
 

 

 מבע" רוטשטיין נדל"ן
 )"החברה"( 

 תשקיף מדף 

ש"ח   1מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, לרבות, מניות רגילות בנות    ח תשקיףומכ
ה(, של אגרות חוב של החבר  ועתידיות  אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות,  1מניות בכורה ערך נקוב של החברה,  
)לרבות בדרך של הרחבת סדרות עתידיות של אגרות חוב ניתנות להמרה של  להמרה למניות החברה אגרות חוב הניתנות

, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות  החברה(
יתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד  כל נייר ערך אחר שעל פי הדין נ  החברה, ניירות ערך מסחריים וכן  להמרה למניות

 "(.ניירות הערך"להלן: נטי )ווהרל

, באמצעות 1968-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  
ות הערך והרכב היחידות  תה הצעה, לרבות פרטי ותנאי נייריושלמו כל הפרטים המיוחדים לאו  דוחות הצעת מדף, בהם

, כפי "(הבורסה)להלן: " המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
 שיהיו באותה עת.

הביקושים   - הישראלי בשוק כללית האטה)א(  סקי החברה:להלן יובאו תמצית גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על ע
לגרום להאטה במשק   עשויותכלכליות בארץ ה-הנדל"ן מושפעים, בין היתר, מהתפתחויות ומגמות מקרו בתחומי וההיצעים

 הכניסהבדרך של צמצום מקורות המימון, קושי בקבלת ליווי בנקאי, אשר מצמצם את , לרבות בכלל ובענף הנדל"ן בפרט
 סיכון)ב( ; בביקושיםדול בהוצאות המימון וקיטון לבצע מימון מחדש של פרויקטים, גילפרויקטים חדשים, צמצום היכולת 

ת פריים ובאמצעות אגרות חוב  החברה מממנת את פעילותה העסקית, בין היתר, באמצעות הלוואות בריבית צמוד - ריבית
לשינויים בשיעורי הריבית במשק  שינוי בשיעורי הריבית משפיע על מחירי האשראי למימון פרויקטים. כמו כן,  שקליות.

ועל החלטתם של רוכשי    על החלטת לקוחות אם לרכוש לשכור דירה למגורים השפעה על החלטת רוכשי דירות לצרכי השקעה,  
גיוס אשראי  תלות במקורות מימון ו)ג( ; זקוקים להלוואה בנקאית מסוג משכנתה להשלמת הרכישההדירות הפוטנציאלים ה

קיטון או הגבלה של היקף האשראי  ושוק ההון.  פעילותה, בין השאר, באמצעות אשראי בנקאית את מממנ  הקבוצה - בנקאי 
לקשיים בביצוע   החברהק ההון, עלולים לחשוף את  , וכן קיטון או הגבלה באפשרויות גיוס חוב או הון בשוןהבנקאי לענף הנדל"

; ת מימון חלופיים למימון פעילותה והתחייבויותיהפרויקטים והשלמתם, במכירת הדירות נשוא פרויקטים ובמציאת מקורו
בתחום התכנון  הפעילות בענף הנדל"ן מושפעת וכפופה להליכים רגולטורים ולדרישות החוק    -  גורמים רגולטוריים ורשויות)ד(  

ה להוצאות לחשוף את החבר  יםבדרישות אלו וקביעת דרישות נוספות עלול  יםולשינויים שחלים בהם. שינוי,  והבנייה והמיסוי
שינויים רגולטורים כגון עלייה במס רכישה והפחתה או פטור . צפויות ואף לגרום להארכת המועדים לסיום פרויקטיםלא 

מדיניות  ,  . בנוסףבענף הנדל"ןהיקף הביקושים לדירות מגורים, להורדת מחירים וכן לפגיעה  במס שבח עלולים לגרום לירידה ב
 רשות מקרקעי ישראלשיווק קרקעות בבעלות  בדים זרים ובעלי הכשרה מקצועית מתאימה,  הממשלה בנושאי בנייה, זמינות עו

אי כניסה לפרויקטים חדשים  )ה(  ;פרויקטיםוכן קצב הליכי תכנון ורישוי של פרויקטים, משפיעים על לוחות זמנים לגמר 
ת )בין אם מאילוצים תזרימיים,  אי כניסה לפרויקטים חדשים בתחום המגורים במשך תקופה משמעותי - בתחום המגורים

שלה לעניין שיווק קרקעות, עלייה במחירי בניית פרויקטים וקיטון בזמינות מקורות  האטה כלכלית במשק, מדיניות ממ
ובכך לפגוע   החברהם ובין אם מסיבה אחרת(, עלולה לגרום, בעיקר בטווח הארוך, לצמצום בהיקפי פעילותה של  המימון ועלות

בדבר גורמי סיכון אלו וכן גורמי סיכון נוספים אשר עשויים להשפיע על החברה ומידת    לפרטים נוספים   ות.בתוצאותיה הכספי
 2020 מרץב 26ביום , אשר פורסם 2019לדוח התקופתי לשנת  לחלק א' 29, ראו סעיף השפעתם להערכת החברה על עסקיה

"(, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה במסגרת  2019הדוח התקופתי לשנת "להלן: ) (2020-01-026077)אסמכתא מס': 
 . להלן 5פרק 

למיטב ידיעת החברה לבעל השליטה בחברה, מר יצחק מירילשוילי, פעילות בתחום הנדל"ן המניב )הפעלת מרכזים מסחריים(. 
 טרם נקבע הסדר תיחום פעילות. זה נכון למועד תשקיף מדף  

א' לדוח התקופתי לשנת  חלקל 6.3 דיבידנד, ראו סעיףה בקשר עם חלוקת אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברלפרטים 
2019. 

