
בע"מ קאנומד תעשיות קנאביס רפואי
("החברה")

2021ר פברואב14

דוח הצעת מדף

31, הנושא תאריך )2019-01-115785אסמכתא: (2019בדצמבר30שפרסמה החברה ביום ,פי תשקיף מדף-על

-"וסובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התש, ")תשקיף המדף"(2019בדצמבר 

דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ה, מתכבדת החברה לפרסם בז2005

").דוח הצעת המדף") של ניירות הערך המפורטים להלן ("הבורסהבע"מ ("

בדוח הצעת מדף זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שיוחסה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין אחרת 

וח הצעת המדף.בד

לציבור על בסיס תשקיף המדף.שלישית דוח הצעת המדף הינו הצעה 

2020פברואר ב27ון החברה, כפי שפורסם ביום נלתק8.3-ו8.2ה את ציבור המשקיעים לסעיפים נהחברה מפ

אים להחזקה של נה, הקובעים את התניהמובא בדוח הצעת המדף על דרך ההפ), 017290-01-2020אסמכתא:(

אביס הרפואי ואשר כפופה להוראות היחידה נמתוקף היותה של החברה עוסקת בתחום הק, 1יין החברהנבעל ע

.אביס רפואי במשרד הבריאותנלק

), כי למיטב ידיעתה ובהתאם לפרסומים פומביים, 2020-01-021763(אסמכתא: דיווחה החברה2019במרץ 13ביום 

-עבירות על,וכן"),חוק ניירות ערך("1968-חוק ניירות ערך, תשכ"חפי-מתנהלת חקירה בחשד לביצוע עבירות על

פי החשד, -יצוין, כי על. 2017-2016הקשורות לחברה ולחברות אחרות במהלך השנים ,1977-פי חוק העונשין, תשל"ז

)בחברהאשר כיהן בתקופה הרלוונטית כדירקטור חיצוני (העבירות הנחקרות הינן בקשר למינויו של מר דויד שחם 

אשר נעשו בצוותא עם מר יאיר פודים, אשר כיהן בתקופה ירות ערך,פי חוק ני-עבירות דיווח ועבירות נוספות על,וכן

כי למיטב ידיעת החברה, לחשדות כאמור אין קשר לפעילות הנוכחית ,הרלוונטית כיו"ר דירקטוריון החברה. יצוין

כמו כן, יצוין, כי למיטב ידיעת אי המשרה הנוכחיים בה.או לנושבההנוכחיים של החברה או לבעלי השליטה 

לפרקליטות.והחקירה הועברממצאי החברה, 

לכללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת ) 8(2לאור האמור ובהתאם לכלל 

הצעת המדף., נתקבל היתר מאת רשות ניירות ערך לפרסום דוח2016-רשות ניירות ערך), תשע"ו

באוגוסט 31, שפרסמה החברה ביום 2020לדוח הדירקטוריון למחצית הראשונה של שנת 3.3בהמשך לאמור בסעיף 

ו/או בעל עניין אפקטיבי טרם קבלת האישורים נון החברה קובע, כי: במקרה בו יהפוך בעל מניות לבעל עניין בחברהלתק8.2סעיף 1
)"היק"רלהלן: "(הנדרשים על פי דין להחזקתו במניות החברה, ובכלל זה, אך לא רק, אישור היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות 

ללא תמורה, חלק מהמניות המוחזקות על ידי אותו בעל מניות כך שלאחר חילוט המניות ומשטרת ישראל, תקום לחברה הזכות לחלט,
.לא יהיה בעל המניות בעל עניין בחברה

.1999-כהגדרתו בחוק החברות, תשנ"ט–" בעל עניין"
.1999-בעל שליטה בבעל עניין ו/או בעל מניה מהותי כהגדרת אלו בחוק החברות, תשנ"ט–" בעל עניין אפקטיבי"

לתקנון החברה קובע, כי: לא תוקצינה מניות של החברה לניצע כלשהו שיהפוך לבעל עניין ו/או בעל עניין אפקטיבי בחברה 8.2סעיף 
כתוצאה מההקצאה, אלא אם טרם ההקצאה יתקבלו בידי החברה כל האישורים הנדרשים על פי דין להחזקתו של הניצע במניות 

ור היק"ר ומשטרת ישראל.החברה, ובכלל זה, אך לא רק, איש
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החברה, בעצמה ו/או באמצעות תאגידים ), בדבר האישורים המוחזקים בידי 2020-01-096312(אסמכתא: 2020

האחד, רישיון מוגבל -") שותפות קאנומדוגבלת (", וביניהם רישיונות שניתנו לקאנומד ישראל שותפות מבשליטתה

-רישיון מוגבל לעיסוק והחזקה של סם מסוכן (חוות גידול) לעיסוק והחזקה של סם מסוכן (חוות ריבוי), והשני, 

. יצוין, כי כל 2021בינואר 6וחודשו ביום 2020בדצמבר 2מתכבדת החברה לדווח, כי רישיונות אלו פקעו ביום 

יים שבין פקיעת הרישיונות האמורים לבין חידושם היתה שותפות קאנומד בקשר ישיר לעניין חידוש תקופת הבינ

הרישיונות האמורים מול היחידה לקנאביס רפואי (היק"ר) במשרד הבריאות, ולפיכך, החברה סבורה כי לא היתה 

לה כל חשיפה בעניין במשך תקופת הביניים. 

-ו")מניות רגילות"של החברה (ללא ערך נקובמניות רגילות, 85,057,561רבמחזוקיימות מדף הלמועד דוח הצעת 

.כל ניירות הערך ההמירים הקיימים במחזור החברהבהנחת מימוש מניות רגילות 107,130,307

ניירות הערך המוצעים.1

מוצעים בזה לציבור, בדרך של הצעה אחידה, ניירות הערך המפורטים להלן:

מניות ללא ערך נקוב של החברה (״מניות רגילות, רשומות על שם13,187,000לבין4,396,000יןב.1.1

היה ותתבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים מניות רגילות נוספות1,978,000"), ועד רגילות

.")המניות המוצעות("להלן6כמפורט בסעיף 

ביחד עם:

) רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות 3תבי אופציה (סדרה כ13,187,000לבין4,396,000בין.1.2

) יהיה ניתן למימוש למניה 3באופן שכל כתב אופציה (סדרה ,"))3כתבי האופציה (סדרה ("רגילות

מניות ״(להלן 5.2.3בסעיף רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות כאמור 

(כולל) 2024בפברואר 12ועד ליום "), בכל יום מסחר החל מיום רישומם למסחר בבורסההמימוש

135"), כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של המועד האחרון למימוש כתבי האופציה"(

מחיר המימוש ) (בהתאמה: ״3) לכל כתב אופציה (סדרה לבסיס הצמדה כלשהואגורות (לא צמוד

תבי אופציה (סדרה כ1,978,000עד ״) ותקופת המימוש של כתבי האופציה״-״ ואופציההישל כתב

.")כתבי האופציה"(להלן6בסעיף) נוספים היה ותתבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינים כמפורט 3

.")ניירות הערך המוצעים"ייקראו ביחד: ציה כתבי האופהמניות המוצעות ו(



3

והחזקות בעלי ענייןפרטים אודות הון החברה.2

:להלן פרטים אודות ההון המונפק והנפרע של החברה.2.1

לפני ההנפקה נשוא דוח 
הצעת המדף

לאחר השלמת ההנפקה נשוא 
דוח הצעת המדף ללא ביצוע 
ההקצאה הנוספת, כמפורט 

, בהנחה של להלן6בסעיף 
ית של רברכישת הכמות המ
עיםצניירות הערך המו

לאחר השלמת ההנפקה נשוא 
דוח הצעת המדף כולל ההקצאה 

, להלן6הנוספת, כמפורט בסעיף 
בהנחה של רכישת הכמות 

ית של ניירות הערך רבהמ
םהמוצעי

הון מונפק 
ונפרע 
במניות

הון מונפק 
ונפרע בדילול 

מלא

הון מונפק 
ונפרע במניות

הון מונפק 
ונפרע בדילול 

מלא

הון מונפק 
ונפרע במניות

הון מונפק 
ונפרע בדילול 

מלא

85,057,561107,130,30798,244,561133,504,307100,222,561137,460,357

מניות רגילות.550,000,000מדף, הונה הרשום של החברה עומד על הלמועד פרסום דוח הצעת נכון.2.2

הכמות פי דוח הצעת המדף, בהנחה של הנפקת -לאחר השלמת ההנפקה עלהמניות המוצעות יהוו.2.3

