אלמוגים החזקות בע"מ
("החברה")
תשקיף מדף
מכוח תשקיף מדף זה ,החברה תוכל להנפיק אגרות חוב וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב של החברה (להלן" :ניירות
הערך") .הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,תשכ"ח( 1968 -להלן" :חוק
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 לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן:
"הבורסה") ,כפי שיהיו באותה עת.
גורמי הסיכון העלולים להשפיע על תוצאות הפעילות של החברה הינם כדלקמן :סיכוני מאקרו( :א) המצב הביטחוני; (ב) גיוס
אשראי בנקאי; (ג) (ג) עליית שיעורי הריבית במשק; (ד) עליית הריבית על משכנתאות .סיכונים ענפיים( :א) האטה כלכלית בשוק
הישראלי; (ב) מדיניות הממשלה בנושא בנייה; (ג) ירידה במחירי דירות יד שנייה; (ד) הגברת התחרות .סיכונים ייחודיים לקבוצה:
(א) בניית מתחמי מגורים לקהילות ייעודיות על ידי מתחרים; (ב) פגיעה בענף התיירות .לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון של
הקבוצה ר' סעיף  9.12בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2014של החברה אשר פורסם ביום  29במרץ ( 2015מס' אסמכתא2015-01- :
 )065323ודוח משלים לו אשר פורסם ביום  3במאי ( 2015מס' אסמכתא( )2015-01-010296 :להלן יחד" :הדוח התקופתי לשנת
 )"2014אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.
לחברה הפסד מפעולות רגילות והפסד נקי בשתיים מתוך שלוש השנים הקלנדריות הקודמות לתאריך התשקיף כמפורט להלן:
2014
2013
2012
שנה
רווח (הפסד) מפעולות
13,631
()5,162
()58
רגילות
רווח (הפסד) נקי

()4,335

()7,612

7,654

רווח גולמי

9,483

4,005

26,046

לפרטים ר' סעיפים  3-5בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת  2014אשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.
לפירוט בדבר עסקאות אשר לבעלי עניין בחברה עניין בהן ,ר' פרק  7לתשקיף.
להסברי הדירקטוריון באשר לתוצאות העסקיות של החברה ר' פרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח התקופתי לשנת  2014אשר מצורפים
לפרק  5לתשקיף ,ואשר האמור בהם מובא כאן על דרך ההפניה.
החברה כללה בתקנונה הוראות בהתאם לסעיפים  50ו 259-לחוק החברות התשנ"ט( 1999-לפרטים ר' סעיף  3.5לתשקיף).
נכון לתאריך התשקיף ,החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה5ג לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים),
התש"ל"( 1970-תקנות דוחות מיידיים") ואימצה חלק מההקלות לתאגידים קטנים המנויות בתקנה 5ד לתקנות דוחות מיידיים החל
מהדוח התקופתי לשנת  .2013לפרטים אודות ההקלות שאימצה לחברה ראו סעיף  5.2לתשקיף.
לפרטים אודות מגבלות החלות על חלוקת דיבידנד על-ידי החברה ראה סעיף  2לדוח התקופתי לשנת .2014
עותק מהתשקיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il :ובאתר
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ שכתובתו.www.maya.tase.co.il :
תאריך התשקיף 6 :במאי 2015
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פרק  – 1מבוא
 .1.1כללי
 1.1.1אלמוגים החזקות בע"מ (להלן" :החברה") התאגדה ביום  11ביוני  ,2007על פי חוק החברות,
התשנ"ט ,1999-כחברה פרטית על-פי דיני מדינת ישראל.
 1.1.2ביום  26באוגוסט  2010פרסמה החברה תשקיף הנפקה לציבור (אשר תוקן ביום  5בספטמבר )2010
והפכה לתאגיד מדווח ("חברת אג"ח").
 1.1.1מאז הקמת חברת הבת אלמוג ב.ז .בניה והשקעות בע"מ בשנת  1986ועד למועד התשקיף ,יזמה
הקבוצה (החברה ,החברות הבנות והחברות הקשורות של החברה – להלן" :הקבוצה") ובנתה עשרות
אלפי מ"ר ברחבי הארץ הכוללים נכסים מניבים וכ 2800-יחידות דיור.
 1.1.1למועד התשקיף הקבוצה עוסקת בהקמה וייזום של מיזמי נדל"ן למגורים ולהשקעה וזאת במסגרת
שלושה מגזרי פעילות עיקריים )i( :ייזום והקמת פרויקטים למגורים (ייזום ,פיתוח ,הקמה ,שיווק
ומכירה של פרויקטים למגורים); ( )iiייזום הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן המיועדים להשכרה לצרכי
מגורים (ייזום הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן המיועדים להשכרה לצרכי מגורים); ו )iii(-ייזום ,פיתוח,
הקמה ,השכרה ותפעול של מתחמי מגורים לצעירים באילת (מתחמי מגורים לצעירים ( )B-Youngוכן
יזום ,הקמה ,מכירה ,השכרה ,ניהול ,תפעול ומכירת שירותים נלווים כגון תחזוקה ,דמי ניהול ,מכירת
חשמל וכו' למתחמים אלו).
 .1.2היתרים ואישורים
 1.2.1החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין ,להצעת ניירות הערך
הכלולים בתשקיף זה ,להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף.
אין בהיתר 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 במסגרתו.
 1.2.2ניירות ערך בהתאם לתשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו פרטים
מיוחדים לאותה הצעה ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של
ניירות ערך) ,התשס״ו( 2005-להלן" :דוח הצעת מדף" ו"-תקנות הצעת מדף" ,בהתאמה).
 1.2.1במועד תשקיף המדף קיבלה החברה מהבורסה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של ניירות
הערך ,הכלולים בתשקיף זה ואשר יוצעו ,ככל שיוצעו ,על פי דוח הצעת מדף.

