 27באוגוסט 2020

קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ
)להלן" :החברה"(
דוח הצעת מדף
על פי תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום  29ב ובמבר  2017ושא תאריך  30ב ובמבר ) 2017להלן:
"תשקיף המדף"( ,1ובהתאם להוראות תק ות יירות ערך )הצעת מדף של יירות ערך( ,התשס"ו) 2005-להלן:
"תק ות הצעת מדף"( ,החברה מתכבדת בזאת לפרסם דוח הצעת מדף לה פקה בדרך של זכויות ולרישום
למסחר של מ יות החברה המפורטות להלן )להלן" :דוח הצעת המדף" או "דוח ההצעה"(:
בדוח הצעת מדף זה תיוחס למו חים המובאים בו המשמעות ש ית ה להם בתשקיף המדף ,אלא אם כן צוין
אחרת בדוח ההצעה.
.1

יירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף
עד  19,027,671מ יות רגילות של החברה ב ות  0.01ש"ח ע . .כ"א )להלן" :המ יות המוצעות" ו-
"מ יות" או "מ יות רגילות" או "מ יות החברה" ,בהתאמה( ,המוצעות בדרך של זכויות לבעלי
המ יות הרגילות של החברה ,אשר יחזיקו במ יות הרגילות של החברה ביום הקובע ,כמפורט להלן,
הכל בהתאם לתק ות יירות ערך )אופן הצעת יירות ערך לציבור( ,התשס"ז) 2007-להלן" :תק ות
הצעה לציבור"(.

.2

פרטים אודות הון החברה והחזקות בעלי ע יין בחברה
כון למועד דוח הצעת המדף ,הון המ יות הרשום של החברה הי ו  1,000,000,000מ יות והו ה
המו פק וה פרע של החברה )ללא דילול( הי ו  133,193,700מ יות רגילות לרבות בדילול מלא.2
לאחר הה פקה על פי דוח זה ,ובה חת יצול מלוא הזכויות המוצעות לפיו ,הו ה המו פק
וה פרע של החברה יכלול  152,221,371מ יות לרבות בדילול מלא .יובהר כי החברה לא ה פיקה
יירות ערך המירים כלשהם.
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2.1

המ יות המוצעות על פי דוח הצעת המדף זה תהוו ה מיד לאחר ה פקתן )בה חה של יצול כל
הזכויות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה( כ 12.5%-מהון המ יות המו פק וה פרע של החברה
ומזכויות ההצבעה בה וכ 12.5%-מהון המ יות המו פק וה פרע של החברה ומזכויות ההצבעה
בה ,בדילול מלא.

2.2

לפרטים אודות החזקות בעלי ע יין ו ושאי משרה בכירה בחברה ,למיטב ידיעת החברה ,ראו
דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  7בי ואר ] 2019מס' אסמכתא  ,[2019-01-002221אשר
המידע האמור בו מובא בדוח זה על דרך ההפ יה )להלן" :דוח המצבת העדכ י"(.

2.3

המ יות המוצעות מוצעות בדרך של זכויות לבעלי המ יות הרגילות של החברה אשר יחזיקו
במ יות הרגילות של החברה ביום הקובע ,כמפורט בסעיף  5להלן ,ובהתאם לתק ות הצעה
לציבור.

]מס' אסמכתא  .[2017-01-111663יצוין כי ביום  25ב ובמבר  2019רשות יירות ערך החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 23א)ב(
לחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-להאריך את התקופה להצעת יירות ערך על פי תשקיף המדף עד ליום  29ב ובמבר ,2020
לע יין זה ראו דיווח מיידי מיום  25ב ובמבר ] 2019מס' אסמכתא .[2019-01-101727
לחברה אין יירות ערך המירים למ יות החברה.
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2.4

לפרטים אודות התחייבותיהם של ה"ה פי י יעקובי ואמיר יעקובי ,בעלי השליטה בחברה,
המכה ים כיו"ר הדירקטוריון וכדירקטור ומ כ"ל החברה ,בהתאמה ,ל צל את הזכויות
המוצעות להם על פי דוח הצעת מדף זה ,ראו סעיף  4להלן.

2.5

המ יות המוצעות מכוח דוח הצעת מדף זה תירשמ ה על שם החברה לרישומים של מזרחי
טפחות חברה לרישומים בע"מ.

אופן הצעת יירות הערך
3.1

המ יות המוצעות מוצעות בדרך של זכויות לבעלי יירות הערך המזכים )כהגדרתם בסעיף 5.1
להלן( ב 19,027,671-יחידות זכות )להלן" :היחידות" או "יחידות הזכות"( ,באופן בו כל מחזיק
ב 7-מ יות רגילות של החברה ביום הקובע )כהגדרתו להלן( ,יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות
אחת ,אשר הרכבה ומחירה הם כדלקמן:
מחיר
כמות
 0.35ש"ח
 1מ יות רגילות במחיר של  0.35ש"ח למ יה
 0.35ש"ח
סך המחיר ליחידת זכות

3.2

בהתחשב בשער ה עילה של מ ית החברה בבורסה ל י"ע בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"(
ביום  26באוגוסט  ,2020אשר עמד על  0.487ש"ח למ יה ,ובהתחשב במחיר ובהרכב יחידות
הזכות ,כאמור לעיל ,המחיר "אקס זכויות" למ יה ,כשהוא מחושב על פי כללי הבורסה ,הי ו
 0.4699ש"ח למ יה .מרכיב ההטבה בהצעת הזכויות על פי דוח הצעת מדף זה ,המחושב לפי
אותן ה חות ,הי ו כ.3.64%-

3.3

הצעת המ יות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה אי ה מובטחת בחיתום.

