ברנמילר אנרג'י בע"מ
("החברה")
תשקיף מדף
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין ובכללם :מניות רגילות
של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד
הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת).
הצעת ניירות ערך על־פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
("חוק ניירות ערך") ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות
פרטי ותנאי ניירות הערך ,הרכב היחידות המוצעות ,ביטחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו ,בהתאם להוראות
כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ,כפי שיהיו באותה עת.
ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה ,בין היתר ,בסיכונים המאפיינים השקעה בחברה בתחום האנרגיה
המתחדשת .להלן יובאו בתמצית גורמי סיכון עיקריים נכון למועד תשקיף זה אשר עלולים להשפיע על עסקי החברה:
(א) גורמי סיכון מאקרו )1( :מצב המשק בישראל והתפשטות נגיף הקורונה; ( )2אשראי; ( )3חשיפה לשינויים במדד;
( )4חשיפה לשינויים בשערי חליפין; ( )5חשיפה לשינויים בשערי ריבית; ( )6תחרות ( )7איומי סייבר ואבטחת מידע;
(ב) גורמי סיכון ענפיים )1( :תחום בראשית דרכו; ( )2רגולציה; ( )3אחריות יצרן מוגבלת ,בלאי ואובדן תפוקה
והוצאות תיקון ציוד; ( )4תשתית גז טבעי; (ג) גורמי סיכון ייחודיים לחברה )1( :הפסקת התקשרויות בהסכמי
שכירות; ( )2הפרות מצד מנהל המערכת או ספק שירות חיוני; ( )3שינויים בתעריף ל )4( ;KWH-חדירה לשוק; ()5
תלות בעובד מפתח; ( )6אי עמידת קבלנים בלוחות זמנים להקמת תחנות הכוח; ( )7העתקת הקניין הרוחני שפותח
על-ידי החברה .לפירוט נוסף בדבר גורמי הסיכון בחברה ,ראו סעיף  22לדו"ח תיאור עסקי התאגיד בחלק א' (תיאור
עסקי התאגיד) לדו"ח התקופתי של החברה לשנת  2019כפי שפורסם ביום  17במרץ( 2020 ,אסמכתא 2020-01-
 ,)022600הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה ("הדו"ח התקופתי לשנת .)"2019
לפרטים בדבר השפעת משבר הקורונה על החברה ,ראו בסעיף  1.1בדוח הדירקטוריון של החברה ליום 30.6.2020
שפורסם במסגרת הדוח לחציון הראשון לשנת  2020של החברה כפי שפורסם ביום ( 25.8.2020אסמכתא2020-01- :
"( )093543דוח החציון הראשון לשנת .)"2020
רואה החשבון של החברה הפנה את תשומת הלב לאמור בביאור 1ג' בדוחות הכספיים ,מבלי לסייג את מסקנתו ,כי
בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30ביוני  ,2020לחברה נוצר הפסד כולל ותזרים שלילי מפעילות שוטפת
בסך של  4,096אלפי ש"ח ו 3,442-אלפי ש"ח ,בהתאמה .להערכת הנהלת החברה ,בהתאם לתוכניותיה המפורטות
בביאור 1ג' כאמור וסעיף  8לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח החציון הראשון לשנת  ,2020לחברה משאבים מספקים
למימון המשך פעילותה לתקופה של לפחות  12חודשים מיום אישור המידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל.
החברה הינה "תאגיד קטן" בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל"( 1970-תקנות
הדוחות") .ביום  7.6.2017החליט דירקטוריון החברה לאמץ לראשונה את מלוא ההקלות המוענקות ל"תאגיד קטן"
הנכללות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות ,ככל שהן רלוונטיות לחברה ,וזאת לגבי הדוחות החל מיום  ,31.12.2016לרבות
באשר לדיווח במתכונת חצי שנתית ,ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על
הבקרה הפנימית; העלאת סך המהותיות בקשר עם צירוף הערכת שווי ל ;20% -העלאת סף צירוף של דוחות חברות
כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל 40% -תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים מעל  ;20%פטור מיישום
הוראות התוספת השנייה לתקנות הדוחות (פרטים בדבר חשיפה לסיכוני השוק ודרכי ניהולם) ("ההקלות") .ביום
 16.3.2020בחן דירקטוריון החברה את עמידתה בתנאים נכון ליום  1.1.2020וקבע כי החברה עומדת בתנאים והינה
תאגיד קטן ובהתאם תמשיך ליישם את ההקלות הנ"ל.
למועד תאריך התשקיף (ובטרם חלפו  5שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור) החברה זכאית לכל ההקלות
המנויות בסעיף  5בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית) ,התשע"ו ,2016-אולם
היא טרם אימצה אותן.
עותק מתשקיף מד ף זה עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ,שכתובתוwww.magna.isa.gov.il :
ובאתר האינטרנט של הבורסה ,שכתובתו.www.tase.co.il :
תאריך התשקיף 20 :באוקטובר2020 ,
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פרק  - 1מבוא
.1.1

החברה
 .1.1.1ברנמילר אנרג'י בע"מ (בתשקיף זה "החברה") נתאגדה כחברה פרטית בינואר  2012תחת השם
ברנמילר אנרג'י קונסולטינג בע"מ .ביולי  2013שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי ובאוגוסט
 2017הפכה החברה לחברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ ("הבורסה").
 .1.1.2חברות הבת של החברה ,ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ ("ברנמילר (רותם)") ,הייבריד ביו-סול
 10בע"מ ("הייבריד ביו-סול") 1ו"( Brenmiller Energy U.S Inc -ברנמילר אינק ,2)".הינן
חברות פרטיות בבעלות מלאה של החברה (שלוש החברות ביחד יקראו – "חברות הבת"; החברה
וחברות הבת יקראו יחדיו – "קבוצת החברה" או "חברות הקבוצה" או "הקבוצה").
 .1.1.3החברה בעלת טכנולוגיה לאגירת חום .הקבוצה עוסקת בתכנון ,הקמה והפעלה של מתקנים
לייצור חשמל לרבות מכירת ציוד ופתרונות אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה,
כאשר החברה שמה לה כיעד להתרכז בנושא גרעין הטכנולוגיה המרכזי שלה ,אגירת האנרגיה.

.1.2

היתרים ואישורים
 .1.2.1החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על־פי כל דין להצעת ניירות
הערך על־פי תשקיף מדף זה ("תשקיף המדף") ,להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף .הצעת
ניירות הערך לציבור במסגרת תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א לחוק ניירות ערך ,תעשה
באמצעות דוחות הצעת מדף ,בהם יושלמו הפרטים הרלוונטיים לאותה הצעה ("דוח הצעת
מדף").
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים
בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך
המוצעים.
 .1.2.2הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום בה למסחר של מניות רגילות ,אגרות חוב שאינן
ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות,
כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות
חוב שאינן ניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה
להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של
ניירות ערך של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת) ("האישור העקרוני" ו"-ניירות הערך
המוצעים" בהתאמה).
אין לראות באישור העקרוני כאמור משום אימות הפרטים המובאים בתשקיף המדף או
אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות
הערך המוצעים או על המחיר בו יוצעו.

