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  להלן.  8הנכללים על דרך ההפניה בפרק  2017הכספיים של החברה לשנת 

ובאתר הבורסה  .magna.isa.gov.ilwwwניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו 

  .www.tase.co.ilלניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו 

  

   2019בינואר  28 תאריך התשקיף:

  

   



  תוכן עניינים

  1  ...........................................................................................................................  מבוא - 1 פרק
  1 ...........................................................................................................................................  כללי  .1.1
  1 .......................................................................................................................................  הגדרות  .1.2
  2 .............................................................................................................................  פעילות תחומי  .1.3
  2 .......................................................................................................................  ואישורים היתרים  .1.4
  3 .................................................................................................  ועודפים קרנות, החברה מניות הון  .1.5
  3 ....................................................................................................................  שבמחזור ערך ניירות  .1.6
  4  .................................................................................  המדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת - 2 פרק
  5  ...................................................................................................................  החברה הון - 3 פרק

  5 ....................................................................................................... כללי - החברה של המניות הון  .3.1
  5 ................................................................................................  החברה של המניות בהון התפתחות  .3.2
  5 ....................................................................................  החברה של ערך בניירות עניין בעלי החזקות  .3.3
  6 ..................................................................................................................  בחברה השליטה בעלת  .3.4
  6 .........................................................................  החברה של המירים ערך ניירות אודות נתונים ריכוז  .3.5
  7 .......................................................................................................  החברה מניות של סגירה שערי  .3.6
  7 ..........................................................................................................................  אופציות תכניות  .3.7
  8  ......................................................................  החברה ותקנון החברה למניות הנלוות הזכויות – 4 פרק

  8 ................................................................................................................  למניות הנלוות הזכויות  .4.1
  8 ..................................................  החברות בחוק מסוימות להוראות בהתאם בתקנון שנקבעו הסדרים  .4.2
  11........................................................................................  ופעילותה הקבוצה עסקי תיאור - 5 פרק

  11  ......................................................................................  עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות  .5.1
  11  .....................................................................................  החברה ענייני מצב על הדירקטוריון דוחות  .5.2
  11  ..........................................................................................  החברה של קשורות וחברות בת חברות  .5.3
  13...............................................................................................................  החברה ניהול - 6 פרק

  13  .....................................................................................................................  החברה דירקטוריון  .6.1
  13  ............................................................................  )דירקטורים שאינם( אחרים בכירה משרה נושאי  .6.2
  13  ..............................................................................................................  עצמאיים חתימה מורשי  .6.3
  14  ......................................................  לדירקטוריון המתייחסות החברה של ההתאגדות תקנון הוראות  .6.4
  14  ......................................................................................................... ושיפוי פטור,  ביטוח הסדרי  .6.5
  15  ............................................................................................................................  נוספים פרטים  .6.6
  16..............................................................................  בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי - 7 פרק

  16  ...................................................................................  בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים  .7.1
  18  .........................................................................................................................  דירקטורים גמול  .7.2
  18  ...........................................................................................................................  תגמול מדיניות  .7.3
  19  ..............................................................................................................  שליטה בעל עם עסקאות  .7.4
  19  ..................................................................................................משרה ונושאי עניין בעלי החזקות  .7.5
  20............................................................................................................  כספיים דוחות  -  8 פרק

  20  ............................................................................................................................  כספיים דוחות  .8.1
  20  .....................................  בחברה הכספים בתחום ביותר הבכיר המשרה ונושא הכללי המנהל הצהרות  .8.2
  20  .......................................................................................  המבקר החשבון רואה של הסכמה מכתב  .8.3
  20  ..............................................................................................................................  אירועים דוח  .8.4

  22....................................................... .............................המבקר החשבון רואה של הסכמה מכתב -נספח א' 
  23.............................................................................................................  נוספים פרטים - 9 פרק

  23  ......................................................................................................................  דין עורך דעת חוות  .9.1
  24  ................  במזומנים מלאה בתמורה שלא, המדף תשקיף למועד שקדמו בשנתיים, ערך ניירות הקצאת  .9.2
  24  ...........................................................................................................................  במסמכים עיון    .9.3
  25.....................................................................................................................  חתימות - 10 פרק

  



1 

  לידר החזקות והשקעות בע"מ

  ("החברה" או "לידר")

  

  מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

, תחת השם 1983- כחברה פרטית בישראל על פי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג 1991החברה התאגדה בשנת 

הנפיקה החברה לראשונה את ניירות הערך שלה בבורסה והפכה לחברה  1992'לידר הנפקות ניירות ערך בע"מ'. בשנת 

  שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי.  1999ציבורית. בשנת 

 הגדרות .1.2

 ן הנוחות, בתשקיף מדף זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:למע

  לידר החזקות והשקעות בע"מ;  - "החברה" או "לידר" 

  החברה וחברות מוחזקות שלה;   -"הקבוצה" 

"אטראו שוקי הון" או 

   -"אטראו" 

  אטראו שוקי הון בע"מ;

וילין לפידות והחברות הבנות   ILSB - שוקי הון וחברות מוחזקות שלה אטראו   -"קבוצת שוקי הון" 

  ;שלהן

  ילין לפידות החזקות בע"מ;  "ילין לפידות"

  ילין לפידות והחברות הבנות שלה;   -"קבוצת ילין לפידות" 

  גמל מפעלים לאופני השחזה שריד בע"מ;   -"גמל" 

  שיתופית חקלאית בע"מ;אגודה  2011גמל שיווק וסחר    -"סחר" 

  חברות הבנות שלהן;הגמל, סחר ו   -"קבוצת גמל" 

  ;Leader Real Estate Croatia BV   -"לידר קרואטיה" 

 מתכות פינקלשטיין בע"מ;   -"מתכות פינקלשטיין" 

"ATE "-   ATE Technology Equipment B.V.  

"ILSB "-   אי.אל.אס ברוקרס בע"מ. 

 "2016"הדוח התקופתי לשנת 

-  

במרס,  30אשר פורסם ביום  2016בדצמבר  31הדוח התקופתי של החברה ליום 

  ), הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה;2017-01-034533(מס' אסמכתא:  2017

 "2017"הדוח התקופתי לשנת 

-  

במרס,  28אשר פורסם ביום  2017בדצמבר  31הדוח התקופתי של החברה ליום 

  ), הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה;2018-01-032002אסמכתא: (מס'  2018

 30"הדוח הרבעוני ליום 

   -" 2018 ספטמברב

 נובמברב 29אשר פורסם ביום  2018 ספטמברב 30הדוח הרבעוני של החברה ליום 

  ), הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה;2018-01-116766(מס' אסמכתא:  2018

 סמוך למועד פרסום תשקיף מדף זה;  -התשקיף" "מועד 

  מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב;  - "מניות רגילות" 

  רשות ניירות ערך בע"מ;  -"הרשות" 

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

  המטבע האחיד של המדינות החברות באיחוד האירופאי;  - "אירו" 

  דולר ארה"ב;  - "דולר" 

  שקל חדש;  - "ש"ח" 

  ;1999-חוק החברות, התשנ"ט  - "חוק החברות" 

  ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -"חוק ניירות ערך" 

  ;1969-מבנה וצורה), התשכ"ט -תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף   - "תקנות פרטי תשקיף" 

  ; 1970- דיים), התש"לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיי   -"תקנות הדוחות" 
   



2 

 תחומי פעילות .1.3

, בעיקר בתחומי שוק חברות מוחזקותהחברה הינה חברת השקעות, אשר נכון למועד התשקיף פועלת בעיקר באמצעות 

  ההון, התעשייה והנדל"ן.

