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 ג.א.נ.,

   אודות התקשרות בהסכם תפעול חדש לחבר הבורסה  מיידידיווח   :הנדון 

לעדכן, כי   מתכבדת החברה, (2022-01-090481 :אסמכתא מס') 2022ביולי,  17בהמשך לדיווח החברה מיום 

שהנה חברת הבורסה  "(, חברה בת בשליטתה של החברה,  פסגות ניירות ערך"להלן:  פסגות ניירות ערך בע"מ )

אביב,   בתל  ערך  על הסכםלניירות  "עם    חתמה  )להלן:  בע"מ  לישראל  הבינלאומי הראשון  ,  "(הבנקהבנק 

מסחר שירותי  נלווים  לקבלת  ושירותים  סליקה  שירותי  בורסה  ,  כחבר  ערך  ניירות  לפסגות  יינתנו  אשר 

 "(. ההסכם"- " וים השירותלהלן: ") במסגרת חשבונות שתפתח בבנק לניהול פעילות לקוחותיה

בדצמבר    31לא יאוחר מיום    התהליך  אשר יינתנו בהדרגה עד להשלמתהסכם,  קבלת השירותים במסגרת ה 

ניירות  ,  2022 פסגות  התקשרות  את  בעיקרה  אפ.אמ.אר  ערך  תחליף  חברת  עם  בורסה,  כחבר  בפעילותה 

   .מחשבים ותוכנה בע"מ

לשימוש  אי & איי מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ  והתקשרותה של פסגות ניירות ערך עם    ,התקשרות זומכוח  

תוכל  מגוון מכשירי השקעה בארץ בעולם,    המנגישה   "Trade 1"מבית    וחדשניתמתקדמת    מסחר   מערכתב

ללקוחותיה   להעניק  ערך  ניירות  מקצועי  פסגות  כלים  הלקוחותסט  עבור  המסחר  פעילות  הסרת    ,לטיוב 

    על היקף השקעה מינימאלי לצורך פתיחת תיק השקעות והפחתת עמלות המסחר. המגבלות 

למשך תקופת ההתקשרות  תמורה שנתית  בתמורה לשירותים לפי ההסכם, תשלם פסגות ניירות ערך לבנק  

 שהוסכמו.  נוספים סכומים ו

להביא  רשאי יהא הצדדים מ אחד כלתקופת ההתקשרות בהסכם הנה עד לתום חמש שנים ממועד חתימתו. 

בינואר,    1את ההסכם לידי סיום מוקדם, בכל עת במהלך תקופת ההסכם, בהודעה של שנה מראש, החל מיום  

  (., תחת נסיבות פרטניות)למעט חריגים שנקבעו בהסכם 2024

המוסמכים  אישור הגורמים  קבלת  וביניהם  תנאים מתלים מקובלים,  כפופה ל  לתוקףכניסתו של ההסכם  

  31  ליום  עד   יתקיימו אם    ,ותנאים מפסיקים שנקבעו ב  בהתקיים יפקע    ההסכם  .בבנק ובפסגות ניירות ערך

זאת  2022,  בדצמבר ובכלל  להתקשרות.    ,יידרשוש  ככל,  מסוימים  רגולטורים  אישורים  יתקבלו  לא  אם, 

 . כאמוראו המפסיקים   המתלים התנאים מותלהתקיייהיו רשאים להאריך בהסכמה את המועד  הצדדים

   .לשנה "חשיליון מ  7- ניירות ערך בסך של כההתקשרות בהסכם צפויה להביא לחיסכון תפעולי בפסגות 
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הנה חלק מהתכנית האסטרטגית של החברה להרחיב את    "Trade 1"ההתקשרות בהסכם והשקת מערכת  

בשווקים   הפעילות  הרחבת  לרבות  ללקוחותיה,  מציעה  שהיא  והשירותים  הפתרונות  המוצרים,  סל 

 מוצרי ההשקעה.  וגיוון  הבינלאומיים 

כהגדרת  הנו מידע צופה פני עתיד,    בקשר עם הערכת החברה לחיסכון בעלויות  המידע האמור בדוח מיידי זה

התשכ"ח ערך,  ניירות  בחוק  זה  אינן  1968-מונח  אלו  הערכות  החברה.  הערכות  על  היתר  בין  המבוסס   ,

   .ודאיות ועשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,   

פסגות קבוצה לפיננסים  

 והשקעות בע"מ

 דוח זה נחתם במועד הדיווח ע"י  

 יניב בנדר, מנכ"ל 

קרן גיחז, יועצת משפטית  

 ראשית 
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