
 

 

  
 (להלן: "החברה")

  
  תשקיף מדף

  
 וכללי הבורסה כפי שיהיו מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין

 שאינןאגרות חוב  ע.נ. כל אחת, ₪  1מניות בכורה בנות  ,כל אחתע.נ. ₪  1בנות  של החברהמניות רגילות  מעת לעת 
 כתבי, רגילות של החברה למניות למימושם הניתני אופציה , כתבילמניות וב הניתנות להמרה, אגרות חניתנות להמרה

 ניירותו למניות הניתנות להמרה לאגרות חובכתבי אופציה הניתנים למימוש , חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה
 כל( ורסה, כפי שיהיו מעת לעתוכל נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיקו על פי הוראות הדין וכללי הב מסחריים ערך
 "). מוצעיםה הערך ניירות: "להלן יחד יכונו אלה

  
א לחוק ניירות ערך, 23על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  המוצעיםניירות הערך  הצעת

אי פרטי ותנלרבות  הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,כל על פי דוח/ות הצעת מדף בהם יושלמו  ,1968-התשכ"ח
לניירות ערך בתל אביב  הבורסהבהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון  הרכב היחידות המוצעות,ניירות הערך ו

  ., כפי שיהיו באותה העתמכוחו ולהנחיות בע"מ
  

מובהר, כי עם פרסום תשקיף מדף זה, אין בכוונת החברה לעשות שימוש נוסף בתשקיף המדף שפרסמה החברה 
לפיכך, כל הנפקה עתידית של ניירות הערך  25.5.2018חודשים עד ליום  12-הוארך באשר , 27.5.2015ביום 

  .לתשקיף 1.6אך ורק בהתבסס על תשקיף מדף זה, ראה סעיף  תעשההמוצעים 
  

  ."הקבוצה: "להלן יקראו שלה המאוחדות והחברות החברה
   :הבאים מהגורמים מושפעים נכסיה ושווי הקבוצה של העסקיות תוצאותיה

 רכת הנהלת החברה, חזרתו של מיתון עולמי חריף, ככל שיקרה, ישפיע על הכנסותיה של הקבוצה להע
מפעילותה בנדל"ן המניב בארץ ובשווקים בהם היא פועלת. השפעות אלה עשויות לבוא לידי ביטוי בהאטה 

ידה במחירי ו/או ירידה בביקושים עם אפשרות לירידת המחירים ו/או ירידת שווי נכסי הנדל"ן המניב. יר
מניות עלולה בין היתר, להשפיע לרעה על עמידה ביחסים פיננסיים, עליה במחירי מימון, קושי בהשגת 

 ימות.ימקורות מימון וקושי במחזור הלוואות ק
 אמות, Carr, ו חברות הנכס בבוסטון -PSP - בשוויץובארה"ב,  ,ת בשוק הנדל"ן המניב בישראלופועל 

ירידה בביקוש לשטחים להשכרה, ירידה האטות כלכליות, הכוללים: לסיכונים  ותחשופו(בהתאמה) 
עליה בעלות גיוס ההון, איתנותם של שוכרים עיקריים ועליה עודף בניה ספקולטיבית, במחירי השכירויות, 

 במחירי תשומות הבניה.
 אלבישר מניב"ן בנדלחזיקות המ חברות של מניות החזקת באמצעות מבוצעהקבוצה  של הפעילות עיקר ,

וביקושים  שערי החליפין, (ובמרווחי הסיכון עליהם) בשיעורי הריבית שינוייםל. עקב כך, בשוויץו בארה"ב 
עלולה להיות השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של הקבוצה. בנוסף,  ,לנדל"ן במדינות הנ"ל

שפעה על היכולת עשויה להיות ה ,לתנודתיות של שוקי המניות בהם נסחרות מניותיהן של אותן חברות
וכן על אמות מידה פיננסיות  בעתיד, אם וכאשר תבקש הקבוצה לממש השקעות אלה שוויןלממשן ועל 

  . הקשורות לשווי בטוחות ביחס להלוואות שנטלה הקבוצה

 עקב לתנודות נתונה זו פעילות. וחוב הון יסתימגהיא  ובמערכת הבנקאית מהם ההון בשוק תלות לקבוצה 
. עליהם השפעה אין לקבוצה אשרושינויים רגולטורים  ובעולם בארץ כלכלייםאקרו מ גורמים השפעת
על היקף מקורות האשראי שמעמידה , בבורסה הנסחרים הערך ניירות שערי על משפיעות אלו תנודות

 הקבוצה על שפיעעלולות לה אלו תנודות. ההון בשוק הציבור של הפעילות היקף על וכן המערכת הבנקאית
 .שידרשו לפעילותה  מימוןמקורות  לגיוס לרשותה שיעמדו האפשרויותעל ו

 בשיעור לשינויים חשיפה לקבוצה, לכך אי). חוב אגרות(בעיקר  מדד צמודי שקליים מימון מקורות קבוצהל 
למדד המחירים לצרכן לסך  (סולו מורחב) הסתכמה החשיפה נטו של החברה 2017בדצמבר  31ליום  .המדד

החברה רואה בהשקעתה באמות ובחלק ו). כיוון עודף התחייבויות על נכסיםד ש"ח (מיליאר 1.2של 
 (בטווח הארוך), מבחינה כלכליתמהשקעתה באנרג'יקס (החלק הצמוד למדד), כהשקעות צמודות מדד 

 . 2017בדצמבר  31ליום ש"ח מיליון  1.7לחברה עודף נכסים על התחייבויות צמודות מדד בסך של 
  פועלת. היאארוך בשווקים הבינלאומיים בהם  לזמןלשינויים בשיעורי הריבית לזמן קצר ולקבוצה חשיפה 
  םאותשינויים בשערי החליפין של ל חשיפהלקבוצה השקעות ומקורות מימון במטבע חוץ. אי לכך, לקבוצה 

 המטבעות לעומת הש"ח.
 וקות או ירידה בביקוש להן, הקבוצה, באמצעות אנרג'יקס, חשופה לסיכון של ירידה במחירי התעודות היר

 הקבוצה. כמו כן, ייפחתותזרימי ההכנסות מפרויקטי הקבוצה בפולין חשופה לכך ש הקבוצהומשכך 
 חשופה לשינויים במחירי החשמל בפולין.

  ,הכנסות הקבוצה ממכירת חשמל חשופות לשינויים שעשויים להיות בסביבה הרגולטורית בישראל ובפולין
יפים שנקבעו למכירת חשמל, לתנאים השונים בהם צריכה אנרג'יקס לעמוד על מנת בין היתר, בקשר לתער

לקבל את הרישיונות להקמת מתקני אנרגיה מתחדשת, תנאי האסדרה החדשה בפולין, שינויים בחוק 
  האנרגיות המתחדשות בפולין וכן לתנאי מזג האויר ושינויי אקלים בישראל ובפולין.

 8המובאים בפרק  לדוחות הכספיים 22באור אינפלציה וחשיפת מטבע ראה בדבר סיכוני ריבית,  לפירוט 
 .לתשקיף זה על דרך ההפניה

 לתשקיף. 7בדבר עסקאות החברה עם בעלי ענין בה ראה פרק 



 

 

לתשקיף זה הינם על דרך ההפניה לדוחות הכספיים שצורפו לדוח  8של החברה המובאים בפרק  וחות הכספייםהד
). לפרטים 2018-01-027415(מס' אסמכתא  2018למרץ  21, כפי שפורסם ביום 2017ת התקופתי של החברה לשנ

  .לתשקיף 8פרק  אהנוספים ר
 עליהם יחולו"ל, בחו מאוחדות חברות של מחולקים הבלתי הרווחים יתרת את כדיבידנד לחלק יוחלט בו במקרה

 .זה על דרך ההפניהלתשקיף  8המובאים בפרק  לדוחות הכספיים ח 20בבאור  כאמור מס חיובי
יציב, על ידי מידרוג. לפרטים  באופק Aa3 - ו   על ידי מעלות יציבבאופק  -AAאגרות החוב של החברה מדורגות 

  לתשקיף. 1.4סעיף  אהנוספים ר
בין החברה לבין מר דוד למר דוד ורטהיים, מבעלי השליטה בחברה, אחזקות בחברות בתחום פעילותה של החברה. 

  דר בדבר תיחום פעילות.ורטהיים אין הס
  .ש"ח אלפי 50 - סך ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף זה מוערך בכ

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilעותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו 
  .www.maya.tase.co.ilבע"מ, שכתובתו  האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב
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  מבוא - 1 פרק
 

 כללי 1.1
  

 1989בדצמבר  20ביום  1983- פי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג- התאגדה על החברה  
והפכה  1990בנובמבר  14כחברה פרטית. החברה שינתה את שמה לשמה הנוכחי ביום 

בדצמבר  24 יוםב 1983- לחברה ציבורית כמשמעותה בפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג
בינואר  1999- כה לחברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט. החברה הפ1992
1993.  

  
פי כל דין להצעת - את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על קיבלה החברה  

זה ולפרסום התשקיף. במועד זה אין מוצעים ניירות ערך מדף ניירות הערך  על פי תשקיף 
א(ו) 23מדף כאמור בסעיף הבמסגרת תשקיף  והצעתם לציבור ככל שתהיה הצעה כזו תעשה

, באמצעות ועל פי דו"ח הצעת מדף שבו יושלמו הפרטים 1968- התשכ"ח - לחוק ניירות ערך 
   המיוחדים לאותה הצעה.

  
בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו  אין  

בעת דעה על טיבם של ניירות הערך או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום ה
  המוצעים.

  
אישור עקרוני לרישומם  נתנה ")הבורסהאביב בע"מ (להלן: "- לניירות ערך בתל הבורסה  

  ").ניירות הערך המוצעים(לעיל ולהלן: " על פי תשקיף מדף זהלמסחר של ניירות ערך 
  

מסחר ולרישום ם לרך המוצעימתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הע
ניירות ניירות הערך שינבעו ממימושם או מהמרתם, על פי תנאיהם, והרישום למסחר של 

יעשה בכפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי הערך המוצעים, ככל שיוצעו, 
תקנות ניירות ערך (הצעת לבהתאם לחוק ניירות הערך ו ו/מדף אשר יוגש הצעת ות/דוח

  .)בהתאמה ,"תקנות הצעת מדף"- ו "דוח הצעת מדף(להלן: " 2005 –"ה מדף) התשס
  

המובאים בתשקיף או  לפרטיםלראות באישור העקרוני האמור של הבורסה אישור  אין  
למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של 

  ניירות הערך המוצעים בתשקיף.
  

וני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך אין במתן האישור העקר
הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על  ות/למסחר על פי דוח

הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות שעל פיו, כפי שיהיו  ות/פי דוח
  הצעת המדף. ות/דוחבתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי 
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  עצמי הון 1.2

  מניות נומינלי לתאריך התשקיף:  הון 1.2.1
 

ונפרע לפני  מונפק
 1התשקיף בדילול מלא

ונפרע לפני  מונפק
 התשקיף

 רשום
 

 המניות סוג

  
173,649,776 2 

 
170,788,274 2 

 
500,000,000 

 
 ש"ח ע.נ. 1רגילות בנות  מניות

 
 - 

 
 - 

 
500,000,000 

 
   דיבידנד בכורה נושאות מניות

 או לא ומשתתפות צוברות
משתתפות (בחלוקה לבעלי 
המניות הרגילות) הכל כפי 
שייקבע ובאופן שייקבע על ידי 
דירקטוריון החברה עובר 

, ובכפוף להנפקתן לראשונה
לקבלת אישור הבורסה לרישומן 

  .למסחר
 

  

  באלפי ש"ח: 2017בדצמבר  31עצמי ליום  הון 1.2.2
 

  
  

ניות מ 203,047כ החברה סה" הנפיקה 2018במאי  2ועד ליום  2018בינואר  1שמיום  בתקופה
  .רהמימוש כתבי אופציה לא סחירים שהוקצו לעובדי החבע.נ. כתוצאה מ₪  1רגילות בנות 

  
  "חבש נתונים 1.3

  
  כל הנתונים בתשקיף זה מובאים בשקלים חדשים אלא אם נאמר אחרת. 

  

                                                        
 22.2.2016עפ"י דוח מיידי מיום  ועובדיםמשרה, דירקטורים  לנושאיכתבי אופציה אשר הוקצו  1,107,600מימוש  בהנחה של   1

כתבי אופציה  833,283מימוש  , של31.3.2016ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית (ביחס לדירקטורים בלבד) בישיבתה מיום 
כתבי אופציה לנושאי  920,619, ושל מימוש 22.3.2017עפ"י דוח מיידי מיום  לנושאי משרה, דירקטורים ועובדיםאשר הוקצו 

 . 21.3.2018משרה דירקטורים ועובדים עפ"י דוח מיידי מיום 
   מניות רדומות הנמצאות בבעלות החברה. 85,340לא כולל    2

 הון מניות  188,659
 פרמיה על מניות  2,402,294

  על חשבון כתבי אופציהתקבולים   -
קרן הון מתרגום דוחות כספים של פעילויות   (215,421)

 חוץ
קרן הון בגין כתבי אופציה לעובדים וקרנות הון   (20,495)

  אחרות
 קרן הון בגין נכסים פיננסים זמינים למכירה  1,423
 מניות המוחזקות על ידי הקבוצה  (589)

 עודפים  3,002,212
 הכל מיוחס לבעלי המניות של החברה סך  5,358,083
 שאינן מקנות שליטה  המיעוט זכויות 1,969,077
 הכל הון סך 7,327,160
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  חוב קיימות במחזור אגרות 1.4
  "ח)ש(באלפי  3תשקיף פי על הוצעו ואשר החברה ידי על שהונפקו התחייבות תעודות בדבר פרטים

  
  באלפי ש"ח     וב (סדרה ו')אגרות ח אגרות חוב (סדרה ח')  אגרות חוב (סדרה ט')  אגרות חוב (סדרה י')

  1  מועד ההנפקה  2007בפברואר  26  2012בפברואר  23  2016בדצמבר  1  2016בדצמבר  1

  2  ערך נקוב במועד ההנפקה  500,000  246,113  275,000  275,000

  3  31.12.17 - ערך נקוב ל  408,4027  652,4236  1,089,6555  687,3794

  4  31.12.17 - ערך נקוב צמוד ל  489,648  667,742  לא רלוונטי  לא רלוונטי

(לפי עלות  31.12.17ערך בדוחות הכספיים ליום   488,050  685,566  1,120,839  686,218
  מופחתת)

5  

  6  31.12.17- שווי בורסאי ל  517,078  763,269  1,232,945  728,209

  7  31.12.17- ריבית שנצברה ל  17,446  25,237  35,170  1,366

מעל ריבית  2.24%
ראל, כפי בנק יש

  שתהיה מעת לעת

  

  8  שיעור ריבית/מרווח קבוע לשנה  4.25%  4.45%  3.85%

  9  8מהותיות הסדרה   כן  כן  כן  כן

) תשלומים  4ארבעה (
שנתיים בשיעור של 

מהקרן, ייפרעו  25%
בפברואר של  28ביום 

כל אחת מהשנים 
2024-2027.  

תשלומים שנתיים :  8
) תשלומים 4ארבעה (

 10%ונים בשיעור ראש
מהקרן כל אחד יפרעו 

בפברואר של כל  28ביום 
 ;2020-2023אחת מהשנים 

) תשלומים 4וכן ארבעה (
מהקרן, כל  15%%של 

 28אחד, ייפרעו ביום 
בפברואר של כל אחת 

  .2024-2027מהשנים 

תשלום  - תשלומים שנתיים  8
מהקרן,  5.5%ראשון בשיעור 

 ;2016בפברואר  24ביום  נפרע
שבעה תשלומים של וכן 

מהקרן, כל אחד,  13.5%
בפברואר של  24ייפרעו ביום 

  .2017-2023כל אחת מהשנים 

-כל אחד מ - תשלומים שנתיים  9
התשלומים הראשונים הינו  8

מהקרן והתשלום  11%בשיעור 
-מהקרן ב 12%האחרון בשיעור 

בפברואר של כל אחת מהשנים  28
2019-2011 .  

  10  מועדי תשלום קרן

ה תשלומים ארבע
 28בשנה, בימים 

במאי,  31בפברואר, 
 30 -באוגוסט ו 31

בנובמבר של כל אחת 
עד  2016מהשנים 

   (כולל) 2027

בפברואר של כל אחת  28
 2016-2027מהשנים 

  (כולל).

בפברואר של כל אחת  24
  (כולל). 2013-2023מהשנים 

בפברואר של כל אחת מהשנים  28
  (כולל). 2008-2019

  11  ריביתמועדי תשלום 

מדד המחירים לצרכן בגין   לא צמוד  לא צמוד
  2012חודש ינואר 

מדד המחירים לצרכן בגין חודש 
  2007ינואר 

  12  בסיס הצמדה (קרן וריבית)

  13  זכות המרה  אין  אין  אין  אין

  14  תנאים עיקריים להמרה  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי

  ום ההתחייבותערבות לתשל  אין  אין  אין  אין

  

15  

) במקרה של 1(
החלטת דירקטוריון 
הבורסה על הפסקת 
מסחר בשל ירידה 

בשווי הסדרה 
בהתאם להנחיות 

)  2הבורסה; או (
ביוזמת החברה 
בקרות אירועים 

מסוימים המהווים 
עילה לפירעון מיידי; 

במקרה של החלטת 
דירקטוריון הבורסה על 

הפסקת מסחר בשל ירידה 
בשווי הסדרה, בהתאם 
להנחיות הבורסה, וכן 
ביוזמת החברה בקרות 

אירועים מסוימים 
המהווים עילה לפירעון 

 6.2מיידי כמפורט בסעיף 
  לשטר הנאמנות.

במקרה של החלטת 
דירקטוריון הבורסה על 

הפסקת מסחר בשל ירידה 
, בהתאם הבשווי הסדר

להנחיות הבורסה, וכן 
ביוזמת החברה בקרות 

אירועים מסוימים המהווים 
עילה לפירעון מיידי כמפורט 

  לשטר הנאמנות. 6.2בסעיף 

במקרה של החלטת דירקטוריון 
הבורסה על הפסקת מסחר בשל 
ירידה בשווי הסדרה, בהתאם 

  להנחיות הבורסה.

  16  פדיון מוקדם

                                                        
  לא כולל אגרות חוב סחירות של אמות השקעות בע"מ.    3
 2016אלפי ש"ח ערך נקוב ובדצמבר  176,470של  2016גידול בערך הנקוב בעקבות הרחבת הסדרה הקיימת בפברואר    4

 אלפי ש"ח ערך נקוב. 235,909של 
פי ש"ח ערך נקוב, הרחבה אל 136,498של  2016גידול בערך הנקוב בעקבות הרחבת הסדרה הקיימת בפברואר    5

ש"ח  406,892,300- ) ל14אלפי ש"ח ערך נקוב ובעקבות מימוש כתבי אופציה (סדרה  271,265של  2016בספטמבר 
 ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ט').

אלפי ש"ח ערך נקוב, ומימוש  293,423של  2013גידול בערך הנקוב חל בעקבות הרחבת הסדרה הקיימת בינואר    6
אלפי  153,037אלפי ש"ח ערך נקוב. מנגד חל קיטון של  265,924של  2013יה לאג"ח שהונפקו באוקטובר כתבי אופצ

  .2016-2017ע.נ בעקבות פרעונות של קרן אגרות החוב שביצעה החברה בין השנים 
 2009ני אלפי ש"ח ערך נקוב, ביו 600,000של  2007גידול בערך הנקוב חל בעקבות הרחבת הסדרה הקיימת בדצמבר    7

אלפי ש"ח ע.נ.  163,309של  2010אלפי ש"ח ע.נ., במרץ  90,000של  2009אלפי ש"ח ע.נ., בנובמבר  200,000של 
אלפי ש"ח ערך נקוב בעקבות רכישות  86,269אלפי ש"ח ע.נ.. מנגד חל קיטון של  274,673של  2011ובספטמבר 

ע.נ. בעקבות פירעונות של קרן אגרות החוב שביצעה אלפי ש"ח  1,171,936ושל  2008עצמיות שביצעה החברה בשנת 
  . 2011-2017החברה בשנים 

סדרת תעודות התחייבות הינה מהותית אם סך התחייבויות החברה על פיה לתום שנת הדיווח כפי שהן מוצגות    8
, תש"ל, ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים)9במסגרת הדוח הכספי הנפרד של החברה (לפי תקנה 

  או יותר מסך התחייבויות החברה כפי שהן מוצגות במסגרת הנתונים האמורים.  5%, מהווה 1970
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  באלפי ש"ח     וב (סדרה ו')אגרות ח אגרות חוב (סדרה ח')  אגרות חוב (סדרה ט')  אגרות חוב (סדרה י')

) בהתאם 3או (
להחלטת דירקטוריון 
החברה והכל כמפורט 

לשטר  6.2בסעיף 
  הנאמנות

  17  לטובת בעלי אגרות החוב שעבודים  אין  11אין  10אין  9אין

החברה לא תיצור 
שעבודים שוטפים על 
כלל רכושה (שיעבוד 

 negativeשלילי 
pledge אלא אם ,(

תפנה אל הנאמן  
בכתב קודם ליצירת 
השעבוד ותודיע לו 
אודותיו וכן תיצור 

בעת ובעונה אחת עם 
יצירת השעבוד 

לטובת הצד השלישי 
שעבוד שוטף באותה 

דרגה פרי פאסו 
טובת בעלי אגרות ל

  החוב (סדרה י'). 

החברה לא תיצור 
שעבודים שוטפים על כלל 

רכושה (שיעבוד שלילי 
negative pledge אלא ,(

אם תפנה אל הנאמן  בכתב 
קודם ליצירת השעבוד 
ותודיע לו אודותיו וכן 

תיצור בעת ובעונה אחת 
עם יצירת השעבוד לטובת 
הצד השלישי שעבוד שוטף 

פאסו באותה דרגה פרי 
לטובת בעלי אגרות החוב 

  (סדרה ט'). 

החברה לא תיצור שעבודים 
שוטפים על כלל רכושה 

 negative(שיעבוד שלילי 
pledge אלא אם תפנה אל ,(

הנאמן  בכתב קודם ליצירת 
השעבוד ותודיע לו אודותיו 

ונה אחת וכן תיצור בעת ובע
עם יצירת השעבוד לטובת 
הצד השלישי שעבוד שוטף 

באותה דרגה פרי פאסו 
לטובת בעלי אגרות החוב 

  (סדרה ח'). 

  18  הגבלות בקשר עם יצירת שעבודים נוספים  אין

הגבלות בקשר לסמכות להנפיק תעודות   אין  אין  אין  אין
  התחייבות נוספות

19  

  20  תקפות השעבודים  לוונטילא ר  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי

לעניין זה ראה סעיף 
  לשטר הנאמנות  5.4

 5.4לעניין זה ראה סעיף 
  לשטר הנאמנות 

 5.3לעניין זה ראה סעיף 
  לשטר הנאמנות 

תנאים בתעודות ההתחייבות לשינוי, שחרור,   אין
  החלפה או ביטול שעבוד

21  

שינוי בתנאים בתעודות ההתחייבות לעניין   שינויים לא חלו  לא חלו שינויים  לא חלו שינויים  לא חלו שינויים
  שעבודים במהלך תקופת הדוח

22  

  23  דרך בה אושרו השינויים  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי

האם בתום שנת הדיווח ובמהלכה עמדה החברה   כן  כן  כן  כן
  בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות

24  

התקיימו התנאים להעמדת תעודות  האם  לא  לא  לא  לא
  ההתחייבות לפירעון מיידי או למימוש הבטוחות

25  

  26  תאור ההפרה (אם חלה)  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי

האם נדרשה החברה על ידי הנאמן לביצוע   לא  לא  לא  לא
  פעולות שונות

27  

רזניק פז נבו 
  נאמנויות בע"מ

  עו"ד מיכל אבטליון 

, 14ח' יד חרוצים ר
  תל אביב

03-6389200  

רזניק פז נבו נאמנויות 
  בע"מ

  עו"ד מיכל אבטליון

, תל 14רח' יד חרוצים 
  אביב

03-6389200  

  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

  רו"ח יוסי רזניק

  , תל אביב14רח' יד חרוצים 

03-6389200  

  ) בע"מ1975הרמטיק נאמנות (

  עו"ד דן אבנון

  "א, ת113רחוב הירקון 

03-5274867  

  שם חברת הנאמנות

  שם האחראי על הסדרה

  כתובת

  טלפון 

28  

, 19.7.2017ביום 
התקיימה אסיפת 
מחזיקים לצורך 

  אשרור כהונת הנאמן

, התקיימה 19.7.2017ביום 
אסיפת מחזיקים לצורך 

לא התקיימה אסיפת   אשרור כהונת הנאמן
  29  אסיפות מחזיקים  לא התקיימה אסיפת מחזיקים  מחזיקים

  דירוג  

30  

  חברת הדרוג  מעלות  מעלות מעלות מעלות

AA- באופק יציב  AA- לא רלוונטי  באופק יציב  AA- דירוג למועד ההנפקה  באופק יציב  

AA- באופק יציב  AA- באופק יציב  AA- באופק יציב  AA- 12 .1731.12- דירוג ל  באופק יציב  

  חברת הדרוג מידרוג מידרוג מידרוג מידרוג

Aa3 ופק יציבבא Aa3 באופק יציב A1 באופק יציב Aa3  דירוג למועד ההנפקה  

                                                        
החברה רשאית בנסיבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה י') חלף העמידה בתניות   9

לשטר  5.4ית בזאת הפניה לסעיף מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"ל. נעש
  הנאמנות.

החברה רשאית בנסיבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ט') חלף העמידה בתניות  10
לשטר  5.4מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"ל. נעשית בזאת הפניה לסעיף 

  הנאמנות.
יבות מסוימות, ליתן שעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ח') חלף העמידה בתניות החברה רשאית בנס 11

לשטר  5.3מסוימות וכל עוד לא התגבשה העילה לפירעון מיידי על פי הנסיבות הנ"ל. נעשית בזאת הפניה לסעיף 
  הנאמנות.

הודיעה  2014סדרה ו'. באוקטובר עם אופק יציב לאגרות החוב  +ilAהודיעה מעלות על אשרור דרוג  2014בינואר   12
הודיעה  2014ח' והעלאת האופק מיציב לחיובי. בדצמבר -לסדרות אגרות החוב ו' ו +ilAמעלות על אשרור דרוג 
ח'. לשינויים שחלו בדירוג של אגרות החוב -עם אופק חיובי לסדרות אגרות החוב ו' ו +ilAמעלות על אשרור דרוג 

  בפרק עסקי התאגיד של החברה. ו'לפרק  5.4ראה סעיף  2012משנת 
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  באלפי ש"ח     וב (סדרה ו')אגרות ח אגרות חוב (סדרה ח')  אגרות חוב (סדרה ט')  אגרות חוב (סדרה י')

Aa3 באופק יציב Aa3 באופק יציב Aa3 באופק יציב Aa3 13 .1731.12- דירוג ל באופק יציב    

  
  

  אופציה קיימים במחזור כתבי 1.5
  

  .לתשקיף 3.7.1סעיף כתבי אופציה קיימים שהוקצו ע"י החברה ראה  לענין
  

 27.5.2015רה מיום מדף של החב תשקיף 1.6
  

חודשים עד  12- אשר הוארך ב ,מדף תשקיף החברה פרסמה 27.5.2015לעיל, ביום  כאמור
רגילות, כתבי  יותלהצעת מנ , בין היתר,")הקודם המדף תשקיף(להלן: " 25.5.2018ליום 

 הניתנים למימוש למניות רגילות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב, אופציה
  .שאינן ניתנות להמרה ואגרות חוב הניתנות להמרה באגרות חו

  
אגרות  ),ט'מניות רגילות, אגרות חוב (סדרה במסגרת תשקיף המדף הקודם הנפיקה החברה 

) 14) להמרה למניות רגילות, וכתבי אופציה (סדרה 15כתבי אופציה (סדרה  חוב (סדרה י')
  . )ט'להמרה לאגרות חוב (סדרה 

  
 בתשקיף נוסף שימוש לעשות החברה בכוונת אין, זה מדף שקיףת פרסום עם כי, מובהר
 תשקיף במסגרת המפורטים הערך ניירות של עתידית הנפקה כל, לפיכך. הקודם המדף

  .זה מדף תשקיף על בהתבסס ורק אך תעשה זה מדף
  

 אם, זה מדף תשקיף פי על ערך לניירות מדף הצעת"ח דו של עתידי פרסום כל, כן על אשר
 המדף תשקיף על ולא בלבד זה מדף תשקיף על יתבסס, זה מסוג"ח דו ורסםשיפ וככל

  .הקודם
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
ח' והעלאת האופק מיציב לחיובי. - לסדרות אגרות החוב ו' ו ilAהודיעה מידרוג על אשרור דרוג  2014בינואר  13

 Aa3עם אופק חיובי לדירוג  A1ח' שבמחזור מדרוג - הודיעה מידרוג על העלאת דרוג סדרות החוב ו' ו 2014בדצמבר 
לפרק ו' בפרק עסקי התאגיד של  5.4ראה סעיף  2013ו בדירוג של אגרות החוב משנת עם אופק יציב. לשינויים שחל

  החברה.
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  פרטי ההצעה – 2פרק 
  

), וצורה מבנה – התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי( ערך נירות לתקנותא(א) 25 תקנה להוראות בהתאם
 ניירות הצעת בדבר בתשקיף לכלול שיש הפרטים"), התשקיף פרטי קנותת: "להלן( 1968- ח"התשכ

 נירות יוצעו פיו על, מדף הצעת ח"דו במסגרת יובאו, התשקיף פרטי לתקנות' ג בפרק הקבועים, ערך
 אביב בתל ערך לניירות הבורסה ולהנחיות לתקנון ובהתאם דין כל להוראות בהתאם והכל, לציבור ערך

  .כאמור ח"הדו פי על שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאם, עת באותה שיהיו כפי, מ"בע
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  החברה והמחזיקים בוהון  - 3פרק 

  
  המניות לתאריך התשקיףהון  3.1

  
מניות  500,000,000- ) ש"ח והוא מחולק למיליארד( 1,000,000,000המניות הרשום של החברה הוא  הון  

מניות בכורה  500,000,000- ל- "), ויות רגילותמנרשומות על שם (להלן: "כל אחת ש"ח ע.נ.  1רגילות בנות 
, משתתפות או לא משתתפות בחלוקה לבעלי המניות הרגילות, הכל כפי שייקבע ובאופן דנושאות דיבידנ

רשומות על שם כל אחת ש"ח ע.נ.  1בנות  שייקבע על ידי דירקטוריון החברה עובר להנפקתן לראשונה;
 170,873,614 פרסום התשקיף הינו"). ההון המונפק והנפרע של החברה בסמוך למועד מניות בכורה: "(להלן

מניות רדומות המצויות בבעלות  85,340ש"ח ע.נ. (מתוכן  1ניות רגילות בנות מ 170,873,614 - ש"ח המחולק ל
    ).החברה

  
   ותיהן של מניות החברהזכוי 3.2

  
בדרך של הפניה  זה מובאות בתשקיף למניות החברה הנלוותהזכויות בדבר הוראות תקנון החברה  3.2.1

(אסמכתא מספר:  2017באוקטובר  3של החברה מיום לתקנון החברה, כפי שפורסם בדוח מיידי 
  .1)"תקנון החברה"או  "התקנון") (087844-01-2017

 –(ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 26להלן פירוט הסדרים כמפורט בסעיף  3.2.2
 1999- , התשנ"טהוראות חוק החברות, שנקבעו בתקנון החברה לפי 1969- מבנה וצורה), תשכ"ט

 )."וק החברותח"(
  

הסעיף בחוק 

  החברות

מספר תקנה 

  בתקנון החברה

  נוסח התקנה

  .2 תקנון יעשה בהחלטה שנתקבלה ברוב רגילהשינוי   5.1  22, 20

את סמכותה לשנות את בתקנון או בחוזה אחר החברה רשאית להגביל   5.2

 התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה כללית

, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון. דין החלטה י המניות הרגילותשל בעל

  .שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה לשינוי התקנון

בכפוף להוראות חוק החברות, שינויים בתקנון, יהיו תקפים מיום קבלת   5.3

  .ההחלטה על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה

שינוי בתקנון המחייב בעל מניה לרכוש מניות  על אף האמור בתקנון לעיל,  6

נוספות או להגדיל את היקף אחריותו, לא יחייב את בעל המניה ללא 

  .הסכמתו

היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע   7

בזכויותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת אותו סוג, לענין קבלת החלטות 

תקנון בנוגע לשינוי התקנון הו הוראות חוק החברות ובאסיפת סוג יחול

  .באסיפות כלליות, בשינויים המחויבים

נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו   69.1  50

חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה הכללית להפעילה 

                                                                                 
לעיל, ביום פרסום תשקיף מדף זה, קיימות בהון החברה המונפק מניות רגילות בלבד. הזכויות הנלוות  3.1כמפורט בסעיף    1

לתקנון החברה. יצויין כי חלק משמעותי מהזכויות  8ארות בסעיף למניות הבכורה הקיימות בהונה הרשום של החברה, מתו
הנלוות למניות הבכורה, אם וככל שתונפקנה בעתיד, טרם נקבע והוא יהיה כפי שייקבע ובאופן שייקבע על ידי דירקטוריון 

והן בלבד תקנינה "). יודגש כי המניות הרגילות קביעת הדירקטוריוןזה: " 3החברה עובר להנפקתן לראשונה (להלן בפרק 
  למחזיקים בהן את הזכות לקבל הזמנות לאסיפות כלליות של החברה, להשתתף ולהצביע בהן.

