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 ש. שלמה החזקות בע"מ

 )"החברה"(

 2020 מאיב 26

   לכבוד
 בע"מ אביב-בתלהבורסה לניירות ערך   רשות ניירות ערך

 )באמצעות המגנ"א(
 

 )באמצעות המגנ"א(

 ג.א.נ,

 

 שלה וחברות בנות חברההנגד ייצוגית  תובענהבבקשה לבדבר אישור הסדר פשרה  מיידי ח"דו : הנדון

 

לדוח  (5ב)18 יאורוב (:2018-01-012550אסמכתא) 2018בפברואר  6 יוםמשל החברה ח מיידי "ובהמשך לאמור בד
במסגרת הליך של שהוגש לאישור הסדר פשרה  בדבר בקשה 92011 בדצמבר 31הכספי המאוחד של החברה ליום 

העוסקות  ה בבעלות מלאהחברות בנות שלונגד החברה,  2015חודש פברואר מלאישור תובענה כייצוגית  בקשה
ה "( וש. שלמה חברה לביטוח בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברהחברות המחכירותבליסינג תפעולי )"

, לפי של הבקשה עניינהאשר  ,(, בהתאמה"ותהמשיב"-" והבקשה" :להלן) "(שלמה ביטוחהעוסקת בביטוח )"

שערכו אצל שלמה ביטוח חובה רכיב גבו מלקוחותיהן כספים שלא כדין בגין כי החברות המחכירות הנטען בה, 
  החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:  ,ביטוח

עלו וה)נוכח הצעות שונות שהמתוקן  את הסדר הפשרהבית המשפט המחוזי בתל אביב  אישר, 2020 מאיב 25ביום 
בין החברות המחכירות ידי בית המשפט, היועץ המשפטי לממשלה והמועצה לצרכנות( -ידי הבודקת שמונתה על-על

החברות המחכירות יעמידו לרשות חברי הקבוצה )כהגדרתה בהסדר הפשרה(  לפיו ,ין המבקשתמה ביטוח לבושל
, בשווי )כפוף להתאמות בהתאם למימוש בפועל( שנים 6זכות לשכור כלי רכב ללא תמורה על פני תקופה כוללת של 

ש"ח )כולל מע"מ, ככל שיחול(, בתנאים המפורטים בהסדר הפשרה. כמו כן,  38,000,000הטבה ללקוח כולל של 
ש"ח ולבאי כוחה של המבקשת שכר  100,000שלמה ביטוח ישלמו למבקשת גמול בסך של החברות המחכירות ו

ייוותר בנאמנות  ש"חמיליוני  1.1-, כאשר סכום של כבצירוף מע"מ כדין( –ש"ח )הכל  מיליוני 4.6טרחה בסך של 
מועצה לצרכנות טובת הבנוסף, נפסקו הוצאות ל .לב"כ המבקשת בהתאם לאחוזי מימוש ההטבה ם לשיעוריןוישול

 . לחברה בסכום זניח

 ה. בגין יישום הסדר הפשרמתאימה הפרשה בדוחותיה הכספיים של החברה קיימת 

      

 רב, בכבוד                                                                                                                       

 ש. שלמה החזקות בע"מ 

                                                                  כספים ל"מנכס, בן יוסף איילידי: -על נחתם            
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