
 

 
 

 
 
 

   בע"מ  .נ שוהם ביזנסא
 ( "החברה")

 מדףתשקיף 

 "( תשקיף המדף" או "התשקיף)"
 

רה, אגרות חוב שאינן ניתנות יכול ויוצעו, ביחד או לחוד, ניירות ערך של החברה )מניות רגילות של החב ף מדף זהכוח תשקימ
 אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ות, כתבימוש למנילמניות, כתבי אופציה הניתנים למי , אגרות חוב הניתנות להמרההלהמר

 א לחוק 23בהתאם להוראות סעיף , "(ליםהכלו ניירות הערך)להלן: "וניירות ערך מסחריים(, ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות 
מיוחדים הפרטים ה"(, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

רות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות פרטי ותנאי ניי אותה הצעה, לרבותל
 שיהיו באותה עת. הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, כפי

 
 :לגורמי הסיכון הבאים השפעה גדולה על פעילות החברה

רות מימון חיצוניים ויכולת החברה תהא וקידי מ משך, נוסף להון החברה, עלתמומן בה הות החברפעיל - תלות במקורות מימון. 1
תלויה במקורות המימון שברשותה. סביבת הריבית הנמוכה במשק מגדילה את אפשרויות החברה לגייס אשראי אטרקטיבי הנדרש 

 בו, ואף פוגע ברווחיותה במקרה שהחהליך הגבית בגין הסיכון גביה מטיל על החברה עלויו -סיכון גביה. 2תה. לשם הרחבת פעילו
הופך חוב אבוד. לשם כך החליטה החברה לנקוט במתודת קבלת לקוח ובחינת ממ"ד סדירה, שמטרתה מזעור של סיכון זה. כמו כן, 

 , מור לעילעל אף האכוונת החברה לעדכן אודות שינויים, ככל שיחולו, באיתנותם הפיננסית של הלקוחות ושל מושכי הממסרים. תמ
פירעונם של הממסרים בהם היא מתעתדת  הפעולה והצעדים בהם נוקטת החברה בשוטף יבטיח את ודאות, כי דרך יודגש, כי אין כל

החברה צופה כי תידרש לגייס מקורות נוספים לצורך  -סיכוני נזילות ומקורות מימון. 3 לסחור ולפיכך היא חשופה באופן תמידי.
יוון שגת מקורות מימון כאמור יפגעו בהיקפי פעילותה. החברה פועלת לשם גל קושי של החברה בהעסקיה השוטפים. ככיסוי ותפעול 

 והגדלת מקורות המימון שלה.

אשר  ,2019לשנת של החברה  התקופתי)תיאור עסקי התאגיד( בדוח א'  לחלק 26גורמי הסיכון של החברה ראו סעיף כלל לתיאור 
דוח ה)להלן: " לתשקיף זה על דרך של הפניה 6המובא בפרק (, 2020-01-024994)מס' אסמכתא:  2020 מרץב 24פורסם ביום 

 ."(2019התקופתי לשנת 
 

לאגרות החוב  ת שטרי הנאמנותרלפרטים אודות מגבלות על חלוקת דיבידנדים על ידי החברה בהתאם למגבלות להן התחייבה במסג
בדוחות הכספיים אשר צורפו לדוח  10 אוריבוהאמור ב ()תיאור עסקי התאגיד' בפרק א 7.3.2האמור בסעיף  ראושהנפיקה, 

)תיאור עסקי  בפרק א' 7.1אמור בסעיף יניות חלוקת דיבידנד בחברה, ראו הלפרטים בדבר מד .2019התקופתי של החברה לשנת 
 .2019לשנת  תקופתיבדוח ה (התאגיד

 
 גוהחברה, מדורגות בדירב'( של  -ות א' ודרסאגרות החוב ) "(;מידרוג)" רוג בע"ממידעל ידי  stable/Baa1.il רה מדורגת בדירוגהחב

stable/Baa1.il מידרוג על ידי. 
 

  . 1970-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה 

)מס' תשקיף  www.magna.isa.gov.ilו ט של רשות ניירות ערך, שכתובתיתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרננ
37158 .) 
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   בע"מ  .נ שוהם ביזנסא

 )"החברה"( 
 

 מבוא   - 1פרק 

 כללי 1.1

כחברה פרטית על פי דיני  22.1.1993"( התאגדה ביום החברהא.נ. שוהם ביזנס בע"מ, )להלן: "

הנפיקה החברה לראשונה את ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך  1998מדינת ישראל. בשנת 

שינתה החברה  2016בפברואר  1ביום  ה ציבורית."( והפכה לחברהבורסהבתל אביב בע"מ )להלן: "

ניכיון המחאות החלה החברה את פעילותה בתחום  2016ביוני  1. ביום את שמה לשמה הנוכחי

 2016ביוני  13-( ו2016-01-034185)אסמכתא  2016במאי  25מים היכמפורט בדיווחים מיידיים מ

 .(2016-01-048705)אסמכתא 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 5הגדרת מונח זה בתקנה החברה הינה "תאגיד קטן" כ

והחליטה על אימוץ ההקלות לתאגיד קטן כמפורט בדיווח מיידי של  1970 –ומיידיים(, התש"ל 

 (.2014-01-001554)אסמכתא  2014בפברואר  27החברה 

 היתרים ואישורים 1.2

על פי כל דין להצעת  החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים 1.2.1

)מספר תשקיף  תשקיף מדף זה, להנפקתם ולפרסום תשקיף המדףעל פי ניירות הערך 

37158). 

אין בהיתר של הרשות לניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים  1.2.2

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

 .על פי תשקיף מדף זה ניירות הערך המוצעים

ניירות הערך אינם מוצעים במועד זה אלא במסגרת תשקיף המדף כהגדרתו בסעיף  1.2.3

תיעשה על פי  םוהקצאת, (ערך" ניירות "חוק) 1968-ח", תשכא)ו( לחוק ניירות ערך23

תקנות על פי , בו יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה , אחד או יותר, דו"ח הצעת מדף

האמורים  מהדוחות אחד )כל 2005-התשס"ודף של ניירות ערך(, עת מ)הצ ערך ניירות

 . "(המדף הצעת חות"דו" ", וביחדהמדף הצעת ח"דו" ייקרא

הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות, אגרות חוב, אגרות  1.2.4

ות לאגראו  כתבי אופציה הניתנים למימוש למניותניירות ערך מסחריים וחוב להמרה, 

, אשר יוצעו על פי תשקיף "(ליםהכלו ניירות הערך)להלן: " מרהוב או לאגרות חוב להח

 "(.האישור העקרונידוחות הצעת המדף )להלן: "באמצעות מדף זה 

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או  1.2.5

או על טיבם של על החברה  שהיכל ואין בו משום הבעת דעה למהימנותם או לשלמותם

 ם יוצעו בדוח הצעת המדף.הכלולים בתשקיף המדף או על המחיר בו הך ניירות הער

והרישום  הערך, ניירותמתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של  1.2.6

ערך הות לבקשה לרישום ניירהבורסה למסחר של ניירות ערך יהיה כפוף לקבלת אישור 

ותקנות אשר יוגשו בהתאם להוראות חוק ניירות ערך  צעת מדףו"חות הלמסחר על פי ד

 .2005-תשס"ות מדף של ניירות ערך(, ה)הצע ניירות ערך
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ם התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר אין במתן האישור העקרוני משו 1.2.7

 בבורסה על פי דו"ח הצעת המדף כאמור. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר

בתוקף וההנחיות על פיו, כפי שיהיו צעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה על פי דו"ח ה

 .כאמור על פי דו"ח הצעת מדףלמסחר בעת הגשת הבקשה לרישום 

 ות ועודפים הון המניות, קרנ 1.3

הינו כמפורט , למועד פרסום התשקיףהון המניות הרשום והמונפק של החברה נכון  1.3.1

 להלן:

 פרע הון מונפק ונ הון רשום  סוג המניה

 57,333,333 ע"נ כ"א ללאמניות רגילות 
 בדילול מלא ללא דילול

,94632,9521 41,076,4382 

 

בהתחשב  ,31.12.2019ליום  של החברהלדוחות הכספיים  בהתאםן העצמי מרכיבי ההו 1.3.2

 :(ש"ח)באלפי  הינם כמפורט להלן ים שהוכרזו לאחר תאריך המאזן,בדיבידנד

 3- יותהון מנ

 269,492 פרמיה על מניות

 6,474 נות הוןקר

 3,119 אופציות למניות

 (210,524) יתרת הפסדים

 (130) מניות באוצר

 - 2019יים לשנת אישור הדו"חות הכספ רז ע"י החברה לאחרוכדיבידנד שה

 68,431 סך הכל הון עצמי

 

 זורגרות חוב במחא 1.3.3

, תשקיףמועד הלחזור במושעדיין  ברהה החאגרות החוב שהנפיק תוטים אודות סדרלפר

לשנת של החברה ( בדוח התקופתי דוח הדירקטוריוןב' )פרק בד'  נספחו 16סעיף  ראו

 .(2020-01-024994)מס' אסמכתא:  2020במרץ  24 , שפורסם ביום2019

  

 
 מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה. 65,691כולל  1
המירים וניתנים למימוש למניות רגילות  ,)שאינם רשומים למסחר( תבי אופציהכ 0000,2,55מניות רדומות,  65,691לל כו 2

