תשקיף מדף של
גזית-גלוב בע"מ
(בתשקיף זה" :החברה")
מכח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל( :א) להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין – מניות רגילות של החברה ,מניות
בכורה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ( לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה) ,אגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה ( לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה) ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה
למניות החברה וניירות ערך מסחריים; וכן (ב) להציע ניירות ערך כאמור על פי תשקיף המדף תוך כדי המסחר בבורסה (מנגנון .)ATM
*
הצעתם של ניירות ערך לפי תשקיף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף  32א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 8691-באמצעות דוחות
הצעת מדף ,בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
לתקנון ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.
*
גורמי הסיכון העלולים להשפיע מהותית על תוצאות הפעילות של החברה הינם כדלקמן :מימון; שינויים בשווקי ההון; תנאים כלכליים
המשפיעים על אזורים גיאוגרפיים מסוימים; איתנות פיננסית של שוכרים לרבות שוכרי עוגן וסיכונים הנובעים מהשפעת גורמים חיצוניים
על ערך נכסי הקבוצה ועל פעילותה .יתר גורמי הסיכון העלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה הינם :שינויים בשערי חליפין;
סיכוני טבע וטרור וסיכונים שאינם מבוטחים; השקעה במדינות מתפתחות; שינויים במדיניות השכירות של רשתות השיווק ושוכרים
מהותיים; שינויים בהרגלי הצריכה של התושבים; דרישות חוקיות ורגולטוריות בנוגע לדיני חברות וניירות ערך ,דרישות חוקיות
ורגולטוריות בנוגע לשמירה על איכות הסביבה; פעילות בתחום חידוש ופיתוח נכסים; סיכונים הקשורים בניהול נכסי הקבוצה; סביבה
תחרותית; גידול בהוצאות תפעול והוצאות אחרות; היעדר נזילות ההשקעה בנדל"ן; שינוי בנטל המס בקשר עם פעילות החברות
המאוחדות של החברה; תלות בהנהלה; השליטה בחברה; כניסה לתחומי ולאזורי פעילות חדשים; יישום אסטרטגיית רכישות; מבנה
ההחזקות בקבוצה; הליכים משפטיים; סיכונים הכרוכים ברישום מניות החברה למסחר בבורסה של ניו יורק ובבורסה של טורונטו;
סיכוני סייבר ואבטחת מידע .לגורמי הסיכון המפורטים לעיל ראו סעיף  ,32בפרק א' לדו"ח התקופתי של החברה לשנת ,3082
שפרסמה החברה ביום  31במרס ( 3081מספר אסמכתא"( )3081-08-028030 :הדו"ח התקופתי לשנת  ,)"0217אשר האמור בו
מובא כאן על דרך ההפניה.
התחייבויות החברה על פי אגרות החוב (סדרה י') מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונ ה על זכויות בקשר לנכסי מקרקעין .לפרטים
ראו סעיף  8.0לתשקיף .יתר סדרות אגרות החוב הקיימות אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף ,למעט מגבלות מכוח הדין ,לא חלות על החברה מגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנד על-ידי
החברה ,למעט התחייבות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה יג') של החברה ,כמפורט בסעיף  2לפרק א' לדוח התקופתי לשנת
 ,3082אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
נכון למועד פרסום תשקיף זה ,אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי  Standard & Poor's Maalotבדירוג  il.AA-/Stableועל ידי
מידרוג בע"מ בדירוג  .Aa3il/Stableלפרטים נוספים אודות הדירוג שניתן לאגרות החוב של החברה ,ראו סעיף 1ג' לפרק ב' לדו"ח
התקופתי לשנת  ,3082אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר של הבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ .www.tase.co.il
תאריך התשקיף 02 :במאי 0218
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גזית-גלוב בע"מ
פרק  – 1מבוא
.1.1

הגדרות

.1.1.1

"הבורסה" – הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

.1.1.1

"הדו"ח התקופתי" – הדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,1017שפרסמה החברה ביום
 12במרס ( 1012מספר אסמכתא;)1012-01-041030 :

.1.1.4

"הדו"ח התקופתי לשנת  – "1016הדו"ח התקופתי של החברה לשנת  ,1016שפרסמה
החברה ביום  14במרץ ( 1017מספר אסמכתא;)1017-01-018262 :

.1.1.3

"החברה" – גזית-גלוב בע"מ;

.1.1.0

"הקבוצה" – החברה והחברות המאוחדות שלה;

.1.1.6

"חוק החברות" – חוק החברות ,התשנ"ט;1888-

.1.1.7

"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך ,התשכ"ח;1862-

.1.1.2

"תקנות הצעת מדף" – תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו;1000-

.1.1.8

" – "EQYהחברה המאוחדת ;Equity One Inc.

.1.1.10

" – "REGהחברה  Regency Centers Corporationאשר החזקות החברה במניותיה
מסווגות כנכס פיננסי;

.1.1.11

" – "FCRהחברה הכלולה ;First Capital Realty Inc.

.1.1.11

" – "CTYהחברה המאוחדת ;Citycon Oyj

.1.1.14

" – "ATRהחברה המאוחדת .Atrium European Real Estate Limited

.1.1

כללי
החברה נתאגדה בחודש מאי  1821כחברה בת ממשלתית בשם מ.ג.ן  -משאבי גז ונפט
בע"מ .בחודש ינואר  1824הפכה החברה לציבורית .בחודש פברואר  1884הועברו כל
מניות החברה למדינת ישראל ,באופן שהחברה הפכה לחברה ממשלתית .בחודש דצמבר
 1884נמכרו מניות מדינת ישראל בחברה והחברה חדלה להיות חברה ממשלתית .בחודש
אוגוסט  1886שינתה החברה את שמה לשם גלוב-ריט השקעות בע"מ ,בחודש ינואר 1888
שינתה החברה את שמה לשם גזית-גלוב ( )1821בע"מ ובחודש אוקטובר  1003שינתה
החברה את שמה לשמה הנוכחי.

א1-
ביום  18בדצמבר  1011השלימה החברה הנפקה ורישום למסחר של מניותיה בבורסה של
ניו-יורק ( .)NYSEביום  16באוקטובר  1014השלימה החברה רישום למסחר בבורסה של
טורונטו (.)TSX
בהתאם ,מניות החברה נסחרות בבורסה בתל-אביב ,בבורסה של ניו-יורק ובבורסה של
טורונטו.
תיאור פע ילות החברה נעשה על בסיס מאוחד אלא אם כן נאמר אחרת במפורש (היכן
שהצגת הדברים בנפרד הינה יעילה ורצויה).
.1.4

היתרים ואישורים

.1.4.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין לפרסום
תשקיף מדף זה.
תשקיף זה הינו תשקיף מדף ,כהגדרתו בסעיף 14א לחוק ניירות ערך ,והצעת ניירות ערך
על פיו ,אשר אינם מוצעים במועד זה ,תיעשה על פי דו"חות הצעת מדף אשר יוגשו בהתאם
לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף ,בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לכל הצעה ("דו"ח
הצעת מדף").

.1.4.1

אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים
בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות
הערך.

.1.4.4

הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישומם למסחר של מניות החברה ,מניות בכורה,
אגרות חוב שאינן להמרה ,אגרות חוב להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה למימוש
למניות החברה ,כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב ,כתבי אופציה למימוש לאגרות חוב
להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים ("ניירות הערך") ,שיוצעו באמצעות דו"חות
הצעת מדף וניירות ערך המוצעים במהלך המסחר בבורסה (מנגנון "( )ATMהאישור
העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף
המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם
של ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף המדף באמצעות דו"ח הצעת מדף.

