דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה")
תשקיף רישום למסחר של
 100מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.1ש״ח ע.נ .כ״א של החברה בערך נקוב כולל של  10ש"ח ,המצויות בהונה
המונפק והנפרע של החברה ,ו –  19,999,900מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.1ש״ח ע.נ .כ״א של החברה בערך
נקוב כולל של  1,999,990ש"ח ,אשר תוקצינה לדלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא גליל") במסגרת הסכם הפיצול
כהגדרתו להלן.

יחד עם
תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור
של
 5,000,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.1ש״ח ע.נ .כ״א של החברה ,ובערך נקוב כולל של  500,000ש"ח
("המניות המוצעות"( ,אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה.

מבנה ההצעה לציבור
המניות המוצעות תוצענה למשקיעים מוסדיים (בכפוף לאמור להלן) (כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת
ניירות ערך לציבור ,התשס"ז( )2007-להלן" :המשקיעים המוסדיים" ו"-תקנות ההצעה" ,בהתאמה) ,בדרך של הצעה
לא אחידה ,בהתאם לתקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה ,ב  250,000 -יחידות )"היחידות") ,במחיר אחיד ליחידה ,כשהרכב
כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:
 20מניות רגילות במחיר של  52.5ש"ח למניה

 1,050ש"ח

סה"כ המחיר ליחידה

 1,050ש"ח

החברה תהיה רשאית להציע עד  30%מן המניות המוצעות למי שאינו משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע
מוסדי תיעשה בהצעה אחידה ,באותו מחיר ליחידת מניה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום,
והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי ,תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי
שאינו משקיע מוסדי ,כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד .לפרטים נוספים ראה סעיף  2.5בפרק  2לתשקיף.
לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף (16א )2()1לחוק ניירות ערך,
התשכ"ח 1968-ולתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז"( 2007-ההודעה המשלימה"(.
במסגרת ההודעה המשלימה ,יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ככל
שיהיו ,בכמות ובתנאי המניות המוצעות וכן המועד והתקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה .בנוסף החברה תפרט
במסגרת ההודעה המשלימה ,את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף .ככל שיתקיים מכרז לציבור ,החברה
תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה ,את מועד פתיחת רשימת החתימות במכרז לציבור ואת מועד סגירת רשימת
החתימות במכרז לציבור .לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו סעיף  2.11בפרק  2לתשקיף.
הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה ( .)IPOלאחר השלמת ההנפקה של המניות המוצעות
ורישומן למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") ,תהפוך החברה לחברה ציבורית ,כמשמעות המונח
בחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999 -חוק החברות") .היה ותבוטל ההנפקה מסיבה כלשהי ,המניות המוצעות והמניות אשר
אמורות להיות מוקצות לדלתא גליל מכח הסכם הפיצול ,לא יוקצו ולא יירשמו למסחר.
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לאחר פרסום לציבור של טיוטת תשקיף זה ,בכוונת החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת מניות החברה
ממספר משקיעים מוסדיים ,בהתאם לתנאי ההצעה על פי תשקיף זה .קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהן
תיענינה ,ככל שתיענינה ,לפני פרסום ההודעה המשלימה ,יפורט במסגרת ההודעה המשלימה.
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה תובטח במלואה או בחלקה בהתחייבות חיתומית ,הכל בהתאם לתקנה (11א)()1
לתקנות ההצעה .עם פרסום ההודעה המשלימה ,בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם קונסורציום חתמים
בראשות לידר הנפקות ( )1993בע"מ ("החתם המתמחר") ,להעמדת חיתום להנפקה בתנאים שיסוכמו בין הצדדים.
בהתאם לכך ,וכפוף להתקשרות בהסכם החיתום ,החתמים יחתמו על ההודעה המשלימה ויראו בחתימתם כאמור
כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה המשלימה .יודגש ,כי החברה אינה מחויבת
להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים וההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף כפוף לחתימת הסכם חיתום (ככל שיחתם).
במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכנו עמלות חיתום ,הפצה וריכוז .לפרטים נוספים אודות הסכם החיתום
ראו סעיף  2.12בפרק  2לתשקיף זה.
לפרטים נוספים אודות אופן הצעת המניות המוצעות ראה פרק  2לתשקיף.
מאז מועד הקמתה של החברה ( 7בספטמבר  )2020ועד למועד פרסום התשקיף ,לחברה לא הייתה כל פעילות .ביום 30
בספטמבר  2020התקשרה החברה עם דלתא גליל (המחזיקה נכון למועד פרסום התשקיף במלוא הונה המונפק והנפרע
של החברה) ,בהסכם פיצול והעברת פעילות ("הסכם הפיצול") ,אשר בהתקיים התנאים המתלים המנויים בו ,ובכללם,
הודעה של החברה לדלתא גליל על התקיימות התנאים להשלמת הנפקה ראשונה לציבור ( )IPOשל מניות החברה לרבות
דרישות הסף לרישום למסחר בבורסה של המניות המוצעות (כמפורט בסעיף  2.7לתשקיף) ,תעביר דלתא גליל את תחום
פעילות 'דלתא ישראל' (למעט פעילות פומה)  As Isלחברה כפי שתהא במועד ההשלמה (כהגדרתו בסעיף 6.1.2.23.1
לתשקיף) ,והכל כמתואר בסעיף  6.1.2לתשקיף .העברת הפעילות כאמור תבוצע כנגד הקצאת  19,999,900מניות של
החברה לדלתא גליל בערך נקוב כולל של  1,999,990ש"ח .נכון למועד התשקיף ,מלוא התנאים המתלים המנויים בהסכם
הפיצול להעברת הפעילות התקיימו ,למעט התנאי שעניינו הודעת החברה בדבר התקיימות התנאים להשלמת הנפקה
ראשונה לציבור ( )IPOכאמור.לאחר הקצאת מניות החברה לדלתא גליל כנגד העברת הפעילות המועברת ,ולפני הרישום
למסחר תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר השלמת הסכם הפיצול והעברת הפעילות המועברת לחברה ובדבר עמידתה
בדרישות הרישום כמפורט בסעיף  2.7בפרק  2לתשקיף זה.
יובהר ,כי רישום מניות החברה למסחר והקצאת המניות המוצעות לרבות העברת התמורה בגינן מרכז ההנפקה לחברה,
מותנית בפרסום הדיווח המיידי האמור לעיל ידי החברה .ככל שלא יפורסם הדיווח המיידי האמור עד  14ימי עסקים
ממועד קבלת הכספים על ידי רכז ההנפקה ,אזי תתבטל הנפקת המניות המוצעות ,הן לא תירשמנה למסחר בבורסה,
רכז ההנפקה ישיב את הכספים למזמינים ,המניות המוקצות לא תוקצינה למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי,
לפרטים ראו סעיף  6.1.2לפרק  6וסעיף  1.3.4לפרק  1לתשקיף.
מבלי לסייג את חוות דעתו בקשר עם הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-Outשל החברה ליום  31בדצמבר 2020
("הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-Outשל החברה") ,הפנה רואה החשבון המבקר את תשומת הלב לאומדנים
ולהנחות המפורטים בביאור  2לדוחות הכספיים עליהם מבוססים הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-Outשל החברה.
להערכת הנהלת החברה ,פעילות החברה בתחום פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים )לפרטים נוספים
ראו סעיף  6.28בפרק  6לתשקיף):
גורמי סיכון מקרו-כלכליים( :א) התייקרות בעלות רכישת מוצרים מוגמרים מיצרנים במזרח הרחוק והתייקרות מחירי
השינוע; (ב) תנודות בשערי מט"ח; (ג) שינוי במדד המחירים לצרכן; (ד) המצב הכלכלי בישראל; (ה) מצב בטחוני; (ו)
מצבי חירום בריאותיים; (ז) השבתת נמלי הים.
גורמי סיכון ענפיים( :א) תחרות; (ב) עונתיות; (ג) שינוי שיעורי המכס ומיסוי בישראל; (ד) תנאי העסקה; (ה) דמי
שכירות; (ו) סיכוני סייבר.
סיכונים ייחודיים לחברה :אי חידוש הסכמים עם נותני זיכיון.
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וכן
תשקיף מדף
מכוח תשקיף זה ,תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -מניות רגילות ,רשומות על שם,
בנות  0.1ש״ח ע.נ .כ״א של החברה ,אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,ככל
שיהיו ומעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת) ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים.
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות
הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה
וצורה( ,התשכ"ח ,1968-ביחס לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת.
בין החברה לבין דלתא גליל ובעל השליטה בדלתא גליל קיים הסכם תיחום פעילות ,אשר ייכנס לתוקפו בכפוף להשלמת
ההנפקה על פי תשקיף זה .לפרטים ראו סעיף  6.25.6לפרק  6לתשקיף.
עותק מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך ,שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :
תאריך התשקיף 26 :בפברואר 2021
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פרק  : 1מבוא
 .1.1כללי
דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה") התאגדה ונרשמה בישראל ביום  7בספטמבר  2020כחברה
פרטית בעירבון מוגבל.
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות של החברה לציבור.

 .1.2היתרים ואישורים
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך
על פי תשקיף להשלמה זה ("התשקיף" או "תשקיף להשלמה") ,להנפקתם ולפרסום תשקיף זה.

עותק מתשקיף זה והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון
שלאחר תאריך התשקיף.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור
מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"( נתנה את אישורה העקרוני לפיו ,תנאי המניות
הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה ערב ההנפקה ("המניות הקיימות") ,המניות שיונפקו
לדלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא גליל") בסמוך לפני הרישום למסחר כנגד העברת הפעילות
המועברת לחברה ,כמפורט בסעיף  1.3.4להלן ("מניות דלתא גליל") והמניות המוצעות על פי תשקיף
להשלמה זה ("המניות המוצעות" וביחד עם המניות הקיימות ומניות דלתא גליל " -המניות") ,עומדים
בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשלמה ,אישור לפרטים המובאים בתשקיף
להשלמה ,למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של
ניירות הערך המוצעים בתשקיף להשלמה או על המחיר בו הם יוצעו בהודעה המשלימה.

מתן אישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך
המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמה זה והרישום למסחר של ניירות הערך כאמור יהיה בהתאם
להנחיות הבורסה ובכפוף לתנאי הסף כהגדרתם להלן ,וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר על
פי הודעה משלימה שתפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך
(הודעה משלימה וטיוטת תשקיף) ,התשס"ז"( 2007-תקנות הודעה משלימה" ו " -הודעה משלימה",
לפי העניין).
אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמה זה ,יתקבל
טרם פרסומה של הודעה משלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף להשלמה זה.

רישום המניות למסחר מותנה בקיום "פיזור מזערי" של החזקות הציבור במניות בהתאם להנחיות
הבורסה ,בשווי ושיעור החזקות הציבור ושווי מניות חברה הנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה
ובכך שההון העצמי של החברה לאחר הרישום בבורסה לא יפחת מהנדרש (ככל שנדרש) על פי תקנון
הבורסה ,בהתאם לסוגה של החברה ,כמפורט בסעיף  2.7לתשקיף ,וכן בפרסום דיווח מידי ,כאמור
בסעיף  1.3.4להלן ,כי הסכם הפיצול הושלם והפעילות המועברת הועברה לחברה ("תנאי הסף").
לאחר פרסומו של תשקיף להשלמה זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה כמפורט בסעיף  2.11לתשקיף.
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אין באישור הבורסה לתשקיף להשלמה זה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות
הערך שיוצעו לציבור על פי ההודעה המשלימה .על אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך
שיוצעו על פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף
בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו לציבור על פי ההודעה המשלימה.

בנוסף ,תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף ,כהגדרתו בסעיף 23א(א) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
("חוק ניירות ערך") והצעת ניירות ערך מכוחו תיעשה על-פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים
המיוחדים לאותה הצעה.
החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות ,רשומות על שם,
בנות  0.1ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה ,אגרות חוב (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של
אגרות חוב של החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת) ,אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות
בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיהיו ומעת
לעת) ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים( ,בסעיף זה" :ניירות הערך"),
שיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ,ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף
של ניירות ערך) ,התשס"ו"( 2005-דוח הצעת מדף") ושיפורסם מכוח תשקיף זה ("האישור העקרוני
לתשקיף המדף").
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 שיוצעו על פי
תשקיף המדף.

מתן האישור העקרוני לתשקיף המדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך ,ורישומם למסחר יהיה
כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על-פי דוח הצעת המדף.

אין לראות במתן האישור העקרוני לתשקיף המדף כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום
ניירות הערך למסחר על פי דוח הצעת המדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח
הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הבקשה לרישום
על פי דוח הצעת המדף.

כמו כן ,אין לראות באישור העקרוני לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה או
למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב ניירות הערך המוצעים
בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו ,אם יוצעו ,בדוח הצעת המדף.

 .1.3הון ,קרנות ויתרת הרווח
 .1.3.1הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף
סוג המניות
מניות רגילות בנות 0.1
ש"ח ע.נ .כ"א
)"המניות")

מניות בהון הרשום
50,000,000
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מניות בהון המונפק
והנפרע
100

 .1.3.2ההון של החברה ליום  7בספטמבר ( 2020יום ההקמה) (באלפי ש"ח)
-

נכסים
התחייבויות
הון
סה"כ התחייבויות והון

 .1.3.3ההון של החברה ליום  31בדצמבר ( 2020פרופורמה) (באלפי ש"ח)
523,142
466,675
56,467
523,142

נכסים
התחייבויות
הון
סה"כ התחייבויות והון

 .1.3.4הרישום למסחר של המניות מותנה ,בין היתר ,בכך שההון העצמי של החברה לאחר הרישום
למסחר בבורסה לא יפחת מהנדרש על פי תקנון הבורסה בהתאם לסוגה של החברה .נכון ליום
 7בספטמבר ( 2020יום ההקמה) ,עמד הונה העצמי של החברה על  10ש"ח ,ולאחר השלמת
ההנפקה ,צפוי הונה העצמי של החברה לעמוד על לפחות  35מיליון ש"ח.
לאחר פרסום תוצאות ההנפקה כאמור בסעיף  2.11להלן ובכפוף להשלמתה ,כך שכתוצאה
מההשלמה תעמוד החברה בתנאי הסף (כהגדרת מונח זה בסעיף  1.2לעיל) ,ולפני הקצאת
המניות המוצעות לציבור ורישום מניות החברה למסחר בבורסה ,תקצה החברה לדלתא גליל
את מניות דלתא גליל ,קרי  19,999,900מניות של החברה – כנגד העברת הפעילות המועברת
כהגדרתה בהסכם הפיצול כמפורט בסעיף  6.1.2לפרק  6לתשקיף.
לאחר הקצאת מניות דלתא גליל ולפני הרישום למסחר תפרסם החברה דיווח מידי בדבר
השלמת הסכם הפיצול והעברת הפעילות המועברת לחברה ובדבר עמידתה בדרישות הרישום
כמפורט בסעיף . 2.7

יובהר ,כי רישום מניות החברה למסחר והקצאת המניות המוצעות לציבור (לרבות העברת
התמורה בגינן מרכז ההנפקה לחברה) ,מותנית בפרסום דיווח מידי כאמור לעיל על ידי החברה.
ככל שלא יפורסם הדיווח המיידי האמור עד  14ימי עסקים ממועד קבלת הכספים על ידי רכז
ההנפקה ,אזי תתבטל הנפקת המניות המוצעות ,הן לא תירשמנה למסחר בבורסה ,רכז ההנפקה
ישיב את הכספים למזמינים ,המניות המוקצות לא תוקצינה למזמינים והחברה תודיע על כך
בדיווח מידי.
 .1.3.5הקצאת המניות לציבור על פי תשקיף זה תיעשה לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר פרסום
הדיווח המיידי האמור בסעיף  1.3.4לעיל ובסמוך לאחר הקצאת מניות דלתא גליל.

א3-

פרק  :2פרטי הצעת ניירות הערך
הצעת מניות החברה לציבור כמתואר בתשקיף זה ,תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי הודעה
משלימה ("ההודעה המשלימה") :לאחר פרסום תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה
כהוראת סעיף 1(16א)( )2לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה ,שבה יושלמו פרטים
חסרים בתשקיף ובמידת הצורך יעודכנו פרטים בתשקיף ,שניתנים לעדכון .ההודעה המשלימה
תפורסם לפני מועד עריכת המכרז הציבורי (ככל שייערך) וזאת לא יאוחר מיום  11באפריל
 .2021אם ההודעה המשלימה תפורסם ,או שהמכרז הציבורי ייערך ,במועדים מאוחרים מן
המועד הנ"ל ,תידרש החברה להגיש לרשות לניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף ,וזאת
טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה.
ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות
ההצעה) ,תוצענה בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה וככזו
תובטח ההצעה בחלקה ( )25%בחיתום .בשל כך ובהתאם להוראת התקנה הנ"ל ,ההצעה על
פי תשקיף זה צפויה להיות מובטחת ,במלואה או בחלקה ,בחיתום על ידי לידר הנפקות ()1993
בע"מ ("החתם המתמחר").
פרטים בדבר דמי העמילות בשל חיתום ניירות הערך ,הפצתם והוצאות נוספות הכרוכות
במכירתם במסגרת תשקיף זה ,וכן פרטים בדבר התחייבויות שקיבלה החברה מאת משקיעים
מוסדיים ,יכללו בהודעה המשלימה .ההודעה המשלימה אף תכלול תיאור של שינויים (ככל
שיהיו) בכמות ובמחיר ניירות הערך המוצעים .לפרטים נוספים ראו סעיף  2.12בפרק זה להלן.
ההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות ,בין היתר ,על הוראות תקנון הבורסה וחוקי העזר של
מסלקת הבורסה (יחד" ,הוראות הבורסה") ,כנוסחן במועד פרסום התשקיף .על אף האמור,
אם יחולו שינויים בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה ,הרי שעל הצעת ניירות הערך
על פי ההודעה המשלימה ,יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה (ולא
במועד פרסום תשקיף זה) .בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה לעומת
הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה.
החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך (חלקה או כולה) בכל עת לפני קבלת כספי
ההנפקה מאת המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך .במקרה כאמור ייראו
את כל הזמנות שניתנו לחברה – כבטלות.
2.1

ניירות הערך המוצעים לציבור
בהצעה לציבור ,שתתבצע על פי ההודעה המשלימה ,יוצעו לציבור ,בדרך של הנפקה
 5,000,000מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה
(מניות אלה תכונינה בפרק זה" ,ניירות הערך המוצעים") .לפרטים אודות הזכויות
הנלוות לניירות הערך המוצעים ,ראו פרק  4לתשקיף.

ב1-

2.2

מחיר ניירות הערך המוצעים
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה נעשית בדרך של הצעה לא אחידה ,בהתאם
לתקנה (11א)( )1לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,תשס"ז2007-
("תקנות ההצעה") ,וכמפורט להלן.
ניירות הערך המוצעים יוצעו לניצעים שהינם משקיעים מוסדיים (כהגדרת המונח
בתקנות ההצעה) ב 250,000 -יחידות ("היחידות") ,בהצעה לא אחידה ובמחיר אחיד
ליחידה ,כשהרכב כל יחידה ומחירה של כל יחידה ,הינם אלה:
הרכב היחידה

מחיר

 20מניות רגילות במחיר של  52.5ש"ח למניה

 1,050ש"ח

סה"כ המחיר ליחידה

 1,050ש"ח (*)

(*) כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר ליחידה הנ"ל ללא כל הנחה או הטבה ,אך
בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה.
2.3

תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור
ניירות הערך המוצעים (כהגדרתם מעלה) ומניות דלתא גליל יהיו שווי זכויות למניות
הרגילות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף .ניירות הערך המוצעים ומניות
דלתא גליל והמניות הקיימות בהון החברה יירשמו כולם על שם מזרחי טפחות חברה
לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים") ויזכו את בעליהם בזכויות שוות לקבלת
דיבידנדים ,מניות הטבה ,ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי
החברה לאחר תאריך התשקיף .הזכויות הנלוות לניירות הערך ולמניות דלתא גליל
המוצעים מתוארות בפרק  4לתשקיף.

2.4

תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה
השלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום מניות דלתא גליל וניירות הערך המוצעים
למסחר בבורסה והעברת תמורת ההנפקה מרכז ההנפקה (כהגדרתו להלן) לחברה
מותנים בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות
שיצוין בהודעה המשלימה (ככל שיצוין בה מספר מזערי) וכן בהתקיימות דרישות
הבורסה לצורך רישום למסחר ,כמפורט בסעיף  2.7להלן.

2.5

אופן ההצעה לציבור  -הצעה לא אחידה
2.5.1

כללי
ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור על דרך הצעה לא אחידה באופן המפורט
בתקנה (11א)( )1לתקנות ההצעה .לפיכך ,על פי דרישות התקנה הנ"ל ההצעה
על פי תשקיף זה תובטח בחלקה (לפחות רבע ( )25%מכמות ניירות הערך
המוצעים ,דהיינו  62,500 -יחידות) בחיתום .הניצעים בהצעה לא אחידה זו
יהיו משקיעים מוסדיים (כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה) ,אך החברה
תהא רשאית למכור עד  30%מן ההנפקה לניצעים שאינם משקיעים
מוסדיים ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה,
באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים שהינם משקיעים מוסדיים

ב2-

(בהצעה לא אחידה) ובאותו יום ,והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו
משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של
מי שאינו משקיע מוסדי; כל משקיע שאינו משקיע מוסדי ,יהיה רשאי להגיש
הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל -
יימנו אותם  30%מתוך כלל ההנפקה.
2.5.2

התקופה להגשת בקשות
התקופה להגשת בקשות בהצעה לא אחידה זו שנעשית על פי תשקיף זה
תפורט בהודעה המשלימה.

2.5.3

התחייבות רכישה והתחייבות מוקדמת
התחייבות רכישה ממשקיעים מוסדיים והתחייבות לחיתום –לאחר פרסום
לציבור של טיוטת תשקיף זה ,בכוונת החברה לפעול לקבלת התחייבות בלתי
חוזרת לרכישת ניירות הערך המוצעים ,כולם או חלקם ,ממספר משקיעים
מוסדיים ,בהתאם לתנאי ההצעה על פי תשקיף זה ("התחייבויות
המוסדיים") .דבר קיומם של משקיעים מוסדיים שהצעותיהן תיענינה ,ככל
שתיענינה ,לפני פרסום ההודעה המשלימה ,יפורט במסגרת ההודעה
המשלימה.
כמו כן ,בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם קונסורציום חתמים
בראשות החתם המתמחר (כהגדרתו מעלה) להעמדת חיתום להנפקה
בתנאים שסוכמו בין הצדדים; בהתאם לכך ,וכפוף להתקשרות בהסכם
החיתום ,יחתמו החתמים על ההודעה המשלימה ויראו בחתימתם כאמור
כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה
המשלימה .יובהר ,כי נכון למועד חתימת התשקיף  -ההתחייבות החיתומית
טרם נכנסה לתוקף ,החברה אינה מחויבת להתקשר בהסכם חיתום עם
החתמים וההתחייבות החיתומית תיכנס לתוקף רק עם חתימת הסכם
חיתום (ככל שייחתם).
מודגש כי אם החתמים יידרשו לממש את ההתחייבות החיתומית על פי
הסכם החיתום (ככל שייחתם) ,באופן כזה שלאחר רכישת ניירות הערך
כתוצאה ממימוש כאמור יהפוך מי מהם לבעל ענין בחברה ,ובשל כך החברה
לא תעמוד בדרישות הוראות הבורסה (כהגדרתן לעיל) ביחס לשווי ושיעור
אחזקות ציבור מינימאליים הנדרשים מחברה חדשה מסוגה של החברה,
לצורך רישום מניותיה למסחר בבורסה  -תתבטל ההנפקה וניירות הערך של
החברה לא יירשמו למסחר.
התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים – לאחר פרסום לציבור של טיוטת
תשקיף זה ועובר למועד ההודעה המשלימה יפנו החברה והחתמים
(כהגדרתם בסעיף  2.12להלן) למשקיעים מוסדיים במטרה לקבל מהם
הזמנות לרכישת היחידות המוצעות על פי תשקיף זה.
כל הזמנות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתמים
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ולחברה על גבי טפסי הזמנה בנוסח שיישלח אליהם על ידי החתמים
ותנקובנה במחיר ליחידה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה .ניתן יהיה
להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק
כלשהו של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות
השלמות הנקוב בה בלבד ,וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא
נכלל בה מלכתחילה .לפיכך ,בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחת מיחידה
אחת ,לא תתקבל .בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור
תהיינה בלתי חוזרות .כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד
המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או
חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה ,לידר הנפקות ( )1993בע"מ
("רכז ההנפקה") את המחיר המלא ,על פי תנאי התשקיף וההודעה
המשלימה ,של ניירות הערך המוצעים שיוקצו לו לבקשתו עקב היענות על פי
תנאי התשקיף וההודעה המשלימה.
2.5.4

2.5.5

הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים
2.5.4.1

לאחר תום התקופה להגשת הזמנות ,היחידות המוצעות
תוקצינה למזמינים בהצעה לא אחידה או חלקם ,לפי שיקול דעת
החתם המתמחר ,בהסכמה עם החברה.

2.5.4.2

במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים
המוסדיים המנויים בקבוצתו של חתם להצעה (בין שנמכרו לו
על ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על ידי חתם או
מפיץ אחר) או בקבוצת מפיץ להצעה ,או שהשקעותיהם מנוהלות
על ידי קבוצתו – על  5%מכמות היחידות שנמכרה בהצעה .היה
שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים
המוסדיים בקבוצת החתם או המפיץ כאמור גבוה מ10 -
מיליארד ש"ח ,לא תעלה הכמות שתוקצה להם על  10%מכמות
היחידות המוצעות" .קבוצת חתם" או "קבוצת מפיץ" ,לפי
העניין ,משמעה כהגדרת המונח בתקנות ההצעה.

2.5.4.3

כל היחידות תימכרנה לניצעים במחיר אחיד ליחידה שהינו
המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה ("המחיר האחיד")
ללא כל הנחה או הטבה ,למעט עמלות הפצה למפיצים כפי
שמפורטות בפרק זה וכפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה.

הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לציבור
כאמור מעלה ,החברה תהא רשאית למכור עד  30%מן ההנפקה למי שאינו
משקיע מוסדי ,ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה
אחידה כאשר כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד ,במחיר האחיד
(כהגדרתו מעלה) ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה
המשלימה .הכמות שתוקצה לכל משקיע ,תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו
מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל .בחלק המכירה הנעשה בדרך
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של הצעה אחידה ,סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה
על השיעורים הקבועים להלן )1( :כאשר שווי ניירות הערך המוצעים
למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ 100 -מיליון ש"ח  15% -מהכמות
המוצעות; ( )2כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם
מוסדיים עולה על  100מיליון ש"ח  25% -מהכמות המוצעת .אם בהקצאת
ניירות הערך על פי ההיענות במכרז לציבור כאמור לעיל ,ייווצרו שברי
יחידות הם יעוגלו ,ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של
יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר
ליחידה שנקבע.
2.6

מכתבי הקצאה ותעודות
התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה ,תקצה החברה למזמינים
שהצעתם נענתה את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ,על
ידי משלוח תעודות בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים שעל החברה ,וזיכוי
חבר הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון
המיוחד (כפי שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה) ,על ידי רכז ההנפקה לחברה,
ובלבד שההקצאה לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה ,כי התקיימו דרישות הבורסה
במלואן ,כאמור בסעיף  2.7להלן.
יצוין ,כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים טרם
הועברה לחברה מלוא תמורת ההנפקה ,תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח
על שינויים הון המונפק ,בו יצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה .עם קבלת תמורת
ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה ,תפרסם החברה
דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה במלואה .יובהר ,כי כל
עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים ,לא ניתן לרשמם
למסחר בבורסה .החברה רואה את קבלת מלוא תמורת ההנפקה בידי רכז ההנפקה
כקבלת מלוא תמורה ההנפקה בידה.
בהתאם להוראות הבורסה כל המניות הקיימות בהונה המונפק של החברה ,המניות
אשר תוקצינה לדלתא גליל כנגד העברת הפעילות המועברת ,וכן ניירות הערך
המוצעים לציבור על פי תשקיף זה תירשמנה על שם החברה לרישומים במרשם בעלי
המניות.

2.7

רישום למסחר בבורסה
2.7.1

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף ,המאשר ,כי ניירות הערך
המוצעים לציבור על פי תשקיף זה והמניות הקיימות בהון החברה במועד
התשקיף והמניות שתוקצינה לדלתא גליל ,עומדים בתנאי הוראות תקנון
והנחיות הבורסה.

2.7.2

טרם פרסום ההודעה המשלימה החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה
למסחר את ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה ,את המניות
הקיימות בהונה המונפק של החברה ערב פרסום התשקיף ,ואת המניות אשר
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תוקצינה לדלתא גליל כנגד העברת הפעילות המועברת .תוך שני ימי עסקים
לאחר פרסום הדיווח המיידי האמור בסעיף  1.3.4לעיל ובסמוך לאחר
הקצאת מניות דלתא גליל תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר
על פי אישור הבורסה כאמור ,את ניירות הערך האמורים.
2.7.3

על פי הנחיות הבורסה ,רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים
על פי תשקיף זה מותנה בכך ,ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה
לאחר הרישום למסחר ,לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה
מסוגה של החברה וכן בקיומו של פיזור מזערי של ניירות הערך ,כמפורט
להלן (״דרישות הבורסה לרישום למסחר") 1.בנוסף ,הקצאת המניות
המוצעות לציבור ורישום מניות החברה למסחר בבורסה מותנה בכך
שהחברה ,לאחר הקצאת מניות החברה לדלתא גליל כנגד העברת הפעילות
המועברת ,ולפני הרישום למסחר תודיע בדיווח מידי על )1( :תוצאות
ההנפקה ועל השלמת הסכם הפיצול והעברת הפעילות המועברת לחברה
כמפורט בסעיף  6.1.2לפרק  6לתשקיף; ( )2ההון המונפק והנפרע של החברה
לפני ההנפקה ואחרי ההנפקה; וכן ( )3אישור רואה החשבון של החברה בדבר
עמידתה בדרישת ההון העצמי הקבועות בתקנון הבורסה ,ככל שנדרש.
העברת הפעילות המועברת תיעשה  .As Isהדיווח המיידי כאמור אודות
השלמת הסכם הפיצול והעברת הפעילות יהוו חלק מתשקיף זה.
יובהר ,כי לעניין דיווח בגין קבלת מלוא התמורה ,החברה תראה בקבלת
תמורת ההנפקה על ידי רכז ההנפקה כאילו התקבלה אצלה.

1

2.7.4

רישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה מותנה
בעמידת החברה בתנאים לרישום למסחר של חברה חדשה על פי חלופה ג'1
כאמור בתקנון הבורסה ובהנחיות מכוחו ,שהינן כדלקמן :שווי החזקות
הציבור במניות החברה 2לא יפחת מ  80 -מיליון ש"ח ,שווי מניות החברה לא
יפחת מ 200-מיליון ש"ח ושיעור החזקות הציבור יעמוד על לפחות .10%

2.7.5

ככל ולא יפורסם הדיווח המיידי האמור בסעיף  2.7.2עד  14ימי עסקים
ממועד קבלת הכספים על ידי רכז ההנפקה ,אזי תתבטל הנפקת ניירות הערך
המוצעים ,הם לא ירשמו למסחר בבורסה ,רכז ההנפקה ישיב את הכספים
למזמינים ,ניירות הערך המוצעים לא יוקצו למזמינים והחברה תודיע על כך
בדיווח מידי.

הואיל והחברה התקשרה בהסכם עשיית שוק ,מספר המחזיקים המזערי יהיה  35מחזיקים לפחות ושווי

החזקתו של כל אחד מהמחזיקים יעמוד על לפחות  16אלש"ח .לעניין זה" ,מחזיק"  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו
עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל ,או מחזיק ביחד עם אחרים ,ששווי החזקותיהם
במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
 2לרבות שווי החזקות הציבור הנובע מההנפקה.
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2.7.6

הסכם עשיית שוק
ביום  21בפברואר  2021התקשרה החברה עם שירותי בורסה והשקעות
בישראל אי.בי.אי בע"מ ("עושה השוק") לפיו ישמש עושה השוק כעושה
שוק במניות החברה בהתאם להוראות הדין ,ובכלל זה ,על פי הוראות תקנון
הבורסה החלק השלישי ,פרק ט' וההנחיות על פיו לעניין עשיית שוק ("הסכם
עשיית השוק") .להלן עיקרי תנאי הסכם עשיית השוק:
ההסכם הינו לתקופה של שנה החל ממועד תחילת המסחר במניות
החברה ("תקופת ההסכם הראשונית") .לאחר תקופת ההסכם
הראשונית ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם בהודעה של  45יום
מראש .כמו כן ,כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם מיידית במקרה של
מניעה חוקית.
הסכם עשיית השוק יוארך מאליו מדי שנה לתקופה של שנה אחת נוספת.
הצדדים יהיו רשאים לסיים את ההסכם ,בהתראה מוקדמת של  72שעות
(או במועד קצר מכך ככל שיידרש) ,וזאת ככל שתחדל עושת השוק לשמש
כעושה שוק על פי קביעת ו/או דרישת ו/או הודעת הבורסה ו/או כל רשות
מוסמכת ו/או בהתאם לכל דין ו/או שלא תחזיק עוד באישור בתוקף.
בגין שירותי עשיית השוק ,תשלם החברה לעושה השוק תשלום חודשי
בסכום קבוע שאינו מהותי לחברה.
ביום  21בפברואר  2020קיבל עושה השוק את אישור הבורסה לפעילותו
כעושה שוק במניות החברה.
על פי הנחיות הבורסה ,במקרה בו חדל עושה השוק מלשמש כעושה שוק
או ביטל מנכ"ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה
שוק ,בטרם חלפה שנה ממועד רישומן של מניות החברה למסחר ,תמנה
החברה עושה שוק אחר תוך  14ימים מהמועד בו חדל עושה השוק מלשמש
כעושה שוק או מהמועד בו ביטל מנכ"ל הבורסה את האישור שניתן לעושה
השוק לפעול כעושה שוק ,לפי העניין .בנוסף ,עושה השוק יפעל במניות
החברה ,החל מיום המסחר הראשון של מניות החברה ולמשך תקופה של
שנה לפחות בהתאם לכללים הקבועים על פי החלק השלישי לתקנון
הבורסה.

2.7.7

לא התקיימו כל דרישות הבורסה ,תבוטל ההצעה ,ניירות הערך המוצעים
לא ימכרו ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים.
התבטלה ההצעה כאמור לעיל ,תדווח החברה על כך בדוח מידי לרשות
ולבורסה (בהתאם למועדים הקבועים בדין) ,ותפרסם הודעה בנדון ביום
העסקים הראשון בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל,
היוצאים לאור בשפה העברית.
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2.8

הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף
החברה וחברי הדירקטוריון מתחייבים ,בחתימתם על התשקיף (והחתם המתמחר,
אם וככל שיהיה ,על פי ההודעה המשלימה ,יתחייב בחתימתו על ההודעה המשלימה),
כדלקמן:

2.9

2.8.1

להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף או שלא ייכתבו בהודעה
המשלימה ,בקשר עם הצעת ניירות ערך ,הפצתם ופיזורם בציבור,
ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך על פי ההודעה
המשלימה ,למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה
המשלימה.

2.8.2

להימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים
בניגוד לאמור בפסקה דלעיל.

2.8.3

לא לקבל הזמנות לניירות ערך על פי הצעה לציבור זו מאת מפיץ שלא
התחייב בכתב לנוהג בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

הימנעות מדילול הון
בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות ערך המוצעים
על פי תשקיף זה ,לא תעשה החברה כל פעולה ,להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף
ועל פי ההודעה המשלימה ,אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות ניירות
ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט.1969-

2.10

מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,על המשקיע לשקול את השלכות
המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים.
ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים בו ,אינן מתיימרות
להוות פרשנות מוסמכת או מלאה ואף לא תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות
לניירות הערך הכלולים בתשקיף ,והן אינן באות במקום ייעוץ משפטי ,מיסויי
ומקצועי בנדון ,שאותו יש לקבל בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע.
הוראות הדין המתוארות להלן הינן למועד התשקיף ועל כן עשויות להשתנות עד
למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה .המונח "פקודה"
בסעיף זה להלן מתייחס אל פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א.1961-
ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' ,)147
התשס"ה"( 2005-תיקון  )"147אשר פורסם ברשומות ביום  10באוגוסט ( 2005ונכנס
לתוקף ביום  1בינואר  ,)2006וביום  29בדצמבר  2008אישרה הכנסת את החוק
לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  169והוראת שעה) ,התשס"ט"( 2008-תיקון ,)"169
אשר פורסם ברשומות ביום  31בדצמבר ( 2008ונכנס לתוקף ביום  1בינואר )2009
(תיקון  147ותיקון  ,169יחד להלן" :התיקון") .התיקון שינה באופן ניכר את הוראות
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א"( 1961-הפקודה") ,הנוגעת למיסוי ניירות
ערך הנסחרים בבורסה .כמו כן ,במועד פרסום התשקיף ,טרם התפרסמו כל התקנות
החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון .בנוסף ,במועד פרסום התשקיף לא
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קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה
המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.
ביום  6בדצמבר  2011פורסם החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב2011-
אשר נכנס לתוקף מיום  1בינואר  ,2012לפיו בוטל מתווי הפחתות המס לחברות
ויחידים ,ואף נקבע ,בין היתר ,העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין
רווחי הון ,ריבית ודיבידנד מ 20%-ל ,25%-ול"בעל מניות מהותי" 3ביחס לרווח הון
ודיבידנד מ 25%-ל .30%-ביום  13באוגוסט  2012פורסם בכנסת החוק לצמצום
הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) התשע"ב  ,2012-אשר נכנס לתוקף ביום 1
בינואר  ,2013אשר כלל את תיקון  195לפקודה ("תיקון  ,)"195במסגרת תיקון ,195
נוסף סעיף 121ב אשר קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  2021עלתה על
 647,640שקלים חדשים (הסכום מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד) ,יהיה חייב
במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של  3%נוספים
על האמור לעיל ("מס יסף") .הכנסה חייבת הינה הכנסה לאחר הניכויים הקיזוזים
והפטורים שהותרו על פי כל דין וכוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח
הון ושבח מקרקעין ,למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88לפקודה וסכום
אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין.
ביום  5באוגוסט  ,2013פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו ,)2014-התשע״ג( 2013-״חוק ההסדרים״) ,אשר
כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום המיסוי ,ובמסגרתו ,בין היתר ,נקבע
שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי שיוגדרו בתקנות מס הכנסה אשר
עתידות להתפרסם ,תחשב כמי שמכרה בפועל את הנכסים בגינם נרשמו רווחי
השערוך ורכשה אותם מחדש.
ביום  ,29.12.2016פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה
ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  ,)2017-2018התשע"ו ,2016-אשר
במסגרתו תוקן גם תיקון מס' "( 234תיקון  ,)"234בו נקבע ,בין היתר ,כי שיעור מס
החברות בשנים  2017ו 2018-ואילך יעמוד על  24%ו ,23%-בהתאמה .כמו כן פחתה
התקרה לעניין מס יסף (ל 640,000-ש"ח ,סכום זה מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית
מדד המחירים לצרכן ונכון לשנת  2021עומד על סך של  647,640ש"ח) ושיעורו הוגדל
ל( 3%-כאמור לעיל) ,וכן הופחתו שיעורי המס השולי החלים על יחידים.
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל .יצוין כי
ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם
בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים
כאמור ,יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל .כמו כן
יצוין ,כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או כ"בעלי מניות מהותיים"
כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.
 3יחיד המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) ,ב 10%-לפחות
באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) בחברה ,במועד מכירת נייר
הערך/קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו ("בעל מניות מהותי").
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כמו כן ,ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ,
מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו ,או הנהנים או הזכאים ל-
 25%או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם
להוראות סעיף 68א לפקודה.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס
המתוארים בתמצית להלן:
 2.10.1רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים
2.10.2.1

בהתאם לסעיף (91ב)( )1לפקודה ,ככלל ,רווח הון ריאלי ממכירת
ניירות ערך על ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס
השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור שלא
יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם
הכנסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי
יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה  -קרי ,המחזיק,
במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר 4,ב 10%-לפחות
באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה 5בחברה במועד
מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו
למכירה כאמור .בהתאם לסעיף (91ב)( )2לפקודה ,במכירת
ניירות ערך כאמור על ידי בעל מניות מהותי שיעור המס לגבי
רווח ההון הריאלי יהא בשיעור שלא יעלה על .30%

2.10.2.2

במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות ,יראו
כמחיר המקורי של מניות אלה (לצורך חישוב רווח ההון
ממכירתן) את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו
כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושם למניות.
כמו כן ,לצורכי מס יראו את יום הרכישה של המניות כאמור
כיום הרכישה של כתבי האופציה.

2.10.2.3

שיעורי המס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל
את רכיב ההצמדה הגלום ברווח .לעניין זה ,יצוין כי המונח מדד
מציין כי בהתאם להוראות סעיף  88לפקודה ,הינו מדד המחירים
לצרכן ,ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין,
רשאי לבקש שיראו את שער המטבע החוץ כמדד.

2.10.2.4

עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית
והפרשי הצמדה לפי סעיף 101א(א)( )9לפקודה ובהתאם
להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה ,יחיד שתבע ניכוי הוצאות
ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך ,יחויב רווח
ההון שהיה לו במכירת ניירות הערך בשיעור של  .30%שיעורי
המס המוגבלים לגבי יחידים בגין רווח הון ריאלי ממכירת נייר

 4כהגדרת "יחיד עם אחר" בסעיף  88לפקודה.
 5כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף  88לפקודה.

ב10-

ערך ,כאמור לעיל ,לא יחולו ,לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת
ניירות ערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" ,בהתאם
להוראות סעיף  )1(2לפקודה שאז ,יחויב היחיד במס שולי כקבוע
בסעיף  121לפקודה (בשנת  – 2021עד .)47%
2.10.2.5

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות
ערך בשיעור מס חברות הקבוע בסעיף (126א) לפקודה (בשנת
.)23% - 2021

2.10.2.6

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי
סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות
ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף.

2.10.2.7

על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול
שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה
בידיו הכנסה מ"-עסק" או "משלח יד" ,אלא אם כן נקבע
מפורשות אחרת .ככל ולא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד,
תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.

2.10.2.8

ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) ,כמשמעותו בפקודה,
פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה,
אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ,אם הרכישה לא
הייתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה 2לפקודה או סעיף
 70לחוק מיסוי מקרקעין .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני
אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה 6בו ,או
הנהנים ,או הזכאים ל 25% -או יותר מההכנסות או מהרווחים
של חבר בני האדם תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין כאמור לפי
סעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,ככלל ,אפשר
שיחולו הוראות פטור של אמנה למניעת מיסוי כפל (אם קיימת)
בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ,הכל בהתאם
להוראות האמנה ובכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים
מרשות המיסים.

2.10.2.9

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות
הערך המוצעים ,בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה,
מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן
נאמנות או בעסקה עתידית) ,תשס"ג"( 2002-תקנות ניכוי
מתמורה") ,על המשלם תמורה במכירת ניירות הערך ,למוכר,
לנכות מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי או מהתשלום,
לפי העניין ,כאשר המוכר הינו יחיד ,ובשיעור הקבוע במסגרת
הוראות סעיף (126א) לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר

 6כהגדרתם בסעיף 68א לפקודה.

ב11-

הינו חבר בני אדם .זאת ,כפוף לאישור פטור (או שיעור מופחת)
מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים וכפוף לקיזוז
הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע בתנאים מסוימים בהתאם
לתקנה  9לתקנות ניכוי מתמורה .כמו כן ,לתושב חוץ לא ינוכה
מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות
האמורות בסעיף זה .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל,
קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי
הדין וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם .יצוין,
כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט
לעיל מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף (91ד) לפקודה
וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה
כאמור.
הוראות תקנות ניכוי מתמורה לא יחולו על חייב שהוא תאגיד
בנקאי או חבר בורסה המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה
או תשלום אחר בשל רווח הון פטור ,אם הגיש תושב החוץ למוסד
הכספי בתוך  14ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים,
אם היה בישראל ,הוא או בא כוחו ,הצהרה בטופס  2402על
היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.
 2.10.2קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים
2.10.2.1

לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים ,יותר ככלל,
קיזוז הפסד הון ,שאילו היה רווח הון היה חייב במס בידי מקבלו
(יחיד או חבר בני אדם) ,שהיה בשנת המס ממכירת נייר ערך כנגד
רווחי הון ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא,
בישראל או מחוצה לה (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר
יקוזז ביחס של  1ל )3.5 -והכל בהתאם להוראות סעיף 92
לפקודה.

2.10.2.2

ביום  31באוגוסט  2011פורסם ברשומות תיקון תקנות ניכוי
מתמורה ,אשר נכנס לתוקף ביום  1בינואר  .2012במסגרת
התיקון כאמור בתקנה  9לתקנות ניכוי מתמורה ,כי במסגרת
חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור על ידי המשלם ,בין
היתר ,ממכירת ניירות ערך נסחרים ("ניירות סחירים") יקזז
החייב את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו
בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר
ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור .פקיד
השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי ניכוי המס במקור
קיזוז הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב.

2.10.2.3

בהתאם להוראות סעיף (92א)( )4לפקודה ,הפסד הון שנוצר

ב12-

בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם
בגין אותו נייר ערך ו/או כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בשל
ניירות ערך אחרים באותה שנת מס (ובלבד ששיעור המס החל על
ריבית ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור
הקבוע במסגרת סעיף (126א) לפקודה בחברה (בשנת )23% ,2021
וסעיף 125ב( )1או 125ג(ב) לפקודה ביחיד (בשנת .))25% ,2021
קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי הון
או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור.
2.10.2.4

הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל בשנת המס ,כולו או מקצתו,
יקוזז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי בלבד כאמור
בסעיף (92ב) לפקודה בשנות המס הבאות ,לאחר השנה שבה נוצר
ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה
הפסד.

2.10.2.5

בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם
לשנת  2006קיימות מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז אשר
נקבעו בהוראות התחולה לסעיף  92לפקודה לפני התיקון.

2.10.2.6

בהתאם להוראות סעיף 94ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים
בסעיף ,למוכר מניה שהינו חברה או יחיד אשר הינו בעל מניות
מהותי בחברה במועד המכירה או במהלך  12החודשים שקדמו
לה יחול הסעיף כאמור הקובע כי על חלק מהרווחים הראויים
לחלוקה 7בהתאם חלקו היחסי ברווחים של המוכר יחול שיעור
מס דיבידנד ולא השיעור הקבוע בסעיף  91לפקודה.

2.10.2.7

בהתאם להראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מניה על ידי חבר
בני אדם ,יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה,
סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך  24החודשים שקדמו
למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד ,למעט דיבידנד ששולם עליו
מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור  15%או יותר אך
לא יותר מסכום ההפסד.

 2.10.3שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין החברה
ככלל ,דיבידנד שמקורו במניות החברה ,יהיה חייב ,בהתאם לסעיף 125ב()1
לפקודה ,במס בידי יחידים תושבי ישראל בשיעור של  ,25%למעט לגבי
יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד
כלשהו ב  -12החודשים שקדמו לו ,אשר שיעור המס לגביו יהיה ,בהתאם
לסעיף 125ב( )2לפקודה .30% ,בנוסף לשיעורי המס האמורים ,לפי הוראות
סעיף 121ב(א) לפקודה יחול מס יסף בשיעור של  3%על חלק הכנסתו

 7כהגדרתם בסעיף 94ב לפקודה.

ב13-

החייבת של יחיד העולה על סכום של  647,640ש"ח (בשנת  – 2021הסכום
מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית המדד) .סעיף ( 126ב) לפקודה קובע ,כי
בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני אדם (למעט חברה משפחתית) החייב
במס חברות ,לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורו
בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו במישרין או בעקיפין
מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות ואינו דיבידנד שמקורו במפעל
מאושר או מפעל מוטב .דיבידנד בידי תושב חוץ שאינו בעל מניות מהותי
יהיה חייב בשיעור של  ,25%דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ
שהינו בעל מניות מהותי ,במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב12-
החודשים שקדמו לו ,ימוסה בשיעור של  30%והכל כפוף לאמנות המס
עליהן חתומה מדינת ישראל.
דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי
המס החלים על היחיד שההכנסה אינה הכנסה מ"עסק" או "משלח יד"
בידיו אלא אם נקבע במפורש אחרת .ככל ולא נקבע להכנסה שיעור מס
מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם
לסעיף  )2(9לפקודה ,יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור ,ובלבד
שההכנסות כאמור אינן מהוות בידיהם הכנסה "מעסק" או מ"משלח יד"
ובכפוף לתנאים אשר בסעיף  )2(9לפקודה כאמור.
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים
מסוימים) ,התשס"ו ,2005-שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד
ליחיד ולתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) בגין מניות החברה ,לרבות
בחלוקה לבעל מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה ,במועד קבלת
הדיבידנד או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו לו ואשר מניותיו
רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים ,יהיה בשיעור  .25%לגבי יחיד או
תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן
מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד
כאמור בשיעור של  .30%מובהר כי שיעור ניכוי המס במקור לתושב החוץ
יהיה כפוף להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה עם מדינת תושבותו
וקבלת אישור מתאים מרשויות המס (אם קיימת אמנה למניעת כפל
מס(.לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרנות נאמנות
וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין וזאת לאחר המצאת
אישורים מתאימים על ידם .כמו כן ,ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס
מוגבל על פי דין ,ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם אם בעל המניות
הינו חבר בני אדם תושב ישראל .החל מיום  1בינואר 2013 ,ניכוי מס במקור
מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר
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בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים ,יהיה באמצעות מוסד
כספי.
יש לציין כי בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון ובפרק שני 1
לפקודה ,בשנים האחרונות ,טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות
לעיל ,ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת ,ייתכנו שינויים
נוספים מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות .מטבע הדברים ,לא ניתן לצפות
את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים.
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס
הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים .האמור לעיל אינו מתיימר להיות
פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס
הנוגעות למיסוי ניירות ערך ,ואינו בא במקום יעוץ מקצועי בנדון ,בהתאם לנתונים
המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מוצע כי רוכשי ניירות הערך המוצעים
יפנו לקבלת יעוץ מקצועי בהתאם לנתונים המיוחדים הנוגעים לכל רוכש נייר ערך.
2.11

ההודעה המשלימה
כאמור מעלה ,לאחר פרסום התשקיף תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף
(16א )2()1לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה .בהודעה המשלימה יושלמו
ויעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף זה ,לרבות ,אך לא רק ,שינויים ,ככל שיהיו
בכמות ותנאי ההצעה .בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות
הודעה משלימה ובכלל זאת ,הנתונים הבאים:
2.11.1

אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי
התשקיף.

2.11.2

מועד המכרז לציבור (ככל שיערך) ,המועד להגשת הבקשות לרכישות
היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז ההנפקה.

2.11.3

פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם ,ועמלות ריכוז,
חיתום והפצה.

2.11.4

שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף (ככל
שיהיו) בשיעור שלא יעלה על  20%מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף
 2.2לעיל ,בהתאמה ,ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר
לא תשונה ביותר מ 30% -מן המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות
שצוינו בתשקיף .הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה.
שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף זה לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישונה
אף אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ50% -
מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף  2.5לעיל ,לפי העניין ,ומכפלת המחיר
בכמות לא תשונה ביותר מ 50% -מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות
והמחיר שצוינו בתשקיף .הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה
המשלימה.

2.11.5

כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך ,כאמור
בסעיף  2.3לעיל ,לרבות הוצאות ,תמורת ניירות הערך וייעודה .בנוסף יינתן
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פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו ,לרבות שמות המשקיעים
המוסדיים כהגדרתם בתקנות ההצעה ,הכמות והמחיר להם התחייבו
והתקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבור.

2.12

2.11.6

פורסמה הודעה משלימה ,התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך
על פי התשקיף וההודעה המשלימה ,על ידי הציבור ,תסתיים לא לפני תום
שבע ( )7שעות ומתוכן חמש ( )5שעות מסחר לפחות ,ממועד פרסום ההודעה
המשלימה.

2.11.7

ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן
ובמקומות שבהם פורסם התשקיף .עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה
לחלק בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ
החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.

2.11.8

בהודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתם המתמחר
וכן אם כתוצאה ממימוש ההתחייבות החיתומית כאמור בסעיף 2.5.3
והפיכתו של מי מהחתמים לבעל עניין ,תבוטל ההנפקה או יופקדו אצל
נאמן כאמור בסעיף .2.5.3

ריכוז ,חיתום והפצה
2.12.1

בכפוף להוראות כל דין ,בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה ,תהיה
החברה רשאית להתקשר עם רכז הנפקה בהסכם לריכוז הנפקה ,לשלם
עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה ,והכל בהתאם לתנאים שיפורטו
בהודעה המשלימה.

2.12.2

בכפוף להוראות כל דין ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם החתם
המתמחר וחתמים אחרים (להלן יחד" :החתמים") ,לצורך הבטחת ההצעה
על פי תשקיף זה בחיתום ולשלם עמלות חיתום ותשלומים אחרים .עיקרי
הסכם החיתום ,לרבות שמות החתמים ,המתמחרים והאחרים ,שיעור
השתתפותם בהבטחת ההצעה ,העמלות השונות וקיומה של התחייבות
לשיפוי החתמים ,ככל שיהיו ,יפורטו בהודעה המשלימה .יובהר ,כי הצעת
ניירות ערך על פי תשקיף זה חייבת בחיתום לרכישתן של לפחות 25%
מהיחידות מתוך היחידות המוצעות על פי תשקיף זה .נכון למועד התשקיף,
אין כל וודאות ,כי הסכם חיתום כאמור ייחתם וניירות הערך של החברה
יובטחו בחיתום מלא או חלקי.

2.12.3

בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם החתמים אשר עיקריו יפורטו
במסגרת ההודעה המשלימה ,לרבות אך לא רק ,עמלת חיתום ,עמלת
הפצה ,עמלת ריכוז ועוד .הסכם החיתום יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה
המשלימה.

2.12.4

בכל מקרה בו תהיינה קיימות התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו
המפורטים בתשקיף זה יינתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה בדבר
זהותם ,עמלות ההפצה שהם אמורים לקבל ,עמידתם בתנאי כשירות ,וכן
פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה
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ו/או לבעלי העניין בה ,ככל שקיים .כמו כן ,בכפוף להוראות כל דין ,בגין
הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה ,תהיה החברה רשאית להתקשר עם
מפיצים ,לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ ,בשיעור ועל פי יתר
התנאים ,כפי שיפורטו בהודעה המשלימה.
2.13

נותני שירותים נוספים
במסגרת ההודעה המשלימה יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוספים (לפי
העניין) בגין ההנפקה ,תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל ,וכן גילוי
לגבי ניגודי עניינים פוטנציאלים ,אם וככל שיהיו.

2.14

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף
על פי תשקיף מדף זה ,יכול שיוצעו בעתיד לציבור מניות רגילות של החברה (מטעם
החברה או מציע אחר) ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (לרבות בדרך של הרחבת
סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,אגרות חוב
הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות
חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,כפי שתהיינה ,מעת לעת) ,כתבי אופציה
הניתנים למימוש למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב
ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים .הצעת ניירות
הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך,
באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,
לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם להוראות הבורסה ,כפי שתהיינה באותה העת.
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פרק  :3הון החברה והמחזיקים בו
הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף
מס' מניות בהון הרשום
מניות רגילות בנות  0.1ש"ח
ע.נ .כ"א ("המניות" או
"המניות הרגילות")

מס' מניות בהון המונפק
והנפרע (בדילול מלא)
100

50,000,000

השינויים שחלו בהון המניות של החברה ממועד הקמתה ועד למועד התשקיף
השינויים שחלו בהון הרשום של החברה
מאז יום  7בספטמבר  ,2020יום הקמת החברה (בסעיף זה" :יום ההקמה") ,לא חלו שינויים
בהון הרשום של החברה.
השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע של החברה
תאריך

מהות השינוי

מניות
רגילות

ההון המונפק
והנפרע ,בש"ח

 7בספטמבר
2020
ערב ההנפקה
לציבור

הקמת החברה

100

10

סה"כ יתרת
מניות
(מצטברת)
100

הקצאת מניות
לדלתא גליל(*)

19,999,900

1,999,990

20,000,000

20,000,000

2,000,000

20,000,000

סה"כ לערב ההנפקה לציבור

(*) בכפוף להתקיימות התנאים המתלים בהסכם הפיצול והעברת הפעילות ,תקצה החברה
 19,999,900מניות לדלתא גליל כנגד העברת הפעילות המועברת לחברה (בפרק זה " -הסכם
הפיצול") .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.1.2לפרק  6לתשקיף.
יובהר כי כל המניות שבהונה המונפק והנפרע של החברה ,כמפורט לעיל ,ירשמו על שם החברה
לרישומים ,כמפורט בתשקיף זה לעיל.
המחזיקים בניירות הערך של החברה
למיטב ידיעת החברה ומנהליה ,החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה (לרבות בדילול מלא),
בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ,לרבות השלמת הסכם הפיצול הינן כמפורט להלן:
שם
המחזיק

דלתא גליל
תעשיות
בע"מ
ציבור
ניצעים ע"פ
התשקיף
סה"כ
החזקות

לאחר הרישום למסחר

לפני הרישום למסחר

כמות מניות
רגילות

שיעור בהון
ובהצבעה
80%

שיעור בהון
ובהצבעה
(בדילול מלא)
80%

כמות
מניות
רגילות
100

שיעור בהון
ובהצבעה
100%

שיעור בהון
ובהצבעה
(בדילול מלא)
100%

)*(20,000,000

20%

----

----

----

5,000,000

20%

100%

100

100%

100%

25,000,000

100%

(*) כולל המניות אשר יוקצו לדלתא גליל במסגרת השלמת עסקת הפיצול ,במועד שיחול לאחר הצעת המניות
המוצעות לציבור וטרם רישומן למסחר.

ג1 -

הנתונים המובאים בטבלה לעיל הינם תחת הנחת היענות מלאה להצעה על פי תשקיף זה ,וכן תחת
ה הנחה כי המחזיקים במניות החברה עובר למועד התשקיף ,לא ירכשו יחידות בהנפקה על פי תשקיף
זה.
השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה ,מר אייזק דבח הינו בעל השליטה הסופי בחברה .מר דבח עתיד להחזיק בחברה
באמצעות דלתא גליל ,אשר תחזיק בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה 80% ,מהונה המונפק של
החברה ומזכויות ההצבעה בה .מר אייזק דבח הינו בעל השליטה בדלתא גליל ,אשר מחזיק ,נכון למועד
התשקיף ,במישרין ובעקיפין ,באמצעות הקרנות Isaac Dabah Children's Trust ,GMM Capital LLC

ו Isaac and Ivette Dabah Charitable Foundation -כ 48.88%-ממניות דלתא גליל.
לשלמות התמונה מובהר כי  ,Sterling Macroקרן בניהולו של מר דבח ,מחזיקה אף היא כ4.95%-
ממניות דלתא גליל.
השקעות בהון החברה
ביום  30בספטמבר  ,2020התקשרה דלתא גליל עם החברה בהסכם הפיצול (כהגדרתו בסעיף  6.1.2בפרק
 6לתשקיף זה) ,אשר במסגרתו ,בתמורה להעברת הפעילות המועברת (כהגדרתה בהסכם הפיצול),
ובכפוף להשלמת ההנפקה ולפני הרישום למסחר של מניות ,תקצה החברה לדלתא גליל 19,999,900
מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ע.נ .כ"א של החברה ,והכל לפי מחיר למניה של  2.8ש"ח 1.לפרטים נוספים,
ראו סעיף  6.1.2לפרק  6לתשקיף זה.
חסימת ניירות ערך
למעט המניות שתונפקנה במסגרת ההצעה על פי תשקיף זה ,יתרת המניות שתוחזקנה על ידי בעלי
העניין בחברה תהיינה חסומות בהתאם להנחיות הבורסה .לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה
המניות החסומות יופקדו בידי נאמן (לפרטים ראו סעיף  3.6.4להלן) במשך תקופת החסימה ,באופן
שהמניות החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החברה לרישומים תוחזקנה אצל חבר בורסה
בפיקדון המתנהל על שם הנאמן ,כאשר רק לנאמן תהא זכות חתימה בפיקדון.
להלן מפורטות הנחיות הבורסה בעניין חסימה של ניירות ערך ,כפי שהן נכון למועד התשקיף.
חסימת ניירות ערך מכח תקנון הבורסה
הגדרות לעניין סעיף  3.6זה:
"בעל ענין" –

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת
מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין.

"מניות שהוקצו לפני הרישום כל אחד מאלה:
למסחר" –
א .מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין ,בתקופה שתחילתה
שנים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר,
וסופה במועד הרישום למסחר.

 1הנתון הנ"ל מחושב על בסיס שווי נכסי החברה נטו ליום  31בדצמבר  ,2020אשר הסתכם בכ 56.5-מיליון ש"ח.
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ב .מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים,
בתקופה שתחילתה שנים-עשר חודשים לפני הגשת הבקשה
לרישום למסחר ,וסופה במועד הרישום למסחר.
ג .ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו ,בכל מועד שהוא לפני
הרישום למסחר ,ולא מומשו לפני הרישום למסחר.
למעט:
א .מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.
ב .מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שנים-עשר חודשים
לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר ,וסופה במועד הרישום
למסחר ,בגין מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.
"עסקה או פעולה" –

לרבות השאלה ,מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם
מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה ,העברת זכויות
הצבעה בשל מניות חסומות או הסכם אחר ,שנכרת בין בכתב ובין
בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם ,ושיש בו
התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי
השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.

"מניה" –

לרבות נייר ערך המיר.

חסימה
בהתאם להנחיות הבורסה ,יחולו הוראות הבאות על כל המחזיקים במניות החברה בתאריך
התשקיף:
על בעל ענין בחברה ,במועד הרישום למסחר ,למעט מי שנהיה בעל ענין במועד כאמור
בתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה ,יחולו תנאי
החסימה הבאים:
 3.6.2.1.1בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא יעשה
בעל העניין האמור כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד
הרישום למסחר (בסעיף זה" :המניות החסומות").
 3.6.2.1.2החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד תום
החודש השמונה עשר שלאחר מועד הרישום ,רשאי בעל ענין אשר מחזיק
במניות החסומות ,לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות ,בשיעור
שאינו עולה על  2.5%מכמות המניות החסומות מידי חודש .חישוב כמות
המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

 3.6.2.1.3בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד
מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.
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על מחזיק במניות בחברה ,שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במניות
שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף זה לפיו
נרשמת החברה לראשונה למסחר ,יחולו תנאי החסימה הבאים:
 3.6.2.2.1בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר ,לא יעשה
מחזיק במניות כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר
(בסעיף זה" :המניות החסומות").
 3.6.2.2.2החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ,ועד תום
החודש התשיעי שלאחר מועד הרישום ,רשאי מחזיק במניות החסומות
לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 12.5%
מכמות המניות החסומות ,מדי חודש .חישוב כמות המניות החסומות
לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.
 3.6.2.2.3בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר ,לא תהיה עוד מניעה
לביצוע עסקה או פעולה במניות החסומות.

האמור בסעיף  3.6זה לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין ,כהגדרתו בפרק
ה' להנחיות הבורסה.
ביצוע עסקאות או פעולות
למרות האמור בסעיף  3.6זה ,ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים ובתנאים
המפורטים להלן:
ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות.

חברה רשומה המחזיקה מניות חסומות בחברה רשומה אחרת ,רשאית להעביר את
המניות החסומות ,לבעלי מניותיה ,במסגרת הליך פיצול כאמור בסעיף .91ד לתקנון
הבורסה ,וזאת לשם מימוש הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות
בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) ,תשע"ז ,2017-וכן לצורך מימוש החלטת
ממשלה מס' ( 476אשר אומצה שוב על ידה בשינויים מסוימים ביום )22.5.2016
בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח
מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים .העברת
המניות כאמור כפופה לכך שהחברה המחזיקה במניות החסומות תודיע על היום
הקובע להעברת המניות לבעלי מניותיה וכן ,על מועד ההעברה ועל הכמות המועברת,
לפחות  30יום לפני היום הקובע אך לא יותר מ –  45יום לפני היום הקובע .החברה
רשאית לקבוע בהודעה טווח הנע בין כמות מזערית להעברה לבין כמות מרבית
להעברה ,ובלבד שהפער בין הכמות המזערית להעברה לבין הכמות המרבית להעברה
לא יהיה יותר מ –  5%מהכמות המזערית .הודעה על הכמות הסופית שתועבר בפועל,
תינתן לפחות  5ימי מסחר לפני היום הקובע.

החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות,
בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות החסומות יתחייב כי על המניות
שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה.
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על אף האמור לעיל ,ניתן להעביר מניות חסומות ,בעסקה מחוץ לבורסה ,החל ממועד
הרישום למסחר במקרים ובתנאים הבאים:
 3.6.3.3.1מחזיק שהחזיק במניות לפני הרישום לראשונה יוכל להעביר מניות
חסומות לצורך מימוש הוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום
הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) ,תשע"ז ,2017-או
לצורך מימוש החלטת ממשלה מס' ( 476אשר אומצה שוב על ידה
בשינויים מסוימים ביום  )22.5.2016בנושא "מתווה להגדלת כמות הגז
הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" ופיתוח מהיר של שדות הגז
הטבעי "לוויתן"" ,כריש" ו"תנין "ושדות גז טבעי נוספים" ,ובלבד שמקבל
המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו
במועד הרישום למסחר ,כאמור בסעיף  3.6זה.
 3.6.3.3.2ככל שמדובר במניות חסומות שקיבל בעל ענין במסגרת הסדר לשינוי
תנאים ,ניתן להעבירן ,לבעל ענין אחר שקיבל מניות חסומות במסגרת
הסדר ,ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול
תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר ,כאמור בסעיף  3.6זה.

מנכ"ל הבורסה ,או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת
לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון
הבורסה ובהנחיות על פיו.

משכון ,ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או
פעולה שנקבעה בהנחיות.
למרות האמור לעיל ,נאמן למחזיקי תעודות התחייבות רשאי לממש משכון כאמור
שניתן לטובת מחזיקי תעודות ההתחייבות ולקבל לידיו את המניות ,גם במהלך
תקופת המניעה ,בהתקיים כל התנאים הבאים:

 3.6.3.5.1תעודות ההתחייבות רשומות למסחר;
 3.6.3.5.2המשכון היה קיים במועד רישום מניות החברה למסחר;
 3.6.3.5.3הנאמן יעביר מניות למי שבעקבות קבלתן יהפוך לבעל עניין ,רק אם הנעבר
יתחייב כי על המניות שיקבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו לגביהם
במועד הרישום למסחר ,כאמור בפרק זה .תנאי החסימה לא יחולו על
מניות שיקבל נעבר מהנאמן כאמור אם לא הפך כתוצאה מקבלתן לבעל
עניין.

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות ,לתאגיד בבעלותו המלאה או
לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו ,בתנאי שמקבל המניות ,יתחייב כי על המניות
שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר ,כאמור בסעיף 3.6
זה.
ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים:
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 3.6.3.7.1במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות המוחזקות
על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי
המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות החסומות;
 3.6.3.7.2המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא
העסקה או הפעולה ,והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה
שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה ,כאמור בסעיף 3.6
זה ,למשך תקופת החסימה שנותרה.

נחסמו מניות כאמור בסעיפים  3.6.3.6ו –  3.6.3.7על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של
המחזיק במניות החסומות ,לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור ,עד תום תקופת
החסימה.
לעניין סעיף  3.6.3.8זה :
"מחזיק במניות חסומות" – בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לאו.

"מלוא הבעלות" או "בבעלותו המלאה" – בין במישרין ובין בעקיפין.
ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים שאושר על ידי
בית משפט ,לפי סעיף  350לחוק החברות ("הסדר לשינוי תנאים") ,מהנאמן להסדר
לשינוי תנאים ,לבעל עניין בחברה ,בעסקה מחוץ לבורסה ,ובלבד שמקבל המניות
מתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום
למסחר על הנאמן להסדר לשינוי תנאים.
ניתן להעביר מניות חסומות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים ,מהנאמן
להסדר לשינוי תנאים ,למי שאינו בעל ענין בחברה ,בעסקה מחוץ לבורסה.

בחברה שפוצלה מחברה רשומה ,ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות
חסומות למי שמבקש לממש ניירות ערך המירים של החברה הרשומה שביצעה פיצול
וזכאי למניות החסומות על פי התנאים שנקבעו בהליך הפיצול.
לעניין סעיף זה – "פיצול" – כהגדרתו בסעיף .91ד .לתקנון הבורסה.
ניתן להעביר מניות חסומות של חברה במיזוג ,ובלבד שהמניות שיקבלו המחזיקים
בהן בגינן ,במסגרת המיזוג ,יחסמו למשך תקופת החסימה שנותרה למניות החסומות
כאמור.
לעניין סעיף זה – "מיזוג" – כהגדרתו בסעיף .91ד .לתקנון הבורסה.
מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו ,רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות ,לשם
השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה ,כקבוע בתקנות ניירות ערך
(אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז ,2007-וזאת לתקופה של עד  6ימים לאחר
תאריך פרסום התשקיף.

הוראות סעיף  3.6זה לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
על מניות שיקבלו ,במסגרת פיצול או במסגרת מיזוג ,לפי העניין ,בעלי מניות של חברה
שביצעה פיצול ,או מיזוג כאמור ,ובלבד שהמניות של החברה שביצעה פיצול או מיזוג
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ושבגינן יתקבלו המניות ,לא היו חסומות בעת הפיצול או המיזוג כאמור .היו המניות
של החברה שביצעה פיצול או מיזוג כאמור חסומות בעת הפיצול או המיזוג ,יחולו
הוראות סעיף  3.6זה על המניות שיתקבלו במסגרת הפיצול או המיזוג בגין מניות
אלה ,עד תום תקופת החסימה של המניות של החברה שביצעה את הפיצול או המיזוג
כאמור .

לעניין סעיף זה – "פיצול" ו"מיזוג" – כהגדרתם בסעיף .91ד .לתקנון הבורסה.
על מניות בחברה חדשה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בארה"ב.
על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה
לראשונה למסחר ,ונרכשו לפני הרישום למסחר.
על מניות בחברה בהפרטה ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות ,המוחזקות
בידי משקיעים הכלולים בתוספת הראשונה לפי סעיף  15א(ב)( )1לחוק ניירות ערך או
משקיעים כאמור בסעיף 15א(ב)( )2לחוק ניירות ערך ,שאינם בעלי ענין בחברה.

על מניות שהתקבלו במסגרת הסדר לשינוי תנאים ,על ידי מי שאינו בעל ענין בחברה
במועד הרישום למסחר.

הוראות סעיף  3.6.2.2לעיל לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
על מניות שהוקצו למחזיקים חלף מניות מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום
למסחר (בסעיף זה" :מניות מסוג אחר") ,ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:
 3.6.3.19.1המניות מהסוג האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאינה פחותה
משנים-עשר חודשים לפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה.
 3.6.3.19.2המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה נוספת חלף
המניות הנרשמות למסחר ,כך שהמניות מהסוג האחר שהחזיק היוו את
מלוא התמורה חלף המניות הנרשמות למסחר כאמור.
 3.6.3.19.3הקצאת המניות שנרשמו למסחר חלף מניות הסוג בוצעה בתנאים שווים
לכל המחזיקים באותו סוג של מניות.
לעניין סעיף זה – "מניה" – למעט נייר ערך המיר.
הוראות סעיף  3.6.2.2לעיל לא יחולו במקרים ובתנאים המפורטים להלן:
על מניות בחברה שעיסוקה היחיד הינו החזקה של מניות בחברה בת (בסעיף זה:
"החברה האם") ,וזאת בהתקיים התנאים הבאים:
 3.6.3.20.1מניות החברה האם הוקצו למחזיק בתמורה למניות החברה הבת,
במסגרת ארגון מחדש ,בכפוף לכך שמניות החברה הבת הוחזקו על ידו
במשך תקופה שאינה פחותה משניים-עשר חודשים שלפני מועד הרישום
למסחר של מניות החברה האם.
 3.6.3.20.2לאחר הארגון מחדש ,החברה האם מחזיקה לפחות  90%ממניות החברה
הבת.
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 3.6.3.20.3הקצאת המניות בחברה האם ,חלף המניות בחברה הבת ,בוצעה בתנאים
שווים לכל המחזיקים.
לעניין סעיף זה – "מניה" – למעט נייר ערך המיר.

הוראות כלליות
לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה ,תירשמנה המניות החסומות על שם
החברה לרישומים ותוחזקנה במשך תקופת החסימה אצל חבר בורסה בפיקדון
המתנהל על שם הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ (להלן" :הנאמן") ,2כאשר רק לנאמן
תהא זכות חתימה בפיקדון .בגין שירותי הנאמנות תשלם החברה  10,000ש"ח לשנה.
נחסמו מניות על פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל ,החסימה תחול גם על מניות הטבה
שיחולקו בגין המניות החסומות ,על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים
חסומים ועל זכויות שיחולקו בגינן ללא תמורה.

נחסמו מניות על פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל ,והוצעו בגין המניות החסומות
מניות נוספות בדרך של זכויות בתמורה ,ינהג המחזיק במניות החסומות באמצעות
הנאמן על פי אחת הדרכים שלהלן:
 3.6.4.3.1ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל
מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות
החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.
 3.6.4.3.2ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות.

על המניות שתנבענה מניצול הזכויות ,למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי
מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות – יחולו הוראות החסימה
החלות על המניות החסומות המוחזקות בידו.

הוראות החסימה המפורטות בסעיף  3.6זה ,יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם
רשומים למסחר ,על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות ערך הנובעים
מהם .תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה
בבורסה.
להלן ריכוז ניירות ערך למועד התשקיף עליהם תחול חסימה עם רישום מניות החברה
למסחר בבורסה (בהנחה של ביצוע הצעת הרכש על פי תשקיף זה במלואה):
שם המחזיק

סוג נייר הערך

דלתא גליל תעשיות מניות רגילות
בע"מ

2

כמות

סעיף בתשקיף
המתייחס
לחסימה

20,000,000

3.6.2.1

הנאמן הינו חברה לנאמנות של עורכי דין ,בהתאם לנדרש על פי החלופות המנויות בהנחיות הבורסה לפיהן נאמן לעניין סעיף זה
הינו עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין.
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מובהר כי ניירות הערך החסומים לעיל ,כוללים הן את ניירות הערך שהוקצו לדלתא
גליל עם הקמת החברה ( 100מניות רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א) והן את
ניירות הערך שיוקצו לדלתא גליל במסגרת הסכם הפיצול (קרי 19,999,900 ,מניות
רגילות של החברה בנות  0.1ש"ח ע.נ כ"א).
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פרק  :4הזכויות הנלוות למניות

החברה1

זכויות הנלוות למניות החברה
להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה .מובהר כי התיאור
המובא להלן הינו תמציתי ,ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה המצורף כנספח
א' לפרק זה .לאחר הפיכת החברה לחברה ציבורית ,ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה
באתר המגנ"א של הרשות לניירות ערך בכתובת  .http://www.magna.isa.gov.ilכמו כן תקנון
החברה ,בנוסחו המלא ,מצורף לפרק זה.
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק
החברות או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקנון
החברה.
הון המניות של החברה
הון המניות הרשום של החברה הוא  5,000,000ש"ח המחולק ל  50,000,000 -מניות
רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת ("המניות").
כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין ,וכל מניה רגילה ,שכל
דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן ,תקנה למחזיק בה:
 4.1.1.2.1זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות
לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו ,בכל הצבעה ,בכל אסיפה כללית
של החברה בה השתתף;
 4.1.1.2.2זכות לקבלת דיבידנדים ,אם וכאשר יחולקו ,וזכות לקבלת מניות הטבה,
אם יחולקו.
 4.1.1.2.3זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.
הוראות התקנון לגבי מניות ,יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה,
בשינויים המתחייבים.
הזכות למינוי דירקטורים
לפרטים אודות הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות למינוי חברי דירקטוריון
החברה ,ראה סעיף  7.3בפרק  7לתשקיף.
חלוקה 2

החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה ,ובכפוף למגבלות על פי דין.

 1הוראות התקנון המתוארות בפרק זה תכנסנה לתוקף באופן אוטומטי לפני הרישום למסחר של מניות החברה ,עם היוודע תוצאות
המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה למסחר כאמור בפרק  2לתשקיף .כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות למסחר
בבורסה ,הוראות התקנון המתוארות בפרק זה ,תהיינה כפופות להוראות תקנון והנחיות הבורסה .בכפוף להוראות סעיף 46ב'
לחוק ניירות ערך ,בהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב .כל המניות בהון
המוצא של החברה תהיינה נפרעות במלואן .כל המניות בהון המוצא של החברה וכל המניות שתונפקנה תרשמנה במרשם בעלי
המניות של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.
 2חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.
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דיבידנד ומניות

הטבה 3

כפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן ,דיבידנד או מניות
הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות ,וזאת מבלי
להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.
החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד ,ובלבד שמועד זה
יהיה מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.
הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד ,הטבה ,זכויות או סכומים העומדים לתשלום
בגין מניות שלגביהן יש לחברה עכבון או שיעבוד ,ולהשתמש בכל סכום כאמור או
לממש כל הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל
המניות האמורות בגינם יש לחברה עכבון או שיעבוד.
העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת
שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה.
דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע ( )7שנים מיום ההחלטה על חלוקתו,
יראו את הזכאי לו כמוותר עליו ,והוא יחזור לבעלות החברה.
אם לא נתנו הוראות אחרות ,מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת
תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו ,או במקרה של בעלים
משותפים רשומים ,לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס
לבעלות המשותפת .כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה
ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.
הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר
למניות שברשותו של בעל מניות ,בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל
מניות אחר ,כל סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות
עם אחר ,על חשבון דרישות תשלום וכדומה.
הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא
מרווחי החברה ,או משערוך נכסיה ,או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות
אליה ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.
לשם חלוקת מניות הטבה ,רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי
שיתעורר ולבצע התאמות ,לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מניה ,להוציא תעודות
בגין כמות מצטברת של שברי מניות ,למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו
הזכאים לקבל את שברי מניות ההטבה וכן להחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו
לבעלי המניות ,או כי שברים שערכם פחות מסכום שייקבע (ואם לא נקבע אזי
שסכומם פחות מ 50 -ש"ח) לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות כאמור.

 3חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.
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זכויות בפירוק
במקרה של פירוק החברה ,בין מרצון ובין באופן אחר ,אזי  -אלא אם נקבע במפורש
אחרת בתקנון או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  -תחולנה ההוראות הבאות:
 4.1.5.1.1המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי
החברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן " -הנכסים העודפים").
 4.1.5.1.2כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות ,יחלק המפרק את הנכסים
העודפים בין בעלי המניות באופן יחסי פרו רטה לערכן הנקוב של המניות.
 4.1.5.1.3באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי
המניות ,רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק
מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי
נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.
שינוי ההון

4

החברה רשאית מזמן לזמן ,על-פי החלטה של האסיפה הכללית ,שתתקבל ברוב רגיל,
להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.
אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור ,תחולנה על
המניות החדשות הוראות התקנון.
על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל ,רשאית החברה:
 4.1.6.3.1לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר
מהערך הנקוב של המניות הקיימות ,ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב -
להון המורכב ממספר קטן יותר של מניות ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות
את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.
 4.1.6.3.2לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו
כל קושי שיתעורר ,ובין השאר ,להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות
על-שמם של מספר בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים
להם.
מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור ,הרי במקרה שכתוצאה
מהאיחוד יהיו בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים ,יהיה
הדירקטוריון רשאי ,באישור האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל:
(א) למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה
תעודות המניות הכוללות את השברים ,אשר ימכרם והתמורה
שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות תחולק לזכאים; או –
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(ב) להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר ,מניות מסוג
המניות שלפני האיחוד ,משולמות במלואן ,במספר כזה אשר איחודן
עם השבר יספיק למניה אחת מאוחדת שלמה ,והקצאה כאמור תחשב
כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או –
(ג) לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר
של מניה מאוחדת ,הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר
המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת ,ויהיו זכאים לקבל מניה
מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר
ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;
במקרה שפעולה לפי פסקאות (ב) או (ג) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות
אזי פירעונן ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה .איחוד וחלוקה
כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.
 4.1.6.3.3לחלק על-ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות ,כולן או מקצתן את
הון מניותיה ,כולו או מקצתו ,למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך
הנקוב של המניות הקיימות ,ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב  -להון מונפק
המורכב ממספר גדול יותר של מניות ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את
שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק.
 4.1.6.3.4לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה ,ובלבד שאין
התחייבות של החברה ,לרבות התחייבות מותנית ,להקצות את המניות.
 4.1.6.3.5להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל
התמורה ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה
יהיה ,לכל דבר ועניין ,כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון
המונפק של החברה.
 4.1.6.3.6לאחד את הון המניות שלה ,כולו או מקצתו ,לסוג מניות אחד ובכלל זה
רשאית החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה ,כולם או מקצתם,
בגין איחוד ההון ,בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות.
 4.1.6.3.7להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור בסעיף
 4.1.6.3.5לעיל יחול ,בשינויים המחויבים ,גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב
של מניות החברה כאמור.
העברת מניות
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כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות
העברה על ידי החברה לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב העברת מניה
ייחתם בחתימת יד בלבד על-ידי המעביר ועל ידי הנעבר ,בעצמם או על ידי באי כוחם,
וכן על ידי עדים לחתימתם ,והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו
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של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת .בכפוף להוראות חוק החברות,
העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה ,כמפורט
לעיל.
כ תב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר
או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון:
"אני _______________ ,מ"( _________________ -המעביר") ,תמורת הסך
ידי_____________מ-
על
לי
ששולם
_______ש"ח
של
_______________("מקבל ההעברה") מעביר בזה למקבל ההעברה _________
מניות _________ בנות________ ש"ח כ"א ,המסומנות במספרים _____
עד_____ועד בכלל ,של_________בע"מ ,להיות בידי מקבל ההעברה ,מנהלי
עזבונו ,אפוטרופסיו ,ובאי כוחו ,על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב
חתימת כתב זה ,ואני ,מקבל ההעברה ,מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי
התנאים הנ"ל".
ולראיה באנו על החתום ביום ____בחודש_____שנת_______.
_____________________
_____________________
מקבל ההעברה
המעביר
_____________________
עד לחתימת המעביר

_____________________
עד לחתימת מקבל ההעברה

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני
הדירקטוריון ,ובלבד שלא יעלה על שלושים ( )30יום בכל שנה .החברה תודיע לבעלי
המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון לעניין מסירת הודעות
לבעלי המניות.