למניות  ימושמוניתנים ל המירים ,(רשומים למסחר)כתבי אופציה  5,573,492 -ו ,1:1של החברה ביחס מימוש שהינו 
 .1:1 הינומימוש ש ביחס של החברה רגילות

 ;חש"י אלפ 1-נמוך מ 3
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 הצעת ניירות הערך  - 2רק פ

 

מבנה  - א)א( לתקנות נירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף25בהתאם להוראות תקנה 

"(, הפרטים שיש לכלול בתשקיף בדבר תקנות פרטי התשקיף)להלן: " 1969-טוצורה(, התשכ"

יובאו במסגרת דוח הצעת מדף על רות ערך, הקבועים בפרק ג' לתקנות פרטי התשקיף, יהצעת ני

ירות ערך לציבור, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה יפיו יוצעו נ

לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולעמדות סגל רשות נירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג 

 ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור.
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 החברה הון   - 3פרק 

 כללי - החברההון  .3.1

 2020 במאי 21הון מונפק ונפרע ליום  הון רשום  סוג המניה

 ע.נ. כ.א.מניות רגילות ללא 
מתוכם מניות רגילות  32,952,946 57,333,333

 -ו מניות רשומות למסחר  32,887,255
 מניות רדומות 65,691

 65,691 65,691 מניות רדומות

 5,573,492 5,573,492 (1אופציה )סדרה כתבי 

 2,550,000 2,550,000 כתבי אופציה )לא רשומים(

 99,990,500 99,990,500 אגרות חוב )סדרה א'(

 90,248,152 90,248,152 אגרות חוב )סדרה ב'(

 

החברה החל מתקופה של שלוש שנים לפני מועד  של והנפרע המונפק, הרשום בהון שחלו השינויים .3.2

 התשקיף לתאריך ועד התשקיף

 .מועד התשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברהלטרם שקדמו בשלוש השנים 

 שינויים בהון המונפק של החברה בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף:להלן יובאו 

 סה"כ לאחר השינוי כמות השינוי נייר הערך מהות השינוי תאריך

 מניות רגילות, שוהם ביזנס ציבוריתהקצאה  26.07.2017

 1, שוהם ביזנס אפ (1כתבי אופציה )סדרה 

6,981,800 

5,236,350 

30,063,293 

5,236,350 

 3,080,667 1,919,333 ל-אגרות חוב )לא רשומות(, שוהם א רכישה עצמית 11.02.2018

 0 3,080,667 ל-אגרות חוב )לא רשומות(, שוהם א פירעון אג"ח 18.11.2018

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 14.03.2019

 03/17כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז אפ 

26,163 

26,163 

30,063,293 

148,257 

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 08.04.2019

 03/17כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז אפ 

25,047 

25,047 

30,114,503 

123,210 

 הקצאה ציבורית 10.04.2019

 הקצאה פרטית

 אגחאביזנס אגרות חוב )סדרה א'(, שוהם 

 מניות רגילות, שוהם ביזנס

 1(, שוהם ביזנס אפ 1כתבי אופציה )סדרה 

 עובדים  04/19 אפ כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז

100,000,000 

2,401,900 

600,475 

1,300,000 

100,000,000 

32,516,403 

5,836,825 

1,300,000 

 1,300,000 1,300,000 עובדים  05/19אפ  כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז יתהקצאה פרט 07.05.2019

 מניות רגילות, שוהם ביזנס אופציהמימוש כתבי  03.06.2019

 03/17כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז אפ 

36,000 

36,000 

32,552,403 

87,210 
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 סה"כ לאחר השינוי כמות השינוי נייר הערך מהות השינוי תאריך

 100,000,000 100,000,000 ב'(, שוהם ביזנס אגחבאגרות חוב )סדרה  הקצאה ציבורית 15.09.2019

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 20.11.2019

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה כתבי אופציה )

10,800 

10,800 

32,563,203 

5,826,025 

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 20.11.2019

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה כתבי אופציה )

4,092 

4,092 

32,567,295 

5,821,933 

 99,990,500 9,500 ביזנס אגחא(, שוהם סדרה א'אגרות חוב ) רכישה עצמית 05.12.2019

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 07.01.2020

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה כתבי אופציה )

34,247 

34,247 

32,601,542 

5,787,686 

 99,990,500 9,500 ביזנס אגחא(, שוהם סדרה א'אגרות חוב ) רכישה עצמית 26.01.2020

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 02.02.2020

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה כתבי אופציה )

50,000 

50,000 

32,651,542 

5,737,686 

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 12.02.2020

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה כתבי אופציה )

12,505 

12,505 

32,664,047 

5,725,181 

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 23.02.2020

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה כתבי אופציה )

 עובדים  04/19אפ  כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז

119,780 

69,780 

50,000 

32,783,827 

5,655,401 

1,250,000 

 מניות רגילות, שוהם ביזנס מימוש כתבי אופציה 03.03.2020

 1אפ  נס(, שוהם ביז1)סדרה אופציה )כתבי 

81,909 

81,909 

32,865,736 

5,573,492 

 98,465,986 1,534,014 ביזנס אגחב(, שוהם סדרה ב'אגרות חוב ) רכישה עצמית 19.03.2020

 96,715,986 1,750,000 ביזנס אגחב(, שוהם סדרה ב'אגרות חוב ) רכישה עצמית 03.202022.

 93,994,746 2,721,240 ביזנס אגחב(, שוהם סדרה ב'אגרות חוב ) עצמיתרכישה  23.03.2020

 91,054,746 2,940,000 ביזנס אגחב(, שוהם סדרה ב'אגרות חוב ) רכישה עצמית 24.03.2020

 90,248,152 806,594 ביזנס אגחב(, שוהם סדרה ב'אגרות חוב ) רכישה עצמית 26.03.2020

 מניות רגילות, שוהם ביזנס אופציהמימוש כתבי  05.04.2020

 03/17כתבי אופציה )לא רשומים(, שוהם ביז אפ 

87,210 

87,210 

32,952,946 

0 
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 החברה של הערך בניירות המחזיקים .3.3

 פרסום למועדסמוך , בבעלי עניין בתאגידחזקותיהם של ה, מנהליהלמיטב ידיעת החברה ו .3.3.1

 כדלקמן: הינןתשקיף זה 

מספר מניות  שם המחזיק
מוחזקות  
בתאריך 
 התשקיף

כתבי מספר 
 אופציה

)רשומים( 
 יםמוחזק

בתאריך 
 התשקיף

מספר 
כתבי 

אופציה 
)לא 

 רשומים(
 יםמוחזק

בתאריך 
 התשקיף

אגרות חוב מספר 
בתאריך  מוחזקות

 התשקיף

בהון  החזקהשיעור 
ובהצבעה בתאריך 

 התשקיף 

 בדילול מלא  דילול ללא

 11,838,805 אלי נידם
703,125 650,000 0 36.00% 32.17% 

 224,132,1 יצחק שניידר
0 0 10,427,277 12.56% 10.08% 

 0 איתן מימון
0 350,000 0 0.00% 0.85% 

דניאל דבורה 
 0 נידם

0 300,000 0 0.00% 0.73% 

א.נ. שוהם ביזנס 
 65,691 )רדומות( בע"מ

0 0 0 0.00% 0.00% 

 0 לימור הררי
0 300,000 296,000 

0.00% 0.73% 

 0 אייל מנסור
0 500,000 0 

0.00% %221. 

 16,916,328 ציבור
4,870,367 450,000 169,754,027 51.44% %2254. 

 32,952,946 סה"כ
5,573,492 2,550,000 190,238,652 

%100 %100 

 

 השליטה בחברה .3.3.2

מהונה המונפק והנפרע של  36.09% -כבעל השליטה בחברה הינו מר אלי נידם המחזיק ב

 החברה.
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 הסכמים בנוגע למניות החברה .3.4

או בין בעלי עניין  תשקיף, אין כל הסכמים או הסכמות בין החברה לבין בעלי עניין בהנכון למועד ה

 .בה לבין עצמם

 דיבידנד ומניות הטבה .3.5

, למועד התשקיף לא חילקה החברה דיבידנדים או מניות הטבהבשלוש השנים שקדמו  .3.5.1

 למעט, כמפורט להלן:

מועד ההכרזה 
 על חלוקה

הסכום הכולל שחולק  מועד החלוקה בפועל
 )בש"ח( 

הסכום למניה 
 שחולק )בש"ח( 

 הערות

לפרטים נוספים ר' דיווח   0.07 2,000,000 2018באפריל,  16 2018במרץ,  13
)מס'  14/03/2018מיידי מיום 

 (. 2018-01-019971אסמכתא 
לפרטים נוספים ר' דיווחים   0.01 3,000,000 2019באפריל,  10 2019במרץ,  13

  19/03/32019מיידים מיום 
)מס'  01/04/2019ומיום 

  530220-01-2019אסמכתאות 
,  2019-01-029991 -ו

 בהתאמה(
 

בפרק א' )תיאור  7.1בדבר מדיניות חלוקת דיבידנד בחברה, ראו האמור בסעיף לפרטים  .3.5.2

 .2019עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת 

 שערי המניות של החברה בבורסה והון עצמי למניה .3.6

 1מיום  החל החברה מניות של( באגורות) והנמוכים הגבוהים ,הנעילה שערי אודות נתונים להלן