אין לראות באישור הבורסה כאישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם ואין
בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים במסגרת תשקיף המדף או על
המחיר בו יוצעו ניירות הערך בדוח הצעת מדף.
אין באישור הבורסה כאמור משום מתן התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של ניירות הערך
שיוצעו על-פי דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות ערך שיוצעו לציבור על פי
דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה
לרישום למסחר על-פי דוח הצעת מדף.
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 .1.1הון החברה
 .1.1.1הון המניות של החברה נכון לתאריך התשקיף (בש"ח ע"נ):
סוג המניה

הון רשום

הון מונפק ונפרע

מניות רגילות בנות  0.01ש"ח ע"נ כ"א

1,500,000,000

7,000,000

 .1.1.2ההון העצמי של החברה ליום ( 11.12.2011באלפי ש"ח) הוא כדלקמן:
הון מניות

70

התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

()110

יתרת רווח

22,811

זכויות שאינן מקנות שליטה

2,511

שטר הון צמית

1,500

סה"כ

26,814

 .1.4פרטים על אגרות החוב שבמחזור
 .1.1.1למועד התשקיף ,קיימת סדרה אחת של אגרות חוב (סדרה ב') שהנפיקה החברה ומוחזקת ע"י הציבור
ואשר הונפקה לציבור לראשונה על פי תשקיף להשלמה מיום  8ביולי  2011ותיקון לו מיום  15ביולי
.2011
 .1.1.2לפרטים נוספים בדבר אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ראו סעיף  10לדוח הדירקטוריון ליום
 11בדצמבר  2011המובא על הדרך ההפניה בפרק  5.1לתשקיף.

ב1-

פרק  – 2הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף אגרות חוב וכתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב של החברה (להלן יחד" :ניירות הערך").
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 הדין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה כפי שיהיו
באותה עת.

ג1-

פרק  :3הון המניות וניירות הערך של החברה
3.1

ההון הרשום והמונפק של החברה בתאריך התשקיף
הון המניות הרשום של החברה הינו  15,000,000ש"ח ,והוא מחולק ל 1,500,000,000-מניות רגילות
רשומות על שם בנות  0.01ש"ח ע.נ .כ"א (להלן" :המניות" או "מניות החברה") .הון המניות
המונפק והנפרע של החברה הינו  70,000ש"ח ,המורכב מ 7,000,000-מניות רגילות בנות  0.01ש"ח
ע.נ .כ"א.

3.2

השינויים בהון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה
בשלוש השנים שקדמו למועד תשקיף זה ,לא היו כל שינויים בהון המניות הרשום או המונפק
והנפרע של החברה (כמפורט לעיל).

3.3
3.3.1

המחזיקים בניירות הערך של החברה
למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בחברה ,בעלי העניין המחזיקים במישרין או בעקיפין ,סמוך
למועד התשקיף בניירות הערך של החברה הינם כדלקמן:

שם המחזיק

מניות רגילות
 0.01ע.נ.

ע.נ .אגרות חוב
(סדרה ב')

שיעור הון
המניות
המונפק
1
והנפרע

שיעור
זכויות
ההצבעה
בחברה

שיעור אחזקה
באגרות החוב
(סדרה ב')

מריו זוזל – יו"ר
הדירקטוריון ובעל
שליטה

3,500,000

-

50%

50%

-

עמי בר משיח –
דירקטור ובעל
שליטה

3,500,000

-

50%

50%

-

יהודה כדורי –
דירקטור

-

100,000

-

-

0.17%

סה"כ:

7,000,000

100,000

100%

100%

0.17%

3.3.2

בעלי השליטה בחברה והמחזיקים הבלעדיים במלוא הונה המונפק הינם ה"ה מריו זוזל ועמי בר
משיח.

3.3.3

לפירוט בדבר אגרות החוב (סדרה ב') של החברה שבמחזור ,ר' סעיף  10בדוח הדירקטוריון לשנת
 2014המובא על דרך ההפניה בסעיף  5.4לתשקיף.

3.4

זכויות ההצבעה של המניות
להלן מובאים עיקרי הוראות מתוך תקנון החברה הנוגעות לזכויות ההצבעה של מניות החברה:

3.4.1

כל מניה בחברה תזכה את בעליה בקול אחד באסיפה הכללית.

3.4.2

החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות.

1

לרבות בדילול מלא.
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3.5

הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות

3.5.1

נטילת סמכויות – האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר והדירקטוריון
רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי ,הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים.

3.5.2

מינוי דירקטורים ומשך כהונתם – הדירקטורים ימונו ע"י האסיפה הכללית ומשך כהונתם יהיה
עד לתום האסיפה השנתית הראשונה שתתקיים לאחר מועד המינוי ,ואולם האסיפה הכללית
רשאית לקבוע ,כי משך כהונתם של דירקטורים ,כולם או חלקם ,יהיה לתקופה ארוכה יותר.

3.5.3

קיום אסיפה שנתית – החברה לא תהיה חייבת לקיים אסיפה שנתית ,אלא ככל שהדבר יהיה נחוץ
למינוי רואה חשבון מבקר; אולם החברה תהיה חייבת לכנס אסיפה שנתית אם אחד מבעלי
המניות או הדירקטורים ידרוש זאת ממנה ,ואם לא תעשה כן ,יחול האמור בסעיף  62לחוק
החברות .אם לא תתקיים אסיפה שנתית ,החברה תשלח לבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי
המניות ,פעם בשנה ,דוחות כספיים כאמור בסעיף  172לחוק החברות לא יאוחר מן המועד האחרון
בו היה עליה לקיים אסיפה שנתית.