 4.1.7.3.1כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום ,ביחד עם תעודת המניות
שעומדים להעבירן ,וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה.
כתבי העברה שיירשמו ,יישארו בידי החברה ,אך כל כתבי העברה אשר
הדירקטוריון יסרב לרשמם ,יוחזרו לפי דרישה ,למי שמסרם ,יחד עם
תעודת המניה (אם נמסרה) .סירב הדירקטוריון לאשר העברת מניות,
יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים ( )30ימים מתאריך קבלת כתב
ההעברה.
 4.1.7.3.2החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה ,אשר יקבע על
ידי דירקטוריון החברה.
האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר ,או ,כשאין מנהלי עיזבון או
אפוטרופוסים ,בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר,
יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם
הנפטר.
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נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר ,תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או
בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה ,אך
לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס
לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות .נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור
יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.
כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות ,יהיה זכאי ,בהראותו
הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה ,המעידות כי לו הזכות
למניות בעל המניות שנפטר ,להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו ,או יוכל ,כפוף
להוראות התקנון ,להעביר את אותן מניות.
החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא
בחיסול או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט
רגל כבעלי זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.
כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק ,או הנאמן
בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל ,יוכל ,לאחר שהמציא אותן
הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון ,המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות
בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל ,להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו ,או יוכל,
כפוף להוראות התקנון ,להעביר אותן מניות.
כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה,
בשינויים המחייבים.
אסיפות כלליות
החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר ( )15חודשים
לאחר האסיפה השנתית האחרונה .אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה
מיוחדת.
סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:
 4.1.8.2.1דיון בדו"ח התקופתי של החברה ,הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים
המבוקרים של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה,
המוגש לאסיפה הכללית;
 4.1.8.2.2מינוי דירקטורים;
 4.1.8.2.3מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
 4.1.8.2.4נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;
כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון ,רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי
החלטתו ,וכן תכונסנה אסיפות מיוחדות על-פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או
רבע מן הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מההון המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות
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מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים
( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.
נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת על ידי מי מהגורמים שצוינו בסעיף 4.1.8.3
זה לעיל ,יזמנה בתוך עשרים ואחד ( )21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור,
למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת ,כאמור בסעיף  4.1.8.6.2להלן ,ובלבד
שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ( )35ימים ממועד פרסום ההודעה,
והכל בכפוף להוראות החוק.
לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת ,כאמור בסעיף  4.1.8.3לעיל ,רשאי הדורש,
וכשמדובר בבעלי מניות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה
שלהם ,לכנס את האסיפה בעצמו ,ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים
מהיום שהוגשה הדרישה כאמור ,והיא תכונס ,ככל האפשר ,באותו האופן שבו
מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

 4.1.8.5.1סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים
שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף  4.1.8.3לעיל וכן נושא
כאמור בסעיף  4.1.8.5.2להלן.
 4.1.8.5.2בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה
באסיפה הכללית ,רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של
אסיפה כללית שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון
באסיפה כללית ,בכפוף להוראות חוק החברות.
 4.1.8.5.3בקשה כאמור בסעיף  4.1.8.5.2לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ()7
ימים לפני מתן ההודעה על כינוס האסיפה הכללית ,ויצורף אליה נוסח
ההחלטה המוצעת על ידי בעל המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל
דין.

 4.1.8.6.1הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם במועד ובדרך הקבועים בחוק,
והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי
המניות של החברה ,אלא אם נדרש הדבר על פי דין.
 4.1.8.6.2בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה ,מקום כינוס
האסיפה ומועדה ,פירוט הנושאים שעל סדר היום ,תמצית ההחלטות
המוצעות ,הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות וכן המועד לקביעת זכאות כל
בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית .נקבע מועד לאסיפה נדחית למועד
שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום ,יצוין אותו המועד
בהודעה.
האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק
זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין .נטלה האסיפה הכללית
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סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המניות הזכויות ,החובות
והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות ,בשינויים המחויבים,
ובכלל זה יחולו עליהם ,בשים לב להחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם באסיפה ולאופן
הצבעתם ,הוראות הפרקים השלישי ,הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק
החברות.
פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום
הוראה או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון ,לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית
או ניהולה ,לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים
שהתקיימו בה ,בכפוף להוראות כל דין.
זכויות הצבעה
בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במניה,
כנדרש על פי דין.
החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית
בהתאם למועדים הקבועים על פי חוק כפי שיעודכנו מעת לעת.
בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע
רק באמצעות אפוטרופוסיהם ,וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא-
כוח.
בכפוף להוראות כל דין ,במקרה של בעלים במשותף למניה ,רשאי כל אחד מהם
להצביע בכל אסיפה ,בין בעצמו ובין על ידי שלוח ,ביחס למניה הזו ,כאילו הוא הזכאי
היחידי לה .היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה ,בין בעצמו
או על ידי שלוח ,יצביע זה מבניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס
למניה ,או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון
לעניין זה ,לפי העניין .אפוטרופוסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות
רשום שנפטר ,יחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.
בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח ,כפי שיותנה להלן.

תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך ,על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל
אחר שלו ,את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה
כללית .אדם המוסמך כנזכר לעיל ,יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו
באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות
יחיד .יושב-ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה
להיותו נציג מוסמך של התאגיד ,כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.
מובהר כי האמור בסעיפים  4.1.9.7עד  4.1.9.11להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על
הנציג המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.
כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב מינוי") יערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או
על-ידי באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי
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בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-
כוחו המוסמך.
כתב המינוי ,או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו,
יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ 48 -שעות לפני המועד
הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי .אולם ,רשאי
יושב-ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי,
לקבל את כתב המינוי שלהם או העתק הימנו ,להנחת דעת יושב ראש האסיפה ,עם
תחילת האסיפה.
בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא-כוח אחד ,כפוף
להוראות להלן:
 4.1.9.10.1כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן ,במקרים
הנדרשים על פי דין ,התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות
בהתקשרות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית;
 4.1.9.10.2עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל
מניות אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על-ידיו ,יהיו בטלים
כל כתבי המינוי שניתנו על-ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות,
מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על-ידיו;
 4.1.9.10.3מונה רק בא-כוח על-ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג
המניות שבגינן הוא ניתן ,יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות
שבידי בעל המניות ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו
ליושב-ראש האסיפה ,בהתאם למקרה .אם כתב המינוי ניתן בגין מספר
מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות ,יראו את בעל המניות
כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו ,וכתב המינוי יהיה תקף
רק בגין מספר המניות הנקובות בו.
 4.1.9.10.4כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה
ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב-ראש
הדירקטוריון:
"אני ,______________ ,מ ,____________________-בעל מניות
ב________________ בע"מ ("החברה") ,ממנה בזה את
__________________ ,שמספר הזהות שלו/ה ________________,
מ ,____________-או בהעדרו/ה  -את _____________ ,שמספר
הזהות שלו/ה ____________ ,מ ,_____________-או בהעדרו/ה -
את _______________ ,שמספר הזהות שלו/ה ___________ ,מ-
_____________ ,להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג
_______ ,המוחזקות על-ידי ,באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת של
החברה  /באסיפה של בעלי המניות מסוג _______________ ,שתיערך
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ביום _____ בחודש ___________ שנת _________ ,ובכל אסיפה
נדחית מאסיפה זו.
ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש ___________ שנת
_________".
חתימה
הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה ,או ביטול כתב
המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור ,אלא אם הודעה בכתב על המוות,
הביטול או ההעברה ,נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפני
ההצבעה.

דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות
אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית
השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות
או בתקנון ,יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי באי-כוח,
לפחות שני ( )2בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע ( )1/4מזכויות ההצבעה
בחברה.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,היא
תידחה לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או לכל מועד אחר ,אם
צוין בהודעה על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה
הראשונה .אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד
הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות ,תתקיים האסיפה הנדחית רק
אם נכחו בה לפחות בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מההון
המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.
בכל אסיפה כללית ייבחר יושב-ראש לאותה אסיפה .בחירת יושב ראש האסיפה
תעשה בתחילת הדיון באסיפה ,שתיפתח ,בכפוף לקיום מנין חוקי ,על ידי מזכיר
החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.
יושב-ראש של אסיפה כללית רשאי ,בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי ,לדחות
את האסיפה ,הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום
למקום ,וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת .באסיפה
הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא
התחיל או שלא התקבלה לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.
כפוף להוראות כל דין ,החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות,
באופן שכל מניה ,המקנה זכות הצבעה ,תקנה קול אחד .היו הקולות שקולים יראו
את ההחלטה כנדחית.
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החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או
בתקנון.
נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית ,והמפורטות בתקנון
ובחוק החברות ,החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב
רגיל:
 4.1.10.7.1שינוי התקנון;
 4.1.10.7.2הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן
הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו ,וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו
חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף (52א) לחוק החברות;
 4.1.10.7.3מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ,והפסקת העסקתו;
 4.1.10.7.4מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם;
 4.1.10.7.5אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית;
 4.1.10.7.6הגדלת הון המניות הרשום וביטולו;
 4.1.10.7.7מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף (275א) לחוק
החברות).
הכרזת יושב-הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה
ופרוטוקול האסיפה שנחתם בידי יושב-ראש האסיפה ,ישמשו ראיה לכאורה לאמור
בפרוטוקול.
הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם
בדרך של כתב הצבעה .כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות
חוק החברות ותקנותיו ,החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול
שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:
 4.1.10.9.1מינוי דירקטורים ופיטוריהם;
 4.1.10.9.2אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות
סעיפים  255ו 268 -עד  275לחוק החברות;
 4.1.10.9.3אישור מיזוג לפי סעיף  320לחוק החברות;
 4.1.10.9.4הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי
או להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את
תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו ,לפי סעיף
(121ג) לחוק החברות;
 4.1.10.9.5נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף  89לחוק
החברות;
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הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון (לפי סעיפים):
קבלת החלטות בדירקטוריון (סעיפים  105ו 107 -לחוק החברות) :החלטות בדירקטוריון
יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור .ליושב-ראש
הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
הסמכה למתן פטור (סעיף  259לחוק החברות) :החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה
ולדירקטורים בחברה פטור ,מראש ,מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה ,ו/או כלפי
חברות מוחזקות שלה ,ככל שתהיינה ,על פי כל דין ,לרבות לנושאי משרה שהינם בעל השליטה
או קרוביו ,בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין .הפטור כאמור לא יחול ביחס להפרת חובת
הזהירות בחלוקה ,הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה .התחייבויות החברה לפי
כתב הפטור תעמודנה לזכות לנושאי המשרה והדירקטורים ,ללא הגבלת זמן ,גם לאחר סיום
כהונתם כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת ,ככל שתהיה ,לפי העניין ,ובלבד שהפעולות
נשוא כתב ה פטור נעשו בתקופת הכהונה כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת ,ככל
שתהיה ,לפי העניין.

לפירוט נוסף בקשר עם האמור ,ראו סעיף  154לתקנון החברה.
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נספח א' -תקנון החברה
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תקנון
דלתא ישראל מותגים בע"מ
הסעיף
.1-6
.7
.8
.9
.10
.11
.12-19
.20-22
.23-28
.29-39
.40-47
.48-50
.51-53
.54-61
.62-72
.73-81
.82-90
.91-93
.94-106
.107-110
.111-113
.114-115
.116-119
.120-123
.124-127
.128
.129-137
.138
.139-141
.142-144
.145-152
.153
.154-155
.156
.157-158

פרשנות
שם החברה
מטרות החברה
תכלית החברה
הון המניות הרשום
אחריות בעלי מניות
מניות
תעודת מניה
דרישות תשלום
חילוט ושעבוד מניות
העברת מניות ומסירתן
ניירות ערך בני פדיון
שינוי ההון
אסיפות כלליות
זכויות הצבעה
דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות
הדירקטוריון
סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
ישיבות הדירקטוריון
ועדות הדירקטוריון
המנהל הכללי
נושאי משרה
המבקר הפנימי
רואה החשבון המבקר
תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות
חלוקה
דיבידנד ומניות הטבה
מיזוג
פרוטוקולים
מרשם בעלי המניות
הודעות
פירוק החברה
פטור ביטוח ושיפוי
חיוב החברה
שינוי תקנון

1

עמוד
2-3
3
3
3
3
3
3-4
4-5
5
5-7
7-8
8
8-9
9-10
11-12
12-13
13-14
15
15-16
16-17
17
17
18
18
18
19
19
19
19-20
20
20-21
21-22
22-24
24
24

פרשנות
בתקנון זה ,מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר ,משמעותם של המילים והביטויים
.1
הבאים הינו כדלקמן:
"אדם"
"בעל מניות"

-

"בעל מניות רשום"
"בעל מניות שאינו
"רשום"
"הבורסה"
"הדירקטוריון"
"דירקטור"
"חוק החברות"

-

"חוק ניירות ערך"

-

"החוק"

-

"החברה"
"המרשם"

-

"המשרד"

-

"כתב"

-

"ניירות ערך"

-

"פקודת החברות"
"התקנון"
"תאגיד מדווח"

-

לרבות תאגיד (אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה);
מי שהוא בעל מניות רשום או בעל מניות שאינו רשום .היה
וקיים מועד קובע (כהגדרתו בחוק החברות) ,לאותו עניין,
ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע.
כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
כהגדרת מונח זה בחוק החברות.
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
הדירקטוריון שנבחר כדין ובהתאם להוראות תקנון זה.
חבר בדירקטוריון של החברה.
חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כפי שיתוקן מזמן לזמן ,וכן
התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-כפי שיתוקן מזמן לזמן,
וכן התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו.
חוק החברות ,חוק ניירות ערך ,כפי שיתוקן מזמן לזמן ,וכן
התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו ,וכל חוק בר תוקף
בקשר לחברות ,החל על החברה אותה שעה.
החברה הנזכרת לעיל.
מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק החברות ,וכן
אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל  -כל מרשם
נוסף ,בהתאם למקרה.
המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן ,ואשר
ישתנה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.
דפוס ,ליטוגרפיה ,צילום ,מברק ,טלקס ,פקסימיליה ,דואר
אלקטרוני ,וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים
בצורה הנראית לעין.
לרבות ,מניות ,איגרות חוב ,שטרי הון ,תעודות ומסמכים
אחרים המקנים זכות למכור ,להמיר או למכור לשכאלה.
פקודת החברות [נוסח חדש] ,התשמ"ג.1983-
תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה.
תאגיד שהוראות סעיף  36לחוק ניירות ערך חלות עליו ולא
ניתן לו פטור מתחולתן או תאגיד שהוראות פרק ה' 3לחוק
ניירות ערך האמור חלות עליו.

.2

הוראות תקנות  10 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2לחוק הפרשנות ,התשמ"א ,1981-יחולו בשינויים
המחויבים גם על פירוש התקנון ,אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או
בהקשרו ,דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור.

.3

פרט לאמור בתקנה זו ,תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק
החברות אלא אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

.4

הוראות בחוק החברות שניתן להתנות עליהן ,תחולנה על החברה בנוסחן בחוק החברות ,אלא
אם נקבע אחרת בתקנון זה; ובכל סתירה בין הוראות כאמור בחוק החברות ותקנון זה,
תחולנה הוראות תקנון זה.

.5

הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקנה או בוטלה ,יראו את ההוראה
האמורה כבת תוקף וכאילו היתה חלק מהתקנון ,אלא אם כן קיימת מגבלה לכך על פי דין.
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.6

בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או
בדירקטוריון ,ייחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה ,רוב רגיל.

שם החברה
.7

שם החברה הוא כדלקמן:
בעברית:
בלועזית:

דלתא ישראל מותגים בע"מ
Delta Israel Brands Ltd.

מטרות החברה
.8

החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי.

תכלית החברה
.9

תכלית החברה היא לפעול על-פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה ,ואולם ,החברה רשאית
לתרום סכום סביר למטרה ראויה ,אף אם התרומה אינה במסגרת שיקוליה העסקיים כאמור
לעיל ,וזאת על-פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה.

.10

הון המניות הרשום
(א)

הון המניות הרשום של החברה הוא  5,000,000ש"ח
ל 50,000,000-מניות רגילות בנות  0.1ש"ח ערך נקוב כל אחת ("המניות").

(ב)

כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין ,וכל מניה רגילה ,שכל
דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן ,תקנה למחזיק בה:

(ג)

מחולק

)1

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול
אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו ,בכל הצבעה ,בכל אסיפה כללית של החברה
בה השתתף;

)2

זכות לקבלת דיבידנדים ,אם וכאשר יחולקו ,וזכות לקבלת מניות הטבה ,אם
יחולקו.

)3

זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.

הוראות תקנון זה לגבי מניות ,יחולו גם על ניירות ערך אחרים שתנפיק החברה,
בשינויים המתחייבים.

אחריות בעלי המניות
.11

אחריותם של בעלי המניות מוגבלת ,כמפורט בחוק החברות .לעניין זה ,כל בעל מניות אחראי
לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד .הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב,
תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה ששולמה בגין כל מניה
שהוקצתה לו כאמור.

מניות
.12

מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה ,יכולה
החברה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות
או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות
מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים ,זכויות הצבעה ,או בקשר עם
עניינים אחרים ,כפי שתקבע החברה מדי פעם.
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.13

יובהר  ,כי לבעלי המניות הקיימים בחברה לא תהיה זכות קדימה ,זכות עדיפה או זכות אחרת
כלשהי לרכוש ניירות ערך של החברה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי ,על פי
שיקול דעתו הבלעדי ,להציע ניירות ערך של החברה קודם לבעלי מניות קיימים או לחלקם.

.14

אם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה ,בהחלטה
שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית ,מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים
אחרת ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות ,זכויות-היתר ,היתרונות,
ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים ,או כפי שייקבע
בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

.15

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו ,לרבות מניות
בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או
הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן ,אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של
אותן מניות.
ההוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה ,בשינויים המחויבים לפי העניין ,על
כל אסיפת סוג כנ"ל.

.16

המניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד
גבול הון המניות הרשום של החברה ,לאותם האנשים ,תמורת מזומנים או בתמורה אחרת
שלא במזומנים ,באותם הסייגים והתנאים ,בין למעלה מערכן הנקוב ,בין בערכן הנקוב ובין
(בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב ,ובאותם מועדים אשר
הדירקטוריון ימצא למתאימים ,ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום
על מניות כנ"ל איזה שהן ,בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן
הנקוב ,במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

.17

עם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות
התשלום או זמני פירעונם.

.18

אם על-פי תנאי הקצאת מניה כלשהי ,יהא תשלום התמורה בגין המניה ,כולה או חלקה,
בשיעורים ,אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על-ידי האדם אשר הוא הבעלים
הרשום של המניות אותה עת או על-ידי אפוטרופסיו.

.19

החברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש
כחתם ,בין ללא תנאי או על תנאי ,על כל נייר ערך ,לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או
על הסכמתו להחתים ,בין ללא תנאי או על תנאי ,על כל נייר ערך ,איגרת חוב או סטוק איגרות
של החברה .בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך
או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.

תעודת מניה
.20

בכפוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן ,תעודת מניה המעידה על זכות קניין במניות
תישא את חותמת החברה או את שמה המודפס ,בצירוף חתימתו של דירקטור אחד ושל
המזכיר ,או כפי שיקבע דירקטוריון החברה מעת לעת.

.21

כל בעל מניה רשום (לרבות החברה לרישומים) זכאי לקבל מהחברה ,לפי בקשתו ,תעודת מניה
אחת בגין המניות הרשומות על שמו ,או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את
הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן) ,כמה תעודות מניה ,כל אחת על אחת או יותר
ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן היא הוצאה ואת מספריהן
הסידוריים של המניות ,ערכן הנקוב של המניות והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

.22

תעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר ,תימסר לידי מי ששמו מופיע
ראשון במרשם בעלי המניות ,ביחס לאותה מניה ,מבין שמות הבעלים המשותפים ,אלא אם
יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה ,בכתב ,למוסרה לבעלים רשום אחר .אם
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תעודת מניה תאבד או תושחת או תיפגם ,רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה חדשה
במקומה ,ובלבד שתעודת המניה לא בוטלה על-ידי החברה ,או שהוכח לשביעות רצון
הדירקטוריון כי תעודת המניה אבדה או הושמדה ,והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצונו
של הדירקטוריון ,בגין כל נזק אפשרי ,והכל תמורת תשלום ,אם יחליט הדירקטוריון להטילו.
הוראות תקנה  19עד  22לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הנפקת תעודת מניה חדשה.
דרישות תשלום
.23

הדירקטוריון יוכל ,מזמן לזמן ,לפי שיקול דעתו ,להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל
הכספים שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות ,ואשר על-פי תנאי
ההקצאה של המניות אין לפרעם בזמנים קבועים ,ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום
הדרישה שהוגשה לו ,בזמן ובמקום כפי שנקבעו על-ידי הדירקטוריון .דרישת תשלום יכולה
להיות על-ידי חלוקת התשלום לשיעורים .מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של
הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

.24

על כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר ( )14יום שבה יצוין שיעור
התשלום ,ומקום תשלומו .על אף האמור לעיל ,לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו
הדירקטוריון רשאי ,על-ידי הודעה בכתב לבעלי המניות ,לבטל את הדרישה או להאריך את
זמן פירעונה ,ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

.25

בעלים משותפים במניה יהיו אחראים יחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום
המגיעים בגין מניה כזו.

.26

אם על-פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או
בשיעורי תשלום במועדים קבועים ,אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו
דרישת תשלום שהוגשה כדין על-ידי הדירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין ,ותחולנה
על סכום כזה או שיעור תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.

.27

אם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן ,יהיה על האדם
שהינו באותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום או אשר עליה מגיע שיעור
התשלום ,לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל ,בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת ,או
בשיעור המותר אותה עת על-פי חוק ,למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע למעשה,
ואולם רשאי הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית ,כולו או מקצתו.

.28

אם ימצא הדירקטוריון לנכון ,רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם
נדרשו או שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מניותיו ,או חלק מהן.
הדירקטוריון רשאי לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל ,או על
מקצתם ,ריבית עד היום שבו היו הכספים צריכים להיפרע אלמלא הוקדמו ,לפי שיעור
שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל המניות.

חילוט ושעבוד מניות
.29

לא שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה ,כולה או מקצתה ,במועד ובתנאים שנקבעו,
אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו ,יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל
מניות ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם ,בצירוף הריבית שהצטברה וכל
ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

.30

ההודעה תקבע יום ,שיהיה לפחות ארבעה עשר ( )14יום אחרי תאריך ההודעה ,ומקום או
מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל ,בצירוף הריבית
וההוצאות כנזכר לעיל .ההודעה תציין ,כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום
שצוין באותה הודעה ,עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או
הגיע מועד שיעור התשלום.
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.31

אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל ,אזי בכל זמן לאחר מכן ,לפני תשלום
דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו ,יוכל
הדירקטוריון על-פי החלטה בנדון ,לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור .חילוט כזה
יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני
החילוט ,ויגרור ביטול כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה כלפיה ביחס למניות ,פרט לאותן
הזכויות והחובות המוצאות מכלל זאת על פי תקנון זה או אשר הדין מעניק לבעל נייר ערך
לשעבר או מטיל עליו.

.32

כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה ,והדירקטוריון יהיה רשאי ,בהתחשב
בהוראות תקנון זה ,למכרה ,להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון,
והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

.33

מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות ,והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן
בבעלות החברה.

.34

הדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה ,הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה
שחולטה כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.
(א)

כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור ,אולם
הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום ,שיעורי התשלום ,הריבית
וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט ,בצירוף הריבית על
אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום ,בשיעור המקסימלי שיהיה מותר
אותה עת לפי חוק ,אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה
שלה התחייב בעל המניות ,בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

(ב)

עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל
המניות שחולטו כאמור ,זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן ,אם
היתה כזו ,כפוף להוראות הסכם ההקצאה ,ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא
תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו ,בתוספת ההוצאות שנלוו
למכירה.

.35

הוראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של אי-תשלום סכום ידוע שלפי
תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע ,כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף
דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

.36

לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות,
פרט למניות שנפרעו במלואן ,וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של
אותו בעל מניות לחברה ,בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר ,בין שהגיע מועד הסילוק של
חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה ,ובין שלא הגיע ,יהיו מקורות החובות
אשר יהיו ,ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה .העיכבון והשעבוד הנזכרים לעיל
יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו .אלא אם הוחלט אחרת,
הרישום על-ידי החברה של העברת מניות ייחשב כוויתור מצד החברה על השעבוד או העיכבון
(אם יהיו) של המניות.

.37

כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות
באופן אשר ייראה לו ,לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה
הנקובה בתקנה  30לעיל ,ונמסרה לבעל המניות (או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב
פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו) הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את
המניה ,ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא
מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרות לעיל במשך ארבעה עשר ( )14יום מיום משלוח
הודעה זו.
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.38

ההכנסה מכל מכירה כזו ,לאחר סילוק הוצאות המכירה ,תשמש לסילוק חובותיו ומילוי
התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות ,ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד
סילוקן או קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות תקנה (34ב) בשינויים המחויבים.

.39

במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על-ידי השימוש בסמכויות
שניתנו לעיל ,יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה
שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו ,ולאחר שנרשם שמו
במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו ,לא יעורער תוקפו של המכר ,ותרופתו של כל אדם
שנפגע על-ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

העברת מניות ומסירתן
.40

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות העברה על
ידי החברה לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד
בלבד על-ידי המעביר ועל ידי הנעבר ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,וכן על ידי עדים לחתימתם,
והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין
המניה המועברת .בכפוף להוראות חוק החברות ,העברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר
למשרד של החברה כתב העברה ,כמפורט לעיל.
כתב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה
רגילה או מקובלת שתאושר על-ידי יושב-ראש הדירקטוריון:
"אני _______________ ,מ"( _________________ -המעביר") ,תמורת הסך של
_______ש"ח ששולם לי על ידי_____________מ"(_______________-מקבל
ההעברה") מעביר בזה למקבל ההעברה _________ מניות _________ בנות________
ש"ח כ"א ,המסומנות במספרים _____ עד_____ועד בכלל ,של_________בע"מ ,להיות
בידי מקבל ההעברה ,מנהלי עזבונו ,אפוטרופסיו ,ובאי כוחו ,על פי כל התנאים שלפיהם
החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה ,ואני ,מקבל ההעברה ,מסכים בזה לקבל את
המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל".
ולראיה באנו על החתום ביום ____בחודש_____שנת_______.
_____________________
_____________________
מקבל ההעברה
המעביר
_____________________
עד לחתימת המעביר

_____________________
עד לחתימת מקבל ההעברה

.41

החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני
הדירקטוריון ,ובלבד שלא יעלה על שלושים ( )30יום בכל שנה .החברה תודיע לבעלי המניות
על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי
המניות.

.42

(א)

כל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום ,ביחד עם תעודת המניות שעומדים
להעבירן ,וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה .כתבי העברה שיירשמו,
יישארו בידי החברה ,אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב לרשמם ,יוחזרו לפי
דרישה ,למי שמסרם ,יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה) .סירב הדירקטוריון לאשר
העברת מניות ,יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים ( )30ימים מתאריך קבלת כתב
ההעברה.

(ב)

החברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה ,אשר יקבע על ידי
דירקטוריון החברה.
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.43

האפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר ,או ,כשאין מנהלי עיזבון או
אפוטרופוסים ,בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר ,יהיו
היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהייתה רשומה על שם הנפטר.

.44

נרשמה מניה על שם שני בעלים או יותר ,תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים
הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה ,אך לא יהא בכך כדי
לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו
בשותפות .נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם
להעביר את זכותו.

.45

כל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות ,יהיה זכאי ,בהראותו הוכחות על
קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה ,המעידות כי לו הזכות למניות בעל
המניות שנפטר ,להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו ,או יוכל ,כפוף להוראות תקנון זה,
להעביר את אותן מניות.

.46

החברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או
בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל ,כבעלי זכות
למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה .כונס הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא
תאגיד בחיסול או בפירוק ,או הנאמן בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט
רגל ,יוכל ,לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון ,המעידות כי לו הזכות
למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל ,להירשם כבעל מניות בגין מניות
כאלו ,או יוכל ,כפוף להוראות תקנון זה ,להעביר אותן מניות.

.47

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה ,בשינויים
המחייבים.

ניירות ערך בני פדיון
.48

החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון ,בכפוף להוראות תקנון
זה בדבר הנפקת ניירות ערך.

.49

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח
הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות.

.50

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות,
לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

שינוי ההון
.51

החברה רשאית מזמן לזמן ,על-פי החלטה של האסיפה הכללית ,שתתקבל ברוב רגיל ,להגדיל
את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.

.52

אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור ,תחולנה על המניות
החדשות הוראות תקנון זה.

.53

על-פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל ,רשאית החברה:
 53.1לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב
של המניות הקיימות ,ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב  -להון המורכב ממספר קטן
יותר של מניות ,ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי
המניות בהון המונפק.
לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי
שיתעורר ,ובין השאר ,להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על-שמם של מספר
בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.
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מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור ,הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי
מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים ,יהיה הדירקטוריון רשאי ,באישור האסיפה
הכללית שתתקבל ברוב רגיל:
()1

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות
המניות הכוללות את השברים ,אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות
והוצאות תחולק לזכאים; או

()2

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר ,מניות מסוג המניות שלפני
האיחוד ,משולמות במלואן ,במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה
אחת מאוחדת שלמה ,והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או

()3

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה
מאוחדת ,הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר
מניה מאוחדת אחת ,ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה
מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה
מאוחדת אחת.

במקרה שפעולה לפי פסקאות ( )2או ( )3לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פירעונן ייעשה
בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה .איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות
נשוא האיחוד והחלוקה.
 53.2לחלק על-ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות ,כולן או מקצתן את הון מניותיה,
כולו או מקצתו ,למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות,
ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב  -להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות,
ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון
המונפק.
 53.3לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של
החברה ,לרבות התחייבות מותנית ,להקצות את המניות.
 53.4להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה
ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה ,לכל דבר ועניין,
כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה.
 53.5לאחד את הון המניות שלה ,כולו או מקצתו ,לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה
להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה ,כולם או מקצתם ,בגין איחוד ההון ,בדרך של
הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות.
 53.6להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור בתקנה  53.4לעיל יחול,
בשינויים המחויבים ,גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.
אסיפות כלליות
.54

החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר ( )15חודשים לאחר
האסיפה השנתית האחרונה .אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

.55

סדר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)

דיון בדו"ח התקופתי של החברה ,הכולל בין היתר את הדו"חות הכספיים המבוקרים
של החברה ואת דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ,המוגש לאסיפה הכללית;
מינוי דירקטורים;
מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;
נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית.
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.56

כל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון ,רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת על-פי החלטתו ,וכן
תכונסנה אסיפות מיוחדות על-פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים
המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים
( )5%מההון המונפק ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה ,אחד או
יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.
נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת על ידי מי מהגורמים שצוינו בתקנה  56זו לעיל,
יזמנה בתוך עשרים ואחד ( )21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה כאמור ,למועד שיקבע בהודעה
על האסיפה המיוחדת ,כאמור בתקנה (59ב) להלן ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר
משלושים וחמישה ( )35ימים ממועד פרסום ההודעה ,והכל בכפוף להוראות החוק.

.57

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת ,כאמור בתקנה  56לעיל ,רשאי הדורש ,וכשמדובר
בבעלי מניות – גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם ,לכנס את
האסיפה בעצמו ,ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה
כאמור ,והיא תכונס ,ככל האפשר ,באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

.58

(א)

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם
נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה  56לעיל וכן נושא כאמור בס"ק (ב) להלן.

(ב)

בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה
הכללית ,רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית
שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית ,בכפוף להוראות
חוק החברות.

(ג)

בקשה כאמור בס"ק (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ( )7ימים לפני מתן
ההודעה על כינוס האסיפה הכללית ,ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל
המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין.

(א)

הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם במועד ובדרך הקבועים בחוק ,והחברה לא
תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה,
אלא אם נדרש הדבר על פי דין.

(ב)

בהודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג האסיפה ,מקום כינוס האסיפה ומועדה,
פירוט הנושאים שעל סדר היום ,תמצית ההחלטות המוצעות ,הרוב הנדרש לקבלת
ההחלטות וכן המועד לקביעת זכאות כל בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית .נקבע
מועד לאסיפה נדחית למועד שאינו אותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום,
יצוין אותו המועד בהודעה.

.59

.60

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן
מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין .נטלה האסיפה הכללית סמכויות
הנתונות לפי החוק לדירקטוריון ,יחולו על בעלי המניות הזכויות ,החובות והאחריות החלות
על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות ,בשינויים המחויבים ,ובכלל זה יחולו עליהם,
בשים לב להחזקותיהם בחברה ,להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם ,הוראות הפרקים
השלישי ,הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

.61

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה
או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון זה ,לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה,
לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה ,בכפוף
להוראות כל דין.
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זכויות הצבעה
.62

בעל מניות המעוניין להצביע באסיפה הכללית ,יוכיח לחברה את בעלותו במניה ,כנדרש על פי
דין.

.63

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית
בהתאם למועדים הקבועים על פי חוק כפי שיעודכנו מעת לעת.

.64

בעל מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק
באמצעות אפוטרופוסיהם ,וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא-כוח.

.65

בכפוף להוראות כל דין ,במקרה של בעלים במשותף למניה ,רשאי כל אחד מהם להצביע בכל
אסיפה ,בין בעצמו ובין על ידי שלוח ,ביחס למניה הזו ,כאילו הוא הזכאי היחידי לה .אם
השתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה ,בין בעצמו או על ידי שלוח ,יצביע זה
מבניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה ,או באישור בדבר בעלותו
במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה ,לפי העניין .אפוטרופוסים
אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר ,יחשבו לצרכי תקנה זו כבעלים
במשותף במניות אלו.

.66

בעלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח ,כפי שיותנה להלן.

.67

תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך ,על-פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו,
את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית .אדם המוסמך
כנזכר לעיל ,יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה
שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד .יושב-ראש האסיפה
רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד ,כתנאי
להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.
מובהר כי האמור בתקנות  68עד  72להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של
התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.

.68

כל מסמך הממנה שלוח להצבעה ("כתב מינוי") יערך בכתב ויחתם על-ידי הממנה או על-ידי
באי-כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך ,ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על
ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא-כוחו המוסמך.

.69

כתב המינוי ,או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו ,יופקד
במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ 48 -שעות לפני המועד הקבוע לתחילת
האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי .אולם ,רשאי יושב-ראש האסיפה
לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי ,ולקבל את כתב המינוי שלהם
או העתק הימנו ,להנחת דעת יושב ראש האסיפה ,עם תחילת האסיפה.

.70

בעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבא-כוח אחד ,כפוף להוראות
להלן:
(א)

(ב)

(ג)

כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן ,במקרים הנדרשים
על פי דין ,התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה
של האסיפה הכללית;
עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על-ידי בעל מניות אחד
על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על-ידיו ,יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו
על-ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות ,מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין
המניות המוחזקות על-ידיו;
מונה רק בא-כוח על-ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות
שבגינן הוא ניתן ,יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות
ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב-ראש האסיפה ,בהתאם
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למקרה .אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל
המניות ,יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו ,וכתב
המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.
.71

.72

כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או
בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב-ראש הדירקטוריון:
מניות
בעל
מ,____________________-
______________,
"אני,
ב________________ בע"מ ("החברה") ,ממנה בזה את __________________,
שמספר הזהות שלו/ה ________________ ,מ ,____________-או בהעדרו/ה  -את
_____________ ,שמספר הזהות שלו/ה ____________ ,מ ,_____________-או
בהעדרו/ה  -את _______________ ,שמספר הזהות שלו/ה ___________ ,מ-
_____________ ,להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _______ ,המוחזקות על-
ידי ,באסיפה הכללית השנתית/המיוחדת של החברה  /באסיפה של בעלי המניות מסוג
_______________ ,שתיערך ביום _____ בחודש ___________ שנת _________ ,ובכל
אסיפה נדחית מאסיפה זו.
ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש ___________ שנת _________".
חתימה
הצבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה ,או ביטול כתב המינוי או
העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור ,אלא אם הודעה בכתב על המוות ,הביטול או ההעברה,
נתקבלה במשרד החברה או על-ידי יושב-ראש האסיפה לפני ההצבעה.

דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות
.73

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן
המועד שנקבע לפתיחתה .להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה,
יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים ,בעצמם או על-ידי באי-כוח ,לפחות שני ( )2בעלי
מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע ( )1/4מזכויות ההצבעה בחברה.

.74

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי ,היא תידחה
לאותו יום בשבוע הבא ,באותה שעה ובאותו מקום ,או לכל מועד אחר ,אם צוין בהודעה על
האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה .אם באסיפה
הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים
האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
אם כונסה האסיפה הכללית על-פי דרישת בעלי מניות ,תתקיים האסיפה הנדחית רק אם
נכחו בה לפחות בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים ( )5%מההון המונפק
ואחוז אחד ( )1%לפחות מזכויות ה הצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות
חמישה אחוזים ( )5%מזכויות ההצבעה בחברה.

.75

בכל אסיפה כללית ייבחר יושב-ראש לאותה אסיפה .בחירת יושב ראש האסיפה תעשה
בתחילת הדיון באסיפה ,שתיפתח ,בכפוף לקיום מנין חוקי ,על ידי מזכיר החברה או על ידי
בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין זה.

.76

יושב-ראש של אסיפה כללית רשאי ,בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי ,לדחות את
האסיפה ,הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום,
וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת .באסיפה הנדחית אין לדון
אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל או שלא התקבלה
לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה.

.77

כפוף להוראות כל דין ,החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות ,באופן שכל
מניה ,המקנה זכות הצבעה ,תקנה קול אחד .היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.
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.78

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל ,אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון.

.79

נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית ,והמפורטות בתקנון זה ובחוק
החברות ,החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)

שינוי תקנון זה.
הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון
להפעיל את סמכויותיו ,וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של
החברה כאמור בסעיף (52א) לחוק החברות.
מינוי רואה החשבון המבקר של החברה ,והפסקת העסקתו.
מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם.
אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית.
הגדלת הון המניות הרשום וביטולו.
מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף (275א) לחוק החברות).

.80

הכרזת יושב-הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול
האסיפה שנחתם בידי יושב-ראש האסיפה ,ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.

.81

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של
כתב הצבעה .כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות
ותקנותיו ,החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של
כתב הצבעה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)

(ה)

מינוי דירקטורים ופיטוריהם;
אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255
ו 268 -עד  275לחוק החברות;
אישור מיזוג לפי סעיף  320לחוק החברות;
הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל
את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש
הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו ,לפי סעיף (121ג) לחוק החברות;
נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף  89לחוק החברות.

הדירקטוריון
.82

מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מחמישה ( )5חברים ולא יעלה על שלושה עשר (,)13
ובכללם הדירקטורים החיצוניים ,אלא אם יוחלט אחרת על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל.
כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

.83

(א)

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית.
כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה.

(ב)

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על-ידי האסיפה כאמור ,אך האסיפה יכולה
לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה.

(ג)

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור ,ברוב רגיל של בעלי המניות ,והיא
רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד) אחר כדירקטור בחברה.
לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני
האסיפה הכללית.

(א)

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא מקומו
בדירקטוריון ("דירקטור חליף") .לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות
כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי
דין .ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון ,את מי שמכהן כדירקטור,

.84
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ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה ,אינו מכהן באותה ועדת
דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני ,יהא המועמד דירקטור חיצוני
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית ,בהתאם לכשירותו של
הדירקטור המוחלף .אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי ס"ק
(א) זה בלבד ,למעט אם נקבע אחרת בחוק.
(ב)

כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף ,יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת
דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף
ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

(ג)

לדירקטור החליף תהיינה ,כפוף להוראות כתב-המינוי שלפיו נתמנה ,כל הסמכויות
שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו ,ודינו כדין דירקטור.

(ד)

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי .כהונתו של דירקטור
חליף תיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן ולעיל" :הדירקטור הממנה") הודיע לחברה
בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו ,או אם כהונתו של הדירקטור הממנה
כדירקטור נפסקה בדרך אחרת.

(ה)

כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.

.85

דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.

.86

משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:
(א)

אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  229-231לחוק החברות.

(ב)

אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  232לחוק החברות.

(ג)

במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 232א לחוק החברות.

(ד)

אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  233לחוק החברות.

(ה)

אם הוכרז פושט רגל.

(ו)

במותו.

(ז)

אם נעשה פסול דין.

(ח)

במועד מתן הודעה לפי סעיף 227א או 245א לחוק החברות.

.87

אם תתפנה משרת דירקטור ,יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר ,כל עוד
מספרם אינו פחות מחמישה דירקטורים .פחת מספר הדירקטורים מהמספר המינימלי
כאמור לעיל  ,לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי
דירקטורים נוספים.

.88

הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים
אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה ,ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא
יעלה על תשעה חברים.

.89

הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי
דין .דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות
בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון.

.90

בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים ,אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל
מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית כמשמעותן בתקנות
שהותקנו מכוח סעיף  240לחוק החברות ,ויחולו לעניין כהונתם ,ובכלל זה התשלומים להם
הם זכאים בגין כהונתם ,ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.
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סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
.91

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו,
וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

.92

הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולועדה מועדות הדירקטוריון,
בכפוף למגבלות על פי דין.

.93

(א)

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי ,לעניין מסוים או לפרק זמן
מסוים ,שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין ,והכל על פי שיקול דעת
הדירקטוריון ,בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים.

(ב)

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול
לעניין מסוים .לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את
הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

(ג)

נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו ,רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

ישיבות הדירקטוריון
.94

הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ,ולפחות אחת לשלושה ( )3חודשים.

.95

החברה תהא רשאית לנהל ישיבות דירקטוריון מחוץ לגבולות ישראל.

.96

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת .בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור
בתקנה זו ,רשאים שני דירקטורים ,או דירקטור אחד במידה והדירקטוריון מונה עד חמישה
חברים ,לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

.97

(א)

כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל-פה ,בשיחה טלפונית ,בכתב
(לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) ,ובלבד שההודעה תינתן לפחות יום עסקים
אחד לפני המועד הקבוע לישיבה (שעון ישראל) ,אלא אם הסכימו רוב חברי
הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה) ,במקרים דחופים ,על מועד קצר יותר
או על התכנסות ללא הודעה.

(ב)

כל דירקטור יהיה אחראי להעביר לחברה את פרטי ההתקשרות עמו ,בין בארץ ובין
בחו"ל ,על מנת שניתן יהיה למסור לו הודעות בדבר זימון ישיבות דירקטוריון.

(ג)

דירקטור אשר לא יימצא בכתובת אותה מסר כאמור לעיל ("דירקטור נעדר")
והמעוניין לקבל בתקופת היעדרותו הודעה ,ישאיר אצל מזכיר החברה פרטים
מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת היעדרותו
(דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם
דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל" :דירקטורים הזכאים לקבל הודעה").

(ד)

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בתקנה זו ,אינו זכאי לקבל הודעה
במשך היעדרותו ,אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח ,שמונה
על פי תקנון זה.

(ה)

תרשומת של מזכיר החברה תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי
לקבל הודעה.

.98

ההודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה ,המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של
כל הנושאים שעל סדר היום.
סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון ,והוא יכלול את
הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש
מיושב ראש הדירקטוריון ,זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון ,לכללו בסדר היום.
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.99

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה
ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון .המניין החוקי
ייבדק בפתיחת הישיבה.
על אף האמור לעיל ,המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר
הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

 .100דירקטוריון החברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון .יושב-ראש
הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון .אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה ,או
אם לא ירצה לשבת בראשה ,יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מבניהם לשמש
יושב ראש הישיבה ,לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.
 .101החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל .בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל
דירקטור .ליושב-ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.
 .102כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי ,תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות,
ייפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן ,לפי הוראות תקנון זה ,בידי הדירקטוריון או
המופעלים על-ידיו דרך כלל.
 .103הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל
הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.
 .104הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא
להתכנס לדיון באותו ענין .במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות ,לרבות ההחלטה שלא
להתכנס ,וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון
פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים.
לעניין זה" ,חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצרוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר
הימנעותו .במקום חתימת דירקטור רשאי יושב-ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף
תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.
 .105החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון ,ובלבד שכל הדירקטורים
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך
(ובלבד שמספרם לא יפחת משניים) או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה (ובלבד
שמספרם לא יפחת משניים) ,תהיה ,בכפוף להוראות החוק ,חוקית ובת תוקף כהחלטה
שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה.
 .106כפוף להוראות כל דין ,כל הפעולות שנעשו על-ידי או על-פי החלטת הדירקטוריון או על-ידי
ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על-ידי אדם (שאינו תאגיד) המשמש כחבר הדירקטוריון,
תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון
האלה או האנשים המשמשים כאמור ,או שכולם או אחד מהם היו פסולים ,כאילו נבחר כל
אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה
האמורה.
ועדות הדירקטוריון
 .107הדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון .בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה
מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון .בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ
לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכולים לכהן גם מי שאינם חברי דירקטוריון .כפוף להוראות
חוק החברות והוראות תקנון זה ,הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן
לוועדות כאמור .בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.
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 .108כל ועדה שתוקם כאמור בתקנה  107לעיל ,חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל
ההוראות שתיקבענה על-ידי הדירקטוריון .הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי
ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון ,כל כמה שהן
מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון.
 .109ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם
לקביעת הדירקטוריון .החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור
הדירקטוריון ,יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.
 .110בכפוף להוראת כל דין ,הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו ,ואולם
אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר,
שלא ידע על ביטולה.
כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על
ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו
של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל
אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.
המנהל הכללי
 .111המנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למנות יותר ממנהל כללי
אחד.
 .112המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע
הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו ויהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק
החברות או בתקנון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון.
המנהל הכללי רשאי ,באישור הדירקטוריון ,לאצול לאחר ,הכפוף לו ,מסמכויותיו .האישור
יכול שיהיה כללי ומראש.
( .113א)

המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי
לחברה ,וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים ,במועדים ובהיקף שיקבע
הדירקטוריון .לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו,
יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.

(ב)

יושב-ראש הדירקטוריון רשאי ,מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון ,לדרוש מהמנהל
הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.

(ג)

הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון ,יזמן יושב-ראש
הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על
נקיטת הפעולה הנדרשת.

נושאי משרה
 .114המנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנהל
כללי) לתפקידים קבועים ,זמניים או מיוחדים ,כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן,
וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן
לזמן ובכל זמן ,לפי שיקול דעתו המוחלט.
 .115המנהל הכללי יוכל לקבוע ,כפוף להוראות חוק החברות ,את הסמכויות והתפקידים של נושאי
המשרה שמונו על-ידו כאמור .תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור בחוק
החברות.

17

המבקר הפנימי
 .116דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי ,לפי הצעת ועדת הביקורת.
 .117המבקר הפנימי יבדוק ,בין היתר ,את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק
ונוהל עסקים תקין.
 .118הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון או אם נקבע אחרת על ידי
דירקטוריון החברה ,כפי שנקבע על ידי דירקטוריון החברה כאמור.
 .119המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית
והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.
רואה החשבון המבקר
 .120רואה החשבון המבקר ,אחד או יותר ,יתמנו בכל אסיפה שנתית וישמשו בתפקידם עד תום
האסיפה השנתית שלאחריה .על אף האמור לעיל ,האסיפה הכללית רשאית ,בהחלטה
שתתקבל ברוב רגיל למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר ,שלא
תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה.
 .121האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר בכפוף ובהתאם
להוראת חוק החברות.
 .122שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון ,אשר ידווח
בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רו"ח המבקר .ועדת הביקורת או הועדה שמינתה
החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות ,תבחן את היקף עבודתו של
רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפני הדירקטוריון.
 .123שכרו של רואה החשבון המבקר עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע
בידי הדירקטוריון ,אשר ידווח בכל אסיפה שנתית על תנאי ההתקשרות של רואה החשבון
המבקר עבור השירותים הנוספים ,לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפיו; לעניין
תקנה זו" ,רואה חשבון" – לרבות שותף ,עובד קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד
שבשליטתו.
תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות
 .124בכפוף להוראות כל דין ,כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון
או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי ,לפי
העניין – יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון ,ועדת
הדירקטוריון ,הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי ,לפי העניין ,או שמי מנושאי המשרה
האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.
 .125נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה ,זמן סביר לפני המועד לדיון
באישור הפעולה את מהות ענינו האישי בפעולה ,לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.
 .126עסקה לא חריגה ושאינה זניחה של חברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה ,או
עסקה לא חריגה של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה
יש בה עניין אישי ,למעט עסקה הנוגעת לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה או של
בעלי השליטה בחברה וקרוביהם ,תאושרנה באופן שייקבע על ידי ועדת הביקורת (בכפוף
להוראות הדין).
 .127עסקאות חריגות עם נושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה או
בעל השליטה עניין אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה
ולתנאי כהונתם של בעלי השליטה וקרוביהם ,תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין.
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חלוקה
 .128החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה ,ובכפוף למגבלות על פי דין.
דיבידנד ומניות

הטבה 1

 .129בכפוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן ,דיבידנד או מניות הטבה
יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות ,וזאת מבלי להתחשב
בפרמיה ששולמה על המניות.
 .130החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד ,ובלבד שמועד זה יהיה
מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.
 .131הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד ,הטבה ,זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין
מניות שלגביהן יש לחברה עכבון או שיעבוד ,ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה
וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם
יש לחברה עכבון או שיעבוד.
 .132העברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז
עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה.
 .133דיבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע ( )7שנים מיום ההחלטה על חלוקתו ,יראו
את הזכאי לו כמוותר עליו ,והוא יחזור לבעלות החברה.
 .134אם לא נתנו הוראות אחרות ,מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום
שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו ,או במקרה של בעלים משותפים רשומים,
לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת .כל המחאה
כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים
שנעשו בקשר לאותה מניה.
 .135הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות
שברשותו של בעל מניות ,בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר ,כל
סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם לחברה לבדו או בשותפות עם אחר ,על חשבון
דרישות תשלום וכדומה.
 .136הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי
החברה ,או משערוך נכסיה ,או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע
ייעודן של קרנות אלה.
 .137לשם חלוקת מניות הטבה ,רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר ולבצע
התאמות ,לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מניה ,להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של
שברי מניות ,למכור את השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מניות
ההטבה וכן להחליט כי תשלומים במזומנים ישולמו לבעלי המניות ,או כי שברים שערכם
פחות מסכום שייקבע (ואם לא נקבע אזי שסכומם פחות מ 50 -ש"ח) לא יובאו בחשבון לשם
ביצוע התאמות כאמור.
מיזוג
 .138אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות ,בכפוף להוראות חוק החברות.

 1חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.
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פרוטוקולים
 .139החברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות ,אסיפות סוג ,ישיבות דירקטוריון
וישיבות של ועדות הדירקטוריון ,ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל,
שעליו הודיעה החברה לרשם ,לתקופה של שבע ( )7שנים ממועד האסיפה או הישיבה ,לפי
העניין.
 .140כל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)

המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה;
שמות הנוכחים ,ואם הם מיופי כוח או חליפים ,שמות מייפי הכוח או הממנים
ובאסיפת בעלי מניות ,כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן;
תמצית הדיונים ,מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;
הוראות שניתנו על-ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי;
מסמכים ,דו"חות ,אישורים ,חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו ,נדונו או צורפו.

 .141פרוטוקול כזה של אסיפה כללית ,שנחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה
לאמור בו .פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על-ידי
הדירקטור שניהל את הישיבה ,ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.
מרשם בעלי המניות
 .142החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את הפרטים הבאים:
()1

לגבי מניות על שם -
(א) שמו ,מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות ,הכל כפי שנמסר לחברה;
(ב) כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות ,בציון ערכן הנקוב ,אם
קיים ,ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו  -הסכום
שטרם שולם;
תאריך הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות ,לפי העניין;
(ג)
(ד) סומנו המניות במספרים סידוריים ,תציין החברה ליד שמו של כל בעל מניות את
מספרי המניות הרשומות על שמו;

()2

לגבי מניות רדומות – גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות ,הכל כפי שידוע
לחברה.
לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף (309ב) לחוק או לפי סעיף (333ב)
לחוק  -גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות זכויות הצבעה,
הכל כפי שידוע לחברה.
כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים
להירשם במרשם בעלי המניות.

()3
()4

 .143החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל.
 .144מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו .במקרה של סתירה בין הרשום
במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה ,ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה
הראייתי של תעודת המניה.
הודעות
 .145הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תמסר כאמור בתקנה  59או בכל דרך המותרת על פי דין.
( .146א)

הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי
המניות ,בכפוף לתקנה  59לעיל ,תמסרנה לידיו של בעל המניות או תשלחנה אליו על-פי
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הכתובת האחרונה שמסר לחברה .נשלחה הודעה באמצעות הדואר ,תיחשב ההודעה
כנמסרת – אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך ארבעים ושמונה ( )48שעות ממועד
משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל  -תוך תשעים ושש ( )96שעות ממועד משלוחה.
(ב)

החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות ,על-ידי פרסום הודעה בשני עיתונים
יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית כאמור בתקנה  59לעיל ,ותאריך הפרסום
בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.
הוראות תקנה (א) לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק (ב)
זה ,למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת.

(ג)

אין באמור בפסקאות (א) ו(-ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי
שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

 .147בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:
(א)

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש
לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה,
והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים ( )30יום ממועד משלוח ההודעה.

(ב)

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום ,ורשות
הדואר  -אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן  -הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע
בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

 .148לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון
במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.
 .149כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים
כהלכה למרות פטירתו ,פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה על כך
ובין אם לאו) ,כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות ,ומשלוח ומסירה
כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונין באותן מניות.
 .150בכפוף לדין ,כל הודעה מטעם החברה ,על פי חוק ניירות ערך או חוק החברות ותקנותיהם,
תינתן על ידי פרסום דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בלבד .כל הודעה
שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה ביום פרסומה במגנ"א .ככל שהחברה
תמציא הודעה או מסמך שנשלחו על ידי החברה בדואר על פי כתובת בישראל יחשבו כאילו
הם נמסרו תוך  48שעות מהיום בו מסרו לדואר את המכתב המכיל את ההודעה או המסמך,
או תוך  96שעות במקרה בו הכתובת בחו"ל ,וכשבאים להוכיח את המסירה יהיה מספיק
להוכיח שהמכתב המכיל את ההודעה או המסמך מוען לכתובת הנכונה ונמסר לבית הדואר.
 .151השמטה מקרית במתן הודעה על אסיפה כללית לבעל מניות כלשהו או אי קבלת הודעת בדבר
אסיפה או הודעה אחרת על ידי בעל מניות כלשהו לא יגרמו לביטול החלטה שנתקבלה באותה
אסיפה או לביטול הליכים המבוססים על אותה הודעה.
 .152כל בעל מניות וכל חבר דירקטוריון יכול לוותר על זכותו לקבל הודעה או על זכותו לקבלת
הודעה בזמן מסוים ויוכל להסכים כי אסיפה כללית של החברה או ישיבת הדירקטוריון ,לפי
העני ין ,תתכנס ותיערך למרות שלא קיבל עליה הודעה ,או למרות שההודעה לא נתקבלה על
ידו בזמן שהיה דרוש.
פירוק החברה
 .153במקרה של פירוק החברה ,בין מרצון ובין באופן אחר ,אזי  -אלא אם נקבע במפורש אחרת
בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  -תחולנה ההוראות הבאות:
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(א)

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר
תשלום חובותיה יקראו להלן " -הנכסים העודפים").

(ב)

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות ,יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי
המניות באופן יחסי פרו רטה לערכן הנקוב של המניות.

(ג)

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות ,רשאי
המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין
וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי
שהמפרק ימצא לנכון.

 .154פטור ביטוח ושיפוי
 154.1פטור מאחריות
החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות ,לפטור מראש נושא משרה
בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל הפרת חובת הזהירות כלפיה ו/או כלפי חברה בת של
החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות
ערך במישרין ו/או בעקיפין ,ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת .למרות האמור
לעיל ,החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו עקב הפרת חובת הזהירות
בחלוקה.
 154.2ביטוח אחריות
בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק החברות,
להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל הוצאות משפט סבירות וכן חבות
כספית שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,כולה או מקצתה ,בכל
אחת מאלה:
155.2.1

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

155.2.2

הפרת חובת אמונים כלפיה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד
סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

155.2.3

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

155.2.4

תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך או בשל
הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ,3ח' ,4או ט'1
לחוק ניירות ערך ,כפי שיתוקן מעת לעת וכן הליך לפי סימן ד' לפרק רביעי לחלק
התשיעי לחוק החברות ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת
עורך דין;

155.2.5

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר להליך לפי חוק התחרות הכלכלית,
תשמ"ח"( 1988-חוק התחרות") בהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות
סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

155.2.6

כל חבות אחרת הניתנת לביטוח על פי דין.

ככל שחוזה הביטוח הנזכר בתקנה זו יכסה את אחריותה של החברה ,תהא לנושאי המשרה
זכות קדימה ,על פני החברה ,בקבלת תגמולי הביטוח .
לעניין תקנה זו " -נושא משרה" כהגדרתו בחוק החברות ,בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח – 1968
("חוק ניירות ערך") ,לרבות הגדרת 'נושא משרה בכירה' בחוק ניירות ערך ,וכן כל חוק אחר
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החל על נושאי המשרה בעת מילוי תפקידם בחברה או בעת כהונתם בתאגיד אחר מטעם
החברה.
155.3

שיפוי
 155.3.1בכפוף להוראות כל דין ,החברה רשאית ,בהחלטה שתתקבל באופן הקבוע בחוק
החברות ,לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן ,שהוטלה עליו
עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ו/או עקב פעולה שעשה כנושא
משרה ו/או מועסק ו/או עובד ו/או שלוח של החברה בחברה בת של החברה ו/או
חברה קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך
במישרין ו/או בעקיפין ,ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת:
 155.3.1.1חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט;
 155.3.1.2הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא משרה
עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או
הליך ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות
כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך
בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו –
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנחקרה בו חקירה פלילית"
 כהגדרתו בסעיף (260א)( )1לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת;"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -כהגדרתה בסעיף (260א)( )1לחוק
החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת.
 155.3.1.3הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או
בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
 155.3.1.4חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בהליך אכיפה מנהלית לטובת נפגע
ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך; או בשל הוצאות
שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך שמתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
לעניין סעיף  155.3זה "הליך"  -הליך לפי פרק ח'  3לחוק ניירות ערך (הטלת
עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) ,הליך לפי פרק ח'  4לחוק ניירות ערך
(הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) ,הליך לפי פרק
ט'  1לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים,
המותנית בתנאים) ,כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום
כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים ,עיצום כספי ורישום חברה
כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי
פרק ז' 1לחוק התחרות ,כפי שיתוקן מעת לעת וכן; על הליך מנהלי נוסף אשר
על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות
המוצעות בקשר אליו.
 155.3.1.5כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עליו או שהוציא ,עקב פעולה שעשה
בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,אשר ניתן לשפות בגינה על פי הוראות כל
דין כפי שיהיו מעת לעת.
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155.3.2

החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה ,ובלבד שההתחייבות
לשיפוי בנוגע לאמור בתקנה  155.3.1.1בכללותו לא תעלה על סכום השווה ל-
 25%מההון העצמי של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים
של החברה ,כפי שיהיו במועד מתן השיפוי בפועל ,והכל בנוסף לסכומים
שיתקבלו ,אם יתקבלו ,מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה
("סכום השיפוי המירבי") ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות.

155.3.3

החברה רשאית להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה כמפורט בתקנות
 155.3.4 ,155.3.1.3 ,155.3.1.2ו 155.3.1.5 -לעיל.

155.3.4

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד.

155.3.5

אין בכוונת ההוראות דלעיל ,ולא יהיה בהן ,כדי להגביל את החברה בכל דרך
שהיא לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ,פטור או שיפוי:
א .בקשר למי שאינם נושאי משרה בחברה ,לרבות עובדים ,קבלנים או יועצים
של החברה שאינם נושאי משרה בה.
ב .בקשר לנושאי משרה בחברה  -ככל שהביטוח ,הפטור או השיפוי אינם
אסורים לפי כל דין.

155.3.6

הוראות תקנה  154לעיל תחולנה גם על דירקטור חליף.

חיוב החברה
156

(א)

חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או
למקרה מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים ,ביחד עם חותם או חותמת
החברה או לצד שמה המודפס תחייב את החברה.

(ב)

רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה ולגבי
גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

שינוי תקנון
157

החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית.

158

על אף האמור בתקנה  ,157מקום בו הוראה בתקנון זה קובעת רוב כלשהו הנדרש לשם קבלת
החלטה בדירקטוריון או באסיפה הכללית ,לא ניתן יהיה לשנות או לתקן הוראה זו ,אלא
בדרך של החלטה שנתקבלה בדירקטוריון או באסיפה הכללית ,לפי העניין ,ברוב הקבוע
באותה הוראה.

***
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פרק  :5תמורת ההצעה
תמורת ההנפקה
התמורה הכוללת (ברוטו) הצפויה לחברה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,בהנחה
של מכירה והנפקה של כל ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה במחיר ליחידה כמפורט בתשקיף זה
( 1,050ש"ח) ,צפויה להסתכם בכ 262,500,000 -ש"ח.
התמורה הצפויה להתקבל (נטו) מההנפקה על פי תשקיף זה לרבות ההוצאות המשוערות של החברה
הכרוכות בהצעה יפורטו בהודעה המשלימה.

ייעוד תמורת ההנפקה
תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה ,כפי שתחליט הנהלת החברה מעת לעת.
כמו כן ,בכפוף לאמור בסעיף  6.4לפרק  6לתשקיף זה ,ובכפוף לקבלת החלטה בדירקטוריון החברה
ולעמידה בהוראות כל דין ,החברה עשויה בעתיד לעשות שימוש בתמורת ההנפקה על מנת לחלק
דיבידנד לבעלי מניותיה.
סכום מינימלי
לא נקבע סכום מינימלי להנפקה.
תשקיף המדף
ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף ,הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי
תשקיף – "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים" ,יובאו במסגרת דוח
הצעת המדף על פיו יוצעו ניירות הערך הרלוונטיים ,וזאת בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות
האמורות.

ה1 -

פרק  :6תיאור עסקי התאגיד
חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  7בספטמבר  2020כחברה פרטית בשם דלתא ישראל
מותגים בע"מ ("דלתא ישראל" או "דלתא מותגים") .החברה נמצאת מיום הקמתה בבעלות
מלאה ( )100%של דלתא גליל תעשיות בע"מ ,שהיא חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב ("דלתא גליל") .לחברה אין חברות בנות ו/או אחזקה במניות של חברות
אחרות ,למעט החזקה ב 60%-מהון המניות המונפק של די אנד איי אינטרנשיונל ברנדס בע"מ.
לפרטים ראו סעיף  6.25.10להלן.
החברה הוקמה במטרה לקלוט את תחום פעילות "דלתא ישראל" 1של דלתא גליל ,בהתאם
להסכם פיצול והעברת פעילות שנחתם בין החברה לבין דלתא גליל ,ביום  30בספטמבר 2020
("הסכם הפיצול").
על פי הסכם הפיצול שנחתם בין החברה לבין דלתא גליל ,בכפוף למסירת הודעת החברה לדלתא
גליל על התקיימות התנאים להשלמת ההנפקה ,תועבר לחברה  -בתוקף מיום - 30.9.2020
הפעילות הנכללת תחת תחום הפעילות "דלתא ישראל" בדלתא גליל .רישום מניות החברה
למסחר והקצאת המניות לציבור לרבות העברת התמורה בגינן מרכז ההנפקה לחברה ,מותנית
בפרסום דיווח מיידי בדבר השלמת הסכם הפיצול ובדבר עמידתה בדרישות הרישום כמפורט
בסעיף  2.7בפרק  2לתשקיף זה .ככל ולא יפורסם הדיווח המיידי האמור עד  14ימי עסקים
ממועד קבלת הכספים על ידי רכז ההנפקה ,אזי תתבטל הנפקת המניות המוצעות ,הן לא
תירשמנה למסחר בבורסה ,רכז ההנפקה ישיב את הכספים למזמינים ,המניות המוקצות לא
תוקצינה למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי.
לפרטים נוספים אודות הסכם הפיצול ,ראו סעיף  6.1.2להלן.
הפעילות המועברת תהווה את תחום הפעילות היחיד של דלתא ישראל ,והיא כוללת פעילות
עיצוב ,שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה תחתונה לנשים ,גברים וילדים ,הלבשת בית ,הלבשת
ספורט ופנאי ,הלבשת ילדים ,גרביים והנעלה ,בעיקר תחת המותגים  Deltaו .fix-חלק ממוצרי
תחום הפעילות נמכרים תחת מותגי החברה כשהם מעוצבים בעזרת סימנים מסחריים
ואלמנטים נוספים ,עליהם קיימות לחברות אחרות זכויות יוצרים (כגון דמויות אשר הזכויות
בהן שייכות לחברות  Universal ,Disneyואחרות) ,וזאת תחת הסכמי זיכיון ( )licenseמאותן
חברות במסגרתן משלמת החברה תמלוגים לבעלי הזכויות ו/או לנציגיהם .מוצרי תחום
הפעילות משווקים בישראל בערוץ הקמעונאי ובערוצים אחרים (שיווק לחנויות פרטיות
ורשתות קטנות ,רשתות קמעונאיות גדולות ומותגים פרטיים) .בערוץ הקמעונאי השיווק מבוצע
ברשת " "Deltaוברשת " – "fixרשתות שבבעלות החברה – ובאמצעות אתרי אינטרנט שבבעלות
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ההעברה תתבצע ביחס לכל תחום הפעילות "דלתא ישראל" למעט פעילות  .Pumaבכל פרק זה ,כאשר מוזכר תחום הפעילות
"דלתא ישראל" של דלתא גליל ,הכוונה היא לתחום הפעילות ללא פעילות .Puma
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החברה; בערוצים האחרים מוכרת החברה את המוצרים לרשתות שיווק קמעונאיות גדולות,
חנויות פרטיות ורשתות קטנות.
נכון למועד התשקיף ,רשתות החנויות מונות  201חנויות בכל רחבי הארץ ,מקרית שמונה ועד
אילת .מתוכן  170חנויות מופעלות תחת המותג  Deltaו 31-חנויות תחת המותג  .fixמתוך כלל
החנויות 161 ,חנויות מופעלות על ידי החברה (לאחר העברתן אליה במסגרת הפעילות
המועברת) ,ו 40-מופעלות באמצעות מפעילים חיצוניים (לפרטים נוספים בדבר הפעלה
באמצעות מפעילים חיצוניים ,ראו בסעיף  6.12להלן).
הסכם פיצול והעברת פעילות
ביום  30בספטמבר ( 2020לרבות התוספות לו מהימים  31בדצמבר  2020ו 21 -בפברואר )2021
התקשרה החברה עם בעלת השליטה בה ,דלתא גליל ,בהסכם פיצול והעברת פעילות ("הסכם
הפיצול") ,אשר יכנס לתוקפו עם ובכפוף לפרסום תוצאות ההנפקה וטרם רישומן למסחר של
מניות החברה ובכפוף לתנאים המתלים הקבועים בו ,במסגרתו תעביר דלתא גליל את תחום
הפעילות "דלתא ישראל" (למעט פעילות פומה ,כהגדרתה להלן) לחברה ,בתוקף מיום 30
בספטמבר "( 2020מועד הפיצול") .הצדדים מתכוונים לפעול לכך שהעברת הפעילות תעשה
בהתאם להוראות סעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,תשכ"א ,1961-אשר ככל
וההעברה תתבצע על פי תנאיו היא לא תהווה אירוע מס.
להלן פירוט התנאים העיקריים המופיעים בהסכם הפיצול:
העברת הפעילות המועברת
בכפוף להוראות הסכם הפיצול ולהתקיימות התנאים המתלים (כהגדרתם להלן) עד למועד
פקיעת הסכם הפיצול (כהגדרתו להלן):
דלתא גליל תעביר לחברה ,במועד ההשלמה (כהגדרתו להלן) ,את הפעילות המועברת
על כל רכיביה ,נכסיה והתחייבויותיה ,כפי שתהיה במצבה ובמקומה ( As Is Where

 )Isבמועד ההשלמה ,מבלי שהעברת הפעילות תהווה אירוע מס ,וזאת בהתאם
להוראות סעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,תשכ"א.1961-
"הפעילות המועברת"  -כל הפעילויות של דלתא גליל בתחום הפעילות ,כפי שהיא
מבוצעת במועד הפיצול וכפי שתבוצע במועד ההשלמה ,למעט פעילות פומה ,ובכלל זה
כלל הנכסים ,הזכויות וההתחייבויות הקשורים ו/או הנובעים מהן ,כפי שיהיו במועד
ההשלמה ,לרבות בין היתר ההסכמים המועברים ,זכויות והתחייבות בקשר עם
העובדים המועברים ,האישורים הרגולטוריים ,כל התוכנות ,החומרות והרישיונות
המשמשים את דלתא גליל בתחום הפעילות באופן ייחודי וכן כל המידע והידע
האגורים במערכות המידע של דלתא גליל ,חשבונות בנק בתחום הפעילות ,יתרות
ספקים ,יתרות זכות וזכאים אחרים ,נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים ,הכל כהגדרת
המונחים בהסכם הפיצול ,ובנוסף הזכויות וההתחייבויות מכוח הסכם הלוואה בין
דלתא גליל לבנק מסחרי ישראלי ,בקשר להלוואה על סך כ 56 -מיליון ש"ח (קרן),
אשר משמשים את החברה למימון פעילותה ,שהוסבו מתוך הלוואה שהועמדה לטובת
דלתא גליל ב 1.6.2020-בסך של  100מיליון ש"ח (קרן) .במסגרת העברת זכויות
וחובות דלתא גליל בהלוואה האמורה ,תעביר דלתא גליל חלק מהפקדון שהפקידה על
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מנת להבטיח את החזר ההלוואה המקורית .סכום הפיקדון שיועבר יהיה בסך
 2,804,600ש"ח שיהיה חלק מהבטוחות שיועמדו על ידי דלתא ישראל לטובת הבנק
בקשר עם ההלוואה.
"תחום הפעילות"  -עיצוב ,פיתוח ,שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה והלבשה תחתונה
ממותגים ( )brandedבישראל (חלק מהמותגים בבעלות דלתא גליל וביחס לחלקם היא
בעלת זכות מכח הסכמי זיכיון) -בערוץ הקמעונאי ,בעיקר ,באמצעות רשת חנויות
"דלתא" ו( "fix"-לרבות באמצעות אתרים מקוונים) ,ובערוצים נוספים ללקוחות
שונים ,לרבות לרשתות וחנויות פרטיות בישראל ,וכן באספקת מוצרי "מותג פרטי"
ללקוחות בישראל ,כאשר עיקר המוצרים המשווקים על ידי דלתא גליל בישראל
מיוצרים על ידי ספקים במזרח הרחוק – והכל ,באמצעות חטיבת "דלתא ישראל" של
דלתא גליל ,למעט פעילות דלתא גליל בקשר עם המותג "פומה" בהתאם להסכם
הפצה מיום  ,25.8.2015שנחתם בין דלתא גליל לבין Austria Puma Dassler

 ,Ges.m.b.Hואשר במועד החתימה על הסכם הפיצול מנוהלת ומיוחסת לפעילות
"חטיבת ישראל" (דהיינו ,כלולה בתחום פעילות החטיבה) אך אינה חלק מהפעילות
המועברת ("פעילות פומה") ,ותישאר בבעלות דלתא גליל.2
בתמורה להעברת הפעילות המועברת לחברה תקצה החברה לדלתא גליל ,במועד
ההשלמה ובתוקף ממועד הפיצול  19,999,900מניות רגילות ,בנות  0.1ש"ח ערך נקוב
כל אחת ,של החברה ,אשר יהוו ,במועד הקצאתן ,ביחד עם  100המניות שהוקצו
לדלתא גליל במועד הקמת החברה 100% ,מהון המניות המונפק של החברה ("המניות
המוקצות") .למעט המניות המוקצות ,דלתא גליל לא תקבל כל תמורה בגין העברת
הפעילות המועברת לחברה.
הפעילות המועברת מועברת לחברה במצבה ובמקומה כפי שהיא (,)As Is Where Is
ללא מתן או קבלת מצגים כלשהם ,למעט המצגים הכלולים בהסכם הפיצול במפורש,
ומבלי שהדבר יטיל אחריות מכל סוג שהוא על דלתא גליל ,בעלי מניותיה (במישרין
או בעקיפין) ,נושאי המשרה שלה ,עובדיה ,נציגיה ,יועציה או מי מטעמה באשר
לפעילות המועברת ,לשוויה ,או לכדאיות העסקה ,למעט כאמור במפורש בהסכם
הפיצול ,והחברה מוותרת על כל טענה או תביעה מכל מין וסוג בקשר עם האמור לעיל,
לרבות טענות בדבר אי התאמה (גלויה או סמויה).
במועד ההשלמה תועבר ותומחה על ידי דלתא גליל לחברה מלוא הפעילות המועברת,
על הנכסים ,הזכויות וההתחייבויות שיכללו בה באותו מועד ,אף אם לא צוינו במפורש
בהסכם הפיצול  -הכל ,בתוקף ממועד הפיצול.
החל ממועד ההשלמה ,בתוקף ממועד הפיצול ,ובכפוף להוראות הסכם הפיצול,
החברה מקבלת על עצמה באופן מלא ,סופי ובלתי מותנה את התשלום ,פירעון וקיום
החובות ,החבויות וההתחייבויות הקשורים ו/או הנובעים מהפעילות המועברת