--כ, )להלן6, כמפורט בסעיף (ללא ביצוע ההקצאה הנוספתניירות הערך המוצעים המרבית של
מניות המניות המוצעות ו.2בדילול מלא%9.88-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ%42.13

פי דוח הצעת המדף, בהנחה של הנפקת -לאחר השלמת ההנפקה עליהווהמימוש של כתבי האופציה

)להלן6, כמפורט בסעיף ת(ללא ביצוע ההקצאה הנוספניירות הערך המוצעים הכמות המרבית של

-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ23.67%-כ,ובהנחה של מימוש כל כתבי האופציה

בדילול מלא.19.76%

כמות הפי דוח הצעת המדף, בהנחה של הנפקת -לאחר השלמת ההנפקה עלהמניות המוצעות יהוו.2.4

-כ, )להלן6בסעיף , כמפורט ביצוע ההקצאה הנוספתלרבות(ניירות הערך המוצעים המרבית של

מניות . המניות המוצעות ובדילול מלא11.03%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ15.13%

פי דוח הצעת המדף, בהנחה של הנפקת -לאחר השלמת ההנפקה עליהווהמימוש של כתבי האופציה

)להלן6, כמפורט בסעיף ביצוע ההקצאה הנוספתלרבות(ניירות הערך המוצעים הכמות המרבית של

-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ26.27%-כ,ובהנחה של מימוש כל כתבי האופציה

בדילול מלא.22.06%

דיווח ולפרטים אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, למיטב ידיעת החברה, רא.2.5

המובא בדוח הצעת ) 2021-01-015265(מס׳ אסמכתא:2021פברוארב7מיידי של החברה מיום 

ניירות, בהנחה של הנפקת כל האופציהכתביכלמימושלרבות, החברהבמחזורהקיימיםההמיריםהערךניירותכלמימושבהנחת-קרי2
להלן).6הערך המוצעים (ללא ביצוע ההקצאה הנוספת, כמפורט בסעיף 
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המדף על דרך הפניה.

בבורסההמניותרישע.2.6

ר בינוא1שנקבעו בבורסה החל מיום ),בוה ביותר והנמוך ביותרהג(רי המניות שעלהלן נתונים לגבי 

3ורות ומתואמים:ועד למועד הסמוך למועד דוח זה, באג2019

202120202019
בתאריךהשערבתאריךהשערבתאריךהשער

99.321.1.202159.112.3.2020216.623.12.2019ביותרהנמוךהשער
111.89.2.2021248.41.1.202063924.4.2019ביותרהגבוההשער

אגורות.110.6היה 2021בפברואר11שער הסגירה של מניות החברה ביום 

בעלי ענייןהתחייבות.3

"ה מנור גינדי, כפיר גינדי, דוד זהבי הם יננכון למועד דוח הצעת המדף, בעלי השליטה בחברה ה.3.1

המניותמהון52.41%-בכםהמחזיקיי דין ויינשטוק זהבי, וחגית ויינשטוק דוד, וכן, משרד עורכ

.בחברהההצבעהמזכויות53.66%-ובכהחברהשלהמונפק

להזמין יחידות בסך תם התחייבועל מנור גינדי וכפיר גינדיה"ה נכון למועד דוח הצעת המדף הודיעו .3.2

סך ,להלן4.1כמפורט בסעיף י ליחידה,זער, בהתאם למחיר הממיליון ש"ח, המשקף1של לפחות 

.יחידות1,098-של כ

יהיו רשאים ביום המכרז להגיש הצעות לרכישת יחידות בהיקף הנ"ל בעלי השליטה מובהר, כי.3.3

העולה על הסך האמור לעיל.

, יודיע לחברה על כוונתו להזמין הנ"לבמקרה בו מי מבעלי העניין בחברה, בנוסף לבעלי השליטה.3.4

ידי.פי דוח הצעת המדף, תיתן החברה על כך גילוי במסגרת דיווח מי-יחידות בהנפקה על

)1169184מכרז' מס(פרטי ההצעה-אופן הצעת ניירות הערך.4

כמפורט בתקנות ,עם טווח כמויותהצעה אחידהך של רדניירות הערך המוצעים מוצעים לציבור ב.4.1

בין, בכמות של ")תקנות אופן ההצעה"(2007-, התשס"ז)ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור

בדרך ,")כמות היחידות המרבית("יחידות13,187לבין ")ות המזעריתכמות היחיד("יחידות 4,396

י הינם כדלקמן:זערשהרכב כל יחידה ומחירה המבאופן, על מחיר היחידהשל מכרז

.יע מספר פעמים במהלך השנה, מצוין תאריכו של המועד המוקדם יותר בו הופיעכאשר שער גבוה/נמוך מופ3
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לנייר ערך מינימאלימחירביחידהניירות הערךכמות
מינמאלימחירהכלסךמוצע

ש"ח910ש"ח למניה0.91מניות רגילות1,000

ללא תמורהללא תמורה)3אופציה (סדרה כתבי 1,000

")המחיר המזערי("ש"ח910סך הכל מחיר מזערי ליחידה

", לפי העניין)היחידה" או "היחידות("

הערך הכלכלי של כתבי האופציה.4.2

-מדף, הינו כההמוצעים במסגרת דוח הצעת ), 3סדרה (הערך הכלכלי של כתבי האופציה .4.2.1

פי מודל בלאק -הערך הכלכלי כאמור חושב על). 3(סדרה לכל כתב אופציה אגורות42.27

)א(שבהנחיות הבורסה ובהתבסס על ההנחות להלן: אנד שולס בהתאם לנוסחת החישוב 

אגורות135מחיר מימוש של ; (ב) אגורות110.6היה2021פברוארב11מחיר המניה ביום 

; 2024בפברואר 12הינו יום המימוש האחרון); (ג) 3סדרה(ביחס לכתב אופציה )לא צמוד(

.%0.1-4שיעור היוון שנתי של )ה(-ו; %30.9סטיית תקן שבועית (ד) 

לעיל, שווי המניה 4.2.1כאמור בסעיף ), 3סדרה (של כתב אופציה ערך הכלכליבהתאם ל.4.2.2

מדף הינו הי של המניה כאמור בדוח הצעת האפקטיבי המחושב על בסיס המחיר המזער

.ש"ח למניה0.4873

רשימת החתימות.4.3

יום("2021בפברואר 15ביוםפתחיתזמכרהבמסגרתהיחידותלרכישתהזמנותלהגשתהתקופה

מועד("17:30בשעהיוםבאותוותיסגר") החתימותרשימתפתיחתמועד("9:30בשעה") המכרז

פרסוםממועדלפחותמסחרשעותחמשומתוכןשעות7תוםלפנילאאך") ימותהחתרשימתסגירת

.הצעת המדףדוח

עד מועד סגירת רשימת החתימות תהא החברה רשאית לבטל את המכרז האמור מבלי שתהיה 

אודות תפרסם החברה דיווח מיידי למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, 

לדוח בקשר עם ההצעה בהתאםיראו את ההזמנות שניתנו לחברהויום המסחר הראשוןבהביטול 

.ת הערך המוצעים לא יוקצו ולא יירשמו למסחר בבורסהניירו, והצעת המדף, כבטלות

.2021בפברואר 1מיוםהבורסהשלהיווןמקדמילחוזרבהתאם4
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הגשת בקשות במכרז.4.4

מרחוב, בע"מאיפקס הנפקותאת הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לרכז ההנפקה, .4.4.1

במישרין או באמצעות בנקים או חברים "), רכז ההנפקה(", בני ברק 30ששת הימים 

החתימות לא יאוחר ממועד סגירת רשימת,")המורשים לקבלת בקשות("אחרים בבורסה

על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות.

