
  

  

  בע"מ קדימהסטם

  ")החברה("    

  

  להשלמה תשקיף

  שלהפקה לציבור 

  

  של

  לתשקיף. 2בפרק  2.3.2, לפרטים, ראו סעיף שם על רשומות ,")המיות הרגילות(להלן: " ..ש"ח ע 0.01מיות רגילות של החברה  28,570,000

  שלו

 ),")5(סדרה   אופציה כתבי(להלן: ", מיות רגילות  14,285,000 -ל  למימוש היתים, שם על רשומים ),5(סדרה  אופציה כתבי 14,285,00

  לתשקיף. 2בפרק  2.3.2ראו סעיף  לפרטים

  

), ")6(סדרה   אופציה כתבי, (להלן: "מיות רגילות  28,570,000 -ל  למימוש היתים, שם על רשומים ),6(סדרה  אופציה כתבי 28,570,000

  לתשקיף. 2בפרק  2.3.2ראו סעיף לפרטים 

  

  

  :כדלקמןמוצעים לציבור ) 6(סדרה וכתבי האופציה  )5, כתבי האופציה (סדרה המיות הרגילות

  

  :)"היחידותלהלן: "( כדלקמן ושהרכב כל יחידה היכ ,מיה רגילה המחיר שלבדרך של מכרז על יחידות  28,570 מוצעותלהשלמה התשקיף  במסגרת

  

  

  מחיר  הרכב יחידה

  ש"ח 420  מיות רגילות 1,000

  ללא תמורה   ) 5כתבי אופציה (סדרה  500

  ללא תמורה   ) 6 כתבי אופציה (סדרה 1,000

  

. השווי הכלכלי 0.06₪ -היו כ )6 "ח. השווי הכלכלי האמור של כל כתב אופציה (סדרהש 0.09-כ היו) 5 סדרההשווי הכלכלי של כל כתב אופציה (
שיקבע בהודעה מחיר אחר או  ש"ח 420 -יפחת מאשר ייקבע במכרז לא  מחיר היחידהמבוסס על וסחת החישוב שקבעה בהחיות הבורסה.

  המשלימה.המשלימה. המכרז יפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה 

  

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכו הפרטים היתים 
ה ") ולתקות יירות ערך (הודעה משלימחוק יירות ערך(להלן: " 1968-) לחוק יירות ערך, התשכ"ח2)(1(א16לעדכון בתשקיף זה, בהתאם לסעיף 

") לרבות פרטים אודות שיויים, ככל שיהיו, בכמות ובתאי יירות הערך המוצעים, תקות הודעה משלימה(להלן: " 2007-וטיוטת תשקיף), התשס"ז
בלתי פרד "). עם פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה לחלק הודעה משלימהבתקות הודעה משלימה (" עאשר לא יעלו על השיעורים המותרים

  .המתשקיף ז

   .לתשקיף 2הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע״מ, לפרטים ראו פרק לאישור  כפוףלפי תשקיף זה  המוצעים לציבור רישומם למסחר של יירות ערך

  

  גורמי סיכון הוגעים לפעילות החברה:

 ;קליייםיסויים הצלחה בעל קיין רוחי;  הגה: הים החברה של לפעילותה הקשורים העיקריים הסיכון גורמי

 ומסחור שיווק, ייצור עם בקשרשיתופי פעולה, הסכמים ורישיוות מקורות מימון; תלות בכוח אדם מקצועי; 

שיש בהם כדי להשפיע על החברה,  האמורים וכן על גורמי סיכון וספים על גורמי הסיכון וספים לפרטים .המוצרים

-2019(מס' אסמכתא:  2019במרץ,  28אשר פורסם ביום  2018התקופתי של החברה לשת  בפרק א' לדוח 23ר' סעיף 

  .)"2018הדוח התקופתי לשת או " "הדוח התקופתי(" ), המובא על דרך ההפיה01-028885

  

ו/או בהחדרתם  מוצריה פיתוח המשך הצלחת לגבי הוודאות העדר רקע ועל והפיתוח המחקר בתחום הפועלת כחברה החברה של אופייה לאור

הרגולטוריות  מהרשויות הדרשים האישורים בהשגת שלוןיכ או/ו החברה של מוצריה של הטכולוגי בפיתוח כישלון של במקרהלשוק הרלווטי, 

. כמו כן יובהר, כי לטמיון בפיתוח מוצריה, לרדת החברה השקעת עלולהו/או בהחדרתם לשוק הרלווטי,  מוצריה ומכירת שיווק לשם המוסמכות

מוצרי החברה דרשת החברה לגיוסי הון עד ליצירת כחברת מחקר ופיתוח,  על מת לספק את המימון הדרש להשלמת הליך המחקר והפיתוח של 

  .תזרים מזומים חיובי פרמטי ממכירת מוצריה לשם מימון הוצאותיה השוטפות



  
  
  
  
  
  
  

 רואי הפו"), הכספיים הדוחות(" 2019, יויב 30ליום  החברה של הכספיים חות"הדו על דעתם חוות את לסייג מבלי

 12,350 של בסך ההפסדים בדבר הכספיים דוחותב' ב1 לביאור הלב תשומת את דעתם בחוות החברה של החשבון

 ששימשו שלילי מזומים תזרים לחברה כי וכן 2019, ביוי 30 ביום שהסתיימה שה חציב לחברה שגרמו ח"ש אלפי

 וספים גורמים עם יחד, אלה גורמים. תאריך באותו שהסתיימה לתקופה ח"ש אלפי 10,426 של בסך שוטפת לפעילות

 תכיות. חי כעסק החברה של פעילותה המשך בדבר משמעותיים ספקות מעוררים, כאמור בביאור המפורטים

 הכסים ערכי לגבי התאמות כל כללו לא הכספיים בדוחותהההלה בקשר לעייים אלה מפורטת בביאור כאמור. 

  .חי כעסק ולפעול להמשיך תוכל לא החברה אם דרושות שתהייה שייתכן וסיווגם וההתחייבויות

  

-החברה היה "תאגיד קטן" כהגדרת מוח זה בתיקון לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  ., ודירקטוריון החברה אימץ והחיל על החברה את כל ההקלות הרלווטיות לעיין זה("תקות הדוחות") 1970

  

  

  .יפורסם במסגרת ההודעה המשלימהכל ההוצאות הלוות לעריכת תשקיף זה  סך

ח תשקיף זה, יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הכלל בתשקיף זה. החברה לא התירה ולא והחלטה לרכוש את יירות הערך המוצעים מכ

הצעה של יירות ערך בכל מדיה ל בסיסתשקיף זה לא יהווה  אדם או גוף אחר כלשהו למסור מידע שוה מזה המפורט בתשקיף זה.תתיר לכל 

  .אחרת למעט מדית ישראל

 5.2 סעיףלפרטים וספים ראו  .שליטה בה ילבעל החברה של חוב להחזר מיועדת אלפי ש"ח 1,235-של כ בסך הפקהה מתמורת 10%-כ

   לתשקיף זה.

ובאתר האיטרט של  www.magna.isa.gov.ilזה באתר האיטרט של רשות יירות ערך שכתובתו  מדףיתן לעיין בוסח המלא של תשקיף 

  .maya.tase.co.il..wwwשכתובתו  אביב בע"מ-הבורסה ליירות ערך בתל
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  מבוא - אפרק 

  כללי .1.1

 חוק פי על פרטית כחברה 2008, באוקטובר 6הוקמה והתאגדה בישראל ביום  החברה

ביוי,  3שתוקן ביום  כפי, 2013במאי,  31 ביום .")החברות חוק(" 1999-"טהתש, החברות

 ומיותיה) IPO( לציבור ערך יירות תהפק תשקיף החברה פרסמה 2013ביוי,  25וביום  2013

  "). הבורסה"מ ("בע אביב בתל ערך ליירות בבורסה למסחר רשמו

חלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי מורחב ומפורט של פעילות החברה ר'  לתיאור

), המובא על 2019-01-028885(מס' אסמכתא:  2019במרץ,  28פורסם ביום אשר  2018לשת 

  דרך ההפיה.

  היתרים ואישורים .1.2

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיוות הדרושים על פי כל דין  .1.2.1

יירות (להלן: ") 6וכתבי האופציה (סדרה ) 5כתבי האופציה (סדרה  ,המיותלהצעת 

 . ")התשקיף(" זה להשלמהעל פי תשקיף  ")המוצעים הערך

רשות יירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים  של האין בהיתר .1.2.2

המובאים בו או אישור מהימותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם 

 .התשקיף פי על שיוצעושל יירות הערך 

תה את אישורה העקרוי לתשקיף להשלמה לפיו יירות הערך המוצעים  הבורסה

אישור (להלן: " עומדים בתאים הקבועים בתקון הבורסה ובהחיות על פיו

  ")הבורסה לתשקיף להשלמה

אישור  משום מתןהבורסה לתשקיף להשלמה, העקרוי של אישור המתן אין ב .1.2.3

ורישומן למסחר י הודעה משלימה על פלרישום למסחר של יירות הערך המוצעים 

. יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור על פי הודעה משלימה

תקון הבורסה וההחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף  הוראותורסה יחולו על אישור הב

  בעת הבקשה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים על פי ההודעה המשלימה

 ייתן, זה תשקיף פי על המוצעים הערך יירות של למסחר לרישום הבורסה אישור

 .המשלימה ההודעה של פרסומה טרם

אישור לפרטים המובאים בתשקיף  אישור הבורסה לתשקיף להשלמהבלראות  אין

או למהימותם או לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של 

  .יוצעו הםבו  המחיר על או, המשלימהההודעה יירות הערך שיוצעו על פי 

  הון מיות .1.3

  : התשקיף פרסום בתאריך המיות וןה .1.3.1

ש"ח ערך קוב כל  0.01מיות רגילות בות  300,000,000-מ מורכב החברה של הרשום ההון

  . ")רגילות מיות(" תאח



 

 2-א

 

  מיות מופק ופרע בדילול מלא   הון מיות מופק ופרע    הון

102,501,1221  121,470,3902   

  

   2019, ביוי 30הרכב ההון העצמי של החברה ליום  .1.3.2

  2019, ביוי 30 ליום  

  "ח)ש(באלפי 

  953 מיות הון

  122,566 מיות על פרמיה

  2,059 אופציה כתבי

  1,500  מיות חשבון על תקבולים

    21,141וספות הון קרות

   )152,386(  הפסד יתרת

  )4,167(  גרעון בהון"כ סה

  המירים ערך יירות .1.4

ג'  פרק ראה ,בחברה כון למועד פרסום התשקיף הקיימים האופציה כתביאודות  לפרטים

  .לתשקיף

    

                                                      

  תשקיף זה. פרסום למועד בסמוך כון היו והפרע המופק ההון   1

אופציה (אפ א)  כתבי 000,697,3: כדלקמןמלא כולל את כל המיות הרגילות שיבעו ממימוש כתבי האופציה,  דילול   2
 120,000; סחירים לא) 1ג(אפ  אופציה כתבי 180,000; סחירים לא) ב(אפ  אופציה כתבי 11,004,637לא סחירים; 

 לא) ו(אפ  אופציה כתבי 334,884 של ההמרה יחס. סחירים לא) ו(אפ  3,906,313 -ו סחירים לא) 2ג(אפ  אופציה כתבי
 לא) ו(אפ  אופציה כתב כגד החברה של רגילות מיות 1.1229 היו סחיר לא) ו(אפ  אופציה מתוך סך כתבי  סחיר
 יחס, כמו כןסחיר לא) ו(אפ  אופציה כתב כגדמיות רגילות  1היו  סחיר לא) ו(אפ  אופציהה יכתב , ביחס ליתרסחיר

 .סחיר לא) 2אפ ג( אופציה כתב כגד החברה של רגילות מיות 1.168) היו 2ההמרה של כתבי אופציה (סדרה ג



 

 

  טי ההצעהרפ -בפרק 

  המוצעים רךיירות הע .2.1

המיות ״ או ״המיותמיות רגילות של החברה, רשומות על שם, ללא ערך קוב (להלן: ״ 28,570,000עד  .2.3.1

  ״).הרגילות

, היתים למימוש למיות )")5כתבי האופציה (סדרה (להלן: " )5(סדרה  כתבי אופציה 14,285,000עד  .2.3.2

המועד (להלן: ״ (כולל) 31/08/2021רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 

יהיה יתן למימוש למיה ) 5(סדרה  באופן שכל כתב אופציה״), )5(סדרה  אופציה כתבהאחרון למימוש 

מחיר ״ :(להלן ש״ח למיה, לא צמוד 0.5רגילה אחת כגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 

), 5(סדרה  אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש כתב אופציה) 5(סדרה  ״). כתב אופציההמימוש

  יפקע ויהא בטל, ולא יקה לבעליו זכות כלשהי.

, היתים למימוש למיות "))6כתבי האופציה (סדרה (להלן: " )6(סדרה  אופציה כתבי 28,570,000עד  .2.3.3

המועד (להלן: ״ (כולל) 31/12/2022רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסה ועד ליום 

) יהיה יתן למימוש למיה 6(סדרה  ״), באופן שכל כתב אופציה)6(סדרה  אופציה כתבהאחרון למימוש 

מחיר ש״ח למיה, לא צמוד (להלן: ״ 1.20רגילה אחת כגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 

), 6(סדרה  ) אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש כתב אופציה6״). כתב אופציה (סדרה המימוש

  יפקע ויהא בטל, ולא יקה לבעליו זכות כלשהי.