 1החברה עתידה לפעול כחברת פרויקט ייעודית על מנת להקים ולהפעיל תחנת כוח במסגרת מתקן חלוץ לייצור חשמל ולצורך
מכירת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ ("חח"י").
 2החל מחודש פברואר  2020חברת ברנמילר אינק אינה פעילה .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.1בדוח התקופתי לשנת .2019
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 .1.2.3מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים ,ורישומם
למסחר של כל אחד מניירות הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך
למסחר על־פי דוח הצעת המדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת
מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו.2005-
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על־
פי דוח הצעת המדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על־פי דוח הצעת המדף
יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום
למסחר.
.1.3

הון מניות החברה
 .1.3.1הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה וניירות הערך של החברה לתאריך התשקיף
הינו כדלקמן:
נייר הערך

הון רשום

הון מונפק ונפרע

הון מונפק ונפרע
בדילול מלא (*)

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח
ע.נ כל אחת

100,000,000

22,160,606

24,031,104

כתבי אופציה (ברנמילר אפ
 )2017הניתנים כ"א למימוש
למניה אחת רגילה בת 0.01
ש"ח

-

כתבי אופציה (ברנמילר אפ
 )2020הניתנים כ"א למימוש
למניה אחת רגילה בת 0.01
ש"ח

-

כתבי אופציה (ברנמילר אפ
לאומי) הניתנים כ"א למימוש
למניה אחת רגילה בת 0.01
ש"ח

-

כתבי אופציה (ברנמילר אפ
עובדים) הניתנים כ"א למימוש
למניה אחת רגילה בת 0.01
ש"ח

-

כתבי אופציה (ברנמילר אפ
 )10/20הניתנים כ"א למימוש
למניה אחת רגילה בת 0.01
ש"ח

-

477,000

499,998

370,000

461,500

62,000

24,031,104

24,031,104

24,031,104

24,031,104

24,031,104

(*) לא כולל הצעה פרטית שפרסמה החברה ביום ( 16.9.2020מס' אסמכתא )2020-01-102060 :שטרם
קיבלה את אישור הבורסה וכמפורט בסעיף  3בדוח האירועים המצורף כנספח לפרק  9לתשקיף.
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 .1.3.2שינויים בהון מניות החברה ובניירות הערך של החברה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
.1.3.2.1

ביום  23.7.2020הקצתה החברה  4,186,047מניות רגילות במסגרת הצעה פרטית
חריגה למר רני צים לרבות לחברות בשליטתו ולמי מטעמו ולמר יואב קפלן המכהן
כדירקטור בחברה ,לאחר קבלת אישור האסיפה הכללית שהתקיימה ביום
 .20.7.2020לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים ,20.7.2020 ,11.6.2020
 23.7.2020ו( 28.7.2020-דוח מתקן) (מס' אסמכתא2020-02- ,2020-01-061098 :
 2020-01-078336 ,077055ו ,2020-01-080244-בהתאמה) וסעיף  .1.6.2.2לדוח
החציון הראשון לשנת .2020

.1.3.2.2

ביום  23.7.2020הקצתה החברה  1,669,147מניות רגילות לאור המרת שתי
הלוואות המירות נפרדות שהועמדו לחברה והוארכו מעת לעת .לפרטים נוספים
ראו דיווח מיידי מיום ( 23.7.2020מס' אסמכתא ,)2020-01-078351 :סעיף 14.4
לדוח התקופתי לשנת  2019וסעיף  1.6.5לדוח החציון הראשון לשנת .2020

.1.3.2.3

ביום  3.8.2020פרסמה החברה הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית ל24-
ניצעים ,בהם  18עובדי החברה שמתקיימים לגביהם יחסי עובד-מעסיק (שאינם
דירקטורים או מנכ"ל) ,שלושה נותני שירותים לחברה ושלושה נושאי משרה של
החברה שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה (ה"ה אבי ששון ,רמי עזר ואופיר
צימרמן) של  461,500כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל461,500-
מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב .לפרטים נוספים ראו סעיף
()1(8.1.3ג) לתשקיף המדף ,דוח הצעה פרטית מיום ( 3.8.2020מס' אסמכתא2020- :
 )01-075472ומצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה מיום ( 8.9.2020מס'
אסמכתא.)2020-01-099357 :

.1.3.2.4

ביום  16.9.2020פרסמה החברה הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של
 62,000כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל 62,000 -מניות רגילות של
החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב ,בכפוף להתאמות ,למפיצים של ההנפקה נשוא
דוח הצעה פרטית מהותית של החברה מיום  ,7.6.2020אשר תוקנה ביום 11.6.2020
(מס' אסמכתא 2020-01-050983 :ו ,2020-01-060798-בהתאמה) ,ולמתווך ההצעה
הפרטית החריגה מיום  ,14.6.2020אשר תוקנה ביום ( 14.7.2020מס' אסמכתא:
 2020-01-053230ו ,2020-01-075270-בהתאמה) (בסעיף זה – "ההצעות
הפרטיות") ,כחלק מהעמלות שסוכמו עימם לאחר השלמות ההצעות הפרטיות
ובהתאם לאישור הדירקטוריון מיום  .15.9.2020לפרטים נוספים ראו דוח הצעה
פרטית מיום ( 16.9.2020מס' אסמכתא )2020-01-102108 :ודוח מיידי מיום
( 11.10.2020מס' אסמכתא.)2020-01-110652 :

.1.3.2.5

לפרטים אודות דוח הצעה פרטית מהותית שפרסמה החברה ביום 16.9.2020
במסגרת דוח זימון אסיפה כללית מיוחדת של החברה אשר עתידה להתקיים ביום
 ,21.10.2020ראו סעיף  3בדוח האירועים להלן ו דוח זימון אסיפה מיום 16.9.2020
ודוח הצעה פרטית מהותית מיום ( 16.9.2020מס' אסמכתא 2020-01-102105 :ו-
 ,2020-01-102060בהתאמה).
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.1.4

ההון העצמי של החברה
 .1.4.1ההון העצמי של החברה על־פי דוחותיה הכספיים ליום  30ביוני  ,2020הינו כדלקמן (באלפי
ש"ח):
163

הון מניות
פרמיה על מניות

80,416

תקבולים בגין כתבי אופציה ורכיב הוני של הלוואות המירות

1,610

קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

2,964

קרן הון בגין עסקאות עם בעל השליטה

196,721

יתרת הפסד

()282,344

סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

()470
()470

סה"כ הון

 .1.4.2לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי חלו שינויים בהון העצמי של החברה ,כדלקמן:3
.1.4.2.1
.1.4.2.2

.1.4.2.3

.1.4.2.4
.1.4.2.5
.1.4.2.6

הון מניות – גידול של כ 59-אלפי ש"ח עקב הקצאת מניות כאמור בסעיפים 1.3.2.1
ו 1.3.2.2-לעיל.
פרמיה על מניות – גידול של כ 23,500-אלפי ש"ח עקב הקצאת מניות כאמור
בסעיפים  1.3.2.1ו 1.3.2.2-לעיל וכן גידול של כ 400-אלפי ש"ח עקב מימוש אופציות
על ידי עובד לשעבר של החברה.
תקבולים בגין כתבי אופציה ורכיב הוני של הלוואות המירות – קיטון של כ212-
אלפי ש"ח עקב סיווג יתרת רכיב הוני של הלוואות המירות לפרמיה בעקבות המרת
הלוואות המירות והקצאת מניות כאמור בסעיף  1.3.2.2לעיל.
קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות – גידול של כ 195-אלפי ש"ח עקב הכרה
בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות לעובדים ונותני שירותים.
קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה – גידול של כ 50-אלפי ש"ח עקב הפרש שבין
ריבית בהסכם הלוואה מבעל שליטה לבין ריבית השוק.
זכויות שאינן מקנות שליטה – ללא שינוי.