 2למיטב ידיעת החברה ,הסכם הרישיון בין דלתא גליל לבין  Austria Puma Dassler Ges.m.b.Hהסתיים ביום .31.12.2020
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ודלתא גליל מוותרת באופן סופי ומלא על כל הזכויות והנכסים הקשורים ו/או
הנובעים מהפעילות המועברת.
אין בהסכם הפיצול כדי למצות את זהות הנכסים ,הזכויות וההתחייבויות המהווים
חלק מהפעילות המועברת ,וככל שקיימים נכסים ,זכויות והתחייבויות נוספים
המהווים חלק מהפעילות המועברת ואינם מפורטים בהסכם הפיצול ,אזי גם נכסים,
זכויות והתחייבויות אלו יועברו לחברה ובלבד שהעברתם לא הוחרגה מפורשות
בהסכם הפיצול.
מצגים והתחייבויות
כל אחד מהצדדים להסכם הפיצול הצהיר והתחייב ביחס לעצמו כי בכפוף
להתקיימות התנאים המתלים וליתר הוראות הסכם הפיצול ,חתימתו על הסכם
הפיצול ,ביצוע העסקה על פיו וקיום הוראותיו ,לא יעניקו לצדדים שלישיים כלשהם
זכות ביטול או סיום ביחס לאיזה הסכם מהותי ,התקשרות מהותית או אישור
רגולטורי מהותי המהווים חלק מהותי מהפעילות המועברת ,ולא יידרשו קבלת היתר
או הסכמה של כל צד שלישי ,למעט כמפורט בהסכם הפיצול.
דלתא גליל הצהירה והתחייבה כלפי החברה כי היא הבעלים הבלעדיים של זכויות
הבעלות ו/או זכויות הרישוי ו/או זכויות השימוש בנכסים ,בזכויות ובהתחייבויות
הכלולים בפעילות המועברת ,וכי היא לא התחייבה להעביר או למכור את הפעילות
המועברת לצד שלישי כלשהו ,והיא לא העניקה לצד שלישי כלשהו אופציה או זכות
אחרת כלשהי לרכישת הפעילות המועברת ,כולה או מקצתה.
הוראות אופרטיביות בקשר עם העברת הפעילות המועברת
מבלי לגרוע מכלליות הגדרת הפעילות המועברת או מהאמור לעיל ,ההוראות הבאות
יחולו ביחס להעברת הפעילות המועברת מדלתא גליל לחברה בהתאם להוראות
הסכם הפיצול:
חשבונות בנק ופעילות מול חברות האשראי
 6.1.2.9.1עד לתום תקופת הביניים (כהגדרתה להלן) ,הצדדים יפעלו מול הבנקים
הרלוונטיים לצורך הסבה ,במידת האפשר ,של חשבונות הבנק המפורטים
בהסכם הפיצול ואשר רשומים על שם דלתא גליל ומשמשים אותה לצורך
הפעילות המועברת באופן בלעדי לשמה של החברה.
 6.1.2.9.2ככל שלא ניתן יהיה להסב חשבון מחשבונות הבנק כאמור ,תעביר דלתא
גליל במועד ההשלמה את כל היתרה באותו חשבון ,בקיזוז כל חוב או
התחייבות קיימת בחשבון האמור ,לחשבון שייפתח על שם החברה; וככל
שגובה החובות ו/או ההתחייבויות באותו חשבון יעלו על גובה היתרות בו,
החברה תהיה אחראית ותישא בכל העלויות של פירעון החובות ו/או
ההתחייבויות האמורות על ידי דלתא גליל.
 6.1.2.9.3בנוסף ,עד לתום תקופת הביניים יפעלו הצדדים להסבה של הזכויות
והחובות של דלתא גליל בקשר להסכמים בינה לבין חברות האשראי ו/או
בינה לבין צדדים שלישיים אחרים הנוגעים לקבלת תשלומים באמצעות
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כרטיסי אשראי (לרבות כרטיסי מתנה נטענים) ,והכל בקשר לפעילות
המועברת .ככל שתהיה מניעה להסבת איזה מהזכויות ו/או החובות
האמורים ,יתקשרו דלתא גליל והחברה במערכת יחסים שתוצאתה תהיה
קרובה ביותר ,מבחינה כלכלית ,להסדר המפורט בסעיף זה ,כך שבסופו
החברה תהיה זכאית מבחינה כלכלית לכלל הזכויות וחבה מבחינה
כלכלית בכלל החובות ,מכוח הסכמי חברות האשראי ,בתוקף ממועד
הפיצול ואילך.
 6.1.2.9.4נכון למועד התשקיף ,התקבלו הסכמות כל הבנקים להעברת חשבונות
הבנק ששימשו את הפעילות המועברת או לפתיחת חשבונות חדשים ,לפי
העניין .בנוסף התקבלו הסכמות חברות האשראי להעברת זכויות וחובות
דלתא גליל מכוח ההסכם בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית לחברה,
בכפוף להמצאת המסמכים המקובלים אצל חברות האשראי המתייחסים
לחברה .פרטים אודות מימון החברה ראו סעיף  6.22להלן.
יתרות וחובות כספיות
 6.1.2.10.1החברה תהיה זכאית לקבל את מלוא התקבולים ותהיה מחויבת לשלם
את מלוא התשלומים בגין הפעילות המועברת ,אשר המועד לקבלתם או
לתשלומם ,לפי העניין ,יחול ממועד הפיצול ואילך ,בין אם עילתם קודמת
למועד הפיצול ובין אם לאחר מועד הפיצול.
 6.1.2.10.2דלתא גליל מתחייבת להעביר לחברה כל סכום כאמור שיתקבל אצל דלתא
גליל בקשר עם הפעילות המועברת לאחר מועד הפיצול .כמו כן ,החברה
מתחייבת להעביר לדלתא גליל ,כל סכום ששולם על ידי דלתא גליל בקשר
עם הפעילות המועברת לאחר מועד הפיצול.
 6.1.2.10.3דלתא גליל תעביר לחברה כל דרישה לתשלום בקשר עם הפעילות
המועברת שתתקבל אצל דלתא גליל לאחר מועד ההשלמה ,בין אם עילתה
קודמת למועד הפיצול ובין אם לאחר מכן ,מיד עם קבלתה אצל דלתא
גליל ,והחברה תהיה האחראית לביצוע התשלום הנדרש.
נכסים שאינם ניתנים להעברה ללא הסכמת צד שלישי
ביחס לנכסים (מוחשיים או בלתי מוחשיים) אשר לא ניתן להעביר את זכויות דלתא
גליל בהם לחברה ללא הסכמת צד שלישי שלו זכויות בנכסים אלה (להלן בסעיף זה:
"צד שלישי שהסכמתו נדרשת")  -יפעלו הצדדים כדי לקבל את הסכמת הצד השלישי
שהסכמתו נדרשת .אם לא תתקבל הסכמתו ,אזי על פי בחירת החברה )1( :בכפוף
לתנאי ההסכם בין דלתא גליל לבין הצד השלישי ,דלתא גליל תיתן לחברה הרשאת
שימוש בנכסים ללא תמורה ולמשך כל התקופה המצוינת בהסכם בין דלתא גליל לבין
הצד השלישי ,והחברה תישא כלפי דלתא גליל במלוא האחריות ובכל התחייבות
בקשר לנכסים אלו ,ואילו דלתא גליל תקיים את ההסכם עם הצד השלישי כאמור
בהתאם לתנאי ו ולא תסיים אותו או תעשה בו כל שינוי מיוזמתה ולא תיתן את
הסכמתה לשינוי כלשהו באותו הסכם ,ללא הסכמת החברה; או ( )2בכפוף לתנאי
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ההסכם בין דלתא גליל לבין הצד השלישי שהסכמתו נדרשת ,דלתא גליל תזנח את
זכותה בנכס ,והחברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להתקשר בהסכם חדש בקשר
לנכס שנזנח.
נכון למועד התשקיף ,הושגו הסכמות הצדדים השלישיים בנוגע לנכסים המהותיים.
בהתאם ,להערכת החברה לא קיימת לה חשיפה מהותית בקשר עם נכסים כאמור
אשר לא תתקבל הסכמת הצד השלישי להעברתם ולא יועברו לחברה.
הערכות החברה בנוגע להסכמות הצדדים השלישיים הינן מידע צופה פני עתיד
כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים המצויים
בידי החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינו בשליטת החברה בלבד .מידע זה
מבוסס בין היתר על הערכותיה של החברה בהתבסס על התקשרויותיה עם הצדדים
השלישיים .יובהר ,כי הסכמות הצדדים השלישים אינם בשליטתה של החברה ,ועל
כן ייתכן שהערכת החברה עשויה שלא להתממש ,או להתממש באופן שונה מהותי
מהמתואר לעיל.
ההסכמים המועברים
 6.1.2.12.1בתקופת הביניים יפעלו הצדדים לצורך המחאת ו/או הסבת זכויות
והתחייבויות דלתא גליל על פי ההסכמים המועברים לחברה ,כך שהחל
ממועד ההשלמה ,החברה תהפוך ,במקום דלתא גליל ,להיות צד להסכמים
המועברים לכל דבר ועניין ,ודלתא גליל תופטר מכל התחייבות בקשר עם
הסכמים אלו ,ולא תהיה זכאית לכל זכות מכוחם ,בתוקף ממועד הפיצול.
"ההסכמים המועברים"  -כלל החוזים והתקשרויות אחרות בתחום
הפעילות ,מכל מין וסוג שהוא ,בין בכתב ובין בעל-פה ,בין בהסכמים ובין
בהזמנות עבודה ,שדלתא גליל צד להם ,לרבות התקשרויות עם לקוחות,
ספקים ,מפרסמים ,יועצים ,פרזנטורים ,קבלנים ,בעלי נכסים ,חברות
בשליטת דלתא גליל ,שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים והתקשרויות עם
זכאים וחייבים אחרים של דלתא גליל בתחום הפעילות ,כפי שיהיו במועד
ההשלמה.
 6.1.2.12.2במקרה בו כתנאי להסכמת צד שלישי להמחאת או להסבת הסכם מועבר
ידרוש אותו צד שלישי ,כי דלתא גליל תערוב לביצוע ההתחייבויות
שהומחו לחברה על ידי דלתא גליל ,ודלתא גליל הסכימה למתן הערבות
הנדרשת ,תעמיד החברה ,בתיאום עם דלתא גליל ,ערבות או התחייבות
(לפי העניין) באותם תנאים ("גב לגב") לטובת דלתא גליל להבטחת
התחייבויות דלתא גליל מכוח הערבות הנדרשת לעיל .דלתא גליל תודיע
לחברה לאחר קבלת דרישה או תביעה בקשר עם ערבותה כאמור ותאפשר
לחברה לפעול מול הצד הדורש ,על חשבונה ועל אחריותה .אם דלתא גליל
תחוייב מכח אותה ערבות או התחייבות שהועמדה על ידה לטובת אותו
צד שלישי ,תשפה החברה את דלתא גליל בגין הסכום ששולם על ידי דלתא
גליל ,בהתאם להסדר השיפוי הקבועים בסעיף השיפוי בהסכם הפיצול,
בשינויים המחוייבים.
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נכון למועד תשקיף זה ,לחברה התחייבות מהותית אחת מכוח סעיף זה,
בקשר עם ערבות שהעמידה דלתא גליל כלפי בנק מסחרי לצורך העברת
הלוואה מדלתא גליל לחברה .לפרטים נוספים אודות ההלוואה והערבות
האמורה ,ראו סעיף  6.22להלן.
הסכמים מועברים חריגים
 6.1.2.13.1יתכן כי למרות מאמצי הצדדים להסב את ההסכמים המועברים לחברה,
יהיו הסכמים בהם ,לא ניתן יהיה לעשות כן ודלתא גליל תמשיך להיות צד
פורמלי להסכמים אלה ("ההסכמים המועברים החריגים").
 6.1.2.13.2בכל הקשור להסכמים המועברים החריגים ,תהיה החברה הזכאית
והחייבת ,לפי הענין ,לכל הזכויות והחובות גם ביחס להסכמים אלה ,החל
ממועד ההשלמה אך בתוקף ליום הפיצול .בכפוף לכך שלא יהיה בכך
משום הפרת הוראות ההסכם הרלוונטי ,החברה תודיע לדלתא גליל שהיא
תשמש שוכר משנה או זכיין משנה ( )sub-licenseeשל דלתא גליל (לפי
העניין ולפי סוג ההסכם החריג ,בהתאם לבחירתה של החברה) והיא תישא
בכל ההתחייבויות ותהא זכאית לקבלת כל הזכויות של דלתא גליל על
פיהם ,על בסיס של 'גב אל גב' ,החל ממועד הפיצול ואילך .ככל שלא תהיה
אפשרות ,משפטית או מעשית ,ליצור יחסי שוכר משנה או זכיין משנה (לפי
העניין) ,יתקשרו דלתא גליל והחברה במערכת יחסים שתוצאתה תהיה
קרובה ביותר ,מבחינה כלכלית ,להסדר המפורט בסעיף זה ,כך שבסופו
החברה תהיה זכאית מבחינה כלכלית לכלל הזכויות מכוח ההסכם
המועבר החריג וחבה מבחינה כלכלית לכלל החובות מכוח ההסכם
המועבר החריג ,בתוקף ממועד הפיצול ואילך.
ככל שהסכם מועבר חריג אינו מתייחס אך ורק לפעילות המועברת ,אלא
חל על קבוצת דלתא כולה (למשל ,הסכמי זיכיון המתייחסים ליותר
מחברה אחת בקבוצת דלתא) ,אזי יחולו ההסדרים המפורטים לעיל ,אך
ורק על חלקה של החברה בהסכם.
 6.1.2.13.3דלתא גליל לא תהא רשאית ,מיוזמתה ולא תיתן את הסכמתה ,לסיים,
לשנות או לעשות כל פעולה הפוגעת בזכויותיה או בזכויות החברה ,על פי
איזה מבין ההסכמים המועברים החריגים ,ללא הסכמה בכתב ומראש של
החברה.
 6.1.2.13.4במקרה של הפרת הסכם מועבר חריג על ידי הצד האחר להסכם ,תיתן
דלתא גליל לחברה ייפוי כח לפעול ולנקוט בשמה של דלתא גליל צעדים
אשר תמצא החברה לנכון כנגד הצד המפר (בתיאום עם דלתא גליל) או,
לחלופין ,תפעל דלתא גליל ותנקוט צעדים לתיקון ההפרה או לתביעת
פיצוי בגינה ,כפי שתתבקש על ידי החברה ,כל זאת ,על חשבונה ואחריותה
של החברה.
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 6.1.2.13.5נכון למועד התשקיף ,לא קיימים הסכמים מועברים חריגים אשר הינם
מהותיים לפעילות החברה .למען הזהירות יובהר כי לגבי הסכם דיסני
(כאמור בסעיף  )6.25.7התקבלה הסכמה עקרונית להעברתו לחברה ,אולם
נכון למועד תשקיף זה טרם נחתמו מסמכי ההעברה .ככל שלא ייחתמו
מסמכים אלה ,דלתא גליל והחברה יפעלו לגביו כמו ביחס להסכם מועבר
חריג.
הצעות צדדים שלישיים
הצעות מחייבות שהוצעו על ידי דלתא גליל עובר למועד ההשלמה לצדדים שלישיים
בקשר עם הפעילות המועברת ואשר במועד ההשלמה טרם השתכללו לכלל הסכמים
("הצעות פתוחות") ,אזי ,ככל שישתכללו לכלל הסכמים על בסיס ההצעות המחייבות
כאמור – ייחתמו הסכמים אלה עם החברה .האמור בסעיף זה יחול ,בשינויים
המחוייבים ,גם על הצעות שהוצעו לדלתא גליל על ידי צדדים שלישיים.
בעניין זה מובהר כי נכון למועד תשקיף זה ,למיטב ידיעת החברה ,לא קיימות הצעות
לצדדים שלישיים כאמור בסעיף זה ,אשר מהותיות לחברה.
הזמנות רכש
 6.1.2.15.1הזמנות רכש למוצרי מלאי
הזמנות רכש של מוצרים הנמכרים על ידי החברה ללקוחותיה (דהיינו
מוצרים הנחשבים מלאי) ,שהוזמנו על ידי דלתא גליל בקשר עם הפעילות
המועברת עובר למועד ההשלמה ואשר במועד ההשלמה טרם יושלמו,
ובכללן הזמנות בגין מוצרים שצפויים להיות מסופקים לחברה לאחר מועד
ההשלמה – יישארו כהזמנות של דלתא גליל ,אשר תשלם את תמורתן
לספק הרלוונטי ,ודלתא גליל תעביר לחברה את המוצרים שיתקבלו
במסגרת הזמנות אלו ,והחברה תעביר לדלתא גליל את מלוא התשלום
הנדרש עבורן (על בסיס "גב אל גב") .בנוגע למוצרים אלה ,דלתא גליל
תיחשב כיבואן ,אך החברה תישא באחריות המלאה למוצרים ,לרבות
באחריות מכוח חוק האחריות למוצרים פגומים ,תש"ם .1980-החברה
תשפה את דלתא גליל בגין כל סכום שייפסק נגד דלתא גליל בתביעות
שיוגשו נגד דלתא גליל בקשר עם אותם מוצרים ,בהתאם למנגנון השיפוי
המפורט בסעיף  6.1.2.5להלן ,בשינויים המחוייבים.
הואיל והחברה מזמינה בדרך כלל את המוצרים המפורטים בסעיף
 6.1.2.15.1זה בטווח של עונה מראש (כ 6-חודשים מראש) ,היקף הזמנות
הרכש לפי סעיף זה ,נכון לסמוך למועד תשקיף זה ,משקף הזמנות
המסופקות על פני כ 6-חודשים ,ועומד על סך של כ 34.8-מיליון דולר
ארה"ב.
 6.1.2.15.2הזמנות רכש למוצרים שאינם מלאי
בנוגע להזמנות רכש אחרות ,אלה יעברו לחברה ,והחברה תהא אחראית
לביצוע התשלום בגינן ולקבלת המוצרים ו/או השירותים מכוחן ,לפי
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העניין .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ככל שדלתא גליל תישאר כצד פורמלי
להזמנות הרכש האחרות האמורות ,מכל סיבה שהיא ,באופן שהמוצרים
ו/או השירותים מכוחן יתקבלו אצל דלתא גליל ו/או שהתשלום בגינן
יבוצע על ידי דלתא גליל  -דלתא גליל( :א) תעביר לחברה את המוצרים
ו/או השירותים שיתקבלו כאמור ,ו(-ב) החברה תעביר לדלתא גליל את
מלוא התשלום הנדרש כאמור (על בסיס "גב אל גב").
בעניין זה מובהר כי נכון למועד תשקיף זה ,למיטב ידיעת החברה ,לא
קיימת הזמנות רכש כאמור בסעיף  6.1.2.15.2זה אשר הינן מהותיות
לחברה.
ערבויות שניתנו על ידי דלתא גליל
 6.1.2.16.1ביחס לערבויות בנקאיות או אחרות (לרבות שטרי חוב) שהמציאה דלתא
גליל להבטחת התחייבויותיה ביחס לאיזה מההסכמים המועברים ו/או
בקשר לאיזו מההצעות הפתוחות ו/או בקשר לפעילות של דלתא גליל מול
רשויות המכס הקשורה לפעילות המועברת  -תימסר על ידי החברה ,או
תונפק לבקשתה ,ערבות חליפית או שטר חוב חליפי (לפי העניין) בתנאים
דומים ,לטובת הצד הנערב ,באופן שדלתא גליל תופטר מכל התחייבות
שנתנה בקשר עם הערבויות ו/או שטרי החוב האמורים.
 6.1.2.16.2במקרים בהם ,עקב מגבלות חוזיות ,בנקאיות ו/או מטעמים עסקיים או
שיווקיים תודיע דלתא גליל לחברה כי לא ניתן או כי אין לפעול לתיקון או
החלפת ערבות או שטר חוב כאמור לעיל ("ערבות חריגה") ,אזי תהיה
החברה רשאית לדרוש מדלתא גליל ,כי הערבות החריגה תעמוד בתוקפה
עד למועד פקיעתה ,ביטולה או חילוטה (לפי המוקדם) .במקרה כאמור,
החברה תיטול על עצמה התחייבויות זהות להתחייבויות דלתא גליל ,על
בסיס גב אל גב ,או ,במקרה של ערבות בנקאית ,תעמיד לדלתא גליל ערבות
בנקאית בתנאים זהים (גב אל גב) או ,לפי בחירת החברה ,תעמיד לבנק,
במקומה של דלתא גליל ,את הבטוחות שידרשו על ידו לצורך המשך קיומה
של אותה ערבות בנקאית  -באופן שדלתא גליל תופטר כלפי הבנק מכל
התחייבות שנתנה בקשר עם אותה ערבות בנקאית ,ככל שניתן.
 6.1.2.16.3דלתא גליל תפעל בהתאם להוראות בכתב שימסרו לה על ידי החברה
בקשר לכל פעולה שתבוצע על ידי מאן דהוא בקשר עם כל ערבות חריגה,
לרבות במקרה של חילוט מלא או חלקי .החברה תישא בכל חיוב ,עלות או
הוצאה שיחולו על דלתא גליל לצורך שימור הערבות או ביצוע הוראות
החברה כאמור.
 6.1.2.16.4פקעה או בוטלה ערבות חריגה ,או הוקטן סכומה ,לאחר מועד ההשלמה,
כך שדלתא גליל הופטרה מהתחייבויות שניתנו בקשר עם ערבות כלשהי,
כולן או חלקן ,לפי העניין ,תעביר דלתא גליל לחברה את הסכומים
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שהופקדו בידי הבנק בגין הערבות האמורה (ככל שהופקדו) ,כולם או
חלקם ,לפי העניין ,ואשר לא חולטו.
נכון למועד התשקיף ,לא קיימות ערבויות חריגות כהגדרתן לעיל.
האישורים הרגולטורים
 6.1.2.17.1בתקופת הביניים דלתא גליל והחברה יפנו במשותף לרשויות המוסמכות
לצורך קבלת הסכמתן להסבתם ו/או להוצאתם של האישורים
הרגולטורים ,במטרה שהחל ממועד ההשלמה יירשמו או יוצאו האישורים
הרגולטורים על שם החברה ,ככל שהדבר אפשרי.
 6.1.2.17.2אם במהלך תקופת הביניים או במועד ההשלמה ,יתברר כי איזה
מהאישורים הרגולטורים לא הוסב או הועבר על שם החברה ,מסיבה
כלשהי ,יפעלו הצדדים בהקדם האפשרי לצורך הסבת אישור רגולטורי
כאמור על שמה של החברה (ככל שהדבר אפשרי) או הוצאתו מחדש על
שמה .אם לא יצליחו הצדדים ,להסב ,להעביר או להוציא על שם החברה
איזה מהאישורים הרגולטורים ,אזי ,ככל שהדבר אפשרי על פי דין -
לבקשת החברה ,תמשיך דלתא גליל להיות צד ,או תתקשר ,בהסכמים ,או
תמשיך לבצע או תבצע את אותן פעולות ,לפי העניין ,שלצורך ביצועם נדרש
אישור רגולטורי שלא הוסב ,הועבר או הוצא על שם החברה כאמור
והחברה תהיה האחראית ,לזכות ולחובה ,לכל התקשרות ו/או פעולה
שתיעשה על ידי דלתא גליל כאמור.
 6.1.2.17.3בנוסף ,בקשר לאישור רגולטורי אשר עד למועד ההשלמה לא יושלמו כל
תהליכי ההסבה (ככל שהדבר אפשרי) ו/או ההוצאה על שם החברה
הנדרשים לגביו ,הצדדים ימשיכו לפעול לאחר מועד ההשלמה לצורך
השלמת תהליכי ההסבה או ההעברה במועד המוקדם ביותר האפשרי.
 6.1.2.17.4חיוב ,עלות או הוצאה שיחולו בקשר עם הסבת או המחאת האישורים
הרגולטורים על פי סעיף זה או הנפקתם מחדש על שם החברה ,יחולו על
דלתא גליל ועל החברה ,בחלקים שווים ביניהם.
נכון למועד התשקיף ,למעט רישיון העסק של המרכז הלוגיסטי ,לא
קיימים אישורים רגולטוריים כאמור אשר לא הועברו של שם החברה
והינם מהותיים לתחום הפעילות .לעניין רישיון העסק של המרכז
הלוגיסטי ,הרי שתהליך העברת הרישיון יתבצע לאחר העברת זכויות
השכירות במרכז הלוגיסטי לחברה.
פוליסות ביטוח
 6.1.2.18.1דלתא גליל התחייבה ,כי עד למועד ההשלמה תקיים ותחזיק בתוקפן את
פוליסות הביטוח ,וכי הפרמיות הנדרשות לתשלום עד למועד ההשלמה
בגין אותן פוליסות ביטוח ישולמו על ידה.
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 6.1.2.18.2החל ממועד הפיצול ,תישא החברה בעלויות של פוליסות הביטוח ,בהתאם
למפתח חלוקה שיוסכם בין הצדדים.
 6.1.2.18.3לפרטים נוספים אודות פוליסות הביטוח ראו סעיף  6.25.3.3להלן.
מאגר מידע
במועד ההשלמה או בסמוך לכך ,יפעלו הצדדים להעברת הבעלות במאגר המידע של
לקוחות החברה (מועדון הלקוחות) על שם החברה וביחס למאגר מידע נוסף ,הרי
שהנתונים ממנו אשר רלוונטיים לפעילות החברה ,יועתקו למאגר מידע חדש שפתחה
החברה ואשר בבעלותה .הצדדים יפעלו לקבלת הסכמת רשם מאגרי המידע (רשות
הגנת הפרטיות) להעברת מאגר המידע האמור ,ככל שתידרש וכל ההוצאות הכרוכות
בכך ,יחולו על החברה.
סימני המסחר העוברים ושאינם עוברים
 6.1.2.20.1על פי הסכם הפיצול ,הנכסים הבלתי מוחשיים הכלולים בפעילות
המועברת הינם כל הנכסים הבלתי מוחשיים של דלתא גליל הנדרשים
לפעילותה בתחום הפעילות – בין שהם רשומים בספרי דלתא גליל ובין אם
לאו  -לרבות ,הקניין הרוחני ,ובכלל זה פטנטים ,זכויות יוצרים ,סימני
מסחר ,שמות מסחר ,מדגמים ושמות המתחם ( )domainשבבעלות דלתא
גליל ו/או בשימושה וכן זכויות דלתא גליל בידע ,והכל בין אם רשומים
במרשם כלשהו על שם דלתא גליל ובין אם לאו ,ולרבות בקשות לרישום
של כל אלה וכן המוניטין ושמה הטוב של דלתא גליל ושל מוצריה
ושירותיה בכל הקשור לתחום הפעילות  -והכל ,כפי שיהיו במועד ההשלמה
(מיד עובר להשלמת עסקת הפיצול והעברת הפעילות) ("סימני המסחר
העוברים") ,אך למעט רשימה סגורה של סימני מסחר אשר דלתא גליל
הינה הבעלים שלהם ,וביחס אליהם תינתן זכות שימוש בלבד ,ואלו לא
יועברו לחברה ("סימני המסחר שאינם עוברים") .להסרת ספק יובהר כי
סימני המסחר המהותיים המשמשים את החברה בפעילותה כלולים
בסימני המסחר העוברים .תוקף הרישום של סימני המסחר העוברים הינו
בין  2022עד ( 2030תלוי סימן המסחר) .החברה פועלת מעת לעת ובאופן
שוטף לחידוש רישום סימני המסחר המשמשים אותה ,בהתאם למועד
פקיעת תוקפם.
 6.1.2.20.2במסגרת עסקת הפיצול נשוא הסכם הפיצול ,דלתא גליל מעניקה לחברה,
בעצמה או באמצעות חברות בת בשליטתה המלאה ,את הזכות לעשות
שימוש ,ללא עלות ,בישראל בלבד ,בסימני המסחר שאינם עוברים ,כחלק
מפעילותה השוטפת של החברה .החברה מתחייבת לא להעביר ולא
להמחות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את הזכות לעשות שימוש
בסימני המסחר שאינם עוברים ,כולם או כל חלק מהם ,לצד ג' כלשהו.
 6.1.2.20.3הזכות המוענקת לחברה לעשות שימוש בסימני המסחר שאינם עוברים
כמפורט בסעיף זה ,תהיה בתוקף  -כל עוד ה"שליטה" (כמובנו של מונח
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זה בחוק ניירות ערך) בחברה ,תהא בידי דלתא גליל .במועד סיומה של
ההרשאה מכל סיבה שהיא ,החברה תחדל לעשות שימוש בכל אחד מסימני
המסחר שאינם עוברים ,תוך  6חודשים מסיום ההרשאה .יובהר ,כי סימני
המסחר שאינם עוברים אינם מהותיים לפעילותה של החברה.
 6.1.2.20.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל בעניין סימני המסחר ,במסגרת הסכם הפיצול,
הבהירה דלתא גליל כי באשר לשם "דלתא" עצמו ,החברה תהיה רשאית
לעשות שימוש בשם "דלתא" כחלק משמה של החברה ובפעילותה ,בין
בישראל ובין מחוץ לישראל .הסכמה זו של דלתא גליל הינה בלתי חוזרת
ואינה מוגבלת בזמן.
למען הסר ספק יובהר כי התחייבות החברה הנוגעת לסימני המסחר
שאינם עוברים כאמור לעיל ,לפיה החברה התחייבה שלא להעביר ולא
להמחות ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,את הזכות לעשות שימוש
בסימני המסחר שאינם עוברים ,כולם או כל חלק מהם ,לצד ג' כלשהו,
אינה נוגעת לשימוש בשם "דלתא" (בין אם שם זה עולה כדי סימן מסחר
ובין אם לאו).
למען הסדר הטוב יובהר כי במובחן מהשם "דלתא" ,ישנם גם סימני מסחר
רשומים המכילים את השם דלתא ,בהם עושה שימוש החברה במסגרת
פעילותה השיווקית ,וכי סימני מסחר אלה כלולים בסימני המסחר
העוברים.
 6.1.2.20.5למען הזהירות מובהר שהחברה רשאית לפעול מחוץ לישראל ,ככל
שתמצא לנכון ,אך ככל שהיא תעשה כן ,עליה להימנע מלעשות פעילות
כלשהי מחוץ לישראל תוך שימוש בסימני המסחר שאינם עוברים ,אשר
בגינם ניתנת לה זכות שימוש בישראל בלבד ,כאמור בהסכם הפיצול.
מובהר ,כי האמור לעיל אינו חל על שימוש בשם "דלתא" כאמור לעיל בו
היא רשאית לעשות שימוש גם בחוץ לישראל.
עובדים
 6.1.2.21.1בכפוף להעברת הפעילות ,יסתיימו יחסי העבודה בין דלתא גליל לבין כל
העובדים העוברים המועסקים בדלתא גליל – וזאת לאחר קבלת אישור
רשות המסים להעברת העובדים ברצף זכויות ("מועד העברת העובדים").
החל ממועד העברת העובדים ,תהיה החברה מעסיקתם של העובדים
העוברים וזאת בהתאם לתנאי העסקתם בדלתא גליל עובר למועד העברת
העובדים.
 6.1.2.21.2החברה תשלם לדלתא גליל את כל התשלומים שישולמו על ידי דלתא גליל
לעובדים העוברים או ביחס אליהם בגין התקופה המתחילה במועד הפיצול
עד למועד העברת העובדים.
 6.1.2.21.3החברה תשמור על רצף זכויותיהם של העובדים העוברים בגין תקופת
העסקתם בדלתא גליל .החברה תהיה אחראית לתשלום משכורתם של
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העובדים העוברים ולכל יתר ההתחייבויות כלפיהם ,לרבות לעניין ותק
בעבודה.
 6.1.2.21.4כל ההתחייבויות ,החובות והזכויות כלפי העובדים העוברים ,יהא מועד
התגבשותם אשר יהא ,הקיימים ו/או העתידיים ,בין אם נרשמו בספרי
דלתא גליל ובין אם לאו ,יחולו על החברה.
 6.1.2.21.5דלתא גליל תעביר על שם החברה את הבעלות בכל קופת פנסיה ו/או קופת
גמל ו/או קופה אחרים ו/או קרן השתלמות ,מכל סוג שהוא ,לרבות בגין
רכיב פיצויי פיטורים ("הקופות המועברות") ,בגין הכספים אשר הצטברו
על שם דלתא גליל לטובת העובדים העוברים ואשר רשומות על שם דלתא
גליל .הקופות יועברו כאשר מלוא ההפרשות והניכויים אשר היו אמורים
להתבצע בוצעו במלואם.
 6.1.2.21.6העובדים העוברים אשר להם הוענקו אופציות ו/או יחידות מניה חסומות
של דלתא גליל ,ימשיכו להיות זכאים להן ,על פי תנאי ההענקה .החברה
תישא בעלות התגמול ההוני האמור ,בגין התקופה שממועד הפיצול ואילך.
העלות תחושב על פני תקופת ההבשלה של האופציות ו/או יחידות המניה
החסומות אשר הוענקו למי מהעובדים העוברים ,החל ממועד הפיצול ועד
לתום תקופת ההבשלה – על בסיס עלותן כפי שנקבעה ביום ההענקה
הרלוונטי.
העלות הכוללת בגין סעיף זה מסתכמת לסך של כ 2,000-אלפי ש"ח.
" 6.1.2.21.7עובדים" (לרבות ביחס למונח "העובדים העוברים") ,לרבות מי שסיפקו
לדלתא גליל ,באופן בלעדי בקשר לתחום הפעילות ,שירותים במסגרת
הסכמי ייעוץ או הזמנות עבודה ו/או הועסקו על ידי צד שלישי במתן
שירותים לדלתא גליל באופן בלעדי בקשר לתחום הפעילות ו/או הוצבו
בדלתא גליל מטעמם של נותני שירותים ,קבלני כ"א ,קבלני שירותים
וכיו"ב באופן בלעדי בקשר לתחום הפעילות – אשר יטענו ו/או אשר ייפסק
על ידי ערכאה מוסמכת כי התקיימו בינם לבין דלתא גליל יחסי עבודה או
כי דלתא גליל חבה כלפיהם בחובות כלשהם שמקורם בקיומם של יחסי
עבודה או מכח מעמד של מעסיק בפועל.
תקופת הביניים
דלתא גליל מתחייבת לנהל בתקופת הביניים את עסקיה ,בכל הקשור לפעילות
המועברת ,במהלך עסקים רגיל.
"תקופת הביניים"  -התקופה שמניינה החל ממועד חתימתו של הסכם הפיצול ועד
למועד ההשלמה (וביחס לעובדים העוברים ,עד למועד העברת העובדים) או עד למועד
פקיעת הסכם הפיצול ,לפי המוקדם מבניהם.
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השלמת עסקת הפיצול והעברת הנכסים
 6.1.2.23.1השלמת עסקת הפיצול והעברת הנכסים תבוצע יום עסקים אחד לאחר
היום שבו יתקיימו כל התנאים המתלים (למעט אותם תנאים מתלים אשר
לפי טיבם מועד התקיימותם הינו מועד ההשלמה) ("מועד ההשלמה").
 6.1.2.23.2התחייבויות הצדדים לבצע את עסקת הפיצול והעברת הנכסים מותנית
בהתמלאות כל התנאים המתלים המפורטים מטה ,אלא אם הצדדים
להסכם הפיצול יסכימו ,בכתב ,על ויתור על תנאי מתלה כלשהו ,לפני מועד
פקיעת הסכם הפיצול (להלן ,יחדיו" :התנאים המתלים"):
א .קבלת אישור הבנקים המממנים (רשימת הבנקים מפורטת
בהסכם הפיצול) לפיצול על פי הסכם הפיצול ולהנפקה של
החברה על פי התשקיף.
ב .החברה תמסור לדלתא גליל אישור כי התקיימו התנאים
להשלמת הנפקת מניות החברה לציבור.
 6.1.2.23.3אם עד ליום  31.3.2021או עד למועד אחר (מוקדם או מאוחר יותר) עליו
יסכימו הצדדים ("מועד פקיעת ההסכם") לא יתקיימו כל התנאים
המתלים יהא הסכם הפיצול בטל ומבוטל מבלי שלצד אחד תהיה טענה,
תביעה ו/או דרישה כלפי משנהו.
לעניין זה יובהר כי נכון למועד פרסום תשקיף זה ,התקבלו אישורי
הבנקים המממנים (כאמור בס' 6.1.2.23.2א' לעיל).
שיפוי בגין דרישות או תביעות צדדים שלישיים
 6.1.2.24.1החברה תשפה את דלתא גליל ,בכפוף להוראות להלן ,בגין כל הוצאה
כספית הנובעת מהפעילות המועברת אשר תישא בה בפועל דלתא גליל
לאחר מועד ההשלמה ,בין שעילתה קודמת למועד ההשלמה ובין שהיא
מאוחרת למועד ההשלמה.
"הוצאה כספית" לעניין זה  -תשלום ,הוצאה או חיוב שיוטלו על פי פסק
דין שלא עוכב ביצועו או על פי חיוב מנהלי שלא ניתן לערעור ,לרבות
הוצאות משפטיות סבירות ושכר טרחה סביר של עו"ד ויועצים מקצועיים
אחרים ,ולמעט הוצאה כספית בגין כל נזק תוצאתי ,עקיף או מסתבר
(ובכללו אובדן רווחים ,פגיעה במוניטין וכיו"ב).
החברה תשלם לדלתא גליל כל סכום שהיא חייבת לשלם לה על פי סעיף
שיפוי זה בכפוף לאמור להלן:
א .דלתא גליל תמסור לחברה הודעה בכתב על כל אירוע שבגינו היא עשויה
לדרוש שיפוי על פי הסכם הפיצול בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה על
קיומו של אירוע;
ב .החברה תהיה רשאית לנהל את הליכי ההגנה והפשרה בקשר עם
האירוע ,לפי שיקול דעתה ,לרבות בשמה של דלתא גליל;
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ג .דלתא גליל וכל מי מטעמה ישתפו פעולה עם החברה בקשר עם האירוע.
 6.1.2.24.2במקרה של נזק או הפסד המכוסה על ידי פוליסת ביטוח ,תפעל דלתא גליל
להפעלת הפוליסה בהתאם להוראות החברה ,אשר תישא בכל תשלום
בקשר עם הפעלת הפוליסה (לרבות השתתפות עצמית) .במקרה שבו תופעל
הפוליסה ,יופחתו הכספים שיתקבלו בפועל על ידי דלתא גליל מחברת
הביטוח ,אם יתקבלו ,מהסכום מושא דרישת השיפוי .מובהר כי אם סכום
השיפוי יכוסה על ידי חברת ביטוח ולאחר הכיסוי תנקוט חברת הביטוח
בהליך של שיפוי ו/או שיבוב כנגד מי מהצדדים ,הוראות סעיף זה יחולו על
מקרה כאמור בשינויים המחויבים.
 6.1.2.24.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הוראות השיפוי הכלולות הסכם
הפיצול תחולנה ,בשינויים המחויבים ,על התביעות שפורטו בנספח
להסכם ,המפרט את התביעות המתנהלות במועד החתימה על הסכם
הפיצול נגד דלתא גליל בקשר עם תחום הפעילות ואשר ינוהלו על ידי
החברה בשם דלתא גליל – לרבות התביעות אשר פורטו בסעיף 6.26
לתשקיף זה.
נכון למועד תשקיף זה ,מלבד התביעות המפורטות בסעיף  6.26להלן ,לא
ידוע לחברה על דרישה או תביעה מהותית מצד שלישי אשר לגביה חלה
על החברה חובת שיפוי בהתאם לסעיף זה .יובהר כי סעיף השיפוי חל גם
על דרישות ו/או תביעות עתידיות ,אם וככל שתהיינה כאלה ,ואין ביכולת
החברה להעריך האם ידובר בסכומים ,בדרישות ו/או בתביעות מהותיות.
חבויות מס בגין הפעילות המועברת
 6.1.2.25.1החברה תישא ותהיה אחראית לתשלום מלוא חבויות המס שיחולו על
דלתא גליל בגין הפעילות המועברת בקשר עם התקופה שתחילתה במועד
הפיצול.
 6.1.2.25.2ככל שבמועד כלשהו יתקבלו אצל דלתא גליל החזרי מס בגין התקופה
שתחילתה במועד הפיצול ,הם יועברו במלואם לחברה .זיכויי מס בגין
התקופה שעד למועד הפיצול יהיו שייכים לדלתא גליל.
 6.1.2.25.3הצדדים מאשרים שהם מודעים להוראות הדין החלות עליהם לצורך
קבלת פטור ממס לעסקת הפיצול על פי הסכם הפיצול ,לרבות ,התנאים
שעל הצדדים לעמוד בהם בתקופה של שנתיים ממועד הפיצול והם
מתחייבים לעשות את כל הדרוש על מנת לעמוד בתנאים אלה ,כדי
שהפיצול יהא פטור ממס .להלן פירוט התנאים העיקריים :הפעילות
הכלכלית העיקרית שהייתה בדלתא גליל ערב הפיצול תימשך בדלתא גליל
ובחברה למשך שנתיים מיום הפיצול; אחזקות דלתא גליל בחברה לא
יפחתו מ 25%-למשך שנתיים מיום הפיצול; רוב הנכסים שנותרו בידי
דלתא גליל ורוב הנכסים (למעט נכסים שוטפים) שהועברו לחברה לא
ימכרו במשך שנתיים מיום הפיצול; בנכסים ייעשה שימוש מקובל במהלך
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עסקיהן של דלתא גליל ושל החברה ,למשך שנתיים מיום הפיצול; במשך
שנתיים ממועד הפיצול ,העברות של מזומן ,נכסים ,מתן ערבויות או כל
פעילות אחרת בין דלתא גליל לבין החברה ייעשו במהלך העסקים הרגיל
בלבד.
 6.1.2.25.4הצדדים יפנו לרשויות מע"מ ,בהתאם לסעיף  20לחוק מס ערך מוסף,
התשל"ו ,1976-לקבלת אישור שלא יחול חיוב במע"מ בגין הנכסים
המועברים מדלתא גליל לחברה על פי הסכם הפיצול .ככל שלא יתקבל
אישור כאמור ,דלתא גליל תוציא חשבונית מס על שם החברה והחברה
תשלם לדלתא גליל את סכום המע"מ.
הצדדים מתקשרים בהסכם הפיצול ,בהבנה שהעברת הפעילות לחברה לפי הסכם
הפיצול עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה ואינה מהווה
אירוע מס .אם ,למרות האמור ,ייקבע על ידי רשות מוסמכת שהעברת הפעילות אינה
עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה ,תהיה דלתא גליל
רשאית לראות את הנכסים הבלתי מוחשיים (לרבות המוניטין) המועברים לחברה על
פי הסכם הפיצול ,כמועברים בפטור ממס על פי סעיף 104א לפקודת מס הכנסה ,כנגד
הון והחברה מסכימה לכך .ככל שיידרש יבוצעו השינויים הנדרשים ליישום מתווה
הפטור לפי סעיף 104א .ככל ותחול חבות מס בגין העברת נכסים בפיצול היא תחול על
דלתא גליל.
יישוב מחלוקות
 6.1.2.27.1לא הגיעו הצדדים ליישוב חילוקי הדעות שיתגלו ביניהם בנוגע להסכם
הפיצול ,פירושו וביצועו ,יועברו חילוקי הדעות ,על פי פנית צד להסכם
הפיצול ,באופן בלעדי וייחודי לבוררות בפני בורר יחיד.
 6.1.2.27.2הבורר יהיה רשאי ליתן החלטות ביניים וצווים זמניים ובלבד שאין באמור
בכדי לגרוע מזכויות הצדדים לפנות לבית המשפט לצורך מתן סעדים
זמניים .הבורר יהיה כפוף לדין המהותי ,לא יהיה כפוף לדיני הראיות
ולסדרי דין כלשהם ,ויהיה חייב לנמק את החלטתו .הבורר יחויב להביא
לסיום כל מחלוקת אשר הובאה בפניו תוך שני ( )2חודשים.
יצוין כי בהתאם לסעיף (1א) לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף – מבנה וצורה) ,תשכ"ט ,1969-המידע האמור בפרק זה קוצר לתקופה שתחילתה
שנתיים לפני ה 1-בינואר של השנה שבה מוגש התשקיף ,חלף שלוש שנים.
תחום הפעילות
למועד התשקיף ובכפוף להשלמת ההנפקה והעברת הפעילות לחברה ,לחברה תחום פעילות אחד אשר
לגביו נערכו דוחות הפרופורמה ואשר בו בכוונתה לפעול ,אותו מהווה הפעילות המועברת – תחום
פעילות הלבשה .תחום הפעילות כולל פעילות עיצוב ,שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה תחתונה לנשים,
גברים וילדים ,הלבשת בית ,הלבשת ספורט ופנאי ,הלבשת ילדים ,גרביים והנעלה ,בעיקר תחת
המותגים  Deltaו .fix-חלק ממוצרי תחום הפעילות נמכרים תחת מותגי החברה כשהם מעוצבים בעזרת
סימנים מסחריים ואלמנטים נוספים ,עליהם לחברות אחרות זכויות יוצרים (כגון דמויות אשר הזכויות
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בהן שייכות לחברות  Universal ,Disneyואחרות) ,וזאת תחת הסכמי זיכיון ( )licenseמאותן חברות
במסגרתן משלמת החברה תמלוגים לבעלי הזכויות ו/או לנציגיהם .מוצרי תחום הפעילות משווקים
בישראל בערוץ הקמעונאי ובערוצים נוספים .בערוץ הקמעונאי השיווק מבוצע ברשת " "Deltaוברשת
" – "fixרשתות שבבעלות החברה – ובאמצעות אתרי אינטרנט שבבעלות החברה; בערוצים הנוספים
מוכרת החברה את המוצרים לרשתות שיווק קמעונאיות גדולות ,חנויות פרטיות ,רשתות קטנות ותחת
מותגים פרטים לפי דרישת הלקוח.
השקעות בהון החברה ועסקאות בניירות הערך של החברה
מאז הקמתה של החברה לא בוצעו השקעות בהון החברה ו/או עסקאות מהותיות במניות החברה מחוץ
לבורסה על ידי בעלי עניין בחברה.
במסגרת הסכם הפיצול ,התחייבה החברה להקצות לדלתא גליל  19,999,900מניות בנות  0.1ש"ח ע.נ.
כל אחת ,תמורת הפעילות המועברת .לפרטים נוספים אודות הסכם הפיצול ,ראו סעיף  6.1.2לעיל.
דיבידנדים
ממועד הקמת החברה ועד למועד פרסום תשקיף זה ,לא חילקה החברה דיבידנדים.
נכון ליום  31בדצמבר  2020לא קיימת בחברה יתרת עודפים ראויה לחלוקה ,היות והחברה טרם החלה
את פעילותה למועד זה.
על פי דוחותיה הכספיים פרופורמה של החברה ליום  31בדצמבר  ,2020לא קיימת יתרת עודפים.
ביום  21בפברואר  ,2021החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד ,לפיה בכל שנה
קלנדרית יחולק דיבידנד בשיעור של  30%לפחות מהרווח הנקי של החברה ,לאחר מס ,בשנה הקלנדרית
שקדמה למועד חלוקת הדיבידנד .יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד ואישור חלוקתו מעת לעת על ידי
דירקטוריון החברה יהיה כפוף להוראות כל דין ,ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף  302לחוק
החברות ,תשנ"ט( 1999-מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון) ,למגבלות הקבועות בהסכמים שהחברה
צד להם ,לאמות מידה או קובננטיים שהחברה מחוייבת בהן ,נוכחיים או עתידיים ,שיקולי מס,
השקעות נדרשות של החברה (נוכחיות או עתידיות) ומגבלות נוספות שיחולו על החברה ,ככל שיחולו,
והחלטות שהחברה רשאית לקבל ,לרבות ייעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו.
חלוקת הדיבידנד כפופה לאישור דירקטוריון החברה בדבר הסכום הניתן לחלוקה על פי חוק החברות,
תשנ"ט ,1999-צרכי תזרים המזומנים של החברה ,ומקורותיה באותה עת .למען הסר ספק ,דירקטוריון
החברה יהיה רשאי בכל עת ,בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין ,לשנות את שיעור
הדיבידנד האמור לעיל או להחליט שלא לחלקו כלל .כמו כן יובהר כי עיתוי החלוקה ,מדי שנה ,ככל
שתבוצע ,לא יהיה בהכרח לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.
לדירקטוריון החברה תישמר הזכות להחליט בכל עת ,ולפי שיקול דעתו הבלעדי ,בדבר שינוי ו/או תיקון
ו/או ביטול מדיניות חלוקת הדיבידנד שנקבעה בהחלטתו האמורה.
עוד יובהר כי החברה עשויה לחלק דיבידנדים מתמורת ההנפקה ,בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים
על פי דין.
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מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה
להלן מידע כספי תמציתי פרופורמה לשנים  2019 ,2018ו ,2020-מתוך דוחותיה הכספיים של החברה
(פרופורמה) ,באלפי ש"ח:
2020

2018

2019

הכנסות

720,317

734,683

679,108

רווח גולמי

433,271

409,634

371,653

רווח מפעולות

119,981

63,405

40,859

סך הנכסים

523,142

542,885

361,667

סך התחייבויות

466,675

345,550

107,602

למידע כספי מפורט לגבי תחום הפעילות של החברה ,ראו את הדוחות הכספיים פרופורמה של החברה
ליום  31בדצמבר "( 2020הדוחות הכספיים לשנת ( )"2020להלן" :הדוחות הכספיים") ,בפרק 9
לתשקיף.
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תמצית תוצאות הפעילות
לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2019

31.12.2020
באלפי ₪
נתונים כלליים
מספר סניפים בהפעלה חיצונית
מספר סניפים בהפעלה ישירה
שטח מסחר ברוטו
שטח מסחר נטו
סניפים
הון אנושי*
אחר
תוצאות פעילות
הפעלה ישירה
הכנסות***
חנויות בהפעלה חיצונית
אחרים
עלויות קבועות
עלות המכר
עלויות משתנות
דמי שכירות וניהול קבועות
משתנות
השקעות הוניות בשיפוץ סניפים
השקעות הוניות בהקמת סניפים חדשים
סה"כ הוצאות שכר
הוצאות פרסום
הוצאות פחת
רווח תפעולי
הון חוזר תפעולי
נתונים בדבר פדיון ומכירות
שיעור השינוי בהכנסות מחנויות זהות
נתונים בדבר מועדון לקוחות
מספר חברים במועדון לקוחות
שיעור רכישה מזוהה

40
161
33,066
29,643
450
227

46
157
33,126
29,678
541
221

491,935
132,883
95,499
690
286,356
49,612
6,703
4,637
718
102,249
14,951
18,777
119,146
29,767

478,958
152,213
103,513
777
324,272
63,927
5,324
7,263
637
121,942
15,623
17,070
63,405
106,944

24.66%

6.20%

1,049,971
50.29%

982,435
59.4%

* נתוני ההון האנושי הם על בסיס משרות מלאות ואינם כוללים עובדים המועסקים באמצעות חברות
כוח אדם.
** יובהר כי הירידה הנצפית בכמות העובדים מושפעת בעיקר מהוצאת עובדים לחל"ת עקב סגירת
חנויות החל מיום  27בדצמבר 2020 ,בעקבות הנחיית הרשויות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה.
לפירוט נוסף בעניין זה ראו סעיף (1.1ב) לדוח הדירקטוריון.
*** לעניין הכנסות החברה ממכירות אתרי האינטרנט ,יובהר כי ההכנסות כאמור עבור השנים ,2018
 2019ו 2020-היו  45.44 , 34.1ו 129.6-מיליוני ש"ח (בהתאמה) .מובהר ,כי החברה תעדכן בדבר נתוני
מכירות מאתרי האונליין כל עוד מכירות האונליין יהוו יותר מ –  10%מסך מכירות החברה.
**** השינוי בשיעור הרכישות המזוהות נובע משינוי בתמהיל המכירות בין ערוצי המכירה השונים בשל
הסגרים ,בהתאם להוראות הממשלה.
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סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
להלן יתוארו המגמות ,ההתפתחויות והאירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית בה פועלת החברה,
אשר להערכת החברה צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה או על
התפתחות עסקיה.
סקירה כללית
על פי נתוני בנק ישראל ,שנת  2018התאפיינה בשיעור צמיחה של כ ,3.3%-ושנת  2019התאפיינה
בשיעור צמיחה של כ .3.3%-לאור משבר הקורונה המשפיע באופן מהותי על הכלכלה העולמית
והמקומית ,פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי שיעור הצמיחה בשנת  2020הינו שלילי
ומוערך בכ.32.4%-
מצב בטחוני
נקודות המכירה של החברה במסגרת תחום הפעילות נמצאות בקניונים ,במרכזים מסחריים
וברחובות הערים .המצב הביטחוני בישראל יכול להשפיע על תנועת הקונים בנקודות המכירה
בתקופות בהן מתקיימת לחימה או בתקופות מתמשכות של טרור.
מצב ענף ההלבשה; תחרות
תחום הפעילות מושפע מהסביבה התחרותית בענף ההלבשה .לפרטים נוספים אודות תחרות
בתחום הפעילות ,ראו סעיף  6.14להלן.
עונתיות
תחום הפעילות מושפע מעונתיות .עקב תנודות עונתיות יתכן שתוצאות הפעילות של החברה
בכל רבעון לא ישקפו את ביצועיה העתידיים של החברה .לפרטים נוספים אודות העונתיות
בתחום הפעילות ראו סעיף  6.15להלן.
התייקרות בעלות רכישת מוצרים מיצרנים במזרח הרחוק והתייקרות מחירי השינוע
במסגרת תחום הפעילות ,החברה רוכשת חלק ניכר מהמוצרים אותם היא מוכרת מספקים
הממוקמים במדינות המזרח הרחוק .התייקרויות בעלות הייצור והמוצרים ,שעלולות לנבוע
מעלייה במחירי חומרי הגלם (כדוגמת מחיר הכותנה) וכן עקב התייקרות שכר העבודה
ותשומות אחרות ,בין היתר ,כתוצאה מהתחזקות המטבעות המקומיים ושינויים בשכר
העבודה ודרישות רגולטוריות אחרות ,עלולה לשחוק את הרווח הגולמי של החברה .בנוסף
החברה חשופה גם לעלויות שינוע הסחורות מאותם אזורים.

3

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0
%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA-2020.aspx
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מצב הכלכלה בישראל
תחום הפעילות מהווה חלק מעולם מוצרי הצריכה ,המושפע ,בין היתר ,מגודל האוכלוסייה
ורמת החיים הכללית בישראל .לפיכך ,קצב הגידול באוכלוסייה ,שינויים בכוח הקנייה
ובצריכה הפרטית ,רמת החיים ורמת ההכנסה הפנויה עשויים להשפיע על פעילות החברה
ותוצאותיה העסקיות.
שינוי שיעורי המכס והמיסוי בישראל
שינוי מכסים על ייבוא סחורות עלול לגרום לשינוי בתוצאות החברה ,בשל העובדה כי רוב
מוצריה של החברה במסגרת תחום הפעילות מיוצרים בחו"ל.
שינוי בשיעורי מכסים על טקסטיל בגין היבוא לישראל עלול להשפיע על תוצאות החברה.
בחודש ינואר  2018נכנס לתוקפו צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין (הוראת שעה
מסעיף  ,)9התשע"ח ,2018-בעניין ביטול המכס בהוראת שעה ,וזאת עד ליום  31בדצמבר ,2018
והלה חל גם על מרבית מוצרי הטקסטיל וההלבשה .הצו הוארך בשנה נוספת עד ליום 31
בדצמבר  2019ולאחר מכן פעם נוספת .ביום  7.6.2020הודיע משרד האוצר על החלטת ראש
הממשלה ושר האוצר להפוך את ביטולי המכס האמורים לקבועים.
תנאי העסקה
לתנאי העסקה כגון שכר המינימום וזכויות סוציאליות עלולה להיות השפעה על תוצאות
החברה .מרבית עובדי תחום הפעילות משתכרים שכר מינימום או שכר הגבוה במעט משכר
המינימום ,כך שלהעלאה משמעותית בשכר המינימום עלולה להיות השפעה על הוצאות
החברה .עד לסוף מרץ  2018שכר המינימום חושב על בסיס  186שעות עבודה בחודש או 43
שעות שבועיות ,והשכר השעתי עמד על  28.49ש"ח .החל מחודש אפריל  2018קוצר שבוע
העבודה בישראל ושכר המינימום עודכן ל 29.12-ש"ח לשעה ,כאשר הוא מחושב לפי  182שעות
עבודה חודשיות .מאז עדכון אפריל  2018לא חל שינוי.
השבתת נמלי הים
מאחר ומרבית מוצרי החברה מיוצרים בחו"ל ,ומובלים ומשונעים לישראל דרך הים ,הרי
ששיבושים בפעילות נמלי הים בישראל או במדיניות המוצא של המוצרים עלולים לשבש את
שיווק המוצרים ולפגוע בפעילות החברה.
שינוי בשערי מט"ח
במסגרת תחום הפעילות החברה רוכשת את עיקר מוצריה במחירים הנקובים במטבע חוץ
מספקים זרים (בעיקר בסין ובמזרח אסיה) ,ומוכרת את מוצריה במחירים הנקובים בשקלים.
בהתאם לכך ,לשינויים בשער החליפין השפעה ניכרת על רווחיותה של החברה ,ובמקרה של
שינוי שער חליפין ארוך טווח ,ייבחנו הצורך בעדכון מחירי המכירה וההשפעה הנגזרת מכך על
היקף מכירותיה של החברה ומעמדה התחרותי.
כדי להגביל את חשיפת החברה לתנודות בשערי החליפין ,החברה בוחנת ותמשיך לבחון ,מעת
לעת ,נקיטת פעולות לשם הגנה על חשיפתה המטבעית ,לרבות על ידי רכישת חוזים עתידיים
להמרת מטבעות זרים לשקל במחיר קבוע מראש.
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יחד עם זאת ,עסקאות גידור אלו לא יגנו על החברה אם שינויי המטבע ימשיכו לאחר סיום
תקופת החוזים העתידיים .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  4.3בדוח הדירקטוריון המצורף
לתשקיף זה.
שינוי במדד המחירים לצרכן
ברובם המכריע של הסכמי השכירות של רשתות החנויות ,דמי השכירות צמודים למדד
המחירים לצרכן .מכיוון שהוצאות שכר דירה מהוות הוצאה משמעותית של החברה ,בעוד
שהכנסותיה אינן צמודות למדד המחירים לצרכן ,הרי שעליה במדד המחירים לצרכן עשויה
לשחוק את רווחיותה של החברה .בשנת  2019 ,2018ו 2020-עלה (ירד) המדד ב 0.6% ,0.8%-ו-
( ,)0.7%בהתאמה.4
מצבי חירום בריאותיים
מצבי חירום בריאותיים – כדוגמת זה שהוכרז כתוצאה מנגיף הקורונה ( ,)Covid 19עלולים
להשפיע על הרגלי והיקפי הצריכה של לקוחות החברה כמו גם על יכולתה של החברה לרכוש
מוצרים ועל מחיריהם ,כמו גם על יכולתה לשווק את מוצריה בצורה סדירה ,ובהתאם להשפיע
על תוצאות פעילותה .לפירוט נוסף בדבר השפעת נגיף הקורונה ,ראו סעיף  1.1בדוח
הדירקטוריון המצורף לתשקיף זה.
הערכות החברה ותחזיותיה באשר להשפעת משתנים שונים על פעילותה כמפורט לעיל הן מידע
צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על הערכות ואומדנים סובייקטיביים המצויים
בידי החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינו בשליטת החברה בלבד .מידע זה מבוסס בין היתר על
הערכותיה של החברה ביחס להתפתחויות בענף ההלבשה ,וכן ביחס למצב הכלכלי בישראל .השפעת
גורמים אלו על פעילות החברה עשויה להיות שונה מהותית מהאופן בו נחזתה על ידי החברה ,וזאת
בין היתר כתוצאה משינויים במצב הכלכלי בישראל ,שינויי חקיקה ושינויים רגולטוריים אחרים
שישפיעו על השווקים בהם פועלת החברה וכן התממשות אילו מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 6.28
להלן.
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חלק שני  -תיאור

החברה5

מידע כללי על פעילות החברה
מבנה תחום הפעילות ושינויים שחלו בו
במסגרת תחום הפעילות ,החברה עוסקת בעיצוב ,שיווק ,ומכירה של מוצרי הלבשה תחתונה
לנשים ,גברים וילדים ,הלבשת בית ,הלבשת ספורט ופנאי ,הלבשת ילדים ,גרביים והנעלה.
בתחום הקמעונאי פועלת החברה באמצעות רשת חנויות " "Deltaורשת חנויות " ,"fixכאשר
מרבית החנויות מופעלות על ידיה וחלקן מופעלות על ידי מפעילים חיצוניים .בנוסף בתחום
הקמעונאי מפעילה החברה שני אתרי אינטרנט ,אחד למותג  Deltaואחד למותג  .fixבתחומים
האחרים (שאינם התחום הקמעונאי) פועלת החברה באמצעות מכירה לרשתות קמעונאיות
גדולות לחנויות פרטיות ורשתות קטנות ותחת מותג פרטי לפי דרישת הלקוח.
עיקר מוצרי  Deltaו fix-המשווקים נרכשים מספקים במזרח הרחוק .חלק מהמוצרים נמכרים
תחת מותגי החברה כשהם מעוצבים בעזרת סימנים מסחריים ואלמנטים נוספים ,עליהם
לחברות אחרות זכויות יוצרים (כגון דמויות אשר הזכויות בהן שייכות לחברות ,Disney
 Universalואחרות) ,וזאת תחת הסכמי זיכיון ( )licenseמאותן חברות במסגרתן משלמת
החברה תמלוגים לבעלי הזכויות ו/או לנציגיהם
נכון למועד התשקיף מופעלות במסגרת תחום הפעילות  201חנויות ובכללן  170חנויות של רשת
" "Deltaו 31-חנויות של רשת " ."fixמתוך סך החנויות האמורות  161מופעלות על ידי החברה
ו 40-מופעלות על ידי מפעילים חיצוניים (לפרטים נוספים בדבר הפעלה באמצעות מפעילים
חיצוניים ,ראו בסעיף  6.12להלן).
המותגים  Deltaו ,fix-כמו גם רשתות החנויות " "Deltaו "fix"-ואתרי האינטרנט ,הינם
מותגים פופולריים המוכרים היטב בשוק הישראלי ואהובים על הצרכן הישראלי .לרשת
" "Deltaמועדון לקוחות פעיל המונה כמיליון חברים.
בשנים האחרונות ניכרות בענף ההלבשה מספר מגמות ,ביניהן גידול בכמות הרכישות
המקוונות בארץ ומחו"ל; התגברות הרכישות בחו"ל עקב מדיניות השמיים הפתוחים ,וזאת על
חשבון השוק הישראלי; השקעה במותגים כאמצעי בידול מול רשתות אחרות ,תוך השקעה
בפרסום ובניית מועדון לקוחות; רכישת מותגי הלבשה על ידי חברות מובילות והיחלשות מותגי
ההלבשה הקטנים; גידול בכמויות שטחי מסחר .כחלק ממגמת התגברות הרכישות המקוונת
השקיעה החברה משאבים רבים על מנת ליצור תשתית מתאימה לסחר אלקטרוני בהיקף
משמעותי ,ולקדם את אתרי האינטרנט שלה ,ובהתאם מפעילה החברה פעילות און-ליין עניפה
ומעניקה לצרכן חווית קניה כוללת באתרי האינטרנט של החברה ,המהווים ביחד עם רשתות
החנויות חלק מאסטרטגיית ה omni channel-של החברה.

 5יובהר כי למרות שנכון למועד פרסום תשקיף זה ,הפעילות המועברת טרם עברה לחברה ,והעברתה מותנית בהשלמת ההנפקה
(כאמור בהסכם הפיצול ,וראו לעניין זה סעיף  1.6.1.2לעיל) ,הרי שתיאור החברה ותחום הפעילות בפרק זה נערך ביחס לפעילות
המועברת כפי שנוהלה על ידי ובאמצעות דלתא גליל.
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מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
לפרטים ,ראו סעיף  6.24להלן.
שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו
בשנים האחרונות חל גידול בהיקף הפעילות בתחום הפעילות ,עקב גידול במכירות בחנויות
זהות וכן עקב פריסה רחבה יותר של חנויות ברשתות " "Deltaו ,"fix"-גידול בפעילות אתר
האינטרנט  Deltaוכן מהרחבת מגוון המוצרים הנמכרים ברשת חנויות " ."Deltaרשת חנויות
" "fixהושקה בשנת  2015ופעילותה התרחבה מאז עקב פריסה רחבה יותר של חנויות וכן עקב
השקת אתר אינטרנט תחת המותג .fix
לפרטים נוספים בדבר שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו ראו סעיף  1.1ו 2 -בדוח
הדירקטוריון המצורף לתשקיף זה.
התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלהם
שוק היעד הנוכחי של מוצרי תחום הפעילות הוא ישראל .השינויים במצב הכלכלי בשוק
הישראלי כפי שבאו לידי ביטוי בשנים האחרונות ,גם עקב משבר הקורונה ,ונכון למועד
התשקיף ,עלולים להשפיע על הרגלי והיקפי הצריכה של הצרכנים .בנוסף ,תעשיית ההלבשה
נתונה לשינויים בהעדפות של הצרכנים ,אשר מטבעם משתנים ,וכיום אף באופן תדיר יותר
מבעבר ,ומובילים להגדלת מספר קולקציות המוצרים הנדרשות .עם זאת ,מכיוון שחברה
עוסקת במכירת מוצרי הלבשה ,שחלק ניכר מהם הינם מוצרי  )Never Out of Stock( Basicולאו
דווקא מוצרי אופנה ,הרי שהשפעת שינויים צרכניים כאמור משפיעה על פעילות החברה פחות
מאשר השפעתה על רשתות אופנה ,שכן הביקוש למוצרי הלבשה בסיסיים מושפע פחות
משינויים במצב הכלכלי.
בנוסף ,פעילות המכירה המקוונת ( )e-commerceהיא בעלת השפעה על תחום הפעילות ,כאשר
בעקבות מגמות צרכניות וכן מיקוד מאמצים ומשאבים באתרי האינטרנט של החברה ,חווה
החברה גידול משמעותי במכירות מקוונות ,שמשקלן הולך ועולה בהדרגה ומהווה חלק
משמעותי יותר מפעילות החברה משנה לשנה.
גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים שחלו בהם
החברה מעריכה ,כי הגורמים העיקריים אשר תורמים להצלחת תחום הפעילות ,הינם כדלקמן:
היכולת להציע בחנות אחת מוצרים המתאימים לכלל האוכלוסייה  -גברים נשים
וילדים (.)one stop shop
צוות ניהולי מקצועי ומיומן בעל ניסיון מצטבר רב בענף ההלבשה והקמעונאות.
היכולת להציע ללקוחותיה חווית קניה כוללת במספר ערוצי הפצה ,און ליין וחנויות
(.)omni channel
האיכות הגבוהה של מוצרי החברה.
חוזק מותגי החברה המושג באמצעות השקעה מתמדת בפרסום ,ביצירת בידול מול
מותגים אחרים ובהבלטת היתרונות ,החדשנות והאופנתיות של מותגי החברה .לצורך
כך עושה החברה שימוש בידוענים ובשיתופי פעולה שיווקיים.
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מועדוני הלקוחות של החברה ופעילותה המקוונת.
השקעת משאבים במחלקות עיצוב ,תוך התמקדות מתמדת בהתפתחויות מקומיות
ועולמיות בענף ההלבשה ובטעמים של קהל הלקוחות כמו גם עיצוב קולקציות
אופנתיות ,תוך הקפדה על חדשנות מתמדת ושילוב טכנולוגיות ייחודיות במגוון
המוצרים.
התקשרות בהסכמי זיכיון ( )licenseעם בעלי זכויות בסימנים מסחריים ואלמנטים
נוספים בולטים ומובילים בעלי מוכרות עולמית (כגון דמויות אשר הזכויות בהן
שייכות לחברות  Universal ,Disneyואחרות).
פריסה ארצית רחבה ומיקום חנויות החברה כך שתהיינה נגישות ללקוחות בכל רחבי
הארץ.
קיום תשתית ייצור איתנה ,אמינה וגמישה באמצעות קבלני משנה בחו"ל ובעלות
תחרותית.
קיום מערכת בקרת איכות אפקטיבית למוצרים.
קיום מערך תפעולי ,שרשרת אספקה ומערך הפצה יעילים המספקים תמיכה מלאה
לצרכי המכירות ולעמידה בזמני האספקה ,שהתקצרו עד מאוד בשנים האחרונות.
שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם
מרבית הייצור של החברה נעשה על ידי ספקים וקבלני משנה בחו"ל ,ובעיקר בסין ובדרום מזרח
אסיה .להערכת הנהלת החברה ,אין לחברה תלות בספק ספציפי ,שכן ניתן לייצר את כל
המוצרים בכמויות המיוצרות עבור החברה אצל מספר רב של ספקים ו/או קבלני משנה אחרים,
בין אם בסין ובין אם במדינות אחרות (בעיקר בדרום מזרח אסיה) ללא תוספת מהותית
לעלויות הייצור.
חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
חסמי הכניסה
הקמת פעילות מסוג תחום הפעילות ,הכוללת רשת חנויות בפריסה ארצית ,שיווק לחנויות
פרטיות ורשתות קטנות ,רשתות קמעונאיות גדולות ופעילות און ליין משמעותית מצריך
השקעות גדולות בתשתיות ,במערך לוגיסטי ,ומחייב מומחיות בתחום הפעילות וחוסן כלכלי.
להערכת החברה ,חסמי הכניסה העיקריים להקמת פעילות מהסוג שמנהלת החברה בתחום
הפעילות הינם כמפורט להלן:
ידע ,ניסיון ומוניטין חיובי בתחום הפעילות ,לרבות יכולות עיצוב וחדשנות
המבטיחים מוצרים איכותיים.
בנייה של מותגים בעלי תודעה משמעותית בשוק ההלבשה ושימורם לאורך זמן
באמצעות השקעות כספיות ניכרות בשיווק ופרסום.
השקעות הוניות בהקמת רשת חנויות בפריסה ארצית ותחזוקתן.
בנייה ,תחזוקה ותפעול של מערך שיווק אינטרנטי.
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הקמת מרכז לוגיסטי ומערך שירות והפצה שישרת את כלל נקודות המכירה ואתרי
האינטרנט.
צורך בקיום מסה קריטית של מכירות שתאפשר מבנה הוצאות תפעול תחרותי.
קיום מערכת הסכמים עם בעלי סימנים מסחריים ואלמנטים נוספים הקשורים עם
החברה בהסכמי זיכיון (.)license
בניית קשרים ארוכי טווח עם חנויות פרטיות ורשתות קמעונאיות עיקריות.
בניית מערך ספקים תחרותי ומבוזר המאפשר רכש במחירים תחרותיים ואספקה
מהירה.
חסמי יציאה
להערכת החברה אין בתחום הפעילות חסמי יציאה מהותיים ,למעט יציאה מהסכמי שכירות
ארוכי טווח (חנויות ,משרדים ,מרכז לוגיסטי).
תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם ותחליפים להשקעה בחברה
למוצרים אותם משווקת החברה קיימים מוצרים תחליפיים רבים של יצרנים מקומיים ושל
יבואנים המשווקים באמצעות נקודות מכירה וכן באמצעות אתרי אינטרנט בישראל ,ואתרי
אינטרנט בחו"ל אשר משלחים לישראל .החברה פועלת לחזק ולשמר את היתרון שיש למוצריה
על פני המוצרים התחליפיים וזאת על ידי בידול ,התבלטות באיכות ובחדשנות טכנולוגית
ועיצובית ,ובהקניית ערך מוסף למותגיה באמצעות הקפדה על עיצוב מוביל ,תמחור תחרותי,
מגוון מוצרים ופרסום באמצעי המדיה השונים וניהול מועדון לקוחות.
מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
לפרטים אודות מבנה התחרות בתחום הפעילות ,ראה סעיף  6.14להלן.
מוצרי החברה
המוצרים המשווקים במסגרת תחום הפעילות הם בעיקר מוצרי הלבשה תחתונה לנשים ,גברים וילדים,
הלבשת בית ,הלבשת ספורט ופנאי ,הלבשת ילדים ,גרביים והנעלה.
חלק מהמוצרים נמכרים תחת מותגי החברה כשהם מעוצבים בעזרת סימנים מסחריים ואלמנטים
נוספים עליהם לחברות אחרות זכויות יוצרים (כגון דמויות אשר הזכויות בהן שייכות לחברות ,Disney
 Universalואחרות) ,וזאת תחת הסכמי זיכיון ( )licenseמאותן חברות במסגרתן משלמת החברה
תמלוגים לבעלי זכויות היוצרים ו/או לנציגיהם .מוצרי החברה משווקים באמצעות רשת חנויות
" ,"Deltaרשת חנויות " ,"fixבאמצעות אתרי האינטרנט של  Deltaו fix-וכן במסגרת רשתות שיווק
קמעונאיות גדולות וחנויות פרטיות ורשתות קטנות בישראל.

ו26 -

פילוח הכנסות ורווחיות המוצרים
להלן הסכום והשיעור מסך הכנסות החברה ,של הכנסות הנובעות מכל קבוצת מוצרים או שירותים
דומים ,אשר מהווה  10%או יותר מסך ההכנסות כאמור.
קבוצת
מוצרים

נשים
גברים
ילדים
סה"כ

31.12.2020

שיעור
הגידול
בהכנסות

לשנה שנסתיימה ביום (אלפי ) ₪
31.12.2019

הכנסות

שיעור רווח
גולמי ממוצע

שיעור מסך
ההכנסות

הכנסות

שיעור רווח
גולמי ממוצע

שיעור
מסך
ההכנסו
ת

381,768
158,470
180,079
720,317

60%-65%
60%-55%
55%-50%
60.20%

53%
22%
25%
100%

386,730
168,075
179,878
734,683

54%-59%
54%-59%
50%-55%
55.8%

53%
23%
24%
100%

-1.28%
-5.71%
0.11%
-1.96%

לפרטים אודות מכירות בחנויות זהות ,ראו סעיף  2.3בדוח הדירקטוריון המצורף לתשקיף זה.
מוצרים חדשים
החברה פועלת באופן מתמיד לשיפור מוצריה והוספת מוצרים חדשים בהתאם לצרכי לקוחותיה והשוק
ובהתאם לשינויים בענף ההלבשה.
לקוחות
לקוחות החברה בתחום הפעילות נחלקים ללקוחות קמעונאים ולקוחות אחרים ,כולם בישראל.
מרביתן המכריע של המכירות נעשות ישירות ללקוחותיה הקמעונאים של החברה  -הצרכנים הקונים
ברשתות החנויות " ,"Deltaו "fix"-ובאמצעות אתרי האינטרנט של החברה.
בין הלקוחות האחרים של החברה בישראל (שאינם לקוחות קמעונאים) נמנים ,רשתות שיווק
קמעונאיות גדולות ,חנויות פרטיות ורשתות קטנות (כ 1,000-נקודות מכירה) ומותגים פרטים לפי
דרישת הלקוח.
בהתאם ,מרבית לקוחות תחום הפעילות הם לקוחות קצה פרטיים אשר אינם בעלי אפיון גאוגרפי או
סוציו אקונומי מוגדר .להערכת החברה ,אין במסגרת תחום הפעילות לקוח אשר ההכנסות ממנו מהוות
מעל  10%מהכנסותיה.
שיווק והפצה
שיווק קמעונאי
שיווק המוצרים בערוץ זה נעשה באמצעות רשתות החנויות ואתרי האינטרנט .נכון למועד התשקיף
מונות רשתות החנויות  201חנויות ,מתוכן  170חנויות רשת " "Deltaו 31-חנויות רשת " ."fixהחנויות
ממוקמות בתוך קניונים ,במרכזים מסוג "פאואר סנטר" ,ברחובות ובמרכזי ערים בכל רחבי הארץ.
בנוסף ,משווקת החברה את מוצריה באמצעות שני אתרי אינטרנט ,אחד תחת המותג  Deltaוהשני תחת
המותג .fix
פעילות השיווק של החברה כוללת בין היתר פרסום בטלוויזיה ,שלטי חוצות ,שלטים במרכזי קניות,
שיווק ברשתות חברתיות ,שיתופי פעולה עם ידוענים ומובילי דעת קהל ,פרסום בעיתונות ,הפעלת
מועדון לקוחות ופעילות יחסי ציבור .המכירה והשיווק בתוך חנויות נעשית באמצעות צוותי המכירות
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שבחנות .בנוסף מבצעת החברה פעולות שיווק בחנויות (פרסום בתוך החנות ,לרבות פרסום מבצעים
והנחות).
מתוך  201החנויות 161 ,חנויות מופעלות על ידי החברה (לאחר העברתן אליה במסגרת הפעילות
המועברת) ,ו 40-מופעלות באמצעות מפעילים חיצוניים.
חנויות המופעלות על ידי מפעילים חיצוניים הינן חנויות בהן המפעילים מקבלים מהחברה הנחיות
בדבר תמהיל המוצרים ,התמחור ,פריסת המוצרים ,חווית הלקוח וכל האספקטים של השיווק ,השירות
והמכירה .החברה פועלת שחווית הלקוח בחנויות אלה תהיה זהה לחנויות המופעלות על ידי החברה.
המלאי שבחנויות אלו הינו בבעלות החברה ,והפדיונות מופקדים באופן שוטף בחשבונות הבנק של
החברה .הסכמי ההפעלה עם המפעילים משתנים מחנות לחנות ,כאשר בכל מקרה המפעיל הינו
המעסיק של עובדי החנות ונושא בעלות העסקתם ,ובנוסף יכול לשאת בעלויות החנות השוטפות לרבות
דמי השכירות ,6ושיפורים במושכר ,והכל בהתאם להסכם ההפעלה עם המפעיל .המפעילים זכאים לדמי
הפעלה בשיעור מפדיון החנות ,כאשר השיעור משתנה בין המפעילים בהתאם להסכם שנחתם עימם
ולסוג העלויות בהן הם נושאים כאמור לעיל .לפיכך ,מנקודת מבטה של החברה ,עלות הפעלת חנות על
ידי מפעילים חיצוניים אינה שונה מהותית מהפעלה עצמית של החנויות.
שיווק לרשתות קמעונאיות
שיווק מוצרי החברה בערוץ זה נעשה לרשתות קמעונאיות גדולות (כגון המשביר החדש לצרכן.)H&O ,
לצורך ערוץ שיווקי זה מופעל במסגרת תחום הפעילות מערך ,הכולל סוכני מכירות ,מנהלי לקוח,
דיילות מכירה וסדרניות.
החברה מתקשרת עם הרשתות הקמעונאיות בהסכמי מסגרת כלליים .כמויות ו/או מועדי אספקה
נקבעים בהזמנות רכש ומשתנים מהזמנה להזמנה .על פי רוב ,תקופת הסכמי המסגרת אינה קצובה
בזמן (או שהיא מתחדשת באופן אוטומטי) ונמשכת עד לביטולה בהתאם לתנאים שבהסכם.
המוצרים הנמכרים לרשתות הקמעונאיות הם מוצריה הרגילים של החברה ומסופקים מהמלאי הקיים
לחברה .עם חלק מאותן רשתות קשורה החברה בהסכמי משגור (קונסיגנציה) על פיהם המלאי אשר
נמצא אצל הרשת נשאר בבעלות החברה עד למכירתו ללקוח הסופי או עד לפרק זמן שנקבע (לפי
המוקדם מביניהם).
שיווק לחנויות פרטיות ורשתות קטנות
בערוץ זה משווקת החברה את מוצריה לחנויות פרטיות ורשתות קטנות (כ 1,000 -במספר) .לחנויות
פרטיות ורשתות קטנות נעשית מכירה מתוך מלאי הקיים אצל החברה ואשר אינו מיוצר באופן ספציפי
עבור אותם לקוחות .המוצרים נמכרים לחנויות הפרטיות ולרשתות הקטנות בהתאם למחירי המוצרים
כפי שנקבע במסגרת הסכמי ההתקשרויות מולם.