  

  ."כתבי האופציה") יקראו להלן ביחד: 6) וכתבי האופציה (סדרה 5כתבי האופציה סדרה (    

 ״ אוהערך יירות: ״ביחד ייקראו להלן )6וכתבי האופציה (סדרה  )5(סדרה  כתבי האופציה ,המיות

  להלן. 2.3הערך המוצעים ראו סעיף לפרטי יירות  ״.יירות הערך המוצעים״

  להלן. ו'2.4.6לפרטים בדבר הקצאה וספת לכלל המזמיים לאחר המכרז ראו סעיף 

  

   ורבלציההצעה ה במ .2.2

 יחידות בהצעה אחידה כאמור בפרק ב׳ לתקות יירות ערך - 28,570יירות הערך מוצעים בזה לציבור ב

״), בדרך של מכרז ורבתקות אופן הצעה לצי(להלן: ״ 2007-(אופן הצעת יירות ערך לציבור), התשס״ז

  :כדלקמן םהיחידה ומחירה על מחיר היחידה, כשהרכב כל 

  

  המחיר  הרכב היחידה

  ש"ח 420  מיות רגילות  1,000

  ש"ח 0  )5כתבי אופציה (סדרה  500

  ש"ח 0  )6כתבי אופציה (סדרה  1,000

  ש"ח 420  סה"כ המחיר המיימאלי ליחידה

  
 

ש״ח ליחידה (להלן:  420 -לתשקיף, לא יפחת מ 2.4.5מחיר היחידה, שייקבע במכרז כמפורט בסעיף 

  ״).המחיר המיימאלי ליחידה״

המחיר האפקטיבי למיה רגילה אחת, בהתבסס על מחיר המיימום ליחידה בו תוצעה היחידות 

והשווי הכלכלי של כתבי האופציה (סדרה  )5אופציה (סדרה הבהפקה, ובהתאם לשווי הכלכלי של כתבי 

השווי . ₪ש״ח  0.09-היו כ) 5(סדרה  . השווי הכלכלי של כל כתב אופציה₪ 0.33 כמפורט להלן היו )6
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אופציה  יכתבאחד מהשווי האמור של כל . ₪ש״ח  60.0-) היו כ6(סדרה  הכלכלי של כל כתב אופציה

מבוסס על וסחת החישוב שקבעה בהחיות הבורסה ועל שער העילה של המיה בבורסה ביום 

  .0.2%ושיעור ההיוון השתי היו   8.95%ה, כשסטיית התקן השבועית הי₪ 0.392שהיה , 20/1/2020

  

יירות ) לחוק 2)(1(א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה, בהתאם לסעיף 

. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או ״)ההודעה המשלימה(להלן: ״ ערך ולתקות הודעה משלימה

יעודכו כל הפרטים היתים לעדכון בתשקיף זה, בהתאם להוראות תקות הודעה משלימה וכמפורט 

מיימאלי להלן, לרבות אך לא רק, כמות יירות הערך המוצעים במסגרת התשקיף והמחיר ה 2.9בסעיף 

  ליחידה.

  םהמוצעי רךות העראי יית .2.3

המיות המוצעות על פי תשקיף זה תהייה שוות בזכויותיהן מכל הבחיות למיות הרגילות הקיימות  .2.3.1

בהון המיות של החברה, ותזכיה את בעליהן במלוא הדיבידדים במזומים או במיות הטבה, ובכל חלוקה אחרת 

הזכויות הלוות למיות החברה  לקבלתן היו ביום המימוש או לאחריו, לפי העיין.אשר היום הקובע את הזכות 

  לתשקיף זה. 4מפורטות בפרק 

   תאי כתבי האופציה .2.3.2

  ופת ומחיר המימושקת  .א

  )5דרה ס( אופציההכתבי  )1(

יתים למימוש למיות רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר , )5(סדרה  אופציההכתבי 

  ).5אופציה (סדרה המועד האחרון למימוש כתב בבורסה ועד 

באופן שכל כתב אופציה יהיה יתן למימוש למיה רגילה אחת כגד תשלום במזומן של מחיר מימוש 

לא יהיה צמוד. תאי זה לא יתן מחיר המימוש ״מחיר המימוש״). (להלן:  למיה ₪ 0.5בסך של 

  לשיוי לאורך תקופת המימוש.

  )6דרה סאופציה (הכתבי  )2(

יתים למימוש למיות רגילות, בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר , )6אופציה (סדרה הכתבי 

  ).6אופציה (סדרה המועד האחרון למימוש כתב בבורסה ועד 

באופן שכל כתב אופציה יהיה יתן למימוש למיה רגילה אחת כגד תשלום במזומן של מחיר מימוש 

מחיר המימוש לא יהיה צמוד. תאי זה לא יתן ״מחיר המימוש״). (להלן:  למיה ₪ 1.20בסך של 

  לשיוי לאורך תקופת המימוש.

  מימוש״).״מיות ה(מיות המימוש בגין כתבי אופציה, יקראו להלן יחדיו: 

  הוראות לכתבי האופציה  .ב

להצעה בדרך  למרות האמור, לא יהיה יתן לממש את כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מיות הטבה,

(כל אחד מה״ל יקרא להלן ולעיל:  של זכויות, לחלוקת דיבידד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון

י היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש חל יום האקס של אירוע חברה לפ״אירוע חברה״). 

  ביום האקס האמור.

  יעהקפ  .ג

  מתאריך ההקצאה של מיות המימוש. ויפקע ואופציה שמומש יכתב

עד תום תקופת המימוש, דהייו, שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב  ואופציה אשר לא ימומש יכתב

, 31/12/2022ליום ועד  )5(סדרה  בגין כתב אופציה, 31/08/2021הקצאה בגיו לא יתקבלו בחברה עד ליום 

  לא יקה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור. ),6 (סדרה בגין כתב אופציה



 

 

  

  הודעות מימוש כתבי האופציה  .ד

הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי 

המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומים של מחיר המימוש וזאת האופציה לרכוש את מיות 

  בתאים הבאים:

המימוש  אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מיות ״)המבקש(להלן: ״ כל מחזיק בכתב אופציה )1(

להן הוא זכאי, יגיש באמצעות הבקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאיו רשום, או 

רשום בפקס בעלי האופציה) באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בוסח שייקבע על (אם הוא  במישרין

כתבי האופציה אליהם מתייחסת  בצירוף מכתבי ההקצאה של ״)הודעת המימוש(להלן: ״ ידי החברה

הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש. 

בכל כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים כמות המיות אשר מחזיק 

  .ט׳ להלן.2.3.2המפורטים בסעיף 

יום המימוש ייחשב היום בו מסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה במישרין, ובמקרה של  )2(

עה מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הוד

 וםי״ :(להלן על מימוש כתב האופציה, הממלאת את כל התאים המפורטים בתשקיף להשלמה זה

  ״).המימוש

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך וסף הדרוש בהתאם  )3(

  להוראות כל דין ותקון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מיות המימוש.

מכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לכון לחתום בשם המבקש ועבורו על לדירקטוריון החברה הס )4(

  כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מיות המימוש.

 דייל לא מילא המבקש אחר כל התאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר איו יתן לתיקון ע )5(

, ומכתבי הקצאת הדירקטורים כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה ל ידימי שיתמה ע

כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שי ימי עסקים מעת שהחברה 

  קבעה כי ההודעה בטלה.

הודעת מימוש איה יתת לביטול או לשיוי. לא תיתן זכות לממש חלקי כתבי אופציה, אך מכתב  )6(

  ז׳ להלן.2.3.2בסעיף הקצאה של כתבי אופציה יתן לפיצול או להעברה כאמור 

מיד  חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאיו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא

  אחריו.

  ת הבורסה בדבר לוח הזמים למימוש כתבי האופציה:קי העזר של מסלקחו  .ה

 מימוש הודעת״) ייתן המורשיםכל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בקים וחברי בורסה אחרים, (להלן: ״

  :באמצעותם. חוקי העזר בדבר לוח הזמים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן

במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה,  00:12הודעת מימוש שתתקבל עד שעה  )1(

  ביום המסחר הבא אחריו. 00:12תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 

, תחייב מסלקת הבורסה את 00:12 סה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עדקיבלה מסלקת הבור  )2(

 12:00חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא יאוחר משעה 

  ביום המסחר הבא לאחר שמסרה לה ההודעה כאמור.

תעביר החברה , 00:12 (ב) לעיל עד שעה קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס״ק  )3(

ביום  00:12 לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המפיקה לא יאוחר משעה
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  המסחר הבא אחריו.

מדי יום מסחר, תחשב  12:00(ג) לעיל שתתקבל לאחר השעה  (א) עד כל הודעה מאלה המויות בס״ק  )4(

  ביום המסחר הבא אחריו. 12:00כאילו התקבלה לפי השעה 

למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש איו יום מסחר,  )5(

ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד 

. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה 12:00השעה 

  מי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.אותו המסלקה כ

למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה  )6(

  כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

  יםקמרשם מחזי  .ו

החברה תחזיק ותהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי אופציה ובו יירשמו שמות מחזיקי כתבי 

האופציה כתובותיהם וכמות כתבי אופציה הרשומים על שמם. כן תרשמה במרשם כל העברות הבעלות 

בכתבי האופציה. החברה רשאית לסגור את המרשמים מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעליה ביחד 

  יום בשה, ביחס לכל מרשם. 30 על

  צאה ותעודותקה  .ז

לא יאוחר משי ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה למבקשים באמצעות תעודות את  )1(

מיות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של 

י מיות המימוש תרשמה למסחר מיות המימוש בבורסה, תפה החברה לבורסה בבקשה לגרום כ

  בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

יירשמו במרשם בעלי  בהתאם לאמור בתקון הבורסה, כל המיות שתבעה ממימוש כתבי האופציה, )2(

  המיות על שם החברה לרישומים.

אם  המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממיית מימוש, אולם כל עודפי מיות המימוש שיתהוו, )3(

והתמורה טו  ימים ממועד ההקצאה ה״ל, 30יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של 

ימים מתאריך המכירה.  7לאחר יכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, תשולם לזכאים תוך 

אך יתן יהיה לקבל סכומים  ש״ח, 30-החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטים מ

  במשרדי החברה לאחר תיאום מראש.כאמור 

  כתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של מיות המימוש. )4(

   העברה ופיצול כתבי האופציה  .ח

  העברה  )1(

ויתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה ומכתבי ההקצאה של כתבי האופציה יתים להעברה ול

מתאים. שטר ההעברה יהא במתכות דומה לשטר העברת מיות. החברה תחזיק במשרדה הרשום 

פקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפקס 

קות ההתאגדות של החברה יום בכל שה. ת 30ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעליה על 

החלות על העברת מיות משולמות במלואן, יחולו בשיויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של 

  כתבי האופציה.

  פיצול )2(



 

 

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה יתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה 

הפיצול יעשה  ו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש.הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שכלל

עפ״י בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצירוף מכתב ההקצאה 

שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו 

  כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

  זכויות מיות המימוש  .ט

מיות המימוש תזכיה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידדים במזומים או במיות הטבה ובכל חלוקה 

אחרת אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הו לאחר תאריך המימוש, ומתאריך זה תהייה שוות 

  בזכויותיהן מכל הבחיות למיות הרגילות ע״ש הקיימות בחברה ביום המימוש.

  

   חלופת מיות הטבה או זכויות ו/או חלופת דיבידד ןמיות המימוש בגיהתאמת מספר   .י

  עד תום תקופת המימוש תחולה לגבי כתבי אופציה שטרם מומשו ההוראות הבאות:  

  התאמה עקב חלוקת מיות הטבה )1(

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מיות הטבה תשמרה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך 

המיות הובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, שמספר 

במספר המיות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמיות הטבה, אילו מימש את כתב 

האופציה עד ליום המסחר שלפי יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתה כתוצאה 

יות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק מהוספת מ

  ממיה שלמה אחת. שיטת התאמה זו איה יתת לשיוי.

מספר מיות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם רק במקרה של חלוקת מיות הטבה 

 אך לא במקרה של הפקות אחרות כלשהן כאמור או במקרה של הפקה בדרך של זכויות, כאמור להלן,

  (כולל הפקות לבעלי עיין).

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפי פתיחת המסחר ביום בו תסחרה המיות 

  אקס הטבה.

  התאמה עקב הפקה בדרך של זכויות )2(

יותאם  רות ערך כלשהם,ככל שתוצעה לבעלי המיות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת יי

מספר המיות הובעות מהמימוש למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער העילה 

של המיה בבורסה ביום המסחר האחרון לפי יום ה״אקס״ לבין שער הבסיס של המיה ״אקס 

  יתת לשיוי. האישיטת ההתאמה המפורטת לעיל  זכויות״.

ח מיידי על יחס המימוש החדש לפי פתיחת המסחר ביום בו תסחרה המיות אקס החברה תודיע בדיוו

  זכויות.

  התאמה בגין חלוקת דיבידד במזומן )3(

״היום אם תחלק החברה דיבידד לבעלי מיות רגילות אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו (להלן: 

אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס יקדם למועד המימוש של כתבי האופציה, הקובע לקבלת דיבידד״) 

שבין שער הבסיס ״אקס דיבידד״ לבין שער העילה של המיה בבורסה ביום המסחר האחרון לפי יום 

ה״אקס דיבידד״. החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפי פתיחת 

  איה יתת לשיוי.המסחר ביום בו תיסחרה המיות ״אקס דיבידד״. שיטת התאמה זו 

  ופת המימושקי כתבי האופציה בתקהוראות שוות להגת מחזיי. 
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כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה אשר תפורסם כמפורט 

ה, להלן, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולה להגת מחזיקי כתבי האופצי 2.9בסעיף 

  ההוראות הבאות: 

החברה תשמור כמות מספקת של מיות רגילות בהוה הרשום להבטחת זכות המימוש של בעלי כתבי  )1(

  האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

המופק או תחלקן בחלוקת משה, יוקטן או יוגדל, ה ושבהאם החברה תאחד את המיות הרגילות  )2(

מיות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העיין לאחר פעולה לפי המקרה, מספר 

כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממיה שלמה אחת ושברי המיות שיתהוו 

ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות  יטפלו כפי שדירקטוריון החברה

  יבים.פרק זה בשיויים המחו

תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל תפרסם החברה מודעה בשי 

עיתוים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל, בדבר זכותם של מחזיקי 

״תקופת המימוש״ בהן  כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון ״מחיר המימוש״ ו־

  ה כתב אופציה אחד באותה עת.מזכ

בוסף לכך, לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפי תום תקופת  )3(

המימוש, תפרסם החברה דוח מידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי האופציה וכן תודיע על כך בכתב 

  לכל בעלי כתבי האופציה הרשומים בפקס כתבי האופציה.

כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי האופציה וכי  בהודעה יאמר גם

לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע 

זמן סביר מראש, לפי תום תקופת המימוש תשלח החברה את ההודעה ותפרסם את המודעה בתחילת 

  המימוש הוספת. החודש שבו מסתיימת תקופת

החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדו״חות התקופתיים והדו״חות הכספיים הבייים שלה  )4(

לעיון מחזיקי כתבי האופציה וזאת במשך שעות העבודה הרגילות. לפי בקשת כל מחזיק רשום בפקס 

  כתבי האופציה, תשלח לו החברה העתק מהדו״חות האמורים לכתובת כפי שתימסר על ידו.

החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידד או מיות הטבה או הצעת זכויות לרכישת  )5(

והתאריך הקובע  יירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה,

   ) ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.6יהיה לא פחות משישה (

ק מרצון, תיתן החברה הודעה בכתב לכל בעלי כתבי האופציה בדבר במקרה של קבלת החלטה על פירו )6(

קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הזכרת להלן, וכן תפרסם על כך מודעה בשי עיתוים 

תוך שלושה חודשים מתאריך  יומיים פוצים בישראל בשפה העברית. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי,

ל רצוו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפי קבלת ההודעה, להודיע בכתב לחברה ע

ההחלטה. במקרה זה יהיה בעל כתב האופציה כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו 

בפירוק אילו היה בעל מיות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק, 

  וזאת ביכוי מחיר המימוש.

