
 
 בע"מ אופל בלאנס השקעות

 
 תשקיף מדף

 

 

מניות רגילות של החברה, אגרות  -מכוח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין 

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

 וניירות ערך מסחריים.  גרות חובלמימוש לא

 
 

  .בתחום הממסרים הדחוייםפעילות בהעוסקת  ההחברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברבניירות ערך של ההשקעה 

 

להלן יובאו גורמי הסיכון הקשורים והנובעים מתחום פעילותה של החברה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על 

 של החברה:תוצאותיה העסקיות 

תלות ;  אשראי לקוחות;  הרעה מהותית במצב המשק;  סיכון ריבית; ביטחוני, מדיני ופוליטיסיכון  :סיכונים מאקרו כלכליים

; שינויי חקיקה ואימוץ מדיניות וכללים רלוונטים לתחום פעילות החברה: סיכונים ענפיים .חשיפה למט"ח;  במקורות מימון

; תלות בגיבוי הפיננסי המוענק לחברה על ידי בעלי המניות: סיכונים ייחודיים לחברה. ענפית תחרות; סיכון אובדן מוניטין

 .לתשקיף 6..2לפרטים נוספים אודות גורמי הסיכון ראה סעיף  .סיכון גביה; סיכוני נזילות ומקורות מימון; תלות באנשי מפתח

 

 לתשקיף, בכוונת החברה לפעול לשחרור בעלי השליטה מערבויות אותן העמידו לטובת החברה. .2.6בסעיף כמפורט 

 

 לתשקיף. 2.66סעיף לפרטים בדבר הסדר תיחום פעילות בין החברה לבין בעלי השליטה בה ו/או חברות אחרות בשליטתם, ראה 

 

ובתמצית  .613בדצמבר  3.ת השנתיים ליום מספרי ההשוואה בדוחולהלן הפניית תשומת לב של רואי החשבון של החברה: 

 .הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע טיפול חשבונאי של רכישה במהופך 6132במרס  3.הדוחות הכספיים ביניים ליום 

לפרטים בדבר הצגה מחדש של  .לתשקיף 9הנכללים בפרק  .613בדצמבר  3.)ג( לדוחות הכספיים ליום 3ביאור לפרטים ראה 

 ..613בדצמבר  3.ז' לדוחות כספיים ליום 6ואה ראה באור מספרי השו

 

  3991 -החברה מצהירה כי הינה 'תאגיד קטן', כהגדרתו בתיקון לתקנות תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 2המצורפים לפרק  לפרטים בדבר ההקלות המנויות בתיקון אותן אימצה החברה ראה הסברי הדירקטוריון "(.התיקון)להלן: "

 לתשקיף. 

 

 

      6132באוגוסט  39תאריך התשקיף: 

          



 א
 

 תוכן העניינים
 

 1 - א ............................................................................................................ מבוא - 1פרק 
 

 1 - א ............................................................................................................... כללי 1.1 
 1 - א ...................................................................... הון המניות, קרנות ויתרת ההפסד 1.1 
  

 
 1 - ב ...................................................................................  הצעת ניירות הערךפרטי  - 2פרק 

  
  

 1 - ג ................................................................................... הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 
 

 1 - ג ......................................................... הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף 1.1 
 1 - ג .......................................... בשלוש השנים האחרונותהשינויים שחלו בהון החברה  1.1 
 1 - ג ................................................................... המחזיקים בניירות הערך של החברה 1.1 
 1 - ג ......................................... 1311ביולי  11לחוק החברות מיום  153הסדר לפי סעיף  1.3 
 3 - ג ......  G. Salomon Investment LTDכוונת החברה לבצע עסקה למיזוג פעילות עם חברת  1.5 
 3 - ג .....................................  לבטיטו ופורתמכירת מניות ממיינסטרים תשובה ובן דוד  1.6 
 3 - ג .......................................... 1311 ביוני 16מיום לחוק החברות  153הסדר לפי סעיף  1.1 
( בע"מ ובעלי 1336התקשרות החברה בעסקת הקצאה פרטית מהותית עם אופל בלאנס ) 1.3 

 5 - ג ........................................................................................................... מניותיה
 6 - ג ............................................... מסחר מניות החברה ברשימת השימור ועשיית שוק 1.9 
האופציות שהקצתה החברה, ואשר הינם בתוקף נכון למועד פרטים נוספים אודות כתבי  1.13 

 3 -ג  ..........................................................................................................  התשקיף
 3 -ג  ......................................................................... שערי הבורסה של מניות החברה 1.11 
  

 1 - ד ............................................................................ הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 
 

 1 - ד .................................................................................................. זכויות המניות 3.1 
 1 - ד ............................................................................. חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 3.1 
 1 - ד .................................................................................................. זכויות בפירוק 3.1 
 1 - ד ................................................................................. הניתנים לפדיוןניירות ערך  3.3 
 1 - ד ................................................................................... הזכות למינוי דירקטורים 3.5 
 1 - ד ................................................................................................. כלליותאסיפות  3.6 
 1 - ד ........................................................................................ העברת מניות החברה 3.1 
 3 - ד ............................................................................ שינוי זכויות של מניות החברה 3.3 
 13-ד ........................................................................................................ שינוי ההון 3.9 

 
 1 - ה ................................................................................................ תמורת ההצעה - 5פרק 

 
 1-ה .................................................................................................... ייעוד התמורה 5.1 
 1-ה .................................................................................................... סכום מינימלי 5.1 

 
 

 1-ו ............................................................................................ עסקי התאגיד תיאור - 6פרק 
 

  
 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -ראשון  חלק 
 1-ו ............................................................... פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1 
 13-ו .............................. ו בשנתיים האחרונותועסקאות במניותי תאגידההשקעות בהון  6.1 
 11-ו ............................................................................................. חלוקת דיבידנדים 6.1 

 
 אחר מידע - שני חלק 
 11 - ו.. ....................................................... החברהשל  פעילותתחום ה לגבי כספי מידע 6.3 
 11 - ו.......... ........................ חברהה פעילות על חיצוניים גורמים והשפעת כללית הביבס 6.5 



 ב
 

 המשך -תוכן העניינים 
 

 פעילות מיתחו לפי תאגידה עסקי תיאור - שלישי חלק 
 16-.....ו ......................................................................... מידע כללי על תחום הפעילות 6.6 
 13-ו ............................................................ מבנה  תחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.1 
 13-.......................................................ו . ..שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  6.3 
 13-......................ו. .......גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 6.9 
 19-ו ............ החלים בהםחסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים  6.13 
 13-ו  ............................................................................................. מוצרים ושירותים 6.11 

 11-ו  ........................................................................ פילוח הכנסות ורווחיות הפעילות 6.11
 11-ו  ...........................................................................................................  לקוחות  6.11
 11-ו  .................................................................................................... שיווק והפצה 6.13
 13-ו  ...........................................................................................................  תחרות 6.15
 13-ו  ...........................................................................................................  עונתיות 6.16
 13-ו  ....................................................................................................... צוריכושר י 6.11
 13-ו  ........................................................................................... נכסים לא מוחשיים 6.13
 19-ו  ......................................................................................................... הון אנושי 6.19
 11-ו  ...........................................................................................................  ספקים 6.13
 11-ו  ........................................................................................................... הון חוזר 6.11
 11-ו  ........................................................................................................... השקעות 6.11
 11-ו  .................................................................................................. מימון ואשראי 6.11
 31-ו  ...........................................................................................................  מיסוי 6.13
 31-ו  ...........................................................................................................  ביטוח 6.15
 31-ו  .................... מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.16
 36-ו  ............................................................................................. הסכמים מהותיים 6.11
 31-ו  ........................ מירסני בע"מ וחברת אינווסטנט בע"מחברת הסכמי שיתוף פעולה:  6.13
 39-ו  .............................................................................................. הליכים משפטיים 6.19
 53-ו  .................................................................................. יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.13
 53-ו  ............................................................................ צפי להתפתחות בשנה הקרובה 6.11
 53-ו  .............................................................................................. דיון בגורמי סיכון 6.11
 51-ו .......................................................................................... הסברי הדירקטוריון 6.11

  
 1 - ז .................................................................................................... ניהול החברה -7פרק 

 
 1 - ז ........................................................................................... דירקטוריון החברה 1.1 
 3 - ז ................................................................................ נושאי משרה בכירה בחברה 1.1 
 5 -ז  .............................................................. בעלי השליטה בחברה בתקופת התשקיף 1.1 
 1 - ז ....... הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים 1.3 
 11 - ז........... ..................................................................................... פרטים נוספים 1.5 

 
 

 1 -ח  ................................................................. בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה -8פרק 
 

 1 -ח  .......................................................... תגמולים לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה 3.1 
 6 -ח  .................................................................................. עסקאות עם בעלי שליטה 3.1 
 11-ח ..................... מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה  3.1 
 11-........ח ..................................................................................  החזקות בעלי עניין 3.3 
 13-........ח ...........................................................  יתרות חשבון של בעלי עניין בחברה 3.5 
  

 
 1 - ט ................................................................................................. דוחות כספיים -9פרק 

 



 ג
 

 המשך -תוכן העניינים 
 

 1 - י ............................................................................................... נוספיםפרטים  - 11פרק 
 

 1 - י ............................................................................................ חוות דעת עורך דין 13.1 
 1 - י ...................................................... ערך והנפקתםההוצאות בקשר להצעת ניירות  13.1 
 1 - י ................................................................דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 13.1 

 1 - י ............................ שלא בתמורה מלאה במזומניםשל החברה הקצאת ניירות הערך  13.3
 1 - י .................................................................................................. עיון במסמכים 13.5

 
 

           1 - יא ...................................................................................................... חתימות - 11פרק 



  1 -א 

  אופל בלאנס השקעות בע"מ

 )בתשקיף זה "החברה"(

 

 מבוא - 1פרק 
 

 כללי 1.1

 

בספטמבר  11"( הוקמה והתאגדה בישראל ביום החברהאופל בלאנס השקעות בע"מ )להלן: "

"(, תחת השם "מילומור סחר חוק החברות)להלן: " 1111-על פי חוק החברות, תשנ"ט 5002

פרסמה החברה תשקיף להנפקת ניירות ערך בבורסה  5002בנובמבר  51ותקשורת בע"מ". ביום 

ואילך, נסחרים ניירות  5002בדצמבר  11"(, והחל מיום הבורסהלניירות ערך בתל אביב )להלן: "

אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם  5002באוגוסט  11הערך של החברה בבורסה. ביום 

באוגוסט  12יד בע"מ". ביום טרי-"גלובליקום –החברה ממילומור סחר ותקשורת בע"מ לשם 

טרייד בע"מ לאופל בלאנס -אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם החברה מגלובליקום 5012

 השקעות בע"מ. 

, החברה 5011ביולי  11עד למועד אישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 

לחוק  220לפי סעיף  ממועד השלמת הסדר .היתה חברת החזקות וניהול בתחום התקשורת

כל פעילות, למעט ניהול  לא היתהלחברה  5012 ,ביוני 11 ועד ליום 5011החברות בחודש יולי 

 6, ראה פרק 5012ביוני  11. לפרטים נוספים בדבר פעילות החברה עובר ליום אדמיניסטרטיבי

 לתשקיף זה.

ד מניות חברת אופל הודיעה החברה על השלמת עסקת הקצאה פרטית כנג 5012ביוני  11ביום 

. החל מאותו מועד החברה פועלת זה לתשקיף 2 פרק( בע"מ. לפרטים נוספים ראה 5006בלאנס )

 בתחום ניכיון הממסרים הדחויים ומתן שירותי מטבע.

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

 להנפקתם ולפרסום התשקיף.הערך על פי תשקיף זה, 

* 
אין בהיתרה 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.

* 
, אגרות החובאגרות הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של המניות הרגילות, 

 "(. האישור העקרוני)להלן: " למניות וכתבי האופציה לאג"ח אופציההכתבי  החוב להמרה,

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

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

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

* 
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של 

למניות וכתבי האופציה  אופציההכתבי , אגרות החוב להמרה, אגרות החובהמניות הרגילות, 

למניות כתבי האופציה , אגרות החוב להמרה, אגרות החוב, ורישומם למסחר של המניות, לאג"ח

יהיה כפוף לקבלת אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי  דנןוכתבי האופציה לאג"ח 

ותקנות ניירות ערך )הצעת  1162-דו"ח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 "(. "ח הצעת מדףדו)להלן: " 5002-מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

* 
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי 

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

 הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי

 דו"ח הצעת המדף.

 

 הון המניות, קרנות ויתרת ההפסד 1.1

 הון המניות של החברה נכון למועד פרסום התשקיף 1.5.1

 

 ונפרע מונפק הון הון מונפק ונפרע הון רשום סוג המניה

 מלא בדילול

 ללאמניות רגילות 

)להלן: ערך נקוב 

 "(המניות"

10,000,000,000  

 מניות

  מניות 11,115,212  מניות 11,115,212

     

 

 

 )באלפי ש"ח( 5011 במרץ 21ההון העצמי של החברה נכון ליום  1.5.5

 

 -         הון המניות 

  10,015      על מניות פרמיה   

  5,226               שליטה בעלי עם עסקאותמ הון קרן 

              (5,511)                                           יתרת הפסד 

                                                                                   ______     
    10,651                                                                    סך ההון  
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 פרטי הצעת ניירות הערך . 2

 

מבנה וצורה(,  -)ג( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיףא52 בסעיף לאמור בהתאם

)ו( לחוק ניירות א52 בסעיף כאמור תעשה זה מדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת, 1191-תשכ"ט

  שבו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה. מדף הצעת דוח פי על תעשה, 1191 -"חהתשכערך 
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 הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 
 

 הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף 1.1

 בדילול ונפרע מונפק הון הון מונפק ונפרע הון רשום סוג המניה

 מלא

 ע.נ. ללאמניות רגילות 

 "(המניות)להלן: "

 מניות  110,110114  מניות 110,110114 מניות 11011101110111

 השנים האחרונות  בשלושהשינויים שחלו בהון החברה  1.1

 כולל בש"ח( .נ.השינויים שחלו בהון הרשום )ע 1.1.1

להלן0 הוחלט על שינוי  03.4 במסגרת הסדר שעברה החברה כמפורט בסעיף 1111 ביולי 11 ביום  

ש"ח  1.11מניות רגילות בנות  1101110111 -ל יםש"ח מחולק 1110111-הרשום של החברה מ נההו

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 11011101110111-ל 0ערך נקוב כל אחת

 כולל בש"ח( .והנפרע )ע.נהשינויים שחלו בהון המונפק  1.1.1

 0.0. רגילות מניות השינוי מהות תאריך
 0נ0עש"ח 

 שנתקבלה ברוטו תמורה
)באלפי  המניות בגין

 "ח(ש

 מונפק הון"כ סה
 "חבש ונפרע

 3.,5., --- ..53.,.5, 1.00 בינואר 0 ליום נכון יתרה

11.1.1111 – ,.1.1111 
 חוב אגרות המרת

 למניות'( א)סדרה 
 החברה

10112 11 510511 

1.5.1111 
 חוב אגרות המרת

 למניות'( א)סדרה 
 החברה

511 12 510511 

 החברה מניות של הנקוב ערכן וביטול החברה הון שינוי לאחר
ללא  רגילות מניות השינוי מהות תאריך

 03נ0ע
 שנתקבלה ברוטו תמורה
)באלפי  המניות בגין

 "ח(ש

 מונפק הון"כ סה
 "חבש ונפרע

14.1.1111 
מניות במסגרת  הקצאת
 151 סעיף לפיהסדר 

 החברות לחוק
15011,0111 10111 -- 

12.2.1111 -11.1.11114 
 אופציה כתבי מימוש

 -- 10111 15101110111 (11/11) רשומים לא

 -- -- 1:111 הון איחוד 12.2.1111

 -- 1101115-כ 1101110111 מניות הקצאת 11.2.1111

  16 111 מניות הקצאת 11.2.1111

 -- 101418-כ 1,021,0114 7למניות זכויות מימוש 1.1111.,1

 -- --- 115,015304 התשקיף לתאריך"כ סה

                                                           
 (.מניה לכל. נ.ע ח"ש 11 הינו ההמרה יחס) נ.ע ח"ש 410144 של כולל בסך חוב אגרות המרת כנגד הוקצו החברה מניות  1

 (.מניה לכל. נ.ע ח"ש 11 הינו ההמרה יחס. )נ.ע ח"ש 120511 של כולל בסך חוב אגרות המרת כנגד הוקצו החברה מניות  2

 .נ.ע ללא נןיה החברה מניות 1111 ביולי 11 מיום החל0 לעיל 3.2.1 בסעיף כאמור  3

 עבורם המימוש מחיר כאשר0 1111 וליי חודשמ החברות לחוק 151 סעיף לפי הסדר מסגרתב הוקצו האופציה כתבי  4
 .ההקצאה במועד מראש שולם

 .1111-11-121512: אסמכתא 1111 ביוני 11 מיום דיווח ראה לפרטים  5
 חובות הומרו במסגרתו 1111 יוני מחודש החברות לחוק 151 סעיף לפי הסדר במסגרת בוצעה החברה מניות הקצאת  6

 ומיינסטרים( מ"בע השקעות דויד בן ד.ל.א) דוד בן אבי0 תשובה ויקטור ה"ה0 מועד לאותו נכון העניין לבעלי החברה
 .לחברה ידם על הועמדו אשר להלוואות בקשר"(0 הקודמים העניין בעלי: "להלן) מ"בע החזקות

. להלן 3.8 בסעיף כהגדרתה0 אופל עסקת במסגרת 1111 ביוני 11 ביום הוקצו אשר למניות זכויות 1,021,0111 מימוש  7
0 מניות 1,021,0111-ל למימוש הניתנים0 התחייבות כתבי 1,021,0111 יוקצו כי נקבע אופל עסקת במסגרת כי0 יצויין
 כתבי ממימוש כתוצאה מניות 1,021,0114 בפועל הוקצו0 ההון איחוד במסגרת עיגול הפרשי לאור. הון איחוד לאחר

 .בחברה השליטה בעלי ידי על ההתחייבות

-1111-11: אסמכתא 1111 במרץ ,1 ומיום 1111-11-121512: אסמכתא 1111 ביוני 11 מיום דיווח ראה לפרטים  8
114124. 
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 החברה של הערך בניירות המחזיקים 1.1

ידיעת החברה והדירקטורים שלה0 החזקות בעלי העניין והציבור בניירות הערך של החברה נכון  למיטב

 : כדלקמן הינןלמועד התשקיף 

 

 מניות 9המחזיק שם
 החברה בהון שיעור

 ההצבעה ובזכויות

 החברה בהון שיעור
 ההצבעה ובזכויות

 (מלא)בדילול 
 12.15% 12.15% 101110211 10מזרחי דני

 12.15% 12.15% 101110211 11מזרחי יהושע

 12.15% 12.15% 101110211 12מזרחי שחר

 12.15% 12.15% 101110211 13איתן מיכאל

 12.15% 12.15% 101110211 14איתן עודד

 5.11% 5.11% 101110115 15יאיר בן אורן

 11.11% 11.11% 504210154 ציבור

 %..0 %..0 115,015304 "כ סה

 
 מיכאל0 מזרחי יהושע0 מזרחי שחר0 מזרחי דני"ה ה 0דלעיל המניות בעליהתקשרו  1111בינואר  11 ביום

 בעליבעלי מניות )להלן: "הסכם  בהסכם"( השליטה בעלי)להלן: " יאיר בן ואורן איתן עודד0 איתן

 בעלי לפיו0 1111-11-112114מס' אסמכתא:  1111במאי  ,1לדיווח החברה מיום  בהמשך"(0 וזאת מניות

כי בכוונתם להתקשר בהסכם הצבעה ביחס להחזקותיהם במניות החברה ולפיכך הם  הצהירוהשליטה 

 יחשבו כ"מחזיקים ביחד" במניות החברה0 לאור משמעות המונח "החזקה" בחוק ניירות ערך.

 יומה סדר על יעלו אשר הנושאים בכל יחד יצביעו כי0 לו הצדדים הסכימו0 המניות בעלי הסכם במסגרת

 זכות0 ראשון סירוב זכות של מנגנונים על הסכימו וכן0 החברה של המניות בעלי של הכללית האסיפה של

 .מניות בעלי בהסכמי כמקובל בזאת וכיוצא הצטרפות

כי0 הסכם בעלי המניות יפקע מאליו במועד בו החזקת הצדדים יחד במניות החברה תפחת משיעור  יצוין

מונפק והנפרע של החברה0 וכן יבוטל ביחס לצד לו0 מרגע שהחזקותיו של מהון המניות ה %,,.11של  

מהון המניות המונפק  5%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה או מ 1%-אותו הצד יפחתו מ

 והנפרע של החברה שיוחזק על ידי הצדדים להסכם בעלי המניות יחד. 

 

 1.00 ביולי 70 מיום החברות לחוק .,3 סעיף לפי הסדר 1.1

 ההסדר מתווה 1.1.1

 החברות לחוק 151 סעיף לפיהסדר  יפו-אביב בתל המחוזי המשפט ביתאישר  1111ביולי  11 ביום

0 אשר פורסם שלה הערך ניירות מחזיקילובין החברה לנושיה  "(1.000 הסדר" :)להלן ,,,1 -"טהתשנ

 המתווה)להלן: " 1111-11-11,115אסמכתא: 11110 ביולי 11 ביום החברה ידי עלמיידי  בדיווח

מליון ש"ח  1.1: )א( סך של ביחס למתווה המפורסם בכפוף לתיקונים ולהבהרות הבאים "(המפורסם

יישאר בנאמנות בידי בא כח הנאמן לטובת שלטונות המס עד בירור חבות המס לרשויות השונות. )ב( 

 1-ות החוב מתחת לרד סכום התשלום לנושי אגרילעיל י 'אהיה וכתוצאה מחבות המס כאמור בסעיף 

                                                           
 בעלי והינם0 החברה במניות ביחד מחזיקים יאיר בן ואורן איתן עודד0 איתן מיכאל0 מזרחי יהושע0 מזרחי שחר0 מזרחי דניאל  9

 .בה השליטה
 .לתשקיף 1 פרק ראה נוספים לפרטים. רוזנבוך ארז ד"עו ידי על בנאמנות  מוחזקות המניות0 כי יצוין

 .בה שליטה ובעל דירקטור0 החברה ל"מנכ בתפקיד מכהן מזרחי דני מר  10
 .בחברה שליטה ובעל דירקטור הינו מזרחי יהושע מר  11
 .בחברה שליטה ובעל דירקטור הינו מזרחי שחר מר  12
 .בחברה שליטה ובעל דירקטור הינו איתן מיכאל מר  13
 .בחברה שליטה ובעל דירקטור הינו איתן עודד מר  14
 .בה שליטה ובעל החברה דירקטוריון ר"יו הינו יאיר בן אורן מר  15
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 ספיר שי0 ישלים בעל השליטה כהגדרתו במתווה המפורסם0 (0"העדיפות סכום": להלןמיליון ש"ח )

אלפי ש"ח. )ג( כל התביעות0 לרבות  151-מיליון ש"ח אך לא יותר מ 1-את הסכום עד ל0 16"מבע השקעות

 מר0 הנאמן. בעל השליטה הקודםהתביעות של החברות הבנות כנגד מר ולדמן0 ינוהלו ויהיו באחריות 

יהיה רשאי לממן את אותן עלויות הכרוכות בניהול התביעות והתמורה בגינן0  מטעמו מי או סלע אמנון

 . 17המפורסם ככל שתהיה0 תחולק כפי שפורט במתווה

0 כאשר החברה ל החברה לקופת הנאמן להסדרהועברו כל הנכסים והחובות ש 1111הסדר  במסגרת

 נכסים והתחייבויות.  נותרה ללא כל

)להלן:  חברת שי ספיר השקעות בע"מ תמאהתקבלה הודעה כי  018החברה דיווחה מועד באותו0 כן כמו

0 כי המחתה את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה במסגרת הסדר הנושים לקבוצת "(המשקיעה"

 ידי על מועד באותו נשלטה אשרמשקיעים בראשות חברת מיינסטרים החזקות בע"מ )חברה ציבורית 

0 מר אבי בן דוד )באמצעות חברה "(מיינסטרים)להלן: " ה"ה אהרן כהן0 יונתן קי ומורן שטרנליב(

א יהיו בעלי ימכרו מניות למי של 0ו למשקיעיםקצמתוך המניות שיו וכי  0בשליטתו( וויקטור תשובה

 זאת במסגרת עמידת החברה בדרישות הבורסה להעברה לרשימה הראשית. עניין בחברה0

 

 1111 הסדר במסגרת ערך תניירו הקצאת 1.1.1

אשר ש"ח ע.נ.  1.11 בנותמניות  15011,0111 למשקיעה של האקצה האושר 1111 סדרה תנאי במסגרת

"( וכן החדשותהמניות חברה )להלן: "ה שלמהון המניות המונפק והנפרע  1%, תהוונה לאחר הקצאתן

כתבי של החברה )להלן: "ש"ח ע.נ.  1.11 בנותמניות  15101110111 -כתבי אופציה המירים ל 15101110111

מהונה  4%,-כ הקצאתם למועד נכון היוווקצו הוכתבי האופציה אשר  החדשות "(. המניותהאופציה

-( לחוק ניירות ערך0 תשכ"ח1א)א()15ה על פי הוראות סעיף תעשנהמונפק והנפרע של החברה. ההקצאה 

הוראות  חלוובכפוף לכך שעל המניות החדשות והמניות שנבעו ממימוש כתבי האופציה לא  1,24

בתמורה להקצאת ניירות הערך0 הועברה  .1,2419-ג לחוק ניירות ערך0 תשכ"ח15חסימה על פי סעיף 

ש"ח ואילו  ןמיליו 1ח )בגין המניות החדשות שולם סך של מיליון ש" 1תמורה לקופת הנאמן בסך של 

 מיליון 1 של סך שולם0 מראש שולמה אשר0 בגין כתבי האופציה ותוספת המימוש של כתבי האופציה

 20.("חש

 

 החברה של הרשום הונה הון פיצול 1.1.1

-לבאופן בו הוגדל הונה הרשום של החברה  החברה תקנון תיקון אושר 1111 הסדר במסגרת

 החברה מניות של הנקוב ערכן בוטל0 דנן התקנון תיקון במסגרתמניות רגילות. כמו כן0  11011101110111

  (. למניה ש"ח ערך נקוב 1.11)חלף 

 

                                                           
 השקעות ספיר שי חברת0 הנושים הסדר במסגרת המשקיעה מאת הודעה התקבלה כי החברה הודיעה 1111 ביולי 11 ביום  16

 משקיעים לקבוצת הנושים הסדר במסגרת והתחייבויותיה זכויותיה מלוא את המחתה מ"בע השקעות ספיר שי כי0 מ"בע
 דוד בן אבי מר(0 שטרנליב ומורן קי יונתן0 כהן אהרן ה"ה בשליטת ציבורית חברה) מ"בע החזקות מיינסטרים חברת בראשות

 דוד בן ה"וה למשקיעים שיונפקו המניות מסך  51% –ב תחזיק מיינסטרים. תשובה וויקטור( בשליטתו חברה באמצעות)
 שלא למי מניות ימכרו למשקיעים שיונפקו המניות מתוך. למשקיעים שיונפקו המניות מסך 51% –ב יחזיקו תשובה וויקטור

 .הראשית לרשימה להעברה הבורסה בדרישות החברה עמידת במסגרת זאת. בחברה עניין בעלי יהיו

0 םהסדרי של שונים מתווים מספר החברה בחנה 1111 שנת במהלך0 המשפט בית לאישור הנושים הסדר הבאת טרם0 כי יצוין  17
 ראה החברה נושי ידי על אושרו לא אשר םהסדרי מתווי אודות נוספים לפרטים. החברה נושי ידי על נדחו אלו מתווים אולם
 (1111-11-144411: אסמכתא' מס) 1111 במרץ 11 ביום פורסם אשר0 1111 לשנת התקופתי לדוח' א בפרק 1 סעיף

 ."(1111 לשנת התקופתי הדוח:"להלן)
 (.1111-11-1114,1: אסמכתא) 1111 ביולי 11 מיום החברה דיווח ראה  18

 מחזיקים ומספר תשובה ויקטור מר0 דוד בן אבי מר0 מיינסטרים לזכות נעשתה דנן הערך ניירות הקצאת0 בפועל0 כי יצוין  19
 .לעיל 3.4 סעיף ראה0 1111 הסדר במסגרת והתחייבויותיה זכויותיה את המשקיעה של המחאתה בדבר לפרטים .נוספים

 .1111 ביוני 12 ליום ועד 1111 ביולי 11 מיום החל מחזיקיהם ידי על מומשו דנן האופציה כתבי  20
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  G. Salomon Investment LTDהחברה לבצע עסקה למיזוג פעילות עם חברת  כוונת 1.5

סלומון בטיטו בחברת ג' סלומון נחתם מזכר הבנות להעברת מלוא החזקות מר  1111ביולי  11ביום  1.5.1

"( לחברה0 וזאת כנגד הקצאת מניות של החברה למר סלומון בטיטו. ג' סלומוןהשקעות בע"מ )להלן: "

קיקה  חברת מהון המניות המונפק והנפרע של 41.15% –ג' סלומון החזיקה בכ  0מועד לאותו נכון כאשר

 ("קיקה עסקת0 ""קיקה ישראלישראל בע"מ )להלן: "

קשיים בהשלמת העסקה בין החברה  בדבר 1111021שנת  במהלךבדיווחי החברה שפורסמו על ידה  כאמור 1.5.1

"עסקת קיקה" לא יצאה  0קיקה חברת של המסתמן הכלכלי מצבה בשלסלומון0  'לבין בעלי השליטה בג

 . פועלה לא

תיאור עסקי התאגיד בדוח  –בפרק א'  11האמור בסעיף  הלפרטים אודות עיקרי "עסקת קיקה"0 רא 1.5.1

 .ההפניה דרך על כאן המובא 1111 התקופתי השנתי של החברה לשנת 

 

 ופורת לבטיטו דוד ובן תשובה ממיינסטרים מניות מכירת  1.2

-ו תשובה ויקטור מר 0מיינסטרים בין"( ההסכם: "זה ק"בס להלן) הסכם נחתם 1111 בספטמבר 2 ביום

 לבין 0"(המוכרים: "זה ק"בס ביחד להלן) דוד בן אבי מר בשליטת חברה0 מ"בע השקעות דוד בן ד.ל.א

"( הרוכשים: "זה ק"בס ביחד להלן) סלומון' בג השליטה בעל0 פורת יהודה ומר בטיטו סלומון מר

 השנתי לדוח' א בפרק 11 סעיף ראה לו ותוספות ההסכם אודות פירוטל. החברה ערך ניירות של למכירה

 של התקופתי הדוח: "להלן( )1111-11-111144: אסמכתא) 1111 במרס 11 ביום פורסם אשר 1111 לשנת

 ."(1.01 לשנת החברה

הודיעה החברה כי נמסר לה על ידי עו"ד ויקטור תשובה0 כי  1111ביוני  ,1וביום  1111ביוני  11 ביום

 באותואשר הוחזקו בנאמנות על ידו עבור מר סלומון בטיטו0 הועברו  החברהמניות רגילות של  5110111

 החברהמניות רגילות של  ,0111011 וכי ויום לידי נאמנות של עורך דין אחר ואינן מוחזקות עוד על יד

אשר הוחזקו בנאמנות על ידו עבור מר יהודה פורת0 הועברו לידי נאמנות של עורך דין אחר ואינן 

 .דוימוחזקות עוד על 

הודיעה החברה כי יהודה פורת0 סלומון בטיטו0 חיים וייספיש0 אבי בן דוד ועו"ד  1111ביוני  ,1 ביום

אשר  0להלן כמפורט0 אופל עסקת במסגרת הקצאה בעקבות0 בה ענין בעלי להיות חדלוויקטור תשובה 

 .הביאה לדילול בהחזקותיהם

 

 1.03 ביוני 01 מיוםהחברות  לחוק .,3 סעיף לפי הסדר 1.1

 הופטרה במסגרתו אשר החברות לחוק 151 סעיף לפי הסדר המשפט בית אישר 1111 ביוני 12 ביום

 2.1.1סעיף  ראה 1111 הסדר אודות נוספים לפרטים"(0 1.03 הסדר: "להלן) חובותיה מכל החברה

 .לתשקיף

 1111 הסדר במסגרת מניות 111 הקצאת 1.1.1

 בן אבי0 תשובה ויקטור ה"ה0 מועד לאותו נכון העניין לבעלי החברה חובות הומרו 1111 הסדר במסגרת

 ידם על הועמדו אשר להלוואות בקשר0 מ"בע החזקות ומיינסטרים( מ"בע השקעות דויד בן ד.ל.א) דוד

 הועמדה אשר נוספת יתרה וכל ח"ש מליון 1.4 -בכ הסתכמו0 להסדר הבקשה למועד נכון ואשר0 לחברה

 .החברה מניות 111-ל0 אופל עסקת השלמת למועד עד לחברה ידם על

 1111 הסדר במסגרת אופציה כתבי פקיעת 1.1.1

 במסגרת אושרה מחיקתם אשר0 אופציה כתבי 10111 פקיעת על החברה הודיעה0 1111 ביוני ,1 ביום

                                                           
 11 ומיום( 1111-11-141141: אסמכתא) 1111 במרס 14 מיום(0 1111-11-15,111: אסמכתא) 1111 במרס 5 מיום דיווחים ראה  21

 (.1111-11-111111: אסמכתא) 1111 במאי
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 .1111 הסדר

 

 מניותיה ובעלי מ"בע( 1..1) בלאנס אופל עם מהותית פרטית הקצאה בעסקת החברה התקשרות 1.4

: להלן) פרטית להקצאה מותנה בהסכם ההתקשרות על 22החברה הודיעה0 1111 באפריל 15 ביום

: להלן) מניותיה בעלי"(0 1..1 אופל: "להלן) מ"בע( 1112) בלאנס אופל עם "(ההקצאה הסכם"

 פרק ראה אופל עסקת תנאי בדבר לפרטים "(.אופל עסקת: "להלן) העסקה מתווך עם וכן0 "(הניצעים"

 .לתשקיף 2

 :החברה בהון הבאים השינויים חלו אופל עסקת במסגרת

 אופל עסקת במסגרת ערך ניירות של ומחיקה הקצאה 1.4.1

 המונפק מהונה 111%ל בתמורה 0העסקה ולמתווך לניצעים החברה הקצתה אופל עסקת במסגרת

 ניירות 0אופל עסקת לתיווך ובתמורה 0 אשר הועברו בשתי פעימות כמפורט מטה0 1112 אופל של והנפרע

 :כדלקמן ערך

0 הקצאתן לאחר היוו אשר"(0 המוקצות המניות: "להלן) א"כ. נ.ע ללא רגילות מניות 1101110111 (1)

 הקיימות היו אשר האופציות כל מימוש ולאחר (0אופל מעסקת חלק היה אשר) הון איחוד ולאחר

 וקצוה מתוכן0 החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 041% אופל עסקת ערב החברה בהון

 המונפק המניות מהון 1%-כ היוו אשר החברה של רגילות מניות 4140111 העסקה למתווך

 החברה של רגילות מניות 1,01110111 הוקצו לניצעיםו0 (מלא בדילול 1.4%-כ) החברה של והנפרע

 .(מלא בדילול 11%-כ) החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 11%-כ היוו אשר

 א"כ. נ.ע ללא החברה של רגילות מניות 1,021,0111 להקצאת התחייבות כתבי 1,021,0111 (1)

 לניצעים נמסרו אשר"(0 ההתחייבות מכתבי שתנבענה המניות"-ו" התחייבות כתבי: "להלן)

 ההשלמה במועד החברה של והנפרע המונפק המניות מהון %11.1123 וויהו0 ביניהם בחלוקה

 44.15% -ב העסקה ומתווך הניצעים יחזיקו ההתחייבות כתבי מימוש שלאחר כך – מלא בדילול)

 ידי על אוטומטית ימומשו ההתחייבות כתבי כי נקבע(. החברה של והנפרע המונפק המניות מהון

 כספיים חותבדו( במאוחד) ח"ש 101110111 של0 מס לפני נקי רווח הצגת עם רק אך0 הניצעים

 ההקצאה בהסכם המפורטת ובתמורה0 החברה של המבקר ח"הרו ידי על סקורים או מבוקרים

0 1112ממניות אופל  11%עם מימוש כתבי ההתחייבות0 הועברו לחברה  "(.הדרך אבן: "להלן)

 במסגרת הפעימה השניה0 כמפורט מטה.

 אופל מניות הועברו0 לעיל המפורטים הערך ניירות הקצאת כנגד0 ההקצאה הסכם להוראות בהתאם

 מניות הועברו0 הראשונה בפעימה: דרך באבן החברה לעמידת בהתאם0 פעימות בשתי לחברה 1112

 המהוות 1112 אופל מניות יתרת. לחברה ישירות 1112 אופל של והנפרע המונפק מההון 1%, המהוות

 לאחר0 השניה בפעימה  24 .נאמן בידי הופקדו מלא בדילול 1112 אופל של והנפרע המונפק מהונה %11

 מהון 11% המהוות המועברות המניות יתרת0 ( לעיל1)בסעיף  מפורטכ הדרך באבן עמדה שהחברה

                                                           
 .1111-11-115211 – ו 01111-11-115111 ,1111-11-111,5: אסמכתאות 1111 באפריל 15 מיום החברה דיווחי ראה  22

 העסקה השלמת לאחר המניות במספר( 1,021,0111) ההתחייבות כתבי מספר של החלוקה כמנת חושב 11.1% השיעור  23
 .   ההון איחוד ולאחר מלא בדילול( 1501210141)

 הדוח: "להלן) נוסף מתוקן זימון דוח החברה פרסמה0 להבהרות ערך ניירות רשות של בקשה בעקבות0 1111 במאי ,1 ביום  24
 אשר מלא בדילול 1112 אופל של והנפרע המונפק מהונה 11% המהוות המועברות המניות יתרת לעניין0 לפיו"(0 הנוסף המתקן

 את להעביר או/ו מכוחן להצביע רשאי יהא לא הנאמן0 בנאמנות נמצאות אלה מניות עוד כל כי יובהר0 נאמן בידי תופקדנה
 ח"ש 101110111 של בסך הרווח0 כן כמו. לחברה תועבר אלה מניות תמורת פירוק של ובמקרה0 בגינן שישולם הדיבידנד

 לאחר) הממוזגת החברה של הרלוונטיים מהדוחות במצטבר יימנה( הדרך אבן) ההתחייבות כתבי למימוש תנאי המהווה
 כתבי של תוקפם שנים 1 בתוך הדרך באבן תעמוד לא והחברה היה. כולל 1111 יוני מדוחות כלומר( העסקה השלמת

 התיקונים אודות נוספים לפרטים. לחברה תמורה ללא יועברו( אופל ממניות 11% המהוות) המניות ויתרת0 יפקע ההתחייבות
 (.1111-11-112114: אסמכתא0 )1111 במאי ,1 מיום מתוקן אסיפה זימון ראה
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 על ההתחייבות כתבי למימוש ובתמורה בסמוך לחברה הועברו 1112 אופל של והנפרע המונפק המניות

 .הדרך באבן החברה עמידת עם אוטומטית נעשה אשר0 הניצעים ידי

 אופל עסקת במסגרת הערך ניירות לרישום הבורסה אישור 1.4.1

 השליטה לבעלי שתוקצינה מניות 1,01110111 לרישום הבורסה אישור התקבל 1111 ביוני ,1 ביום

 מזכות שתנבענה מניות 1,021,0111-ו0 העסקה למתווך שתוקצינה רגילות מניות 04140111 החדשים

 אישרה מועד באותו כן כמו. ההקצאה הסכם בעקבות0 החדשים השליטה לבעלי( רשומה לא) למניה

 החזקות ולמיינסטרים דוד בן לאבי0 תשובה לויקטור שתוקצינה מניות 111 של למסחר רישום הבורסה

 .לתשקיף 2.1.1בסעיף  כמפורט0 1111 מהסדר כחלק הוקצו אשר0 מ"בע

 החברה הון איחוד 1.4.1

 החברהאיחוד הון המניות המונפק והנפרע של  אופל0 בהתאם לתנאי עסקת אושר 1111במאי  11 ביום

תאוחדנה למניה  החברה( מניות רגילות ללא ערך נקוב של 0111 באופן שכל מאה )111 –ל  1ביחס של 

איחוד הון לכתבי האופציה בחברה ביחס  ביצוע אושרכן0  כמו .החברה( ללא ערך נקוב של 1רגילה אחת )

 12 ביום. החברה( כתבי אופציה יאוחדו לכתב אופציה אחד רגיל של 0111 באופן שכל מאה )111 –ל  1של 

-1111-11)אסמכתא:  זה מיום בדיווח כמפורט0 כאמור וןה איחוד בוצע כי החברה הודיעה 1111 ביוני

1212,1). 

 ההתחייבות כתבי מימוש מועד לקביעת הדרך אבן שינוי 1.4.1

בנובמבר  ,1לאחר שביום  אושר באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה0 1111בינואר  11 ביום

שינוי אבן  ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה0 בהתאמה0 ידי על ושרא 1111בנובמבר  11וביום  1111

מניות רגילות של  1,021,0111כתבי התחייבות להקצאת  1,021,0111הדרך לקביעת המועד להמרת 

 1קרי הצגת רווח נקי לפני מס0 של אשר הוענקו לבעלי השליטה בחברה )הניצעים(0  החברה ללא ע.נ. כ"א

באופן בו  ע"י הרו"ח המבקר של החברה בדוחות כספיים מבוקרים או סקורים (במאוחד) "חש מיליון

ננקט בעת שאלפי ש"ח0 אשר מקורן בטיפול החשבונאי  10121-כסך של ב יובהר כי הוצאות רישום למסחר

בלבד ואינן תזרימיות0 לא יילקחו בחשבון לעניין מדידת עמידת החברה  ביצוע העסקה והינן חשבונאיות

 באבן הדרך.

 הניצעים ידי על ההתחייבות כתבי מימוש 1.4.5

כאמור לעיל  תיקונה לאחר0 אבן הדרך0 כהגדרתה 1111בדצמבר  11לאור תוצאותיה של החברה ליום 

כתבי התחייבות אשר הוקצו  1,021,0111מומשו  1111במרס  ,1התקיימה0 ולפיכך0 ביום  3.8.4בסעיף 

. כמו כן0 25לבעלי השליטה בחברה )הניצעים(0 במסגרת עסקת אופל למניות רגילות ללא ע"נ של החברה

אשר הוחזקו עד לאותו מועד בנאמנות0   0(1112ממניות אופל ) 11%רו לאור התקיימות אבן הדרך הועב

 .(1112ממניות אופל ) 111%-לחברה0 ונכון למועד זה מחזיקה החברה ב

 

 שוק ועשיית השימור ברשימת החברה מניות מסחר ,.1

הודעה לפיה  "(0הבורסה"מ )להלן: "בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה פרסמה 1111למאי  1ביום  1.,.1

0 אך לא יכללו 1111ביוני  15ניירות ערך של החברה מועמדים להיסחר ברשימת דלי הסחירות החל מיום 

 בה בשל היותם ברשימת שימור.

הודיעה החברה כי התקשרה עם כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע"מ )להלן:  1111ביולי  ,1ביום  1.,.1

"הסכם עשיית סים כעושה שוק במניות החברה )להלן: ( בהסכם לפיו תשמש כלל פיננ"כלל פיננסים"

 (0 בהתאם להוראות הדין בכלל והוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לעניין עשיית שוק בפרט.שוק"

                                                           
 השליטה בעלי ידי על ההתחייבות כתבי ממימוש כתוצאה מניות 1,021,0114 בפועל הוקצו0 ההון איחוד במסגרת עיגול הפרשי לאור  25

 .בחברה
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הבורסה הודעה לפיה לאור עמידת החברה בתנאים לחידוש מסחר ברשימה פרסמה  1111ליולי  ,1ביום  1.,.1

 .1111ליולי  11ר לרשימה הראשית ביום הראשית0 יועברו מניות החברה מרשימת השימו

0 פרסמה הבורסה הודעה לפיה החברה הינה בין החברות אשר אינן עומדות בכללי 1111בינואר  15ביום  1.,.1

0 1111 ביוני 11חודשים עד ליום  2השימור של הבורסה0 וניתנת לכל החברות0 ולחברה ביניהן0 אורכה של 

 לשם עמידה בכללי הבורסה.

לחברה מחודש ינואר  ההודעת הבורסה0 לפיה בהמשך להודעת החברה אצל התקבלה 1111 ביולי 1 ביום 5.,.1

מבדיקת  עולה0 לעיל כמפורט0 בדבר אי עמידת החברה בכללי השימור הקבועים בתקנון הבורסה0 1111

0 כי החברה עדיין אינה עומדת בכללי השימור0 וכי שווי החזקות הציבור 1111ביוני  30נתונים ליום 

 כיו0 1%.,-ליוני ש"ח0 שיעור החזקות הציבור במניות החברה הינו כימ 1.2-ת החברה הינו כבמניו

לרשימת  החברה של הערך ניירות תידון בהעבר 1111 ביולי 11דירקטוריון הבורסה בישיבתו מיום 

  .ניירות ערך המיריםוהשימור של מניות 

0 1111 ביולי 11 מיום הבורסה דירקטוריון להחלטת בהתאם כי0 הבורסה הודיעה 1111 ביולי 12 ביום 2.,.1

 עילת)להלן: " במניות הציבור החזקות שווי עילת של קיומה לאור0 השימור בכללי עמידה אי עקב

 "(0 ניירות הערך של החברה יעברו להסחר ברשימת השימור החל מאותו מועד. שימור

 בדצמבר 11י נתוני הבורסה ליום התקבלה אצל החברה הודעת הבורסה0 לפיה על פ 1111בינואר  11 ביום 1.,.1

 החברהמליון ש"ח ולפיכך0  1-בארבעה הרבעונים האחרונים היה נמוך מ החברה0 ההון העצמי של 1111

לצורך חידוש המסחר ברשימה ו"(. לאור זאת0 עילה נוספתאינה עומדת גם בדרישה להון עצמי מזערי )"

 בינואר 11תקנון הבורסה0 והכל כמפורט בדיווח החברה מיום לעמוד בדרישות  החברההראשית תידרש 

 (.1111-11-11,121)אסמכתא:  1111

הודיעה הבורסה לחברה כי היות וניירות הערך של החברה נסחרים ברשימת השימור  1111במאי  5 ביום 4.,.1

 הם אינם צפויים להכלל ברשימת דלי הסחירות. 

לעיל0 פנתה  3.8 כמפורט בסעיף במסגרת עסקת אופל פרטית הקצאה השלמת לאחר0 1111 ביוני 15 ביום ,.,.1

במסגרת הרשימה  החברהלבורסה בבקשה לקבל את אישור הבורסה לחידוש המסחר במניות  החברה

 (.1111-11-111541)אסמכתא:  1111 ביוני 15 מיום החברה בדיווח כמפורט והכלהראשית0 

 ברשימה הראשית. להיסחר החברה של מניותיה החלו 1111 ביולי 1 ביום 11.,.1

הודיעה הבורסה על שינוי הסיווג הענפי של החברה מענף השקעה ואחזקות0 לתת ענף  1111ביוני  11 ביום 11.,.1

הודיעה  1111באוקטובר  11. ביום 1111ביוני  12שירותים פיננסיים0 וזאת החל מיום  -מסחר ושירותים

 החברהעל לחברות בורסאיות0 וסיווג -יחול שינוי בהגדרת ענפי 1111בנובמבר  1הבורסה כי החל מיום 

 על הפיננסי. -"שירותים פיננסים" שייכלל בענף-שירותים פיננסים" ל -"מסחר ושירותים-ישתנה מ

 החל ובמקומו0 החברה במניות שוק כעושה לפעול פיננסים כלל הבורסה חבר חדל 1111 בנובמבר 14 ביום 11.,.1

 .נשואה אקסלנס הבורסה חבר שוק כעושה לפעול

0 פרסמה הבורסה הודעה לפיה החברה הינה בין החברות אשר אינן עומדות בכללי 1111 ביולי 11ביום  11.,.1

בדצמבר  11חודשים עד ליום  2השימור של הבורסה0 וניתנת לכל החברות0 ולחברה ביניהן0 אורכה של 

לי השימור של הבורסה במועד העילה בגינה החברה לא עמדה בכל 0 לשם עמידה בכללי הבורסה.1111

 הבדיקה הינה שיעור החזקות ציבור.
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 למועד נכון בתוקף הינם ואשר5 החברה שהקצתה האופציות כתבינוספים אודות  פרטים להלן 1.11

 :התשקיף

 .בתוקף הינם אשר אופציה כתבי אין לחברה0 זה למועד נכון

 
 הבורסה של מניות החברה שערי 1.11

 01 הגבוהים והנמוכים )באגורות( של מניות החברה החל מיום הנעילהנתונים על שערי  להלן

 :26התשקיף פרסום מועד לפני סמוך ועד 1111בינואר 

 שנה
 נמוך שער גבוה שער

 התאריך השער התאריך השער

1111 41,27 11.1.1111 111 4.11.1111 

1111 11128 1.1.1111 11129 ,.4.1111 

1111 11130 11.5.1111 111.5 11.4.1111 

1111 111 11.5.1111 111.131 11.1.1111 

 

0 שהינו יום המסחר שקדם 1111 אוגוסטב 11-ה של המסחר יום בתום החברה מנית שער

     .אגורות 141למועד פרסום התשקיף0 היה 

                                                           
 .והטבות לדיבידנדים מתואמים הינם זו בטבלה המוצגים השערים  26

. 1111 שנת במהלך שונים מועדים במספר התקבל 1111 לשנת הגבוה הינו אשר0 זה ביום הנעילה שער  27
 .המקסימלית לרמתו הנעילה שער הגיע בהם המועדים מבין אקראית בצורה נבחר המצוין התאריך

. 1111 שנת במהלך שונים מועדים במספר התקבל 1111 לשנת הגבוה הינו אשר0 זה ביום הנעילה שער  28
 .המקסימלית לרמתו הנעילה שער הגיע בהם המועדים מבין אקראית בצורה נבחר המצוין התאריך

. 1111 שנת במהלך שונים מועדים במספר התקבל0 1111 לשנת הנמוך הינו אשר0 זה ביום הנעילה שער  29
 .המינימלית לרמתו הנעילה שער הגיע בהם המועדים מבין אקראית בצורה נבחר המצוין התאריך

. 1111 שנת במהלך שונים מועדים במספר התקבל 1111 לשנת הגבוה הינו אשר0 זה ביום הנעילה שער  30
 .המקסימלית לרמתו הנעילה שער הגיע בהם המועדים מבין אקראית בצורה נבחר המצוין התאריך

. 1111 שנת במהלך שונים מועדים במספר התקבל0 1111 לשנת הנמוך הינו אשר0 זה ביום הנעילה שער  31
 .המינימלית לרמתו הנעילה שער הגיע בהם המועדים מבין אקראית בצורה נבחר המצוין התאריך
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 הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 
  

 זכויות המניות .1.1

  מניות רגילות ללא ערך נקוב. 11011101110111הון המניות הרשום של החברה הוא  .1.1.1

 שכלכל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין0 וכל מניה רגילה0 

0 תקנה למחזיק בה זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל במלואן נפרעו בגינה התשלום דרישות

ל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל מניה רגילה שברשותו0 בכ

הצבעה0 בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף0 זכות לקבלת דיבידנדים0 אם וכאשר 

נכסי החברה  עודףיחולקו0 זכות לקבלת מניות הטבה0 אם יחולקו0 וזכות להשתתף בחלוקת 

 בעת פירוקה.