3.5.4

מניין חוקי באסיפות כלליות – המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה כללית הוא נוכחות של
לפחות בעל מניות אחד או יותר שלהם חמישים אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה.

3.5.5

פטור – בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה תהא רשאית לפטור מראש ,נושא משרה מאחריותו,
כולה או מקצתה ,בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת זהירות .על אף האמור ,החברה אינה רשאית
לפטור מראש דירקטור מאחריות כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה.
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פרק  - 4תמורת ההנפקה וייעודה
בהתאם להוראות תקנה 25א(א) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה),
תשכ"ט( 1969-להלן" :תקנות פרטי תשקיף") ,הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקיף בדבר
השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על-פיו יוצעו ניירות הערך.
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פרק  – 5תיאור עסקי התאגיד
5.1

פרטים אודות תיאור עסקי התאגיד
בהתאם לתקנה ( 44א )1ולתקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף ,תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה
על דרך ההפניה לחלק א' (תיאור עסקי התאגיד) בדוח התקופתי של החברה לשנת  2014שפורסם
ביום  29במרץ ( 2015מס' אסמכתא )2015-01-065323 :ודוח משלים לו אשר פורסם ביום  3במאי
( 2015מס' אסמכתא( )2015-01-010296 :להלן יחד" :הדוח התקופתי לשנת .)"2014

5.2

תאגיד קטן
דירקטוריון החברה החליט ביום  12במרץ  ,2014לאחר שבחן כי החברה עומדת בקריטריונים של
המונח "תאגיד קטן" כהגדרתו בתקנות דוחות מיידיים ,לאמץ חלק מההקלות אשר אושרו
לתאגידים קטנים כמפורט להלן:

5.2.1

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה חשבון על הבקרה הפנימית;

5.2.2

העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל;20%-

5.2.3

מתן פטור מיישום הוראות התוספת השנייה לתקנות (פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי
ניהולם).
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5.3

פרטים אודות חברות בת של החברה וחברות קשורות

 5.3.1להלן פירוט בדבר החברות הבנות והחברות הקשורות הפעילות של החברה:
שם החברה
(בת /קשורה)

מדינת
ההתאגדות

פעילות

התאגיד המחזיק

מחזיקים בלמעלה
מ 25%-הון/הצבעה/
מינוי דירקטורים)

זכויות
הצבעה

זכויות
בהון

זכויות למינוי
דירקטורים

ניירות
ערך
ניתנים
למימוש

נכסי מריו ועמי
בע"מ

ישראל

ייזום הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן
המיועדים להשכרה לצרכי מגורים

אלמוגים החזקות
בע"מ

אין

100%

100%

100%

אין

אלמוג ב.ז.
בניה והשקעות
בע"מ

ישראל

ייזום והקמת פרויקטים למגורים
ונדל"ן להשקעה

אלמוגים החזקות
בע"מ

אין

אלמוג ב.ז.
ניהול ואחזקות
בע"מ

ישראל

ייזום הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן
המיועדים להשכרה לצרכי מגורים

אלמוג ב.ז .בניה
והשקעות בע"מ

אין

100%

100%

100%

100%

100%

100%

אין

אין

אלמוג ב.ז.
הנדסה
אזרחית ()1993
בע"מ

ישראל

ייזום והקמת פרויקטים למגורים
ונדל"ן להשקעה

אלמוג ב.ז .בניה
והשקעות בע"מ

אין

100%

100%

100%

אין

אלמוגים-
מתחמי מגורים
לצעירים בע"מ

ישראל

ייזום והקמת פרויקטים למגורים
ונדל"ן להשקעה

אלמוג ב.ז .בניה
והשקעות בע"מ

אין

100%

100%

100%

אין

אלמוג אילת
(מ.ד.ע2000 ).

ישראל

ייזום והקמת פרויקטים למגורים
ונדל"ן להשקעה

אלמוג ב.ז .בניה
והשקעות בע"מ

אין

90.1%

90.1%

100%

אין
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שם החברה
(בת /קשורה)

מדינת
ההתאגדות

פעילות

התאגיד המחזיק

מחזיקים בלמעלה
מ 25%-הון/הצבעה/
מינוי דירקטורים)

זכויות
הצבעה

זכויות
בהון

זכויות למינוי
דירקטורים

ניירות
ערך
ניתנים
למימוש

בע"מ
אלמוגים
אינווסטמנטס
בע"מ

קפריסין

אלמוגים
טורונטלולויי
בע"מ

רומניה

ייזום והקמת פרויקטים למגורים
ונדל"ן להשקעה

אלמוגים
ארמוניי בע"מ

רומניה

ייזום והקמת פרויקטים למגורים
ונדל"ן להשקעה

חברת החזקות

אלמוגים החזקות
בע"מ

אין

אלמוגים
אינווסטמנטס
בע"מ

אין

אלמוגים
אינווסטמנטס
בע"מ

אין

לתרשים מבנה האחזקות של הקבוצה ,ראו סעיף  1.5בדוח התקופתי ,המוכלל בתשקיף על דרך ההפניה.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

אין

אין

אין
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5.3.2

השקעות החברה בחברות בנות וחברות קשורות פעילות (באלפי ש"ח) (*)
הלוואות

סך היקף ההשקעה בחברה

ערבויות

המוחזקת

שם החברה (בת/קשורה)
31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2014

(**)

()310

-

-

13,774

13,774

11,999

7,556

-

-

44,888

44,888

1,379

2,915

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()132

()135

-

-

-

-

()2,819

()5,323

-

-

-

-

אלמוגים אינווסטמנטס בע"מ

-

-

-

-

793

783

אלמוגים טורונטלולויי בע"מ

73

76

-

-

-

-

2,100

2,177

-

-

-

-

נכסי מריו ו-עמי בע"מ
אלמוג ב.ז .בניה והשקעות בע"מ
אלמוג ב.ז .ניהול ואחזקות
בע"מ
הנדסה אזרחית