.1.4.3

מתן האישור העקרוני בקשר עם ניירות הערך אשר יוצעו (אם יוצעו) על פי דו"חות הצעת
מדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר ,והרישום למסחר של ניירות הערך,
יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף אשר יוגש
בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות הצעת מדף.
אין במתן האישור העקרוני כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך
למסחר על פי דו"ח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח

א4-
הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת
הבקשה לרישום על פי דו"ח הצעת המדף .לכל בקשה לרישום ניירות ערך (מכל סוג שהוא)
למסחר על פי דו"ח הצעת מדף תצורף חוות דעת של עורך דין המוסמך על פי דיני מדינת ניו
יורק ,המופנית לבורסה ,הקובעת כי על פי הדין הפדראלי האמריקאי ועל פי הוראות
הבורסה של ניו-יורק ( )New York Stock Exchangeבה נסחרים ניירות ערך של החברה,
אין מניעה שהחברה תציע את ניירות הערך לציבור בישראל ,תרשום את ניירות הערך
למסחר בבורסה בתל-אביב ,תקיים מסחר בניירות הערך בבורסה בתל-אביב ותסלוק את
ניירות הערך במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב .כמו כן ,לכל בקשה לרישום ניירות
ערך (מכל סוג שהוא) למסחר על פי דו"ח הצעת מדף תצורף חוות דעת של עורך דין
המוסמך על פי דיני פרובינציית אונטריו ,קנדה (ו/או פרובינציה נוספת בקנדה ,ככל
שרלבנטי) ,המופנית לבורסה ,הקובעת כי על פי הדין באונטריו (ו/או הדין בכל פרובינציה
נוספת בקנדה ,ככל שרלבנטי) ועל פי הוראות הבורסה של טורונטו ( )TSXאשר גם בה
נסחרים ניירות ערך של החברה ,אין מניעה שהחברה תציע את ניירות הערך לציבור
בישראל ,תרשום את ניירות הערך למסחר בבורסה בתל-אביב ,תקיים מסחר בניירות הערך
בבורסה בתל-אביב ותסלוק את ניירות הערך במסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב וכן
כי ניירות ערך כאמור לא יהיו כפופים לכל מגבלה שהיא בקשר להעברתם בהתאם להוראות
הבורסה של טורונטו ( )TSXו/או לדיני פרובינציית אונטריו ,קנדה (ו/או לדיני פרובינציה
נוספת בקנדה ,ככל שרלבנטי).
.1.3

הון מניות

.1.3.1

בשקלים חדשים נומינליים
הון המניות הרשום של החברה כולל  000,000,000מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל
אחת.
()1

הון מניות מונפק ונפרע ,ע.נ .בש"ח
ללא דילול
184,000,674

()1

בדילול מלא

187,322,218

( )1כולל  480,673מניות המוחזקות על ידי החברה.
( )1בהנחה של מימוש  4,842,106כתבי אופציה (לא סחירים) ,יחידות מניה חסומות (לא סחירות) ויחידות
מניה חסומות מותנות בביצועים (לא סחירות) ,שהוקצו לנושאי משרה (לרבות דירקטורים) ועובדים של
החברה על פי תוכניות התגמול שלה ,הקיימים נכון למועד התשקיף והניתנים למימוש ל4,842,106-
מניות רגילות.
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הון עצמי ליום  11בדצמבר 1017
(במיליוני ש"ח)
136

הון מניות
פרמיה על מניות

3,813

קרנות הון אחרות

021

התאמות

הנובעות

מתרגום

דוחות

כספיים של פעילויות חוץ
יתרת רווח
מניות המוחזקות בידי החברה
סך-הכל הון המיוחס לבעלי מניות
החברה

()1,711
0,818
()1
9,916

זכויות שאינן מקנות שליטה

2,121

סך הכל הון

11,117

.1.0

אגרות חוב סחירות שבמחזור

.1.0.1

לפרטים אודות סדרות אגרות החוב שהנפיקה החברה ושעדיין במחזור למועד התשקיף,
ראו סעיף  2לפרק ב' לדו"ח התקופתי (דו"ח הדירקטוריון) ,אשר האמור בו מובא כאן על
דרך ההפניה.