יצול זכויות על ידי בעלי ע יין
4.1

כון למועד הדוח ,בעלי השליטה בחברה הי ם ה"ה פי י יעקובי ואמיר יעקובי ,המכה ים כיו"ר
הדירקטוריון וכדירקטור ומ כ"ל החברה )להלן יחד" :בעלי השליטה"( .בעלי השליטה
מחזיקים בסך כולל של  100,750,000מ יות החברה ,המהוות כ 75.64%-מהון המ יות המו פק
וה פרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה לרבות בדילול מלא.
בעלי השליטה הודיעו לחברה כי י צלו את מלוא הזכויות המוצעות להם בה פקת הזכויות שוא
דוח זה ,דהיי ו כ 14,392,857-יחידות זכות ,המק ות זכויות לרכישת  14,392,857מ יות רגילות
של החברה ,המהוות כ 75.64%-מיחידות הזכות המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה ,כ גד סך
השווה לכ 5,037,500-מיליון ש"ח בחלוקה המפורטת להלן:
כמות מ יות
8,625,000
5,767,857
14,392,857

פי י יעקובי
אמיר יעקובי
סה"כ

תמורה
3,018,750
2,018,750
5,037,500

יובהר כי אין באמור לעיל כדי למ וע מזכותם של בעלי השליטה לרכוש זכויות וספות במהלך
המסחר בזכויות.
.5

פרטי ההצעה בדרך של זכויות
5.1

הגדרות
בדוח הצעת מדף זה תהיה למו חים הבאים המשמעות הרשומה להלן לצידם:
"היום הקובע" -

 3בספטמבר  .2020פורסם לאחר היום הקובע תיקון לדוח
הצעת המדף ,ללא שי וי של מב ה הצעה זו ,לא ישו ה
היום הקובע ש קבע בדוח הצעת המדף.
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"יום המסחר אקס זכויות" -

היום הקובע ,קרי  -יום  3בספטמבר .2020

"יום המסחר בזכויות" -

יום  14בספטמבר .2020

" יירות הערך המזכים" -

המ יות הרגילות הקיימות ביום הקובע בהון המ יות
המו פק וה פרע של החברה.

"המועד האחרון למסירת

יום  14בספטמבר ) 2020יום המסחר בזכויות( ,בשעה
שתיקבע ביחס לכל זכאי בלתי רשום על ידי חבר הבורסה
שבאמצעותו הוא מחזיק ב יירות הערך המזכים.

הודעות ל יצול הזכויות" -

"היום האחרון ל יצול הזכויות" יום  17בספטמבר ) 2020יום המסחר השלישי לאחר יום
המסחר בזכויות(.
"זכאים" או "זכאים

בעלי יירות הערך המזכים המחזיקים ביום הקובע
ב יירות הערך המזכים באמצעות החברה לרישומים.
יצוין כי כון למועד דוח זה ,כלל בעלי המ יות של החברה
הי ם זכאים בלתי רשומים )קרי ,אין בעלי מ יות בחברה
המחזיקים בתעודת מ יה על שמם פרט לחברה
לרישומים(.

"החברה לרישומים" -

החברה לרישומים של מזרחי טפחות חברה לרישומים
בע"מ.

"דמי יצול זכויות" -

 0.35ש"ח עבור יחידת זכות אחת.

בלתי רשומים" -

"יום תשלום
הזכויות" -

5.2

דמי

יצול יום  17בספטמבר  ,2020שהי ו היום האחרון ל יצול
הזכויות.

"יום עסקים" -

כל יום בו פתוחים מרבית הב קים בישראל לביצוע
עסקאות.

"יום מסחר" -

יום בו מתקיים מסחר בבורסה ל יירות ערך בתל אביב
בע"מ.

הודעות על זכויות
5.2.1

סמוך ככל האפשר לאחר היום הקובע תשלח החברה ,בדואר רשום או במסירה
אישית ,לחברה לרישומים ,מכתבי זכויות בגין המ יות להן היא זכאית ,בציון
העובדה כי יתן לעיין בעותקים מתשקיף המדף ומדוח הצעת המדף באתר האי טר ט
של רשות יירות ערך ,וטופס בקשה ל יצול הזכויות .במכתבי הזכויות יצוי ו דרכי
הפעולה האפשריות כמפורט בסעיף  5.5להלן.

5.2.2

מכתבי הזכויות ית ים לפיצול ולויתור לטובת צד שלישי ביחידות שלמות בלבד ,על-
ידי מילוי הטפסים המצורפים למכתבי הזכויות והעברתם לחברה בצירוף מכתבי
הזכויות ,וזאת עד למועד האחרון למסירת הודעות ל יצול הזכויות .כל ההוצאות
הכרוכות בפיצול האמור והיטלים אחרים ,אם יהיו ,יחולו על מבקש הפיצול וישולמו
על ידו.
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5.2.3

5.3

חוקי העזר של מסלקת הבורסה קובעים ,כי הזכאים הבלתי רשומים יקבלו מאת
חברי הבורסה שבאמצעותם הם מחזיקים ב יירות הערך המזכים שבגי ם הם זכאים
לזכויות ,הודעות מתאימות על דרכי הפעולה האפשריות כאמור בסעיף  5.5.1להלן.

שברי זכויות
שברי הזכויות ,דהיי ו הזכות לקבל פחות מיחידת זכות שלמה אחת ,להם זכאים הזכאים
הבלתי רשומים ,המצטברים ליחידה אחת ,ימכרו על-ידי חברי הבורסה באמצעותם מוחזקים
יירות הערך המזכים לאותם שברים ,ביום המסחר בזכויות .תמורת מכירת השברים
המצטברים ליחידות שלמות ה "ל ,אם תהיה כזו ,לאחר יכוי מחיר ה פקתן ,הוצאות מכירתן
בשיעור של  1%מהתמורה ,וכל היטל או מס שיוטל ,תחולק על-ידי חברי הבורסה האמורים
בהתאם לזכויותיהם של הזכאים הבלתי רשומים ,על-ידי משלוח שיקים לזכאים אלה או
בזיכויים ב קאיים על ידי אותם חברי בורסה ,לא יאוחר מחמישה-עשר ) (15ימים לאחר
מכירתן כאמור.

5.4

5.5

המסחר בזכויות
5.4.1

המסחר בזכויות יתקיים בבורסה ביום  14בספטמבר .2020

5.4.2

יתן לסחור בזכויות שתו פק ה על-פי דוח הצעת מדף זה באמצעות חברי הבורסה,
ביום המסחר בזכויות.

5.4.3

יחידת המסחר בזכויות בבורסה היא הזכות לרכוש יחידת זכות כהגדרתה בסעיף
 3.1לעיל ,המורכבת ממ יה רגילה אחת.

5.4.4

היה וביום המסחר בזכויות תהיה הפסקת מסחר בבורסה ב יירות הערך המזכים או
בזכויות ,למשך יותר מ 45-דקות ,ולא חודש באותו יום המסחר בהן בבורסה,
יתקיים יום מסחר וסף בזכויות ,ביום המסחר הבא ב יירות הערך המזכים .במקרה
כאמור ,היום האחרון ל יצול הזכויות ויום תשלום דמי יצול הזכויות ידחו
בהתאמה.