  :התשקיף פרסום מועד לפני סמוך ועד 2017בינואר 

 שנה
 שער נמוך שער גבוה

 התאריך השער התאריך השער

2017 617 19.04.17 204.70 26.12.17 

2018 341.70 11.11.18 183.10 08.08.18 

2019 767.90 24.11.19 302.60 19.02.19 

20201 990.00 18.02.20 414.70 18.03.20 

  

 
 . 2020.5.020הנתונים מתייחסים לתקופה שעד  1
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 הזכויות הנלוות למניות החברה   - 4רק פ

החברה.  למניות הנלוות זכויות בנושא החברה תקנון מתוך הוראות של תמציתי תיאור יובא להלן

 ערך ניירות רשות ובאתר הבורסה באתרכפי שפורסם  החברה תקנון של המלא לעיין בנוסח ניתן

 הינו להלן המפורט סחוכי הנ ר,יובה .( 2020-01-001792 :אסמכתא)מס'  2020בינואר  5ביום 

 .התקנון של המלא בנוסח לעיון תחליף מהווה ואינו תמציתי

 הנלוות למניות החברה: להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות .4.1

 57,333,333 -, מחולק לש"ח 57,333,333הון המניות הרשום של החברה הוא  .4.1.1

" או מניות", "מניה רגילה"", מניה" ן:ערך נקוב כל אחת )להל ללאמניות רגילות 

 " לפי העניין(.מניות רגילות"

 את הזכות להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע כל המניות הרגילות מקנות לבעליהן .4.1.2

 בכל האסיפות הכלליות של החברה וכן זכויות שוות לקבל חלק יחסי מכל רווחי

 כסיק יחסי מנחלהחברה. כמו כן תקנה כל מניה רגילה לבעליה את הזכות לקבל 

 החברה שיעמדו לחלוקה בעת פירוקה מכל סיבה שהיא באופן יחסי לסך כל הערך

 .1הנקוב של המניות המהוות ביחד את ההון המוצא והנפרע של החברה באותו זמן

 ות למניות החברה:ולהלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנל .4.2

 הסעיף בתקנון החברה נושא ההוראות

 16 ת של מניות החברהי זכויונושי

 20-36 העברת מניות

 45-48 שינויים בהון

 49-74 אסיפות כלליות

 15 מניות הניתנות לפדיון

 75-85 מינוי דירקטורים

 119-131 חלוקת דיבידנדים ומניות הטבה

 147 זכויות בפירוק

, 105, 85, 81)א(, 61 ,59, 50, 22, 20שנקבעו בתקנון לפי סעיפים  ו ההסדריםטלהלן יפור .4.3

  :, ככל שנקבעולחוק החברות 324, 307, 301, 259, 222, 107

סעיף 

 בחוק

 פיסעי הנושא 

 תקנוןה

 )ציטוט של הוראות התקנות הרלוונטיות( פירוט ההסדרים בתקנון 

 
   .קוביובהר כי למועד זה, מניות החברה הינן ללא ערך נ 1
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סעיף 

 בחוק

 פיסעי הנושא 

 תקנוןה

 )ציטוט של הוראות התקנות הרלוונטיות( פירוט ההסדרים בתקנון 

20 + 

22 

 שינוי תקנון
והגבלת 

אפשרות שינוי 
  ןותקנ

ת ליה כלפאסישינויים בתקנון החברה, בהחלטה שתתקבל ב )א(49
 ;ברוב מיוחד

העברת  50
סמכויות בין 

 האורגנים

86 ,

87 ,

89.1 ,

89.2 ,

89.3 ,

90 ,

91 ,

)ה(107

 ,

 )ו(107

לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי  .86
 כל דין. תקנון זה, על פי החוק ועל פי

הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה  סמכויות. 87
 .כלליההל למנ

. הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל 89.1
הכללי יועברו לסמכותו, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן 

 מסוים.
. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות 89.2

וים לא קיים המנהל הכללי בלמנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מ
ל את הסמכות הנדרשת עילהפ ןריואת ההוראה רשאי בדירקטו

 לביצוע ההוראה במקומו.
. נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי 89.3

 הדירקטוריון להפעילן במקומו. 
. בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול 90

משרה בחברה או לאדם  שאונלמסמכויותיו למנהל הכללי, 
שתהיה לעניין מסוים ל יכו ןריואחר. האצלת סמכות הדירקטו

או לפרק זמן מסוים והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון. 
. על פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית, בהחלטה 91

שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת, ליטול סמכויות הנתונות 
החברה, או להורות כי  ללדירקטוריון או למנהל הכללי ש

יון, ובלבד שהחלטה ורירקטדו לסמכויות המנהל הכללי יועבר
 תהיה לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.כאמור 

הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם ובכפוף להוראות )ה(. 107
למנהל הכללי באותה שעה אותן  החוק בעניין, למסור ולהעניק

תקנות אלה,  ן על פיהמהסמכויות שהדירקטוריון פועל לפי
 פעלנה לאותן המטרותוושת ,זמןויוכל להעניק סמכויות לאותו 

והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי 
והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן  שימצא לטוב בעיניו;

בשטח זה, או מחוץ להן,  מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון
לבטל,  אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם לאו במקום כולן או כ

 .ף כל סמכות כזו או כולן יחדילהחלוות לשלול, לשנ
 המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול)ו(. 107

לאחרים, הכפופים לו. אישור כאמור יכול  מסמכויותיו לאחר או
מסוים. נתן בין כאישור כללי ובין לענייןישי 

מינוי  59
 דירקטורים

 ,)ב(49

  )ב(50

אסיפה בבלו קית החלטות החברה בעניינים הבאים .()ב49
 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם. :כללית

 )ב(. סדר היום באסיפה השנתית יכלול מינוי דירקטורים.50

אי קיום אסיפה  )א( 61
 שנתית

 אין. 
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סעיף 

 בחוק

 פיסעי הנושא 

 תקנוןה

 )ציטוט של הוראות התקנות הרלוונטיות( פירוט ההסדרים בתקנון 

 מנין חוקי 78-81
באסיפה כללית, 

 באסיפה נדחית
  ויו"ר

58 ,

59 ,60 

ים המחזיק כללית יהוו מנין חוקי שני בעלי מניות יפהסבא. 58
מזכויות ההצבעה בחברה, הנוכחים בעצמם או ע"י  ות שלישפחל

 באי כחם.
אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין . 59

כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י  אם -החוקי, תתבטל האסיפה 
שלאחר  יפה לשבועסלחוק. בכל מקרה אחר תידחה הא 63סעיף 

תהיה חובה להודיע לי שב, ממכן באותו יום, באותו זמן ומקום
או למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על  המניות על כך לבעלי

מקום אחר כפי  האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או
שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באם באסיפה 

המועד שנקבע  ה תוך חצי שע ימצא מנין חוקי נדחית זו לא
הנוכחים בעצמם או ע"י  שהםת כלומנילאסיפה יהוו שני בעלי 

באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים 
 נקראה האסיפה. שלמענם

יושב ראש הדירקטוריון, ישב ראש בכל אסיפה כללית. אם . 60
נקבע שדקות מהמועד  15מהאסיפה  אין יושב ראש או הנו נעדר

י לבע אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרולאסיפה או 
מניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים ה

דירקטור אחד נוכח ישב הוא בראש  כיו"ר ואם היה רק
כולם  האסיפה. אם לא יהיה דירקטור נוכח או שהדירקטורים

יסרבו לשבת בראש, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על 
מבעלי המניות או בשלוחו לשבת בראש  ידי שלוח באחד

 האסיפה.

ב באסיפה רו 85
 הכללית

1 
רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה כללית . 1

באסיפת סוג, לפי העניין, הרשאים להצביע והצביעו בה.  או
 קולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;ה ןיבמני

הצבעה  105
 בדירקטוריון

שאלות המתעוררות בכל ישיבה של הדירקטוריון א. ב. 100   100
והמשתתפים בהצבעה, מבלי  יחליטו על פי רוב דעות הנוכחים

בדירקטוריון  להביא בחשבון את קולות הנמנעים. בהצבעה
 יהיה לכל דירקטור קול אחד.

ם הוא יו"ר בין א -בה של הדירקטוריון ליו"ר ישיב. 
ון, שנבחר כיו"ר הדירקטורי הדירקטוריון או כל חבר אחר של

 .לא תהיה זכות לדעה נוספת או מכרעת -לצורך הישיבה 
היו הדעות בהצבעה שקולות, תחשב הצעת ההחלטה שעליה ג. 