.1.0.1

בטוחות לאגרות חוב (סדרה י') של החברה
התחייבויות החברה על פי אגרות חוב (סדרה י') ,אשר הונפקו על ידי החברה בחודש
פברואר  ,1008מובטחות בשעבוד קבוע מדרגה ראשונה על זכויות של ג'י ישראל מרכזים
מסחריים בע"מ חברה בבעלותה המלאה של החברה ,בנכס מקרקעין בישראל ,G-City
הכולל את המבנים - G One )1( :מקרקעין הידועים כגוש  4836חלקות ,140 ,140 ,118
 147 ,146ו ,142-ברחוב הלח"י  3-10בראשון לציון; ( - G Two )1מקרקעין הידועים כגוש
 4836חלקה  ,431ברחוב ילדי טהרן  0בראשון לציון; ו - G Cinema )4(-מקרקעין הידועים
כגוש  4836חלקה  ,438ברחוב ילדי טהרן  4בראשון לציון; (להלן יחדיו" :הנכס
המשועבד").
ערכו של הנכס המשועבד בדו"חות הכספיים של החברה ליום  41בדצמבר  1017הינו כ-
 1,176מיליון ש"ח .השעבודים האמורים תקפים על פי כל דין ועל פי מסמכי ההתאגדות של
החברה.
לתיאור הנכס המשועבד ולהערכת השווי העדכנית של הנכס המשועבד ליום  41בדצמבר
 ,1017ראו נספח ה' לדו"ח הדירקטוריון הנכלל בדו"ח התקופתי וכן את הנספח לדו"ח
התקופתי .בנוסף ,לפרטים אודות הנכס המשועבד כנדרש על פי תקנות רשות ניירות ערך
בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה ,ראו נספח ה' לפרק ב' לדו"ח התקופתי.
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בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה י') נקבעו ההוראות הבאות לעניין שינוי ,שחרור,
החלפה וביטול של שעבודים שניתנו להבטחת התחייבויות החברה על פי אגרות החוב:
החברה תהיה רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה י') באמצעות דוחות הצעת
מדף נוספים ו/או הצעה פרטית ו/או תשקיף ו/או בכל דרך אחרת ("הרחבת הסדרה" ו-
"אגרות החוב הנוספות" ,בהתאמה) ,כאשר תנאי להרחבה הוא ששוויים הבטוחתי העדכני
של הנכסים המשועבדים באותה עת (קרי :כאשר מועד התוקף של הערכת השווי אינו קודם
לשלושה חודשים לפני מועד ההרחבה) לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב
שבמחזור במועד הרלוונטי (כולל ההרחבה המוצעת) בתוספת הפרשי ההצמדה בגינה על
פי תנאי אגרות החוב; במקרה שהשווי הבטוחתי העדכני של הנכסים המשועבדים אותה עת
אינו עומד בתנאי האמור ,תנאי להרחבת הסדרה יהיה שהחברה תתחייב להעמיד בטוחות
נוספות ,באופן ששוויים הבטוחתי העדכני של כל הנכסים המשועבדים (כולל אלה שיתווספו
כאמור) ,לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד הרלוונטי
(כולל ההרחבה המוצעת) בתוספת הפרשי ההצמדה בגינה על פי תנאי אגרות החוב.
הוספת בטוחות נוספות כאמור תתבצע על ידי כך שהחברה תיצור לטובת הנאמן ,ותרשום
כדין ,בתוך  60ימים מיום הרחבת הסדרה ,משכנתאות ו/או משכונים ,ראשונים בדרגה ,על
נכסי מקרקעין בישראל (שאינם בגדר הנכס המשועבד לעיל לצורך ההצעה הראשונה) ו/או
פיקדונות כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד ו/או ערבויות בנקאיות
("הנכסים המשועבדים הנוספים") ,ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים( :א) (בכל הנוגע
לנכסים שאינם מזומן ,ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד ו/או ערבויות בנקאיות)
המדובר בנכסים בישראל בעלי אופי דומה לאילו מהנכסים הכלולים בנכס המשועבד לצורך
ההצעה הראשונה; (ב) שיעור שוויים של נכסי המקרקעין המניבים המשועבדים מתוך שוויים
של כלל הנכסים המשועבדים (שאינם מזומן ,ניירות ערך ממשלתיים או מלווים קצרי מועד),
לאחר הוספת הנכסים המשועבדים הנוספים ,לא ירד מ.20%-
החברה תהיה זכאית ,מעת לעת ,להחליף את השעבוד על כל הנכסים המשועבדים ,או כל
אחד מהם (להלן" :הנכס המוחלף") ,במשכנתא ראשונה בדרגה או במשכון קבוע ראשון
בדרגה של זכויות בעלות או זכויות חכירה לדורות או זכויות חוזיות של נכס מקרקעין אחר
ו/או של פיקדון כספי ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי מועד ו/או ערבויות
בנקאיות ("הנכס המחליף") ,ובלבד )1( :ששוויו של הנכס המחליף ,אשר ייקבע בהתאם
להוראות שטר הנאמנות ,יהיה שווה לפחות לשוויו של הנכס המוחלף אשר ייקבע אף הוא
על-פי הערכת שווי שתבוצע בהתאם להוראות שטר הנאמנות .מובהר להסרת ספק ,כי
מועד התוקף של הערכות השווי הן של הנכס המוחלף והן של הנכס המחליף יהא לא לפני 4
חודשים ממועד ההחלפה; ו )1( -ששיעור שוויים של נכסי המקרקעין המניבים המשועבדים
מתוך שוויים של כלל הנכסים המשועבדים (שאינם מזומן ,ניירות ערך ממשלתיים ,מלווים
קצרי מועד או ערבויות בנקאיות) ,לאחר ביצוע ההחלפה ,לא ירד מ .20% -מובהר ,כי לצורך
חישוב השיעור האמור לא תידרש הערכת שווי עדכנית לאילו מהנכסים (זולת לגבי נכס
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מחליף) ,אלא הוא יחושב על פי הערכות השווי הקיימות שנמסרו לאחרונה על פי הוראות
שטר הנאמנות.
כל עוד יתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה י') שבמחזור (כפי שתשתנה מעת
לעת לרבות כתוצאה מהרחבת הסדרה ,פדיון מוקדם ,רכישה עצמית או מחיקה) הינה
נמוכה מ 610-מיליון ש"ח ע.נ ,.החברה תהא רשאית בכל עת ומעת לעת ,לדרוש מהנאמן
להסיר שעבודים מחלק מהנכסים המשועבדים ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי ,והנאמן מתחייב
לפעול בהתאם לדרישת החברה כאמור ולחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או
מועילים להסרת השעבודים ,ובלבד ששוויים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים לצורכי
שטר הנאמנות כפי שיהיו באותה עת (כאשר השווי של כל נכס מוצמד לעלייה במדד
המחירים לצרכן ממועד התוקף של הערכת השווי הרלוונטית לגביו ועד למועד הבחינה),
אשר יוותרו כבטוחה ,לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור במועד
הרלוונטי בתוספת הפרשי ההצמדה בגינה על פי תנאי אגרות החוב.
בנוסף ,במקרה בו סדרת אגרות החוב תורחב מעבר ל 610-מיליון ש"ח ע.נ( .בכפוף לתנאי
שטר הנאמנות ,לרבות המצאת הבטוחות הנדרשות לשם כך) ,ולאחר הרחבה כאמור יתרת
הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור תקטן (לרבות כתוצאה מפדיון מוקדם ,רכישה
עצמית או מחיקה) ,תהיה החברה רשאית לדרוש מהנאמן להסיר שעבודים מחלק מהנכסים
המשועבדים ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי ,והנאמן מתחייב לפעול בהתאם לדרישת החברה
כאמור ולחתום על כל מסמך ו/או אישור שיהיו נחוצים או מועילים להסרת השעבודים ,ובלבד
ששוויים הבטוחתי של הנכסים המשועבדים כפי שיהיו באותה עת (כאשר השווי של כל נכס
מוצמד לעלייה במדד המחירים לצרכן ממועד התוקף של הערכת השווי הרלוונטית לגביו ועד
למועד הבחינה) ,אשר יוותרו כבטוחה ,לא ייפול מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב
שבמחזור במועד הרלוונטי בתוספת הפרשי ההצמדה בגינה על פי תנאי אגרות החוב.
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פרק  – 2הון המניות של החברה והמחזיקים בו

2.2

הון מניות רשום ומונפק לתאריך התשקיף
הון המניות הרשום של החברה הוא  05505550555ש"ח 0מחולק למניות רגילות בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת 0רשומות על שם .הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף הוא
 17100050391ש"ח מחולק למניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת (כולל  1750393מניות
המוחזקות על ידי החברה).

2.2

השינויים שחלו בהון החברה בשלוש השנים האחרונות
להלן פירוט השינויים בהון המניות הרשום 0המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים
שקדמו למועד התשקיף (בערכים נקובים בשקלים חדשים):

ליום  1בינואר 1510
מימוש כתבי אופציה (לא סחירים) שהוקצו
לנושאי משרה ועובדים של החברה 0אשר אינם
בעלי עניין בחברה 0בכל התקופה האמורה0
() 1
במחיר מימוש ממוצע של  30.33ש"ח למניה .
הבשלת יחידות מניה חסומות ( )RSUשהוקצו
לנושאי משרה ולעובדים של החברה
הנפקה לציבור של  1905170195מניות על פי
() 1
דוח הצעת מדף .
בניכוי מניות בבעלות החברה.
בניכוי מניות בבעלות החברה אשר בוטלו
למועד התשקיף
סה"כ

הון רשום – מניה
רגילה
בת  2ש"ח ע.נ.
05505550555

19703330331

-

10331

-

1750599

-

1905170195

-

() 1750393

-

()105700097

05505550555

גידול בהון מונפק – מניה רגילה בת  2ש"ח
ע.נ.

21902010111

( )1לפרטים אודות הקצאת כתבי האופציה לנושאי משרה ועובדים אשר אינם בעלי עניין בחברה (למעט הקצאות למר דורי
סגל 0מנכ"ל החברה לשעבר 0ולמר צבי גורדון 0חתנו של מר חיים כצמן 0הכלולות בסעיף זה 0כמפורט בסעיפים 1.0.1.1-
 1.0.1.1להלן) ראו סעיף  1.0.1להלן.
( )1לפרטים אודות הקצאת מניות לציבור על פי דוח הצעת מדף ראו סעיף  1.0.1להלן.