 3מובהר ,כי הנתונים בסעיף זה אינם מבוקרים.
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פרק  - 2הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין ובכללם :מניות
רגילות של החברה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב להמרה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה
להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי (והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של ניירות ערך
של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת).
הצעת ניירות ערך על־פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך באמצעות
דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך,
הרכב היחידות המוצעות ,בי טחונות ושעבודים לאגרות חוב ככל שיהיו ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם
לתקנון ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.
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פרק  – 3הון החברה והמחזיקים בו
.3.1

הון המניות וניירות הערך של החברה
 .3.1.1הון המניות הרשום של החברה
הון המניות הרשום של החברה לתאריך תשקיף המדף הינו  1,000,000ש"ח ,מחולק ל-
 100,000,000מניות רגילות רשומות על שם בנות  0.01ש"ח ע.נ .כל אחת.
 .3.1.2התפתחות הון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף
לא חלו שינויים בהון המניות הרשום של החברה בשלוש השנים האחרונות למעט אישור
אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה מיום  24.03.2019להגדלת הונה הרשום ב-
 800,000ש"ח ,המחולקים ל 80,000,000-מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א של החברה,
כך שהונה הרשום עומד נכון לתאריך התשקיף על  1,000,000ש"ח המחולקים ל100,000,000-
מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ערך נקוב כל אחת ,כאמור בסעיף  3.1.1לעיל .לפרטים נוספים
ראו תקנה  29בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת .2019
 .3.1.3הון המניות המונפק והנפרע של החברה
הון המניות המונפק והנפרע של החברה לתאריך התשקיף הינו  221,606.06ש"ח מחולק ל-
 22,160,606מניות רגילות רשומות על שם בנות  0.01ש"ח ע.נ כל אחת .לפרטים נוספים ראו
דו"ח מיידי של החברה מיום ( 8.9.2020אסמכתא .)2020-01-099339
 .3.1.4ניירות הערך של החברה
נייר הערך

הון מונפק ונפרע

כתבי אופציה (ברנמילר אפ  )2017הניתנים
כ"א למימוש למניה אחת רגילה בת  0.01ש"ח

477,000

כתבי אופציה (ברנמילר אפ  )2020הניתנים
כ"א למימוש למניה אחת רגילה בת  0.01ש"ח

499,998

כתבי אופציה (ברנמילר אפ לאומי) הניתנים
כ"א למימוש למניה אחת רגילה בת  0.01ש"ח

370,000

כתבי אופציה (ברנמילר אפ עובדים) הניתנים
כ"א למימוש למניה אחת רגילה בת  0.01ש"ח

461,500

כתבי אופציה (ברנמילר אפ  )10/20הניתנים
כ"א למימוש למניה אחת רגילה בת  0.01ש"ח

62,000

הון מונפק ונפרע
בדילול מלא (*)
24,031,104
24,031,104
24,031,104
24,031,104

24,031,104

 .3.1.5התפתחות ההון המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו לתאריך תשקיף המדף
להלן יפורטו השינויים שחלו בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו
למועד תשקיף המדף:
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תאריך

מהות השינוי

כמות
(מניות רגילות)

תמורה
(באלפי ש"ח)

סה"כ כמות
מונפק ונפרע
(מניות רגילות)

י.פ.

-

9,000,101

-

9,000,101

7.8.2017

הנפקה
ראשונה לציבור

2,652,700

45,095,900

11,652,801

28.2.2018

הנפקה לציבור

1,200,000

*20,400,000

12,852,801

27.5.2018

מימוש אופציות

539

9,163

12,853,340

מיום 15.10.2018
ועד ליום
24.10.2018

ניצול זכויות
מכוח דוח הצעת
מדף מיום
3.10.2018
להנפקת זכויות

792,391

7,131,523

13,645,731

4.3.2019

הנפקה לציבור

1,777,600

7,999,200

15,423,331

מיום 24.2.2020
ועד ליום
1.3.2020

מימוש אופציות

24,751

413,355

15,448,082

14.6.2020

הצעה פרטית
מהותית

833,330

**4,999,980

16,281,412

23.7.2020

הצעה פרטית
חריגה

4,186,047

18,000,000

20,467,459

23.7.2020

המרת הלוואות
המירות

1,669,147

5,455,000

22,136,606

21.9.2020

מימוש אופציות
(עובדים)

24,000

407,040

22,160,606

יתרה לתאריך התשקיף

22,160,606

(*) כולל  1,200,000כתבי אופציה
(**)  499,998כתבי אופציה הונפקו ללא תמורה

.3.2

החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
בחברה בניירות הערך של החברה בסמוך לתאריך תשקיף המדף ראו דוח מיידי בדבר מצבת החזקות
בעלי ענין בחברה מיום ( 8.9.2020מס' אסמכתא ,)2020-01-099357 :המובא על דרך ההפניה.
ביום  16.09.2020זימנה החברה אסיפת בעלי מניות מיוחדת לאישור הענקה הונית ל 2-דירקטורים
חיצוניים בחברה (אסמכתא .)2020-01-102105 :נכון לתאריך התשקיף ,טרם כונסה האסיפה הכללית.
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.3.3

השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה ולתאריך תשקיף המדף ,ה"ה אברהם ברנמילר ,המכהן כיו"ר הדירקטוריון
וכמנכ"ל החברה ,המחזיק ב 9,845,147 -מניות רגילות של החברה ,המהוות כ 44.43%-מההון המונפק
ומזכויות ההצבעה בחברה ,הינו בעל השליטה בחברה.