5.4.5

התקיימה הפסקת מסחר בבורסה ב יירות הערך המזכים או בזכויות או הושעה
המסחר בהם ביום ש קבע כיום המסחר בזכויות ,לתקופה שאי ה עולה על חמישה
) (5ימי מסחר רצופים ,תשאר ה בתוקפן הוראות שהתקבלו מהלקוחות ב וגע
למסחר בזכויות ,אלא אם כן תקבלו בגי ן הוראות אחרות .משכה הפסקת המסחר
למעלה מ 5 -ימי מסחר רצופים ,תהיי ה הוראות הלקוח מבוטלות.

5.4.6

רוכש זכויות ביום המסחר בזכויות ,יודיע לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק ,עד
ליום האחרון ל יצול הזכויות ,בשעה שתיקבע על-ידי חבר הבורסה ,אם הוא מ צלן
ואם לאו .לא ית ה הודעה כאמור ,הזכויות לא ת וצל ה ,והן תפקע ה.

יצול הזכויות או מכירתן על-ידי זכאים בלתי רשומים
5.5.1

בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ,חברי הבורסה ישלחו הודעות לזכאים
הבלתי רשומים המחזיקים ביום הקובע ב יירות הערך המזכים באמצעותם .בהודעה
יפרט חבר הבורסה את דרכי הפעולה האפשריות של הזכאי הבלתי רשום בגין
הזכויות הרשומות לזכותו ,כדלקמן] :א[ ל צל את הזכויות; ]ב[ למכור את הזכויות;
]ג[ לא למכור ולא ל צל את הזכויות .כל אחד מחברי הבורסה יציין בהודעתו כי אם
לא תתקבל אצלו הוראה כלשהי כאמור מזכאי בלתי רשום כלשהו באמצעותו ,עד
יום המסחר בזכויות ,בשעה שתיקבע בהודעתו ,אותו חבר בורסה ימכור בבורסה
עבור אותו זכאי בלתי רשום את הזכויות ביום המסחר בזכויות.
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5.5.2

עד למועד האחרון למסירת הודעות ל יצול הזכויות ,הזכאים הבלתי רשומים יודיעו
לחברי הבורסה שבאמצעותם הם מחזיקים ב יירות הערך המזכים (1) :כי הם
מ צלים את הזכויות; או ) (2כי ברצו ם למכור את כל הזכויות או חלקן ,בהגבלת
שער או ללא הגבלת שער; או ) (3כי ברצו ם שלא למכור ולא ל צל את הזכויות.
הימ עות ממתן הודעה כאמור על ידי זכאים בלתי רשומים תיחשב כהוראה למכור
את הזכויות ללא הגבלת שער .תן זכאי בלתי רשום הודעה על יצול הזכויות ,יהיה
רשאי לבטלה בהודעה לחבר הבורסה ,באמצעותו הוא מחזיק ב יירות הערך
המזכים ,עד ליום האחרון ל יצול הזכויות.

5.5.3

עד ליום האחרון ל יצול הזכויות ,בשעה שתיקבע על ידי חבר הבורסה ,יודיע זכאי
לא רשום המחזיק בזכויות לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את זכויותיו ,אם
הוא מ צלן או לא .אם לא תי תן הודעה כאמור ,הזכויות שבידי אותו מחזיק לא
ת וצל ה ,למעט זכויות שהיו בידי המחזיק לפ י יום המסחר בזכויות ושהודיע על
בקשתו ל צל את הזכויות עד למועד האחרון למסירת ההודעה כאמור לעיל ולא שי ה
את הודעתו האמורה לאחר יום המסחר בזכויות.

5.5.4

בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ,ביום האחרון ל יצול הזכויות יגישו חברי
הבורסה למסלקה בכתב ,לא יאוחר מהשעה  12:00בבוקר ,את בקשות ה יצול לגבי
כמות הזכויות הרשומה לזכותם במסלקת הבורסה ,אשר יצולן תבקש על ידי
הזכאים הבלתי רשומים.
חבר בורסה שלא הגיש בכתב את בקשות ה יצול כאמור לעיל ,תראה אותו מסלקת
הבורסה כמי שביקש לא ל צל את הזכויות ,והזכויות תפקע ה.

5.6

5.5.5

יודגש כי לוחות הזמ ים האמורים הי ם בכפוף לחוקי העזר של מסלקת הבורסה
ולה חיות הבורסה כפי שהם במועד פרסום דוח הצעת המדף.

5.5.6

לא יאוחר מיום תשלום דמי יצול הזכויות ,תועבר לחברה התמורה עבור הזכויות
ש וצלו על-ידי זכאים בלתי רשומים כאמור לעיל וזאת באמצעות חברי הבורסה
שבאמצעותם הם יצלו את הזכויות כאמור ובאמצעות מסלקת הבורסה.

יצול שוטף של הזכויות
5.6.1

על פי ה חיות הבורסה ,יהיו הזכאים רשאים ל צל באופן שוטף את הזכויות המוק ות
להם על פי דוח הצעת מדף זה בכל עת מיום המסחר הבא לאחר היום הקובע ועד
ליום המסחר הקודם ליום המסחר בזכויות ,היי ו מיום  6בספטמבר  2020ועד ליום
 13בספטמבר .2020

5.6.2

זכאים ,אשר יבקשו ל צל את זכותם ל יצול שוטף של זכויותיהם או חלק מהן,
כאמור בסעיף זה ,יודיעו על כך לחברי הבורסה ,באמצעותם הם מחזיקים את יירות
הערך המזכים ,במסגרת המועד בו יתן ל צל את הזכויות באופן שוטף כאמור לעיל,
ויצרפו את התמורה המלאה עבור היחידות המבוקשות על-פי לוח זמ ים כדלקמן:
א.

בקשת זכאי בדבר יצול זכויותיו שתתקבל עד לשעה  12:00במשרדי חבר
הבורסה ,תועבר על ידי חבר הבורסה למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה
 12:00ביום המסחר שבא אחריו.

ב.

קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מאת חבר הבורסה בדבר יצול הזכויות עד
לשעה  ,12:00תחייב המסלקה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בה
בהתאם את החברה לרישומים ,וזאת לא יאוחר משעה  12:00ביום המסחר
הבא לאחר ש מסרה לה ההודעה כאמור.
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5.7

ג.

קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור עד לשעה  ,12:00תעביר
החברה לרישומים את בקשת ה יצול למשרדי החברה לא יאוחר משעה
 12:00ביום המסחר הבא אחריו.

ד.

כל הודעה מאלה המ ויות בס"ק א' עד ג' לעיל ,שתתקבל לאחר השעה 12:00
מדי יום מסחר ,תחשב כאילו התקבלה לפ י השעה  12:00ביום המסחר
שלאחריו.

5.6.3

החברה תקצה באופן שוטף את המ יות בגי ן הוגשו בקשות ל יצול שוטף ,כאמור
לעיל ,לאחר קבלת מלוא התמורה בגי ן ,ותפ ה לבורסה סמוך לאחר הקצאתן
בבקשה לרשמן למסחר בה.

5.6.4

התמורה שתתקבל בגין יצול הזכויות על ידי הזכאים תופקד בחשבון המיוחד ה זכר
בסעיף  5.10להלן.

5.6.5

זכאי יהיה רשאי למכור את המ יות הרגילות שיוקצו לו בגין יצול הזכויות עם
מסירת הודעת ה יצול לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק את יירות הערך
המזכים שבגי ם הוא זכאי לזכויות.

5.6.6

על אף האמור לעיל ,אם הושעה המסחר במ יות החברה וזאת במהלך תקופת ה יצול
כאמור ,לא תהיי ה הזכויות ית ות ל יצול החל מיום המסחר השישי הרצוף
להשעיית המסחר ועד לתום השעיית המסחר .הודעות ל יצול הזכויות שהתקבלו עד
ליום השישי כאמור ושטרם בוצעו ,תהיי ה מבוטלות.

5.6.7

יודגש כי לוחות הזמ ים האמורים הי ם בכפוף לחוקי העזר של מסלקת הבורסה
ולה חיות הבורסה כפי שהם במועד פרסום דוח הצעת המדף.

המסחר בבורסה "אקס זכויות"
יום המסחר "אקס זכויות" יחול ביום  3בספטמבר  .2020המ יות הקיימות בהון החברה,
תסחר ה בבורסה "אקס זכויות" החל ממועד זה )שהי ו היום הקובע(.

5.8

מרשם בעלי המ יות
מרשם בעלי המ יות של החברה יהיה פתוח מתאריך פרסום דוח זה )כולל( ועד לתום יום
המסחר בזכויות )דהיי ו מיום  27באוגוסט  2020ועד לתום יום  14בספטמבר .(2020

5.9

זכויות שלא וצלו
זכויות שלא וצלו בהתאם להוראות דוח הצעת מדף זה או שלא שולמה תמורתן עד ליום
האחרון ל יצול הזכויות ,תפקע ה ולא תק י ה כל זכות למחזיקים בהן ולא יוקצו יירות ערך
בגי ן .מובהר ,כי למ צלי הזכויות לא עומדת זכות קיזוז גד החברה בגין הסכום שעליהם
לשלם.

 5.10חשבון מיוחד
לא יאוחר מהיום הקובע תפתח החברה לרישומים בתאגיד ב קאי חשבון אמ ות מיוחד ושא
פירות על שם החברה )להלן" :החשבון המיוחד לזכויות"( .החשבון המיוחד לזכויות י והל
באופן בלעדי על ידי החברה לרישומים עבור ובשם החברה ,בהתאם לחוק יירות ערך .החברה
לרישומים תעביר לחשבון המיוחד לזכויות את כל הכספים שיתקבלו על -ידה )לרבות הפירות
שיתקבלו בגי ם(.
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 5.11תעודות

.6

5.11.1

החברה תשלח באמצעות החברה לרישומים  -לזכאים הלא רשומים ,בגין המ יות
להן הם זכאים מכח הצעת הזכויות ,תעודות מ יה וזאת תוך יום מסחר אחד לאחר
יום תשלום דמי יצול הזכויות ובכפוף לקבלת התשלום המלא בגי ן אצל החברה.

5.11.2

בהתאם לאמור בתק ון הבורסה ,כון למועד דוח הצעת מדף זה ,מ יות חדשות
שת פיק החברה תירשמ ה במרשם בעלי המ יות של החברה על שם החברה
לרישומים בלבד.

5.11.3

תעודות המ יה תהיי ה ית ות להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים ,על ידי
הגשת הודעה על כך לחברה ,ב וסח המקובל למטרה זו .כל ההוצאות הכרוכות
בפעולות כאמור ,לרבות המיסים וההיטלים הכרוכים בכך ,יחולו על המבקש לבצע
את הפעולות וישולמו על ידו.

עיקרי ת אי המ יות המוצעות
6.1

המ יות הרגילות שת בע ה ממימוש הזכויות המוצעות על פי דוח הצעת המדף ,תהיי ה שוות
בזכויותיהן לזכויות ה לוות למ יות הרגילות הקיימות בהו ה המו פק וה פרע של החברה
במועד דוח הצעת המדף ,והן תזכי ה את בעליהן במלוא הדיביד דים ,מ יות ההטבה או כל
חלוקה אחרת )ככל שיחולו( אשר המועד הקובע את הזכות לקבלם הי ו לאחר מועד ה פקת
המ יות המוצעות.
לפרטים אודות הזכויות העיקריות ה לוות למ יות הרגילות של החברה ,ראו פרק  4לתשקיף
המדף וכן בתק ון החברה )כפי שפורסם ביום  30ב ובמבר ] 2017מס' אסמכתא 2017-01-
 ,([111663המפורסם באתר ההפצה של רשות יירות ערך בכתובת ,www.magna.isa.gov.il
אשר המידע האמור בהם מובא בדוח זה על דרך ההפ יה.

.7

.8

הימ עות מעשיית הסדרים
7.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להימ ע מעשיית הסדרים
שאי ם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת מדף זה ,בקשר עם הצעת המ יות המוצעות
בדרך של זכויות על פי דוח הצעת המדף ,הפצתן ופיזורן בציבור ,ומתחייבים להימ ע מלהע יק
זכות לרוכשי המ יות המוצעות על-פי דוח הצעת המדף למכור את המ יות המוצעות שרכשו
מעבר למפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

7.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להודיע לרשות יירות ערך
על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי בקשר עם הצעת המ יות המוצעות בדרך של זכויות על-
פי דוח הצעת המדף ,הפצתן ופיזורן בציבור ,הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  7.1לעיל.