חשב כמוגשת באותו יום אם יכל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז ת.4.4.2

החתימות, ובתנאי רשימתסגירתלמועדעדבקשותלקבלתהמורשהידי-עלתתקבל

ההנפקהידי רכז-ה, ותתקבל עלידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפק-ר עלשתועב

.")המועד האחרון להגשה לרכזרשימת החתימות ("סגירתשעה ממועדחצי עד לתום 

בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או 

עד סגירת רשימת החתימות, לא שעה לאחר מוחצי ידי רכז ההנפקה יותר מ-שתתקבל על

ידי החברה.-ענה עלית

ידי המורשים לקבלת בקשות באמצעות שידור הבקשות -לרכז ההנפקה עליועברוהבקשות .4.4.3

ניתן להעביר לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. בנוסף, כגיבוי,

להגשההאחרוןדהמועלחלוףעדסגורותיישמרואשר סגורות,הבקשות במעטפותאת

ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה (ביחד עם -עליוכנסוהמעטפות הסגורות . לרכז

להגשה לרכז.וזאת עד לחלוף המועד האחרון,הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה)

הבקשות.4.5

לפי התנאים הבאים:יוגשוהבקשות 

לרכוש ואת מחיר היחידה מבקש הוא כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות אותן .4.5.1

.ליחידהידו, אשר לא יפחת מהמחיר המזערי-המוצע על

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים, אשר לא יפחתו מהמחיר המזערי .4.5.2

ש"ח באופן שבו המדרגה 1ליחידה ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו בסך של 

ש"ח ולאחריה ניתן 911המזערי הינה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל המחיר 

ש"ח וכולי. מחיר הנקוב בבקשה שאינו שווה 913ש"ח, 912להזמין יחידות במחיר של 

לאחת ממדרגות המחיר, יעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

בקשה שהמחיר הנקוב בה נמוך מהמחיר המזערי, יראוה כבקשה שלא הוגשה..4.5.3

דות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של ניתן להגיש בקשות לרכישת יחי.4.5.4

יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק ,יחידה

היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות 
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לא תתקבל. ,הנקוב בה פחות מיחידה אחת

חשב כהתחייבות בלתי חוזרת ין בלתי חוזרות. כל בקשה תהבקשות לרכישת היחידות הינ.4.5.5

לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ויוקצמצד המבקש לקבל את היחידות ש

-לו עקב היענות עליוקצוולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא של היחידות ש

פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

על דוח הצעת -ת הגבוהה מהכמות המוצעת פינת מוזמה בה כמות יחידונה שצויבקשכל .4.5.6

.על דוח הצעת המדף-ה בה הכמות המוצעת פינה שצויבקשהמדף, יראוה כ

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום .4.5.7

מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן או 

קן.בחל

ו.בן משפחתו הגר עמעם ביחד -"מזמין"" או מבקש"

ההצעה לציבור מתבצעת בדרך של הצעה אחידה עם טווח כמויות, ובהתאם לכך, לאחר המועד 

פק בתוך טווח הכמויות לפי נלסגירת רשימת החתימות תחליט החברה על כמות ניירות הערך שתו

יין זה, יראו את נלהלן, כאשר לע6בסעיף מורכאשיקול דעתה (ובכפוף לזכות לבצע הקצאה נוספת, 

פי דוח הצעת -ה בהצעה אחידה עם טווח כמויות, ככמות שהוצעה עלנהמרבית שצויהיחידות כמות 

המדף).

פתיחת המעטפות.4.6

, לרבות בקשות אשר הבקשות שבכספתיוצגו,חלוף המועד האחרון להגשה לרכזביום המכרז לאחר 

אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז ,החברהיבנוכחות נציגהוגשו ישירות לרכז ההנפקה

יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.,וכן

קביעת מחיר היחידות במכרז והקצאת היחידות למבקשים.4.7

" או שייקבעהרכישהמחיר("ליחידהאחידבמחיריונפקו, ייענולרכישתןשבקשותהיחידותכל

במחיריחידותלרכישתהבקשותאשרביותרהגבוההמחיריהיהאשר") המחיר האחיד ליחידה"

יקיימו את התנאים הדרושים להקצאת כל , ממנוגבוהיםבמחיריםשהוגשובקשותעםביחד, זה

החליטה החברה להנפיק, בכמות שאינה חורגת מטווח הכמויות ןהיחידות המוצעות לציבור אות

.לעיל4.1ור בסעיף האמ

:הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן, ואופן הקצאת היחידות יתבצע

והחברה , המזעריתהיחידות מכמות יפחת היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות.4.7.1

אחיד מחיר ההובמקרה כזה יהיה ,כל הבקשות במלואןייענולא תחליט על ביטול ההצעה, 
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לא יונפקו.ו בגינן בקשות,תקבלישלא ,יתרת היחידות.י ליחידהזערהמחיר המיחידה ל

כמות יהיה שווה או יעלה על יתקבלושות שהיה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבק.4.7.2

ביותר שבו שווה למחיר הרכישה הגבוה הרכישה שייקבע יהיה מחיר , המזעריתהיחידות 

רכישת כל היחידות שהחליטה החברה (ו/או במחירים גבוהים ממנו) הוגשו בקשות ל

פי דוח הצעת המדף.-להנפיק על

עשה כדלקמן:יתהקצאת היחידות כאמור,במקרה 

במלואן.ייענו-בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה.4.7.2.1

.ייענולא -בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה.4.7.2.2

באופן יחסי כך שכל מבקש ייענו-בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה.4.7.2.3

ות ענות לבקשייוותר לחלוקה לאחר הייקבל מתוך סך היחידות המוצעות ש

הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה חלק השווה ליחס שבין מספר 

היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל 

שבהן ננקב המחיר שהוגשו לחברה של היחידות הכלולות בכל הבקשות 

האחיד.

יווצרו שברי כאמור לעיל יפי ההיענות במכרז -אם בהקצאת ניירות הערך המוצעים על.4.7.3

הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שינבעו ,יחידות

ליחידה.האחידידי רכז ההנפקה במחיר -כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על

חשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מזמין ייכל .4.7.4

.תו, לפי הכללים המפורטים לעילנמות מלאה או חלקית להזנמהיע

שעשויה , מדףהפי דוח הצעת -יירות ערך, עלנתו של מזמיןנהחברה לא תתחשב בהזמ.4.7.5

יות של החברה או מזכויות ההצבעה נמהון המ5%ות לו שיעור החזקה העולה על נלהק

בהערת כמפורט את האישורים הנדרשים להחזקתו במניות החברה,בה, מבלי שקיבל לכך 

לעיל.1ם שוליי

חשבון מיוחד.4.8

שם  עלמיוחדסמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות.4.8.1

החשבון המיוחד "). החשבון המיוחד"וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו (החברה

ם להוראות חוק ניירות ידי רכז ההנפקה עבור החברה ובשמה בהתא-ינוהל בלעדית על

ערך.
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המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות .4.8.2

-בהם ויפעל עלורכז ההנפקה ינהגמדףהת פי תנאי דוח הצע-שהבקשות לרכישתן נענו על

ההנפקה שהתקבלה בחשבון המיוחד תיחשב כאילו תתמור.הצעת המדףפי תנאי דוח 

די החברה.התקבלה בי

, יעביר רכז  ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות12:30לא יאוחר מהשעה .4.8.3

הפירות אשר נצברו בצירוףהמיוחדבחשבוןאת הכספים שהופקדולחברהההנפקה

תעודות מניה כנגד העברת בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למורשים לקבלת בקשות,

חברה לרישומים לכתבי האופציה המוצעיםבגין אהמכתבי הקצבגין המניות המוצעות ו

. כל עוד לא הועברה ")החברה לרישומים("של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

תמורת ההנפקה לחברה, תוחזק תמורת ההנפקה בחשבון המיוחד ותושקע בפיקדונות 

נושאי ריבית.נזילים לא צמודים

) 2י (נתחזיר החברה תוך ש,חידות המוצעתות שהוגשו על סך כמות היקשבבמקרה ויעלו ה.4.8.4

תם, כולה או חלקה, הושבה ריקם, כל נים שהזמנימי עסקים ממועד ההקצאה, למזמי

.יירות הערך שלא הוקצו להם כאמור וזאת ככל ששילמונסכום ששילמו על חשבון

.המסחר בניירות הערך המוצעים לפי דוח הצעת המדף יחל סמוך לאחר רישומם למסחר.4.8.5

ה על תוצאות ההנפקההודע.4.9

ידי -תימסר הודעה על10:00ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, לא יאוחר משעה .4.9.1

רכז ההנפקה למבקשים, אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן, באמצעות המורשים 

לקבלת בקשות. ההודעה תציין את המחיר ליחידה שנקבע במכרז, את מספר היחידות 

התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד לכל מזמין ואת יוקצוש

בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז 12:30השעה 

, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין לעיל4.8ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 

כאמור בהודעה האמורה.היחידות לגביהן נענתה הזמנתם

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך .4.9.2

ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך מודעה בשני 

עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

כתבי הקצאהמתעודות מניה ו.4.10

כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים את ניירות הערך נענתה החברה לבקשה, .4.10.1

כתבי מתעודות בגין המניות וידי משלוח -הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על

לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון בגין כתבי האופציה הקצאה

.כאמורהחברידי רכז ההנפקה ל-המיוחד על
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החברהשתנפיקהמימושמניותהמניות המוצעות ו, בורסההבתקנוןלאמורבהתאם.4.10.2