אלמוג ב.ז.
( )1993בע"מ
אלמוגים-

מתחמי

מגורים

לצעירים בע"מ
אלמוג אילת (מ.ד.ע 2000 ).בע"מ

אלמוגים ארמוניי בע"מ

(*) חברות הבת והחברות הקשורות אינן נסחרות בבורסה.
(**) פחות מ 1-א' ש"ח.
לפירוט נוסף אודות השקעות בחברות בת של המנפיקה וחברות קשורות במהלך השנתיים שקדמו למועד
התשקיף ,ראו תקנות  11עד ( 13כולל) לחלק ד' לדוח התקופתי ולתקנות  11עד ( 13כולל) לחלק ד' לדוח
התקופתי לשנת  ,2013אשר פורסם ביום  27במרץ ( 2014מס' אסמכתא .)2014-01-027807 :התקנות הנ"ל
מתוך הדוח התקופתי לשנים  2012ו 2012 -מוכללות בתשקיף זה על דרך ההפניה.
5.4

דו"ח הדירקטוריון
לדו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנת  ,2014ראו חלק ב' בדוח התקופתי לשנת 2014
הנכלל בתשקיף על דרך ההפניה.
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פרק  – 6ניהול החברה
6.1

השליטה בחברה
בעלי השליטה בחברה הנם ה"ה מריו זוזל ועמי בר-משיח ,המחזיקים כל אחד ב 50%-מהונה
המונפק והנפרע של החברה ,כמפורט בסעיף  7.6לתשקיף.

6.2

דירקטוריון החברה
לתאריך התשקיף ,דירקטוריון החברה מונה שבעה דירקטורים בהם שני דירקטורים חיצוניים
אשר פרטיהם הנם כדלקמן:

שם

עמי בר משיח

ת.ז.

055263966

תאריך לידה

8.11.1958

מען

ת.ד 2058 .טירת הכרמל39120 ,

נתינות

ישראלית

חברות בועדות

לא

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

לא

תפקיד בחברה/חברה בת/חברה קשורה/אצל בעל עניין

דירקטור בחברה ומ"מ יו"ר
דירקטור בחברות הבנות והנכדות.

מועד תחילת כהונה

11.6.2007

השכלה ועיסוק במהלך  5השנים האחרונות

תואר בהצטיינות מהנדס אזרחי  – Bscהטכניון
חיפה; בוגר בהצטיינות של קורס יועצי השקעות
בכירים ,המוכר ע"י הרשות לני"ע.
דירקטור באלמוג ב.ז .בניה והשקעות בע"מ ,אלמוג
אילת (מ.ד.ע 2000 ).בע"מ ,אלמוג ב.ז .ניהול
ואחזקות בע"מ ,נכסי מריו ועמי בע"מ ,אלמוג
שירותי כספומט בע"מ ,ע.מ .השקעה בטכנולוגיות
מתקדמות בע"מ ,בר משיח אחזקות בע"מ ואלמוג
הנדסה אזרחית  1993בע"מ .מנכ"ל בר משיח
אחזקות בע"מ

בן משפחה של בעל עניין בחברה

כן – בן דוד של הגב' רווית בר משיח המכהנת
כדירקטורית בחברה

שם

מריו זוזל

ת.ז.

069939239

תאריך לידה

6.8.1956

מען

ת.ד 2058 .טירת הכרמל39120 ,

נתינות

ישראלית

חברות בועדות

לא

הדירקטוריון;
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דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

לא

תפקיד בחברה/חברה בת/חברה קשורה/אצל בעל עניין

יו"ר דירקטוריון החברה ודירקטור בחברות הבנות
והנכדות

מועד תחילת כהונה

11.6.2007

השכלה ועיסוק במהלך  5השנים האחרונות

תואר מהנדס אזרחי  – Bscהטכניון חיפה
דירקטור באלמוג ב.ז .בניה והשקעות בע"מ ,אלמוג
אילת (מ.ד.ע 2000 ).בע"מ ,אלמוג ב.ז .ניהול
ואחזקות בע"מ ,נכסי מריו ועמי בע"מ ,אלמוג
שירותי כספומט בע"מ ,ע.מ .השקעה בטכנולוגיות
מתקדמות בע"מ ,מריו אחזקות בע"מ ואלמוג
הנדסה אזרחית  1993בע"מ

בן משפחה של בעל עניין בחברה

לא

שם

אסתר לניר

ת.ז.

30319115

תאריך לידה

31.12.1949

מען

הכפר הירוק רמת השרון 47800

נתינות

ישראלית

חברות בועדות

ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים;
ועדת תגמול

דירקטורית חיצונית/בלתי תלויה

דירקטורית בלתי תלויה

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד בחברה/חברה בת/חברה קשורה/אצל בעל עניין

אין

תחילת כהונה

06.11.2012

השכלה ועיסוק
במהלך  5השנים האחרונות

תואר ראשון במתמטיקה – אוניברסיטת תל אביב;
תואר מוסך במנהל עסקים – האוניברסיטה
העברית ירושלים
משמשת בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית של
בקרת רכש שירותים רפואיים – שירותי בריאות
כללית מחוז דן

בת משפחה של בעל עניין בחברה

לא

שם

רוית בר משיח

ת.ז.