 

 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה .1.4

לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן0 דיבידנד או מניות הטבה  פוףכ .1.4.1

 להתחשביחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות0 וזאת מבלי 

 .המניות על ששולמה בפרמיה

 יהיה זה שמועד ובלבד0 דיבידנד לקבלת הזכות לצורך קובע מועד לקבוע רשאית החברה .1.4.4

 .הדיבידנד חלוקת על ההחלטה ממועד חרמאו

רשאי לעכב כל דיבידנד0 הטבה0 זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין  דירקטוריוןה .1.4.4

מניות שלגביהן יש לחברה עיכבון ו/או שיעבוד0 ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל 

הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות 

 האמורות בגינם יש לחברה עיכבון ו/או שיעבוד. 

 שהוכרז אחרת חלוקה לכל או לדיבידנד הזכות את ההעברה למקבל תקנה לא מניה עברתה .1.4.1

 שהעברת במקרה0 לעיל האמור אף על. ההעברה רישום ולפני ההעברה אותה לאחר עליהם

 .ההעברה רישום תאריך במקום האישור תאריך יבוא0 הדירקטוריון אישור טעונה המניות

 יראו0 חלוקתו על ההחלטה מיום שנים( 7) שבע של תקופה תוך נדרש לא שתשלומו יבידנדד .1.4.4

 .החברה לבעלות יחזור והוא0 עליו כמוותר לו הזכאי את

 פקודת או המחאה ידי על דיבידנד כל לשלם יהיה מותר0 אחרות הוראות נתנו לא אם .1.4.4

 בעלים של במקרה או0 לו הזכאי של הרשומה הכתובת לפי בדואר שישלחו תשלום

 לבעלות ביחס המניות בעלי במרשם ראשון רשום ששמו חבר לאותו0 רשומים משותפים

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

 .מניה לאותה בקשר שנעשו התשלומים לכל בנוגע

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות  .1.4.7

שברשותו של בעל מניות0 בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר0 כל 
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לבדו או בשותפות עם אחר0 על חשבון  לחברהסכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם 

 דרישות תשלום וכדומה.

 מרווחי שהוא סכום כל מיוחדות לקרנות להפריש דעתו שיקול פי על רשאי יוןהדירקטור .1.4.4

 אליה המסונפות החברות נכסי בשערוך היחסי חלקה או0 נכסיה משערוך או0 החברה

 .אלה קרנות של ייעודן ולקבוע

 

 זכויות בפירוק .1.4

אלא אם נקבע במפורש אחרת  -במקרה של פירוק החברה0 בין מרצון ובין באופן אחר0 אזי  .1.4.1

 תחולנה ההוראות הבאות: -או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  החברהבתקנון 

ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי  המפרק .1.4.1.1

 "(;העודפים הנכסיםהחברה לאחר תשלום חובותיה יקראו להלן: "

 הנכסים את המפרק יחלק0 למניות הצמודות מיוחדות לזכויות כפוף .1.4.1.4

 לערכן הנקוב של המניות; רטה-פרו יחסי באופן המניות בעלי בין העודפים

 בעלי קולות ברוב הכללית באסיפה שתתקבל בהחלטה החברה באישור .1.4.1.4

 חלק כל או החברה של העודפים הנכסים את לחלק המפרק רשאי0 המניות

 לידי העודפים מהנכסים נכס כל למסור וכן בעין המניות בעלי בין מהם

 .לנכון ימצא שהמפרק כפי המניות בעלי לזכות בפיקדון נאמן

 

 1ניירות ערך הניתנים לפדיון .1.1

 להוראות בכפוף0 לפדיון תניםהני ערך ניירות להקצות או להנפיק רשאית תהיה החברה .1.1.1

 בדבר הנפקת ניירות ערך.  נהתקנו

החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות  הנפיקה .1.1.4

 הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות. מכח

0 מניות של מתכונותיהן להם להצמיד היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה .1.1.4

 .ברווחים השתתפות וזכות הצבעה זכויות לרבות

 

 הזכות למינוי דירקטורים .1.4

 .לתשקיף 7 פרק ראה 

 

____________________________ 
"( תנאי לרישום מניות החברה חוק ניירות ערך)להלן: " 1644 -ב' לחוק ניירות ערך התשכ"ח14על פי סעיף   1

הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד0 המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין 
מניות בכורה0 ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק 

 ב זה בתוקף0 הקצאות הון החברה יהיו כפופות לאמור בו.14לראשונה למסחר. יובהר0 כי כל זמן שסעיף 
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 אסיפות כלליות .1.4

 לאחר חודשים( 14) עשר חמישה מתום יאוחר ולא שנה בכל שנתית אסיפה תקיים חברהה .1.4.1

 .מיוחדת אסיפה תהא שנתית אסיפה שאינה כללית אסיפה. האחרונה השנתית האסיפה

 :להלן  המנויים הנושאים את יכלול השנתית באסיפה היום דרס .1.4.4

 הכספיים חות"הדו את היתר בין הכולל0 החברה של התקופתי ח"בדו דיון .1.4.4.1

0 החברה ענייני מצב על הדירקטוריון ח"דו ואת החברה של המבוקרים

 ; הכללית לאסיפה המוגש

 ; דירקטורים מינוי .1.4.4.4

 ; החשבון רואה של שכרו בדבר דיווח וקבלת מבקר חשבון רואה מינוי .1.4.4.4

 .הכללית האסיפה להחלטת להביאם החליט שהדירקטוריון נושאים .1.4.4.1

החלטתו0 וכן  פי על מיוחדת אסיפה לכנס הוא רשאי0 לנכון הדירקטוריון שימצא אימת לכ .1.4.4

 מן רבע או דירקטורים שני של כאמור דרישה פימיוחדות על  אסיפותתכונסנה 

 לפחות שלו0 יותר או אחד0 מניה בעל של דרישה לפי או מועד באותו המכהנים הדירקטורים

 או בחברה ההצבעה מזכויות לפחות( 1%) אחד ואחוז המונפק מההון( 4%) אחוזים חמישה

 .בחברה ההצבעה מזכויות( %4) אחוזים חמישה לפחות שלו0 יותר או אחד0 מניה בעל

( ימים מיום 41הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת0 יזמנה בתוך עשרים ואחד ) נדרש .1.4.1

 0שהוגשה לו הדרישה כאמור0 למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת0 כאמור בסעיף 

( ימים ממועד פרסום 044 ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה )להלן

 ההודעה0 והכל בכפוף להוראות החוק. 

לעיל0 רשאי הדורש0 וכשמדובר  4.6.3זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת0 כאמור בסעיף  לא .1.4.4

גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם0 לכנס את  –בבעלי מניות 

האסיפה בעצמו0 ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה 

 בידי הדירקטוריון. אסיפות0 ככל האפשר0 באותו האופן שבו מכונסות כאמור0 והיא תכונס

היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם  סדר )א( .1.4.4

)ב(  קטן בסעיף כאמור נושא וכן לעיל 4.6.3נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 

 ;להלן

 באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות( 1%) אחד אחוז שלו0 יותר או אחד0 מניה בעל (ב)

 שתתכנס כללית אסיפה של היום בסדר נושא לכלול מהדירקטוריון לבקש רשאי0 הכללית

 ;החברות חוק להוראות בכפוף0 כללית באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד0 בעתיד

 מתן לפני ימים( 7) שבעה לפחות בכתב לחברה תוגש לעיל( ב) קטן בסעיף כאמור בקשה (ג)

 בעל ידי על המוצעת ההחלטה נוסח אליה ויצורף0 הכללית האסיפה כינוס על ההודעה

 .דין כל פי על אחרת נקבע אם אלא וזאת המניות

 תפוצה בעלי0 לפחות יומיים עיתונים בשני תפורסם כללית אסיפה כינוס על הודעה )א(  .1.4.7

 הודעה כל תמסור לא והחברה0 בחוק כקבוע במועד0 העברית בשפה לאור היוצאים0 רחבה

 פי על הדבר נדרש אם אלא0 החברה של המניות בעלי במרשם הרשומים מניות לבעלי נוספת

 ;דין
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0 ומועדה האסיפה כינוס מקום0 האסיפה סוג יצוינו הכללית האסיפה כינוס על בהודעה (ב)

 לקבלת הנדרש הרוב0 המוצעות ההחלטות תמצית0 היום סדר שעל הנושאים פירוט

 מועד נקבע. הכללית באסיפה להצביע המניות בעלי כל זכאות לקביעת המועד וכן ההחלטות

 אותו יצוין0 מקום ובאותו שעה באותה הבא בשבוע יום אותו שאינו למועד נדחית לאסיפה

 .בהודעה המועד

הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק זמן  אסיפהה .1.4.4

מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית סמכויות 

הנתונות לפי החוק לדירקטוריון0 יחולו על בעלי המניות הזכויות0 החובות והאחריות 

אותן סמכויות0 בשינויים המחויבים0 ובכלל זה יחולו החלות על דירקטורים לעניין הפעלת 

בחברה0 להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם0 הוראות  להחזקותיהםעליהם0 בשים לב 

 הפרקים השלישי0 הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה  .1.4.6

ינוס האסיפה הכללית או כאופן  ענייןל ת0 לרבוהחברהחוק או בתקנון באו תנאי שנקבעו 

ניהולה0 לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו 

 בה0 בכפוף להוראות כל דין.

 לע כנדרש0 במניה בעלותו את לחברה יוכיח0 הכללית באסיפה להצביע ןיהמעוני מניות בעל .1.4.11

 .דין פי

 באסיפה ולהצביע להשתתף הזכאות לצורך קובע מועד לקבוע רשאית החברה )א( .1.4.11

 האסיפה לקיום שנקבע המועד לפני ימים 41 על יעלה לא זה שמועד ובלבד0 הכללית

 ;הכינוס מועד לפני ימים 1-מ יפחת ולא הכללית

 בסעיף המנויים נושאים יומה סדר שעל כללית באסיפה0 לעיל( א) ק"בס האמור אף על )ב( .1.4.14

 פחות ולא ימים 11-מ יותר לא יחול אשר קובע מועד החברה תקבע0 החברות לחוק( א)47

 קובע מועד קביעת יאפשר הדין אם אלא0 הכללית האסיפה כינוס מועד לפני ימים 44-מ

 .יותר מוקדם במועד

 רק להצביע רשאים דין פסול הכריזו מוסמך משפט שבית מניות בעל וכן קטין מניות בעל .1.4.14

 .כוח בא באמצעות להצביע רשאי כאמור אפוטרופוס וכל0 סיהםואפוטרופ באמצעות

 להצביע מהם אחד כל רשאי0 למניה במשותף בעלים של במקרה0 דין כל להוראות בכפוף .1.4.11

. לה היחידי הזכאי הוא כאילו0 הזו למניה ביחס0 שלוח ידי על ובין בעצמו בין0 אסיפה בכל

0 שלוח ידי על או בעצמו בין0 במניה במשותף הבעלים מאחד יותר באסיפה והשתתפו היה

 באישור או0 למניה ביחס המניות בעלי במרשם ראשון מופיע שמו אשר מביניהם זה יצביע

. העניין לפי0 זה לעניין הדירקטוריון ידי על שייקבע אחר במסמך או במניה בעלותו בדבר

 לצרכי יחשבו0 שנפטר רשום מניות בעל של אחדים עזבון מנהלי או אחדים אפוטרופסים

 .אלו במניות במשותף כבעלים זה סעיף

 .להלן שיותנה כפי0 שלוח ידי על או אישי באופן להצביע יוכלו המניות בעלי .1.4.14

 אחר מנהל גוף או מנהליו החלטת פי על0 להסמיך רשאי בחברה מניות בעל שהוא תאגיד .1.4.14

 אדם. כללית אסיפה בכל נציגו להיות למתאים ימצא שהוא אדם אותו של כוחו את0 שלו
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 זכויות באותן מייצגו שהוא התאגיד מטעם להשתמש רשאי יהא0 לעיל כנזכר המוסמך

 ראש יושב. יחיד מניות בעל היה אילו בהן להשתמש יכול היה בעצמו שהתאגיד הצבעה

 של מוסמך נציג להיותו סבירה הוכחה כאמור מוסמך אדם מכל לדרוש רשאי האסיפה

 .באסיפה אדם אותו של להשתתפותו כתנאי0 התאגיד

 הנציג על יחול לא המינוי כתב לעניין להלן 4.6.22 עד 4.6.18 סעיפיםב האמור כי מובהר .1.4.17

 .התאגיד מטעם להצבעה שלוח על רק אלא התאגיד של המוסמך

 על או הממנה ידי על ויחתם בכתב יערך"( מינוי כתב)" להצבעה שלוח הממנה מסמך כל .1.4.14

 בכתב המינוי ייעשה תאגיד הוא הממנה ואם0 לכך בכתב סמכות להם שיש כוחו באי ידי

 כוחו בא בחתימת או התאגיד ובחותמת התאגיד של החתימה מורשי ידי על חתום

 .המוסמך

0 ידו על שהוסמך מי או החברה דירקטוריון דעת להנחת ממנו העתק או0 המינוי כתב .1.4.16

 המועד לפני שעות 14-מ פחות לא האסיפה לכינוס המיועד במקום או במשרד יופקד

 יושב רשאי0 אולם. המינוי בכתב הנקוב האדם להצביע עומד בה האסיפה לתחילת הקבוע

 את ולקבל0  כלשהי אסיפה לגבי המשתתפים כל לגבי זו דרישה על לוותר האסיפה ראש

 .האסיפה תחילת עם0 האסיפה ראש יושב דעת להנחת0 הימנו העתק או שלהם המינוי כתב

 כפוף0 אחד כוח מבא יותר למנות זכאי יהיה אחת ממניה יותר המחזיק מניות בעל .1.4.41

 :להלן להוראות

 במקרים0 וכן ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת סוג את יציין המינוי כתב .1.4.41.1

 המניות בעל של האישי עניינו לשאלת התייחסות0 דין פי על הנדרשים

 ;הכללית האסיפה של יומה סדר שעל בהתקשרות

 בעל ידי על שניתנו המינוי בכתבי הנקובות כלשהו מסוג המניות מספר עלה .1.4.41.4

 בטלים יהיו0 ידיו על המוחזקות סוג מאותו המניות מספר על אחד מניות

 מבלי0 העודפות המניות בגין מניות בעל אותו ידי על שניתנו המינוי כתבי כל

 ;ידיו על המוחזקות המניות בגין ההצבעה בתוקף לפגוע

 וסוג מספר את מציין אינו המינוי וכתב מניות בעל ידי על כוח בא רק מונה .1.4.41.4

 המניות כל בגין ניתן כאילו המינוי כתב את יראו0 ניתן הוא שבגינן המניות

 מסירתו ביום או החברה בידי המינוי כתב הפקדת ביום המניות בעל שבידי

 מספר בגין ניתן המינוי כתב אם. למקרה בהתאם0 האסיפה ראש ליושב

 המניות בעל את יראו0 המניות בעל שבידי המניות ממספר פחות מניות

 רק תקף יהיה המינוי וכתב0 שבידיו המניות יתרת בגין מהצבעה נמנע כאילו

 .בו הנקובות המניות מספר בגין

 דומה באופן או0 החברה בתקנון כקבועבצורה  וימולא יערך כללית לאסיפה המינוי כתב .1.4.41

 .הדירקטוריון ראש יושב ידי על שתאושר מקובלת או רגילה בצורה או האפשר ככל לה

 המינוי כתב ביטול או0 הממנה של מותו למרות תוקף לה יהיה מינוי לכתב בהתאם הצבעה .1.4.44

 או הביטול0 המוות על בכתב הודעה אם אלא0 כאמור הצביעו שבגינה המניה העברת או

 .ההצבעה לפני האסיפה ראש יושב ידי על או החברה במשרד נתקבלה0 ההעברה
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לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית  יןא .1.4.44

השעה מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או 

0 כוחם באי ידי על או בעצמם0 נוכחים שיהיו בשעה חוקי מניין יתהווה0 החברהבתקנון 

 .בחברה ההצבעה זכויות( מ1/1) רבע לפחות חדבי המחזיקים מניות בעלי( 4) שני לפחות

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי0 היא תידחה ה מחציתאם כעבור  .1.4.41

0 אם צוין בהודעה אחר מועד לכללאותו יום בשבוע הבא0 באותה שעה ובאותו מקום0 או 

על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם 

שעה מהמועד הקבוע לאסיפה0 כי ה מחציתבאסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור 

 בכל מספר משתתפים שהוא.  הנדחיתאז תתקיים האסיפה 

 אם רק הנדחית האסיפה תתקיים0 מניות בעלי דרישת פי על הכללית האסיפה כונסה אם .1.4.44

 המונפק מההון( 4%) אחוזים חמישה לפחות שלו0 יותר או אחד0 מניה בעל לפחות בה נכחו

 שלו0 יותר או אחד0 מניה בעל או0 בחברה ההצבעה מזכויות לפחות( 1%) אחד ואחוז

 . בחברה ההצבעה מזכויות( %4) אחוזים חמישה לפחות

 תעשה האסיפה ראש יושב בחירת. אסיפה לאותה ראש יושב ייבחר כללית אסיפה בכל .1.4.44

 ידי על או החברה מזכיר ידי על0 חוקי מנין לקיום בכפוף0 שתפתח0 באסיפה הדיון בתחילת

 .זה לעניין הסמיך החברה שמזכיר מניות בעל

של אסיפה כללית רשאי0 בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי0 לדחות את  ראש ושבי .1.4.47

האסיפה0 הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום0 מזמן לזמן וממקום 

למקום0 וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית 

ם לא נסתיים או לא התחיל אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בה

 באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 

 באופן0 קולות במניין  בהצבעה תתקבל הכללית באסיפה החלטה0 דין כל להוראות פוףכ .1.4.44

 ההחלטה את יראו שקולים הקולות היו. אחד קול תקנה0 הצבעה זכות המקנה0 מניה שכל

 .כנדחית

 או בחוק אחר רוב נקבע כן אם אלא0 רגיל ברוב יתקבלו הכללית האסיפה החלטות .1.4.46

 .בתקנון

על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית0 והמפורטות בתקנון  נוסף .1.4.41

ו/או בחוק החברות0 החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית  החברה

 ברוב רגיל:

 ;החברה של ההתאגדות תזכיר או החברה תקנון שינוי .1.4.41.1

 מן נבצר כי קבעה שהאסיפה במקרה הדירקטוריון סמכויות הפעלת .1.4.41.4

 מסמכויותיו סמכות הפעלת וכי0 סמכויותיו את להפעיל הדירקטוריון

 ;החברות לחוק( א)44 בסעיף כאמור החברה של התקין לניהולה חיונית

 ;העסקתו והפסקת0 החברה של המבקר החשבון רואה מינוי .1.4.41.4

 ;ופיטוריהם לחברה דירקטורים מינוי .1.4.41.1

 ;הכללית האסיפה אישור הטעונות ועסקאות פעולות אישור .1.4.41.4

 ;וביטולו הרשום המניות הון הגדלת .1.4.41.4
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 לחוק( א)474 סעיף לפי אישור הטעונה בעסקה מדובר אם אלא) מיזוג .1.4.41.7

 (.החברות

 ופרוטוקול שנדחתה או מסוים ברוב או אחד פה נתקבלה החלטה כי הראש יושב כרזתה .1.4.41

 .בפרוטוקול לאמור לכאורה ראיה ישמשו0 האסיפה ראש יושב בידי שנחתם האסיפה

 בדרך גם לקבלן שניתן הכללית האסיפה החלטות את לקבוע לעת מעת רשאי הדירקטוריון .1.4.44

להוראות חוק החברות  פוףכו הדירקטוריון ידי על אחרת נקבע לא עוד כל. הצבעה כתב של

ותקנותיו0 החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של 

 כתב הצבעה: 

 ;ופיטוריהם דירקטורים מינוי .1.4.44.1

 הוראות לפי הכללית האסיפה אישור הטעונות עסקאות או פעולות אישור .1.4.44.4

 ; החברות לחוק 474 עד 444-ו 444 סעיפים

 ;החברות לחוק 441 סעיף לפי מיזוג אישור .1.4.44.4

 הכללי המנהל תפקיד את למלא קרובו או הדירקטוריון ראש יושב הסמכת .1.4.44.1

 את למלא קרובו או הכללי המנהל והסמכת סמכויותיו את להפעיל או

( ג)141 סעיף לפי0 סמכויותיו את להפעיל או הדירקטוריון ראש יושב תפקיד

 ;החברות לחוק

 .החברות לחוק 46 סעיף מכוח שיותקנו או שהותקנו בתקנות השר שקבע נושאים .1.4.44

 

 העברת מניות החברה .1.7

רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני  חברהה .1.7.1

( יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות 41הדירקטוריון0 ובלבד שלא יעלה על שלושים )

לעניין מסירת הודעות לבעלי  החברהעל סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון 

 המניות. 

 המניות תעודת עם ביחד0 רישום לשם למשרד יימסר העברה כתב לכ .1.7.1.1

 שידרוש האחרות ההוכחות וכל0 כזו הוצאה אם0 להעבירן שעומדים

 כל אך0 החברה בידי יישארו0 שיירשמו העברה כתבי. החברה דירקטוריון

 למי0 דרישה לפי יוחזרו0 לרשמם יסרב הדירקטוריון אשר העברה כתבי

 לאשר הדירקטוריון סירב(. נמסרה)אם  המניה תעודת עם יחד0 שמסרם

 מתאריך ימים( 41) משלושים יאוחר לא למעביר כך על יודיע0 מניות העברת

 ;ההעברה כתב קבלת

 על יקבע אשר0 ההעברה רישום עבור אגרה תשלום לדרוש רשאית החברה .1.7.1.4

 .החברה דירקטוריון ידי

ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר0 או0 כשאין מנהלי עיזבון או  אפוטרופוסיםה .1.7.4

אפוטרופוסים0 בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר0 יהיו 

 היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.

 או בחיים הנותר בשותף רק החברה תכיר0 תריו או בעלים שני שם על מניה רשמהנ .1.7.4

 יהא לא אך0 בה הנאה טובת או במניה הזכות להם אשר כאנשים בחיים הנותרים בשותפים
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 הערך לנייר ביחס כלשהי מחובה הערך בנייר משותף בעל של עזבונו את לפטור כדי בכך

 כל זכאי יהיה כאמור במשותף בעלים מספר שם על מניה נרשמה. בשותפות בו שהחזיק

 .זכותו את להעביר מהם אחד

אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות0 יהיה זכאי0 בהראותו הוכחות  לכ .1.7.1

על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה0 המעידות כי לו הזכות למניות בעל 

הוראות תקנון המניות שנפטר0 להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו0 או יוכל0 כפוף ל

 .מניות אותן את להעביר0 החברה

 בחיסול הנמצא תאגיד שהוא מניות בעל של במפרק או נכסים בכונס להכיר תוכל חברהה .1.7.4

 זכות כבעלי רגל פושט מניות בעל של נכסים כונס בכל או רגל בפשיטת בנאמן או בפירוק או

 .כזה מניות בעל של שמו על הרשומות למניות

הנכסים או המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק0 או הנאמן  ונסכ .1.7.4

בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל0 יוכל0 לאחר שהמציא אותן 

הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון0 המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או 

טוריון )והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת בפירוק או בפשיטת רגל0 בהסכמת הדירק

הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו0 או יוכל0 כפוף 

 .מניות אותן להעביר0 החברהלהוראות תקנון 

0 החברה של אחרים ערך ניירות העברת על יחול מניות העברת בדבר לעיל האמור כל .1.7.7

 .המחייבים בשינויים

 

 2שינוי זכויות של מניות החברה .1.4

 יכולה0 החברה של קיימות מניות לבעלי לכן קודם שניתנו המיוחדות בזכויות לפגוע בלימ .1.4.1

 בזכויות או עדיפות בזכויות אחרים ערך וניירות מניות להקצות או להנפיק החברה

 בזכויות מניות להנפיק או פדיון בני ערך ניירות הונפק שטרם מההון להנפיק או מאוחרות

 או0 הצבעה זכויות0 דיבידנדים חלוקת עם בקשר בהגבלות או אחרות מיוחדות מוגבלות

 באסיפה שתתקבל בהחלטה פעם מדי החברה שתקבע כפי0 אחרים עניינים עם בקשר

 .המניות בעלי של ברוב הכללית

 בהחלטה0 החברה יכולה מניות של שונים לסוגים המניות הון יחולק שהיא עת בכל םא .1.4.4

 המניות סוג אותו של ההנפקה תנאי אם מלבד0 הכללית באסיפה רגיל ברוב שתתקבל

היתר0 -זכויות0 הזכויות את אחר באופן לשנות או להוסיף0 להרחיב0 להמיר0 אחרת מתנים

 או0 הסוגים באחד עת באותה קשורים שאינם או הקשורים וההוראות ההגבלות0 היתרונות

 .הזה הסוג מן המניות בעלי של רגיל ברוב כללית באסיפה שתתקבל בהחלטה שייקבע כפי

המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו0 לרבות מניות  זכויותה .1.4.4

בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות0 לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או 

 של ההקצאה בתנאי אחרת הותנה כן אם אלא0 עימןהנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה 

____________________________ 
"( תנאי לרישום מניות החברה חוק ניירות ערך)להלן: " 1644 -ב' לחוק ניירות ערך התשכ"ח14על פי סעיף   2

ה סוג מניות אחד בלבד0 המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין הוא שבהון החברה יהי
בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה0 ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו 

 ב זה בתוקף0 הקצאות הון החברה יהיו כפופות לאמור בו.14יובהר0 כי כל זמן שסעיף  לראשונה למסחר.
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כלליות תחולנה0 בשינויים המחויבים לפי  אסיפותאלה בדבר  סעיפים הוראות .מניות אותן

 העניין0 על כל אסיפת סוג כנ"ל.

 להקצותןהבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל  מניותה .1.4.1

תמורת מזומנים או בתמורה עד גבול הון המניות הרשום של החברה0 לאותם האנשים0 

אחרת שלא במזומנים0 באותם הסייגים והתנאים0 בין למעלה מערכן הנקוב0 בין בערכן 

 ובאותם0 הנקוב מערכן הנמוכה בתמורה( החברות חוק להוראות)בהתאם  ובין הנקוב

 לכל להגיש הסמכות לדירקטוריון ותהא0 למתאימים ימצא הדירקטוריון אשר מועדים

 או הנקוב מערכן למעלה או הנקוב בערכן0 שהן איזה"ל כנ מניות על תשלום דרישת אדם

 אשר והתנאים התמורה ובאותה הזמן אותו במשך0 הנקוב מערכן הנמוכה בתמורה

 .למתאים ימצא הדירקטוריון

הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי  םע .1.4.4

 .פרעונםדרישות התשלום ו/או זמני 

תנאי הקצאת מניה כלשהי0 יהא תשלום התמורה בגין המניה0 כולה או חלקה0  פי על םא .1.4.4

 הבעלים הוא אשר האדם ידיעל  פרעונובשיעורים0 אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן 

 . אפוטרופסיו ידי על או עת אותה המניות של הרשום

 לשמש הסכמתו או כחתם תפקידו עבור אדם לכל עמלה שהיא עת בכל לשלם תוכל חברהה .1.4.7

 או החברה של חוב איגרות סטוק לרבות0 ערך נייר כל על0 תנאי  על או תנאי ללא בין0 כחתם

 סטוק או חוב איגרת0 ערך נייר כל על0 תנאי על או תנאי ללא בין0 להחתים הסכמתו על

 או במזומנים לסלקה או העמלה את לשלם אפשר ומקרה מקרה בכל. החברה של איגרות

 .החברה של חוב איגרות בסטוק או חוב באיגרות או ערך בניירות
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 שינוי ההון .1.6

החלטה של האסיפה הכללית0 שתתקבל ברוב רגיל0  פי על0 לזמן מזמן רשאית חברהה .1.6.1

 להגדיל את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע. 

אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור0 תחולנה על  לאא .1.6.4

 . החברההמניות החדשות הוראות תקנון 

 החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל0 רשאית החברה:  פי לע .1.6.4

 יותר גדול נקוב ערך בנות למניות מניותיה הון את מחדש ולחלק לאחד .1.6.4.1

 להון - נקוב ערך ללא מניותיה היו ואם0 הקיימות המניות של הנקוב מהערך

 את לשנות כדי בכך יהא שלא ובלבד0 מניות של יותר קטן ממספר המורכב

  .המונפק בהון המניות בעלי של אחזקותיהם שיעורי

 כל עיניו ראות לפי ליישב הדירקטוריון רשאי כאמור החלטה כל ביצוע לשם .1.6.4.4

 על תעודות או מניות שברי של תעודות להוציא0 השאר ובין0 שיתעורר קושי

 .להם המגיעים המניות שברי את שתכלולנה מניות בעלי מספר של שמם

 שכתוצאה במקרה הרי0 כאמור הדירקטוריון מסמכות לגרוע מבלי .1.6.4.4

 יהיה0 שברים מותיר מניותיהם שאיחוד מניות בעלי יהיו מהאיחוד

 :רגיל ברוב שתתקבל הכללית האסיפה באישור0 רשאי הדירקטוריון

 תוצאנה שמו על נאמן למנות זו ולמטרה השברים כל סך את למכור  (1)

 שתתקבל והתמורה ימכרם אשר0 השברים את הכוללות המניות תעודות

 – או; לזכאים תחולק והוצאות עמלות בניכוי

 מסוג מניות0 שבר לגביו מותיר שהאיחוד מניות בעל לכל להקצות (4)

 עם איחודן אשר כזה במספר0 במלואן משולמות0 האיחוד שלפני המניות

 כבת תחשב כאמור והקצאה0 שלמה מאוחדת אחת למניה יספיק השבר

 – או; האיחוד לפני סמוך תוקף

 של שבר בגין מאוחדת מניה לקבל זכאים יהיו לא מניות בעלי כי לקבוע (4)

 המניות ממספר פחות או מחצית של מאיחודן הנובע0 מאוחדת מניה

 מאוחדת מניה לקבל זכאים ויהיו0 אחת מאוחדת מניה יוצר שאיחודן

 ממספר ממחצית יותר של מאיחודן הנובע מאוחדת מניה של שבר בגין

 ;אחת מאוחדת מניה יוצר שאיחודן המניות

 מניות הוצאת תחייב לעיל( 4) או( 4) פסקאות לפי שפעולה במקרה

 איחוד. הטבה מניות לפרוע ניתן שבה בדרך ייעשה פרעונן אזי נוספות

 האיחוד נשוא המניות זכויות כשינוי יחשבו לא כאמור וחלוקה

 ;והחלוקה

 את מקצתן או כולן0 הקיימות מניותיה של מחודשת חלוקה ידי על לחלק .1.6.4.1

 מהערך יותר קטן נקוב ערך בנות למניות0 מקצתו או כולו0 מניותיה הון

 מונפק להון - נקוב ערך ללא מניותיה היו ואם0 הקיימות המניות של הנקוב

 את לשנות כדי בכך יהא שלא ובלבד0 מניות של יותר גדול ממספר המורכב

 ;המונפק בהון המניות בעלי של החזקותיהם שיעורי
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 שאין ובלבד0 הוקצה טרם ההחלטה קבלת שביום רשום מניות הון לבטל .1.6.4.4

 ;המניות את להקצות0 מותנית התחייבות לרבות0 החברה של התחייבות

 וכל תבוטלנה אלו שמניות באופן החברה של המונפק בהון מניות להפחית .1.6.4.4

 שדינה הון כקרן החברה בספרי תרשם הנקוב ערכן בגין ששולמה התמורה

 בהון שיוותרו המניות על ששולמה פרמיה כדין0 ועניין דבר לכל0 יהיה

 ;החברה של המונפק

 זה ובכלל אחד מניות לסוג0 מקצתו או כולו0 שלה המניות הון את לאחד .1.6.4.7

0 מקצתם או כולם0 בחברה מניות בעלי פיצוי על להחליט החברה רשאית

 . מניות בעלי לאותם הטבה מניות הקצאת של בדרך0 ההון איחוד בגין

' ד ק"בס האמור זה ובמקרה החברה מניות של הנקוב ערכן את להפחית .1.6.4.4

 מניות של הנקוב ערכן להפחתת ביחס גם0 המחויבים בשינויים0 יחול לעיל

 . כאמור החברה

 

     



 1 - ה

 תמורת ההצעה  - 5 פרק

 

 ייעוד התמורה 1.1

 

דוח הצעת המדף החברה תציין את ייעוד תמורת  במועדנקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה.  לא 1.1.1

ההנפקה תשמש למימון פעילותה של החברה על  תמורתלאמור בדוח הצעת המדף,  בכפוףההנפקה. 

 פי החלטות הנהלת ו/או דירקטוריון החברה כפי שיהיו מעת לעת. 

 

עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון  1.1.2

י גבוה )לפחות פקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג אשרא

A-,)  וכפי שיפורט בדוח הצעת  י הנהלת החברה מעת לעתיד למק"מ וכד', כפי שיקבע ע ,קרן כספית

חשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה בנגזרים )מעוף ו/או י. לצורך האמור לעיל, לא תהמדף

מדדי מניות או מט"ח( ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או 

)למעט אם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכסי  אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים

  .החברה(

 

 לצורך ההנפקה תבתמור שימוש לעשות החברה בכוונת אין, התשקיף פרסום למועד נכון כי, יובהר 1.1.3

 .מטבע הגנות למטרות שלא מטבע בנגזרי השקעה

 

 פי על ערך ניירות של הצעות וכי פרסומו במועד מיידית הצעה כולל אינו המדף תשקיף כי, יובהר 1.1.5

 .מדף הצעת דוחות באמצעות( שתיעשנה וככל)אם  תיעשנה המדף תשקיף

 

 

 מינימלי סכום 1.2

 

 .להנפקה מינימלי סכום נקבע לא 
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 התאגיד עסקי תיאור  6

 התאגיד עסקי של הכללית ההתפתחות תיאור - ראשון חלק
 

 עסקיה התפתחות ותיאור החברה פעילות 1.1

 כללי 1.1.1

על פי חוק  2666בספטמבר  19התאגדה בישראל ביום "( הוקמה והחברהאופל בלאנס השקעות בע"מ )להלן: "

בנובמבר  29"(, תחת השם "מילומור סחר ותקשורת בע"מ". ביום חוק החברות)להלן: " 1999-החברות, תשנ"ט

"(, והחל הבורסהתשקיף להנפקת ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן: " החברהפרסמה  2666

אושרה על  2666באוגוסט  19בבורסה. ביום  החברהנסחרים ניירות הערך של  ואילך, 2666בדצמבר  11מיום 

טרייד בע"מ".  ביום -"גלובליקום –ממילומור סחר ותקשורת בע"מ לשם  החברהידי רשם החברות החלפת שם 

טרייד בע"מ לאופל בלאנס -מגלובליקום החברהאושרה על ידי רשם החברות החלפת שם  2616באוגוסט  16

 ע"מ. השקעות ב

 

, החברה היתה חברת 2611ביולי  16עד למועד אישור הסדר הנושים ע"י בית המשפט המחוזי בתל אביב ביום 

הפעילות )להלן: " החזקות וניהול בתחום התקשורת, אשר פעלה באמצעות חברות הבנות שלה ברומניה

של  הרבעונילדוח  1.6. לפרטים בדבר פעילות החברה בתחום התקשורת ברומניה, ראה סעיף "(הקודמת

המובא בזאת  2611-61-666611, אסמכתא: 2611בדצמבר  21אשר פורסם ביום , 2611לשנת  6החברה לרבעון 

 .על דרך ההפניה

 לא היתהלחברה  2616ביוני  19  ועד ליום 2611לחוק החברות בחודש יולי  666ממועד השלמת הסדר לפי סעיף 

החברה התקשרה במערכת הסכמים,  2611ברבעון השלישי של שנת . כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי

" או ג. סלומוןבמסגרתם התכוונה החברה להכניס את הפעילות של חברת ג. סלומון השקעות בע"מ )להלן: "

"G Salomon Investmentבין 2612, אך בהמשך לדיווחים שפורסמו על ידי החברה במהלך שנת "( לחברה ,

קיקה ישראל בע"מ, ומונו לה חברת ניתן צו הקפאת הליכים כנגד  2612במאי  16ביום היתר בדבר העובדה כי 

נאמנים לשם ניהול הסדר הנושים למכירתה, "עסקת קיקה" כפי שתוארה בדיווחי החברה ובדוח השנתי 

לא יצאה  (2612-61-666626אסמכתא:  ), 2612בדצמבר  61אשר פורסם ביום , 2611התקופתי של החברה לשנת 

   ל.פועל

 

רכישת כנגד של מניות וכתבי התחייבות עסקת הקצאה פרטית על השלמת  החברההודיעה  2616ביוני  19ביום 

החל ממועד זה, לחברה תחום  ., כמפורט להלן("עסקת אופל")להלן:  ( בע"מ2661מניות חברת אופל בלאנס )

 ים.שירותי ניכיון ממסרים דחויים ומתן שירותי מטבע נלוו -פעילות אחד

, במגוון שירותים פיננסיים כגון ניכיון 2661שנים, החל משנת  6עוסקת מזה  ( בע"מ2661אופל בלאנס )

, וכן בשירותי מט"ח )קנייה ומכירה(, העברת המפעילות 99%-"( המהווה כממ"דממסרים דחויים )להלן: "

מיזם משותף עם חברות כספים לחו"ל ליבואנים ולפרטיים, פתרונות פיננסיים לביצוע בהוראת הלקוח ו

ללקוחות ע"י טעינת כרטיסים נטענים, גם ללקוחות שאינם בעלי  אפשרויות תשלוםכרטיסי אשראי לגיוון 

 חשבון בנק או מוגבלים בחשבונם. 
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יצויין כי פרק זה מתיחס לתאור פעילות החברה כיום, ואינו מתיחס לפעילות הקודמת, כהגדרתה לעיל, היות 

 כשלוש שנים טרם מועד התשקיף.ופעילות זו הסתיימה 

 

 ( בע"מ6006בעסקת הקצאה פרטית מהותית עם אופל בלאנס )החברה התקשרות  1.1.2

)להלן:  בהסכם מותנה להקצאה פרטית ותההתקשרעל  1, הודיעה החברה2616באפריל  26ביום  (א)

)להלן:  בעלי מניותיה "(,6006אופל )להלן: " ( בע"מ2661עם אופל בלאנס ) "(הסכם ההקצאה"

עבירו הניצעים לחברה את כל הלפיו "(. עסקת אופל"(, וכן עם מתווך העסקה )להלן: "הניצעים"

 2661 ( ההון המונפק והנפרע של אופל166%, המהוות את מלוא )2661 אחזקותיהם במניות אופל

"(, ובתמורה לכך המניות המועברות לחברה)" , אשר הועברו בשתי פעימות, כמפורט מטהבדילול מלא

לניצעים ולמתווך  החברה הקצתהתקיימות התנאים המתלים הקבועים בהסכם ההקצאה, אור הלוכן 

 שהיוו"(, המניות המוקצותללא ע.נ. כ"א )להלן: " של החברה מניות רגילות 26,216,666 )א(העסקה 

מהון  66%, החברהלאחר הקצאתן, לאחר איחוד ההון ולאחר מימוש כל האופציות הקיימות בהון 

 החברהמניות רגילות של  666,622וקצו למתווך העסקה ה, מתוכן החברהונפק והנפרע של המניות המ

כתבי התחייבות להקצאת  19,169,166 )ב(-"(, ומתווך העסקהבתמורה לאיתור העסקה )להלן: "

המניות שתנבענה "-" וכתבי התחייבותללא ע.נ. כ"א )להלן: " החברהמניות רגילות של  19,169,166

מהון המניות המונפק  %66.662וו ימסרו לניצעים בחלוקה ביניהם, והנ"(, אשר יבותמכתבי ההתחי

כך שלאחר מימוש כתבי ההתחייבות יחזיקו  –במועד ההשלמה )בדילול מלא  החברהוהנפרע של 

(. כתבי ההתחייבות החברהמהון המניות המונפק והנפרע של  66.66% -הניצעים ומתווך העסקה ב

)במאוחד(  ש"ח 6,666,666ידי הניצעים, אך רק עם הצגת רווח נקי לפני מס, של ימומשו אוטומטית על 

,  ובתמורה המפורטת בהסכם החברהבדוחות כספיים מבוקרים או סקורים ע"י הרו"ח המבקר של 

 הועברובהתאם להוראות הסכם ההקצאה, המניות המועברות לחברה  "(.אבן הדרך)להלן: " ההקצאה

 %96מניות המהוות  הועברו, בפעימה הראשונהבאבן דרך:  החברהמידת עבהתאם לבשתי פעימות, 

ישירות לחברה, ויתרת המניות המועברות  הועברוואשר  2661מההון המונפק והנפרע של אופל 

, בפעימה השניהבידי נאמן.  הופקדובדילול מלא  2661מהונה המונפק והנפרע של אופל  %16המהוות 

מהון המניות  16%ך כאמור, יתרת המניות המועברות המהוות עמדה באבן הדר שהחברהובתנאי 

לחברה בסמוך ובתמורה למימוש כתבי ההתחייבות על ידי  הועברו 2661המונפק והנפרע של אופל 

עם מימוש כתבי  .באבן הדרך כאמור החברהעשה אוטומטית אך ורק עם עמידת נהניצעים, אשר 

 , כמפורט מטה.2661ממניות אופל  16%ההתחייבות, הועברו לחברה 

, כהגדרתו פרסמה תיקון לזימון האסיפה החברה 2616במאי  26בהתאם להוראות הבורסה, ביום  (ב)

 26לפרטים נוספים ראה זימון אסיפה מתוקן מיום  .כאמור לעיל 2616באפריל  26שפורסם ביום  לעיל,

 .2616-61-666666 :אסמכתא 2616במאי 

דוח זימון  החברהפת של רשות ניירות ערך להבהרות, פרסמה , בעקבות בקשה נוס2616במאי  29ביום  (ג)

 16%יתרת המניות המועברות המהוות  לעניין"(, לפיו, הדוח המתקן הנוסףמתוקן נוסף )להלן: "

                                                        
 2616-61-666161 –ו  2616-61-666261, 2616-61-666969אסמכתאות:  2616באפריל  26ראה דיווחי החברה מיום   1

 "(.זימון האסיפה)להלן: "
( במספר המניות לאחר השלמת העסקה 19,169,166חושב כמנת החלוקה של מספר כתבי ההתחייבות ) 66.6%השיעור   2

 לול מלא ולאחר איחוד ההון.   ( בדי26,216,166)
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תופקדנה בידי נאמן כאמור, יובהר כי כל עוד  אשרבדילול מלא  2661מהונה המונפק והנפרע של אופל 

ו/או להעביר את הדיבידנד  צביע מכוחןיהא רשאי להן לא הנאמ ,בנאמנותמניות אלה נמצאות 

 6,666,666שישולם בגינן, ובמקרה של פירוק תמורת מניות אלה תועבר לחברה. כמו כן, הרווח בסך של 

במצטבר מהדוחות הרלוונטיים של  המהווה תנאי למימוש כתבי ההתחייבות )אבן הדרך( יימנהש"ח 

לא תעמוד  החברההיה וכולל.  2616כלומר מדוחות יוני ( )לאחר השלמת העסקה הממוזגת החברה

ממניות  16%יפקע, ויתרת המניות )המהוות כתבי ההתחייבות תוקפם של שנים  6תוך בבאבן הדרך 

לפרטים נוספים אודות התיקונים ראה זימון אסיפה מתוקן . חברהללא תמורה ל וועברי (2661 אופל

 (.2616-61-661666אסמכתא: ), 2616במאי  29מיום 

אושרו הנושאים המפורטים להלן, אשר נכללו בהסכם ההקצאה, על ידי האסיפה   26163במאי  61ביום  (ד)

 הכללית:   

 2616ביוני  19. ביום קצאההוהניצעים בהסכם ה 2661 , אופלהחברההתקשרות  אושרה (1)

ואורן  יהושע מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ,דניאל מזרחי, שחר מזרחיכי  החברה  הודיעה

בעלי השליטה החלו להיות בעלי ענין בחברה עקב ביצוע ההקצאה )להלן: " בן יאיר

לרישומים, וזכות )לא  החברהמניות רגילות נרשמו על שם  26,216,666"(, וכי החדשים

מניות נרשמה ע"ש עו"ד ארז רוזנבוך בנאמנות עבור בעלי  19,169,166רשומה( לקבלת 

 השליטה החדשים.  

משרד רו"ח חשבון  – , נכון לאותו מועדהחברהכהונת רואה חשבון המבקר של  סיוםאושר  (2)

BDO ( 'זיו האפט, ומינוי משרד רואי החשבון שטיינמץ עמינח ושותUHY כרואה חשבון )

הודיעה  2616ביוני  19. ביום לקבוע את שכרו החברה, וכן הסמכת הנהלת החברהמבקר של 

זיו  BDOמשרד רו"ח חשבון מונה חלף  (UHY)שטיינמץ עמינח ושות' כי משרד  החברה

 .האפט

את החברה פרסמה  2616ביוני  19. ביום בנוסח תקנון חדש החברההחלפת תקנון אושרה  (6)

 (.2616-61-619669תקנונה החדש, כמפורט בדיווח מיום זה )אסמכתא: 

די לשם שיוצע על ידי הניצעים או לכל שם דומה אחר שיאושר על י החברהשינוי שם אושר  (6)

ל"אופל  החברהאישר רשם החברות את החלפת שם  2616באוגוסט  6. ביום רשם החברות

 בלאנס השקעות בע"מ".

בחברה )למעט הדירקטורים  אשר כיהנו באותה עתסיום כהונת הדירקטורים  אושר (6)

, אהרון )מנכ"ל ודירקטור( , מורן שטרנליב)יו"ר הדירקטוריון( החיצוניים(, קרי ה"ה דרור נגל

מינוי ה"ה מיכאל איתן, עודד אושר , ו"(הדירקטורים ערב העסקה)להלן: " גלעד שמחוניכהן ו

הדירקטורים מטעם )להלן: " איתן, יהושע מזרחי, דניאל מזרחי, שחר מזרחי ואורן בן יאיר

על סיום כהונתם של הדירקטורים ערב העסקה, החברה הודיעה  2616ביוני  19"(. ביום אופל

באותו מועד על מינוי  החברהירקטורים מטעם אופל. כמו כן הודיעה ותחילת כהונתם של הד

דאז . באותו מועד הסתיימה כהונתו של סמנכ"ל הכספים החברהמר דני מזרחי כמנכ"ל 

 שלומי כהן עבדו. 

, באופן שכל מאה 166 –ל  1ביחס של  החברהאיחוד הון המניות המונפק והנפרע של אושר  (1)

                                                        
 את עסקת אופל. החברהאישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  2616באפריל  26ביום   3
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( ללא ערך נקוב 1תאוחדנה למניה רגילה אחת ) החברהנקוב של ( מניות רגילות ללא ערך 166)

, 166 –ל  1איחוד הון לכתבי האופציה בחברה ביחס של  אושר ביצועכמו כן,  .החברהשל 

 11ביום  החברה.( כתבי אופציה יאוחדו לכתב אופציה אחד רגיל של 166באופן שכל מאה )

אסמכתא: )כי בוצע איחוד הון כאמור, כמפורט בדיווח מיום זה,  החברההודיעה  2616ביוני 

2616-61-616192) . 

. עתהענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לאושרה  (6)

אישרה האסיפה הכללית מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גלוקסמן, לגב'  2616במאי  61ביום 

ורד, למר דני מזרחי, למר שחר מזרחי, למר יהושע מזרחי, למר מיכאל איתן, למר -טל מיש

 ;עודד איתן ולמר אורן בן יאיר

י המשרה לדירקטורים ונושא Run-Offבפוליסת ביטוח מסוג  החברההתקשרות אושרה  (6)

ארה"ב.  26,666$שנים בעלות של עד  6אסיפה, לתקופה בת ההמכהנים בחברה ערב זימון 

בפוליסת ביטוח כאמור ואישור האסיפה הכללית להתקשרות  החברה)יובהר כי התקשרות 

 תנאי מתלה לעסקה(; לא היוותההעסקה 

 

י האסיפה הכללית ביום להלן תנאים נוספים אשר נכללו במסגרת הסכם ההקצאה, כפי שאושר על יד (ה)

 :, כהגדרתו לעיל, והכל כמפורט בדוח המתקן הנוסף2616במאי  61

 החברות לחוק 666 סעיף לפי הסדר בהסכם ההקצאה נקבע כי כתנאי לביצועו יבוצע (9)

בהתאם ) ההשלמה במועד כלשהן התחייבויות יהיו ולא אין לחברה כי יאושר שבמסגרתו

לחוק החברות ראה  666פירוט אודות הליך לפי סעיף . ל(להוראות הקבועות בהסכם ההקצאה

 להלן.  6.1.3סעיף 

אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב  בהסכם ההקצאה נקבע כי כתנאי לביצועו יתקבל (16)

 19. ביום לרישום למסחר של המניות המוקצות והמניות שתנבענה ממימוש כתבי ההתחייבות

בעלי השליטה ל שתוקצינה מניות 19,662,122רישום התקבל אישור הבורסה ל 2616ני ביו

מניות שתנבענה  19,169,166-מניות רגילות שתוקצינה למתווך העסקה, ו 666,622, החדשים

, בעקבות הסכם ההקצאה. כמו כן באותו השליטה החדשיםמזכות למניה )לא רשומה( לבעלי 

מניות שתוקצינה לויקטור תשובה, לאבי בן דוד  166חר של מועד אישרה הבורסה רישום למס

לחוק החברות,  666ולמיינסטרים החזקות בע"מ, אשר הוקצו כחלק מהסדר לפי סעיף 

 להלן.  6.1.3בסעיף כמפורט 

א אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לעסקאות מוש בהסכם ההקצאה נקבע כי יתקבל (11)

לא פנתה אל הממונה על  החברה. יצויין כי , ככל שנדרש כזה עפ"י דיןההקצאההסכם 

ההגבלים העסקיים לקבלת אישור כאמור, וכן לא קיבלה כל פנייה מאת הממונה על ההגבלים 

 העסקיים בנידון.