הדירקטוריון כנדחית. הצביעו חברי 

קבלת החלטות  107
 בדירקטוריון

 ב()100
בין אם הוא יו"ר  -ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון )ב(. 100

של הדירקטוריון, שנבחר כיו"ר  חבר אחרהדירקטוריון או כל 
מכרעת. לא תהיה זכות לדעה נוספת או -לצורך הישיבה  

תקופת כהונת  222
 הדירקטורים 

)א(, 76

 )ב(, 76

הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית או באסיפה )א(. 76
ונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, הינו דת, ומשך כהמיוח

קיים לראשונה לאחר מועד עד לתום האסיפה השנתית שתת
המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה 
השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה 

דירקטורים שנסתיימה כהונתם יוכלו  .השנתית הקודמת
 .להתמנות שוב

למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית,  פרט)ב(. 76
סיפה השנתית, אלא אם כן המליץ לא ימונה דירקטור בא

 הדירקטוריון על מינויו

פטור מראש  259
 לנושאי משרה

112 
החברה רשאית לפטור מראש נושא משרה בה מאחריותו, כולה 
או מקצתה, בשל נזק אשר נגרם לה ו/או יגרם לה בעתיד 

למעט הפרת חובת  ,ת חובת הזהירות כלפיהכתוצאה מהפר
 .הזהירות בחלוקה

, 119ת על מגבלו 301
כפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה ובכפוף לכל . 119

זכויות או תנאים שהם הכרוכים אותה שעה בכל מניה שהיא 
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סעיף 

 בחוק

 פיסעי הנושא 

 תקנוןה

 )ציטוט של הוראות התקנות הרלוונטיות( פירוט ההסדרים בתקנון 

, 120 חלוקה

)ד(121

 ,123 

חות או בהון החברה המעניקה זכויות בכורה, מיוחדות או נד
נה מעניקה כל זכויות ביחס לדיבידנדים, יהיו רווחי שאינ

לוקה בין החברים לפי היחס של הערך הנקוב החברה ניתנים לח
שנפרע על חשבון המניות המוחזקות בידיהם ביום שנקבע לכך 
ע"י החברה, ומבלי להתחשב בפרמיה ששולמה מעל לערכן 

 לשהי בתנאי,הדירקטוריון יהיה רשאי להוציא מניה כ. הנקוב
כי ישולם עליה דיבידנד בתאריך מסוים, או כי ישולם עליה חלק 

דנד אשר יוכרז בגין תקופה מסוימת, או כי התקופה מדיבי
שבגינה ישולם דיבידנד תתחיל בתאריך מסוים, או בתנאי 

כפוף  -דומה, ככל שיקבע ע"י הדירקטוריון. בכל מקרה כזה 
כל מניה דיבידנד על ישולם ה -להוראות שבראשית תקנה זו 

כנ"ל בהתאם לתנאי כנ"ל. שום סכום ששולם על מניה מראש 
נדרש תשלום ואשר נושא ריבית לא ייחשב כנפרע על  בטרם

 .המניה בכל הנוגע לתקנה זו
בעת הכרזת דיבידנד רשאית החברה להחליט, כי דיבידנד . 120

בדרך של חלוקת נכסים מסוימים,  ,זה ישולם במלואו או בחלקו
מניות ")של חלוקת מניות שנפרעו במלואן  במיוחד בדרךו

חברה, או בכל דרך אחרת שהיא הטבה"(, או אגרות חוב של ה
 .או באחת או יותר מדרכים אלה

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי )ד(. 121
להחליט כי החברה תעביר לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות 

ן מניות יהיה מספיק כדי שהפיכתו להוהטבה בעתיד, סכום כזה 
בעל זכות  להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא,

לרכישת מניות בחברה )לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד 
מאוחר יותר(, מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את 
הזכות לרכישת המניות ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת 

"התאריך הקובע"(. והיה אם לאחר  - ה )בתקנה זומניות ההטב
מורה את זכותו לרכישת התאריך הקובע ינצל בעל הזכות הא

המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך 
נקוב ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את 
 הזכות לרכישת המניות שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון

מתאים מתוך הקרן המיוחדת האמורה. מניות מניות חלק 
תפות בחלוקת הדיבידנדים ההטבה יזכו את בעליהן להשת

במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי 
קביעת הסכום שיועבר לקרן המיוחדת  24הדירקטוריון. לעניין 

האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין חלוקות קודמות 
כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות  מניות הטבה,של 

 .ניות, למניות הטבהאת בעלי הזכות לרכישת מ
הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה או . 123

זכויות הטבה אחרות בגין מניה שהתמורה שנקבעה עבורה, 
כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור 

מכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה רה שתתקבל מאו תמו
ייבויות בגין המניה אחרת, על חשבון החובות או ההתח

האמורה, זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של 
 .בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים

אופן קבלת  307
 חלוקה תהחלט

125 ,

126 

לית על דיבידנד באסיפה כלהחברה רשאית להחליט . 125
שישולם לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולטובת ההנאה 
שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום, ובלבד שניתנה 
הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי 

 .החלוקה אינה חלוקה אסורה
הודעה על החלטה לחלק דיבידנד, תנתן לבעלי המניות . 126
 .באופן האמור בתקנות אלה ,שם בעלי המניותשומים במרהר
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סעיף 

 בחוק

 פיסעי הנושא 

 תקנוןה

 )ציטוט של הוראות התקנות הרלוונטיות( פירוט ההסדרים בתקנון 

 / הימנעות 324
 גיםהתנאת מיזו

146 
לחוק, טעון רוב מיוחד  327אישור מיזוג כאמור בסעיף . 146

לפי העניין, והכל בכפוף , באסיפה הכללית או באסיפת סוג
 .להוראות כל דין
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 ההנפקה  תמורת ייעוד - 5 רקפ

 

 ההצעה תמורת 5.1

 כל תהיה לא ולפיכך כלשהם, ערך ניירות מציעה אינה החברה זה מדף תשקיף במועד

 .המדף תשקיף פרסום בעקבות ידיתמ תמורה

 

 התמורה ייעוד 5.2

 ,מדף הצעת דוחות פי על זה מדף תשקיף בסיס על ערך ניירות בעתיד שיוצעו ככל .5.2.1

 הנהלת שתחליט כפי ,שונות למטרות תיועד אלה מהנפקות שתתקבל התמורה

 .החברה

 החברה שתפרסם מדף הצעת דוח פי על ההנפקה לתמורת ספציפי יעוד ייקבעאם  .5.2.2

 החברה תודיע ,המדף הצעת דוח במסגרת כן, כמו. המדף הצעת בדוח תפורט היא

 בתמורת בפועל לשימוש שעד בתקופה ,ההנפקה תמורת את להשקיע בכוונתה כיצד

 .כאמור ההצעה בגין ההנפקה

 

 מינימאלי סכום 5.3

  .זה מדף תשקיף פי על להשיגו יש שר, אלהנפקה מינימאלי סכום נקבע לא
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 ועסקיה  חברהתיאור ה  - 6רק פ

 

 הפנייה -ללי כ

דוח ללתיאור עסקיה מפנה החברה ב לתקנות פרטי תשקיף, 6( ותקנה 1)א44בהתאם לתקנה 

-2020-01)מס' אסמכתא:  2020במרץ  24ביום שפרסמה החברה  2019לשנת  התקופתי

  הכללה על דרך של הפנייה. אזכור זה מהווה(. 024994
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 ניהול החברה  - 7רק פ

 דירקטוריון החברה 7.1

דירקטורים  2דירקטורים, ביניהם  6 ,זה נכון למועד תשקיףהחברה מונה, דירקטוריון 

  חיצוניים.

 להלן פרטים אודות הדירקטוריון בחברה: 

 029492287איתן מימון, ת"ז 

  :תאריך לידה

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  כהונה: תחילת

 דח"צ:

 יו"ר הדירקטוריון

03.07.1972 

 ישראלית

 זיכרון יעקב 10צה"ל 

13.08.2018 

 לא

 בוגר, חשבונאות וכלכלה, מכללת רופין :השכלה 

השנים האחרונות ופירוט  5 -התעסקות עיקרית ב 

מנהל, זכרון תפעול  התאגידים שבהם משמש כדירקטור:

ים זכרון תפעול ושירות -מכהן כדירקטור ב  ושירותים בע"מ.

בע"מ; קאזה ברונה בע"מ, מלון בית מימון זכרון יעקב 

בע"מ, א.ת.מ הדר השקעות בע"מ, מגזין המושבות זכרון 

 יעקב בע"מ.

 לא. חברות בוועדות דירקטוריון:  

 כן.: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל  

 לאעניין: 

 לא בתאגיד: אחר עניין בעל של משפחה בן 

 

 024103582נידם אלי, ת"ז 

  :תאריך לידה

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 דירקטור ומנכ"ל

18.6.1969 

 ישראלית

 זיכרון יעקב, 4היין 

12.10.15 

 לא

 אחר: השכלה 

האחרונות ופירוט  השנים 5-ב קודמת עיקרית התעסקות 

אלי נ בניה  חברתמשמש כדירקטור: הם שב התאגידים

הבית ברחוב  -מכהן כדירקטור ב  והשקעות בע"מ, בעלים.