שםעלשל החברה המניותבעליבמרשםיירשמו, כתוצאה ממימוש כתבי האופציה

.לרישומיםהחברה

מנעות מדילול הוןיה.4.11

תעשהלא, המוצעיםהערךניירותהקצאתועדהצעת המדףדוחפרסוםמתאריךשהחלבתקופה

התשקיףפרטי(ערךניירותבתקנותכמשמעותוהוןדילולמשוםבהישאשרפעולהכלהחברה

.1969-), תשכ"טהוצורמבנה-וטיוטת תשקיף 

תנאי ניירות הערך המוצעים.5

ממימוש כתבי האופציה ינבעוהמניות שהמניות המוצעות ו.5.1

של כתבי האופציה המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף םממימושינבעו המניות שהמניות המוצעות ו

נן שוות זכויות לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של החברה, הקיימות בהונה המונפק של החברה הי

מדף, ובכלל זה יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע הבמועד דוח הצעת 

.מועד הקצאתןלאחראת הזכות לקבלה הינה

ניות הרגילות של החברה, נכון למועד דוח הצעת המדף, ראו לפרטים אודות הזכויות הנלוות למ

,וכן)2020-01-0172290(אסמכתא: 2020ואר פברב27תקנון החברה כפי שפרסמה החברה ביום 

.על דרך ההפניההלתשקיף המדף, אשר המידע האמור בהם מובא בז4פרק 

כתבי האופציה.5.2

ותקופת המימוש של כתבי ) 3של כתבי האופציה (סדרהלפרטים אודות מחיר המימוש .5.2.1

.לעיל1.2ראו סעיף, )3סדרה (האופציה 

של כתבי האופציה במהלך תקופת המימוש ) 3(סדרה ניתן לממש את כתבי האופציה .5.2.2

בע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת למעט ביום הקו, )3(סדרה 

אירוע "קרא: יל י"כל אחד מהנ(דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון 

. חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע )"חברה

.מימוש ביום האקס האמור

התאמות.5.2.3

הלן בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה עם קרות האירועים המתוארים ל

, יערכו התאמות בזכויותיו של ועד לתום תקופת המימושמדף זה הבמסגרת דוח הצעת 

:כדלהלןהמחזיק בכתבי האופציה
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: אם כמות המניות בחברה תשתנה כתוצאה ינויים טכניים בהון החברהש.5.2.3.1

, מספר המניות שינבעו ממימוש כל כתב מפעולות של פיצול מניות או איחוד מניות

. למעט במקרים בהם )ללא שינוי במחיר המימוש(אופציה יותאם באופן יחסי 

נקבע אחרת במפורש, הקצאה של מניות מכל סוג לא תגרום להתאמת מחיר 

.המימושמניות המימוש או מספר 

מספר המניות להן יהיה זכאי,: במקרה של חלוקת מניות הטבהמניות הטבה.5.2.3.2

האופציה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יגדל או יקטן באופן בכתבי מחזיק ה

היה זכאי להן כמניות מחזיק כתב האופציהיחסי במספר המניות מאותו סוג ש

עד ליום המסחר האחרון ידו-הטבה אילו מימש את כתבי האופציה המוחזקים על

היה המבקש זכאי לא י,לפני יום האקס. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה

החברה תודיע . להלן5.2.7.3לחלק ממניה שלמה אחת ויחולו הוראות סעיף 

בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו ייסחרו 

שיטת ההתאמה זו אינה ניתנת לשינוי.המניות "אקס הטבה". 

בידנד לבעלי מניות רגילות אשר התאריך הקובע : אם תחלק החברה דידיבידנדים.5.2.3.3

המימוש של מועד ליקדם )"היום הקובע לקבלת דיבידנד"(את הזכות לקבלתו 

אקס דיבידנד" "כתבי האופציה, אזי מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס 

אקס "הלפני יום לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון 

רה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם החבד". דיבידנ

המניות "אקס דיבידנד". שיטת התאמה זו ייסחרולפני פתיחת המסחר ביום בו 

.אינה ניתנת לשינוי

זכויות , לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויותשיוצעו: ככל הנפקת זכויות.5.2.3.4

המימוש והחברה תציע או לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא תוגדל כמות מניות 

גם למחזיקי , הזכויות באותם תנאים, בשינויים המחויביםיוצעותגרום לכך כי 

כתבי האופציה שבמחזור, כאילו מימשו מחזיקי כתבי אופציה אלה את כתבי 

החברה תודיע בדיווח ". האופציה שלהם עד ליום המסחר שלפני יום "האקס

חת המסחר ביום בו ייסחרו המניות מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתי

.שיטת ההתאמה זו אינה ניתנת לשינוי"אקס זכויות". 

הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש .5.2.4

מתאריך דוח הצעת המדף וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה, אולם בכל 

ההוראות מחזיקי כתבי האופציהלהגנתיחולו,מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון למימוש

:הבאות

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות .5.2.4.1
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כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום מחזיקיהמימוש של 

.שלה

אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת .5.2.4.2

פי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש משנה, יוקטן או יוגדל, ל

כתבי מחזיקכתבי האופציה, לפי העניין, לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה 

האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו 

כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של שינוי מספר מניות המימוש 

ד או חלוקה כאמור יחולו הוראות סעיף זה בשינויים המחויביםבעקבות איחו

החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדוחות התקופתיים והדוחות הכספיים .5.2.4.3

הביניים שלה לעיון מחזיקי כתבי האופציה וזאת בתיאום מראש ובמשך שעות 

.העבודה הרגילות

ת הטבה או הצעת החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניו.5.2.4.4

זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם 

קבע בהתאם למועדים הקבועים ילתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע כאמור י

.בהוראות הבורסה, לפי העניין

,במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תפרסם החברה דיווח מיידי וכן.5.2.4.5

י עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור תפרסם על כך מודעה בשנ

חשב כאילו ניצל את זכות יבישראל בשפה העברית. כל מחזיק בכתב אופציה י

) ללא צורך בתשלום קודם של מחיר המימוש(המימוש שלו לפני קבלת ההחלטה 

יום ממועד הפרסום האמור ) 30(אלא אם כן ייתן הודעה לחברה בתוך שלושים 

ל הזכות האמורה. לא נתן מחזיק בכתב האופציה הודעה כאמור תוך על ויתורו ע

פרק הזמן האמור, יהיה זכאי המחזיק לסכום שהיה מקבל בפירוק החברה 

כמחזיק במניות עקב מימוש כתבי האופציה שברשותו למניות ערב קבלת החלטת 

וזאת בניכוי מחיר המימוש בגין אותם כתבי האופציה מהכספים להם , הפירוק

.א זכאי בפירוק כאמורהו

5.2.3.2-5.2.3.4פיםתוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעי.5.2.4.6

לעיל תפרסם החברה מודעה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית בעלי תפוצה 

ור בישראל, בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש רחבה היוצאים לא

"תקופת המימוש" בהן -את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו

מזכה כתב אופציה אחד באותה עת.

הודעות מימוש כתבי האופציה.5.2.5

-הבעלים הרשומים של כתבי האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על
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ופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים פי כתבי הא

:וזאת בתנאים הבאים,של מחיר המימוש

אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את ,)״המבקש״(כל מחזיק בכתב אופציה .5.2.5.1

מניות המימוש להן הוא זכאי, יגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה האחרים 

אם הוא רשום בפנקס מחזיקי כתבי (במישרין אם הוא מחזיק שאינו רשום, או

") הודעת המימוש״(באופן המתואר להלן, בקשה בכתב בנוסח מקובל )האופציה

בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת 

,הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש

כמות המניות אשר . כתבי האופציה שמימושם מתבקשכשהוא מוכפל במספר 

מחזיק בכל כתב אופציה יהיה זכאי לקבלן תמורת מחיר המימוש תותאם 

.לעיל5.2.3במקרים המפורטים בסעיף 

יום המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה .5.2.5.2

ת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו במישרין, ובמקרה של מסיר

, קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה

).״יום המימוש״(הממלאת את כל התנאים המפורטים לעיל 

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם .5.2.5.3

.וקף להקצאת מניות המימושלהוראות כל דין ותקנון החברה לשם מתן ת

חשב יהאופציה במלואם, אזי תילא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב.5.2.5.4

הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו 

ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ) 2(להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שני 

.ההודעה בטלה

לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלק מכתב הודעת מימוש אינה ניתנת.5.2.5.5

.אופציה

.כתב אופציה שמומש יהיה בטל החל מתאריך המימוש ולא יקנה זכות כלשהי.5.2.5.6

ידחה המועד ליום המסחר י,חל מועד תום תקופת המימוש ביום שאינו יום מסחר.5.2.5.7

.הבא אחריו

אופציהחוקי העזר של מסלקת הבורסה בעניין לוחות זמנים למימוש כתבי.5.2.6

ייתן הודעת מימוש המורשים לקבלת בקשותבאמצעות כל המחזיק בכתבי האופציה 

חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוחות הזמנים למימוש כתבי אופציה באמצעותם. 