.3.4

שערי ניירות הערך של החברה בבורסה
להלן נתונים על השער הגבוה והנמוך (באגורות) של מניות החברה החל מיום  1.1.2018ועד סמוך
לתאריך תשקיף המדף (בערכים נומינאליים):
תקופה

שער נמוך

שער גבוה
שער

תאריך

שער

תאריך

2018

1,725.2

18.01.2018

393

31.12.2018

2019

782.3

25.02.2019

266.4

31.12.2019

-1.1.2020
ועד סמוך לתאריך תשקיף
המדף

1,991

08.09.2020

257

12.01.2020
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פרק  – 4הזכויות הנלוות למניות החברה
 .4.1הזכויות הנלוות למניות החברה
הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה לרבות זכויות ההצבעה של מניות
החברה ,מובאות בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לתקנון ההתאגדות של החברה ,כפי שפורסם
בדיווח מיידי מיום ( 24.3.2019מס' אסמכתא"( )2019-01-024216 :תקנון החברה" או "התקנון").
תקנון החברה כולל ,בין היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לזכויות הנלוות למניות החברה:
הזכות

הסעיף/ים בתקנון

חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

13

זכויות בפירוק

13

ניירות ערך הניתנים לפדיון

72

הזכות למינוי דירקטורים

109

הודעה על אסיפות בעלי מניות ,לרבות
זכויות השתתפות והצבעה ומניין חוקי
באסיפה

92 ,83 ,82

העברת מניות

43

תנאים לשינוי זכויות נלוות של מניות

67 ,66

מניות על שם או למוכ"ז

54-59

 .4.2הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות
להלן יפורטו הסדרים שנקבעו בתקנון החברה ,לפי סעיפים מחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק
החברות") המצוינים בתקנה (26ד) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה
וצורה) ,תשכ"ט"( 1969 -תקנות פרטי תשקיף") ,ככל ונקבעו הסדרים כאמור .מובהר כי תיאור
הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיף זה הינו תיאור תמציתי של הוראות התקנון בקשר עם אותם
נושאים ,והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסחו המלא של התקנון ,כפי שיתוקן מעת לעת ,ככל שיתוקן,
באופן אלקטרוני באתר "מגנא" של רשות ניירות ערך בכתובת .www.magna.gov.il
להלן תמצית ההוראות:
 .4.2.1שינוי תקנון החברה (סעיף  20לחוק החברות)
 .4.2.1.1אלא אם נקבע אחרת ביחס להוראה מסוימת בתקנון ,החברה תהא רשאית לשנות
כל הוראה מהוראות התקנון ,לרבות שינוי תקנה זו ,או להחליפה באחרת בהחלטה
שתתקבל על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.
 .4.2.1.2החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדרש לשינוי התקנון ,המשנה הוראה
מהוראות התקנון ,תיחשב כהחלטה לשינויו של התקנון ,אף אם הדבר לא צוין
במפורש בהחלטה.
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 .4.2.1.3החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה
מהוראותיו ,אם נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית ,ברוב הדרוש לשינוי
הוראות התקנון .דין החלטה שהתקבלה כאמור לעיל כדין החלטה לשינוי התקנון.
 .4.2.1.4בכפוף להוראות חוק החברות ,שינויים בתקנון ,יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה
על כך בחברה או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.
 .4.2.2העברת סמכויות (סעיף  50לחוק החברות)
 .4.2.2.1הדירקטוריון רשאי להחליט ,כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו,
והכול לעניין מסוים ,או לפרק זמן מסוים.
 .4.2.2.2רשאי הדירקטוריון להאציל מסמכויותיו ,כולן או חלקן ,למנהל הכללי ,לנושא
משרה בחברה או לאדם אחר .האצלת סמכות הדירקטוריון יכולה שתהיה לעניין
מסוים או לפרק זמן מסוים ויכול שתהיה כללית.
 .4.2.2.3המנהל הכללי רשאי ,באישור הדירקטוריון ,לאצול מסמכויותיו ,לאחר או
לאחרים ,הכפופים לו; אישור כאמור יכול שיינתן בין באישור כללי ובין לעניין
מסוים.
 .4.2.3מינוי וסיום כהונתם של דירקטורים (סעיפים  59ו 222-לחוק החברות)
הדירקטורים ימונו באסיפה הכללית השנתית ברוב רגיל.
 .4.2.4רוב באסיפה הכללית
בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות התקנון בדבר רוב אחר ,החלטות האסיפה הכללית
יתקבלו ברוב רגיל .במקרה ובמספר הקולות בעד ונגד שווה ,לא יהיה ליושב ראש האסיפה
קול נוסף או קול מכריע .היו הקולות שקולים תיחשב הצעת ההחלטה עליה הצביעו בעלי
המניות כנדחית.
 .4.2.5הצבעה בדירקטוריון
בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.
 .4.2.6קבלת החלטות בדירקטוריון
החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה,
מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
 .4.2.7תקופת כהונת דירקטורים
משך כהונת כל אחד מהדירקטורים שמונה בהתאם לסעיף  4.2.3לעיל ,יהיה החל ממועד
האסיפה הכללית השנתית בה מונה וכלה בתום האסיפה הכללית שבה מונה דירקטור אחר
תחתיו.
 .4.2.8הסמכה למתן פטור
החברה רשאית לפטור נושא משרה בה ,מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת
חובת הזהירות כלפיה.
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 .4.2.9החלטה על חלוקת דיבידנד
 .4.2.9.1הדירקטוריון רשאי ומוסמך להחליט על חלוקת דיבידנד.
 .4.2.9.2הדירקטוריון בהחלטתו על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם,
כולו או מקצתו ,במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ,ובכלל זה בניירות ערך
או בכל דרך אחרת.
לתיאור הוראות התקנון בנושאים המנויים בפרק זה לעיל יש לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה.
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פרק  – 5תמורת ההנפקה וייעודה
תשקיף המדף אינו כולל הצעה בפועל של ניירות ערך בתאריך פרסומו ובהתאם לא תהא כל
תמורה מיידית בעקבות פרסום תשקיף המדף.
בהתאם להוראות תקנה  25א(א) לתקנות פרטי תשקיף  ,הפרטים האמורים בפרק ו' לתקנות
הנ"ל ,יפורטו ב מסגרת דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה  ,ככל שיפורסמו .
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פרק  - 6תיאור עסקי החברה
 . 6.1כללי
בהתאם להוראות תקנה (44א )1ותקנה  6ב לתקנות פרטי תשקיף ,תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף
מדף זה בדרך של הפניה לחלק א' (תיאור עסקי החברה) בדו"ח התקופתי לשנת  2019ולדוח החציון
הראשון של שנת .2020
 . 6.2שינויים וחידושים מהותיים ועדכונים נוספים שאירעו בעסקי החברה
לפרטים אודות שינויים וחידושים מהותיים שאירעו בעסקי החברה שחלו לאחר מועד חתימתו של
דוח החציון הראשון של שנת  2020ועד תאריך תשקיף המדף ,ראו דו"ח אירועים ,כהגדרתו בתקנה
56א לתקנות פרטי תשקיף ,המצורף כנספח ב' לפרק  9בתשקיף המדף.
 . 6.3דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה
בהתאם לתקנה 44א(א) לתקנות פרטי תשקיף ,המידע הכלול בדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה כפי שנכלל בפרק ב' לדו"ח התקופתי לשנת  2019ובדו"ח הדירקטוריון המצורף לדו"ח החציון
הראשון של שנת  ,2020מובא בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
 . 6.4דו"ח מצבת התחייבויות החברה על פי מועדי פירעון ליום  30ביוני 2020
דו"ח מצבת התחייבויות החברה על-פי מועדי פירעון ליום  30ביוני  2020נכלל בתשקיף מדף זה על
דרך ההפניה לדו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום ( 25.8.2020מס' אסמכתא.)2020-01-093546 :
 . 6.5פרטים אודות חבר ו ת ה בת של החברה
 .6.5.1לתיאור כללי אודות חברות הבת של החברה ,ראו סעיף  1.1לחלק א' לדו"ח התקופתי לשנת
 ,2019הנכלל בתשקיף המדף על דרך ההפניה.
 .6.5.2להכנסות חברות הבת לשנים  2018ו 2019-ראו תקנה  13בחלק ד' בדוח התקופתי לשנת 2018
אשר פורסם ביום ( 28.3.2019מס' אסמכתא )2019-01-028996 :ותקנה  13בחלק ד' בדוח
השנתי לשנת .2019
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פרק  - 7ניהול החברה
 .7.1דירקטוריון החברה
הדירקטורים המכהנים בחברה הינם ה"ה אברהם ברנמילר (יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל
החברה) ,ניר ברנמילר ,דורון ברנמילר ,זיו דקל ,יואב קפלן ונאוה סברסקי סופר (דירקטורית חיצונית).
לפרטים אודות הדירקטורים של החברה ראו תקנה  26לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח
התקופתי לשנת  2019הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה .לפרטים אודות יואב קפלן בהתאם
לתקנה  26כאמור ,ראו דוח זימון אסיפה מיום ( 11.6.2020אסמכתא מס' )2020-01-0611098 :ודיווח
מיידי בדבר מינוי דירקטור בחברה מיום ( 23.7.2020אסמכתא מס' ,)2020-01-078324 :הנכללים
בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה.
 .7.2הוראות תקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה
הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים ,דרכי מינויים או בחירתם,
משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן
להעניק להם ,נכללות בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה לתקנון החברה ,כפי שפורסם בדיווח מיידי
מיום ( 24.3.2019מס' אסמכתא.)2019-01-024216 :
תקנון החברה כולל ,בין היתר ,את ההוראות הבאות ביחס לדירקטורים של החברה:
ההסדר

