
 

 
 )"החברה"(

 תשקיף מדף
 

ל כ קובנרך ע ש"ח 1בנות  מניות רגילות -ובכללם  ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, החברה תוכל להנפיק סוגי זה מכוח תשקיף מדף
כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות של , איגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, שאינן ניתנות להמרה גרות חוביא ,של החברה חתא

להמרה כתבי אופציה הניתנים למימוש לאיגרות חוב של החברה הניתנות של החברה, גרות חוב יכתבי אופציה הניתנים למימוש לאהחברה, 
כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף המדף במועד הרלוונטי מסחריים, וכן וניירות ערך  למניות של החברה

   ."(ניירות ערך)"

, באמצעות דוחות הצעת מדף 1968-א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח23מדף, תיעשה בהתאם להוראות סעיף הפי תשקיף -עלהצעת ניירות ערך 
הרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין פרטי ותנאי ניירות הערך וות שבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרב

 , כפי שיהיו באותה עת. "(הבורסהאביב בע"מ )"-לניירות ערך בתל ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה

תחרות חריפה בתחומי הפעילות, התפתחויות רגולטוריות  :הם על עסקיה ה גדולההשפעשהחברה מעריכה כי הנם בעלי גורמי הסיכון 
 22סעיף  ורא ,החברה האמורים וגורמי סיכון נוספים בעלי השפעה על פעילותלפירוט והרחבה בדבר גורמי הסיכון ואבטחת מידע וסייבר. 

(, 2019-01-024426 מספר )אסמכתא 2019 ץבמר 25 ביום פורסםכפי ש, 2018ת לשנ החברה של התקופתי בדוח התאגיד עסקי לפרק תיאור
 (."הדוח התקופתינכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה )"מובא בו האשר המידע 

לדוח  4.1 ףסעי ה, רא( של החברהז'-ו' ו 'הי הנאמנות של אגרות החוב )סדרות בהתאם לשטר דיבידנדמגבלות על חלוקת  לפרטים בדבר
 29פורסם ביום ש כפי)מתוקן(  2019 ביוני 30 ליום הרבעוני של החברה דוחב' בכפרק  נכללאשר על מצב ענייני החברה, הדירקטוריון 

  .(2019-01-090571 )אסמכתא מספר 2019 באוגוסט

  .בע"מ מידרוגידי -עלבאופק יציב ( A3.il)( של החברה, מדורגות בדירוג ז'-ו' ו 'האיגרות החוב )סדרות 

 מהון, (מלא דילול בהנחת 16.4%-)כ)בעקיפין(  16.94%-כבמחזיקה  ,של החברה החברה האם"( כחול רבוע)"אלון רבוע כחול ישראל בע"מ 
כמו כן,  ,ת כוח בבאר טוביהנשל תח, הקמה, בניה והפעלה, לתכנון פרויקט היוזמתבאר טוביה בע"מ,  מ.פי.אאי של והנפרע המונפק המניות

עילות פו בחברה הפועלת בתחום מתחמי תדלוק ומסחרפאסיבית ( בעקיפין) ה, החזק(מוטי בן משה מרבחברה ) ,(בעקיפין) לבעל שליטה
בעלי השליטה בחברה להחברה  ןבי .פעילותה של החברה תחוםל חופפתשאינה בחו"ל בתחום אספקת חשמל וגז ללקוחות פרטיים ועסקיים, 

  .פעילותלתיחום  יםהסדר ולא נקבע
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 מבוא – 1פרק 

 כללי 1.1

פרסמה  2005בחודש יוני  .דיני מדינת ישראלעל פי כחברה פרטית  1988בשנת  בישראל התאגדההחברה 

אביב בע"מ -בתלהחברה תשקיף אשר לפיו הוצעו לראשונה לציבור ונרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך 

 1999-החברות, תשנ"ט בחוק והחברה הפכה לחברה ציבורית כמשמעה"( מניות של החברה, הבורסה)"

  ."(חוק החברות)"

 הגדרות 1.2

"( תהיה לקיצורים הבאים המשמעות תשקיף המדף" או "התשקיףוחות, בתשקיף מדף זה )"נלמען ה

  :הרשומה לצידם

 ;בע"מ (1988)דור אלון אנרגיה בישראל  - "החברה"

, חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ - "אחזקות אקסטרה"

 ;משה-בןמוטי המלאה של מר 

 ;החברה האם של החברה, אלון רבוע כחול ישראל בע"מ - "כחול רבוע"

 ;, חברה ציבורית בשליטת רבוע כחול"מבע"ן נדל כחול רבוע - ""ןנדל רבוע"

במרס  25פורסם ביום ש כפי, 2018 תהחברה לשנ של התקופתי דוחה - "התקופתי הדוח"

 (;2019-01-024426 )אסמכתא מספר 2019

פורסם ש כפי)מתוקן(  2019 ביוני 30 ליום החברה של הרבעוני הדוח - "השני הרבעון דוח"

 (;2019-01-090571 )אסמכתא מספר 2019 באוגוסט 29ביום 

 הכספיים הדוחות"

 "השנתיים

- 
 ;התקופתי בדוח הכלולים 2018 לשנת החברה של הכספיים הדוחות

 לרבעון הכספיים הדוחות"

 "השני

 בדוח הכלולים 2019ביוני  30 ליום החברה של הכספיים הדוחות -

 ;השני הרבעון

 ;1968-"חתשכ, ערך ניירות חוק - "ערך ניירות חוק"

והוצאות לדירקטור חיצוני(, תקנות החברות )כללים בדבר גמול  - "הגמול"תקנות 

 ;2000-תש"ס

 ;1970-"לתש(, ומיידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות תקנות - "הדוחות תקנות"

 ;2005-תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו - ""תקנות הצעת מדף

(, וצורה מבנה התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות תקנות - "תשקיף פרטי תקנות"

 ;1969-ט"תשכ
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 12 ביום החברה ידי על שפורסם כפי, החברה של ההתאגדות תקנון - "התקנון"

 .(2017-01-023286 מספר )אסמכתא 2017 במרץ

  היתרים ואישורים 1.3

פי -ערך עלהפי כל דין להצעת ניירות -קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על החברה

הצעת ניירות ערך  תשקיף.ה, להנפקתם ולפרסום "(תשקיף המדף" או "התשקיף)" זה מדף תשקיף

 והצעת מדף אשר יוגש ותתיעשה על פי דוח ,א)ו( לחוק ניירות ערך23כאמור בסעיף  ,מדףהבמסגרת תשקיף 

דוח יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה )" הםואשר בהצעת מדף, בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות 

 "(.הצעת מדף

משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  תשקיףה ם אתרשות ניירות ערך לפרסה של אין בהיתר

, ככל תשקיףהשיוצעו על פי ניירות הערך ם של ואין בו משום הבעת דעה על טיב ,מהימנותם או שלמותם

  .שיוצעו

איגרות חוב שאינן רגילות, מניות של לרישומם למסחר  המתייחסהבורסה נתנה את אישורה העקרוני 

איגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות של ניתנות להמרה, 

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאיגרות , כתבי אופציה הניתנים למימוש לאיגרות חוב של החברההחברה, 

, הכלולים בתשקיף מדף מסחריים ניירות ערך וכן של למניות של החברהלהמרה חוב של החברה הניתנות 

 . "(האישור העקרוניהצעת מדף )" ותזה, ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוח

, כאמור מדףהתשקיף הכלולים בניירות הערך למסחר של האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום 

 פי דוח הצעת מדף.-חר עלערך למסהלרישום ניירות הבורסה ורישומם למסחר כפוף לקבלת אישור 

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

הוראות תקנון הבורסה  נהחולתפי דוח הצעת מדף, -על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על מדף.

