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 )"החברה"(
 

 תשקיף מדף
 

רגילות של החברה, אגרות חוב מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, ובכללם: מניות 
שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב 

-כל נייר ערך אחר שעלשאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות וניירות ערך מסחריים; וכן 
 פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי.

 
, באמצעות דוחות הצעת 1968-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

אביב -כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות
 "( וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו באותה עת.הבורסהבע"מ )"

 
ידי החברה, למעט -דיבידנד עללמיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, למעט מגבלות מכוח הדין, לא קיימים סייגים ו/או הגבלות על חלוקת 

)אסמכתא מספר:  2021 מרץב 31 אשר פורסם ביום 2020 התקופתי של החברה לשנת בדוחות הכספיים שנכללו בדוח .ב18 אוריכמפורט בב
  ."(2020הדוח התקופתי לשנת (, המובא בתשקיף בדרך של הפניה )"2021-01-052755

 
המובא  ,2020 התאגיד( בדוח התקופתי לשנת)תיאור עסקי  א'לחלק  20 לפירוט בדבר גורמי הסיכון העשויים להשפיע על החברה, ראה סעיף

]כט[, 20 פיםכמפורט בסעי מינוף פיננסי ופגמים באיכות הבניה ,של תלות במנהלי החברה יםסיכון ייחודי מיבתשקיף בדרך של הפניה. לחברה גור
 יה. המובא בתשקיף בדרך של הפנ ,2020 )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת א'לחלק  ]לא[20-]ל[ ו20
 

ובאתר האינטרנט של  /https://www.magna.isa.gov.ilניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, בכתובת 
 ./http://maya.tase.co.ilהבורסה, בכתובת 
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 בע"מאחזקות  -קבוצת חנן מור 

 "החברה"(בתשקיף זה: )

 

       מבוא - 1 פרק

 כללי 1.1

, בעלי ואבי מאור חנן מור ה"הידי -על 2004נובמבר  חודשתאגדה בישראל בההוקמה והחברה 

אביב -רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל. אגרות החוב של החברה השליטה בחברה

  . 2007מרץ , ומניות החברה רשומות למסחר מחודש 2006"( החל מחודש יוני הבורסה)"

 היתרים ואישורים 1.2

לפרסום תשקיף דין פי כל -שיונות הדרושים עליהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר

חוק )" 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"חאא)23 בסעיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתותשקיף  זה.

יושלמו הפרטים  בהםהצעת המדף  ותפי דוח-על פיו תיעשה-, והצעת ניירות ערך על"(ניירות ערך

 המיוחדים לאותה הצעה.

     * 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או 

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

 * 

שום ילרהמתייחס את אישורה העקרוני "( נתנה הבורסהאביב בע"מ )"-לניירות ערך בתל בורסהה

הניתנות , אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה , אגרות חוברגילות של החברה מניות לש למסחר בה

הניתנים למימוש לאגרות  אופציה כתבי ,הניתנים למימוש למניות , כתבי אופציהלמניות להמרה

 שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות חוב

  "(.המוצעים הערך ניירות)"וניירות ערך מסחריים 

  *  

בתשקיף או אישור משום אימות הפרטים המובאים  הבורסההעקרוני של אין לראות באישור 

למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה, על טיבם של ניירות הערך 

  המוצעים או על המחיר בו הם מוצעים.

* 

ם למסחר מורישו ,למסחר המוצעים אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך זה מתן אישור עקרוני

, הצעת מדף ותדוח פי-ניירות ערך למסחר עללבקשה לרישום  הבורסה יהיה כפוף לקבלת אישור

 2005-ידי החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו-אשר יוגשו על

 "(.דוח הצעת מדף)"
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* 

 למסחר של ר לרישוםמשום התחייבות למתן אישוידי הבורסה -עלעקרוני האישור האין במתן 

פי דוח -הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר עלפי דוח -עלשיוצעו ניירות ערך 

פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה -הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

 .למסחר כאמורלרישום 

 הון, קרנות ועודפים 1.3

  הון מניות רשום, מונפק ונפרע לתאריך התשקיף 1.3.1

 1רעונפ קהון מניות מונפ הון מניות רשום

 1כמות מניות ) בש"ח
 2מלא בדילול ללא דילול ש"ח ע.נ. כל אחת(

20,000,000 20,000,000 14,972,872 15,115,672 

 2020 בדצמבר 31של החברה )באלפי ש"ח( ליום  הון עצמי 1.3.2

 5,889 הון מניות 
 50,800 פרמיה על מניות

 354 שליטהקרן הון בגין עסקאות עם זכויות שאינן מקנות 
 402 קרנות הון מעסקאות תשלום מבוסס מניות 

 1,019 שליטה יקרן הון בגין עסקאות עם בעל
  (6,232) הפרשי תרגום דוחות כספיים של פעילויות חוץ

 155,279 יתרת רווח
  (2,375) מניות באוצר

 - זכויות שאינן מקנות שליטה 
 205,136 העצמי ההון"כ סה

שצורפו  כפי 2020 דצמברב 31 ליום החברה של כספייםה דוחותהנוספים ראה  לפרטים

  .2020שנת להתקופתי לדוח 

והמונפק לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי לרבות  הרשוםמניות הבהון  שינויים 1.3.3

 סכומים שהתקבלו בשל מניות שהונפקו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 

 פרטית בהקצאה החברהרגילות של מניות  1,082,000 הונפקו 2021בינואר  24ום בי

דיווח  הלפרטים ראבמזומן,  ש"ח 40,034,000כוללת של בתמורה ולמשקיע מסווג 

 אמוב(, ה2021-01-007752)אסמכתא מספר:  2021 בינואר 18מיידי של החברה מיום 

 .דרך ההפניהבכאן 

 למניותלמימוש  הניתנות אופציות 10,000לעובדים בחברה  הוקצו 2021 מרץב 30 ביום

)אסמכתא מספר:  2021 מרץב 31דיווח מיידי של החברה מיום  הלפרטים רא, החברה

 דרך ההפניה.ב כאן מובא(, ה2021-01-052134

 

 

                                                      
 . ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה 1בנות  מניות רדומות 472,207לרבות סך של   1
 למניות רגילות של החברה. לנושאי משרה בה )בהווה ובעבר(, בהנחה של מימוש של מלוא כתבי האופציה שהנפיקה החברה  2

. מניה רגילה אחת של החברהש ללצורכי חישוב ההון המונפק והנפרע בדילול מלא הונח כי כל כתב אופציה כאמור ימומ
היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל תוקצינה  1:1יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות מימוש ביחס של 

. לפרטים נוספים לניצע בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות בלבד
 .לתשקיף 2.5סעיף ראה 
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 אגרות חוב שבמחזורפרטים על   1.4

 אגרות חוב שבמחזור 1.4.1

ולמועד הסמוך למועד התשקיף, למיטב ידיעתה, החברה עמדה  2020דצמבר ב 31 ליום

בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטרי הנאמנות שבינה לבין הנאמנים לסדרות אגרות 

החוב שלהלן, ולמיטב ידיעתה לא התקיימו התנאים להעמדת איזו מסדרות אגרות 

 החוב לפירעון מיידי.