7.3

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להימ ע מלהתקשר עם צד
שלישי כלשהו ,בקשר עם המ יות המוצעות בדרך של זכויות על-פי דוח הצעת המדף ,הפצתן
ופיזורן בציבור ,שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים ב יגוד לאמור בסעיף  7.1לעיל.

הימ עות מדילול הון
בתקופה החל מתאריך פרסום דוח הצעת המדף ועד הקצאת המ יות המוצעות בדרך של זכויות על פי
דוח הצעת מדף זה ,לא תעשה החברה כל פעולה אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתק ות
יירות ערך )פרטי התשקיף ,מב הו וצורתו( ,תשכ"ט ,1969-ביחס למ יות המוצעות.
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היתרים ואישורים

.9

.10

9.1

ית ו כל ההיתרים ,האישורים והרישיו ות הדרושים על פי כל דין להצעת המ יות המוצעות על
פי דוח הצעת מדף זה ,לה פקתן ולפרסום דוח הצעת מדף זה.

9.2

החברה פ תה לבורסה בבקשה לרשום למסחר את המ יות המוצעות בדרך של זכויות על פי דוח
הצעת המדף ,והבורסה ת ה לכך את אישורה .החברה תפ ה לבורסה ,תוך  3ימי מסחר לאחר
יום תשלום דמי יצול הזכויות או לאחר כל יצול שוטף של זכויות ,ככל שיהיה ,לפי הע יין,
בבקשה לרשום בה למסחר את המ יות הרגילות שי בעו ממימוש הזכויות.
המסחר במ יות המוצעות יחל בסמוך לאחר רישומן למסחר בבורסה .המ יות תיסחר ה
בבורסה יחד עם המ יות הרגילות של החברה ,אשר יהיו במחזור במועד רישומן למסחר.

9.3

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף,
למהימ ותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבן של המ יות
המוצעות בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הן מוצעות.

תשלום אגרה
בהתאם להוראות תק ה 4א' לתק ות יירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התש "ה ,1995-החברה תשלם לרשות יירות ערך את תוספת האגרה בעד המ יות המוצעות במסגרת
דוח הצעת המדף.

.11

מיסוי
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה
ב יירות הערך המוצעים .ההוראות הכלולות בדוח הצעה בדבר מיסוי יירות הערך משקפות את
הוראות הדין כפי שהי ן למועד דוח הצעה ,ואלה עשויות להשת ות עד למועד הצעתם בפועל של
יירות הערך האמורים על פי דוח הצעה זה .כמו כן ,ההוראות אי ן מתיימרות להוות פרש ות
מוסמכת של הוראות החוק ה זכרות בדוח הצעה ,ואי ן באות במקום ייעוץ מקצועי ,בהתאם ל תו ים
המיוחדים ול סיבות הייחודיות לכל משקיע.
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל שאי ם "תושב ישראל
לראשו ה" ו" -תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה .יצויין ,כי ביחס ליחיד שהיה ל"-תושב ישראל
לראשו ה" ו" -תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס שו ות מאלו
המתוארות להלן ומוצע ,כי תושבים כאמור יפ ו לקבלת ייעוץ פרט י לשם בחי ת זכאותם להטבות מס
בישראל .כמו כן יצוין ,כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ'בעלי שליטה'  3או כ'בעלי מ יות מהותיים' 4
כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס וספות על אלו המתוארות להלן.
בש ים האחרו ות ערכו מספר תיקו ים המש ים באופן יכר את הוראות פקודת מס הכ סה ) וסח
חדש( ,התשכ״א) 1961-להלן :״הפקודה״( ,ה וגעות למיסוי יירות ערך ה סחרים בבורסה .לפי הדין
הקיים כיום ,חלים על הזכויות המוצעות לציבור על-פי התשקיף ,הסדרי המס המתוארים בתמצית
להלן )להסרת ספק – שיעורי המס וכן ,סכום תקרת ההכ סה למס יסף ה קובים להלן מתייחסים
לש ת המס :(2020

3
4

כהגדרת מו ח זה בסעיפים )3ט(.
כהגדרת מו ח זה בסעיף  88לפקודה.
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 11.1רווח הון ממכירת יירות הערך
11.1.1

בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך על-ידי יחיד תושב
ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך
בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכ סתו
החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת יירות ערך על-ידי יחיד שהי ו "בעל מ יות מהותי"
בחברה-קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,ב 10%-לפחות
באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת יירות הערך
או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו למכירה כאמור )להלן" :בעל מ יות
מהותי"( ,אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על
 .30%כמו כן ,לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל יירות
הערך יחויב רווח ההון ממכירת יירות הערך במס בשיעור של  ,30%עד לקביעת
הוראות ות אים ל יכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א)א() (9ו101 -א)ב(
לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכ סה בידיו ממכירת
יירות הערך היא בגדר הכ סה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,בהתאם להוראות סעיף
 (1)2לפקודה .במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף 121
לפקודה .ב וסף לאמור לעיל ,יוטל מס יסף בשיעור של  3%מסכום ההכ סה החייבת
העולה על  651,600ש"ח )סכום זה מתעדכן מידי ש ה בהתאם לעליית מדד המחירים
לצרכן(.

11.1.2

חבר ב י אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך בשיעור מס
החברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה.

11.1.3

בהתאם להוראות סעיף  94לפקודה ,במידה והצעתן של המ יות המוצעות על-פי דוח
הצעת מדף זה ,כולן או חלקן ,תהיה בדרך של זכויות לבעלי המ יות של החברה
הרשומים בפ קס החברים שלה ,ייוחס מרכיב ההטבה בזכויות שהוקצו )להלן:
"הזכויות"( גם למ יות הקיימות שמכוחן הוקצו הזכויות לבעלי המ יות של החברה
)להלן" :המ יות העיקריות"( ,והמחיר המקורי של הזכויות וכן של המ יות
העיקריות יותאם באופן יחסי על-מ ת לשקף את ייחוס מרכיב ההטבה כאמור .כמו
כן ,לע יין יום הרכישה של הזכויות ,יראו את הזכויות כאילו רכשו ביום שבו רכשה
המ יה העיקרית.