( מאת רשות המסים לאישור העסקה Pre-rulingהחלטת ) בהסכם ההקצאה נקבע כי תתקבל (12)

בקשה לרשות המסים בה פורטו השינויים  החברההגישה  2616בחודש מאי . הוהסכם ההקצא

כ' לפקודת מס הכנסה )נוסח 166. הבקשה נסמכה על הוראות סעיף עקב עסקת אופלהמבניים 

חדש(, בה נתבקש מס הכנסה לאשר, בין היתר, פטור מתשלום מס הכנסה ו/או רווח הון אשר 



 

 6-ו
 

, וזאת בכפוף לעמידה החברהבמניות  2661 ופלהיו אמורים לחול בגין החלפת מניות א

, זהבתנאים והמגבלות הקבועים במסגרת הוראות הסעיפים הרלוונטיים בפקודה. למועד 

 טרם נתקבל אישור מס הכנסה לבקשה.

, לפיה שוויה של 2661 הערכת שווי אופל בהסכם ההקצאה נקבע כי כתנאי לביצועו תתקבל (16)

 כאמור הערכת שווי. ש"חמיליון  66ה הינו לפחות נכון למועד השלמת העסק 2661אופל 

 .לאישור עסקת אופל כאמור בדבר זימון אסיפה כללית החברהלהודעת צורפה 

בדיקות נאותות הדדיות על ידי הצדדים  בהסכם ההקצאה נקבע כי כתנאי לביצועו תושלם (16)

לשלושה  אשר נקבע לפני מועד השלמת העסקה,. בדיקות הנאותות הושלמו ולשביעות רצונם

 "(.מועד ההשלמה)להלן: "ימים לאחר התקיימות התנאים המתלים להסכם ההקצאה 

קיומו של בעל  איאודות  החברהאישור בהסכם ההקצאה נקבע כי כתנאי לביצועו יתקבל  (16)

, במועד ההשלמה, בהנחה של ביצוע החברהבמניות  יוהחזקות מכח, בחברהנוכחי עניין 

כי יהודה פורת,  החברההודיעה  2616ביוני  19ביום  .הקצאת המניות המוקצות לניצעים

סלומון בטיטו, חיים וייספיש, מיינסטרים החזקות, אבי בן דוד ועו"ד ויקטור תשובה חדלו 

, וכי הסכם ההצבעה ביניהם בוטל, "(בעלי הענין הקודמיםלהיות בעלי ענין בה )להלן: "

נמסר לה על ידי עו"ד כי  החברה . באותו מועד הודיעהלפיכך הם אינם עוד מחזיקים ביחד

אשר הוחזקו בנאמנות על ידו עבור מר  החברהמניות רגילות של  661,169ויקטור תשובה, כי 

 616,666כי ו ויהודה פורת, הועברו לידי נאמנות של עורך דין אחר ואינן מוחזקות עוד על ידי

ון בטיטו, הועברו אשר הוחזקו בנאמנות על ידו עבור מר סלומ החברהמניות רגילות של 

לפרטים בדבר בעלי  .ולידי נאמנות של עורך דין אחר ואינן מוחזקות עוד על ידיבאותו יום 

ליהודה לתשקיף. לפרטים בדבר הקצאת מניות  6.6.2סעיף השליטה הקודמים בחברה, ראה 

 לתשקיף. 6.6סעיף פורת וסלומון בטיטו, ראה 

סקת אופל לבקשת הבורסה, בקשר עם השווי הכלכלי הבהרות לע החברהפרסמה  2616ביוני  16ביום  (ו)

והכל כמפורט בדיווח  T+1לרישומים, והתאמה למעבר לסליקה ביום  החברהלמניה, הקצאה על שם 

 (. 2616-61-616661אסמכתא: ) 2616ביוני  16מיום 

-העל התקיימות כל התנאים המתלים לעסקה, למעט קבלת פר החברההודיעה  2616ביוני  19עד ליום  (ז)

 רולינג מרשות המיסים. 

 ,אישרו ועדת הביקורת 2616בינואר  12וביום  2616בנובמבר  26ביום  2616בנובמבר  19ביום  (ח)

באופן בו  כהגדרתה לעיל , בהתאמה, את שינוי נוסח אבן הדרךוהאסיפה הכלליתדירקטוריון החברה 

בטיפול החשבונאי הננקט אלפי ש"ח, אשר מקורן  6,112-יובהר כי הוצאות רישום למסחר בסך של כ

בעת ביצוע העסקה והינן חשבונאיות בלבד ואינן תזרימיות, לא יילקחו בחשבון לעניין מדידת עמידת 

לפרטים בדבר הטיפול החשבונאי אשר ננקט בעסקת אופל ראה הסברי  החברה באבן הדרך.

 זה בתשקיף. 1, המצורפים לפרק 2616בדצמבר  61הדירקטוריון ליום 

 2616במרץ  19ביום , אבן הדרך התקיימה, ו2616בדצמבר  61אותיה של החברה ליום בהתאם לתוצ (ט)

לאחר מימוש כתבי כן לאחר הקצאת המניות המוקצות והומרו כתבי ההתחייבות למניות החברה, 

 מהון המניות המונפק והנפרע 61.96%-ב הניצעים שהינם בעלי השליטה בחברה החזיקוההתחייבות, 

 לתשקיף. 6בדבר החזקות בעלי עניין בחברה ראה פרק לפרטים  החברה.של 
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 050הסדר בהתאם לסעיף  1.1.6

 666-661הגישה לבית המשפט המחוזי בקשה להסדר עפ"י הוראות סעיפים החברה , 2616במאי  12ביום 

כי בית המשפט יאשר זימון  החברה"(, במסגרתה ביקשה הבקשה להסדרלחוק החברות )" 62וסעיף 

ת תוך קיצור המועדים הקבועים בחוק, וזאת עקב כללי השימור של הבורסה אסיפה כללית מיוחד

לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ויורה על כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות שעל סדר יומן יעמדו הנושאים 

 הבאים:

 מכל חוב ו/או עילת תביעה; החברההפטרת אישור  (א)

)א.ל.ד בן ה"ה ויקטור תשובה, אבי בן דוד , נכון לאותו מועדלבעלי העניין  החברההמרת חובות  (ב)

"(, בקשר הקודמים בעלי הענייןומיינסטרים החזקות בע"מ )להלן: "דויד השקעות בע"מ( 

הגשת ואשר נכון למועד לתשקיף,  6.2.1בסעיף כמפורט להלוואות אשר הועמדו על ידם לחברה, 

ידם לחברה עד למועד  וכל יתרה נוספת אשר תועמד עלמליון ש"ח  1.6-בכ הסתכמו, הבקשה

)לפני  החברהמניות של  16,666-ל "(חוב הלוואות בעלי העניין)להלן: "השלמת עסקת אופל לעיל 

אותן אישרה הבורסה לרשום למסחר  החברהמניות  166איחוד הון שבוצע בחברה, אשר הינן 

 החברהכויות , ובנוסף, כנגד סילוק ההלוואה יומחו ז(לעיל 16כמפורט בסעיף  לאחר איחוד ההון

כלפי סלומון בטיטו ו/או ג' סלומון השקעות בע"מ ו/או כלפי כל צד שלישי שהוא צד קשור 

לשם רכישת השליטה בג' סלומון  2611לבצע בשלהי שנת  החברהבעסקת המיזוג אשר התכוונה 

השקעות בע"מ )לרבות חברות מקבוצת אשטרום נכסים בע"מ(, הידועה בדוחותיה התקופתיים 

לביצוע "עסקת  החברהכ"עסקת קיקה" )לפרטים נוספים בדבר כוונת  החברהיים של והרבעונ

לשנת  החברהפועל, ראה האמור בפרק א' לדוח התקופתי של ה לאקיקה", אשר לא יצאה לבסוף 

, כך שלאחר המחאת הזכויות 2612-61-666626 :אסמכתא 2612במרץ  61פורסם ביום אשר  2611

)אפס(, ובכפוף להשלמת עסקת ההקצאה עם  6יהא  החברהצמי של והמרת החוב כאמור, ההון הע

(, ובכפוף 2616במרץ  61 –לאחר ה  בחברה)לרבות פעולות הוניות שבוצעו ויבוצעו  2661אופל 

, ההון בחברההפעולות ההוניות אשר בוצעו כי לאחר  החברהלהמצאת אישור רואה החשבון של 

ות כאשר גם הפעולות נשוא -ש"ח מליון 6יהא עסקת אופל וההסדר דנן העצמי לאחר השלמת 

, לרבות ההון העצמי שיהא בחברה כתוצאה מהפעולות ההוניות שיבוצעו על ידי בעלי עסקת אופל

 לאחר השלמת העסקה יאושרו במסגרת הבקשה להסדר ויהיו חלק מהסדר; החברההמניות של 

האסיפות, ליתן צו ר כינוס לאש החברהבמסגרת הבקשה להסדר, בית המשפט התבקש ע"י  (ג)

לחוק החברות, במסגרתו נתבקש בית המשפט הנכבד  661-ו 666ההסדר בהתאם לסעיפים לאישור 

ספציפיים, ככל שיידרשו, לצורך השלמתו של ההסדר ובכלל זה ביצוע כל הפעולות  ליתן צווים

 2661 ו/או העסקאות הנכללות בבקשה להסדר לרבות העסקה להקצאה פרטית עם אופל

 ר לעיל(.)כמתוא
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 עם השלמת ביצועו של ההסדר:
, בקשר להלוואות )דהיינו חוב הלוואות בעלי העניין( בה הקודמים לבעלי העניין החברהחובות  (ד)

וכל מליון ש"ח  1.6 -בכ הסתכמו, להסדר הבקשהאשר הועמדו על ידם לחברה, ואשר נכון למועד 

 16,666-להומרו סקת אופל, יתרה נוספת אשר הועמדה על ידם לחברה עד למועד השלמת ע

לאחר איחוד ההון  החברהמניות  166)לפני איחוד הון שבוצע בחברה(, המהוות  החברהמניות של 

כלפי סלומון בטיטו ו/או ג'  החברהכויות שבוצע בחברה ובנוסף, כנגד סילוק ההלוואה יומחו ז

זוג אשר התכוונה סלומון השקעות בע"מ ו/או כלפי כל צד שלישי שהוא צד קשור בעסקת המי

לשם רכישת השליטה בג' סלומון השקעות בע"מ )לרבות חברות  2611לבצע בשלהי שנת  החברה

כ"עסקת  החברהמקבוצת אשטרום נכסים בע"מ(, הידועה בדוחותיה התקופתיים והרבעוניים של 

ולאחר השלמת  6יהא  החברהכך שלאחר המרת החוב והמחאת הזכויות ההון העצמי של , קיקה"

קת ההקצאה הפרטית ובכפוף למתן אישור רו"ח בדבר הפעולות ההוניות אשר בוצעו/ יבוצעו עס

 )ארבעה מליון ש"ח(.ש"ח מליון  6יהא  החברהההון העצמי של  ,באופל

( לחוק ניירות 6א)א()16תבוצע בהתאם להוראות סעיף  אופלהקצאת המניות במסגרת עסקת  (ה)

 .1916 –ערך, תשכ"ח 

בדין  שיםן שהוא, לרבות נוי, מכל סוג ו/או מהחברהנושי  פי כלכל במכל חוהופטרה  החברה (ו)

ו/או כל נושה מכל סוג ו/או מן שהוא, , יותנושים מובטחים, נושים רגילים, בעלי מנ, קדימה

ביום  החברהלרבות נושים כלפיהם קיים חוב או חבות, קיים או עתידי, ודאי או מותנה, החל על 

 שעילתה נוצרה או נולדה עוברעליה בעתיד עקב התחייבות להסדר או שיחול  הבקשההגשת 

 למועד השלמת ההסדר )ואף כתוצאה מההסדר(.

כל השלכות המיסוי הנובעות מביצוע הליך זה יסולקו ומרשויות המס השונות )מס הכנסה, מע"מ  (ז)

ו/או ביטוח לאומי( לא יוכלו לבוא לחברה ו/או לבעלי מניותיה בדרישה כלשהי בקשר עם הליך 

 הסדר וביצועו. ה

אסמכתא: ) 2616במאי  12מיום  החברהלפרטים נוספים אודות הבקשה להסדר ראה דיווח 

2616-61-616696). 

, נתן בית המשפט החלטתו לפיה מתבקשת עמדת הרשות לבקשה לכינוס 2616במאי  12ביום  (ח)

 אסיפות לכינוס החברה לבקשת נעתר המשפט בית 2616 במאי 26 ביום יום. 16אסיפות בתוך 

לפרסם הודעה בדבר כינוס  החברהורה על הנושים ו/או בעלי מניות כאמור בבקשה להסדר, ו

 בעלי מניות, נושיםכינוס אסיפות  בדברהודעה  4פרסמה החברההנ"ל. באותו היום,  האסיפות

 -( 66 גלובלקם 1696661רשומים למסחר )מס' נייר  לא)לרבות מחזיקי כתבי אופציה  רגילים

(, נושים גם מחיקת כתבי האופציה מסדרה זו כללבבקשה להסדר טר המוצע כאשר ההפ

. הנושא 2616במאי  61מובטחים ונושים בדין קדימה. כל האסיפות הנ"ל התקיימו ביום שישי 

לפרטים בדבר  הבקשה להסדר כמפורט לעיל. והינדנן אשר עמד על סדר יומן של האסיפות 

 לתשקיף זה. 6.6.2 סעיף, ראה 66כתבי אופציה גלובלקם  פקיעת

לביהמ"ש  החברהפנתה  2616ביוני  2במאי אישרו אסיפות הנושים את ההסדר, ביום  61ביום  (ט)

 11, וביום 2616-61-662161אסמכתא: מיום זה,  החברהבבקשה לאישור ההסדר כמפורט בדיווח 

                                                        
 .2616-61-666266 –ו  2616-61-666696אסמכתאות:  2616במאי  26מיום  החברהנוספים ראה דיווחי  לפרטים  4
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-2616-61אסמכתא: אישר בית המשפט את ההסדר. )לפרטים ראה דיווח מיום זה,  2616ביוני 

616666.) 

 החברהחזקות של התרשים מבנה  1.1.6

 

 

 

 בשנתיים האחרונות  השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 1.2

 6.6סעיף , ראה 2611לחוק החברות אשר הושלם בחודש יולי,  666לפרטים בדבר הסדר בהתאם לסעיף  1.2.1

 לתשקיף זה. 

 לתשקיף זה.  6.9סעיף ועשיית שוק ראה  לפרטים בדבר מסחר במניות החברה 1.2.2

לפרטים בדבר מימוש כתבי אופציה על ידי בעלי עניין קודמים, ולפרטים בדבר פקיעת כתבי אופציה אשר  1.2.6

 .לתשקיף זה 6.6.2סעיף , כהגדרתו לעיל, ראה 2616נמחקו במסגרת הסדר 

סעיף גדרתה לעיל, ראה במסגרת עסקת אופל כההתחייבות לפרטים בדבר הקצאת מניות רגילות וכתבי  1.2.6

 לתשקיף זה. 6.6

 עסקאות בעלי עניין במניות החברה בשנתיים האחרונות: 1.2.6

 להלן פירוט למיטב ידיעת החברה אודות עסקאות בעלי ענין במניות החברה בשנתיים האחרונות:

קניה )מכירה( )מספר מניות  תאריך שם בעל העניין

 ללא ע.נ.(

 שער באגורות

 116 (266,666) 22/12/2013 ברק קפיטל

 116 1,161,666 19/12/2013 ברק קפיטל

 12.66 (616,662) 16/11/2612 5ויקטור תשובה

 12.66 616,662 16/11/2612 אבי בן דוד

                                                        
מספר  6.6.2611ביום החברה חברה וכפי שדווח ע"י בהמשך להתחשבנות בין בעלי העניין ב -מכירה מחוץ לבורסה   5

 .2612-61-269691מספר אסמכתא  16/11/2612מיום החברה לפרטים נוספים ראה דיווח  2611-61-26666אסמכתא: 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( בע"מ2661אופל בלאנס )

 ווילוק בע"מ

 
 
 

ממניות  %000מחזיקה  החברה
 ( בע"מ. 2661אופל בלאנס )

 
 
 
 
 

בע"מ ( 2661אופל בלאנס )
מניות חברת מ %06ה מחזיק

ווילוק בע"מ. לפרטים ראה 
 . להלן 6.22סעיף 
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חל גידול בכמות המניות המוחזקת על ידי מר חיים וויספיש, וזאת עקב שחרור  2612בדצמבר  11ביום  1.2.1

י עוה"ד לוונטהל ופריי בנאמנות עבור הגב' הילה פאר כנהנה מניות רגילות שהוחזקו ע" 16,166,2616

מניות רגילות שהוחזקו ע"י עוה"ד לוונטהל ופריי בנאמנות עבור מר  6,666,9617עיקרי, וכן עקב שחרור 

 .8שלמה שני כנהנה עיקרי, אשר הועברו למר חיים ויספיש על פי הוראות הסכם הנאמנות

מות המניות המוחזקת על ידי מר שלמה שני, וזאת עקב שחרור חל קיטון בכ 2612בדצמבר  11ביום  1.2.6

מניות רגילות אשר הוחזקו בנאמנות על ידי עוה"ד לוונטהל ופריי עבור מר שלמה שני כנהנה  6,666,9619

 2612בדצמבר  11ביום  .10להוראות הסכם הנאמנות עיקרי, ואשר הועברו למר חיים ויספיש בהתאם

 חדל מר שני להיות בעל עניין בחברה. בעקבות שחרור המניות הנ"ל 

חל קיטון בכמות המניות המוחזקת על ידי הגב' הילה פאר, וזאת עקב שחרור  2612בדצמבר  11ביום 

מניות רגילות אשר הוחזקו בנאמנות על ידי עוה"ד לוונטהל ופריי עבור הגב' פאר כנהנית  16,166,26111

בעקבות שחרור המניות  .12להוראות הסכם הנאמנות העיקרית, ואשר הועברו למר חיים ויספיש בהתאם

 הגב' הילה פאר להיות בעלת עניין בחברה. 2612בדצמבר  11הנ"ל חדלה ביום 

חל גידול בכמות המניות המוחזקת על ידי מר חיים וויספיש, וזאת עקב העברה  2612בדצמבר  61ביום  1.2.6

ויספיש על ידי הגב' הילה פאר. כמות זו למר חיים  החברהמניות רגילות של  16,166,261ללא תמורה של 

  2612בדצמבר  11היוותה את יתרת המניות אשר הוחזקה על ידי הגב' הילה פאר, אשר היתה עד ליום 

 .13(666661-61-2612 אסמכתא: 11.12.2612מיום  עניין בחברה )ראה האמור בדיווח תבעל

מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, עודד לה"ה דניאל  2616ביוני  19לפרטים בדבר הקצאה פרטית מיום  1.2.9

"( במסגרת עסקת אופל, לפיה הוקצו בעלי השליטה החדשיםאיתן, מיכאל איתן ואורן בן יאיר )להלן: "

מהון המניות  66% המהוות"(, המניות המוקצותמניות רגילות ללא ע.נ. כ"א )להלן: " 26,216,666 )א(

 החברהמניות רגילות של  666,622מתווך העסקה ל הוקצומתוכן אשר , החברההמונפק והנפרע של 

 )ב(-ו והיתרה הוקצתה לבעלי העניין החדשים "(,מתווך העסקהבתמורה לאיתור העסקה )להלן: "

כתבי ללא ע.נ. כ"א )להלן: " החברהמניות רגילות של  19,169,166כתבי התחייבות להקצאת  19,169,166

 ומהווים, הוקצו לבעלי העניין החדשים"(, אשר בותהמניות שתנבענה מכתבי ההתחיי"-" והתחייבות

כך שלאחר מימוש  –)בדילול מלא נכון למועד זה  החברהמהון המניות המונפק והנפרע של   %66.6614

מהון המניות המונפק והנפרע  66.66% -ומתווך העסקה ב בעלי עניין החדשיםכתבי ההתחייבות יחזיקו 

 לעיל. 6.1.2ראה סעיף  (החברהשל 

התקיימה,  ,תיקונה לאחר, אבן הדרך, כהגדרתה 2616בדצמבר  61לאור תוצאותיה של החברה ליום  1.2.16

, ת אשר הוקצו לבעלי השליטה בחברהכתבי התחייבו 19,169,166מומשו  2616במרס  19ולפיכך, ביום 

                                                        
 2616 מחודש יוני 1:1,666לפני איחוד הון ביחס של   6
 2616 מחודש יוני 1:1,666לפני איחוד הון ביחס של   7
 2612-61-666611מספר אסמכתא   11/12/2612מיום  החברהם ראה דיווח לפרטים נוספי  8
 2616 מחודש יוני 1:1,666לפני איחוד הון ביחס של   9

 2612-61-666611מספר אסמכתא   11/12/2612מיום  החברהלפרטים נוספים ראה דיווח   10
 2616 מחודש יוני 1:1,666לפני איחוד הון ביחס של   11
 2612-61-666611מספר אסמכתא   11/12/2612מיום  החברהראה דיווח לפרטים נוספים   12
 2612-61-626666מספר אסמכתא  61/12/2612מיום  החברהלפרטים נוספים ראה דיווח   13
( במספר המניות לאחר השלמת העסקה 19,169,166חושב כמנת החלוקה של מספר כתבי ההתחייבות ) 66.6%השיעור   14

 לא ולאחר איחוד ההון.   ( בדילול מ26,216,166)
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. כמו כן, לאור התקיימות אבן הדרך הועברו 15ע"נ של החברהלמניות רגילות ללא  ,במסגרת עסקת אופל

(,  אשר הוחזקו עד לאותו מועד בנאמנות, לחברה, ונכון למועד זה מחזיקה 2661ממניות אופל ) 16%

 (.2661ממניות אופל ) 166%-החברה ב

 

 

 חלוקת דיבידנדים  1.6

בידנד, לפיה בכפוף להוראות כל אימוץ מדיניות חלוקת דיהחברה אישר דירקטוריון  2616ביוני  26ביום  1.6.1

)אם וככל שתתקשר בעתיד בתניות שכאלו עם גופים  החברהדין ולהתניות פיננסיות שבהן תתקשר 

 662פיננסים ואחרים( ובכלל זה בכפוף להוראות חוק החברות, בדבר מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

לפחות מהרווח הנקי  66%בשיעור של תחלק מדי רבעון, דיבידנד לבעלי מניותיה  החברהלחוק החברות, 

במהלך  החברה, לאחר מס, בגין הרבעון שהסתיים ובלבד ששיעור הדיבידנד הכולל שתחלק החברהשל 

, לאחר מס, בגין אותה החברהלפחות מהרווח הנקי של  66%שנה קלנדרית אחת לא יפחת משיעור של 

כספיים המאוחדים המבוקרים של שנה קלנדרית )הבדיקה תיערך מדי שנה במועד אישור הדוחות ה

 החברהאולם אין בה כדי לחייב את  החברהיודגש כי המדיניות שלעיל מהווה עקרון מנחה של . (החברה

לחלק דיבידנד מדי רבעון, אם בכלל ו/או בשיעור האמור לעיל, ובכוונת הדירקטוריון לדון בנושא מדי 

 רבעון.

 2616במרץ  61. נכון ליום החברה לא חילקה דיבידנדיםהחל מממועד השלמת עסקת אופל ועד למועד זה   1.6.2

בין היתר כתוצאה מהוצאות הנפקה חשבונאיות ולא תזרימיות , רווחים הראויים לחלוקהאין לחברה 

בגין הטיפול החשבונאי בעסקת אופל, כמפורט בדוח הדירקטוריון מליון ש"ח, אשר נרשמו  6-בסך כ

 .תשקיףהמצ"ב לפרק זה ל 2616בדצמבר  61ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 בעלי ידי על ההתחייבות כתבי ממימוש כתוצאה מניות 19,169,166 בפועל הוקצו, ההון איחוד במסגרת עיגול הפרשי לאור  15

 .בחברה השליטה
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 מידע אחר -חלק שני

  )מאוחד( החברההפעילות של תחום מידע כספי לגבי  1.6

 ח(:")באלפי ש לגבי הפעילות של החברהלהלן נתונים כספיים ואחרים  1.6.1

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה ביום

00.0.6003 00.0.6000 

 6,266 3,857 הכנסות
 6,266 3,857 מחיצוניים  הכנסות

 1,626 1,616 פעילותה לתחום המיוחסות ויותעל
 מיוחסות שאנן, אחרות (עלויותהכנסות )

 הפעילות לתחום
- 2 

 1,969 1,996 רגילות מפעולות רווח
 

 נכון הפעילות לתחום המיוחסים הנכסים סך
 במרץ 61 ליום

46,579 66,666 

 הפעילות לתחום המיוחסות ההתחייבויות סך
 במרץ 61 ליום נכון

35,950 62,161 

 

 
 לשנה שנסתיימה ביום

00.06.6000 00.06.6006 00.06.6000 

 6,626 11,966 16,966 הכנסות
 6,626 11,966 16,966 מחיצוניים  הכנסות
 6,969 1,661 6,666 פעילותה לתחום המיוחסות עלויות
 מיוחסות שאנן, אחרות עלויות
 , נטוהפעילות לתחום

6,61616 61 116 

 (296) 6,611 (96) רגילות מפעולות( )הפסד רווח
  

 לתחום המיוחסים הנכסים סך
 בדצמבר 61 ליום נכון הפעילות

61,166 62,666 26,966 

 המיוחסות ההתחייבויות סך
 61 ליום נכון הפעילות לתחום

 בדצמבר

62,616 61,666 26,661 

 

  

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 1.6

פרטים עיקריים אודות הסביבה המקרו כלכלית וכן נתונים אודות שוק להלן , החברהיעת למיטב יד

להם השפעה על תוצאותיה  שעשויה להיותהאשראי והמדיניות המוניטארית והפיסיקלית במשק בישראל 

 )אשר אין כל ודאות כי לא יחול בהם שינוי, לרבות שינוי מהותי(:  החברה של 

 הכלכלה העולמית  1.6.1

 .2616 שנת של הראשונה המחצית במהלך מעורבת כלכלית-מקרו תמונה הציגה העולמית הכלכלה

 את 2616 שנת של השני הרבעון במהלך עדכנו OECD -וה לאומית-הבין המטבע קרן, העולמי הבנק

 את הן הקיפה התחזיות הורדת. מטה כלפי העולמי לסחר התחזית ואת העולמית לצמיחה התחזית

                                                        
מליון ש"ח אשר הינן ברובן חשבונאיות ולא תזרימיות, כמפורט בהסברי  6.6-כולל הוצאות רישום למסחר בסך של כ  16

 וריון המצ"ב לפרק זה. הדירקט
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 העסקים בפעילות לאחרונה שניכרת החיובית המגמה. המתעוררים את ןוה המפותחים המשקים

 הרבעון במהלך 6% -כ של בשיעור צמיחה) הפעילות בנתוני הן ביטוי לידי באה והיא, נמשכת ב"בארה

, מהצפוי גבוה, משרות אלף 266 ביוני נוספו התעסוקה בשוק. הפעילות בסקרי והן( 2616 שנת של השני

 האבטלה שיעור ההערכות פי ועל, מתון בקצב עולה השכר, זאת עם; 1.1%-ל ירד האבטלה ושיעור

 הפרטית בצריכה גם לשיפור אינדיקציות ישנן. עבודה לחפש הפסיקו רבים שמובטלים מכך נובע הנמוך

 . הצרכנים ובאמון

 לותלע תחל והריבית כמתוכנן יימשך tapering-ה תהליך ההערכות ולפי, 2%-מ נמוכה עדיין האינפלציה

 בשוק ההתאוששות; אכזבו הייצור נתוני: החולשה נמשכת אירופה בכלכלת; 2616 באמצע רק

. המובטלים במספר ירידה תוך, 11.1% של ברמה נותר האבטלה שיעור; מתונה מאוד התעסוקה

 הם אך, נחלשו, הפרטית לצריכה אינדיקציה המהווים, הצרכנים אמון ומדדי הקמעונאיות המכירות

 בגוש הנמוכה האינפלציה המשך רקע על. המשבר תחילת מאז שחלפה לתקופה ביחס יםגבוה עדיין

 לעשות נכונותו ועל זמן לאורך מרחיבה מוניטרית למדיניות מחויבותו על המרכזי הבנק חזר, האירו

 2616, יוני חודש במהלך ECB -ה נקט זו במסגרת. שגרתיים בלתי מדיניות בכלי שימוש הצורך במידת

 הופחתה כך ובתוך, 6.16% -ל 6.26% -מ הופחתה הבסיס ריבית: מוניטרית הרחבה של דיםצע במספר

 הנזילות חובת מתוקף מופקדים שאינם לפיקדונות) המסחריים הבנקים עבור הפיקדונות ריבית

 בנקים יוכלו במסגרתה - חדשה תכנית הבנק השיק כן כמו; -6.1% של שלילית לרמה( הרגולטורית

 את שיבדוק והודיע - העסקי למגזר הלוואות מתן לעודד כדי שנים 6 של לטווח בועהק בריבית ללוות

 התקופה במהלך שהתפרסמו המקרו נתוני. נכסים מגובות חוב איגרות לרכישת תכנית לבצע האפשרות

 הצמיחה תחזיות את מטה כלפי עדכן ECB -וה, מתונה צמיחה המשך על הצביעו באירופה הנסקרת

 . 2616 לשנת והאינפלציה

 

 17ל כלכלית בישרא-הסביבה המקרו 1.6.2

האינדיקטורים המאקרו כלכליים שהתפרסמו במהלך החודשים האחרונים, מעידים, כי במהלך הרבעון 

, נמשכה הצמיחה המתונה של המשק הישראלי, בדומה לרבעונים האחרונים. עם 2616השני של שנת 

הביטחוני שאת השפעתה הממתנת לא ניתן זאת, נתונים אלה מתייחסים לתקופה שלפני ההחרפה במצב 

עדיין לאמוד. על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח ברבעון הראשון של שנת 

בלבד, בניגוד להערכות לצמיחה גבוהה יותר. ההאטה בצמיחת המשק  2.9%בקצב שנתי של  2616

אטה הורגשה בעיקר בצריכה הישראלי הורגשה בכל אחד ממרכיביה למעט מרכיב היבוא, כאשר הה

, המשקפת ירידה של 6.1%-, בקצב שנתי של כ2616הפרטית שהתכווצה במהלך הרבעון הראשון של שנת 

בצריכה, לנפש. הירידה בצריכה הפרטית לנפש, שיורדת זה הרבעון השני ברציפות, עולה בקנה  2.6% -כ

והאופנה שהתפרסמו לאחרונה של חלק מחברות קמעונאות המזון  יחסית אחד עם הדוחות החלשים

ועם הירידה החדה בסביבה האינפלציונית של המשק והינה פועל יוצא מהכבדת נטל המס והקטנת 

ההוצאה הציבורית והינה תוצאה של חולשה בביקושים הפנימיים הנובעים בין היתר משכר ריאלי קפוא 

כה החולשה על רקע הקיפאון החליפין של השקל אשר פוגע ביצואנים. גם ביצוא הסחורות נמש ומשער

                                                        
 www.boi.org.il בקישור ישראל בנק מאתר נלקחו הנתונים  17
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בסחר העולמי והייסוף המצטבר, תוך התמתנות ביצוא הטכנולוגיה העילית. האומדן המעודכן לצמיחה 

 , בניכוי השפעת הזרמת הגז מקידוח "תמר". 2.1% -ועל כ 2.9 %-, עומד על כ2616הצפויה בשנת 

מנוכה  1.6%-נמוכה )כלמרות ההאטה בצמיחת המשק, שיעור האבטלה הכללי במשק מצוי ברמה 

, נותר ללא 2616(. מדד המחירים לצרכן במחצית הראשונה של שנת 2616עונתיות, נכון לחודש יוני, 

בלבד. סעיף הדיור  6.6%-, הסתכמה בכ2616החודשים שהסתיימו ביוני  12 -ב שינוי, כאשר האינפלציה

-ב 2616דשים שהסתיימו ביוני החו 12-במדד המחירים לצרכן )שמתבסס על מחירי שכר הדירה( עלה ב

הלמ"ס ואינם נכללים במדד המחירים  . במחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של2.6%

, למרות הגבלות 2616החודשים שהסתיימו בחודש מאי  12 -ב 6.6% -לצרכן, נרשמה עלייה בשיעור של כ

. צעדי המדיניות 2616ל במהלך שנת חדשות שנקבעו לעניין מתן הלוואות לדיור על ידי בנק ישרא

לרוכשי דירה ראשונה ומכרזי  6%הנדונים בימים אילו ביחס לשוק הדיור )דוגמת מע"מ בשיעור של 

מחיר מטרה( עשויים להביא לתנודתיות בהיקפי הפעילות ורמות המחירים בשוק הדיור בחודשים 

חברה, כאשר מחד צימצום הקפי להרעה במצב הכלכלי במשק השפעה צולבת על תוצאות ה  הקרובים.

הפעילות בשל הרעת מצבם הכלכלי של המושכים והלקוחות מביא לירידה בהיקף הפעילות בחברה, 

ומאידך, סירוב המערכת הבנקאית להעמיד אשראי ללקוחות אשר מצבם הכלכלי נחלש מייצר לחברה, 

יבוי לקוחות פוטנציאלים פוטנציאל לר ולחברות הנותנות שירותים דומים לה בתחום המסחר בממ"ד,

 חדשים.

  18שינויי הרגולציה בענף הבנקאות 1.6.6

ועל לווה בודד,  בנושא מגבלות על קבוצות לווים עדכון הוראות המפקח על הבנקיםלהערכת החברה, 

הוראות ניהול בנקאי אשר החמיר את המגבלות על העמדת אשראי בנקאי לקבוצת לווים או לווה בודד )

( עשוי גם הוא להגדיל את כמות הלקוחות הפוטנציאלים של אשראי חוץ "זרהחולהלן: ") 616תקין 

קבוצת לווים  מגבלות מחמירות יותר ביחס לסך החבות של לווה ושלבנקאי בישראל, וזאת בשל קביעת 

מאוחדים  לתאגיד בנקאי וכן כלפי כל התאגידים, בישראל ומחוץ לישראל, שדוחותיהם הכספיים

נכון למועד זה לחברה אין יכולת להעריך את מידת השפעתו  גיד הבנקאי.בדוחות הכספיים של התא

 )ככל שתהיה( של החוזר.

לפרטים בדבר המלצות הביניים של הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי )ועדת 

 להלן.  6.26.5לוקר( ראה סעיף 

  שינויים בשער הריבית 1.6.6

 

 . במהלך שנת2.66%הפחתות ריבית בשיעור מצטבר של  11ביצע בנק ישראל  2611מאז חודש אוקטובר 

 הריאלית בפעילות לתמוך מנת על וזאת 6.6% של לרמה 1% של מרמה ישראל בנק ריבית ירדה, 2616

 בציפיות הירידה רקע ועל המקומי המשק צמיחת על הגלובלית ההאטה של השלילית ההשפעה לנוכח

 הסתכם( נטו אשראי ללא) הממשלה של המקומית בפעילות הגירעון. והמשך ייסוף השקל ינפלציההא

 העונתי מהתוואי ח"ש מיליארד 6.6 -בכ נמוך, ח"ש מיליארד 2.6 -בכ, 2616 שנת של הראשונה במחצית

                                                        
 .2611במאי  6, אשר פורסם ביום 61-2666-חחוזר הפיקוח על הבנקים מס'   18
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 של המקומיות שההוצאות מהעובדה נובעת בגירעון הירידה. 2616-ל הגירעון ביעד עמידה עם העקבי

. מהתוואי ח"ש מיליארד 6.6-בכ נמוכות היו, 2616 שנת של הראשונה במחצית( אשראי ללא) הממשלה

 הביטחון הוצאות מבחינת הן, התקציב על" איתן צוק" מבצע של השפעותיו את להעריך מוקדם עדיין

 .ממיסים ההכנסות והפסד הפיצויים עלות מבחינת והן, הישירות

רווחיות החברה, שכן הכנסותיה של החברה  מתבססות בעיקר על על לגובה הריבית במשק יש השפעה 

המרווח הנוצר בין עלות האשראי בו היא מחוייבת על ידי הבנקים ומלווים אחרים )ככל שישנם(, 

לתמורה אותה היא מקבלת מלקוחותיה. ככל שהריבית במשק גבוהה יותר, כך עולה עלות נטילת 

( 1בשער הריבית אינה מהווה סיכון מהותי לחברה משני טעמים )המימון של החברה. עם זאת, השינוי 

העמלה אורכה של עסקת ניכיון ממוצעת בה  -משך החשיפה האשראית של החברה  ללקוח קצר יחסית

לפחות מהחוב נגבה כבר בחודש הראשון )לענין תקופות  66%-, כאשר ככחודשייםהינו  ,קבועה מראש

( עליית שיעור הריבית במשק מקשה על לקוחות לקבל מימון 2להלן( ) 6.13.12אשראי לקוחות ראו סעיף 

 ממעמידי אשראי אחרים וכך גובר זרם הלקוחות לחברה. 

לרבות הערכות החברה בדבר ההשפעות האפשריות  ,זה להלן 6.5המידע המובא בסעיף חלק מיצוין כי 

מידע צופה פני עתיד  בגדר  הינו וסביבת הריבית של הסביבה הכלכלית, הרגולציה בתחום הבנקאות

בלבד  החברה, שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטת 0661-כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

החברה כלליות של הנהלת על ידו ועל הערכות  של בנק ישראל כפי שפורסמווהוא מבוסס על הערכות 

בפועל  החברהזה. יודגש כי השלכות הסביבה הכלכלית על פעילות  תשקיףשניתנו נכון למועד פרסום 

, עשויות להיות שונות מהותית מאלו המפורטות להלן, כתוצאה ממספר רב של גורמים, ותוצאותיה

גים כגון שינויים קיצוניים בשיעורי הריבית, משבר לרבות, בין היתר, כתוצאה מאירועים כלכליים חרי

כלכלי וכן אירועים מדיניים/בטחוניים בלתי צפויים אשר יכולים להשפיע בצורה מהותית על תחום 

מושפעים מרמת הפעילות הכלכלית במשק  החברהועל תחומי פעילותה. עסקי החברה עיסוקה של 

. לפיכך, שינוי לטובה או לרעה בפעילות ט"ח, לרבות שערי מומאינדיקאטורים כלכליים נוספים

מגמות העוקבת מקרוב אחר ההתפתחויות ו החברה. הנהלת החברההמשק, עשוי להשפיע על עסקי 

במשק על מנת להיערך, ככל שניתן, לצמצם את ההשפעה השלילית שעלולה להיווצר על פעילותה. כמו 

 ופגיעה במוניטין התנהגות מתחרים, פיקוח כן, שינויים ברגולציה או בהוראת חקיקה, הוראות גורמי

 .להלן 6.32, והכל כמפורט בסעיף החברהעשויים להשפיע על פעילות 

 

 חלק שלישי: תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות

 מידע כללי על תחום הפעילות  1.1

 חברת הבת, , וזאת באמצעותממ"ד -חוייםממסרים דהינו המסחר בהחברה תחום העיסוק העיקרי של  1.1.1

בה עסקת המרה,  ינוהמסחר בממ"ד . "(החברהיקראו להלן ביחד: " 2661)החברה ואופל  2661אופל 

 תמורתממ"ד בהם הם אוחזים ואשר מוסבים לחברה, את ערכם הכספי של  החברה מקבלים לקוחות 

ים שונים, כגון היקף העסקה ודירוג ובין הלקוח בהתאם לפרמטרהחברה עמלה הנקבעת באחוזים בין 

אינה מקבלת  החברהיודגש כי עד למועד פירעון השיק. יתרת התקופה אשר נותרה עבור המושכים, 
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בוחנת טרם קבלת הממסר  החברהממסרים של הלקוחות עצמם אלא כשמדובר בממסר מסחרי. כמו כן 

ירים שהעמידה לעצמה החברה, העומדת בקריטריונים מחמוביצוע עסקת הניכיון כי מדובר בעסקה 

 עסקה שיש בה קונה ומוכר,ולא פיקטיבית, עסקה העומדת בקיום הוראות הצו לאיסור הלבנות הון 

 .ממסר הנרשם ללקוח לשם ביצוע עסקת ניכיון עצמית לאו  עסקה שיש בה נותן שירות ומקבל שירות,

דיקות מקדימות על הלקוח ומושך עורכת ניהול סיכונים טרם קבלת הלקוח, הכולל בין היתר ב החברה 1.1.2

העסקה באסמכתאות המלמדות על אופי העסקה המתבצעות  יהממסר, דרוג אשראי של המושך, גיבו

, במידע המשותף )החברה רשומה כבעלת מאגר מידע( באופנים שונים לרבות שימוש במאגרי מידע

ממזערת את הסיכון החל  רההחב, הכרות בפועל עם המושך והלקוח ועוד. כך, 19נוספותלחברה ולחברות 

 החברה. לעיתים נתקלת 20מערך הממסרים הדחויים %166בה של בגוללקוח מימון  מעצם העמדתעליה, 

את  החברהנים כזה, מפעילה יבקושי לגבות את הממסרים הדחויים שהועברו או הוסבו לה. במצב עני

 ל והליכים משפטיים נוספים. לרבות הליכי הוצאה לפועלשם ביצוע פעולות גביה,  נציגיה המשפטיים

 מהטעמים הבאים: החברהלמסחר בממ"ד יתרונות משמעותיים עבור לקוחות  1.1.6

באופן המאפשר לו, בין היתר, לעמוד  ,הלקוח שפר את תזרים המזומנים שלהמסחר בממ"ד נועד ל (א)

  היומיומיים. ובמהלך עסקי בהתחייבויותיו השוטפת

תוך  באופן מדויק יותרשלהם את תזרים המזומנים  לתכנן החברההמסחר בממ"ד מאפשר ללקוחות  (ב)

 שליטה מלאה בתזרים.

ומצמצם את  תח מקור מימון נוסףוופמגוון , עסקיםהפעילות של מאפשר הגדלת  המסחר בממ"ד (ג)

המהווה מקור משלים לשירותים הניתנים באופן שוטף מתאגידים , ריכוזיות האשראי במשק

  .בנקאיים

אשר הבטוחות שעומדים לרשותם לא משקפות את אופי  החברה המסחר בממ"ד מאפשר ללקוחות (ד)

 לקבל מסגרת אשראי נוספת גם ללא בטחונות. ,פעילותם

ושיעוריו הינם גמישים, תלויים בטיב הלקוח, ומאפשרים לחברה  החברהמועד העמדת המימון על ידי  (ה)

 לתת ללקוחותיה יתרון בניהול עסקיהם, לעומת מתחריה.

מערך הממ"ד בניכוי עמלה, ובכך מאפשר להם  166%לקבל  החברהקוחות המסחר בממ"ד מאפשר לל (ו)

 לנצל את מלוא ההון העומד לרשותם.

 נותנת שרותי מטבע נלווים כמפורט: החברהבנוסף לפעילות המסחר בממסרים דחויים  1.1.6

 המרת מטבע חוץ (א)

 נטעניםם כרטיסי (ב)

 העברת כספים לחו"ל (ג)

והינן בגדר שרותים  החברהנפרד ובמצטבר( על תוצאות יצויין כי לפעילויות אלו אין השפעה מהותית )ב

 , המאפשרים לה להציע ללקוחותיה פתרונות מימון מגוונים.החברהנלווים לתחום הפעילות העיקרי של 

 

                                                        
 להלן.  6.28לפרטים אודות חברות אלו ראה סעיף   19
 .ת בהתאם לתנאי העסקה כפי שנקבעת בין החברה ובין הלקוחבניכוי עמלו  20
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 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  1.6

נות בשנים האחרו הולכת וגדלה, וכפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בתוצאותיה, החברהלמיטב ידיעת  1.6.1

מגבלות , הגידול בפעילות זו נובע בעיקר מהחברההפעילות בתחום המסחר בממסרים דחויים. להערכת 

 אשראיהענקת שהוטלו במערכת הבנקאית בשנים האחרונות על )רגולטוריות ו/או תפעוליות( שונות 

קרטי הפישוט הבירוללקוחות. כמו כן במערכת הבנקאית קיימת מורכבות בירוקרטית רבה, ומאידך, 

צדדים שלישיים שאינם חלק מהמערכת הבנקאית )כגון הטמון בשירותים כגון אלה המועמדים על ידי 

 יתרון ניכר. מסוג זה,( מעניק לנותני שירותים החברה

הן שונים היקפי הפעילות שלהן כאשר חברות הפועלות בתחום ניכיון הממסרים קיימות בכל הארץ,  1.6.2

 החברה יצויין כי למיטב ידיעת  .כמות לקוחות ופיזורם הגאוגרפימבחינת גודל העסקאות והן מבחינת 

על קרבה גם  מבוססת מטבעשכן לרוב בחירת הלקוח בנותן שירותי  -מהותית קיימת השפעה גאוגרפית

  גאוגרפית.

 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  1.6

עם העמדת אשראי ללווה בודד לאור הגברת דרישות הרגולציה החלות על התאגידים הבנקאיים בקשר  1.6.1

אשר הביא לירידה במצבם הכלכלי של אנשים פרטיים  המצב הפיננסי בישראלולקבוצת לווים ולאור 

, באופן המקשה עליהם לקבל אשראי ומקים להם מצוקה תזרימית, בשנים האחרונות ועסקים רבים

ועסקים.  תאגידים ימון, קרנו של תחום ניכיון הממ"ד כאלטרנטיבה למהחברהעולה, למיטב הבנת 

שקיימים גורמים מגוונים הפועלים בתחום, אשר אינם מפרסמים מידע אודות יצויין, כי מכיוון 

לבחון שינויים בהיקף הפעילות בתחום באופן כמותי אלא היא  החברהתוצאותיהם בציבור, אין ביכולת 

 .מתבססת על הערכותיה בלבד

 

 שינויים החלים בהםוהגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  1.9

, ואיכותו זמינות השרות -, שלושה גורמים הינם קריטיים להצלחה בתחום הפעילותהחברהלמיטב ידיעת 

 ניהול סיכונים ומוניטין.

הינו זמינות השירות ומהירות השלמת הליך  החברה פרמטר חשוב בתחום פעילות -זמינות השירות 1.9.1

נדרשת לקרבה גאוגרפית ללקוח,  החברהנות, לשם שמירה על זמי ."דההמרה במסגרת המסחר בממ

הינה חומר הגלם של פעילות  פיננסית הלכה למעשה, נזילותושמירה על רמת נזילות מספקת, שכן 

יצויין  לבצע מכירות בהיקף רחב יותר ולהגדיל את רווחיה. החברה, וזמינותה מגדילה את סיכויי החברה

יפחת, שכן שיטת העבודה כוללת  לא זמינות גאוגרפיתמעריכה כי הצורך בהחברה  ,כון למועד זהנכי 

, ואין אפשרות מעשית למתן השרות במקום בו מוצגת תעודת נש"מ מפגש פנים מול פנים עם הלקוח

כמפורט  .באמצעות רשת האינטרנט בלבד, בשל הצורך בקבלת הממסר עצמו לביצוע עסקת הניכיון

להלן, לקוחות החברה נהנים מזמינות השירותים המוענקים על ידה גם בנקודות שירות  )ב(6.28.4בסעיף 

להלן, בכוונת החברה לפעול לפתיחת סניפים נוספים והגדלת הזמינות  6.30נוספות, וכן, כמפורט בסעיף 

 ללקוחות.   הגאוגרפית
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הסיכון העיקרי העומד בפני חברה הפועלת בתחום הפעילות הינו העדר יכולת  -ניהול סיכונים ומידע 1.9.2

על ידי סינון ובחינת  -לים מהלקוחות. סיכון זה ניתן למזעור מראשבלפרוע את הממסרים המתק

ות המושכים על ידי הפעלת מאמצי גביה וצעדים משפטיים. זמינות למידע אוד -לקוחות, ובדיעבד

והלקוחות הינה גורם הצלחה קריטי לתחום הפעילות, כאשר מאגרי המידע הקיימים באינטרנט הופכים 

זמינים ומעודכנים יותר. עם זאת, קיים מידע שאינו מצוי במאגרים הפומביים )אלו שבתשלום ואלו 

שנים,  16ויים מזה עוסקים בתחום הממסרים הדח מנהלי החברה לעניין זה יצויין כישאינם בתשלום(. 

, תוך ולהם היכרות עם אלפי עסקים בשוק המקומי, המסייעת לחברה בקבלת ההחלטה על קבלת לקוח

התחשבות בסכום הממסר המובא להמרה בחברה ושיעורו מסך תיק הלקוח, מסך הממסרים שהתקבלו 

שברשותה  החברה רשומה כבעלת מאגר מידע משוםמאותו מושך ומסך התיק הכללי המנוהל בחברה. 

ונותן לחברה עשרות אלפי רשומות שצברה במשך שנות פעילותה, למאגר חלק עיקרי בקבלת החלטות 

ממוחשבת התומכת בקבלת החלטה לענין   הטמעת שימוש במערכת מידעיתרון יחסי על פני מתחריה. 

מידע או מושך מסוימים בהתבסס על פרמטרים המוזנים ממאגרי /ביצוע עסקת ניכיון עבור לקוח ו

עסקאות  ביצוע. כמו כן כשל הגביה מביאה גם היא למזעור סיכון החברהחיצוניים ומניסיון העבר של 

. הגדרות לה על מעקב תפעול העסקאותת ממוחשבת המקהניכיון ותזמונן מבוצעים באמצעות מערכ

. ההחברמצמצמות את האפשרות לבצע עבירות הלבנת הון על ידי עובדי  מערכת ההפעלה הממוחשבת

 כלל הטרנסאקציות בחברה מתועדות במערכת ייעודית. כמו כן, 

תחום הפעילות מתאפיין במערכות יחסים מתמשכות בין הלקוח לנותן השרות, וברמת  -מוניטין ושם טוב 1.9.6

נאמנות גבוהה של לקוחות לנותני השרותים. נאמנות זו יכול ותגבר גם על קבלת תנאים טובים יותר 

, החברהרה אחרת. היכרות אישית, מוניטין ושם טוב מבססים, למיטב הבנת לביצוע עסקה על ידי חב

פועלת בתחום הממסרים מזה שנים ארוכות, הינה מוכרת בשוק ובקרב  החברהנאמנות לקוחות זו. 