רוב רגיל משמעו, על פי תקנון החברה, רוב קולות בעלי המניות הרגילות הנוכחים באסיפה הכללים, הרשאים להצביע ואשר    2
  הצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
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הסעיף בחוק 

  החברות

מספר תקנה 

  בתקנון החברה

  נוסח התקנה

סיפה הכללית קבעה, כי אכן במקומו,  כל עוד נבצר ממנו הדבר, ובלבד שהא

  .נבצר מן הדירקטוריון לעשות כן וכי הפעלת הסמכות חיונית כאמור

דלעיל, סמכויות  69.1נטלה האסיפה הכללית, בהתאם להוראות תקנת משנה   69.2

הרגילות הנתונות לפי חוק החברות לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות 

ין הפעלת אותן יירקטורים לענהזכויות, החובות והאחריות החלות על ד

סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב 

להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות 

  .הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות

ין יוהכל לענהדירקטוריון רשאי ליטול את הסמכויות הנתונות למנכ"ל,   107

  .מסוים או לפרק זמן מסוים כפי שיקבע הדירקטוריון מעת לעת

  האסיפה הכללית השנתית תמנה את חברי הדירקטוריון של החברה.  68  59

החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה מיוחדת, או בהחלטה   112

שנתקבלה בדירקטוריון למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין 

לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או  אם

דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר 

. דירקטורים שמונו, כאמור, למעט 3לעיל 110המירבי כאמור בתקנה 

הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית 

ם, (אלא אם כן לא נבחרו דירקטורים באסיפה שתתקיים לאחר מינויי

השנתית ובמקרה כזה ימשיכו דירקטורים אלה בכהונתם עד למינוי 

  .דירקטורים באסיפה השנתית הקרובה) ויוכלו להתמנות שוב

יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מונה   77  81

חברה. באין יושב ראש דירקטוריון כזה) ישב בראש כל אסיפה כללית של ה

או סגן יושב ראש דירקטוריון, או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח 

אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו 

לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות 

יבחרו בעלי המניות  - יעשו כן ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם, ואם לא 

הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים הנוכחים לשבת בראש 

האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת 

בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות 

  .כאמור, לשבת בראש האסיפה

ן שהוא באסיפה כללית של בעלי המניות, אלא ייון באיזה עניאין לפתוח בד  78

אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה פותחת בדיון. מנין חוקי יהוו שני 

 25%בעלי מניות הנוכחים בעצמם או ע"י שלוח והמחזיקים או המיצגים  

(עשרים וחמישה אחוז) ומעלה מכוח ההצבעה של החברה תוך מחצית השעה 

  .ד שנקבע לפתיחת האסיפהמן המוע

                                                                                 
  .11לתקנון החברה, לא יעלה מספר הדירקטורים בדירקטוריון על  110"י תקנה עפ 3
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הסעיף בחוק 

  החברות

מספר תקנה 

  בתקנון החברה

  נוסח התקנה

ן החוקי תדחה יאם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המני  79.1

האסיפה מאליה בשבוע אחד לאותו יום לאותה השעה ולאותו המקום, או 

  .למועד מאוחר יותר אם צוין מועד כזה בהזמנה או בהודעה לאסיפה

חצית השעה לאחר המועד לא נכח באסיפה הנדחית מנין חוקי כעבור מ  79.2

  שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

 72כונסה האסיפה הכללית על פי דרישת בעלי המניות כאמור בתקנה   79.3

תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעל מניה  734ובתקנה 

ות אחד או יותר, שלו לפחות עשרה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד לפח

מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה אחד או יותר שלו לפחות עשרה 

  .אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה

החלטה באסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין קולות וברוב רגיל למעט   83  85

בעניינים המטופלים בפרק עסקאות עם בעלי ענין בחוק החברות ובכל מקרה 

  ן.תקנוהו/או על פי  אחר בו נדרש רוב מיוחד על פי דין

  .בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד  134  105

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל; היו הקולות שקולים לא יהיה   135  107

  .ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף וההצעה תחשב כנדחית

  
ית השנתית וכהונתם, חברי הדירקטוריון בחברה יבחרו על ידי האסיפה הכלל  111.1  222

למעט הדירקטורים החיצוניים, תסתיים בתום האסיפה השנתית שתתקיים 

  .לראשונה לאחר מועד המינוי

לא נבחרו דירקטורים באסיפה הכללית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים   111.2

  .5שנבחרו באסיפה הקודמת

כולה או מקצתה, החברה רשאית לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו,   (א)143  259

  .בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

על אף האמור בס"ק (א) לעיל ומבלי לגרוע מהוראות חוק החברות ו/או מיתר   (ב)143

הוראות התקנון. החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו 

  כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.

  ואילך. 17.3.2005עים שתחילתם ביום תקנה (ב) זו הינה בתוקף לגבי אירו

                                                                                 
לתקנון עוסקות בין היתר בכינוס אסיפה כללית בהתאם לדרישת בעלי המניות הרגילות המחזיקים בכמות מינימלית מסוימת של הון  73-ו 72תקנות  4

 מניות הרגילות/זכויות הצבעה.
  ברה הנזכרת לעיל.לתקנון הח 112ראה גם את תקנה  5
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הסעיף בחוק 

  החברות

מספר תקנה 

  בתקנון החברה

  נוסח התקנה

, לרבות לקביעת החברהולהוראות תקנון  בכפוף להוראות חוק החברות  )3(174  307, 301

, רשאי הדירקטוריון לקבל באשר לזכויות מניות הבכורה 6הדירקטוריון

החלטה על חלוקת דיבידנד. הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי 

ישולם, כולו או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת  להחליט כי הדיבידנד

נכסים בעין ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו של 

  ן.הדירקטוריו

ובמידת  מיזוג כמשמעותו בחוק החברות, יהיה טעון אישור הדירקטוריון  176  324

  .האסיפה הכללית הצורך על פי הוראות חוק החברות גם אישור 

והחברה הינה חברת יעד דהיינו   היה וישנם בחברה מספר סוגי מניות שונים  177

החברה אמורה להתמזג עם חברה קולטת באופן שיביא לחיסולה של החברה 

יהיה המיזוג כמשמעותו בחוק החברות טעון גם אישור אסיפות הסוגים 

ישור למיניהם   במידה ואינו פטור על פי הוראות חוק החברות מהצורך בא

  האסיפה הכללית.

הרוב הדרוש להחלטת האסיפה הכללית בדבר מיזוג כאמור בפרק הראשון   178

לחלק השמיני לחוק החברות, אם וככל שמיזוג כאמור טעון את אישורה של 

האסיפה הכללית, או אסיפת סוג, על פי דין, הוא רוב רגיל מקולות בעלי 

  המניות המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים.

 
 

   יים בהון החברהשינו 3.3
  

ן המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים האחרונות, בשקלים חדשים הוויים בנהשי  
  נומינליים:

  רשום הון 3.3.1
  

, החליטה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה על הגדלת ההון 2017באוקטובר  3ביום 
 1,000,000,000 - ל  ח"ש 520,000,000- מ הרשום של החברה באופן שהונה הרשום של החברה גדל

 - ל ח"ש 20,000,000- באמצעות הגדלת מספרת מניות הבכורה בהונה הרשום של החברה מ ח"ש
  .ח תוך שינוי הזכויות הנלוות אליהן"ש 500,000,000

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                 
  לעיל. 3.2.1ראה ה"ש לסעיף  6
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  מונפק ונפרע הון 3.3.2
  

שקדמו למועד להלן פרטים בדבר התפתחות בהונה המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים 
  :התשקיף

  
  

 ח"ש 1מס' מניות רגילות בנות 
 כל אחת ע.נ.

 

 1.1.2015יתרה ליום  7 139,448,207

  5.2.20158בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  2015הקצאת מניות בשנת   5,400,000

4,607,369  
) 11בגין  המרת כתבי אופציה (סדרה  2015הקצאת מניות בשנת 

  9למניות

80,848 
בגין מימוש כתבי אופציה לא סחירים  2015ות בשנת הקצאת מני

  10שהוקצו לעובדי החברה 3/13- ו 3/12סדרה (

4,826,565  
) 10בגין  המרת כתבי אופציה (סדרה  2016הקצאת מניות בשנת 

  11למניות

699,760 
בגין מימוש כתבי אופציה לא סחירים  2016בשנת הקצאת מניות 

  12חברהלעובדי ה ) שהוקצו3/14- ו 3/13(סדרה

787,466 
בגין מימוש כתבי אופציה לא סחירים  2017הקצאת מניות בשנת 

  13) שהוקצו לעובדי החברה3/15 - ו 3/14 (סדרה

  25.4.201714בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  2017הקצאת מניות בשנת  9,349,800

5,470,552 
) 15בגין המרת כתבי אופציה (סדרה  2017הקצאת מניות בשנת 

  15למניות

203,047 

בגין מימוש כתבי  (עד למועד התשקיף) 2018הקצאת מניות בשנת 
נושאי משרה, ) שהוקצו ל 2/16- ו 3/15 אופציה לא סחירים (סדרה

 16עובדי החברהדירקטורים ו

  סה"כ הון מונפק סמוך לתאריך התשקיף.  170,788,27417
 

                                                                                 
  מניות רדומות שנמצאו בבעלות החברה. 85,340הנתון הנ"ל אינו כולל   7
  (ברוטו).₪ אלפי  155,520בגין הקצאת מניות זו קבלה החברה סך של  8
  ₪.אלפי  115,092בגין מימוש כתבי האופציה הנ"ל קבלה החברה סך של  9

  ₪.אלפי  1,616אופציה הנ"ל קיבלה החברה סך של בגין מימוש כתבי ה 10
  ₪.אלפי  2120,01בגין מימוש כתבי האופציה הנ"ל קבלה החברה סך של  11
  ₪.אלפי   15,297בגין מימוש כתבי האופציה הנ"ל קבלה החברה סך של   12
  ₪.אלפי  20,900בגין מימוש כתבי האופציה הנ"ל קבלה החברה סך של   13
  (ברוטו). ש"חאלפי  327,243זו קבלה החברה סך של בגין הקצאת מניות  14
  ₪.אלפי  198,081בגין מימוש כתבי האופציה הנ"ל קבלה החברה סך של  15
  ₪.אלפי  198,081בגין מימוש כתבי האופציה הנ"ל קבלה החברה סך של  16
  לות החברה.  מניות רדומות הנמצאות בבע 85,340, והוא אינו כולל  2018 במאי 2הנ"ל הינו נכון ליום  17
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  18 החזקות בעלי עניין 3.4
דיווחי בעלי העניין (בהתבסס על העניין בחברה י בעל זקותחא, ורים שלהירקטב ידיעת החברה והדטלמי

ערך המירים של החברה שהועברו לחברה ע"י המרות של ניירות ו יםנתונים ביחס למימושועל  לחברה
   הן: )2.5.2018אשר התקבלו בחברה עד ליום  החברה לרישומים

  
  החזקות במניות החברה: 3.4.1

    
ברה במועד כמות ושיעור ההחזקה במניות הח ענייןשם בעל ה

 19התשקיף
כמות ושיעור ההחזקה במניות החברה בדילול 

 20 מלא
 % שליטה % בעלות כמות % שליטה % בעלות כמות 

מ. ורטהיים (אחזקות) 
   21בע"מ

32,948,626  19.29  19.29  32,948,626  18.97  18.97  

נתן חץ ורעיתו, קלרה 
חץ (בהחזקה ישירה 

ובאמצעות חברות 
 22בבעלותם)

24,870,190  14.56  14.56  24,870,190 14.32  14.32  

  0.61  0.61  1,051,156  0.59   0.59  1,000,000  23אדוה שרביט

אלטשולר גמל ופנסיה 
 בע"מ 

16,978,149  9.94  9.94 16,978,149  9.78  9.78  

אלטשולר שחם ניהול 
 קרנות נאמנות בע"מ 

7,139,671  4.18  4.18 7,139,671 4.11 4.11 

ולר שחם ינשוף אלטש
 גידור בע"מ

505,168  0.30 0.30 505,168  0.29 0.29 

אקסלנס השקעות 
בע"מ (קרנות 

להשקעות משותפות 
  בנאמנות)

145,930  0.09  0.09  145,930  0.08  0.08  

אקסלנס השקעות 
בע"מ (מנפיק מוצרי 

מדדים ותאגיד 
  בשליטתו)

1,710,857  1.00  1.00  1,710,857  0.99  0.99  

זקות הפניקס אח
בע"מ (קופות גמל 

וחברות לניהול קופות 

  24גמל)

6,774,256  3.97  3.97  6,774,256  3.93  3.93  

הפניקס אחזקות 
בע"מ (ביטוח חיים 

  משתתף ברווחים)

54,232  0.03  0.03  54,232  0.03  0.03  

  

 
 
 
 

                                                                                 
(מס' אסמכתא:  4.4.2018ראה דוחות מידיים בדבר מצבת החזקות בעלי עניין עניין ונושאי משרה בכירה שפרסמה החברה ביום לפרטים נוספים       18

סמה החברה שפר מי שנעשה בעל עניין בתאגיד) וכן דוחות בדבר 2018-01-034933 :(מס' אסמכתא 8.4.2018) ודוח מתקן מיום 2018-01-034795
) ומיום 2018-01-042247(מס' אסמכתא:  29.4.2018) ודוחות מתקנים מיום 2018-01-042148, 2018-01-042136(מס' אסמכתא:  29.4.2018ביום 

  ).2018-01-042493(מס' אסמכתא:  30.4.2018
מקנות זכויות כלשהן. שעורי ההחזקה בטבלה חושבו  מניות רדומות. כל עוד המניות הרדומות בבעלות החברה הן אינן 85,340בבעלות החברה      19

  כאילו המניות הרדומות אינן קיימות בהון החברה.
כתבי אופציה  881,944, אשר מתוכם הוקצו לנושאי משרה ועובדים 22.2.2016כתבי אופציה על פי דוח מיידי מיום  1,107,600בהנחה של מימוש       20

, ושל 31.3.2016קטורים וליו"ר הדירקטוריון של החברה במסגרת ביצוע החלטת האסיפה הכללית מיום כתבי אופציה הוקצו לדיר 225,656 -ו
כתבי אופציה הוקצו לדירקטורים  160,091 -כתבי אופציה ו 673,192כתבי אופציה אשר מתוכם הוקצו לנושאי משרה ועובדים  833,283מימוש 

י אופציה לעובדים, נושאי משרה (לרבות לדירקטורים וליו"ר דירקטוריון החברה) על פי כתב 920,619וליו"ר הדירקטוריון ובהנחה של מימוש 
  .21.3.2018 מיום  מיידידוח 

חברה פרטית רשומה בישראל בבעלותו המלאה  מוחזקת על ידישבעל שליטה. מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מ הינה חברה פרטית רשומה בישראל,      21
  ).100%דוד ורטהיים  ( של מר

  בעל שליטה. נתן חץ הינו דירקטור בחברה ומכהן כמנכ"ל החברה.     22
  דירקטורית בחברה. בתם של נתן וקלרה חץ.     23
  .שותפויותאמצעות בלרבות החזקות      24
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 :החזקות בניירות ערך נוספים 3.4.2
 

שיעור החזקה בנייר   כמות  שם נייר הערך  שם בעל העניין
מאותו הסוג  הערך

  (באחוזים)
אלטשולר שחם ניהול קרנות 

  נאמנות בע"מ
  1.64  3,485,553  אג"ח (סדרה ו')

אלטשולר שחם ניהול קרנות 
  נאמנות בע"מ

  6.39   34,719,541  אג"ח (סדרה ח')

   2.14   4,568,138  אג"ח (סדרה ו')  אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 
   2.46  13,365,000  אג"ח (סדרה ח')  אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 

אקסלנס השקעות בע"מ 
(קרנות להשקעות משותפות 

  בנאמנות)

  2.49  5,315,337  אג"ח (סדרה ו')

אקסלנס השקעות בע"מ 
(קרנות להשקעות משותפות 

  בנאמנות)

  0.425  2,310,461  אג"ח (סדרה ח')

אקסלנס השקעות בע"מ 
(קרנות להשקעות משותפות 

  בנאמנות)

  0.84  11,101,547  ')טאג"ח (סדרה 

אקסלנס השקעות בע"מ 
(קרנות להשקעות משותפות 

  בנאמנות)

  1.66  13,837,794  ')יאג"ח (סדרה 

אקסלנס השקעות בע"מ 
(מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

  0.39  835,241  אג"ח (סדרה ו')

אקסלנס השקעות בע"מ 
(מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

  0.39  2,131,151  אג"ח (סדרה ח')

אקסלנס השקעות בע"מ 
(מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

  1.10  14,510,813  ')טאג"ח (סדרה 

אקסלנס השקעות בע"מ 
(מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

  0.20  1,633,725  ')יאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות 
גמל וחברות לניהול קופות 

  25גמל)

  4.13  8,808,637  אג"ח (סדרה ו')

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות 
גמל וחברות לניהול קופות 

  26גמל)

  1.02  5,570,164  אג"ח (סדרה ח')

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות 
גמל וחברות לניהול קופות 

  27גמל)

  0.53  6,977,816  ')טאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות 
גמל וחברות לניהול קופות 

  28גמל)

  6.35  53,034,059  ')יאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח 
  חיים משתתף ברווחים)

  0.01  14,905  אג"ח (סדרה ו')

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח 
  חיים משתתף ברווחים)

  0.01  40,716  אג"ח (סדרה ח')

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח 
  חיים משתתף ברווחים)

  0.11  956,221  ')יאג"ח (סדרה 

  0.76  1,621,078  אג"ח (סדרה ו')הפניקס אחזקות בע"מ 

                                                                                 
  .שותפויותאמצעות בלרבות החזקות   25
  .שותפויותאמצעות בלרבות החזקות   26
  .שותפויותאמצעות בלרבות החזקות   27
  .שותפויותאמצעות בהחזקות  לרבות  28
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  (נוסטרו)
הפניקס אחזקות בע"מ 

  (נוסטרו)
  1.03  5,589,287  אג"ח (סדרה ח')

הפניקס אחזקות בע"מ 
  (נוסטרו)

  0.28  3,753,601  ')טאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ 
  (נוסטרו)

  1.77  14,755,026  ')יאג"ח (סדרה 

אופציות לא סחירות   אבירם ורטהים
2/16  

101,546  9.17  

אופציות לא סחירות 
3/17  

72,281  8.67  

אופציות לא סחירות 
4/18  

78,448  8.52  

אופציות לא סחירות   יצחק פורר
2/16  

20,685  1.87  

אופציות לא סחירות 
3/17  

14,635  1.76  

אופציות לא סחירות   ירום אריאב
2/16  

20,685  1.87  

אופציות לא סחירות 
3/17  

14,635  1.76  

פציות לא סחירות או
4/18  

15,836  1.72  

אופציות לא סחירות   אהרן נחומי
2/16  

20,685  1.87  

אופציות לא סחירות 
3/17  

14,635  1.76  

אופציות לא סחירות 
4/18  

15,836  1.72  

אופציות לא סחירות   גתית גוברמן
2/16  

20,685  1.87  

אופציות לא סחירות 
3/17  

14,635  1.76  

אופציות לא סחירות 
4/18  

15,836  1.72  

אופציות לא סחירות   עמוס ידלין
2/16  

20,685  1.87  

אופציות לא סחירות 
3/17  

14,635  1.76  

אופציות לא סחירות 
4/18  

15,836  1.72  

אופציות לא סחירות   אדוה שרביט
2/16  

20,685  1.87  

אופציות לא סחירות 
3/17  

14,635  1.76  

רות אופציות לא סחי
4/18  

15,836  1.72  

  

  י הצבעה וזכות סירוב ראשונההסכמ 3.5

הסכם בדבר הצבעתם  1996באוקטובר  31מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מ ונתן חץ נכרת ביום בין     3.5.1
  באסיפות כלליות של בעלי המניות בחברה. 

עליו צדדים להצביע באסיפות הכלליות של בעלי המניות בחברה באופן שבו הי ההסכם, התחייפ- על  3.5.2
יחליטו הצדדים קודם לכינוס כל אסיפה כללית באסיפה מוקדמת. החלטה באסיפה המוקדמת תתקבל 

 6,000,000 - ים, זאת כל עוד החזיק כל אחד מבין הצדדים בלא פחות מדאחד של שני הצדפה בהסכמה 
  )."הכמות המינימלית"החברה (להלן:  לשהתאמות) וף למניות רגילות (כפ

ם או מי מהם מתחת לכמות המינימלית, תתקבלנה החלטות באסיפות המוקדמות אחזקות הצדדיו ירד
ספר המניות המוחזק על ידי כל אחד מהצדדים וזאת למעט מקרה של למעל פי רוב קולות בהתאם 

  להלן. 3.5ראות ס"ק וה יו יחולון עללהל 3.5.5.2מינוי דירקטורים כמפורט בסעיף 

מקרה אשר בו לא יצליחו הצדדים להגיע להסכמה פה אחד באסיפה המוקדמת הם מתחייבים  בכל   3.5.3
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  טה שעניינה אחד מהנושאים הבאים:חללהצביע באסיפה עצמה נגד כל הצעת ה

  ת הון החברה.להגד ) 1( 

  י התזכיר והתקנון של החברה.ושינ ) 2( 

  הצדדים בחברה.וספת של נבת השקעה ייחתוצאתה מה שהחלט ) 3( 

  ה שבעקבותיה ידולל חלקם של הצדדים בחברה.טהחל ) 4( 

מיופה כח ומתחייבים להצביע ות ים מתחייבים להשתתף בכל אסיפה כללית בעצמם או באמצעדהצד   3.5.4
אם בהת באסיפה הכללית, מכח כל המניות שיוחזקו על ידיהם במועד כינוס האסיפה הכללית,

ל על ידם טרם האסיפה או שנתקבלו בהתאם לאמור סיפה המוקדמת שתתנהאשיתקבלו ב תולהחלט
  לעיל. 3.5.3בסעיף 

3.5.5  
כמות המינימלית, הם מתחייבים לפעול כמפורט ב וד יחזיקו שני הצדדים (כל אחד מהם)עכל  3.5.5.1

לל כקנות להם מש ח ההצבעהש בכלהלן ובכלל זאת לעשות שימו 3.5.5.6- 3.5.5.1בסעיפים קטנים 
המניות שבידם, על מנת לגרום לכך כי לכל אחד מהצדדים יהיה מספר דירקטורים שווה 

  בדירקטוריון.

ידי הצדדים בהסכמה, בכפוף למגבלות הקבועות בתקנון - הדירקטורים בדירקטוריון ייקבע עלר מספ 3.5.5.2
  החברה.

של חברות קשורות אם תהיינה) שהצדדים יוכלו לגרום (או רים של החברה ת מכל הדירקטוימחצ 3.5.5.3
ידי מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מ והמחצית - למינויים, עפ"י העניין, יהיו דירקטורים שיומלצו על

  ידי נתן חץ.- השניה של הדירקטורים יהיו אלו אשר יומלצו על

יתם יהיו ציינו, מחהד. חיצונייםרים יחול גם בכל הקשור בבחירת דירקטו 3.5.5.3ר בסעיף קטן והאמ 3.5.5.4
  מומלצי מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מ ומחציתם מומלצי נתן חץ.

באופן שבמקום הדירקטור ים ה בו פסקה כהונתו של דירקטור מכל סיבה שהיא, יצביעו הצדדרבמק 3.5.5.5
  צד.ותו רקטור אחר שיומלץ על ידי אשפסק מלכהן והוא נמנה על מומלצי מי מהצדדים יתמנה די

ם ירצה להעביר מכהונתו דירקטור שמונה בהמלצתו ישתף עמו פעולה הצד האחר יצד מהצדדה והי
  ה.להשגת מטרה זו ובלבד שכל הפעולות האמורות ייעשו בהתאם לתקנון החבר

מת של יים של דירקטורים (למעט מספר דירקטורים הנזכרים בהסכם) כפוף להסכמתם המוקדומינ 3.5.5.6
  מטעמים סבירים.א לאלא תמנע אשר הצדדים 

ידי הצדדים לפי - אחזקותיו של מי מבין הצדדים מתחת לכמות המינימלית, ימונו הדירקטורים עלו ירד   3.5.6
מניות החברה ובלבד שלמי מהצדדים אשר יחזיק במספר מניות ב יחס האחזקות של כל אחד מהצדדים

מקרה יהיה לצד  ר. למען הסר ספק, בכלהאח על פני גדול יותר, יהיה לפחות דירקטור אחד עודף
  המחזיק בכמות המניות הקטנה יותר, לפחות דירקטור אחד.

3.5.7  
רה או כל חלק מהן, (להלן: חבברצונו יהיה למכור מתוך הכמות המינימלית את מניותיו בשצד  3.5.7.1

לול כי דיווח). ה"וחהדיו) בכתב (להלן: ""הניצע"") יהא חייב להודיע על כך לצד השני (להלן: המציע"
ת המניות, שברצונו למכור, המחיר המבוקש, תנאי התשלום וכן הודעה אם המציע מתנה את ואת כמ

  גם בחלקה.פק המכירה ברכישת מלוא הכמות המוצעת או שמא הינו מוכן להסת

מוצעות (או חלקן אם צויינה הת המניות ת אונו לקנוברצ יום יודיע הניצע למציע כי 30וך תאם  3.5.7.2
ת כזו בדיווח) בהתאם לכל תנאי הדיווח ימכור המציע לניצע את כמות המניות בה נקב הניצע, אפשרו

  צויינו בדיווח.ש פי התנאים- והכל על

א המציע היום, י 30ע הניצע על אי הענותו להצעה הכלולה בדיווח, או אם לא הגיב לדיווח תוך יהוד
עד הנ"ל, ובלבד שמכירה כזו תהא יום מתום המו 45רשאי למכור את המניות לצד שלישי תוך 

  בתנאים שאינם פחותים מבחינתו של המציע מאלה שפורטו בדיווח.
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כל  רה ברכישתיכמתנה את הוהי ל פי הדיווח הציע המציע למכירה את כל המניות שברשותועאם  3.5.7.3
הכמות המוצעת, והניצע לא הסכים לרכוש את כל הכמות המוצעת, אזי יהא המציע רשאי למכור את 

  וש חלק מהן.רכמניותיו לצד שלישי, אף אם הניצע היה מוכן לכל 

דעתו, מקרה בו הציע המציע רק חלק ממניותיו למכירה, זכאי יהיה הניצע לרכוש, על פי שיקול  בכל
או רק חלק ממנה, ובמקרה כזה יחולו הוראות ס"ק (ב) דלעיל על הכמות בה  ות המוצעתמכהאת כל 

  נקב הניצע.

זכאי יהיה להודיע למציע, במועדים הנ"ל על רצונו למכור מניות שלו בתנאי הדיווח,  שקיבל דיווחע ניצ   3.5.8
). במקרה זה "דרישת השתתפות"כרנה, (להלן: ימשלישי אליו תימכרנה מניות המציע, אם תלאותו צד 

ם ליחס אתהתתפות, בת השתימכר כמות מניות אשר תתחלק בין המציע לניצע, אשר הגיש דריש
  יות החברה.קותיהם במנזהח

רוב הראשונה ודרישת ההשתתפות יראו העברת שליטה בכל גוף מאוגד המחזיק מניות ין זכות הסילענ   3.5.9
  חברה, ובמקרה כזה יחולו כל הוראות ההסכם בשינויים המחויבים.ב בחברה כהעברת מניות

 מההון המונפק והנפרע 5%ם הינו בתוקף כל עוד כל אחד מהצדדים יחזיק מניות המהוות כההס 3.5.10
  .של החברה (בדילול מלא)

  ובין אם לאו.ה ישאר בתוקף בין אם יהיו מניות של החברה רשומות למסחר בבורסים כההס

או חברה ים מתחייבים בהסכם, כי לא יהיו צדדים להסכם שיתוף פעולה עם גורם אחר בהצבעה בדהצד 3.5.11
  יהם בה, כל עוד ההסכם הינו בתוקף.תמניו כירתמל ביחס

  
  
  

  החברה בבורסה מחירי המניות של 3.6
  

ש"ח  1של מניות החברה הרגילות בנות דיבידנד) תיאום לאחר (הטבלה הבאה מפרטת את מחירי הבורסה 
  )בבורסה מסחרה(נכון לסוף יום  30.4.2018ועד ליום  1.1.2016ע.נ., החל מיום 

  
  

   .ש"ח למניה  32בבורסה ש"ח ע.נ.  1היה מחיר המניות הרגילות בנות  2018 באפריל 30ביום   
  

2016  2017  1.1.2018-30.4.2018   
מחיר מניה   תאריך

  בש"ח
מחיר מניה   תאריך

  בש"ח
יר מניה מח  תאריך

  בש"ח
  

  גבוה  37.51  4.1.2018  38.14  19.9.2017  34.09  24.8.2016
  נמוך  30.90  14.4.2018  28.03  30.1.2017  22.70  11.2.2016
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  ניירות ערך המירים שבמחזור 3.7

   כתבי אופציה   3.7.1

  
מס' 

  ידוריס
הפניה לדו"ח   הניצע  סוג האופציה

מידי/תשקיף/דו"ח 
  הצעת מדף

כמות כתבי 
האופציה 
  שהוקצתה

מועד מימוש 
  אחרון

כמות כתבי 
האופציה 

  במחזור

מחיר מימוש לפי 
תנאי כתבי 

האופציה
29

  

מחיר המימוש 
ם ליו

17.4.201830 

הסכום הנוסף 
שתקבל החברה אם 

ימומשו כל כתבי 
האופציה שבמחזור 

   ח"שבאלפי 
דוח מיידי מיום   יו"ר הדירקטוריון  לא סחירה  1

22.2.2016  
101,546  21.2.2019  101,546  29.7864  25.8467  28,628  

  124,110  124,110  דירקטורים 6
סמנכ"ל פיתוח 

  עסקים
329,083  329,083  

  235,060  235,060  סמנכ"ל כספים
יועץ משפטי 
  ומזכיר חברה

159,841  159,841  

  157,960  157,960  עובדות בחברה 8
דוח מיידי מיום   יו"ר הדירקטוריון  לא סחירה 2

22.3.2017  
72,281  30.4.2020  72,281  37.638  35.198  29,330  

  87,810  87,810  דירקטורים 6
סמנכ"ל פיתוח 

  עסקים
244,798  244,798  

  175,616  175,616  סמנכ"ל כספים
יועץ משפטי 
  ומזכיר חברה

119,738  119,738  

  133,040  133,040  עובדות בחברה 8
דוח מיידי מיום   יו"ר הדירקטוריון  לא סחירה  3

21.3.2018  
(לא  35.1756  78,448  30.4.2021  78,448

  צמוד)
34.5256  31,784  

  95,016  95,016  31דירקטורים 6

ח סמנכ"ל פיתו
  עסקים

269,206  269,206  

  19,4346  19,4346  סמנכ"ל כספים
יועץ משפטי 
  ומזכיר חברה

133,883  133,883  

  149,720  149,720  עובדות בחברה 8
 

  

או כתבי אופציה אחרים שתקופת המימוש שלהם הסתיימה ואינם ו/ 3.7.1שבסעיף  בטבלההמתוארים ין כתבי האופציה גההטבה ב   3.7.2
 2,119 -ו ח"שאלפי  2,458 ,ח"שאלפי  2,920 הינה בסך ,2015 -ו 2016, 2017 ווח והפסד בשניםראשר נזקפה לדו"ח  ,מופיעים בטבלה

  בהתאמה. ח"שאלפי 

                                                                                 
  על פי תנאי כתבי האופציה מחירי המימוש מותאמים לחלוקת דיבידנדים.   29
  המחירים הרשומים הינם לאחר התחשבות במדד הידוע ליום פרסום התשקיף.   30
  .13.5.2018וקף ביום ואשר מינויו יכנס לת 27.3.2018לרבות דירקטור חיצוני אשר כהונתו אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום   31
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  עצמי ורווח נקי למניה הון  3.8

המיוחס לבעלי , נטרול מניות החברה המוחזקות ע"י החברה לאחר 31.12.2017העצמי של החברה ליום ן ההו
ש"ח ע.נ. הון מניות בהתאם להון המניות  1ש"ח לכל   31.41 -אלפי ש"ח, דהיינו כ 5,358,083הינו  ,מניות הרוב

  .31.12.2017כפי שהיה ביום 

המיוחס לבעלי  ,לאחר נטרול מניות החברה המוחזקות ע"י החברה 31.12.2017העצמי של החברה ליום ן ההו
לעיל ומבלי להתחשב בתוצאות  3.7חה של המרת כל ניירות הערך ההמירים המתוארים בסעיף בהנמניות הרוב, 

  ש"ח ע.נ. הון מניות. 1ש"ח לכל   31.3956 -, מסתכם בכ31.12.2017העסקיות שלאחר 

ע.נ. ש"ח  1 -ל ,ש"ח 3.67הינו  31.12.2017החברה לשנה שהסתיימה ביום המיוחס לבעלי מניות  הרווח הנקי
   .161,839הינו הממוצע המשוקלל ששימש בחישוב הרווח למניה  .מניות רגילות
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  תמורת ההנפקה עודי - 4רק פ
  
 

  
  סכום התמורה 4.1

  
במועד תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל 

  תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף.
  