שנקבעו לתאגיד   ההקלותעל אימוץ כל  "(החברההחליט דירקטוריון רוטשטיין נדל"ן בע"מ )להלן: " 2014 בפברואר 16 יוםב
דוחות  תקנות )להלן: " 1970-ד)ב( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5בתקנה  המפורטותקטן, 

 הבקרה על המבקר החשבון רואה ודוח הפנימית הבקרה על דוח לפרסם החובה ביטול(  1: )עיקרן אשר"(  ומיידייםתקופתיים  
 של הצירוף סף העלאת( 3) ;20% ל שווי הערכות צירוף  עם בקשר  המהותיות סף העלאת( 2) ;קטנים בתאגידים הפנימית

 פטור( 4)-ו; 20% על שנתיים  כספיים לדוחות הצירוף  סף  הותרת  תוך  40%-ל ביניים לדוחות  תמהותיו  כלולות חברות דוחות
)"דוח   ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה בדבר פרטים) דוחות תקופתיים ומיידיים  בתקנות השנייה התוספת הוראות מיישום

 לספי בהתאם ,מהותית אינה פיננסיים יםממכשיר  הנובעים שוק לסיכוני שלהם החשיפה אשר קטנים לתאגידיםגלאי"((, 
 .בתיקון שנקבעו המהותיות

ובאתר   https://www.magna.isa.gov.il ניתן לעיין בנוסחו המלא של תשקיף מדף זה באתר רשות ניירות ערך, שכתובתו
 .https://maya.tase.co.il הבורסה שכתובתו

 2020 במאי 6: המדף  תאריך תשקיף

 

 הנפקת מניות בכורה כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין.   1
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 1-א 

 מבוא - 1פרק 

 כללי .1.1

רה הפכה החב 1993בנובמבר  22פי דיני מדינת ישראל. ביום -כחברה פרטית על 1961 מרץב 9התאגדה ביום  החברה

 לחברה ציבורית ומניותיה נרשמו למסחר בבורסה.

ט בתרשים  ה, כמפור חברות המוחזקות על ידזה, עוסקת החברה, הן בעצמה והן באמצעות  מדף תשקיףנכון למועד 

ייזום והקמת  בענף הנדל"ן, כאשר עיקר עיסוקה הינו , כהגדרתו להלן() 2019א' לדוח התקופתי לשנת  לחלק 3.2שבסעיף 

בעסקאות רגילות או    רוכשת שהחברה קרקעות על, עות קבלן מפתח או ביצוע עצמי(של בניה למגורים )באמצפרויקטים 

יזמי  "ן נדל להקמתמיועדות קרקעות ה 4כמו כן, בבעלות החברה  .וכיו"ב 38פינוי בינוי, תמ"א בעסקאות קומבינציה, 

בדצמבר   31ום תיה הכספיים של החברה ליוקרקע אחת המסווגת בדוחו)מתוכם אחד בחברה כלולה(  מסחרילשימוש 

א' לדוח התקופתי   לחלק  13-ו  3לפרטים נוספים אודות פרויקטים שמבצעת החברה, ראו סעיפים    .כקרקע להשקעה  2019

  .2019של החברה לשנת 

 הגדרות  .1.2

 זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:  מדף הנוחות, בתשקיףלמען 

 ;https://www.magna.isa.gov.ilשות ניירות ערך שכתובתו: צה של ראתר ההפ - "אתר המגנ"א" 

 ;https://maya.tase.co.ilשכתובתו: אתר הבורסה  - "אתר המאיה" 

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

ליום  ות הכספייםוחהד"

או  "2019בדצמבר  31

"הדוחות הכספיים לשנת 

2019" 

נחתמו כפי ש , מאוחד וסולו,2019בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום  -

)כהגדרתו    2019דוח התקופתי לשנת  חלק ג' לפורסמו במסגרת  ו  2020במרץ    25ביום  

 להלן(;

"הדוח התקופתי לשנת 

2019" 

 2020במרץ    26אשר פורסם ביום    .2019בדצמבר    31החברה ליום  ל  ש  תקופתיהדוח  ה -

 ; (, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה2020-01-026077 )מס' אסמכתא:

"הדוח התקופתי לשנת 

2018" 

 2019  ץבמר  29ביום  פורסם  אשר  ,  2018בדצמבר    31הדוח התקופתי של החברה ליום   -

 ;(2019-01-018411)מספר אסמכתא: 

 נדל"ן בע"מ;  רוטשטיין - רה" או "רוטשטיין"  חב"ה

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

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

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

 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה;  1מניות בנות  - "מניות" 

 ;המוחזקות על ידהוהחברות בע"מ  ן נדל"ןרוטשטיי  - "הקבוצה"  