החברה פועלת בתחום שוק ההון באמצעות קבוצת שוקי הון, ובראשה אטראו שוקי הון,  -תחום השוק ההון  .1.3.1

חברה ציבורית שמניותיה רשומות למסחר בבורסה והנמצאת בשליטת החברה. אטראו שוקי הון וחברות 

או הינה כאשר עיקר פעילותה של אטר ,שלה עוסקות במתן שירותים שונים בשוק ההון ומוחזקות בנות

ילין לפידות) ובתחום הברוקראג' הבין בנקאי (באמצעות ב בתחום ניהול ההשקעות (באמצעות החזקתה

  .)ILSB -החזקתה ב

החברה פועלת בתחום הנדל"ן באמצעות לידר קרואטיה, חברה בבעלות מלאה של החברה,  -תחום הנדל"ן  .1.3.2

שהתאגדה על פי הדין ההולנדי, המחזיקה, באמצעות ארבע חברות פרויקט קרואטיות מקומיות, בארבעה 

  נכסי נדל"ן (קרקעות) בחצי האי איסטריה בקרואטיה. 

התעשייה באמצעות החזקתה בחברת מתכות פינקלשטיין, שעיסוקה  החברה פועלת בתחום -תחום התעשייה  .1.3.3

  בענף המתכת ובקבוצת גמל, שעיסוקה בענף מוצרי ההשחזה, חיתוך ולטש. 

  היתרים ואישורים .1.4

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות, הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך  .1.4.1

  פרסום תשקיף המדף.הכלולים בתשקיף מדף זה, להנפקתם ול

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  .1.4.2

  מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה.

עת מדף בו יושלמו פרטים מיוחדים ניירות ערך בהתאם לתשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל על פי דוח הצ .1.4.3

א(ו) לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות 23בהתאם לסעיףלאותה הצעה ואשר יוגש 

  .", בהתאמה)תקנות הצעת מדף" -" ודוח הצעת מדף(" 2005- ערך), התשס"ו

של ניירות הערך,  במועד תשקיף המדף, קיבלה החברה מהבורסה את אישורה העקרוני לרישום למסחר .1.4.4

  .")העקרוני האישורהכלולים בתשקיף זה ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוח הצעת מדף ("

אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או למהימנותם או לשלמותם ואין בו  .1.4.5

ף המדף, או על המחיר משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים במסגרת תשקי

  בו יוצעו ניירות הערך בדוח הצעת מדף.

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך, ורישומם למסחר יהיה כפוף  .1.4.6

לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף, אשר יוגש בהתאם לחוק 

  מדף.   ניירות ערך ותקנות הצעת

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת  .1.4.7

על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון  .מדף כאמור

  הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת המדף כאמור.
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   הון מניות החברה, קרנות ועודפים .1.5

 הינו כמפורט להלן: 2018 בספטמבר 30הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה ליום  .1.5.1

הון מונפק ונפרע   1הון מונפק ונפרע  הון רשום  סוג המניות
  2בדילול מלא

  514,125,785  470,334,765  1,400,000,000  רגילות ללא ערך נקוב

  הינם כמפורט להלן: 2018 בספטמבר 30מרכיבי ההון של החברה ליום  .1.5.2

  סעיף
  

  באלפי ש"ח

  605,002  הון וקרנות פרמיה מניות הון
  )29,759(  חוץ פעילויות של תרגום הפרשי בגין קרן

  )411,871(  הפסד יתרת
  )8,469(  החברה ידי על המוחזקות החברה מניות

  154,903  החברה מניות לבעלי מיוחס הכל סך
  107,745  שליטה מקנות שאינן זכויות

  262,648   הון כ"סה

   ניירות ערך שבמחזור .1.6

 16לחלק א' וסעיף  15.2חוב שהנפיקה החברה ושהינן במחזור נכון למועד התשקיף, ראו סעיף לפרטים אודות אגרות 

  להלן.  5, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה במסגרת פרק 2017ב' של הדוח התקופתי לשנת  חלקל

   

                                                      

 .החברה ידי על המוחזקות, רדומות מניות 828,459 כולל     1
 חוב אגרות נ.ע 68,761,910 מלוא המרת) 1: (הבאות ההנחות ותחת החברה ידי על המוחזקות, רדומות מניות 828,459 כולל   2

 רשומים לא אופציה כתבי 12,996,686 מלוא המרת) 2; (רגילות מניות 30,794,334 -ל התשקיף למועד נכון שבמחזור') ו סדרה(
 נטו המימוש מנגנון את בחשבון להביא מבלי וזאת( רגילות מניות 12,996,686 - ל, בחברה משרה ונושאי לעובדים שהוקצו) 02/14(

 תנאי אודות לפרטים. רגילות מניות של יותר קטנה כמות הקצאת תהיה תוצאתו בפועל אשר, רשומים הלא האופציה כתבי של
, 2017 בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים לדוחות' ג20 ביאור ראו, שלהם המימוש מנגנון לרבות, האמורים האופציה כתבי

 ). להלן 8 בפרק ההפניה דרך על הנכללים
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  הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף - 2פרק 

על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות, מניות 

(לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של  אגרות חובמניות בכורה, רגילות ללא ערך נקוב של החברה, 

החברה), אגרות חוב הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, 

ערך אחר  כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב להמרה של החברה, ניירות ערך מסחריים וכן כל נייר

 ").ניירות הערךשעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי (יחד: "

א(ו) לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי 

 בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת. 
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  הון החברה - 3פרק 

  כללי -הון המניות של החברה  .3.1

מניות ("מניות רגילות של החברה, ללא ערך נקוב  1,400,000,000למועד התשקיף, הון המניות הרשום של החברה, הינו 

  ").רגילות

  התפתחות בהון המניות של החברה  .3.2

  שינויים שחלו בהון הרשום בשלוש השנים האחרונות .3.2.1

  בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהון המניות הרשום של החברה. 