זולה אספקת מזון לחיות בע"מ אלי נ.  ; ( בע"מ;2008ראובן )

בניה השקעות בע"מ, א.נ. נידם הנדסה בע"מ, אל.בי.אר. לוח 

ברשת, ע.נ. חרוב בדרך הים, עמרם את נידם התחדשות 

דם התחדשות עירונית וייצמן, עמרם ני את עירונית, עמרם
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את נידם התחדשות עירונית ז'בוטינסקי, מגדלי שרת 

 71התחדשות עירונית, רניו ז'בוטינסקי 

 לא: דירקטוריון בוועדות חברות 

 : לאבעל מומחיות חשבונאית פיננסית 

 בעל של או קשורה חברה בת, חברה התאגיד, של עובד 

 .בתאגידליטה בעל השמנכ"ל ו עניין:

 

 
 
 
 

כן, הינו קרוב  בתאגיד: אחר עניין בעל של משפחה בן

 .משפחה של הגב' דניאל נידם )בתו( מנהלת תפעול בחברה

 

 016352262ז ", תיצחק אילן

  :תעודת זהות

 תאריך לידה:

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 בלתי תלוי דירקטור

016352262 

28.07.1956 

 ישראלית

 אשדוד 23דירה  10נחל קידרון 

6.10.2014 

 לא

בוגר החוג המשולב למדעי החברה כלכלה  :השכלה 

אוניברסיטת בר אילן; מוסמך  -סוציולוגיה ומדעי המדינה 

אוניברסיטת תל  -מדעי המדינה, דיפלומטיה ובטחון מנהלים 

 קורס דירקטורים, המכרז הבינתחומי הרצליה.אביב; 

האחרונות ופירוט  השנים 5-ב קודמת עיקרית תהתעסקו 

 התאגידים שבהם משמש כדירקטור: 

מודיעין בוועדת החוץ  ייועץ לעניינ סגן ראש השב"כ;

. מכהן יועץ פרטי בתחום הביטחון והביטחון של הכנסת;

 , ארה"ב.BRAINWAVE SCIENCE -כדירקטור ב 

 דוחות כן: ועדה לבחינת: דירקטוריון בוועדות חברות 

 .ם, ועדת תגמולכספיי

 : לאבעל מומחיות חשבונאית פיננסית 

 בעל של או קשורה חברה בת, חברה התאגיד, של עובד 

 לא עניין:

 לא בתאגיד: אחר עניין בעל של משפחה בן 

 

 39053319ז ", תפורטמן אור

  :תאריך לידה

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 בלתי תלוי רדירקטו

12.1.1983 

 ישראלית

 תל אביב 52קוסובסקי 

12.11.15 

 לא

מוסמך  אילן;-בוגר חשבונאות אוניברסיטת בר :השכלה 



  
 3-ז 

רישיון רואה מכללה למנהל;  -חשבונאות ומנהל עסקים 

 חשבון; קורס דירקטורים של לשכת רואה החשבון.

ט האחרונות ופירו השנים 5-ב קודמת עיקרית התעסקות 

 ם משמש כדירקטור: דים שבההתאגי

מוסמך חשבונאות  אילן;-בוגר חשבונאות אוניברסיטת בר

רישיון רואה חשבון; קורס מכללה למנהל;  -ומנהל עסקים 

אינו מכהן כדירקטור  דירקטורים של לשכת רואה החשבון.

 בחברות אחרות.

וועדת ביקורת, וועדה . כן: דירקטוריון בוועדות חברות 

 פיים.וחות כסלבחינת ד

 : כןבעל מומחיות חשבונאית פיננסית 

 בעל של או קשורה חברה בת, חברה התאגיד, של עובד 

 לא. עניין:

 לא בתאגיד: אחר עניין בעל של משפחה בן 

 

 40112658ז ", תצופית נאור

  לידה: שנת

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 חיצוניתית דירקטור

1980 

 ישראלית

 כפר סבא 51גולומב 

23.12.2015 

 כן

 מרכז אקדמי למשפט ועסקים LLBבוגר משפטים  :השכלה 

האחרונות ופירוט  השנים 5-ב קודמת עיקרית התעסקות 

 התאגידים שבהם משמש כדירקטור: 

 שיווק נדל"ן, מרצה וסמנכ"ל שיווק בחברת נדל"ן, עצמאית

קורת, וועדה כן: וועדת בי: דירקטוריון בוועדות חברות 

 לבחינת דוחות כספיים, וועדת תגמול.

 : לאבעל מומחיות חשבונאית פיננסית 

 בעל של או קשורה חברה בת, חברה התאגיד, לש עובד 

 לא עניין:

 לא בתאגיד: אחר עניין בעל של משפחה בן 

  

 025089632ז ", תאלי ארד

  לידה: שנת

  נתינות:

  דין: תבי כתבי להמצאת מענו

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 חיצוני דירקטור

11.12.1972 

 ישראלית

 754517, ראשון לציון 21המוכתר 

06.01.2019 

 כן

בוגר מנהל עסקים, מרכז אקדמי מדרשת רופין, ובוגר  :השכלה 

 חשבונאות מכללת רמת גן.
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האחרונות ופירוט  השנים 5-ב קודמת עיקרית התעסקות 

 ירקטור: ם שבהם משמש כדהתאגידי

מכהן  מנכ"ל חברת מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ.

( 1961די בע"מ, בי.ג'י.אי השקעות ) 3טק -מיט -כדירקטור ב 

 VEOLI LTD, TRAIN בע"מ, קליבלנד דיאגנוסטיקה אינק,

PAIN LTD, EFA LTD.קרדיאקסנס בע"מ , 

דה לבחינת , וע: כן: וועדת ביקורתדירקטוריון  בוועדות חברות 

 .כספיים, ועדת תגמולדוחות 

 : כןבעל מומחיות חשבונאית פיננסית 

 עניין: בעל של או קשורה חברה בת, חברה התאגיד, של עובד 

 לא

  

  נושאי משרה בחברה שאינם דירקטורים 7.2

אייל מנסור )מנהל סיכונים( (, מנהלת כספים) לימור הררינושאי המשרה בחברה הינם: 

 .בקר פנימי(דורון כהן )מ

 מרץב 24ום , שפורסם בי2019לשנת של החברה  דו"ח התקופתיהראו  נוספיםם לפרטי

 .024994-01-2020א(, מס' אסמכתא 26פרטים נוספים על התאגיד, תקנה ) 2020

 תשקיף המדףלצורך עורכי דין  7.3

טל:  054-4744972נייד : רמת גן ,6, קומה 40תובל , עו"ד עומרי לדרמןו ירון קייזר"ד העו

  09-8849441: קספ 03-3742282

 רואי חשבון החברה   7.4

 ., גבעתיים4אריאל שרון  , מגדל השחר,רואי חשבון -עמית, חלפון 

 הרשום של החברההמען  7.5

 3095011כרון יעקב י, ז4היין דרך 

 ועדות הדירקטוריון  7.6

  .םלבחינת הדו"חות הכספייועדה ו ,ועדת תגמוללחברה ועדת ביקורת, 

 אישור הליך לעניין תקנות החברות )הוראות ותנאיםל ב3בסעיף י בהתאם לקבוע יובהר כ

בוחרת  "(תקנות אישור דוחות כספיים)להלן: " 2010 –הכספיים(, התש"ע  הדוחות

שדוחותיה דירקטורים בלבד,  6החברה, בכל רבעון, החברה, בהיותה תאגיד קטן המונה 

 .בלבדהכספיים יובאו לדיון ולאישור הדירקטוריון 

  אגדות של החברה בנושא דירקטוריון החברההוראות תקנון ההת 7.7

ירקטוריון החברה, קבועות בתקנון החברה כפי שפורסם לד המתייחסותהוראות ה 7.7.1

ניתן  "(.תקנון החברה)להלן: "(. 2020-01-001792אסמכתא ) 2020 ינוארב 05ביום 

מגנ"א באתר לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה, כפי שפורסם במערכת ה

http://www.magna.isa.gov.ilההפניהזה, מובא על דרך  סעיף. המידע ב. 

יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה להוראות שלא ניתן  7.7.2

רו תקנה מכוחם, יגבלהתנות עליהן בחוק החברות או בחוק ניירות ערך, או בכל 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 אות התקנון.ההוראות האמורות על הור

 להלן ריכוז הוראות התקנון ביחס לחברי הדירקטוריון:  7.7.3

 

 הנושא
הסעיפים 

 בתקנון

מספר חברי הדירקטוריון, דרכי מינויים וסיום כהונתם, זכותו של דירקטור 

למינוי דירקטור חליף תחתיו, זכותו של הדירקטור לשכר בגין כהונתו ומס' 

 יון החברה ומשך כהונתםיצוניים המינימלי בדירקטורהדירקטורים הח

75-85 

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו, לרבות התווית מדיניותה החברה ופיקוח 

על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, זכותו להאציל מסמכויותיו ו/או 

 ליטול מסמכויותיו של המנהל הכללי

86-94 

סן, סדר היום זימון הישיבות, דרכי כינו ישיבות דירקטוריון, לרבות, אופן

בישיבות הדירקטוריון, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן 

 קבלת ההחלטות בה

95-

100,103-

104 

 101-102.1 הקמת ועדות הדירקטוריון, סמכויותיהן ואופן פעולתן

מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושא משרה, 

ה בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנון שיפוי בדיעבד של נושאי משר

והתחייבות מראש לשפות נושא משרה שתוגבל לאירועים ולסכום או לאמת 

 .מידה

112-118.1 
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 בחברה  ונושאי משרה יןיבעלי ענ  - 8רק פ

 ולנושאי משרה בכירה בחברה תגמולים לבעלי עניין .8.1

המשרה   גמולים הגבוהים ביותר מבין נושאילכל אחד מחמשת מקבלי התהתגמולים שניתנו    פירוטל

וכן לכל אחד משלשת נושאי המשרה הבכירה בתאגיד וכן בחברה או בתאגיד שבשליטתה, הבכירה 

, בין אם התגמולים ניתנו על ידי 2019 -ו  2018 בשניםם בקשר עם כהונתלבעלי הענין בתאגיד, 

בפרק   21, ראו תקנה  כפי שהוכרו בדו"חות הכספיים של החברההחברה ובין אם ניתנו על ידי אחר,  

במרץ  24כפי שפורסם ביום  2019פתי של החברה לשנת לדוח התקוד' )פרטים נוספים על התאגיד( 

 ., הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה(2020-01-024994)אסמכתא  2020

  שליטה עסקאות עם בעל .8.2

ביחס לכל עסקה אשר התאגיד  ,מפורט להלן, לפי ידיעת החברה והדירקטורים המכהנים בה

 ,התקשר בה במהלך השנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהיא עדיין בתוקף במועד התשקיף

לרבות פירוט ביחס לזהות צדדי , עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה

ה, מועד העסקה, תוכנה ומאפייניה האיכותיים והכמותיים, העניין האישי של בעל השליטה ב

 :אישורה ופרטי האורגן שאישר את העסקה

 השליטה בתאגיד .8.2.1

 36.00% -המחזיק, נכון למועד תשקיף זה, בכ בעל השליטה בתאגיד הינו מר אלי נידם

 מהונה המונפק והנפרע של החברה. 