  יעוד התמורה  4.2
  

רך במועד תשקיף מדף זה אין החברה מגייסת סכום כלשהו. במידה ויוצעו בעתיד ניירות ע
על פי תשקיף מדף זה ועל פי דו"חות הצעת מדף, התמורה שתתקבל מהנפקות אלה תיועד 

  למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדו"חות הצעת המדף.
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  החברה, פעילותה ונכסיה - 5פרק 

  כללי 5.1

 מבנה – תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי( ערך ניירות לתקנות) 1(א44 –ב' ו 6 לתקנות בהתאם

 תיאורא' ( לחלק ההפניה דרך על זה בתשקיף נכלל החברה עסקי תיאור, 1969-ט"התשכ), וצורה

(מס'  2018למרץ  21ם , כפי שפורסם ביו2017החברה לשנת  של התקופתי בדוח) התאגיד עסקי

 ").הדו"ח השנתי" :יחד (להלן )2018-01-027415אסמכתא 

  ".הקבוצהלהלן: " והחברות המאוחדות והמוחזקות שלה ייקראוהחברה 

 שינויים וחידושים מהותיים בעסקי הקבוצה שאירעו ממועד פרסום הדוח השנתי  5.2

ועד חתימתם של הדוחות לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מ

 , ראהולתקופה שהסתיימה במועד זה 2017בדצמבר  31החברה ליום הכספיים המאוחדים של 

 –א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 

  לתשקיף. 8.2"), המובא בסעיף תקנות פרטי התשקיף(" 1969-מבנה וצורה), התשכ"ט

  כלולות מהותיות וחברות  מהותיות חברות בנות פרטים על 5.3

  

 (באלפי ש"ח) (*) 2016והכנסות התאגיד מהן לשנת  וכלולות מהותיותהכנסות של חברות בנות  5.3.1
  

 שם החברה
  
  

 עיסוקה

  רווח (הפסד)
 לפני מס 

  רווח (הפסד)
  אחרי מס

רווח (הפסד) 
כולל אחר 

  לתקופה

  
 דיבידנד

  שהתקבל

דמי 
  ניהול 

והשתתפו
ת 

ות, בהוצא
 נטו

  
 ריבית, נטו

 - 8,000 134,343 12  474,096 501,620 נדל"ן מניב והחזקות אמות השקעות בע"מ
 - 3,763 9,250 )27,445(  5,061  6,714  אנרגיה חלופית  אנרגיות מתחדשות בע"מ –אנרג'יקס 

PSP Swiss Property   73,475 49,128  525,615  641,397  נדל"ן מניב - - 
(1)Holdings LP Carr Properties  81,618  11,840  454,938  455,262  נדל"ן מניב  - - 

  
באופן  Carr Properties-ב %88.93-לכל צד) בשותפות המחזיקה ב 50%(בחלקים שווים  JPMהחזקה יחד עם  )1(

 .50%שהזכות למנות דירקטורים הינה 
  

 (באלפי ש"ח) (*) 2017והכנסות התאגיד מהן לשנת  וכלולות מהותיותהכנסות של חברות בנות  5.3.2
  
  

  

 שם החברה

  
  
  
  

 עיסוקה

  
  

  רווח (הפסד)
  לפני מס

  
  

  רווח (הפסד)
  אחרי מס

  
  

רווח (הפסד) 
כולל אחר 

 לתקופה

  
  
  

דיבידנד 
  שהתקבל

 

  
  

  דמי ניהול 
והשתתפו

ת 
בהוצאות, 

 נטו

  
  
  

 ריבית, נטו

 - 8,008 226,128 102  428,200  544,668 נדל"ן מניב והחזקות אמות השקעות בע"מ
 - 3,789 -  10,387  16,020  21,078  אנרגיה חלופית  אנרגיות מתחדשות בע"מ –נרגיקס א

PSP Swiss Property 68,063  66,132  937,107  1,095,753  נדל"ן מניב - - 
)(2 Carr Properties Holdings LP 501,847  502,366  נדל"ן מניב  )562  111,518  )2,621  -  

באופן  Carr Properties-ב 90.90%-לכל צד) בשותפות המחזיקה ב 50%(בחלקים שווים  JPMהחזקה יחד עם  )2(
 .50%שהזכות למנות דירקטורים הינה 
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ועד למועד  .20181.1שהחל מיום לתקופה  וכלולות מהותיותחברות בנות מהכנסות התאגיד  5.3.3

 (באלפי ש"ח) התשקיף
  

 שם החברה

  
  

 עיסוקה

  
  

  שהתקבלדיבידנד 
 

  
  דמי ניהול 

והשתתפות 
 הוצאות, נטוב

  
  

 ריבית, נטו
  

 - 2,000 112,542 נדל"ן מניב והחזקות אמות השקעות בע"מ
 - 989 -  אנרגיה חלופית  אנרגיות מתחדשות בע"מ –אנרגיקס 

PSP Swiss Property 69,928  נדל"ן מניב - - 
Carr Properties Holdings LP 141  30,023  נדל"ן מניב  -  

 

 י התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסק 5.4

מבנה  –וטיוטת תשקיף  ניירות ערך (פרטי התשקיף לתקנותב 6 ותקנה) א(א44 לתקנה בהתאם

 שנכלל כפי החברה ענייני מצב עלן הדירקטוריו ח"דובזאת ל מפנה , החברה1969-), תשכ"טוצורה

  .ח האמור, מובא כאן על דרך ההפניה"בדו הכלול המידע .השנתי בדוח
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   יהול החברהנ - 6רק פ
 

  ירקטוריון החברה ד 6.1
  :1חברים. להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון שמונהלחברה דירקטוריון בן   

  

  אבירם ורטהים  

יו"ר 
  הדירקטוריון

  פורר יצחק  חץ נתן

  

  עמוס ידלין  גתית גוברמן  שרביטאדוה   נחומי אהרן  אריאב ירום

  051112027  54048574  33433152  057419475  52340726  05058367  51673192  055585277  .ז.ת

 תאריך
  :לידה

25.10.1958  7.10.1952  4.12.1934  15.6.1954  3.1.1962  8.10.1976  24.1.1956  20/11/1951  

 רמת, 8 התרבות  :מען
  השרון

, 12 ליטוינסקי
  רמת גן.

, 47/16 הכנסת
  .גבעתיים

 32/5מירון 
  ציון מבשרת

, 12 אופנהיימר
  אביב תל

, 1רימון ה סימטת
  רשפון

 11גורדון א.ד. 
  ירושלים

 11רח' סמדר 
  כרמי יוסף

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

 חברות
 בועדות

  הדירקטוריון

ועדת ב חבר  לא  לא
, (יו"ר) ביקורת

לאישור  בועדה
 הדוחות הכספיים

ובועדת  (יו"ר)
  תגמול.

  

ועדת ב חבר
 בועדה ביקורת,

לאישור הדוחות 
הכספיים 

 ובועדת תגמול
  .(יו"ר)

  

חברה בועדת   לא  לא
לבחינת הדוחות 

, ועדת הכספיים
ביקורת וועדת 

  תגמול

  לא

 האם
 דירקטור

 בלתי
  "צדח/תלוי

  "צדח  "צדח  לא  לא

  

דירקטור  – כן  לא  לא
  בלתי תלוי

דירקטור  – כן
  בלתי תלוי

 עובד האם
, התאגיד של

, בת חברה
 חברה

 או קשורה
 בעל של

  :עניין

 דירקטוריון"ר יו
  בשכר פעיל

 החברה"ל מנכ
-מה החל

1.1.1993  

מספק, מזה    לא  לא
שנים באופן 
קבוע, בהיקף 
וסוג נרחבים, 

שירותים 
מקצועיים 

ומשפטיים למר 
דוד ורטהיים 

ולחברות 
בשליטתו או 
הקשורות אליו, 
לרבות ומבלי 
לגרוע מכלליות 
האמור מ. 

ורטהיים 
(אחזקות) בע"מ 
(שדוד ורטהיים 
הוא הבעלים 
בעקיפין של 
מלוא הון 
המניות בה), 

החברה 
המרכזית 

לייצור משקאות 
קלים בע"מ 
ושידורי קשת 

  בע"מ.

בנוסף ובהקשר 
זה,  משמש 

דירקטור 
בחברות 
  הבאות:

שידורי קשת  )1(
אם.  )2( בע"מ;

  לא  לא  לא

                                                                                  
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של פרופסור צבי אקשטיין לדירקטור חיצוני בחברה. החל מיום  27.3.2018ביום  1

בחברה. לפרטים אודות פרופסור אקשטיין ראה דוח מיידי שפרסמה החברה חיצוני , יחליף פרופסור אקשטיין את יצחק פורר כדירקטור 13.5.2018
 .)2018-01-016831(מספר אסמכתא:  19.2.2018ביום 
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  אבירם ורטהים  

יו"ר 
  הדירקטוריון

  פורר יצחק  חץ נתן

  

  עמוס ידלין  גתית גוברמן  שרביטאדוה   נחומי אהרן  אריאב ירום

דבליו. זד. 
(אחזקות) 

בע"מ, שדוד 
מחזיק ורטהיים 

מהון  37%  -ב
 ,המניות שלה

והיא מחזיקה 
במישרין 
ובעקיפין, 

באמצעות אף 
אנד דבליו 
(שותפות 

כללית),  במניות 
בנק מזרחי 

טפחות בע"מ, 
לרבות מניות 

הנכללות בגרעין 
 השליטה בבנק

אם. דבליו. ("
זד. (אחזקות) 

 )3( ;")בע"מ
אלקורפ בע"מ 
ורמקון בע"מ 

שדוד ורטהיים 
 63%-הוא בעל כ

מהון המניות 
של כל אחת מהן 

מחזיקות  ואשר
מלוא הון ביחד ב

המניות של 
החברה 

המרכזית 
לייצור משקאות 

 קלים בע"מ
 אלקורפ("

-" ובע"מ
", בע"מ רמקון"

  .בהתאמה)

 בו התאריך
 החלה

  :כהונתו

26.11.1996  28.10.1990  13.5.2009  1.4.2010  17.11.2010  16.8.1998  16.5.2013  23.11.2015  

) BAבוגר (  ו:השכלת
ים מנהל עסקב

 - וחשבונאות
המסלול 

האקדמי של 
המכללה 

  ;למינהל

 חשבון רואה 
  .מוסמך

) BA( בוגר
כלכלה ומנהל ב

 –עסקים 
אוניברסיטת בר 

  אילן, 

 )BA( בוגר
 – בחשבונאות

אוניברסיטת 
   ;אביב-תל

רואה חשבון 
  מוסמך.

 –חשבון  רואה
Economics 

B.SC 
מאוניברסיטת תל 

  אביב

M.A.  בכלכלה
האוניברסיטה  –

רית העב
   בירושלים

 .B.A בוגר
בכלכלה ויחסים 

   .בינלאומיים

תואר ראשון 
במשפטים 

.)B.LL וחוג (
לאחר תואר 

בפילוסופיה 
מאוניברסיטת 

תואר  ;אביב-תל
) M.LLשני (.

במשפט מסחרי 
ודיני חברות 

מאוניברסיטת 
לונדון 

)University of 
London, 
London 

School of 
Economics 

and Political 
Sciences( ;
לימודי התחלת 
דוקטורט 

במשפטים 
באוניברסיטת 

בריסל 
)Université 

Libre de 
Bruxelles (

בתחום של קנין 
רוחני ודיני 

(לא  מחשבים
  .סיים)

Ph.D   במדעי
המוח 

מאוניברסיטת 
  חיפה

MBA במנהל 
 עסקים

מהאוניברסיטה 
העברית 
  בירושלים,
M.SC  

 בנוירוביולוגיה
) המוח(מדעי 

מאוניברסיטת 
 Bsc  ,פהחי

 ימית בביולוגיה
  ממכללת רופין

מוסמך מנהל 
עסקים ומוסמך 
כלכלה, בוגרת 

מתמטיקה, 
כלכלה ולימודים 

משלימים, 
בוגרת משפטים, 

הכל 
מהאוניברסיטה 

העברית 
בירושלים. 
עורכת דין 
   מוסמכת.

בוגר תואר 
ראשון בכלכלה 
אוניברסיטת בן 

, מוסמך גוריון
(תואר שני) 

במנהל ציבורי, 
סיטת אוניבר

  הרווארד



   -  3 -ו  -

 

  אבירם ורטהים  

יו"ר 
  הדירקטוריון

  פורר יצחק  חץ נתן

  

  עמוס ידלין  גתית גוברמן  שרביטאדוה   נחומי אהרן  אריאב ירום

  

 התעסקותו
 בחמש

 השנים
  :האחרונות

 דירקטוריון"ר יו
 נכסים חץ אלוני

"מ, בע והשקעות
יו"ר א. דורי 

  .בניה בע"מ

 החברהמנכ"ל 
, 1.1.93-החל מ

יו"ר דירקטוריון 
 השקעות אמות
"מ, יו"ר בע

דירקטוריון 
'יקס אנרג

אנרגיות 
מתחדשות בע"מ 

יו"ר ו
דירקטוריון 

Carr.  

  

  

"ל ואח"כ מנכ
יו"ר של פירמת 
רואי החשבון 
ארנסט אנד יאנג 

פורר גבאי  קוסט
 מנהלרו"ח, 

 פרטיות חברות
 ודירקטור

 .שונות בחברות

"ר חברת יו
לביא קפיטל 
בע"מ (חברה 

 ייעוץפרטית
יו"ר  ,כלכלי

ועדת השקעות 
של "עמיתים" 
קרנות הפנסיה 

יו"ר  הותיקות,
עמותה ( קרן לוד

  .),פרטית

 עצמאי דין עורך
 וםבתח ויזם

  .הזנק חברות

 דוקטורנטית
 -למדעי המוח 

אוניברסיטת 
  חיפה. 

 דירקטורית
בחברת דש 

 הולדינגס איפקס
  . בע"מ

 ץ"ח מרכז ר"יו
 גבעת בטכנודע

  אולגה

מנכ"לית עמותת 
 חץ ומטרה

  

  

יועצת  2014עד 
בתחום ניירות 
ערך במשרד 

א.ש. שמרון, י. 
מלכו, פרסקי 
, ושות עורכי דין
דירקטורית 

ת ויו"ר ועד
 בג'קדהביקורת 
-עד ל בע"מ

2013 ,
דירקטורית 
ברובוגרופ 

ט.א.ק בע"מ עד 
צ "דח ,2014

 לניירות בבורסה
 אביב-בתל ערך

 ובחברות מ"בע
, שלה בנות

 ועדת חברת
ותגמול,  ביקורת

אסטרטגיה 
 ניהול סיכונים,

בחברת  דח"צ 
 מוצרי אם'צ

) ישראל( מזון
 חברת. מ"בע

 ביקורת ועדת
 תגמול וועדת

 עדבצ'אם 
  .2017דצמבר 

ראש המכון 
למחקרי בטחון 

  INSSלאומי 

ראש המכון 
למורשת בן 

 גוריון
  בהתנדבות

יו"ר עמותת 
  פידל בהתנדבות.

בעל חברת 
הרצאות ויעוץ 

  בינלאומי.

 תאגידים
 משמש בהם

  :כדירקטור

 יו"ר דירקטוריון
 אמות  החברה

"מ, בע השקעות
'יקס אנרג

אנרגיות 
מתחדשות 

 PSPבע"מ, 
Swiss 

Property AG, 
 דירקטורוכן 

 בחברות
 של מאוחדות
 וכן החברה

 פרטיות בחברות
 בבעלותו

 בני ובבעלות
  .משפחתו

דירקטור 
אמות חברה, ב

 השקעות בע"מ
'יקס אנרג, (יו"ר)

אנרגיות 
מתחדשות בע"מ 

 Carr(יו"ר), 
properties  

corporations 
  (יו"ר),

PSP Swiss 
Property AG ,, 
Brockton 

Everlast Inc 
קטור דיר

בחברות 
מאוחדות של 

 של החברה
ושל   'יקסאנרג
Carr  דירקטור ,

בחברות 
משותפות 
-לחברה ול
Oxford 
Properties  וכן

דירקטור 
בחברות פרטיות 

בבעלותו 
ובבעלות בני 

  משפחתו.

אוצר התיישבות 
 סנסיבלהיהודים,  

דה בע"מ,  מדיקל
 גרופ לטד זרסאי

  ובחברות פרטיות.

דח"צ בחברה 
יו"ר ועדת 

שקעות של ה
"עמיתים" 

(קרנות הפנסיה 
הוותיקות 
שבהסדר), 

דירקטור בסונול 
בע"מ, יו"ר 

דירקטוריון 
דוקור בע"מ, 

יו"ר 
דירקטוריון 

 קפיטל לביא
"מ (חברה בע

חבר  ,)פרטית
דירקטוריון קרן 
ואן ליר 
העולמית, דח"צ 
בנייר חדרה, 

דירקטור 
בארגון משקי 

  הנגב.

  

דירקטור 
בחברה 

חברות וב
בשליטתה 

משותפת של ה
  החברה:

 -OPG 125 
SUMMER 

REIT Investor 
(DE) LLC;  

-OPG 745 
ATLANTIC 

REIT Investor 
(DE) LLC; 

-Davenport 
Reit Investor;  

-Carr 
Properties 

Corporation;  

שידורי קשת -
  ` בע"מ

אם. דבליו. זד. -
(אחזקות) 

  ;בע"מ

  ;אלקורפ בע"מ-

 החברה.

  

  החברה

  החברה

המכון רה,  החב
למורשת בן 
גוריון, יו"ר 

  עמותת פידל.
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  אבירם ורטהים  

יו"ר 
  הדירקטוריון

  פורר יצחק  חץ נתן

  

  עמוס ידלין  גתית גוברמן  שרביטאדוה   נחומי אהרן  אריאב ירום

  ;רמקון בע"מ-

 משפחה בן
 עניין בעל של

 אחר
  :בתאגיד

אביה של אדוה   לא
  שרביט

 של נתן םבת  לא  לא  לא
  חץ. וקלרה

 לא

 

  

  לא

 החברה האם
 בו רואה
 כבעל

 מומחיות
 חשבונאית

 ופיננסית
 לצורך

 עמידה
 במספר
 קבע המזערי

  הדירקטוריון

  לא  כן  לא  כן  כן  כן  כן  כן

  
  

 ושאי משרה בכירה נ 6.2
  

  ישראל גבירץ  נעמה עמנואל  יעקב מאיה  דוד-בר אושרית  פלדמוס חנן  פרנקל אורן  ברזילי מוטי  

  033762139  039265327  036402733  027217736  055080428  023944176  022939276  ת.ז.

  19/02/1977  15/12/1983  13/7/1979  26/3/1974  25/1/1958  24/7/1968  13/9/1967  לידה: תאריך

התאריך בו 

  החלה כהונתו

  2017מאי   2014אפריל   2008 יוני  2000 יוני  2007 מרץ  2008אפריל   2005 אוקטובר

תפקיד שהוא 

  ממלא בתאגיד

 לפיתוחמנכ"ל ס

  עסקים

 משפטי יועץ  מנכ"ל כספיםס

  .חברה ומזכיר

  מבקר פנים  תחשב  חשבת  חשבת

תפקיד שממלא 

בחברה בת של 

התאגיד או 

  בו בבעל ענין

 דירקטור

באמות, 

- דירקטור ב

Carr 

properties 

corporations 

דירקטור 

בחברות 

משותפות 

-לחברה ול

Oxford 

Properties ,

-דירקטור ב

Brockton 

Everlast Inc. ,

 דירקטור

 בחברות

 של מאוחדות

חבר  .החברה

ועדות היגוי של 

Brockton 

Capital Funds.  

  

  

 דירקטור

באנרג'יקס, 

-דירקטור ב

Brockton 

Everlast Inc. 

ודירקטור 

 בחברות

 של מאוחדות

ושל  החברה

  אנרג'יקס

מבקר פנים   אין  אין  אין  אין

באנרג'יקס 

אנרגיות 

  מתחדשות בע"מ
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  ישראל גבירץ  נעמה עמנואל  יעקב מאיה  דוד-בר אושרית  פלדמוס חנן  פרנקל אורן  ברזילי מוטי  

עניין  בעלהאם 

בתאגיד או בן 

משפחה של 

נושא משרה 

בכירה או של 

  בעל לא ענין

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא

במנהל  M.B.A  ההשכל

  B.A -ועסקים 

בכלכלה 

שבונאות  ובח

מאוניברסיטת 

  .תל אביב

 חשבון הרוא

  .מוסמך

 שני תואר

)MST (

 מאוניברסיטת

חוזה -סן

 .שבקליפורניה

 ראשון תואר

 עסקים במנהל

 וחשבונאות

 המכללה

  .למינהל

רואה חשבון 

  מוסמך

 בוגר,  דין עורך

 משפטים

 מאוניברסיטת

  "א.ת

תואר שני במנהל 

  עסקים

ראשון  תוארו

בכלכלה 

 –וחשבונאות

ברסיטת בר אוני

  .אילן

רואת חשבון 

  מוסמכת

 במנהל שני תואר

(התמחות  עסקים

) עסקי במיסוי

, למנהל מהמכללה

 ראשון תואר

 בחשבונאות

 ובכלכלה

מאוניברסיטת 

  .ת"א

רואת חשבון 

  מוסמכת

 חשבונאותבוגרת 

 כלכלהניהול ו

   אוניברסיטת ת"א.

 חשבון תרוא

  מוסמכת

בוגר חשבונאות 

וכלכלה 

אוניברסיטת בר 

  ןאיל

 ואה חשבוןר

  .מוסמך

תואר מנהל 

סיכונים מוסמך 

)CRMA ותואר (

מבקר פנימי 

) CIAמוסמך (

מטעם ארגון 

המבקרים 

הפנימיים של 

  ארה"ב

התעסקות 

בחמש השנים 

  האחרונות

, 2014עד אפריל   תפקידה הנוכחי  הנוכחי תפקידה  תפקידו הנוכחי  תפקידו הנוכחי  תפקידו הנוכחי

  רואת חשבון 

Deloitte טמןבריי 

  'ושותאלמגור זהר 

שותף בפאהן קנה 

  בקרה בע"מ ניהול

  
  

 ומורשה חתימה בלעדי , דירקטורים בלתי תלוייםדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית 6.3
 
  דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית  )א

ית המכהנים בחברה ציבור לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים ,עפ"י הוראות חוק החברות  
כמשמעות  ,יות חשבונאית ופיננסית והיתר בעלי כשירות מקצועיתחיהיה דירקטור בעל מומ

סית רקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננמונחים אלה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדי
. עוד קובעות הוראות חוק החברות כי בנוסף 2005 -ולדירקטור בעל כשירות מקצועית) התשס"ו

בורית דירקטורים יני בעל המומחיות החשבונאית והפיננסית יכהנו בחברה צלדירקטור החיצו
 4.1 (לענין זה ראה סעיףבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במספר שאותו קבע הדירקטוריון 

 ושנכלל כפי (א) לשאלון ממשל תאגידי 9ושאלה  החברה ענייני מצב עלן הדירקטוריו ח"דול
-2018(מס' אסמכתא  2018למרץ  21, כפי שפורסם ביום 2017בדוח התקופתי של החברה לשנת 

01-027415(.(  

דירקטוריון החברה קבע כי  בהתחשב בפעילותה הבינלאומית של הקבוצה רצוי כי לפחות   
חשבונאית מומחיות שלושה דירקטורים בחברה יענו על הקריטריונים שנקבעו בתקנות בדבר 

  ופיננסית.

הצהירו כי  וגתית גוברמן ירום אריאב ,, אהרן נחומייצחק פורר ה"ה אבירם ורטהים, נתן חץ,  
עיף סמפורט בכסיונם העסקי הינם עונים על הכשירויות הנדרשות, וזאת בהתאם להשכלתם וני

  לעיל. 6.1

  מר אבירם ורטהים משמש כיו"ר דירקטוריון החברה ומר נתן חץ משמש כמנכ"ל החברה.  
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 ירקטורים בלתי תלוייםד  )ב

בתוספת הראשונה לחוק החברה לא אימצה את ההוראה  ,זה תשקיףנכון ליום פרסומו של 
 לבדבר שיעור דירקטורים בלתי תלויים, על פיה, בין היתר, חברה ציבורית הנשלטת ע החברות

היו בעל שליטה, רשאית לקבוע בתקנונה הוראה כי לפחות שליש מחברי הדירקטוריון שלה י ידי
  דירקטורים בלתי תלויים.

דירקטור שמתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי  - לעניין זה "דירקטור בלתי תלוי" משמעו
) לחוק החברות וועדת הביקורת אישרה זאת, ו'(ב) עד ( 240דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף 

ו בהפסקת כהונה ושאינו מכהן כדירקטור בחברה מעל תשע שנים רצופות, ולעניין זה לא ירא
  .שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה

ולמר  גתית גוברמן(וכפי שאכן אושר על ידי ועדת הביקורת ביחס לגב' יצוין כי לדעת החברה 
בדירקטוריון המכהנים כיום  דירקטורים 4 ,בהתחשב בהוראות ההגדרה הנ"ל), עמוס ידלין

  .(כולל שני הדירקטורים החיצוניים) עונים להגדרת דירקטור בלתי תלויחברה ה
 
 
  עצמאי  שה חתימה רמו  )ג

 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 37עצמאי כמשמעותו בסעיף  לחברה אין מורשה חתימה   

  בחברה השליטה בעלי 6.4

חברה פרטית רשומה , ורטהיים (אחזקות) בע"מ מ.ו 2משפחת חץ בעלי השליטה בחברה הם
פרטית רשומה בישראל בבעלותו המלאה של מר דוד ורטהיים  בישראל, שמוחזקת על ידי חברה 

)100%(. 

בין שני בעלי השליטה כאמור קיים הסכם הצבעה בדבר הצבעתם באסיפות הכלליות של בעלי 
  .לתשקיף) 3.5(ראה סעיף  המניות של החברה

פרטים בדבר הסכמים והתחייבויות שלפיהם משלמת החברה תשלומים המבוססים על שיעור  6.5
  כושה, מחזור עסקיה, הכנסותיה או רווחיהשל ר

לבין אדוה ייעוץ פיננסי  לתשקיף בדבר הסכם הניהול בין החברה 7.1.1.3.2עיף לעניין זה ראה ס
בע"מ, חברה שבבעלות ובשליטה (במישרין ובעקיפין) של ה"ה נתן וקלרה חץ (מר נתן חץ הינו 

למתן שירותי הסכם לתשקיף בדבר  7.1.2.1בעל שליטה, דירקטור ומנכ"ל החברה) וכן סעיף 
  יו"ר דירקטוריון ע"י מר אבירם ורטהים. 

  רטים נוספיםפ 6.6
  

  אביב.-, תל6דין, ויסוצקי -ושות', עורכי אפרתי, גלילי: ורכי דין להנפקה זוע  
  

  אביב.-, תל1רכז עזריאלי מושות' , זהר למגור אריטמן : בואי חשבוןר  
  

  גן. -, רמת2י ז'בוטינסק רח': משרד הרשום של החברהה  
  

   וראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריםה 6.7

הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או 
בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון 

בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה, כפי  והסמכויות שניתן להעניק להן, מובאות
  ).2017-01-087844 פר:(אסמכתא מס 3.10.2017שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 

                                                                                  
 עלותם המלאה).מניות החברה מוחזקות על ידי נתן חץ ורעייתו קלרה חץ (בהחזקה ישירה ובאמצעות חברות שבב  2
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לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה, הקבועים בתקנון החברה, 
מבנה וצורה), -יף) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקד( 26והנזכרים בתקנה 

  לתשקיף. 3.2ראה סעיף , 1969-תשכ"ט

  טוח דירקטורים ונושאי משרהיב 6.8

שנים  6של בקבוצת אלוני חץ קיים הסדר ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה לתקופה 
הסדר הביטוח הינו הסדר מטריה לכל הקבוצה הכולל גם את  .1.7.2013שתחילתן ביום 

גבול האחריות לביטוח על פי ההסדר, הינו  3אנרג'יקס.הדירקטורים ונושאי המשרה באמות וב
   , בתוספת כיסוי הוצאות משפטיות. למקרה ולתקופהמיליון דולר  50עד 

מכוח ההסדר הנ"ל, תבטחנה את אחריות נושאי המשרה בחברה  תרכשנהאשר  הפוליסות
 ובחברות הבנות המכהנים כדירקטורים מטעם החברה בחברות הבנות ובחברות שלחברה

מכוח ההסדר  שתרכשנהאחזקה בהן שאינה בעלות או שליטה מלאות. כמו כן, הפוליסות 
תבטחנה גם בגין אירועים אותם ניתן לבטח על פי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך 

  .")חוק אכיפה מנהלית(להלן: " 2011–(תיקוני חקיקה), התשע"א

אלפי דולר והיא עשויה לגדול, ללא  70לה על על פי ההסדר, גובה הפרמיה המקסימאלית לא יע
במקרה של התייקרות בפרמיית הביטוח. על פי ההסדר,  50%-צורך באישור האסיפה הכללית, ב

החברה תשמור על תוקף הביטוח (במתכונת כפי שיקבע מעת לעת) בכל תקופת כהונת נושא 
ת הביטוח במועד שנים מיום הפסקת הכהונה, תחדש את פוליס 7המשרה וכן לתקופה של 

  ותישא בכל הוצאות הפרמיה ובכל הוצאה נלוות או קשורה אחרת.

עפ"י העקרונות הקבועים בהסדר הביטוח הנ"ל, רוכשת החברה מעת לעת פוליסות ביטוח 
על  .30.6.2018ועד ליום  1.7.2017שמיום  לשנה ביטוחשהאחרונה שבהם הינה פוליסת  ,כאמור

ליון דולר למקרה ולתקופה בצירוף כיסוי הוצאות ימ 50ינו פוליסה זו, גבול האחריות ה פי
. על פי תנאי הפוליסה אין השתתפות 1981-לחוק חוזה ביטוח התשמ"א 66משפטיות על פי סעיף 

עצמית לנושאי המשרה עצמם וההשתתפות העצמית של התאגידים המבוטחים על פי הפוליסה 
במקרה של ₪ אלפי  25-בארה"ב/קנדה ואלפי דולר במקרה של תביעה  25דולר,  5,000הינה 

 30ועד  2017ביולי  1תביעה בתחום ניירות הערך בישראל. הפרמיה השנתית לתקופה שמיום 
, 51.82%-החברה: כדלקמן כשפרמיה זו מחולקת דולר אלפי 50-כ שלבסך  הינה 2018ביוני 
 שלושת של העצמי ההון ליחס בהתאם נקבע הסכום( 6.37% –'יקס ואנרג 41.81%-אמות

 לפני רכישת (בניטרול זכויות המיעוט) האחרונים השנתיים הכספיים דוחותיהן פי על החברות
  .4הפוליסה)

להחלטות  בהתאםהטריטוריאליות של הכיסוי הינם כל העולם כולל ארה"ב וקנדה.  גבולות
וכן  'קסאנרגישהתקבלו באורגנים השונים של החברה ובאורגנים השונים של אמות ושל 

ונושאי משרה בחברות בנות של אלוני חץ, של אמות ושל אנרג'יקס וכן דירקטורים טורים דירק
  מטעמה של אלוני חץ בחברות אחרות המוחזקות על ידה.

ההצטרפות להסדר וכן השתתפות אמות ואנרג'יקס בפרמיה בגין הפוליסות שתירכשנה, אושרה 
האסיפה הכללית של אנרג'יקס ביום  ועל ידי 21.3.2013על ידי האסיפה הכללית של אמות ביום 

30.4.2013.  

, אישרו האסיפות הכלליות של אמות ואנרג'יקס (לאחר אישור ועדת התגמול 2018במאי  2יום ב
, רכישה של פוליסות ביטוח )2018חודש מרץ והדירקטוריון של כל אחת מהחברות הנ"ל, מ

בהיקף כיסוי ביטוחי בסך של דירקטורים ונושאי משרה (במסגרת הסדר מטריה לכל הקבוצה), 
 1.7.2018שנים שתחילתה ביום  6מיליון דולר (כחלק מהסדר ביטוחי חדש לתקופה של  75עד 

                                                                                  
, ראה דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה שפרסמה החברה ביום 31.12.2012ההסדר אושר על ידי האסיפה הכללית בישיבתה מיום    3

  ). 2012-01-326094(מס' אסמכתא:  31.12.2012
התגמול והדירקטוריון של  אמות וכן ועדות  19.11.2012ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום   14.11.2012ועדת התגמול בישיבתה מיום 

ואנרג'יקס, אישרו (כל חברה ביחס לעצמה) את החלת כל ההסדרים הנ"ל גם ביחס לדירקטורים שהינם בעלי השליטה או קרוביהם כפי 
תקנות (להלן: " 2000-ב לתקנות החברות (הקלות בעסקאות על בעלי עניין), תש"ס 1שהינם או יהיו מעת לעת, בהתאם לסעיף 

  "). תההקלו
 , לאחר הנפקת הון שביצעה אנרג'יקס.31.3.2017נתוני אנרג'יקס הינם ליום    4
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. בנוסף, תוכלנה אמות ואנרג'יקס, כל אחת לפי שיקול דעתה, לרכוש 5)30.6.2024וסיומה ביום 
מיליון דולר עבור  25פוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בהיקף כיסוי ביטוחי נוסף של עד 

דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בכל אחת מהחברות הנ"ל (לבדה או ביחד עם מי מחברות 
  הקבוצה), בתוספת פרמיה.