 6מתוך אותן  40חנויות המופעלות באמצעות מפעילים חיצוניים ,החברה היא השוכרת של  20חנויות וקשורה בהסכם שכירות עם
בעלי הנכסים (החנויות) ,ויתר החנויות ( 20חנויות) הן חנויות שאותן שוכרים המפעילים החיצוניים ישירות מבעליהן כאמור.
באשר לנשיאה בדמי השכירות באותן  40חנויות ,בחלק מהחנויות המופעלות על ידי מפעילים חיצוניים (לרבות בחלק מהחנויות
בהן החברה היא השוכרת) ,המפעיל הוא הנושא בעלות דמי השכירות.
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שיווק מותגים פרטיים
בערוץ זה ,פועלת החברה בניהול ייצור ושיווק עבור מותגים פרטיים לפי דרישת הלקוח (כגון המותג
" "LIFEשל סופר פארם) .בערוץ זה משווקת החברה מוצרים המיוצרים על פי הזמנת הלקוחות ואינם
מהווים חלק ממגוון המוצרים הרגיל של החברה .המוצרים נמכרים לרשתות בהתאם למחירי המוצרים
כפי שנקבע במסגרת הסכמי ההתקשרויות מולן.
הפצה
מוצרי החברה מאוחסנים ברובם במרכז הלוגיסטי של החברה בקיסריה והיתר אצל קבלני משנה,
ומהם הם מופצים לחנויות ,לחנויות פרטיות ורשתות קטנות ,לרשתות קמעונאיות גדולות ולרוכשים
מאתרי האינטרנט .ההזמנות לרשתות החנויות ,ללקוחות האינטרנט ולרשתות הקמעונאיות הגדולות
מתבצעות באמצעות מערכת ממוחשבת ואילו ההזמנות של חנויות פרטיות ורשתות קטנות מבוצעות
על ידי סוכני שטח ומשודרות למחסן הלוגיסטי.
המוצרים מופצים לחנויות החברה לפי תוכנית הפצה יומית ,בהתאם לתחזית המכירות ,יעדי החברה
והמכירות בפועל .ההפצה מתבצעת לרוב חנויות החברה על בסיס יומי והיא כוללת דגמים אשר הוזמנו
לפני תחילת העונה ופריטים בהזמנות חוזרות ,בהתאם לצורכי כל חנות .מערכות המידע מאפשרות
פיקוח ובקרה  onlineהמאפשר מענה מהיר ,גמישות בתפעול וניהול המלאי והסטת מלאי בין חנויות
ובין המרכז הלוגיסטי לחנויות .כלים אלה מאפשרים ניצול טוב יותר של המלאי ,הקטנת מספר
הפריטים המוחזרים מהחנות למרכז הלוגיסטי וניצול טוב יותר של שטחי החנויות .ההפצה לחנויות
מתבצעת ברובה באמצעות צי משאיות שמופעל על ידי קבלני משנה.
כאשר לקוחות קצה רוכשים מוצרים באתרי האינטרנט של החברה ובוחרים במשלוח עד הבית,
המוצרים מלוקטים במרכז הלוגיסטי בקיסריה ונשלחים אליהם באמצעות חברות שילוח חיצוניות
האוספות כל יום את המוצרים מהמרכז הלוגיסטי לאחר שנארזו על ידי החברה ,ומפיצות את המוצרים
ישירות לבתי הלקוחות .בנוסף ניתנת ללקוחות האפשרות לבחור האם ברצונם לקבל את המוצרים
בדרך של איסוף מאחת מחנויות הרשת או באמצעות איסוף מנקודת חלוקה.
צבר הזמנות
צבר ההזמנות אינו מהווה אינדיקציה מדויקת להיקף המכירות הצפוי של תחום הפעילות ,לאור
העובדה שמרבית המכירות הן ללקוחות קמעונאיים באמצעות רשת החנויות ואתרי האינטרנט וכן
לחנויות פרטיות ,רשתות קטנות ורשתות קמעונאיות גדולות אשר לא מזמינים מוצרים מהחברה זמן
רב מראש.
תחרות
ככלל ,תחום פעילותה של החברה מתאפיין בהיותו תחום בעל תחרות רבה .הסביבה התחרותית כוללת
גופים רבים בהם יצרנים ,יבואנים ,רשתות אופנה בינלאומיות ,רשתות אופנה מקומיות ,אתרי אינטרנט
בינלאומיים ומקומיים וחנויות פרטיות .בנוסף ,בשנים האחרונות ,בהתאם למדיניות השמיים
הפתוחים והעליה בנוסעים לחו״ל חל גידול ברכישות בחו״ל על חשבון השוק המקומי.
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המתחרים העיקריים של החברה הם :אפרודיטה ,אינטימה ,המשביר לצרכן ,H&O ,הודיס ,פוקס,
 ,AERIEגולף ,H&M ,שילב ,Carter's ,Zara ,קסטרו ואחרים .7בנוסף ישנן רשתות נוספות המוכרות
מוצרי ם דומים למוצרים הנמכרים על ידי החברה כחלק מתמהיל המוצרים אותו הן מציעות ,וכן
קיימות מאות חנויות פרטיות המשווקות מוצרי הלבשה מהסוגים אותם משווקת החברה.
השוק הרלוונטי לתחום הפעילות מורכב משווקים שונים ומתפרס על פני קטגוריות שונות .עקב האמור,
ובהעדר מחקרי שוק רלבנטיים ,אין ביכולת החברה להעריך באופן מדויק את חלקה בשוק ,אך לאור
פריסת החנויות ,היקפי המכירות והכרות החברה את השוק ,היא מעריכה כי מותגיה מובילים בשוק
והיא אחד מהמתחרים הבולטים.
כחברה הפועלת בסביבה תחרותית ,החברה פועלת באופן תמידי על מנת לשווק ללקוחותיה מוצרים
אשר מבודלים משאר המוצרים הנמכרים בשוק הן בשל היותם איכותיים ומשלבים טכנולוגיות שונות
ובלעדיות לחברה ,עדכניים וחדשניים ,לתמחר את מוצריה באופן תחרותי ולבצע השקעות משמעותיות
בשיווק ,בפרסום ובמבצעי מכירות על מנת לשמור על כוחה השיווקי .בין הגורמים הנוספים המשפיעים
על מעמדה התחרותי של החברה ניתן למנות את תודעת המותג ,מוניטין ,עיצוב וחדשנות ,המערך
הלוגיסטי ,פריסת ומיקום החנויות ,מערכי השיווק לרבות מערך השיווק האינטרנטי ,ומועדון הלקוחות
וכן את גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות המפורטים בסעיף .6.7.5
למיטב ידיעת החברה ,היא מובילת שוק משמעותית בתחום פעילותה .מסקרים שהזמינה החברה
בתחום מודעות המותג ( )brand awarenessעולה שמותג  Deltaהינו המותג הידוע ביותר בארץ בקרב
נשים וגברים בגילאי  15-50בתחום ההלבשה התחתונה והלבשת הפנאי.
עונתיות
הכנסות תחום הפעילות מאופיינות בתנודתיות הנובעת ,בין היתר ,מרכישות עונתיות של צרכנים.
הכנסות החברה במחצית השנייה של השנה ובמיוחד ברבעון הרביעי עולות בדרך כלל על הכנסותיה
במחצית הראשונה עקב רכישות מוגברות של צרכנים בתקופת ה"-חזרה לבית הספר" ובתקופת החגים,
וקיומם של "חגי נובמבר" (ימי המכירות העולמיים כגון בלק פרידיי ויום הרווקים הסיני) .עוד מושפעת
ההכנסה מתמהיל הסחורה השונה (לרבות במחיר) בין עונות השנה.
להלן הכנסות תחום הפעילות בפילוח רבעוני ,לשנים  2019ו 2020 -באלפי ש"ח:
רבעון I

רבעון II

רבעון III

רבעון IV

סה"כ

מכירות 2020

148,410

152,114

187,455

232,338

720,317

מכירות % - 2020

21%

21%

26%

32%

100%

מכירות 2019

153,414

159,468

163,816

257,985

734,683

מכירות % - 2019

21%

22%

22%

35%

100%

 7יצוין לגבי  H&Oוהמשביר לצרכן כי בנוסף להיותן מתחרות הן גם לקוחות של החברה ,וחלק מהמוצרים אותם הן משווקות הם
מוצרי החברה.
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כושר ייצור
במסגרת תחום הפעילות החברה לא עוסקת בייצור עצמי של מוצרים אלא רוכשת מוצרים מוגמרים,
המיוצרים על ידי יצרנים חיצוניים על פי עיצובים ופיתוחים של החברה .רובם המכריע של מוצרי
החברה מיוצרים מספר חודשים לפני תחילת כל עונה (קיץ/חורף) על ידי מספר רב של ספקי משנה .על
כן ,לדעת החברה אין לה מגבלה מהותית על כושר הייצור .החברה מתכננת את כמויות המלאי בהתאם
לעונות השנה ,לחגים ולמועדים ובהתאם לכמויות החזויות על ידיה ,במטרה לתת מענה לביקוש מוגבר
של מוצרים להם היא חוזה ביקוש מוגבר.
רכוש קבוע מקרקעין ומיתקנים (סניפים)
עיקר הרכוש הקבוע המשמש את תחום הפעילות ,הוא שיפורים בחנויות ובמשרדים המושכרים ,ורכוש
הנמצא במשרדים ,בחנויות ובמרכז הלוגיסטי.
לפרטים נוספים אודות הרכוש הקבוע ,ראו ביאור  6לדוחות הכספיים.
לחברה אין מקרקעין בבעלותה ,ופעילותה במסגרת תחום הפעילות (משרדים ,מרכז לוגיסטי וחנויות)
נעשית במקרקעין שכורים .משרדה הרשום של החברה מצוי ברחוב האשל  ,45קיסריה.
להבטחת מרבית הסכמי השכירות ,העניקה דלתא גליל ,שטרי חוב ו/או ערבויות בנקאיות למשכירי
המבנים .הערבויות הבנקאיות מסתכמות ,נכון ליום  31בדצמבר 2020 ,לסך של  8.7מיליון ש״ח.
במסגרת העברת הפעילות (וככל שהסכמי השכירות ו/או המשכירים יאפשרו זאת) תחליף החברה את
שטרי החוב ו/או הערבויות של דלתא גליל ,שהוענקו בקשר עם הסכמי שכירות ,בשטרי חוב ו/או
ערבויות שלה .באשר לערבויות ו/או שטרי החוב לגביהן החלפה לא תתאפשר ,החברה תיטול על עצמה
התחייבויות זהות להתחייבויות דלתא גליל ,על בסיס "גב אל גב" ,כלפי דלתא גליל.
נכון למועד תשקיף זה ,לא ידוע לחברה על צדדים השלישיים אשר זכאים לערבויות בגין הסכמי
שכירות ,אשר התנגדו לכך שהערבויות תועמדנה ישירות על ידי החברה.
לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2020
סוג הנכס

שטח (אלפי
מ"ר)

מספר
נכסים

31.12.2019

הוצאות שכירות*

שטח
(אלפי
מ"ר )

מספר
נכסים

הוצאות שכירות *

סניפים פעילים
בבעלות
שאינם
26,798
בבעלות*

166

50,322

26,720

166

65,215

26,798

166

50,322

26,720

166

65,215

סה"כ

אחר  -בעלות
מרכז הפצה
משרדים
סניפים
בהקמה
סה"כ
אחר  -שאינו בבעלות

ל"ר
ל"ר

ל"ר
ל"ר

ל"ר

ל"ר

מרכז הפצה

9,500

1

3,000

9,500

1

3,000

משרדים

1,660

1

1,000

1,660

1

1,000
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סניפים
בהקמה
11,160

סה"כ

2

11,160

4,000

4

4,000

* דמי שכירות לרבות דמי ניהול .דמי השכירות (לרבות דמי ניהול) מושפעים בין היתר מהצמדה למדד,
פדיון החנות ,ועלות הניהול בפועל של המתחמים בהם נמצאות החנויות .דמי השכירות המתוארים
בטבלה משקפים את התחייבות החברה מול המשכירים ,אשר עקב  IFRS 16נכללות חלקן תחת סעיף
פחת והפחתות וחלקן תחת סעיף שכירות ואחזקה.
** רשת חנויות " "Deltaמונה  170חנויות .רשת חנויות " "fixמונה  31חנויות .הנתונים בטבלה אינם
כוללים  35חנויות אשר מופעלות על ידי מפעילים חיצוניים אשר נושאים בעלויות השכירות של החנויות
(לפרטים נוספים בדבר הפעלה באמצעות מפעילים חיצוניים ,ראו בסעיף  6.12להלן).
סניפים
מספר סניפים
לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019
נפתחו
נסגרו
לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020
עלות הקמה ממוצעת ברוטו למ"ר
רצפה ברוטו של סניף בהפעלה
ישירה
שטח מכירה
לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019
נפתחו
נסגרו
לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020
שינויים

203
3
5
201
3,500

33,126
669
729
33,066

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2019 31.12.2020
צמיחה ברמת קבוצה
2.10%
-0.18%
שיעור השינוי בשטחי מסחר/רצפת מכירה
6.20%
24.66%
שיעור השינוי במכירות החנויות הזהות*

הנתון בשנת  2020מתייחס רק לתקופות בהן פעלו החנויות ,דהיינו בנטרול תקופות הסגר ,כך לדוגמא
אם באפריל  2020החנויות היו סגורות ,אזי נתוני המכירות של החנויות עבור אפריל  2019נוטרלו
מהחישוב.
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תקופת שכירות של סניפי החברה
לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020

משך הזמן לסיום החוזה

שטח
ללא אופציה
עד שנה
בין  1-5שנים
בין  5-10שנים
בין  10-15שנים
מעל  15שנים
עם מימוש אופציה
עד שנה
בין  1-5שנים
בין  5-10שנים
בין  10-15שנים
מעל  15שנים

מספר נכסים

דמי שכירות מינימאליים
(באלפי )₪

9,480
17,418
-

65
101
-

16,356
32,525
-

3,034
17,202
6,662
-

20
103
43
-

4,513
31,872
12,495
-

פריסה גאוגרפית של חנויות החברה
מספר חנויות ליום מספר חנויות ליום מספר חנויות ליום
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2020
דרום
ירושלים
מרכז
צפון
סה"כ

37
16
97
53
203

35
16
97
53
201

36
17
93
53
199

מרלו"ג בשכירות
לשנה שנסתיימה ביום
מיקום
31.12.2019
31.12.2020
סה"כ הוצאות
סה"כ שטח
סה"כ הוצאות
סה"כ שטח
שכירות לרבות
שכירות לרבות
פחת והפחתות
פחת והפחתות
שיפורים במושכר
שיפורים במושכר
(באלפי ש"ח)
(באלפי ש"ח)
4,644
9,500
4,735
9,500
קיסריה
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הסכמי שכירות  -כללי
באשר לרשתות החנויות ,הסכמי השכירות בגינן ,לרבות תקופות האופציה הקבועות בהם ,מסתיימים
בין השנים  2020ועד  .2035ככלל החברה מעריכה כי בהתאם לתנאי השוק היום ,היא תוכל לחדש את
מרבית הסכמי שכירות אלו בתנאים שאינם נחותים מבחינתה מאלו הקיימים כיום .יובהר כי הערכה
זאת בנוגע לחידוש הסכמי השכירות מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המתבסס
על הערכה סובייקטיבית של החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינה בשליטת החברה בלבד .יכולתה
של החברה לחדש את מרבית הסכמי השכירות כאמור עשויה להיות שונה מהותית מהאופן בו נחזתה
על ידי החברה ,וזאת בין היתר כתוצאה משינויים במצב הכלכלי בישראל ,שינויי חקיקה ,שינויים
רגולטוריים אחרים שישפיעו על יכולתה של החברה לעשות כן וכן מהתממשות גורמי הסיכון
המפורטים בסעיף  6.28להלן.
באשר למשרדים ולמרכז הלוגיסטי ,החברה שוכרת אותם בשכירות משנה מבעלת השליטה בה ,דלתא
גליל (כמפורט להלן) .יובהר כי הזכויות המושכרות לחברה ,כפופות להסכם השכירות הראשי בין דלתא
גליל לבעלי הנכסים נשוא השכירות.
הסכמי שכירות ביחס למשרדי החברה והמרכז הלוגיסטי
ביום  18במרס  2010התקשרה דלתא גליל עם החברה לנכסי קיסריה אדמונד בנימין דה
רוטשילד ( )2001בע"מ ("המשכיר") בהסכם שכירות בקשר עם בנין המשרדים והמרלו"ג ברח'
האשל  ,41-45קיסריה (בפסקה זו" :הסכם השכירות") .הסכם השכירות הינו לתקופה בת 120
חודשים שהחלה ביום  30באוקטובר "( 2014תקופת השכירות המקורית") ,כאשר במסגרת
ההסכם ,קיימות לדלתא גליל שתי אופציות להארכת תקופת השכירות ב 60 -חודשים כל אחת
(וביחד 120 ,חודשים) או תקופת אופציה אחת מוארכת בת  120חודשים מתום תקופת השכירות
הראשונה על פי ההסכם ("האופציות") (תקופת השכירות המקורית יחד עם האופציות
תיקראנה להלן יחד" :תקופת השכירות של דלתא גליל") .ההסכם קובע כי אינו ניתן לסיום
במועד מוקדם למועד סיום תקופת השכירות למעט במקרה של ביטול הסכם כדין עקב הפרת
הוראות ההסכם על ידי השוכרת .דמי השכירות על פי הסכם השכירות צמודים למדד המחירים
לצרכן .בתקופת האופציה הראשונה ,אם תמומש ,דמי השכירות יעלו בשיעור ריאלי של .7.5%
בתקופת האופציה השניה ,אם תמומש ,דמי השכירות יעלו בשיעור ריאלי של  2.5%לעומת
תקופת האופציה הראשונה .למרות האמור דלתא גליל רשאית להאריך את תקופת השכירות
לתקופת אופציה אחת מוארכת בת  120חודשים ,ובמקרה כזה דמי השכירות בכל תקופת
השכירות המוארכת יעלו בשיעור ריאלי של  7.5%לעומת דמי השכירות בתקופת השכירות
הראשונה.
הסכם שכירות משנה ביחס למשרדי החברה והמרכז הלוגיסטי
ביום  21בפברואר 2021 ,נחתם בין החברה ובין דלתא גליל הסכם שכירות משנה ,אשר
יכנס לתוקפו בכפוף להשלמת ההנפקה ("הסכם שכירות המשנה") ,ולפיו תשכור
החברה מדלתא גליל בשכירות משנה את המרכז הלוגיסטי ("המרלו"ג") ואת הקומה
השלישית בבנין המשרדים (המשמשת כמשרדי החברה ,ומהווה קומה אחת מבין
שלוש קומות במשרדי דלתא גליל) ,וכן תקבל זכות שימוש בחלקים בלתי מסויימים
בקומת הכניסה של בנין המשרדים (המרלו"ג ,הקומה השלישית והחלקים הבלתי
מסויימים ייקראו להלן ביחד "המושכר"):
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 6.17.1.1.1תקופת השכירות :שכירות המשנה תחל עם ובכפוף להשלמת ההנפקה ותסתיים
במועד סיום תקופת השכירות של דלתא גליל (כהגדרתה לעיל) לרבות תקופות
האופציות ,ככל שאלה תמומשנה על ידי דלתא גליל .יובהר ,כי במידה ודלתא גליל
תבחר לממש את האופציות (כולן או חלקן) אזי תקופת השכירות על פי הסכם
שכירות המשנה תוארך באופן אוטומטי בהתאמה לתקופת האופציה הרלוונטית,
ללא צורך בקבלת אישורים נוספים מאת המוסדות המוסמכים של החברה .למרות
האמור תקופת השכירות כפופה לאישורים כמפורט בסעיף  6.17.1.1.6להלן ,והיא
תבוא לסיומה בתום  3שנים ,אם אישורים אלה לא יינתנו.
 6.17.1.1.2תשלומים בגין המושכר
דמי השכירות :סך השווה לסכום דמי השכירות שתידרש דלתא גליל לשלם
למשכיר בגין המרלו"ג ,בתוספת סך השווה ל 34%-מדמי השכירות אותם תידרש
דלתא גליל לשלם למשכיר בגין בנין המשרדים .נכון למועד תשקיף זה ,עומדים דמי
שכירות המשנה על סך של כ 334-אלפי  ₪לחודש ,המורכבים מסך של כ 249-אלפי
ש"ח בגין המרלו"ג וסך של כ 85-אלפי ש"ח בגין בנין המשרדים (חלק החברה).
דמי ניהול ,דמי שימוש ,מים וביוב :בנוסף לדמי שכירות המשנה ,תשלם החברה
לדלתא גליל את מלוא תשלומי דמי שימוש ,דמי ניהול ,מים וביוב שתידרש דלתא
גליל לשלם לחברה לפיתוח (כהגדרתה בהסכם השכירות) ו/או לצדדים שלישיים
בגין מרכיבים אלה עבור המרלו"ג ו 34%-מהסכומים שדלתא גליל תידרש לשלם
בגין מרכיבים אלה לחברה לפיתוח ו/או לצדדים שלישיים ,עבור בנין המשרדים.
נכון למועד תשקיף זה ,עומדים הסכומים החודשיים שעל החברה לשלם לדלתא
גליל לפי סעיף זה על סך כולל של כ 109 -אלפי ש"ח ,המורכב מסך של כ 88 -אלפי
ש"ח בגין המרלו"ג ומסך של כ 21 -אלפי ש"ח בגין בנין המשרדים (חלק החברה).
תשלומים שוטפים נוספים :בנוסף לסכומים הנ"ל ,תשלם החברה לדלתא גליל
סכומים נוספים בגין תשלומים שוטפים נוספים ,קיימים (למשל חשמל ,תשלומי
אחזקה ,גינון וכיו"ב) או עתידיים (למשל ארנונה ,אם תהיה) ,בסך השווה ל100%-
מהסכומים שיהא על דלתא גליל לשלם בגין תשלומים אלה עבור המרלו"ג ו34%-
מהסכומים שיהא על דלתא גליל לשלם בגין תשלומים אלה עבור בנין המשרדים.
נכון למועד תשקיף זה ,מסתכמים הסכומים שעל החברה לשלם לדלתא גליל לפי
סעיף זה ,על סך חודשי של כ 35 -אלפי ש"ח בגין תשלום חשמל ,המורכב מסך של
כ 19 -אלפי ש"ח בגין המרכז הלוגיסטי וסך של כ 16 -אלפי ש"ח בגין בנין המשרדים
(חלק החברה) וכן על סך חודשי של כ 80-אלפי ש"ח בגין עלויות אחזקה ,גינון
וכיו"ב.
 6.17.1.1.3השיעור אותו משלמת החברה בגין דמי השכירות לבניין המשרדים ,דמי ניהול
שימוש מים וביוב ותשלומים שוטפים נוספים (קרי  )34%משקף את חלקו היחסי
של המשרדים אותם שוכרת החברה למול בנין המשרדים אותו שוכרת דלתא גליל
מאת המשכיר.
 6.17.1.1.4במסגרת הסכם שכירות המשנה ,אישרה החברה כי היא מכירה את הוראות הסכם
השכירות ,וכי היא מודעת להוראות השכירות החלות על דלתא גליל ,ומתחייבת
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להימנע מכל מעשה או מחדל שיגרום לכך שדלתא גליל תיחשב כמפרה את הסכם
השכירות.
 6.17.1.1.5ביום  21בפברואר 2021 ,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה
את ההתקשרות בהסכם שכירות המשנה ביחס לתקופה הקצובה בו (לרבות תקופות
האופציה) ובהתאם לתנאיו המפורטים לעיל.
 6.17.1.1.6לאחר הפיכת החברה לציבורית ומינוי דירקטורים חיצוניים לחברה ,תובא תקופת
הסכם שכירות המשנה לאישור ועדת הביקורת ,על מנת שתאשר כי בנסיבות העניין,
ההתקשרות בהסכם שכירות המשנה לתקופה הקצובה בו (לרבות תקופות
האופציה) הינה סבירה בנסיבות העניין .ככל ותאשר וועדת הביקורת כאמור הרי
שהסכם שכירות המשנה למשרדים יוותר בתוקפו למשך התקופה הקבועה בו
כאמור בסעיף זה לעיל (לרבות תקופות האופציה) .ככל ולא תאשר וועדת הביקורת
כאמור ,הרי שהסכם שכירות המשנה למשרדים יהיה טעון אישור במוסדות
החברה ,בתום שלוש שנים מהמועד שבו הפכה החברה לחברה ציבורית.
מו"מ להסכם שכירות מרכז לוגיסטי
החברה (נכון למועד תשקיף זה ,באמצעות דלתא גליל) מצויה בשלבים ראשוניים של מו"מ עם
חברה מקבוצת המשכיר (כהגדרתו בסעיף  6.17.1לעיל) לצורך בחינת האפשרות לשכור מרכז
לוגיסטי ,שיכלול בין היתר מרכיבים אוטונומים ,בשטח כולל של כ 12,000-מ"ר ,ושיוקם
במהלך השנים הקרובות על ידי חברה מקבוצת המשכיר ,בקיסריה .יובהר כי המו"מ מצוי
בשלבים ראשוניים בלבד וכי אין וודאות כי ישתכלל לכדי עסקה .עם הפיכתה של החברה
לחברה ציבורית ,בכוונת החברה להמשיך לנהל את המו"מ כאמור ,במישרין ובאופן עצמאי ולא
באמצעות דלתא גליל .למען הסר ספק יובהר כי מדובר על מרכז לוגיסטי אשר אינו המרכז
הלוגיסטי המתואר בסעיף  6.17.1לעיל.
נכסים לא מוחשיים
תחום הפעילות כולל מותגים אשר יעברו לבעלות חברה במסגרת הסכם הפיצול ,כגון "מאצ'תונים",
" "fixואחרים אשר רשומים במרשם סימני המסחר בישראל ,שמות מתחם (דומיינים) המשמשים
לצורך תחום הפעילות כגון  delta.co.ilו fixfixfixfix.co.il-כמו גם דפי הפייסבוק והאינסטגרם של
מותגים אלה .למותגים ולשמות מתחם אלו לא תהיה עלות בספרי החברה למעט  fixשעלותו בספרים
כ 7.5-מיליון ש"ח .בנוסף ,בהתאם להסכם הפיצול ,כל עוד דלתא גליל בעלת השליטה בחברה תינתן
לחברה זכות שימוש ללא עלות בסימני המסחר שאינם עוברים (לפרטים ראו סעיף  6.1.2.20לעיל).
בנוסף ,במסגרת העברת הפעילות יומחו לחברה הסכמי זיכיון ( )licenseלקבלת זכות שימוש בסימנים
מסחריים ואלמנטים נוספים הקשורים למותגים או ארגונים כגון Universal ,Disney :ואחרים ,בהם
נעשה שימוש בעיצוב מוצרי תחום הפעילות .לפרטים נוספים בדבר הסכם הזיכיון עם  ,Disneyראו סעיף
 6.25.6.1להלן.
הסכמי הזיכיון ( )licenseהאמורים הינם ,על פי רוב ,לתקופה של  2-3שנים ,וכוללים תשלום תמלוגים
למעניק הזיכיון בשיעור של בין  5%ל 14%-מהמכירות .הסכמים אלו אף כוללים התחייבות לתשלום
תמלוגים מינימאליים ( )minimum guaranteeהנגזרים מרמת המכירות המינימלית הצפויה בהתאם
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להערכת הצדדים .כתוצאה מתקופת ההסכמים הקצרה יחסית ,יתרת העלות המופחתת של הסכמי
הזיכיון האמורים אינה מהותית.
להערכת החברה ,להסכמי הזיכיון חשיבות רבה לתחום הפעילות והם מהווים גורם הצלחה משמעותי
וחסם כניסה לפעילות בתחום .כמו כן ,להערכת החברה מעניקים הסכמי הזיכיון יתרון יחסי אשר
מסייע לבידול החברה ומוצריה .ככלל ,החברה מעריכה כי בהתאם לתנאי השוק היום ,היא תוכל לחדש
את מרבית הסכמי הזיכיון בתנאים שאינם נחותים מבחינתה מאלו הקיימים כיום .יובהר כי הערכה
זאת מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המתבסס על הערכה סובייקטיבית של
החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינה בשליטת החברה בלבד .יכולתה של החברה לחדש את מרבית
הסכמי הזיכיון כאמור עשויה להיות שונה מהותית מהאופן בו נחזתה על ידי החברה ,וזאת בין היתר
כתוצאה משינויים במצב הכלכלי ,שינויי חקיקה ,שינויים רגולטוריים אחרים שישפיעו על יכולתה של
החברה לעשות כן ,וכן מהתממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף  6.28להלן.
בשנת  ,2020הסתכמו הוצאות התמלוגים במסגרת תחום הפעילות בסך של  27מיליוני ש"ח ,לעומת
 25.2ו 21.6-מיליוני ש"ח בשנים  2019ו 2018-בהתאמה.
הון אנושי
נכון למועד זה לא מועסקים בחברה עובדים .בכפוף להסכם הפיצול עובדי תחום הפעילות יעברו להיות
מועסקים בחברה במועד העברת העובדים (כהגדרתו להלן) .לחברה אין תלות מהותית בעובד מסוים.
להלן תיאור המבנה הארגוני של תחום הפעילות:
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להלן נתונים אודות היקף כוח האדם במסגרת תחום הפעילות ,על בסיס משרות מלאות ,עם וללא
עובדים המועסקים באמצעות חברות כוח אדם.

31.12.2019
31.12.2020

מטה ללא מטה
כולל
עובדי
עובדי
חברות
חברות
כ"א
כ"א
119
111
115

115

חנויות
ללא
עובדי
חברות
כ"א
541

חנויות
כולל
עובדי
חברות
כ"א
676

מרלו"ג
ללא
עובדי
חברות
כ"א
110

מרלו"ג
כולל
עובדי
חברות
כ"א
169

סה"כ
ללא
עובדי
חברות
כ"א
762

סה"כ
כולל
עובדי
חברות
כ"א
964

450

574

112

196

677

885

יובהר כי הירידה הנצפית בכמות העובדים ב 31.12.2020-נובעת ברובה עקב הוצאת עובדים לחל"ת עקב
סגירת חנויות החל מ 27.12.2020 -בעקבות הנחיית הרשויות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה .לפירוט
נוסף בעניין זה ראו סעיף (1.1ב) לדוח הדירקטוריון.
במסגרת העברת הפעילות המועברת ,עובדי תחום הפעילות ("העובדים המועברים") יעברו להיות
מועסקים על ידי החברה לאחר מועד ההשלמה וקבלת אישור רשות המסים להעברת העובדים ברצף
זכויות (להלן" :מועד העברת העובדים") .החברה תהיה מעסיקתם של העובדים המועברים בהתאם
לתנאי העסקתם בדלתא גליל עובר למועד ההשלמה .החברה מתכוונת לשמור על רצף זכויותיהם של
העובדים המועברים בגין תקופת העסקתם בדלתא גליל ,דהיינו ,לא ישולמו להם תשלומים הקשורים
לסיום העסקה או פיצויי פיטורין .החברה תהיה אחראית לתשלום משכורתם של העובדים המועברים
ולכל יתר ההתחייבויות כלפיהם על פי דין ו/או על פי הסכם העסקתם ,לרבות לעניין ותק בעבודה,
הפרשות לביטוח מנהלים ,קרן השתלמות ותנאים נלווים אחרים ,יהא מקורם של תנאים אלו אשר
יהא .החברה תשלם לדלתא גליל על פי דרישתה את כל התשלומים שישולמו על ידי דלתא גליל לעובדים
המועברים או ביחס אליהם בגין התקופה המתחילה במועד הפיצול ועד למועד העברת העובדים .בנוסף
התחייבה החברה במסגרת הסכם הפיצול כי יחולו לגביה כל ההתחייבויות ,החובות והזכויות כלפי
העובדים המועברים ,יהא מועד התגבשותן אשר יהא .לפרטים נוספים בדבר העברת העובדים ,ראו
סעיפים  6.1.2.21.1-6.1.2.21.7לעיל.
התחייבות בשל סיום יחסי עובד ומעביד
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד בגין עובדי תחום הפעילות מכוסות באמצעות
ההפרשות לפוליסות ביטוח המנהלים ,לקרנות פנסיה מקיפות ולקופות תגמולים ,אשר בוצעו
על ידי דלתא גליל ואשר במסגרת העברת הפעילות ,החברה תוגדר בהן כמעסיקה; ההפרשות
תמשכנה להיות מבוצעות על ידי החברה החל ממועד הפיצול (בין תשלום במישרין ובין השבה
לדלתא גליל עבור התקופה שבין מועד הפיצול ועד מועד העברת העובדים המועברים).
הטבות וטיבם של הסכמי העסקה
עובדי החברה ,למעט הנהלה בכירה ,מועסקים על פי הודעה על תנאי העסקה .תגמול עבור
עבודה בשעות נוספות משולמות בהתאם לביצוע בפועל ,או בהתאם למכסת שעות נוספות
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גלובלית .הביטוח הפנסיוני של העובדים ותשלום פיצוי פיטורים ,למעט לגבי  2עובדי הנהלה
בכירה ,מעוגנים בהסדר לפי סעיף  14לחוק פיצוי פיטורים  -התשכ"ג.1963-
עובדים בדרגי ביניים זכאים בהתאם לתפקידם לרכב חברה ולמימון חלקי של ארוחות .סוכני
מכירות זכאים לעמלה בגין עמידה ביעדי מכירות ,רכב ,אש"ל וטלפון נייד.
עובדי המטה זכאים למענק שנתי כתלות בביצועי החברה ולמימון חלקי של ארוחות.
עובדים בכירים מועסקים בהתאם להסכם העסקה הכולל ,בין היתר :מענקים (כאמור בסעיף
 6.19.3להלן) ,טלפון נייד ,קרן השתלמות ,רכב חברה ומימון חלקי של ארוחות .הביטוח
הפנסיוני של העובדים ותשלום פיצוי פיטורים ,למעט לגבי  2עובדי הנהלה בכירה ,מעוגנים
בהסדר לפי סעיף  14לחוק פיצוי פיטורים  -התשכ"ג .1963-הודעה מוקדמת  -לעיתים כזו העולה
על הקבוע בחוק ונעה בין  60ימים לבין  120ימים.
תכנית תגמול למנהלים בפעילות בחברה – )Payment for Performance( PFP
בכוונת החברה להמשיך להפעיל תכנית תגמול למנהלים בתחום הפעילות ,באופן דומה לתוכנית
התגמול שהופעלה על ידי דלתא גליל .התוכנית תכלול אחד או יותר מהמרכיבים( :א) תגמול
על בסיס השגת יעדים אישיים; (ב) תגמול על בסיס השגת יעדים הנגזרים מתקציב החברה; ו-
(ג) תגמול על פי שיקול דעת.
תמהיל התגמול ותנאי הסף לקבלת מענק ישתנה לפי דרג המנהל ויכול שישתנה משנה לשנה.
כמו כן ,היעדים יקבעו כל שנה בהתאם לדרישות הדין.
המענק השנתי לפי תכנית התגמול האמורה נע בין  10%ל 30%-אחוזים מהשכר השנתי ,למעט
במקרים חריגים ובמקרים של עמידה של למעלה מ 100%-ביעדים שייקבעו למענק השנתי.
לעניין תגמול לנושאי משרה (לרבות היקפים מרביים) ראו את מדיניות התגמול של החברה.
מדיניות תגמול נושאי משרה בכירה
לפרטים אודות מדיניות התגמול ,ראו סעיף  8.5בפרק  8לתשקיף זה.
בהתאם להוראות הדין ,מדיניות התגמול תהיה תקפה למשך  5שנים מיום ההנפקה.
תוכניות תגמול הוני (אופציות ויחידות מניה חסומות) למספר עובדי החברה
במסגרת העסקתם בדלתא גליל ,הוענקו למספר עובדים בכירים אשר יעברו להיות מועסקים
על ידי החברה במסגרת תחום הפעילות ,אופציות למניות דלתא גליל ויחידות מניה חסומות של
דלתא גליל .בעבור  2נושאי משרה ,חלק מהאופציות/יחידות המניה החסומות שהוענקו להם
טרם הבשילו והן יבשילו כתלות בתוצאות תחום הפעילות בשנים  2021 ,2020ו .2022-יובהר כי
האופציות שהוענקו לנושאי המשרה האמורים אינן פוקעות במעבר של נושאי המשרה לחברה,
וכי על פי תנאי הענקתן ,הבשלתן של האופציות ויחידות המניה החסומות נמשכת כל עוד נושאי
המשרה ממשיכים לספק שירותים (כהגדרתם בתוכניות הרלוונטיות של דלתא גליל) לחברות
בקבוצת דלתא גליל .עלות התגמול ההוני הנ"ל לתקופה שממועד הפיצול תשולם על ידי החברה.
לעניין עלות התגמול ההוני הנ"ל ראו סעיף  6.1.2.21.6לעיל.
תוכניות לפיתוח הון אנושי
במסגרת תחום הפע ילות תמשיך החברה את ההשקעה בפיתוח ההון האנושי בדרך של קיום
קורסים ,הדרכות והכשרות במטרה לפתח את העובדים בנושאים המקצועיים ובנושאים
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מנהלתיים .בנוסף ,תמשיך החברה לקיים במסגרת תחום הפעילות הרצאות שונות לעובדים
בנושאים שונים כגון :חשיבה עסקית ,צמיחה אישית ועוד ,אשר מעודדים את העובדים ליזום
ולהתפתח ,כל אחד בתחומו.
העסקה באמצעות חברות כוח אדם
מעת לעת ,החברה מעסיקה עובדים ברשת החנויות ובמרכז הלוגיסטי באמצעות חברות כוח
אדם.
חומרי גלם וספקים
החברה אינה עוסקת בייצור עצמי ואינה רוכשת חומרי גלם ,אלא רוכשת את מוצריה כמוצרים
מוגמרים מספקים שונים ,ביניהם חברות בקבוצת דלתא גליל .מרבית ספקי החברה נמצאים במזרח
הרחוק .לחברה אין ספק מהותי (ספק שהרכישות ממנו מהוות מעל  10%מסך רכישות המוצרים
שהחברה מבצעת במונחים כספיים) ,לרבות לא דלתא גליל .החברה אינה תלויה בספק ו/או בקבלן
משנה מסוימים ,שכן כל מוצרי החברה ניתנים לייצור אצל מספר ספקים ו/או קבלני משנה אחרים ללא
תוספת מהותית בעלויות הייצור.
מרבית המוצרים הנמכרים על ידי החברה נרכשים על ידיה מספקים בדרום מזרח אסיה .הספקים מהם
רוכשת החברה את מוצריה מבצעים את הליך ייצור המוצרים בהתאם לדרישות החברה .ההתקשרות
עם ספקי המוצרים המוגמרים ,המיוצרים ,כאמור ,לפי עיצוב ,תכנון ,ופיתוח של החברה ,נעשית על
בסיס הזמנות לפי דגם ,הכוללות מפרט טכני מפורט ,כמות ,מחיר ,ופרטים מסחריים נוספים ,ללא
התחייבות של החברה מעבר להזמנה עצמה .עם חלק מהספקים התקשרה החברה בהסכמי מסגרת
אשר אינם מחייבים בהזמנות מסוימות ומסדירים את התנאים הכללים לכל הזמנה ,ככל שתועבר על
ידי החברה .הסכמי המסגרת מסדירים את יחסיהם המסחריים והמשפטיים של הצדדים ביחס
להזמנות רכש ספציפיות ,כך שלא יהיה צורך להגיע להסכמות כלליות באשר לכל הזמנה והזמנה.
הסכמי מסגרת נפוצים בעיקר בנוגע להזמנות חוזרות ונשנות של פרטי בייסיק.
יוער ,כי ביחס לספקים המצויים במזרח הרחוק ,החברה מקבלת שירותי  – Buying Officeבאופן בו
היא פועלת עם נציג מקומי ,אשר מהווה את הגורם המתווך בין החברה לבין המפעלים עימם עובדת
החברה (נכון למועד התשקיף כ 11 -מפעלים) ,ובכלל זאת מנהל מול כל מפעל משא ומתן בשם החברה.
ביחס לתשלום ,מרכז הנציג את התשלום למפעלים האמורים במסגרת חשבונית אשר הוא מוציא
מטעמו .יובהר ,כי לחברה אין תלות בנציג כאמור והיא יכולה לעבוד ישירות מול המפעלים במזרח
הרחוק ,או במידת הצורך להחליף את הנציג מולו עובדת החברה.
לחברה מערך ספקים רחב .שיעור הרכישות מכל ספק אינו קבוע ומבוסס על הזמנות לפי צרכי החברה
בפועל .ככלל ,החברה יכולה להשלים חוסר ,אשר עלול להיגרם עקב הפסקת עבודה פתאומית עם ספק
מסוים ,באמצעות רכישת מוצרים נוספים מספק אחר .החלפה כאמור תתבצע בדרך של הפניית הזמנות
לספקים קיימים או איתור ספקים חדשים .החברה מעריכה כי החלפת ספק ,מבלי שיש לחברה ספק
חלופי לאותם מוצרים ,עלולה לפגוע בזמינות המוצרים המסופקים על ידיו לטווח הקצר ,אולם לא
בטווח הארוך .יובהר כי הערכה זאת מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המתבסס
על הערכה סובייקטיבית של החברה נכון למועד פרסום התשקיף ואינה בשליטת החברה בלבד .יכולתה
של החברה לאתר ספקים חדשים כאמור עשויה להיות שונה מהותית מהאופן בו נחזתה על ידי החברה,
וזאת בין היתר כתוצאה משינויים במצב הכלכלי ,שינויי חקיקה ,שינויים רגולטוריים אחרים שישפיעו
על יכולתה של החברה לעשות כן וכן מהתממשות איזה מגורמי הסיכון האמורים בסעיף  6.28להלן.
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בהתאם להסכם השירותים (כמפורט בסעיף  6.25.3להלן) ,החברה תקבל מדלתא גליל שירותים
הכוללים שירותי  Buying Officeובקרת איכות.
הון חוזר תפעולי
בהתאם לדוחות הכספיים (פרופורמה) של החברה ,נכון ליום  31.12.2020לחברה הון חוזר תפעולי בסך
של  29,767אלפי ש"ח.
להלן יפורט הרכב ההון החוזר התפעולי בהתאם לדוחות הכספיים (פרופורמה) של החברה ,באלפי
ש"ח:
31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

נכסים שוטפים (כמדווח)

206,312

223,050

247,589

התחייבויות שוטפות (כמדווח)

239,257

163,875

97,921

הון חוזר ,נטו (כמדווח)

()32,945

59,175

149,668

בתוספת:
חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

54,970

47,769

-

חלות שוטפת בגין הלוואה מבנק

7,742

-

-

הון חוזר תפעולי ,נטו*

29,767

106,944

149,668

 %הון חוזר תפעולי ,נטו ממכירות

4.1%

14.6%

22.0%

* הון חוזר תפעולי הינו מדד מקובל בענף המציג את הנכסים השוטפים וההתחייבויות השוטפות
הנגזרות מהפעילות השוטפת של העסק (התחייבויות שוטפות מדווחות בניכוי חלויות שוטפות בגין
חכירה והלוואה).
הקיטון בשיעור ההון החוזר התפעולי כ %-מהמכירות מדצמבר  2018לדצמבר  ,2019נבע מקיטון ברמת
המלאי עקב ניהול הדוק ומכירת עודפים וכן עקב הגידול במכירות .רמת ההון החוזר התפעולי בדצמבר
 2020המשיכה לרדת לעומת שנת  2019וזאת עקב קיטון ביתרת הלקוחות והמשך קיטון ברמת המלאי,
בנוסף לעלייה ביתרת הספקים עקב הארכת תנאי האשראי של החברה לעומת תקופה מקבילה אשתקד,
כמוסבר להלן.
מדיניות החזקת מלאי
לחברה מלאי מוצרים גמורים בלבד והיא אינה מחזיקה מלאי חומרי גלם .החברה שמה דגש רב על
החזקת המלאי ברמה נאותה ,באופן שיכולתה לספק את דרישת לקוחותיה (חנויות פרטיות ,רשתות
קמעונאיות ולקוחות קמעונאים) לא תיפגע.
להלן פרטים בדבר המלאי הממוצע המשמש את החברה בתחום הפעילות ,וימי המלאי בשנים ,2018
 2019ו ,2020 -באלפי ש"ח:
2020

2018

2019

מלאי ממוצע

121,774

143,988

153,912

ימי מלאי (ממוצע)

171

176

198

הקיטון במלאי הממוצע ובימי המלאי נבע ממאמצי ההנהלה לפעילות מתמשכת של ניהול מלאי הדוק,
וממכירת עודפים.
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מימון
החברה הגיעה להסכמות עם בנקים שונים ,לפיהן בכפוף להעברת הפעילות תועמדנה לחברה מסגרות
אשראי לא מחייבות בהיקף מצטבר של כ 40-מיליון דולר ארה"ב (כ 132-מיליון ש"ח) במטבעות ש"ח
ודולר ארה"ב בריבית של  On Callמט"חי שהריבית בגינו נקבעת במועד לקיחת ההלוואה ,וכן מסגרות
מחייבות בהיקף של כ 2-מיליון דולר ארה"ב ( כ 6.6-מיליון ש"ח) בריבית של ליבור  1.7% +מתוכן
צפויה לנצל החברה עם העברת הפעילות סך של כ 3.5-מיליון ( $כ 11 -מיליון ש"ח) מהמסגרות הלא
מחייבות בקשר עם ערבויות ומכתבי אשראי הנדרשים לה.
על פי הדוחות הכספיים (פרופורמה) של תחום הפעילות ,נכון ליום  31.12.2020וסמוך לתאריך התשקיף,
לא נוצלו במסגרת הפעילות המועברת מסגרות אשראי לזמן קצר.
במסגרת העברת הפעילות המועברת ,תועבר לחברה הלוואה שנלקחה מבנק מסחרי במסגרת תכניות
להלוואה בערבות מדינה על רקע התפרצות הקורונה .להלן פרטים אודות ההלוואה האמורה:
סכום מסגרת ההלוואה המקורי*

 56,092אלפי ש"ח

יתרת קרן ליום 31.12.2020

 56,092אלפי ש"ח

תאריך העמדת ההלוואה

1.6.2020

מאפייני המלווה

בנק מסחרי ישראלי

ריבית שנתית (ריבית אפקטיבית)

פריים .1.5% +

הצמדה (מדד/מט"ח)

ללא הצמדה

מספר תשלומים  /צורת לוח סילוקין

שנה ראשונה ללא תשלום קרן ואז  48תשלומים שווים

מועד פירעון אחרון

1.6.2025

שעבודים  /בטוחות

פיקדון בגובה  5%מההלוואה שישועבד לטובת הבנק***.
ערבות דלתא גליל
שעבוד שוטף על כל נכסי החברה לטובת הבנק

מגבלות  /אמות מידה פיננסיות וחישובן נכון למועד
התשקיף**

ההון העצמי של החברה לא יפחת מ 20%-מסך המאזן של
החברה .סך החוב הפיננסי בניכוי הנכסים הפיננסים ל-
 EBITDAלא יעלה על .3
נכון ליום  31.12.2020הון פרופורמה של החברה עומד על
סך של  46.7%מסך המאזן

* יובהר כי ההלוואה המועברת מהווה חלק מהלוואה בסכום כולל של  100,000,000ש"ח שנלקחה על
ידי דלתא גליל .הסכומים בטבלה מתייחסים לחלק ההלוואה המועבר לחברה בלבד.
** במסגרת כתב ההתחייבות שנחתם על ידי החברה לטובת הבנק ,התחייבה החברה כי תעמוד באמות
המידה המפורטות לעיל כל עוד קיימים אשראים של החברה בבנק.
*** לפרטים אודות הפקדון ,אשר הועבר לחברה על ידי דלתא גליל ,ראה סעיף  6.1.2.1לעיל.
במסגרת העברת ההלוואה לחברה ,ולדרישת הבנק ,התחייבה דלתא גליל כערבה להחזר ההלוואה
המועברת על ידי החברה .בגין העמדת הערבות הנ"ל ,תשלם דלתא ישראל לדלתא גליל סך שנתי השווה
ל 0.4%-מגובה הערבות ,וזאת החל ממועד העמדת הערבות ועד למועד פקיעת הערבות.
מלבד ההלוואה האמורה ,לא תועברנה לחברה במסגרת העברת הפעילות המועברת הלוואות נוספות.
בכוונת החברה לממן את פעילותה מתזרים המזומנים הנובע מפעילות שוטפת ,ממסגרות אשראי
בנקאיות ,מהלוואות בנקאיות ומתמורת ההנפקה .החברה תבחן מעת לעת ,בהתאם לתנאי השוק
ולצרכיה המשתנים ,את האפשרות לגוון את מקורות המימון השונים שלה.
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מיסוי
החברה הוקמה ביום  7.9.2020ועל כן אין לה שומות מס לשנים קודמות .נכון למועד פרסום תשקיף זה,
לחברה אין פעילות עסקית.
בהתאם להסכם הפיצול ,הצדדים יפעלו על מנת שהפעילות המועברת תועבר לחברה במסגרת סעיף
105א( )2לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,תשכ"א ,1961-אשר ככל וההעברה תתבצע על פי תנאיו היא
לא תהווה אירוע מס .לעניין זה יובהר כי הצדדים התקשרו בהסכם בהבנה שהעברת הפעילות לחברה
עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה ואינה מהווה אירוע מס ,אך בהתאם
להסכם הפיצול אם ייקבע על ידי רשות מוסמכת שהעברת הפעילות אינה עומדת בתנאים הקבועים
בסעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה ,תהיה דלתא גליל רשאית לראות את הנכסים הבלתי מוחשיים
(לרבות המוניטין) המועברים לחברה על פי הסכם זה ,כמועברים בפטור ממס על פי סעיף 104א לפקודת
מס הכנסה ,כנגד הון והחברה החדשה מסכימה לכך .ככל ותחול חבות מס בגין העברת נכסים בפיצול,
היא תחול על דלתא גליל .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.1.2.26לעיל.
לפרטים אודות דיני המס החלים על החברה ,דיני המס שחלו ושחלים על תחום הפעילות ,ולהיבטי
מיסוי נוספים ,ראו ביאור  11לדוחות הכספיים.
בהתאם להסכם הפיצול יועברו לחברה הפסדים לצרכי מס שסכומם נקבע באופן יחסי להון של
הפעילות המועברת לעומת ההון של דלתא גליל ביום הפיצול .במקרה בו תקבע רשות מוסמכת כי
העברת הפעילות אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 105א( )2לפקודת מס הכנסה ,ההפסדים לצרכי
מס לא יועברו לחברה.
מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד
במסגרת תחום הפעילות כפופה החברה לרגולציה ולהוראות דין שונות המתעדכנות מעת לעת ,לרבות
דינים בענייני ייבוא ,מכסים ,תקינה בארץ ,דיני הגנת הצרכן (לרבות דינים הנוגעים לפרסומים וחובת
סימון מוצרים) ,דיני נגישות לאנשים עם מוגבלות ודיני העבודה.
חלק מהמוצרים המיובאים על ידי הקבוצה מחייבים עמידה בתו תקן ,בו ,למיטב ידיעת החברה,
עומדים ספקיה .כמו כן חלק מהמוצרים המיובאים על ידי החברה טעונים רישיון יבוא.
על תחום פעילותה של החברה כאמור חלים דיני הצרכנות ,ביניהם חוק הגנת הצרכן ,התשמ״א1981 -
והתקנות מכוחו; כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה) תשנ״ד – 1994

והתקנות מכוחן .בין היתר ,מדובר בהוראות דין בדבר איסור הטעיית צרכנים ,חובת סימון מוצרים
והצגת מחירים ,הוראות בדבר ביטול עסקה ,הוראות הנוגעות לתווי קניה ,זיכויים ,מדיניות החלפות,
פרסום ועוד.
בחודש ינואר נחקק חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של
עסקים בימי מנוחה) ,התשע"ח – "( 2018חוק המרכולים") .על פי חוק המרכולים ,שר הפנים לא יחוקק
חוק עזר עירוני אשר יתיר את פתיחתם של בתי עסק (למעט מסעדות ,בתי קולנוע וכו') אלא אם הפתיחה
נדרשת כדי לספק צרכים אשר לדעת השר הם חיוניים .לעמדת החברה אם תידרש לסגור את כל
חניותיה הפתוחות בשבת (תוך המשך פעילות במוצאי שבת) לא תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות
החברה.
על פעילות החברה במסגרת מועדון הלקוחות חלות הוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ״א"( 1981-חוק
הגנת הפרטיות") והתקנות מכוחו ותיקון חוק התקשורת (תיקון מס׳  )40התשס״ח( 2008-הידוע בשם

ו43 -

חוק הספאם) .על-פי הוראות חוק הגנת הפרטיות ,נתוני המידע שנכללים במאגר ישמשו אך ורק
למטרות שלשמן הוקם המאגר .על החברה חלות חובות דיווח מסוימות לרשם מאגרי המידע ,וכן חלה
עליה אחריות לשמירת סודיות המידע שברשותה והחובה להבטחת הנתונים שבמאגר .באשר להפצת
חומר פרסומי ללקוחות ודיוור ,החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות וחוק הספאם.
פעילותה של החברה במרבית החנויות בקניונים ובמרכזי המסחר אינה טעונה רישוי .חלק מהחנויות
המופעלות על ידי החברה ,כמו גם המרכז הלוגיסטי שלה בקיסריה ,כפופים לצורך ברישוי בהתאם לצו
רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,תשע״ג .2013-החברה פותחת חלק מחנויותיה בשבת ,ובהקשר זה
כפופה הפעילות ,בין השאר ,לחוקי עזר מקומיים בהתאם למיקומן הגיאוגרפי של החנויות ,האוסרים
לעתים פתיחת חנויות בשבת ללא היתר .בנוסף ,החברה נדרשת להעסיק כוח אדם שאינו יהודי בשבתות
ובימי חג.
נכון לתאריך תשקיף זה לא ידוע לחברה על חשיפה מהותית בקשר עם אי עמידה בהוראות הדין.
הסכמים מהותיים
להלן פירוט ההסכמים המהותיים של החברה:
הסכם פיצול והעברת פעילות
לפרטים אודות הסכם הפיצול והעברת פעילות ,ראו סעיף  6.1.2לעיל.
הסכם ניהול
ביום  21בפברואר  2021התקשרה החברה עם דלתא גליל ,בהסכם אשר יכנס לתוקפו עם ובכפוף
להשלמת ההנפקה ,ואשר במסגרתו תספק דלתא גליל לחברה ,בתנאי שוק ,שירותי ניהול וייעוץ
עסקי ,באמצעות נושאי המשרה של דלתא גליל ,עובדי דלתא גליל ו/או מי מטעמה ,כפי שיכהנו
ו/או ימונו על-ידי דלתא גליל מעת לעת לפי שיקול דעתה ("הסכם הניהול").
תקופת ההסכם
הסכם הניהול יכנס לתוקפו החל ממועד רישומן לראשונה של מניות החברה למסחר
בבורסה ,ועד לתום  5שנים מהמועד האמור ,אלא אם תוקפו יוארך בהתאם להוראות
הדין.
כל צד להסכם הניהול רשאי להביא את הסכם הניהול לידי סיום על פי שיקול דעתו
הבלעדי ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד השני של
 180יום מראש ("ההודעה המוקדמת" ו" -תקופת ההודעה המוקדמת" ,בהתאמה).
החלטת החברה בנושא סיום ההסכם תתקבל על ידי ועדת הביקורת של החברה (ללא
צורך באישור אורגנים נוספים).
למרות האמור ,כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים את הסכם הניהול באופן מיידי,
בהודעה בכתב לצד השני אם( :א) צד להסכם הפר הפרה יסודית את התחייבויותיו
על-פי הסכם הניהול ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  14ימים מהמועד בו נדרש לכך בכתב
על-ידי הצד השני; או (ב) הוגשה בקשה לכינוס נכסים ו/או לפירוק ו/או להסדר עם
נושים ו/או בקשה דומה במהותה כנגד הצד השני והליכים כאמור לא הופסקו בתוך
 60ימים.

ו44 -

כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור ,החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום באופן
מיידי ,בכל מקרה שדלתא גליל (א) הפרה את חובת האמונים כלפיה; או (ב) גרמה נזק
לחברה בזדון או ברשלנות חמורה; או (ג) ביצעה עבירה שיש עמה קלון.
שירותי הניהול והייעוץ העסקי
דלתא גליל תעניק לחברה את השירותים הבאים ,באמצעות עובדי דלתא גליל ו/או מי
מטעמה ("שירותי הניהול"):
 6.25.2.2.1ליווי וייעוץ עסקי ,אשר יכללו בין היתר :ישיבות ניהול עסקי שוטפות
(לפחות ,אחת לחודש) ,התוויית אסטרטגיה וקביעת יעדים ,ישיבות
תקציב ,ליווי וייעוץ בנושאים מסחריים (כגון :ייעוץ בבחינת פעילויות
חדשות ,בחינות כדאיות שונות) ליווי וייעוץ בענייני הקצאת משאבים,
בחינת וליווי עסקאות פוטנציאליות וכדומה;
 6.25.2.2.2שירותי גזברות לרבות שירותי ייעוץ להגנה מטבעית ,שירותי שכר ,יעוץ
וטיפול בנושאי ביטוח ,וכן מתן תמיכה בפעילות השוטפת מול בנקים
ומוסדות (כגון רשויות המס);
 6.25.2.2.3התוויות אסטרטגיית משאבי אנוש ,תמיכה בפעילות השוטפת ,בתחומי
למידה ,הדרכה והטמעה דפוסי עבודה בעובדי החברה ,פיתוח ארגוני וליווי
מנהלים ,בנושאי גיוס לתפקידי מטה וניהול בחברה;
 6.25.2.2.4שירותי עיצוב ופיתוח מוצרים ובדים;
 6.25.2.2.5תמיכה ,פיתוח ואחזקת תוכנה (הן באמצעות עובדי דלתא גליל והן
באמצעות קבלני משנה משותפים לחברה ולדלתא גליל ,אשר דלתא גליל
תישא בעלות שכרם) וכן חיובים בגין אחזקה של חומרה ורישיונות
לתוכנות;
 6.25.2.2.6מתן שירותי מחלקת רכב;
דלתא גליל תישא בכל ההוצאות בקשר עם מתן שירותי הניהול ,לרבות הוצאות
שתוצאנה על ידי נותני שירותי הניהול מטעמה (לרבות ספקים חיצוניים) וכן תשא
בעצמה ועל חשבונה ,כלפי נותני שירותי הניהול אשר יועסקו על-ידיה במסגרת מתן
שירותי הניהול לחברה על  -פי הסכם הניהול ,בכל חבות חוקית החלה עליה כלפיהם
על פי דין או הסכם ,לרבות בכל חבות חוקית החלה על מעביד כלפי עובד לפי כל דין
הסכם או הסכם קיבוצי (לרבות דיווח למוסד לביטוח לאומי ולרשויות המס ,תשלום
שכר ,פיצויי פיטורים ,הפרשות פנסיוניות ,חופשה ,תשלום דמי מחלה ,תשלום דמי
הבראה וכיו"ב) ,ותבצע את כל התשלומים ותישא בכל המיסים החלים עליה לפי כל
דין במלואם ובמועדם .דלתא גליל תישא גם בהוצאות ( )out-of-pocketשל נושאי
משרה ועובדי דלתא גליל ותשלומים לצדדים שלישיים ,הדרושים לצורך מתן שירותי
הניהול לדלתא מותגים ,ובכלל זאת ,שהייה בחו"ל ,עלויות טיסה ,שכ"ט עורכי דין,
יועצים ורואי חשבון ,מסים ,תשלומים והיטלים שונים וכיו"ב.
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דלתא גליל התחייבה שלא לבצע ולגרום לכך שמי מטעמה לא יבצעו פעולה המהווה
הפרת חובת אמונים כלפי החברה .כמו כן ,התחייבה דלתא גליל כי במשך תקופת
ההתקשרות על -פי הסכם הניהול ,היא או מי מטעמה לא יקבלו כל תשלום או טובת
הנאה אחרת ,מכל צד שלישי בקשר עם השירותים שהם מעניקים לחברה על פי הסכם
הניהול  .להסרת ספק מובהר ,כי עובדים של דלתא גליל או נותני שירותים לדלתא
גליל עשויים לקבל שכר או תגמול מדלתא גליל בקשר עם שירותי הניהול שהם
מעניקים לחברה על פי הסכם הניהול.
התמורה
 6.25.2.4.1בתמורה לשירותי הניהול תשלם החברה לדלתא גליל תמורה שנתית ,אשר
תשולם על בסיס רבעוני ,ואשר תיגזר ממכירות החברה באותה שנה
קלנדרית ,על פי המדרגות המפורטות להלן:
סך המכירות השנתיות של החברה

דמי הניהול השנתיים

עד (וכולל)  850מיליון ש"ח

 1.05%מסך המכירות השנתיות

מעל  850מיליון ₪

 1.05%עבור סך המכירות השנתיות שעד
וכולל  850מיליון ש"ח ,בתוספת 0.5%
עבור סך המכירות השנתיות שמעל 850
מיליון ש"ח

 6.25.2.4.2התמורה האמורה לעיל תשולם בתוספת מע"מ כדין.
 6.25.2.4.3אם תמורת שירותי הניהול תתייחס לשירותים שניתנו בחלק משנה
קלנדרית ,תהא תמורת שירותי הניהול בגין תקופה זו שווה לסכום
המתקבל על פי החישוב שבסעיף זה לעיל ,כפול מספר הימים באותה שנה
שבהם ניתן השירות לחלק ל.365-
"המכירות השנתיות" :משמעו מכירות דלתא מותגים בשנה הקלנדרית
הרלוונטית ,ללא מע"מ ,כפי שיפורטו בדוחות הכספיים השנתיים
המאוחדים המבוקרים של החברה ,ביחס לאותה שנה.
 6.25.2.4.4התמורה בגין שירותי הניהול תשולם רטרואקטיבית ,החל מיום 1
באוקטובר .2020
 6.25.2.4.5התמורה תשולם על ידי דלתא מותגים לדלתא גליל ,בתוספת מע"מ ,מידי
רבעון ,כנגד חשבונית/חשבוניות מס כדין שתמסור דלתא גליל לדלתא
מותגים בתום כל רבעון ולא יאוחר מהיום ה 10-לחודש שלאחריו,
שתתייחס/שיתייחסו לתמורה שעל דלתא מותגים לשלם לדלתא גליל על
פי הסכם זה ,בגין שירותי ניהול אשר סופקו על ידי דלתא גליל לדלתא
מותגים ברבעון שחלף.
 6.25.2.4.6לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של דלתא מותגים ,ייבדק סך
המכירות השנתיות כפי שהיה באותה שנה למול התמורות הרבעוניות אשר
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שולמו על ידי דלתא מותגים לדלתא גליל באותה שנה קלנדרית ,וככל
שנדרש יבצעו הצדדים התחשבנות כך שהתמורה אשר תשולם על ידי
דלתא מותגים באותה שנה קלנדרית תהא תואמת לאמור בסעיף
 6.25.2.4.1לעיל ,בהתאם למכירות בפועל אשר היו באותה שנה.
הסכם שירותים
ביום  21בפברואר  2021התקשרה החברה עם דלתא גליל ,בהסכם אשר יכנס לתוקפו עם ובכפוף
להשלמת ההנפקה ,ואשר מסדיר התקשרויות שונות ,בתנאי שוק ,בין החברה לבין דלתא גליל
("השירותים").
תקופת ההסכם
הסכם השירותים יכנס לתוקפו החל ממועד רישומן לראשונה של מניות החברה
למסחר בבורסה ,ועד לתום  5שנים מהמועד האמור ,אלא אם תוקפו יוארך בהתאם
להוראות הדין.
כל צד להסכם השירותים רשאי להביא את הסכם השירותים (או חלקו) לידי סיום על
פי שיקול דעתו הבלעדי ,בכל עת ומכל סיבה שהיא ,על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב
לצד השני של  180יום מראש ("ההודעה המוקדמת" ו"-תקופת ההודעה המוקדמת",
בהתאמה) .החלטת החברה בנושא סיום ההסכם תתקבל על ידי ועדת הביקורת של
החברה (ללא צורך באישור אורגנים נוספים).
למרות האמור ,כל אחד מהצדדים יהא רשאי לסיים את הסכם השירותים ,בהודעה
בכתב לצד השני אם( :א) צד להסכם הפר הפרה יסודית את התחייבויותיו על-פי
ההסכם ,ולא תיקן את ההפרה בתוך  14ימים מהמועד בו נדרש לכך בכתב על-ידי הצד
השני; או (ב) הוגשה בקשה לכינוס נכסים ו/או לפירוק ו/או להסדר עם נושים ו/או
בקשה דומה במהותה כנגד הצד השני והליכים כאמור לא הופסקו בתוך  60ימים.
כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור ,החברה תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום באופן
מיידי ,בכל מקרה שדלתא גליל (א) הפרה את חובת האמונים כלפיה; או (ב) גרמה נזק
לדלתא מותגים בזדון או ברשלנות חמורה; או (ג) ביצעה עבירה שיש עמה קלון
הקשורה לחברה.
רכישת מוצרים ושירותים
 6.25.3.2.1הזמנות רכש של מוצרים מדלתא גליל ו/או חברות בנות שלה
לצורך תפעול עסקיה השוטפים ,עשויה החברה להתקשר מעת לעת
בהזמנות רכש של מוצרים מאת דלתא גליל ו/או חברות בנות דלתא גליל
(בפסקה זו" :ספק קשור").
החברה תהיה רשאית לרכוש את המוצרים האמורים מספק קשור
בהתקיים אחד משני התנאים האמורים להלן:
א .אין ספק שאינו קשור אשר יכול לייצר את אותו מוצר (כגון במקרים
בהם טכנולוגיית הייצור של אותו מוצר הינה טכנולוגיה בלעדית של
הספק הקשור) .מחיר הרכישה לא יהיה גבוה ממחיר אותו מציע

ו47 -

הספק הקשור לצדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה של מוצרים
דומים;
ב .הצעת הספק הקשור הינה מיטיבה ביחס להצעה שהתקבלה מאת
ספק שאינו קשור ביחס לרכישה של אותו מוצר (או מוצר דומה
במהותו) (לרבות הצעות מחיר שהתקבלו ב 12-החודשים הקודמים
להתקשרות המבוקשת) בשניים לפחות מבין הקריטריונים הבאים:
מחיר המוצר ,זמני אספקה ,כמויות מינימליות לרכישה .ההיקף
המקסימלי של כל הזמנת רכש בודדת לא יעלה על  1מיליון ש"ח.
 6.25.3.2.2הזמנת שירותי אחסון במרכז הלוגיסטי של החברה
החברה תהיה רשאית להזמין שירותי אחסון מאת דלתא גליל במרכז
הלוגיסטי של דלתא גליל אשר בכרמיאל ,כאשר התמורה בגין שירותי
האחסון תיקבע בהתאם למחיר אחסון עלות משטח כפי שמקבלת החברה
מאת ספק חיצוני שאינו קשור לדלתא גליל.
 6.25.3.2.3שירותי  Buying Officeמחברות בנות של דלתא גליל
לצורך תפעול עסקיה השוטפים ,מסתייעת החברה בשתי חברות בנות של
דלתא גליל הממוקמות במזרח אסיה (בפסקה זו" :החברות הבנות")
הנותנות לחברה שירותים של רכישת מוצרים ושירותי בקרת איכות
באסיה ( .)Buying officeהתשלום בגין השירותים האמורים הינו בשיעור
משתנה המחושב עד  2%מעלות הרכישה.
 6.25.3.2.4החזרי הוצאות לדלתא גליל ו/או לחברות בנות שלה
לצורך תפעול עסקיה השוטפים ,עשויה החברה להתקשר מעת לעת
בעסקאות עם ספקים שונים ,כאשר מסיבות טכניות התשלום לספקים
אלו ישולם על ידי דלתא גליל או חברות אחרות בקבוצת דלתא גליל
("הגורם המשלם") .יובהר ,כי הספקים כאמור אינם ספקים הקשורים
לדלתא גליל וכן כי תנאי ההתקשרות ייקבעו באופן עצמאי על ידי החברה
מול אותם ספקים כאמור .במקרה בו ,מסיבות טכניות כאמור ,התשלום
לספקים ישולם על ידי הגורם המשלם ,תשיב החברה לגורם המשלם את
הסכומים אשר שילם לספקים אלו.
 6.25.3.2.5המרות מט"ח
דלתא גליל והחברה הסכימו כי לצורך חסכון בעלויות רכישת ומכירת
מט"ח של כל אחד מהצדדים ,בשל הפער בין שער קניה לבין שער מכירה
הקיים בבנקים ,כי בתקופת ההסכם יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לרכוש
ולמכור ,בהסכמה הדדית ,האחד מהשני ,על פי צרכיהם ,ובלבד שתנאי
הקניה או המכירה של החברה לא יהיו פחותים יותר מהתנאים אשר תקבל
החברה משני בנקים לפחות.
 6.25.3.2.6ההתקשרויות האמורות בסעיפים  6.25.3.2.5 - 6.25.3.2.1לעיל ,יאושרו על
ידי הסמנכ"ל הרלוונטי ,ואחת לשנה יובאו לבחינה בפני ועדת הביקורת,
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אשר תוודא כי התקשרויות אלו אינן עסקאות חריגות (כהגדרת מונח זה
בחוק החברות ,תשנ"ט )1999-וכי הן בוצעו בהתאם לתנאים האמורים
בסעיפים  6.25.3.2.5 - 6.25.3.2.1לעיל.
 6.25.3.2.7יובהר ,כי עסקה מסוג העסקאות האמורות בסעיפים - 6.25.3.2.1
 6.25.3.2.5לעיל ,שאינה עומדת בקריטריונים הרלוונטיים להתקשרות
האמורים בסעיפים אלו ,או שהינה עסקה חריגה ,תיבחן באופן פרטני
בהתאם לתנאיה ,לרבות מנגנון האישורים הנדרש ביחס לאותה עסקה.
הכללה בביטוחים קבוצתיים של דלתא גליל
 6.25.3.3.1פוליסות ביטוח קבוצתיות לפעילות החברה ונכסיה
החברה מבוטחת בפוליסת רכוש גלובלית ,המכסה את רכושה של דלתא
גליל והחברות הבנות שלה ,ובכללן החברה .כמו כן החברה מבוטחת
בפוליסת חבויות גלובלית המכסה את דלתא גליל ,יחד עם החברות הבנות
שלה ובכללן החברה ,בגבול אחריות מקסימלי של  15,000,000$לתביעה
ובמצטבר בגין פעילותן .בנוסף ,החברה מבוטחת בפוליסות ביטוח
מקומיות קבוצתיות ,אשר במסגרתן מבוטחת פעילות קבוצת דלתא גליל
והחברות הבנות ,ובכללן החברה (לרבות פעילות החנויות של החברה),
מהסוגים הבאים :ביטוח נאמנות ,ביטוח עבודות קבלניות ,ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח ציוד אלקטרוני וביטוח כספים.
הסכם השירותים קובע כי מפתח החלוקה בעלויות הפרמיות של
הפוליסות האמורות בין החברה לבין יתר חברות קבוצת דלתא גליל ,הינו
בהתאם לחלקה של החברה על פי פרמטרים רלוונטיים לסוג הפוליסה ,לפי
העניין וההקשר (בין היתר ,כגון :שווי נכסים יחסי ,מחזור יחסי וכמות
עובדים) במסגרת הפוליסות האמורות .יובהר ,כי מנגנון החישוב האמור
בהסכם הינו קבוע אך היות שהפרמיה הכוללת עשויה להשתנות מדי שנה
וכן הנתונים המשמשים לבסיס חישוב חלקה היחסי של החברה עשוי
להשתנות מדי שנה ,עשויה להשתנות בהתאם הפרמיה בה תישא החברה.
הפרמיה תהווה את התשלום השנתי הכולל בגין הפוליסה ,למעט דמי
השתתפות עצמית אשר יושלמו במקרה של מימוש זכויות מתוקף
הפוליסה .מדי שנה ,עובר להתקשרות בפוליסות ,וועדת הביקורת תאשר
את סכום הפרמיה אשר עתיד להיות משולם על ידי החברה בגין אותה שנה
קלנדרית ,וכי חלקה של החברה מתוך סך הפרמיה תואם את חלקה לפי
תנאי הסכם השירותים.
נכון למועד התשקיף ,התקשרה החברה במספר פוליסות ביטוח קבוצתיות
כמפורט לעיל ,אשר מסתיימות במועדים שונים החל מיום  31.12.2020ועד
ליום  .2.9.2021חלקה של החברה בפרמיה עבור כלל הפוליסות האמורות
עומד על סך של כ 213-אלפי דולר ארה"ב המהווים כ 16% -מתוך הפרמיה
הקבוצתית עבור אותן הפוליסות.
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להלן גילוי אודות מפתח החלוקה בעלויות הפרמיות של הפוליסות
האמורות בין החברה לבין יתר חברות קבוצת דלתא גליל ,לפי סוג
הפוליסה:
סוג הפוליסה
ביטוח ימי  STP -מלאי

פוליסת חבויות גלובלית  -רובד נוסף
מעל הפוליסה המקומית  -צד שלישי
וחבות מוצר
פוליסת חבויות מקומית במסגרת
התוכנית הגלובלית  -צד שלישי
וחבות מוצר

נוסחא
מפתח אלוקציה
חלק יחסי בהתאם לערך פרמיה שנתית כפול (ערך סחורה
הסחורה במרלו"ג מתוך סך מאוחסנת במרלו"ג+ערך מלאי
בדרך) חלקי (ערך כלל הסחורה
הסחורה המאוחסנת
המבוטחת בפוליסה הכללית של
דלתא)  -והכל ,נכון למועד
החידוש
ע"פ מחזור יחסי מתוך פרמיה שנתית כפול מחזור
מכירות דלתא ישראל (שורת
המחזור בפוליסה
ההכנסות בדוח הכספי) לחלק
המבוטח
הכללי
למחזור
בפוליסה
פרמיה שנתית כפול מחזור
50%
מכירות דלתא ישראל (שורת
ההכנסות בדוח הכספי) לחלק
)למחזור המכירות של דלתא
ישראל+דלתא)GUM

פוליסת נאמנות
75%
עבודות קבלניות (שיפוץ והתאמת 100%

חנויות)
חבות מעבידים

ציוד אלקטרוני
כספים במעבר

75%

לפי כמות עובדים בדלתא פרמיה שנתית כפול מספר
עובדים דלתא ישראל לחלק
גליל סולו
דלתא
עובדים
(מספר
ישראל+מספר עובדי דלתא גליל
בישראל)
50%

50%

הכיסוי מתייחס בעיקר
לחנויות ובמעבר בין החנויות
לבנקים
פוליסת רכוש במסגרת התוכנית באופן יחסי ע"פ השקעה
הגלובלית  -רכוש כל הסיכונים (אש /משוערת בחנויות  +יתרת
המלאי לעומת יתרת הרכוש
פריצה וכו')
הקבוע בספרי דלתא גליל
פוליסת סייבר

ע"פ מחזור
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כפול
שנתית
פרמיה
(מלאי+רכוש קבוע של דלתא
ישראל) לחלק (מלאי+רכוש
קבוע דלתא ישראל+רכוש קבוע
דלתא גליל בישראל+מלאי
דלתא גליל בישראל)
פרמיה שנתית כפול מחזור דלתא
ישראל (שורת ההכנסות) לחלק
למחזור דלתא גליל מאוחד
(שורת ההכנסות)

 6.25.3.3.2פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית
אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה מבוטחת באמצעות
פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית על שם דלתא גליל,
המכסה את כל הדירקטורים ונושאי המשרה בדלתא גליל ובחברות הבנות
שלה ,ובכללן החברה ,וכן נושאי משרה המכהנים בחברות קשורות
מטעמה של דלתא גליל ו/או מטעם חברות הבנות ובכללן החברה ,והכל
בכפוף לתנאי הפוליסה הקבוצתית כאמור.
בהתאם להסכם השירותים ,בהתאם להוראות כל דין ,בכפוף למדיניות
התגמול של החברה ולאישורים הנדרשים על פי דין מאת האורגנים
המוסמכים בחברה ,דלתא גליל תפעל מול מבטחיה להרחבת הפוליסה
הקבוצתית לכלול כיסוי בגין אחריותם של נושאי המשרה בחברה ובגין
אחריותה של החברה (בכפוף לסדרי קדימות לפיהם זכותם של נושאי
המשרה המבוטחים קודמים על פני זכויותיהן של החברות הציבוריות
המבוטחות בקבלת תגמולי ביטוח) בקשר עם הנפקת מניותיה בבורסה
בתל אביב ובקשר עם הפיכתה לחברה ציבורית ,וזאת בהתאם לתנאי
הכיסוי הקיימים בפוליסה הקבוצתית ,כפי שיהיו מעת לעת.
עקב הפיכת החברה לציבורית ,צפויה להתייקר פוליסה זאת עבור דלתא
גליל בסך של כ 15,800-דולר עד לתום תקופת הביטוח הנוכחית
( )31.7.2021ובסכום המוערך על ידי החברה ודלתא גליל בכ 30,000-דולר
לשנה ,באופן פרמננטי .החברה תישא ב 100%-מעלות ההתייקרות
("העלות הנוספת") ,ובנוסף תישא בחלקה היחסי בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה טרם ההתייקרות האמורה ,וזאת בהתאם
למפתח חלוקה בין החברה לבין יתר חברות קבוצת דלתא גליל אשר ייקבע
על פי המחזור השנתי של החברה ביחס למחזור הכולל של קבוצת דלתא
גליל ,במועד תשלום הפרמיה .יובהר כי משום שהעלות הנוספת צפויה
להיות עלות פרמננטית ,המתווספת עקב קיום שתי חברות ציבוריות
בפוליסה ,המנגנון לפיו תישא החברה במלוא העלות הנוספת ,וזאת בנוסף
לחלקה בהתאם למפתח החלוקה ,יהיה תקף כל עוד תוטל על הקבוצה
העלות הנוספת כאמור.
בהתאם ,ביום  21בפברואר  2021אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה
הכללית ,את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה קבוצתית כמפורט לעיל ,ואת נשיאת החברה בתשלום
העלות הנוספת ,וכן בתשלום חלקה היחסי מתוך הפרמיה הכוללת ללא
העלות הנוספת.
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 6.25.3.3.3פוליסת Run Off
החברה רשאית להיות מבוטחת בפוליסת  Run Offקבוצתית ,המשותפת
לדלתא גליל ולחברות הבנות שלה ,ובכללן החברה ,המכסה את כל
הדירקטורים ונושאי המשרה בדלתא גליל ובחברות הבנות שלה ,ובכללן
החברה ,וכן נושאי משרה המכהנים בחברות קשורות מטעמה של דלתא
גליל ו/או מטעם חברות הבנות ובכללן החברה ,והכל בכפוף לתנאי
הפוליסה הקבוצתית כאמור.
במקרה של קיום פוליסת ביטוח כאמור ,החברה תישא בחלקה היחסי
בפוליסת ה Run Off -הקבוצתית כאמור לעיל ,וזאת בהתאם למפתח
חלוקה בין החברה לבין יתר חברות קבוצת דלתא גליל אשר ייקבע על פי
המחזור השנתי של החברה ביחס למחזור הכולל של קבוצת דלתא גליל,
במועד תשלום הפרמיה.
התמורה מכוח הסכם השירותים תשולם על ידי החברה לדלתא גליל ,בתוספת מע"מ ,מידי
חודש ,כנגד חשבונית/חשבוניות מס כדין שתמסור דלתא גליל לחברה בתום כל חודש,
שתתייחס/שיתייחסו לתמורה שעל החברה לשלם לדלתא גליל על פי הסכם זה ,בגין שירותים
אשר סופקו על ידי דלתא גליל לחברה בחודש שחלף .בגין השירותים האמורים בסעיף
 6.25.3.2.1לעיל תשלם החברה שוטף  60 +ממועד מסירת החשבונית ובגין יתר השירותים
האמורים בהסכם השירותים תשלם החברה שוטף  30 +ממועד מסירת החשבונית.
למען הסדר הטוב יובהר ,כי הסכם הפיצול ,המפורט בסעיף  6.1.2לעיל ,כולל התחייבויות
נוספות של החברה מול דלתא גליל בקשר עם העברת הפעילות המועברת לדלתא גליל ,בכלל
זאת ,לדוגמא ,נשיאה בהוצאות ועמלות בגין ערבויות אשר תועמדנה על ידי דלתא גליל ,או
לקיחת התחייבויות 'גב אל גב' מול דלתא גליל בנוגע להסכמים הכלולים בפעילות המועברת
ואשר לא יוכלו להיות מועברים לחברה ,והכל כמפורט בסעיף  6.1.2לעיל.
הסכם תיחום פעילות
ביום  21בפברואר  2021כפי שתוקן ביום  24בפברואר  ,2021חתמו החברה ובעלת
השליטה בה ,דלתא גליל 8על הסכם תיחום פעילות (בסעיף זה" :הסכם תיחום
הפעילות") המגדיר את מערכת היחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור לתיחום
הפעילות ביניהן ,לאחר השלמת עסקת הפיצול והעברת הפעילות מדלתא גליל לחברה,
על פי הוראות הסכם הפיצול המתואר בסעיף  6.1.2לעיל.
בהתאם להסכם תיחום הפעילות ,דלתא גליל מתחייבת ,כי החל ממועד השלמת
ההנפקה (בסעיף זה" :מועד ההשלמה") ,וכל עוד דלתא גליל הינה בעלת השליטה
בחברה ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות ,דלתא גליל וכל הפועלים מטעמה ,לרבות

 8בעל השליט ה בדלתא גליל ,מר אייזק דבח ,חתם בשולי ההסכם ואישר את האמור בהסכם תיחום הפעילות ,ככל שהוא מתייחס
אליו כבעל השליטה בדלתא גליל וכל עוד הוא בעל השליטה כאמור.
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בעלי השליטה בדלתא גליל כפי שיהיו מעת לעת ,וכל עוד בעלי השליטה כאמור הינם
בעלי שליטה בדלתא גליל:
 6.25.6.2.1לא יעשו כל שימוש בכל נכס או מידע המהווים חלק מהפעילות המועברת
(כהגדרתה בסעיף  6.1.2.1לעיל) או קשורים בה ולא יציגו עצמם בכל אופן
שהוא כמי שמוסמכים לעשות בהם שימוש ,למעט אם וככל שהדבר נדרש
לצורך מימוש זכויות והתחייבויות החברה ודלתא גליל על פי הסכם
תיחום הפעילות או על פי הסכם אחר כלשהו הקיים בין הצדדים או הותר
במפורש על פי איזה מאותם הסכמים.
 6.25.6.2.2לא יתחרו ,במישרין או בעקיפין ,לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם,
עם החברה בתחום של שיווק או מכירה בישראל ,בין בשוק הקמעונאי ובין
בשווקים אחרים ,של מוצרי הלבשה תחתונה ,גרביים ,הלבשת שינה,
הלבשת פנאי – active wear ,בין ממותגים ובין שאינם ממותגים (מותג
פרטי) (להלן בסעיף זה" :תחום הפעילות") ,ולא יתקשרו ,במישרין או
בעקיפין ,לרבות באמצעות תאגידים בשליטתם ,בכל עסקה לרכישת
פעילויות ,חברות ו/או עסקים בתחום הפעילות (להלן" :העסקה
החדשה") ,אלא לאחר שניתנה לחברה זכות סירוב ראשון ,כמפורט להלן,
וזו לא הופעלה על ידי החברה על פי תנאיה:
א .דלתא גליל תמסור לחברה הודעה בכתב בדבר האפשרות להתקשר
בעסקה החדשה ותפנה לחברה בהצעה כי החברה תתקשר בעסקה
החדשה ,לפי העניין ("ההצעה").
ב .ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון החברה ,אשר יידרש לתת את
החלטתו ביחס להצעה בתוך  7ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר
והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטה בקשר עם
ההצעה ("תקופת הסירוב").
ג .החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה .לא אישר
הדירקטוריון את קבלת ההצעה ,תובא ההחלטה לוועדת הביקורת של
החברה בתוך  3ימי עסקים ממועד החלטת הדירקטוריון בנושא,
והחלטת ועדת הביקורת של החברה ,אם לקבל את ההצעה או
לדחותה תהיה סופית .יובהר ,כי במקרה שהדירקטוריון וועדת
הביקורת של החברה ידחו את ההצעה ,תהא דלתא גליל רשאית (בין
במישרין ובין בעקיפין) לקבל את ההצעה.
ד .בכל מקרה של העדר היענות של דירקטוריון החברה ו/או ועדת
הביקורת של החברה ,לפי העניין ,עד לתום התקופות המפורטות לעיל,
וזאת מסיבות שאינן תלויות בדלתא גליל או בבעל השליטה בה ,לפי
העניין ,תיחשב ההצעה כאילו נדחתה על ידי החברה כמפורט לעיל,
ודלתא גליל תהיה רשאית לקבל אותה (בין במישרין ובין בעקיפין).
ה .בנוסף ,אם על אף היענות החברה להצעה לא ישתכלל בתוך  6חודשים
מתום תקופת הסירוב ("המועד הסופי") הסכם להשקעה בנכס החדש

ו53 -

או לרכישתו ו/או להשקעה בעסקה החדשה בידי החברה (וזאת
מסיבות שאינן תלויות בדלתא גליל או בבעל השליטה בה ,לפי העניין)
תהא דלתא גליל רשאית (בין במישרין ובין בעקיפין) לבצע את העסקה
החדשה.
ו .ככל שהחברה תדחה את ההצעה ,תגיש החברה דיווח מתאים על כך,
ככל שיידרש על פי דין.
ההתחייבות האמור בסעיף  6.25.6.2לעיל ,תפקע במועד בו תחדל להיות דלתא גליל
בעלת השליטה בחברה (כהגדרת המונח שליטה בחוק החברות) .כמו כן ,האמור בסעיף
 6.25.6.2לעיל לא יחול לגבי פעולות שדלתא גליל תידרש לעשות בקשר עם הסכם
הפיצול.
התחייבות כאמור בסעיף  6.25.6.2לעיל תחול לגבי פעילות בישראל בלבד .אין באמור
בהסכם תיחום הפעילות כדי למנוע ממי מהצדדים לו לפעול כפי שימצא לנכון ,בכל
מקום אחר מחוץ לישראל .דלתא גליל והחברה רשאיות לעשות כל פעילות שימצאו
לנכון ,מחוץ לתחומי מדינת ישראל .פעילותה של החברה מחוץ לישראל לא תיעשה
תחת אותם מותגים בהם נתנה לה דלתא גליל זכות שימוש בישראל (להבדיל
ממותגים אשר הועברו לבעלות החברה (לדוגמא.)fix ,
אין בהסכם תיחום הפעילות כדי למנוע מדלתא גליל או מבעלי השליטה בה להחזיק
עד  5%בניירות ערך של חברה (או של קרן השקעות שתשקיע בחברה) שתעסוק בתחום
הפעילות – ובלבד שלא תהיה למי מהם מעורבות בניהול של אותה חברה או של אותה
קרן השקעות .כמו כן ,מוסכם כי החזקה של דלתא גליל או בעלי השליטה בה בניירות
ערך של חברה העוסקת או שתעסוק בתחום הפעילות ,בשיעור העולה על  ,5%לא
תיחשב כמנוגדת להתחייבויות דלתא גליל ו/או בעל השליטה על פי הסכם תיחום
הפעילות ,ובלבד שגם החברה מחזיקה בניירות ערך של אותה חברה.
שינוי (למעט שינויים שאינם מהותיים ושינויים שאין בהם אלא כדי לזכות את
החברה) או ביטול של הסדר תיחום פעילות יהא כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות
של דלתא ישראל ,כעסקה לפי סעיף  275לחוק החברות.
הסכם זיכיון ( )licenseעם דיסני
הסכם הזיכיון עם דיסני מסדיר את זכותה של החברה לעצב את מוצריה המשווקים בארץ
בעזרת סימנים מסחריים ואלמנטים נוספים אשר זכויות היוצרים שלהם שייכות לדיסני.
הסימנים והאלמנטים כוללים בין היתר דמויות כגון מיקי מאוס ,אלאדין ,עליזה בארץ
הפלאות ,אנה ואלזה ,דמבו ועוד .דלתא גליל תעשיות בע"מ קשורה בהסכמי זיכיון עם דיסני
ברציפות מזה למעלה מעשור .תקופת ההסכם הנוכחי עם דיסני הינה לשלוש שנים אשר
יסתיימו בסוף שנת .2021
הסכם הזיכיון מגדיר את סדרי העבודה מול דיסני לרבות הצורך בקבלת אישורם למוצרים
בהם משולבים סימנים מסחריים אלמנטים אחרים שהזכויות אליהם שייכות לדיסני ("מוצרי
דיסני") ,משלוח דוגמאות לדיסני ,זכויות דיסני לעריכת ביקורות לחברה ,התחייבות להשקעת
אחוז מסוים מההכנסות ממוצרי דיסני בפרסום ושיווק ועוד.
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על פי הסכם הזיכיון ,משלמת החברה לדיסני תמלוגים הנגזרים מהיקף המכירות של מוצרי
דיסני .החברה מחויבת בתשלומי מינימום המשולמים באופן רבעוני ,ומהווים מקדמה בלתי
חוזרת על חשבון תשלום תמלוגים .למען הזהירות יובהר כי לדיסני הזכות לבטל את ההסכם
במקרה של הפרה יסודית מצד החברה ( .)termination with causeראו לעניין זה סעיף 6.28.3.1
להלן.
הסכם הזיכיון נחתם בין דלתא גליל ובין דיסני והוא אחד מן ההסכמים המועברים (כהגדרתם
בהסכם הפיצול) אשר יעברו לחברה .נכון למועד התשקיף ,החברה קיבלה בעל פה את הסכמתה
העקרונית של דיסני להסבת החוזה מדלתא גליל לחברה ,והצדדים פועלים על מנת לבצע הסבה
זאת בפועל.
הסכם שכירות משנה משרדים ומרכז לוגיסטי
לפרטים אודות הסכם שכירות משנה משרדים ומרכז לוגיסטי ,ראו סעיף  6.17.1לעיל.
הסכם שימוש ברכבים
ביום  21בפברואר  ,2021התקשרו דלתא גליל והחברה בהסכם לפיו תספק דלתא גליל
לחברה זכות לשימוש ("זכות השימוש") ב 49-רכבים המפורטים בהסכם ("כלי
הרכב") .כלי הרכב נמצאים בבעלות דלתא גליל ,משמשים את עובדי הפעילות
המועברת ,ולא מועברים לחברה במסגרת הסכם הפיצול.
זכות השימוש תינתן החל מהשלמת הסכם הפיצול ולמשך  4שנים ,לצורך שימוש
עובדי החברה ובני משפחתם בלבד .החברה תהיה רשאית להאריך את תקופת
השימוש בשתי תקופות נוספות ,בנות  12חודשים כל אחת .החברה רשאית לקצר את
תקופת השימוש (במלואה או ביחס לאיזה מכלי הרכב) ,בכפוף לתשלום פיצוי בגובה
שלושה ( )3חודשי תמורה בגין כלי הרכב שתקופת השימוש בגינו קוצרה .למרות
האמור ,החברה לא תידרש לשלם את הפיצוי הנ"ל בגין שלושה הרכבים הראשונים
שבגינם תקוצר תקופת השימוש ,אם תקוצר.
בתמורה לזכות השימוש תשלם החברה לדלתא גליל תשלום חודשי עבור כל אחד מ-
 49כלי הרכב ,המסתכם לסך חודשי כולל של כ 125,000-ש"ח  +מע"מ .התמורה
כוללת בתוכה תשלום מלא בגין השימוש בכלי הרכב ,רישוי ,טיפולים שוטפים (טיפולי
תחזוקה) 2 ,צמיגים לרכב לשנה ,ביטוח חובה וביטוח צד ג'.
החברה התחייבה לבצע על חשבונה כל תיקון הנדרש בכלי הרכב לצורך תיקון נזק או
תקלה הנובעים מתאונה או משימוש רשלני בכלי הרכב ,ושאינו מכוסה במסגרת
שירותי התחזוקה .החברה התחייבה להחזיר בתום תקופת השימוש את כלי הרכב
לדלתא גליל ,כשהם במצב תקין ,בכפוף לבלאי הנובע משימוש סביר ורגיל.
במקרה של אבדן גמור להלכה של כלי רכב (טוטל לוס) או במקרה של גניבה של כלי
רכב ,תשלם החברה לדלתא גליל את שווי כלי הרכב ,בניכוי כל סכום שישולם בגין
הנזק לרכב (למשל תגמולי ביטוח).
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ההסכם כולל הסדרים הנוגעים לעמידת החברה בהתחייבויות דלתא גליל כלפי צדדים
שלישיים בקשר עם כלי הרכב ,ותניית בוררות .לעמדת החברה ,ההתקשרות האמורה
אינה מהווה עסקה חריגה.
הסכם בעלי מניות בקשר עם הקמה והפעלה של חנויות ואתר מסחר של המותג & Bath