 בחברה בעלי השליטהלבין  בין החברהעסקאות  .8.2.2

או  שנתיים לפני מועד התשקיףעסקאות בין החברה לבין בעל השליטה בה בתקופה של 

 :שהינן בתוקף במועד התשקיף

 :( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף  .א

כ"עסקה מזכה", , אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2016באוגוסט  15ביום  (1)

מיליון ש"ח לגבי המחאות שהחברה  50העמדת ערבויות מבעל השליטה בהיקף של עד 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,  2017במרץ  6לצידי ג' וביום ממחה 

מיליון   90כך שתהא בהיקף של עד  כאמור  כ"עסקה מזכה", את הגדלת העמדת הערבות  

-2016)אסמכתא  2016באוגוסט  15לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידים מיום . ש"ח

 2018באפריל  29ביום (. 254220-1-2017)אסמכתא  2017במרץ  7( ומיום 221038-10

באפריל   29כי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בישיבותיהם מיום    ,הודיעה החברה

אישרו כ"עסקה מזכה", את הגדלת הערבות מבעל השליטה כך שתהא בהיקף , 2018

ראו האמור  ,. לפרטים נוספיםממחהמיליון ש"ח לגבי המחאות שהחברה  135של עד 

 13ביום  (.2018-01-033936)מס' אסמכתא:  2018באפריל  29בדיווח החברה מיום 

הגדלת ערבות מבעל , ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרו 2018באוגוסט 

 מ' שקלים, לגבי המחאות שהחברה ממחה.  200השליטה "כעסקה מזכה" לסך של עד 

 והעסקת כהונת תנאי, אישרה האסיפה הכללית של החברה את 2017בינואר  10ביום  (2)

, בתו של מנכ"ל החברה ובעל השליטה 2016ביוני    1הגב' דניאל דבורה נידם, החל מיום  

ש"ח עלות מעביד. ביום  14,000תפעול בשכר חודשי בסך של בה, אלי נידם, כמנהלת 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבלו אישוריהם 2018בספטמבר,    20
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, עדכון לשכרה של הגב' 2018באוגוסט    13של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום  

, זכאית 2018בר בספטמ 1דניאל נידם בתפקידה כמנהלת תפעול באופן שבו החל מיום 

ש"ח )חלף שכר  16,800הגב' דניאל נידם לשכר חודשי )במונחי עלות מעביד( בסך של 

א' ש"ח(. כמו כן הגב' נידם תהא זכאית למענק בגין פעילותה בחברה עד כה על  14של 

חודשי שכר )לפי השכר טרם העדכון(. כמו כן, החל ממועד אישור האסיפה  2סך של 

 1מענק שנתי המבוסס על רווחי החברה, באופן שבו בגין כל הכללית, תהא זכאית ל

מיליון   5מיליון ש"ח רווח תפעולי שנתי )לפני מס ולפני מענקים(, מעל לרווח תפעולי של  

 0.6שקלים )לפני מס ולפני מענקים(, תהא זכאית הגב' דניאל נידם למענק בגובה של 

שי יהא צמוד למדד המחירים חודשי שכר בסך הכל. השכר החוד 3 -חודשי שכר ועד ל

בשנה, למשך שלוש שנים, בכפוף לכך שלחברה  3%לצרכן. השכר יעודכן בתוספת של 

, החליטה האסיפה 2019באוקטובר    3יהא קיים רווח בדוחות הכספיים בכל שנה. ביום  

ש"ח )במונחי עלות מעביד(, המהווה חלק  28,344הכללית לאשר תשלום בסך של 

 1, לו הייתה זכאית הגב' דניאל נידם, עבור התקופה מיום 2018מהמענק השנתי לשנת 

 .2018בספטמבר  19ועד ליום  2018בינואר 

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבל אישור ועדת 2019במאי    1ביום   (3)

כתבי אופציה, הניתנים  300,000התגמול ודירקטוריון החברה, הקצאה פרטית של 

אגורות לכתב   330יות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של  מנ  300,000  -למימוש ל

אופציה, לגב' דניאל נידם כחלק מתנאי כהונתה כמנהלת התפעול ומנהלת קשרי 

לקוחות בחברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות החברה באמצעות הפקדת 

ל תוספת המימוש בחברה, או באמצעות מנגון מימוש נטו, כאשר תקופת המימוש ש

שנים ההבשלה של כתבי האופציה הינה רבעונית על פני שלוש  6כתבי האופציה הינה 

 שנים ממועד ההענקה.

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבלו 2018בספטמבר  20ביום  (4)

אישוריהם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, את תנאי כהונתו של מר דודי נידם, 

רה, בתפקיד פקיד תפעול, בגין עבודתו בחברה יהא זכאי בנו של בעל השליטה בחב

ש"ח במונחי עלות מעביד. השכר החודשי יהא צמוד למדד   16,500לשכר חודשי בסך של  

בשנה, במשך שלוש שנים, בכפוף לכך  3%המחירים לצרכן. שכרו יעודכן בתוספת של 

מר דודי נידם שלחברה יהיה קיים רווח בדוחות הכספיים בכל שנה. למועד דוח זה, 

 אינו מועסק בחברה.

, אישרה האסיפה הכללית של החברה, לאחר שהתקבלו 2018בספטמבר  20ביום  (5)

, כי החברה 2018באוגוסט    13אישוריהם של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום  

תהא רשאית לבצע עסקאות ניכיון לקבלני משנה של חברות נדל"ן אשר הינן בבעלותו 

. בהתאם לאישור שניתן, החברה תהא רשאית לבצע עסקאות ניכיון של בעל השליטה

 1.2% -מגובה תיק האשראי של החברה ובעמלה שלא תפחת מ 1%בהיקף של עד 

שתיגבה מהלקוח שיבקש לנכות המחאות בחברה, מקבלני משנה של חברות הנדל"ן 

ירעון בבעלותו של בעל השליטה מר אלי נידם. מר אלי נידם יערוב באופן אישי לפ

)מס'  2018בספטמבר  12ההמחאות. לפרטים נוספים, ראו הודעת החברה מיום 

 2018בספטמבר  20(, בדבר זימון האסיפה הכללית, ומיום 2018-01-083746אסמכתא 

 (, בדבר תוצאות האסיפה.2018-01-085468)מס' אסמכתא: 
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שראל בע"מ הודיעה החברה כי הגיעה להסכמה עם בנק לאומי לי 2018במאי  10ביום  (6)

מ' שקלים. במסגרת זו, התחייב בעל השליטה  12על העמדת אשראי בהיקף של עד 

בחברה, כי כל עוד החברה תעשה שימוש באשראי האמור, יוותר בעל שליטה בחברה 

הודיעה החברה כי בעל השליטה בחברה העניק ערבות אישית  2018במאי  10ביום וכן 

 כיר ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לטובת האשראי, זאת לאחר שהתקבל אישו

( לתקנות החברות )הקלות 2)1עסקה מזכה בהתאם לסעיף מהווה הערבות האישית 

. ועדת הביקורת קבעה כי אין בהעמדת 2000 -בעסקאות עם בעלי עניין( התש"ס 

הערבות אלא לזכות את החברה. לפרטים נוספים ראו האמור בדיווחי החברה מהימים 

 29ביום  (.2018-01-047581, 2018-01-037203)מס' אסמתכא:  2018אי במ 13 -ו 10

שניתן לחברה בנק לאומי יגדיל את היקף האשראי  הודיעה החברה כי    2018באוקטובר  

לפרטים ראו הודעת החברה  .מיליון ש"ח, באותם תנאי אשראי 10בסכום נוסף של 

דיעה החברה כי בנק לאומי , הו2019ביוני  5(. ביום 2018-01-097774)מס' אסמכתא: 

מיליון ש"ח, ראה דיווח מידי של החברה   50הגדיל את היקף האשראי לחברה לסך של  

, הודיעה החברה כי בנק 2019בדצמבר  18(. ביום 2019-01-048132)מס' אסמכתא 

מיליון ש"ח, ראה דיווח מיידי של  75לאומי הגדיל את היקף האשראי לחברה לסך של 

(, תנאי הערבות של בעל השליטה ביחס 023221-01-2019תא החברה )מס' אסמכ

 לאשראי האמור ממשיכים לחול גם על האשראי החדש.