 .למסחר כאמור פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום-וההנחיות על

ואין בו  ,למהימנותם או לשלמותםאו אישור לפרטים המובאים בתשקיף, כ העקרוניבאישור אין לראות 

או על המחיר בו הם יוצעו  בתשקיףהכלולים ניירות הערך  ם שלאו על טיב משום הבעת דעה על החברה

 ., ככל שיוצעובדוח הצעת מדף

אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך הנ"ל למסחר על פי דו"ח 

הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף תחולנה הוראות תקנון 

 ."ח הצעת המדףדופי -פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הבקשה לרישום על-הבורסה וההנחיות על
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 חברההון ה 1.4

 :לתאריך התשקיףשל החברה הון המניות  1.4.1

הון מניות  סוג המניות
 רשום )בש"ח(

מונפק ונפרע מניות הון 
   )בש"ח ערך נקוב(

 בדילול מלאהון מניות 

מניות רגילות בנות 
ש"ח ערך נקוב  1.00

 כל אחת
60,000,000 16,494,8781 216,494,878 

 

  :)באלפי ש"ח( 2019 ביוני 30 ליוםשל החברה ההון העצמי הרכב  1.4.2

 מניות רגילותהון  26,638
 ופרמיהקרנות הון  447,903
 עודפים 431,007

 עלות מניות החברה ברכישה עצמית (11,588)
 זכויות שאינן מקנות שליטה  65,645

 סה"כ הון עצמי 959,605

 

 במחזור שחוב הגרות יא 1.5

לפרטים הנסחרות בבורסה. ( ז'-, ו' וה')סדרות גרות חוב ישל אסדרות שלוש לחברה  ,תשקיףהלמועד  נכון

 ב15ביאור  ושבמחזור, רא( ו'-ו, )סדרות ה' חובהגרות יאודות אדוחות ה( לתקנות 13)ב()10לפי תקנה 

 2018בדצמבר  31לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  4סעיף ו, השנתיים לדוחות הכספיים

אודות איגרות החוב )סדרות  לתקנות הדוחות (13)ב()10תקנה לפרטים לפי  .לדוח התקופתי 'הכלול כפרק ב

לדוח  4סעיף ו ,2019ביוני  30יום להחברה של  לדוחות הכספיים ג5-ב ו5ביאור ראו ( שבמחזור ז'-, ו' וה'

 . 2019 השנין לדוח הרבעו' בכפרק הכלול , 2019ביוני  30יום לעל מצב ענייני החברה דירקטוריון ה

הנאמנות  יבכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר תמדועהחברה  , למיטב ידיעת החברה,למועד התשקיף
  .(ז'-ו' ו, ה'של אגרות החוב )סדרות 

 

 

 

 

                                            

 החברה. על ידימניות רדומות המוחזקות  617,056מתוכן    1
 .לעיל 1 הערת שוליים ורא   2
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 ערךהניירות הצעת פרטי  – 2פרק 

 ניירות הצעת ,פרטי תשקיףא לתקנות 25תקנה  א)ו( לחוק ניירות ערך ולהוראות23סעיף  להוראות בהתאם

בתשקיף בדבר הצעת ניירות  הפרטים שיש לכלול. מדף הצעת דוחות באמצעות תיעשה תשקיףה פי על ערךה

ערך היוצעו ניירות  הםעל פישמדף ההצעת  ותערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי תשקיף, יובאו במסגרת דוח

 ,הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות, הצעה לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשרו, כאמור לציבור

 הבורסה והנחיות לתקנון ובהתאם דין כל להוראות בהתאם –הכל , ואופן הצעתן המוצעות היחידות הרכב

הצעת בהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח כן , ועת באותה שיהיו כפי, ולעמדות סגל רשות ניירות ערך

 . כאמורהמדף 
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 הון החברה והמחזיקים בו – 3פרק 

 תשקיףהשלוש השנים שקדמו לתאריך של החברה והשינויים שחלו בו בוהמונפק הון המניות הרשום  3.1

 60,000,000-מחולק לש"ח  60,000,000הינו  ,תשקיףההמניות הרשום של החברה בתאריך הון  3.1.1

. בשלוש השנים שקדמו לתאריך חתאל כ ש"ח ערך נקוב 1בנות מניות רגילות, רשומות על שם, 

  בהונה הרשום של החברה. יםשינוי ולא חל ,תשקיףה

 .עילל 1.4.1ראו סעיף  ,לפרטים בדבר הון המניות המונפק והנפרע של החברה 3.1.2

המונפק המניות הון ב לא חלו שינויים ,תשקיףהשקדמו למועד פרסום שלוש השנים במהלך  3.1.3

  .והנפרע של החברה

  החברהשל  ניירות ערךבחזקות בעלי עניין ה 3.2

 . לןלה 8.3עיף ס הרא

 השליטה בחברה  3.3

 מהון המניות המונפק 69.93% -מחזיקה ב, הבעלת השליטה בחברה הינה רבוע כחולתשקיף, הנכון למועד 

 בן משה, אשר מוטיבעל השליטה ברבוע כחול הינו מר . למיטב ידיעת החברה ומזכויות ההצבעה בחברה

מחזיק בכל הון המניות של רבוע כחול באמצעות אקסטרה אחזקות, שהינה חברה הנמצאת בבעלותו 

 ובשליטתו המלאה.

ברבוע כחול ת ובעלרכישה של מלוא השליטה וה, 1אחזקות אקסטרההשלימה  2016בספטמבר  11ביום 

ומידי הציבור, ( ברבוע כחול )שהייתה עד לאותו מועד בעלת השליטה אלון חברת הדלק לישראל בע"ממידי 

 היחידההמניות  תבעלהנה אקסטרה  ,מהמועד האמור ונכון למועד התשקיף ,ובהתאם במסגרת הסדר חוב,

 .רבוע כחול של

 

                                            

 אקסטרה אחזקות בע"מ. ח.א.א –בשמה הקודם   1
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 הזכויות הנלוות למניות החברה – 4פרק 

 כללי 4.1

על דרך  כאןתקנון, שתוכנו מובא הראו  ,לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה

 הפניה.ה

 הסדרים שנקבעו בתקנון החברה  4.2

כמפורט   בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות להלן יפורטו הסדרים שנקבעו בתקנון

מובהר כי תיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים . פרטי תשקיף )ד( לתקנות26בתקנה 

בסעיף זה הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים, והוא אינו 

 :מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון

בהחלטה שהתקבלה באסיפה  נהתקנואת החברה רשאית לשנות  – שינוי תקנון 4.2.1

  .הכללית ברוב רגיל

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה  4.2.2

מהוראותיו, אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי 

 .התקנון הוראות התקנון. דין החלטה שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה לשינוי

 שינוי זכויות של סוג מניות 4.2.3

בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, רשאית החברה,  .4.2.3.1

בהחלטה שהתקבלה באסיפה כללית, ברוב רגיל, מלבד אם תנאי 

ההוצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת, לבטל, להמיר, 

זכויותיו להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את 

של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל 

בעלי המניות מאותו סוג, או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של 

בעלי המניות מאותו סוג, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי 

ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה, כפי שהותנה בתנאי ההוצאה 

 .של אותו סוג

, שהונפקו, או לבעלים של סוג מניותמוקנות לבעלי המניות, הזכויות ה .4.2.3.2

בין בזכויות רגילות ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, 

ידי -לא ייחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר על

יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות, מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה 

ה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא ייחשבו כאילו להן ובין בדרג

ידי שינוי הזכויות -הומרו, צומצמו, נפגעו או שונו באופן אחר, על



 2-ד

 

 

הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל אלא אם כן הותנה, 

 במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות. 

 העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון 4.2.4

ון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות נבצר מן הדירקטורי .4.2.4.1

מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, רשאית האסיפה 

הכללית להפעילה במקומו, כל עוד נבצר ממנו הדבר ובלבד שהאסיפה 

הכללית קבעה כי אכן נבצר מן הדירקטוריון לעשות כך וכי הפעלת 

 .הסמכות חיונית כאמור

 הכללי למנהל להורות רשאי רקטוריוןהדי, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .4.2.4.2

 רשאי ההוראה את הכללי המנהל קיים לא. מסוים יןילענ לפעול כיצד

 .במקומו ההוראה לביצוע הנדרשת הסמכות את להפעיל הדירקטוריון

נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון  .4.2.4.3

 .להפעילן במקומו

הדירקטוריון להאציל בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי  .4.2.4.4

מנהל הכללי, לנושא ל, הדירקטוריון"ר יומסמכויותיו, כולן או חלקן, ל

משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדירקטוריון יכול 

 .ין מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כלליתישתהיה לענ

  ותקופת כהונתם מינוי דירקטורים 4.2.5

הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית, ומשך כהונתם, למעט  .4.2.5.1

הראשונה הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית, 

ואולם האסיפה השנתית רשאית שתתקיים לאחר מועד המינוי. 