® Body Worksבישראל
ביום  24בדצמבר  ,2020התקשרו דלתא גליל והחברה בהסכם עם Amarla Retail S.A.
("השותף" ו"-ההסכם") ,מכוחו הוקמה חברה משותפת בשם די אנד איי אינטרנשיונל ברנדס
בע"מ ,אשר תוחזק על ידי החברה ( )60%ושותף ("( )40%החברה המשותפת").
לשותף זכויות הפעלה לפתיחה והפעלה של חנויות המותג ®)"BBW®"( Bath & Body Works
במדינות מסוימות באירופה ובכלל זאת בישראל .זכויות ההפעלה של חנויות המותג BBW
בישראל ניתנו לשותף בהתאם למערכת הסכמים בין השותף לבין בעלת המותג ®BBW
("בעלת המותג") והינן כפופות לעמידה של השותף בהתחייבויותיו כלפי בעלת המותג וכן
כפופות לתנאים ולמנגנון האישורים הקבוע בהסכמים אלו ("זכויות הפעלה").
יצויין כי עובר למועד תיקון ההסכם ,היתה לשותף זכות מותנית לפתיחה והפעלה של חנויות
המותג ® Victoria's Secretבישראל ,וזכות זו בוטלה.
בכוונת השותף לפתוח ולהפעיל בישראל ,באופן בלעדי באמצעות החברה המשותפת ,חנויות
ואתר מסחר של המותג ®"( BBWחנויות המותג" ו –"אתר המסחר") ,בכפוף לתנאים ולמנגנון
האישורים הקבוע בהסכמים בינו לבין בעלת המותג .יודגש כי פתיחה בפועל של כל אחת
מחנויות המותג בישראל תהא כפופה לאישור של בעלת המותג ולעמידת השותף
בהתחייבויותיו השוטפות כלפי בעלת המותג .בהתאם למערכת היחסים מול בעלת המותג,
השותף מוגדר כמפעיל חנויות המותג ואתר המסחר ("המפעיל").
הצדדים התחייבו להזרים לחברה המשותפת את הכספים הנדרשים לפעילותה ,עד לסך כולל
של  12מיליון דולר ,כל צד באופן יחסי להחזקתו בחברה המשותפת.
בהסכם נקבע כי דלתא גליל תעמיד לטובת החברה המשותפת מספר מכתבי אשראי ( Letters

"( )of Creditמכתבי האשראי") אשר יועמדו על ידי החברה המשותפת  back to backלבעלת
המותג לצורך הבטחת רכישות החברה המשותפת ותשלומים אחרים לבעלת המותג .החברה
המשותפת תשלם לדלתא גליל עמלה שנתית בגין מכתבי האשראי שיועמדו לטובתה ,בסכומים
שאינם מהותיים לחברה ("עמלת הקצאת מכתבי אשראי") .כמו כן דלתא גליל העמידה לשותף
מכתב אשראי (בסכום של  1.75מיליון דולר ארה"ב ,אשר אינו מהותי) אשר שימש את השותף
להעמדת מכתב אשראי  back to backלטובת בעלת המותג ,לצורך הבטחת עמידת השותף
בכלל התחייבויותיו כלפי בעלת המותג .כאשר במקרה בו ימומשו כספים מכוח מכתב האשראי
שהועמד לשותף ,יראו כספים אלו כהלוואה שניתנה לשותף מדלתא גליל ("הלוואת מכתב
האשראי") ,ובמקרה כאמור ,התחייב השותף להעביר סחורות של השותף לחברה המשותפת
("סחורות השותף") על מנת שתמכור סחורות אלו ,כאשר התמורה תשמש לפירעון ההלוואה.
שירותי מכירת סחורות השותף יינתנו על ידי החברה המשותפת ללא תמורה .יובהר ,כי סחורות
השותף ניתנות לזיהוי ספיציפי ורק תמורתן תועברנה לדלתא גליל כנגד פירעון הלוואת מכתב
האשראי .כמו כן יצוין ,כי דלתא גליל העמידה לשותף הלוואות בסכום כולל שאינו מהותי
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לדלתא גליל .להסרת ספק יובהר ,כי התחייבות השותף להעברת סחורות הינה בקשר עם
הלוואת מכתב האשראי בלבד ולא בקשר עם ההלוואות האחרות כאמור.
במקרה של הפרת התחייבויות השותף כלפי דלתא גליל (בקשר עם פירעון ההלוואות האמורות
או התחייבויותיו להעברת סחורות כאמור) ,תהא זכאית דלתא גליל לקבל את החזקותיו של
השותף בחברה המשותפת ,ללא תמורה.
בהסכם נקבע ,כי במקרה של אירועי חדלות פירעון של השותף ו/או אי יכולת החברה המשותפת
לפתוח את חנויות המותג בישראל בשל ,בין היתר ,הפרת התחייבויות השותף כלפי בעלת
המותג ,תהא זכאית החברה לקבל את החזקותיו של השותף בחברה המשותפת ,ללא תמורה.
כמו כן ,נקבעו במסגרת ההסכם אירועי הפרה ,אשר בהתקיימם יופעלו המנגנונים הקבועים
בהסכם בנוגע להעברת החזקות הצד המפר בחברה המשותפת לצד השני (בהתאם למנגנון
התמורה הקבוע בהסכם) ,או למכירת החזקות הצדדים בחברה המשותפת לצד שלישי.
העברת החזקות בחברה המשותפת בקשר עם אירועי הפרה כמפורט לעיל ,תהא כפופה לאישור
בעלת המותג ככל שיידרש ,לרבות בכל הנוגע להמשך הפעלת חנויות המותג ואתר המסחר.
במסגרת ההסכם ותקנון החברה המשותפת נקבעו ,בין היתר ,מגבלות על העברת מניות בחברה
המשותפת ,לרבות זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות (( )co-sale rightאשר כאמור לעיל
עשויות להיות כפופות לאישור בעלת המותג).
במסגרת התקנון נקבעו שורת החלטות סטנדרטיות ומקובלות (בהן תידרש הסכמה פה אחד
של כל חברי הדירקטוריון ,כגון )1( :דרישות הון כלפי בעלי המניות למעט כמוסדר בהסכם; ()2
נטילת אשראי החורג מהמגבלות הקבועות בתקנון; ( )3שנויים בהון החברה המשותפת או
העברת החזקות; ( )4התקשרות בהסכם מהותי או מיזמים משותפים שאינם חלק מפעילות
החברה המשותפת; ( )5מכירת חלק מהותי מנכסי החברה המשותפת; ו  )6( -שינוי מהותי
בפעילות החברה המשותפת.
ככל ותהא אפשרות להשקעה משותפת עם השותף לצורך פתיחת והפעלת חנויות של ®BBW
בגרמניה ,בכפוף להסכמת בעלת המותג ובתנאים שייקבעו ,דלתא גליל תהיה רשאית לנצל
אפשרות זו לפי שיקול דעתה.
יובהר ,כי המידע האמור לעיל בדבר פתיחה והפעלה של חנויות המותג ® BBWואתר המסחר
בישראל ,הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות החברה
ומידע המצוי בידיה במועד תשקיף זה .פתיחת חנויות המותג ,אתר המסחר וכן פעילותה
השוטפת של החברה המשותפת ,כפופה ,בין היתר ,לעמידת השותף בהתחייבויותיו כלפי בעלת
המותג ,לשימור תקופתן של זכויות ההפעלה בידי השותף ,ובכלל זאת שהשותף יהיה זכאי
לפתוח ולהפעיל את חנויות המותג ואתר המסחר בישראל באמצעות החברה המשותפת .כמו
כן פתיחה בפועל של חנויות המותג ואתר המסחר בישראל כפופה לאישורים הקבועים במערכת
ההסכמים של השותף ובעלת המותג ובכללם אישור בעלת המותג .יובהר ,כי תקפותן של זכויות
ההפעלה על ידי השותף ,עמידת השותף בהתחייבויותיו כלפי בעלת המותג וכן קבלת אישורה
של בעלת המותג לפתיחת חנויות המותג ואתר המסחר בישראל הינם גורמים שאינם מצויים
בשליטת החברה ומושפעים בין היתר ,מפעילות השותף באירופה וההשפעה הפוטנציאלית של
מגפת הקורונה על חנויות המותג האחרות המופעלות על ידי השותף והתחייבויותיו כתוצאה
מכך .לפיכך ,המידע בדבר פתיחת חנויות המותג ואתר המסחר בישראל ובכלל זאת עצם פתיחת
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חנויות המותג ואתר המסחר בישראל ו/או מועד הפתיחה ו/או פעילותה של החברה המשותפת,
עשויים שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותי מתחזיות החברה ,לרבות כמפורט
בסעיף זה לעיל.
הליכים משפטיים
נכון למועד זה החברה אינה צד להליכים משפטיים.
כחלק מהסכם הפיצול ,התחייבה החברה לשפות את דלתא גליל בגין כל הוצאה כספית אשר תישא בה
בפועל דלתא גליל כלפי צד שלישי ,בגין תביעות ו/או הוצאות הנובעים מתחום הפעילות .לפרטים
נוספים ראה פרק שיפוי בגין דרישות או תביעות צדדים שלישיים בתיאור הסכם הפיצול שבסעיף 6.1.2
לעיל.
עקב האמור ,להלן תתואר תביעה כנגד דלתא גליל ,הנוגעת לתחום הפעילות ,אשר החברה נושאת
בתוצאתה ,ואשר הינה מהותית מנקודת מבטה של החברה:
ביום  25.2.2016הוגשה כנגד דלתא גליל תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית על ידי אריק
הכט .התובענה מבוססת על טענה כי דלתא אינה מקיימת את הוראות תקנות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות) תשע"ג "( 2013התקנות") ,בחנויות רשת
"דלתא" בישראל ,בעניינים הבאים :נגישות מעברים; תאי מדידה מונגשים; עמדות שירות
נגישות; פרסום התאמות הנגישות שבוצעו ,בין היתר ,באתר האינטרנט של החברה .כמו כן,
טוען התובע כי החברה מינתה רכז נגישות באיחור ,וזאת רק לאחר שהוא פנה לחברה .בין היתר
עתר התובע לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק/פיצוי סטטוטורי על פי חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,ולפיצוי בגין נזק בלתי ממוני .הפיצוי לקבוצה הועמד על ידי התובע על
סך של "למעלה מ 3-מיליון ש"ח" ,מבלי שהתובע נקב בסכום ספציפי .עורכי הדין של החברה
מסרו לה כי לדעתם בשלב מוקדם זה של ההליך ,מוקדם לאמוד את סיכויי קבלת הבקשה ואת
סיכויי התביעה ,אם תאושר הבקשה.
יעדים ואסטרטגיה עסקית
הקבוצה מקפידה לבחון את יעדיה והאסטרטגיה העסקית שלה מעת לעת ,תוך ניתוח מעמדה
האסטרטגי ומיקומה של החברה ,וכן ניתוח תוצאות קיימות ומגמות בתחום ,וזאת מתוך רצון לשפר
באופן מתמיד את מיקומה של החברה ואת מיצובה על מפת התחרות בתחום .היעד האסטרטגי המרכזי
של החברה הינו השגת צמיחה מתמדת בפעילותה העסקית ,בהיקף מכירותיה וברווחיותה ,תוך שמירה
על יציבותה ואיתנותה הפיננסית .זאת בין היתר ,על ידי שמירה על החברה כחברה קמעונאית מובילה,
בעלת מגוון רחב של מוצרים ומותגים ,במקביל לבחינת הזדמנויות עסקיות וכן פיתוח מוצרים ומותגים
נוספים.
יעדי הצמיחה של החברה הינם כמפורט להלן ,ותכליתם הינו הגדלת הכנסות מלקוחות קיימים וחדשים
באמצעות מבחר מוצרים רחב ,כניסה לקטגוריות חדשות וכן הרחבת הפעילות המקוונת.
החברה רואה את מיקוד הצמיחה שלה ביעדים המפורטים להלן:
צמיחה מתמדת במכירות
החברה פעולת באופן שוטף על מנת להגדיל את היקף המכירות של מוצרים קיימים ושל
מוצרים חדשים שיוצגו ללקוחות החברה .החברה תמשיך לפעול להגדלת מגוון המוצרים הרב
עונתיים ,שאינם מושפעים מתנודות אופנתיות או עונתיות ומאופיינים בריווחיות גולמית
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גבוהה .החברה תמשיך לפעול על מנת להבטיח כי מבחר המוצרים הרחב שהיא מציעה ,בדגש
על איכות ,חדשנות טכנולוגית ועיצוב יחד עם חוויית לקוח ייחודית ואמינות ,יקנה לחברה
יתרון תחרותי על מתחריה .בנוסף ,החברה תמשיך להבטיח הצעת מגוון רחב של מוצרים בין
היתר גם משום שבמקטעים שאינם קמעונאיים (חנויות פרטיות ורשתות קמעונאיות)
קמעונאים מעדיפים לרוב להתקשר עם מספר קטן של ספקים המספקים מגוון רחב של
מוצרים.
התמקדות בחוויית הלקוח
החברה פועלת באופן שוטף על מנת להעניק ללקוח חווית קניה כוללת מהגבוהות בתחום ,הן
בחנויות הפיזיות והן בחנויות המקוונות .לצורך כך היא בודקת באופן שוטף את מצבם הפיזי
של חנויות החברה ,ומבצעת שיפורים במושכר ,שיפוצים ואף הרחבת חנויות ,היכן שנדרש .כמו
כן ,החברה בוחנת באופן שוטף את הצורך בפתיחת חנויות נוספות ,זאת בעיקר במיקומים
אסטרטגיים אשר יקנו לחברה יתרון תחרותי .במסגרת האסטרטגיה של החברה ,עיקר
הצמיחה צפויה להגיע מפיתוח החנויות המקוונות בשילוב עם חנויות חדשות שייפתחו במקרה
של הזדמנות אסטרטגית כמפורט .חנויות חדשות שתפתחנה יופעלו באופן ישיר על ידי החברה.
ייעול תהליכי שרשרת הערך
לחברה יכולות עיצוב ,פיתוח וסורסינג עצמאיות ,המקנות גמישות ותמיכה בתוכניות הצמיחה
של החברה קדימה .בנוסף ,לחברה מרכז לוגיסטי ויכולות הפצה מהגבוהות בענף והחברה
פועלת באופן מתמיד כדי לשמר את יתרונה המובהר בתחום זה .החברה מתכוונת להמשיך
להשקיע בפיתוח שרשרת האספקה והמרכז הלוגיסטי ,שיפור יעילותם ,שילוב טכנולוגיות
מתקדמות ולשאוף למצוינות בתחום תוך הכרה בחשיבותו להבטחת המשך מתן השירות
בסטנדרטים גבוהים ללקוחותיה.
מיתוג ()Branding
חשיבות המיתוג הולכת וגוברת ותופסת חלק נכבד בהחלטתו של הלקוח הסופי (הצרכן) האם
לרכוש מוצר או לא .מאחורי כל שם מותג עומד מסר המשפיע על נכונות הצרכן לרכישה ,בכוונת
החברה לשמר ולחזק את מותגי תחום הפעילות.
במסגרת האסטרטגיה של החברה ,הקבוצה בוחנת באופן שוטף אפשרויות התקשרות בהסכמי
זיכיון נוספים לסימנים מסחריים ואלמנטים אחרים ,על מנת להרחיב את מגוון המוצרים אשר
היא מציעה ללקוחותיה.
בהקשר זה יובהר כי כאמור בסעיף  6.1.2.20לעיל ,דלתא גליל העניקה לחברה באופן בלתי חוזר
ולא מוגבל בזמן את הזכות לעשות שימוש בשם "דלתא" כחלק משמה של החברה ובפעילותה
בישראל .עוד התחייבה דלתא גליל כי לא תגביל את שימושה של החברה בשם "דלתא" גם
בפעילותה של החברה מחוץ לישראל.
חיזוק והרחבת פעילות הסחר המקוון
החברה פועלת לחזק את נתח הפעילות הקמעונאית המקוונת ולחזק את מיצובה התחרותי
בתחום .זאת ,באמצעות הרחבת המגוון המוצע ללקוחות במסגרת הפעילות הקמעונאית
המקוונת ,עריכת מבצעי שיווק ייחודים לפלטפורמה המקוונת ,השקעה טכנולוגית בפיתוח
ושיפור הפלטפורמות הקיימות ,באמצעי שיווק מתקדמים למגוון הלקוחות והענקת חווית
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משתמש .יוער ,כי השקעה זו אינה נאמדת בסכומים מהותיים ביחס לכלל ההוצאות של
החברה.
השקעה והתמקדות בשיווק פרסונאלי ללקוח ושיפור חווית הקניה הכוללת במספר ערוצי הפצה
()omni channel
החברה תפעל על מנת להגדיל את היקף המכירות של מוצרים קיימים ושל מוצרים חדשים
שיוצגו ללקוחות החברה תוך פניה ישירה וממוקדת לכל לקוח על פי קניות העבר שלו בחנויות
החברה או באתרי הסחר של החברה.
הרחבת שווקי הפעילות מחוץ לישראל ,בעיקר דרך ערוצי ההפצה באינטרנט
בכוונת החברה לבחון הרחבת שווקי הפעילות מחוץ לישראל ,בעיקר דרך ערוצי ההפצה
באינטרנט.
כניסה לקטגוריות מוצר נוספות ,הרחבת קטגוריות מוצרים קיימות והתרחבות לעולמות
משיקים נוספים
בכוונת החברה לבחון כניסה לקטגוריות מוצר נוספות הן תחת המותגים הקיימים והן
באמצעות השקת מותגים ותחומי פעילות חדשים ,וכן למנף את חוזק המותג דלתא להתרחבות
לעולמות משיקים נוספים כגון ספורט.
סעיף זה ,הנוגע להערכות החברה ,יעדיה ותוכניותיה ,מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך  .מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי ודאי לגבי העתיד ,המבוסס על אינפורמציה
הקיימת בחברה בתאריך פרסום תשקיף זה ,וכולל הערכות של החברה או כוונות שלה נכון למועד
התשקיף זה בהתחשב בניסיון העבר .הערכות שונות ביחס למצבה העתידי של החברה תלויות
בגורמים חיצוניים רבים אשר אינם בשליטת החברה .לפיכך ,אין כל ודאות כי האמור לעיל אכן
יתממש ,ואפשר כי התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או
המשתמעות ממידע זה ,בין היתר ,אם תתרחש הידרדרות ,חדשה או נוספת ,במצב המשקים בהם
פועלת החברה ,או אם יתממשו גורמי הסיכון הרלוונטיים לחברה ועוד.
דיון בגורמי הסיכון
להלן תיאור גורמי הסיכון העיקריים ,להם לפי להערכת הנהלת החברה ,חשוף תחום הפעילות .יצוין,
כי ההערכות להלן לגבי מידת ההשפעה של גורם הסיכון משקפות את מידת ההשפעה של גורם הסיכון
בהנחת התממשות גורם הסיכון ,ואין באמור כדי להביע הערכה או לתת משקל לסיכויי ההתממשות
כאמור.
גורמי סיכון מקרו כלכליים
התייקרות בעלות רכישת מוצרים מוגמרים מיצרנים במזרח הרחוק והתייקרות
מחירי השינוע
ראו סעיף  6.6.5לעיל.
תנודות בשערי מט"ח
ראו סעיף  6.6.10לעיל.
שינוי במדד המחירים לצרכן
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ראו סעיף  6.6.11לעיל.
המצב הכלכלי בישראל
ראו סעיף  6.6.6לעיל.
מצב בטחוני
ראו סעיף  6.6.2לעיל.
בנוסף ,בישראל קיימת חובת שירות מילואים שנתית ו/או בעיתות מצוקה ,החלה על
אזרחי מדינת ישראל ועל תושבי הקבע .אין באפשרות החברה לחזות את ההשפעה
המלאה של שירות מילואים כאמור במצב חירום בטחוני על כוח העבודה של החברה,
שכן החברה אינה יודעת אילו חלק מעובדי החברה ומנהליה ייקראו לשירות מילואים.
מצבי חירום בריאותיים
ראו סעיף  6.6.12לעיל.
השבתת נמלי הים
ראו סעיף  6.6.9לעיל.
גורמי סיכון ענפיים
תחרות
ראו סעיפים  6.6.3ו 6.14-לעיל; התחרות כאמור עלולה לגרום להורדת מחירים
ולירידה במכירות ,ובהתאם לפגיעה בתוצאות החברה.
עונתיות
ראו סעיפים  6.6.4ו 6.15-לעיל .בנוסף החברה מתכננת את פעילותה בהתבסס על
עונות השנה (לדוגמא קולקציות קיץ וחורף) .שינויי אקלים שאינם אופייניים לעונות
השנה עלולים להקטין את מכירות החברה ולהגדיל את עודפי המלאי באותה עונה
ולפגוע בתוצאותיה.
שינוי שיעורי המכס ומיסוי בישראל
ראו סעיף  6.6.7לעיל.
תנאי העסקה
ראו סעיף  6.6.8לעיל.
דמי שכירות
החברה מפעילה מספר רב של חנויות בתוך קניונים ומרכזים מסחריים .לשינויים
מבניים באופי פעילות קניונים ומרכזים כאמור אלה עלולה להיות השפעה על גובה
דמי השכירות של החברה ולהשפיע על תוצאות פעילותה .כמו כן החברה חשופה בעת
חידוש חוזי השכירות להתייקרות מחירי השכירות אשר להם השפעה על תוצאות
פעילותה.
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סיכוני סייבר
פעילותה של החברה מושתתת על מערכות תקשורת ומידע ,המחברות בין החנויות
ואתרי החברה השונים ,אשר באמצעותן מנהלת החברה את פעילותה ,לרבות את
נתוני המכירות והמלאי .כמו כן ,החברה מחזיקה במאגרי מידע ,הכוללים ,בין היתר,
פרטים אודות לקוחות המועדון שלה (בהתאם למגבלות החלות עליה בהקשר זה על
פי דין) .סיכוני הסייבר של החברה כוללים ,בין היתר ,פגיעה בתקשורת האמורה
(לרבות השבתתה) ,או שיבושה (לתקופות זמן שונות) ,באופן שעלול לפגוע ביכולת
הפעילות של החברה .סיכון נוסף הוא פגיעה בנתונים או גניבת נתונים ממאגרי המידע
שלה (דבר העלול אף לחשוף את החברה לתביעות של צדדים שלישיים) ודליפה של
מידע עסקי רגיש .החל מחודש ספטמבר  ,2020החברה מבוטחת בפוליסת ביטוח
בקשר עם סיכוני סייבר במסגרת הפוליסות הקבוצתיות ,כאמור בסעיף  6.25.3.3לעיל.
גורמי סיכון ייחודיים לחברה
אי חידוש ו/או ביטול הסכמים עם נותני זיכיון
החברה רואה בהסכמי הזיכיון ( )licenseחשיבות רבה לפעילותה .להערכת החברה אי
חידוש ו/או ביטול של הסכמי זיכיון משמעותיים עלול להשפיע לרעה על פעילות
החברה ותוצאותיה.
בטבלה להלן תוצג הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון המפורטים לעיל על החברה:
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה
השפעה
גדולה

השפעה
בינונית

השפעה
קטנה

סיכונים מקרו כלכליים
התייקרות בעלות רכישת מוצרים מוגמרים מיצרנים
במזרח הרחוק והתייקרות מחירי השינוע

X

תנודות בשערי מט"ח

X
X

שינוי במדד המחירים לצרכן
X

המצב הכלכלי בישראל
מצב בטחוני

X

מצבי חרום בריאותיים

X

השבתת נמלי הים

X

גורמי סיכון ענפיים
X

תחרות
עונתיות

X

שינוי שיעורי המכס והמיסוי בישראל

X

תנאי העסקה

X
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דמי שכירות

X

סיכוני סייבר

X

גורמי סיכון ייחודיים לחברה
אי חידוש ו/או ביטול הסכמים עם נותני זיכיון
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X
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
ליום  31דצמבר 2020
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דוח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
הננו מתכבדים להביא בזה את דוח הדירקטוריון של דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה" ) המתייחס
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר "( 2020תקופות הדוח") ,בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים
ומידיים) ,התש"ל ,1970-ובהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל בפרק  6לתשקיף
זה.
חלק א' – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה
.1

כללי
החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  7בספטמבר  ,2020והוקמה במטרה לקלוט את תחום
פעילות "דלתא ישראל" של דלתא גליל תעשיות בע"מ ,החברה האם של החברה ("החברה האם"),
בהתאם להסכם פיצול והעברת פעילות שנחתם בין החברה לבין דלתא גליל ,מיום  30בספטמבר
"( 2020הסכם הפיצול").
לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה ,ראו פרק  6לתשקיף זה.
לדוחות על המצב הכספי ,דוח רווח והפסד ,דוח על השינויים בהון ודוח תזרים המזומנים הינם
דוחות  Carve – outשל תחום הפעילות אשר מבוססים על הדוחות הכספיים של החברה האם
של החברה ,למעט פעילות פומה ,ראה סעיף  6.1.1א' בפרק  6לתשקיף זה.
משיכות או השקעות בעלים מייצגות את תזרימי המזומנים שנבעו או שימשו ,בהתאמה,
מהפעילות המועברת בתקופות הדיווח כפי שמשתקף מהדוח על תזרימי המזומנים .לפרטים
נוספים ,ראו ביאור  2בדוחות הכספיים לשנת  2020המצורפים בפרק  9לתשקיף זה.
נכון למועד התשקיף ,החברה מוחזקת במלואה ( )100%על ידי החברה האם.
החברה עוסקת בעיצוב ,שיווק ומכירה של מוצרי הלבשה תחתונה לנשים ,גברים וילדים ,הלבשת
בית ,הלבשת ספורט ופנאי ,הלבשת ילדים ,גרביים והנעלה ,בעיקר תחת המותגים  Deltaו.fix-
 .1.1אירוע מהותי בפעילות התאגיד בתקופת הדיווח ולאחריה – השפעות וירוס
הקורונה על פעילות החברה
בחודש דצמבר  ,2019או בסמוך לכך ,התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף Covid-
( 19להלן "הנגיף" או "נגיף הקורונה") .הנגיף החל להתפשט ברחבי העולם ,בעיקר החל מפברואר
 ,2020כאשר במרץ  2020הכריז ארגון הבריאות העולמי בעקבות התפשטות הנגיף על "פנדמיה"
(מגיפה עולמית) .החל מחודש מרס  2020התרחבה השפעת המגיפה למרבית מדינות העולם .על
מנת למנוע את התפשטות הנגיף נקטו מדינות שונות ברחבי העולם בצעדים שונים .בין פעולות
אלה הרלוונטיות לפעילות החברה ניתן למנות סגירה של מרכזי מסחר בישראל (בכללן חנויות
רחוב ,חנויות הממוקמות בקניונים ,בתי כלבו) ,השבתת/צמצום פעילות במפעלי יצור של ספקיה
בחו"ל ,ומגבלות על התעבורה הגלובאלית .מגבלות אלה הביאו לפגיעה משמעותית במכירות
החברה בישראל ולשיבושים באספקת סחורות מחו"ל.
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השפעה על המכירות בערוצים השונים :חנויות החברה ,ערוצי השיווק השונים.E.commerce ,
בהתאם לצעדים האמורים החל מאמצע מרס  2020נסגרו באופן זמני חנויות " "Deltaו ."fix" -
החל מסוף אפריל  ,2020החנויות נפתחו באופן מדורג ומשתנה ובהתאם להנחיות ,כאשר קודם
נפתחו חנויות במרכזי קניות פתוחים וחנויות רחוב ולבסוף חנויות הקניונים .עקב הטלת סגר
נוסף ,נסגרו כל חנויות החברה החל מה 18 -בספטמבר .2020 ,חנויות הרחוב חזרו לפעול ביום 8
בנובמבר ,2020 ,ביום  17בנובמבר 2020 ,חזרו לפעול חנויות המתחמים הפתוחים וביום 9
בדצמבר  2020נפתחו חנויות הקניונים הסגורים ובכך בעצם חזרה החברה לפעילות מלאה .ביום
 24לדצמבר 2020 ,הוחלט על סגר נוסף ובעקבות כך נסגרו חנויות החברה .ביום  21בפברואר,
 2021בהתאם להנחיות הממשלה נפתחו חנויות החברה.
חנויות של לקוחות החברה בערוצי השיווק האחרים נסגרו אף הן בדומה לחנויות רשתות
" "Deltaו" ."fixעובדה זו פגעה במכירות החברה לאותם לקוחות .אתרי הסחר המקוון של
החברה פועלים ופעלו במשך כל תקופת המגיפה באופן מלא ובהתאם להנחיות הרשויות ,בכל
הקשור לאופן אספקת הזמנות ללקוחות .הגידול המשמעותי שנרשם בפעילות זו פיצה באופן
חלקי על הפגיעה במכירות החברה בערוצי המכירה האחרים.
הטבלה להלן מתארת את השינוי בסך מכירות החברה ואת מכירות האתרים בחלוקה חודשית
ורבעונית לשנת  2020מול התקופות המקבילות אשתקד:
חודש

ינואר
פברואר
מרץ
רבעון ראשון
אפריל
מאי
יוני
רבעון שני
יולי
אוגוסט
ספטמבר
רבעון
שלישי
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
רבעון רביעי
סה"כ שנתי

מכירות חברה

מכירות אינטרנט

יחס מכירות
אינטרנט מסך
המכירות

2019
2,363
2,117
1,429
5,909
1,773
2,708
2,122
6,603
2,667
2,332
2,185

2020
4,400
3,213
6,334
13,947
18,762
6,258
3,108
28,128
4,764
6,219
6,217

2019
54,669
48,604
50,141
153,414
55,187
53,181
51,100
159,468
54,397
53,650
55,769

2020
64,702
49,209
34,499
148,410
25,667
68,733
57,714
152,114
63,057
78,757
45,641

2019
4.3%
4.4%
2.8%
3.9%
3.2%
5.1%
4.2%
4.1%
4.9%
4.3%
3.9%

2020
6.8%
6.5%
18.4%
9.4%
73.1%
9.1%
5.4%
18.5%
7.6%
7.9%
13.6%

7,184

17,200

163,816

187,455

4.4%

9.2%

2,925
12,525
10,297
25,747
45,443

16,591
31,689
22,085
70,365
129,640

63,720
94,472
99,793
257,985
734,683

24,325
91,866
116,147
232,338
720,317

4.6%
13.3%
10.3%
10.0%
6.2%

68.2%
34.5%
19.0%
30.3%
18.0%
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טרם התפרצות הקורונה והכניסה לסגר הראשון שהחל במחצית חודש מרץ צמחו מכירות
החברה בכלל ערוצי המכירה שלה.
במהלך הרבעונים הראשון השני והרביעי ניתן לראות כי בשל הסגרים שחלו בהתאם להנחיות
הממשלה ,חל גידול במכירות האתרים אשר פיצה ברובו על ירידות במכירות ערוצי המכירה
האחרים .במהלך הרבעון השלישי ניתן לראות כי למרות ההגבלות אותן הנהיגה הממשלה ברבעון
זה צמחה החברה במכירות.
כאמור ,עקב הטלת סגר נוסף ,נסגרו כל חנויות החברה החל מה 24 -בדצמבר  2020ועד ליום 21
בפברואר  .2021פעילות ה e-commerce -באמצעות אתרי האינטרנט נמשכת כרגיל וללא
הפרעה.
מהלכים לצמצום הוצאות
עקב השפעות הנגיף ,פעלה החברה ונקטה צעדים משמעותיים לצמצום הוצאותיה ,בעיקר
הוצאות שכר העבודה בדרך של הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום וכן על ידי הקטנת עלויות
שכר דירה בתיאום עם משכירי הנכסים ,כאשר ביחס לתקופת הסגר הראשונה ברובן המוחלט
של החנויות לא שולם שכר דירה כלל בתקופה בה היו החנויות סגורות.
בנוסף ,פעלה החברה לצמצום הוצאותיה בדרך של ביצוע הורדת שכר מדורגת – בשכר הבסיס
ללא הפחתת ההפרשות הסוציאליות  -בשיעור של בין  10%ל 20% -למנהלים ולעובדים ,לתקופה
שבין אפריל לספטמבר .2020
כמו כן ,פנתה החברה לנותני השירותים שלה להארכת תנאי תשלום ולקבלת הנחה של 20%-10%
על התשלומים המגיעים להם החל מאפריל  2020ועד תום שנת  .2020ביום  31בדצמבר2020 ,
האריכה החברה את פנייתה לנותני השירותים באופן שתהיה בתוקף עד לסוף הרבעון הראשון
לשנת .2021
הנהלת החברה צימצמה את הזמנותיה מספקים בהתאם לתחזית המכירות המעודכנת שלה
ומדיניות ניהול המלאי שלה.
עם חזרת העובדים מתקופת החופשה ללא תשלום בסיום הסגר הראשון ,קרי בסוף חודש אפריל,
התחילה לקבל החברה מהמדינה מענקים מדורגים על פני כמה חודשים ,בהתאם לתכנית
המענקים שפרסמה המדינה ,בקשר עם עידוד מעסיקים לקליטת עובדים שיצאו לחל"ת .הסך
הכולל של המענקים שקיבלה החברה בשנת  2020מסתכם לסך של כ 2.1-מיליון ש''ח.
ביום  30בספטמבר  2020אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון חברת האם ,את ביטול הפחתת השכר
לנושאי משרה החל מ 1-באוקטובר  ,2020כלומר שהחל ממשכורת אוקטובר  ,2020השכר שלהם
ישוב להיות כפי שהיה טרם ההפחתה .ביטול הפחתה זו נעשה בהמשך לביטול הפחתת השכר
שנעשו לעובדים ולמנהלים בחברה על ידי הנהלת החברה.
מתחילת התפשטות נגיף הקורונה פעלה החברה לשמירה על בריאות ובטיחות העובדים מחד,
תוך שמירת המשכיות פעילות החברה ככל שניתן .החברה פועלת בהתאם להנחיות על מנת לקיים
סביבת עבודה מוגנת לעובדיה באתרים השונים.
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נזילות ומקורות מימון
בסוף הרבעון השני של  2020קיבלה חברת האם הלוואה בסך  100מיליון ש"ח מתאגיד בנקאי
בישראל ,בערבות מדינה ,לתקופה של  5שנים – ללא תשלום בגין קרן במהלך השנה הראשונה
ובריבית של פריים  .1.5% +במסגרת השלמת הסכם הפיצול ובהתאם לאישור המדינה והבנק
המלווה ,הוסב סכום של  56.1מיליון ש"ח ובאותם תנאים ,מסך ההלוואה האמורה  ,לחברה.
יתרת ההלוואה נכללת במסגרת ההתחייבויות שאינן שוטפות בסך של  48.3מיליון ש"ח
ובהתחייבויות שוטפות בסך של  7.7מיליון ש"ח.
כחלק מהסכם הפיצול  ,דלתא גליל העבירה לחברה חלק מהפיקדון שהפקידה על מנת להבטיח
את החזר ההלוואה המקורית .סכום הפיקדון הכולל שהועבר הינו בסך  2.8מיליוני ש"ח ומהווה
חלק מהבטוחות שהועמדו על ידי החברה לטובת הבנק בקשר עם ההלוואה .
תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת וצרכי ההשקעות הנמוכים ,ראה סעיף  2להלן ,מספקים רמת
נזילות גבוהה ומעידים על האיתנות הפיננסית של החברה ויכולתה להתמודד עם האתגרים
הצפויים.
בחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
כתוצאה ממשבר הקורונה בחנה החברה ברבעון הראשון את שווי הנכסים הבלתי מוחשיים,
הרכוש הקבוע ושווי הנכסים בגין זכויות שימוש הכלולים בדוח על המצב הכספי.
כתוצאה מהבחינה האמורה ,לא עלה צורך בהפחתה בשווים של נכסים אלו.
.1.2

חלוקת אופציות

ביום  6באוקטובר  2020העניקה חברת האם  40,000אופציות למניות חברת האם ל 2 -נושאי
משרה בחברה ,מתוך האופציות הניתנות להקצאה בתכנית  2009של חברת האם ,במחיר מימוש
של  18.83דולר לאופציה.
תוספת המימוש שנקבעה שווה למחיר המניה ביום ההחלטה.
ביום  10בנובמבר  2020העניקה חברת האם  30,000אופציות למניות חברת האם ל 9 -נושאי
משרה בחברה ,מתוך האופציות הניתנות להקצאה בתכנית  2009של חברת האם ,במחיר מימוש
של  18.51דולר לאופציה.
תוספת המימוש שנקבעה שווה למחיר המניה הממוצע ב 30-ימי המסחר הקודמים ליום
ההחלטה.
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הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
ניתוח המצב הכספי

.2

דוח על המצב הכספי

.2.1

להלן יובאו הסברים בדבר ההתפתחויות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי ,באלפי ש"ח:
 31בדצמבר
2020

 31בדצמבר
2019

95,381

108,345

726

782

מלאי

110,205

113,923

הקיטון ביתרת המלאי לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע מניהול
הדוק ומכירת עודפים.

סך נכסים שוטפים

206,312

223,050

הקיטון בסך הנכסים השוטפים לדצמבר  2020לעומת דצמבר 2019
נובע בעיקר מקיטון בלקוחות כמפורט לעיל.

יתרות חובה אחרות לזמן ארוך

2,805

0

רכוש קבוע ,נטו

70,029

80,980

נכסים בלתי מוחשיים

20,020

23,525

נכסים בגין זכויות שימוש

219,532

210,621

4,444

4,709

סך נכסים שאינם שוטפים

316,830

319,835

סך נכסים

523,142

542,885

חלות שוטפת של הלוואה לזמן
ארוך מתאגיד בנקאי

7,742

0

התחיבויות בגין חכירות

54,970

47,769

הגידול בהתחייבויות בגין חכירות לדצמבר  2020לעומת דצמבר 2019
נובע מתשלומים בגין חכירה בסך של כ 37.6-מיליון ש''ח ,בנוסף
להקלות בגין שכירות בסך של כ 13.2-מיליון ש"ח ,בקיזוז תוספות בגין
פתיחת חנויות חדשות וחידוש חוזים ,בעיקר בחנויות הרשת ,בסך של
כ 52.5-מיליון ש''ח ועוד הוצאות ריבית בסך של כ 5.3 -מיליון ש''ח

ספקים ונותני שירות

92,846

54,637

הגידול ביתרות ספקים לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע
מהארכת תנאי אשראי עקב משבר הקורונה  ,ראה סעיף  1.1לעיל

זכאים ויתרות זכות

83,699

61,469

הגידול ביתרה לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע בעיקר מרישום
הפרשה למס בגין רווחי החברה לתקופת הרבעון האחרון ,בהתאם
להסכם פיצול הפעילות ,בסך של כ 10.7 -מליון ש''ח וגידול בהוצאות
לשלם בסך של כ 7.2 -מליון ש''ח וכן גידול של כ 5.4 -מליון ש''ח
בהכנסה נדחית בגין מועדון לקוחות עקב אי יכולת של חברי המועדון
לנצל את הנקודות במהלך הרבעון הרביעי בשל הסגרים שהנהיגה
הממשלה.

סך התחייבויות שוטפות

239,257

163,875

הגידול ביתרת ההתחייבויות השוטפות לדצמבר  2020לעומת דצמבר
 2019נובע בעיקרו מגידול בסעיפי ספקים וזכאים .

התחייבויות שאינן שוטפות

227,418

181,675

הגידול בהתחייבויות שאינן שוטפות לדצמבר  2020לעומת ספטמבר
 2019נובע מהלוואה שהוסבה במהלך הרבעון השני של שנת , 2020
ראה סעיף .1.1ב לעיל

סך התחייבויות

466,675

345,550

הגידול ביתרת ההתחייבויות לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע
בעיקר מגידול ביתרות ספקים וזכאים וכן מגידול בהתחייבויות שאינן
שוטפות כמפורט לעיל

הון-כמדווח

56,467

197,335

הון -פרופורמה *

409,657

320,894

סעיף

לקוחות
חייבים ויתרות חובה

נכס מסים נדחים

הסבר לשינויים עיקריים
הקיטון ביתרת הלקוחות לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע
מקיטון במכירות ברבעון הרביעי של השנה לעומת המכירות ברבעון
המקביל אשתקד אשר נבע מהסגרים אותם הנהיגה הממשלה במהלך
הרבעון הרביעי.

היתרה נובעת מפיקדון בגין הלוואה בערבות מדינה ראה סעיף  1.1לעיל
הקיטון ברכוש קבוע לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע
מהוצאות פחת בסך של כ 16.7-מיליון ש''ח ,בקיזוז השקעות ,בעיקר
בחנויות הרשת ,בסך של כ 6-מיליון ש''ח.
הקיטון ביתרה לדצמבר  2020נובע מהפחתה בסך של  6.9מיליון ש''ח,
בקיזוז השקעות בתוכנה בסך של  3.4מיליון ש''ח.
הגידול בנכסים בגין זכויות שימוש לדצמבר  2020לעומת דצמבר 2019
נובע מהוצאות פחת בסך של כ 52.5-מיליון ש''ח ,בקיזוז תוספות בגין
פתיחת חנויות חדשות וחידוש חוזים ,בעיקר בחנויות הרשת ,בסך של
כ 43.6-מיליון ש''ח.

הקיטון בסך יתרת הנכסים שאינם שוטפים לדצמבר  2020נובע
בעיקרו מהגידול בנכסים בגין זכויות שימוש ,אשר קוזז בחלקו על ידי
קיטון ביתרות רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.
הקטון בסך הנכסים לדצמבר  2020נובע מקיטון בנכסים שאינם
שוטפים וכן מקיטון בנכסים השוטפים ,כאמור לעיל.
אשראי לזמן קצר מבנקים כולל חלות שוטפת של הלוואה לזמן ארוך
שהוסבה בסוף הרבעון השני של שנת  2020ראה סעיף .1.1ב לעיל

הקיטון בהון לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע בעיקרו מהקיטון
ביתרת הלקוחות ,מהגידול ביתרות הספקים והזכאים וכן כתוצאה
מהסבת הלוואה בערבות מדינה ראה סעיף .1.1ב לעיל (ראה הסבר
בסעיפים לקוחות ,ספקים וזכאים לעיל).
הגידול בהון -פרופורמה לדצבמר  2020נובע מתזרים המזומנים נטו
בשנת 2020
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* לסך ההון מתווספת יתרת מזומנים רעיונית בגובה תזרימי המזומנים נטו מפעילות שוטפת ,פעילות השקעה ופעילות מימון אשר נזקפה לזכות הבעלים
החל מ 1.1.2017-וזאת לאור העובדה כי דוחות פרופורמה  Carve-outאינם כוללים את יתרות המזומנים שנבעו מפעילות .ראה טבלה מטה.

ליום  31בדצמבר,
2019
2020
197,335
56,467
46,531
46,531
)(11,167
)(11,167
88,195
88,195
229,631
320,894
409,657

הון מדווח *
משיכות בעלים 2017
השקעות בעלים * 2018
משיכות בעלים * 2019
משיכות בעלים * 2020
הון פרופורמה

* ראה דוחות פרופורמה  Carve-outעל השינויים בהון .יתרת המזומנים הרעיונית לשנת  2020ו 2019 -על סך  353,190ו ,123,559 -בהתאמה ,נובעת
מסך משיכות (השקעות) הבעלים המצטברות החל משנת  2017ועד מועד הדוח הכספי אשר אינן מועברות לחברה ,כמפורט בטבלה לעיל.

.2.2

תוצאות הפעילות

להלן תמצית דוחות רווח והפסד של החברה לשנים  2020ו ,2019 -באלפי ש"ח:
שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2019
2020
 %שינוי
מכירות

()2%

עלות המכירות
רווח גולמי

6%

 %מהמכירות

הוצאות מכירה ושיווק

()11%

 %מהמכירות
הוצאות הנהלה וכלליות

11%

הסבר לשינויים עיקריים

מבוקר
720,317

734,683

287,046

325,049

433,271

409,634

60.2%

55.8%

292,462

329,464

40.6%

44.8%

17,399

15,712

הקיטון במכירות בשנת  2020לעומת  2019נבע מסגירת החנויות עקב משבר הקורונה שקוזז ברובו
מגידול במכירות באמצעות הe.commerce -

הגידול ברווח הגולמי בשנת  2020לעומת  2019נובע מגידול בשיעור הרווח הגולמי בשנת .2020
הגידול בשיעור הרווח הגולמי בשנת  2020נובע בעיקר משינוי בתמהיל המוצרים המאופיינים בשיעור
רווחיות גבוה יותר מתקופה מקבילה אשתקד .וכן מניהול מלאי קפדני.
הקיטון בהוצאות מכירה ושיווק נובע מצעדי החיסכון שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה עקב
משבר הקורונה ובכללם :הוצאת עובדים לחל"ת ,הורדת שכר למנהלים וקיטון בהוצאות תפעול
החנויות ,עקב הירידה בהיקף הפעילות.

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת  2020נובע בעיקר מהפסדי אשראי .

 %מהמכירות

2.4%

2.1%

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

3,519

1,053

הוצאות (הכנסות) אחרות כוללות בעיקר רווחים (הפסדים) מעסקאות מטבע .

119,891

63,405

הגידול ברווח מפעולות בתקופה לעומת תקופה מקבילה אשתקד הושג משיפור ברווחיות הגולמית וכן
עקב צעדי התייעלות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה.

 %מהמכירות

16.6%

8.6%

הוצאות מימון ,נטו

3,999

3,913

115,892

59,492

26,393

13,558

הגידול בהוצאות המס בשנת  2020לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע מהגידול ברווח לפני מס.

89,499

45,934

הגידול ברווח הנקי בשנת  2020לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע מהגידול ברווח לפני מסים
בניכוי הגידול בהוצאות מס ,כאמור.

12.4%

6.3%

רווח מפעולות

רווח לפני מיסים על ההכנסה

89%

95%

מיסים על הכנסה
רווח נקי לתקופה
 %מהמכירות

95%
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רבעון רביעי
2019
2020
 %שינוי

()10%

מכירות

הסבר לשינויים עיקריים

לא מבוקר
הקיטון במכירות ברבעון רביעי  2020לעומת רבעון רביעי  2019נבע מסגירת החנויות עקב משבר
הקורונה אשר קוזז בחלקו מגידול במכירות באמצעות הe.commerce -

232,338

257,985

87,145

110,154

145,193

147,831

62.5%

57.3%

הגידול בשיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של  2020נובע בעיקר משינוי בתמהיל המוצרים
המאופיינים בשיעור רווחיות גבוה יותר מתקופה מקבילה אשתקד ,וכן מניהול מלאי קפדני.

82,136

103,464

הקיטון בהוצאות מכירה ושיווק נובע מצעדי החיסכון שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה עקב
משבר הקורונה ובכללם :הוצאת עובדים לחל"ת וקיטון בהוצאות תפעול החנויות ,עקב הירידה
בהיקף הפעילות.

35.4%

40.1%

5,419

2,081

 %מהמכירות

2.3%

0.8%

הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו

5,061

774

52,577

41,512

 %מהמכירות

22.6%

16.1%

הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

()697

1,184

53,274

40,328

12,053

9,197

41,221

31,130

17.7%

12.1%

עלות המכירות
רווח גולמי

()2%

 %מהמכירות

הוצאות מכירה ושיווק

()21%

 %מהמכירות
הוצאות הנהלה וכלליות

רווח מפעולות

רווח לפני מיסים על ההכנסה

160%

27%

32%

מיסים על הכנסה
רווח נקי לתקופה

32%

 %מהמכירות

 .2.2.1חישוב

הקיטון ברווח הגולמי ברבעון הרביעי בשנת  2020לעומת רבעון רביעי בשנת  2019נובע מהקיטון
במכירות.

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הרביעי של  2020נובע בעיקר מהפסדי אשראי ,מהפרשה
לבונוס ומגידול בהוצאות משפטיות בשל עסקת  , BBWראה סעיף  1.3לעיל
הוצאות אחרות כוללות הפסדים מעסקאות מטבע ורווחי הון ממכירת רכוש קבוע.
הגידול ברווח מפעולות בתקופה לעומת תקופה מקבילה אשתקד הושג ברובו משיפור ברווחיות
הגולמית וכן עקב צעדי התייעלות שנקטה החברה לצמצום הוצאותיה.

המעבר מהוצאות מימון להכנסות ברבעון הרביעי של  2020נובע מהכנסות מהפרשי שער .

הגידול בהוצאות המס ברבעון רביעי בשנת  2020לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע מהגידול
ברווח לפני מס.
הגידול ברווח הנקי ברבעון הרביעי בשנת  2020לעומת תקופה מקבילה אשתקד נובע מהגידול ברווח
לפני מסים בניכוי הגידול בהוצאות מס ,כאמור.

ה)1(EBITDA-

באלפי ש"ח:

הגידול ב EBITDA-בתקופות הדיווח של שנת  2020לעומת תקופות הדיווח אשתקד נובע מהשיפור ברווחיות
התפעולית של החברה ,כמוסבר לעיל.
רבעון רביעי
רווח נקי לתקופה – כמדווח
מיסים על הכנסה
הוצאות מימון ,נטו
פחת והפחתות
EBITDA

2019
31,130
9,197
1,184
13,707
55,218

2020
41,221
12,053
)(697
17,862
70,439
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שנתי
2020
89,499
26,393
3,999
67,289
187,180

2019
45,934
13,558
3,913
59,173
122,578

מדווח 2020
89,499
26,393
3,999
67,289
187,180

רווח נקי לתקופה – כמדווח
מיסים על הכנסה
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו
פחת והפחתות
EBITDA

ללא השפעת IFRS 16
2019
2020
43,636
87,972
12,872
25,937
613
()1,319
21,238
23,701
78,359
136,291

( EBITDA )1הוא מדד שאינו לפי כללים חשבונאיים מקובלים ,בו משתמשת החברה למדידת תוצאותיה מפעולות נמשכות,
ולמיטב ידיעתה זהו מדד מקובל בו משתמשות חברות אחרות בתחום פעילות החברה.
ה EBITDA-מחושב כדלקמן :רווח נקי בתוספת מיסים על הכנסה ,הוצאות מימון נטו ,פחת והפחתות.

.2.3

מכירות בחנויות זהות

מכירות החברה בחנויות עלו בשנים האחרונות ,עד וכולל  ,2019עקב התרחבות רשת החנויות " "Deltaו"Fix" -
ושיפור בקולקציית המוצרים .בשנת  2020ירדו מכירות החברה לעומת תקופות מקבילות אשתקד עקב משבר
הקורונה.
להלן נתוני מכירות בחנויות זהות בחברה בתקופות הדיווח של שנת  2020לעומת שנת :2019

רבעון רביעי
באלפי ש"ח

מכירות

()2( )1

מספר חנויות

שיעור גידול במכירות חנויות זהות

2020

2019

41.0%

109,542

77,700

()3

194

נתון זה מתייחס רק לתקופה בה פעלו החנויות באופן מלא ,תוך התייחסות להנחיות המדינה
שעודכנו מעת לעת באשר לאפשרויות פתיחת המסחר ( חנויות רחוב ,מתחמים פתוחים,
קניונים) .כך לדוגמא אם באפריל  2020החנויות היו סגורות ,אזי נתוני המכירות של החנויות
עבור אפריל  2019נוטרלו מהחישוב.

שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
באלפי ש"ח

מכירות

שיעור גידול במכירות חנויות זהות

2020

2019

24.7%

457,477

366,984

()2( )1

מספר חנויות

()3

194

נתון זה מתייחס לתקופה בה פעלו החנויות באופן מלא ,תוך התייחסות להנחיות המדינה
שעודכנו מעת לעת באשר לאפשרויות פתיחת המסחר ( חנויות רחוב ,מתחמים פתוחים,
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קניונים) .כך לדוגמא אם באפריל  2020החנויות היו סגורות ,אזי נתוני המכירות של החנויות
עבור אפריל  2019נוטרלו מהחישוב.
נתוני מכירות בחנויות זהות ברשתות " "Deltaו. "Fix" -

.3

)1

נתוני הפדיון ששימשו לצורך החישוב כוללים את סך אמצעי התשלום שהתקבלו בקופות החנויות ,בניכוי מע"מ וכן
בניכוי כל ההנחות והמבצעים שנרשמו בקופות.

)2

החנויות ששימשו לצורך חישוב הפדיון הן חנויות אשר פעלו באופן רציף וסדיר במהלך השנים האמורות ואשר לא חל
שינוי כלשהו בשטחן או באופי פעילותן.

נזילות ומקורות מימון
החברה מממנת את פעילותה מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת.
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים של החברה ,באלפי ש"ח:
שנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2020

2019

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

214,238

142,582

הגידול בתזרים המזומנים נובע מהגידול ברווח וכן מקיטון ברמת ההון החוזר
בעיקר עקב הקדמת הגבייה של מכירות באשראי בסוף הרבעון וכן עקב הארכת
תנאי אשראי לספקים.

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(6,999

()12,030

הקיטון בתזרים המזומנים נובע מירידה בהשקעה ברשתות החנויות.

מזומנים נטו שנבעו (שימשו) לפעילות מימון
ובנטרול משיכת בעלים

22,392

()42,357

מזומנים שנבעו מפעילות מימון בשנת  2020בגין קבלת הלוואה בערבות מדינה ,ראה
סעיף 1.1ב' ,בקיזוז פירעון התחייבויות בגין חכירות ואילו בתקופה המקבילה נכללו
בתזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון בעיקר פרעון התחייבויות בגין חכירה.

)(229,631

()88,195

משיכת בעלים

רבעון רביעי
הסבר
2020

2019

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

31,685

37,804

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
מזומנים נטו שנבעו (שימשו) לפעילות מימון
ובנטרול משיכת בעלים

)(1,718

()4,618

()5,173

()12,257

()24,794

()20,929

משיכת בעלים

הגידול בתזרים המזומנים נובע מהגידול ברווח וכן מקיטון ברמת ההון החוזר
בעיקר עקב הקדמת הגבייה של מכירות באשראי בסוף הרבעון וכן עקב הארכת
תנאי אשראי לספקים.
הקיטון בתזרים המזומנים נובע מירידה בהשקעה ברשתות החנויות.

להלן מספר אינדיקטורים פיננסיים לרבעון רביעי של שנת  2020ו 2019-ולשנת :2020
שנת
יחס שוטף  -פרופורמה
יחס שוטף מדווח
יחס מהיר  -פרופורמה ()1
יחס מהיר  -מדווח
ימי אשראי לקוחות ()2
ימי אשראי ספקים ()3
ימי מלאי ()4

()1
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2020

2019

2.34
0.86
1.88
0.40
48.33
118.06
171

2.12
1.36
1.42
0.67
54.00
61.00
176

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (אלפי ש''ח)
( EBITDAאלפי ש''ח)
הון (אלפי ש''ח) ()5
הון -פרופורמה (אלפי ש''ח) ()6
הון -פרופורמה מסך המאזן
()1

214,238
187,180
56,467
409,657
46.7%

142,582
122,578
197,335
320,894
48.2%

הדוחות הכספיים של החברה הינם דוחות כספיים פרופורמה  ,Carve-outבהתאם הנתונים לא כוללים את יתרות
המזומנים שנבעו מהפעילות.
לצורך חישוב היחס השוטף והמהיר החברה התבססה על דוחות הפרופורמה בהתחשב ביתרת מזומנים רעיונית בגובה
תזרים המזומנים הפנוי ,ראה סעיף  2.1לעיל ,וזאת כדי לשקף את היחסים האמורים באופן מקובל יותר וכפי שיחושב
בדוחות החברה בעתיד ,בהם יתרת המזומנים מפעילות החברה תשתקף בדוחות הכפיים.

()2

הקיטון בימי אשראי לקוחות לדצמבר  2020נובע מהקדמת גבייה של מכירות שנעשו באשראי לסוף הרבעון.

()3

הגידול בימי אשראי ספקים לדצמבר  2020לעומת דצמבר  2019נובע מהארכת תנאי אשראי לספקי החברה כחלק
מהצעדים שנקטה החברה עקב משבר הקורונה ,ראה סעיף  1.1לעיל.

()4

הקיטון בימי המלאי לדצמבר  2020לעומת דצמבר  ,2019נובע מניהול הדוק ומכירת עודפים.

()5

הקיטון בסך ההון לדצמבר  2020לעומת תקופות דיווח אשתקד נבע מקיטון ביתרת הלקוחות והמלאי ,כמפורט בסעיף
 2.1לעיל וכן כתוצאה מקבלת הלוואה בערבות מדינה  ,ראו סעיף .1.1ב לעיל.

()6

הגידול בהון פרופורמה לדצמבר  2020לעומת תקופות דיווח קודמות נובע מתזרים המזומנים נטו אשר קוזז בחלקו
עקב קבלת הלוואה בערבות מדינה ,ראו סעיף .1.1ב' לעיל.

 .4חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .4.1האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה
עד למועד השלמת הסכם הפיצול ,ניהול סיכוני השוק בתחום הפעילות מבוצע על פי מדיניות
ניהול הסיכונים שנקבעה על ידי דירקטוריון והנהלת חברת האם .החל ממועד השלמת הסכם
הפיצול ינוהלו סיכוני השוק על ידי הנהלת החברה ,כמפורט להלן.
ניהול סיכוני השוק בחברה מבוצע על פי מדיניות ניהול סיכונים אשר תקבע על ידי ההנהלה
הבכירה של החברה.
גב' ענת בוגנר ,מנכ"לית החברה ,משמשת כאחראית על ניהול סיכוני השוק בחברה.
מר אופיר לוסטמן ,סמנכ"ל הכספים בחברה ,ישמש כאחראי על ניהול סיכוני השוק בתחום שערי
חליפין וריבית.
לפרטים בקשר לגב' ענת בוגנר ומר אופיר לוסטמן ,ראה פרק  7לתשקיף זה.
החלטות בתחום ניהול סיכוני שוק בתחום שערי חליפין וריבית יתקבלו במשותף על ידי מנכ"לית
החברה וסמנכ"ל הכספים.
 .4.2תיאור סיכוני השוק
החברה חשופה בפעילותה למספר סיכוני שוק וביניהם מטבע רכישות המוצרים אותם היא
רוכשת ותנודות בשער חליפין זה לעומת מטבע הפעילות ,שהוא שקל חדש.
לפירוט בדבר כלל הסיכונים אליהם חשופה החברה ,ראה סעיף  6.28בפרק  6לתשקיף זה.
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 .4.3מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק
תנודתיות בשער החליפין של השקל מול הדולר
מטבע הפעילות של החברה הינו שקלים חדשים .מרבית רכישות המוצרים של החברה מבוצעות
בדולרים ומוערכות בכ 80-מיליון דולר על בסיס שנתי.
דירקטוריון החברה טרם קבע את מדיניות החברה לניהול סיכוני השוק.

חלק ב -היבטי ממשל תאגידי
 .1מדיניות החברה בנושא תרומות
לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא תרומות .לא קיימות התחייבויות למתן תרומות
בתקופות עתידיות.
 .2שכר רואה חשבון מבקר
רואה החשבון המבקר של החברה הוא משרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון .PwC -
שכר הטרחה של רואי החשבון המבקרים בגין ביקורת דוחות ה Carve-out -הסתכם בסך של כ220 -
אלפי ש"ח.
קודם לתשקיף לא נערכה התקשרות נפרדת וספציפית בין רו"ח לתחום הפעילות.
 .3גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה
נכון למועד התשקיף ,לא מכהן בחברה מבקר פנימי .החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לאחר הפיכת
החברה לתאגיד מדווח ובהתאם למועדים הקבועים בדין.
 .4דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
נכון למועד התשקיף ,מכהן בדירקטוריון דירקטור אחד בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .לאחר
ובכפוף להשלמת רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה ,יקבע דירקטוריון
החברה את המספר המזערי הראוי של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה,
בהתאם להוראות הדין.
 .5גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים
נכון למועד התשקיף ,לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים ,כהגדרת מונח זה בחוק החברות,
התשנ"ט .1999 -תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.
 .6דירקטורים חיצוניים
נכון למועד התשקיף ,להחברה טרם מינתה דירקטורים חיצוניים .לאחר ובכפוף להשלמת רישום ניירות
הערך למסחר בבורסה על פי תשקיף זה ,החברה תפעל כמתחייב על פי דין למינוי דירקטורים חיצוניים.
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הדירקטוריון וההנהלה מביעים הערכה רבה לציבור העובדים של החברה ומנהליה.
נחתם בתאריך 21 :בפברואר 2021

ענת בוגנר
מנכ"לית

אייזיק דבח
יו"ר הדירקטוריון
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פרק  :7ניהול החברה
 .7.1דירקטוריון החברה
להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה:
אייזק דבח
דירקטור
054907852
11.8.1957
2 Park Avenue, New York, NY, USA
ישראלית; אמריקאית
17.2.2021
לא
לא
לא.

מיקי לקסר
דירקטור
024557480
24.10.1969
האשל  ,45קיסריה
ישראלית
7.9.2020
לא
לא
כן .דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

שם:
תפקיד
מספר זיהוי
תאריך לידה
מען להמצאת כתבי בי-דין
נתינות
תחילת כהונה כדירקטור
חברות בוועדת דירקטוריון
האם הינו דח"צ  /דב"ת?
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית  /כשירות מקצועית  /דירקטור חיצוני מומחה
הדירקטור הינו עובד של החברה ,של חברה בת או
חברה קשורה שלה או של בעל עניין בחברה
השכלה

מנכ"ל ,דירקטור ובעל השליטה בדלתא גליל

 ,V.P Financeבדלתא גליל

Attended Baruch College of the City University of

רואה חשבון מוסמך
תואר שני מנהל עסקים – המכללה למנהל ת"א
תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים – המכללה למנהל ת"א

עיסוק ב 5 -השנים האחרונות

 2008ואילך – מנכ"ל דלתא גליל

 VP finance -2015-2019ומזכיר דלתא גליל

תאגידים בהם משמש כדירקטור

דלתא:
מקבוצת
וחברות
גליל
דלתא
,Delta Textile (London) Ltd. ,Delta Galil USA Inc.
)Delta Textile ,Schiesser AG (Supervisory Board
Thai Progress Garment Co. Ltd. ,Egypt SAE

קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה
האם נחשב כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך
עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון

לא
לא

דלתא גליל נכסים ( )1981בע"מ;
;Thai Progress Garment CO Ltd; Seven For All Mankind Srl
Seven For All Mankind Spain Sl; Seven For All Mankind
Sarl; Seven For All Mankind Netherlands Bv; Seven For All
Mankind International; Seven For All Mankind Germany
Gmbh; Seven For All Mankind France; Seven For All
;Mankind Belgium; Seven For All Mandkind Austria Gmbh
Delta Textile Bulgaria; Delta Galil (China) Limited Apparel
;(Guangzhou); Delta Galil Hungary Kft
Bogart (Far East) Limited; B&B Apparel Accessories
Company Limited; Delta Bogart Lingerie Limited; Bogart
Garment (HK) Limited;; Intercontinental Lace Industry
Limited; BL Industrial Company Limited; BL Investment
Company Limited; BL Manufacturing Company Limited.
לא
כן.

NY

ז1-

 .7.2נושאי משרה בכירה
אופיר לוסטמן
37679362
06/10/1975
סמנכ"ל כספים

ענת בוגנר
שם
38305900
מס' זיהוי
21/12/1975
תאריך לידה
התפקיד אותו ממלא מנכ"לית
בחברה ,בחברה בת של
החברה או בבעל עניין
בחברה
עם
בכלכלה
אוניברסיטת B.A
,L.L.B
השכלה
התמחות בחשבונאות
ת"א
מוסמך,
ורו"ח
אוניברסיטת חיפה

 :06/2008-2015מנהל
עיסוקו בחמש השנים :05/2007-11/2014
 Fashionכספים ,בחברת קסטרו
Operation
האחרונות
 08/2015ועד היום:
Manager, Golf&CO
סמנכ"ל כספים דלתא
:02/2015-03/2018
מכירות ישראל ,בחברת דלתא
סמנכ"לית
גליל
מותגים
:03/2018-06/2018
סמנכ"לית רכש עיצוב
ופיתוח
 07/2018ועד היום:
מנכ"לית דלתא ישראל,
בחברת דלתא גליל
לא
בן משפחה של נושא לא
משרה אחר או בעל
עניין בחברה

אייל ישראלי
27265743
09/03/1974
סמנכ"ל מכירות רשת דלתא

יעל בס
35816008
21/09/1978
סמנכ"לית סחר

רותם נחמני
66626565
13/10/1984
סמנכ"לית Ecommerce

B.A.
 B.S.Cלימודים בחוג מינהל בוגרת המגמה לעיצוב אופנה in
המכללה Communications and
עסקים ,תיירות ,מלונאות ב"אסכולה"
Economics Tel Aviv
לאמנות ועיצוב ת"א.
ומסעדנות.
University
אוניברסיטת פרלי דיקנסון,
ניו ג'רזי ,ארה"ב
רשתות
ניהול
לימודי
תקשורת ואינטרנט MCSE
מיקרוסופט.
מכללת היי טק ,הרצליה
פיתוח
 :2012-2016מנהל פעילות  :05/2015-08/2018מעצבת :12/2013-02/2016
CRM
ראשית של המותג "פיקס"Lifecycle ,
(Managing
ישראל
Marketing,
eBay
) Directorשל מגנוליה בחברת דלתא גליל
היוםEnterprise marketing :
ועד
08/2018
תכשיטים בע''מ
סמנכ"לית סחר פיקס solutions
:2017-2019
:03/2016-05/2018
מנכ"ל  SBNהלבשה בע"מ ,ונשים ,בחברת דלתא גליל
Integrated Marketing,
נאוטיקה ,טימברלנד וקנת
eBay Fashion
קול.
 01/2019ועד היום:
 01/2019ועד היום:
Eתחום
מנהלת
סמנכ"ל מכירות דלתא
 commerceדלתא ישראל,
ישראל ,בחברת דלתא גליל
בחברת דלתא גליל
לא
לא
לא
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אייל עמית
שם
31406473
מס' זיהוי
10/10/1978
תאריך לידה
התפקיד אותו ממלא סמנכ"ל שיווק
בחברה ,בחברה בת
של החברה או בבעל
עניין בחברה
 M.B.Aבמנהל עסקים,
השכלה
ביה"ס למנהל עסקים,
האקדמי
המסלול
המכללה למנהל.
 B.Aבתקשורת וניהול,
לתקשורת,
ביה"ס
האקדמי
המסלול
המכללה למנהל
עיסוקו בחמש השנים :01/2014-12/2019
מנהל תקשורת שיווקית,
האחרונות
יוניליוור ישראל
 01/2020ועד היום:
סמנכ"ל שיווק דלתא
ישראל ,בחברת דלתא
גליל
בן משפחה של נושא לא
משרה אחר או בעל
עניין בחברה

חנוך מהבד
39132071
24/04/1983
סמנכ"ל
סיטונאים

ערן גלבוע
37600210
23/07/1975
מכירות סמנכ"ל לוגיסטיקה

אילנה טאוב
304318710
26/06/1984
סמנכ"לית מערכות מידע

אפרת פרל
027949445
28/03/1971
סמנכ"לית משאבי אנוש

 ,B.S.C ,Industrialמכללת אורט  M.B.Aבמנהל עסקים,
 B.Aתקשורת ושיווקEngineering ,
התמחות בייעוץ ארגוני,
התמחות ביח"צ ושיווק ,מכללת אורט בראודה
בראודה
הקריה האקדמית אונו.
האקדמית
המכללה
תואר ראשון בצרפתית
נתניה
ואנגלית ,אוניברסיטת בר
אילן.

מנהלת VP HR - :2012-2020
מנהל :2009-2017
:12/2007-03/2019
:2011-2016
Business
בחברת Solutions
פרוייקטים
 Keyמרלו"גGolf&CO ,
Account
 ,Groupנס טכנולוגיות
בחברת  04/2019ועד היום :מנהל Prodware
,Manager
מרלו"ג דלתא ישראל ,בחברת  03/2017ועד היום:
יוניליוור
 09/2016ועד היום :מנהל דלתא גליל
מנתחת מערכות מידע
דלתא ישראל ,בחברת
פעילות מותג "פומה"
דלתא גליל
בחברת
וסיטונאים,
דלתא גליל
לא
לא
לא
לא
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 .7.3הוראות בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה
עיקרי ההוראות מתקנון החברה ביחס למספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של החברה ,דרכי
מינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינויי וועדות הדירקטוריון
והסמכויות שניתן להעניק להן ,מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה המצורף כנספח
א' לפרק  4לתשקיף .מובהר כי אין בהפניות המובאות להלן כדי להוות תחליף לעיון בנוסח המלא של
תקנון החברה1 .
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בן הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק
החברות ,התשנ"ט 1999 -או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על
הוראות תקנון החברה.
נושא

סעיף בתקנון החברה

המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים בחברה

90 ,82

דרכי מינוי דירקטורים או בחירתם

88 ,82-83

משך כהונתם של הדירקטורים

86, 85, 83

דירקטור חליף

84

סיום כהונת דירקטור

( 83ג)85-87 ,

שכר הדירקטורים

89

מינוי ועדות דירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן 107-110
תוקף פעולות ואישור עסקות שאינן חריגות

124-127

פטור ,ביטוח ושיפוי

154-155

 .7.4מורשי חתימה עצמאיים
למועד התשקיף ,אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים ,כהגדרת מונח זה בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך.
 .7.5פרטים נוספים
המשרד הרשום של החברה

-

רח' האשל  ,45פארק התעשיה ,קיסריה ,ישראל ,מיקוד:
.3088900

רואי החשבון של החברה

-

קסלמן וקסלמן רואי חשבון (.)PWC

עורכי הדין של החברה

-

פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 1ביום  21בפברואר  2021אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את אימוצו של תקנון התאגדות חדש ,אשר ייכנס לתוקפו באופן
אוטומטי לפני הרישום למסחר של מניות החברה ,עם היוודע תוצאות המכרז לציבור ובתנאי כי יתקיימו דרישות הבורסה
לרישום למסחר כאמור בפרק  2לתשקיף .יובהר כי הוראות התקנון אליהן מפנה פרק זה ,הינן הוראות מתוך התקנון החדש
כאמור.
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פרק  :8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה
פירוט התגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בכל אחת מהשנים 2019-2020
(באלפי ש"ח) להלן ,נעשה כאילו הושלם הסכם הפיצול והפעילות המועברת הועברה לחברה
בתקופות הכלולות בתשקיף ,ובהתבסס על נתוני הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-Outשל
החברה ליום  31בדצמבר ( 2020להלן בפרק זה" :הדוחות הכספיים").
להלן פירוט כל התגמולים פרופורמה ,שהחברה היתה צריכה לשלם בכל אחת מהשנים 2019-
 ,2020לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה,
אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה ,בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין
אם התגמולים ניתנו על ידי אחר.
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להלן פרטים אודות שנת ( 2020בש"ח ,במונחי עלות לחברה):
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

ענת בוגנר
אופיר
לוסטמן
אייל
ישראלי

מנכ"לית
סמנכ"ל כספים

יעל בס
אייל עמית

סמנכ"ל
מכירות
דלתא
סמנכ"לית
סחר
סמנכ"ל שיווק

תגמולים אחרים (בש"ח)

תגמולים בעבור שירותים (בש"ח)

סה"כ
(בש"ח)

שכר2

מענק

תשלום
מבוסס
מניות(*)

100%
100%

941,280
689,424

144,000
68,040

206,139
10,956

1,291,419
768,420

100%

647,606

64,800

4,726

717,132

100%

563,899

55,080

42,847

661,826

100%

476,126

44,550

3,546

524,222

היקף
משרה

רשת

1

שיעור
החזקות
בהון
החברה

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

(*) אופציות למניות של דלתא גליל

 1מובהר כי התגמולים המפורטים בטבלה להלן ,משקפים הפחתת שכר רוחבית בגובה של  10%עד  20%בחודשים אפריל  2020עד ספטמבר  2020שבוצעה בשל משבר הקורונה (ללא פגיעה בזכויות
סוציאליות שהופרשו ע"פ השכר הרגיל).
 2משכורת ,הפרשות סוציאליות ,נשיאה בעלויות רכב וטלפון ותנאים נלווים כמקובל בחברה.

ח2-

להלן פרטים אודות שנת ( 2019בש"ח ,במונחי עלות שנתית לחברה):
פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

ענת בוגנר
אופיר
לוסטמן
אייל
ישראלי

מנכ"לית
סמנכ"ל
כספים
סמנכ"ל
מכירות רשת
דלתא
סמנכ"לית
רכש (לשעבר)
סמנכ"לית
סחר (ועובר
לכך מנהלת
המותג
"פיקס")

איריס
פרלמן
יעל בס

תגמולים אחרים (בש"ח)

תגמולים בעבור שירותים (בש"ח)

סה"כ
(בש"ח)

שכר3

מענק

תשלום
מבוסס
מניות(*)

100%
100%

994,358
704,299

343,872
175,190

142,239
11,546

100%

603,707

147,936

751,644

100%

591,904

133,731

725,635

100%

518,030

97,416

היקף
משרה

שיעור
החזקות
בהון
החברה

דמי
ניהול

דמי
ייעוץ

עמלה

אחר

ריבית

דמי
שכירות

אחר

1,480,469
891,035

658,682

43,236

(*) אופציות למניות של דלתא גליל

 3משכורת ,הפרשות סוציאליות ,נשיאה בעלויות רכב וטלפון ותנאים נלווים כמקובל בחברה.
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תנאי ההעסקה וכהונה של נושאי המשרה הבכירה
יובהר ,כי תנאי העסקה המתוארים להלן הינם במסגרת הסכמי העסקה אשר נחתמו בין נושאי
המשרה לבין דלתא גליל .עם השלמת הסכם הפיצול יועברו נושאי המשרה להיות מועסקים
בחברה ,ברצף זכויות ובאותם תנאי העסקה בהם הועסקו בדלתא גליל ,למעט שינויים שייערכו
בתנאי ההעסקה המתוארים בסעיף זה במפורש.
ענת בוגנר
גברת בוגנר מועסקת בקבוצת דלתא גליל החל מיום  2בפברואר  .2015עד ליום 30
ביוני  2018כיהנה גברת בוגנר כסמנכ"לית מכירות מותגים .החל מיום  1ליולי 2018
ועד ליום  17בפברואר  2019כיהנה גברת בוגנר כמנכ"לית בפועל ( )Acting CEOשל
החברה והחל מיום  18בפברואר  2019מכהנת גברת בוגנר כמנכ"לית החברה .להלן
יתוארו תנאי העסקתה הנוכחיים של גברת בוגנר כמנכ"לית החברה.
החל מיום  1בינואר  ,2021גברת בוגנר זכאית לשכר חודשי ברוטו בסך של  75,000ש"ח
(בסעיף זה" :המשכורת") ,כאשר עד לאותו המועד ומאז ה 1 -ביולי  ,2018היתה
זכאית גברת בוגנר למשכורת בסך של  60,000ש"ח .בנוסף גברת בוגנר זכאית לרכב
ותנאים נלווים כמקובל .כמו כן ,גברת בוגנר זכאית לתנאים סוציאליים כמקובל,
לרבות הפרשות להסדר פנסיוני ,קרן השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה וימי
מחלה .בנוגע לשנת  2021ואילך ,גברת בוגנר תהא זכאית למענק שנתי שייקבע על ידי
החברה בהתאם לאמור במדיניות התגמול של החברה (לפרטים ראו את מדיניות
התגמול המצורפת כנספח ג' לפרק זה).
בגין שנת  ,2019היתה זכאית גברת בוגנר למענק שנתי מבוסס יעדים במסגרת תכנית
מענקים שנתית ,אשר לא יעלה על  50% - 30%ממשכורתה השנתית (בסעיף זה:
"המענק השנתי") ,לפי העניין .עמידה חלקית ביעדים ,זיכתה את גברת בוגנר בחלק
יחסי מהמענק השנתי ואילו עמידה ביעדי חברה העולים על  100%מיעדי החברה
שנקבעו ,עשויה היתה לזכות את גברת בוגנר במענק גבוה יותר .בשנת  2019גברת
בוגנר היתה זכאית למענק שנתי בגובה  40%ממשכורתה השנתית ,אשר הסתכם
כמפורט בטבלה לסך של  343,872ש"ח.
בגין שנת  ,2020גברת בוגנר היתה זכאית למענק שנתי מבוסס יעדים ,במסגרת תכנית
מענקים אשר נקבעה לה בראשית שנת "( 2020מענק  ,)"2020שלא יעלה על 50%
ממשכורתה השנתית 20% .ממענק  2020מותנה בעמידה ביעדים אישיים (כגון:
הגדלת מכירות אונליין ,שיפור במכירות מותגים מסוימים וכדו') 20% ,ממענק 2020
מותנה בעמידה ביעדי  EBITשל דלתא גליל ו 60%-ממענק  2020מותנה בעמידה ביעדי
 EBITשל החברה בהתאם לתוצאותיה הכספיות של החברה (אשר במועד אישור
תכנית המענקים כאמור היוותה חטיבת פעילות של דלתא גליל) .המענק שקיבלה גב׳
בוגנר בגין שנת  2020היה בגובה  20%ממשכורתה השנתית (בנטרול הפחתת השכר
הרוחבית שבוצעה בחברה בשל השלכות נגיף הקורונה כאמור בה"ש  1לעיל); ולפיכך,
הסתכם המענק כמפורט בטבלה לסך של  144,000ש"ח.
בנוסף ,הוענקו לגברת בוגנר ,אופציות למניות דלתא גליל כלהלן:
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א .בחודש פברואר  ,2019הוענקו לגברת בוגנר  20,000אופציות אשר תבשלנה
בפברואר  ,2022במנה אחת .הבשלתן של האופציות האמורות מותנית בגידול של
 7%ברווח התפעולי של החברה לשנת  2021לעומת הרווח התפעולי של החברה
בשנת .2020
ב .בחודש אוקטובר  ,2020הוענקו לגברת בוגנר  30,000אופציות אשר תבשלנה
בפברואר  ,2024במנה אחת; הבשלתן של האופציות האמורות מותנית בגידול
אורגני של  24%ברווח התפעולי של החברה לשנת  2023לעומת שנת .2020
ג .כמו כן ,גברת בוגנר מחזיקה ב 2000-אופציות שהוענקו לה בעבר (ספטמבר ,)2016
אשר הבשילו וטרם מומשו4 .
תקופת המימוש ויתר תנאי ההענקה יהיו כפי שייקבע בהחלטת הדירקטוריון
ובתוכנית האופציות של דלתא גליל.
הסכם העסקתה של גברת בוגנר הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים רשאי
להביאו לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת של ארבעה חודשים בכתב ומראש לצד
השני.
אופיר לוסטמן
מר לוסטמן מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה מאז יום  1באוגוסט  .2015החל מיום
 1בפברואר  ,2021מר לוסטמן זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של  46,000ש"ח (בסעיף
זה" :המשכורת") ,כאשר עד לאותו המועד מר לוסטמן היה זכאי לשכר חודשי ברוטו
בסך של  42,000ש"ח .בנוסף זכאי מר לוסטמן לרכב ותנאים נלווים כמקובל .כמו כן,
מר לוסטמן זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל ,לרבות הפרשות להסדר פנסיוני ,קרן
השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה וימי מחלה .מר לוסטמן זכאי למענק שנתי
שייקבע על ידי החברה ,בשקלול עמידת החברה ביעדיה ובעמידתו ביעדים אישיים
שנקבעים לו בראשית כל שנה במסגרת תכנית מענקים שנתית ,אשר לא יעלה על 30%
ממשכורתו השנתית (בסעיף זה" :המענק השנתי") .עמידה חלקית ביעדים ,תזכה את
מר לוסטמן בחלק יחסי מהמענק השנתי ואילו עמידה ביעדי חברה העולים על 100%
מיעדי החברה שנקבעו ,עשויה לזכות במענק גבוה יותר .יצוין ,כי מנגנון המענק השנתי
אשר נקבע למר לוסטמן בגין שנת  2020תואם את הוראות מדיניות התגמול של
החברה המצורפת כנספח ג' לפרק זה .כמו כן ,מענקים אשר יוענקו למר לוסטמן (אם
וככל שיוענקו) ,יוענקו בהתאם למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ג'
לפרק זה .בהתאם לתוכנית האופציות של דלתא גליל ,הוענקו למר לוסטמן 3,000
אופציות (בספטמבר  ,)2016אשר נכון למועד התשקיף הבשילו וטרם מומשו ,וכן 4,500
אופציות (באוקטובר  )2020אשר תבשלנה בפברואר  ,2024במנה אחת ,בכפוף לעמידה
ביעד רווח חברה שנקבע 5.הסכם העסקתו של מר לוסטמן הינו לתקופה בלתי קצובה

 4בהתאם לתאריך הקצאת האופציות (קרי ,ספטמבר  )2016עלותן של האופציות האמורות אינה מופיעה בטבלאות שבסעיף 1.8.1.2
לעיל.
 5בהתאם לתאריך הקצאת האופציות (קרי ,ספטמבר  )2016עלותן של האופציות האמורות (קרי 3,000 ,אופציות) אינה מופיעה
בטבלאות שבסעיף  1.8.1.2לעיל.