, הודיעה החברה כי בנק דיסקונט לישראל בע"מ אישר לחברה 2019בדצמבר  3ביום  (7)

מיליון ש"ח, במסגרתו זו, התחייב בעל השליטה  15העמדת מסגרת אשראי בהיקף של 

להתחייבות שנטל מול בנק לאומי, כי כל עוד קיימת מסגרת כלפי הבנק, בדומה 

האשראי, ימשיך להיות בעל שליטה בחברה וכן כי הינו ערב אישית כלפי הבנק ביחס 

לאשראי האמור, כל זאת לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 

רה מיום באותו היום כי מדובר בעסקה מזכה. לפרטים ראה דיווח מיידי של החב

 (.2019-01-118333)מס' אסמכתא  3.12.2019

לפרטים אודות הגמול אשר שולם לבעל השליטה בחברה בגין תפקידו כמנכ"ל ראו  (8)

 2019בפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד( לדוח התקופתי של החברה לשנת  21תקנה 

ף זה (, הנכללים בתשקי2020-01-024994)אסמכתא  2020במרץ  24כפי שפורסם ביום 

 יה.בדרך של הפנ

לתקנון   112נוסח סעיף  ל  אישרה האסיפה הכללית המיוחדת תיקון  2020בינואר    5ביום   (9)

)מס'  27.11.2019החברה בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום 

"( כנספח א', שעניינו מתן פטור דוח זימון האסיפה( )"2019-01-115756אסמכתא 

לנושאי המשרה בחברה, באופן שיחריג את הפטור לנושא משרה הנמנה על בעל 

השליטה, ויקבע כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה יש בה עניין 

להעניק למנכ"ל ולדירקטור  הוחלטבתקנון החברה,  112אישי. בהתאם לתיקון סעיף 

דם, שהינו בעל השליטה בחברה כתב פטור בנוסח שצורף לדוח זימון בחברה מר אלי ני

האסיפה כנספח ב' לתקופה בת שלוש שנים שתחל עם אישור האסיפה ואילך ובכפוף 

הענקת כתב התחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה ודירקטור בה  כמו כן אושר לאישורה.

האסיפה ואילך מר אלי נידם, בעל השליטה, לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד 

  ובכפוף לאישורה, בנוסח שצורף לדוח זימון האסיפה כנספח ג'.
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, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות 2020בפברואר  27ביום  (10)

 2020במרץ  1החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה, החל מיום 

ת המסגרת שאושרה על ידי , וזאת בהתאם לתנאי עסק2021בפברואר  28ועד ליום 

. לפרטים ראה דיווח מיידי מיום 2019באוקטובר  3האסיפה הכללית של החברה ביום 

יובהר כי היות ובעל השליטה הינו .  (2020-01-017230)מס' אסמכתא    2020בפברואר    27

 דירקטור ומנכ"ל החברה, תנאי הפוליסה הנ"ל יחולו גם עליו.

 :( לחוק החברות4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .ב

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות החברה   ו, אישר2016באוגוסט    15ביום   (1)

 31בשכירות משנה של משרדים מבעל השליטה בחברה מר אלי נידם, וזאת החל מיום 

ש"ח בכל חודש, וזאת בתנאי שוק  8,000. סכום דמי השכירות נקבע על 2016במאי 

ם אותו משלם בעל השליטה למשכיר, שהינו צד ג' לא , לסכוback to backבעסקת 

ש"ח בחודש,   12,000עודכנו דמי השכירות לסך של    2017בספטמבר    1קשור. החל מיום  

אישרו ועדת  2018במרץ  13בגין הגדלת השטח המושכר המנוצל על ידי החברה. ביום 

כי החברה הביקורת ודירקטוריון החברה, כי שכר הדירה יכול ויתעדכן בהתאם לצור

)מס'  2018במרץ  14בפועל. לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

אישרו ועדת הביקורת  2020בפברואר  27(. ביום 2018-01-019965אסמכתא 

 1ודירקטוריון החברה את המשך ההתקשרות בעסקת השכרת המשרדים, החל מיום 

 אים., באותם תנ2021באוגוסט  31ועד ליום  2020בינואר 

, לאחר שהתקבלה המלצת ועדת הביקורת, אימץ דירקטוריון 2019בנובמבר  21ביום  (2)

החברה נוהל עסקאות זניחות ועסקאות לא זניחות ולא חריגות, לפיהן עסקאות ניכיון 

שיקים/הלוואות ללקוחות שהינם חברות בשליטת צדדים שלישים שיש להם קשר 

ילות אחרות שלהם עם חברות אחרות לבעל השליטה, או נושא משרה בחברה מכוח פע

שבשליטת בעל העניין הנ"ל, לרבות לחברות בשליטת צדדים שלישים שיש להם קשר 

לבעל העניין האמור, תיחשבנה כעסקאות זניחות או כעסקאות לא זניחות ולא חריגות 

 )לפי העניין( ובלבד שיתקיימו כל הפרמטרים הבאים:

 2%סכום חשיפה לחברה בשיעור של עד היקף כל העסקאות במצטבר לא יעלה על  .א

מהיקף תיק האשראי הקיים בחברה בכל רגע נתון עבור עסקאות זניחות, ובשיעור 

מהיקף תיק האשראי בקיים בחברה בכל רגע נתון עבור עסקאות   4%  -ל    2%של בין  

 שאינן זניחות ואינן חריגות;

ינימלי שיקבע סכום העמלה/הריבית שתיגבה מהלקוחות הנ"ל לא יפחת משיעור מ .ב

על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאם לשיעור העמלות/ הריבית 

הממוצע שהחברה גובה מכלל לקוחותיה בשנה קלינדרית אחת, והעסקאות הנ"ל 

 ;1תעשנה בתנאי שוק

הטיפול בהלוואות וניכיון השיקים במסגרת העסקאות הנ"ל יעשה בהתאם לתכנית  .ג

 העבודה הקבועה של החברה;

וועדת הביקורת קבעה על סמך חוות דעתו של מנכ"ל החברה ומנהל הסיכונים כי  .ד

העסקאות הנ"ל הינן לטובת החברה, מתבצעות במהלך העסקים הרגיל של החברה, 

 
הבחינה נעשתה ע"י הצגת החלופות ע"י מנהל הסיכונים ביחס לעמלות הנגבות מיתר הלקוחות   – לעניין בחינת מהם "תנאי שוק"  1

 במהלך אותה שנה קלינדרית. 
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הן בתנאי שוק ואין להם השפעה מהותית על רווחיות החברה, רכושה או 

 התחייבויתיה;

 חוק החברות;העסקאות אינן מהוות "עסקאות חריגות" כהגדרתן ב .ה

  חברהניירות ערך של הבונושאי משרה  החזקות בעלי ענין .8.3

למיטב ידיעתם של החברה ומנהליה, החזקותיהם של בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בניירות 

 חודשים לתאריך זה הן כדלקמן: 12 -הערך של החברה בתאריך התשקיף ובתאריך הקודם ב

 2019 במאי 21ביום  2020 במאי 21ביום  

 שם המחזיק

נייר 

הערך 

 המוחזק

מספר 

ניירות 

 הערך

שיעור החזקה 

מספר  בהון ובהצבעה

ניירות 

 הערך

שיעור החזקה 

 בהון ובהצבעה

 שיעור
בדילול 

 מלא
 שיעור

בדילול 

 מלא

 בעל השליטה

 

 אלי נידם

4  .  

מניות 

 רגילות
11,838,805 36.09 32.17 12,838,805 42.76 38.24 

שוהם 

ביזנס אפ 

, כתבי 1

אופציה 

 (1)סדרה 

703,125 0 0 703,125 0 0 

שוהם 

ביז אפ 

05/19 

עובדים, 

כתבי 

אופציה 

)לא 

 רשומים(

650,000 0 0 - - - 

 יצחק שניידר בעל עניין

מניות 

 רגילות
224,132,1 12.60 10.08 2,233,946 7.44 6.31 

שוהם 

ביזנס 

אגח, 

אגרות 

חוב 

)סדרה 

 ב'(

10,427,277 0  0 - - - 

 בעל עניין
יניר קפיטל 

 ב.ס.ד. בע"מ

מניות 

 רגילות
- - - 1,884,580 6.28 7.55 

שוהם 

ביזנס אפ 

, כתבי 1

- - - 700,000 0 0 
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 2019 במאי 21ביום  2020 במאי 21ביום  

 שם המחזיק

נייר 

הערך 

 המוחזק

מספר 

ניירות 

 הערך

שיעור החזקה 

מספר  בהון ובהצבעה

ניירות 

 הערך

שיעור החזקה 

 בהון ובהצבעה

 שיעור
בדילול 

 מלא
 שיעור

בדילול 

 מלא

אופציה 

 (1)סדרה 

כתבי 

אופציה 

)לא 

רשומים 

 -למסחר 

3/17 ) 

- - - 87,210 0 0 

מניות  אור פורטמן דירקטור

 רגילות
- - - 13,216 0.04 0.04 

 איתן מימון יו"ר דירקטוריון

שוהם 

ביז אפ 

05/19 

עובדים, 

כתבי 

אופציה 

)לא 

 רשומים(

350,000 0 0.85 - - - 

בעל עניין )בתו 

של בעל 

 השליטה(

דבורה דניאל 

 נידם

שוהם 

ביז אפ 

05/19 

עובדים, 

כתבי 

אופציה 

)לא 

 רשומים(

300,000 0 0.73 - - - 

 אייל מנסור מנהל סיכונים

שוהם 

ביז אפ 

04/19 

עובדים, 

כתבי 

אופציה 

)לא 

 רשומים(

500,000 0 221. - - - 

 לימור הררי מנהלת כספים
שוהם 

ביז אפ 

04/19 

300,000 0 0.73 - - - 
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 2019 במאי 21ביום  2020 במאי 21ביום  