לקבוע, כי משך כהונתם של הדירקטורים, כולם או חלקם, יהיה 

יפה השנתית לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך מעבר לתום האס

 .השלישית שלאחר זו שבה מונו

באסיפה השנתית שנועדה, בין היתר, למינוי על אף האמור לעיל, אם  .4.2.5.2

ימשיכו , לא מונו דירקטורים "(ממנה אסיפה" -)להלן  םדירקטורי

. המכהנים עובר למועד האסיפה הממנהבכהונתם הדירקטורים 

 .שובדירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות 

 ייבחר לא, השנתית האסיפה למועד עד כדירקטור שכיהן למי פרט .4.2.5.3

 על הדירקטוריון המליץ כן אם אלא, השנתית באסיפה דירקטור

 לא, למשרד הגיש, להציעו המבקש בחברה מניות בעל אם או, בחירתו

 מסמך, האסיפה בדבר ההודעה פרסום מיום ימים עשרה מתום יאוחר

מודיע על כוונת אותו בעל מניות ה, המניות בעל ידי על חתום בכתב

להציע מועמד זה לבחירה למשרת דירקטור, כשלמסמך זה מצורפת 

 .הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור
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 אוהאסיפה הכללית בהחלטה ברוב רגיל, באסיפה מיוחדת,  .4.2.5.4

הדירקטוריון, רשאים למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, 

י משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור בין אם לשם מילו

דירקטור או דירקטורים נוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא 

)שהינו  לתקנון החברה 103יעלה על המספר המירבי כאמור בתקנה 

 למעט, כאמור, שמונו ריםדירקטו .(דירקטורים 13-ל 3בין 

 הממנה האסיפה בתום כהונתם את יסיימו, החיצוניים הדירקטורים

 .שוב להתמנות ויוכלו, מינויים לאחר לראשונה שתתקיים

 של כהונתו כי לקבוע רשאים הדירקטוריון או הכללית האסיפה .4.2.5.5

 ממועד יותר מאוחר במועד תחל, יןיהענ לפי, ידם על שמונה דירקטור

 .למינויו ההחלטה

 באסיפה, רגיל ברוב בהחלטה, עת בכל רשאית הכללית האסיפה .4.2.5.6

, כהונתו תקופת תום לפני, דירקטור כל ממשרתו להעביר, מיוחדת

 בפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות לדירקטור שתינתן ובלבד

 חיצוני דירקטור להעביר רשאית הכללית האסיפה. הכללית האסיפה

 .זה ןילעני החברות חוק להוראות בהתאם ממשרתו

דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב  .4.2.5.7

ראש הדירקטוריון או למשרד, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות 

תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה 

 .מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו

אם  שלה התמנה דירקטור תפקע לפני תום התקופה ו שלכהונת .4.2.5.8

או אם לעיל,  4.2.5.6כאמור בסעיף הופסקה בידי האסיפה הכללית 

ת או אם התקיימה עילה לפקיע, לעיל 4.2.5.7בסעיף התפטר כאמור 

 .החברות חוקכהונתו על פי 

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה  – כללית באסיפה חוקי מניין 4.2.6

נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, 

, במצטבר המחזיקים מניות בעלי או, המחזיק מניות בעלבעצמם או על ידי שלוח, 

( מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד 50%אחוזים ) מחמישים למעלה

 .שנקבע לפתיחת האסיפה

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת  4.2.7

 76.2האסיפה, תתבטל האסיפה אם כונסה לבקשת בעלי מניות כאמור בתקנה 

ם, לאותו יום, , ובכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע ימילתקנון החברה

לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות, או 

למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי 

 .שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות
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 בעצמם נוכחים שיהיו בשעה, האסיפה לפתיחת חוקי מנין יתהווה נדחית באסיפה 4.2.8

 למעלה, במצטבר המחזיקים מניות בעלי או, המחזיק מניות בעל, שלוח ידי על או

 שנקבע המועד מן השעה מחצית תוך, ההצבעה מזכויות( 50%) אחוזים מחמישים

 תבוטל, הנדחית באסיפה, כאמור, חוקי מנין נכח לא. הנדחית האסיפה לתחילת

 .האסיפה

יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה כזה(  ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, סגן יושב 4.2.9

או בהעדרו, כל דירקטור או נושא משרה בחברה שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, 

 יושב סגן או דירקטוריון ראש יושב באין. החברה של כללית אסיפה כל בראש ישב

הם נוכח אחרי עבור חמש מ מי אין כלשהי באסיפה אם או, דירקטוריון ראש

עשרה דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב ראש 

האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש 

 –מביניהם או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם לא יעשו כן 

על ידי שלוח באחד הדירקטורים או יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או 

נושאי המשרה בחברה הנוכחים לשבת בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור 

נוכח או שהדירקטורים ונושאי המשרה כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו 

 .האסיפהבאחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש 

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול  – החברה וןבדירקטורי החלטות וקבלת הצבעה 4.2.10

אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים 

הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים. היו 

הקולות שקולים, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון 

 .ון לא יהיה קול נוסף או מכריעכנדחית. ליו"ר הדירקטורי

 החברההוראות תקנון  אובכפוף להוראות חוק החברות,  – רוב באסיפה הכללית 4.2.11

  .יתקבלו ברוב רגיל החלטות האסיפה הכלליתבדבר רוב אחר, 

מראש  הןהחברה רשאית  ,החברות חוק להוראות בכפוף – פטורהסמכה למתן  4.2.12

מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק לפטור מראש נושא משרה בה והן בדיעבד, 

 רשאית אינהאף האמור לעיל, החברה  על .עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

 בחלוקה הזהירות חובת הפרת עקב כלפיה מאחריותו דירקטור מראש לפטור

או  השליטה שלבעל עסקה או החלטה עם בקשר אוכהגדרתה בחוק החברות, 

 כתב מוענק שעבורו מזה אחר רהמש נושאלנושא משרה כלשהו בחברה )גם 

 .אישי עניין בה יש( הפטור

 דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים 4.2.13

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה לקבל החלטה על חלוקת 

דיבידנד ובכלל זאת לקבוע מועד קובע לעניין הזכאות לדיבידנד. הדירקטוריון 

דיבידנד, רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם, כולו או מקצתו,  המחליט על חלוקת

במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך 

 .אחרת, לפי שיקול דעתו



  1-ה

 

 ייעוד תמורת ההנפקה – 5פרק 

)ב( לתקנות הצעת מדף, הפרטים הקבועים בפרק ו' 4תשקיף ותקנה הא)א( לתקנות פרטי 25בהתאם לתקנה 

 .  זהשיפורסמו על פי תשקיף ככל  ,לתקנות פרטי התשקיף יפורטו בדוחות הצעת מדף
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 תיאור עסקי החברה – 6פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1

 נכלל בפרק זה על דרך ההפניה חברהעסקי ה פרטי תשקיף, תיאור לתקנות ב6 -( ו1)א44 ותלתקנ בהתאם

לדוח ' )עדכון לעסקי התאגיד( אוכן על דרך ההפניה לפרק לדוח התקופתי החברה(  עסקי לפרק א' )תיאור

 .השניהרבעון 

 שינויים, חידושים הבהרות ותוספות לדוח התקופתי 6.2

לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה שחלו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של 

א 56ראו דוח אירועים כהגדרתו בתקנה  ,(השני הרבעוןבדוח ' ב)אשר נכללו כפרק  2019ביוני  30ליום החברה 

  להלן. 9 בפרקמצורף אשר לתקנות פרטי תשקיף, 
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 של החברה המוחזקות חברות הפרטים אודות  6.3

  :, למועד התשקיףפרטי תשקיףלתקנות  48בהתאם לתקנה החברה להלן פרטים בדבר הון והחזקה של חברות הבת והחברות הקשורות של  6.3.1