ח5-

וכל אחד מהצדדים רשאי להביאו לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת של  60יום
בכתב ומראש לצד השני.
יעל בס
גברת בס מועסקת בקבוצת דלתא גליל החל מיום  15בפברואר  .2015עד ליום 31
באוגוסט  ,2019כיהנה גברת בס כמנהלת המותג "פיקס" .החל מיום  1בספטמבר 2019
מכהנת גברת בס כסמנכ"לית סחר של החברה .להלן יתוארו תנאי העסקתה הנוכחיים
של גברת בס כסמנכ"לית סחר.
גברת בס זכאית לשכר חודשי ברוטו בסך של  34,000ש"ח (בסעיף זה" :המשכורת")
בתוספת רכב ותנאים נלווים כמקובל .גברת בס זכאית לתנאים סוציאליים כמקובל,
לרבות הפרשות להסדר פנסיוני ,קרן השתלמות ,דמי הבראה וימי מחלה .גברת בס
זכאית למענק שנתי שייקבע על ידי החברה ,בשקלול עמידת החברה ביעדיה
ובעמידתה ביעדים אישיים שנקבעים לה בראשית כל שנה במסגרת תכנית מענקים
שנתית ,אשר לא יעלה על  30%ממשכורתה השנתית (בסעיף זה" :המענק השנתי").
עמידה חלקית ביעדים ,תזכה את גברת בס בחלק יחסי מהמענק השנתי ואילו עמידה
ביעדי חברה העולים על  100%מיעדי החברה שנקבעו ,עשויה לזכות במענק גבוה יותר.
יצוין ,כי מנגנון המענק השנתי אשר נקבע לגברת בס בגין שנת  2020תואם את הוראות
מדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ג' לפרק זה .כמו כן ,מענקים אשר
יוענקו לגברת בס (אם וככל שיוענקו) ,יוענקו בהתאם למדיניות התגמול של החברה
המצורפת כנספח ג' לפרק זה.
בהתאם לתוכנית האופציות של דלתא גליל ,הוענקו לגברת בס ,בפברואר 4,000 ,2019
אופציות אשר תבשלנה בשלוש מנות שוות ,בפברואר  2020עד  .2022הבשלתן של
האופציות האמורות מותנית בעמידה ביעדים מדידים ביחס לחברה .כמו כן ,בחודש
אוקטובר ,2020הוענקו לגברת בס  10,000אופציות אשר תבשלנה בפברואר ,2024
במנה אחת; הבשלתן של האופציות האמורות מותנית בעמידה ביעדים מדידים ביחס
לחברה.
הסכם העסקתה של גברת בס הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים רשאי
להביאו לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת של  60יום בכתב ומראש לצד השני.
אייל ישראלי
מר ישראלי מכהן כסמנכ"ל המכירות רשת דלתא של החברה מאז יום  29בינואר
 .2019החל מיום  1בפברואר  ,2021מר ישראלי זכאי לשכר חודשי ברוטו בסך של
 42,000ש"ח (בסעיף זה" :המשכורת") ,כאשר עד לאותו המועד מר ישראלי היה זכאי
לשכר חודשי ברוטו בסך של  40,000ש"ח .בנוסף מר ישראלי זכאי לרכב ותנאים
נלווים כמקובל .כמו כן ,מר ישראלי זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל ,לרבות
הפרשות להסדר פנסיוני ,קרן השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה וימי מחלה.
בהתאם להסכם ,מר ישראלי זכאי למענק שנתי שייקבע על ידי החברה ,בשקלול
עמידת החברה ביעדיה ובעמידתו ביעדים אישיים שנקבעים לו בראשית כל שנה
במסגרת תכנית מענקים שנתית ,אשר לא יעלה על  30%ממשכורתו השנתית (בסעיף
זה" :המענק השנתי") .עמידה חלקית ביעדים ,תזכה את מר ישראלי בחלק יחסי
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מהמענק השנתי ואילו עמידה ביעדי חברה העולים על  100%מיעדי החברה שנקבעו,
עשויה לזכות במענק גבוה יותר .יצוין ,כי מנגנון המענק השנתי אשר נקבע למר
ישראלי בגין שנת  2020תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה המצורפת
כנספח ג' לפרק זה .כמו כן ,מענקים אשר יוענקו למר ישראלי (אם וככל שיוענקו),
יוענקו בהתאם למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ג' לפרק זה .בהתאם
לתוכנית האופציות של דלתא גליל ,הוענקו למר ישראלי  4,000אופציות (באוקטובר
 )2020אשר תבשלנה בפברואר  ,2024במנה אחת ,בכפוף לעמידה ביעד רווח חברה
שנקבע .הסכם העסקתו של מר ישראלי הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים
רשאי להביאו לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת של  60יום בכתב ומראש לצד
השני.
עמית אייל
מר עמית אייל מכהן כסמנכ"ל השיווק החברה מאז יום  5בינואר  .2020מר אייל זכאי
לשכר חודשי ברוטו בסך של  30,000ש"ח (בסעיף זה" :המשכורת") בתוספת רכב
ותנאים נלווים כמקובל .כמו כן ,מר אייל זכאי לתנאים סוציאליים כמקובל ,לרבות
הפרשות להסדר פנסיוני ,קרן השתלמות ,חופשה שנתית ,דמי הבראה וימי מחלה.
בהתאם להסכם ,מר אייל זכאי למענק שנתי שייקבע על ידי החברה ,בשקלול עמידת
החברה ביעדיה ובעמידתו ביעדים אישיים שנקבעים לו בראשית כל שנה במסגרת
תכנית מענקים שנתית ,אשר לא יעלה על  25%ממשכורתו השנתית (בסעיף זה:
"המענק השנתי") .עמידה חלקית ביעדים ,תזכה את מר אייל בחלק יחסי מהמענק
השנתי ואילו עמידה ביעדי חברה העולים על  100%מיעדי החברה שנקבעו ,עשויה
לזכות במענק גבוה יותר .יצוין ,כי מנגנון המענק השנתי אשר נקבע למר אייל בגין
שנת  2020תואם את הוראות מדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ג' לפרק
זה .כמו כן ,מענקים אשר יוענקו למר אייל (אם וככל שיוענקו) ,יוענקו בהתאם
למדיניות התגמול של החברה המצורפת כנספח ג' לפרק זה .בהתאם לתוכנית
האופציות של דלתא גליל ,הוענקו למר אייל  3,000אופציות (באוקטובר  )2020אשר
תבשלנה בפברואר  ,2024במנה אחת ,בכפוף לעמידה ביעד רווח חברה שנקבע .הסכם
העסקתו של מר אייל הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים רשאי להביאו
לידי סיום על ידי מתן הודעה מוקדמת לצד השני ,על פי חוק.
איריס פרלמן
גברת פרלמן כיהנה כסמנכ"לית רכש של החברה מאז יום  1לנובמבר  2018ועד יום 30
בספטמבר  .2019בהתאם להסכם העסקתה ,היתה זכאית גברת פרלמן לשכר חודשי
ברוטו בסך של  ₪ 45,000ותנאים נלווים כמקובל .גברת פרלמן היתה זכאית לתנאים
סוציאליים כמקובל ,לרבות הפרשות להסדר פנסיוני ,קרן השתלמות ,חופשה שנתית,
דמי הבראה וימי מחלה .גברת פרלמן היתה זכאית למענק שנתי שנקבע על ידי
החברה ,בשקלול עמידת החברה ביעדיה ובעמידתה ביעדים אישיים שנקבעים לה
בראשית כל שנה במסגרת תכנית מענקים שנתית ,ואשר לא עלה על  30%ממשכורתה
השנתית (בסעיף זה" :המענק השנתי") .עמידה חלקית ביעדים ,זיכתה את גברת
פרלמן בחלק יחסי מהמענק השנתי ואילו עמידה ביעדי חברה שעלו על  100%מיעדי
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החברה שנקבעו ,זיכתה את גברת פרלמן במענק גבוה יותר .גברת פרלמן היתה זכאית
למענק הסתגלות בגובה שתי משכורות חודשיות.
להלן יפורטו התגמולים פרופורמה לכל בעל עניין בחברה ,שאינו נמנה בסעיף  8.1.2לעיל ,אם
התגמולים ניתנו לו על ידי החברה או על ידי תאגיד שבשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל
תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה ,בין אם מתקיימים יחסי עובד-מעביד ובין אם לאו ,ואף
אם בעל העניין אינו נושא משרה.
גמול דירקטורים
כאמור בתשקיף זה ,החברה הוקמה ביום  7בספטמבר  ,2020והחל מיום ההקמה ועד
למועד השלמת ההנפקה ,הדירקטורים בחברה לא היו זכאים לגמול ,בגין כהונתם
כדירקטורים בחברה .יוער ,כי הפעילות המועברת היתה (ועודנה ,עד למועד השלמת
הסכם הפעילות) מגזר פעילות של דלתא גליל ,ועל כן לא כיהנו דירקטורים באופן
ספציפי ביחס לפעילות המועבר ובהתאם לא כלול גילוי בדבר גמול דירקטורים
בתקופות המתוארות בתשקיף.
ביום  21בפברואר  2021אישרה האספה הכללית של החברה כי עם הפיכת החברה
לחברה ציבורית יהיו זכאים חברי הדירקטוריון לגמול שנתי וגמול השתתפות בהתאם
לסכום הקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני),
תש"ס – "( 2000תקנות הגמול") או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או
תחליף תקנות אלו ,ובהתאם לדרגת ההון של החברה (כהגדרתה בתקנות הגמול) ,כפי
שתהיה מעת לעת .דירקטורים כאמור יהיו זכאים להחזר מלא של הוצאות סבירות
שהוציאו בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיו או במסגרת תפקידם
כדירקטורים .כלל הדירקטורים בחברה (לרבות דירקטורים מטעם בעל השליטה)
זכאים לכתב התחייבות לשיפוי ,כתב פטור וכן לביטוח אחריות נושאי משרה ,בתנאים
אחידים לכלל נושאי המשרה בחברה .לפרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה ראו
סעיף  8.2להלן.
עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה
עסקאות ביחס לתקופה שעד למועד התשקיף
תיאור העסקאות שלהלן בין בעלת השליטה בחברה ,לבין החברה ,או עסקה של החברה עם צד
ג' שלבעלת השליטה היה עניין אישי באישורה ,אשר בהן התקשרה החברה ,במהלך השנתיים
שקדמו למועד התשקיף ,נעשה כאילו הושלם הסכם הפיצול ,והפעילות המועברת הועברה
לחברה בתקופות הכלולות בתשקיף והחברה היתה ישות עצמאית (ובכלל זאת העסיקה באופן
ישיר את עובדיה) ,ובהתבסס על נתוני הדוחות הכספיים (כהגדרתם לעיל) .מובהר ,כי הסכומים
המצוינים להלן הינם סכומי פרופורמה כפי שנכללו בדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף.
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,דלתא גליל וחברות נוספות בקבוצת דלתא גליל
העמידו שירותים שונים לטובת החברה .השירותים האמורים כללו שירותי מסוגם
של השירותים המתוארים במסגרת הסכם הניהול (כמפורט בסעיף  8.2.2.1להלן),
שירותים מסוגם של השירותים המתוארים במסגרת הסכם השירותים (כמפורט
בסעיף  8.2.2.2להלן) ,ובין היתר ,שירותי  Buying Officeמחברות בנות של דלתא גליל,
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הזמנת שירותי אחסון במרכז הלוגיסטי של החברה ,החזרי הוצאות לדלתא גליל ו/או
לחברות בנות שלה והכללה בביטוחים הקבוצתיים של דלתא גליל) ,וכן שכירות משנה
למשרדי החברה (בהתאם למפורט בסעיף  8.2.2.4להלן).
התמורה בגין השירותים האמורים עמדה בשנת  2020על כ 20,420-אלש"ח ובשנת
 2019על כ 19,603 -אלש"ח. .
כמו כן ,במהלך בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,דלתא גליל וחברות נוספות בקבוצת
דלתא גליל ייצרו ו/או מכרו מוצרים שונים עבור החברה ,במסגרת הזמנות רכש
שביצעה החברה לצורך תפעול עסקיה השוטפים .התמורה הכוללת בגין הזמנות הרכש
האמורות עמדה בשנת  2020על כ 12,371-אלש"ח ובשנת  2019על כ 8,074 -אלש"ח.
הסכם הפיצול
לפרטים אודות הסכם הפיצול שבמסגרתו תעביר דלתא גליל את הפעילות המועברת
(כהגדרתה בהסכם הפיצול) לחברה כנגד הקצאת מניות ,לרבות התקשרויות בין
החברה לבין דלתא גליל במסגרתו (לרבות ,ערבויות "גב אל גב" שתעמיד החברה
לדלתא גליל ,התחייבות בגין הזמנות רכש ,ונשיאה בעלות אופציות שהוקצו לנושאי
משרה) ראו סעיף  6.1.2לפרק  6לתשקיף זה.
עסקאות אשר תיכנסנה לתוקף עם השלמת ההנפקה נשוא הסכם זה
הסכם ניהול
לפרטים אודות הסכם ניהול בין דלתא גליל ובין החברה ,ראו סעיף  6.25.2לפרק 6
לתשקיף זה.
הסכם שירותים
לפרטים אודות הסכם השירותים בין דלתא גליל ובין החברה ,ראו סעיף  6.25.3לפרק
 6לתשקיף זה.
הסכם זכות שימוש ברכבים
לפרטים אודות הסכם בין דלתא גליל ובין החברה להענקת זכות שימוש ברכבים
שבבעלותה של דלתא גליל לעובדי הפעילות המועברת ,ראו סעיף  6.25.9לפרק 6
לתשקיף זה.
הסכם שכירות משנה למשרדים ולמרכז הלוגיסטי של החברה
לפרטים אודות הסכם שכירות משנה בין דלתא גליל ובין החברה ,ראו סעיף 6.17
לפרק  6לתשקיף זה.
הסכם בעלי מניות בקשר עם הקמה והפעלה בישראל של חנויות ואתר מסחר של
המותג Bath & Body Works

לפרטים אודות הסכם בין החברה ודלתא גליל עם  ,Amarla Retail S.A.מכוחו
הוקמה חברה משותפת שתפתח ותפעיל בישראל חנויות ואתר מסחר של המותג Bath

 ,& Body Worksראו סעיף  6.25.10לפרק  6לתשקיף זה.

ח9-

הסדר תיחום פעילות
לפרטים בדבר הסכם תיחום פעילות בין דלתא גליל ובין החברה ,ראו סעיף 6.25.5
לפרק  6לתשקיף זה.
נוהל עסקאות זניחות
במהלך העסקים הרגיל שלה ,החברה מבצעת או עשויה לבצע עסקאות עם בעלת השליטה ,בעיקר מסוג
רכישת שירותים ,רכישה או שכירת טובין או מיטלטלין ,עסקאות רכישה והפצה של מוצרים וכדומה.
לעניין תקנה  22לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,תש"ל ,1970 -וכן ביחס לכל הוראת
דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהם לבעלי השליטה 6בחברה עניין אישי (במישרין או בעקיפין),
לרבות תקנה 41א( )3לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,תש"ע ,2010 -קבע דירקטוריון
החברה כי בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקה של החברה עם בעל
השליטה בחברה ,מי מקרוביו או עם חברות קשורות לו או עסקה שלבעל השליטה יש עניין אישי בה
(להלן יחדיו" :עסקת בעל שליטה") תחשב כעסקה זניחה אם היא ממלאת אחר כל התנאים להלן
במצטבר:
העסקה אינה "עסקה חריגה" (כמשמעות המונח בחוק החברות); וכן –
ההיקף השנתי של העסקה אינו עולה על הנמוך מבין 1% )1( :מפרמטר כמותי ,בהתאם לאופי
העסקה וטיבה מתוך הפרמטרים שיפורטו להלן ("אמת המידה הכמותית"); או ( 2 )2מיליון
ש"ח .במידה וההתקשרות הינה לתקופה של מעל שנה ,הסכום שיובא בחשבון לצורך אמת
המידה הכמותית הינו סכום העסקה לשנה בממוצע על פני תקופת ההתקשרות.
קביעת אמת המידה הכמותית
הפרמטרים אשר ישמשו לקביעת אמת המידה הכמותית ,בהתאם לאופייה של כל
עסקה ,יהיו כדלקמן ויחושבו על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של
החברה לשנת הדיווח האחרונה ("הדוחות הכספיים"):
א .ביחס לעסקאות של קבלת שירותים – סך ההוצאות של החברה;
ב .ביחס לעסקאות של רכישת מוצרים – ביחס לסך עלות המכר;
ג .ביחס לעסקאות שאינן רכישת מוצרים או שירותים בהן נוצרת התחייבות כספית
של החברה לבעלי השליטה  -סך ההתחייבויות של החברה;
ד .במידה ואף אחד מהפרמטרים האמורים איננו רלוונטי להתקשרות הנדונה יקבע
הפרמטר המתאים על ידי וועדת הביקורת של החברה או דירקטוריון החברה,
בכפוף לאמור בסעיף לעיל בדבר אופן חישובו;

 6בהתאם לנוהל" ,שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח"( 1968 -חוק ניירות ערך") ,לרבות החזקה בעשרים
וחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה.

ח10-

ה .במידה וישנן עסקאות בעלי שליטה נפרדות אשר יש ביניהן תלות ,הן תחשבנה
לצורך נוהל זה כעסקה אחת .עסקאות מאותו סוג שבוצעו בשנה קלנדרית
מסוימת יבחנו לאחר צירופן יחדיו .עסקאות נפרדות שאין ביניהן תלות ושאינן
נספרות עם עסקאות אחרות מסוגן כאמור לעיל ,ייבחנו כעסקה נפרדת ובודדת
כל אחת;
ו .במקרה בו בעסקה מסוימת אין לחברה את מלוא הזכויות והחובות בעסקה,
תחושב אמת המידה הכמותית ,לפי חלקה היחסי של החברה בעסקה;
תחשיבי עלות העסקאות המפורטות לעיל יהיו בסכומים לפני מע"מ.
שיקולים איכותיים
על אף האמור בסעיף  8.3.2.1לעיל ,בחינת שיקולים איכותיים של התקשרות כאמור,
לרבות מאפייני ההתקשרות והחשיבות בפרסום פרטיה ,עשויה להוביל לסתירת
החזקה המתוארת בסעיף  8.3.2.1לעיל בדבר זניחות העסקה .כך למשל ,ולשם
הדוגמא בלבד ,עסקת בעל שליטה עשויה שלא להיחשב כזניחה אם היא נתפסת
כאירוע משמעותי על ידי הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות
או אם במסגרת עסקת בעל השליטה צפויים בעלי שליטה לקבל טובות הנאה וכן,
במצב דברים בו קיימת חשיבות בפרסום דיווח פרטי העסקה האמורה לציבור.

בקרה
מידי שנה תסקור ועדת הביקורת את אופן יישום הוראות נוהל זה על ידי החברה ,וכן
תערוך בחינה מדגמית של עסקאות שהחברה צד להן במישרין ואשר סווגו כעסקאות
זניחות על-פי הוראות הנוהל .במסגרת הבחינה המדגמית של עסקאות כאמור ,תבחן
ועדת הביקורת בין היתר את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה לפי נסיבות
העניין ,ותבחן את השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות
פעולותיה .בנוסף ,לתוכנית העבודה של המבקר הפנימי של החברה יתווסף הליך
בקרה על יישום נוהל עסקאות זניחות.
בהתאם לכך ,תבחן ועדת הביקורת את הצורך בעדכון הוראות נוהל זה מעת לעת
ולפחות אחת לשנה ,ובכלל זה ,שינויים של הקווים המנחים והכללים המפורטים
לעיל וזאת ,בין היתר ,בשים לב לעסקאות בעלי שליטה בהם מתקשרת החברה
ובהתחשב בשינויים בהוראות דין רלבנטיות.
פטור ,שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה
כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה
לאחר שהתקבלו אישורי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה ביום  21בפברואר ,2021
העניקה החברה לכל חברי הדירקטוריון ולנושאי המשרה בה ,לרבות דירקטורים ונושאי משרה
שהינם בעלי השליטה בחברה ,או שלבעל השליטה יש עניין אישי בהענקת כתבי פטור להם
("נושאי המשרה המכהנים") ,התחייבות לפטור ,במסגרתה התחייבה החברה ,בכפוף להוראות
סעיפים  259ו 263-לחוק החברות וכל הוראת דין שתבוא במקומם ,לפטור אותם מראש מכל
אחריות כלפיה בשל כל נזק שיגרם לה או שנגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בשל הפרת
חובת הזהירות כלפיה (למעט בשל הפרת חובת הזהירות בחלוקה ,כהגדרת המונח בחוק
ח11-

החברות) בפעולותיהם בתום לב ובתוקף היותם נושאי משרה או מועסקים בחברה או בחברות
בנות או בחברות קשורות של החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת .כתב הפטור מצורף כנספח א'
לפרק זה.
כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
לאחר שהתקבלו אישורי דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה ביום  21בפברואר ,2021
העניקה החברה לנושאי המשרה המכהנים התחייבות לשיפוי ,מראש ובדיעבד ,לפיה התחייבה
החברה בכפוף להוראות הדין ,לשפות את נושאי המשרה באופן הרחב ביותר האפשרי על פי
הוראות חוק החברות ותקנון החברה ,והכל עקב המקרים המפורטים בכתב השיפוי.
סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה ,במצטבר ,על פי כל כתבי
השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה ,לא יעלה על סכום השווה ל 25%-מהונה העצמי של החברה
המיוחס לבעלי מניות לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים ,המבוקרים או הסקורים
של החברה ,לפי העניין ,כפי שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי (וזאת מבלי לגרוע מזכותם של
נושאי המשרה המכהנים ,לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שרכשה או תרכוש החברה מעת לעת ,והכל כמפורט
בכתבי השיפוי).
כתב השיפוי מצורף כנספח ב' לפרק זה.
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה
אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה (לרבות נושאי משרה ודירקטורים הנמנים
על בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם או נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה)
מובטחת באמצעות פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ,המשותפת לדלתא גליל ולחברות
הבנות שלה ,כולן או חלקן ,ובכללן החברה וחברות הבנות שלה ,וכן נושאי משרה המכהנים
בחברות קשורות מטעמה של דלתא גליל ו/או מטעם חברות הבנות שלה ,ובכללן החברה (להלן:
הפוליסה הקבוצתית") ,כאשר החברה תישא בחלקה היחסי בפוליסה האמורה לעיל ,והכל
כמפורט בסעיף  6.25.3.3.2לפרק  6לתשקיף.
להלן תנאיה העיקריים של הפוליסה הקבוצתית נכון למועד התשקיף( :א) הפוליסה הינה
לתקופה של  12חודשים החל מיום  1באוגוסט ( ;2020ב) גבול האחריות של הפוליסה הינו 20
מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח; (ג) סכום השתתפות עצמית של עד כ-
 25,000דולר ארה"ב לתביעה ,למעט תביעות בארה"ב/קנדה ותביעות שעניינן ניירות ערך של
החברה הנסחרים בבורסה בתל-אביב ( – (Entity Coverageאשר בהן עומדת ההשתתפות
העצמית על  50,000דולר ארה"ב; (ד) עלות הפרמיה השנתית עומדת על כ 74,715-דולר ארה"ב;
ו(-ה) הכיסוי לחברה בגין תביעות שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה בתל-אביב
כפוף לסדר קדימות ,לפיו זכותם של נושאי המשרה קודמת לזכותה של החברה לקבלת תגמולי
ביטוח.
ביום  21בפברואר  ,2021אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה ,את
התקשרות החברה בפוליסה המפורטת לעיל .לפרטים נוספים ראו סעיף  6.25.3.3.2לפרק 6
לתשקיף.

ח12-

מדיניות תגמול
ביום  21בפברואר  ,2021אישרו דירקטוריון החברה והאספה הכללית של בעלי המניות של החברה
מדיניות תגמול ,בהתאם לסעיף 267א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה  1לתקנות החברות
(הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול) ,תשע"ג ,2013-לפיה מדיניות תגמול שתוארה בתשקיף או
במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה
לפי סעיף 267א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף  5שנים מהמועד שבו תירשמנה
לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה.
העתק מדיניות התגמול מצורף כנספח ג' לפרק זה.
החזקת ניירות ערך של החברה על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
להלן פרטים ,לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,אודות ניירות הערך שבעל עניין או נושא
משרה בכירה מחזיק בחברה ,בתאריך הסמוך לתאריך התשקיף ,וביום הקמת החברה7:
לעניין החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה ביום  31בדצמבר
 ,2020הסמוך למועד התשקיף ראו סעיף  3.3לפרק  3לתשקיף.
ביום הקמת החברה ,המחזיקה היחידה במניות החברה היתה דלתא גליל ,אשר החזיקה 100
מניות רגילות של החברה ,אשר הקנו לה שיעור של  100%בהון המונפק של החברה ובזכויות
ההצבעה בה ,לרבות בדילול מלא.

 7החברה הוקמה ביום  7בספטמבר  2020ולפיכך ,זהו התאריך הסמוך ביותר ליום שקדם ב 12-חודש לתאריך התשקיף.

ח13-

נספח א' לפרק 8
כתב פטור

ח14-

דלתא ישראל מותגים בע"מ
("החברה")
כתב פטור מאחריות
(בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות"))
אל :מר/גב' _____ ,נושא/ת ת"ז______
הואיל

והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת שלה (ככל שישנה ו/או תהיה
חברה כאמור מעת לעת) ("נושא משרה");

והואיל

ועל מנת להבטיח ,בין היתר ,את עצמאותם ואת הפעלת שיקול הדעת החופשי של
נושאי המשרה ולאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה,
להשקיע את התשומות הנדרשות על מנת לקיים את תפקידיהם וחובותיהם על-פי
הדין ולפעול בצורה מקצועית ואחראית לטובתה של החברה ,בין היתר ,בהתחשב
בסיכונים הכרוכים בפעילותה של החברה ובאחריות האישית המוטלת על -פי דין על
נושאי המשרה בשל פעולותיהם ,חפצה החברה להעניק לנושאי המשרה כתב פטור
בנוסח המפורט להלן;

והואיל

והוראות תקנון החברה מתירות לחברה ,בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות
לפטור מראש נושא משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

והואיל

והחברה קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן פטור מאחריות לנושאי
משרה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בה תאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך ,בכפוף להוראות כל דין ,כדלהלן:
 .1פרשנות
 .1.1המבוא לכתב פטור זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2הכותרות בכתב פטור זה הן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו.
 .1.3מילים ומונחים המוגדרים בלשון יחיד יכללו גם את הרבים ,ולהפך ,מילים בלשון זכר יכללו
את לשון הנקבה ולהפך.
 .1.4ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה ,המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות.
 .1.5לעניין כתב פטור זה ,משמעות המונח "נושא משרה" תפורש כמשמעותו בחוק החברות,

ולרבות יועץ משפטי ,מזכיר החברה ,חשב ומבקר פנימי.
 .1.6התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,במידה המרבית
המותרת על פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו.
 .1.7במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה,
לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע
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מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה .בנוסף ,היה ויקבע כי הוראה בכתב זה אינה ניתנת
לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו ,לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
 .2פטור
בכפוף להוראות כל דין ולהוראות תקנון החברה ,החברה פוטרת אותך מראש בזאת מכל אחריות
בשל כל נזק שייגרם ו/או שנגרם לה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב הפרת חובת הזהירות שלך
כלפיה ו/או כלפי חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו
מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין ,ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת
לעת ("חברה מוחזקת") ,בפעולותיך בתום לב ובתוקף תפקידך כנושא משרה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מובהר בזאת כי כל עוד הדבר אינו מותר על פי דין ,החברה
אינה פוטרת אותך מראש מאחריותך כלפיה ו/או כלפי חברה מוחזקת שלה (ככל שישנה ו/או תהיה
חברה כאמור מעת לעת) עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות).
 .3אי תלות בין פטור לשיפוי
אין בכתב פטור זה בכדי לפגוע ו/או לגרוע מתוקפם של כתבי שיפוי שניתנו ו/או יינתנו לך על-ידי
החברה ו/או חברה מוחזקת של החברה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) ו/או מכל
כיסוי ביטוחי בקשר עם כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת של החברה (ככל
שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת).
 .4פטור בדיעבד
ככל שהדבר יותר על פי כל דין ,החברה פוטרת אותך מכל אחריות בשל כל נזק שנגרם לה ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כלפי תאגיד קשור בפעולותיך
ו/או במחדליך בתוקף תפקידך כנושא משרה בטרם כניסתו לתוקף של כתב פטור זה ,החל מתחילת
כהונתך כנושא משרה בחברה ,וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו אתה זכאי לפטור
מאחריות לפי כתב פטור זה.
 .5תחולה לאחר סיום כהונה
התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה תעמודנה לזכותך ,ללא הגבלת זמן ,גם לאחר סיום כהונתך
כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) ,לפי
העניין ,ובלבד שהפעולות ו/או המחדלים נשוא כתב פטור זה התרחשו בתקופת כהונתך כנושא
משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) ,לפי העניין.
 .6איסור המחאה
למען הסר ספק יובהר כי כתב זה אינו ניתן להמחאה .חרף האמור לעיל ,במקרה של פטירתך
(חו"ח) כתב זה יחול עליך ועל עיזבונך.
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 .7כתב שאינו לטובת צד שלישי
למען הסר ספק יובהר כי כתב זה לא יפורש כאילו בא להעניק זכות או טובת הנאה לצד שלישי
כלשהו ,לרבות מבטח כלשהו.
 .8ביטול ,שינוי ,ויתור והימנעות מפעולה
 .8.1אין בכתב פטור זה כדי לפגוע או לגרוע מהחלטות עתידיות של החברה למתן פטור מראש או
בדיעבד בכל עניין בכפוף לכל דין ,ואין בכך כדי לחייב את החברה ליתן לך פטור נוסף מעבר
לאמור בכתב פטור זה.
 .8.2החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ,לבטל את התחייבותה לפטור על פי
כתב זה ,בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ,ככל שביטול או שינוי כאמור
מתייחסים לאירועים שיחולו לאחר מועד הביטול או השינוי ,ובלבד שניתנה לך הודעה מוקדמת
על כוונתה זו ,בכתב ,לפחות  21יום לפני המועד בו תיכנס החלטתה לתוקף .למען הסר כל ספק,
מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור ,אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו ,לא תהא
בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב זה טרם שינויו או ביטולו ,לפי העניין ,ימשיך
לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר התרחש טרם השינוי או הביטול ,אף
אם ההליך בגינו נפתח כנגד נושא המשרה לאחר שינויו או ביטולו של כתב זה .בכל מקרה אחר,
כתב זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך.
 .8.3עיכוב ,שיהוי ,מתן ארכה או הימנעות מצדך או מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות
מהזכויות על פי כתב זה ,לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצדך או מצד החברה מלהשתמש
בעתיד בזכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין ,ולא ימנעו ממך או מהחברה מלנקוט בכל הצעדים
המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויות כאמור.
 .8.4סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור והנובע לכתב זה ,לרבות בקשר לתוקפו ,הפרתו
ופרשנותו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
 .8.5אין בכתב פטור זה כדי לגרוע מכל פטור אחר ,שניתן לך על ידי צד ג' ו/או שהינך זכאי לו מכל
מקור אחר על פי דין.

ולראיה באה החברה על החתום ,באמצעות מורשי החתימה שלה:
___________________
תאריך

________________________
דלתא ישראל מותגים בע"מ

הנני לאשר קבלת כתב פטור זה ואת הסכמתי לתנאיו:

___________________
תאריך

________________________
חתימת נושא המשרה

נספח ב' לפרק 8
כתב שיפוי

ח15-

דלתא ישראל מותגים בע"מ
("החברה")
כתב שיפוי
(בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק החברות ,התשנ"ט"( 1999-חוק החברות"))
אל :מר/גב' _____ ,נושא/ת ת"ז______
הואיל

והנך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת שלה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה
כאמור מעת לעת) ("נושא משרה");

והואיל

ועל מנת להבטיח ,בין היתר ,את עצמאותם ואת הפעלת שיקול הדעת החופשי של נושאי
המשרה ולאפשר לנושאי המשרה למלא את תפקידם כראוי ולטובת החברה ,להשקיע את
התשומות הנדרשות על מנת לקיים את תפקידיהם וחובותיהם על-פי הדין ולפעול בצורה
מקצועית ואחראית לטובתה של החברה ,בין היתר ,בהתחשב בסיכונים הכרוכים בפעילותה
של החברה ובאחריות האישית המוטלת על -פי דין על נושאי המשרה בשל פעולותיהם ,חפצה
החברה להעניק לנושאי המשרה כתב שיפוי בנוסח המפורט להלן;

והואיל

והוראות תקנון החברה מתירות לחברה ,בכפוף להוראות הקבועות בחוק החברות לשפות
נושא משרה בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה
בה;

והואיל

והחברה קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות על פי דין למתן התחייבות לשיפוי בהתאם
לתנאים המפורטים בכתב זה;
אי לכך מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך ,בכפוף להוראות כל דין ,כדלהלן:

פרשנות
המבוא לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
הכותרות בכתב שיפוי זה הן לצורכי נוחיות בלבד ולא תשמשנה לצורכי פרשנותו.
מילים ומונחים המוגדרים בלשון יחיד יכללו גם את הרבים ,ולהפך ,מילים בלשון זכר יכללו
את לשון הנקבה ולהפך.
ככל שלא הוגדרו במפורש בכתב זה ,המונחים בכתב זה יפורשו בהתאם לחוק החברות.
לעניין כתב שיפוי זה ,משמעות המונח "נושא משרה" תפורש כמשמעותו בחוק החברות,
ולרבות יועץ משפטי ,מזכיר החברה ,חשב ומבקר פנימי.

התחייבויות החברה על פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,במידה המרבית
המותרת על פי דין ,לשם התכלית שלה נועדו.
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במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה,
לשנותה או להוסיף עליה ,תגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה .בנוסף ,היה ויקבע כי הוראה בכתב זה אינה ניתנת
לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף משפטי מטעם כלשהו ,לא יהא בכך בכדי לפגוע או לגרוע
מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה.
ההתחייבות לשיפוי
בכפוף להוראות הדין ,החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 3
להלן ,שתוטל עליך או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה:
פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה;
פעולותיך ו/או נגזרת שלהם בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק ו/או עובד ו/או שלוח של
החברה בחברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו
מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין ,ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור
מעת לעת ("חברה מוחזקת");
הכל ,לרבות בשל פעולות שעשית לפני מתן כתב שיפוי זה ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי כאמור
לא יעלה על סכום השיפוי המרבי המפורט בסעיף  4להלן לכל סוגי החבויות ו/או ההוצאות יחד ולכל
נושאי המשרה בחברה יחד.
בכתב שיפוי זה:
"נושא משרה" " -נושא משרה בכירה"  -כהגדרתו בסעיף (37ד) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח -1968
("חוק ניירות ערך") ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי המשרה הבכירה בה וכן כל עובד
ו/או נותן שירותים שהחברה תחליט להעניק לו כתב שיפוי.
"הליך אכיפה מנהלית"  -הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין (בין דין קיים או שיחוקק
בעתיד) ,אשר מקנה (או יקנה בעתיד) סמכויות להטיל קנס ,עיצום (כספי או אחר) ,או כל צעד אחר
כנגד אדם ,לאחר בירור על ידי רשות מנהלית ,בלא קיומו של הליך משפטי אזרחי או פלילי על ידי בית
משפט מוסמך ,ולרבות :הליך לפי פרק ח'  3לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות
ערך) ,הליך לפי פרק ח'  4לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה
המנהלית) ,הליך לפי פרק ט'  1לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת
הליכים ,המותנית בתנאים) ,כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות
ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים ,עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק
החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי פרק ז' 1לחוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח –  ,1988כפי
שיתוקן מעת לעת ,וכן על הליך מנהלי נוסף אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי בגין תשלומים
הקשורים אליו או הוצאות המוצעות בקשר אליו.
"חברות בנות" ו"חברות קשורות" – כהגדרתן בחוק החברות.
"פעולה" או כל נגזרת שלה  -כמשמעותה בחוק החברות ,לרבות גם החלטה ו/או מחדל במשמע
ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב שיפוי זה בתקופות העסקתך בחברה ו/או בחברות
בנות ו/או קשורות של החברה.
"תביעה"  -לרבות תובענה אזרחית ,תובענה מנהלית ,תובענה פלילית ,תובענה נגזרת ,תובענה
ייצוגית ,בקשות הסדר ,תביעות נושים ,תביעה לפיצויים כספיים ובקשה לסעד הצהרתי.
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למונחים אחרים אשר לא הוגדרו במפורש בכתב שיפוי זה ,תינתן המשמעות הקבועה להם בחוק
ניירות ערך או בחוק החברות ,לפי העניין.
עילות השיפוי
ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  2לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה ,שהינה בת שיפוי על פי דין
ועל פי תקנון החברה ,כמפורט להלן:
חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן בפשרה או
פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים
המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה ("התוספת") או כל חלק מהם ("האירועים הקובעים"),
לרבות בשל פעולות אשר עשית לפני מתן כתב שיפוי זה ,ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על
הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף  4.1להלן ,אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים
בנסיבות העניין;
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,אשר הוצאת עקב חקירה או הליך
(לרבות הליך אכיפה מנהלית) שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך
(לרבות הליך אכיפה מנהלית) ,ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך 1ובלי שהוטלה
עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך
בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או
בקשר לעיצום כספי;
בפסקה זו -
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"  -כהגדרתו בסעיף
(260א)(1א) לחוק החברות ,כפי שיתוקן מעת לעת;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -כהגדרתו בסעיף (260א)(1א) לחוק החברות ,כפי
שיתוקן מעת לעת.
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוצאת או שחויבת בהן בידי בית
משפט ,בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או חברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה
כאמור מעת לעת) ,לפי המקרה ,או בשם מי מהם או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו
זוכית ,או באישום פלילי שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
בסעיף זה" ,אדם אחר" – לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד נושא המשרה על דרך של
תביעה נגזרת.
חבות כספית שהוטלה עליך בהליך אכיפה מינהלית לטובת נפגע ההפרה כאמור בסעיף
52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך; או בשל הוצאות שהוצאת בקשר עם הליך שמתנהל בעניינו,
לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.
כל חבות או הוצאה אחרת שהוטלה עליך או שהוצאת ,המותרת בשיפוי על פי כל דין.

 1לרבות במקרה של חזרה מאישום לאחר הגשת כתב אישום ,ובכפוף לתנאי השיפוי המפורטים בסעיף  5להלן.
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סכום השיפוי
סכום השיפוי המצטבר
סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר ,על פי כל כתבי
השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי ("כתבי השיפוי") לא
יעלה על סכום השווה ל –  25%מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה
על פי הדוחות הכספיים המאוחדים סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה ,שהיו
קיימים נכון למועד הגשת הבקשה לשיפוי על ידי נושא המשרה ("סכום השיפוי המירבי")
וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד ,למקרה בודד או במצטבר .דירקטוריון החברה
קבע כי סכום השיפוי המירבי הינו סביר בנסיבות העניין.
מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי
ביטוח לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים על ידי מבטח של החברה,
שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן ,אם תקבל ,במסגרת כל ביטוח של אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת
שיפוי כאמור בסעיף  3לעיל וכן בכפוף להוראות סעיף  6.6להלן .כמו כן ,במקרה שבו תקבל
שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכוח
כל הסכם שיפוי אחר ,בגין העניין נשוא השיפוי ,יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות
הכספית שהוטלה עליך וההוצאות המשפטיות ,לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח
או הסכם השיפוי האחר בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא
יעלה על סכום השיפוי המירבי.
מודגש במפורש כי תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו
על ידי המבטח ,ככל שכאלה ישולמו .כמו כן מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת
צד ג' כלשהו ,לרבות מבטח כלשהו והיא אינה ניתנת להמחאה ,ולא תהא לכל מבטח זכות
לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב המבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו
למעט ההשתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור.
במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו ,בתוספת סך כל סכומי
השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי ,יעלה על סכום השיפוי המרבי,
יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו ,לפי העניין ,בין נושאי המשרה בחברה שיהיו זכאים
לסכומי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם לפני
אותו מועד ("נושאי המשרה הזכאים") ,באופן שסכום השיפוי שיקבל בפועל כל אחד מנושאי
המשרה הזכאים ,יחושב על פי היחס פרו-רטה שבין סכום השיפוי שהיה מגיע לכל אחד
מנושאי המשרה הזכאים ,לבין סכום השיפוי שיגיע לכל נושאי המשרה האמורים ,במצטבר,
באותו מועד בגין דרישות אלה ,אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבי .היה ויתברר במועד
מאוחר יותר ,כי התפנו סכומים אשר החברה נדרשה לשלמם ,תגדל יתרת הסכום לשיפוי
בגובה הסכומים שהתפנו ,וכל נושאי המשרה אשר קיבלו רק את את חלקם היחסי כאמור
לעיל יהיו זכאים לחלקם היחסי ,פרו רטה ,מהסכומים שהתפנו.
שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי ,לא תישא
החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יאושרו באורגנים
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בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים
ובכפוף לשינוי תקנון החברה ,במידה ויידרש לשם כך ,על פי דין.
יוב הר כי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום
השיפוי המירבי בשל אירועים נשוא השיפוי ,בין מחמת שסכומי הביטוח על -פי פוליסת ביטוח
אחריות נושאי המשרה יוקטנו ,בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח אחריות נושאי
משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד
שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בדין.
סכום השיפוי בגין האירועים הקובעים
בכפוף לאמור בסעיף  4.1לעיל ,ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים תוגבל,
ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד ,בסכום החבות או ההוצאה שהינה
בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המירבי.
תשלומי ביניים
עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד החברה לרשותך,
מעת עת ,את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים בטיפול
בכל הליך משפטי ,לרבות הליך אכיפה מנהלית ולרבות תביעה כהגדרת מונחים אלו לעיל (בפסקה זו:
"הליך משפטי") נגדך הקשורים לאותו אירוע ,לרבות בהליכי חקירה ,באופן שאתה לא תידרש
לשלמם או לממנם בעצמך ,לרבות העמדת ערבויות ובטחונות ,והכל בכפוף לתנאים ולהוראות
הקבועים בכתב שיפוי זה .יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת הכספים האמורים העמדת
בטחונות כלשהם על ידך.
במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי
כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף
 6.9להלן.
תנאי השיפוי
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,ההתחייבות לשיפוי על -פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה:
הודעת השיפוי
אתה תודיע לחברה בכתב על כל תביעה ו/או הליך משפטי ו/או הליך אכיפה מנהלית ו/או
דרישה מכל סוג ,לרבות בוררות או גישור ו/או חקירה בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או
הליך אכיפה מנהלית ,שייפתחו נגדך ו/או על כל התראה בכתב או כל חשש או איום שהליכים
כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול השיפוי (ביחד ולחוד בפסקאות  6.1עד
 6.9להלן" :ההליך") ,וזאת באופן מיידי לאחר שייוודע לך לראשונה על כך ובמועד שיותיר
זמן סביר לתגובה לאותו הליך ,כנדרש על פי כל דין ("הודעת השיפוי") ותעביר לחברה ו/או
למי שהיא תורה לך ,כל מסמך שיימסר לך ו/או שיהיה ברשותך בקשר לאותו הליך.
אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה על פי
כתב שיפוי זה ,למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית
בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) ו/או בשמך כנגד
התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.
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הטיפול בהגנה
בכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להוראות הדין הרלבנטיות או לתנאי פוליסת ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה ,החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את
הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה
תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות).
החברה ו/או עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל
לידי סיום ,ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו.
עורך הדין שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויחוב חובת נאמנות לחברה ולך.
מקום שייווצר לדעתך או לדעת החברה או לדעת עורך הדין חשש לניגוד עניינים בינך ובין
החברה בהגנתך בפני אותו הליך ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה
תהא מבוססת על טעמים סבירים אחרים ,תודיע לחברה או החברה תודיע לך או יודיע לך
עוה"ד האמור ,לפי העניין ,על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך
לטיפול בהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-דין
כאמור ,ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר על ידי האורגנים המוסמכים בחברה
שיבחנו את סבירותו.
החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים
לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בגינם על פי כתב
שיפוי זה ואשר לא ישולמו במסגרת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שיירכש ,אם
יירכש ,על ידי החברה ו/או חברה מוחזקת שלה ,אלא בהסכמתך המוקדמת ,בכתב ,לפשרה
שתושג .כמו כן ,החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה
בדרך של בוררות או פישור או גישור ,אלא בהסכמתך המוקדמת לכך ,בכתב ,ובלבד שלא
תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב .למען הסר ספק ,אף
אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת,
החברה תשא בכל ההוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.
החברה תהא רשאית להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות
בקשר לחיוב כספי רק אם יוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך.
על אף האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך הנ"ל בדרך של פשרה
ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות או פישור
או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך ,אלא אם תיתן לכך את הסכמתך מראש
ובכתב .אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך הבלעדי
ומבלי שתדרש לנמק את אי הסכמתך.
במידה שתוך  14ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה (או תקופה קצרה יותר אם
הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך) ,כאמור לעיל ,החברה לא תיטול על
עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ההליך כאמור ,או אם אתה תתנגד לייצוגך על ידי עורכי הדין
של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים ,אתה תהיה רשאי למסור את ייצוגך
לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך-
דין כאמור.
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יצוין כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח
אחריות נושאי משרה ,בקשר עם ההליך ,ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל ,בהתחשב
בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך ,ולחובות
החברה בעניין זה על פי הביטוח הנ"ל ,במיוחד אם על פי תנאי הביטוח המבטח זכאי לקבוע
את זהותו של עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך ,באופן שאחרת עלול יהיה המבטח
להשתחרר מהתחייבותו לשיפוי או להקטינה .בכל מקרה ,החברה תעשה כמיטב יכולתה,
במסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם ,להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם למשאלתו של
נושא המשרה.
שיתוף פעולה עם החברה
לבקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל ,לטפל
בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך ,בהתאם לאמור לעיל .כמו כן
לבקשת החברה ,תמסור לחברה ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות החברה ,באופן מיידי ,כל
מסמך או ייפוי כוח שתתבקש.
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל הוראות
המבטחים על פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו בה
בקשר עם התגוננות בהליך ,בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת טיפולם
בקשר לאותו הליך ,ובלבד שהחברה או המבטח ,לפי העניין ידאגו לכיסוי כל ההוצאות שלך
שיהיו כרוכות בכך ,באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך ,וזאת בכפוף לאמור
בסעיפים  2ו 4 -לעיל.
כל ויתור ,שיהוי ,הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידך ,לא יפורשו בשום
נסיבות כויתור על זכויותיך על פי כתב שיפוי זה ועל פי כל דין ,ולא ימנעו מהחברה או ממך
מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.
אתה מחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה
בהחברה ו/או אתה תתקשרו בה.
כיסוי החבויות
בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף  6.2לעיל ובין אם לאו ,היא תדאג לכיסוי החבויות
וההוצאות האמורות בסעיף  3לעיל ,באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך ,וזאת,
מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה ו/או פוליסת
הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת ,אם תרכוש ,והכל בכפוף לאמור בסעיפים  2ו 4 -לעיל.
אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה
השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך ,כאמור בכתב שיפוי זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך
לצד שכנגד בעקבות פשרה או בוררות ,אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או
הסדר או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את הסכמתה
כאמור אלא מטעמים סבירים.
כמו כן ,השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת
מחשבה פלילית או בהליך ,כהגדרתו בסעיף  3.4לעיל ,אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת
החברה לכך בכתב ומראש.
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אי תחולת השיפוי במקרים של הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים
השיפוי בקשר להליך נגדך ,כאמור בכתב שיפוי זה ,לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות
הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים (כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'1
לחוק ניירות ערך) ,אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותו הסדר להימנעות מנקיטת הליכים
או להפסקת הליכים ,לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת או הסכמתה כאמור אלא
מטעמים סבירים.
אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי
החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה ,סכומים בגין אירוע כלשהו אשר שולמו בפועל
לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ,או
במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה .למען הסר ספק יובהר ,כי סכום השיפוי
המירבי על פי כתב שיפוי זה יחול מעבר ובנוסף לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת
ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה ,בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי
בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור בסעיף  3לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי
מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת אחריות נושאי משרה או מכוח כל הסכם שיפוי
אחר ,בגין העניין נשוא השיפוי ,יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות ו/או ההוצאה
בת השיפוי כאמור בסעיף  3לעיל ,לבין הסכום שהתקבל מכוח פוליסת הביטוח או הסכם
השיפוי האחר בגין אותו עניין ,ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום
השיפוי המירבי .כמו כן ,יובהר כי האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה
לפי תנאי הפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנערכת ע"י החברה.
לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או
מועסק בחברה מוחזקת ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת (בסעיף זה ,ביחד
ולחוד" :התאגיד החייב") יחולו גם ההוראות הבאות:
(א) החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל ותקבל
בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי
התחייבות מראש לשיפוי שנערכה על ידי התאגיד החייב או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי
התאגיד החייב.
( ב) אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד
החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה ,תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת
הביטוח של התאגיד החייב ,לפי העניין ,תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה סכומים להם
תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה ,אם תהיה זכאי לסכומים אלו ואתה תמחה לחברה את
זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב
ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תידרש לקיום הוראות
סעיף זה .לעניין זה הנך מתחייב לחתום על כל מסמך שיידרש על ידי החברה לצורך המחאת
זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.
(ג) למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל צד
שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,זכות
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לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן
לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.
תשלום השיפוי
עם בקשתך לביצוע תשלום בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט החברה בכל
הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו ,ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך ,אם
יידרש .אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור ,ואותו תשלום לא יאושר מכל סיבה שהיא,
יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור ,כפוף לאישור בית המשפט והחברה
תפעל להשגתו לאלתר ,ותישא בכל ההוצאות והתשלומים הדרושים לשם השגתו.
החזרת סכומי שיפוי ששולמו
במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך
כאמור ,ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים ,יחשבו
סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה ,אשר תשא הפרשי הצמדה וריבית בשיעור
המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין ואשר תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ,ויהיה
עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה ,בצירוף מע"מ בגין הריבית על פי דין ,לכשתידרש
בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע ובלבד שהסכומים האמורים
ישולמו במלואם לחברה עד לא יאוחר מ 6 -חודשים מהמועד בו התברר לחברה כי אינך זכאי
לשיפוי בגין הסכומים האמורים.
בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא  -תמחה את מלוא
זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה
תקפה והחברה תוכל לממשה ,ומשעשית כן ,תהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו
הומחתה לחברה .לא עשית כן ,תהיה חייב להחזיר לחברה את הסכום או את חלקו ,לפי
העניין ,בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר הסכום מאת
התובע.
תקופת השיפוי
התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך ,לזכות עזבונך ,יורשיך וחליפים אחרים שלך על
פי דין ,ללא הגבלת זמן ,והיא לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך ,וזאת גם לאחר סיום העסקתך
בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור
מעת לעת) ,לפי המקרה ,ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי כתב שיפוי
זה ,ובלבד שהפעולות בגינן ינתן השיפוי נעשו בתקופת העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה
בחברה ו/או בחברה מוחזקת כאמור לעיל.
חריגים
ההתחייבות לשיפוי לעיל לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
הפרת חובת אמונים כלפי החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה ו/או מי מהחברות
הקשורות של החברה ו/או תאגיד אחר ,אלא אם כן פעל נושא המשרה בתום לב והיה לו יסוד
סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה ו/או מי מהאמורים לעיל (לפי העניין).
הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או פזיזות ,למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד.

10

פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה.
הליך לפי פרק ח' ,3ח' 4או ט' 1לחוק ניירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי
לחוק החברות ,וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3.4לעיל.
הליך "תביעה שכנגד" שתגיש כנגדך החברה ו/או מי מהחברות הבנות של החברה ו/או מי
מהחברות הקשורות של החברה ו/או תאגיד אחר עקב הגשת תובענה שלך כנגד מי מהאמורים
לעיל.
שונות
כל האמור בלשון זכר אף נקבה במשתמע.
כתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה .התחייבויות החברה על פי
כתב שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן ,ככל המותר על פי דין ,לשם
התכלית שלה נועדו .במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין
שלא ניתן להתנות עליה ,לשנותה או להוסיף עליה ,תיגבר הוראת הדין האמורה ,אך לא יהא
בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
החברה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת ,לבטל התחייבויותיה לשיפוי על פי
כתב שיפוי זה ,או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו ,או לצמצם את סוגי האירועים
עליהם הוא חל ,בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס
לאירועים שיחולו לאחר מועד השינוי – ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על
כוונתה זו ,בכתב ,לפחות  30יום לפני המועד בו תכנס ההחלטה לתוקף .למען הסר ספק,
מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור ,אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב שיפוי זה או לבטלו,
לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב שיפוי זה טרם שינוי או ביטולו
לפי העניין ,ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם
השינוי או הביטול ,אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה ,לאחר שינויו או ביטולו של
כתב השיפוי ,והכל בכפוף לאמור בכל דין .מובהר כי תיקון או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא
ייחשב להרעת תנאי עבודה מקום בו מתקיימים יחסי עובד – מעביד בין נושא המשרה
לחברה ,וזאת מבלי שיהיה בקביעה זו להוות אמירה או פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד –
מעביד כאמור.
כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק
החתום לחברה ,אך לא לפני מועד אישור כתב השיפוי באורגנים המוסמכים של החברה,
כנדרש על פי הוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת.
אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה ,אם
ניתן .כמו כן ,למען הסר ספק מובהר בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת
מזכותה של ה חברה להחליט על שיפוי כלשהו נוסף בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי
קיים ,הכל בכפוף לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לוותר
על כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל
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התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה
ביותר מהחבות וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע ,גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם
וככל שתהיה בתוקף) וגם לפי כתב שיפוי זה ובלבד שסכום השיפוי הכולל( ,למעט סכומים
המתקבלים מפוליסות הביטוח) לא יעלה על סכום השיפוי המירבי כהגדרתו לעיל.
התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
כתב שיפוי זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק החברות.
כתב זה הינו כתב השיפוי המלא והממצה בין החברה לבינך לגבי הנושאים והעניינים הנדונים
בו ,והוא מחליף ומבטל כל מצג ,זיכרון דברים ,הצעות ,סיכומי דיון ,מכתבי כוונות ו/או
התחייבות ,הסכם ,כתב התחייבות ו/או כל מסמך אחר ,ששררו או הוחלפו ,בין בכתב ובין
בעל-פה ,בנושאים ובעניינים האמורים בין החברה לבינך ,קודם לחתימתו של כתב שיפוי זה.
יובהר ,למעט אם נאמר מפורשות אחרת ,כתב שיפוי זה אינו מבטל או בא במקום כתבי שיפוי
קודמים שניתנו לך.
כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי אלא אם נחתם על ידי החברה ועל ידך וקיבל את האישורים
הנדרשים על פי דין.
כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג' ואינו ניתן להמחאה .במקרה של פטירה (חו"ח)
כתב שיפוי זה יחול עליך ועל עזבונך.
עיכוב ,שיהוי ,מתן ארכה או הימנעות מצדך או מצד החברה מלממש או מלאכוף זכות
מהזכויות על פי כתב זה ,לא יראו אותם כויתור או כמניעה מצדך או מצד החברה מלהשתמש
בעתיד בזכויות על פי כתב זה ועל פי כל דין ,ולא ימנעו ממך או מהחברה מלנקוט בכל
הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויות כאמור.
הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט המוסמך בתל אביב מסורה
הסמכות הבלעדית ,לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.
הצדדים לכתב זה מצהירים כי קראו כתב שיפוי זה וחתמו עליו מרצונם החופשי ומתוך הבנת
תוכנו.
ולראיה באה החברה על החתום:
תאריך___________ :

________________
דלתא ישראל מותגים בע"מ

אני הח"מ ,מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו.
_____________________
[שם]
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התוספת
 .1הצעה ,הנפקה ,מכירה ו/או רכישה עצמית של ניירות ערך על ידי החברה ו/או חברה מוחזקת של
החברה (ככל שישנה ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת) כהגדרת מונחים אלו בכתב השיפוי
(בתוספת זו ,ביחד ו/או לחוד" :החברה") או על ידי בעלי מניות של החברה ,לרבות אך מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף או בדרך אחרת ,הצעה פרטית ,או
הצעת ניירות ערך בדרך כלשהי או הנפקת מניות הטבה ,או ביצוע הצעת רכש או הצעת מכר
(לרבות הצעת ניירות ערך שלא יצאה אל הפועל) ,בישראל ומחוץ לישראל ,וכן פעולות אחרות
בקשר לניירות ערך.
 .2אירוע הנובע מהיותה של החברה חברה ציבורית ו/או תאגיד מדווח או הנובע מכך שמניותיה
הוצעו לציבור או נובע מכך שמניותיה או ניירות ערך אחרים שלה ,נסחרים בבורסה בישראל או
מחוצה לה.
 .3כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח ,ספק ,קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג של
עסקים עם החברה לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים עימם ו/או כל תביעה ו/או דרישה אשר
הוגשה נגד נושא המשרה על ידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלת על פי דין.
 .4כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה (לרבות עסקה חריגה) ו/או פעולה (לרבות פעולה
מהותית) או הימנעות מעסקה או פעולה כאמור ,כמשמעות מונחים אלו בסעיף  1לחוק החברות,
בין שהינה במהלך העסקים הרגיל ובין שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,לרבות קבלת
אשראי ,העמדת אשראי ,הליכי גביית חובות לרבות מימוש בטחונות ,העברה ,מכירה ,השכרה,
העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות או זכויות ,לרבות ניירות ערך ,וכן קבלת ו/או מתן
אופציה למכירה ,השכרה ,העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור (לרבות ,אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,טובין ,מקרקעין ,ניירות ערך ,או זכויות ,או מתן או קבלת זכות בכל
אחד מהם) ,משא ומתן להתקשרות בעסקה וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה ,השכרה ,העברה
או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור ,מתן או קבלת אשראי ,שעבוד נכסים והתחייבויות
ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים פיננסיים
אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות ,ניהול נדל"ן מכל סוג ולכל מטרה ,וכל
פעולה הקשורה בכך ,לרבות ניהול משא ומתן בקשר לרכישת הנדל"ן ,הקמתו ,הפעלתו ,השכרתו
או שכירתו ו/או מכירתו וכל עניין אחר הקשור בכל האמור לעיל ,במישרין או בעקיפין ,והכל בין
אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.
 .5מתן הודעה על עניין אישי ,השתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה וועדותיהן.

 .6תביעה או דרישה ,המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת
תפקידו בחברה ,לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מוועדותיו ו/או בניגוד
למסמכי ההתאגדות של החברה.
 .7פעולות בקשר לניהול שוטף של החברה ,בארץ או מחוץ לישראל.
 .8קביעת הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ,וקביעת
הדירקטוריון לגבי דירקטור כי הוא בעל כשירות מקצועית.
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 .9פעולות ,החלטות או מחדלים בקשר ליחסי עבודה ומסחר ,בארץ או מחוץ לישראל  -ובכלל זה עם
עובדים ,יועצים ,סוכנים ,קבלנים עצמאיים ,זכיינים ,לקוחות ,מפיצים ,משווקים ,ספקים ונותני
שירותים למיניהם או יחידים אחרים או גוף המועסק או המספק שירותים לחברה ולרבות משא
ומתן ,התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים ,הטבות לעובדים (לרבות הקצאת
אופציות ו/או ניירות ערך אחרים) ,תנאי עבודה והעסקה ובקשר לפיצויים אותם חייבים להם או
נזקים או חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה
ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד-מעביד לרבות ניהול משא
ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם ,קידום עובדים ,טיפול בהסדרים פנסיונים ,קופות ביטוח
וחסכון ,הענקת ניירות ערך והטבות אחרות.
 .10אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ובפגיעות בעבודה ,בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו
לנזקי רכוש.
 .11כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ,או
בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך
של החברה ,או למחזיקי ניירות ערך בכח ,לרבות בכל הנוגע להנפקה ,הקצאה ,חלוקה ,רכישה,
החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה אחרת המערבת או המושפעת
מניירות הערך של החברה .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אירוע זה יחול גם ביחס להצעת
ניירות ערך לציבור על פי תשקיף ,הצעה פרטית ,הצעת רכש חליפין או כל הצעת ניירות ערך אחרת.
 .12כל תביע ה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ,או
בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור ,לצדדים שלישיים ובכלל זה מס -הכנסה ,מס ערך
מוסף ,ביטוח לאומי ,מרכז השקעות ,רשויות מקומיות ,משרד לאיכות הסביבה וכל גורם ממשלתי
או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר.
 .13כל תביעה או דרישה בקשר עם העברת מידע הנדרש או המותר להעברה על-פי דין לחברות בעלות
עניין בחברה.
 .14פעולה או מחדל בקשר עם מידע ,מצגים ,הערכות ,חוות דעת ,דוחות כספיים ,דיווחים או הודעות
ובקשות לאישור (וכן הפעולות ביסודן) ,המוגשים לרשויות שיפוטיות ומינהליות על-ידי החברה
ו/או בקשר עם החברה ופעילותה (גם אם אינם מוגשים על-ידי החברה עצמה ,ובכלל זה הימנעות
מהגשת דיווח או הודעה כאמור על-פי כל דין) ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,חוק
החברות או חוק ניירות ערך ,לרבות תקנות שהותקנו מכוחם ,או על-פי כללים או הנחיות הנהוגים
בבורסה בישראל או מחוצה לה ,או לפי הנחיות של רשות מוסמכת ,ובכלל זה ומבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,רשות ניירות ערך ,רשות התחרות ,מס הכנסה ,רשם מאגרי המידע ,רשם
החברות ,רשם סימני המסחר ,רשם המשכונות ,רשם המקרקעין ,הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ ,הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ,המפקח על הבנקים ,רשויות
מקומיות ,רשויות מוסמכות אחרות בתחום התקשורת ,האנרגיה ,תכנון ובניה וכיוצ"ב ,בין בארץ
ובין במדינות אחרות בעולם ,או על-פי הוראות דיני המס החלים על החברה ,וכן תביעה או דרישה
ביחס לאי גילוי או לכשל לספק סוג של מידע במועד הנדרש על-פי דין.
 .15פעולה ,החלטה או מחדל בקשר לזכויות הצבעה בחברה.
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 .16כל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור להצעת ו/או להנפקת ניירות הערך של
החברה לציבור ו/או לעובדים ו/או בהנפקה פרטית ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש חליפין ו/או
בכל דרך אחרת ,בישראל או מחוץ לישראל (כולל בין השאר אך לא רק תביעות המבוססות על
תשקיף ו/או טיוטת תשקיף להשלמה ו/או הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף ו/או דוח הצעת מדף
ו/או מתאר ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח אחר שפורסם על ידי החברה
(בסעיף זה להלן" :הדוח") ,או על גילוי או אי-גילוי של פרטים בו ,או על דיווח או אי-דיווח בעניין
כלשהו לאחר ההצעה על פי הדוח ,או על קיום או אי-קיום של הוראות דיני ניירות הערך
הרלבנטים) ,ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל הנושאים שהיו טעונים מצג ו/או גילוי בדוח,
לרבות בכל טיוטה שלו ,שהתרחשו לפני תאריך הדוח ,או לאחריו בתקופה המתחילה בתאריך
הדוח ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הזמנות ו/או בגמר תקופת הקיבול (לפי העניין) ואשר לא
ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין בדוח או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה (להלן" :דיווח
חסר או מטעה") ובלבד שמיד לאחר שהגיע לידיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או
המטעה בדוח הוא פעל כנדרש על פי דין.
לעניין פסקה זו" ,דיווחים" – לרבות דוחות תקופתיים ,דוחות מיידים ,דוחות כספיים ,כהגדרתם
מונחים אלו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1968-והתקנות מכוחו ,וכן כל דוח אחר שעל החברה או על
נושא המשרה ליתן על פי כל דין.
 .17כל הליך (לרבות תביעה) או דרישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה ,רישומן ,אכיפה והגנה
עליהן ו/או ביחס להפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה של זכות קניין רוחני ו/או ביחס לעילה
שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה
או מי מטעמה.
 .18פעולה ,החלטה או מחדל הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ,תשמ"א ,1981-ו/או צווים ו/או תקנות
מכוחו; פעולה ,החלטה או מחדל הנוגעים לחוקים ו/או לתקנות ו/או לצווים ו/או לכללים ו/או
להנחיות של רשויות מוסמכות בענייני חבות מוצר ,לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל חוק
האחריות למוצרים פגומים ,התש"ם ,1980-וכן חקיקה ופיקוח בתחום בריאות הצרכנים; וכן
החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים ,התשנ"ו 1996-ו/או
צווים ו/או תקנות מכוחו.
 .19החלטה ,מחדל או פעולה ,הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות ,התשמ"א 1981-ו/או צווים ו/או תקנות
מכוחו.

 .20החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח 1998-ו/או צווים
ו/או תקנות מכוחו ו/או להנחיות של רשויות מוסמכות (לרבות נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם
מוגבלויות).
 .21כל פעולה ,החלטה או מחדל הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות,
מכל מין וסוג שהם וכן להתקשרות והשתתפות במכרזים מכל מין וסוג שהם ,ולרבות כל פעולה או
מחדל שהביאו לכשל בקבלת רישיונות (לרבות מכוח חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח )1968 -ו/או
היתרים ו/או אישורים הנדרשים לצורך פעילות החברה ועסקיה או לאי חידושם או לשלילתם ו/או
לאי עמידה של החברה בתקנים ו/או בהנחיות ו/או בדרישות ו/או בנהלים של רשות מוסמכת
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מכוח חוקים ו/או צווים ו/או תקנות הרלוונטיים לפעילותה ולעסקיה של החברה ,לרבות אך מבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישורים ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים ולתחרות כלכלית.
 .22כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו לחברה על ידיהם,
ו/או חובות ו/או התחייבויות של החברה כלפיהם.
 .23כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי בגין נזקי גוף ,לרבות מוות או נזק לעסק או לנכס
אישי .לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה ,או בהתאמה
לנושאי המשרה שלה ,לעובדיה ,סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם
החברה ו/או מתוקף תפקידם בחברה.
 .24כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למעשה או מחדל ,במלואו או בחלקו,
בידי החברה ,או על ידי נושאי המשרה ,המנהלים או העובדים של החברה ,בכל הנוגע לתשלום,
דיווח ,או תיעוד מסמכים ,של אחת מרשויות המדינה ,רשות חוץ ,רשות מוניציפלית או כל תשלום
אחר הנדרש על פי חוקי מדינת ישראל ,או כל מדינה אחרת הרלוונטית לחברה ,לרבות תשלומי מס
על הכנסה ,מס מכירה ,מס שבח ,מסי העברה ,בלו ,מס ערך מוסף ,מס בולים ,מכס ,ביטוח לאומי,
משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים ,לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין
הצמדה.
 .25כל תביעה או הליך או דרישה בקשר עם פעולה או החלטה ,בנושאים הקשורים ,במישרין או
בעקיפין ,להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים ,מיזוגים ומונופולין ,מכוח חוק התחרות
הכלכלית ,התשמ"ח 1988-והתקנות ,הצווים והכללים שהותקנו מכוחו (או חוקים מקבילים
החלים על פעילות החברה מחוץ לישראל) ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,אישורים
ו/או פטורים הנוגעים להגבלים עסקיים.

 .26משא ומתן ,כריתה וביצועם של חוזים מכל מין וסוג עם שוכרים ,משכירים ,ספקים ,מפיצים,
סוכנים ,קבלני כוח אדם ,קבלני שירותים ,קבלני בניין ,קבלני שיפוצים ,קבלני הקמה ,קבלני
תפעול זכיינים וכיוב'.
 .27כל פעולה מחדל או החלטה ,מנהלתית ,ציבורית או שיפוטית ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות,
מכתבי תביעות ,הנחיות ,טענות ,שעבודים ,עיקולים ,הליכי חקירה ,או הודעות על חוסר ציות או
הפרות מטעם רשות ממשלתית או גופים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות (לרבות
עבור הוצאות אכיפה ,חקירות ,תגובות של רשויות ממשלתיות ,ניקוי ,הסרה או תיקון ,עבור נזקים
למשאבים טבעיים ,נזקים קרקעיים ,נזקים גופניים או קנסות או תרומות ,שיפוי ,תשלומי
החלמה ,פיצוי) כתוצאה מכך ,בכל מקום שהוא ,המבוססים על או הקשורים ל:
(א) הופעה של שחרור נוזל ,פליטה ,דליפה ,הצפה ,שפיכה ,חיסול ,שחרור ,סינון או נדידה על פני
הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (להלן ביחד" :זיהום") או סיכון בזיהום או חשיפה לכל סוג של
חומר מסוכן ,רעיל ,נפיץ או רדיואקטיבי ,פסולת או חומרים אחרים אשר קיימת חובה להסדירן
בהתאם לחוקי הגנת הסביבה ,בכל מקום ,השייך ,המופעל ,השכור או המנוהל בידי החברה.
(ב) נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי התכנון והבניה ו/או איכות הסביבה ,תקנות,
רשיונות סביבתיים ,היתרים ,או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הסביבה לרבות
החלטות ו/או פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים ו/או הפרעות
סביבתיות לרבות רעש.
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 .28כל פעולה מנהלתית ,ציבורית ,שיפוטית ,מנהלית ,צווים ,פסקי דין ,תביעות ,דרישות ,מכתבי
דרישות ,הנחיות ,טענות ,חקירות ,הליכים (לרבות הליכים מנהליים ,בכפוף לדין) או הודעות של
חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית (ובכלל זה רשות החשמל) או גוף אחר הטוענים
לאי מילוי הוראת חוק ,תקנה ,צו ,פקודה ,כלל ,נוהג ,הוראה ,רישוי או פסק דין על ידי החברה או
של נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה ,בישראל או מחוצה לה.
 .29כל תביעה או דרישה ,המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה הנוגעת
לכך ,לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מיזוג ,פיצול ,שינוי בהון החברה ,הקמת חברות
בת ,פירוקן או מכירתן לצדדים שלישים.
 .30כל פעולה ,מחדל או החלטה ,של נושאי המשרה בחברה בתחומי העסקאות שהיא מבצעת לרבות
מתן אשראי לעסקים למטרות מימון של לקוח ,פעילות מול מנכי משנה ,השקעה בחברות בענפים
הקרובים לפעילות החברה ויתר פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו
מותרים להם על פי דין.
 .31אירועים הקשורים לביצוע השקעות על ידי או עבור או בשם החברה בגופים כלשהם ,לפני ,במהלך
ואחרי ביצוע ההשקעה ,במהלך ההתקשרות ,החתימה ,פיקוח ומעקב אחריהם ,לרבות עסקאות
ו/או פעולות הנעשות בשם החברה כדירקטור ,נושא משרה ,עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד
בו מבוצעת ההשקעה.

 .32כל אירוע ו/או פעולה ו/או מחדל בגינם ניתן לשפות לפי חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות
ערך (תיקוני חקיקה) ,התשע"א.2011-
 .33כל תביעה או דרישה ,המתייחסות להחלטה או פעילות של החברה או של נושא המשרה במסגרת
תפקידו בחברה ,לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג החלטה או פעילות
מסוג זה ,לרבות החלטות שהתקבלו בדירקטוריון החברה או באחת מועדותיו.
 .34כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות ,אמירה ,לרבות הבעת עמדה או דעה או הצבעה,
לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון ,בועדותיו ,באסיפות כלליות של תאגידים ו/או באורגנים
אחרים של תאגידים שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במסגרת תפקידו בחברה.
 .35כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש ,בדבר כדאיותה
של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף  329לחוק החברות ,או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור
וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין.
 .36כל הפעולות ,המחדלים וההחלטות ,הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות ,מחדלים
והחלטות שהביאו לאי עריכת סידורי ביטוח או ניהול סיכונים נאותים ,וכן כל עניין בקשר למו"מ,
לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או עם לקוחות
אחרים והפעלת פוליסות ביטוח.
 .37כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים ,בעלים ,משכירים ,שוכרים או מחזיקים אחרים של
נכסים או מוצרים המוחזקים ו/או המשווקים על ידי החברה ,או יחידים העוסקים עם המוצרים
האמורים ,עבור נזקים או הפסדים או פגמים (לרבות ביחס לאיכות המוצר) הקשורים לשימוש
בנכסים או במוצרים האמורים.
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 .38כל פעולה הקשורה לחלוקה ,כהגדרתה בחוק החברות ,ולחלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של
החברה ,על פי כל דין ,לרכישת מניות ו/או ניירות ערך המירים של החברה על ידי החברה ובלבד
שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.
 .39כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולת מכירה ,קניה או החזקת ניירות ערך סחירים עבור או
בשם החברה ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים ו/או
פיקדונות.
 .40כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת
בניירות ערך כלשהם ,המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה ,לצורך התקשרות
בעסקה ,ביצועה ,פיתוחה ,המעקב והפיקוח עליה וכן תביעות הקשורות לפעולות רכישה ו/או
מכירה (על ידי החברה) ,במישרין ו/או בעקיפין ,של נכסים (לרבות מניות) וזכויות ,בישראל ומחוץ
לישראל או השקעה בני"ע של תאגידים שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים ,לרבות רכישה
ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שלא
במהלך העסקים הרגיל של החברה ,ולרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ההחלטות,
ההסכמים ,ההודעות ,מסמכי הגילוי ,ניהול המשא ומתן והדיווחים הקשורים בכך ,וכל עניין אחר
הקשור וכרוך בכל האמור לעיל ,במישרין או בעקיפין ,והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות
כאמור ובין אם לא יושלמו ,מכל סיבה שהיא.
 .41כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה ,ובכללם בעלי מניות בחברה ,לרבות
מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה ,בגין הפרה של דיני
החברות ,דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת תביעה.
 .42תיקונים ,שינויים וגיבוש הסדרים בין החברה לבין בעלי המניות ,מחזיקי אגרות חוב (ככל
שקיימים) ,כתבי אופציה ,בנקים ו/או נושים של החברה.
 .43כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה או לחלק
כלשהו מנכסיה ו/או בקשת פירוק כנגד החברה ו/או הליך כלשהו לצורך פשרה או הסדר עם נושים
של החברה.
 .44פעולות ,מחדלים והחלטות ,הקשורות ,בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ברכישת או
מכירת חברות ,גופים משפטיים או נכסים ,ותוצאות משפטיות ואחרות העשויות לנבוע מהם.
 .45כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים ,ניהול חשבונות ,הלוואות ומסגרות אשראי,
עסקאות במכשירים פיננסיים ,ערבויות בטחונות ,נאמנויות ,הסכמי ניהול ויעוץ פיננסי וכד'.
 .46כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק
החברות ,התשנ"ט ,1999 -ו/או חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968 -לרבות תקנות שהותקנו מכוחם,
או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל ,או על פי כללים או הנחיות
הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.
 .47כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או גיבוש ו/או לאישור דוחות
תקופתיים ו/או דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או תכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות
ו/או תכניות עבודה (לרבות בקשר לתמחור ,לשיווק ,להפצה ,להנחיות לעובדים ,ללקוחות,
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לסוכנים ,משווקים ולספקים ולשיתופי פעולה כלשהם) ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים -ארגוניות
ו/או הליכי בקרות פנימיות.
 .48כל תביעה או דרישה המתייחסת לבקרה פנימית בחברה ולנהלים בדבר הדיווח והגילוי בדוחות
התקופתיים והמידיים של החברה ,לרבות בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון
וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי ,בהצהרות האישיות
של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים ו/או רואה החשבון
המבקר של החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי והבקרה המצורפות
לדוחות התקופתיים ובכן בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם.
 .49כל תובענה ייצוגית או תובענה נגזרת בקשר עם החברה ופעילותה.

 .50כל תביעה או דרישה בקשר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש החברה,
זכויותיה ,התחייבויותיה או רווחיותה.
כל הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולות מסוימות ,תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או
הימנעות מביצועה של אותה פעולה ,והכל אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת אינו סובל פירוש כזה.
כל הוראה בתוספת זו תחול על כל פעולה ,בארץ או מחוץ לישראל.

נספח ג' לפרק 8
מדיניות תגמול
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מדיניות תגמול לנושאי משרה

דלתא ישראל מותגים בע"מ
("החברה")

 21בפברואר 2021

 .1רקע כללי
 .1.1מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה ,אשר במסגרתה תוכל החברה ,במידת הצורך ,לתמרץ ולתגמל את
נושאי המשרה.
 .1.2עצם אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינו מקנה כל זכות לנושאי המשרה בה .מדיניות התגמול אינה
מקנה לנושאי המשרה זכות לקבלת תגמול כלשהו ,אלא רק קובעת את המסגרת לתגמול נושאי המשרה
בחברה ,בכלל זה ,היקף התגמול ,מרכיביו ואופן קביעתו .רכיבי התגמול להם יהיה זכאי בפועל נושא
המשרה ,יהיו אלו שיאושרו לגביו באופן פרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות
כל דין.
 .1.3המדיניות תחול על כלל נושאי המשרה בחברה ,כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :החוק").
 .1.4האורגנים המוסמכים לאישור מדיניות ותנאי התגמול
.1.4.1

ועדת התגמול – במסגרת תפקידיה ואחריותה ,ועדת התגמול ,בין היתר ,ממליצה לדירקטוריון
על מדיניות התגמול לנושאי משרה ,על הארכת תוקפה של מדיניות תגמול ועל עדכונה (ככל שזה
נדרש) ,בוחנת את יישומה באופן שוטף ומחליטה האם לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה
והעסקה של נושאי משרה ,בעל שליטה או קרוביו.

.1.4.2

הדירקטוריון – במסגרת תפקידיו ואחריותו ,הדירקטוריון ,בין היתר ,מאשר את מדיניות
התגמול ומפקח עליה ,בוחן אותה מעת לעת ואחראי לעדכנה במידת הצורך וכן אחראי על פירוש
הוראות מדיניות התגמול במקרה של ספק.

.1.4.3

האסיפה הכללית – מאשרת את מדיניות התגמול ,ככל שאישורה נדרש על פי חוק ובסייגים
הקבועים בחוק .מובהר כי האסיפה הכללית סוברנית לקבל כל החלטה בנושאי תגמול ,אף אם זו
סותרת את מדיניות התגמול.

 .1.5קביעת מדיניות התגמול של החברה ופרסומה נועדו להגביר את מידת השקיפות של פעילות החברה בכל
הקשור לתגמול נושאי המשרה שלה ולשפר את יכולתם של כלל בעלי המניות להביע את דעתם ולהשפיע
על מדיניות התגמול של החברה.
 .1.6אין במדיניות זו כדי למצות את כל הוראות הדין ביחס לתגמול נושא משרה ו/או ביחס למחויבותו של
נושא המשרה כלפי החברה ,והיא אינה גורעת מהוראות כל דין.
 .1.7מדיניות התגמול חלה על תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה שימונו ממועד אישור מדיניות זו על ידי
האורגנים המוסמכים של החברה .יובהר כי אין במדיניות זו כדי לפגוע בהתקשרויות קיימות ,לרבות
בהתקשרויות עם עובדים או נושאי משרה של דלתא גליל תעשיות בע"מ ("דלתא גליל") שהועברו להיות
מועסקים בחברה במסגרת הסכם הפיצול (כהגדרתו בסעיף  6.1.2לפרק  6בתשקיף החברה) .החברה תמשיך
לקיים את כל ההסדרים הקיימים אשר הינם בתוקף במועד אישור מדיניות זו ,כל עוד הסכמים אלו יישארו
בתוקף .האמור במדיניות תגמול זאת יחול לגבי נושאי משרה בחברה ,בין אם הם מועסקים על-ידי החברה
ובין אם הם נותנים שירותים לחברה כנגד חשבונית.
 .1.8מדיניות התגמול תעמוד בתוקף למשך תקופה של  5שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית בהתאם
להוראות חוק החברות.
 .1.9הוראות מדיניות זו לא תחולנה על תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה המועסקים על ידי חברות
מוחזקות של החברה ,ככל שישנן.
 .1.10על אף שמדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר ,היא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
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 .2מטרות מדיניות התגמול
 .2.1החברה מייחסת חשיבות גבוהה לאיכות הגורם האנושי של הדרג הניהולי ושל נושאי המשרה בחברה.
לפיכך ,השקיעה החברה מחשבה רבה בבניית מדיניות תגמול נכונה וראויה לנושאי המשרה בחברה ,תוך
התחשבות ,בין השאר ,ביעדי החברה ובמדיניות ניהול הסיכונים שלה ,וזאת כדי ליצור תמריצים ראויים
לנושאי המשרה בחברה ,הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
 .2.2בקביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה ,מייחסת מדיניות התגמול משקל לתרומתו
של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא
המשרה.
 .2.3בבסיס קביעת מדיניות התגמול עומדות מספר מטרות עיקריות:
.2.3.1

קביעת תגמול אשר יש בו כדי לקדם את מטרות החברה ,את תכנית העבודה שלה ואת מדיניותה
בראייה ארוכת טווח ,בהתחשב ,בין היתר ,בגודל החברה ,ברווחיותה ובאופי פעילותה.

.2.3.2

הגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ועם פעילותה ,תוך חיזוק הלימת
האינטרסים של נושאי המשרה עם האינטרסים של בעלי המניות בחברה.

.2.3.3

העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה של נושאי המשרה ,לשם קידום עסקיה של החברה לטווח
ארוך ,תוך ניהול סיכונים מבוקר ומושכל.

.2.3.4

שימור נושאי משרה איכותיים בחברה לטווח ארוך ,והבטחת היכולת לגייס בעתיד נושאי משרה
בעלי האיכויות הנדרשות להוביל את החברה.

.2.3.5

הגדרת מסגרת כללית אחידה לקביעת תכנית תגמול אישית לכל נושא משרה ,תוך יצירת איזון
ראוי בין רכיבי תגמול שונים – רכיבים קבועים מול רכיבים משתנים ,קצרי טווח מול ארוכי טווח
ותגמול במזומן ותנאים נלווים למול תגמול הוני.

