חברת פלסטופיל הזורע בע"מ
("החברה")

תשקיף מדף
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -מניות ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,אגרות חוב
הניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,כתבי
אופציה הניתנים למימוש למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב רגילות של החברה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ובהתאם
לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך כפי שיהיו באותה העת ,ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלבנטי
("ניירות הערך") .בנוסף ,החברה תוכל להציע ניירות ערך לציבור תוך כדי המסחר בבורסה מנגנון ( .)ATMהצעת ניירות
הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 32א לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח"( 8691-חוק ניירות ערך"),
באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב
היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה"),
כפי שיהיו באותה עת.
פעילותה של החברה כרוכה בגורמי סיכון אשר עשויה להיות להם השפעה גדולה על תוצאותיה הכספיות של החברה,
ביניהם :אי עמידה ביחסים הפיננסיים כלפי בנקים בישראל .לפרטים בדבר גורמי הסיכון של החברה ראו סעיף  6.89לפרק
א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  ,3081כהגדרתו בפרק  8להלן ,הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 5ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .8690 -
בחודש פברואר  ,3082אישר דירקטוריון החברה את אימוץ כל ההקלות הרלבנטיות לחברה .עוד החליט דירקטוריון החברה
בחודש מאי  3089שעל אף עמידת החברה בהגדרת תאגיד קטן פטור כאמור ,שלא לאמץ את ההקלה המוקנית לתאגיד קטן
בדבר מעבר למתכונת דיווח חצי שנתית ולהמשיך ולדווח לפי מתכונת דיווח רבעונית.
החל מיום  6ביולי  3081הועברו ניירות הערך של החברה לרשימת השימור של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ .על פי
תקנון הבורסה ,ניירות הערך שהועברו לרשימת השימור ואשר לא יתקיימו לגביהם התנאים לחידוש המסחר ברשימה
הראשית ,תוך  21חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית ,ימחקו מהרישום למסחר בבורסה ,וזאת בלא
שיתקיים דיון נוסף לגביהם בדירקטוריון הבורסה בעניין המחיקה .לפרטים ראו סעיף  2.5לתשקיף זה.
עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר
האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו.www.maya.tase.co.il :
תאריך התשקיף 03 :במאי 1329
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פרק  :0מבוא
בתשקיף זה להלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:
 חברת פלסטופיל הזורע בע"מ."החברה"
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ."הבורסה"
"הדוח התקופתי לשנת  -הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,8102ודוח משלים לו ,שפורסמו
ביום  01במרץ ( 8102מס' אסמכתא )8102-10-180220 :וביום  82במאי
"8102
( 8102מס' אסמכתא ,)8102-10-107148 :בהתאמה.
 החברה והחברות המוחזקות שלה."הקבוצה"
 מועד פרסום התשקיף או מועד סמוך למועד פרסום התשקיף."מועד התשקיף"
 חוק החברות ,התשנ"ט.0222-"חוק החברות"
 חוק ניירות ערך ,התשכ"ח.0242-"חוק ניירות ערך"
"תקנות דוחות
תקופתיים ומיידיים"

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.0211-

 1.1כללי
חברת פלסטופיל הזורע בע"מ הינה חברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
 1.1היתרים ואישורים
1.1.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין לפרסום תשקיף
מדף זה ("התשקיף") .תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף 12א(א) לחוק ניירות ערך
והצעת ניירות הערך על פיו תיעשה על פי דוחות הצעת המדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים
לאותה הצעה.
אין בהיתרה 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 המוצעים.

1.1.1

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרשום בה למסחר מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב רגילות של החברה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים אשר יוצעו
בדוחות הצעת מדף וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך
כפי שיהיו באותה העת ,ניתן יהיה להנפיקו מכוח התשקיף במועד הרלבנטי והכל לרבות בדרך של
הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה כפי שתהיינה מעת לעת ("ניירות הערך
המוצעים") .בנוסף תוכל החברה להציע ניירות ערך על פי דוח הצעת מדף תוך כדי מסחר בבורסה
(מנגנון "( )ATMהאישור העקרוני").
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף זה או למהימנותם
או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים על-פי
תשקיף זה או על המחיר שבו הם יוצעו בדוח הצעת מדף.