  י כתבי האופציהקי זכויות מחזישיויא. 

מהמצביעים באסיפה כללית  75%על פי תאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של 

פרדת של בעלי כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה 

  שלהם או לבצע כל תיקון, שיוי או הסדר של זכויותיהם או של תאי כתבי האופציה.



 

 

אופציה הוגעים לתקופת למרות האמור לעיל, על פי תקון הבורסה, לא יתן לשות את תאי כתבי ה

המימוש, מחיר המימוש, תאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידד, למעט שיוי תקופת המימוש 

 350ו/או מחיר המימוש ו/או תאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 

הבורסה, רשאית החברה לשות את מחיר . בוסף, בהתאם לתקון ולהחיות 1999-לחוק החברות, תש״ט

המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשיוי יכלול רק את ההתאמות 

  המתחייבות מההליך כאמור. האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מערכן הקוב של מיות המימוש.

הליך שבו החברה תעביר לבעלי  -ל״ משמעו לעיין זה בהתאם לתקון ולהחיות הבורסה, ״הליך הפיצו

המיות שלה מיות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר כסים והתחייבויות לחברה 

חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המיות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המיות בחברה המעבירה את 

שהליך הפיצול עשה בתאים שווים לבעלי המיות של החברה. בהתאם  בתאי -הכסים וההתחייבויות והכל 

הליך שבו כל המיות של החברה יועברו לבעלותה  -לתקון ולהחיות הבורסה, ״הליך מיזוג״ משמעו לעיין זה 

של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הכסים וההתחייבויות שלה 

בתאי שיירות הערך של החברה שמיותיה או כסיה יועברו -או לחברה רשומה אחרת והכל לחברה חדשה

  כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתאים שווים לבעלי המיות של החברה.

באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה 

  סיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במיין קולות.בא

  , ככל שיהיורכישת כתבי האופציה על ידי החברה וחברת בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטת החברהיב. 

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לקות בכל עת בשוק החופשי, בכל מחיר 

שיהיו במחזור מעת לעת, מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. במקרה של שייראה לה, כתבי אופציה, 

קייה כזו על ידי החברה, תיתן על כך החברה דוח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטתה יהא 

ו. רשאי לרכוש ו/או למכור, מעת לעת, כתבי אופציה מהפקה שתבוצע על פי דוח ההצעה זה, על פי שיקול דעת

כתבי אופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת או תאגיד בשליטת החברה, ייחשבו ככס של אותה חברה 

  או תאגיד.

היה והחברה ו/או תאגיד בשליטתה יירכשו את כתבי האופציה, אזי המיות שיבעו ממימוש כתבי האופציה 

יד למכירה על פי דין כמיות חדשות, (או כל תאגיד אחר בשליטתה), יוצעו בעת ואשר יוחזקו על ידי החברה

דהייו על פי תשקיף לפי חוק יירות ערך או בהקצאה פרטית (לרבות החלת כללי החסימה הקבועים בדין 

  ביחס להצעתם על פי הצעה פרטית).

  רישוםיג. 

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשם כתב האופציה בפקס והחברה לא תהיה חייבת 

בפקס ולהכיר בשום אמות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או לרשום 

כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה. החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה 

ודם, כולל המחזיק חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה גדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק ק

  המקורי של אותו כתב אופציה.

  יורשיםיד. 

מבצעי הצוואה ומהלי עזבוו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שפטר, או כשאין מבצעי צוואה או מהלי 

האשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שפטר,  -עיזבון 

ברה תכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר יהיו היחידים שהח

ממחזיקים משותפים של כתב אופציה, תכיר החברה אך ורק בותר או בותרים בחיים בתור בעלי זכות 
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כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת האה בו. כל מי שעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או 

יטת רגל של מחזיק בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממו דירקטוריון פש

החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתאים אלה, להעביר את כתב 

  האופציה.

  הודעותטו. 

תיתן על ידי הודעה שתפורסם פרט למקרים בהם קבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיק כתבי אופציה 

בשי עיתוים יומיים הפוצים בישראל בשפה העברית ועל ידי משלוח הודעה בדואר רשום מיועדת למחזיק 

למחזיק המשותף אשר שמו  (בפקס של מספר מחזיקים, כתב אופציה לפי כתובתו האחרוה הרשומה בפקס

פורסם או שתשלח כאמור תיחשב כאילו מסרה כעבור מופיע ראשון בפקס ולפי כתובתו ה״ל), וכל הודעה ת

כתבי האופציה שעות מזמן שבו הופיעה ההודעה בעיתון או מזמן מסירתה בדואר. כל הודעה שתיתן לבעלי  72

  ישלח העתק הימה לבורסה.

  היחידה רמחי לעשל מכרז  רךבדפרטי ההצעה האחידה  .2.4

  רשימת החתימות .2.4.1

לרבות שעת פתיחת יום המכרז וסגירתו יפורט במסגרת ההודעה מועד המכרז על מחיר היחידות, 

המשלימה ובלבד שמועד הפתיחה של רשימת החתימות לא יחל לפי פרסום ההודעה המשלימה ויסתיים 

) שעות מסחר בבורסה לפחות ממועד פרסום ההודעה 5( ) שעות ומתוכן חמש7( לא לפי תום שבע

  ).״יום המכרז״(להלן:  המשלימה

  לרכישת יחידותבקשות הגשת  .2.4.2

את הבקשות לרכישת היחידות המוצעות יש להגיש לרכז ההפקה אשר פרטיו יפורסמו בהודעה 

(להלן:  במישרין או באמצעות בקים או חברים אחרים בבורסה״רכז ההפקה״), (להלן:  המשלימה

בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר ״המפיצים״). או ״המורשים לקבלת בקשות״ 

  1באותו יום לא תיעה על ידי החברה. 17:30או שתתקבל אצל רכז ההפקה לאחר השעה  16:30 השעה

ביום הגשת  17:30הבקשות תוגשה לרכז ההפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות לא יאוחר מהשעה 

לחלוף המועד האחרון להגשת בקשות, ותוכסה הבקשות, במעטפות סגורות, אשר תשמרה סגורות עד 

(ביחד עם הבקשות אשר יוגשו באמצעות רכז ההפקה), וזאת  על ידי רכז ההפקה לתיבה סגורה ועולה

  עד השעה האמורה.

  שותקהב .2.4.3

  :הבקשות תוגשה לפי התאים הבאים

ע על ידו המבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה המוצ  .א

  אשר לא יפחת מהמחיר המיימאלי ליחידה.

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שוים, ובלבד שמרווחי המחיר הקובים יהיו בסך   .ב

אזי המדרגה  ש״ח, באופן שבו ככל שהמחיר המיימאלי לא יתוקן במסגרת ההודעה המשלימה, 1של 

ש״ח ולאחריה יתן להזמין  421הראשוה שבה יתן להזמין יחידות מעל למחיר המיימאלי היה 

  ש״ח וכד. 423ש״ח,  422יחידות במחיר של 

                                             
  יובהר, כי החברה תהא רשאית לשות בהודעה המשלימה את התקופה להגשת הזמות. 1



 

 

יראו  יתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה,  .ג

מות הקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השל

יראו אותו כאילו לא כלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הקוב בה פחות מיחידה אחת, 

  לא תתקבל.

הבקשות לרכישת יחידות במכרז הין בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת 

כתוצאה מהיעות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם מהצד המבקש לקבל את יירות הערך שיוקצו לו 

באמצעות רכז ההפקה את המחיר המלא, על פי תאי התשקיף, של יירות הערך שיוקצו לו עקב 

  היעות לבקשתו על פי תאי התשקיף וההודעה המשלימה.

  משפחתו הגר עמו המזמין יירות ערך. בןמשמעו מזמין יחד עם ״מבקש״ בסעיף זה 

  המעטפותפתיחת  .2.4.4

, תיפתח התיבה ותפתחה המעטפות בוכחות ציג החברה ורואה 17:30ה ביום הגשת הבקשות אחרי השע

  חשבון של החברה, אשר יפקחו על קיום אות של הליכי המכרז, וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

  ליחידה ריחביעת המק .2.4.5

״ מחיר הרכישה שייקבע״ :ליחידה (להלןתופקה במחיר אחיד כל היחידות שבקשות לרכישתן תעיה, 

אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד  ״)המחיר האחיד״או 

עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי תשקיף 

  זה ובהודעה המשלימה.

  קשיםמבת היחידות לקחלו ןאופ. 2.4.6

 היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור,

תעיה כל הבקשות במלואן, ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המיימאלי ליחידה 

  ויתרת היחידות שלא תתקבלה בגין בקשות לא יופקו.

ת בבקשות שתתקבלה יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות היה והמספר הכולל של היחידות הכלולו

  :המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן

  

  תעיה כל הבקשות במלואן. - בקשות הוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  .א

  לא תעיה. -בקשות הוקבות במחיר ליחידה המוך מהמחיר האחיד   .ב

תעיה באופן יחסי, כך שכל מבקש יקבל מתוך  -שווה למחיר האחיד בקשות שהמחיר הקוב בהן   .ג

סך היחידות המוצעות לציבור שיוותר לחלוקה לאחר היעות לבקשות במחיר ליחידה הגבוה 

מהמחיר האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד, לבין המספר 

  קב המחיר האחיד. הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן

 0.5אם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, באופן ששבר שהיו   .ד

יעוגל כלפי מטה ולא יהא זכאי ליחידה. עודפים של יחידות  0.5 -ומעלה יעוגל ליחידה ושבר המוך מ

חידה שקבע על פי שייוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור, יירכשו על ידי רכז ההפקה, במחיר לי

  תשקיף זה.

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיעות מלאה   .ה
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  או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

  המכרז ךצאה וספת לכלל המזמיים לאחר תאריקה  .ו

במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקות אופן ההצעה, תהא החברה רשאית להקצות לכלל 

הזמות במחיר האחיד ליחידה כמות וספת של יירות הערך המוצעים בהיקף המזמיים שהגישו 

  ובסה״כ:וספות יחידות  4,285מהכמות שהוצעה על פי תשקיף זה קרי עד  15%שלא יעלה על 

 4,285,000ועד  ,וספים )5(סדרה  כתבי אופציה 2,142,500 עד ,וספות יות רגילותמ 4,285,000עד 

   בשיויים המחויבים.וספים  )6כתבי אופציה (סדרה 

  מיוחד וןחשב .2.5

סמוך לפי יום המכרז יפתח רכז ההפקה אצל תאגיד בקאי חשבון אמות מיוחד על שם החברה וימסור  .2.5.1

החשבון המיוחד יוהל בלעדית על ידי  ״).״החשבון המיוחד(להלן:  למורשים לקבלת בקשות את פרטיו

חוק ״(להלן:  1968 -רכז ההפקה עבור החברה ובשמה בהתאם להוראות חוק יירות ערך, התשכ״ח 

המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות  ״).יירות ערך

פי תאי התשקיף, ורכז ההפקה יהג בהם ויפעל על פי תאי התשקיף שהבקשות לרכישתן עו על 

  וההודעה המשלימה.

תוך יום עסקים אחד לאחר שתקבלו אצלו כספי תמורת ההפקה, יעביר רכז ההפקה לחברה את  .2.5.2

הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר צברו בגים, כגד העברת תעודות בגין המיות 

״החברה (להלן:  הקצאה בגין כתבי האופציה באמצעות מזרחי טפחות חברה לרישומים בע״מומכתבי 

כל עוד לא הועברה תמורת ההפקה לחברה, תוחזק תמורת ההפקה בחשבון המיוחד  ).לרישומים״

  ותושקע בפיקדוות זילים לא צמודים ושאי ריבית.

  הקהודעה על תוצאות הפ .2.6

 שון שלאחר יום הגשת הבקשות, תימסר הודעה על ידי רכז ההפקה,ביום המסחר הרא 10:00 עד השעה .2.6.1

  באמצעות המורשים לקבלת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם עו במלואן או בחלקן.

ההודעה תציין את המחיר האחיד ליחידה שקבע במכרז, כמות היחידות שתוקציה ואת התמורה 

, יעבירו המבקשים לרכז ההפקה, 12:30עד לשעה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה ובאותו יום 

באמצעות המורשים לקבלת בקשות, את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור היחידות אשר לגביהן עתה 

  לעיל. 2.5.1ההצעה כאמור בהודעה האמורה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 

י לרשות יירות ערך ולבורסה ביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תודיע החברה בדוח מייד .2.6.2

על תוצאות המכרז, ותוך שי ימי עסקים וספים תפרסם על כך הודעה בשי עיתוים יומיים הפוצים 

  בישראל בשפה העברית.

  יה, פיצול וויתורתעודות מ .2.7

עתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תעביר החברה למבקשים ביום העסקים הראשון שלאחר יום 

את יירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן עתה ואשר תמורתם שולמה  הגשת הבקשות

במלואה, על ידי משלוח למבקש של תעודות בגין המיות ומכתבי הקצאה בגין כתבי האופציות לחברה 

  לרישומים.

התעודות למיות ומכתבי ההקצאה לכתבי האופציות יהיו יתים להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת 

רים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו לחברה ביחד עם התעודות וכתבי אח



 

 

  ההקצאה, ובכפוף לתשלום כל ההוצאות, המסים וההיטלים הכרוכים בכך, על ידי המבקש.

כל המיות המוצעות והמיות שיבעו ממימוש כתבי האופציה יירשמו במרשם בעלי המיות של החברה 

  לרישומים. על שם החברה

החברה לא תוציא תעודות בגין כתבי האופציה, וההחזקה בהם תהיה בהתאם למכתבי ההקצאה 

  ובהתאם לרשום בספר מחזיקי כתבי האופציה שתהל החברה.

  רישום למסחר בבורסה .2.8

המוצעים על פי תשקיף הבורסה תה את אישורה העקרוי לתשקיף להשלמה, לפיו תאי יירות הערך 

שקיף תלאישור הבורסה ״(להלן:  בתאים הקבועים בתקון הבורסה ובהחיות על פיוזה עומדים 

  ״).להשלמה

לפי פרסום ההודעה המשלימה, תפה הבורסה אל החברה בבקשה לרשום בה למסחר את יירות הערך 

 המוצעים והמיות שתבעה ממימוש כתבי האופציה המוצעים על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה

  .ו. לעיל).2.4.6(לרבות במסגרת ההקצאה הוספת, כמפורט בסעיף 

אישור הבורסה לרישום למסחר בה של יירות הערך המוצעים והמיות שתבעה ממימוש כתבי האופציה 

.ו. לעיל, אם וככל שתבוצע), 2.4.6(לרבות במסגרת ההקצאה הוספת, כמפורט בסעיף  על פי תשקיף זה

  להלן. 2.9בסעיף  דעה משלימה ביחס להפקה על פי תשקיף זה, כמפורטייתן טרם פרסומה של הו

תוך שי ימי עסקים לאחר יום המכרז תפה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר על פי האישור 

  האמור את יירות הערך האמורים.