 שם החברה
 )בת/קשורה(

מדינת 
 ההתאגדות

של שיעור החזקה 
מספר  החברה

הון מניות 
 מונפק
 ונפרע

ניירות ערך הניתנים למימוש 
לזכויות בהון או לזכות הצבעה 
בחברה המוחזקת המוחזקים 

 בידי התאגיד

שטרי הון   ,יתרת הלוואות
וערבויות שהעמידה 
החברה לכל חברה 

 מוחזקת

היקף ההשקעה בחברה 
 )באלפי ש"ח( 1המוחזקת

 בהצבעה בהון
ניירות ערך 
הניתנים 

 למימוש מיידי 

ניירות ערך 
שאינם ניתנים 
 למימוש מיידי

דור אלון 
טכנולוגיות גז 

 בע"מ
 119,186 75,959 - - 3,000,000 100 100 ישראל

אלון ניהול דור 
מתחמים 

 קמעונאים בע"מ
 164,431 139,250 - - 1,072 100 100 ישראל

אברך אלון 
 10,302 34,859 - - 100 50 50 ישראל ג'י.אס.בע"מ

דור אלון שמנים 
 6,211 - - - 200 100 100 ישראל בע"מ

אלון דלק ניהול 
ותפעול רשתות 

 ( בע"מ1999)
 12,086 14,446 - - 100 100 100 ישראל

קונספציה 
השקעות ונכסים 

 בע"מ
 100 100 ישראל

)מניה  200
 4 רגילה(

 )הנהלה(
- - - 10,557 

                                            

נטו בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה האם, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות  היקף ההשקעה בחברה המוחזקת כשהוא מחושב כסכום  1
 המאוחדים של התאגיד מידע כספי בגין החברה המוחזקת, לרבות מוניטין.
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 שם החברה
 )בת/קשורה(

מדינת 
 ההתאגדות

של שיעור החזקה 
מספר  החברה

הון מניות 
 מונפק
 ונפרע

ניירות ערך הניתנים למימוש 
לזכויות בהון או לזכות הצבעה 
בחברה המוחזקת המוחזקים 

 בידי התאגיד

שטרי הון   ,יתרת הלוואות
וערבויות שהעמידה 
החברה לכל חברה 

 מוחזקת

היקף ההשקעה בחברה 
 )באלפי ש"ח( 1המוחזקת

 בהצבעה בהון
ניירות ערך 
הניתנים 

 למימוש מיידי 

ניירות ערך 
שאינם ניתנים 
 למימוש מיידי

מרקורי תעופה 
 1,815 304 - - 625 31.25 31.25 ישראל )ישראל( בע"מ

דור אנרגיה 
( 2004אחזקות )

 בע"מ
 196,272 166,2522  - - 101 100 100 ישראל

דור אנרגיה 
( 2004מודיעין )

 3בע"מ
 31,833 - - - 500 50 50 ישראל

אלון  –נחשון 
 100 100 ישראל המסעדה בע"מ

)מניה  200
 רגילה(

)מנית  4 (1,553) 9,337 - -
 הנהלה(

)מניות  0
 יסוד(

 746 2,643 - - 100 100 100 ישראל מעלה צפת בע"מ

אלוני ים 
 151,671 293,464 - - 7,400 74 74 ישראל 4אחזקות בע"מ

                                            

( של דור %50אלון החזקות בע"מ, חברה מוחזקת ) –אלפי ש"ח, אשר העמידה החברה לחברת עין שמר  49,811אלפי ש"ח, וערבות בסך של  9,582הסכום האמור לעיל כולל הלוואה בסך של    2
 .( בע"מ2004אנרגיה אחזקות )

 .2027 באפריל 30זאת עד ליום , והחברה( בע"מ סוכם כי מלוא הזכויות מכוח תקנון החברה וחוק החברות יהיו בידי 2004ובין צד ג' המחזיק עמה במשותף בדור אנרגיה מודיעין ) החברהבין    3
 בדרך  כאן מובא בו המפורט המידע אשר התקופתי לדוח' א לפרק 8.2.3' ס ראה"מ בע אחזקות ים אלוני של והנפרע המונפק המניות מהון 24% החברה רכשה במסגרתה עסקה בדבר לפרטים  4

 .הפניה של
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 שם החברה
 )בת/קשורה(

מדינת 
 ההתאגדות

של שיעור החזקה 
מספר  החברה

הון מניות 
 מונפק
 ונפרע

ניירות ערך הניתנים למימוש 
לזכויות בהון או לזכות הצבעה 
בחברה המוחזקת המוחזקים 

 בידי התאגיד

שטרי הון   ,יתרת הלוואות
וערבויות שהעמידה 
החברה לכל חברה 

 מוחזקת

היקף ההשקעה בחברה 
 )באלפי ש"ח( 1המוחזקת

 בהצבעה בהון
ניירות ערך 
הניתנים 

 למימוש מיידי 

ניירות ערך 
שאינם ניתנים 
 למימוש מיידי

 50 50 ישראל דור העמק בע"מ

)מניה  66
 רגילה(

- - - 2,136 
)מנית  20

 הנהלה(

אלון  –קדרים 
 50 49 ישראל החזקות בע"מ

)מניה  49
 רגילה(

- - 5,280 (3,217) 
)מנית  3

 הנהלה(

אלון מרכזי 
אנרגיה שותפות 

 מוגבלת
 (6,009) 73,275 - - - 55 555 ישראל

 נכסים דור
 דלק ותחנות

 "מבע( 1992)
 887 60,830 - - 100,000 100 100 ישראל

דור חדש הובלות 
 (1995בע"מ )

 
 199 - - - 100 100 100 ישראל

דור אלון 
 פינאנסים בע"מ

 26 - - - 200 100 100 ישראל

                                            

 .השני רבעוןהפרק א' לדוח ב 4ו סעיף הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה באמצעות תאגידים בשליטתה את מלוא הזכויות בשותפות. לפרטים נוספים רא 2019ביולי  4ביום    5
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המניות המונפק או מכוח ההצבעה או  מהון 25% -תשקיף, למעלה מהמיטב ידיעת החברה, בסמוך למועד ללהלן פירוט בדבר שמות המחזיקים,  6.3.2

  , וכן השיעור האמור:החברה מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בת ובחברות קשורות של

 החברה המוחזקת המחזיק

 %() שיעור החזקה

בסמכות למנות  בהצבעה בהון
 דירקטורים

 50 50 50 אברך אלון ג'י.אס.בע"מ מ"יונה אברך בע

MERCURY AIR GROUP INC 66 68.75 68.75 מרקורי תעופה )ישראל( בע"מ 

 50 50 50 6( בע"מ2004דור אנרגיה מודיעין ) חיים גובליוב נהול והשקעות בע"מ

 25 26 26 אלוני ים אחזקות בע"מ קיבוץ גליל ים

  ועזבון המנוח אברהים זועביחאלד זועבי 
 )בכינוס נכסים(

 50 50 50 דור העמק בע"מ

 50 50 51 אלון החזקות בע"מ -קדרים  לעסקים בע"מ קפרו אחזקות אגש"ח

  

 

                                            

  .2027 באפריל 30, וזאת עד ליום החברהוחוק החברות יהיו בידי  תאגיד( בע"מ סוכם כי מלוא הזכויות מכוח תקנון ה2004ובין צד ג' המחזיק עמה במשותף בדור אנרגיה מודיעין ) החברהבין   6
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 :החברה של עיקרית מוחזקת חברה כל של עיסוקיה עיקר של כללי יאורת 6.3.3

של העיקריות של החברות המוחזקות  ןתיאור כללי של עיקר עיסוקיהוללפרטים 

  .על דרך ההפניה נכלל בפרק זהאשר  לדוח התקופתי 1.3ראו סעיף החברה 
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בדצמבר של כל אחת  31למועד התשקיף וליום של החברה קשורות חברות של חברות בת ו לפני הפרשה למס ואחריה(פרטים אודות רווחים )להלן  6.3.4