 הנמצאות במחזור למועד התשקיף:שהנפיקה החברה להלן פרטים אודות אגרות החוב 

 רהסד
האם 

הסדרה 
 מהותית

רת הערך ית
סמוך הנקוב 

 *מועד התשקיףל
 ש"ח(אלפי )ב

רת הערך הנקוב ית
מועד סמוך ל
, לרבות *התשקיף

אלפי הצמדה )ב
 ש"ח(

ום הריבית סכ
שנצברה עד 
סמוך למועד 
התשקיף* 

 ש"ח(אלפי )ב

ך בספרים ער
 31 ליום
 2021 בדצמבר

 ש"ח(אלפי )ב

 הבורסאי יווהש
סמוך למועד 

 התשקיף*
 ש"ח(אלפי )ב

 23,681 45,065 260 22,500 22,500 כן סדרה ו'
 39,290 37,250 247 37,494 37,494 כן סדרה ז'
 74,305 101,850 27 72,134 72,134 כן סדרה ח'
 89,371 71,508 604 86,025 86,025 כן סדרה ט'
 86,715 83,923 985 84,600 84,600 כן סדרה י'

 75,238 61,828 1,336 69,600 69,600 כן סדרה יא'
 .2021 במאי 4* נכון ליום 

 בדוח 9 לסעיף הפניה של בדרך מובאים החברה של החוב אגרות אודות נוספים פרטים 1.4.2

 .2020 לשנת התקופתי לדוח' בהדירקטוריון שצורף כחלק 
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     הון המניות של החברה - 2 פרק

 פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף 2.1

-ל ש"ח, והוא מחולק 20,000,000הון המניות הרשום של החברה לתאריך התשקיף הוא 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת. 1מניות רגילות בנות  20,000,000

 התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות  2.2

 :התפתחות בהון הרשום 2.2.1

 שקדמו לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון הרשום של החברה. בשלוש השנים

  :התפתחות בהון המונפק 2.2.2

להלן פרטים בדבר התפתחות הונה המונפק של החברה, בשלוש השנים שקדמו למועד 

  1:פרסום התשקיף

השינוי בהון המניות  תמורה הפעולה מועד
 המונפק )במספר מניות(

הקצאת מניות רגילות עקב  2021במאי  10
 1,776 - 2אופציותמימוש 

 מניות רגילות הקצאת 2021בינואר  17
 1,082,000 ש"ח 40,034,000 2הקצאה פרטית במסגרת

 מניות רגילות הקצאת 2019באוגוסט  7
 791,036 ש"ח 15,029,684 2הקצאה פרטית במסגרת

הקצאת מניות רגילות עקב  2018ביוני  24
 45,554 - 2אופציותמימוש 

 המונפק בהון השינוי"כ סה
 1,920,366 ש"ח 55,063,684 סך הכל התשקיף למועד נכון והנפרע

להלן פרטים בדבר רכישות עצמיות של מניות החברה, בשלוש השנים שקדמו למועד 

 פרסום התשקיף:

 מספר המניות שנרכשו הפעולה מועד
 6,460 רכישה עצמית של מניות החברה 2020מאי 
 239 רכישה עצמית של מניות החברה 2019יולי 
 1,396 רכישה עצמית של מניות החברה 2019יוני 
 275 רכישה עצמית של מניות החברה 2019מאי 

 382 רכישה עצמית של מניות החברה 2019אפריל 
 110 רכישה עצמית של מניות החברה 2019 מרץ

 480 רכישה עצמית של מניות החברה 2019ינואר 
 6,708 רכישה עצמית של מניות החברה 2018דצמבר 
 47,942 רכישה עצמית של מניות החברה 2018אוגוסט 

 14,226 רכישה עצמית של מניות החברה 2018יולי 
 4,532 רכישה עצמית של מניות החברה 2018יוני 
 3,270 רכישה עצמית של מניות החברה  2018מאי 

 של עצמיות רכישות"כ סה
 למועד נכון החברה מניות

 התשקיף
 82,750 הכל סך

 

 :התשקיף פרסום במועד המניות הון כ"סה 2.2.3

 נקוב ערך"ח ש 1 בנות מניות מספר "חבש 

 20,000,000 20,000,000 רשום הון
 14,972,872 14,972,872 2ונפרע מונפק הון

                                                      
 שינוי במניות הרדומות.רכישות עצמיות ולא כולל   1
   מניות רדומות. 207,472לרבות סך של   2
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 התשקיף פרסום במועד עניין בעלי החזקות 2.3

 המוחזקים החברה של ערך ניירות אודות ,ומנהליה החברה ידיעת מיטב לפי ,לפרטים 2.3.1

 ראה ,3התשקיף למועד הסמוך במועד ,בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי ידי-על

 6 מיום בכירה משרה ונושאי עניין בעלי החזקות מצבת בדבר החברה של מיידי יווחד

 .המובא על דרך ההפניה ,(2021-01-057591 :מספר )אסמכתא 2021 אפרילב

 מור חנן"ה ה םהשליטה בחברה הינ יבעללמועד התשקיף  נכוןהחברה,  ידיעת למיטב 2.3.2

 3.2%-)כ 3.23%-וכ( מלא בדילול 7.8%-)כ 7.88%-כ, במישרין המחזיקים ,מאור ואבי

כמו כן, למיטב  .בה ההצבעה ומזכויות החברה של המונפק המניות מהון( מלא בדילול

, בהתאמה, מהון 30%-ו 70%-ידיעת החברה, מחזיקים ה"ה חנן מור ואבי מאור, כ

( בע"מ, 2006המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בקבוצת חנן מור השקעות )

