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 אמבו - 1פרק 

 החברה .1.1

 נובמבר בחודש בע"מ". (ישראל) "אלקטרה בשם פרטית כחברה 1962 בשנת התאגדה החברה .1.1.1

 שונה 2003 בינואר בבורסה. נסחרים שלה הערך שניירות ציבורית לחברה החברה הפכה 1971

  בע"מ". "אלקטרה הנוכחי לשמה החברה שם

 מגזרים בחמישה ובחו"ל בישראל תופועל מוחזקות וחברות שלה הבת חברות החברה, .1.1.2

 ותשתיות למבנים פרויקטים זרמג בישראל; ותשתיות למבנים פרויקטים מגזר עיקריים:

 .זכיינות ומגזר בייזום נדל"ן של והקמה פיתוח מגזר אחזקה;ו שירות מגזר בחו"ל;

 היתרים ואישורים .1.2

 להצעת דיןכל  פי־על הדרושים שיונותיוהר האישורים, ההיתרים כל את קיבלה החברה .1.2.1

. המדף תשקיף ולפרסום להנפקתם, "(תשקיף המדף)" זה מדף תשקיף פי־על הערך ניירות

 ניירות לחוק א23 בסעיף כאמור, המדף תשקיף במסגרת כלוליםה לציבור הערך ניירות הצעת

 יושלמו הםב ,מדף הצעת ותדוח באמצעות תעשה( "חוק ניירות ערך") 1968-התשכ"ח, ערך

 ."(מדףדוח הצעת )" הצעה לאותה הרלוונטיים הפרטים

 הפרטים אימות משוםהמדף  תשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות של הבהיתר אין

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

 .הכלולים בתשקיף הערך ניירות

 חוב אגרות, רגילות מניותשל למסחר  שוםילרהמתייחס  ,העקרוני אישורה את נתנה הבורסה .1.2.2

, למימוש למניותהניתנים  אופציה כתבי, למניות להמרההניתנות  חוב אגרות, שאינן להמרה

כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב , למימוש לאגרות חובהניתנים  אופציה כתבי

דין ניתן יהיה להנפיקו  פי־וכל נייר ערך אחר שעל מסחריים ערך ניירות ,ניתנות להמרהה

והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות  ,מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי

 . "(העקרוני האישור)" ערך של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת

 או למהימנותם או בתשקיף המובאים לפרטים אישורהעקרוני  באישור לראות אין

 הכלולים הערך ניירות של טיבם על או החברה עלכלשהי  דעה הבעת בו ואין לשלמותם

 .המדף הצעת בדוח יוצעו הם בו המחיר על או בתשקיף

 של למסחר ורישומם, למסחר הערך ניירות לרישום אישור מהווה אינו העקרוני האישור מתן .1.2.3

 הערך ניירות לרישום הבורסה לבקשה אישור לקבלת כפוף יהיה הערך מניירות אחד כל

 ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש אשר המדף הצעת דוח פי־על למסחר

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

 למסחר הערך ניירות לרישום אישור למתן התחייבות משום העקרוני האישור במתן אין

 הצעת דוח פי־על למסחר ערך ניירות לרישום בקשה אישור על. המדף הצעת דוח פי־על

 הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו־על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו המדף

  .כאמור פי דוח הצעת המדף-על



 
 

  2 – א

  החברה מניותהון  .1.3

 הינו כדלקמן: ,למועד התשקיף ,הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה

 1ונפרע מונפק הון  רשום הון המניות סוג
 ונפרע מונפק הון

 2מלא בדילול

רגילות רשומות על  מניות

 חתאל כ.נ ע"ח ש 1שם בנות 
5,000,000 3,948,772 4,157,923 

 הון החברה .1.4

  :הינו כדלקמן ,2019ר דצמבב 31ליום פי דוחותיה הכספיים ־עלההון העצמי של החברה 

 ש"ח באלפי 

 117,617 מניות הון

 328,964 מניות על פרמיה

 (360,883) קרנות מהפרשי תרגום בחברות מוחזקות וקרנות אחרות

 (72,096) מניות אוצר

 1,073,830 רווח יתרת

 1,087,432 סה"כ

 38,074 זכויות שאינן מקנות שליטה

 1,125,506 הון כ"סה

מניות  108,400ביצעה החברה הקצאה פרטית של , 2020בפברואר  11 -ו 2020בפברואר  9 בימים