:מדף, כדלקמןהקובעים, נכון למועד דוח הצעת 
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, בצהריים במשרדי חבר הבורסה12:00הודעת מימוש שתתקבל עד שעה .5.2.6.1

ידי החבר למסלקת הבורסה לא -זקים כתבי האופציה, תועבר עלבאמצעותו מוח

.בצהריים ביום המסחר הבא אחריו12:00יאוחר מהשעה 

בצהריים, 12:00קיבלה מסלקת הבורסה הודעת מימוש מחבר הבורסה עד השעה .5.2.6.2

תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את 

בצהריים ביום המסחר הבא 12:00חר מהשעה החברה לרישומים, זאת לא יאו

.לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור

12:00לעיל עד שעה 5.2.6.2קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בסעיף .5.2.6.3

בצהריים, תעביר החברה לרישומים את בקשת המימוש למשרדי החברה לא 

.ום המסחר הבא אחריבצהריים בי12:00יאוחר מהשעה 

בצהריים בכל יום 12:00כל הודעה כאמור בסעיף זה לעיל שתתקבל לאחר השעה .5.2.6.4

בצהריים ביום המסחר הבא 12:00מסחר, תיחשב כאילו התקבלה לפני השעה 

.אחריו

במועד האחרון למימוש, וככל שהמועד האחרון למימוש אינו יום מסחר, ביום .5.2.6.5

להעביר למסלקה את הודעות המימוש המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה

המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש . 12:00הסופיות עד השעה 

בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את כתבי 

.יפקעוםהאופציה המוחזקים באמצעותו וה

העזר של כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי ,על אף האמור לעיל, מודגש.5.2.6.6

.מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל

נוצר שבר במניה הנובע ממימוש כתבי האופציה לאחר פעולת מימוש, תעוגל .5.2.6.7

.הכמות ליחידה הקרובה כלפי מטה

תעודותוההקצא.5.2.7

לא יאוחר משני ימי מסחר לאחר יום המימוש, תקצה החברה למבקשים .5.2.7.1

להם, וזאת על שם החברהבאמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות

תפנה , לרישום למסחר בבורסה של מניות המימושלרישומים. לאור האישור 

מניות המימוש יירשמו למסחר בבורסה כי החברה לבורסה בבקשה לגרום, 

.סמוך לאחר מכןב

ממימוש כתבי האופציה שינבעובהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות .5.2.7.2

פי דוח הצעת המדף יירשמו במרשם בעלי המניות על שם החברה -המוצעים על
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.לרישומים

המבקש לא יהא זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש וכל עודפי מניות המימוש .5.2.7.3

ידי החברה בבורסה במשך תקופה של שלושים -מכרו עלישיתהוו, אם יתהוו, י

ה לאחר ניכוי הוצאות המכירה, עמלות ימים ממועד ההקצאה הנ״ל, והתמור

. והיטלים אחרים, אם יהיו, תשולם לזכאים תוך שבעה ימים ממועד המכירה

ש״ח, אך ניתן יהיה 50-החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים הקטנים מ

לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה לאחר תיאום מראש. זכאי כאמור שלא 

כאמור בתוך שנים עשר חודשים ממועד יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום

.יאבד את זכותו לסכום זה, יהמכירה

ופיצולהעברה.5.2.8

העברה.5.2.8.1

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולוויתור ובלבד שיוגש 

לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת 

וסעיפי תקנון החברה החלים על העברת מניות )בשינויים המחויבים(מניות 

משולמות במלואן והסבתן יחולו, בשינויים המחויבים, על העברת מכתבי 

האופציה. שטר העברה כאמור יימסר לרישום במשרד כתבי ההקצאה של 

בצירוף כל ההוצאות ,הרשום של החברה ביחד עם מכתב ההקצאה וכן

תשלום כל מס והיטל אחר, באם כולל סכום הדרוש לשם, הכרוכות בהעברה

הדירקטוריון רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות . יהיו כאלה

המעביר ועל זכותו להעביר את כתב האופציה, ובהיעדר הוכחה כאמור, רשאי 

.הדירקטוריון לסרב לרשום העברה כאמור

פיצול.5.2.8.2

ובלבד כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, 

שסך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם שווה למספר כתבי האופציה 

שכל מכתב יתייחס לכתבי ,שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש וכן

ידי הבעלים -פי בקשת פיצול חתומה על-עשה עליהפיצול י. אופציה שלמים

הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל 

לרבות היטלים ומיסים, אם יהיו כאלה, יחולו על , וצאות הכרוכות בפיצולהה

.מבקש הפיצול

פקיעה.5.2.9

.כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.5.2.9.1
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כתב אופציה אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש, דהיינו, שהודעת .5.2.9.2

בגין כתבי (המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה 

בגין (או במסלקת הבורסה )ידי מחזיקים רשומים-אופציה המוחזקים על

, בהתאם לתנאים )ידי מחזיקים לא רשומים-כתבי אופציה המוחזקים על

, עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע עילל5.2.5הקבועים בסעיף 

.בתאריך האמור

שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום לא יאוחר מאשר.5.2.9.3

תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי 

האופציה וכן, תודיע על כך בכתב לכל בעלי כתבי האופציה הרשומים בפנקס 

כתבי האופציה. בהודעה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום 

ל כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה תקופת המימוש ש

בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר 

מראש לפני תום תקופת המימוש, תשלח החברה את ההודעה ותפרסם את 

המודעה בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת.

מחזיקים שינוי זכויות כתבי האופציה ואסיפות.5.2.10

מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת 75%פי החלטה שתתקבל ברוב של -באישור מוקדם על

של בעלי כתבי האופציה, רשאית החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל 

זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי 

. האופציה

לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה, ,פי תקנון הבורסה-לעיל, עלעל אף האמור 

תנאי ההצמדה והתאמות למניות הטבה, , הנוגעים לתקופת המימוש, מחיר המימוש

זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי הצמדה של 

-, תשנ"טלחוק החברות350תבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף כ

רשאית החברה ,. בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה("חוק החברות")1999

חברה, לשנות את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של ה

ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור, כאשר האמור 

כפי מהמחיר המזערי הקבוע בהנחיות הבורסהכפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת 

. שיהיו מעת לעת

הליך , ״)מדףהנכון למועד דוח הצעת םבנוסח(בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה 

הליך בו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא -יין זה ״ משמעו לענהפיצול

מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה 

שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה 

עשה בתנאים שווים המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל בתנאי שהליך הפיצול נ
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הליך בו כל המניות של -״ משמעו לעניין זה הליך מיזוג״; לבעלי המניות של החברה

החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לבעלותה של חברה רשומה אחרת או הליך 

בו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה 

ימחקו ירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור והכל בתנאי שניי,אחרת

.מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה

באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל מחזיק כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה 

.ציה תהייה במניין קולותידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופ-המוחזק על

הוראות תקנון החברה בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש בנוסף,

בשינויים המחויבים ולפי העניין, על אסיפות יחולולקבלת החלטות וזכויות הצבעה, 

כלליות של בעלי כתבי האופציה, בכפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו 

י שיהיו מעת לעת .על אף האמור בסעיף זה לעיל, החברה תקבע את המועד שבו מכוחו, כפ

.זכאי מחזיק כתבי אופציה להשתתף ולהצביע באסיפה כללית

פנקס בעלי כתבי האופציה .5.2.11

החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציה. 