 .2.4היחס בין תגמול נושאי המשרה לבין תגמול יתר עובדי החברה
בעת אישור מדיניות תגמול זו ,ניתנה הדעת גם ליחס שבין העלות הכוללת הממוצעת של תנאי הכהונה
וההעסקה של נושאי המשרה המכהנים לעלות השכר של שאר עובדי החברה (לרבות עובדי קבלן המועסקים
אצל החברה ,כהגדרת מונח זה בדין); ובפרט ,ליחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור
ולהשפעת פערים אלו על יחסי העבודה בחברה .יובהר כי מכיוון ומדיניות תגמול זו אומצה עוד טרם
השלמת ההעברה של הפעילות המועברת בהתאם להסכם הפיצול (כהגדרת מונחים אלה בסעיף  6.1.2בפרק
 6בתשקיף החברה) ,היחס האמור נבחן בהתחשב בתגמול העובדים העוברים (כהגדרתם בסעיף  6.1.2בפרק
 6בתשקיף החברה) (להלן" :העובדים העוברים").
נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו ,היחס בין העלות הכוללת של תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי
המשרה לבין עלות השכר (כהגדרתה בחוק החברות) של שאר עובדי החברה עומד על  1ל ,10-היחס שבין
העלות הכוללת הממוצעת של תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה המכהנים לעלות השכר הממוצע
בחברה הוא  1ל ,7-והיחס שבין העלות הכוללת הממוצעת של תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה
המכהנים לעלות השכר החציוני בחברה הוא  1ל.7-
החברה סבורה כי מדובר ביחסים סבירים בהתחשב בגודלה ,אופי הפעילות שלה ,המומחיות והמיומנות
הנדרשת מנושאי המשרה בחברה ואופי עסקיה ,לרבות העובדה כי מדובר בחברה קמעונאית ,המחזיקה כ-
 200חנויות ומעסיקה למעלה מ 900 -עובדים ,כאשר חלק ניכר מהעובדים הינם מוכרנים בעלי ותק לא רב
בחברה.
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 .3גמול דירקטורים
 .3.1תנאי כהונתם של כל הדירקטורים בחברה (קרי :לרבות דירקטורים חיצוניים ואחרים) יקבעו על-פי תקנות
החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות הגמול") ,ויכללו
גמול שנתי ,גמול בעד השתתפות בישיבות הדירקטוריון ו/או בוועדותיו ,וכל הטבה אחרת (לרבות החזר
הוצאות) שניתן לתת לדירקטורים חיצוניים על פי הדין .דירקטורים בחברה עשויים להיות זכאים לתגמול
הוני ,בכפוף להוראות הדין.
 .3.2הגמול השנתי וגמול ההשתתפות לא יעלו על הסכומים המרביים הקבועים בתקנות הגמול ,בהתאם לדרגת
החברה .ביחס לדירקטור (חיצוני או אחר) מומחה העומד בתנאים הקבועים בתקנות הגמול ,הסכומים
המירביים עשויים (אך לא חייבים) להיות גבוהים יותר ,הכול כקבוע בתקנות הגמול.
 .3.3עבור השתתפות בישיבות של הדירקטוריון ו/או ועדות הדירקטוריון באמצעות אמצעי תקשורת (שיחת
ועידה ,ועידת וידאו וכד') ועבור השתתפות בהחלטות של הדירקטוריון ללא התכנסות בפועל ,ישולם
לדירקטורים סכום חלקי ,בהתאם לקבוע בתקנות הגמול.
 .3.4על אף האמור בסעיף  3.1לעיל ,דירקטור המועסק על ידי החברה במשרה מלאה ,בנוסף על היותו דירקטור
– לא יהיה זכאי לגמול דירקטורים ,ותנאי העסקתו יהיו על פי הסכם ההעסקה בינו לבין החברה (אשר
יאושר על פי הדין).
 .3.5החברה תהא רשאית לקבוע – בכפוף לקבלת האישורים על פי דין – כי יו"ר הדירקטוריון יהיה זכאי
לתשלום נוסף מעבר או חלף התגמול המשולם לו כדירקטור ,כאשר התשלום הנוסף לא יעלה על 150,000
ש"ח לשנה .ניתן להצמיד את הסכום האמור לעליה במדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס יהיה המדד
שפורסם ביום  15בפברואר .2020
 .3.6כלל חברי הדירקטוריון יהיו זכאים ליהנות מהסדרי ביטוח אחריות נושאי משרה ,שיפוי ופטור ,כקבוע
בתקנון החברה ,כמקובל בחברה ובהתאם למפורט במדיניות זו.
 .4רכיבי התגמול
כללי
 .4.1התגמול הכולל של נושאי המשרה בנוי מרכיב קבוע ורכיב משתנה ,כך שכל רכיב מתגמל את נושא המשרה
עבור היבט שונה של תרומתו לחברה.
 .4.2תנאי התגמול המוצעים לנושא משרה בחברה יקבעו תוך התייחסות ,בין היתר ,לפרמטרים הבאים ,לתנאי
התגמול הקיימים של נושאי המשרה האחרים בחברה והם עשויים (אך לא חייבים) גם להיבחן לפי שיקול
דעת האורגנים של החברה ,בהשוואה לתנאי התגמול המקובלים בשוק ובענף לנושאי משרה בעלי תפקידים
דומים:
.4.2.1

יכולותיו וכישוריו של נושא המשרה ,דוגמת :ניסיונו המקצועי ,הידע שהוא מביא לתפקידו,
תחומי מומחיות ספציפיים ,השכלתו ועוד;

.4.2.2

היכרותו עם החברה והשוק בו פועלת החברה;

.4.2.3

תפקידו ,תחומי האחריות ,היקף משרתו ותנאי העסקתו על פי הסכמי שכר קודמים שנחתמו
עימו;

.4.2.4

מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה;

.4.2.5

התרומה של נושא המשרה לביצועי החברה ,לקידום מטרות החברה ,השגת יעדיה האסטרטגיים,
וכן מימוש תכניות העבודה שלה ,רווחיה ,חוסנה ויציבותה בראייה ארוכת טווח;
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.4.2.6

הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו ,הידע שלו ו/או מומחיותו הייחודית;

.4.2.7

היחס בין עלות תנאי הכהונה וההעסקה לעלות השכר של כל שאר עובדי החברה ועובדי הקבלן
בחברה ,ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של עובדים כאמור ,והשפעת הפערים ביניהם על
יחסי העבודה בחברה;

 .4.3על מנת להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות ,יוצגו לאורגנים המוסמכים של
החברה ,בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה בחברה ,כלל מרכיבי חבילת התגמול
של אותו נושא משרה.
 .4.4שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של המנכ"ל ,יאושר בידי ועדת התגמול בלבד ,בכפוף להוראות
החוק ובכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו לאחר השינוי תואמים את מדיניות התגמול .מובהר כי פרט
להצמדת השכר הקבוע של המנכ"ל למדד המחירים לצרכן ,שינוי ריאלי בחבילת התגמול הכוללת של
המנכ"ל ,בשיעור מצטבר של עד  10%ביחס לתנאי העסקתו במועד אישור המדיניות או במועד אישור תנאי
העסקתו על ידי האורגנים המוסמכים ,לפי המאוחר בינהם ,ייחשב כשינוי לא מהותי בתנאי הכהונה
וההעסקה של המנכ"ל.
 .4.5שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה כפוף מנכ"ל (שאינו בעל שליטה או קרובו) ,יאושר
בידי מנכ"ל החברה בלבד ,בכפוף לכך שתנאי כהונתו והעסקתו לאחר השינוי תואמים את מדיניות התגמול.
מובהר כי פרט להצמדת השכר הקבוע של נושא המשרה למדד המחירים לצרכן ,שינוי ריאלי בחבילת
התגמול הכוללת של נושא משרה כפוף מנכ"ל (שאינו בעל שליטה או קרובו) ,בשיעור מצטבר של עד 15%
ביחס לתנאי העסקתו במועד אישור המדיניות או במועד אישור תנאי העסקתו על ידי ועדת התגמול
והדירקטוריון ,לפי המאוחר בינהם ,ייחשב כשינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה.
רכיב קבוע
 .4.6רכיב שכר
.4.6.1

שכר נושא משרה הוא רכיב קבוע ,אשר ייקבע במהלך המשא ומתן לקליטתו של נושא המשרה
לתפקיד בחברה (או בכל עת בה יידרש עדכון ברכיב זה) במטרה לתגמל את נושא המשרה עבור
הזמן שהוא משקיע בביצוע תפקידו השוטף.

.4.6.2

שכר נושא המשרה (ברוטו) לחודש (ללא תנאים סוציאליים או נלווים) ,לא יעלה על הסכומים
המפורטים להלן:
דרג

שכר מקסימלי

מנכ"ל

 110,000ש"ח

נושא משרה אחר

 60,000ש"ח

.4.6.3

השכר החודשי יכול ויהיה צמוד לעליה מדד המחירים לצרכן ,כאשר מדד הבסיס יהיה המדד
שפורסם ביום  15בפברואר .2020

.4.6.4

חריגה של עד  10%מעל לסכומים האמורים בטבלה לעיל ,לא תיחשב כחריגה או כסטייה
ממדיניות התגמול.

.4.6.5

במקרה של היקף משרה הנמוך מ 100% -השכר המקסימלי לעיל יחושב באופן יחסי.

.4.6.6

תנאים נלווים – תנאים נלווים כמקובל בחברה .תנאים אלו יכללו תנאים המוגדרים בדין ,כגון:
הפרשות לפיצויים והסדר פנסיוני ,ביטוח אובדן כושר עבודה ,ימי חופשה ,ימי מחלה ,דמי
הבראה ,הוצאות נסיעה וכד'; תנאים הנובעים מהמקובל בשוק העבודה ,כגון :הפרשות לקרן
5

השתלמות (לרבות ללא תקרות ,כאשר סכומים מעבר לתקרה יועברו לקרן השתלמות או לשכר
ברוטו) ,רכב ואחזקת רכב ,גילום שווי רכב וכד'; ותנאים נלווים המקובלים בחברה לנושאי משרה
(לרבות גילום הוצאות בגינן) ,כגון :הוצאות נסיעה מעבר למחויב בדין (לרבות טיסות לחו"ל
מתוקף התפקיד והחזר הוצאות אירוח ושהייה) ,טלפון נייד וחבילת תקשורת ,קו טלפון ביתי,
מחשב נייד וחיבור לרשת האינטרנט ,אש"ל ,עיתונות וספרות מקצועית ,חברות בארגונים
מקצועיים ,השתלמויות מקצועיות ,החזר הוצאות (לרבות ללא תקרה) בגין אירוח וכיבוד ,מתנות
לחג ,נופש ,ארוחות ,ימי גיבוש ,הנחות בחנויות החברה וכל הטבה אחרת כמקובל לעובדי החברה.
התנאים הנלווים הנם כמקובל בחברה במועד אישור מדיניות התגמול ,ויכול שיבחנו מעת לעת
על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ויעודכנו מעת לעת על-ידם .התנאים הנלווים עבור נושאי
משרה בחברה המועסקים כעצמאיים ולא כשכירים יגולמו בדמי הניהול וזאת למעט החזר
הוצאות רכב והחזרי הוצאות שהוצאו במסגרת התפקיד כמקובל בחברה.
 .4.7רכיב משתנה
.4.7.1

הרכיב המשתנה יכול שיהא מורכב ממענק משתנה מבוסס יעדים (ראו סעיף  4.10להלן) ,ממענק
משתנה בשיקול דעת (ראו סעיף  4.11להלן) ,ממענק מיוחד (ראו סעיף  4.13להלן) או מתגמול הוני
(ראו סעיף  4.14להלן) ,או משילוב של כל הרכיבים או חלקם.

.4.7.2

הרכיב המשתנה נועד לתגמל את העובד עבור הישגיו ועבור תרומתו להשגת יעדי החברה במהלך
תקופה מסוימת והוא מסייע ביצירת מוטיבציה ובשימור בעלי תפקיד נבחרים בחברה.

.4.7.3

ככל שמדובר בתגמול הוני ,יש בו גם כדי לחזק את האינטרסים המשותפים של נושא המשרה עם
בעלי המניות ,באופן הכורך את עליית ערך המניות של החברה לאורך זמן ,עם התגמול הניתן
לנושאי המשרה בחברה.

 .4.8עקרונות מנחים
.4.8.1

.4.8.2

העקרונות הבאים ילקחו בחשבון ,ככל הניתן ,בעת קביעת הרכיב המשתנה:
.4.8.1.1

הרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת
רווחיה ,בראיה ארוכת טווח ,על פי קריטריונים הניתנים למדידה.

.4.8.1.2

הרכיב המשתנה יקבע בהלימה לביצועי החברה וביצועיו האישיים של נושא המשרה
אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.

.4.8.1.3

יעדי החברה יבטאו את הצלחת החברה בכללותה למימוש תוכניותיה ,את תרומתם
של נושאי המשרה להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי משרה על עמידה
ביעדים אלו.

.4.8.1.4

במדיניות התגמול של החברה ניתן משקל משמעותי לעמידה ביעדים הנגזרים
מתוכנית העבודה השנתית והרב שנתית של החברה ו/או מהתוכנית האסטרטגית של
החברה.

.4.8.1.5

ככל שמדובר במענק משתנה מבוסס יעדים ,במניין היעדים ייכללו יעדים מדידים
המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה בטווח הקצר והארוך כפי שנגזרים
מתוכניות העבודה השנתית והרב שנתית על מנת ליצור זהות אינטרסים בין החברה
לבין נושא המשרה בקידום מטרות החברה והאסטרטגיה שלה כאמור.

נושא משרה שפוטר בשל נסיבות השוללות את זכאותו לפיצויי פיטורים על פי דין ,קודם ששולם
לו מענק כלשהו ,לא יהיה זכאי לאותו מענק.
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.4.8.3

נושא משרה שעבד יותר מ 9-חודשים בשנה קלנדרית מסוימת ,אך פחות משנה קלנדרית מלאה
יהיה זכאי בהתאם לתכנית המענקים הרלוונטית לאותה השנה למענק שנתי יחסי ,בהתאם לחלק
מהשנה הקלנדרית בה עבד בפועל .ככלל ,נושא משרה שעבד פחות מ 9-חודשים ,לא יהיה זכאי
למענק בגין אותה שנה קלנדרית .על אף האמור ,ככל שמדובר בנושא משרה חדש שעבד פחות מ-
 9חודשים בשנתו הקלנדרית הראשונה ,אשר המשיך לעבוד בחברה במשך כל השנה הקלנדרית
שלאחר מכן – יהיה הדירקטוריון רשאי ,בהמלצת ועדת התגמול ,לאשר שהמענק השנתי המגיע
לו בגין השנה הקלנדרית השנייה ,ככל שיגיע ,יוגדל באופן יחסי בהתחשב במספר חודשי העבודה
בשנתו הראשונה .במקרה כזה ,תיוחס ההגדלה ,לצרכי בחינת תקרת המענקים ,לשנתו הראשונה.

 .4.9היחס בין הרכיב המשתנה לרכיב הקבוע
שווי הרכיב המשתנה של נושא המשרה במועד ההענקה לא יעלה על  70%מכלל תנאי הכהונה וההעסקה
של אותו נושא משרה ("תקרת הרכיב המשתנה").
 .4.10מענק משתנה מבוסס יעדים
 .4.10.1נושא משרה עשוי להיות זכאי למענק משתנה המבוסס על יעדים מדידים (להלן" :מענק משתנה
מבוסס יעדים") ,בהתאם לאמור במדיניות תגמול זו.
 .4.10.2האורגנים המוסמכים בחברה יקבעו מראש ,במסגרת תכנית מענקים ,את הקריטריונים לקביעת
גובה המענק ,משקלו היחסי של כל קריטריון כאמור ואת היעדים המדידים בקשר עם כל
קריטריון לכל נושא משרה ("תכנית המענקים") .יובהר ,כי למעט למנכ"ל (אשר המענק המשתנה
יהיה כמפורט בסעיף  4.10.2.3להלן) ,והיות שמענק לנושאי משרה יכול להיות מענק בשיקול דעת
מלא (כאמור בסעיף  4.11להלן) ,הרי שמדיניות תגמול זו אינה כוללת את מספר היעדים המדידים
ומשקולות ליעדים אלו ביחס לנושאי משרה ,וככל שייקבעו יעדים מדידים כאמור הרי הם ייקבעו
על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ,על בסיס העקרונות האמורים בסעיפים  4.10.2.1ו -
 4.10.2.2להלן.
הקריטריונים יהיו ,אחד או יותר מאלה או קריטיונים דומים להם במהותם ,כאשר הם יחושבו
על בסיס תוצאות הפעילות של החברה 1או התוצאות של היחידה העסקית הרלוונטית לאותו
נושא משרה – הכל כמפורט להלן:

1

.4.10.2.1

יעד/ים פיננסי/ים לחברה – קריטריון זה יכלול ,אם יהיה רלוונטי לנושא המשרה,
לפחות שני מדדים פיננסיים כמותיים (דוגמת :הכנסות ,רווח גולמי ,EBITDA ,רווח
תפעולי ( ,)EBITרווח נקי וכד') שיחושב/ו על בסיס תוצאות הפעילות של החברה.
משקלו של רכיב זה לא יפחת מ.30%-

.4.10.2.2

יעד/ים אישי/ים – קריטריון זה יכלול ,אם יהיה רלוונטי לנושא המשרה ,יעד/ים
מדיד/ים של החברה ,המושפע/ים מפעילותו של נושא המשרה .היעדים האמורים
יתחלקו ליעדים מסחריים וליעדים תפעוליים .יעדים מסחריים לדוגמא – גידול
מכירות ו/או רווחיות בקטגוריה מסוימת ,אחוז מכירות קטגוריה מסך התמהיל ,ימי
מלאי וכדומה .יעדים תפעוליים לדוגמא – אחוזי תחלופת עובדים בחברה ,ניהול תקן
כוח האדם ,שינוי מבנה ארגוני וכדומה .משקלו של מרכיב זה לא יפחת מ.5%-

.4.10.2.3

הערכת מנהל – מרכיב זה ,אם יהיה רלוונטי לנושא המשרה ,יהיה נתון לקביעת
מנכ"ל החברה ,על פי הערכתו את פעילות נושא המשרה ותרומתו של נושא המשרה

תוצאות החברה יהיו על פי הדו"חות הכספיים המבוקרים של החברה .בחישוב הזכאות למענק השנתי לא יובאו בחשבון אירועים בעלי
אופי חד פעמי ושערוכים  ,כגון :הוצאות ארגון מחדש ,הוצאות עסקה בגין רכישת פעילות ורווח הזדמנותי; וינוטרלו זכויות מיעוט (ככל
שיהיו כאלה).
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לחברה; ובלבד שסכומו של רכיב זה לא יעלה על סך השווה לשלוש משכורות
חודשיות.
.4.10.2.4

מענק משתנה למנכ"ל יהיה מורכב ממענק משתנה מבוסס יעדים ,כאשר חלק לא
מהותי מהמענק (קרי ,סך השווה לעד שלוש ( )3משכורות ,יכול להיות מענק על פי
שיקול דעת (כאמור בסעיף  4.11להלן) .חלק המענק שהינו מבוסס יעדים ,יכלול
יעדים פיננסיים לחברה ויעדים אישיים (כמפורט בסעיפים  4.10.2.2ו 4.10.2.3 -
לעיל) .כאשר חלק היעדים הפיננסים יכלול לפחות שני יעדים ,אשר משקל כל אחד
מהם לא יפחת מ ,15% -וחלק היעדים האישיים יכלול לפחות יעד אחד אשר משקלו
לא יפחות מ .5% -

 .4.10.3אופן חישוב הזכאות למענק:
.4.10.3.1

עמידה בכל היעדים שהוצבו לנושא המשרה (קרי ,עמידה ב 100%-מהיעדים) במסגרת
תכנית המענקים ,תזכה אותו במלוא המענק המשתנה ,כפי שייקבע בתכנית
המענקים הרלוונטית לאותה השנה.

.4.10.3.2

זכאותו של נושא המשרה לאותו חלק מהמענק המשתנה המיוחס לכל קריטריון,
תיקבע על ידי האורגנים המוסמכים על פי דין ,על פי מידת העמידה ביעדים שנקבעו
לו .עמידה בחלק מהיעדים שנקבעו לנושא המשרה כאמור ,תזכה אותו רק בחלק
יחסי מאותו חלק מהמענק השנתי המיוחס לאותו קריטריון – הכל על פי התנאים
שייקבעו בתכנית המענקים הרלוונטית לאותה השנה .עמידה ביעדים בשיעור גבוה
יותר מהיעדים שייקבעו לאותו נושא משרה ,יכול שתזכה אותו בהגדלת המענק
המגיע לו ,עד לשיעור מקסימלי שייקבע מראש בתוכנית המענקים ,אך בכל מקרה,
לא יותר מהקבוע בסעיף  4.12להלן.

.4.10.3.3

בתכנית המענקים ניתן יהיה לקבוע שיעור מזערי ליעד מדיד כלשהו ,אשר תוצאות
בפועל הנמוכות מאותו יעד ,לא תזכינה את נושא המשרה במענק כלשהו ביחס לאותו
יעד.

 .4.10.4תכנית המענקים תוכל לכלול הוראות נוספות ,לפיהן יעוכב בכל שנה חלק מהמענק המשתנה
המבוסס יעדים שנתי המגיע לנושא המשרה (עד  30%מהמענק המשתנה בכל שנה) (להלן:
"המענק הרב-שנתי") ,והזכאות למענק הרב-שנתי תותנה בהשגת יעד/ים מדיד/ים ארוך/כי-
טווח בתקופה של מספר שנים קלנדריות (להלן" :תקופת המדידה הרב-שנתית") על פי הכללים
שייקבעו בתכנית המענקים לחישוב הזכאות לאותו מענק רב-שנתי ,בתום תקופת המדידה הרב-
שנתית ,על פי העקרונות שלהלן:
.4.10.4.1

כאמור ,המענק הרב-שנתי יהא מבוסס על אותו/ם חלק/ים מהמענק/ים המשתנה/ים
שעוכב/ו במהלך תקופת המדידה הרב-שנתית .עם זאת ,על מנת לתמרץ את נושא
המשרה להשיג את אותו/ם יעד/ים שנתי/יים ארוך/כי-טווח ,תכלול תכנית המענקים
גם אפשרות להגדלה של אותו מענק רב-שנתי ,בהתאם לעמידה ביעד/ים ארוך/כי-
הטווח ,עד לתקרה מקסימלית של פי  2.1מהסכומים שעוכבו; ובלבד שסכום המענק
המיוחס לאותה שנה (המענק המשתנה והחלק היחסי של המענק הרב-שנתי) לא יעלה
על התקרה הרלוונטית לאותו נושא משרה כאמור בסעיף  4.12להלן.

.4.10.4.2

בנוסף ,ניתן יהיה לקבוע גם רף תחתון ליעד הרב-שנתי שמתחת אליו ,יופחתו
הסכומים המעוכבים שיגיעו לנושא המשרה בתום אותה תקופת מדידה רב-שנתית
ולא ישולמו לנושא המשרה.
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.4.10.4.3

על מנת להבטיח את שימור נושאי המשרה לטווח ארוך ,נושאי משרה שלא יועסקו
בחברה במשך מלוא תקופת המדידה הרב-שנתית ,לא יהיו זכאים למלוא המענק
הרב-שנתי.

.4.10.4.4

המענק הרב-שנתי ייוחס ,בחלקים שווים ,לכל אחת מהשנים בתקופת המדידה הרב-
שנתית .תקרת המענק הקבועה בסעיף  4.12להלן תיבחן ,ביחס לכל שנה בתקופת
המדידה הרב-שנתית ,על פי סכום המענק השנתי בתוספת הסכום היחסי מהמענק
הרב-שנתי אשר ייוחס לאותה שנה.

 .4.10.5תנאי סף לתשלום מענק משתנה מבוסס יעדים:
המענקים המשתנים מבוססי היעדים לא יחולקו לאף אחד מנושאי המשרה (או לנושא משרה
מסוים) אם תנאי סף ,כספיים או אחרים ,שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,אינם מתקיימים.
 .4.11מענק משתנה בשיקול דעת
 .4.11.1כפוף לתקרת המענקים המשתנים כאמור בסעיף  4.12להלן ,נושאי המשרה כפופי המנכ"ל עשויים
להיות זכאים למענק משתנה בשיקול דעת ,אשר יתבסס על קריטריונים איכותיים .ביחס למנכ"ל
החברה ,ככל שאינו בעל השליטה ,מענק משתנה בשיקול דעת יוגבל לעד שלוש ( )3משכורות
חודשיות.
 .4.11.2למען הסר ספק מובהר שהמענק המשתנה בשיקול דעת האמור יכול להינתן למי מנושאי משרה,
ללא קשר לזכאותו למענק משתנה מבוסס יעדים ו/או לתגמול הוני ,והוראות סעיף  4.10לא
תחולנה על המענק המשתנה שבשיקול דעת.
 .4.12תקרת המענקים המשתנים (שיוענקו על פי סעיפים  4.10ו  4.11 -לעיל)
תקרת המענקים המשתנים שיוענקו על פי סעיפים  4.10ו  4.11 -לעיל ,לא תעלה על  9משכורות חודשיות.
 .4.13מענק מיוחד
 .4.13.1האורגנים המוסמכים רשאים ,בכפוף לדין ,להחליט כי החברה תשלם לנושא משרה בחברה,
מענק מיוחד שלא יעלה על שלוש ( )3משכורות חודשיות (ברוטו) ,בגין מאמצים מיוחדים מצידו
ו/או בגין הישגים מיוחדים ויוצאי דופן לחברה שהוא היה דומיננטי בהשגתם ו/או מענק חתימה
( )Signing Bonusו/או מענק עקב הגדלת אחריות משמעותית ( )Promotion Bonusו/או מענק
הישארות ( )Stay Bonusבמקרה של שינויים ארגוניים בחברה (כגון ,מכירה של תחום פעילות או
חלק ממנו) ו/או בקרות אירוע עסקי מהותי ויוצא דופן אשר יש בו כדי לקדם את טובת החברה
ואת תכניתה האסטרטגית ו/או כאשר טובת החברה מחייבת את הישארותו של נושא המשרה
לתקופה מינימלית נוספת (לעיל ולהלן" :המענק המיוחד") ,לרבות כמפורט להלן:
.4.13.1.1
.4.13.1.2
.4.13.1.3
.4.13.1.4
.4.13.1.5

רכישת ומכירת פעילויות ו/או נכסים.
הקצאות פרטיות.
גיוסי הון /תשקיפים.
הכנסת משקיעים לחברה ו/או לחברות בנות (ככל שרלוונטי).
מיזוגים ו/או רכישות של החברה ו/או של מניותיה.

 .4.13.2כל מענק על פי הוראות סעיף  4.13.1לעיל ,למנכ"ל ,לבעל עניין ו/או קרובו המועסקים בחברה,
יהיה כפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.

9

 .4.13.3למען הסר ספק מובהר שהמענק המיוחד יכול להינתן למי מנושאי משרה ,ללא קשר לזכאותו על
פי תכנית המענקים של החברה (בין מענק משתנה מבוסס יעדים ובין מענק משתנה בשיקול דעת)
ולא יחולו עליו הוראות סעיפים  4.10עד  4.12לעיל.
 .4.14עיתוי התשלום
 .4.14.1המענקים של נושאי המשרה ישולמו לנושאי המשרה עם המשכורת הראשונה שתשולם להם
לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה .המענק הרב-שנתי ,אם ייקבע כזה
בתכנית המענקים ,ישולם עם המשכורת הראשונה שתשולם להם לאחר מועד אישור הדוחות
הכספיים של החברה שחותמים את תקופת המדידה הרב-שנתית.
 .4.14.2במקרים מיוחדים ,רשאים האורגנים המוסמכים ,לאשר הקדמת תשלום על חשבון המענק שיגיע
לנושא משרה כלשהו (שאינו המנכ"ל ואינו יו"ר הדירקטוריון) ובלבד שהמקדמה לא תעלה על
 50%מהמענק השנתי המקסימלי לו עשוי להיות זכאי אותו נושא משרה .למען הזהירות מובהר,
שאם בסופה של אותה שנה ייקבע שאותו נושא משרה אינו זכאי למענק או זכאי למענק נמוך
מסכום המקדמה ,תדרוש החברה מנושא המשרה את השבת המקדמה ששולמה בהתאם לאמור
בסעיף  8להלן.
 .4.15תגמול

הוני 2

 .4.15.1מטרת הענקת תגמול הוני לעובדים בחברה היא עידוד הזדהות בעל התפקיד עם החברה,
באמצעות שיתופו בתוצאות פעילותה של החברה ויצירה של זהות אינטרסים בין החברה לבינו.
הענקת מכשיר הוני מהווה תמריץ חיובי לטווח הארוך עבור מקבליה ,ומעודדת אותם להמשך
מתן שירותים לחברה במסירות ובשקדנות.
 .4.15.2בהתאם ,החברה רשאית להציע לנושאי משרה ,מפעם לפעם ,תגמול הוני לפי החלטת האורגנים
המוסמכים ,באחד או יותר מהמכשירים ההוניים המפורטים להלן ,אשר שוויים ייגזר ממחיר
המניה של החברה :אופציה; מניה חסומה ( ;)RSיחידת מניה חסומה (( )RSUלהלן" :המכשיר
ההוני") .תגמול הוני לנושא משרה שהוא בעל שליטה בחברה יהא כפוף גם לאישור אסיפת בעלי
המניות של החברה ,בהתאם לדין.
 .4.15.3האורגנים המוסמכים ,יוכלו להתנות הבשלת מנה/מנות של מכשיר הוני שאינו אופציות ,כולן או
חלקן ,למי ממקבלי המכשיר ההוני – בהשגת יעד/ים ,לרבות יעד/ים ארוך/כי טווח ,שיקבע/ו
במועד ההקצאה.
לגבי הבשלת אופציות ,האורגנים המוסמכים ,יהיו רשאים לקבוע כי הבשלת מנה/מנות של
אופציות ,בהשגת יעד/ים ,לרבות יעד/ים ארוך/י טווח ,שיקבע/ו על ידם במועד ההקצאה ,לכל
אחד ממקבלי האופציות מבין נושאי המשרה בחברה.
 .4.15.4ככל וייקבעו יעדים כאמור ,היעדים יכללו השגת סף מינימלי שייקבע על ידי האורגנים המוסמכים
באחד או יותר מהקריטריונים שלהלן :הכנסות ,רווח גולמי ,EBITDA ,רווח תפעולי (,)EBIT
רווח נקי וכדומה .האורגנים המוסמכים יהיו רשאים לקבוע הוראות שונות בקשר ליעד/ים
כאמור ,לרבות הוראה הקובעת ,כי על אף שיעד שהוצב להבשלת מנה כלשהי לא הושג בשנה
הקלנדרית שקדמה למועד ההבשלה של אותה מנה – נושא המשרה יהא זכאי לאותה מנה ,במועד

 2מובהר כי הקצאת ניירות ערך של החברה ,ככל שתתרחש ,תהיה כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין לרבות כל האורגנים
המוסמכים על ידי החברה וכן תהא כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש ניירות ערך (לא רשומים)
שיוקצו ולהוראות כל דין.
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ההבשלה של מנה נוספת ,אם הוא ימשיך להיות מועסק על ידי החברה באותו מועד ושעד לאותו
מועד יושגו במצטבר הן היעד של אותה שנה קלנדרית והן היעד של השנה/ים הקודמת/ות.
 .4.15.5המכשיר ההוני יבשיל במשך תקופה שלא תפחת משלוש שנים ,ולחילופין יהיה ניתן למימוש
חלקי ,במספר מנות (שוות או לא שוות) ,במשך לא פחות משלוש שנים ,והכל בכפוף למנגנוני
האצה כפי שייקבעו על ידי האורגנים המוסמכים; מימוש מכשיר הוני יכול שיהיה ללא צורך
בתוספת תשלום או כרוך בתשלום נוסף שישלם הניצע לחברה אם יבחר לממש את המכשיר.
מכשיר הוני כאמור ,יכול ויהיה חסום למשך תקופת חסימה או תקופות חסימה ,שתחול/נה על
פי דין או שתיקבע/נה במועד ההענקה על ידי האורגנים המוסמכים; ככל שתוגדר תקופת מימוש
למכשיר ההוני ,תקופת מימוש זו לא תעלה על חמש שנים אחרי כל מועד הבשלה.
 .4.15.6ככל שיוגדר מחיר מימוש למכשיר ההוני ,מחיר זה ייקבע על ידי דירקטוריון החברה ,בהתייחס
לממוצע המשוקלל של שערי המניה של החברה ב 30-ימי המסחר שיקדמו למועד קבלת החלטת
דירקטוריון החברה ולא יפחת ממנו .ניתן יהא להתאים את מחיר המימוש ו/או את כמות מניות
המימוש לחלוקות דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או זכויות ו/או שינויים במבנה החברה ו/או
שינויים בהון החברה ,כמקובל במקרים כאלה .דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט על מנגנון
המימוש (במזומן או  .)Cashlessבנסיבות בהן חלה תנודה משמעותית במחירי ניירות הערך של
החברה בתקופה שלפני מועד ההקצאה של כתבי אופציה כלשהם על ידי החברה ,יהיו רשאים
ועדת התגמול והדירקטוריון לקבוע תקופה קצרה או ארוכה יותר לבחינת המחיר הממוצע
המשוקלל של מניית החברה טרם ההענקה או לקבוע מחיר מימוש אחר.
 .4.15.7השווי השנתי ,במועד ההענקה ,של המכשיר ההוני שיוקצה לכל אחד מנושאי המשרה ,לא יעלה
על  9משכורות חודשיות (ברוטו) של נושא המשרה .ככל שהמכשיר ההוני יהיה מסוג מכשיר הוני
המסולק במזומן (לדוג' אופציה מסוג "פאנטום") ,השווי השנתי במועד התשלום ,לא יעלה על 9
משכורות חודשיות (ברוטו) של נושא המשרה.
"השווי השנתי" יחושב כשווי המענק ההוני לצרכים חשבונאיים בהנחת מימוש מלא ,כשהוא
מחולק באופן ליניארי במספר השנים מיום הענקת המכשיר ההוני ועד להבשלת המנה האחרונה.
לדוגמא :אם השווי הכולל של המכשיר ההוני אשר הוענק לנושא משרה ומבשיל על פני  3שנים
הינו  ,225אזי השווי השנתי לצרכי סעיף זה יהיה .)225/3( 75
 .5שיפוי פטור וביטוח
נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור) עשוי להיות זכאי ,בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו ,וכפוף
לאישור האורגנים המוסמכים ,לביטוח אחריות נושאי משרה ,הסדרי שיפוי ופטור ,והכל כפוף להוראות כל דין
וכמפורט להלן .ביטוח ,שיפוי ופטור כאמור יכול שיוענקו על-ידי החברה לנושא משרה גם בגין כהונתו לבקשת
החברה או מטעמה כנושא משרה ו/או מועסק ו/או עובד ו/או שלוח של החברה בחברה בת של החברה ו/או חברה
קשורה של החברה ו/או תאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין ,ככל שישנה
ו/או תהיה חברה כאמור מעת לעת ("חברה מוחזקת") .מובהר ,כי שיפוי ,פטור וביטוח כאמור יכול שיוענקו על-
ידי החברה גם לדירקטורים ונושאי משרה אחרים שהינם מבעלי השליטה בחברה או קרובם וכן דירקטורים
ונושאי משרה כאמור שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקת התגמול כאמור להם ,ובלבד שתנאי הכיסוי
עבורם לא יהיו עדיפים על אלו של יתר נושאי המשרה בחברה.
 .5.1ביטוח
.5.1.1

כלל נושאי המשרה בחברה ,לרבות הדירקטורים (ולרבות נושאי משרה ודירקטורים הנמנים על
בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם או נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה) ,יהיו
זכאים ,בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי הדין ,להיכלל בפוליסה לביטוח אחריות נושאי
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משרה בחברה ,בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה ,כולן או חלקן ,בהתאם לשיקול
דעתה של החברה .פוליסת הביטוח כאמור לעיל ,תאושרנה על ידי האורגנים המוסמכים לכך
בחברה .יתכן כי התקשרות בפוליסה כאמור ,תיעשה באמצעות התקשרות בפוליסת ביטוח
קבוצתית במסגרת הפוליסה של דלתא גליל ,בעלת השליטה בחברה ,ובהתאם ,תישא החברה
בחלקה היחסי כפי שנקבע במסגרת הסכם השירותים מיום  21בפברואר  2021בין החברה לבין
דלתא גליל.
.5.1.2

תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים לא יחרגו מהתנאים המפורטים להלן:
(א) עלות הפרמיה השנתית וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם למקובל בשוק הביטוח
לפוליסות מסוג והיקף זה ,נכון למועד ההתקשרות בפוליסה האמורה ואינו עשוי להשפיע באופן
מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה; (ב) היקף הכיסוי למקרה ולתקופת הביטוח
לא יעלה על גבולות אחריות של  20מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופה בתוספת
הוצאות הגנה משפטיות סבירות בהתאם לחוק חוזה ביטוח התשמ"א( ;1981-ג) ככל הניתן,
הפוליסה תורחב לכסות תביעות אזרחיות כנגד החברה עצמה (במובחן מתביעות כנגד נושאי
המשרה בה) שעניינן ניירות ערך של החברה הנסחרים בבורסה בת"א ( Entity cover for
 .)Securities Claimsלהרחבה זו ייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח ,ככל שיגיעו כאלה,
לפיהם זכותם של נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחת ,קודמת לזכותה של החברה.

.5.1.3

החברה תהא רשאית לכסות את אחריות נושאי המשרה בגין תקופת העבר לפי אחת משתי
האפשרויות הבאות:
.5.1.3.1

במסגרת הכיסוי הנזכר בסעיף  5.1.3לעיל.

.5.1.3.2

לחילופין ,לרכוש כיסוי מסוג תקופת גילוי מאורכת ( )Run-Offבגין תקופת העבר
שאינה נכללת בתאריך הרטרואקטיבי הנקוב בפוליסה שנערכה לפי סעיף  5.1.3לעיל,
וזאת לתקופת ביטוח של עד  7שנים ובלבדשעלות הפרמיה הכוללת בגין כיסוי זה
וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה,
והעלות אינה מהותית לחברה.

.5.1.4

החברה תהא רשאית להרחיב את פוליסת הביטוח הנזכרת בסעיף  5.1.3לעיל או לרכוש פוליסה
ייעודית ("פוליסת  )"POSIלביטוח אחריות הנובעת מהנפקות לציבור ,על ידי החברה ו/או תאגיד
בת ,של ניירות ערך על פי תשקיפים ,כאשר כל פוליסת  POSIבקשר לכל הנפקה תכלול את
התנאים הבאים :גבול אחריות של עד  15מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסה"כ לתקופה של עד כ-
 7שנים מיום ההנפקה ובנוסף הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות ,בהתאם לחוק חוזה
ביטוח התשמ"א .1981-הפרמיה בגין פוליסת  POSIוההשתתפות העצמית של החברה יהיו
בהתאם לתנאי השוק במועד רכישת פוליסת ה POSI -או הרחבת פוליסת נושאי משרה של
החברה לאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

.5.1.5

רכישת פוליסות ביטוח כאמור בסעיף זה תאושר בהתאם להוראות הדין ,ובכלל זה יכול שתאושר
בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,התש"ס( 2000-להלן" :תקנות
ההקלות") ובאישור ועדת התגמול בלבד ,בהתקיים התנאים הקבועים לכך בתקנות ההקלות.

.5.1.6

למען הסר ספק ,מובהר כי העלויות בגין האמור בסעיף זה לעיל אינן נכללות כחלק מהעלות בגין
עלות התגמול הכוללת של נושא המשרה.

.5.1.7

ככל שפוליסות הביטוח יעמדו במגבלות שנקבעו בסעיף  5.1זה ,ניתן יהא לאשרן על ידי ועדת
התגמול בלבד.
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 .5.2שיפוי
החברה רשאית להעניק לכל אחד מנושאי המשרה בחברה כתב שיפוי בנוסח כפי שיאושר מעת לעת על-ידי
האורגנים המוסמכים של החברה.
 .5.3פטור
החברה רשאית להעניק לכל אחד מנושאי המשרה בחברה התחייבות לפטור בנוסח כפי שיאושר מעת לעת
על-ידי האורגנים המוסמכים של החברה .בכפוף להוראות הדין ,התחייבות לפטור ,ככל שתינתן ,לא תחול
ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרת המונח בחוק החברות) ו/או ביחס להחלטה או לעסקה
שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה (גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש
בה עניין אישי (כמשמעות אותם מונחים על פי החוק).
 .6תנאי סיום כהונה
 .6.1הודעה מוקדמת
.6.1.1

נושא משרה יהיה זכאי להודעה מוקדמת בעת סיום העסקתו ,שלא תעלה על  6חודשים.

.6.1.2

תקופת ההודעה המוקדמת תיקבע בהסכם ההעסקה שבין החברה לנושא המשרה .נושא המשרה
יתחייב להמשיך ולמלא את תפקידו בחברה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ,אלא אם יחליט
המנכ"ל אחרת ,לגבי נושא משרה מסוים הכפוף לו .החברה תהיה רשאית לוותר על העסקת נושא
המשרה בחברה כולה או חלקה ,ובמקרה כזה יהיה העובד זכאי במהלך יתרת תקופת ההודעה
המוקדמת לשכר הקבוע ולתנאים הנלווים.

.6.1.3

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת ,ניתן יהיה לקבוע שנושא המשרה זכאי להמשיך לקבל את כל
תנאי הכהונה וההעסקה שלו (לרבות הפרשות סוציאליות וזכאות למענקים) בתקופה בה הוא
יעבוד בפועל.

.6.1.4

תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה יכללו הוראה לפיה החברה רשאית לפטר את נושא
המשרה מעבודתו ללא מתן הודעה מוקדמת ,במקרים השוללים זכאות לתשלום פיצויי פיטורים.

 .6.2מענק פרישה/הסתגלות
.6.2.1

האורגנים המוסמכים בחברה יהיו רשאים לאשר לנושא משרה מענק פרישה/הסתגלות ,מעבר
לסכום המגיע לנושא המשרה כפיצויי פיטורים על פי הדין ,במונחי משכורות חודשיות ,בגובה
שלא יעלה (ברוטו) על  6משכורות חודשיות (כולל תנאים נלווים) .בעת קביעת גובה מענק
הפרישה ,יובאו בחשבון תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה ,ביצועי החברה בתקופה
האמורה ,תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה.

.6.2.2

מענק פרישה/הסתגלות יכול להיות משולם לנושא משרה ,בין אם הוא פוטר ובין אם התפטר,
ובלבד שהפסקת העסקתו של נושא המשרה אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות ,עפ"י הסכם
ההעסקה או הדין ,שלילת פיצויי פיטורים.

.6.2.3

מענק הפרישה/ההסתגלות ישולם במועד סיום יחסי עובד-מעסיק ,ויכול שיהיה בגובה רכיב
השכר החודשי של נושא המשרה (כולל תנאים נלווים) מוכפל במספר החודשים שהוענקו לאותו
נושא משרה.

.6.2.4

במקרים חריגים ,אשר יאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ,רשאית החברה להגדיל את
מענק הפרישה/הסתגלות לנושא משרה ספציפי מעבר לאמור בסעיף  6.2.1לעיל; ובלבד שהתשלום
המצטבר עבור תמורת הודעה מוקדמת (בגין תקופת הודעה מוקדמת שבה לא נדרש אותו נושא
13

המשרה לעבוד בפועל בחברה) ועבור מענק הפרישה/הסתגלות – לא יעלה על תקרה מקסימלית
מצטברת של  9חודשי שכר ונלוות (ללא זכאות לחופשה ו/או למענק).
.6.2.5

תנאי סיום הכהונה הספציפיים לכל נושא משרה בכפוף למגבלות הקבועות לעיל ייקבעו בהסכם
ההעסקה של נושא המשרה או בסמוך להחלטה על סיום ההעסקה של נושא המשרה ,הכל בכפוף
למנגנוני האישור הקבועים בדין.

 .7הוראות כלליות נוספות
 .7.1הוראות מדיניות תגמול זו ,לא תגרענה מכל הוראה קיימת ו/או הוראה שתיקבע בכל דין (לרבות ,מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,בהוראות חוק החברות ו/או בתקנות ו/או צווים על פיו) וכל הקלה ו/או פטור ו/או
מתן שיקול דעת נוסף למי מהאורגנים בחברה אשר יקבעו בכל הוראת דין כאמור גם לאחר אישור מדיניות
זו ,יחולו על החברה ויחשבו כחלק ממדיניות תגמול זו ,ויראו מדיניות תגמול זו ככוללת את ההקלות
כאמור ,החל ממועד כניסתם לתוקף ,אם דירקטוריון החברה יאשר ,לאחר המלצת ועדת התגמול ,את
הוספתם ,כולם או חלקם ,למדיניות זו.
 .7.2דירקטוריון החברה ,לאחר המלצת ועדת התגמול ,רשאי לאשר את התקשרות החברה עם נושא משרה,
בהסכם שתנאיו תואמים את האמור במדיניות זו ,לתקופת העסקה קצובה מראש ,שלא תעלה על  3שנים,
כאשר ,במקרה כזה ,הפסקת ההעסקה ביוזמת החברה ללא עילה מוצדקת (כגוןtermination for " :
 )"termination without cause"/"convenienceולרבות במקרה של "עזיבה מוצדקת" של נושא המשרה
(" "termination for good reasonוכדומה) ,כפי שיפורט באותו הסכם ,יכול ותחייב את החברה לשלם
לנושא המשרה את מלוא תנאי ההעסקה המגיעים לו למשך כל יתרת התקופה האמורה ,הכל כפי שייקבע
באותו הסכם העסקה.
 .7.3אם החברה תרכוש פעילות או חברה חדשה אשר קודם לרכישתה על ידי החברה ,היו בה מנהלים בכירים
אשר לאחר הרכישה יהיו נושאי משרה בחברה – רשאית החברה ,לאחר אישור ועדת תגמול ודירקטוריון
החברה ,להמשיך ולשלם להם את אותם תנאי העסקה שחלו עליהם קודם לרכישה אף אם הם יהיו חורגים
ממדיניות התגמול ,למשך תקופת מעבר עד לאישור מדיניות התגמול הבאה.
 .7.4במקרה שנושא המשרה הינו קבלן עצמאי המעניק לחברה שירותי ניהול כנגד חשבונית (בעצמו או
באמצעות חברה בשליטתו) וההתקשרות הרלוונטית אושרה על ידי האורגנים המוסמכים – תיערכנה
ההתאמות הנדרשות כך שהעלות לחברה לא תעלה על העלות שהייתה לה ,לו היה מדובר בשכיר.
 .7.5הכללים הקבועים במדיניות זו מהווים רף עליון לתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה .יודגש ,כי
החברה אינה מחויבת להעניק לנושאי המשרה את כל המרכיבים המפורטים במדיניות זו ,ואינה מחויבת
להעניק את השיעור המקסימלי באיזה ממרכיבי תנאי הכהונה וההעסקה הקבועים במדיניות .אין באמור
במדיניות זו כדי ליצור זכות לנושא משרה כלשהו בחברה וזכויותיו של כל נושא משרה יהיו אלה שבהסכם
ההעסקה שיחול בינו לבין החברה.
 .7.6הדירקטוריון רשאי ,לפי שיקול דעתו ,להחליט על הפחתת גובהו של כל רכיב משתנה בתנאי הכהונה ו/או
ההעסקה של נושא משרה כלשהו או של כלל נושאי המשרה ,אם לדעת הדירקטוריון ,ישנם שיקולים
כספיים ברמת החברה או שיקולים אחרים (לרבות שיקולים ספציפיים ברמת נושא המשרה) ,המחייבים
את אותה הפחתה .לדירקטוריון החברה תהא הסמכות לבטל לחלוטין את תשלום המענק המשתנה
במקרים של מעילה ,הונאה ו/או ניהול שאינו תקין.
 .8השבת תגמול משתנה במקרה של טעות
 .8.1ככל שיסתבר כי תגמול משתנה כלשהו ששולם לנושא משרה חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן
כמוטעים ,תוך פרק זמן של  3שנים ממועד תשלום התגמול המשתנה ,ישיב נושא המשרה לחברה ,או תשלם
14

החברה לנושא המשרה ,לפי העניין ,את ההפרש בין סכום התגמול המשתנה שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב
התיקון האמור (תוך שקלול הפרשים ,ככל שקיימים ,בתשלומים וחבויות מס החלים על נושא משרה ו/או
ששולמו על ידיו) .לא תחול על נושא משרה חובת השבת סכומים והחברה לא תשלם לנושא משרה תשלום
כלשהו ,כאמור בסעיף זה לעיל ,במקרה בו התגמול המשתנה לו היה זכאי נושא המשרה לאחר תיקון
הדוחות הכספיים נמוך או גבוה (לפי העניין) בעד  10%מהתגמול המשתנה ששולם לנושא המשרה בפועל
בגין אותה שנה  .כמו כן ,השבה כאמור לא תחול במקרה של עדכון או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה
משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח.
 .8.2השבת/השלמת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז או הוספה (לפי העניין) לתגמול המשתנה בשנה
העוקבת ,כאשר היתרה ,במידה ותהיה ,תסולק או תשולם (לפי העניין) במסגרת השכר החודשי בפריסה ל-
 12תשלומים ,או בדרך אחרת שתקבע ועדת התגמול ככל שנושא המשרה אינו מכהן עוד בחברה.
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פרק  :9דוחות כספיים
 .9.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף
בהתאם להוראות תקנה (56א) לתקנות פרטי תשקיף ,מצורפים להלן הדוחות הכספיים
פרופורמה של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2020
 .9.2הסכמת רואה החשבון המבקר
לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף זה של דוחות
רואה החשבון המבקר לדוחות המפורטים בסעיף  9.1לעיל .מכתב ההסכמה של רואה החשבון
המבקר מצורף להלן:

ט1-

 25בפברואר 2021
לכבוד:
הדירקטוריון של דלתא ישראל מותגים בע"מ
האשל ,45
קיסריה3088900 ,
א.ג.נ

הנדון:

תשקיף להשלמה ורישום למסחר ותשקיף מדף של דלתא ישראל מותגים בע"מ (להלן -
החברה) המיועד להתפרסם בחודש פברואר 2021

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בתשקיף שבנדון של הדוח רואה החשבון
המבקר שלנו מיום  21בפברואר  2021על הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outשל החברה לימים 31
בדצמבר  2019ו 2020-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2020

בברכה,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,דרך מנחם בגין  ,146תל-אביב  ,6492103ישראל ,ת.ד  7187תל-אביב 6107120
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

דוח אירועים
כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,תשכ"ט,1969-
בדבר אירועים מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף
נכון למועד התשקיף ,לא חלו בתאגיד אירועים מהותיים שיש לתת עליהם גילוי במסגרת דוח האירועים
לאחר חתימת הדוחות הכספיים של דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה") ליום  31בדצמבר  ,2020אשר
נחתמו ביום  21בפברואר .2021

בכבוד רב,

אייזק דבח

ענת בוגנר

יו"ר דירקטוריון

מנכ"ל

תאריך 25 :בפברואר 2021

ט2-

דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוחות כספיים  Carve-outליום  31בדצמבר 2020

דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוחות כספיים  Carve-outלשנת 2020
תוכן העניינים
דוח רואה החשבון המבקר
דוחות כספיים פרופורמה  - Carve-outבשקלים חדשים
דוחות פרופורמה  Carve-outעל המצב הכספי
דוחות פרופורמה  Carve-outעל הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
דוחות פרופורמה  Carve-outעל השינויים בהון
דוחות פרופורמה  Carve-outעל תזרימי המזומנים
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

עמוד
2
3-4
5
6
7-8

ביאור  - 1מידע כללי
ביאור  -2הדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
ביאור  – 4אומדנים ושיקולי דעת חשבונאים מהותיים
ביאור  - 5הסכם בעלי מניות בקשר עם הקמה והפעלה של חנויות ואתר

9-12
12-14
14-28
29-31

מסחר של המותג  Bath & ®Body Worksבישראל

31-32

ביאור  - 6מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים
ביאור  - 7רכוש קבוע
ביאור  - 8נכסים בלתי מוחשיים
ביאור  - 9נכסים והתחייבויות בגין חכירות

32-34
35-37
38-39
39-40
40-41
41-44
44-45
45-46
46-50

ביאור  – 10התחייבויות אחרות
ביאור  – 11ה מיסים על הכנסה
ביאור  - 12התקשרויות
ביאור  - 13עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ביאור  - 14מידע נוסף לגבי הדוחות הכספיים

1

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של דלתא ישראל מותגים בע"מ על הפעילות בישראל של דלתא גליל
תעשיות בע"מ

ביקרנו את הדוחות פרופורמה  Carve-outעל המצב הכספי המצורפים של דלתא ישראל מותגים בע"מ (להלן-
החברה) בגין פעילות חברת דלתא גליל תעשיות בע"מ (להלן -דלתא גליל) הפועלת במסגרתה בישראל לימים 31
בדצמבר  2020ו 2019-ואת הדוחות פרופורמה  Carve-outעל רווח או הפסד ורווח כולל אחר ,הדוחות פרופורמה
 Carve-outעל השינויים בהון והדוחות פרופורמה  Carve-outעל תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2020דוחות כספיים פרופורמה  Carve-outאלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה
של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים פרופורמה  Carve-outאלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו
של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outהצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה  .Carve-outביקורת כוללת גם בחינה
של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת
נאותות ההצגה בדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outבכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outהנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב
הכספי פרופורמה  Carve-outשל החברה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ואת תוצאות פעולותיה ,השינויים בהונה
ותזרימי המזומנים פרופורמה  Carve-outשלה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( ,)IFRSבהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע-
 2010ובהתאם לאומדנים וההנחות המפורטים בביאור  2לדוחות הכספיים פרופורמה .Carve-out
מבלי לסייג את חוות דעתנו ,אנו מפנים את תשומת הלב לאומדנים ולהנחות המפורטים בביאור  2לדוחות הכספיים
עליהם מבוססים הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve - outשל החברה.

תל-אביב,
 21בפברואר2021 ,

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited-

קסלמן וקסלמן ,דרך מנחם בגין  ,146תל-אביב  ,6492103ישראל ,ת.ד  7187תל-אביב 6107120
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוחות פרופורמה  Carve-outעל המצב הכספי

 31בדצמבר
ביאור

2019

2020
אלפי ש''ח

נכסים שוטפים:
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מלאי
סך נכסים שוטפים

3ט'14 ,א'1
14א'2
14ב'

95,381
726
110,205
206,312

108,345
782
113,923
223,050

נכסים שאינם שוטפים:
יתרת חובה אחרת לזמן ארוך
רכוש קבוע ,בניכוי פחת שנצבר
נכסים בלתי מוחשיים ,בניכוי הפחתה שנצברה
נכסים בגין זכויות שימוש
נכסי מסים נדחים
סך נכסים שאינם שוטפים
סך נכסים

10
7
8
9
11

2,805
70,029
20,020
219,532
4,444
316,830
523,142

80,980
23,525
210,621
4,709
319,835
542,885

) אייזיק דבח,
) יו"ר הדירקטוריון
) ענת בוגנר,
) מנכ"ל
) אופיר לוסטמן,
) סמנכ"ל כספים
תאריך אישור הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outעל ידי דירקטוריון החברה 21 :בפברואר
2021
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוחות פרופורמה  Carve-outעל המצב הכספי

 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש''ח
התחייבויות שוטפות:
10
9

חלות שוטפת בגין הלוואה מבנק
חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירות
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות

14ג'

סך התחייבויות שוטפות

7,742
54,970
92,846
83,699

47,769
54,637
61,469

239,257

163,875

התחייבויות שאינן שוטפות:
התחייבויות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד,
בניכוי נכסי תוכנית
התחייבויות בגין חכירות
הלוואה מתאגיד בנקאי
התחייבויות אחרות שאינן שוטפות

1,152
177,853
48,350
63

1,105
175,833
4,737

3יא'
9
10

סך התחייבויות שאינן שוטפות
סך התחייבויות

227,418

181,675

466,675

345,550

הון

56,467

197,335

סך התחייבויות והון

523,142

542,885

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוחות פרופורמה  Carve-outעל הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

ביאור

מכירות
עלות המכירות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו
רווח מפעולות
הוצאות מימון ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על הכנסה
רווח לתקופה

14ד'
14ה'
14ה'
14ו'
14ז'
11

רווח (הפסד) כולל אחר:
סעיפים אשר לא סווגו מחדש לרווח או
הפסד:
מדידות מחדש של התחייבויות בשל סיום
יחסי עובד מעביד
השפעת מסים על הכנסה

סעיפים אשר עשויים להיות מסווגים
מחדש לרווח או הפסד:
הגנת תזרים מזומנים
השפעת מיסים על הכנסה

לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ₪
720,317
287,046
433,271
292,462
17,399
3,519
119,891
3,999
115,892
26,393
89,499

()319

( )2

()17

73
()246

1
( )1

4
()13

()637
147
()490
88,763

סך הרווח הכולל לתקופה

734,683
325,049
409,634
329,464
15,712
1,053
63,405
3,913
59,492
13,558
45,934

637
()147
490
46,423

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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679,108
307,455
371,653
319,805
14,510
()3,521
40,859
1,452
39,407
9,066
30,341

30,328

דלתא ישראל מותגים בע"מ

דוחות פרופורמה  Carve-outעל השינויים

סך ההון
אלפי ש''ח
יתרה ליום  1בינואר 2018

212,570

רווח לשנה

30,341

הפסד כולל אחר לשנה

()13

השקעת בעלים

11,167

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

254,065

שינוי ביתרת ההון מיישום לראשונה של
דיווח כספי בינלאומי  16ליום 1.1.2019

()14,958

רווח לשנה

45,934

רווח כולל אחר לשנה

489

משיכת בעלים

()88,195

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

197,335

רווח לשנה

89,499

הפסד כולל אחר לשנה

()736

משיכת בעלים

()229,631

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

56,467

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ

(המ
שך)
1-

דוחות על תזרימי המזומנים פרופורמה Carve-out

לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש''ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח נקי לתקופה
התאמות הנדרשות לשקף את תזרימי המזומנים
הנובעים מפעילות שוטפת
ריבית ששולמה במזומן

89,499

45,934

30,341

146,021

113,358

()14,138

()6,943

()3,893

()237

מיסים על הכנסה ששולמו במזומן

()14,339

()12,817

()8,987

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

214,238

142,582

6,979

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממכירת רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()4,895
()2,463
359
()6,999

()9,548
()2,595
113
()12,030

()16,041
()2,126
21
()18,146

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
קבלת הלוואה לזמן ארוך מבנק ,נטו מפקדון

53,287

-

-

השקעת בעלים

()229,631

()88,195

11,167

משיכת בעלים

-

פירעון התחייבות בגין חכירות

()30,895

()42,357

מזומנים נטו (ששימשו) שנבעו מפעילות מימון

()207,239

()130,552

11,167

שינוי ביתרת מזומנים ושווי מזומנים

-

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

-

-

-

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

-

-

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים פרופורמה Carve-out

לשנה שהסתיימה ביום  31לדצמבר
2020

2018

2019
אלפי ש''ח

התאמות הנדרשות לשקף את תזרימי המזומנים
הנובעים מפעילות שוטפת:
פחת
הפחתות
שינוי במסים נדחים ,נטו
שינוי בהתחייבות יחסי עובד מעביד ,נטו
תשלום בגין התחייבות לתמלוגים מינימאליים
קיטון התחייבות בגין חכירות כתוצאה מהקלה
בדמי שכירות
ריבית ששולמה במזומן
מיסים על הכנסה ששולמו במזומן
הפסד (רווח) הון ממכירת רכוש קבוע

16,768
50,521
265
()199
()4,924

15,472
43,701
741
()17
()4,216

15,281
3,064
79
96
()1,732

()13,190

-

-

6,943
14,339
()92

3,893
12,817
37

237
8,987
10

אחרות

807

()336

71,238

72,092

26,022

שינוי בנכסים והתחייבויות תפעוליים:
12,964
()434
37,020
21,515
3,718
74,783
146,021

קיטון (גידול) בלקוחות
קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה
גידול (קיטון) בספקים ונותני שירותים
גידול בזכאים ויתרות זכות
קיטון (גידול) במלאי

()2,512
1,886
11,396
6,789
23,707
41,266
113,358

()11,059
3,411
()8,048
5,868
()30,332
()40,160
()14,138

מידע נוסף על פעילות השקעה ומימון שלא כרוכים
בהם תזרימי מזומנים :
השקעה ברכוש קבוע כנגד אשראי ספקים
התחייבות לתשלומים מינימאליים בגין תמלוגים

1,189
965

18
655

1,024
12,819

תוספת התחייבות בגין חכירות

52,499

9,449

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 1מידע כללי
תיאור העסקה
דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה") התאגדה ונרשמה בישראל ביום  7בספטמבר
 .2020החברה נמצאת מיום הקמתה בבעלות מלאה ( )100%של דלתא גליל תעשיות
בע"מ ,שהיא חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ("דלתא
גליל") .לחברה אין חברות בנות ו/או אחזקה במניות של חברות אחרות.
החברה הוקמה במטרה לקלוט את תחום פעילות "דלתא ישראל" של דלתא גליל,
בהתאם להסכם פיצול והעברת פעילות שנחתם בין החברה לבין דלתא גליל ,ביום 30
בספטמבר "( 2020הסכם הפיצול").
דלתא גליל נוסדה בשנת  1975ועוסקת בעיצוב ,בפיתוח ,בייצור ,בשיווק ובמכירה של
מוצרי הלבשה תחתונה ,גרביים ,הלבשת ילדים ,הלבשת פנאי והלבשת  ,Activewearוכן
בפיתוח ,בעיצוב ,בשיווק ,בהפצה ובמכירה של מוצרים ממותגים בקטגורית הג'ינס
והלבשה עליונה ומוצרים נלווים לנשים .ניירות הערך של דלתא גליל נסחרים בבורסה
לניירות ערך בתל אביב.
דלתא גליל פועלת באמצעות חמישה מגזרי פעילות :דלתא ארה"ב ,חטיבה גלובלית פלח
שוק עליון ,דלתא מותגים אירופאים ,דלתא מותגי פרמיום ודלתא ישראל .מגזרים אלו
מדווחים כמגזרי פעילות ברי דיווח בדוחותיה הכספיים המאוחדים של דלתא גליל.
לאורך השנים ,מגזר הפעילות דלתא ישראל מתנהל ומנוהל באופן עצמאי בדלתא גליל
ע"י הנהלה נפרדת וכן נמדד בצורה נפרדת משאר מגזרי הפעילות.
בשנים האחרונות חל גידול בהיקף הפעילות בתחום דלתא ישראל ,עקב גידול במכירות
בחנויות זהות וכן עקב פריסה רחבה יותר של חנויות ברשתות " "Deltaו ,"fix"-גידול
בפעילות אתר האינטרנט  Deltaוכן מהרחבת מגוון המוצרים הנמכרים ברשת חנויות
" ."Deltaרשת חנויות " "fixהושקה בשנת  2015ופעילותה התרחבה מאז עקב פריסה
רחבה יותר של חנויות וכן עקב השקת אתר אינטרנט תחת המותג  .fixמאז רכישתו,
נכללת פעילות מותג  fixכחלק ממגזר פעילות דלתא ישראל .כמו כן ,החל מ 2016-כלל
מגזר פעילות זה פעילות בקשר עם המותג פומה.
לאור האמור לעיל ,ומתוך כוונה להרחיב את פעילות דלתא ישראל בעתיד ,החליטה
הנהלת דלתא גליל על ביצוע רה-ארגון ,במסגרתו תפצל דלתא גליל את פעילות דלתא
ישראל ,למעט פעילות פומה ,מתוך פעילות דלתא גליל ותעבירה לחברה אשר תקלוט את
פעילות דלתא ישראל (למעט פעילות פומה) כנגד הקצאת מניות של החברה לדלתא גליל,
וזאת בכפוף להשלמת הנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור ורישומן למסחר
בבורסה.
בהתאם ,החברה הינה תאגיד ישראלי העוסק בפעילות עיצוב ,שיווק ומכירה של מוצרי
הלבשה תחתונה לנשים ,גברים וילדים ,הלבשת בית ,הלבשת ספורט ופנאי ,הלבשת
ילדים ,גרביים והנעלה ,בעיקר תחת המותגים  Deltaו .fix-מוצרי תחום הפעילות
משווקים בישראל בערוץ הקמעונאי ובערוצים אחרים (שיווק לחנויות פרטיות ורשתות
קטנות ,רשתות קמעונאיות גדולות ומותגים פרטיים) .בערוץ הקמעונאי השיווק מבוצע
ברשת " "Deltaוברשת " – "fixרשתות שבבעלות החברה – ובאמצעות אתרי אינטרנט
שבבעלות החברה; בערוצים האחרים מוכרת החברה את המוצרים לרשתות שיווק
קמעונאיות גדולות ,חנויות פרטיות ורשתות קטנות.
המען הרשמי של החברה הינו רחוב האשל  ,45קיסריה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 1מידע כללי  -המשך
השפעת התפשטות נגיף הקורונה ()Covid-19
בחודש דצמבר  ,2019או בסמוך לכך ,התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה
שמקורה בנגיף ( Covid-19להלן "הנגיף" או "נגיף הקורונה") .הנגיף החל
להתפשט ברחבי העולם ,בעיקר החל מפברואר  ,2020כאשר במרס  2020הכריז
ארגון הבריאות העולמי בעקבות התפשטות הנגיף על "פנדמיה" (מגיפה
עולמית) .החל מחודש מרס  2020התרחבה השפעת המגיפה למרבית מדינות
העולם .על מנת למנוע את התפשטות הנגיף נקטו מדינות שונות ברחבי העולם
בצעדים שונים וביניהם סגירה של מרכזי מסחר (בכללן חנויות רחוב ,חנויות
הממוקמות בקניונים ,בתי כלבו) ,מפעלי יצור ,מקומות עבודה ,וכן הוטלו
מגבלות על התעבורה הגלובאלית אשר הביאו לפגיעה משמעותית בשוק
המכירה בו החברה מוכרת בישראל כמו גם בשווקי המדינות בהם היא רוכשת
את מוצריה המרוכזים בעיקרם במזרח הרחוק.
א .השפעה על המכירות בערוצים השונים :חנויות החברה ,לקוחות אחרים ו-
.E.commerce
בהתאם לצעדים האמורים החל מאמצע מרס  2020נסגרו באופן זמני חנויות
"דלתא" ו"פיקס" .החל מסוף אפריל ,החנויות נפתחו באופן מדורג ומשתנה
ובהתאם להנחיות ,כאשר קודם נפתחו חנויות במרכזי קניות פתוחים וחנויות
רחוב ולבסוף חנויות הקניונים .עקב הטלת סגר נוסף ,נסגרו כל חנויות החברה
החל מה 18 -בספטמבר .2020 ,חנויות הרחוב חזרו לפעול ביום  8בנובמבר,
 ,2020ביום  17בנובמבר 2020 ,חזרו לפעול חנויות המתחמים הפתוחים וביום 9
בדצמבר  2020נפתחו חנויות הקניונים הסגורים ובכך בעצם חזרה החברה
לפעילות מלאה .ביום  24לדצמבר 2020 ,הוחלט על סגר נוסף ובעקבות כך נסגרו
חנויות החברה .ביום  21בפברואר 2021 ,נפתחו חנויות החברה בהתאם
להנחיות הממשלה.
חנויות הלקוחות האחרים (חנויות פרטיות ורשתות קמעונאיות) נסגרו אף הן
בתקופת הסגר בדומה לחנויות הרשת .עובדה זו פגעה במכירות החברה לאותם
לקוחות אם כי לא באופן ניכר .אתרי הסחר המקוון של החברה פועלים ופעלו
במשך כל תקופת המגיפה באופן מלא ובהתאם להנחיות הרשויות ,בכל הקשור
לאופן אספקת הזמנות ללקוחות .הגידול המשמעותי שנרשם בפעילות זו פיצה
באופן חלקי על הפגיעה במכירות החברה בערוצי המכירה האחרים.
ב .מהלכים לצמצום הוצאות
עקב השפעות הנגיף ,פעלה החברה ונקטה צעדים משמעותיים לצמצום
הוצאותיה ,בעיקר הוצאות שכר העבודה בדרך של הוצאת עובדים לחופשה ללא
תשלום וכן על ידי הקטנת עלויות שכר דירה בתיאום עם משכירי הנכסים.
החברה פעלה מול משכירי הנכסים על מנת להפחית את עלויות דמי השכירות של
החנויות .מרבית קבוצות הקניונים הגדולות שבהן שוכרת החברה חנויות הציעו לתת
הקלות בדמי השכירות לחלק מהתקופה בשנת  ,2020שכללו בחלק מהמקרים פטור
מדמי השכירות בגין תקופת הדממת פעילות החנות ,וכן הקלות נוספות בדמי
השכירות .החברה ממשיכה לנהל משא ומתן מול משכירי הנכסים בנוגע להטבות
אלו .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים ,לא התקבלו הקלות נוספות מעבר
להקלות שנרשמו בדוח הכספי ליום  31בדצמבר  .2020סך סכומי הוויתור בדמי
השכירות המיוחסים למשבר הקורונה שניתנו לחברה במהלך תקופת הדיווח הינם
בהיקף כולל של כ 13.19-מיליון ש"ח .הטבות אלו קיבלו ביטוי בדוחות רווח או
הפסד של החברה (כדמי חכירה משתנים שליליים) ,במסגרת הוצאות מכירה ושיווק,
המשקפים את השינויים בתשלומי השכירות הנובעים מהוויתורים כאמור .סכומים
אלו הוכרו כנגד קיטון ביתרת ההתחייבויות בגין חכירות.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 1מידע כללי  -המשך
ההשפעה על דוח על תזרימי המזומנים הינה בגובה הקיטון ביציאת המזומנים
שנחסכה בשל הוויתורים בשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר  2020בסך של כ13.19-
מיליון ש"ח.
עם חזרת העובדים מתקופת החופשה ללא תשלום בסיום הסגר הראשון ,קרי בסוף
חודש אפריל ,התחילה לקבל החברה מהמדינה מענקים מדורגים על פני כמה
חודשים ,בהתאם לתכנית המענקים שפרסמה המדינה ,בקשר עם עידוד מעסיקים
לקליטת עובדים שיצאו לחל"ת .הסך הכולל של המענקים הסתכם לסך של כ2.1-
מיליון ש''ח ,אשר התקבלו עד ליום  31בדצמבר  2020והוכרו כקיטון מהוצאות
השכר של עובדים אלו.
בנוסף ,פעלה החברה לצמצום הוצאותיה בדרך של ביצוע הורדת שכר מדורגת -
בשכר הבסיס ללא הפחתת ההפרשות הסוציאליות  -בשיעור של בין  10%ל20% -
למנהלים ולעובדים ,לתקופה שבין אפריל לדצמבר  .2020החברה הודיעה לעובדיה
כי היא תשוב ותבחן מעת לעת את הצורך בהפחתת השכר ואת יכולתה לבטל את
הפחתת השכר ,בהתאם למצבה ולמצב המשק.
ביום  30בספטמבר  2020הודיעה החברה כי ועדת התגמול ודירקטוריון של חברת
האם ,אישרו את ביטול הפחתת השכר לנושאי משרה החל מ 1 -באוקטובר ,2020
כלומר שהחל ממשכורת אוקטובר  ,2020השכר שלהם ישוב להיות כפי שהיה טרם
ההפחתה .ביטול הפחתה זו נעשה בהמשך לביטול הפחתת השכר שנעשו לעובדים
ולמנהלים בחברה על ידי הנהלת החברה.
כמו כן ,פנתה החברה לנותני השירותים שלה והגיעה להסכמה להארכת תנאי
תשלום ולקבלת הנחה של  20%-10%על התשלומים המגיעים להם החל מאפריל ועד
תום שנת  .2020ביום  31בדצמבר 2020 ,האריכה החברה את פנייתה לנותני
השירותים באופן שתהיה בתוקף עד לסוף הרבעון הראשון לשנת .2021
כמו כן ,צימצמה החברה את תקציבי הפרסום שלה .הנהלת החברה צימצמה את
הזמנותיה מספקים בהתאם לתחזית המכירות המעודכנת שלה ומדיניות ניהול
המלאי שלה.
מתחילת התפשטות נגיף הקורונה פעלה החברה לשמירה על בריאות ובטיחות
העובדים מחד ,תוך שמירת המשכיות פעילות החברה ככל שניתן .החברה פועלת
בהתאם להנחיות על מנת לקיים סביבת עבודה מוגנת לעובדיה באתרים השונים.
ג .נזילות ומקורות מימון
בסוף הרבעון השני של  2020קיבלה חברת האם הלוואה מתאגיד בנקאי בישראל
בערבות מדינה ,לתקופה של  5שנים  -ללא תשלום בגין קרן במהלך השנה הראשונה
ובריבית של פריים  .1.5% +במסגרת הסכם פיצול שנחתם בין החברה לבין דלתא
גליל ,ביום  30בספטמבר  2020ובהתאם לאישור המדינה והבנק המלווה הוסב סך
של כ 56-מיליון ש''ח ובאותם תנאים ,מתוך ההלוואה האמורה .יתרת ההלוואה
בספרי החברה עומדת על סך כ 48-מליון ש''ח בהתחייבות שאינן שוטפות ,בנוסף
ליתרת חלות שוטפת על סך כ 8-מליון ש''ח (ראה גם באור .)10
תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ,כמו גם צרכי ההשקעות הנמוכים ,מספקים
רמת נזילות גבוהה ומעידים על האיתנות הפיננסית של החברה ויכולתה להתמודד
עם האתגרים הצפויים.
ד .בחינת ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
כתוצאה ממשבר הקורונה ,בחנה החברה ברבעון הראשון של שנת  2020את שווי
הנכסים הבלתי מוחשיים ,הרכוש הקבוע ושווי הנכסים בגין זכויות שימוש
הכלולים בדוח על המצב הכספי.
11

דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 1מידע כללי  -המשך
כתוצאה מהבחינה האמורה ,לא עלה צורך בהפחתה בשווים של נכסים אלו.
ראה גם ביאור 3ה'.
ביאור  -2הדוחות הכספיים Carve-out
א .דוחות כספיים אלה הינם דוחות פרופורמה  Carve-outשל הפעילות והם
מבוססים ,בין היתר ,על הדוחות הכספיים המבוקרים של דלתא גליל ,החברה האם.
ב .הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר  2020ו 31 -בדצמבר  2019ולכל
אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020נגזרו מתוך
הדוחות של דלתא גליל ,כאמור ואושרו ע"י דירקטוריון החברה ביום  21בפברואר,
.2021
ג .בעריכת הדוחות הכספיים פרופורמה  ,Carve-outנדרשת הנהלת החברה להפעיל
שיקול דעת ולהשתמש באומדנים ,הנחות והערכות על מנת לזהות את ההכנסות
וההוצאות המיוחסות באופן ישיר לפעילות ,להקצות באופן נאות את העלויות
המשותפות ,המיוחסות לפעילות זו מכלל עלויות דלתא גליל וכן לזהות את יתרת
הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לפעילות זו .אומדנים והנחות אלו מפורטים
בסעיפים ה' ,ו' ו-ז' להלן.
ד .הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outאינם בהכרח משקפים את המצב הכספי,
תוצאות הפעילות ,השינויים בנכסים נטו ותזרמי המזומנים של הפעילות אילו
היתה פועלת כישות נפרדת לאורך התקופה המוצגת בדוח וכן אינם משקפים,
בהכרח ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעילות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
של הפעילות בעתיד .הדוחות הכספיים פרופורמה  Carve-outערוכים כדי לשקף את
הנחות הנהלת החברה כדי לחלץ את המצב הכספי ,תוצאות הפעילות ,השינויים
בהון ותזרימי המזומנים של הפעילות.
ה .להלן האומדנים וההנחות ששמשו להכנת הדוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל
אחר פרופורמה :Carve-out
 )1הכנסות  -הכנסות ממכירת מוצרים שבוצעו בערוץ הקמעונאי באמצעות
רשתות החנויות ופעילות האינטרנט ,והן בערוצים האחרים ,זוהו במישרין עם
פעילות החברה בישראל ויוחסו לה באופן ספציפי.
 )2עלות המכירות  -נכללו העלויות הישירות של המוצרים שנמכרו והמזוהות
במישרין עם פעילות החברה .עלויות אלו כוללות את עלות המוצרים
המוגמרים הנרכשים מקבלני המשנה ,עלויות הובלה ,מכס ואחרות הקשורות
להבאת המוצרים עד למרכז הלוגיסטי של הפעילות וכן עלויות שכר והפחתת
נכסי סימנים מסחריים.
 )3הוצאות מכירה ושיווק  -הוצאות מכירה ושיווק כוללות את שכר אנשי
הפעילות ,הן בחנויות הרשתות והן במרכז הלוגיסטי ובמשרדיה של החברה
בקיסריה .כמו-כן ,כוללות הוצאות מכירה ושיווק עלויות שכר דירה
המיוחסות לחנויות הרשתות ולמרכז הלוגיסטי (מרביתן נרשמו בשנת 2018
לפני יישום תקן דיווח חשבונאי בינלאומי  ,)16עלויות פרסום ,עלויות
הקשורות בתפעול רשתות החנויות ופעילות אתרי האינטרנט ,פחת בגין
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  -2הדוחות הכספיים ( Carve-outהמשך):

)4

)5
)6

)7

ו.

שיפורים במושכר וציוד מכירה וכן הפחתת נכס זכויות שימוש וויתור על
תשלומי חכירה .כמו כן ,כוללות הוצאות אלו ייחוס עלויות משותפות שהתהוו
בחברת האם והוקצו באופן יחסי לפעילויות בהתאם לאומדנים ולמפתחות
חלוקה שונים .במסגרת הכנת דוח הפרופורמה הונח כי עלויות אלו לאחר
הפיצול ישולמו על ידי החברה ,באופן ישיר או באמצעות הסכם דמי ניהול מול
דלתא גליל.
הוצאות הנהלה וכלליות  -הוצאות אלו כוללות שכר של אנשי הנהלה ,עלויות
בגין שירותים מקצועיים ועלויות בגין שירותי אדמיניסטרציה שזוהו באופן
ישיר לפעילות .כמו-כן ,כוללות הוצאות הנהלה וכלליות יחוס עלויות
משותפות שהתהוו בדלתא גליל והוקצו באופן יחסי לפעילות בהתאם
לאומדנים ומפתחות חלוקה שונים .במסגרת הכנת דוח הפרופורמה הונח כי
עלויות אלו לאחר הפיצול ישולמו על ידי החברה ,באופן ישיר או באמצעות
הסכם דמי ניהול מול דלתא גליל.
הוצאות (הכנסות) אחרות  -הוצאות (הכנסות) אחרות כוללות רווחים או
הפסדים מעסקאות מטבע אשר יוחסו ספציפית לפעילות ורווחי/הפסדי הון
ממכירת רכוש קבוע ששימש את הפעילות.
הוצאות (הכנסות) מימון  -הוצאות מימון כוללות הפרשי שער בגין
התחייבויות הנקובות במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה וכן
הוצאות מימון בגין יתרות התחייבויות בגין חכירות ,התחייבויות בגין תשלומי
מינימום תמלוגים וריבית בגין הלוואה בערבות מדינה ,ראה ביאור .10
הוצאות מיסים על הכנסה  -הוצאות מיסים על הכנסה חושבו בגין ההכנסה
החייבת הרעיונית של הפעילות ,על בסיס שיעור המס בישראל בשנים
המדווחות .הוצאות מיסים על הכנסה כוללות גם מיסים נדחים המשקפים את
הפערים בבסיס המס של הנכסים וההתחייבויות המשמשים את הפעילות.
במהלך התשעה חודשים הראשונים שהסתיימו ביום  30בספטמבר 2020 ,הונח
כי המיסים השוטפים שולמו באותה תקופת דיווח .החל מיום  1באוקטובר,
 2020ועד תום השנה החברה הכירה בחבות המס לשלם בהתאם להסכם
הפיצול והעברת הפעילות שנחתם בין החברה לבין דלתא גליל ,ביום 30
בספטמבר  .2020ראה גם באור 11א'.

להלן האומדנים וההנחות ששמשו להכנת הדוחות על המצב הכספי :Carve-out

)1
)2
)3

)4
)5
)6

לקוחות  -יתרות הלקוחות זוהו ויוחסו באופן ספציפי עם הפעילות בהתאם
למכירות שנעשו ע"י החברה בכל תקופת חתך.
חייבים ויתרות חובה  -כוללים בעיקר הוצאות מראש ,מקדמות לקבלני משנה
וספקים .במהלך תקופת הדוח הונח כי יתרות המע"מ השוטפות שולמו באותה
תקופת דיווח.
מלאי  -יתרות המלאי כוללת עלות מוצרים מוגמרים המיוחסים ספציפית
לפעילות ואשר מאוחסנים בעיקר בחנויות ,במרכז הלוגיסטי של הפעילות
בקיסריה או באחסון אצל צד ג' .עלות המלאי כוללת עלות ישירה וכן העמסות
עלויות שילוח ומכס ובניכוי הפרשות לירידת ערך מלאי.
ספקים ונותני שירותים  -יתרות הספקים ונותני השירות זוהו ויוחסו באופן
ספציפי לפעילות.
זכאים ויתרות זכות  -כוללים בעיקר הוצאות לשלם ,שלטונות מס הכנסה,
יתרות בגין עובדי הפעילות וכן יתרות בגין הפרשה לחופשה והבראה ,אשר זוהו
באופן ספציפי.
התחייבות בשל סיום יחסי עובד  -מעביד  -ההתחייבות הינה בגין עובדים אשר
זוהו באופן ספציפי על בסיס העובדים העוסקים בפעילות לאורך תקופות
הדיווח.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  -2הדוחות הכספיים ( Carve-outהמשך):
)7

)8

)9
)10

נכסים והתחייבויות בגין זכויות חכירה  -כוללים חכירות אשר זוהו ויוחסו
באופן ספציפי עם הפעילות ,בעיקר חכירות של חנויות החברה בישראל
וחכירת המחסן הלוגיסטי אשר מיוחס במלואו לפעילות ,וכן הקצאה יחסית
בגין בנייני המשרדים המשותפים עם דלתא גליל .יתרת ההתחייבות בגין
חכירה כוללת את תשלומי החכירה העתידיים אותם החברה התחייבה לצד ג'
או לחברה האם ,מהוון בשיעור היוון ספציפי .נכס בגין חכירה הוכר בגובה
ההתחייבות בגין שכר דירה עתידי ,מהוון בשיעור ריבית ספציפי ,ומופחת
לאורך תקופת חוזה החכירה ,ראה ביאור .9
רכוש קבוע -כוללים נכסי רכוש קבוע אשר זוהו ויוחסו באופן ספציפי עם
הפעילות ,בעיקר בגין שיפורים במושכר וציוד מכירה בחנויות החברה בישראל
וכן הקצאה יחסית בגין שיפורים במושכר המיוחסים למשרדים המשותפים
עם דלתא גליל.
נכסים בלתי מוחשיים -נכסים אלו כוללים סימני מסחר ותוכנות מחשב אשר
זוהו ויוחסו באופן ספציפי עם הפעילות וכן שם מותג בגין רכישת חברת פיקס.
הלוואה מתאגיד בנקאי בערבות מדינה  -במסגרת הסכם פיצול שנחתם בין
החברה לבין דלתא גליל ,ביום  30בספטמבר  2020ובהתאם לאישור המדינה
והבנק המלווה הוסב סך של כ 56-מיליון ש''ח ,לתקופה של  5שנים  -ללא
תשלום בגין קרן במהלך השנה הראשונה ובריבית של פריים  .1.5% +מתוך
ההלוואה האמורה .יתרת ההלוואה בספרי החברה עומדת על סך כ 48-מליון
ש''ח בהתחייבות שאינן שוטפות ,בנוסף ליתרת חלות שוטפת על סך כ 8-מליון
ש''ח .ראה גם ביאור .10

ז .להלן האומדנים וההנחות ששמשו להכנת הדוחות על השינויים בהון ותזרימי
מזומנים פרופורמה :Carve-out
 )1יתרת ההון משקפת את סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות של הפעילות
לאותו מועד.
 )2משיכות או השקעות בעלים מייצגות את תזרימי המזומנים החיוביים או
השליליים שנבעו מהפעילות המועברת בתקופה כפי שהשתקף מהדוח על
תזרימי המזומנים.
כל עודפי/חוסרי המזומן שנוצרו במהלך השנה הועברו אל דלתא גליל או
התקבלו מדלתא גליל ששימשה כמסלקה בתקופת הדיווח.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים:

הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר  2020ו 2019-ולכל אחת משלוש השנים
בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2020מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על
ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ()International Accounting Standard Board
(להלן  -תקני ה )IFRS-וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות
כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה ,ייצוין כדלקמן:
 )1עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס
לכל השנים המוצגות ,אלא אם צוין אחרת.
 )2דוחות כספיים אלה נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית ,בכפוף
להתאמות בגין שערוך נכסי יעודה לפיצויים המוצגים לפי שווים ההוגן.
 )3עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה ,IFRS-דורשת שימוש באומדנים
חשבונאיים מסוימים מהותיים .כמו כן ,היא מחייבת את הנהלת החברה
להפעיל שיקול דעת בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של החברה.
בביאור  4ניתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או
מורכבות ,או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים השפעה מהותית על
הדוחות הכספיים .כמו-כן ,הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם למדיניות
וההנחות המפורטות בביאור  2לדוחות הכספיים פרופורמה .Carve-out
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים וההנחות
ששימשו את הנהלת החברה.
 )4תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה  12חודשים.
ב .מטבע פעילות ומטבע הצגה ותרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
 )1מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
החברה עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם למטבע המדינה והסביבה הכלכלית
העיקרית המהווה את המטבע ממנו בעיקר היא מושפעת (להלן" -מטבע הפעילות").
הדוחות הכספיים מוצגים בשקל חדש ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של
החברה.
להלן השינויים שחלו בתקופות המדווחות בשער החליפין של הדולר של ארה"ב (להלן
 -הדולר) מול השקל:

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2020

שינוי בשער החליפין
של הדולר מול השקל
%
()6.8

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2019

()7.8

שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018

8.1

שער החליפין של הדולר לעומת השקל ליום  31בדצמבר  2020הינו 1 :דולר =  3.215ש"ח
שער החליפין של הדולר לעומת השקל ליום  31בדצמבר  2019הינו 1 :דולר =  3.456ש"ח
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out
ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

 )2עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן – "מטבע חוץ") מתורגמות למטבע
הפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות .הפרשי שער,
הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים
במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום התקופה ,נזקפים לרווח או הפסד ,למעט כאשר
הם נזקפים במסגרת רווח כולל אחר כגידור תזרים מזומנים.
רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים לנכסים או התחייבויות
כספיות מוצגים בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה Carve-out

במסגרת "הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו".
ג .רכוש קבוע

הרכוש הקבוע מוצג לפי העלות בניכוי פחת נצבר .העלות היסטורית כוללת הוצאות
שניתן לייחסן באופן ישיר לרכישת הפריטים .ערכי השייר של הנכסים ,אורך החיים
השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים ומעודכנים בהתאם לצורך ,לפחות אחת
לשנה.
פחת על נכסים ,מחושב לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן תקופת השימוש של
פרטי הרכוש הקבוע ,בהתאם למפורט להלן:
אורך שנים
ציוד מכירה

10

שיפורים במושכר

10
4-6
(בעיקר )4

כלי רכב ,ציוד ואחרים

עלויות של שיפוצים כלליים משמעותיים מופחתות על-פני אורך החיים השימושיים
הנותר של הנכס המתייחס ,או עד למועד השיפוץ הכללי הבא ,לפי המוקדם
מביניהם.
כל שאר התיקונים ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת
הדיווח בה נבעו.
שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר ,על פני תקופת חוזה השכירות או
אורך החיים המשוער של השיפורים ,לפי הקצר מביניהם.
רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע נקבעים על ידי השוואת התמורה נטו
שהתקבלה לערך בספרים ,ומוכרים במסגרת "הוצאות (הכנסות) אחרות ,נטו"
בדוח פרופורמה  Carve-outרווח או הפסד ורווח כולל אחר.
ד.