יצויין כי גורמי הרגולציה הפעילים בתחום, כחברה אמינה ומקצועית ונהנית ממגוון לקוחות ומושכים. 

חוק איסור הלבנת הון התיקונים והשינויים לף בדיוני ועדות הכנסת בעת גיבוש נבחרה להשתת החברה

לקוחותיה באופן בו סיכון כשל הפרעון ממוזער וכן לברור את מאפשר לה  החברהמוניטין . 2666-התש"ס

 ביכולתה להרחיב את מעגל הלקוחות וההכנסות.

 

  החלים בהם חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים 1.16

 חסמי כניסה  1.16.1

ולעסוק  סמאופיין בחסמי כניסה נמוכים באופן יחסי. עם זאת גוף שירצה להיכנ"ד שוק המסחר בממ

 בתחום פעילות זה יהיה חייב לעמוד במספר פרמטרים כמפורט להלן:

בהתאם ל"תעודת רישום לנותן שירותי מטבע" על פי חוק איסור  הנפקת רישיון נותן שירותי מטבע (א)

)אגף שוק ההון,  , מטעם משרד האוצר"(חוק איסור הלבנת הון)להלן: " 2666-בנת הון, התש"סהל

לעמוד לצורך קבלת רישיון נדרשת  החברהלתנאים בהם  רשם נותני שירותי מטבע(. -ביטוח וחסכון 

 להלן.  6.26כאמור ראו סעיף 

כחלק מזמינות השרות, חברה המעונינת לפעול בתחום המסחר  - (working capital) ראשוניהון  (ב)

ויכולת גיוס הון חיצוני מעת לעת. ללא הון עצמי ראשוני )נזילות( הון עצמי ראשוני רב ל בממ"ד נדרשת

 הפעילות לפעול בתחום זה.לא תוכל חברה בתחום  ו/או אפשרויות קבלת מימון ברמת נזילות גבוהה
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ישנה  לקוח, המתאפיינים בדרגת נאמנות גבוהה יחסית, -בשל אופי יחסי נותן שרות -טין ושם טובמוני (ג)

ומנהליה. ללא מוניטין ושם טוב, תתקשה חברה חדשה  החברהחשיבות גבוהה למוניטין הטוב של 

 לעסקאות הניכיון. אטרקטיבים לפעול בתחום, גם בהנחה שתוכל להציע תעריפים 

 חסמי יציאה 1.16.2

יחד עם זאת, חסם יציאה יאה העיקרי הוא סיום גביית הממסרים אשר נתקבלו מלקוחות. חסם היצ (א)

 חודשים.  6-6-כ עד עם לקוחותיה הינן לטווח של החברהמירב ההתקשרויות של זה אינו מהותי שכן 

ככל שחברה פועלת בתחום המסחר בממ"ד תוך שימוש בהון זר, היא תדרש לעמוד בהתחייבויותיה  (ב)

הסכמי הלוואה ומסגרות אשראי ם ו/או המשקיעים בה טרם סיום פעילותה. כך לדוגמא, כלפי המלווי

אשראי, מחייבים אותה לפרוע את  הפועלת בתחום הפעילות המעמידים לחברהגופים לטווח ארוך מול 

הלוואות ומסגרות אשראי שהועמדו לחברה . לפרטים אודות יתרת ההלוואות טרם סיום הפעילות

 להלן. 6.23ראה סעיף 

 
  החברה לפעילות תחליפים  1.16.6

עם . החברהיכולים לפנות לנותני שרותי מטבע מתחרים או לבנקים כתחליף לפעילות  החברהלקוחות 

בשל הפישוט הבירוקרטי והפרוצדורלי בהתקשרות עמה הינה אטרקטיבית יותר,  החברההצעת זאת, 

לעומת המערכת  החברהוהבטחונות הנמוכים יותר אותם דורשת  ,הגורמים התחליפיים לעומת

 ממ"דלרוב מתבצע כנגד בטוחות מלאות המשמשות את הבנק במקרה שהו ממ"דניכיון , בה הבנקאית

 .שנמסר לניכיון לא כובד

 

 מוצרים ושירותים 1.11

ירותי מטבע נוספים ללקוחותיה, ש החברההוא ניכיון ממ"ד. כמו כן, מעמידה  החברהתחום עיסוקה של 

השווקים אליהם פונה  כמפורט להלן. יצויין כי היקף שרותים אלו בנפרד ובמצטבר אינו מהותי לחברה.

או תאגידים להם ממ"ד הנובעים מפעילות מסחרית.  המקיימים פעילות עסקיתהינם לקוחות  החברה

בהיצע  לרעה צפויים שינויים מהותיים לאתחת סביבת הרגולציה הקיימת היום, , החברהלמיטב ידיעת 

תגדל מבחינה גאוגרפית, ויהיה בידה  החברהככל ופריסת יחד עם זאת . 21ובביקוש לשירותי ניכיון ממ"ד

 בשווקים עשוי לגדול.  החברה הון זמין ונזילות גבוהה יותר, זמינות השרות תשתפר וחלקה של 

 

 ד"ניכיון ממ 1.11.1

 תזרים מזומנים. להקדיםעל מנת  "דממהצורך לנכות  העוסקיםקיים לחלק מ ניכיון הממ"דבפעילות 

הביקוש לשירותי ניכיון ממ"ד במערכת השירותים הפיננסיים המקבילה לשירותיים הבנקאיים על ידי 

נש"מ )נותן שירותי מטבע(, עולה באופן ניכר בשנים האחרונות, כאשר אחת הסיבות לעלייה זו הינה כי 

 הםות פיננסיים במקומות בהם המערכת הבנקאית אינה עונה על צרכיבעלי העסקים מקבלים פתרונ

לצרכיהם הפיננסים מהמערכת הבנקאית אינם מקבלים מענה  החברהלקוחות לרוב,  המימוניים.

הן: אין ברשותם בטחונות תואמים לאופי פעילותם, ניצלו את מלוא האובליגו ימסיבות שונות, בינ

 לקוחות אלו בקבלת ננסי בעבר וכד'. סיבות אלו לא מגבילות ו משבר פיושהועמד לרשותם בבנק, ח

                                                        
 להלן. 1.21לפרטים בדבר הרגולציה החלה על החברה ראה סעיף   21
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בעת ניכיון הממ"ד. כבטוחה ליכולתה  בוחנת בעיקר את איכות המושך החברהשירות בחברה משום ש

, פותח בפני העסק מקור אשראי נוסף, המשלים את תזרים מזומנים לניהול העסקמספק  ממ"דניכיון 

מצמצם את ריכוזיות האשראי , ם על ידי המערכת הבנקאיתהשירותים הקונבנציונליים המוענקי

 .ובכך מגביר את התחרות ומאפשר לעסקים להתפתח במשק

המנכה את הממ"ד משלם עמלה המוסכמת מראש בין הצדדים. צורת )מבקש השירות( הלקוח 

 מט"ח או שקלים, מזומן או בטעינה לכרטיסהתשלום ללקוח הינה בהמחאת מזומן, העברה בנקאית, 

 , הכל בהתאם להעדפות הלקוח.החברהעל ידי המונפק 

 המרת מטבע חוץ והעברת כספים לחו"ל 1.11.2

, תוך מתן אפשרות פריסה נטעןבכרטיס  הןבמזומן ו הןמט"ח ת שירותי מסחר במספק החברה

המט"ח הנרכש מועבר ללקוח במזומן או בכרטיס נטען. כמו כן ניתן לבצע העברות כספים . לתשלומים

, לידר אינטרנשיונל מאני בע"מ אנליקבחו"ל מתבצעת בשיתוף עם  החברהותה של פעיל לחו"ל.

הכספים מתבצעת על ידי שימוש בקוד אישי הניתן ללקוח. כמו כן, ניתן  תהעבר .גי.אמ.טיטרנספר ו

, כאשר במעמד ההעברה הלקוח נדרש לחתום על או של צד ג'/לחשבון הבנק של הלקוח ו לבצע העברה

 ם על מהות העברה טרם ביצועה. תצהירים המלמדי

 נטעניםם כרטיסי 1.11.6

שירותי מכירת וטעינת כרטיס נטען וזאת בין היתר באמצעות התקשרויות  מעמידה ללקוחותיה החברה

 .הינו בינלאומי ונטען במטבע אירו הכרטיס .להלן 6.20, כמפורט בסעיף ספקי משנהעם 
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 להלן פירוט תהליך ביצוע עסקת ניכיון ממ"ד בחברה: 1.11.6

 

 פילוח הכנסות ורווחיות הפעילות  1.12

, על פי השירותים העיקריים בתחום פעילותה, באלפי החברהלהלן יובאו נתונים אודות התפלגות הכנסות 

 ח:"ש

 6000שנת  6006שנת  6000שנת  00.0.6003 פעילות
הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור 
ות מהכנס

 החברה  

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור 
מהכנסות 
 החברה  

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור 
מהכנסות 
 החברה  

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

שיעור 
מהכנסות 
 החברה  

 96.9% 6,166 96.1% 11,666 96.9% 16,669 96.9% 6,616 ממ"דניכיון 
המרת מטבע 

 חוץ
66 1.1% 161 1.1% 116 1.6% 96 1.1% 

 166% 6,626 166% 11,966 166% 16,966 166% 6,666 סה"כ
 

 לקוחות 1.16

ביצעו פעולה אחת  -באופן שוטף, קרי פעילים 6,666-מתוכם כ) לקוחות 11,666-כ חברהנכון למועד זה, ל 1.16.1

פועלת בעיקר ביחס לממ"ד שניתנו  החברה. בסיס מזדמן(על  פעילים 1,666-כולפחות בשנה החולפת, 

הבניה )לרבות קבלנים, מסגרים, טייחים, רצפים, נגרים, חשמלאים(, נותני שירותים לענף  על ידי

גורמים הפועלים בתחום החקלאות, מרפאות, כח אדם, דמי שכירות מנכסים, אדריכלים, רהיטים, 

, ניסיון רב שנים בתחום, היכרות החברהוזאת היות ולמנהלי מזון, תשתיות, גננים, גני ילדים ושכירים 

כשכל אלה נותנים  –וחוסנם הכלכלי  בהם, זהות הגורמים הפועלים מעמיקה עם ענפים אלה

 באם להתקשר בעסקה המופנית, אם לאו.  האינדיקצי

 אלפי 19-כעסקאות ניכיון, אלפי  16-כ החברהערכה  2616וברבעון הראשון  2616-ו 2612 2611 בשנת 1.16.2

)כאשר ברבעון  בהתאמהן עסקאות ניכיואלפי  6.6 -וכאלפי עסקאות ניכיון  16-כ ניכיון, עסקאות
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עמד  2611-ערך ממ"ד ממוצע ב, כאשר עסקאות ניכיון(אלפי  6.6-ערכה החברה כ 2616הראשון לשנת 

 2616-ערך ממ"ד ממוצע ב, ש"חאלפי  1.1-עמד על כ 2612-ממ"ד ממוצע בערך אלפי ש"ח,  6.6-על כ

 2616הראשונים לשנת  וערך ממ"ד ממוצע בתקופה של שלושת החודשים אלפי ש"ח 16.6-עמד על כ

. על אלפי ש"ח( 6.6-עמד על כ 2616)ערך ממ"ד ממוצע ברבעון הראשון לשנת  אלפי ש"ח 16.6עמד על 

כן, לחברה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות אשר אבדנם ישפיע באופן מהותי על 

 .החברהפעילות 

נים ברמת נאמנות לקוחות גבוהה יחסית. ענף המסחר בממ"ד בכלל ולקוחות החברה בפרט, מאופיי 1.16.6

בעניני הלקוחות, נוחות הגישה לקבלת  לנאמנות זו כמה גורמים עיקריים, בין היתר, אמינות החברה

 שרות, גובה העמלות הנגבות, מגוון שירותים משלימים, נזילות גבוהה ויתרת מזומנים זמינה. 

ועד  2616רבעון הראשון לשנת מהיון ממ"ד בהיקף סך עסקאות ניכהרבעונית להלן פירוט ההתפתחות  1.16.6

 )במיליוני ש"ח(:  2616הרבעון הראשון לשנת 

82
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74

76

78

80

82

84

                                 
 

 לפרעוןפיזור תיק לקוחות והמחאות  1.16.6

מקורות מגוונים של מושכים ושל לקוחות, וכן סדרי גודל משתנים של סכומים נשואי ממ"ד יוצרים 

 ם את סיכון חדלות הפרעון.ומקטיני החברהפיזור וגיוון, אשר מחזקים את תיק הלקוחות של 

פעולות בנוקטת  החברה, כאשר לממ"דאישית  חותמים על ערבות שהינם תאגידים החברהלקוחות 

 במצב של חילול ממ"ד, ובכך שומרת על תיעוד, בדיקות מהימנות ושמירת מידע על מנת להמנע מפגיעה

 . הפרעון שלה בעתידיכולת 

 

 מדיניות ניהול סיכונים 1.16.1

רה קבע מדיניות ניהול סיכונים, לפיה החברה לא תהיה חשופה ללקוח בודד אשר דירקטוריון החב

במאי  21מתיק הלקוחות של החברה, אלא באישור ועדת אשראי, אשר הוקמה ביום  6.6%יהווה מעל 

דירקטור,  -מנכ"ל החברה ודירקטור, מיכאל איתן -, וחבריה, נכון למועד זה, הינם דני מזרחי2616

דח"צית. ועדת האשראי תתכנס בהתאם לדרישת מנכ"ל  -ורד -יו"ר דירקטוריון וטל מיש -אורן בן יאיר

 החברה, לרבות במקרה המנוי לעיל.
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תיק הלקוחות  פיזורמידת , המעידים על החברהלהלן פילוחים של תיק הלקוחות והמושכים של 

 : והמושכים בחברה

 :61.6.2616ם יושהסתייים ב ןרבעול הגדולים הלקוחות עשרת פיזור טבלת 1.16.6

 לקוח
)באלפי  לתקופה הכנסות

 ש"ח(
לקוחות )שיעור מכלל פיזור 

 הכנסות החברה  מניכיון(
 ענף פעילות הלקוח

 קמעונאות 1.61%-כ 19-כ 1לקוח 
 אלומניום 1.16%-כ 11-כ 2לקוח 
 בנייה 1.66%-כ 61-כ 6לקוח 
 מוסכים 1.61%-כ 66-כ 6לקוח 
 חקלאות 1.26%-כ 69-כ 6לקוח 

 לוגיסטיקה 1.21%-כ 66-כ 1ח לקו
 תשתיות 1.16%-כ 66-כ 6לקוח 
 בנייה 1.16%-כ 66-כ 6לקוח 
 שירותים 1.66%-כ 66-כ 9לקוח 
 אלומניום 1.66%-כ 66-כ 16לקוח 

 

 :2616.61.12יום שנה שהסתיימה בל הגדולים הלקוחות עשרת פיזור טבלת 1.16.6

)באלפי לתקופה הכנסות  לקוח
 ש"ח(

ר מכלל לקוחות )שיעופיזור 
 הכנסות החברה  מניכיון(

 ענף פעילות הלקוח

 חקלאות 1.66%-כ 266-כ 1לקוח 
 קונסטרוקציה ופלדה 1.66%-כ 266-כ 2לקוח 
 לוגיסטיקה 1.66%-כ 169-כ 6לקוח 
 אלומיניום 1.26%-כ 166-כ 6לקוח 
 בנייה 1.26%-כ 166-כ 6לקוח 
 בנייה 1.26%-כ 166-כ 1לקוח 
 קמעונאות 1.16%-כ 112-כ 6לקוח 
 תשתיות 1.61%-כ 169-כ 6לקוח 
 חקלאות 1.66%-כ 166-כ 9לקוח 
 ריהוט 6.91%-כ 126-כ 16לקוח 

 

 
 :2612.61.12יום שנה שהסתיימה בל הגדולים הלקוחות עשרת פיזור טבלת 1.16.9

)באלפי  לתקופה הכנסות לקוח
 ש"ח(

לקוחות )שיעור מכלל פיזור 
 הכנסות החברה  מניכיון(

 קוחענף פעילות הל

 בנין 1.16%-כ 166-כ 1לקוח 
 ריהוט 1.11%-כ 166-כ 2לקוח 
 צילום 1.12%-כ 161-כ 6לקוח 
 בנייה 1.16%-כ 129-כ 6לקוח 
 בנייה 1.66%-כ 126-כ 6לקוח 
 מסגרות 6.99%-כ 116-כ 1לקוח 
 חקלאות 6.96%-כ 116-כ 6לקוח 
 חקלאות 6.66%-כ 162-כ 6לקוח 
 ותחקלא 6.66%-כ 162-כ 9לקוח 
 תשתיות 6.66%-כ 96-כ 16לקוח 

 

 :61.12.2611יום שנה שהסתיימה בל הגדולים הלקוחות עשרת פיזור טבלת 1.16.16

)באלפי  לתקופה הכנסות לקוח
 ש"ח(

לקוחות )שיעור מכלל פיזור 
 הכנסות החברה  מניכיון(

 ענף פעילות הלקוח

 חקלאות 1.95%-כ 116-כ 1לקוח 
 יהבני 1.52%-כ 166-כ 2לקוח 
 יהבני 1.26%-כ 166-כ 6לקוח 
 תשתיות 1.17%-כ 166-כ 6לקוח 
 מוסכים 1.10%-כ 96-כ 6לקוח 
 צילום 1.08%-כ 96-כ 1לקוח 
 חקלאות 1.05%-כ 96-כ 6לקוח 



 

 26-ו
 

)באלפי  לתקופה הכנסות לקוח
 ש"ח(

לקוחות )שיעור מכלל פיזור 
 הכנסות החברה  מניכיון(

 ענף פעילות הלקוח

 יהבני 1.00%-כ 61-כ 6לקוח 
 יהבני 0.84%-כ 62-כ 9לקוח 
 יהבני 0.80%-כ 16-כ 16לקוח 

 

, 2612.61.12יום ולשנים שהסתיימו ב, 61.6.2616יום רבעון שהסתיים בל הגדוליםהמושכים  פיזור 1.16.11

 :61.11.2611יום בו 2616.61.12יום ב

מס' 
 מושך

שלושה חודשים 
 6003ראשונים לשנת 

 6000שנת  6006שנת  6000שנת 

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

פיזור 
 מושכים 
)שיעור 

מכלל 
הכנסות 
החברה  
 מניכיון(

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

 פיזור 
מושכים 

)שיעור מכלל 
הכנסות 
החברה  
 מניכיון(

הכנסות 
)באלפי 

 ש"ח(

 פיזור 
מושכים 

)שיעור מכלל 
הכנסות 
החברה  
 מניכיון(

66-כ 1  1.42% -כ  166-כ   1.12% -כ  126-כ   1.09% -כ  126-כ   1.43% -כ  
66-כ 2  1.12% -כ  161-כ   1.10% -כ  112-כ   0.97% -כ  161-כ   1.24% -כ   
66-כ 6  1.23% -כ  166-כ   1.09% -כ  91-כ   0.78% -כ  66-כ   1.02% -כ   
61-כ 6  1.07% -כ  166-כ   1.05% -כ  66-כ   0.69% -כ  16-כ   0.76% -כ   
66-כ 6  0.92% -כ  162-כ   1.03% -כ  16-כ   0.59% -כ  16-כ   0.75% -כ   
66-כ 1  0.92% -כ  121-כ   0.92% -כ  16-כ   0.59% -כ  69-כ   0.69% -כ   
66-כ 6  0.89% -כ  121-כ   0.92% -כ  16-כ   0.56% -כ  66-כ   0.67% -כ   
66-כ 6  0.86% -כ  112-כ   0.81% -כ  11-כ   0.52% -כ  66-כ   0.66% -כ   
62-כ 9  0.84% -כ  166-כ   0.78% -כ  16-כ   0.52% -כ  66-כ   0.62% -כ   

61-כ 16  0.81% -כ  166-כ   0.76% -כ  69-כ   0.51% -כ  61-כ   0.60% -כ   
 

, 2612בדצמבר  61, 2611בדצמבר  61 בין עשרת המושכים הגדולים ליום חפיפה מושלמתיובהר כי אין 

 .2616במרץ  61ליום ו 2616בדצמבר  61ליום 

 
 

ולרבעון הראשון לשנת  2616-ו 2612 ,2611 לשנת הלקוחותתיק  פרעון ימי  – פירעון זמניפילוח לפי  1.16.12

2616: 

ימים 
 לפרעון

שלושה חודשים ראשונים 
 6006 שנת 6000שנת  6003לשנת 

 6000שנת 

יתרת ע.נ. 
ממסרים 

שנוכו 
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור   
מכלל ע.נ. 

ממסרים 
 שנוכו(

יתרת ע.נ. 
ממסרים 

שנוכו 
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור   
מכלל ע.נ. 

ממסרים 
 שנוכו(

יתרת ע.נ. 
ממסרים 

שנוכו 
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור   
מכלל ע.נ. 

ממסרים 
 שנוכו(

יתרת ע.נ. 
ממסרים 

שנוכו 
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור   
מכלל ע.נ. 

ממסרים 
 שנוכו(

19,211-כ 26.66% 19,662-כ 6-16  26.12%- כ  61,216-כ   29.63%- כ  69,166-כ   33.19%- כ   
66,626-כ 16.61% 11,616-כ 11-66  16.21%- כ  69,919-כ   16.60%- כ  66,616-כ   16.91%- כ   
69,666-כ 16.16% 12,666-כ 61-66  11.66%- כ  66,266-כ   15.91%- כ  6,6222-כ   14.30%- כ   
66,196-כ 16.96% 12,261-כ 61-16  16.69%- כ  66,661-כ   12.80%- כ  22,669-כ   12.43%- כ   

11 
 ומעלה

96,666-כ 61.16% 26,666-כ  31.42%- כ  16,261-כ   25.05%- כ  61,161-כ   23.17%- כ   

299,662-כ 166% 61,161-כ סה"כ  %166 266,666-כ   %166 169,611-כ   %166  
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 :2616ולרבעון הראשון לשנת  2616-ו 2612, 2611 לשנת -ת הלקוחות לפי ותקהתפלגו 1.16.16

ותק 
 )בשנים(

שלושה חודשים 
 6006שנת  6000שנת  6003ראשונים לשנת 

 6000שנת 

יתרת 
ממ"דים 
לפרעון  
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור  
מיתרת 

הממ"דים 
לפרעון  
 בחברה(

יתרת 
ממ"דים 
לפרעון  
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור  
מיתרת 

ממ"דים ה
לפרעון  
 בחברה(

יתרת 
ממ"דים 
לפרעון  
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור  
מיתרת 

הממ"דים 
לפרעון  
 בחברה(

יתרת 
ממ"דים 
לפרעון  
)באלפי 

 ש"ח(

)שיעור  
מיתרת 

הממ"דים 
לפרעון  
 בחברה(

196,116-כ 11.69%-כ 66,666-כ 6-6  16.66%- כ  166,666-כ   11.16%- כ  66,669-כ   40.90%- כ   
166,666-כ 66.21%-כ 26,122-כ ומעלה 6  66.16%- כ  92,169-כ   66.66%- כ  161,266-כ   59.10% -כ  

299,662-כ 166% 61,161-כ סה"כ  %166 266,666-כ   %166 169,611-כ   %166  
 

 בסמוך למועד התשקיף  החברה לפי ענפים פיזור תיק הלקוחות של

 

 

 

 

  של הלקוח ערבות אישיתבחינת תנאי עסקה וקבלת  1.16.16

 אשר הינם תאגידים את לקוחותיה החברה, מחייבת "דהממ תאת הסיכון שבגביי במטרה להקטין

. החברהבהם סחרו עם  "ד)ובעלי השליטה בהם( לחתום על ערבויות אישיות להבטחת פירעון הממ

חתימת הערבות מתבצעת על ידי העמדת  לא דורשת בטוחות נוספות. החברהמעבר לערבות אישית, 

 .בגב הממ"ד הלקוח

של הלקוח. הערבות ניתנת ביחס לכל ממ"ד בנפרד, גם כאשר  מחייב מתן ערבות אישית כל ממ"ד

הלקוח מבצע מספר עסקאות שונות של ממסרים מאותו מושך או לחלופין עסקה אחת בה מספר 

 .ממסרים
 

 גבייה 1.16.16

החברה עומדת בקשר שוטף עם לקוחותיה לביצוע גביה יעילה של חובותיהם. עם זאת, קיימים מקרים 

ם לא מצליחה החברה לגבות את כל או מירב החוב, אזי נוקטת החברה בהליכים משפטיים לגביית בה

ספציפי מרגע מסירתו לטיפול משפטי ובתנאי שחלפו שלושה החוב. החברה מכירה בחוב כחוב מסופק 
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כמו כן לחברה הפרשה כללית לחובות מסופקים על כל החובות  .חודשים מיום הווצרותו של החוב

 בהתאם לניסיון העבר שלה.  . שיעור ההפרשה הכללית נקבעים מרגע הווצרותםהקיימ

-ל 66על סמך ניסיון העבר, החברה מעריכה כי ההסתברות לגביית חוב מסופק בהליך משפטי הינה בין 

אחוזי גביה. לאחר פרק זמן בן כשנה, בו נמצא החוב בטיפול משפטי ומשלא התקדם תהליך הגביה  66

יש לציין  מבקשת החברה מיועציה המשפטיים חוות דעת בדבר הכרה בחוב כחוב אבוד.וצומצם החוב, 

  שגם לאחר הכרה בחוב אבוד ההליך המשפטי ממשיך להתקיים.

-2616 יםשיעור החובות האבודים והמסופקים הממוצע מסך יתרת הממ"ד שנוכו בשנכמפורט להלן, 

  .סך הממ"ד שנוכומ 6.266%-עמד על כ 2616וברבעון הראשון לשנת  2611

 להלן פירוט החובות האבודים והמסופקים ושיעורם מסך הממ"ד שנוכו לתקופת התשקיף: 1.16.11

שלושה חודשים ראשונים 
 2611שנת  2612שנת  2616שנת  2616לשנת 

חוב 
אבוד 
)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
מסופק 

)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
אבוד 
)אלפי 
 ש"ח(

עור שי
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
מסופק 

)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
אבוד 
)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
מסופק 

)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
אבוד 
)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

חוב 
מסופק 

)אלפי 
 ש"ח(

שיעור 
מסך 

ממ"ד 
 שנוכו

-כ 16
6.66% 

-כ 116
6.16% 

-כ 666
6.16% 

-כ 216
6.66% 

 -כ 699
6.16% 

 -כ 116
6.66% 

-כ 126
6.66% 

-כ 66
6.62% 

 

 לקוחות מהותיים 1.16.16

לפרטים בדבר מדיניות ניהול  .יההכנסות מסך 16%-יו מהוות יותר מההכנסותר שא לקוח אין הלחבר

 לעיל. 6.13.6סיכונים ראה סעיף 

 

 יווק והפצה ש 1.16

, ובפגישות בשיטת "חבר מביא חבר"כמקובל בתחום המסחר בממ"ד, החברה מגייסת לקוחותיה לרוב  1.16.1

הטוב  םמשמ נהנית החברה. שיווק יזומות הנערכות על ידי מנהלי החברה מול לקוחות פוטנציאליים

מת באמצעים מפרס החברה מוכרים בתחום פעילות זה מזה שנים רבות.ה החברהמנהלי של  םומניסיונ

מפעילה  החברה ושלטי חוצות. עלונים ומוצרי פרסום אחרים ובעיתונות שונים כגון רדיו, אינטרנט

ה, המקודמים באמצעות קמפיין קידום מציע םמידע על השירותים אות יםאינטרנט המכיל יאתר

 . אתרים במנועי חיפוש

בצינורות השיווק שלה, ואבדנם אינו צפוי להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות לחברה אין תלות  1.16.2

 וכן לא תגרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפם. החברה

ובשלושת החודשים הראשונים של שנת  2616, 2612 ,2611 עמדו בשנים החברההוצאות הפרסום של  1.16.6

 החברהשל  הוצאות הפרסוםבהתאמה.  ,ש"ח אלפי 16-וכ 666-כ, 619-כ, 966-כעל סך של  2616

   ויעדי המכירות שלה.  החברהמשתנות על בסיס תדיר בהתאם לצרכי 

  www.opalbalance.co.il :החברהכתובת אתר האינטרנט של  1.16.6
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 תחרות  1.16

הם יש רישיון נותן שירותי מאופיין במספר השחקנים רב בפריסה ארצית, אשר ל"ד שוק המסחר בממ 1.16.1

 .כאשר חלק עיקרי מתוכם פועל במרכז הארץ, מטבע

נמנים האחים נאווי  , הפועלים בעיקר במרכז הארץ,על מתחריה הבולטים בענף ,החברהלמיטב ידיעת  1.16.2

כמו כן, על מתחריה של  וכלל פקטורינג בע"מ. פנינסולה פיננסים בע"מבע"מ, אימפולייט בע"מ, 

אין יכולת להעריך באופן מדויק את חלקה  חברהל נמנים בנקים ונותני שירותי מטבע למיניהם. החברה

, לאור היות רובן שכן אין לה גישה לנתוני יתר החברות העוסקות בענף זה "דבתחום המסחר בממ

תחת  כמפורט מעלה משלימים אחרים מטבע מעניקה ללקוחותיה שירותי החברה. חברות פרטיות

 .לה יתרון על מתחריה דבר המעניק קורת גג אחת,

 . העמלהבשוק נסובה סביב כמה פרמטרים מרכזיים: מוניטין, טיב השירות וגובה  התחרות 1.16.6

 יםשנ 6-קיימת כ 2661אופל ו שנה, 16-בחברה עוסקים בתחום כ השליטהבעלי  באשר להיבט המוניטין, 1.16.6

יתרונותיה השונים נהנית מנאמנות לקוחות גבוהה בשל  החברה כמו כן ,ולה מוניטין איתן וחיובי

 בשוק.

הם  הנגישות הגבוהה להנהנית מקהל לקוחות נאמן וקבוע, בשל  החברהלהיבט איכות השירות,  באשר 1.16.6

 כמו כן, קבלת החלטות ומתן שירות ללקוח נעשים תוך זמן קצר, ללא בירוקרטיה.  זוכים.

נותנת ללקוחותיה תעריפי עמלות אטרקטיביים לעומת מתחריה, והכל תוך ניהול סיכונים לענין  החברה 1.16.1

 קוח והמושך. טיב הל

שחוסך  באופןמנהלת קופת מזומנים וביכולתה לשלם ללקוחותיה את התמורה במזומן,  החברה 1.16.6

 אחרים. עאותם הם נאלצים לשלם לנותני שירותי מטבללקוחותיה זמן רב ועמלות 

 ONEתחת קורת גג אחת ומהווה לניכיון ממ"ד מספקת את כל שרותי הפרימיום הנלווים  החברה 1.16.6

STOP SHOP ללקוח.רותי מטבע לשי 

 
 עונתיות 1.11

 .בצורה ניכרת החברה איננו מאופיין בעונתיות המשפיעה על היקף פעילות "ד שוק המסחר בממ 1.11.1

בסמוך לחגים ומועדים ניכרת התעוררות בחילופי הסחורות והשירותים במשק. מעסיקים וספקים  1.11.2

חובם ולפיכך בתקופה  י המשנה ולנותני השירותים שלהם אתננוהגים לשלם בטרם כניסת החגים לקבל

 ד."זו ניכר גידול בהיקף המסחר בממ

לכל חודש, נדרשים בעלי עסקים לתזרים על מנת לשלם  16-לכל חודש וליום ה 16-סמוך ליום ה 1.11.6

 מועדים אלו מאופיינים בפעילות מוגברת. ךכ משכורות ועל מנת לשלם מע"מ, בהתאמה, לפי

 
 כושר ייצור 1.16

מידת ניצול מקורות המימון העומדים לרשותה במתן השרות מבוסס על  החברהכושר הייצור של 

 .החברהלסקירת מימון  6.23ללקוחותיה. ראה סעיף 

 
 נכסים לא מוחשיים 1.16

 סימן מסחר על שמה והלוגו שלה.  רישום השלימה החברה 2616במהלך שנת 
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 להלן.  6.20.6רטיסי אשראי נטענים ראה סעיף לפרטים בדבר זיכיון לשיווק כ

 
 הון אנושי 1.19

 כהונת נושאי משרה עובר לעסקת אופל 1.19.1

קורן ופרדי -חדלו לכהן כדירקטורים ה"ה איתמר סלע, אמנון סלע, בני לב 2611ביולי  16ביום  (א)

ן כהן כדירקטור בחברה, מונה מר דרור נגל כיו"ר רובינסון. באותו מועד מונה מר אהרו

 דירקטוריון החברה ומונה מר מורן שטרנליב כמנכ"ל ודירקטור  בחברה.

באוגוסט  66חדל לכהן מר רבינסון לוי כסמנכ"ל הכספים בחברה. ביום  2611ביולי  21ביום  (ב)

 מונה מר שלומי עבדן כסמנכ"ל הכספים בחברה. 2611

עקב העברת השליטה ל לכהן מר אמיר חודורוב כדירקטור בחברה, חד 2611ביולי  26ביום  (ג)

  .2611בחודש יולי  בחברה והפסקת הפעילות הקודמת של החברה טרם הסדר הנושים שעברה

 חדל מר רועי שושני לכהן כדירקטור החברה. 2612בינואר  6ביום  (ד)

 חדל מר אמנון נויבך לכהן כדירקטור חיצוני בחברה 2612במאי  16ביום  (ה)

מר ערן גלוקסמן לכהן כדירקטור חיצוני הסתיימה כהונתו הראשונה של  2612במאי  16יום ב (ו)

ערן  מרמינתה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2612באוגוסט  6ביום . בחברה

 ורד לכהן כדירקטורים חיצוניים בחברה.-טל מיש גב' גלוקסמן ואת

 ה את מר גלעד שמחוני לדירקטור בחברה.מינה דירקטוריון החבר 2612באוגוסט  11ביום  (ז)

 

 כהונת נושאי משרה לאחר עסקת אופל 1.19.2

 -ערן גלוקסמן וטל מיש -בעקבות עסקת אופל, התחלפו כלל נושאי המשרה בחברה, למעט הדח"צים

 :ורד

, מר דרור נגל, יו"ר דירקטוריון נושאי המשרה הבאים חדלו לכהן בחברה: 2616ביוני  19ביום  (א)

מר , מר גלעד שמחוני, דירקטור, מר אהרון כהן, דירקטור, נכ"ל ודירקטורמ, מר מורן שטרנליב

 שלומי כהן עבדן, סמנכ"ל הכספים.

ה"ה  מנכ"ל ודירקטור,מונה כ מר דני מזרחי הללו:נושאי המשרה החדשים באותו מועד, מונו  (ב)

. כמו כן, מיכאל איתן, עודד איתן, יהושע מזרחי, שחר מזרחי ואורן בן יאיר מונו כדירקטורים

כרואה החשבון המבקר של החברה, ומשרד   BDOבאותו מועד חדל לכהן משרד זיו האפט 

 שטיינמץ עמינח ושות' מונה תחתיו.

 מונה מר חן שרייבר כדירקטור בלתי תלוי בחברה. 2616ביוני  26ביום  (ג)

 מונה מר אבי טבת כסמנכ"ל הכספים בחברה. 2616באוגוסט  19ביום  (ד)

  מונה מר אורן בן יאיר כיו"ר דירקטוריון החברה. 2616באוגוסט  22ביום  (ה)

חדל לכהן מר מיגל אלחנטי כמבקר הפנים בחברה, ותחתיו מונה כמבקר  2616במאי  21ביום  (ו)

 פנים מר ניסים חמאוי.

 לפרטים בדבר גמול עובדים אשר הינם קרובים לבעל השליטה בחברה, וכן גמול נושאי משרה (ז)

 לתשקיף. 6י וביטוח ראה פרק , פטור שיפולרבות תכנית תגמול
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בדבר , 1966 -לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים התש"ל א'21-ו 21בהתאם לתקנה לפרטים  (ח)

  .לתשקיף 6.1סעיף נושאי המשרה בחברה ראה 

כמורשה חתימה בלעדי  יהושע מזרחי, שחר מזרחי ומיכאל איתן, דני מזרחילפרטים בדבר מינוי  (ט)

 .לתשקיף 6.1סעיף ראה 

 

  2661ואופל  החברהמוטת הניהול של ירוט להלן פ 1.19.6

 

 

 

 

עובדים, לרבות מנכ"ל  6וסמוך למועד פרסום התשקיף, מעסיקה החברה  2616במרץ  61נכון ליום  1.19.6

, וסמוך 2616במרץ  61נכון ליום  2661החברה, ואופל מצבת העובדים ונותני השירותים של  החברה.

  , הינה כדלקמן:קיףהתשלמועד פרסום 

 מספר עובדים תפקיד
סמוך למועד 

 פרסום התשקיף
 6003במרץ  00

 
 6000בדצמבר  00 6006בדצמבר  00  6000בדצמבר  00

 0 0 0 0 0 מנכ"ל
מנהל 
 כספים

0 0 0 - - 

קצין 
 אבטחה

0 0 0 0 0 

נציגות 
שירות 

והנהלת 
 חשבונות

5 5 5 3 0 

 5 6 1 1 1 כ"סה
 

 תלות באיש מפתח 1.19.6

 החברה , מרכז את הפעילות בה ומנהל אותה. 2661אופל החברה, ומנכ"ל מנכ"ל דירקטור ודני מזרחי, 

 ולאור מומחיות, החברהבאופן מהותי על תוצאות  כי עזיבתו של מר דני מזרחי עשויה להשפיע מעריכה

השליטה לרוב בעלי יצויין כי . בחברה ולאור הכרותו עם לקוחותיהבתחום העיסוק  דני מזרחישל 

והכרות עם חלק ניכר מלקוחותיה של החברה. להערכת החברה  בחברה ידע רב בתחום פעילות החברה

במקרה של נבצרות של דני מזרחי לכהן כנושא משרה בחברה ניתן יהיה למלא את מקומו על ידי אחד 

 , מנכ"ל
 קצין ציות

 נציגת 
 שירות

 נציגת 
 שירות

 

 נציגת 
 שירות

 

 נציגת 
 שירות

 מנהל 
 כספים

מנהלת 
 חשבונות

 קצין 
 אבטחה
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כי והכל בהתאם לתהלי מבעלי השליטה בחברה, מבלי לגרום לפגיעה מהותית בפעילותה של החברה

לנציגות השירות בחברה יש וותק של מספר שנים ונסיון רב והן בעלות כמו כן  העבודה הנהוגים בחברה.

גם בהעדרו של דני מזרחי. כמו כן  להעניק שירות ללקוחות החברה בביצוע עסקאות ניכיוןיכולת 

באיש  ובכך להפחית את התלותהחברה הפעילות של להכשיר עובדים נוספים בתחום החברה כוונת ב

 המפתח.

 

 ספקים 1.26

אין כל תלות בספקיה, ואין בסיום ההתקשרות עם אחד או יותר מהם כדי להביא לתוספת עלות לחברה  1.26.1

 מהותית מאד הנגרמת לתאגיד כתוצאה מן הצורך לעבור לספק חלופי במקום אותו ספק.

לפעול לגיוון  עם זאת, בכוונת החברה, בנקאי יחיד ספק אשראיכי לחברה  יצוייןעל אף האמור לעיל  1.26.2

 נותני האשראי הבנקאי שלה.

צדדים של בעלי השליטה בחברה, קרוביהם ו -מעמידי הלוואות פרטייםספקי אשראי נוספים הינם  1.26.6

נזילות באמצעותה היא יכולה להתקשר עם לקוחות נוספים. לפירוט לחברה שלישיים, מספקים 

 להלן.  6.23.10 ההלוואות מגורמים פרטיים ראה סעיף

 העברות כספים גלובליות בע"מ –ג'י.אמ.טיעם חברת  2661אופל התקשרות  1.26.6

)להלן: העברות כספים גלובליות בע"מ  –ג'י.אמ.טיעם חברת  2661אופל  תקשרהה, 2616במרץ  12ביום 

 העברת כספים מהירה לחו"ל. ללקוחותיה שירותי 2661אופל באמצעותה מעניקה "( ג'י.אמ.טי"

חודשים נוספים אלא אם  12-חודשים והוא יחודש באופן אוטומטי ל 12ההסכם הינו לתקופה בת 

תיתן שירותי העברת מט"ח ללקוחות רק באמצעות  2661אופל לפי ההסכם,  תפעל לבטלו. ג'י.אמ.טי

י ולהשתמש בידע, בשיטות זכות לעשות שימוש בסימני המסחר של ג'י.אמ.ט 2661לאופל ג'י.אמ.טי. 

תגבה  2661אופל העבודה ובשיטות הניהול ובמערכת המידע של ג'י.אמ.טי. כל עת שההסכם בתוקף. 

תהיה זכאית לשיעור מתוך העמלה  2661אופל . מלקוחותיה עמלה בגובה אשר נקבע במחירון ג'י.אמ.טי

חודשים מתום תקופת  26 לתקופה של ג'י.אמ.טיאיסור תחרות עם  2661לאופל הנגבית מהלקוח. 

, 2661אופל בגין נזקים או תביעות עקב רשלנות  ג'י.אמ.טיהתחייבות לשיפוי ל 2661לאופל  .ההסכם

 ובכפוף לתנאים מגבילים נוספים. 

 ( בע"מ2666עם חברת אקסצ'יינג'נט.קום ישראל ) 2661אופל התקשרות  1.26.6

 ( בע"מ2666צ'יינג'נט.קום ישראל )אקסעם חברת בהסכם  2661אופל התקשרה  ,2616ביוני  26ביום 

, להתקנת מערכת ממוכנת להעברת עסקאות המרות מט"ח ("ההסכם"-ו "אקסצ'יינג'נט)להלן:"

שירותי מכירת והמרת מט"ח  2661אופל , אשר באמצעותה נותנת באמצעות כרטיסי אשראי

יד ערבות אישית דני מזרחי העמכמו כן, מר  ."(מערכתה)להלן: " חיובבאמצעות כרטיס  ,בתשלומים

בכוונת  . כאמור בהסכם אקסצ'יינג'נטל 2661אופל חובותיה של בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בסכום, ל

 לחברה.מר דני מזרחי לפעול לביטול הערבות האישית אותה העמיד  2661אופל 

 עם חברת אקס פיי נכסים בע"מ 2661אופל התקשרות  1.26.1

עם חברת אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ )להלן:  2661אופל התקשרה  ,2612באוקטובר  16ביום 

 DEBITמאסטר קארד לשיווק כרטיסי תשלום מסוג  MsC"(, שהינה בעלת רישיון מטעם אקספיי"

והינה הבעלים של מערכת ממוכנת לביצוע מכירה, טעינה וניהול חשבון של "( כרטיסי התשלום)להלן: "
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תהוות תשווק את כרטיסי התשלום,  2661ופל א, בהסכם לפיו "(המערכת)להלן: " כרטיס התשלום

מר דני . "(ההסכם)להלן בסעיף זה: " נקודת מכירה וטעינה לכרטיסי התשלום והמערכת תותקן בה

אלפי ש"ח וכן שטר חוב בסכום  666מזרחי העמיד ערבות אישית בלתי מותנית, מוגבלת בסכום של 

 11הערבות דנן הוסרה ביום  . כאמור בהסכםכלפי אקספיי  2661אופל זהה, לכל התחייבויות וחיובי 

הינה ממתן שירותי כרטיסי תשלום נטענים ללקוחותיה  2661אופל מורתה של ת. 2616באוגוסט 

אשר  סך העסקאותובה שיעור מסויים מתקבול בג .2. עמלת הטענה הנגבית מהלקוח; 1כדלקמן: 

השנים כרטיסים במהלך  1,119-ו 1,119, 1,666התחייבה למכור  2661אופל  אקספיי.מתקבל בדיעבד מ

. 2611בדצמבר,  61הוארכה תקופת ההתקשרות עד ליום  2616בדצמבר  66ביום  , בהתאמה.2611-2616

  צת הכרטיסים, מכירתם וטעינתם.אלפי ש"ח בגין הזיכיון להפ 66שילמה סך של  2661אופל 

לאקספיי כתב המחאת  2661אופל נחתם בין  2616בפברואר  26לעיל, ביום  להסכם המפורטבהמשך  1.26.6

לטובת אקספיי למשך תקופת ההסכם )להלן: ממחה  2661אופל "(, לפיו כתב המחאהזכות )להלן: "

שימוש והמפורטים בכתב  2661אופל "(, את כל זכויותיה בסימני המסחר בהם עושה תקופת ההמחאה"

דית בסימני המסחר והינה עההמחאה. במהלך תקופת ההמחאה תהיה אקספיי בעלת הזכות הבל

 מסחר, להעניק רישיון לשימוש בסימני המסחרהרשאית, בין היתר, להגיש בקשה לרישום סימני 

עם  2661אופל ת עם תום התקשרו ולהציג עצמה כלפי צדדים שלישיים כבעלת הזכויות בסימני המסחר.

לפרטים אודות סימני ומלוא הזכויות בסימני המסחר יוחזרו לחברה. אקספיי תבוטל ההמחאה 

 .לעיל 6.18המסחר כאמור ראה סעיף 

שכר  מתקשרת עם משרדי עורכי דין לשם קבלת שרותי גביה מלקוחות. להלן פירוט הוצאות החברה 1.26.6

 2616, וכן לרבעון הראשון לשנת  2616-ו 2612, 2611 בשנים , בקשר עם שירותי גבייה,טרחת עורכי דין

 : )באלפי ש"ח(

 הוצאות גביה שנה

 66 )שלושה חודשים ראשונים( 2616

2616 266 

2612 261 

2611 266 

 

 לעניין שיווק. 6.14 מתקשרת עם ספקי פלטפורמות פרסום, כמפורט בסעיף החברה 1.26.9

 

 הון חוזר  1.21

  כללי 1.21.1

 6.6 -כ של לסך בהשוואה מיליון ש"ח 16.2-חיובי והסתכם לכ הינו 2616במרץ  61 ליום החוזר ההון

ההון החוזר  .2612 בדצמבר 61 יוםל"ח ש מיליון 6.6  -כ של סךו 2616 בדצמבר 61 ליום  "חש מיליון

מיליון ש"ח בניכוי אשראי  66.9 -לקוחות והמחאות לגבייה בסך של כמבעיקר נובע  2616במרץ  61ליום 

 מיליון ש"ח. 66.6-מתאגיד בנקאי ואחרים בסך של כ

 אשראי ספקים ולקוחות 1.21.2
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 וצדדים מפרטיים מהלוואות וכן בנקאי באשראי בעיקר ממומנתהחברה , התשקיף למועד נכון

 על ועומד החברה לפעילות בהתאם קצר לזמן הינו ואחרים בנקאיים םמתאגידי האשראי כל. קשורים

 האשראי מבנה את והינה תואמת ברוב המקרים חודשים 6 על עולה אינה הלקוחות יתרת. משנה פחות

 חשיפת. בודדים לקוחות מספר על מסתמכת אינההיא ו לקוחות של נרחב פיזור לחברה. לחברה שיש

 בהתאםבנקאי או חוץ בנקאי  אשראי צורכת החברה, כאשר מצמתמצו הינה נזילות לקשיי החברה

 . לשירותיה לביקוש

 ימי אשראי לקוחות -מדיניות אשראי 1.21.6

 פרק זמן קצר זהיום.  126 -כעד לתקופה בת הינם מקבלת החברה במרבית המקרים, הממ"ד אשר 

פרעון של הלקוחות. מאפשר לנהל את סיכוני האשראי ולמזער נזקים במקרים בהם ישנו סיכוי לחדלות 

 לעיל. 6.13לפילוח ימי אשראי לקוחות ראה סעיף 

 

 השקעות 1.22

. לפרטים נוספים ראה בע"מווילוק  מהון המניות של חברת 66.16%-מחזיקה ב 2661אופל נכון למועד זה, 

  .הלןל 6.27.2סעיף 

 

 מימון ואשראי 1.26

  כללי 1.26.1

מתאגיד פועלת באמצעות אשראי שהועמד לה החברה ולמועד התשקיף,  2616במרץ  61נכון ליום  1.26.2

  ."(מקורות המימון)להלן:" צדדים שלישייםהלוואות מהלוואות בעלי מניות ו, הון עצמי, בנקאי

עומדת בכל המגבלות החלות עליה בגין המימון אותו  רההחב ולמועד התשקיף, 2616במרץ  61נכון ליום  1.26.6

 קיבלה.

לצורך כיסוי תפעול לגייס מקורות נוספים החברה , בשנה הקרובה לא תדרש החברהלהערכת הנהלת  1.26.6

ס מימון ממקורות נוספים לשם תמיכה בהרחבת וגיפעול לל החברהעם זאת בכוונת  עסקיה השוטפים.