בתמורה  ( לחוק ניירות ערך1א)ב()15לניצעים שהינם משקיעים המנויים בסעיף רגילות של החברה 

 .ש"ח מיליון 183 -כוללת של כ

 אגרות חוב במחזור .1.5

נספח  ראואודות סדרת אגרות החוב שהנפיקה החברה ושעדיין במחזור למועד התשקיף, לפרטים 

במרץ  29, שפורסם ביום 2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  חלק ב'לדוח הדירקטוריון ב 'א

 .(2020-01-027406 )מספר אסמכתא: 2020

                                                           
 
 .החברה ידי על המוחזקות רדומות מניות 191,889 כוללההון המונפק והנפרע  1
)נכון  תיאורטי למימוש הניתנים, בחברה בכירה משרה לנושאי שהוענקו אופציה כתבי 51,1209 של מלא מימוש של בהנחה 2

 בעת, כאמור שהוענקו האופציה כתבי לתנאי בהתאם בפועל כי, יודגש. החברה של רגילות מניות 209,151 של( זה למועד

, לא יוקצו לניצעים מלוא המניות הנובעות מהם, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה האופציה כתבי מימוש

דשים וע בשלושת החמניה עתידי מחושב לפי שער הסגירה הממוצלהכספי הגלום בכתבי האופציה, היינו ההפרש בין מחיר 

פי נתוני הבורסה לבין מחיר המימוש )כפוף להתאמות(, כשהוא מחולק בשער ־על הכלשקדמו למועד בקשת המימוש, 

 .הסגירה האחרון של המניה לפני קבלת הודעת המימוש
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 הצעת ניירות הערך - 2פרק 

מבנה וצורה(,  –א)א( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 25בהתאם להוראות תקנה 

דבר הצעת ניירות ערך, הקבועים "(, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בתקנות פרטי התשקיף)" 1969-טהתשכ"

פיו יוצעו ניירות ערך לציבור, והכל ־דוח הצעת מדף עלכל בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יובאו במסגרת 

בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך, כפי שיהיו 

 כאמור.מדף הדוח הצעת פי ־באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על



 1 – ג
 

 
 הזכויות הנלוות למניות החברה - 3 פרק

 הפניה של בדרך זה בתשקיף מובאות החברה למניותנלוות  זכויות בדבר החברה תקנון הוראות .3.1

-2018-01מס' אסמכתא: ) 1.2.2018 ביום החברה שפרסמה מיידי דוחתקנון החברה כפי שצורף לל

 .(""תקנון החברה)( 009789

כל בגין וזכות לקול אחד  השתתף באסיפות הכלליות של החברהזכות להיות מוזמן ולכל מניה מקנה  .3.2

זכות לקבלת דיבידנדים,  ;מניה בכל הצבעה בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף המחזיק בה

ל באופן יחסי לערכן הנקוב והכ -וכאשר תחולקנה אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה אם 

זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה  ;של המניות, ומבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עבורן

 .לאחר פירוקה בהתאם לחלקה היחסי בהון המניות המונפק של החברה

 למניות החברה:תקנון החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות  .3.3

 הסעיף/ים בתקנון הזכות

 20-21 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 25 זכויות בפירוק

 (3)א()4 ניירות ערך הניתנים לפדיון

 10 הזכות למינוי דירקטורים

הודעות על אסיפות בעלי מניות, לרבות זכויות 

 השתתפות והצבעה ומניין חוקי באסיפה

8-9 ,24 

 6 העברת מניות החברה 

 4 תנאים לשינוי זכויות נלוות של מניות

 פירוט הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה: .3.4

 הסעיף/ים בתקנון ההסדר

 )ה(7 רוב לשינוי תקנון והגבלות על שינויו

 12 סמכויות בין האורגנים תעברה

 10 מינוי דירקטורים

 8  חוקי באסיפה כללית ןמני

 )ג(8 מניותמינוי יו"ר אסיפת בעלי 

 9 רוב באסיפה כללית

 )א(11 תוחלטה בלתקו בדירקטוריון הצבעה

 )ב(10 יםכהונת דירקטור תקופת

 )ד(14 למתן פטור הסמכה

  20 קבלת החלטה על חלוקת דיבידנד

 7 מיזוג

 



 1 –ד 
 
 