032120818

תאריך לידה

29.5.1975

מען

רח' התשבי  40חיפה

נתינות

ישראלית
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חברות בועדות

לא

דירקטורית חיצונית/בלתי תלויה

לא

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

לא

תפקיד בחברה/חברה בת/חברה קשורה/אצל בעל עניין

אין

מועד תחילת כהונה

17.2.2012

השכלה ועיסוק במהלך  5השנים האחרונות

בוגרת משפטים וכלכלה– אוניברסיטת חיפה
מכהנת כעוזרת ליועהמ"ש בחברת החשמל
והועסקה כעו"ד במשרד עו"ד אבני הרצוג שועלי
אלגז את גורביץ ושות'

בת משפחה של בעל עניין בחברה

בת דודו של מר עמי בר משיח – דירקטור ובעל
שליטה בחברה

שם

יהודה כדורי

ת.ז.

074720913

תאריך לידה

23.11.1935

מען

רח' חנה רובינא  ,2חיפה

נתינות

ישראלית

חברות בועדות

לא

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

לא

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד בחברה/חברה קשורה/אצל בעל עניין

רואה חשבון של בעלי המניות

מועד תחילת כהונה

17.2.2012

השכלה ועיסוק במהלך  5השנים האחרונות

בוגר בחשבונאות – אוניברסיטת חיפה; בעל
הסמכה כרואה חשבון; בעלים של משרד רו"ח
יהודה כדורי

בן משפחה של בעל עניין בחברה

לא

שם

ליאמא דוידוביץ

ת.ז.

051554913

תאריך לידה

25.8.1952

מען

רח' העצמאות  ,90אבן יהודה

נתינות

ישראלית

חברות בועדות

ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים;
ועדת תגמול

דירקטורית חיצונית/בלתי תלויה

דירקטורית חיצונית

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות מקצועית

בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד בחברה/חברה קשורה/אצל בעל עניין

אין
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מועד תחילת כהונה

17.2.2012

השכלה ועיסוק במהלך  5השנים האחרונות

בוגרת כלכלה – האוניברסיטה העברית; מוסמכת
במימון וחשבונאות – אוניברסיטת תל אביב;
דוקטור לכלכלה ומימון – האוניברסיטה העברית.
מכהנת כראש המחלקה לכלכלה וחשבונאות במרכז
האקדמי רופין; מרצה במרכז האקדמי רופין .בעבר
שימשה כמרצה בכירה בכלכלה ומימון במכללת
נתניה ,יו"ר הועדה לאיכות הסביבה במרכז
האקדמי רופין וכדירקטורית באיגוד שווקי ההון

בת משפחה של בעל עניין בחברה

לא

שם

חיים פישלר

ת.ז.

010691673

תאריך לידה

28.10.1947

מען

רח' תדהר  3זיכרון יעקב

נתינות

ישראלית

חברות בועדות

ועדת ביקורת; הועדה לבחינת הדוחות הכספיים;
ועדת תגמול

דירקטור חיצוני/בלתי תלוי

דירקטור חיצוני

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית/כשירות

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

תפקיד בחברה/חברה קשורה/אצל בעל עניין

אין

מועד תחילת כהונה

17.2.2012

השכלה ועיסוק במהלך  5השנים האחרונות

בוגר כלכלה – אוניברסיטת תל אביב .משמש
כדירקטור וסמנכ"ל כספים בחברת פיברולן בע"מ

בן משפחה של בעל עניין בחברה

לא
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6.3

נושאי משרה בכירה
להלן פרטיהם של נושאי המשרה בחברה שאינם דירקטורים:

שם

איתי מרצקי

ת.ז.

025689753

תאריך לידה

15.12.1973

תאריך תחילת כהונה

1.4.2014

תפקיד

מנהל כללי

האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של לא
נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד
השכלה
האחרונות

וניסיון

עסקי

בחמש

השנים בוגר כלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת חיפה,
רו"ח
סמנכ"ל כספים בחברה ,דירקטור חיצוני בחברת
ראלקו סוכנויות בע"מ ,מנהל כספים  ,RSZחשב
בחברת אלקטרה השקעות.

בן משפחה של בעל עניין בחברה או של נושא לא
משרה אחר
שם

יובל ברנוב

ת.ז.

027908565

תאריך לידה

24.9.1970

תאריך תחילת כהונה

21.9.2005

תפקיד

מנהל תפעול וייזום

האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של
נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה
האחרונות

וניסיון

עסקי

בחמש

השנים מהנדס אזרחי  - Bscהטכניון חיפה ,מוסמך
במנהל עסקים  - MBAאוניברסיטת תל אביב
עוזר מנכ"ל בחברה ובחברת אלמוג ב.ז .בנייה
והשקעות בע"מ; מהנדס בחברת פז כלכלה
והנדסה בע"מ

שם

נדב וסרמן

ת.ז.

043364413

תאריך לידה

13.8.1981

תאריך תחילת כהונה

1.4.2014

תפקיד

חשב

האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של
נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד

לא
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השכלה
האחרונות

וניסיון

עסקי

בחמש

השנים בוגר כלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת חיפה,
רו"ח סניור בצוות ביקורת בפירמת קוסט פורר
גבאי את קסירר

שם

יעקב קרונזילבר

ת.ז.

54627484

תאריך לידה

5.11.1957

תאריך תחילת כהונה

16.4.2010

תפקיד

מנהל ביצוע

האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של
נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה
האחרונות

וניסיון

עסקי

בחמש

השנים מהנדס אזרחי  – Bscהטכניון חיפה
מנהל ביצוע בחברת אלמוג ב.ז .בנייה והשקעות
החל מיוני  ;2010ניהול פרויקטים בארץ ובחו"ל
החל משנת  1984בבנייה למגורים ותשתיות.

שם

שלום כהן

ת.ז.