על יעלובו העברות בתקופות שלא החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות 

.שלושים יום בכל שנה

רישום.5.2.12

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שעל שמו נרשם כתב האופציה בפנקס והחברה 

לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל 

לכתב אופציה. החברה תכיר משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר 

ופשי מכל זכות קיזוז, תביעה בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה, ח

או זכויות שביושר, שבין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של , תנגדי

.אותו כתב אופציה

יורשים.5.2.13

שנפטר או כשאין מבצעי מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה

האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של -צוואה או מנהלי עיזבון 

המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 

מחזיקי כל זכות בכתב האופציה, וזאת כנגד כל הוכחה סבירה שדירקטוריון החברה ימצא 

פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים של ר הוכחת זכאותם. במקרה לנכון לדרוש בדב

משותפים של כתב אופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי 

זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב 

, תהיה לו הזכות, אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה
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לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם 

.כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה

הודעות.5.2.14

כל הודעה מאת החברה למחזיקי כתבי האופציה, לרבות מחזיקי כתבי האופציה הרשומים 

ציה, תפורסם בדיווח מיידי במערכת המגנ״א והיא תיחשב בפנקס מחזיקי כתבי האופ

.כאילו נמסרה להם ביום הפרסום האמור

פי דוח הצעת מדף זה-עלתנאים נוספים של ניירות הערך המוצעים.6

הקצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריך המכרז

צות לכלל המזמינים במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות אופן ההצעה, תהא החברה רשאית להק

15%על עלה יבהיקף כולל שלא או במחיר הגבוה ממנו, כמות נוספתליחידה שהגישו הזמנות במחיר האחיד 

עדכמות נוספת של-, קרי ")ההקצאה הנוספת("שהוצעה בדוח הצעת המדףניירות הערך המוצעים כמות מ

בהקצאה כתבי האופציה5.כתבי אופציה001,978,0ועדמניות רגילות000,978,1עדהכוללות ,יחידות978,1

.לעיל4.7יוקצו בהתאם לאמור בסעיף הנוספת

חיתום והפצה.7

.םאינה מובטחת בחיתופי דוח הצעת המדף -הצעת ניירות הערך המוצעים על.7.1

להלן.13ראו סעיף ,לפרטים אודות המפיצים.7.2

היתרים ואישורים.8

פי כל דין להצעת ניירות הערך -החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על.8.1

פי דוח ההצעה להנפקתם, ולפרסום דוח ההצעה.-המוצעים על

משום אימות הפרטים המובאים דוח הצעת המדףך לפרסם את אין בהיתרה של הרשות לניירות ער.8.2

בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים 

.בדוח הצעת המדף

ואת מניות ניירות הערך המוצעים החברה פנתה לבורסה לניירות ערך בבקשה לרשום למסחר את .8.3

.מדף והבורסה נתנה לכך את אישורהפי דוח הצעת ה-עלהמימוש 

ה בהצעה אחידה עם טווח כמויות, ככמות שהוצעה נזה, יראו את הכמות המרבית שצויייןנות אופן ההצעה, לענלתק9ה נבהתאם לתק5
לפי דוח הצעת המדף.
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או אין לראות באישור הבורסה לדוח הצעת המדף אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף.8.4

למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך 

המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

פי -תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר עלמסחר לאחר יום המכרזתוך שלושה ימי.8.5

האישור האמור את ניירות הערך המוצעים.

דוח הצעת המדףמיסוי ניירות הערך המוצעים לפי .9

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה 

בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות בדוח הצעת המדףהכלולות בניירות הערך המוצעים. ההוראות

, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בדוח הצעת המדףלהוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

שבי ישראל. יצוין, כי ביחס ל"יחיד שהיה יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תו

1961-, התשכ"א)פקודת מס הכנסה (נוסח חדשבלתושב ישראל לראשונה "ו"תושב חוזר ותיק", כהגדרתם 

, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת )"הפקודה("

בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס

כ"בעלי שליטה" או כ"בעלי מניות מהותיים", כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו 

המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו 

או יותר מההכנסות או הרווחים של 25%-אל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים לתושבי ישר

.א לפקודה68תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 

הסדרי המס מדףהת פי דוח הצע-הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור עללפי 

המתוארים בתמצית להלן: 

ון ממכירת ניירות הערך המוצעיםרווח ה.9.1

ידי יחיד תושב ישראל חייב -לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על91בהתאם לסעיף 

, 25לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 121%במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

למעט לגבי מכירת ניירות ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת

המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או -ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי-ערך על

לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה, במועד %10-, ב6יחד עם אחר

בעל מניות "החודשים שקדמו למכירה כאמור (12-מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב

. במכירת מניה של חברה 30"), אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על %מהותי

שמניותיה רשומות למסחר בבורסה, ובלבד שמוכר המניה היה בעל מניות מהותי בחברה שמניותיה 

לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף 6
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מס החודשים שקדמו למכירה עשוי לחול שיעור 12-נמכרות, במועד המכירה או ביום כלשהו ב

.לפקודהב94כהגדרתם בסעיף ,שונה בגין חלק מהרווחים הראויים לחלוקה

לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון 

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית 30ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של %

א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול 101-) לפקודה ו9()א(א101ריאלית לפי סעיף 

",לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד

) לפקודה, שאז הוא יחויב 1(2מעסקה או מעסק אקראי בעל אופי מסחרי בהתאם להוראות סעיף 

.לפקודה121במס שולי כקבוע בסעיף 

להלן על חלק 9.6כאמור בסעיף , 3%בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של 

הסכום מתעדכן מדי שנה (2021ת ש"ח בשנ647,640הכנסתו החייבת של יחיד, העולה על סכום של 

).בהתאם לעליית המדד

יב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות הקבוע חבר בני אדם יהיה חי

).ואילך2018משנת 23(א) לפקודה (126%בסעיף 

יצוין, כי במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי של מניות 

יה ויראו כהוצאות את המחיר המקורי של כתבי האופצ)לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן(אלה 

השבחה את התשלום ששולם במועד מימושם למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה 

.של מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה

.להלן9.7לעניין קביעת שוויים ההוגן של ניירות הערך המוצעים המונפקים בחבילה, ראו סעיף 

, כהגדרתם בפקודה, פטורים ממס על רווח ההון ממכירת )יחידים וחבר בני אדם(כלל, תושבי חוץ כ

ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל ככל שהרווח אינו מיוחס למוסד קבע של תושבי החוץ 

לפקודה. פטור זה לא יחול על חברה תושבת חוץ אם תושבי ) 2(ב97בישראל בכפוף להוראות סעיף 

או יותר מההכנסות או מהרווחים של 25%-, או הנהנים או הזכאים להבעלי שליטה בישראל הם

א לפקודה. במקרה והפטור כאמור לא 68בהתאם להוראות סעיף ,תושב חוץ, במישרין או בעקיפין

בין )במידה וקיימת(יחול, ככלל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנה רלבנטית למניעת כפל מס 

.ין מדינת התושבות של תושב החוץמדינת ישראל לב

) לפקודה, פטורים ממס 2(9קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף ,קרן נאמנות פטורה וכן

) לפקודה. בהתאם 2(9בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בכפוף לתנאים הקבועים בסעיף 

בת ממכירת ניירות ערך יחול ג לפקודה, על הכנסותיה של קרן נאמנות חיי129להוראות סעיף 

שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או "ממשלח 

יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת. לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס 

לפקודה. 121בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 
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ידנד בגין מניות החברהשיעור המס שיחול על הכנסות מדיב.9.2

דיבידנד שמקורו במניות החברה יהיה חייב ככלל במס בידי בעל מניות יחיד תושב ישראל בשיעור 

הדיבידנד או במועד למעט אם בעל המניות הוא בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת,25%של

.30%החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה12-כלשהו ב

העולה על 2021מסכום ההכנסה החייבת לשנת 3%מור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של בנוסף לא

).סכום זה מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(ש"ח 647,640

. על אף )2021בשנת 23בשיעור של %(ככלל, על הכנסתו החייבת של חבר בני אדם יוטל מס חברות 

,ההכנסה החייבת בידי חברות תושבות ישראל (למעט "חברה משפחתית"זאת, לצורך חישוב 

), לא תיכלל הכנסה לפקודה64כהגדרתה בסעיף ,או "חברת בית",א לפקודה64כהגדרתה בסעיף 

,במישרין או בעקיפין,מחלוקת רווחים שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו

דיבידנד שמקורו בחלוקת רווחים ,. לגישת רשויות המסאדם אחר החייב במס חברות-מחבר בני

(ב) ולכן חייב במס בידי המקבל. 126שטרם מוסו בידי החברה המחלקת לא נכנס לגדר סעיף 

, למעט תושב חוץ שהיה 25ככלל, דיבידנד המתקבל בידי תושב חוץ יהיה חייב במס בשיעור של %

החודשים שקדמו לו, 12-ו במועד כלשהו בהדיבידנד אקבלתבעל מניות מהותי בחברה, במועד 

, וזאת בכפוף לאמנת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל עם מדינת 30שאז יהא שיעור המס %

התושבות של תושב החוץ (ככל וקיימת).