  שינויים שחלו בהון המונפק והנפרע בשלוש השנים האחרונות  .3.2.2

ו למועד התשקיף לא חל כל שינוי בהונה המונפק והנפרע של למעט כמפורט להלן, בשלוש השנים שקדמ

   החברה:

כתבי אופציה לעובדים (אופ'  6,019,669מומשו על ידי עובדים ונושאי משרה בחברה סך של  2016במהלך שנת 

  מניות רגילות של החברה, בדרך של מימוש נטו. 3,406,590 -), ל02/14

כתבי אופציה לעובדים (אופ'  3,911,568עובדים ונושאי משרה בחברה סך של מומשו על ידי  2017במהלך שנת 

  מניות רגילות של החברה, בדרך של מימוש נטו.  2,564,311 -) ל02/14

  סה"כ הון המניות במועד התשקיף:

  מניות רגילות. 1,400,000,000  -הון רשום 

  מניות רגילות. 470,334,765 - הון מונפק ונפרע

  מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה. 828,459 -מניות רדומות

  מניות רגילות. 469,506,306 - הון מונפק בניכוי מניות רדומות

 החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה .3.3

הערך של החברה במועד הסמוך  , לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירותפרטי תשקיףלתקנות  28בהתאם לתקנה 

על  םמיידי ים, ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דיווח) חודשים12ולמועד שקדם לו בשניים עשר ( למועד תשקיף מדף זה

 2018בינואר  4וביום  2019בינואר  6 פורסמו ביוםמצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר 

   )., בהתאמה002380-01-2018 -ו 166600-01-2019 אסמכתא: י(מספר
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 בעלת השליטה בחברה  .3.4

, המחזיקה בחברה באמצעות ), ראו פרטים להלן"הקרן(" Dan David Foundation  בעלת השליטה בחברה הינה

מהון המניות  75.28% -המחזיקה, נכון למועד תשקיף זה, בכחברה המאוגדת בהולנד, , שבשליטתה ATE חברת

לבין חברה בשליטתו של מר אלי חורי, שהינו דירקטור  ATEוזכויות ההצבעה בחברה. למיטב ידיעתה של החברה, בין 

מהון המניות וזכויות ההצבעה בחברה, קיים הסכם הצבעה לפיו,  4.15%-בחברה, המחזיקה, נכון למועד תשקיף זה, בכ

סיפה הכללית של בעלי המניות של החברה הוא יצביע, מכוח המניות בין היתר, חורי התחייב כי בכל ההצבעות בא

, ATE(לרבות מניות שינבעו ממניות אלה), על פי הוראות  2010שהוקצו לו במסגרת הסכם ההשקעה בחברה בשנת 

  מנועה, על פי דין, מלהצביע.  ATEלמעט בהחלטות אשר לגביהן תהיה 

. למיטב ידיעת החברה, הקרן מפוקחת ATEממניות  99% -מחזיקה בכוהוקמה על פי חוקי מדינת ליכטנשטיין  הקרן

, אשר הינה מחלקה מיוחדת של הרשם הכללי של Stiftungsaufsich (Supervisory Authority for Foundations)ע"י 

, מדינת ליכטנשטיין. מטרותיה העיקריות של הקרן הינן קידום ועידוד השקעות ופרויקטים בתחומים הומניטאריים

חברה, רפואה, חינוך, תרבות, אמנות, דת ואיכות הסביבה וכן קידום ועידוד פרויקטים מדעיים וטכנולוגיים על ידי 

תמיכה במחקרים אשר מסייעים לשיפור איכות החיים, תוחלתם ומאבק במחלות קשות. הקרן הינה ישות משפטית 

שאית, עם זאת, לבצע עסקאות במסגרת ניהול עצמאית, ללא בעלי מניות ואינה עוסקת בפעילות מסחרית. הקרן ר

"), אשר נכון למועד תשקיף זה מורכב דירקטוריון הקרן(" Board of Directors -נכסיה. הגוף המנהל את הקרן הינו ה

מארבעה חברים: גב' גבריאלה דוד (אלמנתו של מר דן דוד ז"ל, אשר החלה לכהן כחברת דירקטוריון הקרן לאחר 

נפטר מר דן דוד ז"ל, אשר כיהן כחבר דירקטוריון הקרן), בנה מר אריאל דוד, פרופסור  2011בספטמבר  6שביום 

איתמר רבינוביץ' (יו"ר דירקטוריון הקרן) ומר מרטין שטוהל, עו"ד שהינו תושב ליכטנשטיין (וזאת כמתחייב מהוראות 

כל עוד דירקטוריון הקרן מורכב  התקנון של הקרן). כהונתם של החברים בדירקטוריון הקרן אינה מוגבלת בזמן.

משלושה חברים או יותר, ההחלטות מתקבלות ברוב רגיל (אם מכהנים בדירקטוריון הקרן שני חברים, ההחלטות 

  יתקבלו פה אחד וכך גם במקרה של החלטה על פירוק הקרן). 

ל החברה, קשור מר אפלויג . למיטב ידיעתה שATEממניות  1% - מר יצחק אפלויג (יו"ר דירקטוריון החברה) מחזיק בכ

  (לרבות בקשר עם השקעתה בחברה).  ATEהנגזר מכלל רווחי  ATE-ולפיו מר אפלויג זכאי לתגמול מ ATEבהסכם עם 

") והוא Executive Management Committee ")EMC  -הינו ה ATEהגוף המנהל של למיטב ידיעתה של החברה, 

ת, לפיו הקרן רשאית קיים הסכם בעלי מניו ATE -בין בעלי המניות ב חברים. למיטב ידיעתה של החברה, 5מונה עד 

חבר  EMC-למר יצחק אפלויג (יו"ר דירקטוריון החברה) נתונה הזכות למנות לו EMC -למנות את מרבית חברי ה

   .EMC-אחד, אולם נכון למועד זה, לא עשה מר אפלויג שימוש בזכותו למנות חבר ל

  ריכוז נתונים אודות ניירות ערך המירים של החברה  .3.5

  , קיימים במחזור: 2018 בספטמבר 30נכון ליום 

 בלתי סחירים (עובדים). 02/14כתבי אופציה  12,996,686כתבי אופציה בלתי סחירים:  ) 1(

  רגילות של החברה.מניות  30,794,334 -ש"ח ערך נקוב הניתנים להמרה ל 68,761,910אגרות חוב (סדרה ו'):  ) 2(
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 שערי סגירה של מניות החברה   .3.6

  : 2018 -ו 2017, 2016להלן פרטים אודות השער הגבוה והנמוך של מניית החברה בבורסה בשנים 

 

 2018שנת  2017שנת  2016שנת 
מחיר מניה 
 (באגורות)

 תאריך
מחיר מניה 
 (באגורות)

 תאריך
מחיר מניה 
 (באגורות)

 תאריך

 1.1.2018  55.20 29.5.2017 64.20 29.12.2016 46.70 גבוה שער
 25.12.2018 26.00 23.1.2017 43.90 19.4.2016 27.30 נמוך שער

 תכניות אופציות .3.7

 31של החברה ליום  ג' לדוחות הכספיים20לפרטים נוספים אודות תכנית הקצאת האופציות של החברה, ראו ביאור 

  להלן.  8הנכללים על דרך ההפניה בפרק  2017בדצמבר 
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  הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה  – 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות .4.1

לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה כפי שפורסם על ידי החברה 

  ), שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך של הפניה.2014-01-015841(מס' אסמכתא:  2014בינואר  15ביום 

  הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות .4.2

(ד) 26להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק החברות המצוינים בתקנה 

 :סדרים כאמורלתקנות פרטי התשקיף, ככל שנקבעו ה

 שינוי תקנון החברה .4.2.1

בהתאם לחוק החברות, החברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה  -רוב לשינוי תקנון  .4.2.1.1

 שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית. החברה לא התנתה על הוראה זו בתקנונה. 

