
 

 בע"מ אופל בלאנס השקעות
 )"החברה"(

 
 תשקיף מדף

 
, בהתאם להוראות הדין ,מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים

ניתנות להמרה, אגרות חוב  מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינן :בין היתר ובכללם

, כתבי החברה מוש למניות, כתבי אופציה הניתנים למיהחברה הניתנות להמרה למניות

וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות  אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב

וכן כל נייר ערך אחר שעל פי דין ניתן יהיה  ניירות ערך מסחריים ,להמרה למניות החברה

 . להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי

 

א)ו( לחוק 23דף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מ

, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

המיוחדים לאותה להצעה, בהתאם להוראות כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה 

 אותה עת."( וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו בהבורסהאביב בע"מ )להלן: "-לניירות ערך בתל

 
 :בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה , אשר לדעת החברה,סיכוןהגורמי  תמציתלהלן 

שינויי חקיקה ואימוץ : סיכונים ענפיים ;תלות במקורות מימון :סיכונים מאקרו כלכליים

סיכונים ייחודיים ; סיכון אובדן מוניטין; לתחום פעילות החברה םרלוונטיימדיניות וכללים 

סיכוני נזילות ומקורות ; בגיבוי הפיננסי המוענק לחברה על ידי בעלי המניות תלות: לחברה

 .סיכון גביה ;מימון

בפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח  33 פים אודות גורמי הסיכון ראה סעיףלפרטים נוס

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017במרץ  26פורסם ביום אשר  2016התקופתי של החברה לשנת 

 ."(2016הדוח התקופתי לשנת )להלן: " בתשקיף בדרך של הפניה אהמוב (029391

 

המובא בתשקיף  2016דוח התקופתי לשנת לבפרק ד' )פרטים נוספים(  11.2.1בסעיף כמפורט 

, בכוונת החברה לפעול לשחרור בעלי השליטה מערבויות אותן העמידו בדרך של הפניה

 לטובת החברה.

 

בפרק א'  5.4ועד התשקיף, פרט למגבלות המפורטות בסעיף נכון למלמיטב ידיעת החברה, 

א לדוח 6ולמגבלות המפורטות בביאור  2016)תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת 

בתשקיף  ים, המובא2017במרס  31הכספי לתקופה של שלושה חודשים אשר הסתיימה ביום 

ימים סייגים ו/או , לא קיבלות הקיימות מכוח הדיןומבלי לגרוע מהמגבדרך של הפניה, 

 .הגבלות על חלוקת דיבידנד  על ידי החברה

 

ובדוח הכספי לתקופה של שלושה חודשים אשר הסתיימה ביום  2016בדוח התקופתי לשנת 

הפנו רואי החשבון את תשומת הלב,  , המובאים בתשקיף בדרך של הפניה,2017במרס  31

רי ההשוואה כתוצאה מיישום למפרע של מבלי לסייג את חוות דעתם, להצגה מחדש של מספ



 
לתשקיף  3.2.2.3", בעקבות צירוף עסקים תחת אותה שליטה כאמור בסעיף As Pooling"-ה

 המדף.

 

נכון למועד התשקיף, אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה שבמחזור, מדורגות על ידי מדרוג 

 . Baa1.il (Stable) בע"מ בדירוג של

 

גיד קטן', כהגדרתו בתיקון לתקנות תקנות ניירות ערך )דו"חות החברה מצהירה כי הינה 'תא

לפרטים בדבר ההקלות המנויות  "(.התיקון)להלן: " 1970 -תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 ,2016פרק ב' )דוח הדירקטוריון( לדוח התקופתי לשנת בתיקון אותן אימצה החברה ראה 

 המובא בתשקיף בדרך של הפניה.

 

ד לעיון הציבור באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, שכתובתו עותק מהתשקיף עומ 
www.magna.isa.gov.il  :ובאתר האינטרנט של הבורסה, שכתובתוmaya.tase.co.il. 
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 מבוא – 1פרק 
 

 כללי 1.1

 

 19"( הוקמה והתאגדה בישראל ביום החברהאופל בלאנס השקעות בע"מ )להלן: " 1.1.1

"(, תחת השם חוק החברות)להלן: " 1999-על פי חוק החברות, תשנ"ט 2005בספטמבר 

פרסמה החברה תשקיף להנפקת  2005בנובמבר  29"מילומור סחר ותקשורת בע"מ". ביום 

בדצמבר  11"(, והחל מיום הבורסהלניירות ערך בתל אביב )להלן: "ניירות ערך בבורסה 

אושרה  2008באוגוסט  19ואילך, נסחרים ניירות הערך של החברה בבורסה. ביום  2005

 –על ידי רשם החברות החלפת שם החברה ממילומור סחר ותקשורת בע"מ לשם 

רשם החברות החלפת אושרה על ידי  2013באוגוסט  8טרייד בע"מ". ביום -"גלובליקום

 טרייד בע"מ לאופל בלאנס השקעות בע"מ. -שם החברה מגלובליקום

ביוני  19 ועד ליום 2011לחוק החברות בחודש יולי  350לפי סעיף הסדר  ממועד השלמת 1.1.2

 .כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי לא היתהלחברה  2013

כנגד מניות חברת  של מניות החברה עסקת הקצאה פרטית למההוש 2013ביוני  19ביום  1.1.3

. החל מאותו מועד החברה פועלת בתחום "(2006אופל )להלן: " ( בע"מ2006אופל בלאנס )

 .פיננסים םניכיון הממסרים הדחויים ומתן שירותי

הושלמה עסקה במסגרתה רכשה החברה את מלוא הון המניות של  2016באפריל  27ביום  1.1.4

ם עיסוקה של החברה, מירסני בע"מ ואינווסטנט שתי חברות פרטיות הפועלות בתחו

"( אשר היו, ערב אינווסטנט"-" ומירסני", "עסקת הרכישהבע"מ )להלן בהתאמה: "

עסקת הרכישה, בבעלות מלאה של ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל 

רסני איתן ואורן בן יאיר אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה. רכישת מלוא מניות מי

ומלוא מניות אינווסטנט נעשתה בתמורה להקצאת מניות של החברה. אינווסטנט 

ומירסני הינן חברות פרטיות, אשר עוסקות בתחום מתן השירותים הפיננסים, בעיקר 

 באמצעות ניכיון ממסרים דחויים, ומקום מושבן הינו חולון וראשון לציון, בהתאמה.

 בתשקיף זה. 3 בפרק 3.2.2.3לפרטים נוספים ראה סעיף 

 

 ". הקבוצהלהלן יחד "יקראו , אינווסטנט ומירסני, 2006החברה, אופל 

 

 הגדרות 1.2

 בתשקיף מדף זה, תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם:

, אשר פורסם 2016הדוח התקופתי לשנת  "2016הדוח התקופתי לשנת "

)מס'  2017במרס  26על ידי החברה ביום 

אשר נכלל (, 2017-01-029391אסמכתא: 

 בתשקיף זה על דרך הפניה.

, אשר פורסם 2015הדוח התקופתי לשנת  "2015הדוח התקופתי לשנת "

)מס'  2016במרס  31על ידי החברה ביום 
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אשר נכלל (, 2016-01-022575אסמכתא: 

 בתשקיף זה על דרך הפניה.

חברה לתקופה של הדוח הרבעוני של ה "2017דוח רבעון ראשון "

במרס  31הסתיימה ביום שלושה חודשים ש

 29, אשר פורסם על ידי החברה ביום 2017

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017במאי 

אשר נכלל בתשקיף זה על דרך (, 055704

 הפניה.

 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת  "תקנות פרטי תשקיף"

 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט -תשקיף

תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  "תקנות דוחות תקופתיים ומיידייים"

 1970-ומיידיים(, התש"ל

 

 היתרים ואישורים 1.3

 

הדרושים על פי כל דין להצעת  והרישיונותהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים  1.3.1

 התשקיף.הערך על פי תשקיף זה, להנפקתם ולפרסום  ניירות

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים  1.3.2

המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של 

 ניירות הערך המוצעים

, של החברה רגילותעקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות הבורסה נתנה אישור  1.3.3

ות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב שאינן ניתנ אגרות חוב

למניות החברה  להמרה הניתנות חובשאינן ניתנות להמרה, ככל שיהיו מעת לעת(, אגרות 

)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, 

החברה, כתבי אופציה  מניותל הניתנים למימוש כתבי אופציה ,ככל שיהיו מעת לעת(

אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות למימוש למניות החברה, כתבי 

וניירות ערך מסחריים הניתנים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה 

אשר יוצעו, ככל ויוצעו, באמצעות דוח הצעת מדף אשר  "(ניירות הערך)לעיל ולהלן: "

 "(. האישור העקרוני)להלן: "יפורסם, ככל ויפורסם, מכוח תשקיף זה 

אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף או  1.3.4

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

הערך המוצעים בתשקיף המדף או על המחיר בו יוצעו בדו"ח הצעת המדף, כהגדרתו 

 להלן.

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר  1.3.5

למסחר על פי המוצעים ערך הלרישום ניירות  יהיה כפוף לקבלת אישור ניירות הערךשל 

ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של  לחוק ניירות ערך ש בהתאםדו"ח הצעת מדף אשר יוג

 "(. דו"ח הצעת מדף)להלן: " 2005-ניירות ערך(, התשס"ו
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אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר  1.3.6

לרישום ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף  פי דו"ח הצעת מדף. על אישור על

בקשה ל פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת אות תקנון הבורסה וההנחיות עיחולו הור

 מדף.דו"ח הצעת  על פיניירות ערך למסחר לרישום 

 

 עודפיםהון המניות, קרנות ויתרת  1.4

 :למועד פרסום התשקיףבסמוך הון המניות של החברה נכון  1.4.1

 

 ונפרע מונפק הון הון מונפק ונפרע הון רשום סוג המניה

 1מלא בדילול

)להלן: ערך נקוב  ללאמניות רגילות 

 "(המניות"

10,000,000,000  

 מניות

  מניות 94,092,795  מניות 77,814,005

     

מניות  207,559מניות, כאמור לעיל,  77,814,005כי, מתוך הון מונפק ונפרע של  יצוין 

 בעקבות, 2017במרץ  31הונפקו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי של החברה ליום 

 314,432כוללת בסך של  ובתמורה( של החברה 2כתבי אופציה )סדרה  של יםממימוש

 ש"ח.