קופות גמל וגופים אחרים ,דיבידנד שמקורו במניות החברה המתקבל בידי קרן נאמנות פטורה וכן

) לפקודה, ומתקיימים בהם תנאי הפטור המיוחדים לדיבידנד 2(9לסעיף הפטורים ממס בהתאם 

פי סעיף זה, יהיה פטור ממס. -על

לגבי בעל יחידה שהוא יחיד, יחול מס בהתאם לשיעורי –דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת 

המס החלים על יחיד שהכנסתו אינה מהווה הכנסה מעסק או ממשלח יד. 

יבידנדים שמקורם בחלוקת רווחים שנהנו מהטבות החוק לעידוד השקעות הון, ככלל, הכנסה מד

, יכול שתהא כפופה לשיעור מס מיוחד.1959-התשי"ט

ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך.9.3

ככלל, לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם 

ראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון לפקודה והו243-164לסעיפים 

, "חייב" 2002-במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג

(כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, 

"חייב" המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה מרווח ההון הריאלי. 25ינכה מס בשיעור של %

2018משנת23(א) לפקודה (שיעור של 126%במכירת ניירות ערך, ינכה מס בשיעור הקבוע בסעיף 
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מרווח ההון הריאלי. זאת, בכפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת), שיומצאו מראש, )ואילך

וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה לבצע במקור. ידי פקיד השומה-מניכוי מס במקור שהופק על

כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופת גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור 

לפי הדין. יצוין, כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו 

.בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור(ד) לפקודה וההוראות מכוחו91הוראות סעיף 

לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתאם בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות. 

יימחקו ממסחר בבורסה, ינוכה מס במקור הצעת המדףפי דוח -ככל שניירות הערך המוצעים על

ד לא הומצא אישור מפקיד כל עומהתמורה,30%בשיעור של בעת מכירתם (לאחר המחיקה) 

).לרבות פטור מניכוי מס במקור(השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור

הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב חוץ 

ימים 14תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 

2402הצהרה בטופס , מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו

.על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור

ניכוי במקור מהכנסות דיבידנד.9.4

תקנות "(2005-בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), תשס"ו

ס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב חוץ (יחיד/חבר בני אדם) בגין , שיעור המ")הניכוי

, אשר מניותיה 7מניות החברה, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה

. ככל והמניות אינן 25רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של %

. כמו כן, ככל שלגבי 30ים ינוכה לבעל מניות מהותי מס בשיעור של %מוחזקות בחברת רישומ

פי השיעור שנקבע גם אם בעל -הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה מס במקור על

המניות הינו חבר בני אדם תושב ישראל. 

כרתה בין מדינת לגבי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנ

ישראל לבין מדינת תושבתו של המקבל (ככל וקיימת), וקבלת אישור מתאים מרשות המסים 

מראש. 

קרנות נאמנות, קופות גמל וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות הניכוי פטורים מניכוי מס 

לפי הדין. במקור

י אדם תושב ישראל שמניותיו ניכוי במקור מדיבידנד ששילם חבר בנ2013בינואר 1החל מיום 

רשומות למסחר בבורסה, בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים עשר החודשים שקדמו לתשלום.7
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קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים.9.5

ככלל, לצורך חישוב חבות המס בישראל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז 

נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס.  רק במקרים שבהם אילו היו 

בשנת המס בה נוצר הפסד ממכירת ניירות הערך, שאילו היה רווח הון חייב במס, הפסד ההון ניתן 

פי העקרונות -יהיה לקיזוז כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, על

מנכס בישראל, ובין אם מחוצה לה (למעט רווח לפקודה, בין אם הרווח נוצר 92הקבועים בסעיף 

). 3.5-ל1הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

הפסד הון בשנת המס ממכירת ניירות ערך יהיה בר קיזוז גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד 

ערך שנתקבלו באותה שנת מס בגין אותו נייר ערך או כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד מניירות 

אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך 

2018משנת23(א) לפקודה (שיעור של 126%האחר כאמור אינו עולה על שיעור המס הקבוע בסעיף 

, )25%ר של (שיעוג(ב)125) או 1ב(125אם הוא חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים ,)ואילך

אם הוא יחיד.  

הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד 

(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר 92רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף 

.ה היה ההפסדהשנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שב

בהתאם לתיקון לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ניירות ערך, 

, נקבע כי במסגרת חישוב רווח 2011-במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשע"א

סקאות ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות וע

"), יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחיריםניירותעתידיות ("

סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת 

ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

חבר בני אדם יופחת מסכום הפסד ההון ידי -ג לפקודה, במכירת מניה על94בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו למכירה 24אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) 

.או יותר15בשיעור של %

מס על הכנסות גבוהות .9.6

ש"ח 647,640על2021לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס ב 121בהתאם לסעיף 

, יהא חייב במס על חלק מהכנסתו )סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(

הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי . 3%החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 

רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני ועל ההכנסות, בין היתר, גם על
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.הכנסות מדיבידנדים ומריביות

ניירות ערך המוצעים ביחידות .9.7

מונפקים ביחידות. החברה תשייך את תמורת מדףהת פי דוח הצע-ניירות הערך המוצעים על

פי שווים ההוגן. השווי ההוגן -בדוח על המצב הכספי של החברה לניירות הערך המוצעים עלההנפקה

של כל אחד מניירות הערך המוצעים )בהתאם למחיר הנעילה בבורסה(פי ממוצע שוויו -קבע עליי

פי דרישת רשות מוסמכת תידרש -בתום כל אחד משלושת ימי המסחר הראשונים. במקרה שעל

החברה דוח מידי יכללו ביחידות שיוצעו כאמור, תפרסםיהחברה לייחס ערך אחר לניירות הערך ש

.על דרישה כאמור

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות -התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

לפנות לייעוץ הצעת המדףפי דוח -הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

שים לב לנסיבותיו הייחודיות. מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו ב-מקצועי על

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה 

הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. 

תן לצפות את יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ני

ין הסדרי המס שקיבלה החברה. ישל השינויים האמורים, לרבות לענתוכנם והשפעתם

כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים 

פי דוח הצעת המדף. האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל -על

יאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים ואינו מהווה או בא במקום ייעוץ או ת

מקצועי בנדון. מוצע לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי באשר להשלכות 

באשר להשלכות מס זר בגין רכישה, החזקה ומכירה של ניירות ,המסוימות של הדין המקומי וכן

בדינים האמורים, בהתאם לנתונים המיוחדים ערך המוצעים, לרבות ההשלכות של כל שינוי מוצעה

לכל רוכש ורוכש.

וכפי שהםהצעת המדףמובהר, כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהינם נכונים למועד דוח 

ת שונות.ידועים לחברה, וכי שינויים בדיני המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאו

הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף.10

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים .10.1

פי -שאינם כתובים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על

יבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בצ-תשקיף המדף ועל

ניירות הערךפי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, למכור את -לרוכשי ניירות הערך המוצעים על

שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
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החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל .10.2

פי -פי תשקיף המדף ועל-להם עם צד שלישי בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים עלהסדר הידוע

לעיל.10.1דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר עם צד.10.3

פי דוח הצעת המדף, -פי תשקיף המדף ועל-שלישי כלשהו, בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על

.לעיל10.1בסעיף הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור 

תשלום אגרה.11

, 1995-קשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התש"הא' לתקנות ניירות ערך (אגרת ב4בהתאם להוראות תקנה 

במסגרת דוח הצעת המדף.ניירות הערך המוצעיםהחברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד 

תמורת ההנפקה ויעוד התמורה.12

היחידות שתירכש כמותהצפויה לחברה מהנפקה זו תהיה כמפורט להלן (בהנחה מיידית ההתמורה.12.1

, לעיל6במחיר המזערי ליחידה ומבלי שתוגדל כמות ניירות הערך המוצעים כאמור בסעיף המרבית

:פי דוח הצעת המדף, הינה כדלקמן-בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה על

אלפי ש"ח12,000-תמורה מיידית צפויה כוללת (ברוטו)

*מוערכותהוצאות הנפקה

שכ"ט יועצים, אגרות 8,(עמלת ריכוז, עמלת הפצה וייעוץ
)שונות ופרסום מודעות בעתונים

אלפי ש"ח715-כ

אלפי ש"ח11,285-כסה"כ תמורה מיידית צפויה (נטו)

* להוצאות ההנפקה יתווסף מע"מ כדין.