2.9

החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה

 1.1.1לפרטים 0למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה 0בדבר ניירות ערך של החברה המוחזקים
על ידי בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בסמוך למועד התשקיף 1ובמועד שקדם לו בשנים
עשר חודשים 0ראה דוחות מיידיים של החברה בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה
בכירה מיום  7באפריל  1517ומיום  3באפריל ( 1519מספרי אסמכתא2018-01-035071 :
ו 0 1519-51-517707-בהתאמה) וכן דיווח החל להיות בעל עניין מיום  1במאי ( 1517מס'
אסמכתא 0)2018-01-043039 :אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפנייה.
 1.1.1השליטה בחברה – למיטב ידיעת החברה ומנהליה 0בעלת השליטה בחברה הינה נורסטאר
 1בהתאם למידע שהועבר לחברה על ידי בעלי העניין בה 0נכון ליום  11במרץ .1517
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החזקות אינק"( .נורסטאר") 0אשר הינה חברה תושבת חוץ הרשומה בפנמה אשר ניירות
הערך שלה נסחרים בבורסה.
למיטב ידיעת החברה ומנהליה 0בעל השליטה בנורסטאר הינו מר חיים כצמן 0המחזיק במניות
נורסטאר באמצעות תאגידים פרטיים בבעלותו ובבעלות בני משפחתו ובשליטתו של מר כצמן
(כ 13.71%-מהון המניות המונפק של נורסטאר ו 10.19%-מזכויות ההצבעה בה) 0במישרין
ובעקיפין 0ובאמצעות  02First US Financial LLCהמחזיקה בכ 17.10%-מהון המניות של
נורסטאר ו 17.07%-מזכויות ההצבעה (" 0"FUFוביחד עם מר כצמן" 0קבוצת כצמן").
בנוסף 0נחשבת קבוצת כצמן כ"מחזיקה ביחד" 0כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך 0עם
 0Katzman Family Foundationהמחזיקה בכ 3.13%-מהון המניות המונפק של נורסטאר
ו 3.31% -מזכויות ההצבעה בה.
עד ליום  19במרס  1517היו בעלי השליטה בחברה ביחד עם קבוצת כצמן מר דורי סגל
(המחזיק בכ 7.31% -מהון המניות המונפק של נורסטאר ובכ 7.09%-מזכויות ההצבעה בה)
וגב' אריקה אוטוסון (המחזיקה בכ 0.93% -מהון המניות של נורסטאר ו 0.73%-מזכויות
ההצבעה בה) 0מכוח הסכם בעלי מניות עם קבוצת כצמן בקשר עם החזקותיהם בנורסטאר
מיום  11בינואר .1511
ביום  19במרס  1517הודיעה נורסטאר לחברה כי ה"ה מר חיים כצמן 0מר דורי סגל וגב'
אריקה אוטוסון מסרו לה הודעה על ביטול הסכם בעלי המניות האמור וכי החל מאותו מועד0
מר כצמן הינו בעל השליטה היחיד בנורסטאר 0כמפורט לעיל.
2.2

שער מניית החברה הרשומות למסחר במועד התשקיף

 1.3.1מניית החברה
להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך (באגורות) של מניות החברה החל מיום  1בינואר
 1513ועד סמוך לפני פרסום תשקיף זה (בערכים נומינליים):
2528

(*)

2527

2016

השער

תאריך

השער

תאריך

השער

תאריך

שער גבוה

3,800

3.1

10710

9.1

30533

17.7

שער נמוך

3,291

10.1

10173

7.11

10759

10.1

(*) עד ליום 13במאי .1517
השערים המצוינים לעיל הינם ביחס למחיר מניית החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
החל מחודש דצמבר  1511נסחרת מניית החברה גם בבורסה של ניו-יורק 0והחל מתחילת שנת  1517ועד ליום
13במאי  1517מחיר המניה הגבוה ביותר בבורסה של ניו-יורק היה ביום  15בינואר  1517ועמד על 15.73
דולר ארה"ב (כ 19.07 -ש"ח על בסיס שער החליפין היציג לאותו המועד) ומחיר המניה הנמוך ביותר בבורסה
 2למר כצמן ייפוי כח בלתי חוזר מ 0FUF-המחזיקה בכ 17.09%-ממניות נורסטאר 0המאפשר למר כצמן להצביע בהתאם
לשיקול דעתו מכח כל מניות  FUFבנורסטאר FUF .הינה חברה תושבת חוץ הרשומה בנבאדה 0ארה"ב ונמצאת
בבעלותו של מר כצמן (לרבות באמצעות תאגידים פרטיים בבעלותו ובבעלות בני משפחתו ובשליטתו של מר כצמן0
במישרין ובעקיפין) בשיעור של  95.01%ומרטין קליין בשיעור של .17.37%

ב1-
של ניו-יורק היה ביום  10בפברואר  1517ועמד על  7.17דולר ארה"ב (כ 11.91 -ש"ח על בסיס שער החליפין
היציג לאותו המועד).
החל מחודש אוקטובר  1511נסחרת מניית החברה גם בבורסה של טורונטו 0והחל מתחילת שנת  1517ועד
ליום 13במאי  1517מחיר המניה הגבוה ביותר בבורסה של טורונטו היה ביום  19בינואר  1517ועמד על 11.30
דולר קנדי (כ 19.73 -ש"ח על בסיס שער החליפין היציג לאותו המועד) ומחיר המניה הנמוך ביותר בבורסה של
טורונטו היה ביום  3בפברואר  1517ועמד על  11.55דולר קנדי (כ 11.11 -ש"ח על בסיס שער החליפין היציג
לאותו המועד).
ביום 13במאי  1517היה המחיר של מניית החברה בבורסה (בתל-אביב)  11.71ש"ח 0בבורסה של ניו-יורק עמד
מחיר המניה על  7.11דולר ארה"ב (כ 11.57-ש"ח על בסיס שער החליפין היציג לאותו המועד) ובבורסה של
טורונטו עמד מחיר המניה על  11.15דולר קנדי (כ 13.17-ש"ח על בסיס שער החליפין היציג לאותו המועד).

2.0

הקצאות הון פרטיות בשלוש השנים האחרונות

1.0.1

הקצאות פרטיות של כתבי אופציה 0יחידות מניה חסומות ( )RSUויחידות מניה חסומות
מותנות בביצועים ( )PSUשל החברה לנושאי משרה ועובדים של החברה

1.0.1.1

תוכנית  - 1511לתיאור תוכנית תגמול לנושאי משרה ועובדים באמצעות ניירות ערך0
אשר אומצה בחודש דצמבר  01511ראו סעיף  13.3בפרק א' לדו"ח התקופתי "תיאור
עסקי החברה" 0המובא כאן על דרך ההפניה .נכון למועד התשקיף 0הוקצו על פי התוכנית
הנ"ל כ 009310117-כתבי אופציה 1390771 0יחידות מניה חסומות (0110700 0)RSU
יחידות מניה חסומות מותנות בביצועים ( )PSUו 110113 -מניות לנושאי משרה ועובדים
בחברה ובחברות קשורות (כולל ההקצאות לנושאי המשרה המפורטים בסעיפים
 1.0.1.1-1.0.1.1להלן) .במהלך שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד התשקיף מומשו
 110315כתבי אופציה כאמור ל 10331-מניות 0ופקעו כ 101190971-כתבי אופציה .כמו
כן 0חולטו  3170013כתבי אופציה 0חולטו  190911מניות חסומות 0חולטו  1710717מניות
חסומות מותנות ביצועים ופקעו  1750073מניות חסומות מותנות ביצועים.

1.0.1.1

לתיאור הקצאת  107300050כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל החברה לשעבר ודירקטור
בחברה 0מר דורי סגל 0ראו תקנה  11בפרק ד' לדו"ח התקופתי לשנת  01513המובא כאן
על דרך ההפניה.

1.0.1.1

לתיאור הקצאת  1130737כתבי אופציה לא סחירים ו 170770-יחידות מניה חסומות
( )RSUלסמנכ"ל השקעות בחברה וחתנו של מר חיים כצמן 0מנכ"ל וסגן יו"ר דירקטוריון
החברה 0בעל השליטה בחברה 0מר צבי גורדון 0ראו תקנה  11בפרק ד' לדו"ח התקופתי0
המובא כאן על דרך ההפניה.

1.0.1

הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף (דצמבר )1510
לפרטים אודות הנפקה לציבור של  1905170195מניות רגילות 0על פי דו"ח הצעת מדף
מחודש דצמבר  1510שפורסם על פי תשקיף  1510ראו סעיף  1.1בפרק א' לדו"ח
התקופתי לשנת  01513המובא כאן על דרך ההפניה.

