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של מניות החברה,  בדבר הצעה פרטית מהותית (שאינה חריגה)    ,)"תקנות הצעה פרטית"(להלן:    2000-התש"ס

 כמפורט להלן. 

 הניצעים; צד מעוניין  .1

ש"ח    0.01בנות  מניות רגילות    394,467אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית של    13.1.2022ביום  

מקבוצת  לגופים מוסדיים    ")המניות המוצעות"- ; ו"מניות רגילות(להלן: "  כ"א של החברהערך נקוב  

) ומקבוצת מור (מור  בע"מ  ילין לפידות (ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ וילין לפידות קרנות נאמנות

למיטב ידיעת החברה, הניצעים    )."הניצעים"(להלן:    ניהול תיקים מפעליות ומור קופות גמל בע"מ)

  1968-א(ב) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח15נמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לפי סעיף  

 ).  "חוק ניירות ערך"(להלן: 

מניות רגילות של    315,520-ילין לפידות יוקצו כגופים מקבוצת  מתוך סך המניות המוקצות כאמור, ל

 מניות רגילות של החברה.  78,947-מור יוקצו כ לגופים מקבוצת החברה, ו 

הינה בעלת עניין    ) קופות גמל  -י.ד. מור השקעות בע"מ  מקבוצת מור (   מוסדי  גוף למיטב ידיעת החברה,  

הניצעים  חזקותיה במניות החברה עובר להקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה, ולפיכך ה בחברה מכוח 

  1999- ) בחוק החברות, התשנ"ט5(270כהגדרת המונח בסעיף    ,ין" בחברה"צד מעוני  מקבוצת מור הם

הנחת ביצוע ההקצאה הפרטית נשוא דיווח  ובכן, למיטב ידיעת החברה,  -כמו   1)."חוק החברות"(להלן:  

זה,   למיידי  יקנו  המוצעות  מקבוצתהמניות  לפידות    גופים  ההצבעה    11.13%-כילין  זכויות  כל  מסך 

לין לפידות הינה "צד מעוניין" בחברה כהגדרת  קבוצת יהגופים מ, ולפיכך  לפני ההצעהבפועל בחברה  

  2) לחוק החברות.5(270המונח בסעיף 

 

 

 

 
, ביחס לבעלי השליטה בגופים מקבוצת מור ראו דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי  למיטב ידיעת החברהלפרטים,    1

 . 2022-01-002175אסמכתא: , מס' 4.1.2022משרה בכירה שפורסם ביום 
  ה"ה  ילין לפידות החזקות בע"מ, ובעלי המניות בה הם הינם בשליטת  ילין לפידות  הגופים הניצעים מקבוצת למיטב ידיעת החברה,  2

המחזיקה    מזכויות ההצבעה, ואטראו שוקי הון בע"מ  25%-מהזכויות בהון ו  24.38%-המחזיקים כל אחד ב  ,ודב ילין  ה"ה יאיר לפידות 
   ) בע"מ.2005בהון ובזכויות ההצבעה באמצעות חברת אטראו ניהול נכסים פיננסיים ( 50%-ב
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 ניירות הערך המוצעים תנאי  .2

מהון    12.22%-המניות המוצעות שתונפקנה לניצעים תהוונה, מיד לאחר הקצאתן, שיעור של כ .2.1

(להלן:   בה  ההצבעה  ומזכויות  החברה  של  והנפרע  המונפק  החברה"המניות  לאחר  "הון   (

 3בדילול מלא. %8.09  -ההקצאה, ושיעור של כ

להלן, המניות    7למעט לעניין מגבלות החסימה שתחולנה על המניות המוצעות כמפורט בסעיף   .2.2

המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הקיימות בהון החברה במועד דוח  

לתשקיף    4ראו פרק  מיידי זה. לפירוט אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה,  

 ).  2021-01-018207(מספר אסמכתא:  2021בפברואר  16, נושא תאריך להשלמה של החברה

בתל .2.3 ערך  לניירות  בבורסה  נסחרות  החברה  של  הרגילות  (להלן:  -המניות  בע"מ  אביב 

ביום המסחר שקדם למועד פרסום דוח  בבורסה  ). שער הנעילה של מניית החברה  "הבורסה"

ש"ח), הנמוך בשיעור של    34.11אגורות (  3,411  ), עמד על2022בינואר    12-', הדמיידי זה (יום  

 .  להלן  4מהמחיר למניה שנקבע בסעיף  11.40% -כ

  פרטים בדבר הון רשום והון מונפק .3

רגילות    מניות  10,000,000  -ש"ח, מחולק ל   100,000דיווח זה הינו  הון המניות הרשום של החברה למועד  

ש"ח ע.נ. כל אחת. מתוך הון המניות הרשום כאמור, הונפקו ונפרעו, נכון למועד דיווח זה,    0.01בנות  

הון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה נשוא דוח  מניות רגילות של החברה.    2,834,596

שומים למסחר וכן שאינם  רשל החברה,  ע המירים למניות  "לני. (מניות רגילות  3,229,063  -מ  זה יורכב

 ).לדוח זה 3ראו ה"ש חר, רשומים למס 

בעלי המניות בהון המניות    יתר  ושל  העניין בחברה  בעלי  פירוט החזקותיהם של הניצעים, של  להלן 

 4 :, סמוך למועד פרסום דוח זהובזכויות ההצבעה בה  המונפק והנפרע של החברה
בהון   בעל המניות החזקות  ושיעור  כמות 

