוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל
הגילוי בחברה לשנת  ,2016לרבות להצהרות מנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה,
אשר צורפו לדוח התקופתי לשנת .2016
בהתאם לתקנה 60ה לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה 38ג לתקנות הדוחות,
החברה מפנה לדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
ועל הגילוי בחברה לרבעון השני של שנת  ,2017לרבות להצהרות מנכ"ל וסמנכ"ל
הכספים של החברה ,אשר צורפו לדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני לשנת .2017
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 1.2מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה בהתאם לתקנה (62א )1לתקנות
פרטי תשקיף ,שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף ,לרבות
בדרך של הפניה ,את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוח הביקורת והסקירה לפי העניין,
לדוח הכספי של החברה לשנת  2016ולדוח הכספי של החברה לרבעון השני לשנת .2017
מכתב הסכמה של רואי חשבון
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 20בנובמבר 2017
לכבוד
הדירקטוריון של
קבוצת ברן בע"מ
א.ג.נ.,
הנדון :תשקיף מדף של קבוצת ברן בע"מ ("החברה") המיועד להתפרסם בחודש
נובמבר 2017

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף המדף שבנדון של
הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  30במרץ  2017על הדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ליום  31בדצמבר  2016ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
 .2דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  30במרץ  2017על הדוח הכספי הנפרד של
החברה בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל1970-
ליום  31בדצמבר  2016ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
 .3דוח סקירה מיום  22באוגוסט  2017על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
ביוני  2017ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .4דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  22באוגוסט  2017על תמצית המידע הכספי
הביניים הנפרד של החברה ליום  30ביוני  2017ולתקופות של שישה ושלושה חודשים
שהסתיימו באותו תאריך לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל – .1970
בכבוד רב,
ליאון ,אורליצקי ושות'
רואי חשבון

A member firm of
Moore Stephens International
Limited - members in
principal cities throughout
the world

____________________________________________________________________________
דרך בן גוריון  , 1מגדלי ב.ס.ר ,2.בני ברק  51201טל' 03-6155155 :פקס' E mail: master@lionorl.co.il www.lionorl.co.il 03-6155150
www.lionorl.co.ilmaster@lionorl.co.il 1 Ben Gurion Rd. B.S.R Tower 2 Bney Brak 51201 Israel Tel: 972-3-6155155, Fax: 972-3-6155150 E Mail:
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 1.3בהתאם לתקנה  60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף מצורף לתשקיף זה דוח אירועים ,כהגדרתו
בתקנה 96א לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות
הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30ביוני , 2017 ,קרי :מיום  22באוגוסט  2017ועד
למועד הסמוך לפרסום תשקיף מדף זה.
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דוח אירועים
בתקופה לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  30ביוני 2017 ,קרי:
מיום  22באוגוסט  ,2017ועד סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה ,לא אירעו אירועים מהותיים
כמשמעותם בסעיף 96א לתקנות פרטי התשקיף ובהתאם לתקנה  60ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף,
למעט כמפורט להלן:
 .1ביום  ,31.8.2017דיווחה החברה אודות סיום כהונתו של מנכ"ל החברה מר גיורא גוטמן
ביום  ,19.10.2017בעקבות הודעתו מיום  ,27.8.2017ועל מינויו של מר זייד שרון חנן
כמנכ"ל החברה החל מיום  .19.10.2017לפרטים ראו דיווחים מיום 31.8.2017
(אסמכתאות 2017-01-077020 :ו )2017-01-077039 -וכן מיום  19באוקטובר 2017
(אסמכתא.)2017-01-081991 :
ביום  9בנובמבר  2017פרסמה החברה זימון לאסיפת בעלי מניות של החברה -אשר סדר
יומה אישור תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה מר זייד שרון חנן .בנוסף ,על סדר יומה של
האסיפה כאמור :אישור המשך תנאי העסקה של מר מאיר דור ,יו"ר הדירקטוריון ובעל
שליטה בחברה; מינוי משרד רואה החשבון המבקר לשנת  2017וקביעת שכרו; מינוי
הדירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים וכן דיון בדוחות הכספים ודוח
דירקטוריון של החברה לשנת  .2016לפרטים ראו דוח מיידי מיום  9בנובמבר 2017
(אסמכתא.)2017-01-016809 :
 .2ביום  7.1.2017אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה כדלקמן:
 2.1הגדלת הון המניות של החברה כך שיעמוד לאחר הגדלה על סך של 90,000,000
ש"ח מחולק ל 90,000,000 -מניות.
 2.2לאשר את מדיניות התגמול המעודכנת של החברה ,לתקופה של  3שנים החל
ממועד אישור האסיפה הכללית כאמור.
 2.3מינוי ה"ה אהרן ליכטנשטיין ושי שכנאי חרמש כדירקטורים חיצוניים בחברה
החל מיום  10.01.2017חלף ה"ה צבי ליבר ואסתר לוצאטו אשר סיימו  1שנות
כהונה.
לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום ( 7.1.2017אסמכתא2017-01- :
.)071702
 .3ביום  8בנובמבר  2017דיווחה החברה כי חברה בת של החברה קיבלה תשלום ראשון בסך
 1,300,000ש"ח המהווה אישור בפועל של לקוח למימוש הסכם לביצוע עבודות תכנון של
קדם פרויקט .חברת הבת תהיה זכאית לתמורה של כ 7 -מיליון ש"ח עבור ביצוע קדם
הפרויקט .לפרטים ראו דוח מיידי מיום  8בנובמבר ( 2017אסמכתא.)2017-01-017738 :