 שם המחזיק

נייר 

הערך 

 המוחזק

מספר 

ניירות 

 הערך

שיעור החזקה 

מספר  בהון ובהצבעה

ניירות 

 הערך

שיעור החזקה 

 בהון ובהצבעה

 שיעור
בדילול 

 מלא
 שיעור

בדילול 

 מלא

עובדים, 

כתבי 

אופציה 

)לא 

 רשומים(

שוהם 

ביזנס 

אגחא, 

אגרות 

חוב 

)סדרה 

 א'(

296,000 0  0 - - - 

מניות  ביזנס רדומות א.נ.שוהם

 רדומות
65,691 - - 65,691 - - 

  



 
 
 

 

בדבר אירועים מהותיים שקרו לאחר חתימת הדוחות   דוח אירועים  - 9ק פר

 הכספיים  

א לתקנות פרטי התשקיף בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 

תשקיף  ועד מועד 2019שנת של החברה ל המבוקריםחתימת הדוחות הכספיים המאוחדים 

 :המדף

לא אירעו אירועים מהותיים לאחר חתימת הדוחות הכספיים של החברה   תשקיף המדףנכון למועד  

  :למעט כמפורט להלן ,2020במרץ  22, ביום 2019 בדצמבר 31ליום 

 9,751,848החברה רכישה עצמית של  השלימה 2020במרץ  26 ועד 2020 במרץ 19 בימים .9.1.1

 על שאושרה עצמית רכישה כניתולת בהתאם וזאת, החברה של' ב סדרה חוב אגרות.נ. ע

מס'  2020במרץ  23מיום  יםמיידי יםוחיוד ראה לפרטים. 2020 במרץ 16 ביום החברה ידי

 וםמי, 2020-01-025009 אסמכתא' מס, 2020 במרץ 24 מיום, 2020-01-024508אסמכתא 

' מס 2020 במרץ 25 מיום מתקן ודוח 2020-01-025729 אסמכתא' מס, 2020 במרץ 25

 .2020-01-031657, מס' אסמכתא 2020באפריל  5מיום ו 2020-01-025735 אסמכתא

אלפי  1,057 -בסך של כנטו ממס כתוצאה מהרכישה העצמית, כאמור, נוצר לחברה רווח 

 .ש"ח

, דיווחה החברה דיווח של חדל להיות בעל עניין על ידי י.ד.מור 2020באפריל  7ביום  .9.1.2

י.ד.מור השקעות  -מור השקעות אלטרנטיביות ו -השקעות בע"מ, י.ד.מור השקעות בע"מ 

 7מור גידור גמישה )שותפות מוגבלת( קרן, לפרטים ראה דיווחי החברה מיום  -בע"מ 

, 622033-01-2020 -ו 322033-01-2020, 022033-01-2020מס' אסמכתאות  2020באפריל 

  בהתאמה.

 השלכות הקורונה בארץ ובעולםלהתפשטות נגיף  - הקורונה נגיף התפשטות השלכות .9.1.3

 דרסטיים בצעדים נוקטות ישראל מדינת וביניהן רבות מדינות. משמעותיות כלכליות

לפעולות אלו השפעה משמעותית על הפעילות , הנגיף התפשטות את למנוע בניסיון

, הפעולות שננקטו כללו אף סגירת מקומות עבודה וצמצום הפעילות בישראלהכלכלית 

 במשק.

לאור סגירת המשק בתקופת הקורונה, החברה החלה במספר פעולות ישירות, וזאת לאחר 

לצמצם   מידישבחנה את ההשלכות האפשריות על הפעילות, מצד אחד פעלה החברה באופן  

היקפי אשראי באופן ייזום, ובמקביל, העלתה את מרווחי הריבית, כל זאת על מנת לצמצם 

חל גידול מסוים   הדרישה לאשראי נותרה איתנה ואף התגברה, אך יחד עם זאת,  .סיכונים

החברה פעלה , כאשר הםפירעון התחייבויותי הארכת מועדבבקשות מושכים ולקוחות ל

במקרים מסוימים תוך שיקול דעת, בכל מקרה לגופו, להאריך ולהקל על המושכים 

מאפשרות בתקופה זו אלו להערכת החברה פעולותיה . והלקוחות ביחס להחזרים

 הנהלת  ביכולת  איןעם זאת  כלפיה וכן לגדר סיכונים.    םללקוחותיה לעמוד בהתחייבויותיה

 .העסקית פעילותה תוצאות אפשריות עתידיות על תבהשפעו ולכמת להעריך החברה

עיקר פעילות החברה הינה בענפי הנדל"ן והתשתיות, אשר הוגדרו ענפים חיוניים יצוין, כי  

החברה אינה חשופה לענפים אשר נפגעו באופן הקשה ביותר ותם לא הופסקה, וכן ופעיל

 מסגירת המשק, כגון תיירות, מלונאות, מסעדנות ואירועים.

" עתיד פני צופה"מידע  מהווה כאמור הקורונה נגיף השפעת עם בקשר החברה הערכות

 בחברה הקיימת האינפורמציה על המתבסס, 1968-"חתשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו



 
 
 

 

 והידע העבר בניסיון בהתחשב החברה של ואומדנים הערכות, זה דוח לפרסום נכון

 ובגורמים החברה פועלת בהם השווקים למצב ביחס שונות הערכות, בנושא לה שנצבר

 אשר לעיל האמור כי וודאות כל אין, לפיכך. החברה בשליטת אינם אשר חיצוניים

 המפורטות  מההערכות מהותי באופן שונות תלהיו עשויות בפועל והתוצאות יתממש

 .לעיל

 

 

____________ ____________ _____________ 

מנהלת , לימור הררי "למנכ, נידם אלי "ריו, מימון איתן

 כספים

 

  2020.05.21 :תאריך



 

 

חלפון, מיתע
 
 

 
 הדירקטוריון של  כבודל

 "( החברה)"  בע"מ א.נ. שוהם ביזנס
 

 א.ג.נ, 

 

 2020  מאיחודש ב להתפרסם  המיועד  א.נ. שוהם ביזנס בע"ממדף של שקיף ת הנדון:  

 

שבנדון של הדוחות שלנו  המדף   בתשקיף בדרך של הפניה, , הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה

 המפורטים להלן: 

 

בדצמבר  31 לימים החברה  של  הכספיים הדוחות על 2020 ,במרץ 22 מיום המבקר החשבון רואה דוח .1
 . 2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2018 -ו 2019
 

 
 
 

חלפון , עמית  
           
חשבוןרואי       

 
 

2020 ,במאי 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 e-mail: office@ahcpa.co.il www.ahcpa.co.il      03-6125030: פקס   03-6123939: טל   5320047גבעתיים ,  4ן ואריאל שר' רח

 
 
Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the 
actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms. 

mailto:amithalf@netvision.net.il


 
 
 

 1-י

 פרטים נוספים - 10רק פ

 

 הוצאות בקשר לתשקיף 10.1

אלפי  100 -סך כל ההוצאות הכרוכות בקשר עם פרסומו של תשקיף המדף, יסתכם בכ

פי -כוללות את ההוצאות שיהיו כרוכות בהצעת ניירות הערך על ש"ח. הוצאות אלו אינן

 תשקיף המדף, אם וככל שיוצעו במסגרת דו"חות הצעת המדף.

 הקצאות שאינן בתמורה  10.2

במהלך השנתיים שקדמו לפרסום התשקיף לא ביצעה החברה הקצאות של ניירות ערך 

 בתמורה שאינה כולה במזומן.

 עיון במסמכים 10.3

, וכן ממסמכי מהדו"חות ומחוות הדעת, המוזכרים בתשקיף העתק מתשקיף זה,

עיון במשרד רשם החברות ובמשרדה הרשום של עומדים ל ההתאגדות של החברה,

החברה, בשעות העבודה המקובלות. תשקיף החברה עומד לעיון הציבור גם באתר רשות 

 ..magna.isa.gov.ilwwwניירות ערך בכתובת 

 חוות דעת עורך דין 10.4

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:        
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 2020במאי  21
        כבודל

 א.נ שוהם ביזנס בע"מ
 4דרך היין, 

 כרון יעקביז
 

 נכבדי,
 

 תשקיף מדף של א.נ שוהם ביזנס בע"מ )להלן: "החברה"(נדון: ה
 

על ידיכם ואשר אליו מצורפת חוות דעתנו זו,  העומד להתפרסםלבקשתכם, ובקשר לתשקיף המדף 
 הרינו לאשר כי, למועד התשקיף:

 

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף. .1
 

 אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף. .2
 

 

 בכבוד רב,

 

 , עו"דעומרי לדרמן ירון קייזר, עו"ד

 עורכי דין -, קייזר, רז ושות' קאופמן, רבינוביץ



 1-יא
 

 חתימות  -  11רק פ

 
 
 
 :חברהה
 

 בע"מ א.נ שוהם ביזנס
 

 
 

   :הדירקטורים
 
 

 , מנכ"ל ודירקטוראלי נידם

  

   
   בלתי תלוי, דירקטור אור פורטמן

   
   וןיר, יו"ר דירקטואיתן מימון

   
   , דירקטור בלתי תלוייצחק אילן

   
   , דירקטורית חיצוניתצופית נאור

 
 ר חיצוני, דירקטואלי ארד
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