 

 )באלפי ש"ח( 2017 במרץ 31ההון העצמי של החברה נכון ליום  1.4.2

 

 -         הון המניות 

  24,521      על מניות פרמיה   

  3,782               שליטה בעלי עם עסקאותמ הון קרן 

              20,920                                           עודפיםיתרת  

                                                                                   ______     
  49,223                     המיוחס לבעלים של החברה סך ההון 

 

 -        כויות שאינן מקנות שליטהז

     ______ 

 49,223     סה"כ הון

 

 איגרות חוב קיימות 1.5

נכון למועד פרסום תשקיף המדף, קיימות במחזור אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה.  1.5.1

הנדרשים לפי תקנה  אודות אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה, לרבות הפרטים לפרטים

ת החוב )סדרה ג'( של החברה, ( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים ביחס לאגרו13)ב()10

לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה של שלושה חודשים  12ראו סעיף 

הכספי לתקופה של שלושה חודשים א לדוח 6ולביאור , 2017במרס  31שהסתיימה ביום 

                                                           
כתבי  2,278,790, נכון למועד תשקיף המדף, למניות החברה, אשר הינםבהנחה של מימוש כלל ניירות הערך ההמירים   1

 (.3כתבי אופציה )סדרה  14,000,000( וכן 2אופציה )סדרה 
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 בתשקיף בדרך של הפנייה. יםהמובא ,2017במרס  31אשר הסתיימה ביום 

 

( אשר מעודכנים 13)ב()10ביחס לאגרות החוב )סדרה ג'( לפי תקנה להלן פרטים הנדרשים 

 סמוך למועד התשקיף:

 '(גאגרות חוב )סדרה 

 2017 באפריל 12 מועד הנפקת הסדרה

 70,000,000 נקוב במועד ההנפקה  שווי

 הסדרה הונפקה לאחר תאריך המאזן. –ל.ר.  31/3/2017שווי נקוב ליום 

 70,000,000 התשקיףשווי נקוב סמוך למועד 

 אגרות החוב )סדרה ג'( אינן צמודות, קרן וריבית, למדד כלשהו 31/3/2017שווי נקוב צמוד ליום 

סכום הריבית שנצברה ליום 
31/3/2017 

 הסדרה הונפקה לאחר תאריך המאזן. –ל.ר. 

סכום הריבית שנצברה סמוך 
 למועד התשקיף

441,096 

ערך בדוחות הכספיים ליום 
31/3/2017 

 הסדרה הונפקה לאחר תאריך המאזן. –ל.ר. 

 הסדרה הונפקה לאחר תאריך המאזן. –ל.ר.  31/3/2017השווי הבורסאי ליום 

השווי הבורסאי סמוך למועד 
 )באלפי ש"ח( התשקיף

70,273 

 2.5%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג ושיעור הריבית

במרץ של כל  31שנתיים, שאינם שווים, ביום תשלומים ( 3) בשלושה מועדי תשלום קרן
 )כולל(. 2020עד  2018אחת מהשנים 

בספטמבר של כל אחת  30ביום   - שני תשלומים חצי שנתיים שווים מועדי תשלום ריבית
עד  2018במרץ של כל אחת מהשנים  31וביום  2019 עד 2017מהשנים 

2020. 

זכות החברה לביצוע פדיון 
 כפויהמוקדם או המרה 

 .לתנאים מעבר לדף בשטר הנאמנות 2.8 כמפורט בסעיף

 מידרוג בע"מ החברה המדרגת 

הדירוג שנקבע לאגרות החוב 
 במועד ההנפקה

Baa1.il – יציב 

 )מס' 2017באפריל  9החברה מיום  לפרטים ראו דיווח מיידי של
 .נכלל בדוח זה על דרך ההפניה( ה2017-01-039048אסמכתא:

 31דירוג אגרות החוב ליום 
  2017במרס 

 הסדרה הונפקה לאחר תאריך המאזן. –ל.ר. 

 

סמוך למועד התשקיף, למיטב ידיעתה, החברה עמדה בכל התנאים וההתחייבויות להן  1.5.2

נדרשה על פי שטר הנאמנות שבינה לבין הנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'(. כמו כן, למיטב 

 להעמדת אגרות החוב )סדרה ג'( לפירעון מיידי. ידיעת החברה, לא התקיימו התנאים

לפרטים אודות דוחות הדירוג שפורסמו על ידי מדרוג בע"מ לאגרות החוב )סדרה ג'( של  1.5.3



  5 -א 

-2017-01)אסמכתא:  2017אפריל ב 2החברה ראה דיווחים מיידים של החברה מיום 

בתשקיף  המובאים(, 2107-01-039048)מס' אסמכתא:  2017אפריל ב 9ומיום ( 035199

 בדרך של הפנייה.

לפרטים מלאים אודות אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ראה שטר נאמנות לאגרות  1.5.4

)מס'  2017באפריל  9החוב )סדרה ג'( אשר צורף לדוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום 

שטר )לעיל ולהלן: " המובא בתשקיף בדרך של הפנייה(, 2017-01-039180אסמכתא: 

       ."(הנאמנות



 1 -ב 

 

 פרטי הצעת ניירות הערך  - 2

 

ניתנות  מניות רגילות של החברה, אגרות חוב שאינןעל פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו לציבור 

 למניות, כתבי אופציה הניתנים למימוש החברה להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות

וכתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב  , כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חובהחברה

וכן כל נייר ערך אחר שעל פי דין ניתן יהיה  ניירות ערך מסחרייםהניתנות להמרה למניות החברה, 

ח להנפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלוונטי אשר התקופה להגשת הזמנות לגביהם תקבע בדו

 .לחוק ניירות ערך 24הצעת מדף בהתאם לסעיף 

 

 תעשה זה מדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעתתשקיף, פרטי א)ג( לתקנות 25 בסעיף לאמור בהתאם

שבו יושלמו הפרטים המיוחדים  מדף הצעת דוח פי עלא)ו( לחוק ניירות ערך, 23 בסעיף כאמור

  לאותה הצעה.
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 הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 
 

 למועד התשקיףבסמוך הון המניות של החברה נכון  3.1

 בדילול ונפרע מונפק הון הון מונפק ונפרע הון רשום סוג המניה
 2מלא

ערך נקוב )להלן:  ללאמניות רגילות 

 "(המניות"

10,000,000,000  

 מניות

 מניות  94,092,795  מניות 77,814,005

 

 השנים האחרונות  בשלושהשינויים שחלו בהון החברה  3.2

 כולל בש"ח( .נ.השינויים שחלו בהון הרשום )ע 3.2.1

 בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף, לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה.

 כולל בש"ח( .השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע )ע.נ 3.2.2

 
 רגילות מניות השינוי מהות תאריך

 .נ.עללא 
 בגין שנתקבלה ברוטו תמורה

 "ח(ש)באלפי  המניות

8.12.2014 
הנפקה לציבור של מניות וכתבי אופציה 

 3(1)סדרה 
 2,374-כ 1,637,600

13.1.2016-
29.2.2016 

 (1מימוש כתבי אופציה )סדרה 
 7524-כ 485,562

26.4.2016 
( לבעלי 2הנפקת כתבי אופציה )סדרה 

 -- 3,406,090 5מניות בחברה בדרך של זכויות

הנפקת מניות לבעלי שליטה בחברה  27.4.2016
 6במסגרת עסקה הרכישה

23,579,225 42,8007 

8.5.2016-
15.9.2016 

 344-כ 220,713 (2מימוש כתבי אופציה )סדרה 

 11,536-כ 6,072,000 8הנפקה לציבור של מניות 15.9.2016

16.9.2016-
13.7.2017 

 1,379-כ 906,587 (2)סדרה  אופציה כתבי מימוש

                                                           
 2,278,790, המדף תשקיף למועד בסמוך נכון, הינם אשר, החברה למניות ההמירים הערך ניירות כלל מימוש של בהנחה  2

 (.3 סדרה) אופציה כתבי 14,000,000 וכן( 2 סדרה) אופציה כתבי
 .להלן 3.2.2.1 סעיף ראה  3
 נוספים לפרטים. ח"ש 1.55-כ של בסך מתואם מימוש למחיר בהתאם( 1 סדרה) אופציה כתבי 485,562 מימוש תמורת  4

 .להלן 3.2.2.1 סעיף ראה
 להלן. 3.2.2.2ראה סעיף   5
 להלן. 3.2.2.3 ראה סעיף  6
להלן, התמורה בגין המניות הינה מלוא מניות החברות מירסני ואינווסטנט אשר שווין  3.2.2.3 יודגש כי, כאמור בסעיף  7

 מיליון ש"ח. 42.8-הסתכם, על פי הערכת שווי, לסך של כ
 להלן. 3.2.2.4ראה סעיף   8



  2 - ג

 2014דוח הצעת מדף דצמבר  3.2.2.1

להנפקה ולרישום למסחר בבורסה, רסמה החברה דוח הצעת מדף, פ 2014בדצמבר  7ביום 

בו הציעה ניירות ערך לציבור, בין  ,2014באוגוסט  18על פי תשקיף המדף של החברה מיום 

להביא את היתר, על מנת לעמוד בכללי השימור מכוח הוראות תקנון והנחיות הבורסה ו

 .15%-שיעור החזקות הציבור במניות החברה אל שיעור הגבוה מ

 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה 2,245,700עד דוח הצעת המדף, הציעה החברה  במסגרת

 3,143,980-הניתנים למימוש ל (, רשומים על שם1כתבי אופציה )סדרה  3,143,980 ועד

מניות רגילות של החברה. ניירות הערך הוצעו לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על 

כתבי אופציה  140-מניות רגילות של החברה ו 100מחיר ליחידה, כאשר כל יחידה כללה 

 (.1)סדרה 

חברה אודות תוצאות ההצעה לפיה התקבלו הצעות , דיווחה ה2014בדצמבר  8ביום 

 .ש"ח 145ה אשר נקבע במכרז הינו , כאשר המחיר ליחידיחידות 16,376לרכישה של 

כתבי אופציה  2,292,640-מניות רגילות ו 1,637,600בדצמבר הקצתה החברה  8ביום 

 (.1)סדרה 

 29ברה עד ליום ( היו ניתנים למימוש למניות רגילות של הח1כתבי האופציה )סדרה 

-( ל1כתבי אופציה )סדרה  485,562. עד למועד הפקיעה מומשו סה"כ 2016בפברואר 

 מניות רגילות של החברה. 485,562

 דצמברב 7לפרטים נוספים בדבר דוח הצעת המדף ותוצאותיו ראה דיווחי החברה מיום 

-2014-01)מס' אסמכתא:  2014 דצמברב 8( ומיום 2014-01-215622)מס' אסמכתא:  2014

 .המובאים בתשקיף בדרך של הפניה (216858

 

 2016דוח הצעת מדף אפריל  3.2.2.2

, פרסמה החברה דוח הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר בבורסה, 2016באפריל  18ביום 

לפיו הציעה החברה, לבעלי  ,2014באוגוסט  18על פי תשקיף המדף של החברה מיום 

( )להלן: 2כתבי אופציה )סדרה  19,598,120ך של זכויות, עד מניותיה, ללא תמורה, בדר

"(, ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בכל יום מסחר, (2 )סדרה כתבי האופציה"

באפריל  25, ועד ליום (2016באפריל  26)אשר חל ביום  החל מיום רישומם למסחר בבורסה

כי, בעלי השליטה בחברה ומר  ויןיצש"ח.  1.56, בתמורה לתשלום במזומן בסך של 2018

, בהתאם להחזקותיהם כתבי אופציה 16,192,026ויתרו על זכאותם לקבלת  9נצח מזרחי

 . במניות החברה

                                                           
היות ומר נצח מזרחי הינו חייל בשירות חובה שפרנסתו על אביו, מר שחר  .בנו של מר שחר מזרחי הינו מר נצח מזרחי  9

, החברה רואה בשחר מזרחי 1968-"רכישה" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-מזרחי, בהתאם להגדרת המונחים "החזקה" ו
 ובבנו נצח מזרחי "אדם אחד".
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פרסמה החברה את תוצאות ההצעה על פי דוח  2016באפריל  27בהמשך לאמור לעיל, ביום 

הצעת המדף, לפיו בעקבות ההתחייבות לויתור של בעלי השליטה בחברה ומר נצח מזרחי, 

כתבי  3,406,090יחידות זכות הכוללות בסך הכל  681,218כאמור לעיל, נוצלו סך הכל 

 אופציה.  