026775072

תאריך לידה

10.2.1960

תאריך תחילת כהונה

22.8.2013

תפקיד

מנהל מכירות ארצי ושרות לקוחות

האם בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של
נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה
האחרונות

וניסיון

עסקי

בחמש

השנים מוסמך במשפטים – מכללת שערי משפט בהוד
השרון וטכנאי מחקר גרעין ,מחלקת מכירות
ושרות לקוחות בחברה (החל משנת  2005ועד
למינויו לתפקידו הנוכחי).

שם

שלומית פרץ

ת.ז.

059083121

תאריך לידה

3.12.1964

תאריך תחילת כהונה

17.2.2012

תפקיד

המבקרת הפנימית של החברה

האם בעלת עניין בתאגיד או בת משפחה של
נושא משרה בכירה או בעל עניין בתאגיד

לא

השכלה
האחרונות

וניסיון

עסקי

בחמש

השנים רו"ח ,בוגרת כלכלה וחשבונאות – אוניברסיטת
חיפה; מוסמכת במנהל עסקים במסלול ניהול
נדל"ן ושמאות מקרקעין – אוניברסיטת חיפה.
בעלים של משרד רו"ח מזה  5שנים; שותפה
במשרד רו"ח בעבר במהלך תקופה של  7שנים.
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6.4

הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר מינוי דירקטורים ,כהונתם מילוי מקומם
הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של דירקטורים ,דרכי מינוים או בחירתם,
משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות
שניתן להעניק להן מובאות על דרך ההפניה לתקנון החברה אשר פורסם בדוח מיידי של החברה
מיום  16בפברואר ( 2012מספר אסמכתא.)2012-01-044682 :

6.5

עורכי דין ההנפקה
ש .פרידמן ושות' ,משרד עורכי דין ,רח' ויצמן  ,2תל אביב.

6.6

רואי חשבון החברה
קוסט ,פורר ,גבאי את קסירר ,רח' פלים  ,2חיפה.

6.7

משרד רשום
רחוב הפטיש  ,2טירת הכרמל.

6.8

מורשי חתימה עצמאיים
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  28בנובמבר  ,2012בוטלה האפשרות לחתימת יחיד
בחברה ללא הגבלה בסכום .בהתאם להחלטה הנ"ל נקבע ,כי חתימתם המשותפת של בעלי
השליטה בחברה  -ה"ה עמי בר משיח ומריו זוזל או כל אחד מהם ביחד עם מנכ"ל החברה או מנהל
הכספים של החברה ,בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס תחייב את החברה לכל דבר ועניין
וללא הגבלת סכום.
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פרק  :7בעלי עניין בחברה
7.1

שכר וטובות הנאה לבעלי עניין
לפרטים אודות התגמולים שניתנו בגין השנים  2013ו 2014-לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים
הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בקבוצה )כהגדרתה בפרק  1לעיל ,קרי ,החברה,
חברות בנות וחברות נכדות( ,וכן פירוט בדבר תגמולים ותנאי כהונה והעסקה אשר ניתנו לבעלי
עניין בחברה ,ר' תקנות  21ו 22-בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת  2013שפורסם ביום 27
במרץ ) 2014מס' אסמכתא) (2014-01-027807 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת  ("2013ולדוח
התקופתי לשנת .2014
התקנות האמורות מתוך הדוח התקופתי לשנת  2013והדוח התקופתי לשנת  2014מוכללות בפרק
זה על דרך ההפניה.

7.2

הסכמי שירותי ניהול
לפרטים בדבר הסכמי הניהול בין בעלי השליטה בחברה ,ה"ה עמי בר משיח ומריו זוזל ,ר' תקנה
)22א( לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,2014המוכללת בפרק זה על דרך ההפניה.

7.4

הסכם העסקת מנכ"ל
ביום  27במרץ  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה( את תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה מר איתי מרצקי ,אשר נכנס
לתפקידו ביום  1באפריל .2014
לפרטים בקשר עם הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה ,מר איתי מרצקיר' דוח מיידי שפרסמה
החברה ביום  27במרץ ) 2014מס' אסמכתא ,(2014-01-027759 :המוכלל בפרק זה על דרך
ההפניה.
ביום  15בפברואר  2015אישרה האסיפה הכללית של החברה )לאחר אישור ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה( תשלום מענק למר מרצקי בגין שנת  ,2014בסך  150אלפי ש"ח .לפרטים
נוספים ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  15בפברואר ) 2015מס' אסמכתא,(2015-01-030985 :
המוכלל בפרק זה על דרך ההפניה.

7.5

גמול דירקטורים
ביום  12באוגוסט  2010אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה של בעלי המניות של החברה גמול
לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה ,בסכום העומד על הסכום המזערי הקבוע בחוק החברות
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס") 2000-תקנות הגמול"( .החלטה זו
אושררה ע"י האסיפה הכללית ודירקטוריון החברה ביום  12באוגוסט  ,2012ונקבע כי הגמול
לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה ,ובכללם הדירקטורים החיצוניים ,יעמוד על הסכום
המזערי הקבוע בתקנות הגמול.

7.6

עסקאות עם בעלי עניין
לפרטים בדבר עסקאות עם בעלי עניין בחברה ר' תקנה  22לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2014
המוכללת בפרק זה על דרך ההפניה.
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7.7

החזקות בעלי עניין בחברה
החזקות בעלי עניין בחברה או נושאי משרה בכירה בה בניירות ערך של החברה בתאריך התשקיף
ובתאריך שקדם לו בכ 12-חודשים )למיטב ידיעת החברה( ,הינן כדלקמן:
בתאריך התשקיף
שם בעל העניין

ביום  31במאי 2014

מניות רגילות
 0.01ע.נ.

ע.נ .אגרות חוב
)סדרה ב'(

מניות רגילות
 0.01ע.נ.