 ;שקל חדש - "ש"ח"

אסמכתא:  מס'  )  2011בספטמבר    8תקנון ההתאגדות של החברה, כפי שפורסם ביום   - "תקנון" 

2011-01-268929) 

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

תקופתיים ות  דוחתקנות  "
 ומיידיים" 

 ;1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל -
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 2-א 

  היתרים ואישורים .1.3

 הכלוליםשיונות הדרושים על פי דין להצעת ניירות הערך יהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר .1.3.1

  פי על הערך ניירות  הצעתמדף ותשקיף זה הינו תשקיף  זה.מדף זה, להנפקתם ולפרסום תשקיף מדף תשקיף ב

שבו יושלמו    מדף  הצעת  דוח  באמצעות,  ערך  ניירות  לחוק  )ו(א23  סעיף  להוראות  בהתאם  תיעשה,  זה  מדף  תשקיף

  הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור  המדף לפרסם את תשקיף  רשות ניירות ערךשל  האין בהיתר .1.3.2

   .המוצעיםהבעת דעה על טיבם של ניירות הערך  משוםואין בו   ,תםשלמו מהימנותם או 

לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים   העקרונינתנה את אישורה החברה פנתה אל הבורסה והבורסה  .1.3.3

  ."(האישור העקרוני)להלן: " מדףבתשקיף מדף זה ואשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי דוח הצעת 

או למהימנותם או לשלמותם ואין בו  המדף ישור לפרטים המובאים בתשקיף אוני אין לראות באישור העקר .1.3.4

 בו המחיר על אוהמדף משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים במסגרת תשקיף 

   .ניירות הערך בדוח הצעת המדף יוצעו

ישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת  רו  ניירות הערך,של  האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר    מתן .1.3.5

אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוחות הצעת מדף, אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות  

  .2005-ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

דוח הצעת בבורסה על פי    ירות ערך למסחראין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ני .1.3.6

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

 הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת מדף כאמור. 

   הון, קרנות ועודפים .1.4

  :כמפורט להלן אהו 2020 במאי 5יום ברה נכון לחההון המניות הרשום והמונפק של  .1.4.1

 

 הון מונפק ונפרע   הון רשום  סוג המניה
 )ללא דילול(

 הון מונפק ונפרע  
 2)בדילול מלא(

 1מניות רגילות בנות 
 מניות 13,808,147 מניות 13,368,147 מניות 115,000,000 ש"ח ע"נ כ"א

מניות  66,500-אופציות ל 66,500דירקטוריון החברה,  מימש מר סעדיה עוזרי, יו"ר 2020בינואר  26ביום 

ודוח מיידי על שינוי   2020בינואר    26אלפי ש"ח. לפרטים נוספים ראו דוח מצבת הון מיום    610בתמורה לסך של  

, בהתאמה(, 2020-01-009457  -ו  2020-01-008680)מס' אסמכתאות:    2020בינואר    29בהחזקות בעלי עניין מיום  

  ח זה על דרך ההפניה.הנכללים בדו

 

 .  משרה בחברה וטרם מומשו או פקעופציות שהקצתה החברה לנושאי או ה 440,000 מלוא ה כי תמומשנה למניותבהנח   2
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  :כמפורט להלן םינה 9201 דצמברב 31של החברה ליום  מרכיבי ההון העצמי .1.4.2

 באלפי ש"ח 
 18,961 הון מניות נפרע

 44,363 פרמיה על המניות
 (4,526) קרנות הון 

 69,389 עודפים
 128,187 סך הכל הון עצמי המיוחס לבעלי מניות 

 21,914 זכויות המיעוט שאינן מקנות שליטה 
 150,101 סך הכל הון עצמי 

 פרטי אגרות חוב במחזור  .1.5

דוח ב 3 ג'ראו סעיף לפרטים אודות סדרות אגרות חוב שהנפיקה החברה ושעדיין במחזור נכון למועד תשקיף המדף 

נכלל בתשקיף מדף  ו, 2019דוח התקופתי לשנת אשר פורסם כחלק מה 2019בדצמבר  31של החברה ליום הדירקטוריון 

 .ל דרך ההפניהזה ע
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 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף - 2 פרק

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

(, אגרות חוב הניתנות  השל החבר  של אגרות חוב  ועתידיות  אגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות,  3מניות בכורה 

, כתבי אופציה הרחבת סדרות עתידיות של אגרות חוב ניתנות להמרה של החברה( )לרבות בדרך של להמרה למניות החברה

הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות  

יף מדף במועד הרלבנטי )ביחד:  כל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשק  החברה, ניירות ערך מסחריים וכן

 "(.ניירות הערך"

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

רטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם  אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פ

 אות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת. להור

  

 

 כאמור תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ולהוראות הדין. הנפקת מניות בכורה   3
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 הון החברה - 3פרק 

  כללי - הון המניות של החברה .3.1

 .לעיל 1.4.1בדבר הון המניות של החברה ראו סעיף  לפרטים

 התפתחות בהון המניות של החברה  .3.2

 שחלו בהון הרשום בשלוש השנים האחרונות יים שינו .3.2.1

 .תשקיף מדף זהשינויים בהון הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד  חלולא 