  הודעה משלימה .2.9

) לחוק יירות 2)(1(א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

ערך. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות אך לא 

רק, פרטים בדבר שיויים, כלל שיהיו, בכמות ובתאי יירות הערך המוצעים. בהודעה המשלימה תכלול 

  התוים כדלקמן:ת הודעה משלימה בכלל זאת, החברה כל פרט שיתן לכלול בהתאם לתקו

  אישור הבורסה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה; .2.9.1

  התקופה להגשת הזמות, לרבות מועד המכרז ומועד להגשת ההזמות לרכישת היחידות מטעם הציבור; .2.9.2

מהכמות  20%שיוי בכמות ו/או המחיר יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בשיעור שלא יעלה על  .2.9.3

לעיל, ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעות במחיר לא  2.2ו/או מהמחיר המצויים בסעיף 

לעיל. הכמות  2.2מן המכפלה האמורה הגזרת מן המחיר והכמות המצויים בסעיף  30%-תשוה ביותר מ

   והמחיר העדכיים כאמור יפורטו בהודעה המשלימה.

  צאה מהשיוי בתאי יירות הערך המוצעים, לרבות:כל פרט אשר תיקוו מתחייב כתו .2.9.4

  יירות הערך והפקתם; הוצאות וסכומי עמלות למפיצים ולרכז ההפקה בקשר עם הקצאת  .א

  תמורת יירות הערך וייעודה.  .ב

 קביעת כמות המיות שתוצעה בהקצאה וספת לכלל המזמיים, אם וככל שתהיה, כמפורט בסעיף .2.9.5

  ייה.ו. לעיל, אם וככל שתה2.4.6

  פרטי רכז ההפקה של יירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה. .2.9.6

ההודעה המשלימה תוגש לרשות יירות ערך באמצעות מערכת המג״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם 

  תשקיף זה. עם פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי פרד מתשקיף זה.
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  יםרהסדהימעות מעשיית  .2.10

והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימע מלעשות הסדרים שאים כתובים החברה  .2.10.1

בתשקיף בקשר עם הצעת יירות הערך על פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימע 

מלהעיק זכות לרוכשי יירות ערך על פי התשקיף למכור את יירות הערך שרכשו מעבר למפורט 

  בתשקיף.

חברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להודיע לרשות יירות ערך על כל הסדר ה .2.10.2

  לעיל. 2.10.1הידוע להם עם צד ג׳ הסותר את ההתחייבויות כאמור בס״ק 

החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימע מלהתקשר עם צד ג׳ כלשהו שלפי  .2.10.3

לעיל. 2.10.1יגוד לאמור בס״ק מיטב ידיעתם ערך הסדרים ב  

החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמות ליירות ערך מהפקה זו ממפיץ שלא התחייב בכתב להוג  .2.10.4

בהתאם להוראות פסקה זו. החברה תעביר לרשות יירות ערך העתק ממסמכי ההתחייבויות של 

  המפיצים כאמור.

  ןהוהימעות מדילול  .2.11

התשקיף ועד הקצאת יירות הערך על פי תשקיף זה, לא תעשה החברה בתקופה שהחל מתאריך פרסום 

מבהו  (פרטי התשקיף, כל פעולה אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקות יירות הערך

  .1969-וצורתו), תשכ״ט

   המוצעים רךות הערמיסוי יי .2.12

רות בהשקעה כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשו

ביירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי יירות הערך אין מתיימרות להוות 

פרשות מוסמכת של הוראות החוק הזכרות בתשקיף, ואין באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם 

  לתוים המיוחדים ולסיבות הייחודיות לכל משקיע.

  כללי .2.12.1

(להלן:  2005-), התשס"ה147בל בכסת החוק לתיקון פקודת מס הכסה (מס' התק 2005 ,ביולי 25ביום   2.12.1.1

). התיקון 2006ביואר  1(וכס לתוקף ביום  2005 ,באוגוסט 10") אשר פורסם ברשומות ביום התיקון"

"), הפקודה(להלן: " 1961 -שיה באופן יכר את הוראות פקודת מס הכסה [וסח חדש], התשכ"א

הוגעת למיסוי יירות ערך הסחרים בבורסה. כמו כן, במועד פרסום תשקיף זה, טרם התפרסמו כל 

התקות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון. בוסף, במועד פרסום תשקיף זה לא קיימת 

פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס 

  ן. בתיקו



 

 

אשר  2011-התקבל בכסת החוק לשיוי טל המס (תיקוי חקיקה), התשע"ב 2011בדצמבר  5ביום   2.12.1.2

"). החוק לשיוי טל המס(" 2012ביואר  1וכס לתוקף מיום  2011בדצמבר  6פורסם ברשומות ביום 

בהתאם לחוק לשיוי טל המס הועלו שיעורי המס על הכסות בידי יחידים בגין רווחי הון, דיבידד 

  או לשיעור המס השולי.  30%-ל 25%-, ולבעל מיות מהותי מ25% -ל 20% -וריבית מ

התקבל בכסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה להשגת יעדי התקציב  2016בדצמבר  22ביום   2.12.1.3

במסגרתו  2016 ,בדצמבר 29ופורסם ברשומות ביום  ,2016 –), התשע"ז 2018-ו 2017ות התקציב לש

 2016בשת המס  48%לפקודה משיעור של  121הוחלט להוריד את שיעור המס ליחידים הקבוע בסעיף 

בת על הכסה חיי 3%ואילך. כמו כן קבע כי יוטל מס יסף בשיעור של  2017החל משת  47%לשיעור של 

על  2%ואילך חלף שיעור של  2017ש"ח (אשר יתואמו מידי שה למדד) לשת  640,000של יחיד העולה על 

יוטל על הכסתו החייבת של יחיד העולה על  2019. מס היסף לשת  2016ש"ח בשת  810,720הכסה של 

ושבח מקרקעין ש"ח. הכסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכסות לרבות הכסה מרווח הון  649,560

מיליון ש"ח והמכירה  4(מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלול רק אם שווי מכירתה עולה על 

לפקודה וסכום איפלציוי  88איה פטורה ממס לפי כל דין), למעט סכום איפלציוי כהגדרתו בסעיף 

כן, קבע כי שיעור מס .כמו  1963–לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג 47כהגדרתו בסעיף 

  ואילך. 2018בשת  23%-ו 2017בשת  24%לשיעור של  2016בשת  25%החברות ירד משיעור של 

הסדרי המס ״יירות הערך״) (להלן:  לפי הדין הקיים כיום חלים על יירות הערך הכלולים בתשקיף

  המתוארים בתמצית להלן:

  ךממכירת יירות הער ןהו חרוו 2.12.2

ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכסה -לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך על 91בהתאם לסעיף   2.12.2.1

חייב במס בשיעור המס השולי  יד״, ממשלחממכירת יירות הערך איה מהווה בידיו הכסה מ״עסק״ או 

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  121של היחיד בהתאם לסעיף 

ידי יחיד שהיו ״בעל מיות -ביותר בסולם הכסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת יירות ערך על

לפחות באחד או  10% -, ב2מהותי״ בחברה, קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

 12 -יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה, במועד מכירת יירות הערך או במועד כלשהו ב

  .30%החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על 

כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל יירות הערך, יחויב רווח ההון -כמו  2.12.2.2

ליכוי ), עד קביעת הוראות ותאים 30%ממכירת יירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (

א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול 101 -) ו9א(א)(101הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 

) 1(2לגבי יחיד שההכסה בידיו ממכירת יירות הערך היא בגדר "הכסה מעסק" בהתאם להוראות סעיף 

  לפקודה.

רך בשיעור מס חברות (בשיעור של חבר בי אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ע  2.12.2.3

  ואילך). 2018החל משת  23%

) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי 2(9קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף   2.12.2.4

הון ממכירת יירות ערך כאמור. על הכסותיה של קרן אמות חייבת ממכירת יירות ערך יחול שיעור 

תו של יחיד שההכסה איה מהווה בידו "הכסה מעסק״ או ״משלח יד״, אלא אם כן המס החל על הכס

קבע מפורשות אחרת. לא קבע להכסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכסה במס בשיעור המרבי הקבוע 

  ).47%ואילך שיעור המס המרבי היו  2018לפקודה (בשת המס  121בסעיף 
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ממס על רווח הון ממכירת יירות ערך הסחרים בבורסה בישראל, תושב חוץ, כמשמעותו בפקודה, פטור   2.12.2.5

וזאת אם רווח ההון איו ממפעל הקבע שלו בישראל ואם רכישת ייר הערך הייתה במסגרת התשקיף או 

לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בי אדם תושב  97לאחריו, ובהתאם לתאים ולמגבלות של סעיף 

או יותר מההכסות או  25% -הם בעלי שליטה בו או ההים או הזכאים לחוץ, אם תושבי ישראל 

א לפקודה. יצוין, 68הרווחים של חבר בי אדם תושב חוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 

(אם קיימת) בין  כי במקרה שפטור כאמור איו חל, ככלל אפשר שיחולו הוראות פטור של אמת המס

שבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מיכוי מס ישראל למדית התו

  במקור מרשות המיסים.

(לצורך חישוב רווח ההון  במכירת מיות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למיות, יראו כמחיר המקורי  2.12.2.6

שלום ממכירתן) של מיות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את הת

מיות כאמור כיום הרכישה הששולם בעד מימושן למיות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של 

  של כתבי האופציה.

אופציות שהפקת החבילה כוללת גם הפקת  מכיווןלעיין חישוב המחיר המקורי בידי המשקיעים,   2.12.2.7

 פיצול. למיותהמרה לבין האופציות ל למיותשל החברה, יש לבצע פיצול בין התמורה המיוחסת  למיות

על פי מחיר הסגירה  פרופורציואלי באופן ייעשה, בחבילה שהופקו מהמכשירים אחד כל בין התמורה

 אחר וחלק") המיותתמורת (להלן: " למיותשל כל ייר ערך ביום הראשון, כך שחלק מהתמורה תיוחס 

 לפי לקביעה יתן איו הרכיבים יחס אם. זה תשקיף פי על לציבור המוצעת בחבילה שהופקו לאופציות

 לפי שפורסם בתשקיף היחסים לקביעת בהתאם בחבילה מרכיב כל של היחס יקבע, הסגירה מחירי

  .החבילה הפקת

לעיין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים, בהתאם לתקות מס   2.12.2.8

או מרווח הון במכירת ייר ערך, במכירת יחידה בקרן אמות או בעסקה הכסה(יכוי מתמורה, מתשלום 

(כהגדרת מוח זה בתקות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת  , חייב2002 -עתידית), התשס״ג

מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר היו יחיד, ובמס חברות  25%יירות הערך, יכה מס בשיעור של 

ואילך) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר היו חבר בי אדם. זאת,  2018ת החל מש 23% (בשיעור של

בכפוף לאישור, שיומצא מראש, לפטור (או שיעור מופחת) מיכוי מס במקור שהופק על ידי פקיד השומה 

לא יוכה מס במקור לקופות גמל, קרות אמות  מכה במקור לבצע.ה רשאיוכפוף לקיזוז הפסדים ש

ידי תאגיד בקאי או חבר -לא יוכה מס במקור על ם הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין.וגופים וספי

  בורסה לתושב חוץ בהתקיים תאים מסוימים.

יחולו הוראות  יצוין, כי אם במועד המכירה לא וכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי,  2.12.2.9

   ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור. (ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח91סעיף 

פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור היכוי במקור שיוכה בעת -ככל שיירות הערך המוצעים על  2.12.2.10

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על  30%(לאחר המחיקה) יהיה  מכירתם

   במקור).(או פטור מיכוי מס  שיעור אחר של יכוי מס במקור



 

 

תקות היכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהיו תושב חוץ תמורה   2.12.2.11

ימים מיום פתיחת  14או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 

היותו תושב חוץ  על 2402בטופס  שים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה 3-החשבון ואחת ל

  ועל זכאותו לפטור.

  םהמוצעי רךממכירת יירות הע םיזוז הפסדיק 2.12.3

בשת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים  היירות המוצעותהפסדים בשת המס, שמקורם במכירת   2.12.3.1

במס בידי מקבלם, יקוזזו כגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת ייר ערך, סחר או שאיו 

סחר, ישראלי או זר, וכן, כגד ריבית ששולמה בגין אותו ייר ערך או בגין יירות ערך אחרים (בתאי 

ששיעור המס החל על ריבית או דיבידד מייר ערך לא עלה על שיעור מס החברות לחברה בשיעור של 

ההפסדים יבוצע ואילך), באותה שת מס. קיזוז  2018ליחיד בשת המס  25%ואילך או  2018לשת  23%

) 3.5-ל 1בדרך של קיזוז הפסד ההון כגד רווחי הון (למעט רווח הון איפלציוי חייב אשר יקוזז ביחס של 

או הכסות מריבית או מדיבידד כאמור. יש לציין כי המס אשר חל על דיבידד ליחיד שהוא בעל מיות 

רת יירות ערך לא יהיה בר קיזוז כגד . על כן, הפסד ההון שהתהווה בשת המס ממכי30%מהותי היו 

  הכסות דיבידד או ריבית מיירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מיות מהותי.

בהתאם לתקות היכוי מתמורה, במסגרת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור ממכירת יירות   2.12.3.2

ערך סחרים יקזז החייב ביכוי במקור את הפסד ההון שוצר ממכירת יירות סחירים שהיו ביהולו 

המועד  ובכפוף לכך שהרווח וצר באותה שת מס שבה וצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר

  האמור. 

(ב) 92הפסד שלא יתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף   2.12.3.3

לפקודה בשות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השה בה וצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח 

  לשת המס בה היה ההפסד.

, קיימות מגבלות וספות לגבי 2006רים שוצרו קודם לשת בכל הוגע לקיזוז הפסדים מיירות ערך סחי  2.12.3.4

  . 147לפקודה לפי תיקון  92אופן הקיזוז, אשר קבעו בהוראות התחולה לסעיף 

ג לפקודה, במכירת מיה על ידי חבר בי אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר 94בהתאם להוראות סעיף   2.12.3.5

החודשים שקדמו למכירה אך לא  24המיה במשך  וצר ממכירת המיה, סכום דיבידד שהתקבל בשל

 15%יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של 

  או יותר.