 באלפי ש"ח(: ) 2018 -ו 2017מהשנים 

 ריבית דמי ניהול דיבידנד רווח )הפסד( אחרי מס שם החברה

 למועד 31.12.17 31.12.18 30.6.19
 התשקיף

 למועד 31.12.17 31.12.18 30.6.19
 התשקיף

 למועד 31.12.17 31.12.18 30.6.19
 התשקיף

30.6.19 31.12.18 31.12.17 

דור אלון 
טכנולוגיות גז 

 בע"מ
11,191 21,291 16,991 - - - 10,000 188 125 250 250 914 606 1,164 1,109 

דור אלון ניהול 
מתחמים 

קימעונאיים 
 בע"מ

14,949 27,056 25,945 - - - - - - - - - - - 3,310 

דור אלון 
 - - - - 24 24 12 18 2,500 - - - 1,731 1,298 1,205 שמנים בע"מ

אברך אלון 
 - - - - - - - - 1,500 2,000 - - 1,422 404 203 ג'י.אס. בע"מ

אלון דלק ניהול 
 ותפעול רשתות

 ( בע"מ1999)
801 3,538 3,525 - - - - - - - - 555 388 1,040 1,428 

דור חדש 
( 1995הובלות )

 בע"מ
95 209 174 - - 300 - 5 3 6 6 - - - - 

דור נכסים 
ותחנות דלק 

 בע"מ 1992
119 947 9 - - - - 45 30 60 15 2,448 1,505 2,869 636 

דור אנרגיה 
אחזקות 

 ( בע"מ2004)
4,816 24,113 16,673 - - - - 585 380 760 1,017 2,111 1,932 3,387 3,081 

דור אנרגיה 
( 2004מודיעין )

 בע"מ
284 76 602 - - - 1,416 384 257 498 493 - - - - 

דור העמק 
 - - - - 21 18 9 15 - - - - 8 (56) (28) בע"מ



  8-ו

 

 

 ריבית דמי ניהול דיבידנד רווח )הפסד( אחרי מס שם החברה

 למועד 31.12.17 31.12.18 30.6.19
 התשקיף

 למועד 31.12.17 31.12.18 30.6.19
 התשקיף

 למועד 31.12.17 31.12.18 30.6.19
 התשקיף

30.6.19 31.12.18 31.12.17 

מעלה צפת 
 17 - - - - - - - - - - - 302 98 47 בע"מ

אלון  –נחשון 
המסעדה 

 בע"מ
216 399 575 - - - - - - - - 19 19 49 12 

אלון  –קדרים 
 4 - - - - - - - - - - - (39) (29) (19) החזקות בע"מ

אלוני הים 
 5,759 5,825 3,061 3,613 - - - - - - - - 4,270 56,723 58,983 אחזקות בע"מ

דור אלון 
 - - - - - - - - - 3,155 - - 3,000 200 (21) פיננסים בע"מ

קונספציה 
השקעות 

 בנכסים בע"מ
309 1,047 1,761 - - - - - - - - - - - - 

מרקורי תעופה 
 - - - - 88 94 - - 2,344 - 469 469 661 493 - )ישראל( בע"מ

אלון מרכזי 
אנרגיה 

שותפות 
 מוגבלת

(177) 101 (3,351) - - - - 276 174 348 180 - - - - 

אלון  –יזרעאל 
 - - - - - - - 12 - - - - - - - החזקות בע"מ
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 6.4

ב לתקנות פרטי תשקיף, דוח הדירקטוריון על מצב עסקי 6 -ו א)א(44 ותבהתאם לתקנ

דוח )נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לפרק ב'  2018בדצמבר  31החברה ליום 

 2019 ביוני 30דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ליום  דוח התקופתי.ל (הדירקטוריון

  .השנירבעון ' לדוח הבנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לפרק 

 9201ביוני  30דוח מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון ליום  6.5

תשקיף, דוח מצבת התחייבויות החברה על פי הב לתקנות פרטי 6 -ו 1א60ות בהתאם לתקנ

שפרסמה מיידי נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה לדיווח  2019ביוני  30מועדי הפירעון ליום 

 .(2019-01-071385 מספר )אסמכתא 2019 באוגוסט 19החברה ביום 
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 החברה ניהול  – 7פרק 

 ונושאי משרה בכירים דירקטוריון החברה 7.1

 חברי דירקטוריון החברה 7.1.1

 ,תקופתיים ומיידיים וחותד)א( לתקנות 26לפרטים בדבר חברי דירקטוריון החברה לפי תקנה 

 .לדוח התקופתי)פרטים נוספים על התאגיד( לפרק ד'  12ראו סעיף 

דירקטור המכהן כגד הורן, מר  דותוא, א לתקנות פרטי תשקיף45בהתאם לתקנה לפרטים 

 2019 אוגוסטב 18ראה דיווח מיידי של החברה מיום  ,2019באוגוסט  18החל מיום  בחברה

 .של הפניהבדרך  מובא כאן והמידע המפורט באשר  ,(2019-01-085810)אסמכתא מספר 

 נושאי משרה בכירה 7.1.2

 תקופתיים וחותא לתקנות ד26לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בחברה לפי תקנה 

בדרך של המידע המפורט בו מובא כאן  אשרדוח התקופתי, ללפרק ד'  13ראו סעיף , ומיידיים

  הפניה.

"ל כמנכ, המכהן זאב עמיתמר  אודות, א לתקנות פרטי תשקיף45לתקנה  בהתאםלפרטים 

 2019במאי  27של החברה מיום )משלים(  מיידי, ראה דיווח 2019 מאיב 28החל מיום  החברה

 אשר המידע המפורט בו מובא כאן בדרך של הפניה. ,(051124-01-2019)אסמכתא מספר 

אודות מר יאיר תמיר, המכהן כמשנה  ,א לתקנות פרטי תשקיף45בהתאם לתקנה לפרטים 

, ראה דיווח מיידי של החברה 2019במרץ  25למנכ"ל וכסמנכ"ל הכספים של החברה החל מיום 

בדרך ( אשר המידע המפורט בו מובא כאן 2019-01-025837)אסמכתא מספר  2019במרץ  25מיום 

 .של הפניה

חברה בל מנהמר אריק כהן, דבר בא לתקנות פרטי תשקיף, 45בהתאם לתקנה להלן יובאו פרטים 

 :2019באוגוסט  18יום מ החל מכהן כנושא משרה בכירה בחברההבת, 

 חברה בתב מנהלאריק כהן,  שם: 
 032009607 מספר ת.ז.:

 22.11.1974 תאריך לידה:
תפקיד בחברה, בחברה בת, בחברה 

 am:pm רשתמנהל  קשורה או בבעל עניין בחברה:

 לא האם בעל ענין בחברה:
האם הינו בן משפחה של נושא משרה 

 לא בכירה אחר או של בעל ענין בחברה:

 מרכז הבינתחומי הרצליהה ,התמחות בניהול ומנהיגות בממשל,   BA השכלה: 

 (2015 שנת)החל מ am:pmרשת  מנהל שנים האחרונות: 5-עיסוק ב
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חברה במנהל  ,פרטי תשקיף א לתקנות45בהתאם לתקנה להלן יובאו פרטים בדבר מר דוד אליהו, 

 :2019באוגוסט  18יום מ החל המכהן כנושא משרה בכירה בחברהבת, 

 חברה בתב מנהל, דוד אליהו שם: 
 058287459 מספר ת.ז.:

 3.1.1964 תאריך לידה:

תפקיד בחברה, בחברה בת, בחברה 
  מנהל רשת מתחמי התדלוק והמסחר קשורה או בבעל עניין בחברה:

 לא ענין בחברה:האם בעל 
האם הינו בן משפחה של נושא משרה 

 לא בכירה אחר או של בעל ענין בחברה:

מנהל רשת מתחמי , רשת מתחמי התדלוק והמסחרב מנהל מחוז צפון שנים האחרונות: 5-עיסוק ב
 (2017שנת )החל מ התדלוק והמסחר

 

מנהל בדבר מר אליעזר גידור, , א לתקנות פרטי תשקיף45בהתאם לתקנה להלן יובאו פרטים 

 :2019באוגוסט  18יום מ החל שא משרה בכירה בחברההמכהן כנו, בת הבחבר

 חברה בתב מנהל, אליעזר גידור שם: 
 055061329 מספר ת.ז.:

 27.2.1958 תאריך לידה:
תפקיד בחברה, בחברה בת, בחברה 

 סמנכ"ל סחר ומנהל רשת הסופרים קשורה או בבעל עניין בחברה:

 לא האם בעל ענין בחברה:
האם הינו בן משפחה של נושא משרה 

 לא בכירה אחר או של בעל ענין בחברה:

 ב"ארה ניו יורק,,  Hofstraאוניברסיטת ,יווקבש MBA השכלה: 
 שנת (, בעל חברה פרטית ליעוץ )עד2015 שנת )עד מנכ"ל הום סנטר שנים האחרונות: 5-עיסוק ב

 (2019שנת (, סמנכ"ל סחר )החל מ2019

 

סמנכ"ל בדבר מר שחר אורן, , א לתקנות פרטי תשקיף45להלן יובאו פרטים בהתאם לתקנה 

 :2019באוגוסט  18יום מ החל רה בכירה בחברהכהן כנושא משהמ, שיווק ופיתוח עסקי

 סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי, שחר אורן שם: 
 037647609 מספר ת.ז.:

 23.9.75 לידה: תאריך
תפקיד בחברה, בחברה בת, בחברה 

 סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי קשורה או בבעל עניין בחברה:

 לא האם בעל ענין בחברה:
האם הינו בן משפחה של נושא משרה 

 לא בכירה אחר או של בעל ענין בחברה:

 מכללת רופין ,מנהל עסקיםבתואר ראשון  השכלה: 
 אוניברסיטת דרבי ,תואר שני במנהל עסקים

 אגף שיווק בחברה למנה שנים האחרונות: 5-עיסוק ב
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בדבר גב' יפית כהן, חשבת , א לתקנות פרטי תשקיף45להלן יובאו פרטים בהתאם לתקנה 

   :2019באוגוסט  18משרה בכירה בחברה החל מיום  תכנושא נתהמכההחברה, 

 חשבת , יפית כהן שם:  
 033442682 מספר ת.ז.:

 22.9.1976 תאריך לידה:
תפקיד בחברה, בחברה בת, בחברה 

 חשבת קשורה או בבעל עניין בחברה:

 לא האם בעל ענין בחברה:
האם הינו בן משפחה של נושא משרה 

 לא בכירה אחר או של בעל ענין בחברה:

המכללה  ,מנהל עסקים וחשבונאותב רו"ח מוסמך, תואר ראשון  השכלה: 
 למנהל

 חשבת בחברת נ.פלדמן ובנו בע"מ שנים האחרונות: 5-עיסוק ב

 

מר עודד לפרטים בדבר  .2019 מאיב 28 ביום הסתיימה כהונתו של מר עודד בלום כמנכ"ל החברה

דוח התקופתי, ללפרק ד'  13ראו סעיף , תקופתיים ומיידייםא לתקנות דוחות 26לפי תקנה  בלום

 .בדרך של הפניה מובא כאן ואשר המידע המפורט ב

לפרטים בדבר . 2019 ביוני 30 ביוםכהונתו של מר חיים גוטמן כמשנה למנכ"ל החברה, הסתיימה 

דוח ללפרק ד'  13ראו סעיף , תקופתיים ומיידייםא לתקנות דוחות 26לפי תקנה חיים גוטמן מר 

 .בדרך של הפניה מובא כאן ואשר המידע המפורט בהתקופתי, 

 .2019באוגוסט  18 הסתיימה ביום משרה בכירה בחברהכהונתו של מר יעקב אבידור כנושא 

 13ראו סעיף , תקופתיים ומיידייםא לתקנות דוחות 26לפי תקנה  לפרטים בדבר מר יעקב אבידור

מר יעקב אבידור  .בדרך של הפניה מובא כאן ואשר המידע המפורט בדוח התקופתי, ללפרק ד' 

  .למנכ"ל החברה והינו כפוף למשנה ממשיך לכהן בתפקידו

 1דירקטוריוןלהמתייחסות הוראות תקנון החברה  7.2

ר שא תקנוןל 143עד  103תקנות תקנון המתייחסות לדירקטוריון החברה, ראו הלפרטים בדבר הוראות 

 דרך של הפניה.בהמידע המפורט בהן מובא כאן 

 פרטים נוספים  7.3

 .6097200יקום , קיבוץ יורופארק יקום, בנין צרפת משרדה הרשום של החברה:

 .6473104אביב -, תל3רחוב דניאל פריש , פישר בכר חן וול אוריון ושות' תשקיף: הדין של העורכי 

אביב -, תל48, בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין וןזיו האפט רואי חשב   רואי החשבון של החברה:

6618001. 

                                            

 החברה בתקנונה הוראה לפיה יכהנו בחברה דירקטורים בלתי תלויים.לתאריך התשקיף, לא כללה   1
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 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה – 8פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1

התגמולים  בדברלתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים,  21תקנה  לפי פרטיםל 8.1.1

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים  2018 -ו 2017 השנים בגיןשניתנו 

 ימםעש) הבשליטת יםאו בתאגיד בחברהביותר מבין נושאי המשרה הבכירה 

נמנים שלושת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה 

בחברה עצמה(, וכן תגמולים שניתנו לבעלי עניין אשר לא נמנו עם בעלי 

של  התקופתי דוחל)פרטים נוספים( ד'  פרקב 7סעיף  הרא - האמורים התגמולים

)אסמכתא מספר  2018ביוני  28ביום )מתוקן( כפי שפורסם  2017 לשנתהחברה 

, אשר המידע בהתאמה ,התקופתי דוחל' ד פרקב 5 סעיףו ,(062371-01-2018

  .הפניה של בדרךהמפורט בהם מובא כאן 

לכל אחד מחמשת בעלי ששילמה החברה התגמולים להלן יובא פירוט 

התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים 

בשליטתה )שעימם נמנים שלושת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי 

 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהבתקופה של המשרה הבכירה בחברה עצמה( 

 2019 ביוני 30החברה ליום כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של  2019 ביוני

  :דוחותהכמפורט בתוספת השישית לתקנות 
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 "כסה )באלפי ש"ח( אחרים תגמולים )באלפי ש"ח( שירותים בעבור תגמולים התגמולים מקבל פרטי
באלפי )

היקף  תפקיד שם (ש"ח
  משרה

החזקה שיעור 
 החברהבהון 
 30.6.19 ליום

 לתאריך וסמוך
  התשקיף פרסום

תשלום  מענק שכר
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי  ריבית אחר דמי יעוץ
 שכירות

 אחר

ישראל 
 יניב

יו"ר 
 893 - - - - - - - - 893 - 90% דירקטוריון

עודד 
 בלום

מנכ"ל 
 638 - - - - - - - - 638 - 100% 1)לשעבר(

 עמית
 550 - - - - - - - - 550 - 100% 2מנכ"ל זאב

 חיים
 גוטמן

משנה 
למנכ"ל 
 3)לשעבר(

100% - 518 - - - - - - - - 518 

 יאיר
 תמיר

סמנכ"ל 
כספים 
ומשנה 
 4למנכ"ל

100% - 500 - - - - - - - - 500 

                                            

 14)משלים( בדבר זימון אסיפה כללית מיום  לדיווח מיידי 3, לפרטים בדבר תנאי פרישתו של מר עודד בלום, ראו סעיף 2019במאי  28ביום הסתיימה חברה הכמנכ"ל של מר עודד בלום כהונתו   1
 .  2019ביולי  28(, אשר המידע המפורט בו מובא כאן בדרך של הפניה. ההחלטה אושרה כדין במסגרת האסיפה הכללית אשר התקיימה ביום 2019-01-071860)אסמכתא מספר  2019ביולי 

. טרם מינויו לתפקיד מנכ"ל החברה כיהן מר עמית זאב כמנכ"ל דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ, חברה בת 1920במאי  28יום ב המר עמית זאב כמנכ"ל החברה החלכהונתו של   2
 להלן. 8.1.3סעיף  ו( של החברה, המפעילה את מרבית מתחמי התדלוק והמסחר של החברה. לפרטים נוספים רא100%בבעלותה המלאה )

 . 2019ביוני  30 ביום הסתיימההחברה  נה למנכ"לשמר חיים גוטמן כמכהונתו של   3
. טרם מינויו לתפקיד משנה למנכ"ל כיהן מר יאיר תמיר כסמנכ"ל הכספים של החברה. לפרטים 25.3.2019יום ב ההחלשל החברה כספים הסמנכ"ל כמר יאיר תמיר כמשנה למנכ"ל וכהונתו של     4

 להלן. 8.1.4סעיף  ונוספים רא
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 נושאי של והעסקתם כהונתם ותנאי תגמוליהם עם בקשר נוספים לפרטים 8.1.2