 53.04%-וכ החברה של והנפרע המונפק מהונה 52.31%-חברה פרטית המחזיקה כ

 בדילול בהצבעה מהזכויות 52.51%-וכ בהון מהזכויות 51.79%-)כ בה ההצבעה מזכויות

 .(מלא

 מילווה תבקשר להנפקה או קבל התחייבות 2.4

החברה, לרבות  של' יא-'ומגבלות והתחייבויות בקשר עם סדרות אגרות החוב  אודותלפרטים 

 התקופתי לדוח 'בכחלק הדירקטוריון שצורף  בדוח 9סעיף בקשר עם הרחבת סדרות אלו, ראו 

  .ההפניה דרך על כאן המובא, 2020 לשנת

 של החברה  המיריםערך  ניירות 2.5

 ם:ויועציאופציות שהוקצו לנושאי משרה בחברה, עובדים להלן פרטים בדבר 

                                                      
 בהתעלם משינויים בהחזקות גופים מוסדיים אשר אינם מגיעים לרף המינימלי לדיווח על שינוי בהחזקותיהם.  3
ילול מלא לוקח בחשבון את הקצאת האופציות ומימושן המלא למניות מימוש ביחס של מניית מימוש אחת לכל אופציה ד  4

היא תיאורטית בלבד, שכן בפועל  1:1מימוש ביחס של ממומשת. יחד עם זאת, הנחה בדבר מימוש של האופציות למניות 
 .הטבה הכספי הגלום באופציות בלבדתוקצינה לניצע בעת מימוש האופציות מניות בכמות המשקפת את סכום ה

 מועד הניצע 
 ההקצאה

 כמות
 האופציות
 שהוקצו

כמות 
האופציות 
שמומשו 
עד למועד 
 התשקיף

יתרת האופציות  2.5.1
למחזיקים, נכון 
 למועד התשקיף

שיעור %  2.5.2
אחזקה נוכחי 

 מההון
 המונפק

נכון  ,והנפרע
למועד 

 התשקיף

 אחזקה רשיעו% 2.5.3
 מההוןנוכחי 
, והנפרע המונפק

דילול מלא, נכון ב
 4למועד התשקיף

 לדיווחים של החברה הפניה
, לרבות אודות ההקצאה

 תנאי מימוש האופציות

הקצאה  .1
 0.07% - 10,000 - 10,000 2021מרץ  לעובדים

מיידי של החברה דיווח  ראה
 מספר) 2021במרץ  31מיום 

-2021-01 אסמכתא:
052134). 

2. 

הקצאה 
לעובדים 
ונושאי 
 משרה

 0.39% - 59,000 - 59,000 2020יוני 

ראה דיווחים מיידיים של 
 2020ביולי  22החברה מיום 

-2020-01)מספר אסמכתא: 
 2020ליוני  23( ומיום 071437

-2020-01)מספר אסמכתא:  
(, המובאים בתשקיף 056656

 בדרך של הפניה.

3. 

הקצאה 
לעובדים, 

 נושאי משרה
 ויועצים

אפריל 
2019 26,800 - 9,800 - 0.06% 

ראה דיווחים מיידיים של 
 2019ביולי  4החברה מימים 

-2019-01)מספר אסמכתא: 
 2019במאי  23(, 068293
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 הטבה ומניות דיבידנדים 2.6

לדוח  4.1סעיף ראה  2020-ו 2019 יםבשנידי החברה -דנדים עלת דיביוחלוקפרטים בדבר ל

 ,התשקיףפרסום ועד מועד  2020החל ממועד פרסום הדוח התקופתי לשנת  .2020התקופתי לשנת 

 30 החברה ביוםעליו מיליון ש"ח שהכריזה  4למעט דיבידנד בסך  דיבידנדיםהחברה לא חילקה 

תשלומו  ומועד, 2021 באפריל 6 ליוםאשר המועד הקובע ויום האקס לתשלומו נקבעו , 2021במרץ 

נד זה ראה דוח מיידי של החברה מיום דיביד בדבר נוספים לפרטים, 2021 באפריל 13נקבע ליום 

 (.2021-01-052770)אסמכתא מספר:  2021מרץ ב 31

 ריכוז נתונים 2.7

הון מניות של  ש"ח ערך נקוב 1 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לכל 2.7.1

 2019, 2020 השניםבדצמבר של  31 לימיםפי דוחותיה הכספיים של החברה -החברה על

(, 2020 בדצמבר 31 יום לאחר החברה של הכספיות לתוצאותיה להתייחס)מבלי  2018-ו

 .בהתאמה"ח, שאלפי  180,030 -וכ"ח שאלפי  210,117 -ש"ח, כ אלפי 205,136 -הינו כ

ש"ח ערך נקוב הון  1-לבעלי המניות של החברה ל סהנקי הבסיסי המיוח )הפסד( הרווח 2.7.2

בדצמבר של השנים  31פי דוחותיה הכספיים של החברה לימים -מניות של החברה על

 31)מבלי להתייחס לתוצאותיה הכספיות של החברה לאחר יום  2018-ו 2019, 2020

ש"ח,  59,388 -ש"ח וכאלפי  21,520 -ש"ח, כ ( אלפי5,871) -הינו כ(, 2020בדצמבר 

 .בהתאמה

שער הנעילה )מתואם לדיבידנדים והטבות( הגבוה ביותר והנמוך ביותר של  להלן 2.7.3

בינואר  1שמיום  ובתקופה 2020, 2019המניות הרגילות של החברה בבורסה בשנים 

 )באגורות(: התשקיף למועד סמוך ועד 2021

 
 

 סמוך ועד 2021 בינואר 1 מיום 2020 2019
 *התשקיף למועד

 תאריך השער תאריך השער תאריך השער
 שער גבוה

 2,905 31/12/2019 3,605 31/12/2020 5,099 03/05/2021 

 שער נמוך
 1,494 07/03/2019 1,459 23/03/2020 3,600 31/01/2021 

 )כולל(. 2021 מאיב 4עד ליום * 

-2019-01)מספר אסמכתא: 
 2019באפריל  15 -( ו050203

-2019-01)מספר אסמכתא: 
(, המובאים בתשקיף 036769

 בדרך של הפניה.