ב3-

2.2

הזכויות הנלוות למניות החברה
הזכויות הנלוות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה 0כפי שפורסם בדוח
מיידי מיום  17באוקטובר ( 1519מספר אסמכתא .)2017-01-099825 :ניתן לעיין
בנוסח המלא של תקנון החברה כפי שפורסם במערכת המגנ"א באתר .www.isa.gov.il
המידע בסעיף זה מובא על דרך ההפניה.

1.3.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות המניות 0לרבות הזכויות לקבלת הודעות על אסיפת
בעלי מניות 0זכות השתתפות והצבעה ראו תקנות  01-03 00-7 01.1ו31 -א 90-לתקנון.

1.3.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר מניין חוקי באסיפות בעלי מניות ראו תקנות 00-03
לתקנון.

1.3.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר דיבידנדים קרנות ומניות הטבה ראו תקנות 111-111
לתקנון.

1.3.3

לפירוט הוראות התקנון בדבר זכויות בפירוק ראו תקנות  113-117לתקנון.

1.3.0

לפירוט הוראות התקנון בדבר מספר הדירקטורים 0דרך מינויים 0משך כהונתם 0סיום
כהונתם 0מילוי מקומם ושכרם ראו תקנות  99-70לתקנון.

1.3.3

לפירוט הוראות התקנון בדבר העברת מניות ראו תקנות  10-35לתקנון.

1.3.9

לפירוט הוראות התקנון בדבר הגדלת הון 0איחוד הון 0חלוקה והקטנת הון ראו תקנות 33-
 37לתקנון החברה.

1.3.7

לפירוט הוראות התקנון בדבר הקצאת מניות ראו תקנות  0ו 3-לתקנון.

1.3.7

לפירוט הוראות התקנון בדבר שינוי הזכויות הנלוות למניה ראו תקנה  11לתקנון.3

2.7

הוראות נוספות מתקנון החברה

1.9.1

תקנות  00ו 03-לתקנון החברה קובעות כי מלבד במקרים שבהם מותנה אחרת בתקנון0
או שהדבר מחויב מכח חוק החברות 0יתהווה מנין חוקי לקיום אסיפה כללית בשעה שיהיו
נוכחים 0בעצמם או על ידי באי כח 0לפחות שני בעלי מניות 0המחזיקים ביחד לפחות ב-
 10%מזכויות ההצבעה בחברה .אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא
ימצא המניין החוקי 0תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא 0באותה שעה ובאותו מקום0
או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה לבעלי

 3ככל שתבקש החברה להנפיק בעתיד מניות בכורה 0תפעל החברה לעדכון הוראות תקנון החברה הרלוונטיות 0תוך
התאמתן לחברה המבקשת להנפיק מניות בכורה.

ב0-

המניות הזכאים לכך .אם באסיפה הנדחית לא ימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן
המועד הקבוע לאסיפה 0כי אז יתהווה מניין חוקי 0אם יהיו נוכחים לפחות שני בעלי מניות
בעלי זכות הצבעה 0הנוכחים בעצמם או על ידי באי כח 0המחזיקים ביחד לפחות 15%
מזכויות ההצבעה בחברה.
1.9.1

תקנה  09לתקנון החברה קובעת כי יו"ר הדירקטוריון או בהיעדרו 0אדם אחר שמינה
הדירקטוריון 0יכהן כיו"ר האסיפה הכללית .אם אין יו"ר לדירקטוריון ואף לא מונה אדם
למטרה זו על ידי הדירקטוריון 0או שהאדם הצריך לשמש כיושב ראש האסיפה לא הופיע
לאסיפה תוך חמש עשרה דקות מן השעה הקבועה לאסיפה 0או לא ירצה לשבת ראש
באסיפה 0יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה יו"ר האסיפה .עזב
היו"ר את האסיפה לפני סיומה 0יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מהם שיהיה
יו"ר להמשך האסיפה.

1.9.1

תקנה  07לתקנון החברה קובעת כי החלטה רגילה של החברה באסיפה כללית תחשב
כנתקבלה אם הצביעו בעד קבלתה בעלי מניות 0הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח0
המחזיקים במניות המקנות להם למעלה מ( 05%-חמישים אחוז) מכוח ההצבעה של כלל
המניות אשר מחזיקיהן נכחו באסיפה והצביעו ביחס לאותה החלטה 0בין בעצמם ובין על
ידי שלוח 0וכי החלטה מיוחדת תחשב כנתקבלה אם הצביעו בעד קבלתה בעלי מניות0
הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח 0המחזיקים במניות המקנות להם ( 90%שבעים
וחמישה אחוז) או יותר מכוח ההצבעה של כלל המניות אשר מחזיקיהן נכחו והצביעו
ביחס לאותה החלטה 0בין בעצמם ובין על ידי שלוח.

1.9.3

תקנה  99.3לתקנון החברה קובעת כי הדירקטוריון יהיה רשאי 0מעת לעת 0למנות חבר
דירקטוריון נוסף במקום דירקטור אשר משרתו נתפנתה מכל סיבה שהיא וכן חבר נוסף0
גם אם לא נתפנתה משרתו של חבר אחר 0וזאת עד למספר המקסימאלי המותר על פי
תקנון החברה.

1.9.0

תקנה  79לתקנון החברה קובעת כי דירקטוריון החברה רשאי ליטול סמכויות הנתונות
למנכ"ל החברה 0והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הדרוש
בנסיבות העניין.

1.9.3

תקנה  151לתקנון החברה קובעת כי חברה רשאית לפטור 0מראש 0נושא משרה בה
מאחריותו 0כולה או מקצתה 0בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה .אולם 0החברה
אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות
בחלוקה.

1.9.9

תקנה  135לתקנון החברה קובעת כי מבלי לגרוע מהוראות כל דין 0כל שינוי של תקנה
בתקנון החברה 0זולת היכן שצוין במפורש אחרת 0יתקבל בהחלטה מיוחדת של האסיפה

ב3-

הכללית ברוב של בעלי המניות 0הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח 0המחזיקים במניות
המקנות להם שישים אחוזים ( )35%או יותר מכוח ההצבעה של כלל המניות אשר
מחזיקיהן נכחו והצביעו ביחס לאותה החלטה (למעט נמנעים) 0בין בעצמם ובין על ידי
שלוח 0ולרבות באמצעות כתב הצבעה.

ג–1

פרק  – 3תיאור עסקי החברה
בהתאם לתקנה (44א )1ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161-החברה מפנה לפרק תיאור עסקי החברה
בדו"ח התקופתי.
בנוסף ,מפנה החברה לעדכונים לדוח האמור במסגרת דוח הדירקטוריון לתקופה
שנסתיימה ביום  11במרץ  ,8112שפרסמה החברה ביום  82במאי ( 8112מס'
אסמכתא.)8112-11-141110 :
המידע הכלול בדוחות האמורים מובא כאן על דרך ההפניה.

ד–1

פרק  – 4דוח דירקטוריון ליום 1313.1.137

בהתאם לתקנה (44א )1ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1161-החברה מפנה לדוח הדירקטוריון על מצב
ענייני החברה כפי שנכלל בדו"ח התקופתי .המידע הכלול בדוח האמור ,מובא כאן על
דרך ההפניה.

ה1-

פרק  – 5פרטים בדבר חברות בנות וחברות קשורות

.5.5

ריכוז נתונים אודות חברות מוחזקות
לפרטים בדבר החזקות החברה בחברות בנות וחברות קשורות ,היקף השקעת החברה בהן והלוואות וערבויות שהעמידה החברה לכל אחת מהן ,ראו ביאור  8לדו"ח
הכספי של החברה ליום  11בדצמבר  1017בפרק ג' לדוח התקופתי וכן תקנה  11לפרק ד' לדוח התקופתי.