 המידע אשר התקופתי לדוח' ד בפרק 5 סעיף ראו, לעיל בטבלה המנויים המשרה

  .הפניה של בדרך כאן מובא בו המפורט

 החברה"ל מנככ המכהן ,זאב עמית מרשל  ווהעסקת וכהונת תנאי בדבר פרטיםל 8.1.3

דיווח מיידי )משלים( בדבר זימון אסיפה ל 2 סעיף, ראו 2019במאי  28החל מיום 

 המידע אשר ,(2019-01-071860 מספר אסמכתא) 2019 ביולי 14כללית מיום 

. ההחלטה אושרה כדין במסגרת האסיפה הפניה מובא כאן בדרך של וב המפורט

   .2019ביולי  28 הכללית אשר התקיימה ביום

 גםכהן ל סמנכ"ל הכספים של החברה, ,יאיר תמירמר  החל, 2019 במרץ 25ביום  8.1.4

לפרטים אודות המינוי ראו דיווח מיידי "(. המינוי)" מנכ"ל החברהמשנה לכ

 (.2019-01-025837 מאותו מועד )אסמכתא מספר בדבר מינוי נושא משרה

פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה שאינם נמנים על המנויים בטבלה  8.1.5

  לעיל, על ידי החברה או על ידי תאגיד שבשליטתה:

מפורטים לעיל, למעט אין בחברה בעלי עניין המקבלים תגמולים שאינם 

גמול הדירקטורים בחברה זכאים לכלל  :להלן דירקטורים בחברה, כמפורט

בתוספת השנייה  במפורט המירבי םלסכוההשתתפות, בהתאם השנתי וגמול 

 הגמול בהתאם לדרגתה של החברה כפי שתהא מעת לעת.והשלישית לתקנות 

, ששילמה ובלמהמקסך התגמולים, כולל הוצאות נלוות אשר אינן חורגות 

אלפי  841-הינו כ 2019ביוני  30עד ליום  2019בשנת החברה לדירקטורים בחברה 

יצוין, כי חלק מהדירקטורים ממחים את הגמול לו הם זכאים בעבור . ש"ח

)לפרטים ראו . כהונתם כדירקטורים בחברה לבעלת השליטה בחברה, רבוע כחול

 לפרק ד' לדוח התקופתי(.  5.2.8סעיף 

  אישורןעסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה עניין אישי ב 8.2

 .לעיל 3.3אודות בעלי השליטה בחברה, ראו סעיף  לפרטים .8.2.1

מיטב ידיעת ידיים, לילתקנות דוחות תקופתיים ומ 22לפרטים לפי תקנה  .8.2.2

בדבר עסקאות עם בעל השליטה בחברה, או שלבעל השליטה יש עניין החברה, 

התקשרו חברה קשורה שלה  או חברה בת שלה ,ההחבראישי באישורן, אשר 

בהן במהלך שנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, או שהן עדיין בתוקף בתאריך 

בו מובא דוח התקופתי, אשר המידע המפורט ללפרק ד'  7התשקיף, ראו סעיף 

  . כאן בדרך של הפניה

מיטב ידיעת לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ל 22לפרטים לפי תקנה  .8.2.3

בדבר התקשרות החברה בפוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  החברה,

 30וסיומה ביום  2019במאי  1ביום משרה לתקופת ביטוח של שנה שתחילתה 

של דירקטורים ונושאי משרה בחברה  ואת הכללתן בתנאי הכהונה 2020באפריל 

שהינם רה ונושאי משודירקטורים מנכ"ל החברה כפי שיכהנו מעת לעת, לרבות 

עניין אישי בתנאי כהונתם  יששלבעל השליטה או בחברה  בעלי שליטה
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)אסמכתא מספר  2019 מאיב 27החברה מיום והעסקתם, ראו דיווח מיידי של 

  כאן על דרך ההפניה. אשר האמור בו מובא (2019-01-051058

 בכירה משרה ונושאי עניין בעלי ידי על ערך בניירות החזקות  8.3

של החברה בדבר ניירות ערך  ,והדירקטורים שלה למיטב ידיעת החברהלפרטים, 

במועד ו תשקיףהסמוך למועד ב ,בחברהונושאי משרה בכירה עניין  על ידי בעלי המוחזקים

בדבר מצבת החזקות ראו דיווחים מיידים , תשקיףהפרסום חודשים למועד  12 -שקדם ב

)אסמכתא  2019 אוקטוברב 8 וםבעלי עניין ונושאי משרה בכירה שפרסמה החברה בי

, אשר (2018-01-093687 )אסמכתא מספר 2018 באוקטובר 8-ו ,(2019-01-087267 מספר

 .המידע המפורט בהם מובא כאן בדרך של הפניה

למועד התשקיף, בעלי עניין ו/או נושאי משרה  והדירקטורים שלה, למיטב ידיעת החברה

  .של חברות בת וקשורות של החברהבכירה בחברה אינם מחזיקים בניירות ערך 
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 דוחות כספיים – 9פרק 

 
 הדוחות הכספיים .9.1

, בדרך של בתשקיף מדף זה נכללים, תשקיףהלתקנות פרטי ב 6 -וב 60 ותבהתאם לתקנ

  :הפניה

נתונים )לרבות  2018 דצמברב 31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  .9.1.1

ג לתקנות דוחות תקופתיים 9לפי תקנה  2018לשנת כספיים ומידע כספי נפרד 

 דוח התקופתי.הכלולים כפרק ג' ל, ומיידיים(

)לרבות  2019 ביוני 30המאוחדים של החברה ליום )ביניים( הדוחות הכספיים  .9.1.2

לתקנות ד 38לפי תקנה  2019של שנת  השנילרבעון נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 

רבעון הדוח במסגרת על ידי החברה , כפי שפורסמו דוחות תקופתיים ומיידיים(

  .השני

 ."(הכספיים הדוחותביחד: ", ייקראו להלן, האמורים לעילהדוחות הכספיים ) 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית .9.2

לתשקיף זה בדרך של  מצורף ,תשקיףהלתקנות פרטי ב 6 -ו ה60 ותבהתאם לתקנ .9.2.1

 2018בדצמבר  31דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום  ,הפניה

ב 9( לפי תקנה של החברה וסמנכ"ל הכספים ,)לרבות הצהרות מנכ"ל החברה

 .קופתילדוח הת ףצור, כפי שות תקופתיים ומיידייםלתקנות דוח

לתשקיף זה בדרך של  מצורף ,תשקיףהלתקנות פרטי ב 6 -ו ה60 ותבהתאם לתקנ .9.2.2

 2019 ביוני 30דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה ליום הפניה, 

ות דוחג לתקנות 38( לפי תקנה של החברה וסמנכ"ל הכספיםמנכ"ל החברה )לרבות 

  . השנירבעון הצורף לדוח כפי ש, תקופתיים ומיידיים
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 שווי כיים ושל מערירואי החשבון המבקר ה שלהסכמ ימכתב .9.3

בתשקיף,  הכללהל ים של החברה,החשבון המבקר ירוא של תםהסכמ הנלחברה נית .9.3.1

 .האמורים ביחס לדוחות הכספייםהחשבון  ידוחות רואשל  לרבות בדרך של הפניה, 

לפרק  א' נספחלהלן כ ףמכתב ההסכמה של רואי החשבון המבקרים כאמור, מצור

 . זה

מעריך )" קפלנר שימקביץ ושות'לחברה ניתנה הסכמת מעריך השווי ברק פרידמן  .9.3.2

 31לימים השווי  תוהערכ , שלבתשקיף, לרבות בדרך של הפניה הכללהל, "(השווי

קרקע לתעסוקה, מסחר ותחנת תדלוק באזור בדבר  2019ביוני  30-, ו2018בדצמבר 

הרבעון השני לשנת התקופתי ולדוח , לדוח וצורפאשר התעשיה המערבי בהרצליה 

נספח מכתב ההסכמה של מעריך השווי, מצורף להלן כ .)בהתאמה( של החברה 2019

  .לפרק זה א'