א1-
מתן אישור עקרוני זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר ,והרישום למסחר
של ניירות הערך האמורים יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות הערך
האמורים למסחר על פי דוח הצעת מדף.
אין במתן אישור עקרוני זה משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי
דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות
תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על-פי דוח הצעת
המדף.
 1.2הון מניות ,קרנות ועודפים
1.2.1

1.2.1

הון המניות הרשום והמונפק של החברה (בכמות מניות) למועד התשקיף:
סוג המניות

הון מניות רשום

מניות רגילות בנות
 1ש"ח ע.נ .כ"א

111,111,111

1

הון מניות מונפק
ונפרע
12,112,232

ההון של החברה ליום  21בדצמבר  ,1112על-פי הדוח התקופתי לשנת  ,1112הינו כדלקמן (באלפי
ש"ח):
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון בגין פעולות בין התאגיד לבעל שליטה בו
קרן הון בגין הפרשי תרגום
קרן הון בגין מדידות מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
עודפים
סה"כ

1

באלפי ש"ח
12,112
17,132
9,129
()1,327
73
22,221
22,228

ביום  1במאי  1119אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הגדלת הון המניות הרשום של החברה לסך של 111
מיליון ש"ח המחולקים ל 111 -מיליון מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ואת תיקון תקנון החברה בהתאם .לפרטים ראו דוח
מיידי מיום  1במאי ( 1119מס' אסמכתא )1119-11-123921 :הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

ב1-

פרק  :2הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו לציבור מניות רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות
להמרה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה ,מעת
לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של
אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות
להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים וכן כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ובהתאם
לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך כפי שיהיו באותה העת ,והכל לרבות בדרך של הרחבת
סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה כפי שתהיינה מעת לעת (להלן ,ביחד" :ניירות הערך").
בנוסף ,החברה תוכל להציע את ניירות הערך תוך כדי מסחר בבורסה (מנגנון .(ATM

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 32א לחוק ניירות ערך,
באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות
פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון
והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה העת.

ג1-

פרק  :3הון החברה
 .1.1נתונים על הון החברה
 .1.1.1לפרטים אודות הון המניות הרשום והמונפק של החברה למועד פרסום התשקיף ,ראו סעיף 1.1
לתשקיף.
 .1.1.3בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף ,לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה ובהון המניות
המונפק והנפרע של החברה.
 .1.3החזקות בעלי עניין בניירות ערך של החברה
לפרטים בדבר ניירות הערך של החברה המוחזקים ,למיטב ידיעת החברה ,על ידי בעלי העניין ונושאי משרה
בכירה בחברה ,בתאריך סמוך למועד התשקיף ובתאריך שקדם בשניים עשר ( )13חודשים לתאריך האמור
ראו דיווחים מיידיים מיום  7בינואר ( 3112מס' אסמכתא )2019-01-002239 :ומיום  3בינואר ( 3112מס'
אסמכתא ,)2018-01-000891 :בהתאמה ,הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .1.1בעלי השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה ,למועד התשקיף בעל השליטה בחברה הינו קיבוץ הזורע אגודה שיתופית חקלאית
בע"מ באמצעות ,און הזורע – אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ונאות הזורע ניהול אומנויות ותחביבים
שותפות מוגבלת ,המחזיק בכ 76.63%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.
 .1.3מחירי המניות הרגילות הרשומות למסחר
להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך (באגורות) של מניות החברה החל מיום  1בינואר  3116ועד סמוך למועד
התשקיף (בערכים נומינליים):1
תקופה
1.1.3112-36.5.3112
1.1.3112-11.13.3112
1.1.3117-11.13.3117