ע.נ .אגרות חוב
)סדרה ב'(

עמי בר משיח )דירקטור
ובעל שליטה(

3,500,000

-

3,500,000

-

מריו זוזל )יו"ר הדירקטוריון
ובעל שליטה(

3,500,000

-

3,500,000

-

-

100,000

-

100,000

יהודה כדורי )דירקטור(
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פרק  – 8דוחות כספיים
 8.1הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף
הדו"חות הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנה 60ב ותקנה 6ב
לתקנות פרטי תשקיף ,הינם:
 8.1.1הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  2014הנכללים בתשקיף זה בדרך
של הפניה לדוח התקופתי של החברה לשנת .2014
 8.1.2הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת  2014לפי תקנה 9ג לתקנות דוחות מיידיים ,הנכלל
בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח התקופתי של החברה לשנת .2014

 8.2מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
מצורף להלן מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה בו נכללת הסכמתו של רואה
החשבון המבקר כאמור לכלול בתשקיף זה בדרך של הפניה את דוחות רואה החשבון המבקר ואת
דוחות הסקירה ,לפי העניין ,לכל אחד מהדוחות המפורטים בסעיף  8.1לעיל.

 8.3דוח אירועים
בהתאם לתקנה 60ב ותקנה 6ב לתקנות פרטי תשקיף מצורף לתשקיף דוח אירועים ,כהגדרתו בתקנה
56א לתקנות פרטי תשקיף בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום
 31בדצמבר  2014ועד למועד הסמוך לפרסום תשקיף המדף.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

חיפה 5 ,במאי2015 ,
לכבוד,
חברת אלמוגים החזקות בע"מ
הפטיש  ,2ת.ד ,2058 .טירת הכרמל
ג.א.נ.,
הנדון :תשקיף של חברת אלמוגים החזקות בע"מ (להלן " -החברה")
המיועד להתפרסם בחודש מאי 2015
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בתשקיף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים
להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  29במרס 2015 ,על הדוחות הכספיים מאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר 2014 ,ו 2013-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2014 ,
 .2דוח מיוחד מיום  29במרס 2015 ,על המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-שנחתם ביום  29במרס.2015 ,
אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בדוח האירועים של החברה מיום  5במאי ,2015 ,בדבר קבלת פסק בוררות
בהליך בוררות בקשר עם סכום הפדיון המוקדם לאגרות החוב (סדרה א') של החברה ,לפיו תשלם החברה
למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') סך נוסף של כ 216-אלפי ש"ח.

בכבוד רב,

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

 5במאי 2015
דוח אירועים
בהתאם לתקנה 60ב(ב) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה),
התשכ"ט1969-

לא חלו אירועים לאחר תקופת הדיווח ,כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים ,לאחר מועד
חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום  ,31.12.2014קרי מיום  29.3.2015ועד סמוך למועד
התשקיף למעט כמפורט להלן:
בהמשך להליך בוררות בקשר עם סכום הפדיון המוקדם לאגרות החוב (סדרה א') של החברה,
ביום  14.4.2015התקבל פסק בוררות בהליך ,לפיו תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
סכום נוסף של כ 216-אלפי ש"ח.

מריו זוזל
יו"ר הדירקטוריון

איתי מרצקי
מנכ"ל

נדב וסרמן
חשב
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פרק  – 9פרטים נוספים
9.1

חוות דעת עורך – דין

תל-אביב 5 ,במאי 2015

לכבוד
אלמוגים החזקות בע"מ
רחוב הפטיש 2
טירת הכרמל
א.ג.נ,.
הנדון :תשקיף מדף של חברת אלמוגים החזקות בע"מ
בהתאם לבקשת אלמוגים החזקות בע"מ ("החברה") הריני לאשר כי הדירקטורים של
החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.
אני נותן הסכמתי ,כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף של החברה.
בכבוד רב,
ארנון מיינפלד ,עורך דין
ש .פרידמן ושות' ,עורכי  -דין

דוד מלכוב
אשר רבינוביץ
שרית מולכו *
איתמר ענבי
דורון שוופי
לילי דורון
אמיר כהן-דור
מיכאל ספרן
טל עינת-בן אריה
הדר טל
יפעת מינצר-קול
גיל חגי
יניב רוג (חשבונאות)
ד"ר אסף גרא ***
דביר גסנר ***
עודד ריהן
ד"ר טל תירוש *
ארנון מיינפלד *
נירה קורי
קרן פישר גוטרמן
אורית שקד-שנקמן
קרן קופרמן
אביבה זיגמונד
גבריאל דיסני
כרמית פלד
ד"ר אמיר שויצקי
יניב קליינבלט
מירב גלבוע
מיכל רוה (רו"ח)
אורי ברון
עינת וינר
מרגלית אפלבאום (רו"ח)
אפרת סיבוני
שי ארז
הילה וולפסון
רועין מרדן
מעוז רוט
מאיה שלומי
עפרי משכית
עמית ינון
רועי כהן
שאול אפריון
דולב זורע
אסף כהן
תמר ילין
טלי ביסמוט-כץ
אורי ש .כובס
שרון הייבר-אוסינסקי
**
קרן וידברג
גיל הרמן
שושי גנזר
תאיר עייש
אורי ינובסקי  -יועץ
עמירם ספרן  -יועץ
שלמה סולי פרידמן ז"ל
( - )1913-2009מייסד
* חבר/ה גם בלשכת
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9.2

חוות דעת רואה חשבון
לחוות דעת רואה החשבון של החברה ראו פרק  8לתשקיף.

9.3

אגרה בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף
בהתאם להוראות סעיף 4א לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ"ה ,1995-החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף מדף,
ואולם תוספת האגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים במועד פרסום דוח הצעת המדף
בסכומים ובמועדים כקבוע בתקנות אלה.