  החברה מיות בגיןהמס שיחול על הכסות מדיבידד  רשיעו  2.12.4

דיבידד שמקורו במיות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי בעל מיות יחיד תושב ישראל בשיעור של   2.12.4.1

 -, למעט אם בעל המיות הוא בעל מיות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו ב25%

  .30%החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה  12

ברות תושבות ישראל לא יבוא במיין ההכסה החייבת, ובלבד שמקור ככלל, דיבידד המתקבל בידי ח  2.12.4.2

הדיבידד איו בהכסות שהופקו או שצמחו מחוץ לישראל ותקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בי אדם 

אחר החייב במס חברות ואיו מדיבידד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב, כהגדרתם בחוק לעידוד 

  .1959-טהשקעות הון, התשי״
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, למעט תושב חוץ שהיה בעל מיות 25%תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידדים בשיעור של יחיד   2.12.4.3

, 30%החודשים שקדמו לו, שאז יהא שיעור המס  12 -מהותי במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו ב

(אם קיימת)  סאולם שיעורי מס אלו עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות אמה למיעת כפל המ

שכרתה בין מדית ישראל ובין מדית התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור 

  לפטור מיכוי מס במקור מרשות המיסים.

דיבידד שמקורו במיות החברה בידי קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס   2.12.4.4

פטור ממס. בידי קרן אמות חייבת, יחול שיעור המס החל על הכסתו ) לפקודה, יהיה 2(9בהתאם לסעיף 

של יחיד שההכסה איה מהווה בידיו הכסה מ״עסק" או מ״משלח יד״, אלא אם כן קבע במפורש 

  אחרת.

(יכוי מריבית, מדיבידד  החברה תכה את המס במקור בחלוקת הדיבידד, בהתאם לתקות מס הכסה 2.12.4.5

בהתאם לתקות היכוי, יכוי המס ״). ויכתקות הי״(להלן:  2005 -התשס״ו ומרווחים מסוימים),

במקור בחלוקת דיבידד בגין מיות החברה, אשר מיותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת 

. האמור יחול 25%(יחיד/חבר בי אדם), יהיה בשיעור של  רישומים, ליחיד תושב ישראל או לתושב חוץ

ליחיד ולתושב חוץ שהיו בעל מיות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידד או במועד כלשהו גם ביחס 

  החודשים שקדמו לו. היכוי במקור לא יבוצע על ידי החברה אלא על ידי מוסד כספי. 12-ב

פי תקות אלו, שולם דיבידד ליחיד תושב ישראל לגביו קבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, יוכה המס -על  2.12.4.6

לפי השיעור שקבע. לגבי תושב חוץ, שיעור יכוי במקור יהיה בכפוף להוראות אמה למיעת כפל מס 

(אם קיימת) שכרתה בין מדית ישראל לבין מדית תושבותו של המקבל, וכן בכפוף להמצאה מראש של 

  אישור מיכוי מס במקור מרשות המיסים.

קרות אמות וגופים וספים הפטורים מיכוי מס  לא יוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל,  2.12.4.7

  במקור לפי הדין.

מקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה ביירות הערך המוצעים. האמור כ

הוגעות  סלעיל או תיאור ממצה של הוראות המ זכרותאיו מתיימר להיות פרשות מוסמכת של הוראות החוק ה

ש של יירות הערך כל רוכליירות הערך המוצעים ואיו מהווה או בא במקום ייעוץ מקצועי בדון. מוצע ל

זר  סהמוצעים לפות לקבלת ייעוץ מקצועי באשר להשלכות המסוימות של הדין המקומי וכן באשר להשלכות מ

ות של כל שיוי מוצע בדיים האמורים, בגין רכישה, החזקה ומכירה של יירות הערך המוצעים, לרבות ההשלכ

כפי שהים כוים  סעל דיי המ ססמובהר, כי האמור לעיל מתב בהתאם לתוים המיוחדים לכל רוכש ורוכש.

עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות  סלמועד התשקיף וכפי שהם ידועים לחברה, וכי שיויים בדיי המ

  שוות.

  



 

  הון החברה -' גפרק 

  כללי -הון החברה  .3.1

ערך קוב כל אחת  ש"ח 0.01תשקיף זה, הון המיות של החברה מורכב ממיות רגילות בות  למועד

  ").הרגילות המיות" או "מיותה("

  :כדלקמן היו התשקיף למועד כוןהון המיות של החברה 

  הון רשום
  מיות רגילות

  בדילול מלא  ללא דילול מלא
300,000,000   102,501,122  121,470,3901  

 :החברה בהון שיויים .3.2

 ההון הרשום של החברה .3.2.1

ש"ח ע.. כל  0.01מיות רגילות בות  40,000,000החברה הפיקה לראשוה  ,2013ביוי,  2ביום 

  אחת. 

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה את הגדלת הון המיות 2017באוגוסט,  31ביום 

ש"ח ע.. כל אחת. לפרטים וספים  0.01מיות רגילות בות  80,000,000-הרשום של החברה ל

(מס'  2017באוגוסט,  31ומיום  2017באוגוסט,  14ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 

המובאים על דרך ), 2017-01-089118 -ו 2017-01-089106, 2017-01-083112אסמכתאות: 

היההפ.  

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה את הגדלת הון המיות 2017מבר, בוב 22ביום 

ש"ח ע.. כל אחת. לפרטים וספים  0.01מיות רגילות בות  120,000,000-הרשום של החברה ל

(מס'  2017בובמבר,  22ומיום  2017בובמבר,  8ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 

המובאים על דרך ), 2017-01-103306 -ו 2017-01-103300 ,2017-01-097969אסמכתאות: 

יהיההפ.  

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מיות החברה את הגדלת הון המיות 2018בדצמבר,  3ביום 

ש"ח ע.. כל אחת. לפרטים וספים  0.01מיות רגילות בות  150,000,000-הרשום של החברה ל

(מס'  2018בדצמבר,  3ומיום  2018בובמבר,  26 ראו דיווחים מיידים של החברה מיום

המובאים על דרך ), 2018-01-117870 -ו 2018-01-117837, 2018-01-113985אסמכתאות: 

  .היההפי

החברה את הגדלת הון  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מיות2019בספטמבר,  11ביום 

ש"ח ע.. כל אחת. לפרטים  0.01בות מיות רגילות  300,000,000-המיות הרשום של החברה ל

(מס'  2019, ספטמברב 15 ומיום 2019, יוליב 30וספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 

  ה.י), המובאים על דרך ההפי2019-01-096262, 2019-01-078718אסמכתאות: 

  

 ההון המופק והפרע של החברה .3.2.2

(לרבות  2016-2019ע של החברה בשים לפרטים בדבר השיויים שחלו בהון המופק והפר

לפרק א'  3.2 -ו 3.1 פים, ראו סעיכתבי אופציה סחירים ואופציות לא סחירות) מיות, הקצאות

הכלל על דרך  )2017-01-030982( 2018במרס  27שפורסם ביום  2017 בדוח התקופתי לשת
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ודיווחים  היההפי דרך, הכלל על 2018 לפרק א' לדוח התקופתי לשת 3.2 -ו 3.1 פיםסעיההפיה, 

 23, 2019ביולי  9 ,2019 ביוי 25 ,2019ביוי  11 ,2019 ביוי 6, 2019 במאי 20 מהימים מיידיים

-2019 :אסמכתאות(מס'  2019בספטמבר  19 -ו 2019בספטמבר  16,  2019 ביולי 25, 2019ביולי 

042699-01 ,056203-01-2019 ,057373-01-2019 ,057703-01-2019, 063391-01-2019 ,-01-2019

 הכללים), 097540-01-2019 -ו 096721-01-2019, 077236-01-2019 ,076171-01-2019, 070327

  .על דרך ההפיה

 יירות ערך המירים .3.3

דיווח ראו  תשקיף להשלמה זההמירים של החברה כון למועד פרסום ערך לפרטים בדבר יירות  .3.3.1

) הכלל על דרך 2019-01-097540(מס' אסמכתא:  2019בספטמבר  19מיידי של החברה מיום 

  ההפיה.

לפרטים בדבר תוכית אופציות לא סחירות לעובדים, יועצים, ותי שירותים וושאי משרה,  .3.3.2

  ופתי.לפרק א' לדוח התק 11.8ראו סעיף 

 מועד לפי חודשים 12 החזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה במיות וביירות ערך המירים של החברה .3.4

  התשקיף מועדסמוך לוב התשקיף

ידי בעלי עיין -לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומהליה, אודות יירות הערך של החברה המוחזקים על

מועד התשקיף, ראה דוח מיידי של החברה בדבר מצבת חודשים לפי  12-כוושאי משרה בכירה בחברה, 

), המובא 2019-01-003438אסמכתא מס': ( 2019ביואר,  7מיום החזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה 

  .על דרך ההפייה

בחברה, ידי בעלי עיין וושאי משרה בכירה -יירות הערך של החברה המוחזקים עללמיטב ידיעת החברה, 

   הם כדלקמן: במועד הסמוך למועד התשקיף

  שם הייר שם המחזיק
מס' י"ע 
  מוחזקים

שיעור  
החזקה 

בהון 
ובזכויות 
הצבעה, 

ללא דילול 
(%)  

שיעור  
החזקה בהון 

ובזכויות 
הצבעה, 

בדילול מלא 
(%)  

  פרופ' מישל רבל (מדען ראשי ודירקטור)

  8.8  10.4  10,675,234  מיות

  2.3  0  2,747,369  סחירותלא  –אפ ב 

  1.1  0  1,238,871  לא סחירות –אפ ו 

  (דירקטור) מר ג'וליאן רוג'רי

  21.4  25.4  26,017,666  מיות

  0.2  0  221,000  לא סחירות –אפ ב 

  2.1  0  2,500,000  לא סחירות –אפ ו 

  0.3  0  340,000  לא סחירות –אפ ב   יה סמואלבמר אולי

  0.3  0  400,000  לא סחירות –אפ ב   (יו"ר דירקטוריון) ד"ר אלי אופר

  0.2  0.22  225,437  מיות  אלדור-יוסף איצקוביץ'

  0.2  0  230,000  לא סחירות –אפ ב   (דירקטור)

  0.3  0  330,000  עובדים –אפ א   מר יוסי זהר

  ד"ר אריק חסון (סמכ"ל מו"פ)
  0.3  0  330,000  עובדים –אפ א 

  0.1  0.12  117,908  מיות

  0.1  0.13  131,763  מיות  ד"ר מיכל יזרעאל

  0.3  0  330,000  עובדים –אפ א   ומחלות וירודגרטיביות) ALS(סמכ"ל מו"פ 

  4.0  0  4,892,913  לא סחירות –אפ ב   עו"ד רמי אפשטיין (מכ"ל ודירקטור)



 

 

  0.0  0  50,000  לא סחירות  -אפ ב  בלום (דח"צית)-גב' צליל קרן

  0.1  0  125,000  לא סחירות –אפ ב   (דירקטור)מר דוד סולטן 

  מר אבי מייזלר (דירקטור)
  1.6  1.9  1,946,330  מיות

  0.1  0  125,000  לא סחירות –אפ ב 

  0.9  1.0  1,058,403  מיות  אלטשולר שחם יהול קרות אמות בע"מ

  14.0  16.6  17,033,756  מיות  אלטשולר שחם גמל ופסיה בע"מ

  

 בחברהבעלי השליטה  .3.5

. League Jinn Sàrl2 -ו רבל בעלי השליטה בחברה הים בי הזוג קלר ומישל, שקיףתהכון למועד פרסום 

 2019בספטמבר  22 -ו 2019, ביולי 7מיום  םמיידי יםלפירוט בדבר החזקתם של בעלי השליטה ראו דיווח

     .על דרך ההפייה ים), המובא, בהתאמה2019-01-098128 -ו 2019-01-069466אסמכתא מס: (

 הסכמים בוגע ליירות הערך של החברה .3.6

דוח פרק ד' לל 21לפרטים בקשר להסכמים בוגע למיות החברה בין בעלי השליטה בחברה ראו תקה 

 יםהמובא ,)2019-01-078442(אסמכתא מס:  2019ביולי  29ודיווח מיידי מיום  2018התקופתי לשת 

  בתשקיף זה על דרך ההפיה.

 תוים על הון עצמי ומיות החברה  .3.7

 2017, 2016 ,בדצמבר 31אודות ההפסד למיה לשים שהסתיימו בימים  הכספייםלהלן תוים מהדוחות 

   :2019ביוי  30ולשישה חודשים שהסתיימו ביום  2018 -ו

לשישה   
חודשים 

שהסתיימו 
  30/6/19-ב

  בדצמבר (באלפי ש"ח) 31לשה שהסתיימה ביום 

2018  2017  2016  

  )8,556(  4,280 6,738  )4,167(  הון (גרעון בהון) עצמי 

  )0.37(  0.17  0.1  )0.04(  הון (גרעון בהון) עצמי למיה 

  0.86  0.87  0.37  0.13  הפסד בסיסי למיה בש"ח

  

 רכישה עצמית של מיות החברה .3.8

, התשקיף למועדכמו כן, כון . החברה מיות של עצמית לרכישה תכית אין לחברה, התשקיף למועדכון 

  .החברה של בות חברות ידי על המוחזקות או, רדומות מיות שהין החברה של מיות אין

 שערי הבורסה של מית החברה .3.9

להלן תוים אודות שער המיה הגבוה והמוך (בש"ח) של מית החברה בשלוש השים שקדמו למועד 

   :ועד לסמוך לפי מועד התשקיף התשקיף

  תקופה
 מוך שער

  (באגורות)
  תאריך

 גבוה שער
  (באגורות)

  תאריך

2016  506.6  1.11.2016  935.8  10.5.2016  

2017  43  24.12.2017  662.2  
4.1.2017  

                                                           
, שהיה League Jinn Sàrlת החברה ומהליה, מר ג'וליאן רוג'רי מחזיק ביירות הערך של החברה באמצעות עלמיטב ידי   2

 פרטית בשליטתו המלאה, המאוגדת והרשומה בלוקסמבורג. חברה



 

 

2018  32.1  4.3.2018  99  9.10.2018  
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  הזכויות הלוות למיות החברה -ד'פרק 

הוראות תקון החברה בדבר הזכויות הלוות למיות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפיה  .4.1

), 096403-01-2019אסמכתא מס: ( 2019, בספטמבר 15לתקון החברה, אשר פורסם ביום 

הפירוט להלן היו על דרך ההפיה בלבד ואיו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של   ").התקון("

  התקון.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקון החברה להוראות שלא יתן להתות עליהן בחוק 

ההוראות האמורות על  תגברה"), או בכל תקה מכוחו, חוק החברות(" 1999-החברות, התש"ט

  הוראות התקון. 