11.1.4

ככלל ,תושבי חוץ )יחידים וחבר ב י אדם( כהגדרתם בפקודה ,פטורים ממס על רווחי
הון במכירת יירות ערך ה סחרים בבורסה בישראל ,זאת ככל שרווח ההון אי ו
במפעל הקבע של תושבי החוץ בישראל ,בכפוף להוראות סעיף )97ב (2לפקודה.
האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל ,בהתאם
לקבוע בסעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אי ו חל ,יחולו הוראות אמ ת
המס )אם קיימת( בין ישראל למדי ת התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאה
מראש של אישור מתאים מרשות המיסים.

11.1.5

קרן אמ ות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה,
פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת יירות ערך כאמור בהתקיים הת אים
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הקבועים באותו סעיף .על הכ סותיה של קרן אמ ות חייבת ממכירת יירות ערך
יחול שיעור המס החל על הכ סתו של יחיד שההכ סה אי ה מהווה בידיו הכ סה
מ"עסק" או מ"משלח יד" ,אלא אם קבע מפורשות אחרת .לא קבע להכ סה שיעור
מס מיוחד ,תחויב ההכ סה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
11.1.6

לע יין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים,
בהתאם לתק ות מס הכ סה ) יכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת ייר
ערך ,במכירת יחידה בקרן אמ ות או בעסקה עתידית( ,התשס"ג) 2002-להלן:
"תק ות יכוי מתמורה"( ,חייב )כהגדרת מו ח זה בתק ות האמורות( המשלם למוכר
תמורה במכירת יירות הערך ,י כה באמצעות חבר הבורסה ,מס בשיעור של 25%
מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הי ו יחיד ,ובשיעור מס חברות  23%מרווח ההון
הריאלי ,כאשר המוכר הי ו חבר ב י אדם .זאת ,כפוף לאישורי פטור )או שיעור
מופחת( מ יכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למ כה במקור לבצע .כמו
כן ,לא י וכה מס במקור לקופות גמל ,קר ות אמ ות וגופים וספים הפטורים מ יכוי
מס במקור לפי הדין .יצוין ,כי באם במועד המכירה לא וכה מלוא המס במקור
מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף )91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר
דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

11.1.7

שיעורי ה יכוי כאמור יתכן ויופחתו מקום בו יומצאו אישורי יכוי מס במקור תקפים
)פטור או שיעור מופחת( שהופקו על ידי רשות המיסים בישראל .כמו כן ,לא י וכה
מס במקור מתשלום לקופות גמל ,קר ות אמ ות וגופים וספים הפטורים מ יכוי מס
במקור לפי הדין ,המפורטים בתוספת לתק ות מס הכ סה ) יכוי מריבית ,מדיביד ד,
ומרווחים מסוימים( התשס"ו") 2005-תק ות יכוי מדיביד ד וריבית"(.

11.1.8

ככל ש יירות הערך המוצעים על פי זה יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור ה יכוי במקור
שי וכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים ) (30%מהתמורה ,כל
עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור יכוי מס במקור אחר של
יכוי מס במקור )לרבות פטור מ יכוי מס במקור(.

11.1.9

לא י וכה מס במקור על ידי תאגיד ב קאי או חבר בורסה תושב חוץ בהתקיים ת אים
מסוימים .כמו כן ,שיעור יכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ ,עשוי להיות
מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים ,כפוף לאמ ות למ יעת כפל מס כאמור
לעיל.

 11.2קיזוז הפסדים ממכירת יירות הערך המוצעים
11.2.1

ככלל ,הפסדי הון שמקורם במכירת יירות הערך המוצעים ,יותרו בקיזוז רק
במקרים שבהם שאילו היו וצרים רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם )יחיד
או חבר ב י אדם(.

11.2.2

בש ת המס בה וצר הפסד ממכירת יירות הערך המוצעים ,הפסד ההון יותר בקיזוז
כ גד רווחי הון ושבח מקרקעין שי בעו ממכירת כס כלשהו לרבות רווח ממכירת
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ייר ערך ,סחר או שאי ו סחר ,ישראלי או זר )והיתרה תקוזז כ גד סכום אי פלציו י
חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.(3.5 -
11.2.3

הפסד הון בש ת המס כאמור יתן יהיה לקיזוז גם כ גד הכ סה מריבית או מדיביד ד
ששולמו בגין אותו ייר ערך או ריבית ודיביד ד שישולמו בגין יירות ערך אחרים
באותה ש ת מס ,ובלבד ששיעור המס החל על ריבית או דיביד ד כאמור לא עלה על
שיעור מס החברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה לגבי חברה ,ולגבי יחיד ובלבד שלא
עלה על השיעור הקבוע בסעיף 125ב) (1או 125ג)ב(  -שהי ו  25%בהקשר זה יוער ,כי
במידה והמדובר ביחיד בעל מ יות מהותי הפסד ההון שהתהווה בש ת המס ממכירת
יירות ערך לא יהיה בר קיזוז כ גד הכ סות דיביד ד או ריבית מ יירות ערך אחרים
בידיו.

11.2.4

קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כ גד רווחי הון או הכ סות מריבית
או מדיביד ד כאמור ,והכל בהתאם להוראות סעיף  92לפקודה.

11.2.5

הפסד שלא יתן לקזזו כאמור לעיל ,כולו או מקצתו ,בש ת מס מסוימת ,יקוזז כ גד
רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף )92ב( לפקודה בש ות המס הבאות בזו
אחר זו ,לאחר הש ה שבה וצר ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דו"ח לש ת
המס בה היה ההפסד.

11.2.6

יש לציין כי מכיוון ששיעור המס החל על דיביד ד בידי יחיד בעל מ יות מהותי כאמור
הי ו  ,30%הרי שהפסד ההון שהתהווה בש ת המס ממכירת יירות ערך לא יהיה בר
קיזוז כ גד הכ סות מדיביד ד או מריבית מ יירות ערך אחרים בידיו.

11.2.7

בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מ יה על ידי חבר ב י אדם ,יופחת
מסכום הפסד ההון אשר וצר ממכירת המ יה )ככל ש וצר( ,סכום דיביד ד שהתקבל
בשל המ יה במשך  24החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד ,למעט
דיביד ד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור של  15%או יותר.