שער
608.1
748.8
642.9

שער גבוה
תאריך
07/05/2019
18/07/2018
16/03/2017

שער
471
473.7
488.2

שער נמוך
תאריך
3201303112
08/07/2018
03/09/2017

 .1.5העברת מניות החברה למסחר ברשימת השימור
החל מיום  2ביולי  3112הועברו ניירות הערך של החברה לרשימת השימור של הבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ בגין אי עמידה בדרישה לשיעור מזערי של החזקות ציבור בהתאם לתקנון הבורסה .על פי תקנון
הבורסה ,ניירות הערך שהועברו לרשימת השימור ואשר לא יתקיימו לגביהם התנאים לחידוש המסחר
ברשימה הראשית ,תוך  32חודשים מהמועד בו חדלו להיסחר ברשימה הראשית ,ימחקו מהרישום למסחר
בבורסה ,וזאת בלא שיתקיים דיון נוסף לגביהם בדירקטוריון הבורסה בעניין המחיקה.

1

הנתונים לקוחים מאתר הבורסה ,שכתובתו  http://www.tase.co.il/והינם בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה ,פיצול,
איחוד הון או הצעה בדרך של זכויות ,ככל שבוצעו כאלה בחברה.

ד1-

פרק  :4הזכויות הנלוות למניות החברה
 1.1לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה ראו נוסח תקנות ההתאגדות של החברה ("תקנון החברה" או
"התקנון") כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום  1במאי ( 1019מס' אסמכתא)2019-01-037986 :
שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1

 1.1הוראות נוספות מתקנון החברה
להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה ,המפורטים בתקנה (12ד) לתקנות פרטי
תשקיף ,ככל ונקבעו הסדרים כאמור.
1.1.1

העברת סמכויות בין האורגנים (סעיף  00לחוק החברות)
בתקנה  01.10לתקנון נקבע כי האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון לעניין
מסוים או לפרק זמן מסוים.
בתקנה  110לתקנון נקבע כי דירקטוריון החברה רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי
יועברו לסמכותו ,והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

1.1.1

מינוי דירקטורים (סעיף  09לחוק החברות)
בנוסף למינוי דירקטורים על-ידי האסיפה הכללית השנתית ,נקבע בתקנה  101לתקנון כי
הדירקטוריון יהיה רשאי ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,בין אם לשם בין אם לשם
מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים נוספים ,ובלבד
שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי כאמור בתקנה  100לתקנון .דירקטורים שמונו
כאמור ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,יסיימו את כהונתם בתום האסיפה השנתית שתתקיים
לאחר מינויים.

1.1.4

מניין חוקי ויושב ראש האסיפה (סעיף  11לחוק החברות)
בתקנה  12לתקנון נקבע כי באסיפה נדחית יתהווה מנין חוקי לפתיחת האסיפה ,בעת שיהיה/יהיו
נוכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח ,בעל/י מניות שלו/שלהם עשרה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה,
תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה הנדחית .לא נכח מנין חוקי ,כאמור ,באסיפה
הנדחית ,תבוטל האסיפה.
בתקנה  10לתקנון נקבע כי יושב ראש הדירקטוריון או ,בהעדרו ,סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם
מונה כזה) ישב בראש כל אסיפה כללית של החברה .באין יושב ראש דירקטוריון או סגן יושב ראש
דירקטוריון ,או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע
לתחילת האסיפה או אם סירבו לשמש כיושב ראש האסיפה ,רשאים הדירקטורים הנוכחים ,ברוב
קולות ביניהם ,לבחור ביושב ראש מבניהם ,ואם לא יעשו כן -יבחרו בעלי המניות 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.

1.1.1

קול נוסף ליו"ר הדירקטוריון (סעיף  100לחוק החברות)
בתקנה  149.1לתקנון נקבע כי בהצבעה בדירקטוריון לכל דירקטור יהיה קול אחד .החלטות
הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה ,מבלי להביא
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ביום  1במאי  1019אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הגדלת הון המניות הרשום של החברה לסך של 100
מיליון ש"ח המחולקים ל 100 -מיליון מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ואת תיקון תקנה  11לתקנון החברה בהתאם.
לפרטים ראו דוח מיידי מיום  1במאי ( 1019מס' אסמכתא )1019-01-040910 :הנכלל בזאת על דרך ההפניה.