שרון זייד
המנהל הכללי

מאיר דור
יו"ר הדירקטוריון
ששון שילה ,סמנכ"ל כספים

 20בנובמבר 2017
תאריך
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נועם רוזנברג ,עו"ד
NOAM ROSENBERG, ADV
פרק  - 10פרטים נוספים
1001

חוות דעת משפטית

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 21בנובמבר2017 ,

לכבוד
קבוצת ברן בע"מ
עומרים  ,8פארק תעשיה
עומר 8496500
ג.א.נ,.

הנדון :תשקיף מדף של קבוצת ברן בע"מ מיום  22בנובמבר ( 2017להלן בהתאמה" :התשקיף"
ו"-החברה")

לבקשתכם ,הריני לאשר בזה כי הדירקטורים בחברה נתמנו לדעתי כדין ושמותיהם נכללים
בתשקיף.
אני מסכים ,כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,

נועם רוזנברג ,עו"ד

נועם רוזנברג ,עו"ד

Noam Rosenberg, Adv.

נייד054-5651472 :
טל03-6966670 :.
פקס03-5516050 :.

M. 972-54-5651472
Tel: 03-6966670
Fax: 03-5516050
noam@n-r-law.co.il
www.n-r-law.co.il
4 Drezner St.
Petach-Tikva, 4927784

noam@n-r-law.co.il
www.n-r-law.co.il
רחוב דרזנר 4
פתח תקווה 4927784
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אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום
תשקיף) ,התשנ"ה  ,1995 -החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר
לפרסום תשקיף מדף ,ואולם ,תוספת אגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד
פרסום דוח הצעת המדף (ככל ויפורסם) ,בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורות.
עיון במסמכים
עותקים מתשקיף זה ,מתקנון החברה ,ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה,
עומדים לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה .כמו כן ,עותק מתשקיף
החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,בכתובת:
 www.magna.isa.gov.ilובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו
.www.maya.tase.co.il
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פרק  :11ח ת י מ ו ת
החברה:
קבוצת ברן בע"מ

________________________

הדירקטורים:
מאיר דור

______________________

אהוד ריגר

______________________

מיוחס גיורא שלמה

______________________

יצחק שיסגל

______________________

נילי מירסקי

______________________

אהרן ליכטנשטיין

______________________

שי שכנאי חרמש

______________________
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