באפריל  18דוח הצעת המדף ותוצאותיו ראה דיווחי החברה מיום  לפרטים נוספים בדבר

-2016-01)מס' אסמכתא:  2016באפריל  27( ומיום 2016-01050362)מס' אסמכתא:  2016

 ( המובאים בתשקיף בדרך של הפניה.055930

התשקיף,  למועד סמוך( ועד 2כי, מיום רישומם למסחר של כתבי האופציה )סדרה  יצוין

מניות רגילות  1,127,300-ל( אשר מומשו 2כתבי אופציה )סדרה  1,127,300 מומשו סה"כ

 .(2כתבי אופציה )סדרה  2,278,790, כך שנותרו במחזור של החברה

(, ראה דיווח 2לפרטים בדבר מחיר המימוש המתואם העדכני של כתבי אופציה )סדרה 

המובא בתשקיף בדרך של ( 2017-01-060267)מס' אסמכתא:  2017ביוני  13החברה מיום 

 הפנייה.

 

 עסקת הרכישה 3.2.2.3

הושלמה עסקת הרכישה בין החברה ובין  2016באפריל  27לעיל, ביום  1.1.4כאמור בסעיף 

מניותיהן אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה ה"ה דני  החברות מירסני ואינווסטנט ובעלי

בהתאם לתנאי עסקת מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן ואורן בן יאיר. 

הרכישה, בתמורה להעברת מלוא מניות חברת אינווסטנט ומלוא מניות חברת מירסני 

שיעור לפי  חלוקה בינם,מניות של החברה, ב 23,579,225לחברה, הקצתה החברה לבעליהן 

 החזקותיהם בחברות אינווסטנט ומירסני.

ובלתי תלוי, לחברות  בהתאם להערכות שווי, אשר בוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני

מיליון ש"ח, דהיינו שוויה  42.8-אינווסטנט ומירסני, שווין הכולל הסתכם לסך של כ

 ש"ח. 1.82-היחסי של כל מניה של החברה אשר הוקצתה במסגרת עסקת הרכישה הינו כ

בפרק ב' )דוח הדירקטוריון(  2.1-ו 1.4לפרטים נוספים אודות עסקת הרכישה ראו סעיפים 

)מס'  2016בפברואר  22, דוח זימון אסיפה כללית מיום 2016ופתי לשנת לדוח התק

-2016-01)מס אסמכתא:  2016במרץ  21, דוח מתקן מיום (2016-01-032548אסמכתא: 

-2017-01)מס' אסמכתא:  2016במרץ  30ודוח תוצאות אסיפה כללית מיום  (010749

 .בתשקיף בדרך של הפנייה ( המובאים018510

 

 2016מדף ספטמבר דוח הצעת  3.2.2.4

, פרסמה החברה דוח הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר 2016בספטמבר  14ביום 

הציעה החברה,  ,, לפיו201410באוגוסט  18מיום  בבורסה, על פי תשקיף המדף של החברה

של החברה  נוספות מניות רגילות 792,000מניות רגילות של החברה וכן עד  5,2800,000עד 

 .יםבמקרה ותתבצע הקצאה נוספת לכלל המזמינ

                                                           
ת ערך החליטה להאריך את התקופה להצעת ניירוכי  לחברה, רשות ניירות ערךהודיעה  2016באוגוסט  8ביום יצוין כי,   10

 .2017באוגוסט  18עד ליום  חברהעל פי תשקיף המדף של ה
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ניירות הערך הוצעו לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר ליחידה, כאשר כל 

 מניות רגילות של החברה. 1,000יחידה כללה 

מניות רגילות של  6,072,000 הוקצו דוח הצעת המדףההנפקה על פי  תוצאות במסגרת

 .  ש"ח  1,900, כאשר המחיר ליחידה אשר נקבע במכרז הינו החברה

בספטמבר  14לפרטים נוספים בדבר דוח הצעת המדף ותוצאותיו ראה דיווחי החברה מיום 

-2016)מס' אסמכתא:  2016בספטמבר  15( ומיום 2016-01-122776)מס' אסמכתא:  2016

 .המובאים בתשקיף בדרך של הפנייה (01-123784

 

 2017מדף אפריל דוח הצעת  3.2.2.5

פירסמה החברה דוח הצעת מדף, להנפקה ולרישום למסחר בבורסה,  2014בדצמבר  7ביום 

הציעה החברה עד  לפיו, 2014באוגוסט  18על פי תשקיף המדף של החברה מיום 

ש"ח ע.נ.  1ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה, רשומות על שם, בנות ש"ח  70,000,000

(, 3כתבי אופציה )סדרה  14,000,000"( ועד אגרות החוב )סדרה ג'(: "הלןעיל ולכל אחת )ל

 ."((3כתבי אופציה )סדרה ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה )להלן: "

ניירות הערך הוצעו לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר ליחידה, כאשר כל 

 (.3כתבי אופציה )סדרה  200-וש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'(  1,000יחידה כללה 

יחידות במחיר  70,000הקצתה החברה במסגרת תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת המדף 

 . ש"ח ליחידה 1,035של 

 אוקטוברב 15( ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה עד ליום 3כתבי האופציה )סדרה 

2019 . 

( ועד סמוך למועד התשקיף, 3יצוין כי, מיום רישומם למסחר של כתבי האופציה )סדרה 

כתבי אופציה )סדרה  14,000,000(, כך שנותרו במחזור 3מומשו כתבי אופציה )סדרה טרם 

3.) 

(, ראה דיווח 3לפרטים בדבר מחיר המימוש המתואם העדכני של כתבי אופציה )סדרה 

( המובא בתשקיף בדרך של 2017-01-060267)מס' אסמכתא:  2017ביוני  13החברה מיום 

 הפנייה.

 אפרילב 9אותיו ראה דיווחי החברה מיום לפרטים נוספים בדבר דוח הצעת המדף ותוצ

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017 אפרילב 12מיום  ,(2017-01-039180)מס' אסמכתא:  2017

המובאים בתשקיף ( 2017-01-040065)מס' אסמכתא:  2017באפריל  12ומיום ( 039852

 בדרך של הפניה.

 

 החברה של הערך בניירות המחזיקים 3.3

בניירות  החזקות בעלי הענייןאודות  ידיעת החברה והדירקטורים שלה, למיטבלפרטים,  3.3.1

)מס'  2017 לייוב 6, בסמוך לתאריך התשקיף, ראה דיווח החברה מיום הערך של החברה

 המובא בתשקיף בדרך של הפניה.(, 2017-01-070929אסמכתא: 
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 השליטה בחברה 3.4

התשקיף, בעלי השליטה בחברה הינם, ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע נכון למועד 

"( אשר מחזיקים השליטהבעלי מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר )להלן: "

 בחלוקה בינם כדלקמן: מלא( בדילול 64.12%) 77.47%ביחד במניות החברה בשיעור של 

 

כתבי אופציה  מספר המניות המניות בעל

 (2)סדרה 

 החזקותיו שיעור

 מניות בהון

 ובזכויות החברה

 בה ההצבעה

 החזקותיו שיעור

 מניות בהון

 ובזכויות החברה

 בה ההצבעה

 מלא בדילול

 12.83% 15.50% 16,263 12,057,482 מזרחי דני

 10.28% 12.41% 16,263 9,654,523 יהושע מזרחי

 12.85% 15.53% 16,301 12,074,792 שחר מזרחי

 7.82% 9.44% 16,263 7,341,637 עודד איתן

 12.83% 15.50% 16,263 12,057,482 מיכאל איתן

 7.51% 9.08% 5,190 7,058,920 אורן בן יאיר

 64.12% 77.47% 86,543 60,244,836 סה"כ

 

 

 הסכם בעלי מניות 3.4.1

 בעליהסכם בעלי מניות )להלן: " בהסכם השליטה בעליהתקשרו  2014בינואר  12 ביום

-2013-01מס' אסמכתא: ) 2103במאי  29לדיווח החברה מיום  בהמשך"(, וזאת מניות

כי בכוונתם להתקשר בהסכם הצבעה ביחס  הצהירוהשליטה  בעלי לפיו, (076048

להחזקותיהם במניות החברה ולפיכך הם יחשבו כ"מחזיקים ביחד" במניות החברה, לאור 

 משמעות המונח "החזקה" בחוק ניירות ערך.

 יעלו אשר הנושאים בכל יחד יצביעו כי, לו הצדדים הסכימו, המניות בעלי הסכם גרתבמס

 מנגנונים על הסכימו וכן, החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה של יומה סדר על

 .מניות בעלי בהסכמי כמקובל בזאת וכיוצא הצטרפות זכות, ראשון סירוב זכות של

כי, הסכם בעלי המניות יפקע מאליו במועד בו החזקת הצדדים יחד במניות החברה  יצוין

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, וכן יבוטל ביחס  44.99%תפחת משיעור של  

מהון המניות המונפק והנפרע של  2%-לצד לו, מרגע שהחזקותיו של אותו הצד יפחתו מ

נפרע של החברה שיוחזק על ידי הצדדים מהון המניות המונפק וה 5%-החברה או מ

 להסכם בעלי המניות יחד. 

 

 הבורסה של מניות החברה שערי 3.5

 1והנמוכים )באגורות( של מניות החברה החל מיום  , הגבוהיםהנעילהנתונים על שערי  להלן

 :11, על פי נתונים שמפרסמת הבורסההתשקיף פרסום מועד לפני סמוך ועד 5201בינואר 

                                                           
 שער נעילה מתואם לדיבידנדים ו/או מניות הטבה ו/או פיצול הון ו/או איחוד הון ו/או הצעה בדרך של זכויות.  11

זה הנם על בסיס הנתונים שמפרסמת הבורסה באתר  סעיףבכל נתוני המסחר של מניות החברה בבורסה המצוינים 

 .http://www.tase.co.ilהאינטרנט שכתובתו 
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 שנה
 נמוך שער גבוה שער

 התאריך השער התאריך השער

2015 135.51 19.8.15 99.44 17.2.15 

2016 242.89 28.12.16 128.14 29.2.16 

2017 348.65 28.5.17 231.60 25.1.17 

 

, שהינו יום המסחר שקדם 2017 יוליב 13-ה של המסחר יום בתום החברה מנית שער

    .אגורות 328.5למועד פרסום התשקיף, היה 

 

     

                                                                                                                                                                        
 במקרים בהם נקבעו שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו החודש, נבחר התאריך המוצג לפי קדימותו בזמן.
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 הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 
  

 הזכויות הנלוות למניות החברה .4.1

 כפי החברה של ההתאגדות תקנון נוסח ראו החברה למניות הנלוות הזכויות בדבר לפרטים

)להלן:  (2013-01-069009: אסמכתא' מס) 2013 יוניב 19 ביום החברה ידי על שפורסם

 בו האמור המידע, תשקיף פרטי לתקנות( ג)26 לתקנה בהתאם אשר, "(תקנון החברה"

  .ההפניה דרך על זה בתשקיף מובא

 