 ועד"( יהשווהערכת )" 2019ביוני  30ליום מאז תאריך התוקף של הערכת השווי 

( יום(. 90( חודשים )קרי, למעלה מתשעים )4התשקיף, חלפו כארבעה )פרסום למועד 

לא חלו שינויים לאחר תאריך  ,התשקיףפרסום על פי הערכת החברה, נכון למועד 

התוקף של הערכת השווי, העשויים לשנות באופן מהותי את מסקנות הערכת 

 .השווי

  דוח אירועים .9.4

 דוח ,לפרק זהכנספח  , מצורף להלןתשקיףהב)ב( לתקנות פרטי 60להוראות תקנה  בהתאם

שהתרחשו  מהותיים אירועים בדברתשקיף, הא לתקנות פרטי 56אירועים כהגדרתו בתקנה 

 . זה תשקיף פרסום למועד ועד של החברהות הכספיים הדוח חתימת מועד לאחר
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 דוח אירועים

  פרטי תשקיףא לתקנות 56תקנה בהתאם ל

שהתרחשו לאחר מועד חתימת המהותיים )כמשמעם בתקנה האמורה( אירועים ה פירוטלהלן 

להלן ) ( 2019 באוגוסט 18)אשר נחתמו ביום  2019 ביוני 30הדוחות הכספיים של החברה ליום 

שדוח אירועים זה מצורף אליו, אשר תשקיף הועד למועד  הדוחות הכספיים"("זה, דוח אירועים ב

  :נדרש לתת גילוי אודותם במסגרת דוח אירועים כאמור

למעט  לאחר חתימת הדוחות הכספיים כאמורנכון למועד התשקיף, לא אירעו אירועים מהותיים 

  :האירועים המפורטים להלן

התקבל במשרדי החברה כתב תביעה בצירוף בקשה לאשר תובענה  2019בספטמבר  2ביום  .1

ייצוגית, אשר הוגשה כנגד דור אלון ניהול מתחמים קמעונאיים בע"מ, חברת בת בשליטה 

 3לפרטים ראו דיווח מיידי מיום  מלאה של החברה, בבית הדין האזורי לעבודה בחיפה.

מובא כאן בדרך  וב המפורט המידע אשר, (2019-01-092026)אסמכתא מספר  2019בספטמבר 

 .הפניה של
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 ישראל יניב

 יו"ר הדירקטוריון

 זאב עמית 

 מנכ"ל

 יאיר תמיר 

סמנכ"ל משנה למנכ"ל ו
  כספים
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              לכבוד

 בע"מ( 1988)דור אלון אנרגיה בישראל  הדירקטוריון של

 ג.א.נ,

                            ,"(החברה"  :)להלן בע"מ (1988דור אלון אנרגיה בישראל )מדף של  תשקיף   הנדון:

 "(המדףתשקיף : "להלן) 2019 בנובמבר תפרסםשי

 

של הדוחות שלנו  ,שבנדון המדף בתשקיףלהודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(  הרינו

 המפורטים להלן:

 בדצמבר 31 על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 2019במרץ  24 דוח רואה החשבון המבקר מיום .1

 .2018 בדצמבר 31 השנים בתקופה שהסתיימה ביום שלושולכל אחת מ 2017 -ו 2018

 על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה 2019במרץ  24 דוח רואה החשבון המבקר מיום .2

 .2018 בדצמבר 31 ליום

ג' 9על  המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה  2019 במרץ 24 מיום המבקר החשבון רואה דוח .3

לימים  "(, תקופתייםתקנות דוחות "להלן: ) 1970 -"להתש(, יםומיידיתקופתיים לתקנות ניירות ערך )דוחות 

 .  2018בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2017-ו  2018בדצמבר  31

על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  2019 באוגוסט 18דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  .4

 .באותו תאריך וחודשים שהסתיימושלושה  שישהשל  ותולתקופ 2019 יוניב 30

על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה ליום  2019 באוגוסט 18דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  .5

ד' לתקנות 38באותו תאריך בהתאם לתקנה  ושלושה חודשים שהסתיימשישה ושל  ותולתקופ 2019 יוניב 30

 .דוחות תקופתיים

 זיו האפט

 חשבוןרואי 
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 לכבוד

 ( בע"מ 1988דור אלון אנרגיה בישראל )

 

 

 ג.א.נ,

 

הנדון: הערכת שווי קרקע לתעסוקה, מסחר ותחנת תדלוק אזור 

התעשיה המערבי, הרצליה ( מגרשים מס' 2004-2001 מתכנית 

 ("הר/2030( )"הערכת השווי(

( בע"מ 1988לבקשתכם, הננו נותנים בזאת את הסכמתנו לדור אלון אנרגיה בישראל )

)"החברה"(, לפרסם לציבור את הערכות השווי שלנו לנכס שבנדון, שנערכו למועדים 

במרץ  20, אשר נחתמו על ידינו בימים 2019ביוני  30 -, ו2018בדצמבר  31הקובעים 

בדצמבר  31בהתאמה, ואשר נכללו בדוחות הכספיים ליום  2019באוגוסט  14-ו 2019

באוגוסט  29 -ו 2019במרץ  25בהתאמה, אשר פורסמו בימים  2019ביוני  30-ו 2018

 בהתאמה, ולכלול אותן )לרבות בדרך של הפניה( בדוחותיה הכספיים של 2019

, וכן בדוחות 2019החברה, בתשקיף המדף של החברה שיתפרסם בחודש נובמבר 

 .(הצעת מדף שיפורסמו מכוחו )ככל שיפורסמו

בנוסף, הרינו נותנים בזאת את הסכמתנו להכללת מכתב זה )לרבות בדרך של הפניה( 

בדוחותיה הכספיים של החברה, בתשקיף המדף של החברה שיתפרסם בחודש 

 כן בדוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוחו )ככל שיפורסמו(., ו2019נובמבר 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 

 משה פרידמן    רענן דוד       

 מהנדס ושמאי מקרקעין       ( ושמאי מקרקעיןMAכלכלן )
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 10פרק 

 חוות דעת עורך דין 10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:
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  לכבוד

   ( בע"מ1988אלון אנרגיה בישראל )-דור

   יורופארק יקום, בנין צרפת

  6097200קיבוץ יקום 

 

 א.ג.נ.,

 

-)"תשקיף המדף" ו ( בע"מ1988אלון אנרגיה בישראל )-דורתשקיף מדף של  הנדון: 

 "החברה"(

 ושמותיהם נכללים בתשקיף כדיןנתמנו  החברההדירקטורים של  כיבזאת לאשר  והרינ ,לבקשתכם

 המדף.

 .המדף זו תיכלל בתשקיף נוחוות דעתכי הרינו מסכימים 

  

  

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דאלעד שפט , עו"דיוספסון-מיכל ניסני

  פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים 10.2

ולא התחייבה להקצות ניירות ערך  לא הקצתהבשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה 

  .מזומניםשאינה כולה בבתמורה 

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 10.3

, החברה לא שילמה ולא קיבלה על עצמה התחייבות התשקיף למועדבשנתיים שקדמו 

כמפורט בהערת למעט , לשלם עמלה בקשר לחתימה או החתמה של ניירות ערך שהנפיקה

)אסמכתא  2019באפריל  21לדוח הצעת המדף של החברה מיום  12.2לסעיף  5שוליים 

  (2019-01-039508מספר 

 עיון במסמכים 10.4

, מתקנון החברה ומכל חוות דעת או אישור הכלולים או זה מדףמתשקיף  יםעתקה

יורופארק יקום, בנין בהנזכרים בתשקיף, ניתנים לעיון במשרדה הרשום של החברה, 

בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות; כמו כן, עותק מהתשקיף  קיבוץ יקום, ,צרפת

של רשות ניירות ערך, שכתובתו: ההפצה עומד לעיון הציבור באתר 

www.magna.isa.gov.ilכתובתו:, ובאתר הבורסה, ש maya.tase.co.il. 

  

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
https://maya.tase.co.il/
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 חתימות - 11פרק 

   :החברה

 ( בע"מ1988אלון אנרגיה בישראל )-דור  

    :הדירקטורים

 ________________________________   , יו"ר הדירקטוריוןישראל יניב

 ________________________________   בנימין גבאי

 ________________________________   יעקב נימקובסקי

 ________________________________   עודד שמיר

 ________________________________   שרה גאני

 ________________________________   גד הורן

 ________________________________  יניב רוג

 ________________________________  מרדכי בן משה

 ________________________________  עודד נגר

 ________________________________  שחר בן מויאל
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