ד1 -
בחשבון את קולות הנמנעים .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף .ליושב ראש הדירקטוריון.
בתקנה  149.1לתקנון החברה נקבע כי במקרה בו היו הקולות שקולים ,תיחשב הצעת ההחלטה
שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.
1.1.0

תקופת כהונה (סעיף  111לחוק החברות)
בתקנה  102לתקנון נקבע כי הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ,ומשך כהונתם ,למעט
הדירקטורים החיצוניים ,י היה עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי.
על אף האמור לעיל ,אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים
שנבחרו באסיפה השנתית הקודמת.

1.1.2

מיזוג (סעיף  411לחוק החברות)
בתקנה  104לתקנון נקבע כי הרוב הדרוש להחלטת האסיפה הכללית בדבר מיזוג הינו רוב רגיל.

תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף  1.1לעיל ,הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר
עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה .בכל מקרה של סתירה בין
הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך ,או בכל
תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות התקנון.

ה1-

פרק  :5תמורת ההנפקה

במועד תשקיף מדף זה ,החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות
פרסום תשקיף המדף .בהתאם להוראות תקנה  25א)א) לתקנות פרטי תשקיף הפרטים הקבועים בפרק ו'
לתקנות פרטי תשקיף בדבר השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על-פיו
יוצעו ניירות הערך.
לפיכך ,אם יוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת מדף ,תמורת ניירות הערך
שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על פי החלטות הנהלת החברה כפי שיהיו מעת לעת .אם
יקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה ,הוא יפורט בדוח הצעת המדף,
לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למועד השימוש בה בפועל.

ו1-

פרק  :6תיאור עסקי החברה
1.1

1.1

כללי
1.1.1

לתיאור עסקי החברה ,ראו פרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1018הנכלל בתשקיף זה על
דרך ההפניה.

1.1.1

לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת  1018ראו פרק ב' לדוח התקופתי לשנת 1018
הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

פרטים חברות בת של החברה וחברות קשורות
1.1.1

לתיאור כללי של עיקר עיסוקיהן של חברות הבת והחברות הקשורות המהותיות ,ראו בפרק א'
לדוח התקופתי של החברה לשנת  1018הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

1.1.1

לפרטים אודות הרווח (הפסד) של החברות הבת והחברות הקשורות המהותיות ,ואודות הכנסות
ריבית ,דיבידנד ודמי ניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל מחברות בת וחברות קשורות
מהותיות (באלפי ש"ח) ,ראו סעיף ( 1תקנה  )11לפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 1018
הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.

ז1-

פרק  :7ניהול החברה
 1.1דירקטוריון החברה
לפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד התשקיף ,ראו סעיף ( 9תקנה  )62לפרק
ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  6112הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 1.6נושאי משרה בכירה
לפרטים אודות נושאי משרה בכירה המכהנים בחברה במועד התשקיף ,ראו ראו סעיף ( 11תקנה  )62לפרק ד'
לדוח התקופתי של החברה לשנת  6112הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 1.7מורשי חתימה עצמאיים
למועד התשקיף אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.
 1.7הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה לענין מינוי דירקטורים ,כהונתם
ואופי מילוי תפקידם
לפרטים אודות הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של דירקטורים ,דרכי מינוים או
בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות
שניתן להעניק להן ,ראה תקנון ההתאגדות של החברה הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 1.7פרטים נוספים
משרדה הרשום של החברה:
עורכי הדין של ההנפקה:
רואי החשבון של החברה:

קיבוץ הזורע.
ש .פרידמן ושות' ,עורכי דין ,רחוב ויצמן  6תל-אביב.
 - BDOזיו האפט רואי חשבון ,דרך מנחם בגין  ,72-72תל אביב.