הסעיף בתקנון

מספר מרבי ומזערי של דירקטורים

108

מינוי דירקטורים

109

משך כהונת דירקטור

110

מילוי מקום של דירקטורים

112

סיום כהונת דירקטור

 114ו115-

שכר דירקטורים

119

מינוי ועדות דירקטוריון וסמכויותיהן

128-131

לפרטים בדבר הסדרים מסוימים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון ראו פרק  4לתשקיף המדף .לתיאור
הוראות התקנון בנושאים המנויים לעיל יש לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה.
 .7.3נושאי משרה בכירה בחברה
לפרטים בדבר נושאי המשרה בחברה ,שאינם דירקטורים ,ראו תקנה 26א' לחלק ד' (פרטים נוספים
על התאגיד) בדוח התקופתי לשנת  ,2019הנכלל בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה .לפרטים אודות מר
אופיר צימרמן אשר מונה ביום  2.8.2020לסמנכ"ל הכספים בחברה ראו סעיף  8.1.3לתשקיף ודיווח
מיידי מיום ( 3.8.2020מס' אסמכתא.)2020-01-075316 :
 .7.4גילוי בדבר מורשה חתימה עצמאי בחברה
לתאריך תשקיף מדף זה אברהם ברנמילר הינו "מורשה חתימה עצמאי" כהגדרת המונח בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח"( 1968-מורשה חתימה עצמאי").

ז–2
לפרטים אודות מורשה החתימה העצמאי ראו תקנות 26א ו26-ב לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד)
בדו"ח התקופתי לשנת  ,2019המובאות בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה.
 .7.5הסדרי ביטוח ושיפוי
לפרטים אודות הסדרי הביטוח והשיפוי החלים על נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ,ראו תקנות
 -21ו 29א לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  2019וכן זימון אסיפה כללית מיום ( 16.9.2020אסמכתא:
.)2020-01-102105
 .7.6פרטים נוספים
עורכי הדין של תשקיף המדף:

שבלת ושות'
מגדל המוזיאון ,רחוב ברקוביץ'  ,4תל אביב -יפו.

רואי החשבון המבקרים של החברה:

 PwCקסלמן וקסלמן רואי חשבון.
מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל אביב – יפו.

משרדה הרשום של החברה:

רח' עמל  ,13ראש העין.
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פרק  - 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
 .8.1תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
 .8.1.1לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת 2018
נכללים בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לתקנה  21לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד)
לדו"ח התקופתי לשנת  ,2018אשר פורסם על ידי החברה ביום ( 28.3.2019אסמכתא 2019-
.)01-028996
 .8.1.2לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר 2019
פרטים אודות התגמולים שניתנו לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה בשנת 2019
נכללים בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה לתקנה  21לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד)
לדו"ח התקופתי לשנת .2019
 .8.1.3לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  30ביוני )1( 2020
פרטי מקבל התגמולים

סה"כ
באלפי
ש"ח

תגמולים אחרים

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)

(באלפי ש"ח)

שם

תפקיד

היקף
משרה

אברהם
ברנמילר

שיעור
החזקה
בהון
החברה
נכון
ליום
30.6.20
20

סה"כ
שכר
(*)

מענק

תשלום
מבוסס
מניות
(**)

דמי
ניהול
/ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

יו"ר
דירקטוריון
ומנכ"ל
(***)

100%

60.47%

313

-

-

-

-

-

-

-

-

313

ניר
ברנמילר

דירקטור
ומשנה
למנכ"ל

100%

-

223

-

-

-

-

-

-

-

-

223

דורון
ברנמילר

דירקטור
ומשנה
למנכ"ל

100%

-

217

-

-

-

-

-

-

-

-

217

אבי ששון

סמנכ"ל
תפעול

100%

-

240

-

4

-

-

-

-

-

-

244

רמי עזר

סמנכ"ל
הנדסה

100%

-

257

-

4

-

-

-

-

-

-

351
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(*) ביום  20.7.2020אישרה אסיפת בעלי המניות את הארכת כהונתו של מר אברהם ברנמילר בתפקיד יו"ר
הדירקטוריון במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה לתקופה של  18חודשים נוספים החל מיום  31.7.2020ללא שינוי
בגמול לו זכאי מר אברהם ברנמילר בגין כהונתו כמנכ"ל בלבד .לפרטים נוספים ראו סעיף  1.5.2לדוח החציון
הראשון לשנת  2020ודוח זימון אסיפה מיום  11.6.2020ותיקוניו מהימים  14.6.2020ו( 14.7.2020-מס' אסמכתא:
 2020-01-053230 ,2020-01-061098ו ,2020-01-075285 -בהתאמה).
(**) לא כולל  30אלף כתבי אופציה שהוקצו במסגרת הקצאה פרטית לעובדים כמפורט בסעיף (()1ג) להלן ,אשר שוויים
למועד ההענקה עבור כ"א אחד מבין ה"ה אבי ששון ורמי עזר הינו כ 137-אלפי ש"ח.
(***) מובהר כי הסכומים בטבלה כוללים חוב שכר של החברה כלפי מר אברהם ברנמילר בסך של כ 276-אלפי ש"ח בגין
החודשים ינואר  2020עד יוני .2020