 שינויים שחלו בהון המונפק והנפרע בשלוש השנים האחרונות .3.2.2

 השינויים שחלו בהון המונפק של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף מדף זה: להלן  .3.2.2.1

כמות  י השינומהות   תאריך 
 השינוי

תמורה  
)ברוטו(  

 באלפי ש"ח

ההון המונפק לאחר 
 השינוי

ש"ח   1)מניות רגילות בנות 
 ע"נ(

 13,368,147 610 66,500 4מימוש אופציות  26/01/2020
 13,301,647 - - יתרת פתיחה  01/05/2017

הענקה של  אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, 2018 בנובמבר 18-ו 14בימים  .3.2.2.2

ולמר איתי   סמנכ"ל שיווק' אורטל ליבר, לגב החברה למניות למימושהניתנות  אופציות 220,000

, בהתאם לתכנית האופציות כתבי אופציה כל אחד( 110,000) סמנכ"ל התחדשות עירוניתסמדר 

החברה. לפרטים נוספים בדבר הענקת כתבי האופציה ראו, בהכללה על דרך ההפניה, דוח של 

)מס' אסמכתא:   2018בנובמבר  19די בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה מיום מיי

2018-01-110412.) 

  ך של החברההחזקות בעלי עניין בניירות הער .3.3

  תשקיף מדף אודות החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד ,למיטב ידיעת החברה, לפרטים

דיווחים מידיים על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של  ראו ,ים עשר חודשיםולמועד שקדם לו בשני זה

דוח מיידי על שינויים בהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה כן ו 2020באפריל  5-ו 2019באפריל  2 ימיםמ החברה

, הנכללים , בהתאמה(2020-01-031261-ו 2020-01-031258, 2019-01-031690 )מס' אסמכתאות: 2020 אפרילב  5מיום 

 .בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה

   השליטה בחברה תבעל .3.4

של  מניות 10,145,636-במחזיקה אבני שוהם ייזום בע"מ אשר נכון למועד הדוח  חברת נההיבחברה  השליטה בעלת

יצחק מר כאשר  "(השליטה בעלתמהון המניות המונפק והנפרע של החברה )להלן: " 75.89%-כ מהוות אשר, החברה

ממניות בעלת   20%-חיים, מנכ"ל החברה, מחזיק ב-ממניות בעלת השליטה, ואבישי בן 78%-מחזיק ב מירילשוילי

הינו   מירילשוילי. למיטב ידיעת החברה, אין הסכמים בין בעלי המניות בבעלת השליטה ביחס לחברה ויצחק 5השליטה

 .בעל השליטה היחיד בחברה

 

, בהתאמה(, 2020-01-009457- ו 2020-01-008680)מס' אסמכתא:  2020בינואר  29- ו 26לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים מימים   4
 ללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.הנכ

הנוספים ממניות בעלת השליטה הוענקו על ידה למר סעדיה עוזרי, יו"ר דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות סעיף   2%יצוין, כי   5
 לפקודת מס הכנסה ומוחזקים עבורו בנאמנות, כאשר למיטב ידיעת החברה, מניות אלה הבשילו במלואן. 102
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 בדים בחברה ולע ונית הל ותכנית תגמ .3.5

תכנית  " ו/או "התכניתאישר דירקטוריון החברה תוכנית הקצאה של אופציות )להלן: " 2008במרץ  25ביום  .3.5.1

"(, אשר על פיה יוצעו נושאי משרה"( לעובדים ודירקטורים שאינם בעלי שליטה )להלן בסעיף זה: "האופציות

רפות לתכנית. על ימתו של כל ניצע על מסמך הצט לנושאי משרה בחברה אופציות לא סחירות וזאת בכפוף לחת

הקצאת אופציות לניצע יחולו פרטי התכנית כפוף להוראות מיוחדות בדבר ההקצאה והמימוש הכלולות בהסכם  

"(. אופציות תוצענה ללא תמורה. הסכם ההקצאהשיחתם בין החברה לבין כל ניצע )להלן, לגבי כל ניצע: "

 1961-לפקודת מס הכנסה, התשכ"א 102יף הון באמצעות נאמן בהתאם לסע התכנית היא תכנית במסלול רווח

  והכללים מכוחה.

מכוח תכנית האופציות  תשקיף מדף זה לפירוט אודות עיקרי תנאי התוכנית והאופציות שהוקצו נכון למועד  .3.5.2

 2017-01-003669אסמכתאות:  מס'  )  2018בנובמבר    19-ו  2017בינואר    23דיווחים מיידיים של החברה    ראו  2008

 ., הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה(, בהתאמה2018-01-110412 -ו

 הסכם עשיית שוק  .3.6

"( כעושה שוק במניות החברה. אקסלנסאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ )להלן: "נכון למועד תשקיף מדף זה, פועלת  

, הנכלל בתשקיף  (2017-01-024195' אסמכתא: )מס 2017 מרץב  14לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

 . מדף זה על דרך ההפניה

 שער המניה בבורסה   .3.7

)עד  2020-ו 2019, 2018בשנים  בבורסה הנעילה הגבוה ביותר והנמוך ביותר של מנית החברהבדבר שער  להלן פרטים,