הקצאה  .4
 לעובדים

אוגוסט 
2018 4,000 - 4,000 - 0.03% 

ראה דיווחים מיידיים של 
באוקטובר  7החברה מיום 

)אסמכתא מספר:  2018
 14( ומיום 2018-01-093027

)אסמכתא  2018באוגוסט 
, (2018-01-076707 מספר:

המובאים בתשקיף בדרך של 
 הפניה.

5. 

הקצאה 
לעובדים 
ונושאי 
 משרה

אפריל 
2018 100,000 - 60,000 - 0.4% 

ראה דיווחים מיידיים של 
 2018במרץ  13החברה מיום 

-2018-01)אסמכתא מספר: 
באפריל  15( ומיום 024091

)אסמכתא מספר:  2018
(, המובאים 2018-01-38161

 בתשקיף בדרך של הפניה.
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 הזכויות הנלוות למניות החברה  - 3 פרק

הוראות תקנון החברה בדבר הזכויות הנלוות למניות החברה מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה   

)אסמכתא מספר:    2017  ספטמברב   5דוח מיידי של החברה מיום  לתקנון החברה, כפי שפורסם ב

2017-01-078832 .) 

 בתקנון החברה:להלן הסדרים מסוימים לפי חוק החברות שנקבעו  

)ב( לחוק החברות קובע, כי אם לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה  78סעיף   3.2.1

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, 

או  לאסיפה  בהזמנה  צוין  אם  יותר  מאוחר  למועד  או  מקום,  ולאותו  שעה,  לאותה 

סעיף   ולפי  האסיפה,  על  הסעיף   81בהודעה  על  בתקנון  להתנות  ניתן  החברות  לחוק 

האמור. תקנון החברה קובע, כי במקרה בו לא נכח מנין חוקי באסיפה כללית, למרות 

בסעיף   הנדחית   78האמור  האסיפה  את  לזמן  רשאית  החברה  תהיה  החברות,  לחוק 

 למועד שיהיה פחות משבעה ימים ממועד האסיפה הכללית.

קובע, כי בחירת יושב ראש האסיפה תיעשה בתחילת הדיון  )ב( לחוק החברות  80סעיף   3.2.2

ידי דירקטור שהדירקטוריון  - ידי יושב ראש הדירקטוריון, או על- באסיפה, שייפתח על

יו"ר הדירקטוריון ישמש כיו"ר האסיפה,   לעניין זה. תקנון החברה קובע, כי  הסמיך 

האס כיו"ר  ישמש  האסיפה(  כיו"ר  לשמש  ירצה  לא  אם  )או  דירקטור ובהיעדרו  יפה 

ידי הדירקטוריון, ובהיעדרו )או אם לא ירצה לשמש כיו"ר האסיפה(, - שהוסמך לכך על

כיו"ר  לשמש  ירצה  לא  אם  )או  ובהיעדרו  האסיפה,  כיו"ר  החברה  מזכיר  ישמש 

 ידי האסיפה, בתחילת הדיון באסיפה. -האסיפה(, יבחר יו"ר על 

ת יתקבלו ברוב רגיל, אלא לחוק החברות קובע, כי החלטות האסיפה הכללי  85סעיף   3.2.3

אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון. תקנון החברה קובע, כי החברה רשאית לשנות 

פי החלטה מיוחדת של האסיפה - זכויות הצמודות למניות הקיימות בהונה המונפק על

החברה. מניות  בעלי  של  כללית  -כמו  1הכללית  כל אסיפה  כי  קובע  החברה  כן, תקנון 

זכאית מיוחדת,מיוחדת,  בהחלטה  חברי    1,  ויתר  בלבד  אחד  דירקטוריון  חבר  לפטר 

 הדירקטוריון ימשיכו לכהן עד שמשרתם תתפנה בהתאם להוראות התקנון. 

לחוק החברות קובע, כי כהונתם של דירקטורים שמונו בידי אסיפה כללית   222סעיף   3.2.4

השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי, אלא אם כן   תסתיים בתום האסיפה

החברה  של  הרגילה  הכללית  האסיפה  כי  קובע,  החברה  תקנון  בתקנון.  אחרת  נקבע 

חיצוני(  דירקטור  )למעט  דירקטוריון אחד בלבד  לפטר חבר  רגילה,  זכאית, בהחלטה 

התקנון.   ויתר חברי הדירקטוריון ימשיכו לכהן עד שמשרתם תתפנה בהתאם להוראות 

, 1כן, תקנון החברה קובע, כי כל אסיפה כללית מיוחדת, זכאית, בהחלטה מיוחדת -כמו

לפטר חבר דירקטוריון אחד בלבד ויתר חברי הדירקטוריון ימשיכו לכהן עד שמשרתם 

תתפנה בהתאם להוראות התקנון. כמו כן נקבע בתקנון החברה כי סעיפים מסוימים 

 חלפה בהחלטה מיוחדת בלבד.בו ניתנים לתיקון, שינוי או ה

בה    259סעיף   3.2.5 משרה  נושא  מראש,  לפטור,  רשאית  חברה  כי  קובע,  החברות  לחוק 

מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, אם נקבעה  

 
  לפחות של קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה  3/4" של החברה תתקבל באסיפה כללית ברוב של  החלטה מיוחדת"  1

 והמצביעים על ההחלטה. בכל מקרה קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
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לחוק החברות קובע, כי חברה רשאית, אם נקבעו    260הוראה לכך בתקנון. בנוסף, סעיף  

כי    261מפורטות בסעיף האמור, וכן קובע סעיף  בתקנונה ההוראות ה לחוק החברות 

חברה רשאית, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון, להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של 

נושא משרה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, 

 בהפרת חובות מסוימות. תקנון החברה כולל הוראות כאמור.  
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      התמורה יעוד - 4 פרק

 תמורת ההנפקה  4.1

במועד תשקיף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה מיידית  

 בעקבות פרסום התשקיף. 