() 1

לפירוט תנאי כהונתם והעסקתם של מי מבין המפורטים בטבלה זו ,ראו תקנה  21לחלק ד' (פרטים
נוספים על התאגיד) לדו"ח התקופתי לשנת  .2019בעניין זה יעודכן כדלקמן:
(א) ביום  ,28.6.2020אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה על ביטול חלקי של הפחתות שכר
לעובדים ולנושאי משרה ,לרבות כאלה שנמנים על קרוביו של בעל השליטה ,אשר בהם נקטה
הנהלת החברה החל מיום  24.3.2020עם תחילת משבר הקורונה במהלך הרבעון הראשון של
שנת  2020ובין היתר הוחלט על )1( :ביטול חלקי של הפחתת שכרם של נושאי המשרה בחברה
שאינם מקרב בעל השליטה ו/או קרוביו ,המכהנים בתפקידי סמנכ"ל הנדסה וסמנכ"ל תפעול
(ה"ה אבי ששון ורמי עזר) בשיעור של  ,40%כך שהחל ממשכורת חודש יוני  2020שכרם ישוב
לעמוד על הסכום שהיה טרום מועד ההפחתה (המשקף הפחתה של  15%לעומת שכרם המקורי;
ו )2( -ביטול חלקי של הפחתת שכרם של קרוביו של בעל השליטה בחברה המכהנים כמשנה
למנכ"ל (ה"ה ניר ברנמילר ודורון ברנמילר) בחברה בשיעור של  ,50%כך שהחל ממשכורת
חודש יוני  2020שכרם ישוב לעמוד על הסכום שהיה טרום ההפחתה (המשקף הפחתה של 30%
לעומת שכר המקורי).
לפרטים נוספים בדבר ביטול יתר הפחתות השכר לעובדי החברה ,לרבות דירקטורים ולנימוקי
ועדת התגמול והדירקטוריון ראו דיווח מיידי מיום ( 29.6.2020מס' אסמכתא2020-01- :
.)067758
(ב) ביום  2.8.2020מונה ה"ה אופיר צימרמן לסמנכ"ל הכספים בחברה לאחר שוועדת התגמול
והדירקטוריון אישרו את תנאי כהונתו והעסקתו בהתאם למדיניות התגמול של החברה .להלן
פירוט לפי תקנה  21נכון לסמוך למועד התשקיף (בחישוב חצי שנתי):

פרטי מקבל התגמולים

תגמולים אחרים

תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח )

(באלפי ש"ח)

שם

תפקיד

היקף
משרה

אופיר
צימרמן

סמנכ"ל
כספים

100%

שיעור
החזקה
בהון
)סמוך
למועד
פרסום
התשקיף(

סה"כ
שכר

מענק

-

-

-

תשלום
מבוסס
מניות

סה"כ
באלפי
ש"ח
דמי
ניהול/
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

(*)

29
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-

-

-

-

-

(*) כולל  50אלף כתבי אופציה שהוקצו במסגרת הקצאה פרטית לעובדים כמפורט בסעיף (()1ג) להלן.

(ג)

ביום  3.8.2020פרסמה החברה הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית ל 24-ניצעים בהם
 18עובדי החברה שמתקיימים לגביהם יחסי עובד-מעסיק (שאינם דירקטורים או מנכ"ל),
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ח–3
שלושה נותני שירותים לחברה ושלושה נושאי משרה של החברה שאינם קשורים לבעל השליטה
בחברה (ה"ה אבי ששון ,רמי עזר ואופיר צימרמן) של  461,500כתבי אופציה בלתי סחירים
הניתנים למימוש ל 461,500-מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ערך נקוב ("כתבי
האופציה") .כתבי האופציה הוקצו עם קבלת אישור הבורסה ביום  .8.9.2020ההענקה ההונית
מבוצעת מכוח תכנית האופציות הקיימת של החברה משנת  ,2013אשר במועד אישור ההענקה
כאמור ,אישר דירקטוריון החברה את הארכתה בשנתיים נוספות עד ליום  .9.7.2025לכל אחד
מבין ה"ה אבי ששון ,רמי עזר ואופיר צימרמן הוקצו סך של  30,000 ,30,000ו 50,000-כתבי
אופציה בהתאמה .לפרטים נוספים ראו את דוח ההצעה מיום ( 3.8.2020מס' אסמכתא2020- :
 )01-075472ומצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה מיום ( 8.9.2020מס' אסמכתא2020- :
.)01-099357
 .8.2עסקאות עם בעלי שליטה
לפרטים למיטב ידיעת החברה ,אודות עסקאות עם בעלי השליטה בה בשנתיים שקדמו לתאריך
תשקיף המדף ,ראו סעיף  8.1לעיל ,תקנה  22לחלק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדו"ח התקופתי
לשנת  2018ולדו"ח התקופתי לשנת  2019וכן סעיף  8לדו"ח החציון הראשון לשנת  ,2020אשר המידע
האמור בהם מובא בתשקיף מדף זה בדרך של הפניה.
 .8.3החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
 .8.3.1לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך
של החברה נכון לתאריך תשקיף המדף ולתאריך שקדם לו בשניים עשר חודשים ,ראו סעיף
 3.2לתשקיף מדף זה.
 .8.3.2למיטב ידיעת החברה ,בעלי העניין של החברה אינם מחזיקים במניות או בניירות ערך אחרים
של חברה מוחזקת של החברה אשר פעילותה מהותית לפעילות החברה ,במועד סמוך לתאריך
תשקיף המדף.
 .8.4התחייבויות בקשר עם מענקים
כחלק מתנאי המכרז לקבלת מענק ממשרד האנרגיה כמפורט בסעיף  9בחלק א' בדוח התקופתי לשנת
 , 2019נקבע כי בכל מקרה בו יחול שינוי במבנה השליטה בחברה ,באופן שייווצר "בעל שליטה" חדש
או נוסף בחברה ("שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך")),
יידרש בעל השליטה החדש לחתום על נספח המאשר ,כי הוא מודע לתנאי הסכם ההשקעה בין המדינה
לחברה שעיקריו חובת הודעה למשרד האנרגיה על מקורות מימון נוספים לחברה ,השקעת משרד
האנרגיה בפרויקט ותנאיה ,זכויות קנין רוחני ,לרבות העברת בעלות בתוצר ידע של הפרויקט או
רישום על שם צד שלישי שאינו החברה יעשה באישור בכתב ומראש של משרד האנרגיה.
ביחס למענקים אשר ניתנו לחברה על-ידי רשות החדשנות נקבע ,כי על החברה ועל בעל השליטה או
בעל העניין (כמשמעותו בחוק ניירות ערך) בחברה ,לפי העניין ,לדוח לוועדת המחקר במועדים שנקבעו
ופורסמו באתר האינטרנט של הרשות על כל )1( :שינוי בשליטה בחברה; ( )2שינוי בהחזקה באמצעי
השליטה בחברה אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המואגד בישראל,
לבעל ענין במישרין בחברה; עם הדיווח כאמור ,יחתום בעל הענין על כתב התחייבות בנוסח שיפורסם
באתר האינטרנט של הרשות; לענין זה" ,החזקה" ו"-אמצעי שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך.