ח1-

פרק  :8בעלי עניין בחברה ונושאי משרה בכירה
 .1.1תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה
להלן נתונים בדבר תגמולים (לרבות פירוט עיקרי הסכמי ההעסקה הרלבנטיים) שניתנו בשנים  1017ו1011-
לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה בחברה או בתאגידים בשליטתה ,בקשר עם
כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה ולבעלי עניין בחברה:
 .1.1.1לשנה שנסתיימה ביום  11בדצמבר :1017
לפרטים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה לשנת  1017ראו תקנה 11
לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,1017המובא בתשקיף בדרך של הפניה.
 .1.1.1לשנה שנסתיימה ביום  11בדצמבר :1011
לפרטים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה לשנת  1011ראו תקנה 11
לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,1011המובא בתשקיף בדרך של הפניה.
 .1.1עסקאות עם בעלי שליטה
לפרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה ,בדבר עסקאות עם בעלי השליטה או שלבעלי השליטה היה עניין באישורן,
אשר החברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף או שעדיין בתוקף במועד התשקיף ,ראו ביאור
 17לדוחות הכספיים לשנת  1011וסעיף ( 5תקנה  )11לפרק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,1011הנכללים בתשקיף
זה בדרך של הפניה.

ט1-

פרק  - 9דוחות כספיים
 .1.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף המדף על דרך ההפניה
הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  11בדצמבר  1018ונתונים כספיים מתוך הדוחות
הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום  11בדצמבר  ,1018אשר פורסמו במסגרת
הדוח התקופתי לשנת .1018
 .1.1מכתבי הסכמת רואי החשבון המבקרים
לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בתשקיף מדף זה,
לרבות בדרך ההפניה ,של דוחות רואי החשבון המבקרים ודוחות הסקירה ,לפי העניין ,לכל אחד
מהדוחות המפורטים בסעיף  1.1לעיל.
מכתבי ההסכמה הנ"ל מצורפים כנספח א' לפרק זה.
 .1.1דוח אירועים
דוח אירועים בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  11בדצמבר
 ,1018קרי מיום  11במרץ  ,1011ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף ,מצורף להלן כנספח ב'
לפרק זה.

ט1-

נספח א'  -מכתבי ההסכמה של רואי החשבון המבקרים

חיפה 82 ,במאי 8219
לכבוד:
הדירקטוריון של חברת פלסטופיל הזורע בע"מ (להלן "החברה")

הנדון :תשקיף מדף של חברת פלסטופיל הזורע בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מאי 8219
(להלן" :תשקיף מדף ")

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים להלן
בתשקיף מדף שבנדון:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  11במרץ  9112על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 11בדצמבר  9112ו 9111 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  11בדצמבר .9112
 .9דוח רואה החשבון המבקר מיום  11במרץ  9112על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה
2ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1211-לימים  11בדצמבר  9112ו9111 -
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  11בדצמבר .9112

זיו האפט
רואי חשבון
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נספח ב'
 82במאי 8029

דוח אירועים
להלן גילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 33
בדצמבר  ,8132קרי מיום  31במרץ  ,8139ועד סמוך למועד פרסום תשקיף המדף:
.3

ביום  31במרץ  8139אישר דירקטוריון החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת) כ"עסקה
מזכה" בהתאם לתקנה  )8(3לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,תש"ס8111-
("תקנות ההקלות") את הסכמתו החד צדדית של בעל השליטה (קיבוץ הזורע ותאגידים קשורים
שלו) על דחייה של תשלומים להם הינו זכאי עבור אספקת השירותים הכלליים ,שירותי הניהול
ושכירות מקרקעין ,בשיעור של כ 33%-מכל תשלום חודשי או רבעוני (לפי העניין) בגין התקופה של
 38חודשים שתחילתה ביום  3בינואר  8139וסיומה ביום  33בדצמבר  , 8139ללא שינוי בסוג ,היקף,
איכות וטיב השירותים ובהיקף השטח המושכר לחברה ,לפי העניין ,שהקיבוץ התחייב להעמיד
לטובת החברה במסגרת ההסכמים כאמור ,וללא הפרשי ריבית או הצמדה .לפרטים נוספים ראו
דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  31במרץ ( 8139אסמכתא מספר .)8139-13-188110 :בשים לב
לאמור ,תשלומיה של החברה בשנת  8139יקטנו בסך כולל של כ 001 -אלפי ש"ח ,כמפורט להלן:
דמי ניהול -דחיה שנתית בסכום מצטבר של כ 05 -אלפי ש"ח ,שירותים כלליים -דחיה שנתית
בסכום מצטבר של כ 00 -אלפי ש"ח ,דמי שכירות -דחיה שנתית בסכום מצטבר של כ 301 -אלפי
ש"ח.