 תקון. ההוראות המפורטות בלפרטים אודות הזכויות הלוות למיות החברה, ראו את 

("חוק החברות") כפי שקבעו בתקון  1999-להלן הסדרים מסוימים לפי חוק החברות, תש"ט .4.2

מבה  -תשקיף (ד) לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת26החברה וכדרש לפי תקה 

 :1969-וצורה), תשכ"ט

  -שיוי תקון .4.2.1

תקון בהחלטה שהתקבלה ה אתבכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשות  .א

למעט אם קבע במפורש בתקון רוב אחר הדרש לשיוי  ,ברוב רגיל הכלליתבאסיפה 

או החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרש בסעיף זה  .סעיף מסוים בתקון

ברוב אחר הדרש לשיוי סעיף מסוים בתקון, לפי העיין, ואשר משה הוראות 

או הוראות סעיף מסוים, לפי העיין, תיחשב כהחלטה לשיוי התקון  מהוראות התקון

  או הסעיף האמור, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

קבלת ההחלטה על כך , שיויים בתקון יהיו תקפים מיום תקוןבכפוף להוראות ה .ב

 בחברה או במועד מאוחר יותר שקבע בהחלטה.

 -שוים בחברההעברת סמכויות בין אורגים  .4.2.2

האסיפה הכללית של החברה רשאית, בין היתר, להסמיך את יושב ראש הדירקטוריון או  .א

קרובו למלא את תפקיד המהל הכללי או להפעיל את סמכויותיו וכן הסמכת המהל הכללי 

למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, בכפוף  או קרובו

 לחוק החברות. (ג)121להוראות סעיף 

האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל מקולות בעלי המיות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם  .ב

או באמצעות שלוח ליטול סמכויות התוות לאורגן אחר וכן להעביר סמכויות התוות 

 ל הכללי לסמכות הדירקטוריון, והכל לעיין מסוים או לפרק זמן מסוים.למה

  

 

 -יושב ראש האסיפה הכללית .4.2.3

אם ישו (ראש של הדירקטוריון -היושב-או, בהיעדרו, סגן) אם ישו כזה(ראש הדירקטוריון -יושב

 ראש, וישב בראש כל אסיפה כללית של החברה שבה הוא וכח.-יהיה זכאי לשמש כיושב), כזה

שהיא אף אחד -ראש של הדירקטוריון, או אם באסיפה כללית כל-יושב-ראש או סגן -אם אין יושב
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עשרה דקות לאחר המועד שקבע לקיומה, או אם אף אחד -מהם איו וכח באסיפה תוך חמש

ראש האסיפה, ואם כחו -מהם, אף שהוא וכח באסיפה, איו יכול או איו רוצה לשמש כיושב

ראש -יבחרו אותם הדירקטורים אחד מבייהם להיות יושב, ירקטור אחדבאסיפה יותר מד

עשרה דקות לאחר המועד -האסיפה. אם אף אחד מהדירקטורים איו וכח באסיפה תוך חמש

שקבע לקיומה, או אם אף אחד מהדירקטורים, אף שהוא וכח באסיפה, לא בחר או איו יכול 

ידי -ה, אישית או עלרי החברים הוכחים באסיפראש האסיפה, ה-או איו רוצה לשמש כיושב

ראש -, יבחרו אחד מבייהם להיות יושב)אים להיות וכחים ולהצביע באסיפההזכ(להצבעה -שלוח

 .ראש האסיפה-ראש, זולת בחירת יושב-האסיפה. אין לדון בשום עיין באסיפה כללית באין יושב

 -קבלת החלטות באסיפות הכלליות .4.2.4

החברות או הוראות תקון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הכללית בכפוף להוראות חוק 

 .יתקבלו ברוב רגיל

 -ותקופת כהותם מיוי דירקטורים .4.2.5

 החלטות החברה בדבר מיוי דירקטורים ופיטוריהם, יתקבלו באסיפה הכללית.  .א

בכל אסיפה כללית שתית תסתיים כהותם של כל הדירקטורים המכהים באותו המועד  .ב

, אם לא מוו לעילרו דירקטורים חדשים, בהחלטה ברוב רגיל. על אף האמור וייבח

דירקטורים באסיפה השתית ימשיכו בכהותם הדירקטורים שמוו באסיפה השתית 

הקודמת. דירקטורים שכהותם הסתיימה כאמור יהיו רשאים להיבחר מחדש לכהוה 

 .וספת. תקה זו לא תחול לגבי דירקטורים חיצויים

החברה רשאית, בהחלטה ברוב רגיל באסיפה מיוחדת, למות דירקטור או דירקטורים  .ג

בין אם לשם מילוי משרה שהתפתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור , וספים לחברה

דירקטור או דירקטורים וספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר הקבוע 

למעט הדירקטורים החיצויים, יסיימו את  ,. דירקטורים שמוו כאמורלתקון 79בתקה 

 .כהותם בתום האסיפה השתית הראשוה שתתקיים לאחר מיויים

הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למות דירקטור או דירקטורים וספים לחברה, בין על מת  .ד

למלא משרתו של דירקטור שהתפתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או 

 79פים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר הקבוע בתקה דירקטורים וס

. דירקטורים שמוו כאמור יסיימו את כהותם בתום האסיפה השתית הראשוה לתקון

 .לתקון 82 שתתקיים לאחר מיוים ויוכלו להתמות שוב כאמור בתקה

ידם, לפי -דירקטור שמוה עללקבוע כי כהותו של  תרשאיהאסיפה הכללית או הדירקטוריון  .ה

 .תחל במועד מאוחר יותר ממועד מיויו, העיין

לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל ד -בסעיפים אעל אף כל האמור  .ו

באסיפה מיוחדת, להעביר ממשרתו כל דירקטור לפי תום תקופת כהותו ובלבד שתיתן 

 .דתו בפי האסיפה הכלליתלדירקטור הזדמות סבירה להביא את עמ

  -הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות .4.2.6

בהצבעה בישיבות הדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד, והחלטות הדירקטוריון יתקבלו 

המשתתפים בישיבה. במקרה שמספר הקולות בעד וגד ) או חליפיהם(ברוב קולות הדירקטורים 
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קטוריון קול וסף מכריע והצעת ההחלטה תיחשב הדיר ראש-הצעה כלשהי שווה, לא יהיה ליושב

 .כדחית

  -פטור .4.2.7

החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד ושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל זק 

  .פי כל דין-עקב הפרת חובת זהירות כלפיה, במידה המרבית המותרת על

 -חלוקה .4.2.8

לחוק החברות, כאמור  1בסעיף דירקטוריון החברה רשאי להחליט על חלוקה, כמשמעות המוח 

 לחוק החברות. 308או  307בסעיפים 

 -מיזוג .4.2.9

 . מיזוג יהיה טעון אישור הדירקטוריון ואישור האסיפה הכללית ברוב רגיל
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  תמורת ההפקה וייעודה - 'ה פרק

 תמורת ההפקה לחברה .5.1

על התמורה הצפויה מההפקה לציבור, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהפקת יירות הערך המוצעים 

והתמורה טו הצפויה מההפקה, יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם ידי החברה על פי תשקיף זה 

הודעה משלימה וטיוטת (לחוק יירות ערך ותקות יירות ערך ) 2)(1(א16החברה בהתאם לסעיף 

אשר יפורטו  טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים, למועד התשקיף .2007-, התשס"ז)התשקיף

  . במסגרת ההודעה המשלימה

המוצעות במחיר המיימאלי יחד עם זאת, תמורת ההפקה ברוטו, בהחה של רכישת כל היחידות 

  אלפי ש"ח. 12,000-, צפויה לעמוד על סך של כליחידה

-פי תשקיף זה איה מובטחת בחיתום, לא יתן להבטיח כי כל היחידות המוצעות על-הואיל וההפקה על

 ., ואף באופן מהותי, מהמפורט לעילהלהיות שו הפי התשקיף תירכשה ובהתאם, התמורה עשוי

  יעוד תמורה ההפקה .5.2

להמשך מימון היסוי הקליי, יצור תאים ופיתוח  60%-50%-כתמורת ההפקה מיועדת כדלקמן: 

 20%-לפעילות בתחום הסכרת ובחית פיתוחים עתידיים וכ 20%-30%-הפלטפורמה הטכולוגית. כ

 להחזר מיועדת אלפי ש"ח 1,235-של כ בסך ההפקה מתמורת 10%-כ פיתוח עסקי ולפעילות שוטפת.ל

  שליטה בה.  לבעלי החברה של חוב

  סכום מיימאלי .5.3

 לא קבע סכום תמורת הפקה מיימאלי כתאי להפקת יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה. 

  



 

1 - ו 

  התאגידעסקי תיאור  - ו' פרק

 כללי 6.1

ה 1(א44 (א),44 ותבהתאם לתקיירות ערך (פרטי תשקיף וט6) ותק ותה וצורה), -יוטת תשקיף ב לתקמב

 'תיאור עסקי החברה כלל בתשקיף זה על דרך ההפיה לחלק א, ")תקות פרטי תשקיף(" 1969-התשכ"ט

 29אשר פורסם ביום  2019,לדוח החציון הראשון לשת  ,2018(תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי לשת 

, וכן לדיווח מיידי משלים לדוח ")דוח החציון הראשון(להלן: ") 2019-01-090232(אסמכתא:  2019באוגוסט 

  )2020-01-008571(אסמכתא מס:  2020ביואר  21אשר פורסם ביום , 2019התקופתי לשת 

הכלל  ,2018לשת  ראו פרק ב' לדוח התקופתי 2018לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשת 

  זה על דרך ההפיה. להשלמה בתשקיף 

הכלל  חציון הראשון,ראו פרק ב' לדוח ה ,2019ביוי  30יום לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ל

  זה על דרך ההפיה.  להשלמהבתשקיף 

) לתקות פרטי התשקיף, להלן יובאו שיויים או חידושים מהותיים אשר אירעו 1(א44בהתאם לתקה 

 בעסקי התאגיד בכל עיין שיש לתארו בדוח התקופתי:

של החברה ועד למועד התשקיף, לא אירעו שיויים או חידושים  דוח החציון הראשוןממועד פרסום 

מהותיים בעסקי החברה והחברה לא פרסמה דיווחים מיידיים מהותיים כלשהם, למעט כמפורט בדוח 

  לתשקיף זה. ט'האירועים בפרק 
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  יהול החברה – ז'פרק 

 דירקטוריון החברה 7.1

  להלן יובאו פרטים אודות כל אחד מהדירקטורים של החברה:

  שם

  מספר ת.ז.

  תאריך לידה

  תיות

מען להמצאת 

  כתבי בית דין

חברות 

בוועדות 

הדירקטוריון 

האם הוא 

דירקטור בלתי 

תלוי/דירקטור 

חיצוי 

כהגדרתו בחוק 

 -החברות 

  כן/לא

האם הוא 

 עובד של

החברה 

של חברה 

בת שלה,  -

של חברה 

קשורה 

שלה או 

של בעל 

 -עיין בה 

התפקיד 

או 

התפקידים 

שהוא 

ממלא 

  כאמור

החברות בהן 

משמש 

כדירקטור וסף 

על היותו 

דירקטור 

  בחברה

השה 

שבה 

החלה 

כהותו 

כדירקטור 

  של החברה

השים  5 -השכלתו והתעסקותו ב

האחרוות, תוך פירוט המקצועות או 

ים שבהם רכשה ההשכלה, התחומ

המוסד שבו רכשה והתואר האקדמי 

או התעודה המקצועית שהוא מחזיק 

בהם, ופירוט התאגידים שבהם הוא 

  משמש כדירקטור

האם הוא לפי 

מיטב ידיעת 

החברה 

והדירקטורים 

האחרים שלה 

בן משפחה של 

בעל עיין אחר 

 -בחברה 

כן/לא, בציון 

  פרטים

האם הוא 

דירקטור 

שהחברה 

אה אותו רו

כבעל מומחיות 

חשבואית 

ופיסית ו/או 

בעל כשירות 

  מקצועית

ד״ר אלי 

אופר, יו״ר 

הדירקטוריון 

006749105  

3.6.1946  

הגדוד העברי 

, קרית 83

  26306חיים 

  לא  לא

טייטו, חברת 

האצטדיון 

החדש בחיפה, 

איקוביט 

יזמות 

טכולוגית, 

6.6.2013  

חשמל ואלקטרויקה,  בוגר הדסת

הטכיון. מוסמך הדסת חשמל 

ואלקטרויקה, הטכיון. דוקטור 

 University of  להדסת מחשבים,

Texas, Austin  

  לא
בעל כשירות 

  מקצועית.
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רמב״ם מדטק,   ישראלית

  ריקור

  .2011יועץ אסטרטגי משת 

יו״ר יוריקה (ארגון מו״פ אירופאי) בין 

  .2010-2011השים 

המדען הראשי משרד התמ״ת בין 

  .2002-2010השים 

פרופ' מישל 

  רבל

12146718  

20.8.1938  

  ישראלית

השיא 

ג', 52הראשון 

  76302רחובות 

  לא

מדען ראשי 

(ותן 

  שירותים)

  5.8.2010  אין

University of - דוקטור לרפואה

Strasbourg  

University - דירקטור לביולוגיהOf 

Strasbourg  

מכון  -פרופסור לגטיקה מולקולרית

  ויצמן למדע.

  לא

יצוין כי פרופ' 

רבל היו בעל 

  שליטה בחברה

בעל כשירות 

  מקצועית

ג׳וליאן 

  1רוג׳רי

DC9617811 

4.7.1974  

  צרפתית

6-4 Rue Du 

Fort 

Rheinsheim, 

L- 2419 

Luxembourg 

  לא  לא

Batipart 

Invest; 

Batipart 

International; 

Foundation 

Juniclair; 

Onomo 

International 

SAS; SJR; 

League 

21.10.2010  

European, בוגר כלכלה Business 

School 

Aix- -Internal Audit  מוסמך

Marseille University  

Johnson -MBA  מוסמךSchool, 

Cornell University  

-Batipart S.A כ״ל כספיםסמ ,

Luxembourg investment company  

  לא

יצוין כי מר 

רוג'רי היו בעל 

  שליטה בחברה.

בעל מומחיות 

חשבואית 

ופיסית ובעל 

כשירות 

  מקצועית

                                                 
  'רירוגאוליביה סמואל מכהן כדירקטור חליף של מר ג'וליאן  מר 1
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צליל קרן 

בלום 

57825473 

28.9.1978 

  ישראלית

, 12המתמיד 

  רמת גן

דירקטורית 

חיצוית,  יו״ר 

 וועדת תגמול

, וועדת ביקורת

חברה בוועדה 

לבחית דוחות 

  כספיים

  לא

מדיקל 

קומפרישין 

סיסטם 

(די.בי.אן.) 

  בע״מ

26.6.2018  

בוגרת תואר במשפטים וכלכלה, 

אויברסיטת תל אביב. מוסמכת תואר 

שי במשפטים, אויברסיטת תל אביב 

בשיתוף עם אויברסיטת ברקלי. ציגה 

בלעדית בישראל ובאירופה של חברת 

Bluestar Indexes.  

עו״ד ווטריון במשרד עורכי דין. יועצת 

משפטית ומזכירת חברה בקבוצת קסם 

  מדדים.