החברה לא קבעה בתקנונה הוראה המגבילה את סמכותה  -הגבלת אפשרות שינוי התקנון  .4.2.1.2

 התקנון או הוראה מהוראותיו. לשנות את

 העברת סמכויות .4.2.2

") והוא יהיה זכאי מפעם המנהלהדירקטוריון יקבע את סמכויות מנהל העסקים של החברה (" .4.2.2.1

לפעם וכפי שימצא לנכון למסור ולהעביר למנהל את אותן הסמכויות, כולן או מקצתן, אשר 

ת ומטרות באותם תנאים לפי תקנון החברה ניתן לדירקטוריון להשתמש בהן, לאותן תכליו

והגבלות ולאותו מועד כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. כן יהיה הדירקטוריון זכאי מעת לעת, 

ן, כולן אות לפי שקול דעתו, להוסיף לסמכויות שהוענקו למנהל, לצמצם סמכויות אלו, לשלול

ורש על ידי או מקצתן, הכל כפי שימצא על ידי הדירקטוריון לנכון. אלא אם נקבע אחרת במפ

הדירקטוריון לא תפגע הענקת סמכות כלשהי למנהל בזכותו של הדירקטוריון להשתמש 

 באותה סמכות בעצמו.

החברה לא קבעה בתקנונה הוראה לפיה האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות  .4.2.2.2

 לאורגן אחר. 

 מינוי דירקטורים ותקופת כהונתם .4.2.3

הדירקטורים ייבחרו באסיפה הכללית השנתית של החברה, בהחלטה רגילה שנתקבלה ברוב  .4.2.3.1

גילה בשנה שלאחר רגיל, והדירקטורים אשר נבחרו יכהנו במשרותיהם עד האסיפה הכללית הר

 בחירתם, אשר בה יפרשו כולם. דירקטורים פורשים יוכלו להיבחר מחדש.

החברה, בהחלטה רגילה, או הדירקטורים, יהיו מוסמכים בכל זמן, ומזמן לזמן, למנות כל  .4.2.3.2

אדם כדירקטור בחברה, בין לשם מילוי מקום שנתפנה, או כדירקטור נוסף. דירקטור שנבחר 

  .האסיפה הכללית הרגילה הבאה של החברה, בה יוכל להיבחר מחדשכך יכהן בתפקידו עד 
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 מנין חוקי באסיפה כללית .4.2.4

אין לדון בשום עניין באסיפה כללית, אלא אם נוכח מנין חוקי בעת פתיחתה. פרט למותנה  .4.2.4.1

יתהווה מנין חוקי כאשר יהיו נוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם  3אחרת בתקנון החברה

) המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים 2מספר בעלי מניות שאינו נופל משניים (

 ) מכלל קולות ההצבעה בחברה.50%אחוזים (

תידחה האסיפה לשבוע  -אם תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא נכח מנין חוקי  .4.2.4.2

א, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום; לא נכח גם באסיפה השנייה מנין חוקי כעבור הב

 ייחשבו החברים הנוכחים למנין חוקי. -מחצית שעה לאחר המועד שנקבע לה 

החברה רשאית לשנות זכויותיו של סוג מניות פלוני אם קיבלה על כך הסכמה בכתב של בעלי  .4.2.4.3

באותו סוג, או אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת שלושה רבעים ממספר המניות שהונפקו 

שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו, והכל אם אין בתנאי ההנפקה של 

סוג מניות זה הוראה אחרת לענין זה; על אסיפה כללית מיוחדת כאמור יחולו הוראות התקנון 

הדרוש יהיה לפחות שני בעלי בדבר אסיפות כלליות בשינויים המחוייבים, אלא שהמנין החוקי 

 מניות שהם בעלי שלושה רבעים מן המניות שהונפקו באותו סוג או שלוחיהם להצבעה.

 רוב באסיפה הכללית  .4.2.5

החלטה רגילה של החברה באסיפה הכללית (מלבד אם החוק דורש אחרת או אם נאמר  .4.2.5.1

קולות אשר במפורש אחרת בתקנון החברה), תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות של ה

להם היו זכאים בעלי המניות המשתתפים באסיפה והמצביעים על ההחלטה, בעצמם או על ידי 

 שלוחים להצבעה.

לפחות מבעלי  75%ההחלטות אשר החברה קבעה בתקנונה כי יתקבלו ברוב מיוחד (רוב של  .4.2.5.2

 המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות שלוחם):

ה, בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל זכות מיוחדת אחרת, הנפקת מניות בזכות קדימ  )א(

או בהגבלות לעניין חלוקת דיבידנדים, זכות הצבעה, החזרת הון מניות או לעניינים 

אחרים, בכפוף להוראות התקנון והוראות הדין ובלי לפגוע בזכות מיוחדת שניתנה 

 לבעל מניות קודם לכן;

ם קיבלה על כך הסכמה בכתב של בעלי שלושה שינוי זכויותיו של סוג מניות פלוני א  )ב(

רבעים ממספר המניות שהונפקו באותו סוג, או אם אושר הדבר בהחלטה מיוחדת 

שנתקבלה באסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות הללו, והכל אם אין בתנאי 

 ההנפקה של סוג מניות זה הוראה אחרת לעניין זה;

 ברה תפורק, בין מרצון ובין באופן אחר;חלוקת רכוש בעין בין בעלי המניות אם הח  )ג(

"). המניות החדשות המניות החדשותהגדלת הון המניות ע״י יצירת מניות חדשות ("  )ד(

תהיינה בסכום כזה ובאותם תנאים, התנאות, זכויות או הגבלות כפי שתורה האסיפה 

 כפי שיקבע הדירקטוריון; -הכללית בהחלטה מיוחדת על יצירתן, ואם לא קבעה 

   

                                                      

 .להלן 4.2.4.3 בסעיף כמפורט הינה, בחברה המניות בעלי של באסיפה חוקי מניין עם בקשר היחידה ההתניה, זה תשקיף למועד  3
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וד הון מניותיה, כולו או מקצתו, וחלוקתו למספר מניות קטן יותר ממספר איח  )ה(

מניותיה הקיימות. לשם ביצוע כל החלטה כאמור, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי 

ראות עיניו כל קושי שיתעורר, ובין השאר להוציא תעודות על שברי מניות או תעודות 

 ת המגיעים להם.על שם מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניו

חלוקת הון מניותיה, או מקצתן, על ידי חלוקת משנה של מניותיה הקיימות, או של   )ו(

 מקצתן, בכפוף להוראות הדין.

 ביטול מניות שביום ההחלטה עדיין לא נלקחו ושום אדם לא הסכים לקחתן.  )ז(

הפחתת הון מניות החברה בכל דרך, בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לקבלת אותו אישור   )ח(

 .הדין דורשש

 הצבעה בדירקטוריון .4.2.6

החלטות של ישיבות הדירקטוריון תתקבלנה פה אחד או ברוב דעות הדירקטורים הרשאים להשתתף 

ולהצביע, וליושב ראש הישיבה לא יהיה קול נוסף או מכריע. החברה לא קבעה בתקנונה הוראה המתנה על 

  ול אחד לכל דירקטור.ההוראה בחוק החברות הקובעת כי בהצבעה בדירקטוריון יהיה ק

 פטור נושאי משרה .4.2.7

החברה קבעה בתקנונה הוראה לפיה היא רשאית, בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות, לפטור 

 מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה.