 יעוד התמורה 4.2

ויוצעו בעתיד ניירות ערך לציבור על פי דוחות הצעת המדף, התמורה  -פי תשקיף זה ועל- במידה 

תיועד למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט  שתתקבל מהנפקות אלה  

בדוחות הצעת המדף. בדוחות הצעת המדף, ככל שיהיו כאלה, תפרט החברה את האופן בו תשקיע  

את תמורת ההנפקה עד למועד בו תעשה בה שימוש. היה וייקבע ייעוד ספציפי לתמורת ההנפקה  

   ., הוא יפורט בדוח הצעת המדףפי דוח הצעת המדף, שתפרסם החברה-על

 סכום מינימאלי  4.3

כאמור לעיל, במועד תשקיף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל  

 תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף. 
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 תיאור החברה ופעילותה - 5 פרק

 כללי  

זה בדרך של הפניה לפרק   נכלל בתשקיף  ה )  א' תיאור עסקי החברה,  בדוח    תאגיד(תיאור עסקי 

 . 2020התקופתי לשנת 

ועד למועד הסמוך   2020שינויים וחידושים מהותיים ביחס למידע המופיע בדוח התקופתי לשנת   

   למועד התשקיף

וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה, שחלו לאחר מועד חתימתם של הדוחות    לשינויים 

א  56  בתקנה   כהגדרתו,  אירועים  דוח  ראה,  התשקיף  למועד   הסמוך   למועד  ועד  2020  לשנתהכספיים  

 . לתשקיף 8.2  בסעיף המובא,  התשקיף פרטי  לתקנות 

 ריכוז נתונים אודות חברות בת וחברות קשורות פעילות 

מובאים כאן בדרך של  2020  תבחברות המוחזקות בשנ קעות החברה  ת השפרטים אודו 5.3.1

 . 2020לדוח התקופתי לשנת   ד' חלקב 12-ו  11  לתקנותהפניה 

עיקר עיסוקיה של כל חברה בת וחברה קשורה של החברה מובאים כאן פרטים אודות  5.3.2

 . 2020התקופתי לשנת   לדוח' אלחלק   1.6 הפניה לסעיףבדרך של 

הריבית  5.3.3 הדיבידנדים,  החברה,  של  וחברות קשורות  בת  של חברות  והפסדים  רווחים 

   :ודמי הניהול שקיבלה החברה או שזכאית לקבל מהן

וכן פרטים אודות   2020-ו   2019פרטים אודות רווחיהן של החברות המוחזקות בשנים  

אחת  מכל  לקבל  זכאית  שהיא  או  החברה  שקיבלה  הניהול  ודמי  הריבית  הדיבידנד, 

לתקנה  , מובאים כאן בדרך של הפניה  2020-ו  2019מהחברות המוחזקות לגבי השנים  

)אסמכתא   2020באפריל    3אשר פורסם ביום    2019  לדוח התקופתי של החברה לשנת  13

התקופתי    לדוח   13לתקנה  "( ו2019התקופתי לשנת    הדוח( )"2020-01-031075מספר  

 . 2020 לשנת

 2020 בדצמבר 31למצב ענייני החברה ליום   הסברי דירקטוריון החברה 

מובאים בדרך של הפניה    2020  בדצמבר  31הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום  

 . 2020לשנת  התקופתילדוח הדירקטוריון שצורף לדוח 
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 דירקטוריון החברה - 6 פרק

 השליטה בחברה   

- כ  נכון למועד התשקיף, ה"ה חנן מור ואבי מאור הינם בעלי השליטה בחברה, המחזיקים, כל אחד במישרין, 

וכ  7.8%-)כ  7.88% מלא(  מלא(  3.2%-)כ  3.23%-בדילול  ומזכויות  בדילול  המונפק  המניות  מהון  בהתאמה,   ,

,  30%-ו  70%-החברה, מחזיקים ה"ה חנן מור ואבי מאור כל אחד, ככן, למיטב ידיעת  -ההצבעה בחברה. כמו 

( בע"מ, חברה פרטית, אשר  2006מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה בקבוצת חנן מור השקעות )  ,בהתאמה

בדילול    52.51%-)כ  53.04%- וכ  ( מהונה המונפק והנפרע של החברהבדילול מלא  51.79%- )כ  52.31%-מחזיקה כ 

 בזכויות ההצבעה בחברה.מלא( 

 דירקטוריון החברה  

למועד התשקיף, הדירקטורים המכהנים בחברה הינה ה"ה חנן מור )יו"ר הדירקטוריון(, אבי מאור )דירקטור  

 ומנכ"ל(, טל כרמלי, קרן אצלאן )דירקטורית חיצונית( וישראל יעקבי )דירקטור חיצוני(. 

בזא )המובאים  כאמור  הדירקטורים  אודות  תקנה  לפרטים  ראה  הפניה(  של  בדרך  )הפרטים  '  דבפרק    26ת 

 . 2020הנוספים( לדוח התקופתי לשנת 

 )שאינם דירקטורים בחברה(   נושאי משרה בכירה 

למועד התשקיף, נושאי המשרה הבכירה בחברה )שאינם דירקטורים( הינם ה"ה אייל מוליאן )סמנכ"ל כספים(,  

שור הנדסה  השלממשפטי(,    ץ )יוע  איתן  )סמנכ"ל  זכרי  שדה  ,  (בן  מור  מניבים(,  נכסים  )סמנכ"ל  פביאן  אורן 

   .)מבקר פנימי( ( ורונן ארצי ת)חשב

)הפרטים  '  דא' בפרק  26המשרה כאמור )המובאים בזאת בדרך של הפניה( ראה תקנה  לפרטים אודות נושאי  

 . 2020הנוספים( לדוח התקופתי לשנת 

 חברה מורשי החתימה של ה 

 לחברה אין מורשה חתימה עצמאי. 

 פרטים נוספים 

 , עורכי דיןדושניק לוין ארבן ושות'  : חברההשל עורכי דין 

 יפו - אביב , תל58 הרכבת רחוב     

 (Grant Thorntonפאהן קנה ושות' ) רואי החשבון של החברה: 

 , תל אביב 32רחוב המסגר     

 . 7407105ציונה , נס 5רחוב הבנים  :שרדה הרשום של החברהמ
 

 הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לחברי הדירקטוריון 

הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם,  

ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן, ומינוי  מובאות    מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם 

הפניה של  בדרך  זה  שפורסם  בתשקיף  כפי  החברה  מיום  ב  לתקנון  החברה  של  מיידי    2017  ספטמברב  5דוח 

   (.2017-01-078832 :)אסמכתא מספר

 לתשקיף.  3.2הקבועים בתקנון החברה, ראה סעיף  לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה,  
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 בעלי עניין בחברה  - 7 פרק

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה  7.1

ידי אחר לכל אחד מחמשת  -ידי החברה או על-על  2020-ו   2019נתונים אודות התגמולים שניתנו בשנים  

או בתאגיד בשליטתה, בקשר    1בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה 

עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה, לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים  

בחברה   ענין  בעל  לכל  וכן  עצמה  בחברה  כהונתו  עם  בקשר  לו  שניתנו  בחברה  ביותר  הגבוהים 

כבעל תפקיד בחברה    שהתגמולים ניתנו לו על ידי החברה או תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנתן

 או בתאגיד בשליטתה, מובאים כאן בדרך של הפניה ל: 

 .2020)הפרטים הנוספים( בדוח התקופתי לשנת  ' ד בפרק  21: תקנה 2020שנת 

 .2019בפרק ד' )הפרטים הנוספים( בדוח התקופתי לשנת   21: תקנה 2019שנת 

 עסקאות עם בעלי שליטה  7.2

אישי  לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין  

,  2019באישורן, אשר החברה, חברות בשליטתה או חברות קשורות שלה התקשרו בהן במהלך השנים 

וסיומה במועד סמוך למועד התשקיף, או    2021בינואר    1וכן במהלך התקופה שתחילתה ביום    2020-ו

 במועד מוקדם יותר ושהן עדיין בתוקף במועד התשקיף )למעט עסקאות זניחות(, ראה:

   .אין :וסיומה סמוך למועד התשקיף 2021בינואר  1תקופה שתחילתה ביום 

 .2020)הפרטים הנוספים( בדוח התקופתי לשנת   ד'בפרק  22תקנה : 2020שנת 

 .2019ד' )הפרטים הנוספים( בדוח התקופתי לשנת   בפרק 22: תקנה 2019שנת 

 ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה- החזקת ניירות ערך על 7.3

לפרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות ניירות ערך של החברה, חברה בת של החברה או  

הסמוך למועד    ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה, במועד -חברה קשורה שלה, המוחזקים על

  6  מיום  בכירההתשקיף ראה דוח מיידי של החברה בדבר מצבת אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה  

מספר:    2021  באפריל מועד  לו  ;2הפניה   של   בדרך  בתשקיף  המובאים  ,(057591-01-2021)אסמכתא 

  בעלי  אחזקות  מצבת   בדבר  החברה   של  מיידי   דיווח   ראה   3חודשים   (12עשר )-ייםבשנ  תשקיף שקדם ל

( ודיווחים מיידיים  2020-01-033202)אסמכתא מספר:    2020באפריל    7מיום    בכירה  משרה  ונושאי  עניין

החברה   בכירה  של  משרה  ונושאי  עניין  בעלי  בהחזקות  שינויים    2020באפריל    19מהימים  בדבר 

  בדצמבר  6,  (2020-01-078414)אסמכתא מספר:    2020ביולי    24,  (2020-01-038955)אסמכתא מספר:  

  2  -( ו 2021-01-007758)אסמכתא מספר:    2021בינואר    18  (,2020-01-124333)מספר אסמכתא:    2020

 בתשקיף בדרך של הפניה.  יםהמובא ,(2021-01-013896)אסמכתא מספר:  2021בפברואר 

 
 בהתייחס לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה במועד הרלוונטי.  1
 לדיווח על שינוי בהחזקותיהם. המינימלימשינויים בהחזקות גופים מוסדיים אשר אינם מגיעים לרף  בהתעלם  2
 . 2020 אפרילב 7 ליום נכון   3
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 דוחות כספיים - 8 פרק

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה 8.1

ד לתקנות 60-וב 60 ותתקנ בהתאם להוראותהדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה  8.1.1

 , הינם כדלקמן:פרטי התשקיף

, המובאים 2020הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה לשנת  8.1.1.1

בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוחות הכספיים שצורפו לדוח התקופתי 

  ;(לתשקיף 1.3.2כהגדרתו בסעיף ) 2020לשנת 

ג לתקנות 9, לפי תקנה 2020הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת  8.1.1.2

"(, תקנות הדוחות)" 1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח האמור שצורף לדוח התקופתי 

  .2020לשנת 

הדוח השנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה  8.1.2

ב לתקנות הדוחות, לרבות הצהרת המנכ"ל ומ"מ סמנכ"ל 9, לפי תקנה 2020לשנת 

ה לתקנות 60בהתאם להוראות תקנה , מובא בתשקיף זה הכספים הזמני של החברה

 .2020פרטי התשקיף בדרך של הפניה לדוח האמור כפי שצורף לדוח התקופתי לשנת 

 ,א לתקנות פרטי התשקיף56כהגדרתו בתקנה  ,דוח אירועיםכן כולל תשקיף זה -כמו 8.1.3

 2020אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים לשנת בדבר 

 לתשקיף. 8.2לתשקיף(. לדוח האירועים כאמור ראה סעיף  1.3.2 )כהגדרתם בסעיף

( לתקנות פרטי 1)א62מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, לפי תקנה  8.1.4

התשקיף, שבו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף, לרבות בדרך 

העניין, לכל אחד  של הפניה, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה, לפי

 לתשקיף. 8.3מצורף בסעיף  8.1.3-ו 8.1.2, 8.1.1מהדוחות המנויים בסעיפים 
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בדבר אירועים שאירעו לאחר  ,א לתקנות פרטי התשקיף56כהגדרתו בתקנה  ,דוח אירועיםלהלן  8.2
ועד  (2021מרץ ב 30)קרי, יום  2020שנת מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל

 מתן היתר רשות ניירות ערך לתשקיף זה למועד

 אחזקות בע"מ )"החברה"( –קבוצת חנן מור 

 אירועים דוח

-מבנה וצורה(, התשכ"ט –לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  א56כמשמעו בתקנה 

מועד חתימת , בדבר אירועים )כמשמעם בתקנה האמורה( מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר 1969

 2020בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

, קרי, מיום 2020בדצמבר  31בתקופה לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

ועד סמוך למועד פרסום תשקיף זה, לא אירעו אירועים מהותיים, כהגדרת מונח זה בסעיף  2021 מרץב 30

 כמפורט להלן: האירועיםלמעט  ,ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף60 א לתקנות פרטי תשקיף ובהתאם לתקנה56

 33,233,154של   וריבית קרן שלפרעה החברה בפירעון חלקי אג"ח סדרה ח' בסכום כולל  2021במאי  1 ביום

 (.2021-01-075399)אסמכתא מספר:  2021במאי  2מיום  של החברה לפרטים נוספים ראה דוח מיידיש"ח. 