  לא
כשירות  בעלת

  מקצועית

יוסף 

 -איצקוביץ

אלדור   

6695506 

2.8.1947 

  ישראלית

לאה גולדברג 

  , חיפה7
  1.4.2018  אין  לא  דירקטור רגיל

DSC  .יוןבמדעים מהטכMD  ברפואה

  מהאויברסיטה העברית.

מהל מחלקת שים ויולדות בבית 

  שים. 22-כ -החולים רמב״ם 

גזע בפקולטה לרפואה -מהל מרכז תאי

  שים 12-כ -הטכיון  של

  לא
 כשירות בעל

  מקצועית

רמי 

אפשטיין 

57825473 

15.11.1962 

  ישראלית

, 22ישעיהו  

  רמת גן
  1.9.2013  אין  "למכ, כן  לא

  בוגר משפטים, האויברסיטה העברית.

 ,King's Collegeמוסמך משפטים, 

University of London  

יוזם בתחום חברות הזק עם דגש על 

ומכשור רפואי באופן עצמאי  ביוטק

  שים. 15-למעלה מ

עורך דין מסחרי במשרד עו״ד רם 

  שים. 25-אפשטיין ושות' למעלה מ

  לא
בעל כשירות 

  מקצועית
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דירקטור בחברת גו. די. אם. השקעות 

  בע״מ

דוד סולטן 

337929632 

4.11.1974 

  ישראלית

, 5שי עגון 

  רעה

דירקטור בלתי 

תלוי, חבר 

 בועדת

הביקורת, 

בוועדת 

התגמול 

ובועדה 

  לבחית

הדוחות 

  הכספיים

  13.8.2017    לא

מוסמך יהול עסקים, אסטרטגיה 

, ליל צרפת. EDHEC -וביקורת מ

; DS Consultingמכ״ל מייסד של 

  JED Partners -שותף ב

  ; Disneyland Paris -מהל בכיר ב

  Accenture; -יועץ בכיר ב

  אין

בעל מומחיות 

חשבואית 

ופיסית ובעל 

כשירות 

  מקצועית

אבי מייזלר 

051022747 

1.1.1952 

  ישראלית

אלוף קלמן 

דירה  7מגן 

  תל אביב 101

  לא  לא

Therapix 

Bioscience 

Raziel 

Therapeutics 

29.4.2014  

בוגר תואר ראשון באדריכלות ותואר 

אויברסיטת ברזיל  -במהל עסקים  שי

-FGV Meizler  כ״למייסד ומ

Biopharma S.A  

Advantech -  כ״למייסד ומ

Bioscience Pharmaceutical Ltd  

ATME -  מייסד ודירכטורComercio 

e Servigos Ltda.  

  לא
בעל כשירות 

  מקצועית

  הדר אילן

24298218  

11.4.1969  

 החרצית מבוא

  עובד בית 1

 דירקטור

  חיצוי

 בועדת חבר

 הביקורת

, תגמול וועדת

  11.9.2019   לא

,  עסקים במהל ראשון תואר בוגר

  העברית האויברסיטה

מימון ויזמות  –מהל עסקים  מוסמך

  עסקית, האויברסיטה העברית

  לא

בעל מומחיות 

חשבואית 

ופיסית ובעל 

כשירות 

  מקצועית



 

 5-ז

 

 ועדת"ר יו  ישראלית

  מאזן 

 פואמיקס"ל כספים בחברת סמכ

  פרמצבטיקה בע"מ

  עירוי זיו

055059463  

27.1.1958  

  ישראלית

אליהו,  בית

 2 רוליגבאבן 

  תל אביב

 דירקטור

  חיצוי

 בועדת חבר

הביקורת, 

ועדת מאזן 

  וועדת תגמול

  לא
"צ וילי פוד דח

 השקעות 
11.9.2019  

, במשפטיםושי  ראשון תואר בוגר

  אביב תל אויברסיטת

 עירוי זיו"ד עו משרד של ובעלים מייסד

  ווטריון"ד עו

  לא
 כשירות בעל

  מקצועית

 אוליביה

סמואל 

(דירקטור 

חילף של 

ג'וליאן 

  'ירי)רוג

15DD15443  

05.06.1974  

  צרפת

G. UHRICH 

12, 

Strasbourg 

67000, 

France  

  2.4.2019  אין  לא  לא

  EM LYONבמהל עסקים  מוסמך

  Adomsante"ל מכ

  Samuel Consulting"ל מכ

  לא  לא
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   .2'רירוגבמקום מר ג'וליאן  ףאוליביה סמואל כדירקטור חלי מרלכהן בחברה  החל 2019 באפריל 2 ביום

 החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריוןהוראות תקון ההתאגדות של  7.2

לפרטים אודות הוראות תקון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, מיוי חברי 

דירקטוריון החברה, כהותם, מילוי מקומם, סיום כהותם, שכרם ומיוי ועדות של הדירקטוריון 

(מס'  2019בספטמבר  15כפי שפורסם ביום  לתקון, 79-129והסמכויות שיתן להעיק להן, ראו סעיפים 

  המובא על דרך ההפיה.  ),2019-01-096403אסמכתא: 

מבה  -(ד) לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף26לפירוט הסדרים בושא כמפורט בסעיף 

לתשקיף מדף  4.2, שקבעו בתקון החברה לפי הוראות חוק החברות ראו סעיף 1969-וצורה), תשכ"ט

  זה. 

 ושאי משרה בכירה בחברה 7.3

לפרטים אודות ושאי המשרה הבכירה המכהים בחברה, שאים דירקטורים, ראו פירוט לפי תקה 

  על דרך ההפיה. כלל, ה2018לשת  א בפרק ד' לדוח התקופתי26

 3יהודה פייברגחלף רו"ח  סמכ"ל הכספים של החברהכרו"ח יוסי זהר  החל לכהן 2019 סבמר 14ביום 

   .4יוסי בן יוסף החל לכהן מר רמי אפשטיין כמכ"ל החברה חלף מר  2019במאי  19ביום ו

 מורשי חתימה עצמאיים  7.4

  כון למועד תשקיף מדף זה, לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

 

 פרטים וספים 7.5

  קוסט, פורר, גבאי את קסירר רו"ח  רואי החשבון של החברה:

  , תל אביבא144דרך מחם בגין 

   ,74140ס ציוה 7 ספיר פחס  משרדה הרשום של החברה:

 

    

                                                 
 ), הכלל על דרך ההפיה.060490-01-2019( 2019ביוי  18לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  2

 ), הכלל על דרך ההפיה. 018247-01-2019( 2019במרס  3לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  3

 ), הכלל על דרך ההפיה.042585-01-2019( 2019במאי  20לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  4
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  בחברהוושאי משרה בכירה בעלי עיין  - ח'פרק 

   תגמולים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה 8.1

בעלי התגמולים הגבוהים לכל אחד מ 2018 -ו 2017ששילמה החברה בכל אחת מהשים  התגמוליםלפירוט 

ושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים יתו לו בקשר עם ביותר מבין 

 כהותו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים יתו על ידי החברה ובין אם יתו על ידי אחר

בפרק ד' (דוח פרטים וספים על  21ראה תקה  והן לפירוט הסכומים ששולמו לדירקטורים בחברה,

-2018(מס' אסמכתא:  2018 ץבמר 27כפי שפורסם ביום  ,2017אגיד) לדוח התקופתי של החברה לשת הת

 לדוח התקופתי בפרק ד' (דוח פרטים וספים על התאגיד) 21ותקה  והכלל על דרך ההפייה )01-030982

  .2018לשת 

ביוי  30שהסתיימה ביום לעיל לתקופה של שישה חודשים  8.1להלן פירוט בדבר תגמולים כאמור בסעיף 

2019:   

    תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  תפקיד  שם
היקף 
  משרה

שיעור החזקה 
בתאגיד (ללא 

  דילול) (%) 

עלות 
  שכר 

מעק 
  שתי

תגמול 
  הוי

דמי 
  יהול

דמי 
  ייעוץ

  סה"כ  אחר  עמלה

רמי 
  1טייןשאפ

  137  12        3  21  101  -  100%  מכ"ל

יוסי בן 
  2יוסף

מכ"ל 
לשעבר 

ודירקטור 
  לשעבר

  2.783  694            25  719  

  4יוסי זהר
סמכ"ל 
  כספים

100%  -  212  34  29        18  293  

ד"ר מיכל 
  יזרעאל

סמכ"ל 
מחקר 
ופיתוח 
NDD  

100%  0.13  308  266  5          580  

ד"ר אריק 
  חסון

סמכ"ל 
מחקר 
  ופיתוח

100%  0.12  284  146  2        25  458  

פרופ' מישל 
 רבל

מדען 
  ראשי

100%  10.4  240    41          281  

  390        180  20    190  27.5      דירקטורים

  

 ביטוח לדירקטורים וושאי משרה 8.2

), הכלל על דרך 2019-01-056965(מס' אסמכתא:  2019ביוי  10לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום 

  ההפיה.

                                                 
  מוה מר אפשטיין לכהן כמכ"ל החברה. 2019במאי  19ביום  1
 מר בן יוסף חדל לכהן כמכ"ל וכדירקטור מחברה. 2019במאי  19ביום  2
  "ל החברה. כמכ לכהן חדל הוא בו במועד יוסף בן מר של האחזקה שיעור 3
  מוה מר זהר כסמכ"ל כספים בחברה. 2019במרץ  3ביום  4
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 מדייות התגמול 8.3

של החברה את מדייות התגמול של החברה לדירקטורים אישרה האסיפה הכללית  2017באוגוסט  28ביום 

 2017ביולי  23וושאי משרה לתקופה של שלוש שים. לפרטים וספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 

 2017ביולי  30), 2017-01-064777אסמכתא מס': ( 2017ביולי  26), 2017-01-064303אסמכתא מס': (

), הכללים על 2017-01-087012אסמכתא מס': ( 2017באוגוסט  28 -) ו2017-01-065761אסמכתא מס': (

  דרך ההפיה.

 עסקאות עם בעלי שליטה 8.4

שליטה בחברה, או עסקאות שלבעל השליטה בחברה יש עין  יפרטים בדבר עסקאות עם בעל 8.4.1

אישי באישורן, בהן התקשרה החברה במהלך השתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהין 

  .2018בפרק ד' לדוח התקופתי לשת  א29-ו 22יף, ראו תקות בתוקף במועד התשק

בדבר הלוואות אשר יתו על ידי בעלי השליטה בחברה אשר סווגו על ידי ועדת  לפרטים 8.4.2

את החברה ראו   לזכותהביקורת ודירקטוריון החברה כהלוואות אשר אין בהן אלא כדי 

בדצמבר  18,  2019בובמבר  3, 2019באוקטובר  10 ,2019באוגוסט  29 מיידים מיום יםדיווח

, 2019-01-093621 -ו 2019-01-087417 ,2019-01-089995 (אסמכתא מס: 2020ביואר  8, 2019

 .בתשקיף זה על דרך ההפיה) הכללים בהתאמה 003600-01-2020, 111258-01-2019

רבל, בו של פרופ' מישל ' אריאל פרופ עםהעסקה  בהסכםהחברה  התקשרותבדבר  לפרטים 8.4.3

(אסמכתא  2019בספטמבר  11מיום  דילדיווח המיי 1.1ראו סעיף  ,רבל מבעלי השליטה בחברה

 .הפיה של דרך על זה בתשקיף כלל אשר), 2019-01-094945מס: 

י, בעלי השליטה בחברה, רבדבר הסכם השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג' לפרטים 8.4.4

 אשר), 2019-01-094945(אסמכתא מס:  2019בספטמבר  11מיום  המיידי ווחלדי 1.4ראו סעיף 

 .הפיה של דרך על זה בתשקיף כלל

בדבר אישור התקשרות עם מר אוליביה סמואל בהסכם למתן שירותי ייעוץ ראו סעיף  לפרטים 8.4.5

 כלל אשר), 2019-01-094945(אסמכתא מס:  2019בספטמבר  11מיום  המיידי לדיווח 1.8

 .הפיה של דרך על זה בתשקיף

  שיפוי ופטור לושאי משרה 8.5

של החברה, הכלל בתשקיף זה על דרך  2018א לפרק ד' לדוח התקופתי לשת 29לפרטים וספים ראו תקה 

  ), הכלל על דרך ההפיה.2019-01-056965(מס' אסמכתא:  2019ביוי  10וכן דיווח מיידי מיום  ההפיה
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  דוחות כספיים - ט'פרק 

 הדוחות הכספיים הכללים בתשקיף 9.1

ב לתקות יירות 60הדוחות הכספיים הכללים בתשקיף זה על דרך ההפיה בהתאם לתקה  9.1.1

 דוחותיה הכספיים הים ,1969-מבה וצורה), התשכ"ט -ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף

במסגרת  2019 ץ,במר 28כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  ,2018 ,בדצמבר 31של החברה ליום 

, כפי שפורסמו על ידי 2019ביוי,  30הדוח התקופתי, וכן דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

קיף זה על ), הכללים בתש2019-01-090232(מס' אסמכתא:  2019באוגוסט,  29החברה ביום 

 דרך ההפיה.