  נושאי משרה לדירקטורים וליפוי שכתבי פטור ו 6.9

  בחברה 6.9.1

והאסיפה הכללית של בעלי  29.8.2007מיום  ישיבותיהםבדירקטוריון החברה ו ועדת הביקורת
לאשר לחברה להתקשר עם נושאי משרה  ,בין היתר ,החליטו ,15.10.2007שנתכנסה ביום המניות 

ם בחברות בת ובחברות בהן לחברה מכהניהשל החברה  לרבות נושאי משרה ,של החברה מעת לעת
משרה  יכולל נושא ,")חברות מוחזקות(" ות ואשר אינן בשליטה או בבעלות מלאה של החברההחזק

המחליף את כתב  חדששיפוי ופטור בכתב ") נושאי משרהשליטה בחברה (" בעליהינם מעת לעת ש
באוקטובר  11הכללית בישיבתה מיום  האסיפה . ")כתב השיפוי החדש(להלן: " השיפוי הקודם

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי  כתב השיפוי החדש, אישרה: א) את החלת 2011
או אשר כיהנו במועד קבלת  כתב השיפוי החדששור שליטה או קרוביהם, שכיהנו במועד אי

") (שהינו הסדר הזהה נושאי משרה מקורביםההחלטה או כפי שיהיו מעת לעת (להלן, בס"ק זה: "
להסדר הקיים עם שאר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה), ביחס לתקופה של שלוש שנים 

לחוק החברות; ב) הענקת תוספת  16וזאת על פי תיקון  ,שתחילתן ביום אישור האסיפה הכללית
") לנושאי משרה בחברה (לרבות  לכתבי השיפויראשונה תוספת לכתבי השיפוי (בסעיף זה: "

לכתבי השיפוי מאפשרת הראשונה נושאי משרה מקורבים) המכהנים ושיכהנו מעת לעת. התוספת 
בביטוח ושיפוי  לחברה לשפות דירקטורים ונושאי משרה בחברה בגין הוצאות ואירועים המותרים

(ובאסיפת המשך מיום  20.10.2015האסיפה הכללית בישיבתה מיום  .חוק אכיפה מנהליתלפי 
מיליון דולר (להלן:  100), אישרה את מחיקת התנאי לפיו סכום השיפוי לא יעלה על 4.11.2015

נושאי משרה מקורבים המשך החלתם של כתבי השיפוי  .")התוספת השנייה לכתב השיפוי"
 3לתקופה של  6.10.20146הנים ושיכהנו מעת לעת, אושרה באסיפה הכללית בישיבתה מיום המכ

, 3.10.2017ובאסיפה הכללית בישיבתה מיום  10.10.2017ועד ליום  11.10.2014שנים שמיום 
  .10.10.2020שנים שתסתיימנה ביום  3לתקופה של 

לכתבי והתוספת השניה  נההראשו תוספתאמצעות העל פי כתב השיפוי החדש, כפי שתוקן ב
בדיעבד  פות את נושא המשרהלגרוע מזכותה של החברה לש מבליבכפוף להוראות כל דין והשיפוי, 

  :כדלהלןבין היתר החברה  החברה, מתחייבתתקנון על פי בהתאם למותר 

פעולות  עקב ובשל כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עלי ת נושא המשרהלשפות א  )א(
נושא  ובתוקף היות יעשהו/או שהשיפוי החדש) ת פעולות לפני תאריך כתב (לרבו השעש

  משרה:

 :וחבות כספית שתוטל עלי )1(

 )(א) לחוק ניירות ערך; או1נד(א)(52כאמור בסעיף   )א(

, לרבות בכל הליך משפטי בין אזרחי ובין פלילי לטובת אדם אחר על פי פסק דין  )ב(
ובלבד שפעולות ת משפט פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בי

לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים אלה נוגעות במישרין ו/או בעקיפין 
אשר לדעת דירקטוריון החברה על  השיפוי (ראה להלן).לכתב ראשונה  בתוספת

הם בבחינת אירועים  צפויים לאור פעילות החברה  29.08.07פי החלטתו מיום 
  .ת מתן ההתחייבותו/או חברות מוחזקות שלה בפועל בע

לא יעלה על זה  )1)בגין כלל החבויות לפי סעיף בלבד שהסכום המרבי של השיפוי כן ו
דירקטוריון החברה קבע כי הוא סביר בנסיבות  , אשרלהלן (ג)ף בסעיהסכום המפורט 

  העניין;

בידי  בהן יחויבאו שו/ יוציאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שהוצא )2(
ו/או בידי חברה  בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר ובית משפט, בהליך שיוגש נגד

זוכה, או באישום פלילי שבו י, או באישום פלילי שממנו מוחזקת של החברה או בשמה

                                                                                  
  יישומו הפרקטי של הסדר המטריה המוצע, מותנה בכך שהחלטה דומה תתקבל ותאושר באורגנים המוסמכים של החברה.  5
). 171846-01-2014(מס' אסמכתא:  .10.20146לפרטים נוספים ראה דוח מיידי בדבר תוצאות האסיפה הכללית שפרסמה החברה ביום   6

 האמור בדוח המיידי הנ"ל, מובא על דרך ההפניה.
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ח' לחוק 56לרבות כאמור בסעיף  מחשבה פליליתורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת י
 .ניירות ערך

עקב חקירה או הליך וציא רות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיהוצאות התדיינות סבי )3(
לרבות ומבלי לפגוע בכלליות בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך,  ותנהל נגדיש

 תאם להוראות כל דיןח' לחוק ניירות ערך או בה 56האמור, בהתאם להוראות סעיף 
חבות כספית כחלופה  וומבלי שהוטלה עלי וסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדהואשר 

אך בהטלת חבות כספית כחלופה  ולהליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגד
 או בקשר לעיצום כספי מחשבה פלילית להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת

לחוק  260כל המונחים בפסקה זו יפורשו בהתאם לסעיף . )נות""הוצאות התדיי :(להלן
 .ח' לחוק ניירות ערך 56וסעיף  החברות

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך  –בסעיף זה "אדם אחר"  )4(
 של תביעה נגזרת. 

 –בשל  ות אותלעיל, לשפו (א)מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף    )ב(

שיפוי הלפני תאריך כתב  ו(לרבות פעולותי העקב פעולות שעש וכל חבות שתוטל עלי )1(
נושא משרה בחברה, ו/או בחברות מוחזקות של  ועשה בתוקף היותי) ו/או שהחדש

 )(א) לחוק ניירות ערך.1נד(א)(52החברה, לרבות תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 

זה לא יעלה על ) 1"ק (פוי בגין כלל החבויות לפי סוכן בלבד שהסכום המרבי של השי
להלן, אשר דירקטוריון החברה קבע כי הוא סביר בנסיבות  (ג)הסכום המפורט בסעיף 

 העניין;

שיפוי הלפני תאריך כתב  ו(לרבות פעולותי העקב פעולות שעש וכל הוצאה שתוטל עלי )2(
נושא משרה בחברה, ו/או בחברות מוחזקות של  ועשה בתוקף היותיאו ש/ו החדש)

לחוק ניירות  1או ט' 4, ח'3וציא בקשר עם הליך לפי פרק ח'יהחברה, או בשל הוצאות ש
 , לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.וערך שיתנהל בעניינ

  ח' לחוק ניירות ערך.56וראות סעיף לרבות בדרך של שיפוי מראש, והכל בהתאם לה

או , בחברה ו/או בחברות מוחזקות שלה סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה      )ג(
שיוצאו שהוצאו (לרבות כתב השיפוי הקודם) או במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי למי מהם, 

) ו/או 1"ק (א)(חבות כאמור בס, בגין כתב השיפוי החדשעל פי לרבות  ,להם על ידי החברה
(עשרים וחמישה אחוזים) מההון העצמי של החברה כפי  25% , לא יעלה עללעיל )1ס"ק (ב)(

שיהא עפ"י דוחות כספיים (מאוחדים) אחרונים שפרסמה החברה לפני יום התשלום על פי 
סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו והכול בנוסף ל ;כתב השיפוי

 )."המרבי"סכום השיפוי (להלן: ו/או חברות מוחזקות של החברה החברה  התקשרה

די לפגוע בזכות נושא המשרה לקבל תגמולי ביטוח בגין כאין בתשלום השיפוי האמור לעיל ב     )ד(
או חברה ביטוח, שהחברה ו/סוגי האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת 

וח של אחריות , אם תקבל, במסגרת כל ביטמזמן לזמן רומוחזקת של החברה תקבל עבו
 או בחברות מוחזקות שלה.נושאי משרה בחברה ו/

תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו על ידי המבטח, 
ו/או במקרה  ככל שכאלה ישולמו ו/או במקרה ומסיבה כלשהי לא ישולמו סכומי בטוח כלל,

  בו תוטל על נושא המשרה חבות של השתתפות עצמית.

עם קרות אירוע שבגינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד 
החברה לרשותו, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים 

מיד לרשותו את הייצוג עופין תלמיניהם הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי, או לחיל
המשפטי באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, והכל בכפוף לכל דין 

  ולתנאים ולהוראות בכתב השיפוי החדש.

אם וככל  שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם לנושאי משרה בה ו/או בחברות   )ה(
לעיל, אם באירוע אחד או במספר  )1) ו/או ס"ק (ב)(1"ק (א)(בסמוחזקות שלה, כאמור 

אירועים, יעלה במועד כלשהו על סכום השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי 
דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו, לפי  (ג) שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף
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המשרה שיהיו זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי  העניין, בין נושאי
המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה לבין 

  .סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים, במצטבר

בטחונות מנושא המשרה  החברה זכאית במקרה של אישום פלילי להתנות את מתן השיפוי בקבלת
  להחזר הסכומים ממנו.

  לעיל הינם: )1)ב השיפוי כנזכר בס"ק תלכ הראשונה סוגי האירועים הנזכרים בתוספת

 תביעות של כל אחד מהמפורטים להלן:  )1(

יק בניירות ערך של על מניות, מחזיק בניירות ערך של החברה, או של כל גוף אחר המחזב
החברה או של חברה בת או של חברה קשורה, לרבות אגרות חוב, וכל מי מטעמם, צדדי ג' 
כלשהם לרבות: מוכרים, קונים, שוכרים, ספקים, לקוחות, שותפים, בנקים, מבטחים, 
רשות מהרשויות בין ממשלתית, סטטוטורית (לרבות ומבלי לגרוע רשויות המס), מקומית, 

פרטית, חברה או תאגיד אחר או גוף פרטי, החברה, נושאי המשרה שבה, עובדי  ציבורית או
 החברה לרבות נושאי משרה ועובדים לשעבר;

ד אחר, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור יהנפקת ניירות ערך של החברה או של תאג )2(
בדרך  לעיל, הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך

  אחרת כלשהי;

לחוק  1עסקה לרבות עסקה חריגה ופעולה לרבות פעולה מהותית כמשמעותן בסעיף  )3(
החברות ובכלל זה, העברה, מכירה או רכישה, שעבוד, השכרה או שכירות של נכסים או 
התחייבויות, לרבות ניירות ערך, או מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי 

ל פעולה הכרוכה במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור, לרבות קיום ומתן בטחונות; וכן כ
  מו"מ או אי גילוי פרטים במו"מ בין אם יצאה לפועל עסקה בגין המו"מ ובין אם לאו;

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות אך מבלי לגרוע  )4(
רה לבין בעלי מניותיה ו/או נושיה, שינוי פיצול, הסדר בין חב מכלליות האמור לעיל, מיזוג,

  או מכירתן, שותפויות ועסקות משותפות וכד'; ןבהון החברה, הקמת חברות בת, פירוק

דיווח או הודעה המוגשים על ידי החברה על פי כל דין; לרבות דיווחים לרשויות  מס, רשות  )5(
  ניירות ערך וכל רשות אחרת הפועלת על פי דין.

ו/או על נושאי המשרה לרבות ומבלי  על פי חוק החלים על החברה כל תשלום או דרישה )6(
  ;ח' לחוק ניירות ערך 56לפגוע בכלליות האמור, בהתאם להוראות סעיף 

  פעולה בקשר לזכויות הצבעה בחברות מוחזקות; )7(

  קשר לחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות);בכל החלטה ופעולה  )8(

שת ביטוחים, או אי רכישה של פוליסות פעולה בקשר עם ניהול סיכוני החברה ובכללם רכי )9(
מתאימות לנכסי החברה, לתפקודיה ולנושאי המשרה בה וטיפול בתביעות בגין פעילותה, 

 אי פעילותה, בקשר עם קיום ביטוחים נאותים או אי קיום;

 י צדדי ג' בכתב ו/או בעל פה;פאחריות בגין מצגים כל )10(

 כל הליך הקשור לנאמנויות בנכסים; )11(

ין או הנובעת מהחזקה בנכסי מקרקעין, לרבות אחריות כלפי עובדים, כל אחריות בג )12(
 מבקרים, משתמשים וברי רשות, פולשים, שכנים, בעלים אחרים, שותפים ורשויות;

פעילות בקשר עם ניהול החברה במישרין או בעקיפין, שווי נכסיה, ירידה בערך השקעות,  )13(
גבלים עסקיים, הפרת זכויות קניין הפרת חובות סודיות, השמצה, הוצאת דיבה, פרסום, ה

 של צד ג';

 פעולה הנוגעת לדוחות הכספיים של החברה ולאישורם;  )14(

 פעולה בניגוד לתקנון ו/או תזכיר החברה;  )15(

כל פעולה ו/או מעשה (לרבות מחדל) הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למכירה אפשרית של  )16(
וע מכלליות האמור לעיל, מניות החברה (לרבות העברת השליטה בחברה), ומבלי לגר

לרבות הכנתו ופתיחתו של חדר מידע על החברה, העברת מסמכים ומידע מכל סוג שהוא 
לרוכשים פוטנציאליים של מניות החברה, לרבות מידע בדבר חברות בנות ומוחזקות של 
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החברה, נכסי החברה, פעילות החברה, התחייבויות החברה (לרבות התחייבויות תלויות) 
החלטות הקשורות להליך מכירת מניות של החברה, והכל בין אם תתבצע עסקה  וכן קבלת

 למכירת מניות החברה ובין אם לאו; 

 :תפעולה הנוגעת לעמידה או אי עמידה בהוראות דין המתייחסו )17(

א) לאיכות הסביבה ב) זיהום קרקע ג) זיהום אויר ד) תכנון ובניה ה) הפרה של כל דין החל 
לרבות ומבלי  קציה בגין הפרה זו הינה אזרחית, פלילית או מנהליתעל החברה בין אם הסנ

 .  ח לחוק ניירות ערך56לפגוע בכלליות האמור, בהתאם להוראות סעיף 

כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בין אם אירעו בישראל ובין אם מחוצה  )18(
 לישראל; 

נושאי משרה בחברות בנות כל אחד מסוגי האירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתם של  )19(
  וחברות מוחזקות של החברה. 

השיפוי כפוף לשיתוף פעולה מצד נושא המשרה ולכללים בדבר ניהול ההגנה המשפטית כפי שנקבע 
  בכתב השיפוי. 

כתב השיפוי החדש קובע כי לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשה נושא המשרה 
חזקת של החברה, יחולו בנוסף להוראות כתב השיפוי החדש, בתוקף היותו נושא משרה בחברה מו

  ההוראות הבאות:

זכאי לקבל  נושא המשרהסכומים אשר  השיפוי החדשהחברה לא תידרש לשלם על פי כתב  )1(
סת ביטוח שנערכה על ידי החברה המוחזקת ככל ימהחברה המוחזקת במסגרת פול

היתר לשיפוי שניתנו על ידי החברה שנערכה ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי 
 המוחזקת, ככל שניתנו.

אם בקשת נושא המשרה לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשה בתוקף  )2(
השיפוי החדש, תדחה  בתפקידו בחברה המוחזקת והעשוי להיות בר שיפוי על פי כת

, ןלפי העניי בהודעה בכתב של החברה המוחזקת או חברת הביטוח של החברה המוחזקת,
היה זכאי על פי י, סכומים להם השיפוי החדשעל פי כתב  לנושא המשרה תשלם החברה

ימחה לחברה את  נושא המשרההיה זכאי לסכומים כאמור, וי, אם השיפוי החדשכתב 
לקבלת סכומים מהחברה המוחזקת ו/או על פי פוליסת הביטוח של החברה  זכויותיו

, ככל שיידרש לקיום הוראות סעיף ות סכומים אלו בשמאת החברה לגבו יסמיךהמוחזקת ו
 זה.

כדי להעניק לחברה המוחזקת ו/או לכל צד ג' שהוא, זכויות כלשהן כלפי החדש השיפוי אין בכתב 
זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו  החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,

על ידי החברה המוחזקת  חי שינתן לנושא המשרהבשיפוי או בכיסוי ביטומהחברה כהשתתפות 
  בחברה המוחזקת. בתוקף תפקידו שה נושא המשרהבגין פעולה שע

כתבי השיפוי החדשים מחליפים את כתבי השיפוי הקודמים בחברה ושניתנו לנושאי משרה 
המכהנים בה. כתבי השיפוי החדשים אינם מחליפים את כתבי השיפוי הקודמים שניתנו בעבר 

  אי משרה שסיימו כהונתם ואינם מכהנים בה.לנוש

  כתב השיפוי החדש כולל גם הוראות בדבר פטור מאחריות. להלן עקרי הוראות אלה:

, החברה פוטרת 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 263-ו 259כפוף להוראות כל דין, ובמיוחד סעיפים ב .1
ו שנגרם לה, בין במישרין את נושא המשרה מראש מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שייגרם לה ו/א

ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלו כלפיה ו/או כלפי חברות מוחזקות שלה בפעולותיו 
בתום לב ובתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או בתוקף היותו נושא משרה בחברות מוחזקות 

  שלה.

  ה לשיפוי. אין באמור בסעיף הפטור בכדי לגרוע מהאמור בכל הקשור להתחייבות החבר

2.  

ובידו כתב הפטור הקודם יחול  17.3.05המשרה לנושא משרה בחברה לפני  נושאאם נתמנה   )א(
ואילו על   17.3.05האמור בכתב הפטור הקודם על מעשים ומחדלים שלו שבוצעו עד ליום 

 תחולנה הוראות הפטור שבכתב השיפוי החדש.  17.3.05מחדלים שנעשו על ידו מיום 
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או מאוחר יותר ובידו כתב הפטור  17.3.05רה לנושא משרה בחברה ביום אם נתמנה נושא המש  )ב(
הקודם הרי שהוראות הפטור שבכתב השיפוי החדש מחליפות את כתב הפטור הקודם ובאות 

  במקומו באופן שלכתב  הפטור  הקודם אין תוקף כלשהו.  

  י משרה מקורבים.לשלוש שנים נוספות לנושאהפטור לא חודש  11.10.2011החל מיום יצויין כי 
 

  באמות 6.9.2

כתבי (להלן: " , אישרה האסיפה הכללית של אמות, הענקת כתבי שיפוי חדשים22.11.2011ביום 
") לנושאי משרה של אמות (לרבות למר נתן חץ, דירקטור ובעל שליטה השיפוי החדשים באמות

ת ו/או יהיו באמות ולנושאי משרה שיכהנו באמות בעתיד, שהם ו/או קרוביהם בעלי שליטה באמו
בעלי שליטה באמות מעת לעת) ולרבות לנושאי משרה של אמות המכהנים בחברות בת  של אמות 

לאמות החזקות ואשר אינן בשליטה או בבעלות מלאה של אמות, המכהנים כיום  ובחברות בהן
וכאלה שיכהנו מעת לעת. כתבי השיפוי החדשים באמות מותאמים להוראות חוק אכיפה מנהלית. 

החליפו את כתבי באמות, אך לא הקודמים את כתבי השיפוי  החליפוהשיפוי החדשים  כתבי
  .במועד אישור האסיפה הנ"ל ביחס לנושאי משרה שסיימו כהונתם השיפוי הקודמים

מההון העצמי של אמות  25%בכתבי השיפוי החדשים באמות, סכום השיפוי המירבי לא יעלה על 
חדים) אחרונים שפרסמה אמות לפני יום התשלום על פי כתב כפי שיהא עפ"י דוחות כספיים (מאו

השיפוי, והכל בנוסף לסכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת הביטוח. כמו כן, הותאם כתב 
השיפוי לשינויים שחלו בחקיקה באופן שיאפשר לאמות לשפות נושאי משרה באמות בגין אירועים 

בחוק ניירות ערך ו/או כל דין אחר לרבות ומבלי  והוצאות המותרים בשיפוי לפי חוק החברות ו/או
ח לחוק ניירות ערך והורחבה רשימת האירועים 56לפגוע בכלליות האמור, בהתאם להוראות סעיף 

  המהווים עילה לשיפוי.

לדירקטורים ונושאי משרה הקיים באמות, כפי שאושר על ידי האסיפה  פטורבהתאם להסדר בדבר 
, אמות פוטרת את נושאי המשרה בה מכל אחריות  כלפיה בשל 2.3.2008הכללית של אמות ביום 

כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות של נושא 
המשרה כלפיה ו/או כלפי חברות מאוחדות של אמות בפעולותיו בתום לב ובתוקף היותו נושא 

משרה בחברות המוחזקות של אמות. אין באמור בסעיף  משרה באמות ו/או בתוקף היותו נושא
, כפי שאושר פטורהפטור כדי לגרוע מהאמור בכל הקשור להתחייבות אמות לשיפוי. ההסדר בדבר 

 17.3.2005, אינו חל ביחס למעשים או מחדלים שבוצעו על ידי נושאי משרה עד ליום 2.3.2008ביום 
  הפטור על פי כתב הפטור הקודם שהיה נוהג באמות. ולגבי מעשים או מחדלים אלה יחולו הוראות

החליטה האסיפה הכללית של אמות שלא לאשר את הארכת ההסדר הקיים בדבר  22.11.2011ביום 
ביחס למר נתן חץ, דירקטור ובעל שליטה באמות וזאת ביחס לתקופה שתחילתה מיום  פטור

   ואילך. 15.11.2011

בין היתר, לאשר, ה הכללית של בעלי המניות של אמות האסיפהחליטה , 2015בפברואר  16ביום 
או באמות החדשים באמות לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה את המשך החלתם של כתבי השיפוי 

לתקופה של שלוש שנים שתסתיים ) דירקטור ובעל שליטה באמות ,מר נתן חץלקרוביהם (היינו 
הענקת כתבי פטור שלא לאשר לית החליטה האסיפה הכלכמו כן, . 2017בנובמבר  14ביום 

הינם בעלי שליטה באמות או קרוביהם, המכהנים כיום או שלדירקטורים ולנושאי משרה באמות 
  .כפי שיהיו מעת לעת, בהתאם להסדר הקיים באמות

, החליטה האסיפה הכללית של אמות (לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון 2018במאי  2ביום 
ואשר יוענק  ,אשר יחליף את כתבי השיפוי החדשים באמות ,שיפוי חדש לאמץ נוסח כתב אמות)

לנושאי המשרה המכהנים באמות, בחברות הבנות של אמות ובחברות אשר לאמות יש בהן 
יו"ר  משרה שהינם בעלי שליטה באמות או קרוביהם (היינו למר נתן חץ,החזקות, לרבות לנושאי 

בי השיפוי החדשים באמות, אשר בידם במועד אישור כת), חלף ובעל שליטה באמות יוןדירקטור
לשינויים שחלו בחקיקה ובמיוחד  הותאם  2018כתב שיפוי נוסח . 7")2018כתב שיפוי האסיפה ("

גם הרחבות של רשימת האירועים  וכולל 1988-חלתיקונים בחוק ההגבלים העיסקיים, התשמ"
  המהווים עילה לשיפוי. 

לאשר מתן   )דירקטוריון אמותו (לאחר אישור ועדת התגמול האסיפה הכללית הבנוסף, החליט
 םכתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה באמות, לרבות לדירקטורים ונושאי משרה באמות שהינ

                                                                                  
    . לנושאי משרה אשר יסיימו 30.11.2020ועד ליום  14.11.2017לתקופה שמיום  יחול 2018ביחס לבעלי השליטה או קרוביהם, כתב שיפוי    7

 ת כאמור, לא יוחלף כתב השיפוי כאמור.את כהונתם ולא יכהנו במועד אישור האסיפה הכללי     
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לפיו  ,טה באמות או קרוביהם, המכהנים כיום וכפי שיכהנו בה מעת לעת, בנוסח מתוקןליבעלי ש
בעל השליטה או לנושא משרה כלשהו באמות (גם הפטור לא יחול על החלטות ו/או עסקאות של

נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על 
עובר לאישור האסיפה הכללית, ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים  אמותידי 

  .פההמכוסים על ידם ואשר אירעו עד ליום אישור האסי

   באנרג'יקס 6.9.3

, ערב הנפקתה לראשונה לציבור, אישרה האסיפה הכללית של אנרג'יקס, 2011באפריל  6ביום 
לאחר אישור דירקטוריון אנרג'יקס מאותו היום, את התקשרותה של אנרג'יקס עם נושאי משרה 

קס לעת, לרבות נושאי משרה בה המכהנים בחברות בת ובחברות בהן לאנרג'י בה, כפי שיהיו מעת
החזקות ואשר אינן בשליטתה או בבעלותה מלאה, לרבות נושאי משרה, כפי שיהיו מעת לעת, 

  שהינם בעלי שליטה באנרג'יקס, בכתב פטור ושיפוי.

, זכאים דירקטורים 2011באוקטובר  4בהתאם להחלטת האסיפה הכללית של אנרג'יקס מיום 
רקטורים מקרב בעלי השליטה ונושאי משרה באנרג'יקס, כפי שיהיו מעת לעת, (לרבות די

וקרוביהם, לרבות מר נתן חץ, דירקטור ובעל שליטה (בעקיפין) באנרג'יקס), לכתבי פטור ולכתבי 
סכום השיפוי  -שיפוי וכן לביטוח בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, כמקובל באנרג'יקס 

על פי כתבי השיפוי, יהיה שתשלם אנרג'יקס לכל נושאי המשרה באנרג'יקס או למי מהם במצטבר, 
מההון העצמי של אנרג'יקס, כפי שזה יהיה על פי דוחותיה  25%מוגבל לסכום כולל שלא יעלה על 

  על פי הגבוה מבין השניים.₪, ליון ימ 40המאוחדים האחרונים שפרסמה לפני מתן השיפוי או על 

רג'יקס, הענקת כתבי , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של אנ2011באוקטובר  4ביום 

") כתבי פטור וכתבי שיפוי אנרג'יקס המתוקנים(בסעיף זה: " 8וכתבי שיפוי מתוקנים פטור
לנושאי משרה באנרג'יקס (לרבות לדירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם, לרבות למר נתן 

בי פטור חץ, דירקטור ובעל שליטה (בעקיפין) באנרג'יקס) המכהנים וכאלה שיכהנו מעת לעת. כת
וכתבי שיפוי אנרג'יקס המתוקנים, מאפשרים לאנרג'יקס לשפות דירקטורים ונושאי משרה בגין 

  הוצאות ואירועים המותרים בביטוח ושיפוי לפי חוק אכיפה מנהלית.

נקבע כי ביחס למר נתן חץ וביחס לדירקטורים ונושאי משרה אשר ימונו מעת לעת  באותה אסיפה
מההון העצמי של  25%-לרק הנ"ל, יוגבל סכום השיפוי המצטבר  לאחר מועד האסיפה הכללית

  אנרג'יקס, כפי שזה יהיה על פי דוחותיה המאוחדים האחרונים שפרסמה לפני מתן השיפוי.

, החליטה האסיפה הכללית של אנרג'יקס לאשר מחדש את התחייבותה של 30.07.2014ביום 
, ובעל השליטה באנרגי'קסן חץ, נושא משרה למר נתבנוסח המקובל בחברה אנרג'יקס למתן שיפוי 

. באותה הישיבה, החליטה האסיפה הכללית של אנרג'יקס 6.4.2014בתוקף רטרואקטיבי מיום 
, 2017בחודש יולי  .6.04.2014שלא לאשר מחדש מתן הפטור מאחריות למר נתן חץ החל מיום 

המכהנים אותה אי המשרה אישרה האסיפה הכללית של אנרג'יקס את החלפת כתבי הפטור של נוש
הפטור לא יחול על באופן שהחל ממועד הענקתם, עת באנרג'יקס ואלו שיכהנו בה מעת לעת, 

(גם נושא משרה אחר  באנרג'יקסהחלטות ו/או עסקאות שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו 
 אנרג'יקס מזה שהוענק לו כתב הפטור) יש בה עניין אישי, ובלבד שכתבי הפטור שהוענקו על ידי

עובר לאישור האסיפה הכללית, ימשיכו לחול במלואם, ללא שינוי, ביחס לכל האירועים המכוסים 
את הענקת כתב הפטור  הנ"לעוד אישרה האסיפה  על ידם ואשר אירעו עד ליום אישור האסיפה.

   .9גם למר נתן חץ (יו"ר דירקטוריון אנרג'יקס ובעל שליטה באנרג'יקס) הנ"ל בנוסח המתוקן

ועדת דירקטוריון  , אישרה האסיפה הכללית של אנרג'יקס, לאחר אישור 2018במאי  2 ביום
אנרג'יקס  לאמץ נוסח כתב שיפוי חדשאשר יוענק לנושאי המשרה המכהנים התגמול של 

יש בהן החזקות, לרבות לנושאי משרה  לאנרג'יקסובחברות אשר ה , בחברות הבנות שלבאנרג'יקס
שליטה ובעל  יוןדירקטוריו"ר  אמות או קרוביהם (היינו למר נתן חץ,שהינם בעלי שליטה ב

כתבי באנרג'יקס), חלף כתבי השיפוי הקיימים באנרג'יקס, אשר בידם במועד אישור האסיפה ("

                                                                                  
 הקודמים וכי התיקון מתייחס רק לכתבי השיפוי.הפטור לא תוקנו בהשוואה לכתבי הפטור יובהר כי כתבי      8
 3על פי הדין הקיים ביום פרסומו של תשקיף זה, הארכת תוקפו של כתב הפטור אשר הוענק למר נתן חץ כאמור, מעבר לתקופה של     9

  ועד אישור האסיפה, טעונה אישורים על פי דין.שנים שממ
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, הותאם לשינויים שחלו בחקיקה ובמיוחד . נוסח כתבי השיפוי החדשים10")השיפוי החדשים
וכולל גם הרחבות של רשימת האירועים  1988-תשמ"חלתיקונים בחוק ההגבלים העיסקיים, ה

  המהווים עילה לשיפוי.

  - Carr -בהסדר שיפוי  6.9.4

  תשפה את הדירקטורים  Carrושל החברות הבנות שלה, קובעים כי  Carrשל  ההתאגדות מסמכי
 עקב יוציאושבשל כל חבות או הוצאה,  העובדים והשליחים שלה, בעבר ובהווה, המשרה, נושאי
והכל באופן הרחב בכפוף לכך שפעלו כדין, משרה, נושא  םבתוקף היות יעשוו/או ש ות שעשפעולו

, עיקרי הוראות החוק בדלאוור התשקיףלמועד  ביותר המותר לפי הוראות החוק בדלאוור.
  פוי דירקטורים ונושאי משרה, הינם כדלקמן:יבקשר עם ש

  

ל להיות, צד בכל הליך לתאגיד תהא הסמכות לשפות כל אדם שהינו, או שהוא עלו  )א(
משפטי, בין אזרחי ובין פלילי, בין חקירתי ובין מינהלי (למעט תביעה מצד התאגיד או 
מכוח זכותו) בשל העובדה שאותו אדם מכהן או כיהן כנושא משרה, עובד או סוכן של 
התאגיד או שלבקשת התאגיד, מכהן או כיהן כנושא משרה, עובד או סוכן בתאגיד אחר 

(לרבות הוצאות  בשל כל חבות או הוצאה"), נושא משרהזה: " 6.9.4יף (להלן בסע
משפטיות) שנשא אותו אדם בגין ההליך האמור, וזאת אם נושא המשרה פעל בתום לב 
והאמין באופן סביר שהוא פעל לטובתו המרבית של התאגיד או שאינו עומד בניגוד 

להליכים פליליים, לא היה לו יסוד סביר להאמין שפעולתו היתה לטובתו וכן, בהתייחס 
 בניגוד לחוק.

הסתיימו הליכים כאמור בפסק דין, צו, פשרה, הרשעה או טענה שאין להשיב לאישום 
וכיוצ"ב, לא יהיה הדבר ראיה לכשעצמה לאי זכאות נושא המשרה לשיפוי בשל אי 

  עמידתו בתנאים המפורטים בסעיף זה לעיל.

ד תהא הסמכות לשפות כל אדם שהיה ו/או שהינו, או שהוא עלול להיות, צד לתאגי  )ב(
בכל הליך משפטי המתקיים על ידי או בשם התאגיד, בקשר עם סעד המבוקש לטובת 

בשל כל חבות או התאגיד, בשל העובדה שאותו אדם מכהן או כיהן כנושא משרה, 
פועל בגין ההגנה או סבירה (לרבות הוצאות משפטיות), שנשא אותו אדם ב הוצאה

התפשרות או הסדר במסגרת ההליך האמור, אם נושא המשרה פעל בתום לב והאמין 
באופן סביר שהוא פועל לטובתו המרבית של התאגיד או באופן שאינו עומד בניגוד 

 אחראי לטובתו, ובלבד ששיפוי כאמור לא יינתן אם ייפסק כי אותו נושא משרה יימצא
 court ofעט בנסיבות מיוחדות, בהן יפסוק ביהמ"ש העליון (התאגיד, למ כלפי"ד בפס

chancery.כי נושא המשרה זכאי לשיפוי מהתאגיד ( 

ב לעיל או  –במקרה שנושא משרה זכה בהליכים המפורטים בסעיפים קטנים א ו   )ג(
בהגנה מפני כל תביעה ו/או דרישה, אותו נושא משרה יהיה זכאי לשיפוי בגין כל 

 (לרבות הוצאות משפטיות) אשר הוציא בפועל בקשר עם העניין.הוצאותיו הסבירות 

ב לעיל, למעט אם הוחלט אחרת ע"י צו  –כל שיפוי בהתאם לאמור בסעיפים קטנים א ו   )ד(
של בית משפט, ישולם על ידי התאגיד, כפי שהותר ובהתאם לנסיבות המקרה ולאחר 

עומד בהוראות קביעה שהשיפוי של נושא המשרה הרלבנטי הינו ראוי בנסיבות ו
ב לעיל. קביעה כאמור תיעשה: (א) ברוב קולות של הדירקטורים של  –סעיפים א ו 

התאגיד, אשר אינם צד להליך האמור, גם אם מניין הדירקטורים כנ"ל, אינם מהווים 
מניין חוקי; או (ב) ברוב קולות של חברי ועדה של הדירקטוריון כאשר כל חברי הועדה 

אמור, גם אם אינם מהווים מניין חוקי; או (ג) אם אין הנ"ל אינם צד להליך ה
דירקטורים כנ"ל או אם הדירקטורים הורו על כך, על פי חוות דעת בכתב של יועמ"ש 

 לא תלוי; או (ד) על ידי בעלי המניות.