ע.נ. אגרות חוב )סדרה  15,500,000הקצאה פרטית של אישר דירקטוריון החברה  2021באפריל  12ביום 

ש"ח   1.001הקיימת של החברה, בתמורה לסך של  ט'(, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ט'(

די של לפרטים נוספים ראה דוח מיי אלפי ש"ח. 15,516 -ש"ח ע.נ. ובסך הכל בתמורה כוללת של כ 1לכל 

 (.2021-01-066858)אסמכתא מספר:  2021 באפריל 20 החברה מיום

ע.נ. אגרות חוב )סדרה  7,100,000אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של  2021באפריל  12ביום 

ש"ח  1.062יא'(, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה יא'( הקיימת של החברה, בתמורה לסך של 

לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של  אלפי ש"ח. 7,540 -סך הכל בתמורה כוללת של כע.נ. וב ש"ח 1לכל 

 (.2021-01-066867)אסמכתא מספר:  2021באפריל  20החברה מיום 

חתמה החברה עם הבנק בפולין על הסדר לפריסה מחדש של תשלומי ההלוואה  2021בינואר  7ביום 

 דה הפיננסיות. שניטלה לצורך הקמת בית המלון ותיקון אמות המי

לאור משבר הקורונה ולאור כך שהמלון היה סגור במרבית התקופה, החברה לא שילמה את התשלום 

 . 2021במרס,  15שהיה קבוע ליום 

במאי  10 ביום ,2021 במרס 31עד ליום   על אף שהתשלום לא שולם במועדו כאמור, ועל אף שלא שולם

ם הנ"ל ישולם באופן מיידי וכן סוכם עם הבנק על דיון בהצעה , סוכם בין החברה ובין הבנק כי התשלו2021

 לפריסה מחודשת שתגיש החברה לבנק. 

 אכן שולם התשלום האמור. 2021במאי  13ביום 

 

______________________ _______________________ ______________________ 
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 פ"אתש ' בסיוןח :אריךת

 2021 מאיב 19
 
 
 

 "החברה"(  -אחזקות בע"מ )להלן  -מור  חנן קבוצתתשקיף מדף של  :הנדון
 2120המיועד להתפרסם בחודש מאי 

 
בדרך של הפנייה( של הדוחות שלנו המפורטים להלן בתשקיף  )לרבות להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו

 המדף שבנדון:
 
על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של  2021במרס  30דוח רואה החשבון המבקר מיום  .א

 .2020בדצמבר  31החברה ליום 
 
 31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  2021במרס  30דוח רואה החשבון המבקר מיום  .ב

 .2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019-ו 2020בדצמבר 
 
לתקנות ג' 9על מידע כספי נפרד של החברה לפי תקנה  2021במרס  30דוח רואה החשבון המבקר מיום  .ג

ולכל אחת משלוש  2019-ו 2020בדצמבר  31לימים  1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל
 .2020בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 
 
 

 
 

 פאהן קנה ושות'
 רואי חשבון
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 לכבוד,

 2021 מאיב 19 מיום                                  ,אחזקות בע"מ –קבוצת חנן מור 

        
 /202031/12נכסים לתאריך ת שווי והערכ הנדון:

 

את  "( לצרף, לרבות בדרך של הפניה,החברהחזקות בע"מ )"א –הרינו ליתן בזאת את הסכמתנו לקבוצת חנן מור 

 31)אשר פורסם ביום  2020בדצמבר  31של החברה ליום  השנתיהמפורטות להלן ואשר נכללו בדוח ת השווי והערכ

 2021מאי  חודשחברה בהידי -אשר יפורסם על בתשקיף מדףהכלולים  ,"(ת השוויוהערכ)" ,(2021במרס 

תפרסם דוחות  י דוחות הצעת מדף מכוח התשקיף, אם וככל שהחברהפ-ובהנפקות עתידיות על ,"(התשקיף)"

 כאמור, בהתאם לתשקיף.

 

בנוסף, אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לצרף את מכתבנו זה לתשקיף ולדוחות הצעת מדף, אם וככל שהחברה 

 תפרסם דוחות כאמור מכוח התשקיף, וכן לדוחותיה הכספיים.

 

 :הנכסיםרשימת 

 ;28/5/2020 מיום (13988שומה מס' ) 41מתחם בחריש, חזית מסחרית  .א

 ;1/6/2020(  מיום 13987)שומה  12חזית מסחרית בחריש, מתחם  .ב

 ;31/08/2020 מיום (14212שומה ) בחריש 420מגרש  .ג

 ;10/03/2021 מיום (14876שומה ) בחריש 421מגרש  .ד

 ; 25/07/2020 מיום (14200שומה ) יעיןבמוד 31-ו 29מחלקות  , חלק5642, גוש במודיעיןרח' דם המכבים נכס ב .ה

 ;27/7/2020 מיום (14199שומה )חריש, ב 433מגרש  .ו

 ;1/11/2020 (  מיום14495 )שומה 11מתחם  מודיעין מורשת .ז

 ;1/11/2020 (  מיום14496 )שומה 29מתחם מודיעין מורשת  .ח

 ;10/03/2021 (  מיום14882 )שומה 503מגרש  ראשון לציון נרקיסים .ט

 ;10/03/2021 (  מיום14878 )שומה 508מגרש ראשון לציון  .י

 .10/03/2021 (  מיום14877 ם )שומהאור י  .יא

 

 על החתום, נוולראיה בא

 

 יונתן לוי,                   ,לוי אברהם 

 כלכלן ושמאי מקרקעין      סטטיסטיקאי ושמאי מקרקעין
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 פרטים נוספים - 9 פרק

 חוות דעת עורך דין 9.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 

 

 2021במאי  19 לכבוד

 אחזקות בע"מ –קבוצת חנן מור 
 5רחוב הבנים 

 7407105, נס ציונה
 תשפ"א סיוןב' ח

  

 32-8תיק:  

 

 ,נכבדי

 "(המדף תשקיף)" 2021 מאימחודש  החברה של מדף תשקיף –)"החברה"(  אחזקות בע"מ –קבוצת חנן מור  הנדון:
  

שבנדון, הננו לחוות דעתנו כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים  המדף תשקיףללבקשתכם, בהתייחס 

 תשקיף. ב

 תשקיף.באנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

 

 

 