פרק  - 9דוחות כספיים
 .9.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף מדף זה
בהתאם להוראות תקנות 60ב ו60 -ד לתקנות פרטי תשקיף ,בתשקיף מדף זה ,נכללים ,על דרך ההפניה,
הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2019כפי שנכללו בדו"ח התקופתי לשנת  2019וכן
הדוחות הכספיים ליום  30ביוני  ,2020כפי שנכללו בדוח החציון הראשון לשנת ( 2020ביחד " -הדוחות
הכספיים").
דוח החברה על מצבת התחייבויותיה לפי מועד פירעון ליום  30ביוני  ,2020נכלל בתשקיף זה בדרך של
הפניה לדוח האמור שפורסם בד בבד עם פרסום הדוח הכספי ליום  30ביוני .2020

 .9.2הצהרות המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה
בהתאם להוראות תקנות 60ה לתקנות פרטי תשקיף ולתקנה 5ד(ב)( )4לתקנות ניירות ערך (דוחות
תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל –  ,1970בתשקיף מדף זה ,נכללות ,על דרך ההפניה ,הצהרות מצומצמות
של המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה ,אשר נכללו בחלק ה' לדו"ח
התקופתי לשנת  2019ובדו"ח החציון הראשון לשנת .2020
 .9.3מכתבי הסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת הדוחות הכספיים
בהתאם להוראות סעיף (62א )1לתקנות פרטי תשקיף ,מצורף כנספח א' לפרק  9זה ,מכתב הסכמה
של רואי החשבון המבקרים של החברה ,בו נכללת הסכמתם לכלול בתשקיף מדף זה ,לרבות על דרך
ההפניה ,את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה ,לפי העניין ,לכל אחד מהדוחות
הכספיים המפורטים בסעיף  9.1לעיל.
בדוח הסקירה לדוחות הכספיים ליום  30ביוני  ,2020רואה החשבון הפנה את תשומת הלב לאמור
בביאור 1ג' לדוחות הכספיים הנ"ל ,מבלי לסייג את מסקנתו ,כי בתקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום  30ביוני  ,2020לחברה נוצר הפסד כולל ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסך של
 4,096ש"ח ו 3,442-אלפי ש"ח בהתאמה .להערכת הנהלת החברה ,בהתאם לתוכניותיה המפורטות
בביאור 1ג' כאמור ,לחברה משאבים מספקים למימון המשך פעילותה לתקופה של לפחות 12
חודשים מיום אישור הדוחות הכספיים הנ"ל.
 .9.4הערכות שווי מהותיות מאד
הערכות שווי מהותיות מאד שצורפו לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר
 2019מצורפת בזאת על דרך ההפניה ,וזאת בהתאם לתקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף .מכתב הסכמה
ממעריך השווי מצורף כנספח ב' לפרק  9זה.
 .9.5דוח אירועים
דו"ח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף) הכולל אירועים מהותיים שאירעו
לאחר מועד חתימת דו"ח החציון הראשון  ,2020קרי  -מיום  25באוגוסט  2020ועד למועד הסמוך
לתאריך תשקיף מדף זה ,מצורף כנספח ג' לפרק  9זה.

 19באוקטובר 2020
לכבוד
הדירקטוריון של ברנמילר אנרג'י בע"מ
ראש העין.
אדונים נכבדים,
הנדון  :תשקיף מדף של ברנמילר אנרג'י בע"מ (להלן  -החברה) המיועד להתפרסם בחודש אוקטובר 2020
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף המדף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:
 . 1דוח רואי החשבון המבקרים מיום  16במרס  2020על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
לימים  31בדצמבר  2019ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר .2019
 . 2דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  16במרס  2020על המידע הכספי הנפרד של החברה
לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר
 2019ו 2018-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019
 . 3דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  25באוגוסט  2020על מידע כספי תמציתי מאוחד של
החברה ליום  30ביוני  2020ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
 . 4דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  25באוגוסט  2020על סקירת המידע הכספי הנפרד של
החברה ליום  30ביוני  2020ולתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך בהתאם
לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
בברכה,
קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
PwC Israel

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל -אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל -אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :
Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity

19באוקטובר 2020
לכבוד
ברנמילר אנרג'י בע"מ

א.ג.נ,.

הנדון :הסכמה להכללת בחינת ירידת ערך בתשקיף מדף

לבקשתכם ,אנו הח"מ ,נותנים בזאת את הסכמתנו לברנמילר אנרג'י בע"מ )להלן" :החברה"( ,כי בחינת
ירידת ערך פרויקט רותם  1ליום  ,31.12.2019אשר נערכה על ידנו במרץ  ,2020נחתמה על ידנו ביום
 12במרץ  2020ונכללה בדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2019אשר פורסם ביום  17במרץ ,2020
תצורף )לרבות בדרך של הפניה( לתשקיף מדף של החברה,המיועד להתפרסם בחודש אוקטובר 2020
ולכל דוח הצעת מדף אשר תפרסם החברה על פיו.

בברכה,
C - Value Business Consulting

דו"ח אירועים
להלן דו"ח אירועים (כהגדרת מונח זה בתקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף) בדבר אירועים מהותיים
שאירעו בחברה בתקופה שלאחר מועד חתימת דוחות כספיים של החברה ליום  30ביוני 2020
(שנחתמו ביום  25באוגוסט  ,)2020ועד סמוך לתאריך תשקיף מדף זה:
.1

.2

.3

.4

בהמשך לאמור בסעיף  1.2.5בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2019בדבר התקשרות
בהסכם שיתוף פעולה (בסעיף זה " -ההסכם") עם חברת  ,Fortlev Energia Solar Ltd.חברה
ברזילאית העוסקת בהפצה של ציוד וחומרים לסקטור המים והאנרגיה בברזיל
(" ,)"FORTLEVביום  FORTLEV 31.8.2020עדכנה את החברה על כוונתה להתקדם לשלב
השני של ההסכם ,הכולל הקמה בברזיל של מתקן ייצור של מוצרים המשלבים את טכנולוגיית
ה bGen™ -של החברה על-ידי  .FORTLEVלפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 1.9.2020
(מס' אסמכתא.)2020-01-097167 :
בהמשך באמור לסעיף ()1(8.3.1ג) לתשקיף ,ביום  8.9.2020נתקבל אישור הבורסה להקצאת
 461,500כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל 461,500-מניות רגילות של החברה
בנות  0.01ש"ח ערך נקוב ל 24 -ניצעים בהם  18עובדי החברה שמתקיימים לגביהם יחסי עובד-
מעסיק (שאינם דירקטורים או מנכ"ל) ,שלושה נותני שירותים לחברה ושלושה נושאי משרה
של החברה שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה (ה"ה אבי ששון ,רמי עזר ואופיר צימרמן).
לפרטים נוספים ראו סעיף לתשקיף ,דוח ההצעה מיום ( 3.8.2020מס' אסמכתא2020-01- :
 )075472ומצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה מיום ( 8.9.2020מס' אסמכתא2020-01- :
.)099357
ביום  16.9.2020פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית שנתית ומיוחדת אשר עתידה להתקיים
ביום  .21.10.2020תמצית הנושאים המובאים לאישור האסיפה הינה כדלקמן )1( :דיון בדוחות
הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ,לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
 )2( ;2019מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ,משרד קסלמן וקסלמן רואי
חשבון; ( )3מינוי מחדש של דירקטורים אשר אינם דירקטורים חיצוניים :ה"ה אברהם
ברנמילר ,ניר ברנמילר ,דורון ברנמילר ,זיו דקל ויואב קפלן; ( )4תיקון מדיניות התגמול של
החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה; ( )5חידוש כהונתו של מר איתן מחובר
כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש ( )3שנים; ( )6הקצאה למר איתן
מחובר ,המכהן כדירקטור חיצוני בחברה ,של  20,000כתבי אופציה לא סחירים של החברה
הניתנים להמרה ל 20,000-מניות רגילות של החברה; ו )7( -הקצאה לגב' נאוה סברסקי סופר,
המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה ,של  20,000כתבי אופציה לא סחירים של החברה
הניתנים להמרה ל 20,000-מניות רגילות של החברה .לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה
מיום  16.9.2020ודוח הצעה פרטית מהותית מיום ( 16.9.2020מס' אסמכתא2020-01-102105 :
ו ,2020-01-102060-בהתאמה).
ביום  16.9.2020פרסמה החברה הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה של  62,000כתבי
אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל 62,000 -מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח
ערך נקוב ,בכפוף להתאמות ,למפיצים של ההנפקה נשוא דוח הצעה פרטית מהותית של החברה
מיום  ,7.6.2020אשר תוקנה ביום ( 11.6.2020מס' אסמכתא 2020-01-050983 :ו2020-01--
 ,060798בהתאמה) ,ולמתווך ההצעה הפרטית החריגה מיום  ,14.6.2020אשר תוקנה ביום