ובזכויות   והנפרע  המונפק 
בחברה   הקצאת    טרםהצבעה 

 נשוא דוח זה  המניות

בהון   החזקות  ושיעור  כמות 
ובזכויות   והנפרע  המונפק 

בחברה   הקצאת    לאחר הצבעה 
 נשוא דוח זה  המניות

בהון   החזקות  ושיעור  כמות 
ובזכויות   והנפרע  המונפק 

בחברה   הקצאת    לאחר הצבעה 
זהנש  המניות דוח  בדילול  וא   ,

 מלא

  מספר מניות
 רגילות

%  - שיעור ב
בהון  

 ובהצבעה 

  מספר מניות
 רגילות

%  - שיעור ב
בהון  

 ובהצבעה 

  מספר מניות
 רגילות

%  - שיעור ב
בהון  

 ובהצבעה 
 9.03% 440,493 12.65% 408,603  14.41% 408,603 פרנסואה פולק 
Tech PE 

Investments 444,851 15.69% 444,851 13.78% 520,025 10.66% 

מנג'מנט   פרטק 
  2019ישראל  

 בע"מ
131,913 4.65% 131,913 4.09% 131,913 2.70% 

Pertec 
Management  
Limited BVI 

213,950 7.55% 213,950 6.63% 213,950 4.39% 

דש   מיטב 
בע"מ   השקעות 

 נוסטרו  -
70,280 2.48% 70,280 2.18% 181,878 3.73% 

 
  למסחר,  ות לא רשומ  אופציות  172,095  מלא שלע בהנחה של מימוש  משמעו, הון החברה המונפק והנפר  "הון החברה בדילול מלא"   3

- מניות על  394,467, וכן בהנחת הקצאת  הרשומות למסחר)  1(סדרה    האופציכתבי    1,020,180למסחר,    רשומותאופציות לא    457,425
אופציות    60,000,  החברה ודירקטור בהאופציות שיוענקו למנכ"ל    60,000של  הדילול המלא אינו כולל מימוש    י דוח הצעה פרטית זה.פ

, אשר טרם  אופציות שיוענקו ליתר הדירקטורים בחברה  60,000  ודירקטור בה וכן   סמנכ"ל מוצר טכנולוגיות ושיווק בחברה ל שיוענקו  
 . 2022בפברואר   17אשר זומנה ליום לאישור האסיפה הכללית   הוענקו במועד דוח זה והענקתן כפופה

בדצמבר    31הנתונים הינם למיטב ידיעת החברה, ומבוססים על הדוח המיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ליום    4
 ). 2022-01-002175(מספר אסמכתא:  2022בינואר,  4, שפורסם ביום 2021
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דש   מיטב 
בע"מ   השקעות 

 קופות גמל  -
377,765  13.33% 377,765  11.70% 669,250 13.72% 

דש   מיטב 
בע"מ   השקעות 

קרנות    -
 נאמנות 

57,013 2.01% 57,013 1.77% 57,013 1.17% 

 5.18% 252,819 3.08% 99,573 3.51% 99,573 פנחס מנדל 
 5.63% 274,875 3.08% 99,573 3.51% 99,573 יוסף כהן 

מקבוצת   גופים 
 6.47% 315,520 9.77% 315,520 0.00%  ילין לפידות 

מקבוצת   גופים 
 15.05% 734,143 15.15% 489,143 14.47%  410,196 מור 

מחזיקים  
 22.28% 1,086,884 16.13% 520,879 18.38% 520,879 אחרים 

  בתמורה משרה בחברהעניין אישי של בעל מניות מהותי או נושא ; והדרך שבה נקבעה  התמורה .4

ש"ח למניה רגילה אחת של החברה, באופן בו תמורת ההקצאה    38לניצעים במחיר של    המניות מוצעות

ש"ח. התמורה נקבעה במשא ומתן בין החברה    14,989,746-הפרטית תסתכם לסך כולל (ברוטו) של כ

 ניצעים.  בין הל

החברהלמיטב   מור  למעט,  ידיעת  מקבוצת  הניצעים  מניותיה    ,הגופים  מבעלי  למי  אישי  עניין  אין 

 המהותיים של החברה ו/או למי מנושאי המשרה בחברה. 

 ת ניירות הערך הקצאאו תנאים שנקבעו לביצוע ההקצאה; מועד אישורים נדרשים   .5

המניו  ,2022  ,בינואר  13ביום   הקצאת  את  החברה  דירקטוריון  ההקצאה  אישר  ביצוע  המוצעות.  ת 

החברה  לאחר פרסום דוח זה,  מותנית בקבלת אישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות המוצעות.  

כאמור.   אישור  לקבלת  התפנה  המוצעותקצאת  מועד  אישור    יבוצע  המניות  קבלת  לאחר  בסמוך 

 ה. הבורס

 לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה פירוט הסכמים בנוגע  .6

בין  ל כל הסכמים  זה, לא קיימים  דוח  למועד  נכון  ולאחר בדיקה עם הניצעים,  ידיעת החברה  מיטב 

לבין    םאו חלקם, בינ  םבכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה, או בין הניצעים, כול

בינ לזכויו  םעצמם, או  בנוגע  ערך או  ניירות  למכירה של  בנוגע לרכישה או  ת ההצבעה  לבין אחרים, 

   בחברה.

 פירוט מניעה או הגבלה שיחולו על הניצעים בביצוע פעולות בניירות הערך המוצעים  .7

  ג לחוק ניירות ערך 15וראות סעיף  תחולנה מגבלות על מכירה חוזרת בהתאם לה  המניות המוצעות   על

 .  התקנות מכוחוו
 

 בכבוד רב, 

 בע"מ     קוויקליזארד

 

 

 . 2022בינואר,  31:  תאריך החתימה

 אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים.  ;פנחס מנדל, מנהל כללי ודירקטור:  נחתם על ידי
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