החשבון המבקרים של החברה, לכלול  ימצורף מכתב הסכמה של רואלתשקיף  9.2לסעיף  9.1.2

ים לדוחות הכספיים כמפורט בסעיף החשבון המבקר יבתשקיף בדרך של הפיה את דוחות רוא

 לעיל. 9.1.1

(פרטי א לתקות יירות ערך 56לתשקיף מצורף דוח אירועים כהגדרתו בסעיף  9.3לסעיף  9.1.3

בדבר אירועים מהותיים שאירעו , 1969-מבה וצורה), תשכ"ט -התשקיף וטיוטת התשקיף 

 .2019ביוי,  30לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 
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-מבה וצורה), התשכ"ט –(פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  ערך יירות לתקותא 56 בתקהכהגדרתו דוח אירועים 
   2018בדצמבר  31החברה ליום  של, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד החתימה והפרסום של הדוחות הכספיים 1969

 30החברה ליום  שלגילוי בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד החתימה והפרסום של הדוחות הכספיים  להלן

  תשקיף:ה מועד ועד 2019באוגוסט  28 ביום שחתמוכפי  2019ביוי 

  

 דוח אירועים

   1969-מבה וצורה), תשכ"ט -א לתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 56כמשמעו בתקה 

  

לאחר מועד החתימה על לא חלו אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם בכללי החשבואות המקובלים, 

באוגוסט  28(אשר חתמו ביום  2019ביוי,  30ליום ") החברה(להלן: " הדוחות הכספיים של חברת קדימהדסטם בע"מ

  .) ועד למועד פרסום התשקיף2019

התקשרות בהסכם הלוואה עם פרופ' מישל רבל, מבעלי פרסמה החברה דו"ח מיידי על  2019באוגוסט  29ביום  .1

. לפרטים וספים ראו אלפי ש"ח 1,500, במסגרתו יעמיד פרופ' רבל לחברה הלוואה בסך של השליטה בחברה

 ), הכלל על דרך ההפיה.2019-01-089995( 2019באוגסט,  29דיווח מייד מיום 

. לפרטים וספים 2019ביוי,  30פרסמה החברה דוח חציוי לתקופה שהסתיימה ביום  2019באוגוסט  29ביום  .2

 ), הכלל על דרך ההפיה.2019-01-090232( 2019באוגוסט,  29מיום  ימיידראו דיווח 

הודיעה החברה על התפטרות מיידית של מר אבי בזורה מתפקידו כדח"צ  2019באוגוסט  29ביום  .3

, )2019-01-090292( 2019באוגוסט,  29מיום  יבדירקטוריון החברה וועדותיו. לפרטים וספים ראו דיווח מייד

 דרך ההפיה.הכלל על 

דיווחה החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועדי פירעון. לפרטים וספים ראו דיווח  2019באוגוסט  29ביום  .4

  , הכלל על דרך ההפיה.)2019-01-090316( 2019, באוגוסט 29מיום  ימייד

 2019בספטמבר,  2ה ליום דיווחה החברה כי אסיפה כללית של בעלי מיותיה שזומ 2019בספטמבר  2ביום  .5

בספטמבר פרסמה החברה כי האסיפה  3בשל משא ומתן עם בעלי מיות. ביום  2019בספטמבר,  4דחית ליום 

בשל משא ומתן עם בעלי מיות.  2019בספטמבר,  11דחית ליום  2019בספטמבר,  4הכללית שזומה ליום 

לפרטים את התגמול המוצע למכ"ל החברה. פרסמה החברה דוח מתקן ועדכה  2019בספטמבר,  11ביום 

 2019בספטמבר,  11ומיום  2019בספטמבר,  3מיום , 2019 , בספטמבר 2וספים ראו דיווחים מיידיים מיום 

 , הכללים על דרך ההפיה.)094945-01-2019, 092371-01-2019, 01-2019- 091648(

לפרטים וספים ראו  .בעלי מיות תתוצאות אסיפפרסמה החברה דוח מיידי על  2019בספטמבר  15ביום  .6

 על דרך ההפיה. הכלל), 2019-01-096262( 2019בספטמבר,  15דיווח מיידי מיום 

פרסמה החברה דוח מיידי על שיויים בתקון. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי  2019בספטמבר  15ביום  .7

 דרך ההפיה. ), הכלל על2019-01-096403( 2019בספטמבר,  15מיום 

פרסמה  2019בספטמבר  16לא סחירות (סדרה א). ביום  אופציות 93,336 פקעו 2019בספטמבר  15ביום  .8

אופציות לא סחירות (סדרה א'). לפרטים וספים ראו דיווחים  186,664החברה דוח מתקן ועדכה כי פקעו 

 על דרך ההפיה. יםהכלל), 2019-01-096421( 2019בספטמבר  16 -ו 2019 בספטמבר 15מיידיים מהימים 

כדירקטורים חיצויים בחברה.  ואילן הדרדיווחה החברה על מיוי זיו עירוי  2019בספטמבר  16ביום  .9

, )2019-01-096580, 2019-01-096421( 2019 בספטמבר 16לפרטים וספים ראו דיווחים מיידיים מיום 

 הכללים על דרך ההפיה.

פרסמה החברה מצבת ושאי משרה בכירה. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  2019בספטמבר  16ביום  .10

 ), הכלל על דרך ההפיה.2019-01-096583( 2019בספטמבר,  16
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אופציות לא סחירות  2,142,857פרסמה החברה דוח הקצאה פרטית להקצאת  2019בספטמבר  19ביום  .11

. לפרטים וספים ראו ילא סחירות (סדרה ו') לג'וליאן רוג'ר אופציות 5,000,000 -פרופ' מישל רבל ו(סדרה ו') ל

 .ההפיה דרך על הכלל), 2019-01-097540( 2019, בספטמבר 19דיווח מיידי מיום 

ות בעלי עיין וושאי משרה בכירה בחברה. לפרטים קפרסמה החברה מצבת החז 2019בספטמבר  22ביום  .12

 ), הכלל על דרך ההפיה.2019-01-098128( 2019בספטמבר  22וספים ראו דיווח מיידי מיום 

 cohortפרסמה החברה דוח מיידי על תוצאות בייים של קבוצת הטיפול הראשוה ( 2019בספטמבר  24ביום  .13

A ייסוי הקליב (Phase 1/2a במחלת ה- ALS.  וספים ראו דיווח מיידי מיום 2019בספטמבר  24לפרטים 

 .ההפיה דרך על הכלל )2019-01-098779(

פרסמה החברה דוח מיידי על העמדת הלוואה על ידי בעל שליטה לפי תקות  2019באוקטובר  10ביום  .14

 10. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום 2000-החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עיין), תש"ס

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-087417(מס' אסמכתא:  2019באוקטובר 

פרסמה החבה דוח מיידי על מיוי מר סמואל אוליביה כדירקטור בחברה. לפרטים  2019באוקטובר  31ביום  .15

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-093303(מס' אסמכתא:  2019באוקטובר  31וספים ראו דיווח מיידי מיום 

מישל רבל, מבעלי  התקשרות בהסכם הלוואה עם פרופ'פרסמה החברה דו"ח מיידי על  2019בובמבר  3ביום  .16

, וכן על התקשרות אלפי ש"ח 1,200השליטה בחברה, במסגרתו יעמיד פרופ' רבל לחברה הלוואה בסך של 

 ילפרטים וספים ראו דיווח מייד אלפי ש"ח אשר פרופ' רבל ערב לו.  1,200בהסכם הלוואה עם בק בסך של 

 ), הכלל על דרך ההפיה.2019-01-093621( 2019בובמבר,  3מיום 

. ALS -הבמחלת  Phase 1/2aעל עדכון פרוטוקול היסוי הקליי פרסמה החברה דוח  2019בובמבר  17ביום  .17

  .ההפיה דרך על הכלל) 2019-01-098472( 2019בובמבר  17לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום 

קליי בטיפול תאי לסוכרת -על תוצאות מוצלחות ביסוי פרהפרסמה החברה דוח  2019מבר בוב 19ביום  .18

 דרך על הכלל) 2019-01-099411( 2019בובמבר  19. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום תלוית איסולין

 .ההפיה

הבות שלה. לפרטים פרסמה החברה מצגת כללית בעברית אודות החברה וחברות  2019בובמבר  19ביום  .19

 21) הכלל על דרך ההפיה. ביום 2019-01-0099480( 2019בובמבר,  19וספים ראו דיווח מיידי מיום 

פרסמה החברה דוח מתקן ותיקה את הדיסקליימר במצגת. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי  2019בובמבר 

 יה.) הכלל על דרך ההפ2019-01-100824( 2019בובמבר  21מיום 

פרסמה החברה מצגת כללית באגלית אודות החברה וחברות הבות שלה. לפרטים  2019בובמבר  19ביום  .20

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-0099483( 2019בובמבר,  19וספים ראו דיווח מיידי מיום 

בעלי וכי המרה על כוות החברה להפיק אגרות חוב היתות לפרסמה החברה דוח  2019בובמבר  19ביום  .21

בובמבר  19. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום השליטה בחברה הודיעו על כוותם להשתתף בהפקה

 .ההפיה דרך על הכלל) 2019-01-099519( 2019

אופציות. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  50,000דיווחה החברה על פקיעת  2019בובמבר  28ביום  .22

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-104388( 2019בובמבר  28

 1אופציות. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום  93,336דיווחה החברה על פקיעת  2019בדצמבר  1ביום   .23

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-104976( 2019בדצמבר 

יטה לפי תקות החברות פרסמה החברה דוח מיידי על העמדת הלוואה על ידי בעל של 2019בדצמבר  18ביום  .24

 2019בדצמבר  18. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום 2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עיין), תש"ס

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-111258(מס' אסמכתא: 

) cohort Bלקבוצת הטיפול השיה ( ®AstroRx השלמת מתןעל פרסמה החברה דוח  2019בדצמבר  23ביום  .25

-2019( 2019בדצמבר  23. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום ALS -הבמחלת  Phase 1/2aוי הקליי יסב

  .ההפיה דרך על הכלל) 01-112473
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פרסמה החברה דוח מיידי על העמדת הלוואה על ידי בעל שליטה לפי תקות החברות  2019בדצמבר  26ביום  .26

אלפי ש"ח. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי  875בסך של  2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עיין), תש"ס

 ) הכלל על דרך ההפיה.2019-01-114108(מס' אסמכתא:  2019בדצמבר  26מיום 

 cohortפרסמה החברה דוח על אודות תוצאות מבטיחות של קבוצת הטיפול הראשוה ( 2020ביואר  1ביום  .27

A ייסוי הקליב (Phase 1/2a במחלת ה- ALSוספים ראו דיווח מיידי מיום . לפ ואר  1רטיםמס'  2020בי)

 ) הכלל על דרך ההפיה.2020-01-000153אסמתכא: 

לתקות יירות ערך פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר הצעה פרטית מהותית בהתאם  2020ביואר  1ביום  .28

ביואר  1דיווח מיידי מיום  . לפרטים וספים ראו2020-, התש"ס)הצעה פרטית של יירות ערך בחברה רשומה(

 ) הכלל על דרך ההפיה.2020-01-000834(מס' אסמכתא:  2020

פרסמה החברה דוח מיידי על העמדת הלוואה על ידי בעל שליטה לפי תקות החברות  2020ביואר  8ביום  .29

יווח מיידי אלפי ש"ח. לפרטים וספים ראו ד 1,235בסך של  2000-(הקלות בעסקאות עם בעלי עיין), תש"ס

 ) הכלל על דרך ההפיה.2020-01-003600(מס' אסמכתא:  2020ביואר  8מיום 

מו"מ מתקדם עם הדסית לעדכון ולהרחבת ההסכם פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר  2020ביואר  21ביום  .30

-2020-01(מס' אסמכתא:  2020ביואר  21. לפרטים וספים ראו דיווח מיידי מיום של החברה עם הדסית

 ) הכלל על דרך ההפיה.008649

פרסמה החברה דיווח מיידי בדבר ביטול  ביצוע ההקצאה הפרטית. לפרטים וספים  2020ביואר  21 ביום .31

 .ההפיה דרך על הכלל) 2020-01-008532(מס' אסמכתא:  2020ביואר  21ראו דיווח מיידי מיום 
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              _______________________            _______________________              

  ודירקטור , מכ"לרמי אפשטיין                             , יו"ר דירקטוריוןד"ר אלי אופר   

  

  



 

 

  

  
  
  

 

  
  
  

  21/01/2020: תאריך          

  לכבוד
  של הדירקטוריון
  ")החברה(" קדימהסטם 
  , ס ציוה7פחס ספיר 

  

,.א  

  "מבע קדימהסטםשל  להשלמה תשקיף: הדון

  2020 יוארבחודש להתפרסם  המיועד

  
שבדון של הדוחות  להשלמה בתשקיף) הפייה של בדרך(לרבות  להכללה מסכימים או כי להודיעכם הו

  שלו המפורטים להלן:
   

 החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות על ,2019 ,מרסב 28רואה החשבון המבקר מיום  דוח  .א
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השים משלוש אחת ולכל 2017-ו 2018 בדצמבר 31 לימים

2018.  

, 2019ביוי,  30, על מידע כספי תמציתי של החברה ליום 2019באוגוסט,  28דוח סקירה מיום   .ב
 ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

 

  .האמור להשלמה בתשקיף ייכלל זה מכתבו כי מסכימים או
  

        

  
  
  

  ,רב בכבוד

  קסירר את גבאי פורר קוסט

  חשבון רואי

 

 

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

ey.com

 קוסט פורר גבאי את קסירר

, 144דרך מנחם בגין 
 6492102אביב -תל
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  פרטים וספים –י' פרק 
  

 חוות דעת עורך דין 10.1

  :להלן חוות דעת משפטית שיתה לחברה על ידי משרד עורכי הדין מיתר

  

  

  

  2020, ביואר 21

  לכבוד

  קדימהסטם בע"מ

  

,..א.ג  

  ")תשקיףה"-" ו("החברה קדימהסטם בע"משל להשלמה תשקיף  הדון:

  
  : דעתו כדלקמןבהתייחס לתשקיף שבדון, הו לחוות 

הקיימות בהון החברה,  ולמיותהחברה על פי התשקיף  שלהזכויות הלוות ליירות הערך המוצעים  .1

  תשקיף. בתוארו כוה 

בתשקיף המתואר באופן המוצעים על ידה על פי התשקיף החברה מוסמכת להציע את יירות הערך  .2

 זה. 

 תשקיף.בהדירקטורים של החברה תמו כדין ושמותיהם כללים  .3

  

  .הריו מסכימים כי חוות דעתו זו תיכלל בתשקיף

  

                          , עו"דספיר בר                     שורצברג, עו"ד רי                  , עו"ד   יעל וייס
  

 מיתר, עורכי דין
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 הוצאות ההפקה 10.2

הפצה, יהול, התחייבות מוקדמת וריכוז והוצאות סך הוצאותיה של החברה בקשר להפקה זו, כולל עמלות 

אחרות, לרבות שכ"ט יועצים והשיעור שמהוות הוצאות אלה מתמורת ההפקה הצפויה עבור כל יירות הערך 

  .המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו בהודעה המשלימה

 הקצאת יירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומים 10.3

ברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות יירות ערך שלא בתמורה בשתיים שקדמו לתאריך התשקיף, הח

, למעט התחייבות לשמירת חלקם של משקיעים שהשקיעו בחברה במסגרת סבב השקעה פרטי למזומים

בובמבר  26לדוח זימון אסיפה כללית מיום  2.6. לפרטים וספים ראו סעיף 2018שהושלם בחודש דצמבר 

  .על דרך ההפיה ), הכלל2018-01-113985( 2018

  עיון במסמכים 10.4

 , תקון ההתאגדות של החברהאו אישור הכלולים או הזכרים בו חוות דעתהעתק מתשקיף זה, ומכל דו"ח, 

לחוק יירות ערך, מפורסמים באתר  37עד  36סעיפים וכן כל דו"ח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי 

ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה,   www.isa.gov.il האיטרט של רשות יירות ערך שכתובתו

  .בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש

  

 



 

 

 

 

  

1 -יא 

  חתימות -פרק יא'

                     

  

    החברה

  _______________    בע״מ קדימהסטם

    םהדירקטורי

  _______________  ופראלי א

  _______________  פשטייןרמי א

  _______________  דראילן ה

  _______________  ירויזיו ע

  _______________  בלום קרןצליל 

  _______________  ייזלראבי מ

(דירקטור חליף של מר ג'וליאן  אוליביה סמואל

  רוג'רי)

_______________  

  _______________  ראלדו-'איצקוביץיוסף 

  _______________  רבלמישל 

  _______________  ולטןדוד ס
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