 הון החברה והמחזיקים בו - 4 פרק
 

 הון המניות של החברה 4.1

 5,000,000 -ש"ח, מחולק ל 5,000,000 ינוהתשקיף ה למועדהון המניות הרשום של החברה  4.1.1

 ."(מניות"" או מניות רגילותל אחת )"ש"ח ע.נ. כ 1מניות רגילות בנות 

כל  1.רגילות מניות ,772,9483 ולמועד התשקיף הינהון המניות המונפק והנפרע של החברה  4.1.2

 ואן.המניות שבהון המונפק והנפרע של החברה נפרעות במל

בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף  פק והנפרע של החברההמונ, הרשום המניות בהון שינויים 4.2

 המדף

 הון רשום 4.2.1

 לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.המדף בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף 

 הון מונפק ונפרע 4.2.2

כמות מניות רגילות  תאריך 
התמורה הכוללת   הפעולה שהוקצו

 שנתקבלה 

יתרת פתיחה 
   3,727,799 2017לשנת 

מרכיב ההטבה בגין מימוש  964 23.4.2017
 08/14אופציות 

 ש"ח 964

מרכיב ההטבה בגין מימוש  25,617 19.7.2017
 03/15אופציות 

 ש"ח 25,617

מרכיב ההטבה בגין מימוש  17,338 19.7.2018
 ש"ח 17,338 03/15אופציות 

מרכיב ההטבה בגין מימוש  30,693 21.8.2018
 08/16אופציות 

 ש"ח 30,693

מרכיב ההטבה בגין מימוש  19,416 21.7.2019
 ש"ח 19,416 03/15אופציות 

מרכיב ההטבה בגין מימוש  16,813 29.8.2019
 08/16אופציות 

 ש"ח 16,813

11.2.2020 72,951 

הקצאה פרטית של מניות 
רגילות לניצעים שהינם 

משקיעים המנויים בסעיף 
 ( לחוק ניירות ערך1א)ב()15

 מיליון ש"ח 123 -כ

13.2.2020 35,449 

הקצאה פרטית של מניות 
רגילות לניצעים שהינם 

משקיעים המנויים בסעיף 
 ( לחוק ניירות ערך1א)ב()15

 חמיליון ש" 60 -כ

                                                      
 .החברה ידי על המוחזקות רדומות מניות 191,889 כוללההון המונפק והנפרע   1



 2 –ד 
 
 

מרכיב ההטבה בגין מימוש  1,732 5.3.2020
 08/16אופציות 

 ש"ח 1,732

נכון למועד 
   3,948,772 התשקיף

 
  החברה ניירות הערך שלב חזקות בעלי ענייןה 4.3

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות  פרטי התשקיף,ב לתקנות 6 ותקנה 28 בהתאם לתקנה

 ,ים( חודש12ולמועד שקדם לו בשנים עשר )המדף במועד הסמוך למועד תשקיף  הערך של החברה

 מועל מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, אשר פורס יםמיידי יםחוויד ורא

)מספר אסמכתא:  2020באפריל  7 ביום( ו2019-01-032016)מספר אסמכתא:  2019 אפרילב 7ביום 

2020-01-032971.) 

 שערי הבורסה של מניות החברה 4.4

 :2ועד סמוך למועד התשקיף .20181.1להלן נתונים על שער המניה הגבוה והנמוך )בש"ח(, החל מיום 

 השער הגבוה 

 )באגורות(

 השער הנמוך תאריך

 )באגורות(

 תאריך

]עד סמוך למועד  2020
 התשקיף[

189,000 5.2.2020 132,790 12.3.2020 

2019  153,300 31.12.2019 80,640.33 14.1.2019 

2018 92,769.27 7.6.2018 78,775.25 23.12.2018 

 

                                                      
 אם שער המניות הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים, צוין תאריך אשר נבחר באופן אקראי.    2



 1 – ה
 

 ודוח הדירקטוריון תיאור עסקי התאגיד - 5פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .5.1

 כללי .5.1.1

תשקיף, תיאור עסקיה של הב לתקנות פרטי 6( ותקנה 1)א44בהתאם לתקנה 

 (התאגידתיאור עסקי א' ) פרקלזה בדרך של הפניה מדף החברה נכלל בתשקיף 

 .2019 לדוח תקופתי

לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתו  .5.1.2

א לתקנות פרטי 56דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה ראו , 2019תקופתי של דוח 

 לתשקיף. 9לפרק  ב'נספח כתשקיף, המובא 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  .5.2

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני תשקיף, הב לתקנות פרטי 6ותקנה  א)א(44בהתאם לתקנה 

 לדוח תקופתי 'ב פרקלנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה  2019בדצמבר  31החברה ליום 

2019. 