תאגיד רשאי לשלם את הוצאותיו (לרבות הוצאות משפטיות) של נושא המשרה מראש,   )ה(
בכפוף לקבלת התחייבות של נושא המשרה להשיב את לפני הכרעה סופית בתביעה, 

 הסכום האמור, אם ייקבע כי אינו זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל.
                                                                                  

    שנים ממועד אישור האסיפה והוא  3ל פי הדין הקיים ביום פרסומו של תשקיף זה, תוקף כתב השיפוי למר נתן חץ יהיה לתקופה של ע    10
  יהיה ניתן להארכה בכפוף להוראות הדין.     
 ועד אישור האסיפה הכללית כאמור, לא יוחלף כתב השיפוי כאמור.לנושאי משרה אשר יסיימו את כהונתם ולא יכהנו במ     
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שיפוי ו/או תשלום מראש של שיפוי כאמור לעיל, אינו בא למצות את כל הזכויות   )ו(
המוקנות לנושא משרה לקבלת שיפוי או שיפוי מראש בהתאם להוראות תקנון, הסכם, 

י מניות או החלטת דירקטורים שאינם צד להליך. הזכאות לשיפוי או החלטת בעל
לשיפוי מראש הקיימת במסמכי התאגדות של תאגיד, לא תשונה, תבוטל או תפגע 
לאחר קרות אירוע המזכה בשיפוי או בשיפוי מראש, אלא אם כן מסמכי ההתאגדות 

ר קרות אירוע של התאגיד מאפשרים מפורשות תיקון או ביטול של הוראות אלו לאח
 11כאמור.

הוראות השיפוי האמורות, יחולו, למעט אם נקבע מפורשות אחרת, גם על נושא משרה   )ז(
 שחדל לכהן וכן על יורשיו ועזבונו.

 
  
  

                                                                                  
  אינו מאפשר מפורשות תיקון לאחר מעשה. CARRתקנון ההתאגדות של  11
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  פרטים על בעלי ענין ונושאי משרה בכירה – 7פרק 

   תשלומים לנושאי משרה בכירה ובעלי עניין בחברה 7.1

שקדמו לתאריך התשקיף, כפי שהוכרו להלן פירוט התגמולים שניתנו בשתי שנות הכספים  7.1.1

בדוחות הכספיים של החברה ששולמו לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין 

ה שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה הבכירה בחברה או בתאגיד שבשליטתנושאי המשרה 

 או בתאגיד בשליטת החברה (הנתונים באלפי ש"ח).

 1.1.2017-31.12.2017תגמולים לנושאי משרה בכירה בתקופה  7.1.1.1

  

  

  

                                                
  רכב צמוד.בעיקר הטבת   1
 (לא כולל התייחסות לאופציות במחזור של כל נושא משרה). 31.12.2017 -שיעור ההחזקה בהון החברה נכון ל  2
  , אבשלום מוסלר ואסא לוינגר, שמקבלים את התגמולים כשכר עבודה, שאר מקבלי התגמולים מקבלים דמי ניהול.Oliver Carrלמעט   3
המצורפים לתשקיף זה על דרך ההפניה. חלק החברה ליום  Carr, הינם הסכומים המופיעים בדוחות הכספיים של Carrהסכומים המצוינים ביחס למנכ"ל   4

  .50.55%המאזן הינו 
  להלן. 7.1.1.3.4ראה סעיף  –המענק כולל מענק במזומן בהתאם להסכם   5
 1מיליון ש"ח אשר ישולם באופן ובתנאים הבאים: (א)  2נק שנתי בסך על פי תנאי ההסכם עם מנכ"ל החברה, חברת הניהול שבבעלותו, תהיה זכאית למע  6

. (ב) יתרת המענק אשר לא שולמה בכל מדידה 6%השנתית (בהתאם להון בתחילת אותה שנה) על  FFO- מיליון ש"ח ישולמו בכל שנה בה עלתה תשואת ה
 .6%וש שנות ההסכם עלתה על הממוצעת בתקופת של FFO- שנות ההסכם במידה ותשואת ה 3שנתית, תשולם בתום 

זקיפת הטבה  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

בגין תשלום 

מבוסס 

 מניות

שווי הטבות 

  1נוספות

  

היקף  תפקיד שם  סה"כ

 משרה

החזקה 

בהון 

החברה
2 

דמי 

ניהול / 

 3שכר

  

מענק 

 במזומן

  

מענק 

  נדחה

  

 סה"כ

Oliver 

Carr4 

 (ז)

מנכ"ל 

Carr 

2,045.5  1,733.5  -  מלאה
5  

-  3,779  7,901  253  11,933  

אבשלום 

מוסלר 

  (ז)

 

מנכ"ל 

אמות 

השקעות 

  בע"מ

  5,560  149  954  4,457  -  2,300  2,157 -  מלאה

תן חץ נ

 (ז)

 5,145  149 - 5,005  1,0016 1,001 3,003 14.58% מלאה מנכ"ל

מוטי 

ברזילי 

 (ז)

סמנכ"ל 

פיתוח 

 עסקים

  3,734  127  883 2,724  - 850 1,874 - מלאה

אסא 

  לוינגר (ז)

מנכ"ל 

אנרג'יקס 

אנרגיות 

מתחדשות 

  בע"מ

  3,195  105  1,932  1,158  -  -  1,158  -  מלאה

אורן 

  פרנקל

 (ז)

סמנכ"ל 

 פיםכס

  0.04% מלאה

 

1,391 640 -  2,031 675  125  2,831 
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   1.1.2016-31.12.2016תגמולים לנושאי משרה בכירה בתקופה  7.1.1.2

  

  ם על תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירהפרטים נוספי 7.1.1.3

  מדיניות תגמול 7.1.1.3.1

 לנושאי תגמול מדיניות המניות בעלי של הכללית האסיפה אישרה 2015בנובמבר  4ביום 

"). התגמול מדיניות(" החברות לחוק 20 תיקון להוראות בהתאם, בחברה המשרה

לפרטים נוספים  נים.ש 3ולמשך  2016בינואר  1מיום התגמול הינה בתוקף החל  מדיניות

 7.9.2015 אודות מדיניות התגמול, ראה דוח מיידי על כינוס אסיפה שפרסמה החברה ביום

) וכן דוח מיידי על כינוס אסיפת המשך שפירסמה 2015-01-115971(מס' אסמכתא: 

                                                
  בעיקר הטבת רכב צמוד.     7
 (לא כולל התייחסות לאופציות במחזור של כל נושא משרה). 31.12.2016 -שיעור ההחזקה בהון החברה נכון ל     8
  קבלים דמי ניהול., אבשלום מוסלר ואסא לוינגר, שמקבלים את התגמולים כשכר עבודה, שאר מקבלי התגמולים מOliver Carrלמעט      9
המצורפים לתשקיף זה על דרך ההפניה. חלק החברה  Carr, הינם הסכומים המופיעים בדוחות הכספיים של Carrהסכומים המצוינים ביחס למנכ"ל    10

       .47.8%המאזן הינו  ליום
  נעשית בזה הפניה    –)promoteבגין פרויקטים בייזום ( ומנגנון תשלום עמלת הצלחה EARהמענק כולל מענק במזומן בהתאם להסכם, תוכנית תגמול      11

  ).2017-01-026976(מס' אסמכתא:  22.3.2017שפרסמה החברה ביום  2016לפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי לשנת  15 1לסעיף ג        
מיליון ש"ח אשר ישולם באופן ובתנאים הבאים: (א)  2נתי בסך על פי תנאי ההסכם עם מנכ"ל החברה, חברת הניהול שבבעלותו, תהיה זכאית למענק ש      12

. (ב) יתרת המענק אשר לא שולמה בכל 6%השנתית (בהתאם להון בתחילת אותה שנה) על  FFO- מיליון ש"ח ישולמו בכל שנה בה עלתה תשואת ה 1
 .6%נות ההסכם עלתה על הממוצעת בתקופת שלוש ש FFO-שנות ההסכם במידה ותשואת ה 3שנתית, תשולם בתום ה מדיד

זקיפת הטבה  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

בגין תשלום 

מבוסס 

 מניות

שווי הטבות 

  7נוספות

  

היקף  תפקיד שם  סה"כ

 משרה

החזקה 

בהון 

החברה
8 

דמי 

ניהול / 

 9שכר

  

מענק 

 במזומן

  

מענק 

  נדחה

  

 סה"כ

Oliver 

Carr10 

 (ז)

מנכ"ל 

Carr 

  1,957  -  מלאה

  

6,44911  

  

 -  

  

8,406  -  230  

  

8,636  

נתן חץ 

 (ז)

 5,151  149 - 5,002  1,00012 1,000 3,002 15.81% מלאה מנכ"ל

אבשלום 

מוסלר 

  (ז)

  

מנכ"ל 

אמות 

השקעות 

  בע"מ

  5,147  149  606 4,541  - 2,300  2,093  -  מלאה

מוטי 

ברזילי 

 (ז)

סמנכ"ל 

פיתוח 

 עסקים

  3,607  127  831 2,649  - 800 1,849 - מלאה

אסא 

  לוינגר (ז)

מנכ"ל 

אנרג'יקס 

אנרגיות 

מתחדשות 

  בע"מ

  2,865  85  1,676  1,104  -  -  1,104  -  מלאה

אורן 

  פרנקל

 (ז)

סמנכ"ל 

 כספים

  0.02% מלאה

 

1,364 600 -  1,964 599  127  2,690  
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המידע המובא בדוחות ) 201-01-138465(מס' אסמכתא:  20.10.2015החברה ביום 

  .ההפניהעל דרך  המפורטים לעיל, מובא

  מנכ"ל החברה 7.1.1.3.2

ייעוץ - משולמים לו באמצעות אדוה ,התגמולים המשולמים ע"י החברה למר נתן חץ

") (חברה בבעלותו ובבעלות רעייתו גב' קלרה חץ בחלקים שווים) אדוהפיננסי בע"מ ("

שהסתיים ביום (אשר מחליף הסכם קודם  10.3.2016 וזאת עפ"י הסכם ניהול מיום

 ,התגמולאושר על ידי ועדת אשר , )"ההסכם" או" הסכם הניהול(להלן: ") 31.12.2015

. )2015בנובמבר  4דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה (בישיבתה מיום 

כמנכ"ל  ,במסגרת ההסכם, מעמידה אדווה לרשות החברה את שירותיו של מר נתן חץ

בתוקף מיום הינו הניהול  הסכם ").שירותי הניהולבהיקף של משרה מלאה (" ,החברה

 האורגנים לאישור בכפוף נוספות שנים בשלושויוארך  ,שנים 3למשך תקופה של  1.1.2016

. החברות לחוק 275 סעיף"י עפ כנדרש , לרבות האסיפה הכללית,בחברה המוסמכים

לחברה ו/או לאדוה הזכות לבטל את הסכם הניהול בכל עת, לפני "). הסיום מועד(להלן: "

חודשים בדבר רצונה להביא  6יום, וזאת על ידי מתן הודעה מראש ובכתב של מועד הס

(בהם ימשיכו לחול הוראות הסכם הניהול ומר נתן חץ  את הסכם הניהול לידי סיום

. בכל מקרה של הפסקת הסכם הניהול (בין אם ימשיך ליתן את שירותי הניהול לחברה)

ו אדווה), תהא אדוה זכאית לקבל את בשל סיומו ובין אם בשל ביטולו על ידי החברה א

למשך פי הסכם הניהול, לרבות מענקים,  דמי הניהול והסכומים הנוספים המגיעים לה על

  חודשים מיום סיום הסכם הניהול.  3

  דמי הניהול:

 אלפי ש"ח, 250בסך  תמורת שירותי הניהול, משלמת החברה לאדוה דמי ניהול חודשיים

 31.12.2017נכון ליום אשר ובתוספת מע"מ.  2015בר בחודש דצמבגין  מדדם לצמודי

, בתוספת ש"ח אלפי 250- סך של כלהסתכמו ) 2017(דהיינו על פי המדד בגין חודש נובמבר 

דמי , בתוספת מע"מ. ח"ש 000250,בכל מקרה דמי הניהול לא יפחתו מסך של . 13מע"מ

שירותי ניהול  יום בשנה בהם לא תעניק אדוה לחברה 25הניהול ישולמו גם במשך 

כלשהם, זאת בגין תקופת חופשתו השנתית של מר נתן חץ. אי הענקת שירותי ניהול על 

ימי עסקים בשנה קלנדרית מחמת מחלה של נתן חץ, לא  30 עד ידי אדוה בתקופה של

יהיה בה כדי לפגוע בתשלום מלוא דמי הניהול לאדוה. זכאות לדמי מחלה כאמור, ניתנת 

  יום. 90- ך בכל מקרה לא ניתנת לצבירה של למעלה מלצבירה משנה לשנה א

בנוסף לדמי הניהול, מעמידה החברה רכב לרשותו של מר נתן חץ והחברה נושאת בכל 

עלויות אחזקתו. עלות המס של העמדת הרכב לרשותו של מר נתן חץ חלה על מר נתן חץ 

ר נתן חץ מכשיר והוא מחוייב בה על בסיס חודשי. כמו כן, מעמידה החברה לרשותו של מ

ומר עלויות הפעלתו בסלולארי אשר הינו על שמה ובבעלותה של החברה. החברה נושאת 

הסלולארי. כמו כן נושאת  בחיוב מס הכנסה בגין שווי שימוש במכשיר נתן חץ נושא

  .בחברה הוצאות בגין פעילותו של מר נתן חץ כמנכ"ל החברה, כמקובלהחברה ב

  מענק שנתי:

  :הבאים ובתנאים באופן ישולם אשר"ח ש מיליון 2 בסךוסף מענק שנתי לדמי הניהול יתו

 1 ה תשואת עלתה בה שנה בכל ישולמו"ח ש מיליון -FFO  השנתית (בהתאם להון

  .6%בתחילת אותה שנה) על 

                                                
 להלן). 7.1.3לא כולל שכר דירקטורים בגין חברות בדירקטוריון של חברה שלחברה החזקות בה (ראה סעיף   13
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 ההסכם שנות 3 בתום תשולם, שנתית מדידה בכל שולמה לא אשר המענק יתרת 

 .6%שנות ההסכם עלתה על  הממוצעת בתקופת שלוש FFO- ה ותשואת במידה

שיפורסם על ידי החברה בדוחות הדירקטוריון שלה (הנכללים  FFO- הינו ה FFO- ה* 

 .2016-2018בדוח התקופתי) בגין השנים 

מיליון ש"ח בגין מענק  2לחברת הניהול סך של  שילמה החברה 2018ובשנת  2017בשנת 

, 2016-2017בגין השנים  ספיםנו"ח ש ליוןימ 2 בסך היתרה. 2017-2018לשנים במזומן 

שנות  3הממוצעת בתקופת  FFO- ה ותשואת במידה ההסכם שנות 3 בתום תשולם

  .6% ההסכם תעלה על

  :נוספים םתנאי

 כמשמעותם וביטוח לשיפוי זכאי חץ נתן יהיה, בחברה משרה כנושא כהונתו בגין . 1

 חוק:"להלן( 1999- "טהתשנ, החברות לחוק שישי חלק, שלישי לפרק' ג בסימן

"ל הנ הביטוח. החברה ידי על לעת מעת שייקבע כפי ובהיקף בסכומים"), החברות

 לתקופה וכן כאמור משרה כנושא כהונתו תקופת כל במהלך כיסוי חץ לנתן יעניק

  .14משרה כנושא לכהן שיחדל לאחר שנים שבע של

 לפיה הוראה בהסכם נכללת, התגמול ולמדיניות החברות לחוק 20 לתיקון בהתאם . 2

 להיות שאמורים או לה ששולמו סכומים, העניין לפי, תקבל או תחזיר הניהול רתחב

 בסיס על שולמו לה ששולמו הסכומים אם, ההסכם מתנאי כחלק לה משולמים

  .החברה בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים שהתבררו נתונים

  נושאי משרה בכירה אחרים 7.1.1.3.3

 רב שנתית על בסיס הונילתגמול תכנית מסגרת החברה  צהאימ 2011בחודש אפריל 

לעובדים לפיה בכל שנה בסמוך לפרסום הדו"ח השנתי, יוקצו  לעובדים ולנושאי משרה

ולנושאי המשרה כתבי אופציה לא סחירים בערך כלכלי כפי שייקבע מעת לעת על ידי 

(שהוחלפה על ידי על פי התוכנית  .")המנה השנתיתהאורגנים הרלוונטיים בחברה ("

תקופת ההבשלה של אופציות שיוחלט על , )2018ומפברואר  2014ט מאוגוסתוכניות 

הענקתן, תסתיים בתום שנתיים ממועד החלטת הדירקטוריון בדבר הענקתן והן תהיינה 

 22ביום ניתנות למימוש במשך שנה עד לתום שלוש שנים מיום ההחלטה על הענקתן. 

על מנת להתאימה  , תוקנה תכנית מסגרת האופציות על ידי החברה2013באוגוסט 

 הגבוה, יקבע על פי מחיר המימוש של כל מנה שנתית 2014למדיניות התגמול והחל משנת 

ימי המסחר שקדמו  20- ) ממוצע משוקלל של שערי המניה של החברה בבורסה ב1: (מבין

יום המסחר בבורסה  בתום המניה שער) 2על הענקת המנה השנתית; ( ההחלטהלמועד 

(לגבי כתבי  8% בתוספתירקטוריון על הענקת כתבי האופציה, שקדם ליום החלטת הד

 תוספת). לעיל) 2"ק (ס לפי נקבעה המימוש תוספת 2018 - 2016אופציה שהוענקו בשנים 

 תהיה, שנה בכל, השנתית המנה הקצאת( דיבידנד מותאמתנומינלית והיא  הינההמימוש 

גם  , במידת הצורך,ושאי משרהולגבי נ, החברה דירקטוריוןידי  על פרטני לאישור כפופה

    אישור ועדת תגמול).

אימצה החברה תוכנית מסגרת אופציות חדשה דומה לתוכנית  2014בחודש אוגוסט 

אימצה החברה תוכנית אופציות חדשה, המחליפה את , 2018ובחודש פברואר  הקודמת

התוכניות (כפי שקבעו הכוללת , 2014, הדומה לתוכנית מאוגוסט 2014התוכנית מאוגוסט 

                                                
  .11.10.2011לאור החלטת האסיפה הכללית, נתן חץ אינו זכאי לפטור בגין ארועים שעילתם בתקופה שתחילתה החל מיום  14
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וראות לעניין השלכות סיום ההתקשרות בין הניצע לחברה ביחס לזכות הקודמות) ה

המימוש של האופציות (שבעיקרן קובעות כי במועד סיום ההתקשרות, אופציות שהבשילו 

ניתנות למימוש עד תום תקופת המימוש ויתרתן תפקע) ונוספה בה הוראה, ביחס 

ה (למרות האמור לעיל) כתבי אופציה שלא לדירקטורים שכהונתם הסתיימה, ולפי

הבשילו עד למועד סיום הכהונה, יבשילו בעת סיום הכהונה ולא יפקעו והם יהיו ניתנים 

  .למימוש עד תום שנה ממועד סיום הכהונה

 שאינם לדירקטורים הענקה, אישרה האסיפה הכללית, 31.3.2016מיום  בישיבתה

 שתהיה החברה של האופציות לתכנית אםבהת אופציות של, החברה ידי על מועסקים

-2016 השנים בין קלנדרית שנה מידי יוענקו האופציות. בפועל ההענקה במועד בתוקף

(להלן בסעיף זה:  15"חש אלפי 55 על יעמוד שנה בכל) דירקטור(לכל  ושוויין, 2018

 תנאי ושאר המימוש מחיר, המימוש מועדי, ההבשלה תקופת. ")האסיפה החלטת"

כמו כן  לתכנית האופציות של החברה שתהיה אותה עת בתוקף. הינם בהתאם תהאופציו

 2016-2018 בשניםמענק הוני ליו"ר הדירקטוריון  תהחליטה האסיפה הנ"ל על הענק

 ., כל שנהש"חאלפי  270כאמור, בערך כלכלי בסך של 

 קצוהו, 21.2.2016להחלטת האסיפה, ואישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  בהתאם

 גוברמן גתית(דח"צ),  אריאב ירום(דח"צ),  פורר יצחק: הבאים דירקטוריםכל אחד מהל

 בעל של(בתו  שרביט אדוה), תלוי בלתי(דירקטור  ידלין עמוס), תלויה בלתי(דירקטורית 

 השווה 2016-2018שנים כל אחת מהב יםהוני יםמענק נחומי ואהרן) בחברה שליטה

 כל, למימוש הניתנים אופציה כתבי 20,685"ח (ש אלפי 55- ל) שולץ אנד בלק פי(על  בערכו

כתבי אופציה כאמור,  14,635 ,2016בשנת  החברה של מניות רגילות 20,685- ל, אחד

, לכל אחד מהדירקטורים המוזכרים 2018כתבי אופציה בשנת  15,836- ו 2017בשנת 

, 2016יה בשנת כתבי אופצ 101,546כמו כן הוקצו ליו"ר דירקטוריון החברה  )לעיל

  .2018כתבי אופמיה בשנת  78,448- ו 2017כתבי אופציה בשנת  72,281

  

שהיתה קיימת בעת החלטת לאופציות תכנית המסגרת מדיניות התגמול ובמסגרת 

ת המסגרת ומנות שנתיות מתוכניהקצתה החברה  הדירקטוריון על הענקת האופציות,

  כלהלן:

  

 מספר

  מקבלים

 כתבי מספר

  'אופ

כלי ביום כל שווי

  "חאשההענקה, 

 מימוש תוספת

"ח בש' לאופ

  (לפני התאמות)

 תקופת

 הבשלה

  בשנים

 תאריך

  פקיעה

  16.3.2017  2  26.21  2,086  553,316  9  2014שנת 

  22.3.18  2  31.95  2,185  739,430  10  2015 שנת

  21.2.19  2  29.79  2,945  1,107,600  (*)18  2016 שנת

  30.4.20  2  37.64  3,132  833,283  (*)18   2017 שנת

  30.4.21  2  35.1756  3,197  920,619  (**)18   2018 שנת

, נעשית בזה דירקטורים. לפרטים נוספים על גמול דירקטורים ונושאי משרה 6כולל יו"ר הדירקטוריון וכן (*) 

ך על דר הנכללים בתשקיף זה 31.12.2017לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום  18הפניה לבאור 

  .ההפניה

                                                
  מהגמול השנתי לו זכאים הדירקטורים בשל    50%בי האופציה שיוקצו בכל שנה לדירקטורים יהיה עד על פי מדיניות התגמול, שווי כת  15
  חברותם בדירקטוריון (לא כולל גמול בגין השתתפות בישיבות) בגין השנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הענקת כתבי האופציה.    
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ואשר יכנס  27.3.2018ודח"צ אשר מונה על ידי האסיפה הכללית ביום  דירקטורים 5 ,כולל יו"ר הדירקטוריון (**)

 18, נעשית בזה הפניה לבאור . לפרטים נוספים על גמול דירקטורים ונושאי משרה13.5.2018לתפקידו ביום 

  .הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה 31.12.2017לדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 

  

, קבעו כי בנוסחת 21.2.2016ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בישיבתיהם  מיום 

למדיניות התגמול), יקבעו סכומי מענק מינימאלי ומענק  4המענק השנתי במזומן (סעיף 

מקסימאלי, בין היתר ביחס לסמנכ"ל פיתוח עסקים ולסמנכ"ל הכספים של החברה 

  דלקמן:כ

(בתשואת  רצפהמענק ה סכום  שם נושא המשרה

FFO  6%שנתית של(  

 מקסימאלי מענק סכום

שנתית של  FFO(בתשואת 

11.5%(  

  ח"שאלפי  750  ח"שאלפי  250  - סמנכ"ל פיתוח עסקים

  ח"שאלפי  600  ח"שאלפי  200  - סמנכ"ל כספים

  

והם  2016דש פברואר הסכומים הנ"ל יוצמדו למדד כאשר מדד הבסיס הינו המדד בגין חו

 .16דירוגהלנתוני הדירוג המבוצע על ידי חברות יותאמו, 

   סמנכ"ל פיתוח עסקים  7.1.1.3.4

) לקבלת שירותי 20.6.2011מיום  לחברה הסכם עם מר מוטי ברזילי (שהחליף הסכם קודם

. על 31.12.2018ועד ליום  1.3.2016לתקופה שמיום  ניהול כסמנכ"ל לפיתוח עסקים בחברה

כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת בהודעה מראש בכתב של  ,פי ההסכם

, בכפוף יום. לא בוטל ההסכם כאמור, יחודש ההסכם אוטומטית כל פעם לשנה נוספת 90

נכון למועד פרסום  החודשיים דמי הניהול  הנ"ל, על פי ההסכם. למדיניות התגמול

כשמדד הבסיס הינו המדד בגין  דצמודי מד ח"שאלפי  155 - , הינם בסך של כהתשקיף

  . 2016פברואר 

 נו וועדת התגמולבנוסף, במועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה, יידו

גמול ולתבמזומן ל פיתוח העסקים למענק שנתי דירקטוריון החברה בזכאותו של סמנכ"ו

  .בהתאם למדיניות התגמול , בגין אותה השנה,הוני בניירות הערך של החברה

 6.9- ו 6.8לעניין ביטוח, שיפוי ופטור להם זכאי סמנכ"ל פיתוח עסקים, ראה סעיפים 

  לתשקיף זה.

 סמנכ"ל הכספים   7.1.1.3.4.1

לחברה הסכם עם מר אורן פרנקל (שהחליף הסכם קודם) לקבלת שירותי ניהול 

ואשר תוקן  2011באפריל  1כסמנכ"ל כספים בחברה, בגין התקופה שתחילתה ביום 

על פי ההסכם כל צד רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בכל עת . 31.3.2016ביום 

                                                
, קובע 21.2.2016שאושר בישיבת ועדת התגמול ובישיבת הדירקטוריון מיום וכפי מנגנון ההתאמה לדירוג החברה על פי מדיניות התגמול  16

כי סכום המענק על פי הנוסחה המצויינת לעיל, יוגדל או יופחת בהתאם לדירוג החברה עפ"י חברות דירוג אשראי, כך שדירוג האשראי עשוי 
מאידך. נכון ליום פרסום הדוח השנתי,  10%עד - שלו בלגרום להפחתת המענק עד כדי ביטול המענק השנתי לסמנכ"לים מחד או להגדלה 

) ומותאמים לדירוג החברה האחרון שבוצע על ידי חברות 31.12.2017הסכומים הנ"ל כשהם צמודים (כשהמדד החדש הוא המדד הידוע ביום 
  הדירוג הינו כדלקמן: 

  סכום מענק הרצפה  
  ) 6%שנתית של  FFO(בתשואת 

  סכום מענק מקסימלי
  ) 11.5%שנתית של  FFO(בתשואת 

  אלפי ש"ח 757  אלפי ש"ח 252  סמנכ"ל פיתוח עסקים
  אלפי ש"ח 605  אלפי ש"ח 202  סמנכ"ל כספים
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חודשים. עפ"י ההסכם דמי הניהול החודשיים נכון למועד  6בהודעה מראש בכתב של 

כשמדד הבסיס הינו  אלפי ש"ח צמודי מדד 115- , הינם בסך של כהתשקיףפרסום 

   .2016המדד בגין פברואר 

 נו וועדת התגמולתיים של החברה, ידובמועד אישור הדוחות הכספיים השנ בנוסף,

גמול ולתבמזומן של סמנכ"ל הכספים למענק שנתי בזכאותו דירקטוריון החברה ו

  .בהתאם למדיניות התגמול , בגין אותה השנה, הוני בניירות ערך של החברה

 6.9- ו 6.8לעניין ביטוח, שיפוי ופטור להם זכאי סמנכ"ל הכספים, ראה סעיפים 

  לתשקיף זה.

 להלן פרטים על כתבי  – הכספים"ל ולסמנכ עסקים פיתוח"ל לסמנכ הוני לתגמו 7.1.1.3.4.2

אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש למניות החברה שעל פי מדיניות התגמול של 

החברה הוקצו ו/או שהוחלט להקצותם לסמנכ"ל פיתוח עסקים ולסמנכ"ל הכספים 

 טרםאשר תבי אופציה וכ ,ליום פרסום התשקיף נכוןמומשו, ואשר טרם של החברה 

 : הבשילו

תאריך החלטת 

הדירקטוריון על 

הענקת כתבי 

  האופציה

  סמנכ"ל כספים  סמנכ"ל פיתוח עסקים 

השווי הכלכלי   

של כתבי 

האופציה באלפי 

  ש"ח

כמות כתבי 

  האופציה 

השווי הכלכלי 

של כתבי 

האופציה 

  באלפי ש"ח

כמות כתבי 

  האופציה 

21.2.2016  875  329,083  625  235,060  

21.3.2017  920  244,798  660  175,616  

21.3.2018  935  269,206  675  194,346  

 

ים זכאהם  ,סמנכ"ל הכספים של החברהועם סמנכ"ל פיתוח עסקים ההסכמים  ל פיע 7.1.1.3.4.3

ישולמו גם בגין  הניהול. כמו כן נקבע בהסכמים כי דמי ריאלרכב חברה וטלפון סלול

וכי אי  שירותי הניהוללנדרית בהם לא יוענקו ימי עסקים (חודש ברוטו) בשנה ק 22עד 

לא  ,ימי עסקים בשנה קלנדרית מחמת מחלה 18עד ל הענקת השירותים בתקופה ש

 .הניהוליפגעו בתשלום מלוא דמי 

לחוק החברות, תוקנו  20בעקבות אימוץ מדיניות התגמול ועל פי הוראות תיקון  7.1.1.3.4.4

העסקים וסמנכ"ל הכספים של הסכמי הניהול עם סמנכ"ל פיתוח  2014בחודש ינואר 

החברה על מנת לכלול בהם הוראה לפיה יחזירו נושאי המשרה לחברה או יקבלו 

מהחברה, לפי העניין, סכומים ששולמו או שאמורים להיות משולמים להם כמענק 

הוני או כמענק במזומן, אם הסכומים ששולמו להם שולמו על בסיס נתונים 

 דוחות הכספיים של החברה.שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש ב

  –Carr"ל מנכ 7.1.1.3.5

 Carr Properties"), הסכם עם Carrמנכ"ל (להלן: " Oliver Carr, מר Carrלמנכ"ל 

Corporationחברה השולטת ב , - Carr " :בסעיף זה, להלן)CPC ,(" בדצמבר  30מיום

 אשר מתחדש אוטומטית לתקופה, 1.12.2015שנים שתחילתן ביום  4, לתקופה של 2015
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ימים לפני  30למעט במקרה בו ניתנה הודעה על ידי מי מהצדדים  שנהבת שנה נוספת בכל 

(להלן בסעיף זה בלבד:   17החידוש האוטומטי של ההסכם על כוונתו שלא להאריכו

  "). ההסכם"

דולר ארה"ב לשנה  500,000לתמורה בסיסית בסך של  Carrפי ההסכם, זכאי מנכ"ל  לע

ויעדים  Carrנוס שנתי במזומן בגין עמידה ביעדים של קבוצת בול(לפני סוציאליות), ו

בהתבסס על תוכנית התפעול השנתית כפי  CPCאישיים שייקבעו על ידי דירקטוריון 

הבונוס (להלן: " Carrתוך התייעצות עם מנכ"ל  CPCשתקבע על ידי דירקטוריון 

לר ארה"ב (להלן: דו 500,000"). גובה הבונוס השנתי לתשלום יעמוד על סך של השנתי

או אלפי דולר)  665, קרי עד לסך של 133%עד - (ב") אך הסך האמור יעלה בונוס מטרה"

בהתחשב בעמידתו ביעדים של אותה שנה. אלפי דולר)  375- קרי, לא פחות מ 75%(עד רד י

, אשר CPCהבונוס השנתי ישולם על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של 

כי היעדים הושגו  CPC, מייד לאחר קביעת דירקטוריון CPCקטוריון אושרו על ידי דיר

מיליון  31.4 הוקצו Carr  ל"למנכבמרץ של השנה שלאחר מכן.  15 - אך לא יאוחר מ

ואשר למועד הדוח, כולם  Carrשל הקודמת תוכנית התגמול ההוני  מתוך EARיחידות 

  .שולמו במזומן

לקבלת  Carrזכאות של עובדיה הבכירים של מהיקף ה 16%- זכאי ל Carrבנוסף, מנכ"ל 

פרסום נכון למועד  אשרנכסים  משני) בשל רווחים הנובעים Promoteעמלת הצלחה (

  בשלבי ייזום. , מצוייםהתשקיף

כפוף לתנאים סטנדרטיים של אי תחרות, אי שידול וסודיות  Carrמנכ"ל על פי ההסכם, 

קרה של סיום העסקה למעט במ CPC- אשר בהפרתם, לא יהיה זכאי לתשלומים מ

  להטבות הצבורות.

, עקב חופשה בתשלוםימי העדרות (לפחות)  30- ל זכאי לביטוח נושאי משרה,  Carrמנכ"ל 

משנה  ו, שלא נוצלכאמור העדרות ימיאו מחלה (בכפוף לאפשרות לצבור עד שבוע של 

 חזר הוצאותשבתוקף מעת לעת, לה CPC, לימי היעדרות ולימי מחלה, לפי מדיניות לשנה)

וכן להשתתף בתוכניות תגמול  Carrשהוציא עקב תפקידו ולקידום עסקי קבוצת  סבירות

הטבות בפרישה או הטבות ביחס לתאמץ מפעם לפעם, למשל  Carrעובדים שקבוצת 

  סוציאליות אחרות.

לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בארה"ב, תנאי  CPCבמקרה של רישומה של 

  ידונו מחדש אך לא יפחתו מתנאי התגמול הקבועים בהסכם.  Carrהעסקתו של מנכ"ל 

זכאי, לתשלומים ולתשלום הטבות צבורות,  Carrמנכ"ל במקרה של סיום העסקה, יהיה 

  .Carrכמקובל בקרב מנכ"לים בתחום פעילותה של 

 מהזכויות 0.22% - ובעקיפין, בכבמישרין  Carr, מחזיק מנכ"ל התשקיףנכון למועד 

  .Carr- ההוניות ב

: ביום  Long-Term Incentive Plan (LTIP)  –תוכנית תגמול הונית ארוכת טווח 

תוכנית תגמול הונית ארוכת טווח חדשה אימוץ על  CPC, החליט דירקטוריון 7.3.2018

                                                
 מבלי לגרוע מהאמור, ההסכם קובע שורה של נסיבות שבקרותן רשאי כל צד להביא את ההסכם לידי סיום. 17
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ממועד החלטת הדירקטוריון ועל הקצאת יחידות מתוך תוכנית זו, החל  Carrלעובדי 

מיליון דולר  2שנה (מתוך סכום זה, יחידות בשווי לולר מיליון ד 6.5, בשווי של האמורה

מיליון דולר  2.3אשר שוויין עשוי להגיע לכל היותר לסך של  Carr למנכ"ל תוקצינה

  , כדלקמן:)לשנה

 הרכב היחידות  .א

מסך שווי התגמול של  Performance Grant" – 2/3"יחידות ביצוע  ) 1( 

- מול בשווי של כהתוכנית כולה, שייך לחלק זה של התכנית, קרי תג

). הזכאות "סך התגמול ביחידות ביצוע"מיליון דולר לשנה (להלן:  4.33

שנים  3לקבלת יחידות ביצוע מותנית בהשגת תשואה מצטברת, על פני 

לשנה  6%שמייצגת תשואה של  19.1%של  2020ועד לתום  1.1.2018- מ

). בגין תשואה העולה על תשואת "תשואת המינימום"(להלן: 

ום, סך התגמול ביחידות ביצוע יגדל באופן מדורג עם המינימ

התשואות, כאשר סך התגמול ביחידות ביצוע המקסימלי (הכולל 

לסך התגמול ביחידות ביצוע) יוענק במקרה והתשואה  25%תוספת של 

- בלשנה.  9%קרי,  29.5%המצטברת בתקופה הנ"ל תהא מעל 

 סך להתאמת(ובכפוף  המינימום תשואת שתושג ככל, 31.12.2020

 כאמור עודפת תשואה של לקיומה בהתאם ביצוע ביחידות התגמול

בשווי כולל של סך התגמול  CPC- ב מניות לעובדים תוקצינה), לעיל

 למניה NAV- ביחידות ביצוע (מותאם ככל הנדרש כאמור) בהתאם ל

 NAV- ה. (לפני הקצאת המניות לעובדים) 2020בתום שנת  CPCשל 

  ) האחרונים.IFRS(על בסיס  CPCספיים של יחושב לפי דוחותיה הכ

מסך שווי הגמול של התכנית  Service Grant" – 1/3"יחידות זמן   ) 2( 

מיליון  2.17- כולה שייך לחלק זה של התכנית, קרי תגמול בשווי של כ

 31.12.2020- ). ב"סך התגמול ביחידות זמן"דולר לשנה (להלן: 

סך התגמול ביחידות  בשווי כולל של CPC- תוקצינה לעובדים מניות ב

(לפני הקצאת  2020בתום שנת  CPCלמניה של  NAV- זמן בהתאם ל

 ) לעיל.1המניות לעובדים), אשר יחושב באופן הנזכר בס"ק א(

  חסימה ומימוש  .ב

  ביחס לשני סוגי היחידות הכלולות בתכנית, תחולנה ההוראות הבאות:

ועד חצי מהכמות של המניות המוקצות לעובדים תשוחרר מיידית במ ) 1( 

 ההקצאה, ויתרתן תשוחרר שנה לאחר מכן.

לעובד הזכות למכור לחברה מניות משוחררות שהוקצו לו בתקופה של  ) 2( 

למניה הידוע במועד המכירה.  NAV- שנתיים ממועד שחרורן, וזאת לפי ה

 ) לעיל.1למניה ייעשה באופן המפורט בס"ק א( NAV- אופן חישוב ה

להחזיק במניה ולא תהיה לו זכות  שיבחר שלא למכור את המניות, ימשיך עובד

  .לחברה) PUTמכר (אופציית 
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 ")אמותהשקעות בע"מ ("נושאי משרה בכירים באמות  7.1.1.3.6

 מנכ"ל אמות  7.1.1.3.6.1

 ל"מנכ" :זה בסעיף( 10.04.2006ביום  אמות מר אבשלום מוסלר, מונה למנכ"ל

 . ")אמות

  אמותל "למנכ חדשים העסקה תנאי אישורלנושאי משרה ו תגמול מדיניות אימוץ

תגמול מדיניות החליטה האסיפה הכללית של אמות, לאשר  ,2013באוגוסט  28ביום 

מדיניות התגמול של לחוק החברות (" 20על פי תיקון  ,לנושאי המשרה של אמות

על בסיס "). כמו כן, החליטה האסיפה הכללית של אמות בישיבתה הנ"ל, אמות

לתקופה  ל אמות"למנכ םחדשי העסקה תנאי לאשרמדיניות התגמול של אמות, 

  . 201318באוגוסט  28 שתחילתה ביום

 חדשה תגמול מדיניות אמות של הכללית האסיפה אישרה, 2016 בספטמבר 28 ביום

 התגמול מדיניות(" הכללית האסיפה במועד שתחילתה שנים שלוש של לתקופה

  ").אמות של החדשה

  :להלן מפורטיםה הרכיבים את כוללים של מנכ"ל אמות ההעסקה תנאיבהתאם, 

 ברוטו חודשי שכרלל אמות יהיה זכאי "מנכ – שכר והטבות נלוות (רכיב קבוע) .1

 יהיה, בנוסףו 2016יוני  חודש בגין לצרכן המחירים למדד צמוד ח"ש 140,000 בסך

רכב צמוד כולל הוצאות החזקה  ,סוציאליות נלוות כמקובלזכאי להטבות 

, גרת התפקיד כמקובל באמותהחזר הוצאות במס, לפון סלולארי, טמלאות

החודשי של  שכרועלות באמות.  כמקובלוביטוח נושאי משרה  פטור ,שיפוי

  .ברוטו ש''ח אלפי 192 - עמד על סך של כ 2017 לדצמברל אמות נכון "מנכ

 4סיום ההעסקה יהיה בהודעה מוקדמת של מי מהצדדים של  – תנאי פרישה .2

  .חודשים למעט בנסיבות מיוחדות

ל אמות "מנכ 2013החל משנת  – (רכיב משתנה לטווח בינוני/קצר) מענק שנתי . 3

  המרכיבים הבאים:מאשר מורכב זכאי לקבל מענק שנתי 

) 1: (נפרדים, במצטברארבעה מדדי ביצוע במחושב לפי עמידה המענק   .)א

מענק על פי נוסחה לניארית בטווח  –14%- ל 6%בין  שיעור תשואה להון

בין  למניה FFO השיעור תשוא )2( ;ח"ש 600,000 - ל ש"ח 200,000שבין 

 עדח "ש 100,000בטווח שבין  לניאריתמענק על פי נוסחה  –12.5%- ל 7.5%

מענק על  –110%- ל 90% בין - חזוי FFOבתקציב ) עמידה 3; (ח"ש 900,000

 - TSR) 4( - ו; ח"ש 800,000עד  ח"ש 100,000בטווח שבין  לניאריתפי נוסחה 

פני שלוש שנים לעומת קבוצת התייחסות של על  ת אמותביצועי מניבחינת 

, תזכה את מנכ"ל 15%- ל 0%תוצאה שבין  )PearGroup(  חברות דומות 

אלף ש"ח (עד  300- ל₪  0אמות למענק, על פי נוסחה לינארית בטווח שבין 

כללה גם "קנס" במקרה  TSR- , נוסחת ה2016בספטמבר  29לתיקון מיום 

  .שלילי). TSRשל 

ג הפסד שנתי חשבונאי נקי (בנטרול אירועים חד פעמיים במידה ואמות תצי

 אמות כתוצאה משינויים רגולטורים ואחרים, אשר להערכת דירקטוריון

                                                
) לדוח הפרטים נוספים על התאגיד המצורף לדוח 6( 21, ראה תקנה 2016לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של מנכ"ל אמות בשנת  18

 ).2017-01-026976(מספר אסמתכא:  22.3.2017שפרסמה החברה ביום  2016התקופתי לשנת 
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כדוגמת שינוי בשיעורי מס חברות כתוצאה  אינם קשורים בביצועי אמות

מחקיקה וכיו"ב) אך תוצאת החישוב של ארבעת המדדים שלעיל תזכה 

(להלן, יחד:  השנתי מהמענק 50%בשיעור של  במענק חיובי, יבוצע ניכיון

  .")הנוסחאות"

 האסיפה להחלטת בהתאם, בנוסף :מענק בשיקול דעת הדירקטוריון  .)ב

, ובהתאם למדיניות 2016בספטמבר  28, בישיבתה מיום אמות של הכללית

על פי שיקול דעתו, יהיה  אמותהתגמול החדשה של אמות, דירקטוריון 

ק השנתי למנכ"ל אמות ולקבוע כי חלק לא רשאי להגדיל את סכום המענ

אינו עולה על שלוש משכורות  אשרמהותי מהתגמול למנכ"ל אמות, סכום 

חודשיות בשנה  (ברוטו), יוענק על פי קריטריונים שאינן ניתנים למדידה 

מיליון  2.6העומדת על סך של  אמות(כפוף לתקרת המענק השנתי למנכ"ל 

  ).2016בגין חודש יוני  "ח, צמוד למדד המחירים לצרכןש

בספטמבר  28אמות בישיבתה מיום  של הכללית האסיפה להחלטת בהתאם

 25%"ל אמות יינתן כולו במזומן (חלף הענקת למנכ, המענק השנתי 2016

  מהמענק השנתי בדרך של הקצאת מניות חסומות לשנתיים).

   –תגמול הוני  (רכיב משתנה לטווח ארוך)   . 4

 הוגן בל כתבי אופציה של אמות, בהענקה שנתית, לפי שווי ל אמות זכאי לק"מנכ

לשנה (כמות כתבי האופציה תיקבע במועד  ש"חמיליון  1במועד ההענקה בסך של 

ההענקה בהתאם למחיר המניה של אמות). כתבי האופציה יבשילו שנתיים לאחר 

ש הענקתם ויהיו ניתנים למימוש החל ממועד הבשלתם ולמשך תקופה של שנה (שלו

 102שנים ממועד הענקתם). ההענקה תהיה במסגרת מסלול רווחי הון לפי סעיף 

  לפקודת מס הכנסה.

א) הממוצע המשוקלל של שערי  מבין:מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה הגבוה 

ימי המסחר שמסתיימים יום לפני החלטת  30- המניה של אמות בבורסה ב

של אמות  מעל מחיר המניה 8% ב)  או ;על הענקת כתבי האופציהאמות דירקטוריון 

על הענקת כתבי אמות דירקטוריון  בתום יום המסחר בבורסה שקדם ליום החלטת

מחיר המימוש ו/או כמות מניות המימוש  מחיר המימוש אינו צמוד למדד. האופציה.

יותאמו לחלוקת דיבידנד/מניות הטבה/ זכויות/ שינויים במבנה אמות/ הון אמות 

  כמקובל.

  לאמור, הוענקו למנכ"ל אמות כתבי אופציה כדלקמן:תאם בה

תאריך החלטת 

הדירקטוריון על 

הענקת כתבי 

  האופציה

כמות כתבי 

  האופציה

עלות הטבה גלומה לפי 

BLACK AND 

SCHOLES  במועד

  הענקה במליוני ש"ח

מחיר המימוש בש"ח, לא 

  צמוד, כפוף להתאמות

  13.59  1  944,544  2015במרץ  10

  13.52  1  943,396  2016במרץ  9

  

, לעידכון מדיניות 2016 בספטמבר 28 מיום אמות של הכללית האסיפה החלטות במסגרת

התגמול ותנאי התגמול של מנכ"ל אמות, החליטה האסיפה הכללית של אמות על הענקה 

לפקודת מס הכנסה,  102שנתית של כתבי אופציה, במסגרת מסלול רווחי הון לפי סעיף 

מעלות השכר השנתית של מנכ"ל אמות, (וזאת חלף הענקת כתבי אופציה  48%בשווי של 
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מעלות השכר השנתית, קרי, חלף הענקת כתבי אופציה בשווי הוגן  50%כאמור בשווי של עד 

לכתבי אופציה בשווי הוגן של  2016משנת  החל"ח לשנה יהיה זכאי המנכ"ל שמיליון  1של 

של אמות, כי  המעודכנת התגמול מדיניות גרתבמס"ח לשנה). בנוסף, נקבע שמיליון  1.1

מחיר המימוש של כתבי האופציה יהיה הגבוה מבין: א) הממוצע המשוקלל של שערי המניה 

על  אמות דירקטוריוןימי המסחר שמסתיימים יום לפני החלטת  30- בבורסה ב אמותשל 

שקדם ליום  מעל מחיר המניה בתום יום המסחר בבורסה 4%ב)  - או ההענקת כתבי האופצי

  החלטת הדירקטוריון על הענקת כתבי האופציה.

  :כדלקמן הוני תגמול הענקת על אמותהחליט דירקטוריון  לפיכך

תאריך החלטת 

הדירקטוריון על 

הענקת כתבי 

  האופציה

כמות כתבי 

  האופציה

עלות הטבה גלומה לפי 

BLACK AND 

SCHOLES  במועד

  הענקה במליוני ש"ח

מחיר המימוש בש"ח, לא 

  מוד, כפוף להתאמותצ

   18.05  1.076  583,859  2017במרץ  14

  20.17  1.1  531,401  2018במרץ  11

  

  הוראות נוספות בתנאי ההעסקה של מנכ"ל אמות:

.    מנכ"ל אמות יחזיר לאמות סכומים אשר שולמו לו, אם שולמו על בסיס נתונים אשר 1

  ים של אמות;התברר כי היה מוטעה, תוקן, והוצג מחדש בדוחות הכספי

דעת להפחית מהתגמול שלעיל על פי שיקול דעתו המלא השיקול  נתון אמות.    לדירקטוריון 2

והבלעדי אם יימצא שהנסיבות מצדיקות הפחתה כאמור ויהיה רשאי לקבוע תקרה לשווי 

  המימוש של התגמול ההוני שלעיל;

המשתנים המוענקים ביחס לכלל התגמול למנכ"ל אמות נקבע כי היחס בין המרכיבים   .3

  .1.7בשנה מסוימת לבין המרכיב הקבוע לא יעלה על 

 אנרגיות מתחדשות בע"מ אנרג'יקסמנכ"ל  7.1.1.3.6.2

מר אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג'יקס, מועסק באנרג'יקס בהתאם להסכם העסקה 

 , אישרה האסיפה הכללית של2016מאי  בחודששנחתם עימו ומעודכן מעת לעת. 

, בהתאם יקס'אנרגתנאי העסקתו של מנכ"ל לדכון יל חדשה ועחבילת תגמו יקס'אנרג

בישיבותיהם מחודשים פברואר ומרץ  יקס'אנרגלהחלטות ועדת התגמול ודירקטוריון 

. על פי תנאי חבילת התגמול, עודכנו תנאי העסקתו של מנכ"ל אנרג'יקס, בתוקף 2016

  :19, כדלקמן2016ביולי  1- המ החללשלוש שנים 

  .אלפי ש"ח 76לסך של  עודכןשכרו (ברוטו) של מנכ"ל אנרג'יקס  -  חודשי שכר  .)א

 בגיןיהיה צמוד (על בסיס חודשי) למדד  יקס'אנרגשכרו החודשי של מנכ"ל 

  אלפי ש"ח. 76, ובלבד שלא יפחת מסך של 2016 מרץ חודש

חודשי  3מנכ"ל אנרג'יקס יהיה זכאי למענק שנתי בסך של עד   -  שנתי מענק  .) ב

כתלות בביצועים במסגרת הרכיב המדיד בתכנית התגמול של  עלות שכר,

'יקס. כמו כן, לדירקטוריון אנרג'יקס, בהמלצת ועדת התגמול של אנרג

'יקס, הסמכות להעניק למנכ"ל אנרג'יקס מענק בשיקול דעת בסך נוסף של אנרג

  חודשי עלות שכר.  3עד 

                                                
  ח ) לדוח הפרטים נוספים על התאגיד המצורף לדו7( 21, ראה תקנה 2016לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של מנכ"ל אנרג'יקס בשנת  19
  ).2017-01-026976(מספר אסמתכא:  22.3.2017שפרסמה החברה ביום  2016התקופתי לשנת     
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זכאי לגמול הוני לטווח 'יקס יהיה אנרגמנכ"ל  -  בינוני טווח – הוני תגמול  .) ג

חודשי עלות שכר לשנה. הגמול ההוני לטווח הבינוני, יוענק  3הבינוני בשווי של 

, המבוססת על הקצאה 2014במסגרת תכנית האופציות של אנרג'יקס משנת 

  שנים.  3שנתית, הבשלה בתוך תקופה של שנתיים ופקיעה תוך 

אלף כתבי  705 יקס'אנרגל הגמול ההוני לטווח הבינוני, הוקצו למנכ" במסגרת

  אלפי ש"ח. 315אופציה בשווי 

'יקס יהיה זכאי לגמול הוני לטווח הארוך אנרגמנכ"ל  -  ארוך טווח – הוני תגמול  .) ד

 5.4שנים (ובסה"כ בשווי כולל של  6אלף ש"ח לשנה, לתקופה של  900בשווי של 

כתבי אופציות  15,682,636למנכ"ל אנרג'יקס  הוענקומיליון ש"ח). במסגרת זו, 

במסגרת תכנית אופציות ייעודית, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית של 

, אשר יבשילו בשלוש מנות שוות על פני תקופה של 2016בחודש מאי  יקס'אנרג

והוא  cash lessשנים. מימושם של כתבי האופציות הינו במנגנון  6 - ו 5, 4

 15%ממוצע של  IRRהמשקף ש"ח ( 5.6מותנה בעמידה במחיר יעד למניה של 

ש"ח לכתב  4.7לשנה), החל מתום השנה הרביעית. מחיר המימוש שנקבע הינו 

  אופציה. 

בנוסף, זכאי מנכ"ל אנרג'יקס להפרשות סוציאליות, כמקובל (אך הפרשות 

העובד והמעביד לקרן פנסיה מוגבלות עד לגובה התקרה הפטורה ממס), רכב 

ולתשלום חודשי בגין שירותיו  על אנרג'יקס)צמוד (הוצאות החזקת הרכב חלות 

  . ש"ח 6,000לחברות בנות של החברה בפולין בסך של 

, או 2019ביולי  1ביום  יפקע'יקס אנרגתוקפו של הסכם העסקתו של מנכ"ל 

 6יום או של  90קודם לכן, בכפוף למתן הודעה מוקדמת מטעם אנרג'יקס של 

של סיום העסקתו של מנכ"ל  חודשים מטעמו של מנכ"ל אנרג'יקס. במקרה

אנרג'יקס על ידי אנרג'יקס (שלא בנסיבות השוללות פיצויי פיטורין), מנכ"ל 

, במהלכה יהיה זכאי חודשים 3אנרג'יקס יהיה זכאי לתקופת הסתגלות של 

  לשכר מלא, לרבות התנאים הנלווים.

 בשנתעלות שכרו החודשי של מנכ"ל אנרג'יקס (עלות מעביד, ללא מענקים), 

  אלפי ש"ח בחודש.  105 - הסתכמה לסך של כ 2017

פירוט בדבר המענק השנתי לו זכאי מנכ"ל  להלן -  2017 שנת בגין מענק

בישיבותיהם  יקס'אנרג, כפי שאושר בוועדת התגמול ובדירקטוריון יקס'אנרג

  :2018 במרץ 12 ומיום 2018 במרץ 5מיום 

 סוג התגמול

תקרת מענק לפי תכנית תגמול 

פי הסכם ההעסקה של ובהתאמה ל

 יקס'אנרג"ל מנכ

לפי  2016תקרת מענק לשנת 

החלטות ועדת התגמול 

 שווי בש"ח זכאות בפועל ודירקטוריון אנרג'יקס

הענקה 

 בפועל

 Aמענק מדיד רכיב 
חודשי עלות שכר. התקרה  3עד 

השנתית והמשקולות ביחס לכל רכיב 

נקבעים בוועדת התגמול 

 ובדירקטוריון מראש

 3- מ 20%שכר (חודשי  0.6

 חודשים)

חודשי  2.7

 עלות שכר

בגין הרכיב 

 המדיד:

אלפי  284

  ש"ח במזומן 

מענק בשיקול 

  דעת:

אלפי  266- כ

 ש"ח

כלל המענק 

 550בסך 

אלפי ש"ח 

 -הומר ל

אלפי  1,232

כתבי 

אופציות 

שהובשלו 

 מיידית (*)

 Bמענק מדיד רכיב 
 30%חודשי עלות שכר ( 0.9

 חודשים) 3- מ

 Cד רכיב מענק מדי
 50%חודשי עלות שכר ( 1.5

 חודשים) 3- מ

 מענק בשיקול דעת

חודשי עלות שכר. נקבע בסמוך  3עד 

אישור הדוחות הכספיים  לתאריך

 (בדיעבד)

 חודשי עלות שכר 3עד 
חודשי  2.53

 עלות שכר
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  'יקס:אנרג של הכספיים חותבדו כמפורט, 2018 בשנת'יקס אנרג"ל למנכ שהוענק ההוני התגמול בדבר פרטים להלן(*) 

  

 1,937,000  כמות אופציות

מתוכן אופציות חלף מענק במזומן שהואצו באופן 

 1,232,000  מלא

 3.337  מחיר מניה (בש"ח)

מחיר מימוש (בש"ח) (נקבע על פי מחיר המניה 

 ).8%בתוספת 
 3.604 

 0.4665  שווי הוגן לכתב אופציה

 22.83% תנודתיות צפויה

 3.08  יי האופציה (בשנים)אורך ח

   חודשים ממועד ההענקה בפועל 36 מועד מימוש אחרון

 0.481% שיעור ריבית חסרת סיכון

 - שיעור דיבידנדים צפוי
 

לעיל ע"י החברה או ע"י  1פירוט  התגמולים שניתנו לבעלי ענין בחברה שאינם נמנים בסעיף  7.1.2

 תאגיד שבשליטתה

  יו"ר דירקטוריון החברה 7.1.2.1

 חברת" או" אורוורבע"מ (להלן: " אורוור, התקשרה החברה בהסכם עם 2016 מאי בחודש

(יו"ר דירקטוריון החברה) ורעייתו, בחלקים  ורטהים") (חברה בבעלות מר אבירם הניהול

 בהיקף, כיו"ר דירקטוריון,  ורטהיםשווים) לקבלת שירותי ניהול על ידי מר אבירם 

, וזאת בהתאם לאישור 1.3.2016תה ביום שתחיל לתקופה, 20הנדרש למילוי תפקידו

מחליף הסכם קודם  2016 הסכם"). 2016 הסכם(" 2016 מרץהאסיפה הכללית מחודש 

  .29.2.2016אשר הסתיים ביום 

, על בסיסם שילמה החברה לאורוור בגין שירותי הניהול של יו"ר 2016להלן עיקרי הסכם 

  :2017הדירקטוריון, בשנת 

צמודים למדד בגין חודש  ש"ח, אלפי 45י ניהול חודשיים בסך של דמ -  21מרכיב קבוע) 1( 

אך לא פחות מהסכום הנומינלי הנ"ל. נכון למועד הדוח, עומדים דמי  2016פברואר 

  אלפי ש"ח.  45הניהול החודשיים על סך של 

) על פי נוסחה, כאשר המענק המינימאלי 2016-2018השנים (בגין  במזומן שנתי מענק) 2(

של  FFOאלפי ש"ח והמענק המקסימאלי (בתשואת  300) הינו 6%של  FFO(בתשואת 

שיפורסם על ידי החברה  FFO- משמעו ה FFO- ה"ח. ש אלפי 540 הינו) ומעלה 11.5%

. בעת חישוב המענק השנתי תקוזז 2016-2018בדוחות הדירקטוריון שלה בגין השנים 

 צמודים"ל הנ המענק ומיסכשלילי משנים קודמות שנצברו (ככל שנצברו).  FFOיתרת 

. הנומינאליים מהסכומים יפחתו ולא 2016 פברואר חודש בגין לצרכן המחירים למדד

. המענק השנתי, שנקבע על פי ליניארי באופן מחושב לתקרה הרצפה בין המענק גובה

כאמור לעיל, יוגדל או יופחת בהתאם לדירוג החברה עפ"י חברות דירוג  FFO- תשואת ה

רוג האשראי עשוי לגרום להפחתת המענק עד כדי ביטול המענק ליו"ר אשראי, כך שדי

(דירוג של מידרוג)) או  B3 (  (דירוג מעלות)   - Bמחד (במקרה בו הדירוג ירד מתחת ל 

) Aa1) (מעלות דירוג( AAAמאידך (במקרה בו הדירוג יעלה על  10%עד - להגדלה שלו ב

                                                
 .33%- היקף המשרה מוערך ב    20
  שלחברה החזקות בה. PSPלא כולל שכר דירקטורים בגין חברות בדירקטוריון    21
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ג לא יהיה זהה, החישוב יעשה לפי ממוצע (דירוג מידרוג) במידה והדירוג של חברות הדרו

לנוסחת המענק, תשלם החברה לחברת אורוור  בהתאםג. הפקטור של שתי חברות הדירו

  .2017ש"ח בגין מענק במזומן לשנת  אלפי 422 של סך 2018בשנת 

חודשים  6אורוור זכאית למענק פרישה בגובה של דמי ניהול בגין  – נוספים תנאים) 3(

 6יום ההסכם, לרבות מענק שנתי (מחושב באופן יחסי), עד לתום נוספים מיום ס

  החודשים הנוספים הנ"ל. 

 לשיפוי זכאי ורטהים אבירם יהיה, בחברה משרה כנושא כהונתו בגין, ההסכם פי על

 ובהיקף בסכומים, החברות לחוק שישי חלק, שלישי לפרק' ג בסימן כמשמעותם וביטוח

 במהלך כיסוי ורטהים לאבירם יעניק"ל הנ הביטוח. רההחב ידי על לעת מעת שייקבע כפי

 לכהן שיחדל לאחר שנים שבע של לתקופה וכן כאמור משרה כנושא כהונתו תקופת כל

 לפטור זכאי ורטהים אבירם יהיה בחברה משרה כנושא כהונתו בגין. משרה כנושא

 בחברה מקובל שיהיה כפי החברות לחוק שישי חלק שלישי לפרק' ג בסימן כמשמעותו

  .לעת מעת

 תחזיר לפיה הוראה בהסכם נכללת התגמול ולמדיניות החברות לחוק 20 לתיקון בהתאם

 לה משולמים להיות שאמורים או לה ששולמו סכומים, העניין לפי, תקבל או אורוור

 שהתבררו נתונים בסיס על שולמו לה ששולמו הסכומים אם, ההסכם מתנאי כחלק

  .החברה בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים

, בכל שנה 31.3.2016בנוסף על האמור לעיל, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 

בה יכהן כיו"ר דירקטוריון, יוענק לאבירם ורטהים מענק הוני על ידי  2016-2018מהשנים 

לפקודת מס הכנסה, במסלול  102הקצאת כתבי אופציה לא סחירים שיוענקו לפי סעיף 

(צמוד  אלפי ש"ח 270(מחושב לפי מודל כלכלי מקובל) בסך של  הוני עם נאמן בערך כלכלי

. תקופת , ובכל מקרה לא פחות מהסכום הנומינלי הנ"ל)2016למדד בגין פברואר 

ההבשלה, מועדי המימוש ושאר תנאי כתבי האופציה יהיו בהתאם למדיניות התגמול וכן 

  בהתאם לתכנית האופציות של החברה שתהיה באותה עת בתוקף . 

 72,281, 2016כתבי אופציה בשנת  101,546בהתאם לאמור, הוקצו למר אבירם ורטהים 

  .2018ורטהים בשנת  למרהוקצו אופציה כתבי  78,448- ו 2017כתבי אופציה בשנת 

  דירקטוריםל שנתי וגמול השתתפות בישיבות גמול 7.1.2.2

יום  החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת הביקורת מאותו 11.1.2010ביום 

 2000- ירקטור חיצוני), התש"סתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לד עפ"י

 2000 - ) התש"סענייןתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי  ועפ"י) "הגמול תקנות("

לדירקטורים החיצוניים וכן  1.4.2010, החל מיום תשלם כי החברה "),ההקלות תקנות("

 רקטורים חיצוניים ושאינם מועסקים על ידי החברהלדירקטורים האחרים שאינם די

כפי שיהיה לתקנות הגמול  השנייהשנתי השווה לסכום המקסימלי כמפורט בתוספת גמול 

  מעת לעת והכל בהתאם לדרגת החברה כפי שתהיה מעת לעת.

גמול ההשתתפות בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו הינו בגובה הסכום 

  בתוספת השלישית לתקנות הגמול.הקבוע כמפורט 

עבור השתתפות בישיבות של הדירקטוריון ו/או ועדות הדירקטוריון באמצעות אמצעי 

תקשורת ועבור השתתפות בהחלטות של הדירקטוריון או ועדות הדירקטוריון בלא 

התכנסות בפועל ישולם לדירקטורים הנ"ל סכום חלקי מהסכום הקבוע בשיעורים 

  קנות הגמול.לת 5שנקבעו בתקנה 
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החלטת דירקטוריון החברה לתגמול הדירקטורים כמפורט לעיל, הינה בהתאם למדיניות 

  התגמול של החברה.

ש"ח וגמול ההשתתפות  110,235הינו  יהמקסימאלהשנתי  הגמול למועד התשקיף,נכון 

ש"ח (הסכומים הנ"ל מתעדכנים מעת לעת בהתאם למנגנון  3,315הקבוע בישיבה הינו 

   הקיים בתקנות הגמול).העדכון 

של והדירקטורים כולל דירקטורים שהם קרוביהם  צים"הדחהתשלומים שקיבלו  סך

ובגין דירקטורים)  6( 2016), בגין שנת ורטהיםבעלי שליטה (למעט ה"ה נתן חץ ואבירם 

  .בהתאמה ח"שאלפי  836 - ו ח"ש אלפי 949הסתכם בסך של דירקטורים)  6( 2017שנת 

   -  רקטוריםלדי הוני תגמול 7.1.2.3

 שאינם לדירקטורים הענקה, אישרה האסיפה הכללית, 31.3.2016מיום  בישיבתה

 שתהיה החברה של האופציות לתכנית בהתאם אופציות של, החברה ידי על מועסקים

-2016 השנים בין קלנדרית שנה מידי יוענקו האופציות. בפועל ההענקה במועד בתוקף

החלטת (להלן: " 22"חש אלפי 55 על יעמוד נהש בכל) דירקטור(לכל  ושוויין, 2018

 האופציות תנאי ושאר המימוש מחיר, המימוש מועדי, ההבשלה תקופת. ")האסיפה

 של הכללית באסיפה(שאושר  התגמול מדיניות יישום מסמך להוראות בהתאם ייקבעו

) וכן בהתאם לתכנית האופציות של החברה שתהיה אותה עת 4.11.201523 ביום החברה

 .בתוקף

להחלטת האסיפה הכללית הנ"ל, ואישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום  בהתאם

 אריאב ירום(דח"צ),  פורר יצחק: הבאים דירקטוריםכל אחד מהל הוקצו, 21.2.2016

 אדוה), תלוי בלתי(דירקטור  ידלין עמוס), תלויה בלתי(דירקטורית  גוברמן גתית(דח"צ), 

 בערכו השווה 2016 בשנת הוני מענק נחומי ואהרן )בחברה שליטה בעל של(בתו  שרביט

, אחד כל, למימוש הניתנים אופציה כתבי 20,685"ח (ש אלפי 55- ל) שולץ אנד בלק פי(על 

 כתבי 124,110"כ ובסה"ל הנ מהדירקטורים דירקטור לכל) החברה של"ר מ 20,685- ל

 תקופת). לעיל 7.1.2.1ראה סעיף , הדירקטוריון"ר ליו האופציה כתביכולל לא ( אופציה

ושאר תנאי כתבי האופציה, הינם כאמור  24המימוש מחיר, המימוש מועדי, ההבשלה

במסמך יישום מדיניות התגמול ובהתאם לתכנית האופציות הקיימת בחברה. עלות 

(ללא לדירקטורים הנ"ל  2016ההטבה הכוללת הגלומה בכתבי האופציה שהוקצו בשנת 

 Black andתבסס על השווי ההוגן על פי מודל בלק ושולס (בהיו"ר הדירקטוריון, כאמור) 

scholes (מבוסס"תשלום  2 בינלאומי כספי דיווח תקן להנחיות בהתאם, הענקתם במועד 

  "ח.שאלפי  330- כ של כולל לסך מסתכמת", מניות

, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית הנ"ל ולהחלטת הדירקטוריון בישיבתו 2017 בשנת

 אריאב ירום(דח"צ),  פורר יצחק: הבאים מהדירקטורים אחד לכל הוקצו 21.3.2017מיום 

 אדוה), תלוי בלתי(דירקטור  ידלין עמוס), תלויה בלתי(דירקטורית  גוברמן גתית(דח"צ), 

 של כלכלי בשווי אופציה כתבי 14,635, נחומי ואהרן) בחברה שליטה בעל של(בתו  שרביט

                                                
  מהגמול השנתי לו זכאים הדירקטורים בשל  50%יה עד על פי מדיניות התגמול, שווי כתבי האופציה שיוקצו בכל שנה לדירקטורים יה   22

  חברותם בדירקטוריון (לא כולל גמול בגין השתתפות בישיבות) בגין השנה הקלנדרית שהסתיימה לפני הענקת כתבי האופציה.       
 לעיל. 7.1.1.3.3לפרטים אודות תקופת ההבשלה, מועדי המימוש ואופן קביעת מחיר המימוש ראה סעיף    23
  מעל מחיר המניה בתום יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון  8%ש"ח (גבוה ב  29.7864מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא    24
      25.8464ש"ח), כפוף להתאמות (בהתחשב בהתאמות הנ"ל מחיר המימוש נכון ליום פרסום התשקיף עומד על  27.58) שהיה 21.2.16(      

 ש"ח).      
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כולל כתבי האופציה ליו"ר לא אופציה (כתבי  87,810ובסך הכל  25"חש אלפי 55

  .לעיל) 7.1.2.1ראה סעיף הדירקטוריון, 

 102, אימץ דירקטוריון החברה תוכנית אופציות חדשה על פי סעיף 19.2.2018ביום 

דומה  2018"), תוכנית 2018 תוכניתלפקודת מס הכנסה במסלול הוני עם נאמן (להלן: "

, וכוללת אף היא הוראות לעניין השלכות 2014במהותה לתכנית האופציות מאוגוסט 

סיום ההתקשרות בין הניצע לחברה ביחס לזכות המימוש של האופציות (שבעיקרן 

קובעות כי במועד סיום ההתקשרות, אופציות שהבשילו ניתנות למימוש עד תום תקופת 

המימוש ויתרתן תפקע) ונוספה בהן הוראה, ביחס לדירקטורים שכהונתם הסתיימה, 

(למרות האמור לעיל) כתבי אופציה שלא הבשילו עד למועד סיום הכהונה, יבשילו  ולפיה

בעת סיום הכהונה ולא יפקעו והם יהיו ניתנים למימוש עד תום שנה ממועד סיום 

  הכהונה.