.5.5

תוצאות פעילותן של חברות בנות וקשורות לפי הדוחות הכספיים (באלפי ש"ח)
שם החברה

רווח (הפסד) לפני מס

(*)

רווח (הפסד) אחרי מס

(*)

הון עצמי

5152

5152

5152

5152

25.55.5152

25.55.5152

17,,701

773,111

113,9,3

197,11,

9,133,181

9,119,311

M.G.N. (USA) Inc.

1,711,1,8

110,837

1,711,1,8

117,810

1,113,011

1,91,,110

Gazit Canada Inc.

1,098,,1,

111,381

1,098,,1,

301,001

1,01,,717

3,,30,131

Gazit America Inc.

1,009,111

117,119

1,008,110

101,811

719,091

181,118

בית דרך השלום בע"מ
[בפירוק מרצון]

()11

()91

()1,

()81

11,171

11,188

גזית-גלוב החזקות
( )1991בע"מ

()1,883

()1,911

()1,883

()1,911

()180,181

()173,39,

גזית גלוב ישראל
(פיתוח) בע"מ

11,919

()181,1,7

13,111

()11,,918

111,881

111,1,1

ג.גלוב פיתוח בע"מ

()1

()1

()1

()1

()81,1,1

()81,1,0

Citycon Oyj.
)(1

()1

()1

ה1-

Gazit Europe
()3
(Netherland) B.V.

17,771

11,719

17,771

11,719

111,107

,1,009

)Gazit Europe (Asia
B.V.

()1,331

1,,9,

8,031

7,111

11,,,,9

111,107

Gazit Brazil Ltda.

137,131

179,171

137,131

179,171

1,111,991

1,010,081

171,317

10,,31

111,137

33,171

1,887,191

1,,18,9,7

)(1

Gazit Midas
(),
Limited
Gazit Gaia Limited
(*)

נתוני רווח (הפסד) לפני מס מוצגים ב 100%-ונתוני הרווח (הפסד) אחרי מס מוצגים לפי חלק החברה בתוצאות החברות הבנות והחברות הקשורות.

()1

תוצאות  M.G.N (U.S.A.) Inc.כוללות רווחי אקוויטי שנבעו מ( EQY -עד להשלמת המיזוג עם  REGביום  1במרץ  )1017וכן את תוצאות Gazit Group USA ,Gazit (1995) Inc.
 Gazit Europe Inc. MGN (America) Inc. ,Inc.ו Gazit Horizons Inc. -לשנת .1017

()1

הרווח של  Gazit Canada Inc.כולל את רווחי האקוויטי שלה הנובעים מ.FCR-

()1

הרווח של  Gazit America Inc.כולל רווחי אקוויטי הנובעים מ( EQY-עד להשלמת המיזוג עם  REGביום  1במרץ )1017

()3

מייצג את תוצאות פעילות החברה בגרמניה.

()1

מייצג את תוצאות פעילות  Gazit Brazil Limitadaכולל ( Gazit South America LPשותפות אמריקאית המחזיקה בה).

(),

מייצג את תוצאות פעילות  Gazit Gaia Limited ,Gazit Midas Limitedוכן רווחי אקוויטי הנובעים מ ATR-ואת חלק החברה בתוצאות .ATR

ה1 -

.5.2

הכנסות החברה מחברות בנות וחברות קשורות (באלפי ש"ח)
לפרטים בדבר הכנסות החברה מחברות בנות וחברות קשורות לשנים  1017ו ,101,-ראו תקנה 11
בפרק ד' לדו"ח התקופתי ולדו"ח התקופתי לשנת  ,101,המובאים כאן על דרך ההפניה.

.5.5

פירוט מחזיקים בחברות בנות ובחברות קשורות של החברה
לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה ,בסמוך למועד התשקיף ,בחברות הבנות ובחברות הקשורות של
החברה ,אין בעלי מניות המחזיקים בלמעלה מ 11%-מהון המניות המונפק ,או מכוח ההצבעה שלהן או
מהסמכות למנות בהן דירקטורים.

.5.5

לפירוט אודות פעילותן של החברות הבנות והחברות הקשורות של החברה ראו בפרק א' לדו"ח
התקופתי ,המובא כאן על דרך ההפניה.

ו1-

פרק  – 6ניהול החברה
.6.6

הדירקטורים של החברה
לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה ,ראו תקנה  62בפרק ד'
לדו"ח התקופתי ,המובא כאן על דרך ההפניה.
ביום  62במרס  6112הודיעה החברה על מינויו של מר אהוד ארנון כיו"ר דירקטוריון
החברה .לפרטים אודות מר ארנון ,ראו דיווח מיידי מיום  62במרס ( 6112מספר אסמכתא:
 )2018-01-030286אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפנייה.

.6.6

נושאי משרה בכירה (למעט דירקטורים)

.2.6.1

לפרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה ,שאינם מכהנים כדירקטורים ,ראו תקנה
62א' בפרק ד' לדו"ח התקופתי ,המובא כאן על דרך ההפניה.

.6.6

תמצית הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון
הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בנושא דירקטוריון החברה ,קבועות בתקנון החברה
כפי שפורסם בדוח מיידי מיום  12באוקטובר ( 6112מספר אסמכתא)2017-01-099825 :
(להלן בסעיף זה" :התקנון") .ניתן ל עיין בנוסח המלא של תקנון החברה כפי שפורסם
במערכת המגנ"א באתר  .www.isa.gov.ilהמידע בסעיף  2.6זה מובא על דרך ההפניה.

.2.6.1

לפירוט הוראות התקנון בדבר מספר הדירקטורים ,דרך מינויים ,משך כהונתם ,סיום
כהונתם ,מילוי מקומם ושכרם ראו תקנות  22-28לתקנון.

.2.6.6

לפירוט הוראות התקנון בדבר סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו ראו תקנות  72-72לתקנון.

.2.6.6

לפירוט הוראות התקנון בדבר אופן פעולת הדירקטוריון ראו תקנות 79-22ד לתקנון.

.2.6.9

לפירוט הוראות התקנון בדבר ועדות הדירקטוריון ראו תקנה  76לתקנון.

.2.6.8

לפירוט הוראות התקנון בדבר פטור ,ביטוח והתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה ראו
תקנות 116-111א לתקנון.

.6.6

פרטים נוספים
רואי חשבון:

קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין  ,199תל-אביב

משרדה הרשום של החברה:

רח' ניסים אלוני  ,11תל-אביב

ז1-

פרק  - 7בעלי עניין בחברה
.7.7

ריכוז תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה

.7.7.7

תגמולים בגין שנת  1016ושנת 1017
לפרטים אודות התגמולים שניתנו בגין השנים  1016ו 1017-לכל אחד מחמשת בעלי
התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה (החברה או תאגיד
שבשליטתה) ולשלושת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה עצמה ,וכן לפרטים בדבר תגמולים אשר ניתנו לבעלי עניין בחברה ,ראו תקנה
 11בפרק ד' לדו"ח התקופתי ולדו"ח התקופתי לשנת  ,1016המובאים כאן על דרך
ההפניה.

.7.7

עסקאות עם בעל השליטה בחברה

.7.7.7

לפרטים ,לפי מיטב ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה ,בדבר עסקאות עם בעל
השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן ,או שהיה לו תוך שנתיים שקדמו
לתאריך התשקיף או שהינן בתוקף לתאריך התשקיף ,בעסקה שהחברה ,או חברה
בת שלה או חברה קשורה שלה ,הן צד לה ,ראו תקנה  11בפרק ד' לדו"ח התקופתי
ולדו"ח התקופתי לשנת  ,1016המובאים כאן על דרך ההפניה. .

.7.7.7

לפרטים אודות ביטוח נושאי משרה ,ראו תקנה 19א בפרק ד' לדו"ח התקופתי,
המובא כאן על דרך ההפניה.