 דה בביקושי הלקוחות.ועמיהגדלת הכנסותיה הפעילות בה, 

 

 החברה לוח מקורות המימון של פי 2616במרץ  61ונכון ליום  2616-ו 2612 , 2611 בדצמבר 61נכון ליום  1.26.6

 הינו כדלקמן )באלפי ש"ח(:

הלוואות בעלי  )*( אשראי בנקאי הון עצמי מועד
וחברות  מניות

 קשורות

הלוואות צדדים 
 שלישיים

 סה"כ

61.12.2611 962 16,166 - 6,661 22,462 

61.12.2612 969 16,612 - 11,696 27,768 
61.12.2616 9,166 16,666 166 16,166 39,263 
61.66.2616  16,129 16,211 666 11,626 45,010 

הבטחת התחייבויות בקשר עם אלפי ש"ח ל 66)*( בנוסף למימון הרשום לעיל לחברה ערבות בסך 

  .משרדי החברה שכירותהסכם 
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 : 2616במרץ  61החלים על החברה נכון ליום הממוצעים ט שיעורי הריבית להלן פירו 1.26.1

 ריבית ממוצעת )אפקטיבית(  

 %6.66 אשראי בנקאי
 6.6% אשראי חוץ בנקאי

 
 .2.26%הינו  2616במרץ  61)*( שעור ריבית הפריים ליום 

 .6.66%-הינו כ 2616במרץ  61ליום יין יפני )**( שעור לייבור 
 

 מימון בנקאי 1.26.6

אלפי  11,616-כ ההינ, 2616במרץ  61, נכון ליום לחברה תאגיד בנקאיהעמיד  אשרהאשראי מסגרת סך 

מתוך  %16622-כ החברהניצלה  2616במרץ  61נכון למועד כמפורט להלן. הינו  ההרכבאשר , ש"ח

  .נכון לאותו מועד לה השהועמדהבנקאי האשראי מסגרת 

                                                        
 יצויין כי החברה מצויה מעת לעת בחריגות זניחות ממסגרת האשראי, אשר נסגרות תוך ימים בודדים.   22
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 :)*(6003במרץ  00ליום שהועמדו לחברה  ימקורות המימון הבנקאכלל להלן פירוט  1.26.6

סה"כ באלפי  סוג האשראי

 ש"ח

 תנאים

-1.66%ריבית פריים+  1,666-כ 23ממסרים שהופקדו לניכיוןאשראי כנגד 

1.6% 

/ on callאשראי לטווח קצר/הלוואות מט"ח/ הלוואות שקליות/ אשראי 

 עסקאות עתידיות 

יף יב' כמפורט בסע 16,616-כ

 להלן

  06,565 סה"כ

  אלפי ש"ח לשכירות. 66)*( בנוסף למימון הרשום לעיל לחברה ערבות בסך 

 

 ובטחונות שהועמדו לטובת קבלת אשראי בנקאי ערבויות 1.26.9

כמפורט לעיל, הועמדו לטובת הבנק ביטחונות,  התאגיד הבנקאיכלפי החברה להבטחת חיוביה של 

 לפעול להסרת ערבויות החברה ונת כמפורט להלן. בכו השליטהלרבות ערבויות אישיות של בעלי 

  לבנק: החברהלהלן פירוט הבטחונות להבטחת חיובי  אלו בהקדם האפשרי. וביטחונות

 2666בדצמבר  16, כמפורט לעיל, נוצר ביום מהתאגיד הבנקאי החברהכנגד האשראי אותו מקבלת  (א)

וניירות ערך, , שעבוד קבוע ראשון והמחאה על מסמכים, שטרות 2666בדצמבר  21ונרשם ביום 

המופקדים בבנק בין לגוביינא, למשמרת או אחרת, וכן שעבוד צף על מסמכים, שטרות וניירות ערך 

קדים ו/או שיופקדו בבנק/ים אחר/ים מעת הפקדתם בלבד, , למעט שטרות המופשיופקדו בבנק

העברה  . השעבוד אינו מוגבל בסכום ותנאיו אוסריםלתאגיד בנקאי 2661אופל כמפורט בהסכם בין 

 .הבנקו/או משכון ו/או שעבוד, של הרכוש המשועבד, ללא הסכמת 

 6,166-בחברה, מיכאל איתן, בסך של כ שליטההועמד שעבוד על פקדון מט"י ע"ש בעל  החברהלטובת  (ב)

 אלפי ש"ח. 

 1,266-בחברה, שחר מזרחי, בסך של כ שליטההועמד שעבוד על פקדון מט"י ע"ש בעל  החברהלטובת  (ג)

 אלפי ש"ח. 

, ללא הגבלה בחברה, דני מזרחי שליטההועמד שעבוד על פקדון ניירות ערך ע"ש בעל  החברהלטובת  (ד)

  אלפי ש"ח. 666-, בסך של כבסכום

חברה  ,הועמד שעבוד על פקדון ניירות ערך ע"ש חברת ברכת דניאל ניהול עסקי בע"מ החברהלטובת  (ה)

 אלפי ש"ח.  616-ל כ, בסך שללא הגבלה בסכום בבעלותו ושליטתו של דני מזרחי,

. הבנק מסתמך מעמידה לרשות הבנק כבטוחה חלק מהממ"דים אותה ניכתה עבור לקוחותיה החברה (ו)

-עומד שיעור בטחונות זה על סך של כהתשקיף למועד  סמוך. מערכן 66%על בטוחות אלו בשיעור של 

  אלפי ש"ח. 1,666

                                                        
מכל סכום שהופקד. לפרטים  66%החברה, מועמד אשראי בהיקף של יצויין כי בגין ממסרים שהופקדו לניכיון בבנק על ידי   23

 לעיל. )ו(6.23.9ראה סעיף 
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 של להבטחת סךלותו של דני מזרחי אשר בבענרשמה משכנתא בדרגה ראשונה על נחלה במושב גאליה  (ז)

 .אלפי ש"ח 1,666

אלפי ש"ח, אשר שווי  1,666סך של  ת להבטחתמוגבלהנכס בעיר באר יעקב,  עלמשכנתא  נרשמה (ח)

אחייניתו של דניאל בתמורה להעמדת הבטוחה, אשר ניתנה על ידי  אלפי ש"ח. 629 הבטוחה הינו

 משווי הבטוחה. 1%-המהווים כ, לשנה ש"חאלפי  66-סך של כ משלמת החברהמזרחי, 

אשר שווי , ללא הגבלה בסכום אשר בבעלותו של דני מזרחי נכס בעיר רחובותעל משכנתא  נרשמה (ט)

 אלפי ש"ח.  166הבטוחה הינו  

נכון למועד הסמוך לפרסום  לתאגיד בנקאי החברהאשר הועמדו להבטחת חיובי  סך שווי הבטוחות (י)

 אלפי ש"ח. 16,666-הינו כהתשקיף 

 2661אופל לעיל משלמת   )ב(בסעיף בטחונות המפורטים מהמליון ש"ח  2-חלק המסתכם בכ בגין (יא)

המועמדות על ידי בעלי השליטה . בגין יתרת סך הבטוחות השליטהלשנה לבעלי  6%ריבית בשיעור של 

בגין העמדת לריבית. השליטה ש"ח, לא זכאים בעלי  מליוני 6.6-בסעיפים אלו, המסתכמת לככמפורט 

קרן הון בדוחות הכספיים בסך  2616ו ברבעון הראשון לשנת  2616-ו 2612 יםבשננזקפה דנן הבטחונות 

 בהתאמה.אלפי ש"ח  26 -כואלפי ש"ח  216 ,אלפי ש"ח 626 -של כ
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  :הלוואות בנקאיות אשר הינן בתוקף למועד התשקיףמסגרות ו (יב)

זהות 
 המלווה

מועד 
העמדת 
 הלוואה

 מועד פרעון

סכום 
ההלוואה 
המקורי 
)אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן 
ליום 

00.00.6003 
 )אלפי ש"ח(

 יתרת קרן
למועד  בסמוך

התשקיף 
 )אלפי ש"ח(

תשלומים 
)קרן + 
 ריבית(

 ריבית שיעור
 שנתית

 ריבית)שיעור 
 (אפקטיבית

/ / בטחונות )לרבות ערבויות( שעבודים
/  מבנה/ מרותה/ שינוי שליט תניית

 התחייבויות פיננסיות

 תנאים נוספים
 והערות

תאגיד 
 בנקאי

6.12.2616 2.12.16 2,666 2,666 2,666 

תשלום ריבית 
חודשית פרעון 

קרן בסוף 
 תקופה

 1.6%פריים+

להלן פירוט עיקרי העילות להעמדה 
לפרעון מיידי של האשראי הבנקאי: 

שינוי מצב 
מינוי \הסדר\פשרה\כינוס\פירוק\משפטי

אי עמידה \בעל תפקיד
הפרת התחייבות כלפי \בתשלומים

ארוע שיש בו עילה לפרעון מידי \הבנק
בבטוחות לא \לפי שיקול דעתו של הבנק

קרות אחד האירועים  \עיקול \מספקות
האמורים לעיל לערב או מי שהעמיד 

 בטוחה לטובת החברה.
 

 6.23.9לפירוט הבטוחות ראה סעיף 
 לעיל.

 
 

. הלוואת גישור
שיעור הריבית 

 2%-יגדל ב
באופן 

אוטומטי בכל 
מקרה של 

הפרת תנאי 
 ההלוואה.

תאגיד 
 בנקאי

16.6.16 16.6.1624 1,266 1,266 1,266 

תשלום ריבית 
 רבעונית

פרעון קרן 
 בסוף תקופה

 1.6%פריים+

. הלוואת גישור
שיעור הריבית 

 2%-יגדל ב
באופן 

טי בכל אוטומ
מקרה של 

הפרת תנאי 
 ההלוואה.

תאגיד 
 בנקאי

61.6.16 

16.6.16 
חדש ת)מ

על בסיס 
 שבועי(

ריבית וקרן  6,661 6,616 6,616
 בסוף תקופה

-1.6%פריים+
%1.16 

הלוואת און 
קול, מתחדשת 

אוטומטית 
 מידי שבוע

תאגיד 
 966 966 966  11.6.2616 12.6.2616 בנקאי

תשלומי  12
 ריבית אחת

לחודש, פרעון 
קרן בסוף 
 התקופה

 1.6%פריים+

. הלוואת גישור
שיעור הריבית 

 2%-יגדל ב
באופן 

אוטומטי בכל 
מקרה של 

הפרת תנאי 
 ההלוואה.

תאגיד 
 בנקאי

ריבית בעת  699,6 6,661 1,666 - -
 ביצוע הניכיון

-1.66%פריים+
1.6% 

מסגרת 
 ניכיונות משנה 

     16,926-כ 16,196-כ 16,116-כ   סה"כ
 

 

                                                        
 בכוונת החברה לפעול להארכת מועד הפרעון של הלוואה זו.  24
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 : מימון חוץ בנקאי 1.26.16

ההלוואות הינן לטווח של שנה, ומתחדשות מדי שנה אלא  פרטיים לקבלת הלוואות, המשמשות למימון פעילותה השוטפת.אנשים מתקשרת עם  החברה 

בגין ההלוואות משתלמת  ימים. 66-96אם הודיעו הצדדים אחרת. כמו כן, כוללים הסכמי ההלוואות אפשרות לפרעון מוקדם בהודעה מראש בטווח של 

ועל פי רוב משתנים,  ההלוואותהבטוחות על ריבית המשולמת על בסיס חודשי. תנאי  6%-ל 1%, בטווח של בין (התשקיף)נכון למועד  למלווים ריבית

. יצויין ויתר בעלי השליטה בחברה חיערבות אישית של מר דני מזרולעיתים גם העמדת  העמדת צ'ק בטחון בגובה הקרן כבטוחה לטובת המלווה כוללים

  .ויתר בעלי השליטה בחברה י דני מזרחילפעול להסרת הערבויות האישיות אשר ניתנו על ידהחברה בכוונת כי 

 פירוט הלוואות מפרטיים אשר אינם קשורים לחברה ו/או לבעלי השליטה בה, אשר הינן בתוקף למועד התשקיף: (א)

זהות 
 המלווה

מועד 
העמדת 
 הלוואה

 מקורי

מועד חידוש 
 ההסכם

 מועד פרעון

סכום 
ההלוואה 

המקורי 
)אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן 
ליום 

00.00.6003 
 )אלפי ש"ח(

יתרת קרן 
למועד 

התשקיף 
)אלפי 
 ש"ח(

 ריבית שיעור
 שנתית

)שיעור 
 ריבית

 (אפקטיבית

תשלומים )קרן + 
 ריבית(

 // בטחונות )לרבות ערבויות( שעבודים

/ התחייבויות  מבנה /מרותשינוי שליטה/  תניית
 פיננסיות ותנאים נוספים

מלווה 
 א'

21.1.2616 
1.1.2616 1.6.2616 66 66 - 6% 

ריבית חודשית, 
קרן בסוף התקופה 
או בפרעון מוקדם 
במידה ולא חודשה 

ההלוואה 
 אוטומטית

 

 

 

 

 

 

 

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת 
 ודשי.יום מראש, הריבית משולמת על בסיס ח 96

ווה, וערבות מעמידה צ'ק ביטחון למל 2661אופל 
 אישית של  דני מזרחי.

1.6.2616 61.12.16 166 - 166 6% 
מלווה 

 ב'
2.11.2612 

1.1.2616 61.12.2616 166 166 166 6% 
1.2.2616 61.12.2616 166 166 166 6% 

מלווה 
 ג'

 

22.6.2611 
1.1.2616 61.12.2616 6,666 6,666 6,666 6% 

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת 
 יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי. 66

מעמידה צ'ק ביטחון למלווה, וערבות  2661אופל 
 אישית של  דני מזרחי.

אפשרות להאריך את ההסכם בשנה נוספת, פרעון  6% 2,666 2,666 2,666 61.12.2616 )*(26.1.2616
יום מראש, הריבית משולמת  96הודעה בת מוקדם ב

בהסכם ההלוואה נקבעו מקרים על בסיס חודשי. 
 הזכות לדרוש את פירעון ההלווא הבהם תעמוד למלוו

, העמידו בעלי הבאופן מיידי. כחלק מתנאי ההלווא
השליטה בחברה ערבות שאינה מוגבלת בסכום 

והכל כמפורט בדיווח  , ללא תמורההלטובת המלוו
-2616-61אסמכתא:  2616בינואר  1ום מידי מי

661696. 

61.6.2616 61.6.2616 61.12.2616 666 - 666 6% 

מלווה 
 ד'

 

16.11.2611 

1.1.2616 61.12.2616 1,166 1,166 1,166 6% 

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת 
 יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי. 66

ווה, וערבות 'ק ביטחון למלמעמידה צ 2661אופל 
 אישית של  דני מזרחי.

26.1.2616)*( 61.12.2616 966 966 966 6% 

אפשרות להאריך את ההסכם בשנה נוספת, פרעון 
יום מראש, הריבית משולמת  96מוקדם בהודעה בת 

בהסכם ההלוואה נקבעו מקרים על בסיס חודשי. 
 הואזכות לדרוש את פירעון ההלו הבהם תעמוד למלוו

, העמידו בעלי הבאופן מיידי. כחלק מתנאי ההלווא
השליטה בחברה ערבות שאינה מוגבלת בסכום 
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זהות 
 המלווה

מועד 
העמדת 
 הלוואה

 מקורי

מועד חידוש 
 ההסכם

 מועד פרעון

סכום 
ההלוואה 

המקורי 
)אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן 
ליום 

00.00.6003 
 )אלפי ש"ח(

יתרת קרן 
למועד 

התשקיף 
)אלפי 
 ש"ח(

 ריבית שיעור
 שנתית

)שיעור 
 ריבית

 (אפקטיבית

תשלומים )קרן + 
 ריבית(

 // בטחונות )לרבות ערבויות( שעבודים

/ התחייבויות  מבנה /מרותשינוי שליטה/  תניית
 פיננסיות ותנאים נוספים

והכל כמפורט בדיווח  , ללא תמורההלטובת המלוו
-2616-61אסמכתא:  2616בינואר  1מידי מיום 

661696. 

מלווה 
 6% 666 666 666 61.12.2616 1.1.2616 26.2.2612 ה'

רעון מוקדם בהודעה בת ההסכם מתחדש מדי שנה, פ
 יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי. 96

ווה, וערבות מעמידה צ'ק ביטחון למל 2661אופל 
 אישית של  דני מזרחי.

 מלווה ו'
1.1.2612 1.1.2616 61.12.2616 666 166 166 6% 

ריבית חודשית, 
קרן בסוף התקופה 
או בפרעון מוקדם 
במידה ולא חודשה 

ההלוואה 
 טיתאוטומ

 

 

 

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת 
 יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי. 96

ווה, וערבות מעמידה צ'ק ביטחון למל 2661אופל 
 אישית של  דני מזרחי.

1.6.2616 1.6.2616 61.12.2616 266 - 166 6% 
מלווה 

 6% 666 666 666 61.12.2616 1.1.2616 26.11.2612 ז'

מלווה 
 ח'

16.6.2616 66.1.2616 61.12.2616 666 666 666 6% 

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת 
 יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי. 66

ווה, וערבות מעמידה צ'ק ביטחון למל 2661אופל 
 אישית של  דני מזרחי.

מלווה 
 ט'

26.9.2616 ,
29.9.2616 

1.1.2616 61.12.2616 966 966 966 6% 
ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת 

 יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי. 96
ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם בהודעה בת  6% 666 666 666  61.12.2616 1.1.2616 26.1.2611 מלווה י'

יום מראש, הריבית משולמת על בסיס חודשי,  96
מעמידה צ'ק ביטחון למלווה, וערבות  2661אופל 

 אישית של  דני מזרחי.

 

מלווה 
 יא'

66.6.2611 1.1.2616 61.12.2616  266  66625  666 6% 

 ההלוואות דנן הועמדו במסגרת אותו הסכם ()*

 

 אשר הינן בתוקף למועד התשקיף: , בה ו/או קרוביהםשליטה מבעלי פירוט הלוואות אשר ניתנו לחברה  (ב)

 

 המלווה זהות
מועד העמדת 

 הלוואה מקורי

מועד 
חידוש 

 ההסכם
 מועד פרעון

סכום 
ההלוואה 

המקורי )אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן ליום 
00.00.6003 

 )אלפי ש"ח(

יתרת קרן 
למועד 

התשקיף 
 )אלפי ש"ח(

 ריבית שיעור
 שנתית

 ריבית)שיעור 
 (אפקטיבית

תשלומים 
 (ן)קר

 תנאים נוספים

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם  1 6% 16627 666 666   61.12.2616  1.1.2616 26.6.261626חברה בבעלות 

                                                        
 אש"ח 666 -אש"ח ל 266 -מ 66.12.16ההלוואה הוגדלה ביום   25
 לתשקיף זה. 9לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים לפרק  21אה אושרה בהתאם לנוהל עסקאות זניחות המפורט בבאור ההלוו  26
 אלפי ש"ח מתוך ההלוואה דנן. 166נפרע סך של  2616במאי  1ביום   27
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 המלווה זהות
מועד העמדת 

 הלוואה מקורי

מועד 
חידוש 

 ההסכם
 מועד פרעון

סכום 
ההלוואה 

המקורי )אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן ליום 
00.00.6003 

 )אלפי ש"ח(

יתרת קרן 
למועד 

התשקיף 
 )אלפי ש"ח(

 ריבית שיעור
 שנתית

 ריבית)שיעור 
 (אפקטיבית

תשלומים 
 (ן)קר

 תנאים נוספים

 מנכ"ל החברה
ל שליטה ובע
 בה

יום מראש, הריבית משולמת  96בהודעה בת 
 על בסיס חודשי.

1.6.261628 - 61.12.2616   666 - 666 6% 1 
ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם 

למת יום מראש, הריבית משו 66בהודעה בת 
 על בסיס חודשי.

הורה של בעל 
 בחברה שליטה

 
29.6.266929 1.1.2616 61.12.2616   166 166 166 6% 1 

ההסכם מתחדש מדי שנה, פרעון מוקדם 
יום מראש, הריבית  96בהודעה בת 

 2661משולמת על בסיס חודשי, אופל 
מעמידה צ'ק ביטחון למלווה, וערבות 

 אישית של  דני מזרחי.
 

זוג  הורה של בן
 שליטהשל בעל 

 בחברה

11.6.261130 
 

1.1.2616 
 

61.12.2616 
 
 

216 
 

216 
 

 216 
 

6% 1 

אחיו של בעל 
 בחברה שליטה

 
2.6.261231 1.1.2616 61.12.2616  2,666 2,666 2,666 

6% 
 1 

 

 
 

                                                        
 לתשקיף זה. 9לפרק לדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים  21ההלוואה אושרה בהתאם לנוהל עסקאות זניחות המפורט בבאור   28
 .הלוואה אשר הועמדה טרם עסקת אופל אושרה במסגרתה  29
 .הלוואה אשר הועמדה טרם עסקת אופל אושרה במסגרתה  30
 .אושרה במסגרתהוהלוואה אשר הועמדה טרם עסקת אופל   31
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 מיסוי  1.26

 .לתשקיף זה 9לפרק המצורפים  כספים בדוחות 16 באור ראה, מיסוי בדבר לפרטים

 ביטוח  1.26

בפרמיה  מבנה, לרבות ביטוח צד ג' וכיסוי מקרי פריצה שוד או גניבהלפעילות ול ביטוחרה פוליסת לחב

בביטוח אחריות מעבידים, ביטוח נגד נזקי רעידת  החברההתקשרה  ,כמו כן שנתית אשר אינה מהותית.

סעיף ראה בסכומים שאינם מהותיים. לפרטים בדבר ביטוח נושאי משרה, פטור ושיפוי  אדמה ונזקי טבע

 .לתשקיף 6.2.6

 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  1.21

 )להלן:"חוק איסור הלבנת הון"(  6000-חוק איסור הלבנת הון תש"ס 1.21.1

למנוע מצב בו ישראל הופכת להיות מרכז עולמי להלבנת הון, איסור הלבנת הון הינה של חוק ו מטרת

 (. זוהי המדרגה הגבוהה.איסור הלבנת הון )א( לחוק6ת ההלבנה )סעיף חוק פעולבולשם כך נאסרה 

המדרגה השניה הינה מניעת היכולת להלבין את ההון באמצעות מוסדות פיננסיים לסוגיהם, ולשם כך 

נקבעה חובת דיווח רחבת היקף. חובה זו הוטלה על התאגידים הבנקאיים, על מנהלי תיקים, על נותני 

  32ברי בורסה, על מבטחים וסוכני ביטוח ועל חברות המנהלות קופות גמל.שירותי מטבע, על ח

לאתר כסף שמקורו בפשיעה ולאפשר מעקב אחריו בכניסתו לתוך המערכת  נועדהחובות הדיווח מטרת 

דיווח לגבי פעולות חריגות או פעולות שלכאורה אין להן ההלגיטימית, ובכך למנוע הסוואתו. חובות 

דו לאפשר שיקוף מירבי של כספי הלבנת הון ושל העברתם במערכת הבנקאית הצדקה כלכלית, נוע

 33.והפיננסית

בבסיס חוק איסור הלבנת הון שתי חובות עיקריות החלות על נותני שירותי מטבע: האחת, חובת 

 הרישום;  והאחרת, חובת הדיווח לרגולטור. 

 חובת הרישום במרשם רשם נותני שירותי מטבע: 1.21.2

 ,"(חוק איסור הלבנת הון)להלן: " 2666-איסור הלבנת הון, התש"ס)א( לחוק ה11הוראות סעיף  (א)

קובעות אימתי ידרש רישום במרשם נותני שירותי מטבע, ובאילו תנאים יאות האוצר לאפשר רישום 

ה)א( לחוק איסור הלבנת הון קובעות כי המבקש להירשם במרשם נותני 11כאמור. הוראות סעיף 

ומעלה(;  16אלה: אזרח או תושב ישראלי בגיר )בן  םד, בין היתר, בקריטריונישירותי מטבע חייב לעמו

אם המבקש הוא תאגיד שהתאגד בישראל, לפחות נושא משרה אחד בו הוא אזרח או תושב ישראלי 

בגיר. מבקש הרישום לא הורשע בעבירה של הלבנת הון או בעבירה שלדעתו של הרשם, מפאת מהותה, 

ין הוא ראוי לשמש נותן שירותי מטבע; היה מבקש הרישום תאגיד, לא הורשע חומרתה או נסיבותיה א

 בעבירה כאמור גם נושא משרה בתאגיד.

בהתאם ל"תעודת רישום לנותן שירותי מטבע" על פי חוק איסור  שרותי מטבעפועלת בתחום  החברה  (ב)

ותי מטבע(, ומתנהלת רשם נותני שיר -)אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  מטעם משרד האוצרהלבנת הון, 

                                                        
 .16עמ' מדינת ישראל נ' אהרון אייל )ירון( כהן,  666/66ם( -תפ )י  32 

 שם.  33
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חוק החוזים )חלק , "(הפקודה)להלן: " 1966-פקודת השטרות ]נוסח חדש[, תשי"זבבהתאם להוראות 

מכוחו וכן על פי ההוראות הכלליות שנקבעו בחוק  םוהצווי חוק איסור הלבנת הון, 1966-כללי(, תשל"ג

  .2666-איסור מימון טרור, התשס"ה

החברה , 2616בדצמבר  61, אשר הינה בתוקף עד ליום ת מטבע"על פי "תעודת רישום לנותן שירו

 ג)א( לחוק איסור הלבנת הון:11רשאית להעניק את השירותים הבאים על פי סעיף 

 המרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת; (1)

 מכירה או פדיון של המחאות נוסעים בכל סוג של מטבע; (2)

 מדת נכסים פיננסיים במדינה אחרת;קבלת נכסים פיננסיים במדינה אחת כנגד הע (6)

 החלפת מטבע; (6)

 נכיון שיקים, שטרי חליפין ושטרי חוב; (6)

 ;1961-א לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א6שירותי ניכיון כהגדרתם בסעיף  (1)

 מסירת נכסים פיננסיים כנגד מטבע; (6)

מסירת נכסים פיננסיים לאדם כנגד המחאת זכותו של אותו אדם לקבל נכסים  (6)

 .ם מאחרפיננסיי

 

 חובת הדיווח בעת מתן שירות: 1.21.6

בחוק איסור הלבנת הון קבע המחוקק במסגרת חובת הדיווח שתי חובות בסיסיות שעל נותני שירותי 

בדברי ההסבר לחוק איסור הלבנת הון,  .חובת הזיהוי וחובת הרישוםמטבע לבצע בעת מתן שירות: 

ת אלו המוטלות על הגופים הפיננסיים והתוספת השלישית, נאמר, כי שילוב חובו 6באשר לסעיף 

השונים, מוצדקות בשל חיוניותן במלחמה בתופעה של הלבנת הון וזאת על אף שיש בהן משום 

 התערבות בזכות לפרטיות וביחסי הנאמנות בין הלקוח לגוף הפיננסי. 

ר חובת חובת הדיווח של תאגיד בנקאי, כאשקובעות את , איסור הלבנת הון )א( לחוק6סעיף הוראות 

 -המפורטים, נקבעה בצווים, על פי הרשאה מפורשת בחקיקה ראשית הפיננסיםהדיווח של יתר הגופים 

הון )חובות זיהוי,  באשר לנותני שרותי מטבע, קבע שר המשפטים את צו איסור הלבנת )ב( לחוק.6סעיף 

הזיהוי, הדיווח  , שבו נקבעו חובות2662-דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, תשס"ב

 והרישום החלים על נותני שרותי מטבע. 

 החברה,לאחר השלמת הבחינה הראשונית וככל שהוחלט לקלוט את הלקוח הפוטנציאלי כלקוח של 

קליטת לקוח חדש מתבצעת, בין היתר, בהתאם לדרישות צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי ודיווח 

. כל לקוח המבקש שירות נדרש להזדהות על 2662-התשס"בניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, 

ידי אמצעי זיהוי. ככל שמדובר בתאגיד, נדרש להציג תעודת התאגדות ותעודת זהות של נציג מטעמו 

 המוגדר במערכת כבעל השליטה, שליח או מיופה כח.

 לחוק איסור הלבנת הון )"קצין ציות"( 1אחראי חובות תאגיד לפי סעיף  1.21.6

, מונה דני מזרחי כאחראי למיליוי חובות 2661במאי  16לחוק איסור הלבנת הון, ביום  6על פי סעיף 

 התאגיד )קצין ציות(.
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  דוח ביניים –הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי )ועדת לוקר(  1.21.6

פורסמו המלצות הביניים של הועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק  2616במאי  21ביום 

הועדה הוסמכה לגבש מתווה למדיניות אשר תצמצם (. "ועדת לוקר, ""הועדהשראלי )להלן: "הי

המלצות הועדה התחלקו לשלושה בהדרגה את השימוש במזומן ובאמצעי תשלום מבוססי נייר אחרים. 

)ג(  צ'קים -ממסריםשימוש בהמלצות לנושא שימוש במזומן )ב( המלצות לנושא שונים: )א(  חלקים

החברה בחנה את השפעתן האפשרית של המלצות שימוש באמצעי תשלום אלקטרונים. נושא המלצות ל

. הגבלת 1, אשר הינן כדלקמן:  ממסרים ומתן שירותי ניכיון ממסריםהועדה, בפרט בנוגע לשימוש ב

שלא מצוין  ממסרים. איסור הוצאת וקבלת 2אשר סוחרו יותר מפעם אחת;  ממסריםהאפשרות לפרוע 

כמו כן, בחנה החברה את  . הגבלת סכום העסקה בצ'קים למליון ש"ח לכל היותר.6וטב עליהם שם המ

, בין היתר בדמות הענקת רישיונות ל"גוף המלצת הועדה ליצור רגולציה עבור נותני שירותי מטבע

 .פיננסי מפוקח" כהגדרתו בהמלצות הועדה

 מכמה סיבות:, על פעילות החברה השפעה מהותיתלדעת החברה, נכון למועד זה, אין להמלצות הועדה 

לעניין ההמלצה להגבלת השימוש במזומן, חלק מהותי מהממ"דים שנמסרים לחברה הינם  .1

אלפי ש"ח, כאשר לגבי החלק מקרב הממ"דים אשר הסכום בהם  16 -בסכומים נמוכים מ

אלפי ש"ח, החברה מעבירה ללקוח את סכומם בניכוי עמלת הניכיון באמצעי  16עולה על 

ם שונים כגון: שיק, העברה בנקאית וכרטיס נטען, ולא במזומן בלבד. החברה מעריכה תשלו

כי המגבלה על שימוש במזומן, אם וככל שתתקבל כחלק מהמלצותיה הסופיות של הועדה 

ותהפוך לדבר חקיקה, עשויה להגביר את הפעילות בשיקים ובכרטיסים נטענים במשק, מה 

החברה. נכון למועד זה אין כל ודאות בהערכות החברה שעשוי לתרום להגדלת נפח הפעילות 

 דנן.

לענין ההמלצה הנוגעת למגבלת ההסבה של שיקים, כחלק ממאמציה של החברה להכיר את  .2

לקוח הקצה וללמוד אודות עסקת המקור בה נמסר השיק לראשונה, החברה אינה נוהגת לתת 

פעם אחת. כמו כן החברה יותר מ הוסבשירות לפונים אשר מבקשים לנכות ממסר דחוי ש

אינה נותנת שירות לנותני שירותי מטבע, ולכן החברה מעריכה כי המלצה זו, אם וככל 

 שתתקבל, אינה בעלת השפעה ישירה על פעילותה.

יצויין כי לחברה לא היה, ונכון למועד תשקיף זה, אין ממסר דחוי שנוכה וסכומו עולה על  .6

-על כ , נכון למועד התשקיף,ק לקוחות החברה עומדמ"ד בתימיליון ש"ח )ערכו הממוצע של מ

 (.34ש"חלפי א 16.6

החברה ומנהליה רואים עצמם כחלוצים ומובילים בענף בו החברה פועלת, מנכ"ל החברה נוהג  .6

 לשינוי חוק איסור הלבנת הון,בכנסת, בענינים הנוגעים  תף בוועדת חוקה חוק ומשפטתלהש

נהליה, החברה מקיימת את כל דרישות הרגולציה חברה ומלמיטב ידיעת ה .לעילכהגדרתו 

. מערכות המידע שלה באמצעות, בין היתר, זה 6.26ממנה, כמפורט בסעיף  והתיעוד הנדרשות

החשב כ"גוף הועדה לענין הקריטריונים ל יה הסופיות של ככל ויפורסמו המלצותכמו כן, 

                                                        
 לעיל. 6.13.2ערכיהם הממוצעים של ממ"דים בחברה ראה סעיף  לפרטים בדבר  34
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החברה והמלצות אלו תעוגנה בחקיקה, , כמשמעות מונח זה בהמלצות הועדה, י מפוקח"פיננס

 .תפעל לכך שהיא תהיה כשירה וזכאית לקבלת רישיון זה

 

חוסר ודאות לגבי מידת הישום  טמונה בהן מידה שלבשל היות המסקנות מסקנות ביניים, אשר 

, מלצות דנן על פעילות החברה והענף כולוהסופית אם בכלל, ובשל השפעות צולבות שעשויות להיות לה

החברה תמשיך  קשה להעריך, נכון למועד זה, את מידת ההשפעה של המלצות הועדה, אם בכלל.

 פעילות החברה.על ותעקוב אחר פעילות הועדה ומתווה המדיניות אשר יוצע בחקיקה והשלכותיו 

 

  ם הדחויים:להלן פירוט הרגולציה המהותית החלה על תחום פעילות הממסרי 1.21.1

הממסרים הדחויים הינם שטרות בעלי מאפיינים הקבועים בפקודה. בהתאם לפקודה, מוגדר הלקוח  (א)

שהינו המוטב על פי הממסר או שאליו הוסב הממסר כדין, בו הוא אוחז כשורה, כאוחז השיק )להלן: 

 "(.המושך"( ויוצר/כותב הממסר כמושך )להלן: "הלקוח" או "הממסר אוחז"

יש הבחנה בין  לפי הגדרות הפקודה השונות וסיווגי השטרות בה, ניו החשובים של שטר,בין מאפיי (ב)

-בר"נאמר בו שהוא לחלופין הוא שטר שנאמר בו כך, או ש ", אשררעון לפקודהיפ-בר"שטר שהוא 

ובין שטר ואין בו מלים האוסרות העברתו או המורות על כוונה שלא יהא עביר,  "פרעון לאדם מיוחד

הוא שטר שנאמר בו כך, או שטר שההיסב היחיד או האחרון " אשר רעון למוכ"זיפ-בר"ר שטשהינו 

 . 35"היסב על החלק"שעליו, הוא 

 :36לצורך סיחור בממ"ד קובעת הפקודה מספר אופנים (ג)

 השטר מסוחר. –משהועבר שטר מאדם לאדם בדרך העושה את הנעבר לאוחז השטר  (1)

 סיחורו במסירה. –פרעון למוכ"ז -שטר בר (2)

 סיחורו בהיסב של האוחז שהוגמר במסירה. –פרעון לפקודה -ר ברשט (6)

האוחז שטר לפקודתו שהעביר את השטר בעד ערך בלא היסב, העברתו נותנת לנעבר אותה  (6)

זכות קנין בשטר שהיתה לו למעביר, ובנוסף על כך רוכש הנעבר את הזכות לקבל את היסבו של 

 המעביר.

 ( כי התנאים הבאים יתמלאו:61בפקודה )סעיף על מנת שהסב השטר יעשה סיחור, נקבע  (ד)

צריך שיהא כתוב על השטר גופו וחתום בידי המסב; חתימתו של המסב על השטר, היא בלבד  (1)

 ללא תוספת מלים, דיה;

היה ההיסב כתוב על גבי ספח או על גבי "העתק" של שטר שהוציאוהו או שסיחרוהו במדינה  (2)

 ב כאילו נכתב על השטר גופו;המכירה בכוחם של העתקים, רואים את ההיס

צריך שיהא היסב לשטר כולו; היסב חלקי, היינו היסב הנחזה כמעביר לנסב חלק בלבד של  (6)

הסכום העומד לפרעון, או הנחזה כמעביר את השטר לשני נסבים או יותר, לכל אחד לחוד, 

 אינו עושה סיחור;

ר משנים, והם אינם מקום שהשטר הוא לפקודתם של שני נפרעים או נסבים, או של יות (6)
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 שותפים, צריך שיסבו כולם זולת אם היה המסב רשאי להסב בשם האחרים;

הכתיב של שמו,  ששובשמקום שהשטר הוא לפקודה, והנפרע או הנסב מתואר שלא כנכון, או  (6)

יכול הוא להסב את השטר כדרך שכתוב בו ולהוסיף, אם יראה לעשות כן, את חתימתו 

 הנכונה;

יסבים או יותר, חזקה שכל אחד מהם נעשה בסדר שבו הוא עומד על שטר שיש בו שני ה (1)

 השטר, עד שלא הוכח היפוכו של דבר;

  החלק ובין במיוחד, ויכול שיהיו בו תנאים מגבילים.-היסב יכול שיהיה בין על (6)

בפועל, לשם ביצוע ניכיון ננקטות שתי פעולות: הראשונה היא הסבת הממסר, והשניה היא מסירתו.  (ה)

"( על הממסר. במידה והמסב המסבסר מתבצעת באמצעות חתימת אוחז הממסר )להלן: "הסבת ממ

חותם ללא ציון שם של מוטב ספציפי חדש, הרי שהוא ביצע "היסב על החלק" כהגדרת המונח בפקודה 

פרעון למוכ"ז". במידה והמסב חותם תוך ציון מוטב ספציפי, הרי -והממסר הופך להיות שטר" בר

 פירעון לפקודה". -ב מיוחד" על פי הגדרת הפקודה והממסר נותר שטר "ברשהוא ביצע "היס

, בתוספת מסירתו יוצרות שתי 37פעולת הסבת הממסר, בין שבהיסב על החלק ובין שבהיסב מיוחד (ו)

כנכס עובר קניינית בעלות לידי הנסב )בענינינו, החברה כנותן השירות(;  ממסר( ה1)פעולות קנייניות: 

)המושך(  ממסר, כך שאם החייב בפירעונו של הממסריות מחוייב לפירעונו של ה( המסב הופך לה2)

בכל דרך( לנסב תהיה זכות חזרה למסב, וזאת במקביל  מלפרוע את ההמחאהחילל אותו )כלומר נמנע 

לזכות שנותרה לו להיפרע מהמושך אשר יהיה מחוייב לפרעון הממסר, גם אם הממסר עבר קנינית 

 מספר ידיים. 

רוכשת את הממסר מהלקוח בדרך של הסבת הממסרים הדחויים  החברהת המסחר בממ"ד, במסגר (ז)

לחברה. כנגד העברת או הסבת הממסרים הדחויים לחברה, מקבל הלקוח את ערכם הכספי של 

ו או העברה בנקאית ישירות לחשבונלפקודתו  שיק מזומןהממסרים הדחויים בניכוי עמלות שונות, ב

 "ח או בטעינת כרטיס. או במזומן, בש"ח או מט

החברה הוראות חוק הסדרת  לא חלות על פעילותהמבוססת על יעוץ משפטי שקיבלה, לגישת החברה, 

"(, על המגבלות הנכללות הלוואות חוץ בנקאיות חוק)להלן: " -1996הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג 

לפי חוות . ת ההלוואה(עלות האשראי המירבי ואופן העמד בחוק האמור )לרבות מגבלות על שיעור

הדעת, הפסיקה קובעת בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי הכלל הוא שעסקת נכיון ממסרים היא 

במצב דברים בו  –עסקת מכר. אף על פי כן, יכול ועסקת נכיון ממסרים תיחשב עסקת הלוואה, לדוגמא

ביצוע נכיון הממסר חותם אדם פונה לנכות ממסר אותו הוא מושך, או במצב דברים בו האדם הפונה ל

לערבות אישית לפירעונו של הממסר ובכך מציג הוא בטוחה לפירעונו של הממסר. שונים הדברים 

מקום בו האדם הפונה לנכיון הממסר חותם להסבה בגב השיק. במקרה האחרון מדובר בחתימת 

ת החברה עם הסבה על פי פקודת השטרות ויראו את העסקה כעסקת מכר. יצויין כי אופן התקשרו

לקוחותיה אינו מאפשר ביצוע עסקאות ניכיון עצמיות, וכן לא נדרשת חתימת הלקוח למתן ערבות 

יש לציין כי במקרים בהם החברה אישית לפרעון הממ"ד, אלא הסבה על פי פקודת השטרות בלבד. 

                                                        
 " לפי חוק איסור מימון טרור הינה הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה וביןפעולה ברכוש"  38

, מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולהבניירות ערך שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא גיוס
אשראי, ייבוא, ייצוא או יצירת נאמנות, או ערבוב של רכוש טרור עם רכוש אחר גם  החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת או

 אינו רכוש טרור. אם
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חוק מעמידה הלוואות ללקוחותיה המסחריים, החברה פועלת בהתאם למגבלות המפורטות בהוראות 

 הלוואות חוץ בנקאיות.

 

 :)"חוק איסור מימון טרור"( -6005חוק איסור מימון טרור, התשס"ה  1.21.6

. החוק עוסק בעיקרו בשני היבטים: הגדרת עבירות 2666חוק איסור מימון טרור בישראל נחקק בשנת 

לת פוע החברה  מתאימים למלחמה במימון הטרור. בקשר למימון טרור ומתן כלים מנהלים ושיפוטים

הטלת חובת  א' לחוק איסור מימון טרור שעיקרו 16בהתאם להוראות הכלליות כפי שנקבעו בסעיף 

כשיש בפעולה  אשר הינו רכוש טרור, כהגדרתו בחוק זה, או 38למשטרת ישראל על פעולה ברכוש דיווח

 זו לאפשר/לקדם/לממן ביצוע של מעשה טרור.

 

 הסכמים מהותיים 1.26

 הסכם שכירות 1.26.1

. בהתאם לעדכון, החל החברהעל עדכון להסכם שכירות משרדי  החברה חתמה  2616במאי  16ביום 

המעודכן אלפי ש"ח. תקופת ההסכם  26-כיעמדו דמי השכירות החודשיים על סך של  2616מחודש יוני, 

  .2616במאי,  61הינה שנתיים, והוא יבוא על סיומו ביום 

 השקעה בחברת ווילוק בע"מ 1.26.2

"(, ווילוקובין חברת ווילוק בע"מ )להלן:" 2661תם הסכם השקעה בין אופל נח 2666בנובמבר  66ביום 

העוסקת בפיתוח מיזם בתחום האחסנה והתצוגה של קבצי מידע באינטרנט )צוואות עתידיות 

אלפי דולר  266תשקיע סך של  2661לפיו אופל  (,מוקלטות ומתפרסמות באינטרנט לאחר מות הנפטר

וילוק על בסיס דילול מלא. ווילוק הינה חברת הזנק אשר נכון למועד ממניות ו 26%בתמורה להקצאת 

 הכנסות כלשהן. הכירה בטרם  2616במרץ  61

לבין ווילוק, לפיו  2661נחתם הסכם הלוואת בעלים בין דני מזרחי בשם אופל  2616באוקטובר  21ביום 

לוק, עד להעברת סך כולל של אלפי ש"ח לווי 66עד להשלמת גיוס הון חיצוני, יועבר מדי חודש סך של 

אלפי ש"ח או עד כניסת השקעה ממקור חיצוני, לפי המוקדם מביניהם. במסגרת ההסכם נקבע כי  666

אלפי ש"ח. ההלוואה  666-יוקצו מניות בווילוק. גובה ההלוואה הסופי שניתנה עמד על כ  39לדני מזרחי

 ה. אינה צוברת ריבית, עד כה לא פרעה ווילוק כל חלק מההלווא

אלפי ש"ח, והיא  1,666-בווילוק סכום מצטבר של כ 2661השקיעה אופל  2616במרץ  61נכון ליום 

מהונה המונפק  66.16%-מניות רגילות של ווילוק המהוות כ 66,299-בנכון למועד התשקיף מחזיקה 

 והנפרע של ווילוק.

                                                        
 " לפי חוק איסור מימון טרור הינה הקניה או קבלה של בעלות או של זכות אחרת ברכוש, בין בתמורה וביןפעולה ברכוש"  38

, מסירה, קבלה, החזקה, המרה, פעולה בנקאית, השקעה, פעולהבניירות ערך שלא בתמורה, וכן פעולה ברכוש שהיא גיוס
אשראי, ייבוא, ייצוא או יצירת נאמנות, או ערבוב של רכוש טרור עם רכוש אחר גם  החזקה בהם, תיווך, מתן או קבלת או

 אינו רכוש טרור. אם
 יובהר כי דני מזרחי מחזיק במניות עבור החברה.  39
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נכללה הערת "עסק  2616 -ו 2612בדצמבר  61בדוחותיה הכספיים של ווילוק לשנה שהסתיימה ביום 

חי". בנוסף, בהתאם למצבה העסקי והכספי, להערכת החברה, קיים ספק משמעותי באשר ליכולתה 

מדידה  2661ביצעה אופל  2612בשנת . לאור זאת, 2661לפרוע את ההלוואה שהועמדה לה על ידי אופל 

ויות מכירה, לפיה החליטה מחדש של ההשקעה לפי הנמוך מבין ערכה בספרים ושוויה ההוגן בניכוי על

 הנהלת החברה  להכיר בהפסד מירידת ערך בגובה מלוא השקעתה בווילוק.   

אלפי דולרים, בתמורה  166ניהלה ווילוק מגעים עם משקיע חיצוני להשקעה של  2616במהלך שנת 

את הסכום האמור על העביר המשקיע לווילוק  התשקיףמהון המניות שלה. למועד  6%להקצאת 

 טרם הוקצו לו המניות., אולם ון ההשקעהחשב

 

 6006השקעה באופל  1.26.6

 6.16ובין מר אורן בין יאיר, לפיו יוקצו למר בן יאיר  2661אופל נחתם הסכם בין  2616באפריל  26ביום 

מליון ש"ח.  2-, כנגד העברת סך של כ2661אופל מההון המונפק והנפרע של  1%מניות המהוות 

 . 2616השלמת עסקת אופל, בחודש יוני ההקצאה נעשתה בסמוך לפני 

 הסכמים בקשר עם הפעילות הקודמת בחברה 1.26.6

 1לפרטים בדבר התקשרות במערכת הסכמית בקשר עם הפעילות הקודמת ראה דיווח החברה מיום 

היתה . לפרטים בדבר הליכים משפטיים בחברה אשר 2611-61-666669אסמכתא:  2611בפברואר 

, ראה 2611ביולי  6מועד קיום הפעילות הקודמת, וטרם הסדר מיום החברה בחברה מוחזקת על ידי 

 .2611-61-666669אסמכתא:  2611במרץ  9דיווח מיום 

 
 : חברת מירסני בע"מ וחברת אינווסטנט בע"מ הסכמי שיתוף פעולה 1.26

איתן, מחזיקים גם במניותיהן של חברות עודד בחברה, למעט השליטה , כל בעלי התשקיףנכון למועד  1.26.1

 להלן. 6.28. לפרטים נוספים, ראה סעיף החברהות העוסקות בתחום עיסוקה של נוספ

חברת אינווסטנט בע"מ, חברה אשר התאגדה בישראל כחברה  בחברה מחזיקים במניותהשליטה בעלי  1.26.2

, חולון )להלן: 26רחוב המלאכה ואשר כתובתה הינה  2662במרץ  6פרטית בערבון מוגבל ביום 

 בחברה(שליטה בעל דירקטור ו)מנכ"ל אינווסטנט נכון למועד זה הינו מר שחר מזרחי,  אינווסטנט"("

 12חברת מירסני בע"מ, חברה אשר התאגדה בישראל כחברה פרטית בערבון מוגבל ביום  ובמניות

)מנכ"ל מירסני נכון "( מירסנילהלן:", ראשון לציון )1ואשר כתובתה הינה רחוב סחרוב  1996בדצמבר 

 כמפורט להלן:בחברה( שליטה בעל ו דירקטור למועד זה הינו מר עודד איתן,

 –כמות מניות  בעל מניות
 מירסני

שיעור החזקה 
 במירסני

 -כמות מניות 
 אינווסטנט

שיעור החזקה 
 באינווסטנט

 26% 26 26% 2,666 מזרחי דניאל
 26% 26 26% 2,666 מזרחי שחר
 26% 26 26% 2,666 אורן בן יאיר
 26% 26 26% 2,666 איתן מיכאל
 26% 26 26% 2,666 מזרחי יהושע

 000% 000 000% 00,000 סה"כ
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נכון למועד זה לא קיים תיחום פעילות בין החברה לחברות הנ"ל, באופן בו אין דרך אפקטיבית וממשית  1.26.6

חשש ל"ערבוב לקוחות" בין החברות הנ"ל, באופן לוודא כי הלקוחות אכן מופרדים בין החברות, וקיים 

בו קיים חשש שמא "לקוחות טובים" יועברו מהחברה למירסני ו/או אינווסטנט, ולקוחות "רעים" 

יחד עם זאת, על מנת לצמצם חשיפה לניגודי אינטרסים, החל  יועברו ממירסני ו/או אינווסטנט לחברה.

במערכת של יותר מחברה אחת, וכן זהה וח חדש ממועד השלמת עסקת אופל, לא ניתן להקים לק

קיימת הפרדה בין תיקי לקוחות של החברות השונות. יצויין כי קיים שיתוף מידע רלוונטי לגבי 

 .  )ב(6.28.4 -ו 6.28.5כמפורט בסעיפים  מושכים שונים לשם סיוע בקבלת החלטות לביצוע העסקה,

רתו למזער, ככל הניתן, חשש לניגוד ענינים של בעלי החברות נוקטות בהסדר מניעת ניגוד ענינים שמט 1.26.6

לגיבוש פועלת החברה כמו כן, , מירסני ואינווסטנט. החברההמניות ונושאי המשרה החופפים בין 

פועלת כבר נכון למועד זה, הינם  החברה אשר עיקריו, לפיהם אות צדדים קשורים, אימוץ נוהל עסקו

 כמפורט להלן:

 61התחייבות החברות באופן הדדי לשימור המצב הקיים של חלוקת הלקוחות ביניהן נכון ליום  (א)

, וכן להלן 6.28.5כמפורט בסעיף  , דהיינו כל לקוח קיים שויך לחברה ספציפית2612בדצמבר 

 להלן 6.28.7כמפורט בסעיף  בחברה להעברת לקוחות חדשים פוטנציאליםהשליטה התחייבות בעלי 

 . כדי לוודא שהפרדת הלקוחות מתקיימת הלכה למעשה

שניה כמפורט של חברה  סניףנכנס לשאחת של חברה  בלקוחמרחוק" מתן שירותים "וטיפול  מנגנון (ב)

 להלן 6.28.6בסעיף 

 .להלן 6.28.9-ו 6.28.8הסדר הלוואות ומערכת שיתוף המידע כמפורט בסעיפים  (ג)

בשל על הרכשת לקוחות חדשים מהותית קיימת תחרות לא אינווסטנט ומירסני לבין החברה בין  1.26.6

וכל אחת מהן מתנהלת כישות עצמאית נפרדת לחלוטין. עם זאת, קיימת מיקומן הגאוגרפי השונה 

. , אשר קיים לגביהם סיכון מוגבר בפעילותביניהן מערכת שיתוף במידע לגבי לקוחות בעייתיים

על פני המתחרים  אינווסטנט ומירסני, מערכת השיתוף מהווה יתרון עבורה ועבור החברהלהערכת 

, מערכת שיתוף מידע זה מהווה יתרון החברהבתחום, בשל ניהול סיכונים אפקטיבי יותר. לדעת 

לחברה יכולת לקרוא היטב  המאפשרת לעיל 6.15.2תחרותי אל מול שאר המתחרות המפורטות בסעיף 

 . בתחום הפעילות שלה את פני השוק

התחייבו באופן הדדי לשימור המצב הקיים של חלוקת הלקוחות אינווסטנט ומירסני  ,החברהיצויין כי  1.26.1

  ,החברהחדשים לא ינותבו בין ה. הלקוחות 2612 בדצמבר 61נכון ליום אינווסטנט ומירסני  ,החברהבין 

יודגש, כי קבלת שירות וקליטה כלקוח  , אלא יקלטו כלקוח בחברה אליה פנו.אינווסטנט ומירסני

בחברה, במירסני או באינווסטנט, נעשית על ידי הגעה פיזית של הלקוח לחברה או למירסני או 

ללקוחות הקיימים ובו בעת לקיים הפרדה מבנית בין על מנת למנוע פגיעה בשרות הניתן  לאינווסטנט. 