 לפי חוק החברותהסדרים  .4.2

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק 

 )ד( לתקנות פרטי תשקיף, ככל ונקבעו הסדרים כאמור.26המצוינים בתקנה  החברות

לשנות את תקנון החברה בהחלטה  החברה רשאית – לחוק החברות( 20שינוי תקנון )סעיף  .4.2.1

 .לתקנון החברה( 159)ס' שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית

הכללית רשאית ליטול  אסיפהה - לחוק החברות( 50העברת סמכויות בין אורגנים )סעיף  .4.2.2

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 

 להחזקותיהםאותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב 

בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי 

 לתקנון החברה(; 63 )ס' והחמישי של החלק השישי לחוק החברות

ה מועדות ללי ולועדהדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכ

 לתקנון החברה(; 95הדירקטוריון, בכפוף למגבלות על פי דין )ס' 

 זמן לפרק או מסוים לעניין, הכללי למנהל הנתונות סמכויות ליטול רשאי הדירקטוריון

 דעת שיקול פי על והכל, העניין בנסיבות הנדרש הזמן פרק על יעלה שלא, מסוים

 ;)א( לתקנון החברה(96)ס'  הדירקטורים קולות ברוב שתתקבל בהחלטה, הדירקטוריון

 לעניין לפעול כיצד הכללי למנהל להורות רשאי הדירקטוריון, לעיל מהאמור לגרוע מבלי

 הסמכות את להפעיל הדירקטוריון רשאי ההוראה את הכללי המנהל קיים לא. מסוים

 ;)ב( לתקנון החברה(96)ס'  במקומו ההוראה לביצוע הנדרשת

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

 )ג( לתקנון החברה(;96

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור 

 יכול שיהיה כללי ומראש.

הדירקטורים ייבחרו  - לחוק החברות( 222-ו 59 פים)סעיותקופת כהונה מינוי דירקטורים  .4.2.3

בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה  השנתית. כל דירקטור שנבחר 

 ;()א( לתקנון החברה86)ס'  יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה

 לקבוע יכולה האסיפה אך, כאמור האסיפה ידי על מינויו במועד תחל דירקטור של כהונתו

 ;( לתקנון החברה(ב)86)ס'  האסיפה ממועד המאוחר מינוי מועד
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 והיא, המניות בעלי של רגיל ברוב, דירקטור לפטר עת בכל רשאית הכללית האסיפה

. בחברה כדירקטור אחר( תאגיד שאינו) אדם במקומו למנות עת אותה להחליט רשאית

 האסיפה לפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות תינתן היום סדר על שפיטוריו לדירקטור

 ;( לתקנון החברה(ג)86)ס'  הכללית

 נוספים דירקטורים או דירקטור עתידי למועד או מיידי באופן למנות רשאים הדירקטורים

 לא הדירקטוריון חברי של הכולל שהמספר ובלבד, הבאה השנתית לאסיפה עד יכהנו אשר

 לתקנון החברה(; 91)ס'  חברים( 12) עשר שנים על יעלה

 בעל דירקטור הוא מהם אחד לפחות אשר, חיצוניים דירקטורים שני לפחות יכהנו בחברה

 בתקנות כמשמעותן מקצועית כשירות בעלי הם והיתר ופיננסית חשבונאית מומחיות

 התשלומים זה ובכלל, כהונתם לעניין ויחולו, החברות לחוק 240 סעיף מכוח שהותקנו

 כהונתו תקופת. זה לעניין החברות בחוק שנקבעו ההוראות, כהונתם בגין זכאים הם להם

 .לתקנון החברה( 93)ס'  שנים 9 על תעלה לא בחברה חיצוני דירקטור של הכוללת

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב  – לחוק החברות( 85רוב באסיפה כללית )סעיף  .4.2.4

 לתקנון החברה(. 81רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק בתקנון )ס' 

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב  – החברות(לחוק  105הצבעה בדירקטוריון )סעיף  .4.2.5

רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ליושב ראש הדירקטוריון לא 

 לתקנון החברה(. 103יהיה קול נוסף או מכריע )ס' 

 נושא מראש לפטור, רשאית החברה - לחוק החברות( 259הסמכה למתן פטור )סעיף  .4.2.6

)ס'  כלפיה הזהירות חובת הפרת עקב נזק בשל, מקצתה או כולה, מאחריותו בה משרה

 ;)א( לתקנון החברה(152

 עקב כלפיה מאחריותו דירקטור מראש לפטור רשאית אינה החברה, לעיל האמור אף על

 .החברות בחוק כמשמעותה, בחלוקה הזהירות חובת הפרת

או מוגבלות פוף לכל זכויות מיוחדות כ - לחוק החברות( 307-ו 301 חלוקה )סעיפים .4.2.7

המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה יחולקו באופן יחסי לסכום ההון 

)ס'  הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות

 לתקנון החברה(; 131

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה 

 לתקנון החברה(; 132)ס'  הדיבידנדאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת מ

דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין ה

ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל  עיכבוןמניות שלגביהן יש לחברה 

וק החובות של בעל המניות הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סיל

  (;החברה לתקנון 133' ס) ו/או שיעבוד עיכבוןהאמורות בגינם יש לחברה 

עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת ה

שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה 

שום אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישהעברת המניות טעונה 

 לתקנון החברה(; 134)ס'  ההעברה

( שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, 7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע )ד

 לתקנון החברה(; 135)ס' ר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה יראו את הזכאי לו כמוות
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ות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת אם לא נתנו הוראות אחר

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 

ישמש המשותפת. כל המחאה כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה 

 לתקנון החברה(; 136)ס'  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 

לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון לחברה לסלקם  סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו

 לתקנון החברה(; 137)ס'  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 

 ;לתקנון החברה( 138)ס'  ות אלהולקבוע ייעודן של קרנ

החלטת החברה על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על פי דין )ס' 

 לתקנון החברה(. 130

אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות, בכפוף  – לחוק החברות( 324מיזוג )סעיף  .4.2.8

    להוראות חוק החברות.
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 תמורת ההצעה  - 5 פרק

 

 ייעוד התמורה 5.1

 

מאחר והחברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם במועד  נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה לא

דוח הצעת  במועד. תשקיף זה ועל כן לא תהא כל תמורה מיידית לחברה בעקבות פרסום התשקיף

ההנפקה  תמורתלאמור בדוח הצעת המדף,  בכפוףהמדף החברה תציין את ייעוד תמורת ההנפקה. 

תשמש למימון פעילותה של החברה על פי החלטות הנהלת ו/או דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת 

 לעת. 

 

 מינימלי סכום 5.2

 

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

 .התשקיף תמורה מיידית לחברה בעקבות פרסום
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 תיאור עסקי החברה – 6פרק 
 

 כללי 6.1

תיאור עסקי החברה, נכלל ב לתקנות פרטי תשקיף, 6-( ו1)א44)א(,  44בהתאם לתקנות 

 2016בתשקיף זה בדרך של הפנייה לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( בדוח התקופתי לשנת 

 .לעיל 1.2, כהגדרתם בסעיף 2017וכן לדוח רבעון ראשון 

 

 מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה וחידושיםשינויים  6.2

ועד למועד פרסום תשקיף זה, לא אירעו שינויים  2017ממועד פרסום דוח רבעון ראשון 

 למעט כמפורט להלן: מהותיים בעסקי החברהו/או חידושים 

 2017להלן מצבת דיווחים מיידיים אשר פרסמה החברה ממועד פרסום דוח רבעון ראשון  6.2.1

 תשקיף זה, המובאים בתשקיף בדרך של הפנייה: ועד למועד פרסום

 

מועד 
 פרסום

 נושא הדוח מס' אסמכתא

29.5.2017 2017-01-055710 
דוח מיידי על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי 

 פירעון.
 דוח מיידי על חלוקת דיבידנד במזומן לניירות ערך. 2017-01-055692 29.5.2017

1.6.2017 2017-01-056106 
-מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הוןדוח מיידי על 
 מימוש אופציות

13.6.2017 2017-01-049318 
-מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הוןדוח מיידי על 
 מימוש אופציות

 דוח מיידי על דיבידנד סופי למניה והתאמות. 2017-01-060267 13.6.2017
 דוח נאמן אגרות חוב )סדרה ג'( 2017-01-062388 19.6.2017

20.6.2017 2017-01-062982 

דוח מיידי על עסקה עם בעל שליטה או עם דירקטור 
חידוש פוליסת  – שאינה טעונה אישור אסיפה כללית

ביטוח והכללת נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה 
 בחברה.

י בדבר עדכון התנאים בהם מעמידים תאגידים דוח מייד 2017-01-066837 29.6.2017
 וגורמים פרטיים אשראי לחברה.בנקאיים 

2.7.2017 2017-01-068718 
-מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הוןדוח מיידי על 
 .מימוש אופציות

6.7.2017 2017-01-070929 
דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה 

 .בכירה

8.7.2017 2017-01-071268 
דוח מיידי על תוצאות אסיפה לאישור עסקה עם בעל 

 .שליטה
 דוח מיידי בדבר הבנות עם מלווים פרטיים. 2017-01-072495 11.7.2017

13.7.2017 2017-01-073341 
-מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הוןדוח מיידי על 
 מימוש אופציות

 

 דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 6.3

 31לשנה שהסתיימה ביום ולדוחות הכספיים לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  6.3.1

 ים, המובא2016לדוח התקופתי לשנת  ג', בהתאמה,-ו ב' ים, ראה פרק2016בדצמבר 

 בתשקיף בדרך של הפנייה.

לתקופה של שלושה חודשים  ולדוחות הכספיים לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 6.3.2

תשקיף בדרך ב ים, המובא2017, ראה דוח רבעון ראשון 2017במרס  31שהסתיימה ביום 

 של הפנייה.

 

http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
http://maya.tase.co.il/reports/details/1101501
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 חברות בנות 6.4

לפירוט בדבר חברות בנות, מהותיות של החברה, ותיאור כללי של עיקר עיסוקיהן, ראה  6.4.1

, המובא 2016לפרק א' )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת  3עד  1סעיפים 

 בתשקיף בדרך של הפנייה.