נכסים בלתי מוחשיים
 )1סימני מסחר
א.

זכויות שימוש בסימני מסחר נרשמו בסכום המהוון של ההתחייבות בגין
התשלומים המינימליים לתשלום תמלוגים והן מופחתות על פני תקופת
החוזה (בדרך כלל  2-4שנים) או אומדן תקופת השימוש ,כקצר מביניהן,
ראה גם ביאור 8ב'.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  -3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
 )2מותגים
יתרת המותגים כוללת את שם המותג  fixאשר נכלל לפי שוויו ההוגן במועד
הרכישה של חברת פיקס שיווק מותגים בע"מ.
אחת לתקופה סוקרת החברה את אורך החיים השימושיים של המותג ,על מנת
לקבוע אם אירועים ונסיבות ממשיכים לתמוך בהערכה לפיה אורך החיים
השימושיים של נכס זה בלתי מוגדר.
המותג הינו בעלי אורך חיים בלתי מוגדר ומשכך אינו מופחת.
באשר לבחינת ירידת ערך המותג ראה ביאור 8ג'.
)3

תוכנות מחשב
רשיונות לשימוש בתוכנות מחשב מוצגים על בסיס העלויות שנצברו בגין
רכישת תוכנות המחשב והבאתן לכדי שימוש .עלויות אלה מופחתות לפי שיטת
הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי המשוער של התוכנות ( 4שנים).
עלויות הקשורות לאחזקת תוכנות המחשב מוכרות כהוצאה עם התהוותן.
עלויות הקשורות באופן ישיר לפיתוח מוצרי תוכנה מזוהים וייחודיים
הנמצאים בשליטת החברה ואשר קיימת סבירות גבוהה שיפיקו תועלת
כלכלית העולה על עלויות ישירות הקשורות בעובדים ,אשר נצברו כתוצאה
מפיתוח התוכנה וחלק מתאים מההוצאות העקיפות הרלוונטיות מהוונות
לנכסים בלתי מוחשיים ,בכפוף להתקיימות התנאים המוזכרים בתקן
חשבונאות בינלאומי .)IAS 38( 38
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  -3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ה .ירידת ערך של נכסים לא כספיים
נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי-מוגדר וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם
זמינים לשימוש ,אינם מופחתים ,וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה ובכל עת שישנו
סימן כלשהו לירידת ערך.
ירידה בערכם של נכסים בעלי אורך חיים שימושי מוגדר ,נבחנת במידה שחלו
אירועים או שינויים בנסיבות המצביעות על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה.
סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים
על הסכום בר השבה שלו .סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו
ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות מכירה ,לבין שווי השימוש שלו .לצורך בחינת ירידת
ערך ,מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר ,בגינן קיימים תזרימי מזומנים
מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים) .נכסים לא-כספיים ,למעט מוניטין ,אשר
חלה ירידה בערכם ,נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת הערך שהוכרה
בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.
ו .מכשירים פיננסיים  -מכשירי חוב
להלן מדיניות החברה ביחס לנכסים פיננסיים המיושמת החל מיום  1בינואר ,2018
לפי :IFRS 9
א .סיווג
החברה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות" :נכסים פיננסיים בשווי
הוגן דרך רווח או הפסד" ו"נכסים פיננסיים בעלות מופחתת" .הסיווג תלוי במודל
העסקי בו מוחזקים הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים
בגינם.
החברה מסווגת מחדש את נכסיה הפיננסיים שהינם מכשירי חוב כאשר ,ורק
כאשר ,חל שינוי במודל העסקי שלה לניהול הנכסים הפיננסיים.
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל
עיסקי שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים
חוזיים ,וכן התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי
מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
הנכסים הפיננסיים בעלות מופחתת של החברה כלולים בסעיפים :חייבים ויתרות
חובה המופיעים בדוח על המצב הכספי פרופורמה .Carve-out
ב .הכרה ומדידה
רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברה במועד סליקת
העסקה ,שהינו המועד בו הנכס נמסר לחברה או נמסר על ידי החברה .נכסים
פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או
הועברו ,והחברה העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה.
נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד מוצגים בתקופות עוקבות בשווי
הוגן .נכסים פיננסים בעלות מופחתת מוכרים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות
עסקה ,למעט לקוחות ונמדדים בתקופות עוקבות לפי עלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.
באשר לאופן מדידת השווי ההוגן של המכשירים הפיננסים של החברה ראה ביאור
.6
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ג .ירידת ערך של נכסים פיננסיים
החברה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון
האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה ,על בסיס אינדיבידואלי או
על בסיס קבוצתי .לשם כך ,החברה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר
הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד
ההכרה לראשונה ,תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס ,כולל מידע
צופה פני עתיד.
עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה
בהם לראשונה ,החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי
האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר .אחרת ,ההפרשה להפסד תימדד בסכום
השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של  12חודשים .סכום הפרשי האשראי
החזויים (או ביטולם) מוכר ברווח או הפסד.
עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך ,החברה מניחה כי סיכון האשראי
לא עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.
על אף האמור לעיל ,החברה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה
להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות.
ד .קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על
המצב הכספי כאשר ,ורק כאשר ,קיימת זכות משפטית מידית (שאינה מותנית
בהתקיימות אירוע עתידי) לקזז את הסכומים שהוכרו ,הניתנת לאכיפה משפטית
בכל הנסיבות הבאות :במהלך העסקים הרגיל ,במקרה של כשל אשראי ובמקרה
של חדלות פירעון או פשיטת רגל של הישות ושל כל הצדדים שכנגד ,וכן קיימת
כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או
לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
ז .מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור
לחברה מכשירים פיננסיים כשירים לגידור תזרים מזומנים בקשר עם רכישת מלאי.
כמו כן ,לחברה מכשירים פיננסיים שאינם כשירים לגידור.
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה
הנגזר ,ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן .שיטת ההכרה ברווח או
הפסד ,הנובעים משינויים בשווי ההוגן ,תלויה בשאלה האם המכשיר הנגזר מיועד
כמכשיר מגדר ,ובמקרה שכן ,בטבעו של הפריט המוגן .שינויים בשווי ההוגן של
מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם כשירים לגידור תזרימי מזומנים נזקפים לרווח
או הפסד במסגרת "הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו" ואילו שינויים בשווי ההוגן של
פריטים הכשירים לגידור תזרימי מזומנים נזקפים לרווח או הפסד כולל אחר.
החברה מייעדת מכשירים נגזרים מסוימים לגידור תזרים מזומנים :החברה
מתעדת במועד יצירת הגידור את הקשר בין מכשירים מגנים לבין פריטים מוגנים,
כמו גם את מטרות ניהול הסיכונים והאסטרטגיה ביחס לביצוע עסקות גידור
שונות .בנוסף ,מתעדת החברה את הערכותיה ,הן במועד יצירת הגידור והן על בסיס
מתמשך ,בדבר היותם של המכשירים הנגזרים ,המשמשים בעסקות גידור ,בעלי
אפקטיביות גבוהה בהשגת שינויים מקזזים בתזרימי המזומנים של פריטים
מוגנים.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
השינוי בשווי ההוגן נזקף לרווח כולל אחר ומוצג במסגרת הדוח על השינויים בהון.
הרווח או ההפסד הקשור לחלק הלא אפקטיבי בגין המכשיר הפיננסי בקשר עם
עסקאות רכישת מלאי ,מוכר באופן מיידי בדוח רווח והפסד במסגרת "הכנסות
(הוצאות) אחרות  -נטו".
הרווחים וההפסדים ,שנדחו בעבר במסגרת רווח כולל אחר ,מועברים מההון
ונכללים במדידה לראשונה של עלות הנכס.
הסכומים הנדחים מוכרים בסופו של דבר ,במסגרת סעיף עלות המכר.
ח .מלאי
מלאי מוצרים מוגמרים אשר נרכשים על ידי החברה נמדד לפי העלות או שווי
המימוש נטו ,כנמוך שבהם .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך
העסקים הרגיל ,בניכוי הוצאות מכירה משתנות מתייחסות .העלות נקבעת לפי
שיטת ממוצע נע .עלות המלאי כוללת את העלויות שהתהוו בהבאת המלאי
למיקומו ולמצבו הנוכחיים.
עלות המלאי כוללת רווחים/הפסדים בגין גידורי תזרימי מזומנים של רכישות
מוצרים מוגמרים ,שהועברו מההון.
ט .לקוחות
יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של החברה עבור סחורות
שנמכרו במהלך העסקים הרגיל .כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך
שנה אחת או פחות ,הם מסווגים כנכסים שוטפים ,אחרת ,הם מסווגים במסגרת
הנכסים שאינם שוטפים.
לקוחות מוכרים לראשונה לפי מחיר העסקה שלהם ,כהגדרתו בתקן דיווח כספי
בינלאומי ( 15להלן  ,)IFRS15 -אם הלקוחות אינם כוללים מרכיב מימון משמעותי
בהתאם ל ,IFRS15 -ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת על בסיס שיטת הריבית
האפקטיבית ,בניכוי הפרשה בגין הפסדי אשראי (להלן "הפרשה להפסדי אשראי").
באשר לאופן קביעת ההפרשה להפסדי אשראי והטיפול העוקב בה ,ראה ביאור 14
א' .1

20

דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
י .מסים שוטפים ונדחים
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ונדחים .מסים על ההכנסה
נזקפים לרווח והפסד למעט מיסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח (הפסד) כולל
אחר .במקרים אלו ,השפעת המס נזקפת אף היא לרווח (הפסד) כולל אחר.
המסים השוטפים הינם סכומי המס הצפויים להשתלם על ההכנסה החייבת במס,
שמחושבים לפי שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,לתאריך המאזן.
מיסים נדחים מחושבים באופן מלא לפי שיטת ההתחייבות בגין כל ההפרשים
הזמניים בין הסכומים של נכסים והתחייבויות ,כפי שהם מדווחים בדוחות
הכספיים ,לבין סכומים המובאים בחשבון לצרכי מס.
ההכרה בנכסי מס נדחים נעשית בגין כלל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי לצרכי
מס ,בגבולות סכום ההפרשים שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות
חייבות במס .נכסי מס נדחים נבדקים בכל תאריך מאזן ,ובמידה ולא צפוי כי
הטבות המס תתממשנה ,הם מופחתים.
יתרות המיסים הנדחים מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים לחול בעת מימוש נכס
המס הנדחה ,או יישוב התחייבות המס הנדחית ,בהתאם לשיעורי המס וחוקי
המס ,אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה ,לתאריך הדוח על המצב
הכספי.
יא .הטבות לעובדים
החברה מפעילה מספר תוכניות הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,הכוללות
תוכניות להטבה מוגדרת ותוכניות להפקדה מוגדרת.
 .1התחייבות לפיצויי פרישה  /לפנסיה
תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה
במסגרתה החברה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי תלויה כך
שלחברה אין כל מחויבות ,משפטית או משתמעת ,לבצע הפקדות נוספות,
במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין
שירותי העבודה בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.
תוכנית הטבה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה שאינה
תוכנית להפקדה מוגדרת.
החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה .התוכניות ממומנות באמצעות
תשלומים ,המועברים לחברות ביטוח או לקרנות פנסיה המנוהלות בנאמנות.
בהתאם לתנאיהן ,תוכניות הפנסיה האמורות עונות להגדרת תוכנית הפקדה
מוגדרת כדלעיל.
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של
החברה ,חייבת החברה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו
מעבודתם בנסיבות מסויימות .התחייבות החברה לתשלום פיצויי פרישה לגבי
חלק מהעובדים מטופלת כתוכנית הטבה מוגדרת ולגבי יתר העובדים
מטופלת כתוכנית הפקדה מוגדרת.
בהתאם להתחייבות החברה לעובדים שלגביהם קיימת תוכנית המהווה
תוכנית הטבה מוגדרת ,סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי
לפיצויים בעת פרישה ,מתבססים על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה.
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ביאור  -3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
סך ההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת בדוח על המצב הכספי הנו הערך
הנוכחי של ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך הדוח על המצב הכספי,
בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית .ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על
בסיס שנתי ,על ידי אקטואר ,על בסיס שיטת הProjected Unit Credit -
.Method
הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים (לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר),
שיעור הריבית ששימש את החברה להיוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים לשם חישוב המחויבויות בגין תוכניות להטבה מוגדרת בדוחות
הכספיים נקבע בהתבסס על שיעורי הריבית של אגרות חוב קונצרניות
שקליות בדירוג גבוה .השפעת השינוי בשיעור ההיוון על המחויבויות האמורות
נזקפה לרווח כולל אחר בסעיף "מדידות מחדש של התחייבויות (נטו) בשל
סיום יחסי עובד-מעביד".
החברה זוקפת מדידות מחדש של ההתחייבות נטו בגין הטבה מוגדרת לרווח
כולל אחר ,בתקופה בו נבעו .מדידות מחדש אלה נוצרות כתוצאה משינויים
בהנחות אקטואריות ,משוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל
ומהפרשים בין התשואה על נכסי התוכנית לסכומים שנכללו בריבית נטו על
ההתחייבויות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת.
עלויות בגין שירותי עבר מוכרות באופן שוטף בדוח רווח או הפסד.
היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן .היעודות האמורות מהוות נכסי
תכנית כהגדרתם ב ,IAS 19 -ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד-
מעביד לצורכי ההצגה בדוח על המצב הכספי.
כאמור לעיל ,החברה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה
ופיצויים למימון התחייבותה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת .עם ביצוע
ההפקדות ,היא אינה מחוייבת בתשלום נוסף .ההפקדות מוכרות כהוצאות
בגין הטבות עובד במקביל לקבלת השירות מהעובדים שבגינו הם זכאים
להפקדה .הפקדות מראש מוכרות כנכס ,במידה שהחברה זכאית להחזר
במזומן או להפחתה בתשלומים העתידיים.
 .2דמי חופשה והבראה
לפי חוקי העבודה בישראל ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,שניהם
מחושבים על בסיס חישוב שנתי .הזכאות מבוססת לאורך תקופת העבודה של
העובד בחברה .החברה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין חופשה ודמי הבראה
בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד על בסיס לא מהוון .ככל שהחברה
צופה שההטבה בגין דמי החופשה וההבראה תסולק במלואה במהלך 12
החודשים לאחר תום תקופת הדיווח שבה העובדים מספקים את השירותים.
 .3תגמול מנהלים
החברה מכירה בהתחייבות ובהוצאה בגין תגמול מנהלים בהתבסס על מרכיבי
תגמול שונים המשתנים לפי דרג המנהל ויכולים להשתנות בין שנה לשנה
בהתאם להחלטת הנהלת החברה .החברה מכירה בהפרשה כאמור כאשר
קיימת מחויבות חוזית או כאשר הנוהג בעבר יצר מחויבות משתמעת.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יב .תשלומים מבוססי מניות
במסגרת העסקתם בדלתא גליל ,הוענקו למספר עובדים אשר יעברו להיות
מועסקים על ידי החברה במסגרת תחום הפעילות ,אופציות למניות דלתא
גליל ויחידות מניה חסומות של דלתא גליל .יובהר כי האופציות שהוענקו
למניות דלתא גליל אינן פוקעות במעבר של העובדים לחברה ,וכי על פי תנאי
הענקתן ,הבשלתן של האופציות ויחידות המניה החסומות נמשכת כל עוד
נושאי המשרה ממשיכים לספק שירותים (כהגדרתם בתוכניות הרלוונטיות
של דלתא גליל) לחברות בקבוצת דלתא גליל .עלות התגמול ההוני הנ"ל
לתקופה שממועד הפיצול תשולם על ידי החברה .השווי ההוגן במועד ההענקה
נזקף כהוצאת שכר כנגד הון ,על פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים
ומתקיימים כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס
מניות .במקביל ,החברה האם מחייבת את החברה בגין הוצאות שכר אלו
כאשר החיוב נרשם כנגד הון.
יג .הכרה בהכנסות
לחברה ישנן הכנסות ממכירת מוצרים ללקוחות.
החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  - )IFRS 15( 15הכנסות מחוזים עם
לקוחות.
 .1מדידת ההכנסות
הכנסות החברה נמדדות לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה
להעברת סחורות שהובטחו ללקוח ,למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים ,כגון
מיסי מכירה מסוימים .ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ.
אם התמורה שהובטחה ללקוח כוללת סכום משתנה (למשל ,כתוצאה מהנחות או
מזכות החזרה) ,החברה אומדת את סכום התמורה לו היא תהיה זכאית בתמורה
להעברת הסחורות שהובטחו ללקוח במסגרת העסקה ,וכוללת במחיר העסקה את כל
הסכום של התמורה המשתנה ,או את חלקו ,רק במידה שצפוי ברמה גבוהה שביטול
משמעותי בסכום ההכנסות המצטברות שהוכרו לא יתרחש כאשר אי הודאות
הקשורה לתמורה המשתנה תתברר לאחר מכן .בסוף כל תקופת דיווח ,החברה
מעדכנת את מחיר העסקה שנאמד על מנת לייצג באופן נאות את הנסיבות הקיימות
בסוף תקופת הדיווח והשינויים בנסיבות במהלך תקופת הדיווח.
החברה אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון
משמעותי אם החברה מצפה ,במועד ההתקשרות בחוזה ,שהתקופה בין המועד שבו
החברה מעבירה את הסחורה שהובטחה ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם ,תהיה
שנה אחת או תקופה קצרה משנה אחת.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
 .2מועד ההכרה בהכנסה
החברה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה בהתאם להסכם
המכירה .עבור כל מחויבות ביצוע ,החברה קובעת ,במועד ההתקשרות בחוזה ,אם
היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת זמן .מחויבות הביצוע של
החברה מתקיימת בנקודת זמן.
 .3סוגי ההכנסות של החברה:
א) הכנסות ממכירת סחורות בקמעונאות
החברה מפעילה רשתות חנויות קמעונאיות .מכירת הסחורות מוכרת כאשר
החברה מוכרת מוצר ללקוח .מכירות קמעוניות מתבצעות בדרך כלל במזומן
או באמצעות כרטיסי אשראי.
מדיניות החברה היא למכור את מוצריה ללקוחות קמעונאיים עם זכות
להחזרה בהתאם לחוק .ניסיון העבר שנצבר משמש לביצוע אומדנים
והפרשות בגין החזרות במועד המכירה .באשר לאופן הטיפול החשבונאי
בזכות ההחזרה ,ראו סעיף א' לעיל.
החברה מפעילה תכנית נאמנות לקוחות במסגרתה לקוחות קמעונאיים
זכאים לצבירת נקודות בגין רכישותיהם ,המזכות אותם בהנחה ברכישות
עתידיות .התחייבות בגין תכנית הנאמנות מוכרת בגין הנקודות שהוענקו
במועד המכירה ללקוח ,וכוללת שימוש באומדני מימוש הנקודות בהתאם
לניסיון העבר ונגרעת כנגד הכרה בהכנסות במוקדם מבין הניצול בפועל או
פקיעת הנקודות כעבור  12חודשים מהמכירה הראשונית.
ב) הכנסות ממכירת סחורות בערוצים אחרים
החברה מפתחת ,מעצבת ומשווקת מגוון מוצרים לרשתות שיווק קמעונאיות
גדולות ,חנויות פרטיות ורשתות קטנות בשתי שיטות פעולה :מכירה רגילה
ומכירה בקונסיגנציה .בשיטת המכירה הרגילה ,מכירת סחורות מוכרת
כאשר החברה מסרה סחורות לרשתות או חנויות כאמור ,כאשר להם שיקול
דעת מלא בנוגע לערוץ המכירה ומחיר המכירה של המוצרים ,ולא קיימת
מחויבות שלא קוימה ,שיכולה להשפיע על קבלת המוצרים על ידם .מסירת
הסחורות לא מתרחשת ,עד אשר המוצרים נשלחו למיקום המוגדר ,סיכוני
התיישנות ואובדן הועברו לבעל הרשת או החנות ,וכן בעל הרשת או החנות
קיבל את המוצרים בהתאם לחוזה המכירה ,תנאי הקבלה פקעו או שלחברה
ראיות אובייקטיביות שכל הקריטריונים לקבלה מולאו.
בשיטת המכירה השניה ,שיטת הקונסיגנציה ,המלאי מועבר לבעל הרשת או
החנות ונותר בבעלות החברה .ההכנסה מוכרת רק לאחר שזה מכר את
הסחורה ללקוח הסופי.
מוצרי החברה נמכרים לעיתים בהנחות התלויות בעמידה ביעדי קניות.
ללקוחות שמורה הזכות להחזיר מוצרים פגומים .המכירות מוכרות על
בסיס המחיר המצוין בחוזי המכירה ,בניכוי אומדני הנחות בגין יעדי קניות
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ביאור  -3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
והחזרות למועד המכירה .ניסיון העבר שנצבר משמש לביצוע אומדנים
והפרשות בגין ההנחות וההחזרות .הערכת הנחות יעדי הקניות מבוססת על
הרכישות הצפויות לשנה .המכירות אינן כוללות מרכיב מימוני ,מכיוון שהן
מתבצעות עם תקופת אשראי קצרה משנה.
ג) הכנסות מפעילות באינטרנט
הכנסות בגין מכירות שסופקו באמצעות האינטרנט מוכרות כאשר הלקוח
משיג שליטה על המוצרים.
התשלום בגין העסקאות מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.
יד .עלות המכירות
עלות המכירות מתייחסת לכל עלויות שהתהוו לחברה בכל ערוצי ההפעלה החל ממועד
רכישת המוצר ועד להבאת המוצר למרכז הלוגיסטי .עלויות אלו כוללות את עלות
המוצרים מקבלני משנה עלויות הובלה ומכס ,הפסדים מירידת ערך מלאי והוצאות
אחרות .כמו כן ,כוללות הוצאות אלו את התמלוגים המשולמים בגין המוצרים הנמכרים.
ראה ביאור  14ד'.
טו .הוצאות מכירה ושיווק
הוצאות מכירה ושיווק כוללות את סך העלויות אשר התהוו לחברה הקשורות במכירה
ושיווק של המוצר החל מהגעתו למרכז הלוגיסטי אשר משמש כמרכז שיווק והפצה ועד
למכירתו ללקוח הקצה או ללקוחות החברה האחרים.
עלויות אלו כוללות בעיקר שכר של עובדי החנויות ,סוכני השטח ,הסדרנים ,המרכז
הלוגיסטי ועובדי המטה העוסקים בשיווק ופיתוח המותג.
כמו-כן ,כוללות עלויות אלו עלויות שכירות המיוחסות לחנויות הרשתות ולמרכז
הלוגיסטי (אשר נרשמו בשנת  2018לפני יישום תקן דיווח חשבונאי בינלאומי  ,)16עלויות
פרסום ,עלויות הקשורות בתפעול רשתות החנויות ופעילות אתרי האינטרנט ,עמלות
תפעול למפעילים חיצוניים ,פחת בגין שיפורים במושכר וציוד מכירה וכן הפחתת נכס
זכויות שימוש .ראה ביאור 14ה'.
טז .חכירות
ביום  1בינואר , 2019נכנס לתוקף תקן דיווח כספי בינלאומי  " 16חכירות" ((IFRS 16
בהתאם להוראות המעבר של התקן ,החברה בחרה ביישום למפרע כאשר ההשפעה
המצטברת של היישום לראשונה של התקן נזקפת לעודפים ליום  1בינואר , 2019ללא
הצגה מחדש של מידע השוואתי .בהתאם ,הביאור להלן מציג מדיניות חשבונאית ביחס
לחכירות עד ליום  31בדצמבר ( 2018יישום כללי החשבונאות במסגרת  ) IAS17התקפה
לשנת  , 2018ומדיניות כאמור מיום  1בינואר  ( 2019יישום כללי החשבונאות במסגרת
 ) IFRS16התקפה לשנים  2019ו. 2020-באשר להשפעה המצטברת שהוכרה במועד
היישום לראשונה של 16 IFRS ,ראה ביאור  3יז' ()1א לדוחות הכספיים השנתיים של
החברה לשנת .2019

מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום 1
בינואר  2019לפי :IFRS 16
החברה חוכרת חנויות ,מחסן לוגיסטי ומשרדים .הסכמי החכירה הינם לתקופה של בין
 6חודשים ל 10-שנים ,אך עשויים לכלול אופציות הארכה.
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ביאור  -3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
החברה מעריכה ,בעת ההתקשרות בחוזה ,האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל
חכירה .חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט
בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה .החברה מעריכה מחדש אם חוזה
הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו.
במועד ההכרה לראשונה ,מכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי
של תשלומי החכירה העתידיים ,אשר כוללים ,בין היתר ,את מחיר המימוש של
אופציות הארכה אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה.
במקביל ,מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה ,מותאם
בגין תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו בניכוי תמריצי חכירה
כלשהם שהתקבלו ,ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לחברה.
תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי
שימוש במדד הקיים במועד תחילת החכירה ,ונכללים בחישוב ההתחייבות בגין
חכירה .כאשר חל שינוי בתזרימי המזומנים של החכירה כתוצאה משינוי במדד,
מודדת החברה מחדש את ההתחייבות בגין חכירה בהתבסס על התזרימים החוזיים
המעודכנים ,כתיאום לנכס זכות השימוש.
תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער אינם נכללים בחישוב
ההתחייבות בגין חכירה ,ומוכרים ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או
התנאי שהפעיל תשלומים אלה.
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל ,נעשה שימוש בשיעור
הריבית התוספתי של החברה .שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו החברה הייתה
נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים
על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.
תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול ,לרבות תקופות
המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר שהחברה
תממש אופציה זו ,וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי
באופן סביר שהחברה לא תממש אופציה זו.
לאחר מועד תחילת החכירה ,מודדת החברה את נכס זכות השימוש בעלות ,בניכוי
פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו ,מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של
ההתחייבות בגין החכירה .הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר,
על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה ,לפי
הקצר מביניהם.
תשלומים בגין חכירות לטווח קצר של ציוד וכלי רכב וכן תשלומים בגין חכירות
שבהן נכס הבסיס הינו בעל ערך נמוך מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת
החכירה ,כהוצאה ברווח או הפסד .חכירות לטווח קצר הן חכירות שבהן תקופת
החכירה היא  12חודשים או פחות.
כאשר נכסים מוחכרים על ידי החברה לאחרים במסגרת חכירה תפעולית ,הם נכללים
בדוח על המצב הכספי בהתאם למהותם ,ומופחתים על פני אורך החיים השימושיים
הצפוי שלהם ,באופן עקבי לנכסים דומים שבשימוש החברה.
הכנסות מדמי שכירות מוכרות על פני תקופת החכירה לפי שיטת הקו הישר.
מדיניות החברה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום  31בדצמבר
 ,2018לפי :IAS 17
הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות
נשמרים בידי המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעולית .תשלומים המבוצעים
במסגרת חכירה תפעולית (בניכוי תמריצים כלשהם המתקבלים מהמחכיר) נזקפים
לרווח או הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יח .תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:
 )1תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור
תקופות דיווח המתחילות ביום  1בינואר :2020
תקן חשבונאות בינלאומי " 8מדיניות חשבונאית ,שינויים באומדנים
חשבונאיים וטעויות" (להלן  -התיקון ל )IAS 8 -ולתקן חשבונאות בינלאומי 1
"הצגת דוחות כספיים" (להלן  -התיקון ל)IAS 1-
התיקון ל ,IAS 8-התיקון ל IAS 1-והתיקונים שבאו בעקבותיהם לתקני
דיווח כספי בינלאומיים אחרים:
• משתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פני התקנים השונים
והמסגרת המושגית:
• מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן
• משלבים חלק מההנחיות ב IAS 1-הנוגעות למידע שאינו מהותי.
ההגדרה המתוקנת הינה כדלקמן:
"מידע הוא מהותי אם ניתן לצפות באופן סביר כי השמטתו ,הצגתו
המוטעית או הסתרתו ישפיעו על החלטות שהמשתמשים העיקריים של
דיווח כספי למטרות כלליות מקבלים על סמך הדיווח הכספי האמור,
אשר מספק מידע על ישות מדווחת ספציפית".
התיקונים האמורים ייושמו באופן פרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  2020או לאחריו .בהתאם להוראות התיקונים.
ליישום לראשונה של התיקונים לא היתה השפעה מהותית על הדוחות
הכספיים של החברה.
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ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
 .2תקנים ,תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף
ואשר החברה בחרה ביישומם המוקדם:
תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  16חכירות (להלן  -התיקון לIFRS -
)16

התיקון ל IFRS16-מספק הקלה לחוכרים בבחינת שינויים בהסכמי
חכירה .בהתאם להוראות התיקון ,בקיומם של ויתורים על תשלומי
חכירה אשר עומדים בתנאים מסוימים המפורטים להלן ,חוכר אינו נדרש
לבחון עבור כל חוזה באופן נפרד האם הוויתור הינו בהתאם לתנאי
החכירה המקוריים ,אלא רשאי לבחור לטפל חשבונאית בוויתור החכירה
כחלק מהחוזה המקורי (כתשלומי חכירה משתנים).
ההקלה קיימת רק עבור ויתורים הקשורים באופן ישיר להשפעת
 ,COVID-19ובתנאי שמתקיימים שלושת התנאים הבאים:
( )1סך תשלומי החכירה לאחר הוויתור הינם זהים או נמוכים
מהתשלומים בחוזה המקורי;
( )2כל הפחתה בתשלומי החכירה משפיעה רק על תשלומים אשר מועד
פירעונם המקורי אמור היה לחול עד ליום  30ביוני  ;2021ו-
( )3אין כל שינוי מהותי בתנאים אחרים של הסכם החכירה.
החברה בחרה ליישם את התיקונים ל IFRS 16-לגבי כל הוויתורים בדמי
השכירות העומדים בתנאי ההקלה ביישום מוקדם החל מהתקופה
השנתית המתחילה ביום  1בינואר  .2020לעניין ההשפעה של היישום
לראשונה על הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31
בדצמבר  .2020ראה ביאור .9
 .3תקנים ,תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף
ואשר החברה לא בחרה ביישומם המוקדם
תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי " 1הצגת דוחות כספיים" (להלן -
התיקון ל)IAS 1-
התיקון ל IAS1-מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות
כשוטפות או לא שוטפות בדוח על המצב הכספי .התיקון מבהיר ,בין היתר
כי:
• התחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות יש זכות מהותית
( )substantive rightלדחות את סילוק ההתחייבות למשך לפחות 12
חודש לאחר תום תקופת הדיווח .כמו כן ,התיקון מבהיר כי כוונת
הישות בנוגע למימוש הזכות אינה רלוונטית לצורך סיווג ההתחייבות,
ומבטל את ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מותנית.
• זכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומדת בתנאים
הרלוונטיים בתאריך המאזן.
• "סילוק" ההתחייבות כולל סילוק בדרך של תשלום מזומן ,משאבים
כלכליים אחרים או מכשירים הוניים של הישות .עם זאת ,זכות המרה
בגין מכשיר המיר אשר סווגה להון אינה משפיעה על סיווגה של
ההתחייבות בגין המכשיר.
התיקון ל IAS1-ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות
המתחילות ביום  1בינואר  2023או לאחריו .ליישום לראשונה של התיקון
ל IAS1-לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של
החברה.
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ביאור - 4אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים
כחלק מתהליך הדיווח הכספי ,נדרשת הנהלת החברה לבצע הנחות ואומדנים מסויימים
היכולים להשפיע על שווי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות ,ההוצאות ועל חלק
מהגילויים הניתנים בדוחות של החברה .מעצם טבעם אומדנים אלו עשויים להיות
סובייקטיביים ומורכבים וכתוצאה מכך ,גם לא להתאים לתוצאות בפועל.
האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת הדוחות הכספיים נבחנים באופן
שוטף ומתבססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים ,לרבות אירועים עתידיים אשר
התרחשותם צפויה במידה סבירה לאור הנסיבות הקיימות.
להלן תיאור האומדנים החשבונאיים המהותיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים
אשר בעת גיבושם נדרשה החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ולאירועים הכרוכים באי
וודאות משמעותית .בהפעלת שיקול דעתה לצורך קביעת האומדנים החשבונאיים,
לוקחת החברה בחשבון ,לפי העניין ,את העובדות הרלוונטיות ,ניסיון העבר ,השפעת
גורמים חיצוניים והנחות סבירות בהתאם לנסיבות.
א .אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים
 )1מלאי
החברה עורכת אומדנים על בסיס חודשי לצורך הפחתת מלאי איטי או מת ,בהתאם
לניסיון העבר ,יתרות מלאי שנותרו מעונות קודמות והערכת תחזית המכירות ,ראה
ביאור  3ח'.
מלאי החברה מורכב ממוצרים גמורים ממותגים הנמכרים דרך חנויות הרשתות,
באמצעות האינטרנט והן במכירה לחנויות פרטיות ורשתות קטנות ,רשתות
קמעונאיות גדולות ומותגים פרטיים ,בין אם במכירה ישירה או בין אם במסגרת
עסקת קונסיגנציה .הפחתה בערך המלאי מבוצעת בהתאם לאבחנה אם מדובר
במלאי מוצרים בסיסיים או במלאי מוצרי אופנה.
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ביאור - 4אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים (המשך):
ביחס למלאי מוצרים בסיסיים הניתנים למכירה גם בעונות הבאות לא בוצעה
הפחתה ,ככל ששווי המימוש נטו של המלאי גבוה מעלותו .ביחס למלאי מוצרי
אופנה ,מבוצעת הפחתה בערך המלאי לאחר סיום
העונה בה תוכנן המלאי להמכר ,ככל שנדרש .במידה ומחיר השוק בניכוי עלויות
מכירה אותו ניתן לקבל במכירתו כמלאי עודפים נמוך מהעלות המופחתת ,מבוצעת
הפחתה וזאת בהתחשב בפוטנציאל מכירתו בחנויות העודפים של החברה.
כמו כן ,מבוצעות הפחתות יעודיות ,בהתאם לנסיבות ספציפיות ,במידה והדבר
דרוש.
 )2רכוש קבוע
הוצאות הפחת בגין הרכוש הקבוע מחושבות בהתאם לשיטת הקו הישר על בסיס
תקופת הזמן המשוערת שבה ישמש את החברה.
בנוסף ,בוחנת החברה את הצורך בהפחתה נוספת בכל עת בו קיימים סממנים
המצביעים על אפשרות לירידת ערך.
 )3מותג
יתרת המותג מתייחסת למותג " "fixאשר נרכש בשנת  2014במסגרת צירוף העסקים
של חברת פיקס שיוק מותגים בע"מ .המותג הינו בעל אורך חיים בלתי מוגדר ,אינו
מופחת ומוצג בעלותו ההיסטורית.
החברה בוחנת לפחות אחת לשנה ובקרות אירועים את הצורך בהפרשה לירידת ערך,
ראה ביאור  8ג'.
 )4התחייבות בגין מועדון לקוחות
החברה מפעילה מועדון לקוחות ובהתאם ההכרה בהכנסה בגין רכיב ההסדר
המיוחס לתמריצים מוכרת כמוקדם מבין הניצול בפועל או פקיעת התמריצים.
רכיבי ההסדר המיוחס לתמריצים מחושבים לפי יחסי מחירי מכירה נפרדים של
תמריצים אלה .שווי הוגן זה מבוסס בין היתר על אומדני החברה באשר לניצול
תמריצים אלה.
 )5קביעת שיעור ההיוון להתחייבות בגין חכירה
במועד ההכרה לראשונה ,מחושב הערך הנוכחי של התחייבות בגין חכירה תוך
שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה למועד זה .שיעור ריבית זה הינו
השיעור אותו החברה הייתה נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה
דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש
בסביבה כלכלית דומה.
החברה נעזרה במעריך שווי חיצוני לקביעת שיעורי ההיוון.
בדבר פירוט האומדנים שהובאו בחשבון בעת עריכת דוחות כספיים פרופורמה
 Carve-outראה ביאור  2לעיל.
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ביאור - 4אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים (המשך):
ב .שיקולי דעת בעלי השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של הישות
קביעת תקופת החכירה
החל מיום  1בינואר  ,2019מיישמת החברה את תקן  IFRS16לצורך הטיפול
החשבונאי בחכירות .במסגרת זו ,שוקלת ההנהלה עובדות ונסיבות אשר
יוצרות תמריץ כלכלי למימוש אופציות הארכה ,או לאי-מימוש של אופציות
ביטול .אופציות הארכה ,או תקופות שלאחר המועד למימוש אופציות ביטול,
נכללות בתקופת החכירה רק במידה וודאי באופן סביר שהחכירה תוארך (או
לא תבוטל).
החברה בוחנת על בסיס נסיון העבר לתוכניותיה העסקיות האם צפוי כי
אופציות ההארכה הקיימות בהסכמי החכירה בהן התקשרה תמומשנה או לא.
הנהלת החברה מעריכה מחדש האם וודאי באופן סביר שאופציית הארכה
תמומש ,או שאופצית ביטול לא תמומש ,בעת התרחשות אירוע משמעותי או
שינוי משמעותי בנסיבות ,אשר הינו בשליטת שהחברה ,וכן משפיע על ההחלטה
האם וודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה ,שלא נכללה קודם לכן
בקביעת תקופת החכירה ,או לא תממש אופציה ,שנכללה קודם לכן בקביעת
תקופת החכירה.
ביאור - 5הסכם בעלי מניות בקשר עם הקמה והפעלה של חנויות ואתר מסחר של המותג Bath
 & ®Body Worksבישראל

ביום  24בדצמבר  ,2020התקשרו דלתא גליל והחברה בהסכם עם Amarla Retail S.A.
("השותף" ו"-ההסכם") ,מכוחו הוקמה חברה משותפת בשם די אנד איי אינטרנשיונל
ברנדס בע"מ ,אשר תוחזק על ידי החברה ( )60%ושותף ("( )40%החברה המשותפת").
לשותף זכויות הפעלה לפתיחה והפעלה של חנויות המותג ®Bath & Body Works
("® )"BBWבמדינות מסוימות באירופה ובכלל זאת בישראל .זכויות ההפעלה של חנויות
המותג  BBWבישראל ניתנו לשותף בהתאם למערכת הסכמים בין השותף לבין בעלת
המותג ®"( BBWבעלת המותג") והינן כפופות לעמידה של השותף בהתחייבויותיו כלפי
בעלת המותג וכן כפופות לתנאים ולמנגנון האישורים הקבוע בהסכמים אלו ("זכויות
הפעלה") .יצויין כי עובר למועד תיקון ההסכם ,היתה לשותף זכות מותנית לפתיחה
והפעלה של חנויות המותג ® Victoria's Secretבישראל ,וזכות זו בוטלה.
בכוונת השותף לפתוח ולהפעיל בישראל ,באופן בלעדי באמצעות החברה המשותפת,
חנויות ואתר מסחר של המותג ®"( BBWחנויות המותג" ו –"אתר המסחר") ,בכפוף
לתנאים ולמנגנון האישורים הקבוע בהסכמים בינו לבין בעלת המותג .יודגש כי פתיחה
בפועל של כל אחת מחנויות המותג בישראל תהא כפופה לאישור של בעלת המותג ולעמידת
השותף בהתחייבויותיו השוטפות כלפי בעלת המותג .בהתאם למערכת היחסים מול בעלת
המותג ,השותף מוגדר כמפעיל חנויות המותג ואתר המסחר ("המפעיל").
הצדדים התחייבו להזרים לחברה המשותפת את הכספים הנדרשים לפעילותה ,עד לסך
כולל של  12מיליון דולר ,כל צד באופן יחסי להחזקתו בחברה המשותפת.
בהסכם נקבע כי דלתא גליל תעמיד לטובת החברה המשותפת מספר מכתבי אשראי
("( )Letters of Creditמכתבי האשראי") אשר יועמדו על ידי החברה המשותפת back to
 backלבעלת המותג לצורך הבטחת רכישות החברה המשותפת ותשלומים אחרים לבעלת
המותג .החברה המשותפת תשלם לדלתא גליל עמלה שנתית בגין מכתבי האשראי שיועמדו
לטובתה ,בסכומים שאינם מהותיים לחברה ("עמלת הקצאת מכתבי אשראי") .כמו כן
דלתא גליל העמידה לשותף מכתב אשראי (בסכום של  1.75מיליון דולר ארה"ב ,אשר אינו
מהותי) אשר שימש את השותף להעמדת מכתב אשראי  back to backלטובת בעלת
המותג ,לצורך הבטחת עמידת השותף בכלל התחייבויותיו כלפי בעלת המותג.
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 & ®Body Worksבישראל (המשך)

כאשר במקרה בו ימומשו כספים מכוח מכתב האשראי שהועמד לשותף ,יראו כספים
אלו כהלוואה שניתנה לשותף מדלתא גליל ,ובמקרה כאמור ,התחייב השותף להעביר
סחורות של השותף לחברה המשותפת על מנת שתמכור סחורות אלו ,כאשר התמורה
תשמש לפירעון ההלוואה .כמו כן יצוין ,כי דלתא גליל העמידה לשותף הלוואות בסכום
כולל שאינו מהותי לדלתא גליל .במקרה של הפרת התחייבויות השותף כלפי דלתא גליל
(בקשר עם פירעון ההלוואות האמורות או התחייבויותיו להעברת סחורות כאמור) ,תהא
זכאית דלתא גליל לקבל את החזקותיו של השותף בחברה המשותפת ,ללא תמורה.
בהסכם נקבע ,כי במקרה של אירועי חדלות פירעון של השותף ו/או אי יכולת החברה
המשותפת לפתוח את חנויות המותג בישראל בשל ,בין היתר ,הפרת התחייבויות השותף
כלפי בעלת המותג ,תהא זכאית החברה לקבל את החזקותיו של השותף בחברה
המשותפת ,ללא תמורה.
כמו כן ,נקבעו במסגרת ההסכם אירועי הפרה ,אשר בהתקיימם יופעלו המנגנונים
הקבועים בהסכם בנוגע להעברת החזקות הצד המפר בחברה המשותפת לצד השני
(בהתאם למנגנון התמורה הקבוע בהסכם) ,או למכירת החזקות הצדדים בחברה
המשותפת לצד שלישי ,והכל בכפוף לאישור בעלת המותג ככל שיידרש ,לרבות בכל הנוגע
להמשך הפעלת חנויות המותג ואתר המסחר.
במסגרת ההסכם ותקנון החברה המשותפת נקבעו ,בין היתר ,מגבלות על העברת מניות
בחברה המשותפת ,לרבות זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות (( )co-sale rightאשר
כאמור לעיל עשויות להיות כפופות לאישור בעלת המותג) .במסגרת התקנון נקבעו שורת
החלטות סטנדרטיות ומקובלות (בהן תידרש הסכמה פה אחד של כל חברי הדירקטוריון,
כגון )1( :דרישות הון כלפי בעלי המניות למעט כמוסדר בהסכם; ( )2נטילת אשראי החורג
מהמגבלות הקבועות בתקנון; ( )3שנויים בהון החברה המשותפת או העברת החזקות; ()4
התקשרות בהסכם מהותי או מיזמים משותפים שאינם חלק מפעילות החברה
המשותפת; ( )5מכירת חלק מהותי מנכסי החברה המשותפת; ו  )6( -שינוי מהותי
בפעילות החברה המשותפת.
ככל ותהא אפשרות להשקעה משותפת עם השותף לצורך פתיחת והפעלת חנויות של
® BBWבגרמניה ,בכפוף להסכמת בעלת המותג ובתנאים שייקבעו ,דלתא גליל תהיה
רשאית לנצל אפשרות זו לפי שיקול דעתה.
פתיחת חנויות המותג ,אתר המסחר וכן פעילותה השוטפת של החברה המשותפת,
כפופה ,בין היתר ,לעמידת השותף בהתחייבויותיו כלפי בעלת המותג ,לשימור תקופתן
של זכויות ההפעלה בידי השותף ,ובכלל זאת שהשותף יהיה זכאי לפתוח ולהפעיל את
חנויות המותג ואתר המסחר בישראל באמצעות החברה המשותפת .כמו כן פתיחה בפועל
של חנויות המותג ואתר המסחר בישראל כפופה לאישורים הקבועים במערכת ההסכמים
של השותף ובעלת המותג ובכללם אישור בעלת המותג .יובהר ,כי תקפותן של זכויות
ההפעלה על ידי השותף ,עמידת השותף בהתחייבויותיו כלפי בעלת המותג וכן קבלת
אישורה של בעלת המותג לפתיחת חנויות המותג ואתר המסחר בישראל הינם גורמים
שאינם מצויים בשליטת החברה ומושפעים בין היתר ,מפעילות השותף באירופה
וההשפעה הפוטנציאלית של מגפת הקורונה על חנויות המותג האחרות המופעלות על ידי
השותף והתחייבויותיו.
ביאור  - 6מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים
א.

גורמי סיכון פיננסיים
פעילות החברה חשופה לסיכונים פיננסיים שונים :סיכוני שוק (כולל סיכוני שער
חליפין וסיכוני שער ריבית של תזרימי מזומנים) ,סיכוני אשראי וסיכוני נזילות.
תוכנית ניהול הסיכונים של החברה מתמקדת באי הוודאות של השווקים
הפיננסיים ומחפשת דרכים למזער השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הכלכליים של החברה .מעת לעת משתמשת החברה במכשירים פיננסיים נגזרים
כדי לגדר חשיפות ספציפיות לסיכונים.
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ביאור  - 6מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  -המשך
 )1סיכוני שוק:
סיכוני שער חליפין:
החברה רוכשת את מרבית מוצריה מחוץ לישראל וחשופה לתנודות בשערי
החליפין השונים ,בעיקר של השקל מול הדולר.
החברה משקיעה לעיתים בנגזרים של מטבע חוץ  -חוזי אקדמה  -על מנת להגן
על עצמה מפני הסיכון שבו תזרימי המזומנים הנובעים מעודף תשלומים בדולר
יושפעו משינוי בשערי החליפין .פרק הזמן של חוזים אלו קצר בדרך כלל משנה
אחת .עסקאות אלו נועדו בעיקרן להגנה מפני השינוי בשערי החליפין האמורים.
סיכון שער חליפין קיים כאשר עסקות מסחריות עתידיות או נכסים
והתחייבויות המוכרים בדוחות הכספיים נמדדים ונקובים במטבע שאינו מטבע
הפעילות של הישות.
נכון ל 31-בדצמבר  ,2020אילו נחלש /התחזק מטבע הפעילות של החברה ב5%-
או ב 10% -מול הדולר ,ואילו כל יתר המשתנים נותרו קבועים היה הרווח הכולל
לשנה נמוך/גבוה בכ 5,467 -או בכ 2,734 -אלפי ש"ח ,בהתאמה (נכון ליום 31
בדצמבר  437 2019ו 218 -אלפי ש"ח) בעיקר כתוצאה מרווחים משינויי שער
חליפין בגין תרגום יתרות כספיות נטו המוצגות בדוח על המצב הכספי החברה
הנקובות בשקלים.
החשיפות המפורטות לעיל אינן כוללות את השפעת עסקאות גידור תזרים
המזומנים (.)Forward
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ביאור  - 6מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):
 )2סיכוני אשראי
סיכוני אשראי נובעים בעיקר מחשיפות אשראי ללקוחות .החברה מבצעת הערכת
סיכונים לגבי איכות האשראי של הלקוח תוך כדי שקלול מצבו הפיננסי ,ניסיון
עבר וגורמים אחרים .מכירות ללקוחות החברה מתבצעות בדרך כלל בתנאי אשראי
של עד  120יום .מכירות
ללקוחות קמעונאים מבוצעות במזומן או בכרטיסי אשראי ,באמצעות חברות
כרטיסי האשראי הגדולות.
להערכת החברה סיכון האשראי ביחס ליתרות אלו הינו נמוך.
ב.

אומדני שווי הוגן
להלן ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ,לפי שיטות הערכה.
הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:
 .1מחירים מצוטטים (בלתי  -מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או
התחייבויות זהים (רמה .)1
 .2נתונים שאינם מחירים מצוטטים ,שנכללו ברמה  ,1אשר ניתנים לצפייה לגבי
הנכס או ההתחייבות ,בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר
נגזרים מהמחירים) (רמה .)2
 .3נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה
(נתונים שאינם ניתנים לצפייה) (( )unobservable inputרמה .)3
חוזי אקדמה בהם החברה משקיעה לצורך הגנת תזרים מזומנים נכללים תחת רמה
מספר .2
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ביאור  -7רכוש קבוע:

א .הרכב עלות הרכוש הקבוע ,הפחת וההפחתות שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2020הינם:
עלות
יתרה לתחילת
השנה
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

70,357
87,362
32,504
190,223

תוספות
בהמשך
השנה
984
4,006
1,094
6,084

מחיקת נכסים
שהופחתו במלואם
ואינם בשימוש

גריעות במשך
השנה
אלפי ש"ח

()550
()733
()309
()1,592

()3,155
()3,155

יתרה לסוף
השנה
70,791
90,635
30,134
191,560

פחת וירידת ערך שנצבר
תוספות
בהמשך
השנה

יתרה לתחילת
השנה
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

43,763
38,378
27,102
109,243

6,735
7,763
2,270
16,768

2020
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

20,841
45,229
3,959
70,029

גריעות במשך
השנה
אלפי ש"ח
()2,888
()2,888

יתרה מופחתת
 31בדצמבר

מחיקת נכסים
שהופחתו במלואם
ואינם בשימוש
()550
()733
()309
()1,592

2019

אלפי ש"ח
26,592
48,986
5,402
80,980
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יתרה לסוף
השנה
49,948
45,408
26,175
121,531
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ביאור  - 7רכוש קבוע (המשך):

א .הרכב עלות הרכוש הקבוע ,הפחת וההפחתות שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2019הינם:
עלות
יתרה לתחילת
השנה
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

75,619
80,236
31,016
186,871

תוספות
בהמשך
השנה
527
7,471
1,568
9,566

גריעות במשך
השנה
אלפי ש"ח
()231
()231

מחיקת נכסים
שהופחתו במלואם
ואינם בשימוש
()5,557
()345
()81
()5,983

יתרה לסוף
השנה
70,358
87,362
32,503
190,223

פחת וירידת ערך שנצבר
יתרה לתחילת
השנה
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

43,000
31,997
24,887
99,884

תוספות
בהמשך
השנה
6,450
6,726
2,296
15,472

גריעות במשך
השנה
אלפי ש"ח
()130
()130

2019
26,594
48,984
5,402
80,980

ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים
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יתרה מופחתת
 31בדצמבר

מחיקת נכסים
שהופחתו במלואם
ואינם בשימוש
()5,557
()345
()81
()5,983

2018

אלפי ש"ח
32,619
48,239
6,129
86,987

יתרה לסוף
השנה
43,763
38,378
27,102
109,243
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ביאור  - 7רכוש קבוע (המשך):

א .הרכב עלות הרכוש הקבוע ,הפחת וההפחתות שנצברו בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2018הינם:
עלות
יתרה לתחילת
השנה
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

69,772
73,621
31,837
175,230

תוספות
בהמשך
השנה
7,622
8,131
1,312
17,065

גריעות במשך
השנה
אלפי ש"ח
()104
()104

מחיקת נכסים
שהופחתו במלואם
ואינם בשימוש
()1,671
()1,516
()2,133
()5,320

יתרה לסוף
השנה
75,619
80,236
31,016
186,871

פחת וירידת ערך שנצבר
יתרה לתחילת
השנה
ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

37,924
27,890
24.177
89,991

תוספות
בהמשך
השנה
6,815
5,623
2,843
15,281

גריעות במשך
השנה
אלפי ש"ח
()68
()68

2018
32,619
48,239
6,129
86,987

ציוד מכירה
שיפורים במושכר
כלי רכב ,ציוד ואחרים

יתרה מופחתת
 31בדצמבר

מחיקת נכסים
שהופחתו במלואם
ואינם בשימוש
()1,671
()1,516
()2,133
()5,320

יתרה לסוף
השנה
43,000
31,997
24,887
99,884

2017

אלפי ש"ח
31,848
45,731
7,660
85,239

באשר לסיווג הוצאות פחת בדוח פרופורמה  Carve-outעל הרווח או הפסד והרווח הכולל אחר ,ראה ביאור 14ה'.
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ביאור  - 8נכסים בלתי מוחשיים
א .הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים והפחתות שנצברו בגינם ,לפי קבוצות עיקריות:
סימני מסחר*
בתאריך  1בינואר 2018

2,508

שם מותג
אלפי ש"ח
7,500

תוכנות
מחשב**
4,200

סה"כ
14,208

בשנת 2018
תוספות
הפחתות
בשנת 2019
תוספות
הפחתות
בשנת 2020
תוספות
הפחתות
בתאריך  31בדצמבר 2020
עלות
הפחתה מצטברת
יתרה ליום  31בדצמבר 2020

12,819
()1,731
13,596

7,500

2,126
()1,333
4,993

14,945
()3,064
26,089

655
()4,216
10,035

7,500

2,595
()1,598
5,990

3,250
()5,814
23,525

965
()4,924
6,076

7,500

2,463
()2,009
6,444

3,428
()6,933
20,020

19,597
()13,521
6,076

7,500
7,500

19,120
()12,676
6,444

46,217
()26,197
20,020

* הפחתת סימני המסחר מוצגת בסעיף עלות המכר.
** הפחתת תוכנות מחשב מוצגות בסעיף הוצאות מכירה ושיווק.
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ביאור  - 8נכסים בלתי מוחשיים (המשך):

ב.

הזכות לשימוש בסימני מסחר
החברה התקשרה בהסכמים המעניקים לה זכות שימוש בסימנים מסחריים ואלמנטים נוספים
הקשורים למותגים או ארגונים בדרך כלל לתקופות של  2-4שנים .התמלוגים בגין הסכמים אלו
מחושבים כאחוז מהמכירות .שיעור התמלוגים נע בין  5%לבין  14%מהמכירות .במסגרת הסכמים
אלה מחוייבת החברה בתשלומי תמלוגים מינימליים ,הנגזרים מרמת המכירות המינימלית הצפויה
בהתאם להערכת הצדדים וכנקוב בהסכמים אלה ,ואשר סכומם המהוון כלול בדוחות הכספיים
במסגרת סעיפים "התחייבויות שוטפות אחרות" ו"-התחייבויות אחרות שאינן שוטפות" .ההפחתה
בגין הזכות לשימוש בסימני מסחר נרשמת במסגרת סעיף עלות המכר בדוח על הרווח או הפסד
ורווח כולל אחר.

ג  .מותגים
יתרת המותגים ליום  31בדצמבר  2020כוללת את המותג "."fix
החברה בוחנת את הצורך בהכרה בירידת ערך של המותג אחת לשנה או בקרות סממנים העלולים
להצביע על הצורך בהפחתת ערכו.
ביאור - 9נכסים והתחייבויות בגין חכירות:
כאמור בביאור 3טז ,החל מיום  1בינואר  ,2019החברה מיישמת את תקן  .IFRS16ביאור זה מתייחס
לחכירות חנויות ,מחסן לוגיסטי ומשרדים שבהן החברה הינה החוכרת.
א .נכסים בגין זכות שימוש:

לשנה
לשנה
שהסתיימה
שהסתיימה
ביום ביום 31
ביום 31
בדצמבר2019 ,
בדצמבר2020 ,
אלפי ש"ח

עלות:
יתרה לתחילת תקופה
שינויים במהלך השנה:
תוספות
גריעות
יתרה לסוף תקופה

461,721

461,759

52,499
()24,441
489,779

9,449
()9,487
461,721

פחת שנצבר:
יתרה לתחילת תקופה
שינויים במהלך השנה:
פחת
גריעות
יתרה לסוף תקופה

251,100

222,700

43,588
()24,441
270,247

37,887
()9,487
251,100

יתרת עלות מופחתת

219,532

210,621
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ביאור - 9נכסים והתחייבויות בגין חכירות (המשך):
ב.

התחייבויות בגין חכירות:

לשנה
לשנה
שנסתיימה
שנסתיימה
ביום 31
ביום 31
בדצמבר,
בדצמבר,
2019
2020
אלפי ש"ח

יתרה לתחילת תקופה
שינויים במהלך השנה:
תוספות
הוצאות ריבית
תשלומים בגין חכירה
* שינויים אחרים
יתרה לסוף תקופה

223,602

254,883

52,499
5,318
()36,213
()12,383
232,823

9,449
3,300
()44,171
141
223,602

חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
יתרה לסוף תקופה

54,970
177,853
232,823

47,769
175,833
223,602

* כולל קיטון בהתחייבות בגין חכירה שהוכר בעקבות וויתורים על דמי חכירה על רקע משבר הקורונה
ביאור  -10התחייבויות
 31בדצמבר
2020
התחייבות לתשלום תמלוגים מינימליים (ראה באור )8
ספקים ונותני שירותים
התחייבויות בגין חכירות
הלוואה מתאגיד בנקאי (ראה להלן סעיף )2
התחייבויות אחרות
סה"כ התחייבויות (ראה להלן סעיף )1
בניכוי החלק השוטף
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

6,076
92,846
232,823
56,092
77,686
465,523
239,257
226,266

2019
אלפי ש"ח
10,035
54,637
223,602
56,171
344,445
163,875
180,570

שווין ההוגן של ההתחייבויות שאינן שוטפות אינו שונה מהותית מערכן בספרים.
 .1להלן פירוט ההתחייבויות האחרות ,העומדות לתשלום לפי שנים:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
239,437
64,006
56,426
149,816
()44,162
465,523

2020
2021
2022
2023
 2024ואילך
בניכוי מרכיב הריבית
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168,384
42,900
32,195
132,524
()31,558
344,445
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ביאור  -10התחייבויות  -המשך
 .2הלוואות מתאגידים בנקאיים-
בסוף הרבעון השני של  2020קיבלה חברת האם הלוואה בסך  100מיליון ש''ח מתאגיד בנקאי
בישראל ,בערבות מדינה ,לתקופה של  5שנים  -ללא תשלום בגין קרן במהלך השנה הראשונה
ובריבית של פריים .1.5% +
במסגרת הסכם הפיצול ובהתאם לאישור המדינה והבנק המלווה הוסב סך של כ 56-מיליון ש''ח
ובאותם תנאים ,מתוך ההלוואה האמורה ,לחברה.
ככחלק מהסכם הפיצול  ,דלתא גליל העבירה לחברה חלק מהפקדון שהפקידה על מנת להבטיח
את החזר ההלוואה המקורית .סכום הפיקדון הכולל שהועבר הינו בסך  2.8מיליוני ש"ח ומהווה
חלק מהבטוחות שהועמדו על ידי החברה לטובת הבנק בקשר עם ההלוואה .
ביאור  - 11מסים על הכנסה
א .מיסוי החברה בישראל:
 )1שיעורי המס
הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
שיעור מס החברות שחל על החברה הינו .23%
רווחי הון בידי החברה בישראל חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל החל בשנת המס.
 )2הסכם פיצול
בהתאם להסכם הפיצול והעברת הפעילות שנחתם בין החברה לבין דלתא גליל ,ביום  30בספטמבר
 ,2020ראה ביאור  ,1הצדדים יפעלו על מנת שהפעילות המועברת תועבר לחברה במסגרת סעיף
105א( )2לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,תשכ"א 1961 -וזאת החל מ 30 -בספטמבר
 .2020בהתאם ,הפסדים לצרכי מס שסכומם נקבע באופן יחסי להון הפעילות המועברת לעומת
ההון של דלתא גליל ביום הפיצול בסכום כולל של כ 2.8-מיליוני ש"ח משוייכים לפעילות החברה.
יובהר כי הסכם הפיצול והעברת הפעילות יכנס לתוקפו בהשלמת התנאים המתלים הקבועים בו.
ראה גם ביאור .1
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ביאור  - 11מסים על הכנסה (המשך):
ב .מסי הכנסה נדחים:
 )1הרכב המסים הנדחים לתאריכי המאזנים והתנועה בהם באותן שנים ,הינם:
בגין סעיפים מאזניים
חכירות

רכוש קבוע

הפרשה לזכויות
עובדים

סה"כ

אחרים

()242

-

אלפי ש''ח
1,194

129

1,081

()195
-

-

65
4

47
-

()83
4

()437

-

1,263

176

1,002

שינויים בשנת :2019
זקיפה לדוח רווח והפסד
מסים נדחים שנוצרו ביישום תקן דיווח כספי בינלאומי
IFRS16
סכומים שנזקפו לרווח (הפסד כולל אחר)
יתרה ב 31 -בדצמבר 2019

()182

()638

()59

285

()594

()619

4,448
3,810

1,204

()147
314

4,448
4,709

שינויים בשנת :2020
העברת נכס מס אגב הפיצול ,ראה ביאור 11א'2
זקיפה לדוח רווח והפסד
סכומים שנזקפו לרווח (הפסד כולל אחר)
יתרה ב 31 -בדצמבר 2020

()255
()874

()287
3,523

()20
73
1,257

664
()587
147
538

664
()1,149
220
4,444

יתרה ב 1 -בינואר 2018
שינויים בשנת :2018
זקיפה לדוח רווח והפסד
סכומים שנזקפו לרווח (הפסד כולל אחר)
יתרה ב 31 -בדצמבר 2018
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ביאור  - 11מסים על הכנסה (המשך):

)2

מסי הכנסה נדחים:
נכסי והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים ,כאשר קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה ,לקזז
נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים ,שוטפות ,וכאשר המסים הנדחים מתייחסים
למסים על ההכנסה ,המוטלים על ידי אותה רשות מס .הסכומים המוצגים בקיזוז הנם
כדלקמן:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
נכסי מסים נדחים:
שהשבתם צפויה בתוך  12חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
שהשבתם צפויה לאחר  12חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים:
שהשבתם צפויה בתוך  12חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
שהשבתם צפויה לאחר  12חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מס נדחים ,נטו

5,318
5,318

688
4,640
5,328

874
874
4,444

619
619
4,709

 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
מוצג בדוח על המצב הכספי:
במסגרת נכסי מיסים נדחים

4,709

4,444

המיסים הנדחים מחושבים לפי שעורי מס של .23%
ג .הרכב הוצאות מסים על הכנסה בדוח על הרווח הכולל:
לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2019
2020
אלפי ש"ח

2018

שוטפים:

25,244

12,964

8,983

נדחים:

1,149

594

83

סה"כ הוצאות מיסים

26,393

13,558

9,066
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ביאור  - 11מיסים על הכנסה ( המשך):
ד .השפעת אימוץ תקני ה IFRS -בישראל על חבות המס
החברה עורכת את דוחותיה הכספיים ,לפי תקני ה.IFRS-
תקני  IFRSשונים מכללי חשבונאות מקובלים בישראל ,ובהתאם לכך ,עריכת
דוחות כספיים לפי תקני  IFRSעשויה לשקף מצב כספי ,תוצאות פעולות ותזרימי
מזומנים שהינם שונים מהותית מאלה המוצגים לפי כללי חשבונאות מקובלים
בישראל.
בהתאם להוראות חוק שפורסמו בשנים  2012 ,2010ו( 2014-להלן  -הוראות
השעה) ,בקביעת ההכנסה החייבת לצורכי מס לגבי שנות המס  2007עד  ,2013לא
יחול תקן חשבונאות מספר  29של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ,אף אם
הוחל בדוחות הכספיים לגבי שנות המס האמורות .משמעות הוראות השעה היא
שתקני ה IFRS-לא יחולו הלכה למעשה בעת חישוב הרווח המדווח לצורכי מס בגין
שנות המס האמורות.
במהלך שנת  2014פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (להלן  -תזכיר
החוק) הנובע מיישום תקני ה IFRS-בדוחות הכספיים .תזכיר החוק מאמץ ככלל
את תקני ה .IFRS-יחד עם זאת ,בהתאם לתזכיר החוק הוצעו מספר תיקונים
לפקודת מס הכנסה ,אשר יהא בהם להבהיר ולקבוע את אופן חישוב ההכנסה
החייבת לצורכי מס במקרים שקיימת אי בהירות ותקני ה IFRS-אינם עולים בקנה
אחד עם עקרונות שיטת המס בישראל .הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק טרם
הושלמו וספק אם יסתיימו בעתיד הקרוב.
עקב אי השלמת הליכי החקיקה בעניין תזכיר החוק ,מעריכה הנהלת החברה כי
הוראות השעה שנקבעו לשנים  2007עד  2013תוארכנה בסופו של דבר גם לשנים
 2014עד . 2020בשל כך ,צופה הנהלת החברה בשלב זה כי החקיקה החדשה לא
תחול על שנות המס שקודמות לשנת המס .2021
ביאור  - 12התקשרויות
א) ליום  31בדצמבר  2018החברה חוכרת משרדים ,מבנה משרדים וחנויות בחכירה תפעולית.
חכירת נכסים אלו תפוג במועדים שונים בין השנים  2019ל.2035 -
דמי החכירה השנתיים המינימליים בעתיד (בהתחשב באופציות הארכה אשר סביר שימומשו),
במשך כל אחת מהשנים  2023 - 2019יסתכמו בכ 50.0 -מיליון ש"ח 48.7 ,מיליון ש"ח44.8 ,
מיליון ש"ח 40.0 ,מיליון ש"ח ו 33.6 -מיליון ש"ח ,בהתאמה.
בתקופה שבין  2026לבין תום תקופת החכירה ,יגיעו דמי החכירה המצטברים לסך של כ64.5 -
מיליון ש"ח.
ההוצאות בגין החכירה עבור השנים  2018הסתכמו בכ 52.4 -מיליון ש"ח.
ב) לעניין התחייבות בגין תשלומי תמלוגים מינימליים ,ראה ביאור .8
ג) התחייבויות תלויות בגין תביעות:
 .1ביום  25.2.2016הוגשה כנגד דלתא גליל תביעה ובקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית על ידי אריק הכט .התובענה מבוססת על טענה כי דלתא אינה מקיימת את
הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות)
תשע"ג "( 2013התקנות") ,בחנויות רשת "דלתא" בישראל ,בעניינים הבאים:
נגישות מעברים; תאי מדידה מונגשים; עמדות שירות נגישות; פרסום התאמות
הנגישות שבוצעו ,בין היתר ,באתר האינטרנט של החברה .כמו כן ,טוען התובע כי
החברה מינתה רכז נגישות באיחור ,וזאת רק לאחר שהוא פנה לחברה .בין היתר
עתר התובע לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק/פיצוי סטטוטורי על פי חוק שוויון
זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ולפיצוי בגין נזק בלתי ממוני .הפיצוי לקבוצה הועמד
על ידי התובע על סך של "למעלה מ 3-מיליון ש"ח" ,מבלי שהתובע נקב בסכום
ספציפי .עורכי הדין של החברה מסרו לה כי לדעתם בשלב מוקדם זה של ההליך,
מוקדם לאמוד את סיכויי קבלת הבקשה ואת סיכויי התביעה ,אם תאושר הבקשה,
ובהתאם החברה לא רשמה התחייבות בדוחותיה.
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ביאור  - 12התקשרויות (המשך):
 .2ביום  ,10.6.2020התקבלה אצל דלתא גליל תביעה ובקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית ("הבקשה לאישור") ,שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד החברה
על ידי גב' יפית דלה ("התובעת") .הבקשה לאישור כוללת גם תובע נוסף ,אשר הגיש
נגד שופרסל בע"מ (במסגרת אותו הליך) תביעה בעילה דומה לתביעה שהוגשה על
ידי התובעת נגד החברה .בקשת האישור מבוססת על טענה כי החברה אינה
מאפשרת ביטול עסקה ביחס לרכישה של "כרטיסי מתנה" ("גיפט קארד") שנרכשו
בסניפי רשת "דלתא" .התובעת טוענת כי הנזק האישי שנגרם לה עומד על סך של
 105ש"ח ,המורכב מ 95-ש"ח ,שהוא שווי כרטיס המתנה בניכוי  5ש"ח דמי ביטול,
בתוספת  10ש"ח בגין נזק בלתי ממוני .את הנזק לקבוצה העריכה התובעת בסך של
 3,000,000ש"ח .ביום  14בינואר 2021 ,ניתן פסק דין שאישר הסתלקות התובעת
מההליך ,כחלק מפסק הדין שילמה החברה סכום של כ 22 -אלפי ש''ח.
ד) לעניין הסכם בעלי מניות בקשר עם הקמה והפעלה של חנויות ואתר מסחר של המותג & Bath
 ®Body Worksבישראל ,ראה ביאור .5
ביאור  - 13עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
חברת האם של החברה היא דלתא גליל תעשיות בע"מ .דלתא גליל וחברות נוספות בקבוצת דלתא
גליל נותנות שירותים ו/או מייצרות מוצרים לחברה.
"בעלי עניין"  -כהגדרת "בעלי עניין" בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע .2010
"צדדים קשורים"  -כהגדרת מונח זה ב" - IAS24 -גילויים בהקשר לצד קשור".
א .עסקות עם בעלי ענין וצדדים קשורים:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
שכר ומרכיב הטבה בגין אופציות שהוענקו לאנשי
מפתח המועסקים בחברה

3,439

3,782

2,967

מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה:

4

4

4

קניות מצדדים קשורים  -חברות בנות של דלתא גליל
שירותים מצדדים קשורים*

12,371
20,420

8,074
19,603

7,411
19,488

ב .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
יתרת זכות בגין קניות ושירותים מצדדים קשורים

4,515

7,355

* החברה תתקשר עם דלתא גליל בהסכם שירותים אשר יכנס לתוקפו עם ובכפוף להשלמת העסקה ,אשר
במסגרתו תספק דלתא גליל לחברה שירותי ניהול וייעוץ עסקי ,שירותי ניהול מחלקת כספים ,שירותי מחלקת
משאבי אנוש ,שירותי עיצוב ופיתוח בדים ומוצרים ,שירותי מערכות מידע ,שירותי הסעדת עובדים ושירותי
הסעות ותחבורה .סכום השירותים מצדדים קשורים משקף את אומדן החיובים אותם החברה תשלם לדלתא
גליל במסגרת הסכם השירותים .ראה גם ביאור 2ה'( )3ו2-ה'(.)4
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ביאור  - 13עסקאות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):

ג .שיפוי וביטוח דירקטורים
לחברה הסדר שיפוי וביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה במסגרת פוליסת הביטוח של
דלתא גליל .סכום השיפוי מוגבל ל 25%-מהונה העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים
האחרונים הקודמים ליום תשלום השיפוי בפועל .מתוך סך השיפוי כאמור 20 ,מיליון דולר
מכוסה על ידי פוליסת ביטוח שעלות הפרמיה השנתית שלה מסתכמת בכ 60 -אלפי דולר
וחלק החברה מסתכם בכ 6 -אלפי דולר.
ד .חלוקת אופציות
ביום  6באוקטובר  2020העניקה חברת האם  40,000אופציות למניות חברת האם ל 2 -נושאי
משרה בחברה ,מתוך האופציות הניתנות להקצאה בתכנית  2009של חברת האם ,במחיר
מימוש של  18.83דולר לאופציה.
תוספת המימוש שנקבעה שווה למחיר המניה ביום ההחלטה.
ביום  10בנובמבר  2020העניקה חברת האם  30,000אופציות למניות חברת האם ל 3 -נושאי
משרה ו 6 -עובדים בחברה ,מתוך האופציות הניתנות להקצאה בתכנית  2009של חברת
האם ,במחיר מימוש של  18.51דולר לאופציה.
תוספת המימוש שנקבעה שווה למחיר המניה הממוצע ב 30-ימי המסחר הקודמים ליום
ההחלטה.
ביאור  - 14מידע נוסף לגבי הדוחות הכספיים
א .חייבים ויתרות חובה
 .1לקוחות

 31בדצמבר
2020

יתרה בגין כרטיסי אשראי
חובות פתוחים
המחאות לגבייה
הסעיף מוצג לאחר ניכוי הפרשה להפסד בסך
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56,684
24,580
14,117
95,381
2,267

2019
אלפי ש"ח
68,327
33,196
6,822
108,345
667
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ביאור  - 14מידע נוסף לגבי הדוחות הכספיים (המשך):
א.

התנועה בהפרשה להפסד בגין יתרת הלקוחות שביצעה החברה ,הינה כדלקמן:
אלפי ש"ח
565

יתרה ליום  1בינואר  - 2018מחושב לפי IFRS9
סכומים שהופרשו במהלך שנת  2018כנגד רווח או הפסד:
חובות שלגביהם ההפרשה להפסד נמדדה לאורך כל חיי
המכשיר

145

יתרה ליום  31בדצמבר 2018

710

סכומים שהופרשו במהלך שנת  2019כנגד רווח או הפסד:
חובות שלגביהם ההפרשה להפסד נמדדה לאורך כל חיי
המכשיר

()43

יתרה ליום  31בדצמבר 2019

667

סכומים שהופרשו במהלך שנת  2020כנגד רווח או הפסד:
חובות שלגביהם ההפרשה להפסד נמדדה לאורך כל חיי
המכשיר

1,600

יתרה ליום  31בדצמבר 2020

2,267

 .2חייבים ויתרות חובה אחרים
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
505
221
726

הוצאות מראש
מקדמות לספקים וקבלני משנה
שונים

646
136
782

השווי ההוגן של הפריטים הכספיים מסך יתרת החייבים ויתרות החובה האחרים קרוב לערך
שבו הם מוצגים בספרים .היתרות הכלולות במסגרת חייבים ויתרות חובה אחרים בגין פריטים
כספיים אינן כוללות סכומים שעבר פרעונן .החשיפה המירבית לסיכוני אשראי לתאריך הדוח
על המצב הכספי בגין יתרות החייבים ויתרות החובה הינה שוויה ההוגן של כל קבוצת החייבים
ויתרות החובה בניכוי היתרות הלא כספיות (הנובעות מהוצאות מראש וממקדמות לספקים
וקבלני משנה) בגין יתרות חובה אלה.
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דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 14מידע נוסף לגבי הדוחות הכספיים (המשך):
ב.

מלאי
הרכב המלאי:
 31בדצמבר
2019

2020
אלפי ש"ח
103,603
6,602
110,205

תוצרת גמורה
מלאי במשגור

105,896
8,027
113,923

ליום  31בדצמבר  2020יתרת מלאי אשר חלה ירידה בערכו מוצג בניכוי הפרשה לירידת ערך
בסך  7.5מיליון ש"ח (ליום  31בדצמבר  8.7 2019מיליון ש"ח) .יתרת המלאי מוצגת כנמוך
מבין עלות לשווי מימוש ,בניכוי עלויות מכירה .השינוי בהפרשה לירידת ערך נכלל ב"עלות
המכירות" בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר.
ג.

זכאים ויתרות זכות -אחרים
 31בדצמבר
2020
הוצאות לשלם
עובדים ומוסדות בגין שכר
הכנסה נדחית בגין מועדון לקוחות
התחייבות לתשלום תמלוגים מינימליים
שלטונות מס הכנסה (ראה באור 11א')2
הפרשה לחופשה ולדמי הבראה

36,500
12,066
13,852
6,013
10,904
4,364
83,699

2019
אלפי ש"ח
29,273
13,663
8,481
5,298
4,754
61,469

ערכם בספרים של הזכאים ויתרות זכות אחרים מהווים קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר
והשפעת ההיוון אינה מהותית.
ד.

עלות המכירות

רכישות מקבלני משנה
הובלות ומכס
תמלוגים
הפחתות
משכורות והוצאות נלוות
קיטון (גידול) במלאי מוצרים מוגמרים
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לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
300,302
264,564
238,906
14,951
10,795
11,801
19,899
20,990
27,005
1,731
4,216
4,926
904
777
690
()30,332
23,707
3,718
307,455
325,049
287,046

דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 14מידע נוסף לגבי הדוחות הכספיים (המשך):
ה.

הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות

מכירה ושיווק:
משכורות והוצאות נלוות
שכירות ואחזקה*
הקלות בדמי השכירות
פרסום
אריזה ,הפצה ואחסון
עמלות תפעול חנויות
פחת והפחתות*
אחרות
סה"כ הוצאות מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות:
משכורות והוצאות נלוות
הפרשה להפסדי אשראי
הוצאות אחרות ,בעיקר חיובים מדלתא גליל
סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות
סה"כ הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות

לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח

94,827
35,220
()13,190
23,880
23,646
43,375
62,366
22,339
292,462

113,983
49,387
21,837
19,692
49,032
54,908
20,625
329,464

109,735
87,295
21,066
18,354
45,031
16,620
21,704
319,805

6,199
1,976
9,224
17,399
309,861

7,182
()43
8,573
15,712
345,176

6,383
()145
7,982
14,510
334,315

*הקיטון בהוצאות שכירות ואחזקה והגידול בהוצאות פחת והפחתות בשנת  2019ו 2020 -לעומת  2018נובע מיישום תקן דיווח כספי
בינלאומי .16

ו.

הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש"ח
()10
()37
92
3,531
()1,016
()3,611
3,521
()1,053
()3,519

רווח (הפסד) הון ממכירת רכוש קבוע
רווח (הפסד) ממכשירים פיננסיים
סה"כ הכנסות (הוצאות) אחרות ,נטו
ז.

הוצאות מימון  -נטו

הוצאות מימון בגין התחייבויות בגין חכירות
הוצאות מימון בגין הלוואה מבנקים
הוצאות (הכנסות) מהפרשי שער ,נטו
הוצאות מימון בגין התחייבות בגין תמלוגים
סה"כ הוצאות מימון ,נטו
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לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2018
2019
2020
באלפי ש"ח
3,300
5,318
1,008
1,215
20
()2,944
237
593
617
1,452
3,913
3,999

דלתא ישראל מותגים בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה Carve-out

ביאור  - 14מידע נוסף לגבי הדוחות הכספיים (המשך):
מידע נוסף בגין פעילות החברה
ח.
החברה פועלת בישראל במגזר בר דיווח אחד .כל פעילותה בישראל וכל נכסיה בישראל.
להלן פילוח ההכנסות לפי מוצרים עיקריים שלה החברה:
לשנה שהסתיימה ב 31 -בדצמבר
2018
2019
2020
אלפי ש''ח
355,033
386,730
381,768
164,766
179,878
180,079
159,309
168,075
158,470
679,108
734,683
720,317

הלבשת נשים
הלבשת ילדים
הלבשת גברים
סה"כ מכירות*

*כולל מכירות אינטרנט בסך של כ 45,443 ,129,640 -ו 34,097 -אלפי ש''ח לשנים  2019 ,2020ו ,2018 -בהתאמה.

____________
___________________
____________
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פרק  :10פרטים נוספים
 10.1חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 25בפברואר 2021
לכבוד
דלתא ישראל מותגים בע"מ
האשל 45
קיסריה3088900 ,
שלום רב,
הנדון :תשקיף להשלמה ורישום למסחר ותשקיף מדף של דלתא ישראל מותגים בע"מ ("החברה")
הרינו לאשר בזאת כי:
 .1הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על ידכם והמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה
בתשקיף להשלמה ותשקיף המדף שעל פיו בכוונת החברה להציע את ניירות הערך המוצעים כאמור
("התשקיף").
 .2החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך המוצעים באופן המתואר בתשקיף.
 .3הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף.
הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,
שמואל חמו ,עו"ד
ורד אורן ,עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

י1-

 10.2הוצאות ההנפקה
החברה תפרט במסגרת ההודעה המשלימה ,את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף לרבות
עלויות חיתום והפצה ,ככל שתהיינה כאלה.
 10.3הקצאת ניירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה למזומנים
למעט כאמור בתשקיף לעניין ההקצאה לדלתא גליל ,בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא
הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים.
 10.4עיון במסמכים
עותק מהתשקיף וכן תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות
ערך  www.magna.isa.gov.ilוכן במשרדי החברה ברחוב האשל  ,45קיסריה ,בשעות העבודה
המקובלות.

י2-

פרק  :11חתימות

החברה
דלתא ישראל מותגים בע"מ

________________________

הדירקטורים
אייזק דבח (יו"ר)

________________________

מיקי לקסר

________________________

יא 1 -