אליה  החברה, ככל ולקוח ניגש לקבל שרות באחת החברות, שאינה אינווסטנט ומירסנילבין  החברה

אליה החברה אליה פנה תוך שיתוף פעולה ותיווך מול החברה שויך במקור, השרות ינתן לו באמצעות 

יה פנה הלקוח מהווה רק גורם מקשר, וכל הטיפול יתבצע אלהחברה משויך במקור. יובהר כי במצב זה 

אליה משויך במקור. ככל ולקוחות מסוימים היו משויכים ליותר מחברה אחת, החברה בפעול על ידי 

שוייך כל לקוח לחברה אחת בלבד. מ, 2616ממועד השלמת עסקת אופל, קרי חודש יוני החל ממועד 
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ואינו מהותי  ביותר ליותר מחברה אחת הינו זניחתייכו אשר הש, סך הלקוחות החברהלמיטב ידיעת 

 .לאינווסטנט ומירסנילחברה או 

אשר הינם בעלי מניות ו/או נושאי משרה במירסני המכהנים גם כדירקטורים, בחברה, השליטה בעלי  1.26.6

 פוטנציאלי:חדש ואינווסטנט, התחייבו לפעול כמפורט להלן במידה ופונה אליהם לקוח 

 לבחינה בחברה.  לקוחות חדשים פוטנציאלים: יעביר ודירקטור החברה נכ"ל מר דני מזרחי, מ (א)

לבחינה לקוחות חדשים פוטנציאלים מנכ"ל אינווסטנט: יעביר דירקטור ומר שחר מזרחי,  (ב)

 באינווסטנט.

 לבחינה במירסני.לקוחות חדשים פוטנציאלים מנכ"ל מירסני: יעביר דירקטור ומר עודד איתן,  (ג)

 .בחברהלבחינה לקוחות חדשים פוטנציאלים : יעביר יו"ר הדירקטוריוןמר אורן בן יאיר,  (ד)

 לבחינה באינווסטנט.לקוחות חדשים פוטנציאלים : יעביר דירקטורמר שוקי מזרחי,  (ה)

 לבחינה במירסני.לקוחות חדשים פוטנציאלים : יעביר דירקטורמר מיכאל איתן,  (ו)

 פניה של לטה האם לקבל או לדחותלמנכ"ל כל אחת מהחברות הנ"ל ניתן שיקול דעת בלעדי בהח (ז)

 לקוח. 

לא קיים כל קשר מימוני, לרבות העמדת ערבויות ושעבודים אינווסטנט ומירסני לבין  החברהבין  1.26.6

 או קווי אשראי משותפים, למעט כאמור להלן:/או חשבונות בנקים ו/צולבים ו

דקלמן: בכל זמן לא יעמידו הלוואות אחת לשניה אלא כאינווסטנט ומירסני  החברה -הלוואות (א)

מיליון ש"ח  1נתון לא תעלה יתרת ההלוואה הניתנת מחברה אחת לחברה אחרת על סך של 

 בתוספת מע"מ לחודש.  1.6%הריבית בגין הלוואות אלו תעמוד על ו

לא יסחרו ביתרות מט"ח אלא כדקלמן: שער אינווסטנט ומירסני  החברה  -מסחר ביתרות מט"ח (ב)

( בשעת ביצוע forex.com-www.easy) EasyForexבמערכת העסקה יעמוד על השער הנקבע 

  .6.6%העסקה בפועל בתוספת 

נטענים לחברת מירסני ואינווסטנט, באופן שככל התשלום המספקת את כרטיסי החברה כמו כן,  1.26.9

לתקבול בגובה שיעור מסויים  זכאית החברהומירסני ואינווסטנט מוכרות כרטיסי תשלום נטענים, 

 מסך העסקאות, ומירסני ואינווסטנט זכאיות לעמלת הטענה הנגבית מהלקוח ככל שהיא נגבית.

יועברו אחזקותיהם במירסני ואינווסטנט, בכפוף לאישורים שלפעול לכך חברה השליטה בבכוונת בעלי  1.26.16

 השליטהבהר כי, לבעלי . יואופלוזאת בתקופה שלאחר מועד השלמת עסקת החברה עפ"י דין אל 

מועד שבו תבוצע ההצעה ככל דבר השיקול דעת מלא האם להציע את העברת המניות כאמור ובבחברה 

 שתבוצע.

 

 הליכים משפטיים 1.29

כון למועד הליכים משפטיים נכנגד החברה לא מתנהלים לעיל.  6.13.15 למאמצי גביה ראה סעיף

 .התשקיף
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית  1.66

מעונינת לגייס הון על מנת להרחיב את פעילותה לאזורים גאוגרפים נוספים החברה בטווח הרחוק, 

, ישנו שינוי בתפיסת תחום פעילותה בתודעה הציבורית, החברהבאמצעות פתיחת סניפים. להערכת 

 לקבל שירותים. חברהל או עשויים לפנות הפוניםם הפוטנציאליבאופן המרחיב את כמות וסוג הלקוחות 

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  1.61

פועלת להכשיר עובדים נוספים בעלי מומחיות וניסיון בתחום פעילותה, על מנת להגדיל את נפח החברה 

, זאת, בין היתר, לשם הוצאתה לפועל של הפעילות בה, בד בבד עם כוונתה לגייס מקורות מימון נוספים

 . טרטגיה המצויינת לעילהאס

לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, הצפי להתפתחות החברה מבוסס  6.31, 6.30המידע הכלול בסעיפים 

התממשות מידע זה כפופה לסיכוני אי התממשות על הערכות החברה ומנהליה ועל ניסיונה בתחום. 

שאינם ניתנים להערכה מראש לרבות הערכות בדבר הביקוש למוצרי החברה, משאבי החברה הפנויים 

לשם פיתוח והרחבה גאוגרפית לרבות נזילות והון אנושי, והיכולת לגייס משאבים נוספים כאמור 

 ברה  נכון למועד זה.ממקורות חיצוניים לחברה, ואינם מצויים בשליטת הח

 

  סיכון בגורמי דיון 1.62

להלן גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לעיל.  6.13.6לפרטים בדבר מדיניות ניהול סיכונים ראה סעיף 

 :החברה לפעילותה של 

 כלכליים  קרואמ םסיכוני 1.62.1

 מצב ביטחוני, מדיני ופוליטי (א)

ב בטחוני מדיני ופוליטי קשה מביאים לרוב לירידה בתוצאות הכלכליות של המשק, גידול במספר מצ

 החברה פושטי הרגל וחדלי הפרעון ומיתון בפעילות העסקית. אלו מביאים לקשיי גביה הן מלקוחות 

והן מהמושכים בה, וכן לירידה בהיקף העסקאות בממ"ד במשק, מה שמקטין את היקף פעילות 

 .החברה

 סיכון ריבית (ב)

בשל גידול בעלויות המימון שלה. הסיכון  החברהבשווקים עלול לפגוע ברווחי  שינוי שערי הריבית

כל עלות החברה אז חלה על -ממ"ד שטרם נפרעו, אוהחברה מקבל ביטוי בפרט כשקיימים ברשות 

 יום 126-של עד כ עם זאת יודגש, כי מכיוון שרוב עסקאות הניכיון מסתיימות תוך טווח עליית הריבית.

כאשר טרם התבצעה עסקת ממ"ד לאחר עליית הריבית,  .הרי שהחשיפה לשינוי בריבית מצטמצמת

 .מסוגלת לצמצם חלק מהסיכון על ידי עליית מחירי שירותיה ללקוחות החברה 

 הרעה מהותית במצב המשק (ג)

המושך. כמו כן  הרעה מהותית בתנאי המשק מגדילה את החשש לחדלות פרעון הן של הלקוח והן של

להרעה במשק  ישנו חשש לירידה בפעילות התפעולית במשק וכפועל יוצא ירידה בכמויות הממסרים.

 :עיקריים בשני אופנים החברה על השפעה ישירה 
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 אשראי לקוחות. 1ג

עושה שימוש תדיר בהמחאות ועל כן חשופה במסגרת פעילותה לסיכוני אשראי, בגין החברה 

 תיה. עלייה בהיקפי האשראי מובילה לעלייה בסיכון בהתאם. אשראי המוענק ללקוחו

 תלות במקורות מימון. 2ג

ויכולת החברה  על ידי מקורות מימון חיצוניים בעלי השליטהממומנת בנוסף להון  החברה פעילות 

סביבת הריבית הנמוכה במשק מגדילה את יצויין כי . תלויה במקורות המימון שברשותה

 יס אשראי אטרקטיבי הנדרש לשם הרחבת פעילותה.אפשרויות החברה לגי

 חשיפה למט"ח (ד)

בתחום המרת המט"ח, קיימת חשיפה הנובעת משינוי שערי מטבע חוץ ביחס  החברה במסגרת פעילות 

נוטלת, מעת לעת, הלוואות  החברהכמו כן, ללקוחותיה. החברה לשערי המטבע להמרה אשר נקבעו בין 

החברה הקטינה את חשיפתה למט"ח  2616במרץ  61יום ני. נכון לבנקאיות בדולר אמריקאי וביין יפ

, החברה, כאשר למיטב הבנת החברהשינויים בשערי המטבע לא השפיעו באופן מהותי על רווחיות ו

כתוצאה מדרך פעולתה והיקף הפעילות במט"ח לא צפוייה לשינוי שערי המט"ח השפעה מהותית על 

 תוצאותיה. 

 סיכונים ענפיים 1.62.2

  החברה רלוונטים לתחום פעילות חקיקה ואימוץ מדיניות וכללים שינויי  (א)

להגביל את שינוי הרגולציה החלה על פעולת הניכיון, בין אם מכח חוק, תקנות ואף פסיקה, עשוי 

אותה היא גובה, קביעת חובות דיווח נוספות, דרישות  בכל הנוגע לגובה הריבית החברה פעילותה של 

שונות על תחום פעילותה. שינויים כאלו עלולים להטיל דרישות משאבים בטוחה או רישום ומגבלות 

 , ואף לסכל פעילותה בנסיבות מסוימות.החברהועלויות לא מבוטלים על 

 אובדן מוניטין  סיכון (ב)

 כמוסד החברה  במוניטין מושתתת על המוניטין רב השנים של מנהליה. פגיעההחברה פעילות כאמור, 

לפגיעה בתוצאות וברווחיות  עלולה להביא הרגולטוריים הלקוחות או הגופים אצל ואמין יציב פיננסי

 . החברה

 ענפית תחרות (ג)

בפריסה ארצית, אשר עיקרם  של שחקנים רב בין מספר מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה  מ"דשוק המ

נות פועלת לשיווק ופרסום שירותיה באמצעי מדיה שונים, ומקפידה על זמי החברה. פועל במרכז הארץ

 עמלות אטרקטיביים. ונגישות בשעות פעילות ארוכות ומגוונות, ביחס מועדף ללקוח ובתנאי

  לחברהסיכונים ייחודיים  1.62.6

  השליטהעל ידי בעלי  חברהתלות בגיבוי הפיננסי המוענק ל (א)

נכון למועד זה, היקף האשראי המועמד לחברה על ידי תאגידים בנקאיים תלוי בהיקף הבטוחות 

על כן, ירידה בהיקף האשראי המועמד על ידי בעלי  בה. השליטהה על ידי בעלי המועמדות לחבר

עלול להפחית את היקף האשראי הבנקאי באופן  , או הבטוחות המועמדות על ידם,בחברה השליטה

 .החברהשיקטין ברמה מהותית את פעילות 
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 תלות באנשי מפתח  (ב)

, מרכז את הפעילות בה ומנהל אותה. 2661 אופל החברה, דירקטור בה ומנכ"לדני מזרחי, מנכ"ל 

לאור מומחיותו בתחום העיסוק של  החברהעזיבתו עלולה להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות 

ם חלק ניכר והכרות ע לרוב בעלי השליטה בחברה ידע רב בתחום פעילות החברה. יצויין כי החברה

י מזרחי לכהן כנושא משרה להערכת החברה במקרה של נבצרות של דנמלקוחותיה של החברה. 

בחברה ניתן יהיה למלא את מקומו על ידי אחד מבעלי השליטה בחברה, מבלי לגרום לפגיעה מהותית 

לנציגות השירות כמו כן  , והכל בהתאם לתהליכי העבודה הנהוגים בחברה.בפעילותה של החברה

ת ללקוחות החברה בביצוע יכולת להעניק שירובחברה יש וותק של מספר שנים ונסיון רב והן בעלות 

עם תחילת עבודתו בחברה, אבי  2616. כמו כן החל מאוגוסט עסקאות ניכיון גם בהעדרו של דני מזרחי

מסייע לדני מזרחי בניהול ו בביצוע עסקאות ניכיוןטבת, מנהל כספים של החברה מקבל הכשרה 

נוספים בעלי מומחיות וכשירות לגייס ולהכשיר עובדים החברה בכוונת עם גידול בפעילותה, הפעילות. 

  .החברהגבוהות בתחום הפעילות של 

 סיכוני נזילות ומקורות מימון (ג)

. הקטנת מסגרות אשראי מתאגיד בנקאי יחיד המעמיד לה אשראי באשראי בנקאיתלות רבה  חברהל

יפגעו בהיקפי בהשגת מקורות מימון החברה של אחר קושי ביטול מסגרות אשראי וכל  ,החברהשל 

, הן מבחינת זמינות השרות ללקוחותיה והן מבחינת גובה הריבית אותו היא משלמת בגין לותהפעי

החברה פועלת לקבלת מסגרות אשראי נוספות בבנקים נוספים לשם גיוון  האשראי אותו היא נוטלת.

 והגדלת מקורות המימון שלה.

 סיכון גביה (ד)

פוגע ברווחיותה במקרה והחוב הופך חוב  עלויות בגין הליך הגביה, ואףהחברה סיכון גביה מטיל על 

מתודת קבלת לקוח ובחינת ממ"ד סדירה, שמטרתה מזעור של סיכון  החברה אבוד. לשם כך נוקטת 

באיתנותם הפיננסית של ו, להתעדכן מעת לעת אודות שינויים, ככל שחלהחברה כן נוהגת  זה.

"( החוק)להלן בסעיף זה: " 2662-ס"בכמו כן, חוק נתוני אשראי, התש. הממסריםהלקוחות ושל מושכי 

המסדיר את האופן בו ניתן יהיה לקבל מידע על אמינותו של אדם לעניין עמידתו בהתחייבויות 

טרם , באופן בו מבקשי השירות והמושכיםלקבל מידע לגבי  לחברההכספיות שקיבל על עצמו, מאפשר 

)כאשר מדובר במושך פרטי(,  ךמצבו של המושהמלמד על  ביצוע העסקה מנפיקים דוח "פרסונל"

חובות לחברות ו מבנקים ותהתרא מסורבים, ים,שיקת חשבונותהגבל מידע  בדבר תביעות,המקנה 

לחברה מאגר מידע שנצבר במשך השנים וכולל באופן מפורט את היסטוריית העסקאות  .תשתית

החברה שומרת על  . כמו כןביצוע עסקת ניכיוןשביצעה מאז הקמתה ומסייע בקבלת החלטות בהליך 

 פיזור רחב של לקוחות ומושכים כדי למנוע תלות במי מהם.

בשוטף החברה ת על אף האמור לעיל, יודגש כי אין כל ודאות כי דרך הפעולה והצעדים בהם נוקט

 באופן תמידי לגורם סיכון זה.  החשופ יאהסוחרת ולפיכך  יאהאת פרעונם של הממסרים בהם  יבטיח
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  : החברה , על פי טיבם והשפעתם על עסקי החברה י הסיכון, בהתאם להערכת להלן דירוג גורמ 1.62.6

 החברה מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות  

 בכללותה

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 קרואסיכוני מ

  *  מצב ביטחוני, מדיני ופוליטי

 *   סיכון ריבית

  *  הרעה מהותית במצב המשק

 *   למט"ח חשיפה

 סיכונים ענפיים

רלבנטיים לתחום שינויי חקיקה ואימוץ מדיניות וכללים 

 החברה פעילות 
 *  

   * אבדן מוניטין

  *  תחרות

 חברהלסיכונים מיוחדים 

   * השליטהתלות בגיבוי הפיננסי המוענק על ידי בעלי 

  *  תלות באנשי מפתח

   *  סיכוני נזילות ומקורות מימון

  *  יכון גביהס

   



  
 
 
 
 

 בע"מ אופל בלאנס השקעות
 

 13חברה לשנה שהסתיימה ביום ה מצב ענייניון על דוח הדירקטורי
 3131בדצמבר 

 
 
 
 
 
 
 

 –החברה מצהירה כי הינה 'תאגיד קטן', כהגדרתו בתיקון לתקנות תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל 

, ככל בתיקון המפורטותהחליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות  3134 במרץ 31 ביום"(. התיקון: "להלן)  3791

 .שהן רלוונטיות לחברה

יושמה ההקלה לעניין דוח האפקטיביות  3131בדצמבר  13בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 על הבקרה הפנימית.
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 3131 בדצמבר 13 שנסתיימה ביום לשנה דוח דירקטוריון

 
, אנו מתכבדים להגיש את דוח 0791-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 01בהתאם להוראות תקנה 

בדצמבר  10"(, לשנה שנסתיימה ביום "החברההדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד של אופל בלאנס השקעות בע"מ )להלן: 

 "(.תקופת הדוח)להלן: " 3101

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרים המזומנים שלו -לק א' ח

 פעילות התאגיד וסביבתו העסקית .0

על פי חוק  3112בספטמבר  07"( הוקמה והתאגדה בישראל ביום החברה)להלן: " אופל בלאנס השקעות בע"מ  .0.0

 3112בנובמבר  37ת השם "מילומור סחר ותקשורת בע"מ". ביום "(, תחחוק החברות)להלן: " 0777-החברות, תשנ"ט

 00"(, והחל מיום הבורסהפרסמה החברה תשקיף להנפקת ניירות ערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן: "

אושרה על ידי רשם החברות  3112באוגוסט  07ואילך, נסחרים ניירות הערך של החברה בבורסה. ביום  3112בדצמבר 

אושרה  3101באוגוסט  02ביום  טרייד בע"מ".-"גלובליקום – םשם החברה ממילומור סחר ותקשורת בע"מ לשהחלפת 

 טרייד בע"מ לאופל בלאנס השקעות בע"מ. -על ידי רשם החברות החלפת שם החברה מגלובליקום

כל  לא היתהחברה ל 3101ביוני  07 ועד ליום  3100לחוק החברות בחודש יולי  121ממועד השלמת הסדר לפי סעיף  .0.3

 פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי. 

 .( בע"מ3112עסקת הקצאה פרטית כנגד מניות חברת אופל בלאנס )על השלמת  החברההודיעה  3101ביוני  07ביום   .0.1

החל מאותו  .3102-10-102072, אסמכתא: 3101לשנת תקופתי ההמצורף לדוח א לחלק  0.0לפרטים נוספים ראה סעיף 

 ברה פועלת בתחום ניכיון הממסרים הדחויים ומתן שירותי מטבע.מועד הח

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .3

 ( בע"מ3112התקשרות החברה בעסקת הקצאה פרטית מהותית עם אופל בלאנס ) .3.0

בהסכם מותנה להקצאה פרטית עם אופל בלאנס  ות החברההתקשרעל  , פרסמה החברה הודעה3101באפריל  32ביום  .3.0.0

(, "עסקת אופל, ""העסקה" או "הסכם ההקצאה" –" ו ניצעים" -", ה3112 אופלובעלי מניותיה )להלן : " בע"מ( 3112)

( ההון המונפק והנפרע 011%את מלוא ) ת, המהוו3112 לפיו יעבירו הניצעים לחברה את כל אחזקותיהם במניות אופל

וכן בכפוף להתקיימות התנאים המתלים "(, ובתמורה לכך המניות המועברות לחברהבדילול מלא )" 3112 של אופל

מניות רגילות, שתהווינה לאחר הקצאתן, לאחר  ,הקבועים בהסכם ההקצאה, תקצה החברה לניצעים ולמתווך העסקה

להלן:  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 21%איחוד ההון ולאחר מימוש כל האופציות הקיימות בהון החברה, 

מניות רגילות של החברה )להלן:  07,227,021כתבי התחייבות להקצאת קצה החברה כן תו ,"(המניות המוקצות")

"(, כך שלאחר מימוש כתבי ההתחייבות יחזיקו הניצעים המניות שתנבענה מכתבי ההתחייבות"-" וכתבי התחייבות"

ית על ידי מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. כתבי ההתחייבות ימומשו אוטומט 22.92% -ומתווך העסקה ב

)במאוחד( בדוחות כספיים מבוקרים או סקורים ע"י  ₪ 1,111,111הניצעים, אך רק עם הצגת רווח נקי לפני מס, של  

בהתאם להוראות הסכם  "(.אבן הדרך)להלן: ". הרו"ח המבקר של החברה, ובתמורה המפורטת בהסכם ההקצאה

תי פעימות, בכפוף לעמידת החברה באבן דרך: ההקצאה, המניות המועברות לחברה במועד ההשלמה תועברנה בש

ואשר תועברנה ישירות  3112מההון המונפק והנפרע של אופל  71%בפעימה הראשונה, תועברנה מניות המהוות 

בדילול מלא תופקדנה בידי  3112מהונה המונפק והנפרע של אופל  01%לחברה, ויתרת המניות המועברות המהוות 
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מהון  01%י שהחברה עמדה באבן הדרך כאמור, יתרת המניות המועברות המהוות נאמן. בפעימה השניה, ובתנא

תועברנה לחברה בסמוך ובתמורה למימוש כתבי ההתחייבות על ידי הניצעים,  3112המניות המונפק והנפרע של אופל 

החברה על הודיעה  3101ביוני  07עד ליום   .אשר ייעשה אוטומטית אך ורק עם עמידת החברה באבן הדרך כאמור

 רולינג מרשות המיסים.-התקיימות כל התנאים המתלים לעסקה, למעט קבלת פרה

 אישרו ועדת הביקורת דירקטוריון החברה 3102בינואר  03וביום   3101בנובמבר  32ביום  3101בנובמבר  07ביום  .3.0.3

-שום למסחר בסך של כבאופן בו יובהר כי הוצאות רי , בהתאמה, את שינוי נוסחי אבן הדרךואסיפת בעלי המניות

והינן חשבונאיות בלבד ואינן תזרימיות,  העסקהאלפי ש"ח, אשר מקורן בטיפול החשבונאי הננקט בעת ביצוע  9,023

 לא יילקחו בחשבון לעניין מדידת עמידת החברה באבן הדרך.

פרסום כון למועד , אבן הדרך התקיימה, עם זאת, נ3101בדצמבר  10יצויין כי בהתאם לתוצאותיה של החברה ליום 

טרם הוקצו מניות הפעימה השניה. לפרטים בדבר עסקת  3102-10-102072, אסמכתא: 3101הדוח התקופתי לשנת 

לדוח התקופתי לשנת  לחלק א'  0.0ראה סעיף  3101במאי  10אשר אושרו על ידי האסיפה הכללית ביום  םונושאי אופל

 . 3102-10-102072, אסמכתא: 3101

 

 121התאם לסעיף בקשה להסדר ב .3.3

 93וסעיף  120-121לבית המשפט המחוזי בקשה להסדר עפ"י הוראות סעיפים  , החברה הגישה3101במאי  03ביום  .3.3.0

יאשר זימון אסיפה כללית מיוחדת תוך "(, במסגרתה ביקשה החברה כי בית המשפט הבקשה להסדרלחוק החברות )"

, ויורה על כינוס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מוזאת עקב כללי השימור , קיצור המועדים הקבועים בחוק

 אסיפות נושים ובעלי מניות שעל סדר יומן יעמדו הנושאים הבאים:

 אישור הפרטת החברה מכל חוב ו/או עילת תביעה; .א

)א.ל.ד בן דויד , ה"ה ויקטור תשובה, אבי בן דוד נכון לאותו מועד לבעלי העניין בההמרת חובות החברה  .ב

"(, בקשר להלוואות אשר הקודמים בעלי הענייןומיינסטרים החזקות בע"מ )להלן: "ע"מ( השקעות ב

 .הועמדו על ידם לחברה

במסגרת הבקשה להסדר, בית המשפט התבקש ע"י החברה לאחר כינוס האסיפות, ליתן צו לאישור ההסדר 

צווים ספציפיים, ככל  לחוק החברות, במסגרתו נתבקש בית המשפט הנכבד ליתן 120-ו 121בהתאם לסעיפים 

שיידרשו, לצורך השלמתו של ההסדר ובכלל זה ביצוע כל הפעולות ו/או העסקאות הנכללות בבקשה להסדר 

 לרבות העסקה להקצאה פרטית עם אופל )כמתואר לעיל(.

ר פנתה החברה לביהמ"ש בבקשה לאישור ההסד 3101ביוני  3במאי אישרו אסיפות הנושים את ההסדר, ביום  10ביום 

אישר בית המשפט את ההסדר.  3101ביוני  02, וביום 3101-10-123220אסמכתא: כמפורט בדיווח החברה מיום זה, 

 (.3101-10-122229אסמכתא: )לפרטים ראה דיווח מיום זה, 

, 3101לדוח התקופתי לשנת לחלק א  0.9 לפרטים בדבר הבקשה להסדר, תנאי ההסדר ותוצאותיו ראה, סעיף

 .3102-10-102072אסמכתא: 
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 אירועים נוספים בתקופת הדוח .3.1

על עדכון להסכם שכירות משרדי החברה. בהתאם לעדכון, החל מחודש יוני,  3112חתמה אופל  3101במאי  01ביום  .3.1.0

אלפי ש"ח. תקופת ההסכם המתוקן הינה שנתיים, והוא יבוא על  07.2יעמדו דמי השכירות החודשיים על סך של  3101

 .3102, במאי 10סיומו ביום 

 

כתבי אופציה על ידי בעלי העניין הקודמים, כמפורט בדיווח  0,927,222הודיעה החברה על מימוש  3101ביוני  02ביום  .3.1.3

 .3101-10-122390מיום זה, אסמכתא: 

, ה"ה ויקטור תשובה, אבי בן דוד ומיינסטרים החזקות דאז כי בעלי העניין בחברההודיעה החברה  3101ביוני  09ביום  .3.1.1

. , הודיעו לה על ביטול הסכם ההצבעה ביניהם, ובהתאם לכך, החברה אינם רואה בהם עוד כמחזיקים במשותףבע"מ

 .3101-10-122212לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום זה, אסמכתא: 

מונה מר חן שרייבר כדירקטור בחברה. החברה רואה בחן שרייבר דירקטור בעל מומחיות  3101ביוני  31ביום  .3.1.2

.  לפרטים ראה 0777-נאית ופיננסית, וכן דירקטור בלתי תלוי כמשמעות מונחים אלו בחוק החברות, התשנ"טחשבו

באוגוסט  32ומיום  3101ביולי  30בישיבותיהם מיום  (.3101-10-191222אסמכתא: ) 3101ביוני  31דיווח החברה מיום 

השתתפות למר חן שרייבר, המכהן כדירקטור  גמול שנתי וגמול  אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 3101

חן למר  מו"( שישולהגמולגמול שנתי וגמול השתתפות )להלן: "( לתקנות ההקלות, 3א)0בחברה וזאת בהתאם לתקנה 

ורד וערן -טל מישהשווה לגמול המשולם לה"ה מיום תחילת כהונתו, כדירקטור בחברה, וזאת החל  ן, המכהשרייבר

ובתוספת  מפורט בתוספת השנייהכ, הקבוע םבחברה, היינו, בגובה הסכו רקטורים חיצונייםהמכהנים כדי ,גלוקסמן

"( תקנות הגמול" )להלן: 3111 -השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות הגמול. בהתאם לדרגה שבה

, היות והגמול ההקלותלתקנות  (3)א0אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנה הגמול האמור 

 לתקנות הגמול. 9-ו 2,2המירבי לפי תקנות  אינו עולה על הסכוםלחן שרייבר אשר ישולם 

לדוח ק ד' ראה חלכמורשה חתימה בלעדי  יהושע מזרחי, שחר מזרחי ומיכאל איתן, דני מזרחילפרטים בדבר מינוי  .3.1.2

 . 102072-10-3102, אסמכתא: 3101התקופתי לשנת 

 2.0הודיעה על חברה על אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד. לפרטים נוספים בדבר מדיניות זו ראה ס'  3101ביוני  31ביום  .3.1.2

 .3102-10-102072, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת לחלק א 

( לתקנות 0()2)א() 20החברה נוהל סיווג עסקאות כזניחות לענין תקנה  אימצה ועדת הביקורת של 3101ביולי  30ביום  .3.1.9

"(, כעסקאות זניחות לענין תקנות דוחות כספיים)להלן: " 3101-ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( התש"ע

ין תקנה "( ולענתקנות הדוחות)להלן: " 0791 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 33תקנה 

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי השליטה ו/או לנושאי 2א)19

 הכספיים של החברה לדוחות (ב'2)37ובאור  9ג'32המשרה בחברה ענין אישי )במישרין או בעקיפין(. לפרטים ראה באור 

 .3101בדצמבר  10ליום 
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ואסיפת בעלי  דירקטוריון החברה ,אישרו ועדת הביקורת 3102בינואר  03-ו 3101באוגוסט  32, 3101ביולי  30יום ב .3.1.2

, פוליסות עתידיות וכן את הכללתם של משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת החברה התקשרותהמניות 

לדוח התקופתי לשנת ד'  לחלק 33 פרטים נוספים בדבר פוליסות הביטוח ראה ס'לבעלי השליטה בפוליסות הביטוח. 

 ..102072-10-3102, אסמכתא: 3101

 מימים אלו,ת לשוק ההון, כמפורט בדיווח ופרסמה החברה מצג 3101באוגוסט  32 וביום 3101ביולי  00ום בי .3.1.7

 .3101-10-171129, 3101-10-032021: ותאסמכתא

ם ראה דיווח מיום זה, אסמכתא: החל לכהן מר אבי טבת כמנהל הכספים בחברה. לפרטי 3101באוגוסט  07ביום  .3.1.01

 .3101-10-031900אסמכתא: 

החליט דירקטוריון החברה למנות את מר אורן בן יאיר כיו"ר דירקטוריון החברה. לפרטים  3101באוגוסט  31ביום  .3.1.00

 .3101-10-031201ראה דיווח מיום זה, אסמכתא: 

 0.7סעיף על של הבורסה, ראה  -י סיווג ענפישינו, שוק עשייתמסחר במניות החברה ברשימת השימור, לפרטים בדבר  .3.1.03

 .102072-10-3102, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת לחלק א 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, ובהתאם  3101בנובמבר  32וביום  3101בנובמבר  07ביום  .3.1.01

, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות 3111-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס1ב)0לתקנה 

לה"ה שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן ועודד איתן, מבעלי השליטה בחברה, המכהנים כדירקטורים )להלן: 

מיש )דח"צית(, ערן גלוקסמן -שווה לגמול המשולם לה"ה טל ורדה "(,דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה"

10-3102-, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת לחלק ד'  33רטים ראה תקנה . לפ)דח"צ( וחן שרייבר )דירקטור(

102072. 

החליט דירקטוריון החברה לפעול לזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של  3101בנובמבר  32ביום  .3.1.02

ם נוספים בדבר אסיפה לבעלי השליטה בחברה. לפרטי בהן עניין אישיעסקאות  , בין היתר,אשר על סדר יומה  ,החברה

 .102072-10-3102, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת לחלק ד  00.2ס'  ראה 3102בינואר  03זו אשר התכנסה ביום 

  3131 בדצמבר 13מצב כספי ליום  .1

ערוכים בהתאם לתקני דיווח  3103בדצמבר  10וליום  3101 בדצמבר 10הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

ש"ח,  20,222-הסתכם לכ 3101 בדצמבר 10סך הדוח על המצב הכספי ליום  "(.IFRSינלאומיים )להלן: "כספי ב

 .3103בדצמבר  10ביום ש"ח  13,129-בהשוואה לכ

 

 3112אופל  של המניות , בעלי3112באופל  ההון זכויות של המשפטית הרוכשת היא החברה עסקת אופל שבמסגרת אף

הנרכשת  הינה החברה ואילו החשבונאית כרוכשת 3112את אופל  רואים ברה,השליטה בח את לידיהם קיבלו

 פעילות כל אין בחברה ולמועד העסקה במהופך". מאחר של "רכישה בדרך מטופלת העסקה ובהתאם החשבונאית

 1 בינלאומי כספי דיווח בתקן זה מונח של כמשמעותו עסקים בעסקת צירוף מדובר אין בורסאי", "שלד מהווה והיא

 (IFRS 3).צירופי עסקים 
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 מוצגים הכספיים שהדוחות אף בהתאם, .3112 של אופל למסחר כרישום חשבונאיים לצרכים טופלה לפיכך, העסקה

  .3112הדוחות של אופל  כהמשך חשבונאית הם מטופלים החברה של כדוחותיה

 

 טיפול למפרע בהם לשקף בכדי מחדש הוצגו 3103 בדצמבר 10  ליום החברה של הכספיים בדוחות ההשוואה מספרי

 כפי 3112של אופל  הפעילות ותוצאות הנכסים, ההתחייבויות משקפים את הם ובהתאם במהופך רכישה של חשבונאי

  .העסקה השלמת בטרם הכספיים, בדוחותיה קיבלו ביטוי שאלו

 

 בבורסה החברה של המניה על מחיר התבסס למסחר רישום כהוצאות הכולל ההפסד על בדוחות שנרשם הסכום

 אלפי ש"ח 8,193 -כ של בסך ,3131בדצמבר  13, נכון ליום הרכישה הסתכמה תמורת בהתאם, .3131ביוני,  37 ליום

 3131יצויין כי נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת  .ופרמיה מניות כהון ונזקפה

ור התקיימות "אבן הדרך" כהגדרתה בעסקת אופל, אשר בגינה אלפי ש"ח, ולא 9,323-עמדה תמורת הרכישה על כ

קמה לבעלי השליטה הזכות לקבל את יתרת מניות "הפעימה השניה", כהגדרתה בעסקת אופל, גדלה תמורת 

 . 3131אלפי ש"ח למועד סיום הרבעון הרביעי לשנת  731 -הרכישה בכ

 ש"ח, אלפי 8,193 -של כ בסךשהסתכם באפס,  מה,ההשל למועד בחברה נטו הנכסים ערך ביןלזה  סכום בין הפער

עלויות  אלפי ש"ח בגין 441 של סך למסחר הרישום הוצאות במסגרת נכללו בנוסף,  למסחר. רישום נזקף כהוצאות

 את ההשלמה, ממועד החל כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות .להסכם ההקצאה הקשורות ישירות נוספות

 החברה. ושל   2006הכספיים של אופל הדוחות

 

עמד  אלפי ש"ח, כמפורט לעיל(  441-אשר הינן חשבונאיות ולא תזרימיות )למעט כ ,רישום למסחרבנטרול הוצאות 

 אלפי ש"ח. 2,166-נקי השנתי של החברה על סך של כהרווח ה

 

 

 להלן התפתחויות העיקריות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי:

אלפי ש"ח, בהשוואה לסך של   2,932, הינו חיובי והסתכם לסך של 3101 בדצמבר 10ההון החוזר ליום  נכסים שוטפים:

 3101החברה הרחיבה את פעילותה בשנת העלייה בהון החוזר נבעה מכך ש. 3103בדצמבר  10אלפי ש"ח ביום  202

 .3103דצמבר,  10אש"ח לעומת  2,712 -ויתרת הלקוחות שלה גדלה בכ

ספיים מוצג בסעיף נכסים בלתי שוטפים רכוש קבוע, מיסים נדחים שהחברה יוצרת  בדוחות הכ נכסים בלתי שוטפים: 

-וי ש"ח אלפ 231היא  3103בדצמבר  10וליום  3101בדצמבר  10יתרת הנכסים הבלתי שוטפים ליום  בגין הפרשי עיתוי.

 אלפי ש"ח בהתאמה. 221

לעומת  אלפי ש"ח 0,211בסך  השוטפותבהתחייבויות  גידולחל  3101 בדצמבר 10ליום  התחייבויות שוטפות:

 מקיטוןאשר קוזז ואחרים באשראי מתאגיד בנקאי  מגידולבעיקר הנובע  3103בדצמבר  10התחייבויות שוטפות ליום 

 בדצמבר 10לבעלי מניות וחברות קשורות ועומדת ליום  תיתרת הזכאים כולל התחייבויו. ביתרת זכאים ויתרת זכות 

 אלפי ש"ח. 1,212הינה  3103בדצמבר  10עומת יתרת הזכאים ליום לאלפי ש"ח  0,002 -על סך של כ 3101

כוללות שוטפות שאינן התחייבויות ה ,3103בדצמבר  10וליום  3101 בדצמבר 10ליום   שוטפות: שאינן התחייבויות

 .בסכומים שאינם מהותייםהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

מסך הדוח על המצב  33%-אלפי ש"ח ומהווה כ 7,022-כהסתכם לסך של  3101 מברבדצ 10ההון של החברה ליום  הון:

השינוי  .מסך הדוח על המצב הכספי 1%-המהווה כ 3103בדצמבר  10אלפי ש"ח ביום  727-הכספי, בהשוואה לסך של כ
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)הוצאות רישום  2,707 -מרווח כולל לתקופה בנטרול הוצאות רישום למסחר בסך של כנבע  3101 בדצמבר 10ליום בהון 

ראה חלק א' לגבי רישום עסקת אופל  -נרשמו כנגד פרמיה ולכן לא השפיעו על ההון העצמי  2,193-למסחר בסך של כ

מהונה  2%מהקצאת  ,ג' לדוחות הכספיים( 0וכן ראה באור  3102-10-102072, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת 

לדוח התקופתי לשנת חלק א' ליון ש"ח )ראה ימ 3כנגד הזרמת  יטהלאחד מבעלי השל 3112המונפק והנפרע של אופל 

גידול בקרן הון עם עסקאות עם בעל מוכן לדוחות הכספיים(  (3א)31 באורוכן 3102-10-102072, אסמכתא: 3101

 אלפי ש"ח. 329-שליטה  בסך של כ

אלפי ש"ח וגידול בקרן  2,091-ך של כאלפי ש"ח, דיבידנד שהוכרז בס 1,211-בסך של כ רווחהרכב ההון כלל  3103בשנת 

ליון ש"ח שניתנו על ידי בעלי ימ 2.1-אלפי ש"ח בגין ערבויות בסך של כ 239-הון עם עסקאות עם בעל שליטה בסך של כ

 השליטה ולא חייבו בריבית בגינן.

 3131 בדצמבר 13שנסתיימה ביום  לשנהתוצאות הפעילות של החברה  .4

 2.2-של כנובע מהוצאות רישום למסחר בסך ה מיליון ש"ח 3.3 -נקי בסך של כ בהפסדופת הדוח החברה סיימה את תק

הוצאה רישומית ולא תזרימית כתוצאה מהרישום הינה  מיליון ש"ח 2.0יש לציין שמתוך הסכום הנ"ל  .ש"חליון ימ

 הרווחמיליון ש"ח.  2.12-בנטרול ההוצאות הנ"ל החברה הרוויחה סך של כהחשבונאי של שיטת הרכישה במהופך. 

 .מיליון ש"ח 1.2 -הסתכם לסך של כ 3103בדצמבר  10לשנה שנסתיימה ביום 

מיליון ש"ח  323-לעומת כמיליון ש"ח  377-הסתכמו בכ 3101 בדצמבר 10שנסתיימה ביום  בשנהסך עסקאות הניכיון 

 .3103בשנת 

 01,712-הסתכמו בכנבעו בעיקר מדמי ניכיון ו 3101 בדצמבר 10נסתיימה ביום ש לשנה מימוןההכנסות  :ת מימוןוהכנס

 כללו הכנסות מהמרת מט"ח בסךנ 3103ובשנת  3101בשנת  כמו כן . 3103בשנת  אלפי ש"ח 00,711-כ אלפי ש''ח לעומת

 .אלפי ש"ח בהתאמה 021 -כאלפי ש"ח ו 022 -כ

בתיק  37.0% -קביל לעלייה של כבמ 3103שנת לעומת  02.2%-גדלו בכ 3101בשנת ניתן לראות שהכנסות החברה 

 .3103הלקוחות של החברה לעומת סוף שנת 

 

 -וכ אלפי ש"ח 0,732-הסתכמו בכ 3103ובשנת  3101 בדצמבר 10שנסתיימה ביום  לשנההוצאות מימון  הוצאות מימון:

הוצאות  .הכנסות מהפרשי שער בתקופהגידול הקיטון בהוצאות המימון נבע בעיקר מאלפי ש"ח בהתאמה.  3,029

בשנת ש"ח לפי א 239ש"ח בתקופה לעומת לפי א 329בגין ערבות בעלי שליטה בסך של המימון כוללות הוצאות ריבית 

בעלי המניות לטובת שהעמידו  ערבויות. הוצאות אלו נרשמו מול קרן הון ומהוות ביטוי לשווי ההטבה בגין 3103

רידה בהוצאות בגין הטבת הערבות הנ"ל בתקופה לעומת הי .תאגיד בנקאיהחברה מול הלוואות אשר קיבלה החברה מ

אשתקד נבעה מעדכון שיעור ההטבה בהתאם להערכת שווי שהתקבלה ממעריך שווי בלתי תלוי ברבעון  3103שנת 

 .3101השלישי של שנת 

אלפי  1,713-, לעומת כחאלפי ש'' 1,122-הסתכמו בכ 3101שנת בהוצאות הנהלה וכלליות  הוצאות הנהלה וכלליות:

מיליון  0.2-בסך של כ. הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות נובע מירידה בדמי הניהול בתקופה המקבילה אשתקדש''ח 

מול  הקוזז . הירידה הנ"ל3103המניות החל מהרבעון השלישי של שנת  יבעלניהול ע"י י מדעקב הפסקת משיכות  ש"ח

 1.3 -ועלייה של כ פעילות החברה כחברה ציבורית,עקב ני ש"ח מיליו 1.3 -בסך של כשירותים מקצועיים עלויות ב עלייה

 מיליון ש"ח בשכר עבודה עקב גידול במצבת העובדים של החברה.

שנת באלפי ש"ח  0,202-כ לעומתאלפי ש"ח לעומת  3,122הסתכמו על  3101שנת בהוצאות המסים  מסים על הכנסה:

נבעה  3101העלייה בשנת שנה וכן תנועה במסים הנדחים. הוצאות המסים כוללות הפרשה למס בגין רווח ה .3103

 מגידול ברווח לצורכי מס של החברה.
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 נזילות, מקורות מימון ושימושים של החברה .6

 תזרימי המזומנים –נזילות  2.0

 3101 בדצמבר 10שנסתיימה ביום  לשנהפעילות שוטפת ששימש לתזרים המזומנים  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: 

 מכיוון. 3103ח לשנת "אלפי ש 1,932בסך מפעילות שוטפת  לעומת תזרים מזומנים שנבעאלפי ש"ח   230-כהסתכם ב

)הגורם לתזרים שלילי לחברה במועד ביצוע העסקה ותזרים חיובי במועד  שעיסוקה של החברה הינו מסחר בממ"ד

בתוספת הלוואות שהתקבלו בקיזוז המזומנים מפעילות שוטפת של החברה משקף את הרווח לתקופה , תזרים פרעונה(

 בתקופה. הלקוחות בתיק גידול

 בדצמבר 10שנסתיימה ביום  לשנהפעילות השקעה ששימש לתזרים המזומנים  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

בגין זיכיון להפצת  החברהבתקופת הדוח  שילמה  .3103בשנת אש"ח  002אלפי ש"ח לעומת  10-הסתכם בכ  3101

כמו כן, רכשה  אלפי ש"ח. 10אלפי ש"ח ומימשה את ניירות הערך שהחזיקה תמורת  02-טענים בסך של ככרטיסים נ

  אלפי ש"ח. 29החברה רכוש קבוע בסך 

 3101 בדצמבר 10שנסתיימה ביום  לשנהפעילות מימון שנבע מתזרים המזומנים  תזרים מזומנים מפעילות מימון:

 דנדימתשלום דיבאלפי ש"ח אשר קוזז  3,111 -ונבע מהנפקת מניות לבעל מניות בסך של כאלפי ש"ח  0,327-סתכם בכה

נבע בהתאמה ואלפי ש"ח  1,237-כהסתכם ב 3103שנת בלפעילות מימון ששימש תזרים מזומנים  .אש"ח 920-בסך של כ

  .מניותה ימדיבידנד ששולם לבעל

בדצמבר  10וליום  3101 בדצמבר 10ם ושווי מזומנים ליום יתרת מזומני יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה:

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  222-אלפי ש"ח ובכ 0,370-הסתכמו בכ 3103

 מקורות המימון  2.3

מיינסטרים החזקות בע"מ, מר אבי בן דוד ומר משנתקבלו בחברה  תההלוואובמסגרת עסקת אופל הומרו כל   2.3.0

, 3101לדוח התקופתי לשנת לחלק א  0.9.3בסעיף פורט כמ "(המשקיעים קבוצת)להלן: " ויקטור תשובה

 .מניות לאחר איחוד ההון( 011) מניות ללא ערך נקוב 01,111, בתמורה להנפקת 3102-10-102072אסמכתא: 

, כמפורט קבוצת המשקיעיםכתבי אופציה על ידי  0,927,222הודיעה החברה על מימוש  3101ביוני  02ביום  2.3.3

  .3101-10-122390: אסמכתאבדיווח מיום זה, 

ממומנת בעיקר באשראי בנקאי וכן מהלוואות מפרטיים וצדדים קשורים. כל  3112אופל נכון למועד הדוח,   2.3.1

ככלל, האשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים הינו לזמן קצר בהתאם לפעילות החברה ועומד על פחות משנה. 

חברה. לחברה בותואמת את מבנה האשראי  ,םחודשיימשך עסקת ניכיון ממוצעת בחברה אינו עולה לרוב על 

. חשיפת החברה לקשיי נזילות הינה בודדיםאינה מסתמכת על מספר לקוחות היא פיזור נרחב של לקוחות ו

 מצומצמת והינה צורכת אשראי בהתאם לביקוש. 

 -כעמד על  3101 בדצמבר 10קפו הממוצע של אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאים ואחרים עמד ליום יה  2.3.2

אלפי ש"ח. ראוי לציין כי  12,132-לקוחות בתקופה שעמד על כאלפי ש"ח לעומת אשראי ממוצע ל 32,229

  החברה אינה צורכת אשראי במידה ואין לה דרישה מלקוחות.

לדוח התקופתי לשנת לחלק א  32לפרטים בדבר אשראי בנקאי וחוץ בנקאי אשר מועמד לחברה ראה סעיף  2.3.2

 . 3102-10-102072, אסמכתא: 3101

 .וטבלת הרגישות ראה פרק ב' להלן חשיפות כפי שעולה מדוח בסיס הצמדהלעניין  2.3.2
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 על הדוחות הכספיים  הביקורתהסבר לגבי נושאים שאליהם הפנה רואה החשבון של התאגיד תשומת לב במכתב  .2.1

, 3101 לשנתחברה של ה המאוחדיםהחשבון המבקר של החברה הפנו את תשומת הלב בדוחות הכספיים  רואי 

לדוחות הכספיים ( ג)0כי כאמור בביאור , .3102-10-102072, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת המצורפים 

 מאוחדים, מספרי ההשוואה הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם למפרע טיפול חשבונאי של רכישה במהופך.ה



 
 
 

01 
 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם -'ב חלק

, ולאור זאת, ובהתחשב בעובדה שנכון לאותו , היתה החברה "שלד בורסאי" ללא כל פעילות3101ביוני,  02עד ליום 

. לאחר השלמת עסקת לסיכוני שוק כלשהם פהחשו ההייתלא החברה מועד בחברה לא קיימת כל פעילות עסקית, 

 רט להלן:אופל, התקיים דיון בדירקטוריון החברה אודות ניהול סיכוני השוק בחברה, ובו נקבע כמפו

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה  2.0

ניהול הסיכונים מיושם במהלך הניהול השוטף של החברה. האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של 

לפרטים אודות השכלתו ומומחיותו של מנכ"ל החברה, מר דני מזרחי, המכהן בה גם  .החברה הינה בידי מנכ"ל החברה

 , ראה דוח זימון אסיפה0791-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים ( התש"ל 32לתקנה  כדירקטור, בהתאם

. בכוונת דירקטוריון החברה לפעול לאימוץ מדיניות 3101-10-171917אסמכתא:  3101 בדצמבר 2אשר פורסם ביום 

 . 3102ניהול סיכוני שוק במהלך שנת 

 תיאור סיכוני השוק  2.3

ואשר יש בו לתזרימי המזומנים או לערך החברה זה, הוא סיכון לתוצאות העסקיות, להון העצמי, סיכון שוק, לעניין 

 בכדי להשפיע מהותית על נכסי החברה או על התחייבויותיה.

שינויים בשערי (, גביית שיקים חוזריםסיכון אשראי )במהלך הרגיל של עסקיה חשופה החברה לסיכוני שוק, בהם  

 :בשיעורי ריביתשינוי ו וץהחליפין של מטבעות ח

עלויות בגין הליך הגביה, ואף פוגע ברווחיותה במקרה מטיל על החברה גביית שיקים חוזרים סיכון  - סיכון האשראי

 ך חוב אבוד. והחוב הופ

 .החשיפה של החברה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות החוץ אינה מהותית - שינויים בשערי חליפין

האשראי שניתן לחברה מסגרות אשראי מתאגיד בנקאי אשר צמודות לשינוי בריבית הפריים.  –ית שינוי בשיעורי הריב

אם ישנם וחודשים. לחברה אין הסכמים ארוכי טווח מול לקוחותיה  0-1-על כבדרך כלל ללקוחות החברה עומד 

 חותיה לתקופות ארוכות.שאין לה מחויבות כלפי לקו ןהחברה מתעדכנת באופן מיידי מכיוו ,שינויים בריבית במשק

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק  2.1

כן  מתודת קבלת לקוח ובחינת ממ"ד סדירה, שמטרתה מזעור של סיכון זה.בלשם כך נוקטת החברה  -סיכון אשראי 

נוהגת החברה  להתעדכן מעת לעת אודות שינויים, ככל שחלו, באיתנותם הפיננסית של הלקוחות ושל מושכי השקים. 