 של חברות בנות מהותיות של החברה והכנסות החברה מהן: רווח )הפסד( 6.4.2

של חברות בנות מהותיות של החברה והכנסות החברה  הרווח )הפסד(להלן פרטים אודות 

 )באלפי ש"ח(: 2015מהן לשנת 

 שם החברה
רווח )הפסד( 

 לפני מס

רווח )הפסד( 

 אחרי מס
 דמי ניהול דיבידנד

הכנסות 

 )הוצאות( ריבית

 (2) 1,200 2,000 7,740 10,630 2006אופל 

 - - - 2,123 2,540 אינווסטנט

 - - - 754 1,043 מירסני

 

של חברות בנות מהותיות של החברה והכנסות החברה  רווח )הפסד(להלן פרטים אודות 

 )באלפי ש"ח(: 2016מהן לשנת 

 שם החברה
רווח )הפסד( 

 לפני מס

רווח )הפסד( 

 אחרי מס
 דמי ניהול דיבידנד

הכנסות 

 )הוצאות( ריבית

 74 932 3,500 9,107 12,196 2006אופל 

 7.2 279 1,000 3,483 4,702 אינווסטנט

 - 179 - 1,441 1,987 מירסני

 

של חברות בנות מהותיות של החברה והכנסות החברה רווח )הפסד( להלן פרטים אודות 

 )באלפי ש"ח(: 2017במרס  31מהן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 שם החברה
רווח )הפסד( 

 לפני מס

רווח )הפסד( 

 אחרי מס
 דמי ניהול דיבידנד

הכנסות 

 )הוצאות( ריבית

 55 173 - 1,641 2,165 2006אופל 

 6 126 - 974 1,306 אינווסטנט

 - 40 - 18 39 מירסני
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 ניהול החברה - 7פרק 

 החברה דירקטוריון .7.1

דירקטורים, ה"ה דני )דניאל( מזרחי, שחר  9נכון למועד התשקיף, דירקטוריון החברה מונה 

ורד -מזרחי, שוקי )יהושע( מזרחי, מיקי )מיכאל( איתן, עודד איתן, אורן בן יאיר )יו"ר(, טל מיש

 )דירקטור בלתי תלוי(. )דח"צ(, ערן גלוקסמן )דח"צ( וחן שרייבר

)א( לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים אודות הדירקטורים 26לפרטים המנויים בתקנה 

, המובא בתשקיף 2016בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  16בחברה, ראה סעיף 

 בדרך של הפניה. 

 

 להלן עדכון לפרטים האמורים לעיל, למיטב ידיעת החברה:

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של מר שחר 2017 ביולי 6ביום 

מזרחי )דירקטור בחברה ומנכ"ל אינווסטנט( לתפקיד קצין פיקוח נהלים של החברה. לפרטים 

( 2017-01-055287)מס' אסמכתא:  2017במאי  29אודות מינוי זה ראה דוח זימון אסיפה מיום 

, המובאים בתשקיף (2017-01-071268)מס' אסמכתא:  2017ביולי  8ודוח תוצאות אסיפה מיום 

 בדרך של הפנייה.

 )למעט דירקטורים( נושאי משרה בכירה בחברה .7.2

בפרק ד'  17לפרטים בדבר נושאי המשרה הבכירה בחברה )למעט דירקטורים( ראה סעיף 

 המובא בתשקיף בדרך של הפנייה. 2016)פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת 

 

 בחברה השליטה בעלי .7.3

לפירוט בדבר זהות בעלי השליטה בחברה, שיעור החזקותיהם בניירות הערך של החברה 

 לתשקיף. 3בפרק  3.4והסכמים בינם, ראה סעיף 

 

 מורשי חתימה עצמאיים בחברה .7.4

ת החתימה בחברה כך שנכון שונו זכויו 2015בנובמבר  26בישיבת דירקטוריון החברה מיום 

קיימים מורשי חתימה בלעדיים בחברה, כמשמעותם בהנחיית רשות ניירות לא  התשקיףלמועד 

)מס'  2015בנובמבר  29דיווח החברה מיום  לפרטים נוספים ראה .2008בינואר  3ערך מיום 

 .המובא בתשקיף בדרך של הפנייה (2015-01-166428אסמכתא: 

 

 הוראות תקנון החברה לעניין חברי הדירקטוריון .7.5

לפרטים אודות הוראות תקנון החברה לעניין המספר המירבי והמיזערי של הדירקטורים, דרכי 

שכרם ומינוי ועדות של תם, מינויים, או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונ

ראה תקנון החברה כפי שפורסם בדיווח החברה  ,הדירקטוריון והסמכויות  שניתן להעניק להן

 (.2013-01-069009:)מס' אסמכתא 2013יוני ב 19מיום 
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)ד( לתקנות פרטי 26לעניין הסדרים לפי חוק החברות בנוגע לדירקטוריון החברה, כאמור בסעיף 

 לתשקיף. 4בפרק  4.2תשקיף, הקבועים בתקנון החברה, ראה סעיף 

 

 

 
 פרטים נוספים .7.6

 

 08-8531531אשדוד,  47ז'בוטינסקי   :המשרד הרשום של החברה

 :החשבון של החברהרואי 
 

תל  88שטיינמץ עמינח ושות' יגאל אלון 

 077-770-0000, אביב

 :התשקיףעורכי הדין של 

 

אבא הלל משרד עורכי דין  –ארז רוזנבוך 

רמת  13, מגדל ששון חוגי, קומה 12סילבר 

 03-5228833, 5250606גן,
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 בחברהונושאי משרה בכירה בעלי עניין  - 8פרק 

 בכירה משרה ונושאי עניין לבעלי תגמולים .8.1

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין חמשת , לכל אחד 2015-ו 2016שניתנו בשתי שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף, דהיינו בשנים התגמולים  אודות פירוטל .8.1.1

אם התגמולים ניתנו על  , ביןחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בבשליטתה או בתאגיד בחברהמבין נושאי המשרה הבכירה 

וכן לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו ובין אם ניתנו על ידי אחר,  ידי החברה

תן כבעל תפקיד בחברה, וכן לכל בעל עניין בחברה )למעט חברות בנות של החברה( שהתגמולים ניתנו לו על ידי החברה או תאגיד בשליטתה בקשר עם שירותים שנ

, 2015נוספים( לדוח התקופתי לשנת  בפרק ד' )פרטים 8וסעיף  2016בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  9ראה סעיף אגיד בשליטתה, בחברה או בת

 בהתאמה, המובאים בתשקיף בדרך של הפנייה.

 

 :7201במרס  31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לעיל,  8.1.1 להלן פירוט בדבר תגמולים, כאמור בסעיף .8.1.2

 "ח(אשתגמולים אחרים ) "ח(אשתגמולים בעבור שירותים ) פרטי מקבל התגמולים 

 היקף משרה החברה תפקיד שם
שיעור החזקה 

 11מענק שכר בהון
תשלום מבוסס 

 מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 12ריבית אחר עמלה ייעוץ

 העמדתדמי 
 סה"כ אחר 13בטחונות

 ניאלד
 14מזרחי

ומנכ"ל אופל  החברה , מנכ"ל דירקטור
 ( בע"מ2006) בלאנס

 החברה
100% 

15.50% --- --- --- 48 --- --- --- --- --- --- 48 

 272 --- 4 11 --- --- --- 213 --- 44 --- --- 2006 אופל

 שחר
 15מזרחי

 בע"מ אינווסטנטומנכ"ל  דירקטור
 החברה

100% 
15.53% --- --- --- 1416 --- --- --- --- --- --- 14 

 225 --- --- --- --- --- --- 189 --- 36 --- --- אינווסטנט
 3 --- 3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2006אופל 

                                                 
וכן טרם נקבעו סכומי המענקים לנושאי משרה אשר יהיו זכאים להם  2017יודגש כי, למועד פרסום תשקיף זה טרם נבחנה זכאותם של נושאי המשרה בחברה למענק שנתי בגין שנת  .2017הפרשה למענק שנתי בעבור שנת   11

והחברות הבנות של החברה, בדוחותיהן הכספיים הסקורים )בלתי מבוקרים( לתקופה  יצעה החברה. עם זאת, הנתונים המופיעים תחת עמודה זו הינם בהתאם להפרשות אשר ב2017וכי נתונים אלו יתגבשו רק בתום שנת 
ל כן, ע .שנעשו בהתאם למדיניות התגמול של החברה והסכמי העסקה/ שירותים בין החברה לנושאי המשרה הזכאים למענק שנתי , על בסיס אומדנים והערכות2017במרס  31של שלושה חודשים אשר הסתיימה ביום 

 המענקים הסופיים עשויים להיות שונים באופן מהותי מהמענקים המפורטים להלן.
 ., המובא בתשקיף בדרך של הפנייה2016( לדוח התקופתי לשנת תיאור עסקי התאגיד)פרק א' ב 26.3.2 סעיף ההועמדו לחברה. לפרטים נוספים רא אשר שולמה בגין הלוואות אשר ריבית 12

, 2016בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  11.2.1לחברות הקבוצה. לפרטים נוספים ראו סעיף  על ידו לתאגיד בנקאי בקשר עם מסגרות אשראי המועמדות טחונות בעבור בטחונות אשר מועמדותדמי העמדת ב  13
 .המובא בתשקיף בדרך הפנייה

אלפי  16בסך של  החברה"י עוכן מדמי ניהול המשולמים לו  2006אופל "ל כמנכ כהונתו בגין"ח לחודש, שאלפי  71בסך של  2006"י אופל עמזרחי מורכבים מדמי ניהול המשולמים לו  אלדני למר המשולמיםהניהול  דמי  14
 .החברה"ל כמנכ כהונתו בגיןש"ח לחודש, 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיקון להסכם הניהול  2017ביולי  6עם זאת, יצוין כי ביום  .אלפי ש"ח 63הינם בסך חודשי של  מזרחילמר שחר  המפורטים בטבלה לעיל ואשר שולמו לודמי הניה  15
לתקופה בת  2017 בינואר 1 מיום רטרואקטיבי באופן החברה של יםנהל פיקוח קצין לתפקיד מונה, אינווסטנטלבין שחר מזרחי כך ששחר מזרחי, בנוסף להיותו דירקטור בחברה ומנכ"ל חברת  אינווסטנטהקיים בין 

 זכאי הוא לו הניהול דמי שסך כך"ח ש אלפי 7.5 של חודשי בסך ניהול דמי לתוספת מזרחי שחר מר זכאי החברה של נהלים פיקוח כקצין מזרחי שחר מר של תפקודו בעבורשלוש שנים מיום אישור האסיפה הכללית. 
)מס'  2017ביולי  8( ודוח תוצאות אסיפה מיום 2017-01-055287)מס' אסמכתא:  2017במאי  29לפרטים אודות מינוי זה ראה דוח זימון אסיפה מיום  .לחודשאלפי ש"ח  63"ח לחודש חלף ש אלפי 70.5 של לסך עודכנו

 (, המובאים בתשקיף בדרך של הפנייה.071268-01-2017אסמכתא: 
 ., המובא בתשקיף בדרך של הפנייה2016בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  9.9 ר בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיףבגין כהונה כדירקטו גמול  16
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 בע"מ מירסניומנכ"ל  דירקטור איתן עודד
 החברה

100% 
9.44% --- --- --- 1417 --- --- --- --- --- --- 14 

 205 --- --- --- --- --- --- 18918 --- 16 --- --- מירסני

 94 --- --- --- --- --- --- --- --- 8 8619 --- 100% החברה כספים מנהל טבת אבי

 אלמיכ
 איתן

וסמנכ"ל תפעול החברה  דירקטור
 בע"מ ומירסני

 --- החברה
שעות  50

 חודשיות

15.50% --- --- --- 1220 --- --- --- --- --- --- 12 

 72 --- --- --- --- --- --- 6621 --- 6 --- --- מירסני

 30 --- - 30 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 2006 אופל

 12 122 11 --- --- --- --- - --- --- --- --- --- אינווסטנט
 בן אורן

 החברה החברה דירקטוריון"ר יו 23יאיר
 שעות 25-כ

 47 --- --- --- --- --- --- 47 --- --- --- 9.08% חודשיות

יהושע 
 מזרחי

 דירקטור בחברה
 החברה

--- 
12.41% --- --- --- 1424 --- --- --- --- --- -- 14 

 12 125 11 --- --- --- --- -- --- --- --- --- אינווסטנט

 55 --- --- --- --- --- --- 5526 --- --- --- --- --- החברה דירקטורים

 