.7.7.7

לפרטים אודות כתבי פטור ושיפוי ,ראו תקנה 19א בפרק ד' לדו"ח התקופתי ,המובא
כאן על דרך ההפניה.

.7.7

החזקות בעלי עניין בחברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,בדבר ניירות ערך של החברה
המוחזקים על ידי בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בסמוך למועד

התשקיף1

ובמועד שקדם לו בשנים עשר חודשים ,ראה דוחות מיידיים של החברה בדבר מצבת
החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום  8באפריל  1018ומיום  6באפריל
( 1017מספרי אסמכתא 2018-01-035071 :ו ,01-078839 -1017-בהתאמה) ,וכן
דוח מיידי בדבר החל להיות בעל עניין מיום  1במאי ( 1018מספר אסמכתא2018- :
( 01-043039אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפנייה.

 1בהתאם למידע שהועבר לחברה על ידי בעלי העניין בה עד ליום  71במרץ .1018

ז1-
.7.7

פירוט החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירים של החברה בחברות בנות
וחברות קשורות של החברה
לפרטים  ,למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,בדבר החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה
הבכירים בחברה ,שאינם חברי קבוצת דיווח מוסדית ,בחברות מוחזקות של החברה
של החברה ראו בתקנה  12לפרק ד' לדו"ח התקופתי ולדוח התקופתי לשנת ,1016
אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפנייה.

ח1-

פרק  – 8דוחות כספיים ליום 1313.1.137
.1.1

בהתאם לתקנה 06ב ותקנה 0ב לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף -
מבנה וצורה) ,תשכ"ט"( 1101-תקנות פרטי תשקיף") ,החברה מפנה לדוחות הכספיים
ליום  11בדצמבר  1617של החברה ,כפי שנכללו בדו"ח התקופתי ולדוחות הכספיים של
החברה ליום  11במרץ  ,1611כפי שנכללו בדוח הביניים ליום  11במרץ  ,1611לרבות
הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה לאותם מועדים (ביחד" :הדוחות הכספיים").
המידע הכלול בדוחות האמורים ,מובא כאן על דרך ההפניה.

.1.1

בהתאם לתקנה 06ה לתקנות פרטי תשקיף ,הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית
על הדיווח הכספי ועל הגילוי בהתאם לתקנה 1ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומיידיים) ,תש"ל ,1176-כפי שצורפו במסגרת הדו"ח התקופתי ודוח הביניים ליום 11
במרץ  ,1611מובאים בזאת כאן על דרך ההפניה.

.1.1

מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה ,שבו נכללת הסכמתו של
רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף המדף ,לרבות בדרך של הפניה ,את דוחות רואה
החשבון המבקר ואת דוח רואה החשבון המבקר על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על
הדיווח הכספי של החברה ,לפי העניין ,לדוחות הכספיים ,כהגדרתם לעיל ,והדוחות
המנויים בסעיף  1.1לעיל.

.1.8

בהתאם לתקנה 06ב(ב) לתקנות פרטי תשקיף ,מצורף לתשקיף המדף דוח אירועים,
כהגדרתו בתקנה 60א לתקנות פרטי תשקיף ,בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד
חתימת הדוח הכספי ליום  11בדצמבר  ,1617קרי מיום  17במרץ  ,1611ועד למועד
פרסום תשקיף המדף.

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין  ,411בניין A
תל-אביב 2016946

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

 82במאי 8022
לכבוד:
הדירקטוריון של גזית גלוב בע"מ
ניסים אלוני 20
תל אביב
ג.א.נ.,
הנדון :מכתב הסכמה בקשר לתשקיף מדף של גזית גלוב בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי 8022
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן בקשר
לתשקיף מדף של גזית גלוב בע"מ ("החברה") המיועד להתפרסם בחודש מאי :8022
 )2דוח רואה החשבון המבקר מיום  87במרס  8022על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 12
בדצמבר  8027ו 8026-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  12בדצמבר .8027
 )8דוח רואה החשבון המבקר מיום  87במרס  8022על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של
החברה ליום  12בדצמבר 8027
 )1דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  87במרס  8022על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים 12
בדצמבר  8027ו 8026-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  12בדצמבר  8027לפי תקנה 9ג'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל.2970-
 )4דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  87במאי  8022על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום
 12במרס  8022ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
 )5דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  87במאי  8022על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של
החברה ליום  12במרס  8022ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך לפי תקנה 12ד'
לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) ,התש"ל.2970-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

 82במאי 8102

גזית-גלוב בע"מ ("החברה")
דוח אירועים מהותיים
בהתאם לתקנה 65א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט9151-
להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים ,כמשמעותם בתקנה 65א לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,9151-אשר אירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים
השנתיים המבוקרים של החברה ליום  19בדצמבר ( 7192קרי מיום  72במרץ ( 7192להלן" :מועד חתימת
הדוחות") ועד סמוך למועד פרסום תשקיף המדף):
 .0לאחר מועד חתימת הדוחות ועד לסמוך מועד פרסום תשקיף המדף רכשה החברה כ 1.0 -מליון מניות CTY
בתמורה לכ 00.1 -מליון אירו (כ 11 -מליון ש"ח) .כתוצאה מהרכישה עלה שיעור החזקת החברה בCTY -
מכ 51.1% -לכ 51.8%-והקבוצה צפויה להכיר ברבעון השני לשנת  8102בגידול בהון בסך של כ 01 -מליון
ש"ח אשר ייזקף לקרנות הון.
 .8לאחר מועד חתימת הדוחות ועד לסמוך מועד פרסום תשקיף המדף מכרו חברות בנות בבעלותה המלאה של
החברה כ 1.5 -מליון מניות של חברת  ,REGהמהוות כ 5.1% -מהון המניות של  ,REGבתמורה כוללת של
כ 552 -מליון דולר ארה"ב (כ 0.8 -מיליארד ש"ח) .לאחר המכירות האמורות ,מחזיקה החברה באמצעות
חברות בנות בבעלותה המלאה בכ 2.8 -מליון מניות  ,REGהמהוות כ 5.2% -מהונה המונפק והנפרע של
 REGומזכויות ההצבעה בה.
 .5ביום  82במאי 8102 ,הכריזה החברה על דיבידנד בסך של  52אגורות למניה (סך כולל של כ 25 -מליון
ש"ח) לתשלום ביום  5ביולי 8102 ,לבעלי המניות של החברה ביום  01ביוני.8102 ,
 .5לאחר מועד חתימת הדוחות ועד לסמוך מועד פרסום תשקיף המדף ביצעה החברה רכישה עצמית של כ555-
אלפי מניות בתמורה לכ 00.1 -מיליון ש"ח.
 .1לאחר מועד חתימת הדוחות זימנה החברה אסיפה כללית של בעלי מניותיה לאישור תנאי התגמול של מר
חיים כצמן ,סגן יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה ,מר חיים כצמן ,לאישור תנאי התגמול של
יו"ר הדירקטוריון ,מר אהוד ארנון ,ולאישור הענקת כתב פטור למר כצמן ולמר דורי סגל ,דירקטור בחברה.
 .1ביום  8באפריל  8102השלימה גזית ברזיל את העסקה לרכישת  21%מ.Internacional Shopping -
 .2ביום  51באפריל  8102פרסמה החברה באתר רשות ניירות ערך האמריקאית דוחות כספיים שנתיים ( Form
 )20-Fבגין השנה שנסתיימה ב 50 -בדצמבר .8102

ניסים אלוני  ,10תל-אביב  ,2191919טל ,00-2999000 :פקסwww.gazit-globe.com ,ir@gazitgroup.com ,03-6961910 :