 :(תשקיף מדף זהסמוך למועד פרסום 

גבוה   מתואם שער 
 )באגורות( 

נמוך   םמתוא שער   תאריך
 )באגורות( 

   תאריך

2018 1,650 03.09.2018 1,226 16.12.2018 
2019 2,502 15.12.2019 1,096 25.03.2019 

 19.3.20 1,151 22.1.20 2,825 (במאי 5)עד ליום  2020
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 הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

 והזכויות הנלוות למניות  המניותהון  .4.1

 על דרך ההפניה. זה  תשקיף מדףב נכללה, תקנון החברהבת למניות החברה ראו לפרטים בדבר הזכויות הנלוו

 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות  .4.2

)ד( 26מצוינים בתקנה לפי סעיפים מחוק החברות ההחברה שנקבעו בתקנון  להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות

 : ם כאמורלתקנות פרטי תשקיף, ככל ונקבעו הסדרי

 העברת סמכויות  .4.2.1

 על הפעלת סמכויות הדירקטוריון, ובלבד שהאסיפהקבל החלטה ית לאהאסיפה הכללית רש .4.2.1.1

הכללית קבעה ברוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע והצביעו בעצמם או באמצעות  

חיונית שלוח כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו וכן כי הפעלת סמכות מסמכויותיו 

 לניהולה התקין של החברה.

  או יעו בעצמםבעלי מניות הרשאים להצביע והצבמקולות  האסיפה הכללית רשאית ברוב רגיל .4.2.1.2

כן להעביר סמכויות הנתונות למנהל הכללי ו  ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר  באמצעות שלוח

 .או לפרק זמן מסוים  לעניין מסוים , והכללסמכות הדירקטוריון

 י דירקטורים  מינו .4.2.2

לא יותר מעשרה  ( ו3מספר הדירקטורים בחברה יהיה לא פחות משלושה ) -מספר הדירקטורים  .4.2.2.1

 .)כולל דירקטורים חיצוניים(, אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית( 10)

אסיפה מיוחדת של החברה רשאית למנות דירקטורים   -מינוי דירקטורים באסיפה מיוחדת  .4.2.2.2

טורים שכהונתם הופסקה וכן בכל מקרה שמספר חברי הדירקטוריון פחת לחברה במקום דירק

אסיפה מיוחדת של החברה , יפה הכללית. כמו כןמהמינימום שנקבע בתקנון או על ידי האס

 . רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור בכפוף להוראות חוק החברות

דירקטור או דירקטורים   הדירקטוריון רשאי, למנות -מינוי דירקטורים על ידי הדירקטוריון  .4.2.2.3

או  נוספים לחברה, אם לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור 

דירקטורים נוספים ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המקסימלי של חברי  

הדירקטוריון. כל דירקטור שנתמנה כך יכהן עד לאסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר 

ו. דירקטורים אלה ניתן יהיה לבחור מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא אם כן כהונתם מינוי

 .רקטוריון או על ידי האסיפה הכלליתהופסקה על ידי הדי

 הדיון באסיפות הכלליות .4.2.3

שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם או באמצעות שלוח, והמחזיקים או המייצגים   –מניין חוקי  .4.2.3.1

ין מנין ין חוקי. לענימזכויות ההצבעה בחברה יהוו מני( 25%זים )לפחות עשרים וחמישה אחו

כשלוח של בעלי מניות אחרים, יחשב כשני בעלי מניות  חו, המשמש גם ובעל מניות או בא כי, חוק

 ג.או יותר, בהתאם למספר בעלי המניות אותם הוא מייצ
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שנקבע לאסיפה ולא  חלפה מחצית השעה מהמועד – ן חוקיידחיית האסיפה הכללית בהיעדר מני .4.2.3.2

ולאותו ן החוקי, תידחה האסיפה ליום העסקים שלאחר יום האסיפה, לאותה השעה ינמצא המני

מקום או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. החברה 

חוקי   לא נכח מנין.  תודיע באמצעות דיווח מיידי על דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה הנדחית

ח, ובאסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח בעצמו או על ידי בא כ

 . נין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה על פי דרישת בעלי מניותמ

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש כל אסיפה כללית, ובהעדרו, מי    –ת  יושב ראש האסיפה הכללי .4.2.3.3

דקות  15ן. בהעדר יושב ראש, או אם לא הופיע לאסיפה כעבור שמונה לכך על ידי הדירקטוריו

ות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, מהמועד שנקבע לאסיפה, יבחרו בעלי המני

באחד מהדירקטורים או מנושאי המשרה של החברה, הנוכחים בישיבה, כיושב ראש, או אם לא  

ם לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי יהיה דירקטור או נושא משרה נוכח או שסירבו כול

ש האסיפה. ליושב ראש המניות הנוכחים, או באחד מנושאי המשרה הנוכחים, לשבת ברא

 האסיפה לא יהיה קול נוסף או מכריע. 