 

 

 

 

 

                                                 
 ., המובא בתשקיף בדרך של הפנייה2016בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  9.9 לפרטים נוספים ראו סעיףגמול בגין כהונה כדירקטור בחברה.   17
 .אלפי ש"ח 63הניהול המשולמים למר עודד איתן הינם בסך חודשי של  דמי  18

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון 2017במרס  23וביום  2017במרס  20ביום אלפי ש"ח )כולל הפרשות סוציאליות ואחזקת רכב(.  28.5-כבסך של ה יתהיבחודשים ינואר עד מרס של אבי טבת  החודשית שכרו עלות  19
 .אלפי ש"ח עלות מעביד( 32-אלפי ש"ח )כ 23-יהיה זכאי אבי טבת לגמול חודשי בסך של כ 2017באפריל  1בהתאמה, את תיקונו של הסכם ההעסקה בין החברה לבין אבי טבת, כך שהחל מיום החברה, 

 ., המובא בתשקיף בדרך של הפנייה2016ופתי לשנת בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התק 9.9 לפרטים נוספים ראו סעיףגמול בגין כהונה כדירקטור בחברה.   20
 .אלפי ש"ח בגין היותו סמנכ"ל התפעול של הקבוצה 22מר מיכאל איתן זכאי לדמי ניהול חודשיים בסך של   21
מר מיכאל איתן )יחד עם מר יהושע מזרחי( מעמיד נכס מקרקעין אשר ברשותו כבטוחה לתאגיד בנקאי  , המובא בתשקיף בדרך של הפנייה,2016( לדוח התקופתי לשנת תיאור עסקי התאגיד)פרק א ב 26.2.2כאמור בסעיף   22

 של הנכס.לטובת מסגרת אשראי המועמדת לאינווסטנט. מלבד לדמי העמדת בטחונות להם זכאי מר מיכאל איתן, הוא זכאי גם לתשלום חלקו בפוליסת הביטוח 
 .אלפי ש"ח 15.5החודשיים להם זכאי מר אורן בן יאיר בגין היותו יו"ר דירקטוריון החברה הינם בסך של הניהול דמי   23

 . , המובא בתשקיף בדרך של הפנייה2016בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  9.9בגין כהונה כדירקטור בחברה. לפרטים נוספים ראו סעיף  גמול  24
( מעמיד נכס מקרקעין אשר ברשותו כבטוחה לתאגיד בנקאי מיכאל איתן)יחד עם מר מזרחי  יהושעמר , המובא בתשקיף בדרך של הפנייה, 2016לדוח התקופתי לשנת  (תיאור עסקי התאגיד)פרק א ל 26.2.2כאמור בסעיף   25

 .זכאי גם לתשלום חלקו בפוליסת הביטוח של הנכס , הואיהושע מזרחי לטובת מסגרת אשראי המועמדת לאינווסטנט. מלבד לדמי העמדת בטחונות להם זכאי מר
בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  9.9( וחן שרייבר )דירקטור בלתי תלוי(. לפרטים נוספים אודות גמול הדירקטורים ראו סעיף ורד )דח"צ-וקסמן )דח"צ(, טל מישגמול דירקטורים אשר שולם לה"ה ערן גל  26

 .בדרך של הפנייה, המובא בתשקיף 2016
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 עסקאות עם בעלי שליטה .8.2

בחברה יש עניין  שליטהה יבחברה או עסקאות שלבעל שליטהה יבעל עםעסקאות  אודות פירוטל .8.2.1

 בתוקף שהינן או, התשקיף למועד שקדמו בשנתיים בהן התקשרה החברה רשאאישי באישורן, 

 9וכן סעיפים  2015לדוח התקופתי לשנת  (נוספים' )פרטים ד בפרק 10, ראה סעיף התשקיף במועד

 .הפנייה של בדרך בתשקיף המובאים, 2016 לשנת התקופתי לדוח( נוספים' )פרטים ד בפרק 11 עד

 

 עניין יש בחברה השליטה שלבעלי עסקאות או בחברה שליטה בעלי עם עסקאות יפורטו להלן .8.2.2

 :2016 לשנת התקופתי הדוח פרסום חרלא אשר החברה התקשרה בהן ,באישורן אישי

 

תיקונו וחידושו של  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את 2017ביולי  6ביום  .8.2.2.1

הסכם הניהול הקיים בין חברת אינווסטנט לבין חברה פרטית אשר למיטב ידיעת החברה הינה 

בבעלותו ובשליטתו המלאה של מר שחר מזרחי, דירקטור בחברה ומנכ"ל אינווסטנט, הנמנה על 

רת "(, ואשר מכוחו מעמידה חבחברת הניהול של מר שחר מזרחיבעלי השליטה בחברה )להלן: "

הניהול של מר שחר מזרחי את שירותיו של מר שחר מזרחי כמנכ"ל חברת אינווסטנט )לעיל 

הוסכם כי, מר שחר . במסגרת התיקון להסכם הניהול הקיים "(הסכם הניהול הקייםולהלן: "

מזרחי, בנוסף לשירותיו כמנכ"ל אינווסטנט, ישמש גם כקצין פיקוח נהלים של החברה ושל חברות 

  .ה סמכות מקצועית עליונה בתחום זהויהוו , מירסני ואינווסטנט2006אופל  –הבת 

בעבור תפקודו של מר שחר מזרחי כקצין פיקוח נהלים של החברה זכאי מר שחר מזרחי לתוספת 

 70.5אלפי ש"ח כך שסך דמי הניהול לו הוא זכאי עודכנו לסך של  7.5דמי ניהול בסך חודשי של 

 ש"ח לחודש.אלפי  63אלפי ש"ח לחודש חלף 

יצוין כי, הסכם הניהול אושר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים ממועד אישורה וכן 

 .2017בינואר  1אושר באופן רטרואקטיבי מיום 

 

את התקשרות אופל  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה 2017ביולי  6ביום  .8.2.2.2

ילך מזרחי, אשתו של מר דניאל מזרחי, מנכ"ל , בהסכם העסקה עם עורכת הדין ל2006 בלאנס

אשר אושר , דירקטור ומבעלי השליטה בחברה. במסגרת הסכם העסקה 2006החברה, מנכ"ל אופל 

, תשמש הגב' לילך מזרחי בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית ותרכז את פעילות החברה כאמור

הם ובנושאי משאבי אנוש. בנושאים משפטיים שוטפים הנוגעים ללקוחות החברה ולביטחונות מ

ש"ח עלות  95-ש"ח לשעה )כ 75בגובה של תהא בעבור שכר עוה"ד לילך מזרחי  של העסקתה

שעות חודשיות, בהתאם לצורכי החברה, בשעות ובימי העבודה  120של עד  משרה מעביד( ובהיקף

ש"ח  11,400ש"ח )עלות מעביד של עד  9,000המקובלים, קרי, עד לגובה שכר חודשי בסך של 

 בחודש(.

בתוקף לתקופה  הינוכנס לתוקפו במועד אישור ההתקשרות על ידי האסיפה, ונהסכם ההעסקה 

 של שלוש שנים. 

הגב' לילך מזרחי זכאית לכל התנאים הסוציאליים על פי הדין, לרבות אך לא רק, הפרשה לקרן 

 פנסיה, דמי הבראה וימי חופשה. 

 

זרחי לתפקיד קצין פיקוח נהלים, לרבות הגדרת התפקיד, של שחר מ אודות מינוינוספים לפרטים 

ראה דוח זימון  ולפרטים נוספים אודות העסקתה של הגב' לילך מזרחי, לרבות הגדרת תפקידה,
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ביולי  8( ודוח תוצאות אסיפה מיום 2017-01-055287)מס' אסמכתא:  2017במאי  29אסיפה מיום 

 ים בתשקיף בדרך של הפנייה.(, המובא2017-01-071268)מס' אסמכתא:  2017

 נוהל עסקאות זניחות .8.2.3

ראה  , אשר בתוקף במועד התשקיף,לפירוט בדבר נהלים בקשר עם עסקאות זניחות של החברה

 , המובא בתשקיף בדרך של הפנייה.2017 רבעון ראשוןלדוח דירקטוריון הדוח ב 9סעיף 

 

 הסדרי פטור, שיפוי וביטוח .8.3

לפירוט בדבר הסדרי פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה בחברה, לרבות דירקטורים ונושאי משרה 

בפרק ד' )פרטים נוספים( לדוח התקופתי לשנת  20הנמנים על בעלי השליטה בחברה, ראה סעיף 

, (2017-01-062982)מס' אסמכתא:  2017ביוני  20וכן דיווח מיידי של החברה מיום  2016

 קיף בדרך של הפנייה.בתש יםהמובא

 

 לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה  תגמול מדיניות .8.4

 התגמול מדיניות של בעלי המניות של החברה הכללית האסיפה אישרה 2016 אוגוסטב 11ביום  .8.4.1

ראה דוח מיידי של לפרטים נוספים . החברות לחוק 20 לתיקון בהתאם, לנושאי המשרה בחברה

המובא , (2016-01-075547)אסמכתא:  2016 יוליב 6מיום  זימון אסיפה כללית,, בדבר החברה

 .בתשקיף בדרך של הפנייה

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה עדכון של מדיניות  2017ביולי  6ביום  .8.4.2

 התגמול של החברה וחידוש תוקפה לתקופה בת שלוש שנים ממועד אישורה על ידה. לנוסח

 2017במאי  29מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה ראה דוח זימון אסיפה מיום  העדכני של

 בתשקיף בדרך של הפנייה. א(, המוב2017-01-055287)מס' אסמכתא: 

 

 החזקות בעלי עניין .8.5

בניירות  ,לפרטים, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בחברה, בדבר החזקות בעלי עניין בחברה .8.5.1

ראה דוח מיידי של החברה, בדבר החזקות בעלי עניין  ,תאריך התשקיף, סמוך לערך של החברה

בתשקיף בדרך של  המובא(, 2017-01-070929)מס' אסמכתא:  2017 יוליב 6מיום ונושאי משרה, 

 הפנייה.