נכללים בכמות היחידות שהתמורה העתידית הצפויה לחברה (ברוטו) (בהנחה שכל כתבי האופציה 

-) הינה כלעיל6כאמור בסעיף ,נוספתההקצאה הימומשו במלואם ומבלי שתבוצע המירבית 

אלפי ש״ח.17,802

. מדףהעל בסיס דוח הצעת להנפקהמינימאליתמורהלא נקבע סכום .12.2

התמורה מהנפקה זו תשמש למטרות שונות, בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת, ובכלל .12.3

. , ולפירעון חובותיהמעת לעתיהיהש, כפי פעילותה העסקית של החברה בארץ ובחו"לזה למימון

ידה -עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כספי תמורת ההנפקה יוחזקו בחשבונות החברה ויושקעו על.12.4

ובלבד שכל השקעה כאמור תהיה בהתאם למדיניות ההשקעות של החברה כפי שתהיה מעת לעת 

באפיקים סולידיים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פיקדון שקלי נושא ריבית או פיקדון 

לצורך חישוב הוצאות ההנפקה המוערכות לא נלקחו בחשבון דמי רישום למסחר.להלן.13ראו סעיף ,לפרטים אודות העמלות8
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.נושא ריביתבמט"ח

עמלות.13

בקשר להנפקה זו עמלת יקבלו")המפיצים("איפקס הנפקות בע"מולאומי פרטנרס חתמים בע"מ .13.1

(התמורה המיידית והתמורה, ככל מתמורת ההנפקה הכוללת ברוטו5%-הפצה בסך כולל השווה ל

לאומישל פי שיקול דעתה הבלעדי-חולק בין המפיצים עלתמלהעה.שתנבע ממימוש כתבי האופציה)

יתווסף מע"מ כדין, וזאת כנגד חשבונית מס.כאמורלכל תשלום שישולם .בע"מחתמיםפרטנרס

להחזר ,וכןכדין, בתוספת מע"מ אלפי ש"ח, 25,000רכז ההנפקה זכאי לעמלת ריכוז הנפקה בסך של .13.2

.הוצאות ישירות

פירוט שינויים וחידושים מהותיים על מצב החברה.14

ם וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה החל ממועד פרסום תשקיף המדף ועד יום לפרטים בדבר שינויי

פרסום דוח הצעת המדף, ראה דיווחיה השוטפים של החברה המפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות 

. http://maya.tase.co.ilשל הבורסה בכתובת: ובאתר האינטרנטhttp://www.magna.isa.gov.ilערך בכתובת: 

(א) לתקנות 4על דרך ההפניה, בהתאם להוראות סעיף הצעת המדףדיווחים שוטפים כאמור נכללים בדוח 

הצעת מדף.

ומעריך השוויהמבקריםהחשבוןרואישלהסכמהמכתב.15

רואי החשבון המבקרים של ידי -עללחברה ןמכתב הסכמה שנית'אכנספחמצורףזהמדףהצעתלדוח

, להכללה בדוח ידי מעריך שווי של החברה-מכתב הסכמה שניתן לחברה עלנספח ב'מצורף כ,וכןהחברה

הצעת המדף, על דרך ההפניה.
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החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:.16

2021ואר פברב14

לכבוד

בע"משיות קנאביס רפואיקאנומד תע

3היוצר 

נוף הגליל

ג.א.נ.

("דוח הצעת 1202פברואר מחודש דוח הצעת מדף -בע"מ קאנומד תעשיות קנאביס רפואיהנדון: 

המדף")

ולדוח הצעת המדף שבנדון אשר מפורסם 2019בדצמבר 31הנושא תאריך בהתייחס לתשקיף המדף של החברה

כי:,), הרינו לאשר בזה לבקשתכם"התשקיף":מכוחו (יקראו יחד

. בדוח הצעת המדףתוארו לדעתנו נכונה ניירות הערך המוצעיםהזכויות הנלוות ל.א

.דוח הצעת המדףהדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים ב.ב

.דוח הצעת המדףבדרך המתוארת בניירות הערך המוצעיםלדעתנו החברה מוסמכת להנפיק את .ג

שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.אנו מסכימים

בכבוד רב,

, עו"דאלון ענוה, עו"ד   חגית רוס

ברנע ג'פה לנדה ושות' משרד עורכי דין
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חתימות

החברה

_____________________בע"מקאנומד תעשיות קנאביס רפואי

רקטוריםהדי

_____________________יריב אברהם

_____________________מנור גינדי

_____________________כפיר גינדי

_____________________חגית ויינשטוק

_____________________דוד זהבי

_____________________רויטל גרבר אקב

_____________________סלרודאלי אק

_____________________אורית צחר

_____________________יהודה שגב
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המבקריםהחשבוןרואישלהסכמהמכתב-'אנספח



 

  2021 רפברואב 14
  

  לכבוד
  הדירקטוריון של

  קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ("החברה") 
  , נוף הגליל 3היוצר 

  

  ג.א.נ, 

  

  מדף של קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ  דוח הצעת   הנדון: 
    2021 פברוארהמיועד להתפרסם במהלך חודש 

    2019ר על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם בחודש דצמב
  
  

על פי תשקיף המדף    דוח הצעת המדףב(לרבות בדרך של הפנייה)    להכללההננו להודיעכם כי אנו מסכימים  

  הדוחות שלנו המפורטים להלן: נדון של שב

  

של החברה   על המצב הכספי  על הדוחות המאוחדים  2020באפריל    28דוח רואה החשבון המבקר מיום    ) 1(

על  2018  -ו    2019בדצמבר    31לימים   ועל תזרימי המזומנים ,  על הרווח הכולל  הדוחות המאוחדים 

ועל הדוחות   2018בדצמבר    31ולתקופה שהסתיימה ביום    2019בדצמבר    31לשנה שהסתיימה ביום  

  . 2019בדצמבר  31המאוחדים על השינויים בהון לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

בהתאם לתקנה על המידע הכספי הנפרד של החברה    2020  באפריל  28דוח רואה החשבון המבקר מיום    ) 2(

  2018  -ו   2019בדצמבר    31  מיםלי  1970- ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9

  . 2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

 על המצב הכספי   על הדוחות המאוחדים  2020באוגוסט    31דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום    )3( 

, על הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח הכולל ועל  2019  -ו   2020ביוני    30לימים  של החברה  

 15ולתקופה שמיום    2020ביוני    30תזרימי המזומנים לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום  

ם על השינויים בהון לתקופות של ששה על הדוחות המאוחדי  ,2019ביוני    30ועד ליום    2019באפריל  

ועל המידע הכספי פרופורמה של החברה לתקופה   2019  -ו   2020ביוני    30חודשים שהסתיימו בימים  

ביוני   30ועד ליום    2019באפריל    15לתקופה שמיום  ו  2020ביוני    30של ששה חודשים שהסתיימה ביום  

2019 .  

על המידע הכספי הנפרד של החברה   2020באוגוסט    31דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום    ) 4(

תאריך  2020ביוני    30ליום   באותו  שהסתיימה  חודשים  ששה  של  לתקנה    ולתקופה  ד' 38בהתאם 

  . 1970- לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

על הדוח המאוחד על הרווח הכולל פרופורמה של   2020וסט  באוג  31רואה החשבון המבקר מיום  דוח    ) 5(

  . 2019בדצמבר  31ועד ליום  2019באפריל  15החברה לתקופה שמיום 

  
  
  

  בכבוד רב, 
  
  

  שטראוס לזר ושות' 
  רואי חשבון
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מכתב הסכמה של מעריך השווי -נספח ב' 



2021ר פברואב14

לכבוד
הדירקטוריון של

קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ ("החברה")
, נוף הגליל3היוצר 

ג.א.נ,

מדף של קאנומד תעשיות קנאביס רפואי בע"מ דוח הצעתהנדון:
דוח הצעת המדף) –(להלן 1202רפברואהמיועד להתפרסם במהלך חודש 

)התשקיף-(להלן 2019על פי תשקיף מדף של החברה שפורסם בחודש דצמבר 

את שבנדון על פי התשקיף דוח הצעת המדףהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) ב

להלן:לדוחותיה הכספיים של החברה, כמפורטההערכת השווי שלנו שצורפ

28.4.2020שנחתמה ביום 31.12.2019-חברת אורן השקעות (א.א.א.) בע"מ ליום ה–בדיקה לירידת ערך השקעה 

.28.4.2020פורסמו ביום אשר 2019לשנתוצורפה לדוחות הכספיים של החברה 

בברכה,

BDO  זיו האפט

Consulting Group
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