11.2.8

בהתאם לתק ות יכוי מתמורה ,במסגרת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור
ממכירת יירות ערך סחרים ,יחידות של קר ות אמ ות ועסקאות עתידיות )להלן
יחד " :יירות סחירים"( יקזז החייב ב יכוי במקור את הפסד ההון ש וצר ממכירת
יירות סחירים שהיו ב יהולו ובכפוף לכך שהרווח וצר באותה ש ת מס שבה וצר
ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

 11.3שיעור המס שיחול על הכ סות מדיביד ד בגין מ יות החברה
11.3.1

דיביד ד שמקורו במ יות החברה ,יהיה חייב ככלל במס בידי בעל מ יות יחיד תושב
ישראל בשיעור של  ,25%למעט אם בעל המ יות הוא בעל מ יות מהותי ,שאז שיעור
המס שיחול לגביו יהיה .30%
ב וסף לאמור לעיל ,יוטל מס יסף בשיעור של  3%מסכום ההכ סה החייבת העולה
על  651,600ש"ח )סכום זה מתעדכן מידי ש ה בהתאם לעליית מדד המחירים
לצרכן(.
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11.3.2

ככלל ,בהתאם להוראות סעיף )126ב( לפקודה ,דיביד ד המתקבל בידי חברות
תושבות ישראל ,לא יבוא במ יין ההכ סה החייבת )ובלבד שמקור הדיביד ד אי ו
בהכ סות שהופקו או ש צמחו מחוץ לישראל ואי ו מדיביד ד שמקורו במפעל מאושר
או מפעל מוטב ,כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון ,התשי"ט .(1959-אולם היה
ו כלל הדיביד ד בהכ סתה החייבת של החברה כאמור לעיל ,יחול לגביו שיעור מס
חברות ).(23%

11.3.3

דיביד ד המתקבל בידי תושב חוץ )יחיד או חברה( שאי ו בעל מ יות מהותי  -בשיעור
של עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%לגבי תושב חוץ שה ו בעל מ יות מהותי כאמור
בחברה ,בשיעור של שלושים אחוזים ) ,(30%והכל בכפוף להוראות אמ ה למ יעת
כפל מס )אם קיימת( ש כרתה בין מדי ת ישראל ובין מדי ת התושבות של תושב
החוץ ,וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מ יכוי מס במקור מרשות
המיסים.

11.3.4

דיביד ד שמקורו במ יות החברה בידי קרן אמ ות פטורה וכן קופות גמל וגופים
אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  (2)9לפקודה ,יהיה פטור ממס ,בהתאם
להוראות הסעיף ,ובידי קרן אמ ות חייבת  -יחול שיעור המס החל על הכ סתו של
יחיד שההכ סה אי ה מהווה בידיו הכ סה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,אלא אם כן
קבע במפורש אחרת.

11.3.5

החברה ת כה את המס במקור בחלוקת הדיביד ד ,בהתאם לתק ות יכוי מדיביד ד
וריבית כאמור לעיל .בהתאם לתק ות האמורות ,יכוי המס במקור בחלוקת דיביד ד
בגין מ יות החברה ,אשר מ יותיה רשומות למסחר בבורסה ,ליחיד תושב ישראל או
לתושב חוץ )יחיד/חבר ב י אדם( ,לרבות בחלוקה לבעל מ יות כאמור שה ו בעל מ יות
מהותי בחברה ואשר מ יותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים ,יהיה בשיעור
של  .25%לגבי יחיד או תושב חוץ שה ו בעל מ יות מהותי אשר מ יותיו אי ן רשומות
ואי ן מוחזקות בחברת הרישומים י וכה מס במקור בשל הכ סות מדיביד ד כאמור
בשיעור של  .30%על פי תק ות אלו ,שולם דיביד ד ליחיד תושב ישראל ו/או לתושב
חוץ לגביו קבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין ,י וכה המס לפי השיעור ש קבע ,גם אם
בעל המ יות ה ו חבר ב י אדם תושב ישראל .לגבי תושב חוץ שיעור ה יכוי במקור
יהיה בכפוף להוראות אמ ה למ יעת כפל מס ש כרתה בין מדי ת ישראל לבין מדי ת
תושבותו של המקבל ,וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש.

11.3.6

לא י וכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קר ות אמ ות וגופים וספים
הפטורים מ יכוי מס במקור לפי הדין.

 11.4מס על הכ סות גבוהות
בהתאם להוראות סעיף 121ב)א( לפקודה ,שע יי ו הטלת מס וסף על הכ סות גבוהות ,יחיד
אשר הכ סתו החייבת בש ת המס עולה על סך של  651,600ש״ח )סכום זה מתעדכן מידי ש ה
בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן( ,יהא חייב במס וסף בשיעור של  3%על הכ סתו
החייבת העולה על סך זה .יש לציין כי הכ סתו החייבת לע יין הסעיף כאמור כוללת גם הכ סות
מכל מקור בסעיף  2לפקודה וכן הכ סות מרווחי הון ושבח מקרקעין.
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התיאור הכללי לעיל אי ו מהווה תחליף לייעוץ אי דיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב ל סיבות
הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש יירות ערך על-פי דוח הצעת מדף זה ,לפ ות
לייעוץ מקצועי על-מ ת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב ל סיבותיו הייחודיות.
בשל השי ויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכ סה ,טרם התגבשה
הפרקטיקה ה אותה ליישום הוראותיה ,ואף ייתכ ו מספר פרש ויות לגבי אופן יישומן .יתרה
מזאת ,ייתכ ו שי ויים וספים מעבר לשי ויים שבוצעו עד כה בהוראות .מטבע הדברים ,לא יתן
לצפות את תוכ ם והשפעתם של השי ויים האמורים ,לרבות לע יין הסדרי המס שקיבלה החברה.
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעות
ב יירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה .מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין
המתוארות בו כפי שהי ן למועד דוח ההצעה ,ואלה עשויות להשת ות ולהוביל לתוצאות שו ות.
ב וסף יש להדגיש ,כי האמור לעיל אי ו מתיימר להוות פרש ות מוסכמת של הוראות החוק ה זכרות
בדוח ההצעה; לפיכך ,התיאור הכללי לעיל אי ו מהווה תחליף לייעוץ אי דיבידואלי על ידי מומחים,
בשים לב ל סיבות הייחודיות לכל משקיע.
מומלץ לכל מבקש לרכוש יירות על פי דוח ההצעה ,לפ ות לייעוץ מקצועי על מ ת להבהיר את
תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב ל סיבות הייחודיות.
.12