 בכבוד רב,     

 והדס פוגוזליץ בר אל, עו"ד   אבי דושניק, עו"ד
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, מי מעובדיו או מי DLE"(, כי אם DLE"להלן: )ושות'  דושניק לוין ארבןעו"ד  התחייבה כלפי משרדהחברה  9.2

מטעמו יתבע לשלם סכום כלשהו לצד שלישי, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לבעלי המניות של החברה, 

לתשקיף,  9.1מחוות הדעת המופיעה בסעיף מהכנת התשקיף ו/או בגין עילה העלולה לנבוע, במישרין או בעקיפין, 

על נתונים ומסמכים שניתנו להם DLE לחברה, וזאת כתוצאה מהסתמכות של  DLEידי -אשר ניתנה על

, בגין כל DLE"(, כי אז החברה תשפה את מסמכי החברהמהחברה או על ידי יועציה החיצוניים )יחד להלן: "

פי פסק דין שבגינו לא הוגשה או נדחתה בקשה -בית משפט או עלפי פסק דין של -יחויב לשלמו על DLE-שסכום 

פי פשרה שהחברה הסכימה לה בכתב, וכן בגין הוצאות סבירות )בהתחשב בהיקף ההליך -לעיכוב ביצוע או על

יוציא או יידרש לשלם עבור ייצוג משפטי  DLE -ובעורכי הדין, בעלי המקצוע והיועצים שימונו לטפל בעניין( ש

ייעוץ משפטי או אחר, התגוננות מפני הליכים משפטיים, משא ומתן וכיוצא באלו בקשר לכל תביעה, או אחר, 

התחייב להודיע לחברה  DLEעל מסמכי החברה.  DLEדרישה או הליכים אחרים שעילתם נובעת מהסתמכות 

-מעל כל תביעה שתוגש נגדו ועל כל הודעה בכתב בדבר כוונה להגיש תביעה כנגדו. החברה תהא רשאית לדרוש 

DLE  בכתב, כי החברה תנהל בשמו כל הגנה ומשא ומתן נגד התביעה הנ"ל ובלבד שההגנה או המשא ומתן נגד

ה מקצועית מתאימה בהתחשב בהיקף ההליך, מהותו ידי יועצים משפטיים בעלי רמ-התביעה הנ"ל ינוהלו על

יהיה מעורב  DLE-וכן ש DLEובעלי המקצוע מטעם התובעים, ושיועצים משפטיים כאמור יאושרו על ידי 

תממש את זכותה  אם החברה לא. DLEבניהול התביעה או המשא ומתן ושכל פשרה תהא טעונה אישור של 

 ו לנכוןהתובעים על כל סכום שיראה ל רשאי להתפשר עם DLEהא ילניהול ההגנה או משא ומתן כאמור, 

ובלבד  ,ההוצאות הסבירות שהוצאו כאמור לעיל סכום הפשרה ובגין כלמלוא בגין  ווהחברה תהיה חייבת לשפות

מראש, על הכוונה להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה  ( ימים7שניתנה לחברה הודעה בכתב, שבעה )

 את ניהול התביעה.

 .DLEחובת השיפוי דלעיל לא תחול במקרה של מרמה או מעשה או מחדל בזדון או פלילים מצד 

 חוות דעת רואה חשבון 9.3

 לתשקיף. 8פרק  הלחוות דעת רואה החשבון של החברה רא

 אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף 9.4

, 1995-א לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשנ"ה4בהתאם להוראת תקנה 

החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף, ואולם תוספת האגרה בעד 

, תשולם ניירות ערך שיוצעו במסגרת דוחות הצעת מדף שיפורסמו )ככל שיפורסמו( מכוח תשקיף המדף

 בסכומים ובמועדים כקבוע באותן תקנות. 

 שקדמו למועד התשקיף בקשר להנפקת ניירות ערךדמי עמילות ששילמה החברה בשנתיים  9.5

(. בגין הנפקה זו שילמה אאלפי ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה י 62,500הנפיקה החברה  2020 אוגוסטבחודש 

אלפי ש"ח. לפרטים בדבר  467.5 -לת הצלחה בסך של כהחברה עמלות ריכוז, הפצה, התחייבות מוקדמת ועמ

 באוגוסט 13לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  10.1-ו 4.3 סעיפיםהגופים להם שולמו עמלות כאמור ראה 

 (.2020-01-078613)אסמכתא מספר:  2020

 החברה שילמה זו הנפקה בגין(. יש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  אלפי 84,600החברה  הנפיקה 2020 פברואר בחודש

ש"ח. לפרטים בדבר הגופים  אלפי 492.2 -כ של בסך הצלחה ועמלת מוקדמת התחייבות, הפצה, ריכוז עמלות

 2020 בפברואר 24לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  10.1-ו 4.3להם שולמו עמלות כאמור ראה סעיפים 

 (. 2020-01-018585)אסמכתא מספר: 

 שילמה זו הנפקה בגין'(. טש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה  אלפי 77,500החברה  הנפיקה 2019 ספטמבר בחודש

ש"ח. לפרטים בדבר  אלפי 533.75 -כ של בסך הצלחה ועמלת מוקדמת התחייבות, הפצה, ריכוז עמלות החברה

ספטמבר ב 11הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  לדוח 10.1-ו 4.3להם שולמו עמלות כאמור ראה סעיפים  הגופים

  (.2019-01-095212)אסמכתא מספר:  2019
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 הקצאת ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים בשנתיים שקדמו למועד התשקיף 9.6

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך של החברה בתמורה 

אשר הוקצו ללא  ויועצים בחברהת לנושאי משרה כתבי אופציו 95,800למעט הקצאת  שאינה כולה במזומנים,

 . (לתשקיף 2.5)לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה כאמור ראה סעיף  תמורה

 עיון במסמכים 9.7

ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, עומדים לעיון מתקנון החברה , הזמדף עותקים מתשקיף 

כן, עותק מתשקיף החברה ומתקנון -. כמובמשרדי החברה ובתיאום מראש הציבור בשעות העבודה הרגילות

 .www.magna.isa.gov.ilהחברה, עומד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: 

 

 

 

 

http://www.magna.isa.gov.il/
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 חתימות - 10 פרק

 החברה 10.1

 
   אחזקות בע"מ  -קבוצת חנן מור 

   

 הדירקטורים  10.2

 
   חנן מור 

 

 
   אבי מאור 

 

 
   טל כרמלי 

 

   קרן אצלאן 

 

 
   ישראל יעקבי 
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