ביחס (לאחר אישור ועדת התגמול) ברוח העיקרון הנ"ל, החליט דירקטוריון החברה 

לדח"צ העומד לסיים את  2014התוכנית מאוגוסט על פי  2017לאופציות שהוענקו בשנת 

כהונתו בחברה, לשנות את תנאי כתבי האופציה שהוענקו לו ולאפשר לו לממש את כתבי 

ושטרם יבשילו במועד סיום כהונתו, וזאת עד תום שנה  2017האופציה שהוענקו לו בשנת 

  ממועד סיום כהונתו הצפוי.

להחלטת האסיפה, להחלטת ועדת התגמול , 2018בהתאם לתוכנית  ,הוקצו 2018בשנת 

לכל אחד  21.3.2018ולהחלטת הדירקטוריון בישיבתו מיום  18.3.2018בישיבתה מיום 

מהדירקטורים הבאים: ירום אריאב (דח"צ), גתית גוברמן (דירקטורית בלתי תלויה), 

עמוס ידלין (דירקטור בלתי תלוי), אדוה שרביט (בתו של בעל שליטה בחברה) ואהרן 

 .27, 26  אלפי ש"ח 55כתבי אופציה בשווי כלכלי של  15,836נחומי, 

 פטור ושיפוי 7.1.2.4

, בכלל זה המוענק לענין כתבי פטור ושיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה

  יף. לתשק .196.להלן וכן סעיף  א7.2 ראה סעיף 28,לבעלי השליטה וקרוביהם

 ביטוח אחריות נושאי משרה 7.1.2.5

בכלל זה המוענק לעניין ביטוח אחריות נושאי משרה לרבות ביטוח אחריות דירקטורים, 

 ף.בתשקי 6.8להלן וכן סעיף  ג7.2ראה סעיף , לבעלי שליטה וקרוביהם

 פרטים נוספים 7.1.3

 PSP (PSP Swiss( - במכהן כדירקטור , דירקטור ובעל שליטה בחברה), מנכ"לנתן חץ ( 7.1.3.1

Property  הנ"ל הכדירקטור בחבר . בגין כהונתו) 12.2%- מחזיקה החברה בכ(חברה בה 

, PSPתכניות התגמול לדירקטורים של על פי השתתפות גמול זכאי מנכ"ל החברה ל

שקיבל מנכ"ל החברה  )במזומן ובני"ע חסומים(ומים. סך התגמול לרבות תגמול בני"ע חס

 אלפי 94 –וכ  פרנק שוויצרי אלפי 103 - הסתכם לסך של כ 2017ובשנת  2016בשנת  PSP- מ

  ., בהתאמהפרנק שוויצרי

                                                
מעל מחיר המניה בתום יום המסחר שקדם להחלטת הדירקטוריון  8%ש"ח (גבוה ב  37.64כתב אופציה הוא מחיר המימוש של כל     25

 ש"ח). 34.85היה  20.3.2017)) (מחיר המניה בסוף יום המסחר של יום 20.3.2017(
להחלטת הדירקטוריון מעל מחיר המניה בתום יום המסחר שקדם  8%ש"ח (גבוה ב  35.18מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא    26

 ש"ח). 32.57היה  20.3.2018)) (מחיר המניה בסוף יום המסחר של יום 20.3.2018(
כתבי אופציה בתנאים הנ"ל לפרופסור צבי אקשטיין, בכפוף למינויו  15,836בנוסף, הוחלט בישיבת הדירקטוריון הנ"ל על הקצאת     27

אישרה האסיפה הכללית את מינויו של פרופ' אקשטיין לדירקטור  27.3.2018ום לדירקטור חיצוני בחברה על ידי האסיפה הכללית. בי
 ).13.5.2018בכוונת החברה להקצות לפרופסור אקשטיין את כתבי האופציה הנ"ל ביום תחילת כהותנו ( חיצוני בחברה.

  , לא חודש הפטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם.11.10.2011החל מיום     28
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כדירקטור בחברת  ,יו"ר דירקטוריון החברהאבירם ורטהים, , מכהן 2009החל משנת  7.1.3.2

PSP  Swiss Property (PSP). חברתבגין כהונתו כדירקטור ב ,PSP  זכאי יו"ר

סך התגמול  .PSP - השתתפות על פי תוכניות התגמול לדירקטורים בגמול הדירקטוריון ל

בשנת  הנ"ל ההחברדירקטוריון החברה משקיבל יו"ר (במזומן ובניירות ערך חסומים) 

 ן השנים.בכל אחת מ אלפי פרנק שוויצרי 111 - כהסתכם לסך של  2017ובשנת  2016

לעיל, משולמים ישירות לכל אחד מה"ה  7.1.3.2- ו 7.1.3.1התגמולים המפורטים בסעיפים 

  נתן חץ ואבירם ורטהים, בהתאמה.

  בעלי שליטה או עסקאות שלבעלי שליטה יש ענין אישי בהןעסקאות עם  7.2

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלי השליטה בחברה או שלבעלי 

") אשר החברה, חברות עסקה עם בעל השליטהיטה בחברה יש ענין אישי באישורה (להלן:"השל

ועד למועד  31.12.2017או לאחר  2016-2017שנים בשליטתה וחברות קשורות שלה התקשרו בה ב

 פרסום תשקיף זה.או שהיא עדיין בתוקף במועד  פרסום תשקיף זה

  ) לחוק החברות4( 270עסקאות המנויות בסעיף   .א

עניין הסכם בין החברה לבין אדוה בדבר קבלת שירותי מנכ"ל ממר נתן חץ ראה ל . 1

 . לעיל 7.1.1.3.2סעיף 

לעניין אישור רכישת פוליסות ביטוח וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  . 2

שנים שתחילתן ביום  6לתקופה של בקבוצת אלוני חץ (החברה, אמות ואנרג'יקס) 

או קרוביהם ראה  קבוצהורים שהינם בעלי שליטה בלרבות ביחס לדירקט 1.7.2013

 . לתשקיף 6.8סעיף 

לרבות ביחס לדירקטורים לעניין כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה,  . 3

 29לתשקיף. .196., ראה סעיף או קרוביהם קבוצהשהינם בעלי שליטה ב

חס לרבות בילעניין כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של אמות,  . 4

 30לתשקיף. .296., ראה סעיף או קרוביהם באמותלדירקטורים שהינם בעלי שליטה 

לרבות ביחס לעניין כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של אנרג'יקס,  . 5

 6.9.3, ראה סעיף או קרוביהם באנרג'יקסלדירקטורים שהינם בעלי שליטה 

 31לתשקיף.

 לתשקיף. 6.9.4ראה סעיף  Carr- לעניין הסדר שיפוי ב . 6

פוליסת  רכשה Carr –  - Carr- ביטוח דירקטורים, נושאי משרה ואחריות חברה ב . 7

ביטוח דירקטורים, נושאי משרה ואחריות חברה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

וסיומה ביום  15.11.2017ופוליסת ביטוח חדשה לתקופה שתחילתה ביום  15.11.2017

מיליון  10הביטוח (הישנה והחדשה) הינו . גבול האחריות של פוליסת 15.11.2018

 גובה. משפטיותהוצאות כיסוי בגין כולל  ,פוליסההכל תקופת לבמצטבר דולר, 

 .אלפי דולר, בהתאמה 72- כ- ו דולר אלפי 80- כ הינו הביטוח תופוליס של הפרמיה

 ")העובד(להלן: " בחברהחתנו של מר נתן חץ, בעל שליטה  את מעסיקה'יקס אנרג . 8

בשנת , בהתאם להסכם העסקה שנחתם עימו ומעודכן מעת לעת. 2011החל משנת 

                                                
  , לא חודש הפטור לדירקטורים מקרב בעלי השליטה וקרוביהם11.10.2011ל מיום הח   29
החליטה האסיפה הכללית של אמות שלא לאשר את הארכת ההסדר הקיים בדבר פטור ביחס למר נתן חץ, דירקטור  22.11.2011ביום    30

  ואילך. 15.11.2011ובעל שליטה באמות וזאת ביחס לתקופה שתחילתה מיום 
, החליטה האסיפה הכללית של אנרג'יקס לאשר מתן הפטור מאחריות למר נתן חץ החל מיום האסיפה הכללית (יצוין כי 9.7.2017ם ביו   31

  ).30.7.2014-9.7.2017, לא היה לנתן חץ פטור בתקופה 30.7.2014לאור החלטת האסיפה הכללית מיום 



 -  19 -  ז - 
 

 

, 2017הועסק כמנהל תפעול וכמנהל רכש בחברה והחל מחודש נובמבר  העובד, 2017

כפי  דהעובבהתאם לתנאי הסכם ההעסקה של  .32למנהל הקמות בחברה העובדמונה 

עמד על סך של  2018שעודכנו מעת לעת, שכרו החודשי ברוטו עד לתום חודש פברואר 

, באנרג'יקסלהפרשות סוציאליות, כמקובל  העובדש"ח ברוטו. בנוסף, זכאי  23,000

ימי חופשה רכב צמוד והוצאות החזקת הרכב החלות על החברה  16טלפון סלולארי, 

קבועה  המשכורות חודשיות המחושב בהתבסס על נוסח 4ולמענק שנתי בסך של עד 

, כן כמומתוך הכנסותיה בישראל.  אנרג'יקס הנגזרת משיעור הרווח התפעולי של

 תכנית במסגרת אופציה כתבי, דעתה שיקול לפי,  לעובד להעניק עשויה אנרג'יקס

 שיהיה כפי, מכוחה לעובד  שתוענקנה האופציות שכמות ובלבד, לעובדיה אופציה

  .מלא בדילול, אנרג'יקס של המניות מהון 0.6% על תעלה לא, עת באותה

הסתכמה לסך שנתי  2017בשנת (עלות מעביד, ללא מענקים)  העובד עלות שכרו של

  . )2016ש"ח בשנת  414( אלפי ש"ח 436כולל של 

דירקטוריון . 2018בפברואר  28, הינו עד ליום העובדתוקפו של הסכם העסקתו של 

בישיבתה והביקורת בהמלצת ועדת התגמול , 12.3.2018אנרג'יקס בישיבתו מיום 

 28עד ליום  העובדאת הארכתו ועדכון הסכם העסקתו של אישרר  ,5.3.2018מיום 

ימים על ידי מי  30או קודם לכן, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  2021בפברואר 

ש"ח ברוטו  25,000מהצדדים. במסגרת האמור, הוחלט לעדכן את שכרו לסך של 

ודשי שכר ח 4ולקבוע כי יהיה זכאי למענק הוני בסך של עד אלפי ש"ח)  23(חלף 

. כל יתר באנרג'יקס, כמקובל ביחס לכל העובדים אנרג'יקס(ברוטו), בשיקול דעת 

תנאי ההעסקה (לרבות הזכאות למענק שנתי) הינם ללא שינוי מהותי ביתר לתנאי 

שיקול  ל אנרג'יקס, למנכ"הקודם. בדומה לתנאי הסכם העסקתו הקודמיםההעסקה 

 10%בשיעור של עד  העובדות את שכרו של לדעת, בכפוף לאישור ועדת התגמול, להעל

ההסכם ועדכנו כאמור לעיל הינם בכפוף לאישרור האסיפה הכללית  הארכתלשנה. 

כמו כן, במסגרת תכנית . עדכון והארכת ההסכם, ברוב מיוחד את אנרג'יקסשל 

האסיפה הכללית את אשרור  אישורלעובדיה ובכפוף ל אנרג'יקסהתגמול ההונית של 

בהמלצת , 2018בחודש מרץ  אנרג'יקסהחליט דירקטוריון  ,העובדשל  הסכם העסקתו

אלפי ש"ח, אשר  36אלפי כתבי אופציות בשווי של  86 לעובדועדת התגמול, להקצות 

  .33אנרג'יקסכפופים לתנאי תכנית האופציות של 

  עסקאות זניחות  .ב

קבע ), 2011באוגוסט  17(כפי שעודכנה בהחלטתו מיום  2009במרץ,  25ביום  . 1

) 6א (37- (א) ו22דירקטוריון החברה כי העסקאות שתחשבנה כזניחות לעניין תקנות

ולעניין תקנה  1970 –לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים),  תשל"א 

הינן  199334- )(ד) לתקנות ניירות ערך (עריכת דוחות כספיים שנתיים), תשנ"ג3(64

 עסקאות שנתקיימו בהן כל התנאים כדלקמן:

 סקה מתבצעת במהלך העסקים הרגיל של החברה.הע ) 1( 

                                                
, הוא משמש בתפקיד מנהל הקמות מערכות לייצור 2017והחל מנובמבר  הועסק העובד בתפקיד מנהל התפעול והרכש 2016במהלך שנת    32

  אנרגיות מתחדשות, כאמור.
של אנרג'יקס אשר כולם מומשו למניות אנרג'יקס ונמכרו  3/2013כתבי אופציה מסדרה  500,000, הוקצו לעובד 2018עד לחודש מרץ   33

  של אנרג'יקס. 4/17כתבי אופציה מסדרה  81,000- לציבור ו
  .2010- ) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע6(א)(41כיום תקנה   34
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תנאי ההתקשרות הינם תנאים מקובלים בשוק  - העסקה הינה עסקה בתנאי שוק ) 2( 

 הרלוונטי. 

תרומתה החזויה של העסקה לרווח והפסד במונחים שנתיים (לפני השפעת מס),  ) 3( 

או היקפה הכספי השנתי במקרה בו העסקה אינה נרשמת דרך דו"ח רווח והפסד 

מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה  0.125%ולה על הסך של אינו ע

בדצמבר של השנה הקודמת  31הכספיים המבוקרים המאוחדים שפורסמו ליום 

מהרווח או ההפסד הממוצע של החברה  0.5%למועד בו מדווחת העסקה או על 

בערכים מוחלטים בשלושת השנים הקלנדריות האחרונות שקדמו למועד בו 

סקה, על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים המאוחדים של החברה; מדווחת הע

הנמוך מבין השניים, בין אם בהתקשרות אחת או בסדרה של התקשרויות באותו 

 עניין במהלך אותה שנה. 

לעניין זה במקרה בו לחברה אין את מלוא הזכויות והחובות בעסקה תיבחן 

  העסקה לפי חלקה היחסי של החברה בעסקה.

הודיע  השליטה/נושא המשרה רה על ידי דירקטוריון החברה ובעל העסקה אוש ) 4( 

(אלא אם העניין האישי נובע רק מקיום  לדירקטוריון על עניינו באותה עסקה

 .עניין אישי של "קרוב" כמשמעותו בחוק החברות בעסקה שאינה חריגה)

  עסקאות זניחות שבוצעו . 2

רטהיים אחזקות חץ ומ. ווקלרה התקשרות עם בעלי השליטה בחברה, נתן  ) 1(

במסגרת מכרז   – בע"מ, בעניין התחייבות מוקדמת במכרז למשקיעים מסווגים

אופציה להנפקת מניות וכתבי , 2017באפריל למשקיעים מסווגים אשר התקיים 

), הניתנים להמרה למניות רגילות של החברה, שילמה החברה עמלת 15(סדרה 

 162ולנתן חץ בסך של ₪ י אלפ 224 התחייבות מוקדמת למ. ורטהיים בסך של

ממחיר היחידה המזערי) לעמלה לה היו  2%אלפי ש"ח, עמלה הזהה בשיעורה (

זכאים יתר המשיקיעים המסווגים. עסקה זו הינה עסקה זניחה, כמשמעות 

החלטת ועדת הביקורת אושר בלעיל. תשלום העמלה כאמור,  1 המונח בסעיף

 והדירקטוריון.

), אישר 16.5.2017הביקורת מיום  בועדתחר דיון (לא 23.5.2017 ביום, בנוסף

לתקופה של שנה בה תהיה החברה רשאית  מסגרת החלטתדירקטוריון החברה 

לשלם לבעלי שליטה בחברה עמלת התחייבות מוקדמת, ככל שישתתפו 

כמשקיעים מסווגים במכרזים למשקיעים מסווגים בהנפקות של החברה, בגין 

   תאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטה.הזמנותיהם שתתקבלנה, והכל בה

 בפועל, לא שולמו סכומים כלשהם במסגרת החלטה זו

, בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ("ווליו בייס") ווליועם חברת  התקשרות ) 2( 

חברה אשר בין בעלי המניות של החברה האם שלה נמנים, בין היתר, נתן חץ 

 השליטה בעלי הינםש) 19.95%"מ (בע(אחזקות)  ורטהיים. ומ) 19.95%(

ביצוע הנפקות לציבור והנפקות פרטיות שביצעו החברה,  במסגרת –בחברה 

 אמות ואנרג'יקס כדלקמן: 

 להרחבת אגרות חוב (סדרה ט')  ואגרות  2016בחודש פברואר (א)  -  החברה

להרחבת אגרות החוב (סדרה ט')  2016חוב (סדרה י'); (ב) בחודש ספטמבר 

להפקה פרטית  2016); (ג) בדצמבר 14יה (סדרה ולהנפקתן של כתבי אופצ
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להנפקת הון וכתבי , 2017 אפרילבחודש של אגרות חוב (סדרה י'); (ד) 

אגרות חוב (סדרה  להרחבת 2018ינואר  בחודש) ה; ()15אופציה (סדרה 

 '). י(סדרה ואגרות החוב ט') 

 דרה להנפקת אגרות חוב (סדרה ב') ואגרות חוב (ס 2016במרץ (א)  – אמות

להנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב'); (ג)  2016ה); (ב) באוקטובר 

להנפקת אגרות חוב (סדרה ד') ואגרות חוב (סדרה ה), (ד)  2016בדצמבר 

 כתבי להנפקת 2017 באפריללהנפקת מניות רגילות; (ה)  2016בדצמבר 

') ד(סדרה  החוב אגרות להרחבת 2017 בספטמבר) ו); (8(סדרה  אופציה

) בדצמבר ח(- ו להנפקת הון; 2017)  בדצמבר ז'); (ה(סדרה  החוב גרותוא

  .פרטית של אגרות חוב (סדרה ד') להנפקה – 2017

 רגילות מניות להנפקת 2017 בינואר  -  יקס'אנרג. 

 ובינהם מפיצים מספר עם) בנפרד אחת'יקס (כל ואנרג אמות, החברה התקשרו

 זהים בתנאים ההנפקה הפצת ולצורך, ההנפקה וניהול ייעוץ לצורך, בייס ווליו

 ,זניחה עסקה בגדר) אחת(כל  הינן אלו עסקאות. הראשיים המפיצים לשאר

  בסעיף א. לעיל. המונח כמשמעות

דירקטוריון החברה (לאחר דיון  אישר, 21.3.2017 ביום, לעיל האמור על נוסף

נה לתקופה של ש מסגרת החלטת )19.1.2017בועדת הביקורת בישיבתה מיום 

לקבלת שירותי ניהול, יעוץ והפצה בגיוסי חוב והון של החברה מהציבור, בתנאים 

, וכל עוד הסכום שישולם לווליו בייס הינו בגדר "עסקה המפורטים בהחלטה

והדירקטוריון בישיבתו  18.3.2018. ועדת הביקורת בישיבתה מיום 35זניחה"

לתקופה של שלוש  , החליטו על הארכת החלטת המסגרת הנ"ל21.3.2018מיום 

שנים שתחילתן במועד החלטת הדירקטוריון, בתנאים המפורטים בהחלטה, וכל 

עוד הסכום שישולם לווליו בייס בכל שנה משלוש השנים הנ"ל, יהיה בגדר 

 "עסקה זניחה".

 ואנרג'יקס רוכשות החברה-  קלים למשקאות המרכזית החברה עם התקשרות ) 3( 

 המרכזית מהחברה כיבוד לצרכי יםקל משקאותבהיקף לא מהותי  לעת מעת

, (מבעלי ורטהיים דוד מר ,החברה ידיעת למיטב"מ. בע קלים למשקאות

 למשקאות המרכזית בחברה בעל השליטה הינו), בחברה, בעקיפין, השליטה

 .הרגיל העסקים ובמהלך שוק בתנאי נעשות הרכישות "מ.בע קלים

(באמצעות בע"מ  המאוחד מזרחיהבהסכם שכירות עם בנק  אמותהתקשרות  ) 4( 

 14בישיבתו מיום  –")בנק מזרחי(להלן: "חברת נציבים נכסים וציוד בע"מ) 

 של(לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת  אמות, אישר דירקטוריון 2017במרץ 

בהסכם שכירות, לפיו  אמות), את התקשרות 2017במרץ  8אמות בישיבתה מיום 

ם, מבעלי השליטה בחברה), ורטהיי דוד חברה בשליטת( מזרחייושכר לבנק 

מ"ר, למטרת סניף בנק.  260- באמצעות חברה בשליטתו, נכס בחולון בשטח של כ

 .אמותההתקשרות הינה בתנאי שוק ובמהלך העסקים הרגיל של 

                                                
אלפי ש"ח בגין שירותי ניהול, יעוץ  340- סך של כ 2017בהתאם להחלטת המסגרת הנזכרת לעיל, שילמה החברה לווליו בייס בשנת    35

אלפי ש"ח בגין שירותי ניהול, יעוץ והפצה  159וסך של  27.5.2015) על פי תשקיף מדף מיום 15והפצה של מניות וכתבי אופציה (סדרה 
  .15.1.2018של אגרות החוב (סדרה ט') ואגרות החוב (סדרה י') בדרך של הרחבת סדרה על פי דוח הצעת מדף מיום 
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) לחוק החברות וכן עסקאות 4( 270עסקאות אחרות (עסקאות שאינן במסגרת סעיף   .ג

 שאינן עסקאות זניחות)

) עם בנק מזרחי Sale & Lease backכר ושכירות (בעסקת מ אמות התקשרות ) 1( 

, 2017באוגוסט  8בישיבתו מיום  –באמצעות חברת נציבים נכסים וציוד בע"מ)

אישר דירקטוריון אמות (לאחר שנתקבל אישור ועדת הביקורת של אמות 

) את התקשרות החברה בהסכם לרכישות זכויות 2017ביולי  27בישיבתה מיום 

מ"ר בקניון אורות באור עקיבא  490- מסחרית בשטח של כבנק מזרחי ביחידה 

") ובמקביל, בהסכם שכירות עם בנק מזרחי לפיו ישכור בנק מזרחי את הממכר("

ובמהלך העסקים  קהממכר למטרת ניהול סניף בנק. ההתקשרות הינה בתנאי שו

 .אמותהרגיל של 

 מיליון 35התקשרה אנרג'יקס בעסקת אשראי בהיקף של  2016בחודש ינואר  ) 2( 

. )MWp5של  ש"ח מבנק מזרחי למימון פרוייקט מיתרים (פרוייקט בינוני בהיקף

(צמוד מדד) והיא תוחזר במלואה עם  4.25%ריבית בשיעור של ההלוואה נושאת  

  .2032דצמבר לחודש 

   התחייבות בעלי עניין 7.3

ירות , ובהתאם לדרישתה של הבורסה לני1993במסגרת תשקיף שפרסמה החברה בחודש ינואר 

  אביב בע"מ באותו מועד התחייב נתן חץ כדלקמן: - ערך בתל

בהון המניות בחברה או  25%נתן חץ התחייב כלפי החברה, כי כל עוד הוא יחזיק לפחות   .א

יכהן כדירקטור או כנושא משרה בכירה בחברה, הוא לא ירכוש נכסים מסחריים מניבים 

  אלא באמצעות החברה. 

חץ יקבל הצעה כלשהי או יזום רכישת נכס מסחרי מניב, למרות האמור לעיל, היה ונתן 

הוא יפנה הצעה זו לחברה. אם החברה לא תרכוש את הנכס הנ"ל ונתן חץ יהיה מעוניין 

לרכוש את הנכס, הוא יודיע זאת לחברה והחברה תדון על כך בדרך שדנים ב"עסקה 

  חריגה" בהתאם להוראות החוק.

  ון עם החברה, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף.נתן חץ התחייב שלא לבצע עסקאות מימ  .ב

נתן חץ הודיע לחברה כי ברצונו לנקוט בהליכים הנאותים כדי להביא לידי סיום את 

   הנ"ל.ת והארכאיההתחייבויות 

  ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין 7.4

יטב המוחזקים למ, ושל חברות קשורות שלה ושל חברות בנות שלהשל החברה  ניירות הערך

ו/או נושאי משרה  בחברהידיעתם של החברה והדירקטורים בה, על ידי מי שהינם בעלי העניין 

   :36עשר חודשים קודם לכן, הינם כדלקמן שנייםכ, סמוך ליום התשקיף ובחברה

  

  

  

  

  

                                                
(מס'  4.4.2018ם לפרטים נוספים ראה דוחות מידיים בדבר מצבת החזקות בעלי עניין עניין ונושאי משרה בכירה שפרסמה החברה ביו   36

) וכן דוחות בדבר מי שנעשה בעל עניין 2018-01-034933(מס' אסמכתא:  8.4.2018) ודוח מתקן מיום 2018-01-034795אסמכתא: 
(מס'  29.4.2018) ודוחות מתקנים מיום 2018-01-042148, 2018-01-042136(מס' אסמכתא:  29.4.2018בתאגיד שפרסמה החברה ביום 

 ).2018-01-042493(מס' אסמכתא:  30.4.2018) ומיום 2018-01-042247אסמכתא: 
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למועד כפי שנמסרו לחברה עד  החברה במניותונושאי משרה בכירה החזקות בעלי עניין  7.4.1

 37,סמוך למועד התשקיף

סמוך למועד כמות ושיעור ההחזקה במניות החברה במועד  ניירות הערךבעל ה שם

 התשקיף
 כמות ושיעור ההחזקה במניות החברה בדילול מלא

38  

 % שליטה % בעלות כמות % שליטה % בעלות כמות 

 18.97 18.97 32,948,626 19.29 19.29 32,948,626  מ. ורטהים (אחזקות) בע"מ 
חץ נתן חץ ורעיתו, קלרה 

(בהחזקה ישירה ובאמצעות 

 חברות בבעלותם)

24,870,190 14.56 14.56 24,870,190 14.32 14.32 

 9.78 9.78 16,978,149 9.94 9.94 16,978,149 אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 

אלטשולר שחם ניהול קרנות 

 נאמנות בע"מ 
7,139,671  4.18 4.18 7,139,671 4.11 4.11 

ר אלטשולר שחם ינשוף גידו

 בע"מ
505,168 0.30 0.30 505,168 0.29 0.29 

אקסלנס השקעות בע"מ 

(קרנות להשקעות משותפות 

  בנאמנות)

145,930  0.09  0.09  145,930  0.08  0.08  

אקסלנס השקעות בע"מ 

(מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

1,710,857  1.00  1.00  1,710,857  0.99  0.99  

הפניקס אחזקות בע"מ 

וחברות לניהול  (קופות גמל

  39קופות גמל)

6,774,256  3.97  3.97  6,774,256  3.93  3.93  

הפניקס אחזקות בע"מ 

(ביטוח חיים משתתף 

  ברווחים)

54,232  0.03  0.03  54,232  0.03  0.03  

  0.61  0.61  1,051,156  0.59  0.59  1,000,000  אדווה שרביט

  0.47  0.47  814,036  0.12  0.12  209,014  אורן פרנקל

  

  :40 למועד התשקיףסמוך עד  ,למועד התשקיף) הקיימים במחזור( בניירות ערך נוספיםבעלי עניין ת החזקו

שיעור החזקה בנייר   כמות  שם נייר הערך  שם בעל העניין

  הערך מאותו הסוג

  (באחוזים)

  1.64%  3,485,553  אג"ח (סדרה ו')  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  6.39%  34,719,541  אג"ח (סדרה ח')  נאמנות בע"מאלטשולר שחם ניהול קרנות 

  2.14%  4,568,138  אג"ח (סדרה ו')  אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 

  2.46%  13,365,000  אג"ח (סדרה ח')  אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 

  2.49  5,315,337  אג"ח (סדרה ו')אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות 

                                                
מניות רדומות. כל עוד המניות הרדומות בבעלות החברה הן אינן מקנות זכויות כלשהן. שעורי ההחזקה בטבלה   85,340בבעלות החברה    37

  חושבו כאילו המניות הרדומות אינן קיימות בהון החברה.
  

תבי אופציה שהוקצו לדירקטורים אשר אינם מועסקים על ידי החברה, ליו"ר הדירקטוריון, לנושאי כ 1,107,600בהנחה של מימוש    38
כתבי אופציה אשר הוקצו לנושאי משרה (לרבות דירקטורים)  833,283ושל מימוש  22.2.2016משרה ולעובדים עפ"י דוח מיידי מיום 

כתבי האופציה לנושאי משרה (לרבות דירקטורים) ועובדים עפ"י דוח  920,619ושל מימוש  22.3.2017ועובדים עפ"י דוח מיידי מיום 
 .21.3.2018מיידי מיום 

  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות    39
 .36אה ה"ש מס' ר   40
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  משותפות בנאמנות)

בע"מ (קרנות להשקעות אקסלנס השקעות 

  משותפות בנאמנות)

  0.425  2,310,461  אג"ח (סדרה ח')

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות 

  משותפות בנאמנות)

  0.84  11,101,547  ')טאג"ח (סדרה 

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות 

  משותפות בנאמנות)

  1.66  13,837,794  ')יאג"ח (סדרה 

נפיק מוצרי אקסלנס השקעות בע"מ (מ

  מדדים ותאגיד בשליטתו)

  0.39  835,241  אג"ח (סדרה ו')

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי 

  מדדים ותאגיד בשליטתו)

  0.39  2,131,151  אג"ח (סדרה ח')

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי 

  מדדים ותאגיד בשליטתו)

  1.10  14,510,813  ')טאג"ח (סדרה 

יק מוצרי אקסלנס השקעות בע"מ (מנפ

  מדדים ותאגיד בשליטתו)

  0.20  1,633,725  ')יאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות 

  41לניהול קופות גמל)

  4.13  8,808,637  אג"ח (סדרה ו')

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות 

  42לניהול קופות גמל)

  1.02  5,570,164  אג"ח (סדרה ח')

קופות גמל וחברות הפניקס אחזקות בע"מ (

  43לניהול קופות גמל)

  0.53  6,977,816  ')טאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות 

  44לניהול קופות גמל)

  6.35  53,034,059  ')יאג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים משתתף 

  ברווחים)

  0.01  14,905  אג"ח (סדרה ו')

יים משתתף הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח ח

  ברווחים)

  0.01  40,716  אג"ח (סדרה ח')

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים משתתף 

  ברווחים)

  0.11  956,221  ')יאג"ח (סדרה 

  0.76  1,621,078  אג"ח (סדרה ו')  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

  1.03  5,589,287  אג"ח (סדרה ח')  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

  0.28  3,753,601  ')טאג"ח (סדרה   "מ (נוסטרו)הפניקס אחזקות בע

  1.77  14,755,026  ')יאג"ח (סדרה   הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

  

                                                
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   41
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   42
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   43
  .מצעות שותפויותבאלרבות החזקות   44
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  לתשקיף. 3.4לפרטים אודות בעלי העניין הנ"ל, ראה סעיף 

  

  :2017במרץ  31ליום , )במחזור בסמוך למועד התשקיףהקיימים ( בניירות ערך נוספיםבעלי עניין החזקות 

שיעור החזקה בנייר   כמות  שם נייר הערך  ענייןשם בעל ה

  אותו הסוגהערך מ

  (באחוזים)

  2.31  9,446,392  אג"ח (סדרה ו')  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  4.07  26,546,636  אג"ח (סדרה ח')  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  0.37  4,025,472  אג"ח (סדרה ט')  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  2.14  8,755,598  רה ו')אג"ח (סד  אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 

  2.46  16,038,001  אג"ח (סדרה ח')  אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ 

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות 

  משותפות בנאמנות)

  7.92  32,335,706  אג"ח (סדרה ו')

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות 

  משותפות בנאמנות)

  0.59  3,833,781  אג"ח (סדרה ח')

ות בע"מ (קרנות להשקעות אקסלנס השקע

  משותפות בנאמנות)

  0.99  10,829,773  אג"ח (סדרה ט')

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות 

  משותפות בנאמנות)

  2.31  15,883,180  אג"ח (סדרה י')

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי מדדים 

  ותאגיד בשליטתו)

  0.61  2,507,170  אג"ח (סדרה ו')

  1.25  8,143,460  אג"ח (סדרה ח')"מ (מנפיק מוצרי מדדים אקסלנס השקעות בע

                                                
  .באמצעות שותפויותלרבות   45

  החזקה במניות ושיעור כמות

 2017 במרץ 31ליום  החברה

 

  כמות %  בעלות % שליטה

 מ. ורטהים (אחזקות) בע"מ 32,436,626 20.90 20.90

  ורעייתו קלרה חץ  חץ נתן 24,499,950 15.78 15.78

בע"מ ינשוף גידור אלטשולר שחם  590,067 0.38 0.38

 (חשבון נוסטרו)

 אלטשולר גמל ופנסיה בע"מ  15,265,244 9.83 9.83

אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות  4,230,721 2.73 2.73

 בע"מ

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות   280,356  0.18  0.18

  להשקעות משותפות בנאמנות)

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי   1,891,583  1.22  1.22

  מדדים ותאגיד בשליטתו)

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל   2,774,553  1.79  1.79

  45וחברות לניהול קופות גמל)

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים   19,296  0.01  0.01

  משתתף ברווחים)

  אדוה שרביט  1,000,000  0.64  0.64

  אורן פרנקל  167,763  0.11  0.11

  אושרית בר דוד  17,990  0.01  0.06
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  ותאגיד בשליטתו)

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי מדדים 

  ותאגיד בשליטתו)

  0.98  10,657,845  אג"ח (סדרה ט')

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי מדדים 

  ותאגיד בשליטתו)

  0.29  1,974,597  אג"ח (סדרה י')

  0.76  3,107,066  אג"ח (סדרה ו')  "מ (נוסטרו)הפניקס אחזקות בע

  0.96  6,267,509  אג"ח (סדרה ח')  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

  2.18  23,768,751  אג"ח (סדרה ט')  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

  2.18  15,017,026  אג"ח (סדרה י')  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

ות לניהול הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחבר

  קופות גמל)

  0.03  118,355  אג"ח (סדרה ו')

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול 

  קופות גמל)

  0.26  1,679,380  אג"ח (סדרה ח')

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול 

  46 קופות גמל)

  0.59  6,413,458  אג"ח (סדרה ט')

ברות לניהול הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וח

  47 קופות גמל)

  0.04  292,781  אג"ח (סדרה י')

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים משתתף 

  ברווחים)

  0.01  28,569  אג"ח (סדרה ו')

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים משתתף 

  ברווחים)

  0.24  1,673,000  אג"ח (סדרה י')

 ין בני"ע המירים של החברהיהחזקות בעלי ענ 7.4.2

 אין.