היו הקולות שקולים בהחלטה בדירקטוריון, לא יהיה ליושב ראש הדירקטוריון    –  הצבעה בדירקטוריון החברה .4.2.4

 את הישיבה קול נוסף.  או למי שנבחר לנהל

, כולה או מקצתה, בשל  החברה רשאית לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו  –   הסמכה למתן פטור .4.2.5

 דין.כל נזק עקב הפרת חובת זהירות כלפיה במידה המירבית המותרת על פי 

 ל. הרוב הנדרש לאישור מיזוג על ידי האסיפה הכללית או אסיפת סוג יהיה רוב רגי – מיזוג .4.2.6

נושאים והוא אינו תיאור הוראות התקנון בנושאים לעיל הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם 

 מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה. 
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 תמורת ההנפקה ויעודה - 5פרק 

תשקיף  ידית בעקבות פרסום  במסגרת תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ועל כן לא תהיה כל תמורה מי

פי -במידה שיוצעו בעתיד ניירות ערך על. בהתאם לאמור, לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה, ככל שתבוצע. מדף זה

ת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה, תמור 

פי דוח הצעת מדף -אם ייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על. ברה, כפי שיהיו מעת לעתפי החלטות דירקטוריון הח-או על

 .שתפרסם החברה מכוח תשקיף מדף זה כאמור, הוא יפורט בדוח הצעת המדף
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 תיאור עסקי החברה ופעילותה - 6פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .6.1

תיאור עסקיה של החברה נכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה קיף,  ב לתקנות פרטי תש6( ותקנה  1)א44בהתאם לתקנה  

 .2019לדוח התקופתי של החברה לשנת 

  עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות הכספיים אשר אירעושינויים וחידושים מהותיים פרטים בדבר ל

, המובא  א לתקנות פרטי תשקיף(56תקנה )כהגדרת מונח זה בדוח אירועים ראו , ועד למועד דוח מדף זה 2019לשנת 

  להלן. 9.4בסעיף 

 2019-ו 2018בדצמבר  31 לימיםדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  .6.2

 31ליום ב לתקנות פרטי תשקיף, דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה6ותקנה  א)א(44, תקנה (1)א44בהתאם לתקנה 

 .2019התקופתי לשנת דוח לב'  חלקלההפניה  נכלל בתשקיף מדף זה על דרך 2019בדצמבר 

 חברות בת וחברות קשורות  .6.3

 קשורות  וחברות  בתתיאור כללי של חברות  .6.3.1

, 2019בדצמבר  31קשורות של החברה נכון ליום חברות ו תחברות ב ב הפרויקטים המוחזקיםבדבר  לפרטים

  .על דרך ההפניה, הנכלל בתשקיף מדף זה 2019א' לדוח התקופתי לשנת  לחלק 3.2סעיף ראו 

 קשורות בת ובחברות  רשימת השקעות בחברות .6.3.2

 11, ראו תקנה 2019בדצמבר  31ליום נכון  של החברה ובחברות קשורותלפרטים בדבר השקעות בחברות בת 

 , הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.2019בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת 

 וחברות כלולות והכנסות   רווחים והפסדים כוללים של חברות בת  בדברפרטים  .6.3.3

בימים   ושהסתיימ  יםשנכלולות והכנסות מהן לרווחים והפסדים כוללים של חברות בת וחברות  לפרטים בדבר  

 ולדוח התקופתי 2018לשנת  ד' לדוח התקופתי בחלק 13ראו פרטים בהתאם לתקנה , 2019-ו 2018בדצמבר  31

 .זה על דרך ההפניהבתשקיף מדף  ים, הנכלל2019לשנת 

 קשורות  ובחברות בנות  בחברות מחזיקים .6.3.4

מחזיקים, נכון למועד   אשרלהלן פרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, אודות מחזיקים אחרים 

מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות   25%-למעלה מהתשקיף, 

   :בת ובחברות קשורות 

 אחזקה  שיעור המחזיק  שם החברה  שלהקשורה /הבת החברה שם
 47% צפחה אינטרנשיונל בע"מ אש"ר שותפות מוגבלת נחלת 

 25% אינוסטאו בע"מ  רוטשטיין מורדות הכרמל בע"מ 
 49% אנשי העיר בע"מ אנשי העיר מקבוצת רוטשטיין בע"מ

 50% אנט ופולי השקעות בע"מ רוטשטיין גבעת זאב בע"מ 
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  ניהול החברה - 7פרק 

 רקטוריון החברה  די .7.1

בתשקיף    ים, הנכלל2019לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת    26תקנה  פרטים לפי  לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה ראו  

 .מדף זה על דרך ההפניה

 נושאי משרה בכירה אחרים )שאינם דירקטורים(  .7.2

 ים, הנכלל2019תי לשנת א לחלק ד' לדוח התקופ26תקנה פרטים לפי לפרטים בדבר נושאי משרה בכירה בחברה ראו 

 .בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה

 מורשה חתימה עצמאי  .7.3

   .חתימה עצמאי הנכון למועד תשקיף מדף זה לחברה אין מורש

 הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון  .7.4

ו בחירתם,  אות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה, דרכי מינויים אהורלפרטים בדבר  

ראו משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, 

 .בתקנון החברה, הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה

 ושיפוי הסדרי ביטוח, פטור  .7.5

א 29-ו 22ות רים בחברה ראו תקנלפרטים אודות הסדרי ביטוח, הפטור והשיפוי החלים על נושאי המשרה והדירקטו 

 ., הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה2019חלק ד' לדוח התקופתי לשנת ל

 פרטים נוספים   .7.6

תל , 1ממרכז עזריאלי  ,ושות' הב, שנ: גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברגלצורך תשקיף מדף זהעורכי דין  .7.6.1

 . אביב

 .תל אביב, 144מדרך מנחם בגין  ,קסירררואי החשבון של החברה: קוסט פורר גבאי את  .7.6.2

 ה.ופתח תקו ,6בנין  , פארק ינאי 49משרדה הרשום של החברה: רחוב הסיבים  .7.6.3
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 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 8פרק 

 תגמולים לנושאי משרה בכירה ולבעלי עניין בחברה  .8.1

 2019-ו 2018בדצמבר  31בימים  ושהסתיימ יםפרטים אודות השנ .8.1.1

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

אחרים אשר קיבלו תגמולים מהחברה או חברה בשליטתה בקשר עם בשליטתה, ובדבר בעלי עניין 

-ו 2018בדצמבר  31 בימים ושהסתיימ יםשירותים כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה, בשנ

, 2019ולדוח התקופתי לשנת  2018לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  21לפי תקנה  פרטיםראו  ,2019

 .הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה

 דירקטורים  גמול .8.1.2

הדירקטורים בחברה זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם לסכומים הקבועים המופיעים 

תקנות )להלן: " 2000-התש"ס בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(,

להחזר   "(, כפי שתתוקנה מעת לעת ובהתאם לדרגת ההון של החברה, כפי שתהא מעת לעת, וכןהגמול

פרטים  חברה ראו  בלפרטים נוספים בדבר גמול דירקטורים    הוצאות בהתאם להוראות תקנות הגמול.

 .זה על דרך ההפניה, הנכלל בתשקיף מדף 2019לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  21תקנה לפי 

 מדיניות תגמול  .8.1.3

מדיניות תגמול לנושאי   אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 2019בדצמבר  2ביום 

 2019באוקטובר  23-בספטמבר ו 25לאחר אישור ועדת התגמול בישיבותיה מימים ) המשרה בחברה

אודות  לחוק החברות. לפרטים  א267, בהתאם לסעיף (2019באוקטובר  23ודירקטוריון החברה ביום 

וכן דוח מיידי   2019בר באוקטו 23, ראו דוח מיידי על כינוס אסיפה מיום מדיניות התגמול של החברה

, 2019-01-105675 -ו 2019-01-090147)מס' אסמכתאות:  2019בדצמבר  2על תוצאות האסיפה מיום 

 ., הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניהבהתאמה(

 זה  תשקיף מדףועד למועד  2019תגמול לאחר תאריך הדוחות הכספיים לשנת  על פרטים .8.1.4

זה, לאחר  8.1ה תגמול או התחייבות לתגמול למי מהמנויים בסעיף נכון למועד זה, החברה לא העניק

 זה.  תשקיף מדףועד למועד תשקיף מדף זה, בקשר עם פרסום  2019תאריך הדוחות הכספיים לשנת 

 עסקאות בעלי שליטה  .8.2

אשר   עם בעלי השליטה בחברה ושלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן עסקאותפרטים אודות ל

התאגיד במהלך השנתיים שקדמו לתאריך תשקיף מדף זה או שהן עדיין בתוקף במועד תשקיף  התקשר בהן 

 . 2019לדוח התקופתי לשנת ו 2018לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  22תקנה פרטים לפי מדף זה, ראו 

 משרה החזקות בעלי עניין ונושאי  .8.3

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

שקדמו לו  יםחודשה( 12) ים עשרבכירה בחברה, במועד הסמוך למועד תשקיף מדף זה ולמועד שקדם לו בשני

 לתשקיף מדף זה. 3.3סעיף   ורא
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 דוחות כספיים - 9פרק 

 דוחות כספיים .9.1

ההפניה, הדוחות נכללים בתשקיף מדף זה על דרך , ב לתקנות פרטי תשקיף6-ב ו60בהתאם להוראות תקנות 

 :2019דוח התקופתי לשנת חלק ג' לכפי שפורסמו במסגרת , הכספיים להלן

ואת  2018-ו 2019בדצמבר  31על המצב הכספי לימים  2020במרץ   25בון המבקר מיום דוח רואה החש .9.1.1

הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה, 

 .2019 בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום  ל אחת משלוש השניםלכ

ג' 9על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה  2020במרץ  25דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .9.1.2

ולכל אחת משלוש  2018-ו 2019בדצמבר  31לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים של החברה, לימים 

 .2019בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר  .9.2

ון המבקר של החברה, להכללה בתשקיף מדף  שבמכתב הסכמה של רואה הח  'נספח אלתשקיף מדף זה מצורף כ

 לעיל.  9.1זה של הדוחות הכספיים כאמור בסעיף 

 הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה  .9.3

ב לתקנות פרטי תשקיף, הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר  6-ה ו60בהתאם להוראות תקנות 