)להלן בסעיף זה: "החוק"( המסדיר את האופן בו ניתן יהיה לקבל מידע על  3113-כן, חוק נתוני אשראי, התשס"ב כמו

אמינותו של אדם לעניין עמידתו בהתחייבויות הכספיות שקיבל על עצמו, מאפשר לחברה לקבל מידע לגבי מבקשי 

נל" המלמד על מצבו של המושך )כאשר מדובר השירות והמושכים, באופן בו טרם ביצוע העסקה מנפיקים דוח "פרסו

שיקים מסורבים, התראות מבנקים וחובות לחברות  במושך פרטי(, המקנה מידע  בדבר תביעות, הגבלת חשבונות,

תשתית. לחברה מאגר מידע שנצבר במשך השנים וכולל באופן מפורט את היסטוריית העסקאות שביצעה מאז הקמתה 

ביצוע עסקת ניכיון. כמו כן החברה שומרת על פיזור רחב של לקוחות ומושכים כדי  ומסייע בקבלת החלטות בהליך

 למנוע תלות במי מהם.

החברה אינה מבצעת הגנות לחשיפות הנובעות משינויים בשערי החליפין של מטבעות  -שינוי בשערי חליפין וריבית 

 טות לעיל.בגלל הסיבות המפור חשיפות הנובעות משינויים בשערי הריביתאו החוץ 

, 3101פרסום הדוח התקופתי לשנת למועד סיכוני השוק אליהם החברה חשופה. נכון מעת לעת דן דירקטוריון החברה ב

 אומצה מדיניות ניהול סיכוני שוק.  לא ,3102-10-102072אסמכתא: 

 ר(.יסוקם עסקאות בנגזרים ומכירות בחסר )כגון קרנות גידוהחברה אינה משקיעה בגופים שעיקר ע   
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 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה 2.2

האחראי על ניהול סיכוני השוק של החברה מפרט בפני דירקטוריון החברה את סיכוני השוק אליהם החברה, מנכ"ל 

היות ולא נקבעה מדיניות לניהול סיכוני שוק כאמור, לא קיימים בחברה מנגנונים המבטיחים מימוש חשופה החברה.  

 לקיום מדיניות כאמור.דיניות, וכן לא קיימים מנגנוני בקרה פנימית המ

 דוח בסיסי הצמדה
 3131 בדצמבר 13ליום  

 
צמוד לשער חליפין 

 יין יפני

 
צמוד לשער 
 חליפין דולר

צמוד לשער 
חליפין מטבעות 

 שונים
 ללאבשקל 

 הצמדה

יתרות 
שאינן 

 סה"כ פיננסיות 

 אלפי ש"ח 

       נכסים
       

 0,370 - 722 092 020 2 מזומנים ושווי מזומנים
 17,220 - 17,291 2 - - והמחאות לגביה לקוחות

 221 90 023 92 093 -  חייבים ויתרות חובה 
 32 32 - - - - רכוש אחר

 032 032 - - - - מיסים נדחים
 392 392 - - - - רכוש קבוע

       
 2 101 327 21,221 272 20,222 

       יותהתחייבו
       

 02,291 - 02,727 - - 732 אשראי מתאגיד בנקאי 
 02,322 - 02,322 - - - אשראי מאחרים

 007 - 007 - - - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 
 0,021 0,021 - - - -  מסים שוטפים תהתחייבויו 

 0,002 079 730 - - -   זכאים ויתרות זכות

 3 3 - - - - ום יחסי עובד מעבידבשל סי תהתחייבויו

 732 - - 11,312 0,123 13,201 

 7,022 (222) 01,127 327 101 (702) עודף )גרעון( בנכסים על התחייבויות       

  
 3133בדצמבר  13ליום 

 
צמוד לשער חליפין 

 יין יפני

 
צמוד לשער 
 חליפין דולר

צמוד לשער 
חליפין מטבעות 

 שונים
 ללאבשקל 

 הצמדה

יתרות 
שאינן 

 סה"כ פיננסיות 

 אלפי ש"ח 

       נכסים
       

 222 - 022 31 133 - מזומנים ושווי מזומנים

ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן 
 - דרך רווח והפסד

 
37 

 
- - 

 
- 37 

 11,292 - 11,292 - - - והמחאות לגביה לקוחות
 212 92 237 - - -  חייבים ויתרות חובה 

 19 19 - - - - כוש אחרר
 102 102 - - - - רכוש קבוע

 013 013 - - - - מסים נדחים
       
 - 120 31 10,022 232 13,129 

       התחייבויות
       

 02,203 - 03,710 - 0,111 0,300 אשראי מתאגיד בנקאי 
 00,179 - 00,179 - - - אשראי מאחרים

 027 - 027 - - - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 
 1,212 122 1,121 - - -   זכאים ויתרות זכות
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 מבחני רגישות 2.6

 3131 בדצמבר 13ליום  הדולר של  חליפין מבחן רגישות לשינוי בשער
  

רווח )הפסד( משינויים בגורם 
 השוק עלייה של

שווי הוגן של  
הנכס 

 )התחייבות(

 
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק ירידה של
  01%  2%    2%  01% 
 אלפי ש"ח  
           

 (10)  (02)  101  02  10  נטו  תנכסים בניכוי התחייבויו
           
  10  02  101  (02)  (10) 
           

 
 3131 בדצמבר 13ליום  היין היפנימבחן רגישות לשינוי בשער החליפין של 

  
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק עלייה של

שווי הוגן של  
הנכס 

 )התחייבות(

 
ד( משינויים בגורם רווח )הפס

 השוק ירידה של
  01%  2%    2%  01% 
 אלפי ש"ח  
           

 73  22  (702)  (22)  (73)  נטו  תנכסים בניכוי התחייבויו
           
  (73)  (22)  (702)  22  73 
           

 
 משק.לעיל, לחברה אין סיכון ממשי מעלייה בשיעורי הריבית ב 2.3כאמור בסעיף 

 
לא חלו לאירועים ושינויים משמעותיים בנושא חשיפה לסיכוני שוק וניהול סיכוני שוק, אשר אירעו לאחר תאריך הדוח 

 על המצב הכספי.

 

 

 

 

 

 

 

 272 272 - - - - התחייבות מסים שוטפים
 01 01 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד תהתחייבויו

 0,300 0,111 - 39,219 0,191 10,122 

       
 727 (223) 1,220 31 (727) (0,300) עודף )גרעון( בנכסים על התחייבויות
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 היבטי ממשל תאגידי -ג' חלק

 תרומות 9.0

-כהחברה תרמה סך של  ,3101 בדצמבר 10שנסתיימה ביום  שנהקופה של בת תרומות. ןבענייהחברה לא קבעה מדיניות 

  אלפי ש"ח.  11

 פרטים אודות מבקר הפנים של החברה 9.3

 פירמת בייקר טילי.. 1: רו"ח מיגל אלחנטישם המבקר הפנימי בתאגיד 9.3.0

קורת , ומינויו אושר על ידי וועדת הבי3101באוגוסט  03: מבקר הפנים מונה ביום תאריך תחילת הכהונה 9.3.3

 ודירקטוריון החברה.

טילי רואי  –בייקר  –: המבקר הפנימי הינו שותף במשרד רו"ח הכישורים המכשירים אותו לביצוע התפקיד 9.3.1

שנים בביצוע ביקורת פנים  31-, המתמחה בביקורת פנים. למשרד רו"ח זה ניסיון של כ0770חשבון החל משנת 

 מי פעילות.בחברות ציבוריות, והוא מתמחה במגוון רחב של תחו

 הממונה: דירקטוריון החברה הסמיך את ועדת הביקורת של החברה להיות זהות הממונה על המבקר הפנימי 9.3.2

 על המבקר הפנימי.

 רו"ח מיגל אלחנטי אינו מחזיק במניות החברה. 9.3.2

לשם גיבושה של תכנית עבודה  התכנסהועדת הביקורת של החברה  3101ביולי  30ביום : תכנית העבודה 9.3.2

מבקר לידי ה הוגשהיקורת, היא הבתכנית  שגובשה(. לאחר "תכנית הביקורת")להלן:  3101נת לש שנתית

 ביחס את ועדת הביקורת הינם, בין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאיםהנחו השיקולים אשר . הפנימי

 לפעילות החברה בזמן נתון. 

לוואות מגורמים חיצוניים והוכן לחברה בנושא ה ביקורת פנים בחברהנערכה  3101דצמבר -נובמברחודשים ב 9.3.9

המבקר , יחד עם 3102לשנת אשר אושרה תכנית ביקורת ל בהתאםפועלת דוח סקר סיכונים כמו כן, החברה 

  .הפנימי

  סטייה מתוכנית העבודה של המבקר הפנימי כפופה לאישור ועדת הביקורת.

בשליטה  בע"מ, אשר הינה 3112אופל בלאנס צעת באמצעות מאחר וכל הפעילות העסקית של הקבוצה מתב 9.3.2

 .בהתכנית המבקר מתייחסת למעשה לביקורת המלאה של החברה, 

לחברה היקף שעות עבודה הדרוש לביצוע ביקורת, הנדרשת  מספקמבקר הפנים  :והתגמול היקף העסקה 9.3.7

שעות  71-מי תקציב שעות של כאושר למבקר הפני 3101בשנת  ממבקר הפנימי לצורך ביצוע הביקורת הנדרשת.

תקציב זה נקבע לפי הערכת ועדת אש"ח.  02-בגין עריכת הביקורת הפנימית ונקבע לו גמול כולל של כ

העבודה הנדרש, בהתאם לנושאים שנבחרו. דירקטוריון החברה קבע כי  הביקורת והדירקטוריון את היקף

בנסיבות העניין, ויש בהם כדי להגשים  ו סביריםהיקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותכנית עבודת

 את מטרות הביקורת הפנימית בתאגיד.

)ב( 2את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים בהתאם לסעיף  ערך: המבקר הפנימי עריכת הביקורת 9.3.01

בהתבסס על דברי מבקר הפנים,  להערכת דירקטוריון החברה,.0773 –לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 

 מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית. מור לעיל, עבודת הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקניםכא

גישה חופשית לכל נתוני החברה, מתמדת ובלתי אמצעית לכל מידע  ניתנה: למבקר הפנים גישה למידע 9.3.00

 .0773 –לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  7שבבעלות החברה, לרבות לנתונים כספיים כאמור בסעיף 

                                                           
 .272212-10-3101מס' אסמכתא   32/12/3101לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום   1
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את דו"ח המבקר בכתב ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל החברה ולחברי  הגיש: מבקר הפנים דו"ח המבקר הפנימי 9.3.03

 הוגשה ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל 3101 נובמברבמהלך דונו בוועדת הביקורת. ניועדת הביקורת. הדוחות 

ביום ו וואות מגורמים חיצונייםבנושא הל וליו"ר ועדת ביקורת עבודת ביקורת פנימית על ידי המבקר הפנימי

הוגשה  3101התקיים דיון בועדת הביקורת בממצאי המבקר בדוח הביקורת. במהלך דצמבר  3101בנובמבר  07

סקר בנושא  וליו"ר ועדת ביקורת עבודת ביקורת פנימית על ידי המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון, למנכ"ל

  .ן בועדת הביקורת בממצאי המבקר בדוח הביקורתהתקיים דיו 3102בפברואר  00ביום סיכונים ו

הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי: היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר  9.3.01

הפנימי, הינם סבירים בנסיבות העניין, ויש בהם בכדי להגשים את מטרות הביקורת, היות והנושאים שנבחרו 

 מאספקטים שונים.  הינם מהותיים בחברה ונבחנו

 

 פרטים אודות רו"ח מבקר 9.1

אישרה האסיפה הכללית את מינוי משרד שטיינמץ עמינח כרואי החשבון המבקרים של  3101במאי  10ביום  9.1.0

 (UHYשטיינמץ עמינח ושות' )הודיעה החברה כי משרד  3101ביוני  07החברה, במסגרת עסקת אופל. ביום 

אישרה האסיפה הכללית את מינוי רואי  3102בינואר  03ביום  .אפטזיו ה BDOמשרד רו"ח חשבון מונה חלף 

החשבון לשנה נוספת. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דנו בהיקף עבודתו של רואה החשבון ובשכרו, 

 והמליצו בפני האסיפה הכללית על מינויו לשנה נוספת. 

רואה החשבון המבקר שכרו הכולל של , 3101שנת גין עבור שירותי הביקורת ושירותי המס שניתנו לחברה ב 9.1.3

 עבודה. שעות 203וזאת עבור  ש"חאלפי  22 הינו

 21 הינורואה החשבון המבקר שכרו הכולל של , 3101שנת גין עבור ייעוץ בנושא הכנת המתאר שניתנו לחברה ב 9.1.1

 עבודה. שעות 293וזאת עבור  ש"חאלפי 

 

 30ה הקשר בין התגמולים לתרומת מקבל התגמולים לפי תקנ 9.2

לחוק החברות. יצוין כי הגמול של כלל נושאי  31אושרה מדיניות תגמול בחברה, בהתאם לתיקון  3102בינואר  03ביום 

 , נכלל במסגרת3102-10-102072, אסמכתא: 3101לדוח התקופתי לשנת ' המשרה הבכירה בחברה, המפורטים בחלק ד

 מדיניות התגמול של החברה. 
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 עם הדיווח הפיננסי של התאגיד גילוי בקשר -ד' חלק

2  

 תמצית דוחות על הרווח )הפסד( הכולל לפי רבעונים 2.0

 )באלפי ש"ח(: 3101להלן תמצית דוחות על הרווח )הפסד( הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 
 

 

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  2.3

רו את התקשרות החברה, וחברת הבת ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישכי החברה הודיעה  3102בינואר  2ביום  2.3.0

)בע"מ( עם קבוצת צדדים שלישיים קשורים ביניהם אך שאינם קשורים לחברה בשני הסכמי  3112אופל בלאנס 

-3102-10מליון ש"ח בתנאים אשר עיקריהם מפורטים בדיווח החברה מיום זה, אסמכתא:  3.7בסך כולל  הלוואה

רקטוריון החברה כחלק מתנאי ההלוואות, העמדת ערבות שאינה מוגבלת . בנוסף, אישרו ועדת הביקורת ודי112179

בסכום לטובת מעמידי ההלוואות על ידי בעלי השליטה בחברה, יצוין כי העמדת הערבות הינה ללא תמורה ולפיכך 

 .3111-תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס( ל3)0מהווה עסקה מזכה כמשמעות מונח זה בסעיף 

 

 

 

 

 

 

 3131שנת  4רבעון  1רבעון  3רבעון  3רבעון  

 01,712 1,222 1,223 1,221 1,312 הכנסות מימון

 (0,732) (211) (292) (222) (122) צאות מימון, נטוהו

 00,720 1,002 1,129 3,732 3,290 הכנסות מימון, נטו

הכנסות )הוצאות( חובות 
 מסופקים ואבודים

(022) 20 (012) (371) (231) 

הכנסות מימון נטו בניכוי 
הוצאות חובות מסופקים 

 ואבודים
3,222 3,727 3,723 3,232 00,220 

 (2,203) (701) - (9,213) - רישום למסחר הוצאות

הנהלה , הוצאות מכירה
 (1,122) (237) (920) (292) (992) וכלליות

 3 - - - 3 הכנסות אחרות

לפני מסים ( הפסד)רווח 
 (71) 0,122 3,310 (2,327) 0,717 על הכנסה

 (3,122) (212) (220) (117) (227) הוצאות מסים על הכנסה

 (3,029) 220 0,221 (2,272) 0,121 קופהלת( הפסד)רווח 

מדידה מחדש של תכנית 
 2 2 - - - נטו ממס, הטבה מוגדרת

כולל ( הפסד)רווח 
 (3,021) 222 0,221 (2,272) 0,121 לתקופה
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 להלן פירוט עיקרי נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה באישור העסקאות:

לה פוטנציאל לרווחיות  שיעניקמדובר בעסקה לטובת החברה המאפשרת לה לקדם את עסקיה באופן  (0)

ראויה, היות והחברה זקוקה למקורות מימון נוספים על מנת להגדיל את נפח פעילותה במהלך 

 ע עסקאות ניכיון נוספות.פעילותה השוטפת, ולבצ

ההלוואות הינן בתנאי ריבית עדיפים על הלוואות קודמות אשר הועמדו לחברה על ידי גורמים  (3)

 פרטיים, ובעלות מימון דומה לאשראי בנקאי אותו גייסה החברה. 

הערבות ניתנת על ידי ה"ה יהושע מזרחי, דניאל מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר ללא  (1)

 ( בע"מ.3112ורה מצד החברה ו/או מצד אופל בלאנס )תמ

העמדת הערבות הנ"ל הינה לטובת דירקטוריון חברי ועדת הביקורת והלאור האמור לעיל, לדעת  (2)

 אלא כדי לזכות את החברה. החברה ואין בה

-3102כתא: , אסמ3101לדוח התקופתי לשנת ראה חלק ד'  3102בינואר  03לפרטים בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום  2.3.3

10-102072. 

ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, הודיעה החברה כי בעלי השליטה בה,  3102בינואר  03ביום  2.3.1

, התקשרו בהסכם הצבעה ביחס להחזקותיהם במניות החברה. לפרטים נוספים בדבר הסכם עודד איתן ואורן בן יאיר

 .3102-10-103720סמכתא: דיווח החברה מיום זה, אההצבעה בין בעלי השליטה בחברה, ראה 

 3102במרץ  01, אשר פורסם ברשומות ביום 0791-לאור תיקון תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 2.3.2

 -)הודעה לתאגידים  3102בינואר  39בהמשך להודעת סגל רשות ניירות ערך מיום "( והתקנות"-" והתיקון)להלן: "

כי הינה מקיימת את הגדרת "תאגיד קטן", כמשמעות  3102במרס  00ביום  הודיעה החברהאגידים קטנים(, הקלות לת

 ג לתקנות. 2המונח בתקנה 

החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות המנויות בתיקון  3102במרס  01לעיל, ביום  2.3.2בהמשך לאמור בסעיף  2.3.2

 .3101בדצמבר  10ליום של החברה יושמו בדוחותיה  ןהמפורט לעיל, וככל שאלו רלוונטיות לחברה ה

 

 אומדנים חשבונאים קריטיים 2.1

 .3101, בדצמבר 10לדוחות הכספיים ליום  ה3באור לפרטים ראה 
 

 

 
 

 3134, באוגוסט 39   

 דני מזרחי  תאריך
 מנכ"ל ודירקטור

 אורן בן יאיר 
 דירקטוריוןהיו"ר 

 

    



 
 
 
 
 
 
 

 בע"מ אופל בלאנס השקעות
 

 

 לתקופהחברה ה מצב ענייניון על דוח הדירקטורי
 1034 במרס 13שהסתיימה ביום 

 

 

 

 

 
 

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

החליט דירקטוריון החברה לאמץ  1034 במרץ 31 ביום"(. התיקון: "להלן)  3790 –ומיידיים(, תש"ל 

 ., ככל שהן רלוונטיות לחברהבתיקון המפורטותאת ההקלות 

יושמה ההקלה לעניין  1034במרס  13הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה שהסתיימה ביום בדוח 

 דוח האפקטיביות על הבקרה הפנימית.
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 4103 במרס 13 סתיימה ביוםשנ חודשים שלושהשל  לתקופה דוח דירקטוריון 
 

, הרינו 0791 –לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים( התש"ל  01להוראות תקנה בהתאם 

 במרס 10יום תקופה של שלושה חודשים אשר נסתיימה במתכבדים לסקור את נתוני הפעילות של החברה ל

 .1104  במאי 12ביום החברה יון . דו"ח זה אושר על ידי דירקטור"(תאריך הדו"ח)להלן: " 1104

הסקירה שתובא להלן הנה מצומצמת בהיקפה, ומתייחסת לאירועים ולשינויים שחלו במצב ענייני התאגיד 

דוח הדירקטוריון מצורף לדוחות הכספיים של החברה  בתקופה המדווחת אשר השפעתם מהותית.

 1101בדצמבר  10ן לשנה שהסתיימה ביום המתייחסים לתקופת הדוח, ונערך מתוך הנחה כי דוח הדירקטוריו

 , מצוי בפני הקורא. "(הדוח התקופתי)להלן: "

 

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו  -חלק א' 

 העצמי ותזרים המזומנים שלו

 פעילות התאגיד וסביבתו העסקית .3

בספטמבר  07שראל ביום "( הוקמה והתאגדה ביהחברה)להלן: " אופל בלאנס השקעות בע"מ 0.0

"(, תחת השם "מילומור סחר חוק החברות)להלן: " 0777-על פי חוק החברות, תשנ"ט 1112

פרסמה החברה תשקיף להנפקת ניירות ערך בבורסה  1112בנובמבר  17ותקשורת בע"מ". ביום 

יירות ואילך, נסחרים נ 1112בדצמבר  00"(, והחל מיום הבורסהלניירות ערך בתל אביב )להלן: "

אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם  1112באוגוסט  07הערך של החברה בבורסה. ביום 

באוגוסט  02ביום   טרייד בע"מ".-"גלובליקום – םהחברה ממילומור סחר ותקשורת בע"מ לש

טרייד בע"מ לאופל בלאנס -אושרה על ידי רשם החברות החלפת שם החברה מגלובליקום 1101

 השקעות בע"מ. 

 1101 ,ביוני 07ליום  ועד 1100לחוק החברות בחודש יולי  121עד השלמת הסדר לפי סעיף ממו 0.1

 כל פעילות, למעט ניהול אדמיניסטרטיבי.  לא היתהלחברה 

עסקת הקצאה פרטית כנגד מניות חברת אופל על השלמת  החברההודיעה  1101ביוני  07ביום   0.1

החל מאותו מועד  .דוח התקופתיפרק א לל 0.0לפרטים נוספים ראה סעיף  .( בע"מ1112בלאנס )

 החברה פועלת בתחום ניכיון הממסרים הדחויים ומתן שירותי מטבע.

 אירועים מהותיים בתקופת הדוח .1

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו את כי החברה הודיעה  1104בינואר  2ביום  .1.0

צת צדדים שלישיים קשורים )בע"מ( עם קבו 1112התקשרות החברה, וחברת הבת אופל בלאנס 

מליון ש"ח בתנאים אשר  1.7בסך כולל  ביניהם אך שאינם קשורים לחברה בשני הסכמי הלוואה

הדיווח )להלן: " 1104-10-112179עיקריהם מפורטים בדיווח החברה מיום זה, אסמכתא: 

עמדת ה . בנוסף, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כחלק מתנאי ההלוואות,"(המידי
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על ידי בעלי השליטה בחברה,  לחברה, ערבות שאינה מוגבלת בסכום לטובת מעמידי הלוואות

ה"ה יהושע מזרחי, דניאל מזרחי, שחר מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר )להלן: 

הינה ללא תמורה ולפיכך מהווה על ידי בעלי השליטה "(. יצויין כי העמדת הערבות הערבות"

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, 1)0כה כמשמעות מונח זה בסעיף עסקה מז

. במסגרת החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אושר כי מבלי לגרוע 1111-תש"ס

, במידה וידרשו בעלי השליטה אשר 0729-לחוק הערבות, התשכ"ז 7מכלליות האמור בסעיף 

לשלם סכומים כלשהם מכח ערבות זו, אזי הם ישופו,  העמידו את הערבות, כמפורט לעיל,

 לפרטים ראה הדיווח המידי כהגדרתו לעיל. .הלאלתר, בגין סכומים אלו, על ידי הלוו

 את הנושאים המפורטים להלן: שנתית ומיוחדת כלליתאישרה אסיפה  1104בינואר  01ום בי .1.1

התחייבות להקצאת כתבי  07,247,041שינוי אבן הדרך לקביעת המועד להמרת  אושר .1.1.0

, אשר הוענקו לבעלי השליטה בחברהללא ע.נ. כ"א  החברהמניות רגילות של  07,247,041

 1,111,111הצגת רווח נקי לפני מס, של  קרי לדוח התקופתי,  0.0כהגדרתן בחלק א' סעיף 

)להלן:  החברה)במאוחד( בדוחות כספיים מבוקרים או סקורים ע"י הרו"ח המבקר של  ₪

אלפי  9,021-באופן בו יובהר כי הוצאות רישום למסחר בסך של כבאופן בו  ,"(ךאבן הדר"

והינן חשבונאיות בלבד  העסקהש"ח, אשר מקורן בטיפול החשבונאי הננקט בעת ביצוע 

 ואינן תזרימיות, לא יילקחו בחשבון לעניין מדידת עמידת החברה באבן הדרך.

לחלק ד' לדוח  7.1כמפורט בסעיף  ,התקשרות בהסכם ניהול עם מר דני מזרחי ושרהא .1.1.1

 . התקופתי

לחלק ד' לדוח  7.1כמפורט בסעיף התקשרות בהסכם ניהול עם מר אורן בן יאיר,  ושרהא .1.1.1

 התקופתי. 

 .0777-לחוק החברות, התשנ"ט 129מדיניות התגמול בחברה בהתאם לסעיף  ושרהא .1.1.4

 פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה: ושרהא .1.1.2

רות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי התקשאת הוחלט לאשר  (0)

 מיליון דולר למקרה 1בסך של  הינובחברה. גבול האחריות של הפוליסה  משרה

דולר. ההשתתפות העצמית של החברה אלפי  00.2בסך של  ולתקופה ובפרמיה שנתית

 אלף 21לכל תביעה, למעט תביעות בארה"ב ובקנדה ) דולר לתאגידאלפי  01: הינה

 "(.פוליסת הביטוחאלף דולר( )להלן: " 12דולר( ותביעות ני"ע בארץ לחברה )

כל עוד לא יחול שינוי מהותי בגבול האחריות של  הוחלט לאשר החלטה לפיה  (1)

לא יחולו שינויים מהותיים אחרים ביתר תנאי פוליסת  פוליסת הביטוח ו/או

ות כפי שתקבענה על במהלך העסקים הרגיל, לתקופ הביטוח, תוכל החברה להתקשר,

להוראות הדין, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים  ידי דירקטוריון החברה ובכפוף

בנות פרטיות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת )בה  ונושאי משרה בחברה ובחברות

המשרה המכהנים בחברה נכון למועד דוח מיידי זה(  יכללו כל הדירקטורים ונושאי

 פוליסות)להלן: " אלפי דולר 11לא תעלה על סך של  ובלבד שהפרמיה השנתית

  "(.עתידיות
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החלטה להכליל את הדירקטורים ונושאי המשרה אשר אינם נמנים על   הוחלט לאשר (1)

ורד )דח"צ(, ערן גלוקסמן )דח"צ( וחן -טל מיש ה"הבעלי השליטה בחברה, קרי 

 לעיל. (1)-( ו0יפים )שרייבר )דירקטור( בפוליסות הביטוח, כמתואר בסע

  (1(, )1(, )0)של האמור בסעיפים בכפוף לאישור האסיפה הכללית כי  ,הוחלט לאשר (4)

 ,החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(( לתקנות 2ב)0ובהתאם לתקנה  לעיל

בעלי השליטה בחברה, להכליל את "( ההקלות תקנות)להלן: " 1111-התש"ס

דניאל מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, ה"ה המכהנים כדירקטורים, 

 .בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיותואורן בן יאיר עודד איתן 

למר חן שרייבר, בגין כהונתו כדירקטור ולשיפוי מתן התחייבות לפטור  אושרו (2)

 .בחברה

מינוי מחדש של ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל הוחלט לאשר  (2)

 .איתן, עודד איתן, אורן בן יאיר וחן שרייבר כדירקטורים בחברה

של  מבקרהחשבון הרואה עמינח ושות' כ-חלט לאשר את מינוי משרד שטיינמץהו (9)

 .החברה

בדצמבר  2ראה דיווח החברה מיום  אודות הנושאים על סדר יומה של האסיפה לפרטים

 .1101-10-171917אסמכתא:  1101

ע הודיעה החברה כי בעלי השליטה בה, ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהוש 1104בינואר  01ביום  .1.1

מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר, התקשרו בהסכם הצבעה ביחס להחזקותיהם 

במניות החברה. לפרטים נוספים בדבר הסכם ההצבעה בין בעלי השליטה בחברה, ראה דיווח 

 .1104-10-101720החברה מיום זה, אסמכתא: 

, אשר פורסם 0791-"ללאור תיקון תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש .1.4

בהמשך להודעת סגל רשות ניירות "( והתקנות"-" והתיקון)להלן: " 1104במרץ  01ברשומות ביום 

הקלות לתאגידים קטנים(, הודיעה החברה ביום  -)הודעה לתאגידים  1104בינואר  19ערך מיום 

ג לתקנות. 2כי הינה מקיימת את הגדרת "תאגיד קטן", כמשמעות המונח בתקנה  1104במרס  00

החליט דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות המנויות בתיקון המפורט  1104במרס  01ביום 

לעיל, וככל שאלו רלוונטיות לחברה הן מיושמות בדוחותיה התקופתיים והרבעוניים של החברה, 

 .1104-10192217, אסמכתא: 1104במרץ  10הרבעוני ליום והכל כמפורט בפתיח לדוח 

, אבן הדרך, כהגדרתה לעיל, התקיימה, 1101בדצמבר  10יה של החברה ליום לאור תוצאות .1.2

אשר הוקצו לבעלי השליטה כתבי התחייבות  07,247,041 מומשו 1104  במרס 07ביום , ולפיכך

מניות  07,247,041-ל לחלק א' לדוח התקופתי 0.0בחברה, במסגרת עסקת אופל כהגדרתה בסעיף 

ממניות אופל  01%ו כן, לאור התקיימות אבן הדרך הועברו כמ. רגילות ללא ע"נ של החברה

ונכון ( בע"מ, חברה בת של החברה, אשר הוחזקו עד לאותו מועד בנאמנות, לחברה, 1112בלאנס )

-מחזיקה החברה ב 1104-10192217, אסמכתא: 1104במרץ  10פרסום הדוח הרבעוני ליום למועד 

, 1104במרץ  07לפרטים ראה דיווח מיום ( בע"מ. 1112ממניות החברה הבת, אופל בלאנס ) 011%

 .1104-10-102922אסמכתא: 
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פרסמה החברה מצגת למשקיעים המבוססת על נתוני החברה ונתוני חברת  1104במרץ  11ביום  .1.2

 .1104-10-111221אסמכתא: ( בע"מ. לפרטים ראה דיווח מיום זה, 1112אופל בלאנס ) -הבת

 

 

  4103 במרס 13מצב כספי ליום  .1

ערוכים  1101בדצמבר  10וליום  1104 במרס 10הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

 במרס 10סך הדוח על המצב הכספי ליום  "(.IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 10ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וביום  12,129-ש"ח, בהשוואה לכ 42,297-הסתכם לכ 1104

 אלפי ש"ח.  40,222ך בס 1101בדצמבר 

 

 הרוכשת היא החברה לחלק א' לדוח התקופתי, 0.0, כהגדרתה בסעיף עסקת אופל שבמסגרת אף

השליטה  את לידיהם קיבלו 1112 אופל של המניות , בעלי1112 באופל ההון זכויות של המשפטית

 איתהנרכשת החשבונ הינה החברה ואילו החשבונאית כרוכשת 1112 את אופל רואים בחברה,

 כל אין בחברה ולמועד העסקה במהופך". מאחר של "רכישה בדרך מטופלת העסקה ובהתאם

 בתקן זה מונח של כמשמעותו עסקים בעסקת צירוף מדובר אין בורסאי", "שלד מהווה והיא פעילות

 (IFRS 3).צירופי עסקים  1 בינלאומי כספי דיווח

 שהדוחות אף בהתאם, .1112 של אופל רלמסח כרישום חשבונאיים לצרכים טופלה לפיכך, העסקה

  .1112 הדוחות של אופל כהמשך חשבונאית הם מטופלים החברה של כדוחותיה מוצגים הכספיים

 

 בהם לשקף מחדש בכדי הוצגו 1104במרס  10  ליום החברה של הכספיים בדוחות ההשוואה מספרי

 כסים, ההתחייבויותהנ משקפים את הם ובהתאם במהופך רכישה של חשבונאי טיפול למפרע

 השלמת בטרם הכספיים, בדוחותיה קיבלו ביטוי שאלו כפי 1112 של אופל הפעילות ותוצאות

  .העסקה

 

 החברה. ושל   2006הכספיים של אופל הדוחות את כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות לפיכך,

 

 להלן התפתחויות העיקריות שחלו בסעיפי הדוח על המצב הכספי:

אלפי ש"ח,  01,107, הינו חיובי והסתכם לסך של 1104 במרס 10ההון החוזר ליום  :נכסים שוטפים

 10אלפי ש"ח ביום  2,914אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וסך של  0,729בהשוואה לסך של 

 גדיל את תיק הלקוחות שלה.הנובעת מהמשך מאמצי החברה להעלייה בהון החוזר . 1101בדצמבר 

 1101דצמבר,  10אש"ח לעומת  4,179 -גדלה בכ תרת הלקוחות של החברהי, 1104במרס  10ליום 

 אש"ח. 41,292-ועומדת על כ

בדוחות הכספיים מוצג בסעיף נכסים בלתי שוטפים רכוש קבוע, מיסים נדחים  נכסים בלתי שוטפים: 

 10, ליום 1104 במרס 10יתרת הנכסים הבלתי שוטפים ליום  שהחברה יוצרת  בגין הפרשי עיתוי.

 אלפי ש"ח בהתאמה. 411-אלפי ש"ח ו 422אלפי ש"ח,  409היא  1101בדצמבר  10וליום   1101 במרס
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כוללות בעיקר אשראי מתאגיד בנקאי ואחרים ונכון ההתחייבויות השוטפות   התחייבויות שוטפות:

 10אש"ח ליום  11,212-אש"ח לעומת סך של כ 12,741 -הסתכמו לסך של כו 1104 במרס 10ליום 

באשראי מתאגיד בנקאי  מגידול . העלייה בהתחייבויות השוטפות נובעת בעיקר1101בדצמבר, 

 422-מירידה בהתחייבות מסים שוטפים בסך של כ הקוזז אשר "חאש 4,121 -כ בסך של מאחריםו

 .אש"ח

שאינן התחייבויות ה ,1101בדצמבר  10וליום  1104 במרס 10ליום   שוטפות: שאינן התחייבויות

 .בסכומים שאינם מהותייםכוללות התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ת שוטפו

-אלפי ש"ח ומהווה כ 01,217-כהסתכם לסך של  1104 במרס 10של החברה ליום  העצמי ההון הון:

 1101בדצמבר  10אלפי ש"ח ביום  7,042-, בהשוואה לסך של כהכספימסך הדוח על המצב  11.9%

כולל  מרווחנובע  1104 במרס 10ליום השינוי בהון  .המצב הכספימסך הדוח על  11%-המהווה כ

 19-בקרן הון עם עסקאות עם בעל שליטה  בסך של כ אלפי ש"ח וכן גידול 0,429-בסך של כ לתקופה

 .אלפי ש"ח

 

 4103 במרס 13תוצאות הפעילות של החברה לתקופה שנסתיימה ביום  .4

 -בסך של כ כולללעומת רווח  מיליון ש"ח 0.2 -של כבסך  כולל ברווחהחברה סיימה את תקופת הדוח 

הגידול ברווח הכולל נובע מגידול בתיק הלקוחות   מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 0.4

 ובהכנסות החברה כמפורט בהמשך.

 21-הסתכמו בכ 1104 במרס 10חודשים שנסתיימה ביום  שלושהסך עסקאות הניכיון בתקופה של 

מיליון ש"ח  92-וכ (09%-)גידול של כ מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד 91-כלעומת מיליון ש"ח 

 (.2%-)גידול של כ 1101ברבעון הרביעי לשנת 

נבעו  1104 במרס 10ביום  נסתיימהש חודשים שלושהל שלתקופה  מימוןההכנסות  :הכנסת מימון

בתקופה המקבילה  פי ש''חאל 1,112 -כ אלפי ש''ח לעומת 1,229-הסתכמו בכבעיקר מדמי ניכיון ו

ובשלושת החודשים  1104החודשים הראשונים לשנת  כמו כן, הכנסות המימון בשלושת אשתקד.

 .אלפי ש"ח בהתאמה 10 -כו אלפי ש"ח 41 -כ הכנסות מהמרת מט"ח בסךכללו  1101שנת הראשונים ל

ומת הרבעון לע 7%-ו בכלעומת התקופה המקבילה אשתקד  07%-הכנסות החברה בתקופה גדלו בכ

מהמשך מאמצי  , בין היתר,הגידול בהכנסות החברה נבע להערכת החברה, .1101האחרון לשנת 

שלה וגידול באשראי מבנק  העצמי החברה להגדיל את תיק הלקוחות שלה בעזרת ניצול הגידול בהון

 ואחרים.

הסתכמו  1104 במרס 10ביום  שנסתיימה חודשים שלושהשל לתקופה הוצאות מימון  הוצאות מימון:

בהוצאות המימון נבע  הגידול. תקופה המקבילה אשתקדאלפי ש"ח ב 124 -כלעומת אלפי  220-בכ

הפרשי ומהוצאות אש"ח  020 -בסך של כמבנק ואחרים הוצאות מימון בגין אשראי מגידול בבעיקר 

אש"ח בתקופה  042 -אש"ח לעומת הכנסות מהפרשי שער בסך שך כ 12-בסך של כ שער בתקופה

לפי א 19בגין ערבות בעלי שליטה בסך של ריבית הוצאות המימון כוללות הוצאות  .המקבילה אשתקד

ש"ח בתקופה המקבילה. הוצאות אלו נרשמו מול קרן הון ומהוות לפי א 019ש"ח בתקופה לעומת 

החברה מול הלוואות אשר קיבלה בעלי המניות לטובת שהעמידו  ערבויותביטוי לשווי ההטבה בגין 

הירידה בהוצאות בגין הטבת הערבות הנ"ל בתקופה לעומת התקופה  .תאגיד בנקאירה מהחב
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המקבילה אשתקד נבעה מעדכון שיעור ההטבה בהתאם להערכת שווי שהתקבלה ממעריך שווי בלתי 

 .1101תלוי ברבעון השלישי של שנת 

 שלושה חודשיםשל לתקופה  ואבודים בות מסופקיםחוהוצאות  :ואבודים חובות מסופקיםהוצאות 

תקופה אלפי ש"ח ב 022 -כלעומת ש"ח אלפי  021-הסתכמו בכ 1104 במרס 10ביום  שנסתיימה

מסך  1.19%-וכ 1.11%-ואבודים של החברה היוו כ החובות מסופקיםהוצאות . המקבילה אשתקד

 בהתאמה. 1101 שנתל ברבעון הראשוןו 1104עסקאות הניכיון של החברה ברבעון הראשון לשנת 

-הסתכמו בכ 1104החודשים של שנת  בשלושתהוצאות הנהלה וכלליות  אות הנהלה וכלליות:הוצ

בהוצאות הנהלה  הגידול. בתקופה המקבילה אשתקדאלפי ש''ח  992-, לעומת כחאלפי ש'' 0,114

ושכר עבודה בעקבות עדכון דמי דמי הניהול אש"ח ב 171-מגידול בסך של כ בעיקרוכלליות נובע 

עסקת אופל לאחר החברה דירקטוריון והתחלת כהונת מנהל הכספים ויו"ר "ל החברה הניהול של מנכ

אש"ח בהוצאות מקצועיות ומשרדיות  001-ומגידול של כ לדוח התקופתי, 0.0כהגדרתה בחלק א סעיף 

מנגד, חל קיטון בהוצאות הפרסום של . 1101בעקבות פעילות החברה כחברה ציבורית החל מיוני 

 ."חש אלפי 111-החברה, בסך של כ

 211הסתכמו על  1104החודשים הראשונים של שנת  בשלושתהוצאות המיסים  מיסים על הכנסה:

הוצאות המיסים כוללות הפרשה למס  בתקופה המקבילה אשתקד.אלפי ש"ח  227אלפי ש"ח לעומת 

עור של שיעור המס החל על החברה הינו מס חברות בשי בגין רווח השנה וכן תנועה במיסים הנדחים.

12.2%. 

 

 נזילות, מקורות מימון ושימושים של החברה .5

 תזרימי המזומנים –נזילות  2.0

 שלושתפעילות שוטפת לתקופה של מ שנבעתזרים המזומנים  תזרים מזומנים מפעילות שוטפת: 

אלפי  1,214 -כלעומת סך של אלפי ש"ח  291 -הסתכם בכ 1104 במרס 10שנסתיימה ביום החודשים 

 10שימש לפעילות שוטפת לשנה שנסתיימה ביום המזומנים ים רזת. המקבילה אשתקד בתקופה ש"ח

מכיוון שעיסוקה של החברה הינו מסחר בממ"ד )הגורם אש"ח.  410 -הסתכם בכ 1101 בדצמבר

לתזרים שלילי לחברה במועד ביצוע העסקה ותזרים חיובי במועד פרעונה(, תזרים המזומנים מפעילות 

בתיק שינוי בתוספת הלוואות שהתקבלו בקיזוז  קף את הרווח לתקופהשוטפת של החברה מש

 .בתקופהומיסים ששולמו הלקוחות 

 שלושתפעילות השקעה לתקופה של ששימש לתזרים המזומנים  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

, אשר שימשו לרכישת רכוש אלפי ש"ח 1-הסתכם בכ  1104 במרס 10החודשים  שנסתיימה ביום 

תקופה אלפי ש"ח ב 02 -תזרים מזומנים שנבע מפעילות השקעה בסך של כלבהשוואה  קבוע,

בדצמבר  10תזרים המזומנים ששימש לפעילות השקעה לשנה שנסתיימה ביום  .אשתקדהמקבילה 

אש"ח ונבע מרכישות רכוש קבוע ורכוש אחר בקיזוז תמורה ממכירת ניירות  10-הסתכם ב כ 1101

 ערך.

 1104 במרס 10ביום  שנסתיימההחודשים  שלושתלתקופה של  ילות מימון:תזרים מזומנים מפע

בתקופה לפעילות מימון ששימש תזרים מזומנים פעילות מימון. מזומנים מלחברה לא היה תזרים 

תזרים המזומנים  .מניותה ינבע מדיבידנד ששולם לבעלאש"ח ו 940-המקבילה אשתקד הסתכם בכ



 

8 
 

אש"ח ונבע  0,127-הסתכם ב כ 1101בדצמבר  10ימה ביום שנבע מפעילות מימון לשנה שנסתי

 אש"ח בקיזוז דיבידנד ששולם לבעלי המניות כאמור. 1,111-תקבולים בגין הנפקת מניות בסך של כמ

 

ליום , 1104 במרס 10יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה:

 0,170-ובכאלפי ש"ח  1,297-בכ, אלפי ש"ח 0,222-הסתכמו בכ 1101בדצמבר  10וליום  1101 במרס 10

 בהתאמה. אש"ח 

 מקורות המימון  .2.1

כל . מתאגיד בנקאי ומהלוואות מאחריםאשראי ממומנת בעיקר מ 1112 אופלנכון למועד הדוח,  

נה. האשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים הינו לזמן קצר בהתאם לפעילות החברה ועומד על פחות מש

חודשים ותואמת את מבנה האשראי שיש לחברה. לחברה פיזור  1אינה עולה על לרוב יתרת הלקוחות 

 . בודדיםאינה מסתמכת על מספר לקוחות היא נרחב של לקוחות ו

אלפי ש"ח, בהשוואה לסך של  01,107, הינו חיובי והסתכם לסך של 1104 במרס 10ההון החוזר ליום  

 .1101בדצמבר  10אלפי ש"ח ליום  2,914

אלפי ש"ח והלוואות  09,100-הינו כ 1104במרס  10מתאגידים בנקאיים ליום  תיתרת ההלוואו 

האשראי הבנקאי אלפי ש"ח. אין שינוי מהותי בתמהיל  09,091-מאחרים לאותו מועד עמדו על כ

ראי . כנגד אש1101בדצמבר  10כפי שתואר במפורט בדוח התקופתי ליום  והחוץ בנקאי של החברה

מליון ש"ח אשר הועמדו על ידי בעלי השליטה  9.1-מתאגידים בנקאיים עומדים בטחונות בסך של כ

  בחברה. לפרטים ראה סעיף המימון לחלק א לדוח התקופתי.

 אשר הועמד לחברה בתקופת הדוח:מהותי חוץ בנקאי  אשראילהלן פירוט בדבר  

 

התאגיד 
 הלווה

זהות 
 המלווה

מועד 
העמדת 
 הלוואה

 ועד פרעוןמ

סכום 
ההלוואה 
המקורי 
)אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן 
ליום 

13.01.1034 

ריבית 
 שנתית 

מספר 
תשלומים 

)קרן + 
 ריבית(

 תנאים נוספים

 תחבר
 בת

קבוצת 
צדדים 

שלישיים 
קשורים 
ביניהם 

אך שאינם 
קשורים 
 לחברה

09.0.1104 09.0.1102 
למלווים )

זכות 
לדרוש 

רכה הא
בשנה 
 (נוספת

1,711 1,711 9% 
הריבית 
משולמת 
על בסיס 

 חודשי

פרעון מוקדם  01
יום  71בהודעה בת 

פרעון על ידי מראש, 
המלווים במקרים 

( שימוש 0הבאים: )
בכספי ההלוואה שלא 
לצורך פעילותה 
השוטפת של החברה 

( העברת שליטה 1)
בחברה לצד שלישי 

הפסקת המסחר ( 1)
במניות החברה 
מסיבות שליליות 
אשר תלויות בחברה 

 ו/או 
במנהליה לתקופה של 

ימי עסקים לכל  9
עיכוב של ( 4) הפחות

ימים בתשלום  9עד 
כל סכום שהחברה 
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התאגיד 
 הלווה

זהות 
 המלווה

מועד 
העמדת 
 הלוואה

 ועד פרעוןמ

סכום 
ההלוואה 
המקורי 
)אלפי 
 ש"ח(

יתרת קרן 
ליום 

13.01.1034 

ריבית 
 שנתית 

מספר 
תשלומים 

)קרן + 
 ריבית(

 תנאים נוספים

חייבת בתשלומו 
למלווים במועד 

מתן צו ( 2) הפירעון
קבלת נכסים, או צו 
פירוק, או מינוי כונס 
נכסים על כל נכסי 

או על חלק  החברה
מהם, אשר לא יבוטל 

יום מיום  11תוך 
איחור ( 2) הוצאתו

בפירעון ההלוואה 
יום.  14העולה של 

מבלי לפגוע בכל זכות 
ו/או טענה ו/או 
תביעה של המלווים, 
איחור במועד תשלום 
כל שהוא יחויב 
בריבית חריגה 
מהריבית המוסכמת 
בהסכמי ההלוואות, 

לשנה  01%דהיינו 
 כבטוחה במצטבר.

להלוואות הועמדה 
ערבות בעלי שליטה 
כמפורט בדיווח מידי 

 1104בינואר  2מיום 
-1104-10אסמכתא: 

112179 
עמד על  1104 במרס 10הממוצע של אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאים ואחרים עמד ליום היקפו  

אלפי  40,221 -עמד על כדנן  מלקוחות בתקופההיקפו הממוצע של אשראי  . ש"חאלפי  11,121 -כ

צורכת אשראי בנקאי ו/או חוץ בנקאי כתלות בביקושי הלקוחות ש"ח. ראוי לציין כי החברה 

 .לשירותיה, ויתרות המזומנים הזמינות למתן שירותים ללקוחות אלו

 .הרגישות ראה פרק ב' להלן וטבלת מדוח בסיס הצמדהחשיפות כפי שעולה לעניין 

 

 ניהולםחשיפה לסיכוני שוק ודרכי  -בחלק 

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה  2.0

ניהול הדירקטוריון כי קבע לאחר דיון בדירקטוריון החברה בדבר סיכוני השוק החלים על החברה, 

יושם במהלך הניהול השוטף של החברה. האחריות המקיפה לבסס את מסגרת ניהול סיכוני השוק י

 .מנהל אותם בהתאם לניסיונו ומצב החברה , אשרשל החברה הינה בידי מנכ"ל החברהסיכוני השוק 

ראה לפרטים אודות השכלתו ומומחיותו של מנכ"ל החברה, מר דני מזרחי, המכהן בה גם כדירקטור, 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים (  12תקנה מידע בפרק ד לדוח התקופתי בהתאם ל

  .0791-התש"ל

 תיאור סיכוני השוק 2.1
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ן זה, הוא סיכון לתוצאות העסקיות, להון העצמי, לתזרימי המזומנים או לערך סיכון שוק, לעניי

החברה. הנובע משינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ, בשינויי הריבית או במוצרים ואשר יש בו 

 בכדי להשפיע מהותית על נכסי החברה או על התחייבויותיה.

 בהם שינויים בשערי החליפין של מטבעות חוץ במהלך הרגיל של עסקיה חשופה החברה לסיכוני שוק,

 .בשיעורי ריביתו

 .החשיפה של החברה לשינוי בשערי החליפין של מטבעות החוץ אינה מהותית - שינויים בשערי חליפין

חלק מאשראי החברה הינו אשראי בריבית משתנה, המאפשר לחברה לצמצם  -שינוי בשיעורי הריבית 

יי ריבית. מימון אשר אינו צמוד לפריים, לרבות הלוואות מצדדים את חשיפותיה כתוצאה משינו

שלישיים, ניתן לפירעון מוקדם ללא קנסות בכפוף להודעה מראש בת שלושה חודשים לכל היותר, מה 

שמאפשר לחברה לפעול באופן מיידי לצמצום חשיפות לשינויי ריבית. כמו כן, התקשרויות  החברה 

ים, ולכן זמן התגובה שלה לשינויי ריבית במשק הינו יחודש-כצע של עם לקוחותיה הינן באורך ממו

קצר באופן יחסי, וזאת בפרט לאור העובדה שהחברה צורכת אשראי בעיקר כתלות בביקוש הלקוחות 

 . ללקוחותיה לשירותיה, וביתרת המזומנים הפנויה על מנת להעניקם

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק  

או הגנות לחשיפות הנובעות משינויים בשערי החליפין של מטבעות החוץ החברה אינה מבצעת 

, למעט כמפורט לעיל, היות ולהערכת הדירקטוריון חשיפות הנובעות משינויים בשערי הריבית

 השפעתם של אלו אינה מהותית.

יחס קביעת התאבון לסיכון בובכלל זה  החברה לעניין ניהול סיכוני השוק, להם היא חשופה, התנהלות

נכון  החברה. דירקטוריוןולמעקב תקופתיים בפני להחלטה  מובאת לדיון, לסיכוני השוק הנמנים לעיל

לא אומצה מדיניות ניהול  1104-10192217, אסמכתא: 1104במרץ  10זההרבעוני ליום הדוח למועד 

  סיכוני שוק.