.8

ביום  3במאי  8139אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את הגדלת ההון הרשום
ותיקון תקנון החברה בהתאם .לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום  30באפריל ( 8139מס'
אסמכתא )8139-13-130381 :וכן דיווחי החברה מיום  3במאי ( 8139מס' אסמכתאות8139-13- :
 131921ו.)8139-13-131925 -

.3

ביום  89במאי  8139פרסמה החברה דוח משלים לדוח התקופתי לשנת ( 8132מס' אסמכתא8139- :
.)13-100158

איציק בן חנן,
מנכ"ל

איציק גולדנברג,
יו"ר דירקטוריון

פרק  :01פרטים נוספים
 01.01חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

תל-אביב 92 ,במאי 9.12
לכבוד
חברת פלסטופיל הזורע בע"מ
קיבוץ הזורע
א0ג0נ,0

הנדון :תשקיף מדף של חברת פלסטופיל הזורע בע"מ
בהתאם לבקשת חברת פלסטופיל הזורע בע"מ ("החברה") הריני לאשר כי הדירקטורים של
החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.
אנו נותנים הסכמתנו ,כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף של החברה.

בכבוד רב,

ארנון מיינפלד ,עורך דין

עמית זערור ,עורך דין

ש 0פרידמן ושות' ,עורכי  -דין

דורון שוופי
שרית מולכו*
איתמר ענבי
לילי דורון
אמיר כהן-דור
מיכאל ספרן
טל עינת-בן אריה
הדר טל
יפעת מינצר-קול
גיל חגי
גבריאל דיסני
נירה קורי
יניב קליינבלט
ארנון מיינפלד*
טרי אלמוזלינו-ארנון
עודד ריהן
ד"ר טל תירוש*
קרן פישר גוטרמן
יועד פרץ
אביבה זיגמונד
עמית זערור
מירב גלבוע
אפרת שוסטר
מיכל רוה (רו"ח)
עינת וינר
מרגלית אפלבאום (רו"ח)
הגר טלמור
מעוז רוט
מאיה שלומי
עפרי משכית
עמית ינון
רועי כהן
אסף עירוני
סיון לוי
טלי ביסמוט-כץ
לירון קורן
קרן וידברג
רועי הראל
ענת גמליאל דדון
יונתן פרידמן
אורן שרון
אליעד שולומוביץ'
איתמר שהם
מורן זוכוביצקי
שירן מזרחי וילבך
גיא סספורטס
וואסי אצ'נפה
יעל רצאבי
הדר בן-ציון
גיא לייכטר
מיכאל דוד גורל
אייל צנטנר
תום לזר
שלי אביצור
אבי ברק
טליה הרשקוביץ
טלי רוד
ליז קופמן
מצדה גולן
טל פרייליך
טל מאיר אייל
טל טורם בלכמן
מאי זוזל
ג'ניה דונסקוי
אורי ינובסקי-יועץ
דוד מלכוב-יועץ
* חבר/ה גם בלשכת עורכי-הדין
בניו -יורק