המוחזקים למיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים בה, על ידי מי שהינם אמות של  ערך ניירות 7.4.3

בחברה, סמוך ליום התשקיף ושנים עשר חודשים קודם ו/או נושאי משרה בכירה בעלי הענין 

 :לכן הינם כדקלמן

  

  סמוך למועד התשקיףבבחברה במניות אמות ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי ענין  7.4.3.1

                                                
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   46
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   47
כתבי  583,859 -ו 943,396בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים של אמות: מלוא כתבי האופציה הלא סחירים (בהיקף של   48

 9.3.2016התאם להצעות פרטיות של כתבי אופציה למנכ"ל שאושרו על ידי דירקטוריון החברה ביום אופציה) שהונפקו למנכ"ל החברה ב
, בהתאמה; יתרת כתבי האופציה הלאו סחירים שהונפקו לדירקטורים בהתאם להצעות פרטיות שאושרו על ידי 14.3.2017וביום 

 14.3.2017כתבי אופציה) וביום  330,054(בהיקף של   9.3.2016 כתבי אופציה), ביום 59,745(בהיקף של  12.7.2015הדירקטוריון ביום 
כתבי אופציה); יתרת כתבי האופציה הלא סחירים שהוקצו לנושאי משרה ועובדים בחברה בהתאם להצעות פרטיות  188,550(בהיקף של 

כתבי אופציה) וביום  4,962,100 (בהיקף של 9.3.2016של כתבי אופציה לעובדים ונושאי משרה שאושרה על ידי הדירקטוריון ביום 
 כתבי אופציה). 2,874,825(בהיקף של  14.3.2017

סמוך כמות ושיעור ההחזקה במניות אמות ב יותשם בעל המנ

 מועד התשקיףל
 48 כמות ושיעור ההחזקה במניות אמות בדילול מלא

 % בעלות ושליטה כמות % בעלות ושליטה כמות
  57.86  194,038,516  59.62  194,038,516  אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

 0.38  1,270,000 0.39  1,270,000 מ. ורטהים (אחזקות) בע"מ
 0.38  1,270,000 0.39  1,270,000 קלרה חץ  תוינתן חץ ורעי

  0.03  100,000  0.03  100,000  אבירם ורטהים

 0.00 10,000 0.00  10,000  אורן פרנקל
אלטשולר שחם ניהול קרנות 

  נאמנות בע"מ

3,572,047  1.10  3,572,047  1.07  
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  . 2017במרץ  31ליום בחברה במניות אמות  ונושאי משרה בכירההחזקות בעלי ענין  7.4.3.2

 כמות ושיעור החזקה במניות אמות שם בעל המניה

 % בעלות ושליטה כמות

  60.61  188,093,962 אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

 0.41 1,270,000 "מבע(אחזקות)  ורטהיים. מ

 0.41 1,270,000 חץ קלרה ורעייתו חץ נתן

  0.03  100,000  אבירם ורטהים

 0.00  10,000  אורן פרנקל

  1.35  4,194,953  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  4.27  13,243,607  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

  0.02  64,236  נץ גידור בע"מ

  0.03  89,640  אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות משותפות בנאמנות)

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

2,141,909  0.69  

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול קופות 

  50גמל)

2,651,902  0.86  

  

הקיימים ( של אמותניירות ערך נוספים ב בחברהונושאי משרה בכירה ענין החזקות בעלי  7.4.3.3

  בסמוך למועד התשקיף: )במחזור

למועד סמוך כמות נכון  נייר הערךסוג  עניןשם בעל ה

  למועד התשקיף 

 

 במרץ 31 כמות נכון ליום

2017 
 1,869,268 495,028 אג"ח (סדרה א')  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

 144,004 96,002 אג"ח (סדרה א')  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

 47,536,012 105,184,857  דרה ב')אג"ח (ס  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

 692,000 519,000 אג"ח (סדרה ג')  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
  299,944  0  אג"ח (סדרה ג')  אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  2,161,199  20,529,029  )האג"ח (סדרה   אלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ

  1,453,416  3,296,174  )דאג"ח (סדרה   ת בע"מאלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנו

  1  0 ')גאג"ח (סדרה   אלטשולר שחם בע"מ

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות להשקעות משותפות 

  בנאמנות)

  

  9,416,761  7,309,838  אג"ח (סדרה א')
  10,054,443  6,027,454  אג"ח (סדרה ב')

  8,392,023  2,902,287  אג"ח (סדרה ג')

  2,034,470  16,238,525  )דאג"ח (סדרה 

  4,013,816  7,875,733  )האג"ח (סדרה 

                                                
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   49
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   50

  6.56  21,995,213  6.76  21,995,213  אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות 

  להשקעות משותפות בנאמנות)

40,279  0.01  40,279  0.01  

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק 

  מוצרי מדדים ותאגיד בשליטתו)

1,843,594  0.57  1,843,594  0.55  

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל 

  49וחברות לניהול קופות גמל)

2,426,002  0.75  2,426,002  0.72  
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אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק מוצרי מדדים ותאגיד 

  בשליטתו)

  2,375,506  811,194  אג"ח (סדרה א')

  38,584,294  17,015,051  אג"ח (סדרה ב')

  2,432,325  1,164,796  אג"ח (סדרה ג')

  2,592,480  14,241,527  )דאג"ח (סדרה 

  4,021,253  10,031,850  )האג"ח (סדרה 

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל וחברות לניהול 

  51 קופות גמל)

  82,542  0  אג"ח (סדרה א')

  22,815,730  3,062,232  אג"ח (סדרה ב')

  1  1  אג"ח (סדרה ג')

  0  2,814,636  )דאג"ח (סדרה 

  2,557,419  4,544,874  )האג"ח (סדרה 

  35,000,000  35,000,000  נע"מ

  0.55  0  אג"ח (סדרה א')  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

  7,400,791  15,449,845  אג"ח (סדרה ב')

  0  3,921,701  )דאג"ח (סדרה 

  417,917  278,610  אג"ח (סדרה א')  הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים משתתף ברווחים)

  398,565  581,046  אג"ח (סדרה ב')

  787,572  525,048  אג"ח (סדרה א')  קס פנסיה בע"מהפני

  305,000  305,000  אג"ח (סדרה ג')  קבוצת דלק בע"מ

 

המוחזקים למיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים בה, על ידי מי  של אנרג'יקס ניירות ערך 7.4.4

בחברה, סמוך ליום התשקיף ושנים עשר חודשים ו/או נושאי משרה בכירה שהינם בעלי הענין 

  דם לכן הינם כדקלמן:קו

הקיימים במחזור בסמוך ניירות ערך בחברה בונושאי משרה בכירה החזקות בעלי ענין  7.4.4.1

  :52סמוך למועד התשקיף  אנרג'יקס של למועד התשקיף

סוג נייר  ענייןשם בעל ה

 הערך
כמות ושיעור החזקה במניות אנרג'יקס   כמות ושיעור החזקה

  53בדילול מלא

% בעלות   כמות% בעלות  כמות  

  63.25  249,625,683  66.24  249,625,683 מ"ר אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ

  0.20 774,423  0.21 774,423 מ"ר "מבע(אחזקות)  ורטהיים. מ

  0.67 2,640,000  0.70 2,640,000 מ"ר חץ קלרה ורעייתו חץ נתן

  0.11  430,000  0.11  430,000  מ"ר  אבירם ורטהים

  0.03  126,963  0.03  126,963  מ"ר  קלאורן פרנ

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות 

  להשקעות משותפות בנאמנות)

  0.07  260,097  0.07  260,097  מ"ר

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק 

  מוצרי מדדים ותאגיד בשליטתו)

  0.50  1,962,171  0.52  1,962,171  מ"ר

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל 

  54 מל)וחברות לניהול קופות ג

  4.50  17,774,832  4.72  17,774,832  מ"ר

  0.00  1  0.00  1  מ"ר  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח 

  חיים משתתף ברווחים)

  0.07  279,518  0.07  279,518  מ"ר

                                                
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   51
 בהונה.הנתונים הנ"ל הינם בהתבסס על דיווחים מידיים של אנרג'יקס בדבר אחזקות בעלי עניין  52
מניות שתנבענה ממימוש  1,200,000) 1בהנחה של מימוש מלוא ניירות הערך ההמירים של החברה, שבמחזור נכון למועד זה, כדלקמן: ( 53

) 3; (3/2016מניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה לא סחירים מסדרה  3,174,000) 2; (5/2013כתבי אופציה לא סחירים מסדרה 
שהוקצו למנכ"ל החברה, הניתנים למימוש  5/2016אופציות ארוכות טווח מסדרה  15,682,636ענה ממימוש  מניות שתנב 2,520,424

מחיר היעד למניה לצורך מימוש כתבי  -ש"ח  5.60, וזאת בהנחה שבמועד המימוש המחיר למניה יעמוד על Cashlessבאמצעות מנגנון 
מניות שתנבענה ממימוש  5,823,000) 5( -; ו4/2017אופציה לא סחירים מסדרה  מניות שתנבענה ממימוש כתבי 5,109,000) 4האופציות; (

  .4/2018כתבי אופציה לא סחירים מסדרה 
  באמצעות שותפויות.לרבות החזקות   54
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הקיימים במחזור בסמוך ניירות ערך ב(בחברה ונושאי משרה בכירה החזקות בעלי ענין  7.4.4.2

  :201755במרץ  31ליום  אנרג'יקס של )למועד התשקיף

  כמות ושיעור החזקה סוג נייר הערך ענייןשם בעל ה

  % בעלות ושליטה כמות  

    231,335,683  מ"ר  בע"מ אלוני חץ נכסים והשקעות

      

  0.22 774,423 מ"ר "מבע(אחזקות)  ורטהיים. מ

  0.49 1,765,951 מ"ר חץ קלרה ורעייתו חץ נתן

  0.04  126,963  רמ"  אורן פרנקל

  0.12  430,000  מ"ר  אבירם ורטהים

אקסלנס השקעות בע"מ (קרנות 

  להשקעות משותפות בנאמנות)

  0.08  302,231  מ"ר

אקסלנס השקעות בע"מ (מנפיק 

  מוצרי מדדים ותאגיד בשליטתו)

  0.42  1,502,330  מ"ר

הפניקס אחזקות בע"מ (קופות גמל 

  56 וחברות לניהול קופות גמל)

  0.48  1,737,504  מ"ר

  0.00  1  מ"ר  הפניקס אחזקות בע"מ (נוסטרו)

הפניקס אחזקות בע"מ (ביטוח חיים 

  משתתף ברווחים)

  0.09  306,867  מ"ר

 

                                                
המידע אודות החזקות קבוצת הפניקס  ניין בהונה.הנתונים הנ"ל הינם בהתבסס על דיווחים מידיים של אנרג'יקס בדבר אחזקות בעלי ע 55

 .2018באפריל  17ואקסלנס מעודכן ליום 
  .באמצעות שותפויותלרבות החזקות   56
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  של החברה.אחרים החזקות נושאי המשרה בחברה בניירות ערך  7.4.5

 57למועד סמוך למועד התשקיף החזקות נושאי משרה בחברה בניירות ערך של החברה  7.4.5.1.1

 דילול מלא)ביעור החזקה (ש שיעור החזקה 

שם, סוג וסדרה של נייר  נושא המשרה

 ערך

כמות ניירות 

 ערך

 %הצבעה % הון % הצבעה % הון 

  0.15  0.15  0.00  0.00  101,546  2/16אופציות לא סחירות   אבירם ורטהים

  72,281  3/17אופציות לא סחירות 

  78,448  3/18 אופציות לא סחירות

  0.02  0.02  0.00  0.00  20,685  2/16פציות לא סחירות או  יצחק פורר

  14,635  3/17אופציות לא סחירות 

  0.03  0.03  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   ירום אריאב

  14,635  3/17אופציות לא סחירות 

  15,836  3/18 אופציות לא סחירות

  0.03  0.03  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   אהרן נחומי

  14,635  3/17אופציות לא סחירות 

  15,836  3/18 אופציות לא סחירות

  0.03  0.03  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   גתית גוברמן

  14,635  3/17אופציות לא סחירות 

  15,836  3/18 אופציות לא סחירות

  0.03  0.03  0.00  0.00  20,685  2/16ירות אופציות לא סח  עמוס ידלין

  14,635  3/17אופציות לא סחירות 

  15,836  3/18 אופציות לא סחירות

  0.61  0.61  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   אדוה שרביט

  14,635  3/17אופציות לא סחירות 

  15,836  3/18 אופציות לא סחירות

  0.49  0.49  0.00  0.00  329,083  2/16אופציות לא סחירות   מוטי ברזילי

  244,798  3/17אופציות לא סחירות 

  269,206  3/18 אופציות לא סחירות

 0.47 0.47 0.00 0.00  235,060  2/16אופציות לא סחירות  אורן פרנקל

  175,616  3/17אופציות לא סחירות 

  194,346  3/18 אופציות לא סחירות

 0.24 0.24 0.00 0.00 159,841 2/16אופציות לא סחירות  חנן פלדמוס

 119,738 3/17אופציות לא סחירות 

  133,883  3/18 אופציות לא סחירות

 0.06 0.06 0.00 0.00  37,610  2/16אופציות לא סחירות  אושרית בר דוד

  29,269  3/17אופציות לא סחירות 

  31,671  3/18 סחירות אופציות לא

  0.06  0.06  0.00  0.00  37,610  2/16אופציות לא סחירות   מאיה יעקב

  29,269  3/17אופציות לא סחירות 

  37,430  3/18 אופציות לא סחירות

  0.04  0.04  0.00  0.00  22,566  2/16אופציות לא סחירות   נעמה עמנואל

  23,948  3/17אופציות לא סחירות 

  25,913  3/18 אופציות לא סחירות

                                                
 .2.5.2018הנתונים הנ"ל נכונים ליום  57
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 :2017 במרץ 31החזקות נושאי משרה בחברה בניירות ערך של החברה ליום  7.4.5.2

 דילול מלא)בשיעור החזקה ( שיעור החזקה 

שם, סוג וסדרה של נייר  נושא המשרה

 ערך

כמות ניירות 

 ערך

 %הצבעה % הון % הצבעה % הון 

אבירם 

  ורטהים

  0.06  0.06  0.00  0.00  101,546  2/16אופציות לא סחירות 

  0.01  0.01  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   יצחק פורר

  0.01  0.01  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   ירום אריאב

  0.01  0.01  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   אהרן נחומי

  0.01  0.01  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   גתית גוברמן

  0.01  0.01  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   עמוס ידלין

  0.65  0.65  0.00  0.00  20,685  2/16אופציות לא סחירות   אדוה שרביט

  0.38  0.38  0.00  0.00  270,730  3/15אופציות לא סחירות   מוטי ברזילי

  329,083  3/16אופציות לא סחירות 

 0.39 0.39 0.00 0.00 203,074 3/15אופציות לא סחירות  נקלאורן פר

  235,060  3/16אופציות לא סחירות 

 חנן פלדמוס

 

 

 0.00 135,365 3/15אופציות לא סחירות 

 

 

0.00 

 

 

0.19 0.19 

 159,841 3/16אופציות לא סחירות 

אושרית בר 

  דוד

  0.00  33,841  3/15אופציות לא סחירות 

  

0.01 

 

0.06  0.06  

  37,610  3/16אופציות לא סחירות 

  0.05  0.05  0.00  0.00  33,841  3/15אופציות לא סחירות   מאיה יעקב

  37,610  3/16אופציות לא סחירות 

  0.02  0.02  0.00  0.00  8,260  3/15אופציות לא סחירות   נעמה עמנואל

  22,566  3/16אופציות לא סחירות 
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  דוחות כספיים - 8פרק 

  הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה  8.1

ד לתקנות פרטי 60- ב ו60הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה לפי תקנה   8.1.1
  כדלקמן: התשקיף, הינם

- ו 2017בדצמבר  31לימים הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה   .8.1.1.1
בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016
, הנכללים בתשקיף זה בדרך ")2017 לשנת החברה דוחות(להלן: " 2017

  .השנתים שצורפו לדוח של הפניה לדוחות הכספיים האמורי

- ו 2017בדצמבר  31לימים נפרד של החברה הכספי המידע דוח על ה  8.1.1.2
בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 9, לפי תקנה 2017

הנכלל בתשקיף '") ג9 דוחות(להלן: "") תקנות הדוחות(" 1970התש"ל, 
 .ח השנתיזה בדרך של הפניה לדוח האמור שצורף לדו

לימים  (חברה כלולה) PSPהדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של   8.1.1.3
ולכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה  2016- ו 2017בדצמבר  31

הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח  2017בדצמבר  31ביום 
-2018-01(מספר אסמכתא:  27.2.2018מיידי שפרסמה החברה ביום 

019312.(  

לימים (חברה כלולה)  Carrהדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של   8.1.1.4
השנים בתקופה שהסתיימה  משלושולכל אחת  2016- ו 2017בדצמבר  31

הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות  2017בדצמבר  31ביום 
  .השנתיהכספיים האמורים שצורפו לדוח 

אפקטיביות הבקרה הפנימית  תוההנהלה אדוח בדבר הערכת הדירקטוריון   8.1.2
, לרבות הצהרות הדוחותב לתקנות 9, לפי תקנה 2017בדצמבר  31ליום  הבחבר

, נכללים 2017בדצמבר  31ליום  וסמנכ"ל הכספים של החברה מנכ"ל החברה
   .ה לתקנות פרטי התשקיף60לפי תקנה  לדוח השנתיבתשקיף בדרך של הפניה 

א לתקנות פרטי 56כן כולל תשקיף המדף דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה כמו   8.1.3
התשקיף, בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות 

 סעיףראה  -  31.12.2017לשנה שהסתיימה ביום הכספיים המאוחדים של החברה 
  .לתשקיף 8.2

הסכמה של רואה החשבון המבקר של  מכתבלהלן  8.3 בסעיף ףמצור כן כמו  8.1.4
) לתקנות פרטי התשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה 1(א62החברה, לפי תקנה 

  :הבאים הדוחותהחשבון המבקר לכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את 

המאוחדים  דוחותהעל  2018במרץ  21רואי החשבון המבקרים מיום  דוח  8.1.4.1
 השנים משלוש אחת ולכל 2016- ו 2017 בדצמבר 31 לימיםהחברה  של

  .2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה

 רכיבי של ביקורתעל  2018במרץ  21רואי החשבון המבקרים מיום  דוח  8.1.4.2
  .)גב ( 9 בקרה פנימי על דיווח כספי בהתאם לסעיף 

 המידעעל  2018במרץ  21החשבון המבקרים מיום  רואישל  מיוחד דוח  8.1.4.3
ולכל אחת  2016- ו 2017בדצמבר  31של החברה לימים  הנפרד הכספי
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לפי תקנה  2017בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  .ג' לתקנות הדוחות9

) 1(א62, לפי תקנה PSPהסכמה של רואה החשבון המבקר של  מכתבמצורף  כן  8.1.5

 PSPלתקנות פרטי התשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר של 

 PSPלכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את דוח רואה החשבון המבקר של 
  לתשקיף. 8.4מצורף בסעיף  8.1.1.3לדוח המפורט בסעיף 

) 1(א62, לפי תקנה Carrהסכמה של רואה החשבון המבקר של  מכתבמצורף  כן  8.1.6

 Carrלתקנות פרטי התשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר של 

 Carrלכלול בתשקיף, לרבות בדרך של הפניה, את דוח רואה החשבון המבקר של 
  לתשקיף. 8.5מצורף בסעיף  8.1.1.4לדוח המפורט בסעיף 
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 אירועים בדבר, התשקיף פרטי לתקנות א56 בתקנה כהגדרתו אירועים דוח  8.2
 הדוחות חתימת מועד לאחר שאירעו מהותיים) תקנה באותה כהגדרתם(

 במרץ 21 ביום נחתמו אשר( 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים
  זה במועד שנה שהסתיימה  של ולתקופה )2018

 "מבע והשקעות נכסיםחץ - אלוני של מדף תשקיף לפרסום בקשר, לאשר הרינו  
 31, כי בתקופה שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של החברה ליום ")החברה("

 מדף תשקיף פרסום למועד ועד זה במועד שהסתיימה שנה של ולתקופה 2017 בדצמבר
  :למעט, מהותיים אירועים חלו לא, זה

הקמת חברת נדל"ן לפעילות ל העסקה סגירת בוצעה 2018 במרץ 22 ביום . 1

), המתוארת BE(להלן:  Inc Limited  Brockton Everlast–במטרופולין לונדון 

. במועד זה 2017)ב לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת 2(5 בבאור

- מיליון ליש"ט ו 40סך של  BEבהונה העצמי של  ברוקטוןהשקיעו החברה ומנהלי 

- מיליון ליש"ט, בהתאמה. לאחר סגירת העסקה, שיעור החזקתה של החברה ב 13

BE 77%- ומד על כע.  

    

  

  בשם הדירקטוריון:

  

  אבירם ורטהים, יו"ר דירקטוריון:     ______________________

  

  נתן חץ, חבר הדירקטוריון ומנהל כללי:    ___________________

  

  אורן פרנקל, סמנכ"ל כספים:   __________________________

 

   2018 במאי 3: תאריך
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   )1(א62 תקנה לפי, החברה של המבקר החשבון רואה של הסכמה מכתב -  8.3 סעיף

   



 

  
  

  
  2018 ,במאי 3 תאריך:

  
  
  

  לכבוד
  בע"מ אלוי חץ כסים והשקעותשל  הדירקטוריון
  2ז'בוטיסקי 

  רמת גן
  
  
 

,..ג.א  
  

   2018 מחודש מאיהחברה)  -מדף של אלוי חץ כסים והשקעות בע"מ (להלן תשקיףהדון:  

ואשר יכלול את תוי החברה  2018מחודש מאי  מכתב זה יתן לפי בקשת החברה בקשר לתשקיף מדף . 1
 ופרטים בקשר אליה. 

 
 ,של הדוחות שלו המפורטים להלןהפייה)  של בדרך (לרבות להכללה מסכימים או כי להודיעכם הו . 2

  :שבדוןהמדף בקשר לתשקיף 

   

לימים  החברה של המאוחדים הכספיים על הדוחות 2018 ץבמר 21מיום  המבקר החשבון רואה  דוח ) 1(
 .2017דצמבר ב 31משלוש השים בתקופה שהסתיימה ביום  ולכל אחת 2016-ו 2017בדצמבר  31

על ביקורת של רכיבי בקרה פימית על דיווח כספי  2018במרץ  21דוח רואה החשבון המבקר מיום  ) 2(
 . 2017בדצמבר  31של החברה ליום 

בהתאם לתקה הפרד של החברה  הכספי המידע על 2018במרץ  21מבקר מיום החשבון הרואה  דוח ) 3(
 2016-ו 2017בדצמבר  31לימים  1970 -ל", התש)ומיידיים תקופתיים דוחות(ערך  יירות לתקות ג'9

 .2017בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השים בתקופה שהסתיימה ביום 

  
  
 
  

  בכבוד רב,
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
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  PSPהסכמה של רואה החשבון המבקר של  ימכתב -  8.4 סעיף

   



Ernst & Young Ltd
Maagplatz 1
P.O. Box
8010 Zurich

 Phone: +41 58 286 31 11
Fax: +41 58 286 30 04
www.ey.com/ch

Zurich, 3. May 2018

To: Alony-Hetz Properties and Investment Ltd

Re: Shelf prospectus of Alony-Hetz Properties and Investment Ltd to
be published in May 2018

Dear Sir/Madam

We hereby advise you that we agree to the inclusion (including by way of reference) in the above Shelf
prospectus of our report listed below:

· Auditors' Report dated February 26, 2018 regarding the Consolidated Financial Statements of
PSP Swiss Properties AG as of December 31, 2017 and for the year ended on December
2017.

We hereby authorize the Company’s authorized electronic signatories, to report electronically this
consent letter to the Securities Authority and Tel Aviv Stock Exchange.

Sincerely,

Ernst & Young Ltd

Daniel Zaugg Tobias Meyer
Partner Senior Manager



 

PricewaterhouseCoopers Ltd, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich 
Telephone: +41 58 792 44 00, Facsimile: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch 
 
PricewaterhouseCoopers Ltd is a member of the global PricewaterhouseCoopers network of firms, each of which is a separate and independent legal entity. 

 
 
To  
Alony-Hetz Properties and Investments Ltd  
 
 
3 May 2018 
 
Re: Shelf prospectus of Alony-Hetz Properties and Investment Ltd 
 
Dear Sir/Madam 
 
We hereby advise you that we agree to the inclusion (including by way of reference) in the above draft 
of the Shelf prospectus of our report listed below: 
 

• Auditors' Report dated February 29, 2016 regarding the Consolidated Financial Statements of 
PSP Swiss Property AG as of December 31, 2015 and for the year ended on December 31, 2015.  

 
• Auditors' Report dated March 6, 2017 regarding the Consolidated Financial Statements of PSP 

Swiss Property AG as of December 31, 2016 and for the year ended on December 31, 2016.  
 
We hereby authorize the Company’s authorized electronic signatories, to report electronically this 
consent letter to the Securities Authority and Tel Aviv Stock Exchange.  
 
PricewaterhouseCoopers Ltd 
 
 
 
 
 
Guido Andermatt  Philipp Gnädinger 
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  Carrמכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של  -  8.5 סעיף

 



Ernst & Young LLP
1775 Tysons Boulevard
Tysons, VA 22102

 Tel: + 1 703 747 1000
www.ey.com

May 3, 2018

To: Alony-Hetz Properties and Investment Ltd.

Re: Shelf prospectus of Alony-Hetz Properties and Investment Ltd. to be published in May 2018

We hereby advise you that we agree to the inclusion (including by way of reference) in the above Shelf
prospectus of our report listed below:

(1) Auditors' Report dated March 8, 2018 regarding the Consolidated Financial Statements of Carr
Properties Holdings LP as of December 31, 2017 and 2016, and for each of the three years in the
period ended December 31, 2017.

We hereby authorize the Company’s authorized electronic signatories, to report electronically this consent
letter to the Securities Authority and Tel Aviv Stock Exchange.

Sincerely yours,

/s/ Ernst & Young LLP
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  פרטים נוספים - 9 פרק

  

  דעת עו"ד חוות 9.1
  

  קיבלה את חוות הדעת הבאה: החברה
  

  
 

 
  

  2018 במאי 3אביב, - תל
  לכבוד
  חץ נכסים והשקעות בע"מ אלוני
  2ז'בוטינסקי  רחוב
  גן רמת

  
  .ג.נ.,א
  
  

  חץ נכסים והשקעות בע"מ ("החברה")- מדף של אלוני תשקיף  :הנדון
  

ושמותיהם נכללים  בחברתכם נתמנו כדין הדירקטורים כילאשר בזאת  והרינ ,לבקשתכם בהתאם

  בתשקיף המדף.

  כלל בתשקיף המדף.ים כי חוות דעת זו תמימסכי ואנ

  
  

  בכבוד רב,
  

        חור, עו"ד- אריאל בן   
  אפרתי, גלילי ושות', עורכי דין
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ה בקשר שקדמו לתשקיף ז בשנתייםבקשר להנפקה זו ודמי עמילות שהחברה שילמה  הוצאות
  לחתימה או החתמה של ניירות ערך שהנפיקה

  .ש"ח אלפי 50- בפרסום תשקיף זה הינו  ככל ההוצאות המשוערות הקשורות   סך 9.1.1

אלה אינן כוללות הוצאות נוספות שתהיינה בקשר עם פרסום דו"ח  הוצאות
הצעת מדף, אם וכאשר יפורסם דו"ח שכזה לצורך גיוס הון בעתיד במסגרת 

  תשקיף מדף זה.

א לתקנות ניירות ערך (אגרת 4לאמור לעיל ובהתאם להוראת סעיף  בהתאם
, החברה שילמה לרשות 1995- בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה

ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף ואולם תוספת האגרה 
תשולם בעד ניירות ערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת מדף בסכומים 

  עדים כקבוע בתקנות אלה.ובמו

לאמור לעיל לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם  פרט
  על פי תשקיף זה. שיוצעו (ככל שיוצעו)עמלה על ניירות הערך 

שקדמו לתאריך התשקיף שילמה החברה דמי עמילות בקשר להחתמה  בשנתיים 9.1.2
  של ניירות ערך שהונפקו על ידה כדלקמן:

 176.47- וע.נ. אגרות חוב (סדרה ט')  ח"שמיליון  136.498בגין הנפקת  9.1.2.1
ע.נ. אגרות חוב (סדרה י') עפ"י דוח הצעת מדף מיום  ח"שמיליון 

) ולפיו גוייס סכום 27.5.2015(שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום  8.2.2016
, ריכוז , שילמה החברה עמלת ייעוץ, הפצהח"שמיליון  322(ברוטו) של 

 אלפי ש"ח. 2,878ות מוקדמת בסך של והתחייב הנפקה, הצלחה

- וע.נ. אגרות חוב (סדרה ט')  ח"שמיליון  271.265בגין הנפקת  9.1.2.2
) להמרה לכתבי אופציה (סדרה ט'), 14כתבי אופציה (סדרה  44,068,975

(שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום  4.9.2016דוח הצעת מדף מיום  עפ"י
ח ושל "שמיליון  320) של , מיידי) ולפיו גוייס סכום (ברוטו27.5.2015

, שילמה החברה עמלת ייעוץ, , תמורה עתידית)מיליון ש"ח (ברוטו 419
אלפי  4,030מוקדמת בסך של  והתחייבות , הצלחה, ריכוז הנפקההפצה
 ש"ח.

של ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י')  מיליון 236 הקצאה פרטית שלבגין  9.1.2.3
לפיו  4.12.2016יום עפ"י דוח הקצאה פרטית מ החברה למספר משקיעים
מיליון ש"ח, שילמה החברה עמלת ייעוץ  236גוייס סכום ברוטו של 

 .אלפי ש"ח 236בסך של  הפצהו

כתבי  5,609,880ש"ח ע.נ. מניות רגילות וכן  9,349,800בגין הנפקת  9.1.2.4
עפ"י דו"ח הצעת ) להמרה למניות רגילות של החברה 15אופציה (סדרה 

אשר  27.5.2015פ"י תשקיף מדף מיום (שפורסם ע 25.4.2017מדף מיום 
כ ) ולפיו גויס סכום של 25.5.2018חודשים נוספים עד ליום  12- הוארך ב

ש"ח  מיליון 198של ו) ידיתימתמורה , (ברוטוש"ח  מיליון 327.2 –
, ריכוז , הפצהלמה החברה עמלת ייעוץי, שעתידית)תמורה (ברוטו, 

 .ש"ח אלפי 8,148 - כבסך של  מוקדמת והתחייבות , הצלחההנפקה

 147.48 - ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') ו"מיליון ש 230.788בגין הנפקת  9.1.2.5
ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה י') עפ"י דוח הצעת מדף מיום "מיליון ש

- אשר הוארך ב 27.5.2015(שפורסם עפ"י תשקיף מדף מיום  15.1.2018
רוטו) של ולפיו גוייס סכום (ב) 25.5.2018חודשים נוספים עד ליום  12

בסך ריכוז הנפקה וח, שילמה החברה עמלת ייעוץ, הפצה "מיליון ש 418
 אלפי ש"ח. 676של 
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  שלא בתמורת מזומנים הנפקות 9.2
  

שקדמו לתאריך התשקיף לא הקצתה החברה ולא התחייבה להקצות ניירות  בשנתיים
   ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים.

  במסמכים עיון 9.3
  

, מהאישורים גדותחות הכספיים, מתזכיר ותקנון ההתאמתשקיף זה, מהדו" העתקים
ומחוות הדעת הנזכרים בתשקיף זה עומדים לעיון במשרדה של החברה בשעות העבודה 

  הרגילות.
  

לראות עותק מהתשקיף שפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:  ניתן
isa.gov.ilwww.magna..  
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