בחברה  ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בחברה, בדבר החזקות בעלי עניין להלן פרטים .8.5.2

 :תשקיףחודש לתאריך ה 12-שקדם בך בתארי ,בניירות ערך של החברה

 מניות שם המחזיק

 
 

 אופציות

שיעור בהון 
החברה ובזכויות 

 ההצבעה

שיעור בהון 
החברה ובזכויות 

ההצבעה 
 )בדילול מלא(

 16.31% 17.02% 16,263 12,057,482 דני מזרחי

 16.31% 17.02% 16,263 12,057,482 יהושע מזרחי

 16.33% 17.04% 16,301 12,074,792 שחר מזרחי

 16.31% 17.02% 16,263 12,057,482 מיכאל איתן

 9.97% 10.36% 16,263 7,341,637 עודד איתן

 9.54% 9.96% 5,190 7,058,920 אורן בן יאיר

 15.25% 11.55% 3,100,774 8,187,623 ציבור

 100% 100% 3,187,317 70,835,418 סה"כ 
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 יתרות חשבון של בעלי עניין בחברה  .8.6

 22, ראה באור 2016בדצמבר  31לפרטים בדבר יתרות חשבון של בעלי עניין בחברה נכון ליום  .8.6.1

במסגרת הדוח התקופתי לשנת , 2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של  החברה ליום 

 ., המובאים בתשקיף בדרך של הפנייה2016

 חובה/זכות נטו כדלקמן:, לבעלי העניין בחברה יתרות 2017במרס  31נכון ליום  .8.6.2

 אלפי ש"ח. 863-כלמר דני מזרחי יתרת זכות בסך של  (1)

 אלפי ש"ח. 53-כלמר שחר מזרחי יתרת זכות בסך של  (2)

 אלפי ש"ח. 15-כבסך של  זכותלמר שוקי מזרחי יתרת  (3)

 אלפי ש"ח. 167-כבסך של  זכותלמר עודד איתן יתרת  (4)

 ח.אלפי ש" 2,067-כבסך של  למר מיכאל איתן יתרת זכות (5)

 
יצוין כי, היתרות המנויות לעיל, הינן בגין תגמולי דמי ניהול, לרבות הפרשה למענקים שנתיים, וכן 

     הלוואות אותן העמידו מי מהאמורים לעיל לחברה.
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 דוחות כספיים – 9פרק  

 

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה 9.1

בהתאם להוראות  על דרך ההפניה הנכללים בתשקיף זה של החברה הדוחות הכספיים

 ד לתקנות פרטי התשקיף, הינם כדלקמן:60-ב ו60תקנות 

, המובאים 2016 בדצמבר 31יום הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה ל 9.1.1

 1.2)כהגדרתו בסעיף  2016לדוח התקופתי לשנת פרק ג' בתשקיף זה בדרך של הפניה ל

 לתשקיף(;

ג לתקנות דוחות 9, לפי תקנה 2016הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה לשנת  9.1.2

לדוח התקופתי לשנת פרק ג' תקופתיים ומידיים, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה ל

2016; 

ולתקופה של  2017 במרס 31מציתי המאוחד על המצב הכספי של החברה ליום הדוח הת 9.1.3

שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך, המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח 

 ;2017ראשון של רבעון האמור שצורף לדוח 

 2017במרס  31ד' לתקנות הדוחות ליום 38המידע הכספי הביניים הנפרד לפי תקנה  9.1.4

שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך, המובא בתשקיף זה בדרך של ולתקופה של 

 .(לתשקיף 1.2כהגדרתו בסעיף ) 2017הפניה לדוח האמור שצורף לדוח רבעון ראשון 

 

דוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי הנכללים  9.2

 בתשקיף בדרך של הפניה

-ב)ד( ו9הצהרות המנהלים בהתאם לתקנות ף, ה לתקנות פרטי תשקי60בהתאם לתקנה 

דוחות תקופתיים ומיידיים, אשר צורפו במסגרת הדוח התקופתי לשנת  לתקנות )ד(ג38

 , נכללים בתשקיף זה על דרך ההפנייה.2017ובמסגרת דוח רבעון ראשון  2016

 דוחות בתקנות כהגדרתו', קטן תאגיד' יצוין כי, מאחר והחבר עונה להגדרת המונח

 ההקלות את לאמץ החברה דירקטוריון החליט 2014 במרס 13 ביום ,ומיידיים ופתייםתק

 .לחברה רלוונטיות שהן ככל, לתאגידים קטנים, המפורטות בתקנות הנ"ל

 .הפנימית הבקרה על האפקטיביות דוח לעניין ההקלה מיישמת החברה את  בכלל זאת,

 

 בתשקיף בדרך של הפניה דוחות מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון הנכללים 9.3

, 2016בדצמבר  31 ליום החברה התחייבות מצבתבתשקיף זה נכללים על דרך ההפניה דוח 

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017במרס  26, אשר פרסמה החברה ביום רעוןיפ מועדי לפי

, לפי מועדי פירעון, אשר 2017במרס  31( ודוח מצבת התחייבות החברה ליום 029397

 .(2017-01055710)מס' אסמכתא:  2017במאי  29ביום  פרסמה החברה

 של החברה מבקרהמכתב הסכמה של רואה חשבון  9.4

( לתקנות פרטי תשקיף, לתשקיף זה מצורף מכתב הסכמה של רואה 1)א62בהתאם לתקנה 

החשבון המבקר של החברה, בו נכללת הסכמתו לכלול בתשקיף זה, לרבות בדרך של 
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בון המבקר ואת דוחות הסקירה, לפי העניין, לכל אחד הפנייה, את דוחות רואה החש

 לעיל. 9.1מהדוחות הכספיים המנויים בסעיף 

 

 דוח אירועים 9.5

א' לתקנות פרטי התשקיף, בדבר 56כמו כן, כולל תשקיף זה דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה 

 .2017דוח רבעון ראשון אירועים מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת 

 

    



 

 

 

 

 

 

16.7.2017 

 :לכבוד

 נס השקעות בע"מ לאאופל ב

 החברה"(" –)להלן 

 נס השקעות בע"מלאמדף של חברת אופל ב תשקיף הנדון:

 2017יולי בחודש  המיועד להתפרסם

 
של הדוחות  ,לרבות בדרך של הפניה, אנו מסכימים להכללהלבקשתכם, הרינו להודיעכם כי 

   :שבנדון תשקיף המדף ב ,שלנו המפורטים להלן

 

הדוחות תמצית על  2017 במאי 29דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  .א

ולתקופה של שלושה  2017במרס  31ליום מאוחדים של החברה ביניים הכספיים 

 חודשים שהסתיימה באותו מועד. 

 ביניים על מידע כספי 2017 במאי 29דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .ב

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, 9נפרד של החברה לפי תקנה 

ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה  2017במרס  31יום ל 1970 -התש"ל

 באותו מועד.

על הדוחות הכספיים המאוחדים  2017במרס  23דוח רואה החשבון המבקר מיום  .ג

אחת משלוש השנים בתקופה ולכל  2015-ו 2016בדצמבר  31של החברה לימים 

 .2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

על מידע כספי נפרד  2017במרס  23דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .ד

)דוחות תקופתיים ומיידים(, ג' לתקנות ניירות ערך 9של החברה לפי תקנה 

ולכל אחת משלוש השנים  2015-ו 2016בדצמבר  31לימים  1970 -התש"ל

 .2016בדצמבר  31סתיימה ביום בתקופה שה

 

 

 עמינח ושות' –שטיינמץ    

    רואי חשבון              



 

 
מבנה וצורה(,  –וטיוטת תשקיף  פרטי התשקיףניירות ערך )א 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 

מועד חתימת הדוחות הכספיים   - 2017במאי  29 בדבר אירועים שאירעו לאחר, 1969-תשכ"ט

ועד  2017 סבמר 31יום לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה בשל החברה  הסקוריםהמאוחדים 

 למועד פרסום תשקיף המדף

 

אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של  זימנה החברה 2017באפריל  6ביום  .1

( תיקון וחידוש 1"(, אשר על סדר יומה הנושאים הבאים: )האסיפההחברה )להלן: "

( הענקת תוספת גמול רטרואקטיבי למר שחר 2הסכם הניהול עם מר שחר מזרחי; )

( 4; )2016( הענקת מענק חד פעמי, בשיקול דעת, למר עודד איתן בעבור שנת 3מזרחי; )

( אישור 5; )2016הענקת מענק חד פעמי, בשיקול דעת, למר מיכאל איתן בעבור שנת 

( 7( מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו; )6מדיניות תגמול לחברה; )

 ( דיון בדוחות הכספיים. 8)-מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה )למעט דח"צים( ו

מועד כינוסה של האסיפה למועד לא ידוע וזאת  את החברה דחתה 2017במאי  14ביום 

במאי  29וספת נושא נוסף לסדר היום של האסיפה. בהמשך לכך, ביום לצורך בחינה של ה

ופרסמה דוח זימון  2017באפריל  6ביטלה החברה את האסיפה אשר זומנה ביום  2017

אסיפה חדש אשר על סדר יומה הנושאים המפורטים לעיל וכן התקשרות מוצעת בהסכם 

ו של מר דני מזרחי, מנכ"ל ובין הגב' לילך מזרחי, עו"ד )אשת 2006העסקה בין אופל 

ודירקטור בחברה( אשר תשמש, בכפוף לאישור האסיפה,  2006החברה, מנכ"ל אופל 

 בתפקיד מנהלת אדמיניסטרטיבית ותעסוק בנושאים משפטיים ומשאבי אנוש.

התכנסה האסיפה ואישרה את כל הנושאים המפורטים לעיל אשר עלו  2017ביולי  6ביום 

 על סדר היום.

-2017-01)מס' אסמכתא:  2017באפריל  6ספים ראה דוח זימון האסיפה מיום לפרטים נו

(, דוח מיידי 2017-01-048615)מס' אסמכתא:  2017במאי  14(, דוח מיידי מיום 031687

 29דוח זימון אסיפה חדש מיום  ,(2017-01-055254)מס' אסמכתא:  2017במאי  29מיום 

 8ודוח מיידי על תוצאות האסיפה מיום  (2017-01-055284)מס' אסמכתא:  2017במאי 

 .הפנייה של בדרךבתשקיף , הנכללים (2017-01-071268)מס' אסמכתא:  2017ביולי 

)תיאור ' א לפרק 7.4.1 בסעיף לאמור בהמשךהודיעה החברה, כי  2017במאי  29ביום  .2

 עם בקשר הנכלל בתשקיף בדרך של הפניה, ,2016לשנת  התקופתיעסקי התאגיד( בדוח 

(, מוסדרים פיננסיים)שירותים  פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק מכח רישיון דרישות

ובהמשך לבקשות שהגישו חברות בנות בבעלות "(, הפיקוח חוק)להלן: " 2016-"והתשע

, מירסני בע"מ ( בע"מ2006בלאנס )אופל ) ,החברה, כל אחת בנפרד ובשליטה מלאה של

 )להלן:לקבלת רישיון מורחב לעסוק במתן שירותי אשראי ( ואינווסטנט בע"מ

, בנפרד אחת כל, , אינווסטנט ומירסני(2006)אופל  הבנות החברות קיבלו( "הבקשות"

 "(.האישורים)להלן: " הפיקוח בחוק המונח כהגדרת" ותיק"עוסק  הינן כי אישור

 הבנות החברות, הפיקוח לחוק 115 בסעיף לאמור בהתאם כי נכתב האישורים במסגרת

 נותני על המפקח החלטת ניתנה לא עוד כל אשראי במתן לעסוק להמשיך רשאיות

 למועד ועד 2017 ביוני 1 מיום וכי בבקשות"( המפקח)להלן: " פיננסיים שירותים

 הינן כאילו, הפיקוח חוק הוראות הבנות החברות על חלות, בבקשות המפקח החלטת

 .רישיון בעלות



 

 שירותי נותני רישוי לנוהל( 3)יא בסעיף לאמור בהמשך כי באישורים הובהר, בנוסף

 הנלווים מסמכים לרבות, מלאה רישוי בקשת בהעברת מותנים"ל הנ האישורים, אשראי

בנפרד,  וזאת עד  בת חברה כל ידי על(, בחברה השליטה בעלי עבור הון)הצהרת  לבקשה

 .2017באוקטובר  1ליום 

 יםגורע םואינ המפקח מאת רישיון מהווים אינם האישורים כי, ספק הסר למען ודגשי

 .הבקשות את לדחות מסמכויותיו

ב לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לרבעון ראשון לשנת 6בהמשך לאמור בביאור  .3