תמורת הה פקה וייעודה
 12.1התמורה המקסימאלית הצפויה לחברה כתוצאה ממימוש הזכויות המוצעות בהצעה זו,
בה חה של יצול מלוא הזכויות המוצעות בדוח הצעת המדף ,וב יכוי ההוצאות הכרוכות
בה פקה ,תהיה כמפורט להלן:
כ 6,660-אלפי ש"ח.
התמורה הצפויה ברוטו
5
כ 160-אלפי ש"ח
ב יכוי הוצאות הקשורות בה פקה )הערכה(
כ 6,500-אלפי ש"ח.
התמורה הצפויה טו
 12.2בהתאם לתיקון מס'  1מיום  14ביולי  2020לשטר ה אמ ות בין החברה לבין הרמטיק אמ ויות
) (1975בע"מ מיום  28ב ובמבר  ,2017תמורת הה פקה טו תופקד במלואה בחשבון אמ ות
אשר פתח על ידי ה אמן לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה וישמש כבטוחה
למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והכל כאמור בתיקון מס'  1לשטר ה אמ ות כפי שפורסם על
ידי החברה ביום  14ביולי ] 2020מס' אסמכתא  [2020-01-074979המובא בדוח זה בדרך של
הפ יה.
 12.3לא קבע סכום מי ימלי שיש להשיגו בה פקה זו.
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שערי הבורסה של מ יות החברה
להלן פרטים בדבר השער הגבוה ביותר וה מוך ביותר של מ יית החברה בש ים  2018ו ,2019-וש ת
 2020בסמוך לפרסום דוח הצעת המדף )באג'(:

5

ההוצאות כוללות בין היתר :שכר טרחה ,אגרה לרשות ל יירות ערך ,אגרות לבורסה ועמלת ריכוז לרכז ה פקה בסך של 35
אלפי ש"ח.
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שה
01.01.2018-31.12.2018
01.01.2019-31.12.2019
01.01.2020-26.8.2020

.14

שער ה עילה הגבוה
תאריך
השער
31.1.2018
300.10
29.5.2019
98
13.1.2020
52.2

שער ה עילה ה מוך
תאריך
השער
25.12.2018
61.8
31.12.2019
42.9
26.3.2020
23.5

שי ויים או חידושים בעסקי החברה
בהתאם להוראות תק ה  4לתק ות ההצעה ,כלל הדיווחים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף
המדף ,כללים בדוח הצעת המדף על דרך ההפ יה .יתן לעיין ב וסח המלא של הדיווחים המיידים
האמורים באתר ההפצה של הרשות ל יירות ערך בכתובת  www.magna.isa.gov.ilוכן באתר
האי טר ט של הבורסה בכתובת .www.maya.tase.co.il

.15

מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה
לדוח הצעת מדף זה מצורף כ ספח א' מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה בהם
כללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר כי חוות הדעת ודוחות הסקירה שלהם לדוחות הכספיים
של החברה יכללו על דרך ההפ יה בדוח הצעת מדף זה.
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.16

חוות דעת משפטית
להלן חוות הדעת שקיבלה החברה ממשרד שמעו וב ושות':

ישראל שמעונוב
אמיר ברטוב
דודי ברלנד
ניר כהן ששון
אורן אלקבץ
יונתן רובינזון
עיינה וקסלר
קורין ביטון
לירון עזריאל
בנימין בן זמרה
שמרית מלמן
לירון ספיר
בצלאל רודריג
נמרוד זוהר
עידו לכמן
איתמר נבות
טל נער
אוריה מנסור
מתן בוסקילה
אופיר סעדה
אורן קלגסבלד
עדי משיח
נופר חבר
-------איגור כץ,

Israel Shimonov
Amir Bartov
Dudi Berland
Nir Cohen Sasson
Oren Elkabetz
Jonathan Robinson
Ayana Wechsler
Corinne Bitton
Liron Azriel
Benjamin Ben Zimra
Shimrit Melman
Liron Sapir
Bezalel Rodrig
Nimrod Zohar
Ido Lachman
Yitamar Navott
Tal Naar
Uria Mansur
Matan Bouskila
Ofir Saada
Oren Klagsbald
Adi Mashiach
Nofar Haber

--------

Igor Katz,
Head of Professional Dept.

מנהל מחלקה מקצועית

תל אביב 27 ,באוגוסט 2020

לכבוד
קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ
ג.א,. .

ה דון :דוח הצעת מדף של קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ )"החברה"(
בהתייחס לתשקיף המדף של החברה שפורסם ביום  29ב ובמבר  2017ושא תאריך  30ב ובמבר 2017
בפברואר ) 2018להלן" :תשקיף המדף"( , 6ולדוח הצעת המדף שב דון ,אשר מפורסם על פיו ,הרי י לאשר
בזאת כי:
הזכויות ה לוות למ יות המוצעות תוארו כו ה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף שב דון.
.1
החברה מוסמכת לה פיק את המ יות המוצעות באופן המתואר בדוח הצעת המדף.
.2
הדירקטורים של החברה תמ ו כדין ושמותיהם כללים בדוח הצעת המדף.
.3
הרי י מסכימה כי חוות דעתי זו תיכלל בדוח הצעת המדף.
בכבוד רב,
לירון עזריאל ,עו"ד
שמעו וב ושות'  -עורכי-דין

6

]מס' אסמכתא  .[2017-01-111663יצוין כי ביום  25ב ובמבר  2019רשות יירות ערך החליטה מתוקף סמכותה לפי סעיף 23א)ב(
לחוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-להאריך את התקופה להצעת יירות ערך על פי תשקיף המדף עד ליום  29ב ובמבר ,2020
לע יין זה ראו דיווח מיידי מיום  25ב ובמבר ] 2019מס' אסמכתא .[2019-01-101727
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חתימות

החברה:

____________

קבוצת אחים יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ

הדירקטורים:

פי י יעקובי

____________

אמיר יעקובי

____________

רי ה יעקובי

____________

גידי אלטמן

____________

אופיר פי ס ,דח"צ

____________

צבי איציק ,דח"צ

____________

אורית סתו ,דירקטורית בלתי תלויה

____________
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ספח א'
מכתב הסכמה של רוה"ח המבקר
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