( 14.7.2020מס' אסמכתא 2020-01-053230 :ו ,2020-01-075270-בהתאמה) (בסעיף זה –
"ההצעות הפרטיות") ,כחלק מהעמלות שסוכמו עימם לאחר השלמות ההצעות הפרטיות
ובהתאם לאישור הדירקטוריון מיום  .15.9.2020לפרטים נוספים ראו דוח הצעה פרטית מיום
( 16.9.2020מס' אסמכתא )2020-01-102108 :ודוח מיידי מיום ( 11.10.2020מס' אסמכתא:
.)2020-01-110652

תאריך 19 :באוקטובר2020 ,

_______________
אברהם ברנמילר,
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

_______________
ניר ברנמילר,
דירקטור ומשנה למנכ"ל

_______________
אופיר צימרמן,
סמנכ"ל כספים
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פרק  - 10פרטים נוספים
 10.1חוות-דעת עורך דין

 19באוקטובר2020 ,
לכבוד
ברנמילר אנרג'י בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :תשקיף מדף של ברנמילר אנרג'י בע"מ ("החברה")
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזה כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים
בתשקיף המדף.
הננו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,

_______________

_______________

אמיר שחר ,עו"ד

שירה מור ,עו"ד

י–2
 10.2אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ"ה ,1995-החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
מדף ,ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת
המדף (ככל שיפורסמו) בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.
 10.3דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
בשנתיים שקדמו לתאריך תשקיף המדף שילמה החברה דמי עמילות בקשר עם ניירות ערך
שהונפקו על ידה ,כדלקמן:
 10.3.1סך כולל של כ 140-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ ,בגין עמלת ריכוז והפצה למפיצים
במסגרת הנפקת זכויות על-פי דוח הצעת מדף מיום  .3.10.2018לפרטים נוספים ראו
דוח מיידי מיום ( 3.10.2018מס' אסמכתא.)2018-01-087841 :
 10.3.2סך כולל של כ 30-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ ,בגין עמלות ריכוז והפצה למפיצים
במסגרת הנפקת מניות על-פי דוח הצעת מדף מיום  .4.3.2019לפרטים נוספים ראו
דוח מיידי מיום ( 4.3.2019מס' אסמכתא.)2019-01-018642 :
 10.3.3סך כולל של כ 135-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ ,בגין עמלת תיווך לגורם המתווך
בהצעה פרטית חריגה על-פי דיווח מיום  .11.6.2020לפרטים נוספים ראו דוח מיידי
מיום ( 4.3.2019מס' אסמכתא )2020-01-061092 :וכן לגבי הקצאה פרטית לגורם
המתווך כאמור ראו סעיף  4בדוח האירועים אשר צורף כנספח לפרק  9לתשקיף.
 10.4הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו למועד תשקיף המדף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות
ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים למעט כמפורט להלן:
 10.4.1ביום  22.7.2020הנפיקה החברה  370,000כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים
למימוש ל 370,000 -מניות רגילות של החברה בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א לבנק לאומי
לישראל בע"מ (בסעיף זה – "הניצע") ,על-פי הסכם אופציה אשר נחתם ביום
 22.7.2020והינו חלק ממתווה לפירעון חובה של החברה הבת ,ברנמילר אנרג'י
(רותם) בע"מ לניצע ,אשר נחתם בין החברה לבין הניצע ביום  .2.6.2020לפרטים
נוספים ראו סעיף  1.6.4לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח החציון הראשון לשנת ,2020
דוח הצעה פרטית מיום  22.7.2020ודיווח מיידי מיום ( 30.6.2020מס' אסמכתא:
 2020-01-077700ו ,2020-01-068769-בהתאמה).
 10.4.2לפרטים בקשר עם הקצאה פרטית ל 24 -ניצעים בהם  18עובדי החברה שמתקיימים
לגביהם יחסי עובד-מעסיק (שאינם דירקטורים או מנכ"ל) ,שלושה נותני שירותים
לחברה ושלושה נושאי משרה של החברה שאינם קשורים לבעל השליטה בחברה
(ה"ה אבי ששון ,רמי עזר ואופיר צימרמן) ,ראו סעיף ()1(8.1.3ג) לתשקיף.
 10.4.3לפרטים בקשר עם זימון אסיפה לשם אישור הקצאה פרטית מהותית למר איתן
מחובר ולגב' נאוה סברסקי סופר ,הדירקטורים החיצוניים בחברה ,ראו סעיף 3
בדוח האירועים אשר צורף כנספח לפרק  9לתשקיף.
 10.4.4לפרטים בקשר עם פרסום דוח הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה חריגה למפיצים
ולמתווך בהצעות פרטיות שביצעה החברה ,ראו סעיף  4בדוח האירועים אשר צורף
כנספח לפרק  9לתשקיף.

י–3
 10.5עיון במסמכים
עותק מתשקיף מדף זה ,מתקנון החברה ,וכן מכל חוות דעת או אישור הכלולים בתשקיף
מדף זה ,עומדים לעיון הציבור במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,החל
מתאריך פרסומו של תשקיף מדף זה.
כמו כן ניתן לעיין בתשקיף מדף זה ובתקנון החברה ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
שכתובתו .www.magna.isa.gov.il

יא – 1

פרק  – 11חתימות

החברה
ברנמילר אנרג'י בע"מ

_____________________________

הדירקטורים:
אברהם ברנמילר ,יו"ר דירקטוריון

_____________________________

ניר ברנמילר ,דירקטור

_____________________________

דורון ברנמילר ,דירקטור

_____________________________

זיו דקל ,דירקטור

_____________________________

יואב קפלן ,דירקטור

_____________________________

נאוה סברסקי סופר ,דירקטורית חיצונית

_____________________________