 



 1 –ו 
 

 החברהניהול  - 6פרק 

  בעלי השליטה בחברה .6.1

 -נכון למועד תשקיף מדף זה, בכ ה, המחזיק"(אלקובע"מ )" אלקו ההשליטה בחברה הינ תבעל

 1.מזכויות ההצבעה בהו המונפק והנפרע של החברהמהון המניות  %48.72

 החברהם של דירקטוריה .6.2

פרק ד' )פרטים כמפורט ב 26פרטים לפי תקנה החברה ראה  ם שלדירקטוריהבדבר  לפרטים .6.2.1

 .2019 נוספים על התאגיד( לדוח תקופתי

 :החברה לדירקטורים שלתקנון החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס  .6.2.2

 הסעיף בתקנון ההסדר

 )א(10 מספר מרבי ומזערי של דירקטורים

 )ב(10 מינוי דירקטורים

 )ב(10 משך כהונת דירקטור

 )ו(10 מילוי מקום של דירקטורים

 )ה(10 סיום כהונת דירקטור

 )ז(10 שכר דירקטורים

 )יב(11 מינוי ועדות דירקטוריון וסמכויותיהן

 

 משרה בכירה בחברה נושאי .6.3

פרק ד' )פרטים נוספים כמפורט בא' 26פרטים לפי תקנה לפרטים בדבר נושאי המשרה בחברה ראה 

 .2019על התאגיד( לדוח תקופתי 

  בחברה םעצמאיבדבר מורשי חתימה  גילוי .6.4

זכויות החתימה בחברה קובעות כי חתימה בשם החברה, בנושאים שונים, תיעשה בידי שניים 

בצירוף חותמת החברה, או ליד שמה המודפס. במסגרת הרכבי זכויות החתימה מורשים גם ה"ה 

כאל זלקינד ודניאל זלקינד לחייב את החברה בחתימתם המשותפת. ה"ה דניאל זלקינד ומיכאל מי

 בשל כך חתימה משותפת עלובאלקו,  הםהשליטה בחברה בעקיפין בשל החזקותי יזלקינד הינם בעל

 ידי מורשה חתימה עצמאי. פי דין חתימה על־נחשבת על ,ידי ה"ה מיכאל ודניאל זלקינד

 

                                                      
 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה. 191,889מבלי לקחת בחשבון   1



 1 – ז
 

 פרטים אודות חברות בנות של החברה - 7פרק 

מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות  25% -שמות המחזיקים בלמעלה מלהלן  .7.1

  :החברהפעילות המוחזקות במישרין על ידי ת ובחבר –למנות דירקטורים 

 אופן ההחזקה שם המחזיק הנוסף החברהשם 

כוח  הון מניות מונפק

 הצבעה

סמכות 

למנות 

 דירקטורים

קיבוץ מזרע אגש"ח  ל אלקטרה אגש"ח בע"מ"תעמ

 בע"מ

 כן  25% 25%

  49% קובננט גרופ בע"מ  אלקטרה תשתיות בע"מ

החזקה  100%-ו

  1במניית בכורה 

 כן  49%

 Infrared Infrastructure.1 פי.אס.פי. השקעות בע"מ

Israel Ltd. 

 . שיכון ובינוי בע"מ 2

1 .48.95% 

2 .25.47% 

1 .48.95% 

2 .25.47% 

 כן

 . מנרב החזקות בע"מ 1 מבט לנגב בע"מ

( 1992. נכסי זיסאפל )2

 בע"מ

. נוי עיר הבהדים, 3

 שותפות מוגבלת 

1 .32.18% 

2 .16.46%  

3 .37.06% 

1 .32.18% 

2 .16.46%  

3 .37.06% 

 כן

 כן 49% 49% משפחת קורץ פ.ק. אלקטרה בע"מ

 
 ,2019 -ו 2018בשנים  (לפני מס ואחריו)לפרטים בדבר רווחיהן של חברות בת מהותיות של החברה  .7.2

וכן בדבר דיבידנדים וריבית ודמי ניהול שקיבלה החברה מחברות בת ומחברות כלולות או שהיא 

אשר  2018לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  13ראו תקנה  ,2019 -ו 2018זכאית לקבלן מהן, בשנים 

לדוח תקופתי ' לחלק ד 13ותקנה ( 2019-01-025716)מספר אסמכתא:  2019במרץ  27פורסם ביום 

2019. 