 01.01הוצאות בקשר לפרסום תשקיף המדף ,להצעת ניירות הערך והנפקתם
הסכום המשוער של כל ההוצאות הקשורות בפרסום תשקיף מדף זה הוא כ 9.. -אלפי ש"ח 0בנוסף,
במועד גיוס על פי דוח הצעת מדף ,אם וככל שיפורסם ,תהיינה לחברה הוצאות נוספות הקשורות
בהצעת ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף 0תוספת אגרה תשולם בעד ניירות ערך שיוצעו
על פי דוח הצעת מדף וזאת במועד פרסומו והכל בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך
(אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשס"ו09..2-
 01.09הערכות שווי הכלולות בתשקיף זה על דרך ההפניה
לפרטים אודות הערכת שווי מהותית מאוד אשר שימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות
הכספיים של החברה לשנת  ,9.12ראו הערכת שווי הוגן ואומדן אורכי חיים כוללים בהתאם
לתקינה החשבונאית הבינלאומית  IFRSלציוד תעשייה וייצור ליום  11בדצמבר  9.12אשר צורפה
לדוח התקופתי לשנת  ,9.12הכלולה בדוח זה על דרך ההפניה0
בשים לב לאמור בתקנה 29א(ג) לתקנות פרטי תשקיף ,במהלך התקופה שממועד הערכות השווי
הנ"ל ועד למועד התשקיף לא חלו שינויים מהותיים העשויים לשנות את מסקנות הערכות השווי
כאמור0
הסכמה להכללת הערכות השווי בתשקיף מצ"ב כנספח א' לפרק זה0
 01.01עיון במסמכים
העתקים מתשקיף זה ,מהדוחות ,מהאישורים ומחוות הדעת המוזכרות בתשקיף זה ,עומדים לעיון
במשרדי החברה בקיבוץ הזורע ,בשעות העבודה הרגילות 0כמו כן ,ניתן לעיין בתשקיף מדף זה
ובדוחות שפרסמה החברה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (מגנ"א) בכתובת
 www.magna.isa.gov.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו
0www.maya.tase.co.il
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נספח א'  -הסכמה להכללה בתשקיף של הערכת השווי
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א .ז ג ו ל
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HAIFA
19 Ben Gurion Ave.
PO Box 9010, Haifa 31090
TEL. +972-4-853-2171
FAX. +972-4-852-7802

שד' בן גוריון 91
ת.ד 1999 .מיקוד 09919
טל 90-1702959 :
פקס90-1725192:

תל אביב

TEL-AVIV
54 Zahal St.
Tel: +972-3-544-1784

רח' צה"ל 70
טל90-7009510 :
e-mail: info@azghoul.co.il

 21במאי 2991
לכבוד,
חברת פלסטופיל הזורע בע"מ
קיבוץ הזורע

הנדון :הסכמה והרשאה לצירוף חוות דעת לתשקיף מדף
נכבדי,
לבקשתכם ,הרינו לאשר כי הננו מסכימים לצירופה של הערכת שווי הוגן ציוד ייצור תכולה ורכוש
("הערכת השווי") ,לרבות עדכון להערכת השווי כאמור ,ליום  09בדצמבר ( 2991כפי שנחתמה
ביום  20במאי .)2991
הערכת השווי נערכה וצורפה לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  09בדצמבר ,2991
אשר פורסמו ביום  95במרץ ( 2991מס' אסמכתא .)2991-99-929110 :העדכון להערכת השווי
פורסם במסגרת דוח משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת  2991מיום  21במאי ( 2991מס'
אסמכתא.)2991-99-907542 :
הערכותינו על דרך ההפניה בתשקיף מדף של חברת פלסטופיל הזורע בע"מ ,העתיד להתפרסם
במהלך הרבעון השני של שנת  2991וכן בכל תיקון ,השלמה או תוספת לתשקיף המדף הנ"ל
ובדוחות הצעת מדף על פי התשקיף הנ"ל ,לרבות הכללה בדרך של הפניה.
הסכמתנו ,כאמור ,תחול גם בקשר עם כל עדכון ו/או תוספת ו/או תיקון לחוות הדעת הנ"ל.

בברכה,
א .זגול
א .זגול סיקור ( )2999בע"מ
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