 .2ביום  05באפריל  ,8102הודיעה החברה כי  ,Citycon Oyjחברה בת של החברה שמניותיה רשומות למסחר
בבורסה בפינלנד ואשר החברה מחזיקה בכ 51.1%-מהונה המונפק והנפרע ,פרסמה את תוצאותיה
הכספיות לרבעון הראשון לשנת .8102
 .5ביום  5במאי  8102הודיעה החברה כי  ,First Capital Realty Incחברה כלולה של החברה שמניותיה
רשומות למסחר בבורסה של טורונטו ,ואשר החברה מחזיקה בכ 58.1% -מהונה המונפק והנפרע ,פרסמה
את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת .8102
 .01ביום  01במאי  ,8102הודיעה החברה כי  ,Atrium European Real Estate Limitedחברה בת של
החברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה של וינה ,אוסטריה ,ובבורסה של אמסטרדם ,הולנד ,ואשר
החברה מחזיקה בכ 15.2%-מהונה המונפק והנפרע ,פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת
.8102

_________________

_________________

אהוד ארנון

חיים כצמן

יו"ר הדירקטוריון

סגן יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

ניסים אלוני  ,10תל-אביב  ,2191919טל ,00-2999000 :פקסwww.gazit-globe.com ,ir@gazitgroup.com ,03-6961910 :

 28במאי2018 ,
מספרנו :מכתב הסכמה סיטי מאי 2018

לכבוד
חברת גזית גלוב בע"מ
א.נ,.

הנדון:

הערכות שווי  G Cityחברת גזית גלוב ישראל בע"מ

לבקשתכם ,אני הח"מ ,נותן בזה את הסכמתי לגזית-גלוב בע"מ ("החברה") ,לכלול בדרך של הפניה
בתשקיף המדף של החברה המיועד להתפרסם במהלך חודש מאי  ,2018ובכל דוחות הצעת המדף שיפורסמו
מכוחו ("תשקיף המדף" ו"דוחות הצעת המדף" ,בהתאמה) את הערכת השווי ל ,G City-שנערך למועד
הקובע ה ,31.12.2017 -ונחתמה על ידי ב.10.01.2018-
הערכת השווי צורפה לדוחות הכספיים של החברה נכון ליום ה ,31.12.2017-ופורסמה ביום ה28.03.2018 -
(מס' אסמכתא  )2018-01-031045ואשר תיכלל בדרך של הפניה בתשקיף המדף ובדוחות הצעת המדף.

בכבוד רב,

ט1-

פרק  – 9פרטים נוספים
.9.9

חוות דעת משפטית
להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד עורכי הדין מיתר ,ליקוורניק ,גבע,
לשם ,טל ושות' ,עורכי דין:

 82במאי 8012
לכבוד
גזית-גלוב בע"מ
רח' ניסים אלוני 10
תל-אביב
ג.א.נ,
הנדון :תשקיף מדף של גזית-גלוב בע"מ ("התשקיף")

בהתייחס לתשקיף שבנדון ,הננו לחוות דעתנו כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין
ושמותיהם נכללים בתשקיף.
אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.

אריאל עמינצח ,עו"ד

טלי מנשה ,עו"ד

ניצן מרקוביץ ,עו"ד

מיתר ,ליקוורניק ,גבע ,לשם ,טל ושות' ,עורכי דין

ט8-
.9.9

דמי עמילות בקשר לניירות ערך
בשנתיים האחרונות לא שילמה החברה ולא התחייבה לשלם עמלה כלשהי עבור חתימה
או החתמה על ניירות ערך שלה או הפצתם למעט סך כולל של כ 8-מיליון ש"ח בגין
הנפקות לציבור על פי דו"חות הצעת המדף שפרסמה החברה על פי תשקיף מדף של
החברה שפורסם ביום  82ביולי  8015כפי שתוקן ביום  2באוגוסט .8015

.9.9

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך
שלא בתמורה מלאה למזומנים ,למעט כמפורט להלן:

 .2.3.1לתיאור תוכניות התגמול בניירות ערך ,על פיהן מקצה החברה מניות או ניירות ערך
המירים למניות לנושאי משרה בחברה ולעובדים שלה ושל חברות בנות בבעלותה
המלאה ,ראו סעיף  11.1בפרק א' לדו"ח התקופתי ,המובא כאן על דרך ההפניה.
 .2.3.8לפרטים אודות הקצאת  10,202כתבי אופציה לא סחירים ו 88,231-יחידות מניה חסומות
( )RSUלמשנה למנכ"ל ומנהל הכספים הראשי של החברה ,מר עדי ימיני ,ראו דיווח מיידי
של החברה מיום  80בינואר ( 8017מספר אסמכתא ,)8017-01-002511 :המובא כאן
על דרך ההפניה.
 .2.3.3לפרטים אודות הקצאת  8,215,505כתבי אופציה לא סחירים למנכ"ל החברה לשעבר,
מר דורי סגל ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  81במרץ ( 8017מספר אסמכתא8017- :
 ,)01-082385המובא כאן על דרך ההפניה.
 .2.3.0לפרטים אודות הקצאת  311,702כתבי אופציה לא סחירים ו 10,522-יחידות מניה
חסומות ( )RSUלסמנכ"ל וחשב החברה ול 12-עובדים שאינם נושאי משרה בחברה ,ראו
דיווח מיידי של החברה מיום  30באפריל ( 8017מספר אסמכתא,)8017-01-031121 :
המובא כאן על דרך ההפניה.
 .2.3.5לפרטים אודות הקצאת  13,807יחידות מניה חסומות ( )RSUלמנכ"ל של חברה בת
בבעלותה המלאה של החברה ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  10במאי ( 8017מספר
אסמכתא ,)8017-01-032283 :המובא כאן על דרך ההפניה.
 .2.3.1לפרטים אודות הקצאת  880,202כתבי אופציה לא סחירים ו 12,225-יחידות מניה
חסומות ( )RSUלסמנכ"ל השקעות בחברה וחתנו של מר חיים כצמן הנמנה עם בעלי
השליטה בחברה ,מר צבי גורדון ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  80באוקטובר 8017
(מספר אסמכתא ,)8017-01-023882 :המובא כאן על דרך ההפניה.
 .2.3.7לפרטים אודות הקצאת  88,811כתבי אופציה לא סחירים ו 17,005-יחידות מניה חסומות
( )RSUלסמנכ"ל וחשב בחברה ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  0במרץ ( 8012מספר
אסמכתא ,)8012-01-080122 :המובא כאן על דרך ההפניה.

ט3-
.2.3.2

לפרטים אודות הקצאת  13,180מניות למנכ"ל חברה בת ,ראו דיווח מיידי של
החברה מיום ( 2.0.8012מספר אסמכתא ,)8012-01-035515 :המובא כאן על דרך
ההפניה.

.9.9

הערכות שווי
להערכת השווי של הנכס המשועבד ,אשר הועמד כבטוחה להבטחת התחייבויות החברה
על פי אגרות חוב (סדרה י') ,אשר הונפקו על ידי החברה בחודש פברואר  ,8002ליום 31
בדצמבר  ,8017ראו נספח לדו"ח התקופתי.

.9.9

עיון במסמכים
עותקי התשקיף וכן העתק מכל אישור ,דו"ח או חוות דעת הנזכרים בתשקיף זה ,ניתנים
לעיון הציבור בשעות העבודה המקובלות במשרדי החברה ברח' ניסים אלוני  ,10תל-אביב.
עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:
.www.magna.isa.gov.il

י1-

פרק  – 01חתימות

החברה
גזית-גלוב בע"מ
באמצעות :מר חיים כצמן ,סגן יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל
מר עדי ימיני ,משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים

_____________________

הדירקטורים
אהוד ארנון

_____________________

חיים כצמן

_____________________

רוני בר-און

_____________________

יאיר אורגלר

_____________________

מיכאל חיים בן-דור

_____________________

דאגלס ססלר

_____________________

דורי סגל

_____________________

זהבית כהן

_____________________