 1 – ח
 

 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 8פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה .8.1

, 2019 -ו 2018 יםפרטים אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנ

 לדוח (התאגיד על נוספים פרטים)' ד לחלק 21זה בדרך של הפניה לתקנה מובאים בתשקיף 

דוח )"( 2019-01-025716)מספר אסמכתא:  2019במרץ  27, שפורסם ביום 2018 התקופתי לשנת

 , בהתאמה.2019"( ולדוח תקופתי 2018תקופתי 

 עסקאות עם בעלי שליטה .8.2

תשקיף תאריך בשנתיים שקדמו לפרטים אודות עסקאות עם בעל שליטה למיטב ידיעת החברה 

לדוח  (פרטים נוספים על התאגיד) לחלק ד' 22לתקנה המדף, מובאים בתשקיף זה בדרך של הפניה 

 ., בהתאמה2019לדוח תקופתי ו 2018תקופתי 

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה .8.3

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

( 12ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד הסמוך למועד התשקיף ולמועד שקדם לו בשנים עשר )

 .לתשקיף מדף זה 4.3סעיף  ושקדמו לו רא יםחודש



 
 1 – ט

 
 

 דוחות כספיים - 9 פרק

 דוחות כספיים  .9.1

, בתשקיף מדף זה נכללים, על דרך תשקיףהפרטי ב לתקנות 6-ב ו60בהתאם להוראות תקנות 

 לדוח תקופתיג'  בחלק, אשר נכללו 2019בדצמבר  31ליום  של החברה ההפניה, הדוחות הכספיים

2019 . 

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הצהרות .9.2

, על דרך ותב לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף מדף זה, נכלל6 -ה ו60בהתאם להוראות תקנות 

אשר  ,2019דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לשנת ההפניה, 

 .2019לדוח תקופתי  נכלל בחלק ה'

 המבקר החשבון רואה של הסכמה מכתב .9.3

מדף זה, לרבות  החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף המכתב הסכמה של רוא ןניתלחברה 

ודוח רואה החשבון המבקר ביחס  לעיל 9.1 ףאמור בסעיכהדוחות הכספיים  בדרך ההפניה, את

 . לדוחות הכספיים

 זה.  9לפרק  א' נספחכ מצורףמכתב ההסכמה הנ"ל 

 דוח אירועים .9.4

לאחר מועד חתימת שאירעו תשקיף( הא לתקנות פרטי 56 ה בתקנהזאירועים )כהגדרת מונח  דוח

נספח , מצורף כפרסום תשקיף מדף זהל למועד הסמוךועד  2016 דצמברב 13ליום  הדוחות הכספיים

 .זה 9לפרק  ב'



  
  
  

  לתשקיף מדף אנספח 
  
  

  מכתב הסכמה של רואה 
  החשבון המבקר

 



 

 
 
 
 
 

 2020 ,מאיב 10
 לכבוד

 אלקטרה בע"מ )"החברה"( הדירקטוריון של
 , ר"ג2ז'בוטינסקי 

 

 2020 איתשקיף מדף של אלקטרה בע"מ המיועד להתפרסם בחודש מ הנדון:

 

בתשקיף שבנדון של הדוחות שלנו הכללה )לרבות בדרך של הפניה( להננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

  המפורטים להלן:

 

הכספיים המאוחדים של החברה לימים  על הדוחות 2020במרס,  29המבקר מיום רואה החשבון דוח  .1

 .2019בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018-ו 2019בדצמבר,  31

מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה  על 2020, במרס 29בון המבקר מיום חשה הדוח מיוחד של רוא .2

 2018-ו 2019בדצמבר,  31לימים  1970-ג' לתקנות ניירות הערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל 9

 .2019בדצמבר,  31בתקופה שהסתיימה ביום  ולכל אחת משלוש השנים

ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  על 2020במרס,  29חשבון המבקר מיום דוח רואה  .3

 .2019בדצמבר,  31החברה ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 144מנחם בגין ' רח
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  
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  לתשקיף מדף בנספח 
  
  

  םדוח אירועי
 



 
 דוח אירועים

 
 

  - התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי) ערך ניירות א לתקנות56 בתקנה זה מונח כהגדרת)להלן דוח אירועים 