, בתקופה שלאחר מועד חתימה הדוח הכספי הנ"ל ועד בסמוך למועד הגשת טיוטת 2017

ש"ח.  314,432-( בתמורה לסך של כ2אופציה )סדרה כתבי  207,559תשקיף המדף, מומשו 

כתבי אופציה  2,278,790בסמוך למועד הגשת טיוטת תשקיף המדף קיימים במחזור 

 (.3כתבי אופציה )סדרה  14,000,000-( ו2)סדרה 

הסמיך את לאישרו ועדת הביקורת )גמול( ודירקטוריון החברה  2017ביוני  19ביום  .4

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  שודיהנהלת החברה לפעול לח

 הפוליסה אישור. "(הפוליסה החדשה)להלן: " בתנאים המפורטים להלן הונושאי משר

 המניות בעלי שלאישרה האסיפה הכללית  2014בינואר  12 שביום לאחר תבצעה החדשה

"( את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות האסיפה)להלן: " החברה של

הפוליסה הקיימת "( )לתנאי הישנה הפוליסהירקטורים ונושאי משרה בחברה )להלן: "ד

לפרק ד' )פרטים נוספים על התאגיד(, בדוח התקופתי  20.3.4סעיף ראה נכון למועד זה 

וכן אישרה כי כל עוד לא יחול שינוי מהותי  , הנכלל בתשקיף בדרך של הפנייה,2016לשנת 

ו/או לא יחולו שינויים מהותיים אחרים ביתר תנאי  ישנהה הפוליסהבגבול האחריות של 

, תוכל החברה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, לתקופות כפי הישנה הפוליסה

דירקטוריון החברה ובכפוף להוראות הדין, בפוליסות ו הביקורת ועדתשתקבענה על ידי 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה, כפי 

 לשנהאלפי דולר  20שנתית לא תעלה על סך של הפרמיה שה ובלבדשתהיינה מעת לעת, 

 "(. העתידיות הפוליסות)להלן: "

ולתקופה  למקרה דולר נימיליו 2בסך של  ינוהחדשה הגבול האחריות של הפוליסה 

ה בסך נהיאלפי דולר. ההשתתפות העצמית של החברה  12-עד כבסך של  ובפרמיה שנתית

לתביעות  אלפי דולר 35-ובארה"ב ו/או בקנדה  תביעהאלפי דולר ל 50דולר, אלפי  10של 

  .2018 ביולי 21ועד ליום  2017ביולי  22והינה החל מיום  ניירות ערך בישראל

 
כמו כן, באותו מועד, אישרו ועדת הביקורת )ועדת תגמול( ודירקטוריון החברה, את 

 . 1הכללתם בפוליסה החדשה של הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה

היות וההתקשרות בפוליסה החדשה והכללת הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בה, 

הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, נעשית בתנאי שוק הינה בתנאים זהים ביחס ליתר 

ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה, הרי 

 –( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס 5ב)1תקנה שבהתאם ל

                                                      

 .יאיר בן ואורן , עודד איתן, מיכאל איתןמזרחי יהושע, מזרחי שחרה"ה דני מזרחי,   1



 

ונה אישור הכללתם של הדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה אינה טע ,2000

 האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

, הודיעה החברה כי בעקבות דיונים שערכה הנהלת החברה עם 2017ביוני  29ביום  .5

, 2006ג' אשר מעמידים אשראי לחברה )דרך החברות אופל -תאגידים בנקאיים א', ב' ו

גיד( בדוח התקופתי לפרק א' )תיאור עסקי התא 26.2, כאמור בסעיף 2מירסני ואינווסטנט(

"( הודיעו האשראי)להלן: " הנכלל בתשקיף בדרך של הפניה ,2016של החברה לשנת 

יפחיתו את הריבית  2017ביולי  1, כי החל מיום 3ב'-לחברה בע"פ, תאגידים בנקאיים א' ו

לחברות הקבוצה, לפי העניין, מריבית המשולמת להם בגין האשראי המועמד על ידיהם 

-ל Prime+0.5%לריבית שנתית בשיעור של בין  Prime+1.5%של שנתית בשיעור 

rime+0.7%P.4 

 
 דיונים מתנהלים עדיין' ג בנקאי תאגיד לבין החברה ביןהן למועד הדיווח והן למועד זה, 

 .לחברה אשראי מסגרת מעמיד הינו בהם התנאים שיפור לצורך

 

פנתה אל המלווים הפרטיים אשר מעמידים לחברות הקבוצה  כי החברה הודיעהכן,  כמו

הלוואות, בהתאם להוראות הסכמי ההלוואה עם כל מלווה כאמור, והודיעה על כוונתה 

לבצע פירעון מוקדם של ההלוואות אשר ניתנו לחברות הקבוצה בהתאם לתקופת ההודעה 

 המוקדמת אשר נקבעה בהסכם מול כל מלווה.

 תהא כי, בנפרד מלווה לכל, פרטיים מלווים לאותם החברה ודיעהה, זו פנייתה במסגרת

 ההלוואות תועמדנה בהן השנתית שהריבית ובלבד עמו ההלוואה הסכם את לחדש מוכנה

 אשר זה למועד הקיימים ההסכמים פי על השנתית הריבית חלף 3.5% של בשיעור תהא

 .6% של בשיעור רוב פי על הינה

 31לאחר שדנה עם המלווים הפרטיים, סה"כ עדכנה החברה כי  2017ביולי  11ביום 

מלווים פרטיים התקשרו עם החברה בהסכמי הלוואה חדשים )בריבית שנתית בשיעור של 

מיליון ש"ח. מקרב  31.5-( ובהיקף כולל של כ6%-חלף ריבית שנתית בשיעור של כ 3.5%

אשר הינם בעלי שליטה בחברה ו/או קרובים של מלווים  7מלווים פרטיים אלה, נמנים 

מיליון  10.4-בעלי שליטה בחברה והיקף ההלוואות לחברה מהם הינו בהיקף כולל של כ

 ש"ח.

                                                      

 היקפן אשר נפרדת אשראי מסגרת הקבוצה מחברות אחת לכל עמידה, תאגיד בנקאי א' הדיווח למועד כי יצוין  2

"מ אשראי מעת בע( 2006) בלאנס אופלמיליון ש"ח ואילו תאגיד בנקאי ב' מעמיד ל 47.5-כ של בסך הינו הכולל

ולתנאים שנקבעים מעת לעת בין הצדדים לעניין זה  וועל פי צרכיה השוטפים, בכפוף להסכמת הלעת, לבקשת

 מיליון ש"ח. 30-ואשר יתרתו מסתכמת בכ

 קיים לא, ההחברה ידיעת למיטב וכי נפרד באופן נעשו לחברה"ל הנ הבנקאים התאגידים הודעות, כי יודגש  3

 .לחברה' ב בנקאי תאגיד להודעת לחברה' א בנקאי תאגיד הודעת בין קשר

כי, הריבית אשר תשולם לתאגיד בנקאי א' בגין מסגרות האשראי המועמדות על ידו הינה בגובה של  יצוין  4

Prime+0.6%  ואילו הריבית אשר תשולם לתאגיד בנקאי ב' בגין האשראי הניתן על ידו הינה בגובה של בין

Prime+0.5% ל-Prime+0.7% .אשר תקבע בהתאם לגובה האשראי אשר יעמיד בפועל 



 

מלווה פרטי נוסף, אשר אינו נמנה על  כי ,2017ביולי  11עוד ציינה החברה בדיווחה מיום 

בעלי השליטה בחברה ו/או קרוב של מי מהם, סיכם עם החברה בעל פה כי יחדש את 

חלף  3.5%מיליון ש"ח, בריבית שנתית של  5-הלוואה אשר הינו מעמיד לה בסך של כ

 .6%ריבית שנתית של 
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 טבתאבי   דני מזרחי  אורן בן יאיר
 מנהל כספים  מנכ"ל  הדירקטוריון"ר יו
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 פרטים נוספים - 10 פרק
 

 דעת עורך דין חוות 10.1
 

 קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: החברה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לכבוד

 בע"מאופל בלאנס השקעות 
 47ז'בוטינסקי רח' 

 אשדוד
        

 2017 יליוב 16 ,רמת גן              
 11006: מספרנו              

 
 .א.נ.,ג

 "החברה", בהתאמה(-ו" תשקיף המדף)" בע"מ אופל בלאנס השקעות חברת של מדף תשקיף :הנדון

 

 תשקיףב נכלל םכדין ושמ ושל החברה נתמנ הדירקטורים , הרינו לאשר בזאת כילבקשתכם

 המדף.

 תשקיף המדף.ב הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל

 
 
 
 

 רב, בכבוד

 אבי קבני, עו"ד      רוזנבוך, עו"ד ארז

 
 

 משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך 
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 הנפקה הוצאות 10.2

 

ש"ח.  אלפי 91-כ ינוה הז מדף תשקיף בפרסוםהמשוער של כל ההוצאות הקשורות  הסכום 

במועד הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף והנפקתם, ככל שיוצעו, תידרש החברה בנוסף, 

 הרלוונטי )ככל שיפורסם(.להוצאות נוספות שטרם נקבעו ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף 

  

בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, א לתקנות ניירות ערך )אגרת 4להוראות סעיף  בהתאם 

שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף  החברה, 2005-התשס"ו

 במועדפי תשקיף המדף  עלהאגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים  תוספתמדף ואולם 

  ובמועדים כקבוע בתקנות אלה. בסכומים מכוחופרסום דוח הצעת מדף 

 

 אחריםעמילות בקשר לניירות ערך  דמי 10.3

של ניירות ערך  הפצהבקשר לשילמה החברה עמלות בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף  

 .ש"ח מיליוני 1.8-לתשקיף המדף, בסך כולל של כ 3, כאמור בפרק שהנפיקה

 

 במזומנים מלאה בתמורה שלא החברה שלניירות הערך  הקצאת 10.4

 ערך ניירות להקצות התחייבה ולא הקצתה לא החברה, התשקיף לתאריך שקדמו בשנתיים 

 לתשקיף זה. 3, למעט כמפורט בפרק למזומנים בתמורה שלא

   

 במסמכים עיון 5.10

ובכל דוח הנכלל בתשקיף המדף בדרך של הפניה,  החברהתקנון ב ןוכ המדף תשקיףניתן לעיין ב

ברחוב ז'בוטינסקי ובמשרדי החברה  www.magna.isa.gov.ilמגנ"א של רשות ניירות ערך  באתר

   לות.מקובבשעות העבודה ה, , אשדוד47

                 



 1 -יא   

 חתימות – 11פרק 
 
 

 :החברה
 
 

 _________    בע"מ אופל בלאנס השקעות
 

     

 הדירקטורים:
 
 

 _________      דני מזרחי
 

 _________      שחר מזרחי
 

 _________      יהושע מזרחי
 

 _________      עודד איתן
 

 _________      מיכאל איתן
 

 _________      אורן בן יאיר
 

 _________      ורד-טל מיש
 

 _________      ערן גלוקסמן
  

  _________      חן שרייבר
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