 חלוקה .4.2.8

במגבלות נוספות על הוראות הפרק השני החברה לא התחייבה בתקנונה שלא לבצע חלוקה  .4.2.8.1

לחלק השביעי לחוק החברות. לפרטים בדבר מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם ביצוע 

 .2017)(ג) לדוחות הכספיים של החברה לשנת 1ג'(18- ) ו6ד'(17חלוקה של דיבידנד ראו ביאורים 

ל דיבידנדים ובלבד שלא החברה רשאית באסיפה כללית להכריז ע -החלטה על חלוקת דיבידנד  .4.2.8.2

יעלו על השיעורים שהציעו הדירקטורים. כמו כן, הדירקטורים רשאים לשלם לבעלי המניות 

  דיבידנד ביניים בשיעור שיראוהו מוצדק לפי רווחי החברה.

 מיזוג .4.2.9

החברה לא התחייבה בתקנונה להימנע מביצוע מיזוג או להתנות את ביצוע המיזוג בתנאים. לפרטים בדבר 

  . 2017בדצמבר  31) לדוחות הכספיים של החברה ליום 7ד'(17מגבלות על ביצוע מיזוג ראו ביאור 
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  תיאור עסקי הקבוצה ופעילותה - 5פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .5.1

, תיאור עסקיה של החברה נכלל בתשקיף מדף זה על פרטי תשקיף) לתקנות 1(א44תקנה וב 6תקנה ל בהתאם .5.1.1

 30הרבעוני ליום וכן לדוח  2017דוח התקופתי לשנת ב, )תיאור עסקי התאגיד(א'  חלקדרך ההפניה ל

 .2018 ספטמברב

ברה בכל עניין שיש לתארו להלן יובא פירוט בדבר דיווחים מיידיים ובדבר אירועים אשר אירעו בעסקי הח .5.1.2

, החל ממועד פרסום הדוח הרבעוני האמור ועד מועד 2018 בספטמבר 30בדוח הרבעוני של החברה ליום 

 :פרסום תשקיף מדף זה

  נושא הדוח  מספר אסמכתא  מועד פרסום הדוח

  לפידות בילין מניות בעלי בהסכם התקשרות  2018-01-112276  6.12.2018

9.12.2018  2018-01-113050  
 גמל קבוצת מניות רכישת על שריד קיבוץ עם ומתן משא

  הקיבוץ שבבעלות

 דוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  .5.2

בדצמבר  31ב לתקנות פרטי התשקיף, דוחות הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 6א)א ותקנה 44בהתאם לתקנה 

ולדוח  2017ב' לדוח התקופתי לשנת  חלקנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה ל 2018 בספטמבר 30וליום  2017

 ., בהתאמה2018 בספטמבר 30הרבעוני ליום 

 רות של החברה חברות בת וחברות קשו .5.3

מהון  25%-להלן יובא פירוט של שמות המחזיקים, לפי מיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, בלמעלה מ .5.3.1

בחברות בת של החברה ובחברות  –המניות המונפק או מכח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים 

 קשורות של החברה: 

  ר החזקהשיעו  25%-שם המחזיק בלמעלה מ  הבת/הקשורה שם החברה

  50%  )בשליטתו פרטית חברה באמצעות( פינקלשטיין איתן  פינקלשטיין מתכות

  70%  )בשליטתו פרטית ח"אגש באמצעות( שריד קיבוץ   גמל

  70%  )בשליטתו פרטית ח"אגש באמצעות( שריד קיבוץ  סחר

Kostabella 4  50%  ישראליות שותפויות מספר  

 פרטיות חברות ובאמצעות בעצמם( לפידות ויאיר ילין דב  לפידות ילין
  )בשליטתם

%505  

ILSB מכח וכן בבעלותו חברה ובאמצעות בעצמו( דתיקה שי 
  )נוספים יחידים מחזיקים ממספר לו שניתן כח כח ייפוי

25%  

  49.98%  )בבעלותו פרטית חברה באמצעות( רובינשטיין ים 6מ"בע אחוז ושניים מאה

  

   

                                                      

 ) של לידר קרואטיה.50%חברת פרויקט בשליטתה (   4
 ההצבעה בכוח שחלו שינויים לרבות, לפידות בילין חדש מניות בעלי בהסכם התקשרות אודותבהון. לפרטים  50%החזקה של    5

 הנכלל), 2018-01-112276: אסמכתא מספר( 2018 בדצמבר 6 מיום החברה של מיידי דיווח ראו דירקטורים למנות ובסמכות
 .ההפניה דרך על זה מדף בתשקיף

 .ILSB) של 50.02%חברה בשליטתה (   6
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 וחברות קשורותתיאור כללי של חברות בנות  .5.3.2

 1.3, ראו סעיף עיקר עיסוקיהן של חברות בנות ו/או קשורות של החברה, נכון למועד התשקיףלפרטים בדבר 

  לתשקיף זה. 

  2016בדצמבר  31פרטים אודות השנה שהסתיימה ביום  .5.3.3

חברות לפרטים בדבר רווח (הפסד) לפני ואחרי מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בת ו/או 

קשורות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, בציון דיבידנד, ריבית ודמי ניהול, בשנה שהסתיימה 

ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח  חלקל 13, ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה 2016בדצמבר  31ביום 

  , הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.2016התקופתי  לשנת 

  2017בדצמבר  31פרטים אודות השנה שהסתיימה ביום  .5.3.4

לפרטים בדבר רווח (הפסד) לפני ואחרי מס והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בת, ו/או חברות 

קשורות, המוחזקות במישרין או בעקיפין על ידי החברה, בציון דיבידנד, ריבית ודמי ניהול, בשנה שהסתיימה 

ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח  חלקל 13ו הפירוט הניתן במסגרת תקנה , רא2017בדצמבר  31ביום 

  , הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.2017התקופתי לשנת 

 2018 בספטמבר 30 החודשים שהסתיימו ביום תשעתפרטים אודות התקופה של  .5.3.5

מס ואחריה, וכן להלן פרטים בדבר רווחיה של כל חברת בת ו/או חברה קשורה, פעילה, לפני הפרשה ל

החודשים  בתשעתהדיבידנד, הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מכל חברה כאמור, 

 :2018בספטמבר  30שהסתיימו ביום 

  החברה שם

 חודשים שהסתיימה ביום תשעהלתקופה של 
דיבידנדים   20187 בספטמבר 30

שחולקו 
בפועל 
  לחברה

  ריבית
דמי 
  ניהול

רווח 
(הפסד) 
  לפני מס

רווח 
(הפסד) 
  אחרי מס

רווח 
(הפסד) 
  כולל אחר

סך רווח 
(הפסד) 

  כולל
  באלפי ש"ח

  1,218  -   (*)  54,445  801  53,644  54,299  הון שוקי אטראו
  -   1,080  -   )848(  403  )1,251(  )1,251(  קרואטיה לידר

  450  46  -   207  )24(  231  438 פינקלשטיין מתכות
  938  -   -   )564(  866  )1,430(  )1,425(  גמל קבוצת

מיליון ש"ח, חלקה של  14.5 -לאחר תאריך המאזן הכריזה אטראו שוקי הון על דיבידנד בסך של כ  (*) 

  מיליון ש"ח. 6.6 -החברה כ

   

                                                      

 .הפסד/ברווח המיעוט חלק כולל   7
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  ניהול החברה - 6פרק 

 דירקטוריון החברה  .6.1

, 2017לדוח התקופתי של החברה לשנת לחלק ד'  26לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה ראו פרטים לפי תקנה 

  בשינויים המפורטים להלן:

 יצחק אפלויג .6.1.1

השנים  5-עיסוק עיקרי ב
האחרונות ותאגידים בהם 

  משמש דירקטור:

ר דירקטוריון החברה, יו"ר דירקטוריון בחברות שלהלן: אטראו שוקי הון בע"מ, יו"
פולאר תקשורת (עד מתכות פינקלשטיין בע"מ, אניגד בע"מ, מ.ג.ע.ר בע"מ,  קבוצת

  ). 2016פברואר 
  

איי.אל.אס ברוקרס ילין לפידות החזקות בע"מ, חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור: 
) בע"מ, א.ח. שירותי ניהול מוניציפאלי 2005בע"מ, אטראו ניהול נכסים פיננסים (

בע"מ, מ.ג.ע.ר בע"מ, עדן שירותי גביה בע"מ (בפירוק מרצון), גמל מפעלים לאופני 
אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,  2011השחזה שריד בע"מ, גמל שיווק וסחר 

 פינקלשטיין עיבודים בע"מ, 
Leader Real Estate Croatia B.V, Zelena Oaza d.o.o, Liberty d.o.o, 
Plava Oaza Vodnjan d.o.o ,Kostabela d.o.o., Photo me international 

plc. 

 אליהו חורי .6.1.2

  דין:-מען להמצאת כתבי בי
  

 , רמת גן10/31איתמר רחוב 

השנים  5-עיסוק עיקרי ב
האחרונות ותאגידים בהם 

  משמש דירקטור:

בע"מ ודירקטור  יו"ר דירקטוריון מ.ג.ע.ר בע"מ, מנכ"ל ודירקטור בקבוצת מ.ג.ע.ר
בחברות פרטיות נוספות מקבוצת מ.ג.ע.ר בע"מ, קבוצה בשליטת בעלי השליטה 

  בחברה. 
חברות נוספות בהן מכהן כדירקטור: אטראו שוקי הון בע"מ, פריוריסיטי בע"מ, 
דליה ואליהו חורי החזקות וניהול בע"מ, סלופארק טכנולוגיות בע"מ, א.ח. שירותי 

 ניהול מוניציפאלי בע"מ.

 יקותיאל גביש .6.1.3

השנים  5- עיסוק עיקרי ב
האחרונות ותאגידים בהם 

  משמש דירקטור:

  מנכ"ל דנן השקעות בע"מ.  ,עוסק בייעוץ כלכלי ופיננסי
יוניק ) בע"מ, 1980דירקטור בחברות: רציו חיפושי נפט שותפות מוגבלת, רוטקס (

, קיבוץ רביבים אקוויטי בע"מ דנן השקעות בע"מ, פירסטהפצה ופיננסים בע"מ, 
 . קרסו מוטורס בע"מו אגש"ח, תפנית דיסקונט ניהול תיקים בע"מ

 צבי ברומברג .6.1.4

השנים  5- עיסוק עיקרי ב
האחרונות ותאגידים בהם 

  משמש דירקטור:

בעלים ומנהל בחברת אובליסק מיזוגים ורכישות בע"מ, העוסקת במיזוגים ורכישות 
אפ -מכהן כדירקטור החברות הבאות: אובליסק מיזוגים ורכישות בע"מ, ווי בישראל.

  בע"מ, אובליסק לוגיסטיקה בע"מ. 
  

 נושאי משרה בכירה אחרים (שאינם דירקטורים)  .6.2

  .2017א' לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 26לפרטים אודות נושאי משרה בכירה בחברה ראו תקנה 

 עצמאיים חתימה מורשי .6.3

 .2017לחלק ב' לדוח התקופתי של החברה לשנת  14לפרטים אודות מורשי חתימה עצמאיים בחברה ראו סעיף 
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  לדירקטוריון המתייחסות החברה של ההתאגדות תקנון הוראות .6.4

לפרטים אודות הוראות מסמכי ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי  .6.4.1

מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון 

והסמכויות שניתן להעניק להן, ראו נוסח תקנון החברה, אשר נכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה במסגרת 

  לעיל. 4פרק 

 4.2ראו סעיף  -ת בחוק החברות ס להוראות מסוימולפרטים אודות הסדרים הקבועים בתקנון החברה ביח .6.4.2

  בתשקיף זה.

 הסדרי ביטוח , פטור ושיפוי .6.5

 שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה .6.5.1

לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, אשר אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי המוענק לנוסח כתב השיפוי 

, לאחר קבלת אישורם של דירקטוריון החברה, ועדת הביקורת 2011המניות של החברה בחודש נובמבר 

 2017בדצמבר  3ואסיפת מחזיקי אג"ח ה', ראו נספח א' לדוח מיידי על כינוס אסיפה שפרסמה החברה ביום 

  8) הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.108193-01-2017כתא: (מספר אסמ

 פטור דירקטורים ונושאי משרה בחברה .6.5.2

אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה מתן התחייבות לפטור את  2003בחודש יוני 

  9.הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מאחריות בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה

 ביטוח אחריות נושאי משרה .6.5.3

לפרטים אודות התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, במסגרתה 

מבוטחים גם דירקטורים ונושאי משרה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או נציגיהם ו/או שבעלי 

 29או דוח מיידי שפרסמה החברה ביום אישי בביטוחם, רהשליטה בחברה עשויים להיחשב כבעלי עניין 

). בפוליסה 2018-01-110131, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה (מספר אסמכתא: 2018בנובמבר 

מבוטחים גם נושאי משרה בחברות בנות פרטיות של החברה, לרבות פינקלשטיין, קבוצת גמל ולידר 

     ה.קרואטי

   

                                                      

 אפלויג יצחק מר עם ההתקשרות הארכת לאישור 2016 באוקטובר 26 מיום החברה של הכללית האסיפה החלטת במסגרת   8
 לגבי ייעשה שהדבר כפי, החברה לנהלי בהתאם אפלויג יצחק למר ופטור שיפוי מתן אושרו, החברה דירקטוריון ר"כיו בכהונתו

 זהים בתנאים, החברה של משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת הכללתו וכן בחברה משרה ונושאי דירקטורים
 2018 בינואר 10 מיום החברה של הכללית האסיפה החלטת במסגרת, בנוסף. בחברה משרה נושאי על החלים המרביים לתנאים
 אישי עניין כבעלת להיחשב עשויה בחברה השליטה בעלת אשר, חורי אליהו מר לדירקטור השיפוי כתב תוקף הארכת אושרה
 .נוספות שנים 3 של לתקופה, בשיפויו

 מתנאי הוסרה 2013 באפריל 29 ביום החברה של הכללית באסיפה החברה ל"מנכ של ההעסקה תנאי אישור בעת כי, יצוין   9
 ר"יו, אפלויג יצחק מר של הפטור הסדר לעניין. ל"המנכ על בחברה החל הפטור הסדר להחלת החברה התחייבות ההעסקה

 .לעיל 7 שוליים הערת ראו, החברה דירקטוריון
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 פרטים נוספים .6.6

 משרדה הרשום של החברה .6.6.1

 אביב.-, תל21, רחוב הארבעה 17 ומהת פלטינום, קבי

 עורכי הדין של החברה לצורך התשקיף .6.6.2

  , תל אביב.1ושות', מרכז עזריאלי  , שנהבגרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג

 רואי החשבון של החברה  .6.6.3

   , תל אביב.25וקסלמן, מגדל הסחר, רחוב המרד  קסלמן
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  ונושאי משרה בכירה בחברהבעלי עניין  - 7פרק 

    תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .7.1

  2016בדצמבר  31פרטים אודות התגמולים בשנה שהסתיימה ביום  .7.1.1

לפרטים בדבר חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד 

בדבר שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה; בשליטתה, 

התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה עצמה (ושאינו נמנים על 

ובדבר בעלי עניין אחרים אשר קיבלו תגמולים חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר הנזכרים לעיל); 

כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה, בשנה מהחברה או חברה בשליטתה בקשר עם שירותים 

לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  21ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה  2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 .בתשקיף זה על דרך ההפניה , הנכלל2016

  2017בדצמבר  31פרטים אודות התגמולים בשנה שהסתיימה ביום  .7.1.2

הים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד לפרטים בדבר חמשת בעלי התגמולים הגבו

בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה; בדבר שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי בשליטתה, 

התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה עצמה (ושאינו נמנים על 

ובדבר בעלי עניין אחרים אשר קיבלו תגמולים ותר הנזכרים לעיל); חמשת מקבלי התגמולים הגבוהים בי

מהחברה או חברה בשליטתה בקשר עם שירותים כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה, בשנה 

לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  21ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה  2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 .ההפניה, הנכלל בתשקיף זה על דרך 2017
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  8201 בספטמבר 30החודשים שהסתיימה ביום  תשעתפרטים אודות התגמולים בתקופה של  .7.1.3

להלן פירוט התגמולים (באלפי ש"ח) לחמשת מקבלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  .7.1.3.1

הנתונים מוצגים (המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה ו/או בשליטתה המשותפת 

 10במונחי עלות לחברה ו/או לחברות בשליטתה):

בחלק ד' בדוח  21) בתקנה 2לפרטים אודות תנאי התגמול לאיתן פינקלשטיין ראו סעיף א( ) 1(

 ., הנכלל כאן על דרך ההפניה2017לשנת התקופתי 

בהתאם לתנאי העסקתו היה זכאי . 2018ספטמבר כיהן כמנכ"ל קבוצת גמל עד לחודש  ) 2(

. תוצאות גמלשנקבע על בסיס חד פעמי אלפי ש"ח ולמענק  60 -כלשכר חודשי בסך של 

 אלפי ש"ח.  60 -דמי הודעה מוקדמת בסך של כהמפורטים בטבלה לעיל כוללים  התגמולים

בהתאם לתנאי העסקתו . ILSB -, בנוסף על תפקידו כראש דסק בILSBמכהן כמנכ"ל  ) 3(

 ) מתוך3.5% - 1%בשיעור משתנה (בין ולמענק  דולראלפי  8 -כשכר חודשי בסך של זכאי ל

 .מפעילויות מסוימות, בהתאם למדרגות הקבועות בהסכם עמו ILSBהכנסות 

בחלק ד' בדוח  21) בתקנה 1לפרטים אודות תנאי התגמול לליאור בן ארצי ראו סעיף ב( ) 4(

 ., הנכלל כאן על דרך ההפניה2017לשנת התקופתי 

בחלק ד' בדוח  21) בתקנה 4לפרטים אודות תנאי התגמול ליצחק אפלויג ראו סעיף א( ) 5(

  ., הנכלל כאן על דרך ההפניה2017לשנת התקופתי 

   

                                                      

 כנושאי עוד נחשבים אינם לפידות ויאיר ילין דב, ולפיכך, החברה בשליטת חברה להיות לפידות ילין חדלה 2018 בדצמבר 5 ביום   10
 לדב התגמול תנאי אודות לפרטים. לעיל 7.1.3.1 שבסעיף בטבלה נכללים אינם כן ועל החברה שבשליטת בחברה בכירה משרה

 זה בתשקיף הנכלל, 2017 לשנת התקופתי לדוח' ד לחלק 21 בתקנה) 1(א סעיף ראו 2017 בשנת לפידות בילין לפידות ויאיר ילין
 .ההפניה דרך על

  ח"ש באלפי שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  תפקיד  שם  כ"סה
 היקף
  משרה

 החזקה שיעור
  מענק  שכר  התאגיד בהון

 תשלום
 מבוסס
  מניות

 דמי
  אחר  ניהול

  )1(פינקלשטיין איתן
 מתכות ל"מנכ

  פינקלשטיין
  1,350  -   1,350  -   -   -   -   מלאה

  )2(שמרון ניב
) לשעבר( ל"מנכ
  גמל

  938  -   -   -   130  808  -   מלאה

  936  -   -   -   437  499  -   מלאה  ILSB ל"מנכ  )3(לשם גיא

 מלאה  החברה ל"מנכ  )4(ארצי בן ליאור
0% )1.81% 

  )מלא בדילול
848   -   -   -   -  848  

  )5(אפלויג יצחק
 ר"יו

  הדירקטוריון
  מלאה

0.29% )0.26% 
  )מלא בדילול

844   -   -   -   -  844  
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להלן פירוט התגמולים (באלפי ש"ח) שניתנו לשלושת נושאי המשרה הבכירה של החברה שהינם  .7.1.3.2

כהונה בחברה עצמה, אם לא נמנו בטבלה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר אשר ניתנו בקשר עם 

 לעיל (הנתונים מוצגים במונחי עלות לחברה): 7.1.3.1בסעיף 

בחלק ד' בדוח  21) בתקנה 2לפרטים אודות תנאי התגמול ליוסי זיתוני ראו סעיף ב( ) 1(

 ., הנכלל כאן על דרך ההפניה2017לשנת התקופתי 

 7.1.3.1להלן פירוט התגמולים (באלפי ש"ח) שניתנו לבעלי עניין בחברה שאינם נמנים בסעיפים  .7.1.3.3

  :הלעיל בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטת 7.1.3.2-ו

התקופתי בחלק ד' בדוח  21) בתקנה 2(גראו סעיף  לאליהו חורילפרטים אודות התגמול  ) 1(

 ., הנכלל כאן על דרך ההפניה2017לשנת 

 גמול דירקטורים .7.2

גמול הדירקטורים המשולם לדירקטורים בחברה הינו בהתאם ל"סכום הקבוע" לעניין גמול שנתי וגמול להשתתפות 

 –בישיבה, כאמור בתוספת השניה והשלישית לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס 

תהא מעת לעת. לפרטים נוספים בדבר גמול , כפי שתתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי ש2000

, הנכלל 2017לחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  21לדירקטורים של החברה ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה 

   .כאן על דרך ההפניה

סך הגמול (כולל הוצאות נלוות) ששילמה החברה לדירקטורים מר אליהו חורי, מר יקותיאל גביש (דירקטור בלתי 

אלפי ש"ח ובתקופה בת תשעה  265 -בכ 2017וי) ולשני הדירקטורים החיצוניים בחברה (בלבד), הסתכם בשנת תל

  אלפי ש"ח. 199 -בכ 2018בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום 

  מדיניות תגמול .7.3

של , מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה 1999-לחוק החברות, תשנ"ט 267החברה אימצה, בהתאם לסעיף 

באוקטובר  26נושאי משרה בחברה. מדיניות התגמול של החברה אושרה על ידי האסיפה הכללית של החברה ביום 