 חתימת מועד לאחר, בדבר אירועים מהותיים שאירעו בחברה בתקופה ש1969-וצורה(, תשכ"ט מבנה

, "(הכספיים הדוחות( )"2020 מרץב 29)שנחתמו ביום  2019 דצמברב 31 ליום החברה של הכספיים הדוחות

 :זה מדף תשקיף פרסום למועד סמוך ועד

 8.12 -)כמיליוני ש"ח  30.5בסך של אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד  2020במרץ  29ביום  .1

דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום ו רא. לפירוט נוסף, 2020באפריל  20ש"ח למניה(, אשר שולם ביום 

 .(2020-01-027412)מספר אסמכתא:  2020במרץ  29

החליט דירקטוריון החברה להגדיל את היקף תכנית הרכישה הקיימת של מניות  2020 במרץ 29 ביום .2

ש"ח ולהמשיך  נימיליו 100כנית יעמוד על וש"ח, כך שהסכום הכולל של הת נימיליו 62.59-בכ החברה

כנית. כמו כן החליט ואת רכישת המניות העצמית מכוחה ובהתאם לסכום הנותר לרכישה במסגרת הת

ה'( של  -החברה לאשר ולאמץ תכנית רכישה עצמית של אגרות החוב )סדרות ג', ד' ודירקטוריון 

דיווח  ראו ,נוספים לפרטים "ח.ש נימיליו 100נה מעת לעת, בהיקף כולל של עד יהחברה, כפי שתה

 .(2020-01-027460 :אסמכתאמספר ) 2020 במרץ 29שפרסמה החברה ביום  מיידי

אישר דירקטוריון החברה, לאחר בחינה ואישור של ועדת הביקורת, את חלקה של  2020במרץ  29ביום  .3

החברה בחלוקת הפרמיות של הביטוח האלמנטרי )ביטוחים שאינם ספציפיים(, בין החברות בקבוצת 

, לאחר שנמצא כי 2020 ינוארב 1חודשים שתחילתה ביום  18לתקופת ביטוח של "( אלקובע"מ )"אלקו 

לאלקו, בעלת השליטה  שהוצעועו לחברה אינם שונים באופן מהותי מהתנאים תנאי הביטוח שהוצ

בחברה, ולשאר החברות בקבוצה, בשים לב לחלקן היחסי שנקבע בהתאם להמלצת יועצים חיצוניים 

מספר ) 2020 במרץ 29ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  ,נוספיםלפרטים . בלתי תלויים

 .(2020-01-027466 :אסמכתא

לביטוח  פוליסה רכישת החברהאישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות  2020 באפריל 12 ביום .4

מעת אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או אשר יכהנו בעתיד, בחברה ובחברות בת שלה, 

חודשים  12של  ת ביטוחשהם בעלי השליטה ולמעט מנכ"ל החברה, לתקופ דירקטוריםלמעט לעת, 

כי החברה רשאית לרכוש פוליסה  או לחילופין 2021 אפרילב 30ועד ליום  2020 במאי 1ם יושתחילתה ב

גבולות האחריות על פי . 2021באוקטובר  31עד ליום חודשים, היינו  18לתקופת ביטוח של כאמור 

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח, הפרמיה לחברה לתקופת ביטוח של  100הפוליסה הינם 

אלף דולר ארה"ב במקרה של תקופת כיסוי של  225-אלפי דולר ארה"ב )כ 150ים לא תעלה על חודש 12

 האסיפה אישרה, כן כמו. ההשתתפות העצמית היא בהתאם לתנאים המקובלים בשוקחודשים( ו 18

 ת/ותפוליס לעת מעת לרכוש רשאית תהא החברה, החברה של התגמול ועדת לאישור בכפוף כי הכללית

לתקופה )או תקופות עוקבות, לפי העניין(,  משרה ונושאי דירקטורים של אחריותם לכיסוי ביטוח

או פרמיית הביטוח  הביטוחי, ובלבד שאם היקף הכיסוי 2023 פרילבא 30 מיום יאוחר לא םשתסתיי

בהשוואה לתקופה הקודמת יובאו אלו לאישור האסיפה הכללית של  50%בגין פוליסות אלו יעלה על 

 התגמול ועדת אישרו, 2020 במרץ 29וביום  2020 במרץ 25 ביום .בעלי המניות, בכפוף לכל דין