9.4

הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה במזומנים בשנתיים האחרונות
בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא
בתמורה למזומנים.

9.5

הערכות שווי
הערכות שווי מהותיות אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים של
החברה ליום  31.12.2014מצורפות לתשקיף זה על דרך ההפניה לדוח התקופתי של החברה
לשנת .2014
בשים לב לאמור בתקנה 62א(ג) לתקנות פרטי תשקיף ,במהלך התקופה שממועד הערכות השווי
הנ"ל ועד למועד התשקיף לא חלו שינויים מהותיים העשויים לשנות את מסקנות הערכות השווי
כאמור.
הסכמה להכללת הערכות השווי בתשקיף מצ"ב כנספח א' לתשקיף.

9.6

עיון במסמכים
עותק מהתשקיף ,מההיתר לפרסומו וכן העתק מכל אישור ,דוח או חוות דעת הכלולים או
נזכרים בתשקיף ,עומדים לעיון במשרדיה של החברה בשעות העבודה המקובלות .בנוסף ,עותק
מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il
בע"מ,
בתל-אביב
ערך
לניירות
הבורסה
של
האינטרנט
באתר
וכן
שכתובתו .www.maya.tase.co.il
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נספחים
נספח א' – הסכמה להכללה בתשקיף של הערכות השווי הנכללות בדוח התקופתי לשנת .2014

מספרנו  :אלמוגים 2014
תאריך 05.05.2015 :
עמוד  1מתוך 1

לכבוד
אלמוגים החזקות בע"מ

מכתב הסכמה
הריני לאשר ולהסכים להכללת חוות דעתי כמפורט להלן:
-

שומת מקרקעין מקיפה מיום  26.2.2015לנכס מקרקעין המהווה מבנה מגורים הממוקם ברחוב
לבונטין מס'  14שכונת הדר בעיר חיפה ,גוש 12456 :חלקה( 17 :ברישום קודם גוש שומה,10857 :
חלקה( )70 :מספרנו חפ .)12066-15/המועד הקובע לשומה הנו .31.12.2014

-

שומת מקרקעין מקיפה מיום  24.2.2015לנכס מקרקעין המהווה מבנה מגורים הממוקם ברחוב
הרצליה מס'  33שכונת הדר ,חיפה ,גוש 12434 :חלקה( 2 :ברישום קודם גוש שומה,10860 :
חלקה( )127 :מספרנו חפ .)12065-15/המועד הקובע לשומה הנו .31.12.2014

כפי שנערכו וצורפו לדוחות הכספיים של החברה ליום  31.12.2014אשר פורסמו ביום  29במרץ ( 2015מספר
אסמכתא ,)2015-01-065323 :על דרך ההפניה בתשקיף מדף של חברת אלמוגים החזקות בע"מ העתיד
להתפרסם בחודש מאי  2015וכן בכל תיקון ,השלמה או תוספת לתשקיף הנ"ל ובדוחות הצעת מדף על פי
התשקיף הנ"ל ,לרבות הכללה בדרך של הפניה .הסכמתי להכללה כאמור תחול גם בקשר עם כל עדכון ו/או
תוספת ו/או תיקון לחוות הדעת הנ"ל.

משרדים
מרכז – בית אמפא ,רחוב ספיר מס'  7הרצליה ,מיקוד  46852טלפון  073-2807000 -פקס 04-8584466 -
צפון  -פארק עסקים ,רח' הרצל  69טירת כרמל ,ת.ד ,2049 .מיקוד  39026טלפון  04-8584545פקס 04-8584466

site: www.motyzaid.co.il

e-mail: moty@motyzaid.co.il

05

מאי

מספרנו:

2015
35799.03

לכבוד
אלמוגים החזקות בע"מ

מכתב הסכמה

הריני לאשר ולהסכים להכללת חוות דעתי מיום  2במרץ  2015כמפורט להלן:
-

שומת מקרקעין מלאה מבנה לרווחת דיירי מתחם המיועד למגורי עובדים,
מתחם אלמוג ,רח' התנאים ,אילת (חלק מחלקה  1בגוש )40027
(מספרנו)35799.03 :
תאריך התוקף של חוות דעת זו הינו.22.01.2015 :

-

שומת מקרקעין מלאה ליחידה המשמשת למתקן אנרגיה ,מתחם אלמוג ,רח'
התנאים ,אילת (חלק מחלקה  1בגוש )40027
(מספרנו)35798.03 :
תאריך התוקף של חוות דעת זו הינו.22.01.2015 :

כפי שנערכו וצורפו לדוחות הכספיים של החברה ליום  31.12.2014אשר פורסמו
ביום  29במרץ ( 2015מספר אסמכתא ,)2015-01-065323 :על דרך ההפניה
בתשקיף מדף של חברת אלמוגים החזקות בע"מ העתיד להתפרסם בחודש מאי
 2015וכן בכל תיקון ,השלמה או תוספת לתשקיף הנ"ל ובדוחות הצעת מדף על
פי התשקיף הנ"ל ,לרבות הכללה בדרך של הפניה.
הסכמתי להכללה כאמור תחול גם בקשר עם כל עדכון ו/או תוספת ו/או תיקון
לחוות הדעת הנ"ל.
בכבוד רב,

ארז כהן
שמאי מקרקעין

י1-

פרק  - 10חתימות

החברה – אלמוגים החזקות בע"מ

______________________________

עמי בר משיח

______________________________

מריו זוזל

______________________________

רוית בר משיח

______________________________

יהודה כדורי

______________________________

אסתר לניר

______________________________

ליאמא דוידוביץ (דחצי"ת)

______________________________

חיים פישלר (דח"צ)

______________________________