, וזאת בהמשך לקבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה, 2016

 2016בספטמבר  19ומיוחדת של החברה מיום  ראו בהכללה על דרך ההפניה, דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית

  ).2016-01-125635(אסמכתא: 

   

  ח"ש באלפי שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  תפקיד  שם  כ"סה
 היקף
  משרה

 החזקה שיעור
  מענק  שכר  התאגיד בהון

 תשלום
 מבוסס
  מניות

 דמי
  אחר  ניהול

  מלאה  כספים ל"סמנכ  )1(זיתוני יוסי
0% )0.6% 

  )מלא בדילול
703   -   -   -   -  703 

  ח"ש באלפי שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  תפקיד  שם  כ"סה
 היקף
  משרה

 החזקה שיעור
  מענק  שכר  התאגיד בהון

 תשלום
 מבוסס
  מניות

 דמי
  אחר  ניהול

  )1(חורי אליהו
 בחברה דירקטור

  ובאטראו
 -  

4.15% )3.8% 
 89  -   -   -   -   89  )מלא בדילול
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 עסקאות עם בעל שליטה  .7.4

לפרטים אודות עסקאות עם בעלי השליטה בחברה ושלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, אשר התאגיד 

בתוקף במועד תשקיף מדף זה, ראו תקנה התקשר בהן במהלך השנתיים שקדמו לתאריך תשקיף מדף זה או שהן עדיין 

  .2017ולדוח התקופתי לשנת  2016לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  22

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה .7.5

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 

 3.3) החודשים שקדמו לו ראו סעיף 12מדף זה ולמועד שקדם לו בשניים עשר (בחברה, במועד הסמוך למועד תשקיף 

 .לתשקיף מדף זה
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  דוחות כספיים  -   8פרק 

 דוחות כספיים .8.1

לתקנות פרטי התשקיף, בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות  'ב6-ו 'ב60בהתאם להוראות תקנות 

ונכללו בחלק ג' לדוח התקופתי לשנת  2018במרס  28אשר נחתמו ביום , 2017בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 

דוח הרבעוני ונכללו בחלק ג' ל 2018 נובמברב 29אשר נחתמו ביום  2018 ספטמברב 30וכן הדוחות הכספיים ליום  2017

  .2018 ספטמברב 30ליום 

  הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה .8.2

לתקנות פרטי תשקיף, הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום  'ב6-ו 'ה60בהתאם להוראות תקנות 

, נכללים 2018שנת  של השלישי ולרבעון 2017תקנות הדוחות, לשנת ל ג' 38ותקנה  'ב9הכספים בחברה לפי תקנה 

והדוח הרבעוני ליום  2017בתשקיף זה בדרך של הפניה להצהרות כאמור כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי לשנת 

  , בהתאמה. 2018 בספטמבר 30

  מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר .8.3

  זה.פרק ל נספח א'מצורף כמאת רואי החשבון המבקרים של החברה מכתב הסכמה 

  דוח אירועים .8.4

דוח א לתקנות פרטי תשקיף) שאירעו לאחר מועד חתימת ה56להלן מובא דוח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 

  לעיל ועד מועד פרסום תשקיף מדף זה. 8.1כמפורט בסעיף  2018 ספטמברב 30הרבעוני ליום 
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  לידר החזקות והשקעות בע"מ
 30דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

  2018 בספטמבר

 1969-מבנה וצורה) התשכ"ט -ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף א לתקנות 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 

  "):תקנות פרטי תשקיף("

ועד למועד ) 2018בנובמבר  29(כפי שנחתמו ביום  2018 בספטמבר 30בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום 

   , למעט כמפורט להלן:רטי תשקיףא(ג) לתקנות פ56תשקיף מדף זה, לא חלו אירועים מהותיים כהגדרתם בתקנה 

 6 מיום החברה של מיידי דיווח ראו ההסכם בדבר לפרטים. לפידות בילין חדש מניות בעלי בהסכם התקשרות .1

 .ההפניה דרך על זה מדף בתשקיף הנכלל), 2018-01-112276: אסמכתא מספר( 2018 בדצמבר

 

 

          

יו"ר  ,יצחק אפלויג

  דירקטוריוןה

  יוסי זיתוני, סמנכ"ל כספים    ארצי, מנכ"לליאור בן   

      2019 ינוארב 27תאריך:     
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 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר –נספח א' 

  

  

  

   2019בינואר  27

  

  לכבוד

  לידר החזקות והשקעות בע"מ 

  א.ג.נ.,

  

  

  2019בינואר תשקיף מדף של לידר החזקות והשקעות בע"מ המיועד להתפרסם בחודש  הנדון:

שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים  הפנייה) בתשקיף המדף של בדרך להכללה (לרבות מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

  :להלן

 

לידר החזקות והשקעות בע"מ על הדוחות הכספיים המאוחדים של  2018במרס  28דוח רואה החשבון המבקר מיום  .1

 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2016-ו 2017בדצמבר  31ימים "החברה") ל -(להלן 

 .2017בדצמבר 

 

ג' לתקנות 9על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה  2018במרס  28דוח רואה החשבון המבקר מיום  .2

ולכל אחת משלוש השנים  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים  1970-ם), התש"לניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיי

 .2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

  

בספטמבר  30על מידע כספי תמציתי מאוחד ליום  2018בנובמבר  29דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  .3

 .ולתקופות של תשעת ושלושת החודשים שהסתיימו באותו תאריך 2018

 

על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה בהתאם  2018בנובמבר  29דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  .4

ולתקופות של  2018בספטמבר  30ליום  1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ד'38לתקנה 

  תשעת ושלושת החודשים שהסתיימו באותו תאריך.

  

  בברכה,

  

  קסלמן וקסלמן 

  רואי חשבון

PwC Israel  
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  פרטים נוספים - 9פרק 

  חוות דעת עורך דין .9.1

   החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

  

  

  

   2019 ינוארב 27תל אביב, 

  לכבוד
  לידר החזקות והשקעות בע"מ

   21הארבעה 
  תל אביב

  

  ג.א.נ.,

   תשקיף מדף של החברה–(להלן: "החברה")   לידר החזקות והשקעות בע"מהנדון:   

כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים בהתאם לבקשת החברה הרינו לחוות את דעתנו 

 . תשקיף המדףב

  אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.  

  

  בכבוד רב,

  יובל אדן, עו"ד     אופיר עפרוני, עו"ד   

  ושות' , שנהבגרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג
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 הקצאת ניירות ערך, בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, שלא בתמורה מלאה במזומנים .9.2

דבר כתבי בשנתיים שקדמו לתשקיף לא התבצעה כל הקצאה של ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים. לפרטים ב

 לעיל. 3.5אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, ראו סעיף 

  עיון במסמכים .9.3

העתק מתשקיף מדף זה, ומכל דוח, חוות דעת או אישור הכלולים או הנזכרים בו וכן ממסמכי ההתאגדות של החברה 

לחוק ניירות ערך, מפורסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות  36וכל דוח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיף 

ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilערך שכתובתו 

www.maya.tase.co.il .ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש  
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  חתימות - 10 פרק

  

      החברה

      לידר החזקות והשקעות בע"מ

      הדירקטורים

      יצחק אפלויג

      אליהו חורי

      יקותיאל גביש

      אביבית פלג

      צבי ברומברג
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