 בפוליסת החברה התקשרויות את הכללית האסיפהלאישור  בכפוף כי, בהתאמה, החברה ודירקטוריון

 יבעללדירקטורים שהינם  ביחס גם הפוליסה תנאי יחולו, כאמור משרה ונושאי דירקטורים ביטוח

)הקלות  החברות לתקנות 1א1-ו( 5ב)א()1 תקנות להוראות בהתאם החברה"ל מנכולבחברה  השליטה



מיידיים שפרסמה . לפרטים נוספים, ראו דיווחים , בהתאמה2000-"סתש(, עניין בעלי עם בעסקאות

)מספרי  2020באפריל  12( וביום 2020-01-027586)מספר אסמכתא:  2020במרץ  29 החברה ביום

 (. 2020-01-033604 -ו 2020-01-033601אסמכתא: 

, הוענק לפי אס פי השקעות בע"מ, 2020באפריל  27ביום  כיפרסמה החברה  2020באפריל  30 ביום .5

מוחזקים על ידי החברה ושהינה הבעלים של פרויקט "אגירה שאובה מהון מניותיה  25.5% -חברה ש

מגוואט. עבודות הקמת המתקן  300"(, רישיון ייצור חשמל קבוע בהספק מותקן של המתקן"גלבוע" )

מהזכויות בו מוחזקות על ידי שתי חברות בת של החברה והיתרה  50% -בוצעו על ידי קבלן ההקמה ש

ר לחברה. לאחר קבלת רישיון ייצור החשמל הקבוע כאמור לעיל, התמלאו על ידי צד שלישי שאינו קשו

כל התנאים הנדרשים לצורך התחלת הפעלתו המסחרית של המתקן, ולפיכך צפוי המתקן להתחיל את 

 30שפרסמה החברה ביום  מיידי. לפרטים נוספים, ראו דיווח פעילותו המסחרית ולהניב הכנסות

 (.2020-01-037786: אסמכתא)מספר  2020באפריל 
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 פרטים נוספים - 10פרק 
 

 דעת עורך דין-חוות 10.1
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 לכבוד 

 בע"מ אלקטרה
 

 
 

 א.ג.נ., 
 

 )"החברה"( בע"מ אלקטרהתשקיף מדף של הנדון: 
 

 תשקיף המדף. בכדין ושמותיהם נכללים נתמנו לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי הדירקטורים של החברה 

 תשקיף המדף.בחוות דעתנו זו תיכלל שהננו מסכימים 

 
 

 
 ,בכבוד רב

 

 

 , עו"דשאול אדרת  , עו"דאפרת דייגי  משה צ. נאמן, עו"ד
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 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 10.2

א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 4בהתאם להוראות סעיף 

, החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, 1995-התשנ"ה

)ככל ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף 

 ועדים כקבוע בתקנות אלה.בסכומים ובמשיפורסמו( 

 "ח.ש אלפי 200 -בכ החברה ידי על מוערכות זה מדף תשקיף בפרסום הכרוכות וההוצאות העמלות

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 10.3

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף שילמה החברה דמי עמילות בקשר להחתמה על ניירות ערך 

  :שהונפקו על ידה כדלקמן

עמלות יעוץ שולמו  2018דצמבר  6דוח הצעת מדף מיום הנפקת אגרות חוב מכוח בגין  .א

 אלפי ש"ח. 1,130 -סך של כבוהתחייבויות מוקדמות 

עמלות יעוץ  שולמו 2019באוקטובר  2הצעת מדף מיום הנפקת אגרות חוב מכוח דוח ב. בגין 

 ש"ח.אלפי  841 -סך של כבוהתחייבויות מוקדמות 

 במזומנים מלאה בתמורה שלא ערך ניירות הקצאת 10.4

 כולה שאינה בתמורה ערך ניירות הקצתה לא החברה, המדף תשקיף למועדשקדמו  בשנתיים

 .במזומנים

 במסמכים עיון 10.5

ניתנים בתשקיף זה,  הכלוליםוכן מכל חוות דעת או אישור תקנון החברה, מ, המדף עותק מתשקיף

 תשקיף זה.פרסומו של הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילות, החל מתאריך  הלעיון במשרד

של רשות ניירות ערך שכתובתו  הפצהבאתר ה ,תקנון החברהוב זהמדף  כמו כן ניתן לעיין בתשקיף

www.magna.isa.gov.il. 

http://www.magna.isa.gov.il/
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