  מדף נכללים בתשקיף, 2019, לשנת דוחות תקופתיים ומיידייםלתקנות ב 9פי תקנה בתחום הכספים בחברה ל

 .2019שנת זה בדרך של הפניה להצהרות כאמור כפי שפורסמו במסגרת הדוח התקופתי של החברה ל

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  .9.4

לפי מועדי פירעון ליום  החברה ב לתקנות פרטי תשקיף, דוח על מצבת התחייבויות6-ו 1א60בהתאם לתקנות 

נכלל בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה   דוחות תקופתיים ומיידיים  ד לתקנות9סעיף  בהתאם ל  2019בדצמבר    31

)מס'  2019בד בבד עם פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת  2020במרץ  26ביום  לדוח כאמור כפי שפורסם

 .(2020-01-026083אסמכתא: 

 דוח אירועים  .9.5

א לתקנות פרטי תשקיף( שאירעו לאחר מועד חתימת  56דוח אירועים )כהגדרת מונח זה בתקנה ן מובא להל

 . פרסום תשקיף מדף זה מועדועד  2019בדצמבר  31של החברה ליום וחות הכספיים הד

 



 

 2-ט 

 מבע" רוטשטיין נדל"ן
 )"החברה"( 

כספיים של החברה הדוחות המת חתימועד דוח בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר 
 2019בדצמבר  31ליום 

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

 "(:תקנות פרטי תשקיף"להלן: ) 1969

 2020  מרץב  25ביום  כפי שנחתמו    2019  בדצמבר  31ליום    של החברה  בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים

   .שקיףא)ג( לתקנות פרטי ת56בתקנה תשקיף מדף זה, לא חלו אירועים מהותיים כהגדרתם  פרסום ועד למועד 

 

 

 בכבוד רב, 

 

     
 סעדיה עוזרי, 

 יו"ר הדירקטוריון 
 אבישי בן חיים, 

 מנכ"ל החברה 
 רועי טויזר,  

 סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי 

 
 

 2020 במאי 5ך: תארי



 

 3-ט 

 מכתב הסכמה רואה חשבון  - נספח א'

 



 

 
 

 
 

 ד לכבו
 "(החברה"להלן: בע"מ ) רוטשטיין נדל"ן הדירקטוריון של

 ,49הסיבים 
 פתח תקווה

 ,.נג.א.

 "( המדף תשקיף: "ן)להל 2020 מאיבחודש בע"מ המיועד להתפרסם   רוטשטיין נדל"ןשל   תשקיף מדף :הנדון

שלנו  דוחותשל ה שבנדון המדף תשקיףלהכללה )לרבות בדרך של הפניה( ב מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
 המפורטים להלן: 

ואת הדוחות   2018-ו  2019בדצמבר    31על המצב הכספי לימים    2020במרס    25דוח רואה החשבון המבקר מיום   (1)
לכל אחת   של החברה, המאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים

 ;2019בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ג' 9הנפרד המובא לפי תקנה  על המידע הכספי 2020במרס  25דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  (2)
  2018-ו 2019בדצמבר  31של החברה, לימים  1970-(, התש"לדוחות תקופתיים ומיידיים) ניירות ערך לתקנות

 .2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 

 אביב,-תל

 
 
 
 
 

  קוסט פורר גבאי את קסירר 2020 במאי 5
  רואי חשבון

 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 א',144דרך מנחם בגין 

 6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 

 1-י 

 פרטים נוספים - 10פרק 

 חוות דעת עורך דין  .10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

 

 

 2020 במאי 5אביב, תל 

 לכבוד 
 רוטשטיין נדל"ן בע"מ 

  ,6, פארק ינאי בנין 49רחוב הסיבים 
 ה ו פתח תקו

 

 ג.א.נ., 
 

  2020מאי   מחודשתשקיף מדף  -"החברה"( להלן: בע"מ ) ןרוטשטיין נדל"הנדון:  

 "תשקיף המדף"( להלן: )

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

 בתשקיף המדף.

 מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף. אנו 

 

 בכבוד רב, 

 ברוך סאוטה, עו"ד          איילת קרישפין, עו"ד    

 ושות'   , שנהבגרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג 

 

 

 

 

 

 



 

 2-י 

 הקצאת ניירות ערך, בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף, שלא בתמורה מלאה במזומנים  .10.2

 לא התבצעה כל הקצאה של ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים. מדף זה לתשקיףבשנתיים שקדמו 

 3.2.2למימוש למניות החברה אשר הוענקו לנושאי משרה בחברה, ראו סעיף  אופציות הניתנות לפרטים בדבר

 לעיל.

 עיון במסמכים  .10.3

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

  המגנ"א ירות ערך, מפורסמים באתרלחוק ני 36החברה וכל דוח או הודעה שיוגשו על ידי החברה לפי סעיף 

 ו/או עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.  המאיהובאתר 

 



 

 1-יא 

 חתימות - 11פרק 

 

   החברה   

                 בע"מ   רוטשטיין נדל"ן

   

   הדירקטורים 

   סעדיה עוזרי 

   

   יצחק ויאצסלב מירילשוילי

   

   איריס אבנר

   

   גדעון שלום בנדור 

   

   סימה אופיר 

   

   דניאל ברנשטיין
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