 חסר )כגון קרנות גידור(.החברה אינה משקיעה בגופים שעיקר עיסוקם עסקאות בנגזרים ומכירות ב   

 הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה 2.1

מעת לעת מפרט בפני דירקטוריון החברה  ,האחראי על ניהול סיכוני השוק של החברהמנכ"ל החברה, 

, וסוקר בפניהם בתמצית את הפעולות שננקטו למזעור את סיכוני השוק אליהם חשופה החברה

  ק, ככל שננקטו.החשיפה לסיכוני שו
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 דוח בסיסי הצמדה 4.4

 1034 במרס 13ליום  

 
צמוד לשער חליפין 

 יין יפני

 
צמוד לשער 
 חליפין דולר

צמוד לשער 
חליפין מטבעות 

 שונים
 ללא

 הצמדה

יתרות 
שאינן 

 סה"כ פיננסיות 

 אלפי ש"ח 

       נכסים
       

 0,222 - 0,201 072 41 4 מזומנים ושווי מזומנים
 41,292 - 41,222 01 - -  לקוחות

 417 022 114 11 09 -  חייבים ויתרות חובה 
 10 10 - - - - רכוש אחר

 041 041 - - - - מיסים נדחים
 124 124 - - - - רכוש קבוע

       
 - 21 117 42,911 221 42,297 

       התחייבויות
       

 09,100 - 09,100 - - - אשראי מתאגיד בנקאי 
 09,091 - 09,091 - - - אי מאחריםאשר

 92 - 92 - - - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 
 272 272 - - - -  מסים שוטפים תהתחייבויו 

 927 072 270 - - -   זכאים ויתרות זכות

 9 9 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד תהתחייבויו

       
 - - - 12,121 711 12,721 

 01,217 (109) 01,221 117 21 4 ודף )גרעון( בנכסים על התחייבויותע       

  
 1031 בדצמבר 13ליום 

 
צמוד לשער חליפין 

 יין יפני

 
צמוד לשער 
 חליפין דולר

צמוד לשער 
חליפין מטבעות 

 שונים
 ללא

 הצמדה

יתרות 
שאינן 

 סה"כ פיננסיות 

 אלפי ש"ח 

       נכסים
       

 0,170 - 722 092 040 2 םמזומנים ושווי מזומני
 17,420 - 17,491 2 - - והמחאות לגביה לקוחות

 421 90 041 92 091 -  חייבים ויתרות חובה 
 14 14 - - - - רכוש אחר

 014 014 - - - - מיסים נדחים
 192 192 - - - - רכוש קבוע

       
 2 101 127 41,221 474 40,222 

       התחייבויות
       
 02,291 - 04,747 - - 714 שראי מתאגיד בנקאי א

 04,142 - 04,142 - - - אשראי מאחרים
 007 - 007 - - - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 
 0,021 0,021 - - - - מסים שוטפים  תהתחייבויו 

 0,002 079 710 - - -   זכאים ויתרות זכות

 1 1 - - - - בשל סיום יחסי עובד מעביד תהתחייבויו
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 מבחני רגישות 4.5

 
 1034 במרס 13ליום  הדולר של  חליפין מבחן רגישות לשינוי בשער

  
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק עלייה של

ל שווי הוגן ש 
הנכס 

 )התחייבות(

 
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק ירידה של
  01%  2%    2%  01% 
 אלפי ש"ח  
           

 (2)  (1)  21  1  2  נטו  תנכסים בניכוי התחייבויו
           
  2  1  21  (1)  (2) 
           
 

 1034 במרס 13ליום  עט הדולר(מטבעות שונים )לממבחן רגישות לשינוי בשער החליפין של 
  

רווח )הפסד( משינויים בגורם 
 השוק עלייה של

שווי הוגן של  
הנכס 

 )התחייבות(

 
רווח )הפסד( משינויים בגורם 

 השוק ירידה של
  01%  2%    2%  01% 
 אלפי ש"ח  
           

 (14)  (01)  111  01  14  נטו  תנכסים בניכוי התחייבויו
           
  14  01  111  (01)  (14) 
           

 
 

לא חלו לאירועים ושינויים משמעותיים בנושא חשיפה לסיכוני שוק וניהול סיכוני שוק, אשר אירעו לאחר 
 תאריך הדוח על המצב הכספי.

 

 

 היבטי ממשל תאגידי -ג'חלק 

 תרומות 9.0

 במרס 10שנסתיימה ביום החודשים  שלושתתקופה של ב תרומות. ןבענייחברה לא קבעה מדיניות ה

  אלפי ש"ח.  19-כהחברה תרמה סך של  ,1104

 פרטים אודות מבקר הפנים של החברה 9.1

מפירמת בייקר , החליט דירקטוריון החברה לסיים את כהונת רו"ח מיגל אלחנטי 1104במאי  12ביום 

לאחר ם של החברה, ולמנות את רו"ח ניסים חמאווי כמבקר הפנים של החברה, וזאת כמבקר הפניטילי 

  .0777-לחוק החברות, התשנ"ט 021שקיבל את עמדת ועדת הביקורת, בהתאם לסעיף 

 714 - - 11,114 0,121 11,201 

       
 7,042 (222) 01,147 127 101 (702) עודף )גרעון( בנכסים על התחייבויות
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 תגמול בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 9.1

בן יאיר, לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם מר דני מזרחי, מנכ"ל החברה, ומר אורן 

 דירקטורים ונושאי משרה ראה סעיףביטוח יו"ר דירקטוריון החברה, וכן בדבר התקשרות בפוליסת 

על ידי האסיפה ין כי ההתקשרויות דנן הינן בהתאם למדיניות התגמול אשר אושרה צולעיל. י 2.21.1

 . 1104בינואר  01הכללית ביום 

 

 הליך אישור הדוחות הכספיים  9.4

 האורגן בחברה האחראי על בקרת העל הינו דירקטוריון החברה.

 –הכספיים(, התש"ע  הדוחות אישור הליך לעניין בהתאם להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים

ל ירקטוריון החברה החליט שהאורגן אשר מופקד עד"(, תקנות אישור דוחות כספיים)להלן: " 1101

בקרת העל של הדוחות הכספיים בחברה הינו ועדת הביקורת אשר הוסמכה לכהן כועדה לבחינת 

 "(. ועדת המאזן" או "הועדההדוחות הכספיים )להלן: "

 (ויו"ר הוועדה ורד )דח"צית -טל מישרו"ח )דח"צ(,  עו"ד ורו"ח ערן גלוקסמן הינםחברי הוועדה שלושת 

בעלי הינם ומר חן שרייבר ורד -הגב' טל מיש, . מר ערן גלוקסמןוי()דירקטור בלתי תל חן שרייבר רו"חו

 וחשבונאית.  פיננסית מומחיות

רטים אישור דוחות כספיים עובר למינויים לוועדה. לפ תקנות ועדה חתמו על הצהרה לפיוכל חברי ה

 םאות רואה עליהם החברה הועדה שבהסתמך חברי של והידע כישוריהם, השכלתם, ניסיונםאודות 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  12והכל בהתאם לתקנה דוחות כספיים  ולהבין לקרוא היכולת כבעלי

 ..1101, ראה פרק ד לדוח התקופתי לשנת 0791-תקופתיים ומיידיים( התש"ל

 מבקר הפנים, ישיבת הועדה הדנה באישור הדוחות הכספיים מוזמנים רואי החשבון החיצוניים,ל

המציגים את הדוחות הכספיים בפני  והיועצים המשפטיים החיצוניים פיםהכס מנהל ,החברהמנכ"ל 

 הועדה ועונים על שאלות, במידה וקיימות. יחבר

נערך באופן  1104 במרס 10החודשים שנסתיימה ביום  שלושתלתקופה של  ביניים הכספי הדוח אישור

, בה נידונו הדוחות ירקטוריוןישיבת הד לפני , אשר התקיימה מספר ימיםועדת המאזן ישיבת( 0) הבא:

 הליך לדירקטוריון בעניין המלצותיה ובשווגהמהותיות  בסוגיות ומקיף עקרוני במסגרתה נערך דיון

 .בדוחות הכספיים ואישורם דירקטוריון החברה לדיון ( ישיבת1)-הכספיים: ו הדוחות אישור

 אישור בעניין לדירקטוריון המלצותיה וגיבשה הועדה דנה בה 1104 במאי 10מיום  הועדה ישיבתב

ורד -, הגב' טל מיש(דח"צנכחו: ערן גלוקסמן ) ,1104לשנת  הראשוןרבעוני של החברה לרבעון ה הדוח

 דני מזרחי)דירקטור בלתי תלוי(. כמו כן, השתתפו בישיבה חן שרייבר מר ו (ויו"ר הועדה )דח"צית

יועציה ו של החברה יםמבקרהחשבון ה יואר, כספים(ה מנהל) אבי טבת)מנכ"ל החברה(, מר 

 .המשפטיים

הדוח  עם בקשר שנעשו והאומדנים ההערכות היתר, אתהועדה, בין  ישיבתה כאמור, בחנה במסגרת

 הכספי, את בדוח הגילוי ונאותות שלמות הכספי, את בדיווח הפנימיות הקשורות הבקרות הכספי, את

זאת , החברה של המהותיים נייניםבע שיושם החשבונאי והטיפול שאומצה המדיניות החשבונאית

 משרה. נושאי ידי-על האמורות הסוגיות פורטת שלמ הצגה של באופן
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יו"ר ועדת המאזן להצבעה את המלצת הועדה לדירקטוריון לאשר את הדוחות  העלתהאחר הדיון ל

דה כל שהוחלט בועכאם למי מחברי הועדה נותרו שאלות או סוגיות לגביהן לא נענה.  ובררההכספיים 

את התיקונים האמורים ולאחר מכן  יישמהעל תיקון/ים מסוימים בדוחות הכספיים הנהלת החברה 

 נשלח הדוח העדכני לדירקטוריון החברה.   

טיוטת הדוחות לדירקטורים  נשלחה, על ידי הדירקטוריון רם אישור הדוחות הכספיים של החברהט

מועד ישיבת הדירקטוריון לאישור ימים לפני  4 הכספיים, הדוחות הנלווים, הביאורים לדוחות אלו,

 ובכפוף לכל דין. כפרק זמן סביר הדוחות הכספיים, מועד שקבע הדירקטוריון 

אשר בה השתתפו ה"ה דניאל מזרחי, שחר מזרחי, יהושע , 1104 במאי 12מיום  הדירקטוריון בישיבת

ורד  -)דח"צ(, רו"ח טל מיש לוקסמןעו"ד ורו"ח ערן גמזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן, אורן בן יאיר, 

ת דוח הדירקטוריון ואת הדוח א ואישר הועדה בהמלצות הדירקטוריון דןרו"ח חן שרייבר  ו )דח"צית(

במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים הדוחות הכספיים,  .1104 במרס 10ליום  החברה של הכספי

יים, פורט את עיקרי הדוחות הכספבאופן מ הכספים של החברה מנהלו מנכ"להסוקרים ומנתחים 

לרבות דוח על המצב הכספי, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון ודוח על תזרים המזומנים. כמו 

כן, סוקרים את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, לרבות עסקאות שאינן במהלך העסקים הרגיל, אם 

 גרת הדוחות הכספיים.ישנן כאלה, הערכות מהותיות ואומדנים ככל שיושמו במס

ת הדירקטוריון בה נדונים הדוחות הכספיים מוזמן ונוכח רואה החשבון המבקר של החברה, ישיבב

אשר נותן את חוות דעתו המקצועית בכל סוגיה חשבונאית בהקשר להם, ועומד לרשות חברי 

  .רה, וכן נוכחים יועציה המשפטיים של החבהדירקטוריון בכל שאלה והבהרה באשר לדוחות
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד -ד' חלק

 אירועים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 2.0

סיים מר מיגל אלחנטי את כהונתו כמבקר פנים בחברה, סיום כהונתו  1104במאי  12ביום  2.0.0

. באותו מועד מינה בנסיבות שיש להביאן לידיעת המחזיקים בני"ע של התאגיד ךכרו ואינ

ראה דיווחים מיום זה,  וריון החברה את מר ניסים חמאוי כמבקר הפנים בחברה.דירקט

 .1104-10-191991, 1104-10-191991אסמכתאות: 

החליט דירקטוריון החברה למנות ועדת אשראי, אשר חבריה הינם ה"ה  1104במאי  12ביום  2.0.1

דירקטור ורו"ח  -תןיו"ר דירקטוריון, מיכאל אי -מנכ"ל ודירקטור, אורן בן יאיר -דני מזרחי

 דח"צית. -ורד-טל מיש

-1104אסמכתא: פרסמה החברה מצגת לשוק ההון. ראה דיווח מיום זה,  1104במאי  12ביום  2.0.1

10-192224. 

הודעה מאת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ אצל החברה , התקבלה 1104ביולי  09ביום  2.0.4

ך לאחר סוף הרבעון שהסתיים "(, על פיה מבדיקה שנערכה בבורסה סמוהבורסה)להלן: "

"(, היות כללי השימור, עולה כי החברה אינה עומדת בכללי השימור )להלן: "1104בחודש יוני 

למועד  %01.12-, והינו עומד בפועל על כ%021-ושיעור החזקות הציבור במניות החברה נמוך מ

ה אורכה עד ליום בהתאם להנחיות על פי החלק הרביעי לתקנון הבורסה, ניתנה לחבר הבדיקה.

, לשם נקיטת צעדים על מנת שהחברה תעמוד בכללי השימור שנקבעו. על פי 1104בדצמבר  10

 10הודעת הבורסה, אם בבדיקת הנתונים שתיערך סמוך לאחר תום הרבעון שיסתיים ביום 

, לא תעמוד החברה בדרישות לשווי מזערי של החזקות ציבור ולהון עצמי מזערי, 1104בדצמבר 

, בהעברת ניירות הערך של החברה 1102ן דירקטוריון הבורסה, בישיבתו בחודש ינואר ידו

 לרשימת השימור )כהגדרתה בחלק הרביעי לתקנון הבורסה(.

"( אישרו ועדת האישורים מועדי)להלן: "ביולי  10-ו 17ביולי הודיעה החברה כי בימים  10 ביום 2.0.2

 ות הבאות: הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאמה את ההתקשרוי

ביולי  13-ל 1034ביולי  11אישור פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים לתקופה שבין  2.0.2.0

1035. 

 עדכון נוהל עסקאות זניחות 2.0.2.1

 40ניחות, אשר לעניין תקנה אישרה ועדת הביקורת נוהל עסקאות ז 1101ביולי  10ביום 

תקנות  -, )להלן1101 -ש"ע( לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, הת0()2)א()

 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 11דוחות כספיים(, לעניין תקנה 

( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין 2א)19תקנות הדוחות( ולעניין תקנה  -)להלן  0791

ה בחברה עניין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או לנושאי משר

אישי )במישרין או בעקיפין( יראו בהן עסקאות זניחות כמשמעותן בתקנות האמורות לעיל 

ו/או בהוראות הדין האמורות לעיל, וכי אישורן יהיה על ידי מנכ"ל החברה בלבד, לאור 

אישור וועדת הביקורת הניתן  מראש לסוג עסקאות אלו. הנוהל אשר אושר נכון לאותו מועד 

                                                           
 מיליון ש"ח. 02למעט במקרים בהם שווי החזקות הציבור עולה על   1
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בדוחותיה הכספיים של החברה. במועדי האישורים הוחלט לעדכן את הנוהל,  מפורסם

ולהוסיף לו סוגי התקשרויות, כך ש עסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטתה לבין 

בעל השליטה בה ו/או קרוביו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בין החברה לבין נושא משרה 

ת בחברה ו/או בתאגיד בשליטתה )בעל השליטה בחברה ו/או בין החברה לבין בעל מניו

בחברה ו/או קרוביו, נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי המניות בחברה )להלן ביחד ולחוד: 

"( ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי עניין אישי האישי העניין בעלי"

בחו"ל, פדיון צ'קים בהן, הנוגעות לביצוע עסקאות המרת מט"ח, העברת כספים בארץ ו

עצמיים על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם לעיל, או על ידי אחרים שבהן לבעלי העניין 

האישי, עניין אישי בהן, לרבות באמצעות חברה בבעלותם ובשליטתם של בעלי העניין האישי 

 "( יאושרו בהתאם לנוהל זה ובלבד שיתקיימו כל אלו:העסקאות)להלן: "

"ח: המרת המט"ח תעשה בתנאי שוק בשערים הניתנים ללקוחות באשר להמרת מט .0

 החברה במועד ביצוע העסקה.

באשר להעברת כספים בארץ ובחו"ל, לרבות באמצעות כרטיסים נטענים: העברת  .1

הכספים דנן תעשה בתמורה לשיעורי העמלות הניתנים ללקוחות החברה במועד ביצוע 

 העסקה.

הצ'קים דנן יעשה ללא כל עלות לחברה, ולבעל הענין באשר לפדיון צ'קים עצמיים: פדיון  .1

 האישי.

היקף כל העסקאות אשר יבוצעו על ידי בעלי הענין האישי בנושאים המפורטים בסעיפים  .4

 ש"ח במהלך כל רבעון קלנדרי. 011,111לעיל, לא יעלה על  0-1

לצורך  עסקאות שונות המצטברות, הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת

 בחינת זניחותן. 

במידה ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף האמורים לעיל, תובא העסקה בפני חברי ועדת 

 0777-הביקורת ואלו יבחנו האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט

 ובהתאם יבחן אופן האישור הנדרש להתקשרות על פי דין. 

 תמורה על ידי בעלי השליטה בחברה העמדת ערבויות ללא -אישור עסקה מזכה 2.0.2.1

כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה, החברה נוטלת מעת לעת הלוואות לשם, בין היתר, 

מימון פעילותה השוטפת. בגין הלוואות אלו, נדרשים מעת לעת בעלי השליטה בחברה, כולם 

ות החברה או חלקם, להעמיד ערבות ו/או בטחונות אחרים לטובת המלווה, כבטוחה להלווא

 "(.הערבויות)להלן: "

( לתקנות החברות 1)0במועדי האישורים אושרה עסקה מזכה כמשמעות מונח זה בסעיף 

, לפיה בעלי השליטה בחברה, ה"ה יהושע 1111-)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

ד בכל מזרחי, דניאל מזרחי, שחר מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר, יוכלו להעמי

 11עת ערבויות, כהגדרתן לעיל, ללא תמורה, ובתנאי שהיקף הערבויות בכל זמן לא יעלה על 

 7מיליון ש"ח. במסגרת החלטת ועדת הביקורת אושר כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

, במידה וידרשו בעלי השליטה אשר העמידו את הערבות, 0729-לחוק הערבות, התשכ"ז

סכומים כלשהם מכח ערבות זו, אזי הם ישופו, לאלתר, בגין סכומים  כמפורט לעיל, לשלם

 אלו, על ידי החברה.
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, לרבות הנימוקים להתקשרות בהן, ראה 8.1.5בסעיף לפרטים נוספים בדבר ההתקשרויות 

  .1104-10-012191אסמכתא: , ביולי 10דיווח מיידי מיום 

 
 
 
 

 אומדנים חשבונאים קריטיים 2.1

 .1104, במרס 10ם לדוחות הכספיים ליו ב'1ובאור  1101כספים לשנת  ' לדוחותה1באור לפרטים ראה 
 

 

 
 

 1034, באוגוסט 39   

 דני מזרחי  תאריך
 מנכ"ל ודירקטור

 איראורן בן י 
 יו"ר דירקטוריון

 

    



 1 - ז  

 ניהול החברה - 7פרק 

 החברה דירקטוריון .7.7

 1791-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל 62להלן פרטים אודות דירקטוריון החברה ונושאי המשרה בה בהתאם לתקנה 

תאריך  ת"ז שם
 לידה

מען 
להמצאת 

כתבי 
 דין-בי

חברות  נתינות
בועדות 

 דירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
 חיצוני,  

האם עובד 
של 

התאגיד, 
של חברה 

בת שלו או 
חברה 

קשורה 
שלו או של 

בעל עניין 
 בו

תאריך 
תחילת 
 כהונתו

שנים  5עיסוק במשך  השכלתו
 אחרונות

תאגידים 
אחרים 

בהם מכהן 
 כדירקטור

קרבת 
משפחה 

לבעלי עניין 
 אחרים

וא האם ה
בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית 
או 

כשירות 
מקצועית 

או 
דירקטור 

חיצוני 
 מומחה

האם הינו 
דירקטור 
שהחברה 

רואה אותו 
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית 
לצורך 

עמידה 
במספר 
המזערי 

שקבע 
הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 79)א()29
לחוק 

 החברות
 זרחידני מ
 מזרחי)מר 

מכהן גם 
כמנכ"ל 
 החברה(

, 26דולב  1201101791 67196196
 גאליה

ועדת  ישראלית
 אשראי

של החברה  לא
ושל חברה 

 בת

שנות  16 1701206116
לימוד + 

בגרות 
)השכלה 
 תיכונית(

ודירקטור מנכ"ל 
בחברת אופל בלאנס 

 ( בע"מ6112)

אופל 
בלאנס 

(6112 )
בע"מ, 

מירסני 
 ,בע"מ

ברכת 
דניאל 
נדל"ן 
 ,בע"מ

ברכת 
דניאל 

ניהול עסקי 
 .בע"מ

אח של שחר 
יהושע ו

מזרחי וגיס 
כאל מישל 

איתן בעלי 
עניין 

ודירקטורים 
 בחברה

 לא לא

המלאכה  1201101791 167196171 שחר מזרחי
 חולון 61

שנות  16 1701206116 לא לא לא ישראלית
לימוד במגמת 

 אדריכלות

מנכ"ל חברת 
אינווסטנט בע"מ, 

 נדל"ן

אינווסטנט 
 ,בע"מ

ברכות 
השחר 

 ,בע"מ
מזרחי שפע 

בנדל"ן 
 .בע"מ

 דניאח של 
ויהושע 

מזרחי וגיס 
של מיכאל 
איתן בעלי 

שליטה 
ודירקטורים 

 בחברה

 לא לא

יהושע 
 מזרחי

החורש  1601601707 102161620
כפר  66

 שמריהו
ת.ד 

7121 

יזם נדל"ן , קבלן בנין ו תיכונית 1701206116 לא לא לא ישראלית
עסקים פיננסיים 

צקים מסחריים  נכיון
הרצאות  ,בעיקר

מרצה  ,עסקיות
 בהתנדבות

או.טי 
אחזקות 

 ,בע"מ
מ.א.י. נצח 

השקעות 
 .בע"מ

אח של שחר 
מזרחי ודני 

וגיס של 
איתן כאל מי

בעלי עניין 
ודירקטורים 

 בחברה

 לא לא
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תאריך  ת"ז שם
 לידה

מען 
להמצאת 

כתבי 
 דין-בי

חברות  נתינות
בועדות 

 דירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
 חיצוני,  

האם עובד 
של 

התאגיד, 
של חברה 

בת שלו או 
חברה 

קשורה 
שלו או של 

בעל עניין 
 בו

תאריך 
תחילת 
 כהונתו

שנים  5עיסוק במשך  השכלתו
 אחרונות

תאגידים 
אחרים 

בהם מכהן 
 כדירקטור

קרבת 
משפחה 

לבעלי עניין 
 אחרים

וא האם ה
בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית 
או 

כשירות 
מקצועית 

או 
דירקטור 

חיצוני 
 מומחה

האם הינו 
דירקטור 
שהחברה 

רואה אותו 
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית 
לצורך 

עמידה 
במספר 
המזערי 

שקבע 
הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 79)א()29
לחוק 

 החברות
ניסים  1101101701 106211171 מיכאל איתן

 19אלוני 
 ת"א

ועדת  ישראלית
 אשראי

שנות  16 1701206116 לא לא
 לימוד

מנהל בחברת מירסני 
 בע"מ

מירסני 
בע"מ, 
מיכאל 

איתן ניהול 
עסקי 

בע"מ, 
הצדף 

עינוגי ים 
 ,בע"מ

גמרא 
בע"מ, 

מ.א.י נצח 
השקעות 

 .מבע"

אבא של 
עודד איתן, 

, דניגיס של 
שחר ויהושע 
מזרחי בעלי 

שליטה 
ודירקטורים 

 בחברה

 לא לא

הברוש  6601101771 167276177 עודד איתן
כפר  97

 טרומן

שנות  16 1701206116 לא לא לא ישראלית
 לימוד

מנכ"ל חברת מירסני 
 בע"מ

 עודד איתן
אחזקות 

 .בע"מ

בנו של 
מיכאל איתן 
בעל שליטה 

ודירקטור 
 בחברה

 לא לא

אורן עו"ד 
, בן יאיר

יו"ר 
 דירקטוריון

שד'  1601701791 161991267
רוטשילד 

-תל 17
 אביב

ועדת  ישראלית
 אשראי

יו"ר  לא
 דירקטוריון

1701206116 
 -)כיו"ר

6101706116) 

בוגר תואר 
ראשון 

במשפטים 
באוניברסיטת 
קרדיפ בוולס 

LLB . 
בוגר תואר שני 

במשפט 
מסחרי 

באוניברסיטת 
 LLMבר אילן 

יועץ משפטי 
 0אזרחי/מסחרי/עסקי

 .ליטיגציה מסחרית
שותף במשרד עורכי 
 דין לוי, בן יאיר ושות'

א.ד חושן 
נדל"ן 
בן , בע"מ
יאיר 

אחזקות 
וניהול 

 .בע"מ

 לא לא לא

עו"ד ורו"ח 
ערן 

גלוקסמן 
 ירקטור)ד

 (חיצוני

שד'  6201001791 167111211
התמרים 

 רמת גן 7

ועדת  ישראלית
ביקורת, 

מאזן, 
 תגמול

ביום  לא חיצוני -כן
1701706116 

מונה ע"י 
האסיפה 
הכללית 
השנתית 
לתקופת 

 שניהכהונה 

עו"ד ורו"ח, 
בוגר תואר 

בחשבונאות 
ותואר 

במשפטים 
מאוניברסיטת 

 .תל אביב

"ל ארזים מנכ
השקעות בע"מ, 
בעלים ומנכ"ל 
משותף של סימפל 

 פורטה בע"מ, 

ארזי הצפון 
בניה 

להשכרה 
 בע"מ,
ארטה 
קווסט 
בע"מ, 

ג'י.אס.אי 
יועצי 

השקעות 

 כן כן לא
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תאריך  ת"ז שם
 לידה

מען 
להמצאת 

כתבי 
 דין-בי

חברות  נתינות
בועדות 

 דירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
 חיצוני,  

האם עובד 
של 

התאגיד, 
של חברה 

בת שלו או 
חברה 

קשורה 
שלו או של 

בעל עניין 
 בו

תאריך 
תחילת 
 כהונתו

שנים  5עיסוק במשך  השכלתו
 אחרונות

תאגידים 
אחרים 

בהם מכהן 
 כדירקטור

קרבת 
משפחה 

לבעלי עניין 
 אחרים

וא האם ה
בעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית 
או 

כשירות 
מקצועית 

או 
דירקטור 

חיצוני 
 מומחה

האם הינו 
דירקטור 
שהחברה 

רואה אותו 
כבעל 

מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית 
לצורך 

עמידה 
במספר 
המזערי 

שקבע 
הדירקטוריון 
לפי סעיף 

( 79)א()29
לחוק 

 החברות
כדירקטור 

 .1חיצוני
בע"מ, 

ג'י.אס.אי 
מחקר 

אנליטי 
וממשל 
תאגידי 
בע"מ, 
 סימפל
פורטה 
 בע"מ.

 טלרו"ח 
ורד -מיש

)דירקטורית 
 (חיצונית

 עולי 6101101727 166266116
 הגרדום

07 
 ראשון
 לציון

 ישראלית
 וגרמנית

ועדת 
ביקורת, 

מאזן, 
 ,תגמול
ועדת 

 אשראי

 -כן
 חיצונית

רואת חשבון.  1701706116 לא
 ראשון תואר

 בחשבונאות
 ,וכלכלה

 אוניברסיטת
 .אביב תל

 בגמול משותף"ל מנכ
, "מבע למגורים"ן נדל

דח"צית בליגד 
 השקעות ובנין בע"מ.

דירקטורית 
בלתי 

תלויה 
בארזים 

השקעות 
בע"מ, 

דירקטורית 
בלתי 

תלויה 
בסמיקום 

תעשיות 
בע"מ, טל 
 מיש בע"מ.

 כן כן לא

חן רו"ח 
  שרייבר

 7גפונוב  1701101722 66699927
 ר"ג

ועדת  ישראלית
ביקורת, 

מאזן, 
 תגמול

כן, 
דירקטור 

 בלתי תלוי

רואה חשבון  6601206116 לא
מוסמך. תואר 

ראשון 
בכלכלה 

ומנהל עסקים 
אונ' בר  –

אילן. תואר 
שני במנהל 

עסקים, 
התמחות 

אונ'  –במימון 
בר אילן. 
רישיון בייעוץ 

 פנסיוני.

 וחשבונאי פיננסי יועץ
 עצמאי

"ל כספים סמנכ
 החזקות בע"מ אפקון
 אייס"ל כספים סמנכ
 בע"מ דיפואוטו 

רואי  לשכת
חשבון, 

 פלייט
 מדיקל
 ,בע"מ

אפקון א.מ. 
טלקום 

(6111 )
 .בע"מ

 כן כן לא

                                                           
 610211-11-6116 –ו  166011-11-6116מספרי אסמכתאות  1701706116ומיום  1101006116רטים נוספים ראה דיווחי החברה מיום לפ 1
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 נושאי משרה בכירה בחברה .7.9

 

התפקיד שהוא  תאריך לידה מספר זיהוי שם

ממלא בתאגיד, 

בחברה בת שלו או 

חברה קשורה או 

 בבעל עניין בו

תאריך תחילת 

 כהונה

 מורשה האם

 עצמאי חתימה

 בחברה

האם הוא בעל עניין 

בחברה או בן משפחה 

של נושא משרה בכירה 

אחר או של בעל עניין 

 בחברה

 השנים האחרונות 5 -ניסיון עסקי ב השכלתו

 

אבי רו"ח 

 טבת

תואר ראשון רואה חשבון מוסמך.  לא לא 1701706116 כספים מנהל 6001601776 167276107

במנהל עסקים, התמחות 

 -בחשבונאות ומערכות מידע 

 המכללה למנהל.

אפקון החזקות, רו"ח מבקר בקוסט פורר חשב 

 גבאי את קסירר.

ניסים רו"ח 

 חמאוי

. תואר ראשון מוסמך  רואה חשבון לא לא 6201006111 מבקר פנים 1201201771 111677072

 המכללה למנהל. -במנהל עסקים

 ניסים חמאוי רואה חשבון.  -עצמאי משרדבעל 
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 התשקיף בתקופת בחברה השליטה בעלי .7.7

 בעלי השליטה נכון למועד זה .9.6.1

, בעלי השליטה (לעיל 2, כהגדרתה בפרק מועד השלמת עסקת אופל) 6116ביוני,  17החל מיום 

 , יהושע מזרחי)דירקטור( (, שחר מזרחיודירקטור מזרחי )מנכ"ל החברה דניבחברה הינם 

ואורן בן יאיר )יו"ר הדירקטוריון(  )דירקטור( , עודד איתן)דירקטור( , מיכאל איתן)דירקטור(

 67,101,621 -יחד בסמוך לפרסום תשקיף מדף זה בבהמחזיקים "( השליטה בעלי)להלן יחד: "

 פרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה.מהון המניות המונפק והנ 72.70%-מניות המהוות כ

  להלן פירוט החזקותיהם של בעלי השליטה בחברה בסמוך למועד התשקיף:

 

 בהון החזקותיו שיעור מספר המניות המניות בעל

 החברה מניות

 בה ההצבעה ובזכויות

 בהון החזקותיו שיעור

 החברה מניות

 בה ההצבעה ובזכויות

 מלא בדילול

 12.60% 12.60% 9,611,269 מזרחי דני

 12.60% 12.60% 9,611,269 יהושוע מזרחי

 12.60% 12.60% 9,611,269 שחר מזרחי

 12.60% 12.60% 9,611,269 עודד איתן

 12.60% 12.60% 9,611,269 מיכאל איתן

 0.66% 0.66% 6,616,190 אורן בן יאיר

 

 הקודמים השליטה בעלי .9.6.6

, לא היה בחברה "בעל שליטה" כהגדרתו בהוראות חוק החברות אופל עסקת להשלמת עובר

מיינסטרים מניות בין  יוהסכמי בעל קיקהבדבר עסקת  לפרטיםובהוראות חוק ניירות ערך. 

 6 פרק ראהויהודה פורת,  בטיטוהחזקות בע"מ, אבי בן דוד וויקטור תשובה, לבין סלומון 

 .לתשקיף

 

, במסגרת עסקת 6116ביוני  17על ידי בעלי השליטה ביום  בחברה השליטה רכישת בדבר לפרטים .9.6.6

 .זה לתשקיף 2.1.6סעיף  ראו, אופל

 

 מניות בעלי הסכמי .9.6.1

 בחברה  המניותבין בעלי  הסכם (1)

במסגרת הסכם  הודיעו בעלי השליטה כי התקשרו בהסכם בעלי מניות, 6111בינואר  16ביום 

מזרחי, יהושע מזרחי, שחר מזרחי, עודד איתן, מיכאל איתן  דניה"ה בעלי המניות הסכימו 

יומה של  כי יצביעו יחד בכל הנושאים אשר יעלו על סדר "(,הצדדיםואורן בן יאיר )להלן: "
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האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, וכן הסכימו על מנגנונים של זכות סירוב 

 ראשון, זכות הצטרפות וכיוצא בזאת כמקובל בהסכמי בעלי מניות. 

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

פרע של החברה, וכן יבוטל ביחס לצד מהון המניות המונפק והנ 11.77%-תפחת משיעור של

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה  6%-לו, מרגע שהחזקותיו של אותו הצד יפחתו מ

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה שיוחזק על ידי הצדדים להסכם בעלי  %0-או מ

 המניות יחד. 

 הנוכחיים השליטה לבעלי בה השליטה העברתל עובר בחברה המניות בעלי הסכם (6)

הודיעו לחברה ה"ה ויקטור תשובה, אבי בן דוד ומיינסטרים החזקות  6116ביוני  19ביום 

, חדלה החברה לראות בבעלי המניות בהתאם לכך בע"מ על ביטול הסכם ההצבעה ביניהם.

 .האמורים מחזיקים במשותף

 

  ( בע"מ9002) בלאנסאופל  -בנוגע לחברת הבת פרטים .9.6.0

ערך  ניירותלתקנות  66( בע"מ בהתאם לתקנה 6112) בלאנסהבת, אופל  חברתבדבר  לפרטים

 במרץ 61 מיום לדוחות הכספיים 1' מס ביאור ראה, 6111 -"עהתש)דוחות כספיים שנתיים(, 

ממניות חברת הבת ומזכויות ההצבעה  111%-החברה מחזיקה ב .לתשקיף 7המצ"ב בפרק  6111

ניירות ערך הניתנים  אין. וי דירקטורים בחברה הבתוכן לחברה הסמכות המלאה לעניין מינ בה

אין הלוואות או ערבויות למימוש לזכויות בהון או לזכויות בהון או לזכות הצבעה בחברת הבת. 

במרץ  61ליום  לחברההבת  החברה שהעמידה חו"ז שוטף היקףשהחברה העמידה לחברה הבת. 

  אש"ח. 67 הוא 6111

 החברה הבת:פרטים נוספים אודות להלן 

 

לתקופה  
סתיימה ביום שה
 9072במרץ  77

 )אלפי ש"ח(

)אלפי  בדצמבר 77 ביום שנסתיימה לשנה
 ש"ח(

 9077 9079 

 0,612 (62) 6,162 מס לפני)הפסד(  רווח

 6,711 (6,111) 1,192 מס אחרי)הפסד(  רווח

 ניהול ודמי ריבית דיבידנד
 שהיא או החברה שקיבלה

 הבת מהחברה להם זכאית
101 611 - 

 

   חתימה עצמאיים של התאגיד מורשי .9.6.2

כמורשה חתימה בלעדי בחברה  מונה מר דני מזרחי הודיעה החברה כי 6116ביוני  66ביום 

, וכן מונו מר יהושע מזרחי, מר 6117בינואר  6ערך מיום  כמשמעות המונח בהנחיית רשות ניירות

קרוביו של מר דני מזרחי כמשמעות המונח בחוק ניירות  שחר מזרחי ומר מיכאל איתן, אשר הינם

, והכל בלעדיים עת יתבקשו לחתום יחד עם מר דני מזרחי , כמורשי חתימה1727 -ערך, התשכ"ח

 (.6116-11-191912אסמכתא: ) 6116ביוני  66כמפורט בדיווח החברה מיום 
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 דירקטוריםהוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של  .7.2

 תקנון ההתאגדות של החברה כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ביחס לחברי הדירקטוריון: 

ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי  ספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם עלמ .9.1.1

או על ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון, ובלבד שלא יפחת , המניות

כדירקטור בחברה  .משלושה חברים ולא יעלה על שנים עשר, ובכללם הדירקטורים החיצוניים

 יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה  השנתית.  א()  .9.1.6

 ;כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה

ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע  ר תחל במועד מינויו עלכהונתו של דירקטו ב()

 ;מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא  )ג(

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

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

 הכללית.

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם )שאינו תאגיד( לשמש כדירקטור ממלא מקומו  א()  .9.1.6

לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות (. "דירקטור חליף"בדירקטוריון )

או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור 

ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד 

שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון 

בעל מומחיות  וניואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצ

. חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף

אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן )א( זה בלבד, למעט 

 ;אם נקבע אחרת בחוק

כל ישיבת כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות ל )ב(

דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות( ולהשתתף ולהצביע 

 ;בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן  לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב ג()

 ;ירקטורלדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין ד

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף  ד()

תיפסק אם הדירקטור שמינהו )להלן ולעיל: "הדירקטור הממנה"( הודיע לחברה בכתב 

על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה 

 ;תכדירקטור נפסקה בדרך אחר

 כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה. ה()
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 ירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.ד .9.1.1

 שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ .9.1.0

 ;לחוק החברות 667-661אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  א()

 ;לחוק החברות 666בסעיף אם הורשע בעבירה כאמור  )ב(

 א לחוק החברות;666במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (ג)

 ;לחוק החברות 666אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  )ד(

 ;החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק -, ואם הוא תאגיד אם הוכרז פושט רגל )ה(

 ;במותו ו()

 אם  נעשה פסול דין; )ז(

 .א לחוק החברות610א או 669במועד מתן הודעה לפי סעיף  )ח(

אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם  .9.1.2

, לא מהמספר המינימלי כאמור לעילפחת מספר הדירקטורים אינו פחות משלושה דירקטורים. 

טוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים יהיה הדירק

 נוספים.

 ראש פיםוסאו דירקטורים נהדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור  .9.1.9

עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על  נויכה

 ( חברים. 16) שנים עשר

ירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין. דה .9.1.7

דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות הקשורות בהשתתפותו 

 בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון. 

אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל יים, ות שני דירקטורים חיצונחבחברה יכהנו לפ .9.1.7

מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית כמשמעותן בתקנות שהותקנו 

לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין ויחולו לחוק החברות,  611מכוח סעיף 

הונתו הכוללת של דירקטור חיצוני תקופת כ ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.כהונתם, 

 שנים.  7בחברה לא תעלה על 

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן  .9.1.11

 תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולועדה מועדות הדירקטוריון,  .9.1.11

 בכפוף למגבלות על פי דין.

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן  )א( .9.1.16

 , והכל על פי שיקול דעתשלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענייןמסוים, 

 ;הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

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

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

 ;הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו



 7 - ז  

 להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. נבצר מן המנהל הכללי )ג(

 ( חודשים.6דירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה )ה .9.1.16

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי  דירקטור אחד י .9.1.11

 לדרוש כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט .

פה, בשיחה טלפונית, בכתב -הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל לכ )א( .9.1.10

)לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(, או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן 

לפחות יום עסקים אחד לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב חברי 

, במקרים דחופים, על מועד קצר יותר (הדירקטוריון או ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה

 ;או על התכנסות ללא הודעה

"( והמעונין לקבל בתקופת דירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " )ב(

ניתן יהיה להודיע לו פרטים מספיקים לכך שהעדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה 

ור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר על ישיבת הדירקטוריון בתקופת העדרותו )דירקט

דירקטורים החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים הנמצאים בגבולות ישראל: "

 "(;הזכאים לקבל הודעה

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך שהותו  )ג(

לדירקטור חליף בא כוח,  מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה

 ;החברהעל פי תקנון שמונה 

תרשומת של מזכיר החברה תחשב ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל  )ד(

 ה.הודע

הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של ה .9.1.12

 כל הנושאים שעל סדר היום. 

הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את  סדר היום של ישיבות .9.1.19

הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב 

 ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

 הזכאים לקבל הודעה רוב חברי הדירקטוריון המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה .9.1.17

אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק ואשר 

 בפתיחת הישיבה.

ל אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר ע .9.1.17

 קטוריון.הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדיר

ראש  ושבי לכהן כיושב ראש הדירקטוריון. ומחבריאחד  את דירקטוריון החברה יבחר .9.1.61

הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם 

לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש יושב 

 לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה. ראש הישיבה,

חלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ה .9.1.61

 ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע. ליושב
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ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, כ .9.1.66

ויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או ייפ

 ידיו דרך כלל. המופעלים על

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל  .9.1.66

 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

דירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים ה .9.1.61

לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס 

במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס,  עניין.לדיון באותו 

או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול הדירקטוריון  וייחתם בידי יושב ראש

 . ויצרף לו את חתימות הדירקטורים

הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר  בצירוףלעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה 

ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף  הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב

 ימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.תרשומת בחת

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים  .9.1.60

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך 

חברי הדירקטוריון או החלטה בכתב החתומה על ידי כל )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים( 

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה )ובלבד 

, תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה שמספרם לא יפחת משניים(

 כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה.

, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או על ידי ישיבת פוף להוראות כל דיןכ .9.1.62

ידי אדם )שאינו תאגיד( המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות  ועדה של הדירקטוריון או על

תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון האלה או האנשים 

או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו  המשמשים כאמור, או שכולם

 היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה האמורה.

דירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה ה .9.1.69

וריון שתפקידה לייעץ מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת דירקט

לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות חוק 

החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן לוועדות 

 כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל  7.4.27ל ועדה שתוקם כאמור בסעיף כ .9.1.67

ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי  ההוראות שתיקבענה על

ן, כל כמה שהן ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריו

 ידי הדירקטוריון. מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על
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עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם ו .9.1.67

לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור 

 רקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדי

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע  .9.1.61

 בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

ל הדירקטוריון או על ידי כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה ש

כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של 

דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם כזה 

 נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב  חברה רשאית, לפטור מראש נושא משרהה)א(  .9.1.61

 ;הפרת חובת הזהירות כלפיה

, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו (אעל אף האמור בסעיף קטן ) )ב(

 כמשמעותה בחוק החברות. כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה,

בשל חבות שתוטל עליו החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה  .9.1.66

 עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; א()

להניח  הפרת חובת אמונים כלפיה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר ב()

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 ;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ג()

 פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי כל דין. )ד(

ה לביטוח אחריותו של לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוז 7.4.32מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .9.1.66

 נושא משרה בה הכרוכה בתשלומים או בהוצאות בהם יישא נושא המשרה, לפי העניין, כדלקמן:

הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך" שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות,  )א(

 ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

והליך לפי  לחוק ניירות ערך 1ט'-ו 1, ח'6הליך לפי פרקים ח' –לעניין סעיף זה "הליך" 

 סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות.

לחוק  1()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()06תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  )ב(

 ניירות ערך.

ד בשל חבות או החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבפוף להוראות חוק החברות, כ .9.1.61

הוצאה כמפורט בפסקאות )א( עד )ו( להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף 

 היותו נושא משרה בחברה:  

פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה  חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על )א(

 או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

בירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה הוצאות התדיינות ס ב()

או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא 
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הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או 

כחלופה להליך פלילי שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית 

 –בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; בפסקה זו 

משמעו סגירת  –סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית 

)בסעיף קטן זה  1776-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 26התיק לפי סעיף 

 661פלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף חוק סדר הדין ה –

 לחוק סדר הדין הפלילי;

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך  –"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 

, קנס על עבירה 1770-פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

 ;י הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופרשנקבעה כעבירת קנס לפ

 שחויבהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  )ג(

בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או 

בעבירה שאינה דורשת הוכחת באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע 

 ;מחשבה פלילית

שהתנהל בעניינו,  )א( לעיל,7.4.33, כהגדרתו בסעיף הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך" )ד(

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לחוק  1()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()06תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  )ה(

 ניירות ערך.

 אה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.חבות או הוצ )ו(

חברה רשאית להתחייב מראש כלפי נושא משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט ה .9.1.60

)ו( לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה 7.4.34)ב( עד 7.4.34בסעיפים 

)א( לעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון 7.4.34כמפורט בסעיף 

צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום או לאמת מידה 

שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים 

החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או  שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות

 אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

בכל מקרה סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם  .9.1.62

לכל  יתקבלו, במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה החברה, במידה ורכשה(

נושאי המשרה בחברה במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה לא יעלה על 

מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים כפי שיהיו נכון  60%

 למועד השיפוי.
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 פרטים נוספים .7.5

 

 17-7061061אשדוד,  19ז'בוטינסקי  - המשרד הרשום של החברה .9.0.1

 החשבון של החברהרואי  .9.0.6
- 

תל  77שטיינמץ עמינח ושות' יגאל אלון 

 199-991-1111, אביב

 התשקיףעורכי הדין של  .9.0.6

- 

, 77משרד עורכי דין יגאל אלון  –ארז רוזנבוך 

תל אביב,  16מגדל  אלקטרה, קומה 

2977111 ,16-0667766 
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 בחברהונושאי משרה בכירה בעלי עניין  - 8פרק 

 

 בכירה משרה ונושאי עניין לבעלי תגמולים .8.8

תיים שקדמו למועד התשקיף ובשלושת החודשים הראשונים בשנלהלן פירוט התגמולים ששילמה החברה וכל ההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה,  .1.1.1

 ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה: לכל אחד מבין חמשת מקבלי השכר הגבוה, 4112של שנת 

 

 2411במרס  11לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 )אש"ח( תגמולים אחרים )אש"ח( תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 היקף משרה תפקיד שם
שיעור 

 החזקה בהון
 מענק שכר

תשלום 
 מבוסס מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר

מנכ"ל  דניאל מזרחי
 441 -- -- -- -- -- -- 4412 -- -- -- 13.11% 111% 1ודירקטור

 אבי טבת
מנהל 
 3כספים

111% -- 51 -- -- -- -- -- -- -- -- - 51 

יו"ר  אורן בן יאיר
 41 -- -- -- -- -- -- 41 -- -- -- 1.44% חלקית 4דירקטוריון

 11 -- -- -- -- -- -- 11 -- -- -- %31.26 חלקית 5דירקטורים
 

 

 

 

 

 

                                                 
 "(.6002אופל ( בע"מ )להלן: "4113דני מזרחי מכהן הן כמנכ"ל והן כדירקטור בחברה ובחברת הבת אופל בלאנס )  1
ש"ח, כאשר ממועד השלמת עסקת אופל,  אלפי 111-ל 4112, אשר הסתכמו בסך הכל ברבעון הראשון של שנת 4113דמי הניהול  של דני מזרחי מורכבים מדמי ניהול המשולמים לו מאופל   2

אלפי ש"ח לחודש  11אלפי ש"ח, וכן מדמי ניהול המשולמים לו מאופל בלאנס השקעות בע"מ, בסך של  31עומד על  4113, הגמול החודשי המשולם לו מאופל 4111ביוני  11קרי, מיום 
  .4111בנובמבר  42ום , להם הוא זכאי החל מי4112אלפי ש"ח לרבעון הראשון של שנת  21ובסה"כ 

  אלפי ש"ח )כולל הוצאות רכב(.  45.  עלות שכרו החודשית של אבי טבת הינה 4111באוגוסט  11אבי טבת מונה לתפקיד מנהל הכספים של החברה ביום   3
 בגין כהונתו. אלפי ש"ח 41לסך של    אורן בן יאיר ועד סמוך למועד התשקיף  4112באפריל  1החל מיום   4
בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות יצויין כי כלל הדירקטורים בחברה, למעט ה"ה דני מזרחי ואורן בן יאיר, זכאים לגמול   5

   החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות התגמול."(, בהתאם לדרגה שבה מסווגת תקנות התגמול)להלן: " 4111-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס
 ממניות החברה. %31.2ה"ה מיכאל איתן, עודד איתן, שחר מזרחי ויהושע מזרחי, אשר נמנים על חלק מבעלי השליטה וחלק מהדירקטורים בחברה, מחזיקים ביחד ב  6
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 41117שנת 

 ()באלפי ש"ח תגמולים אחרים ()באלפי ש"ח תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

 בהון
 מענק שכר

תשלום 
מבוסס 
 מניות

 דמי ניהול
דמי 
 ייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר

דניאל 
 מזרחי

מנכ"ל 
 131 -- -- -- -- -- -- 131 --- -- -- 12.22% 111% 8ודירקטור

 111 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 111 -- 111% 9מנהל כספים אבי טבת

אורן בן 
 יאיר

יו"ר 
 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 2.31% חלקית דירקטוריון

 111 -- -- -- -- -- -- 111 -- -- -- %15.5311 חלקית 10דירקטורים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 להלן. 4114"(, ראה פירוט בדבר שנת נושאי המשרה הקודמיםלתשקיף )להלן: " 3אופל  כהגדרתה בפרק לפרטים בדבר תגמולים לנושאי משרה אשר כיהנו בחברה עובר להשלמת עסקת   7

חברה עד למועד התפטרותם, למעט יצוין כי, במסגרת השלמת עסקת אופל הודיעו נושאי המשרה הקודמים, למעט הדח"צים על התפטרותם ועל ויתורם על כל זכות העומדת להם כלפי ה 
 , שיפוי ו/או ביטוח מכוח היותם נושאי משרה בחברה בתקופה הקודמת להתפטרותם. זכויות לפטור

, אשר הסתכמו בסך הכל 1134דמי הניהול  של דני מזרחי מורכבים מדמי ניהול המשולמים לו מאופל . 4113דני מזרחי מכהן הן כמנכ"ל והן כדירקטור בחברה ובחברת הבת אופל בלאנס   8
אלפי ש"ח, וכן מדמי ניהול המשולמים לו מאופל בלאנס  31, הגמול החודשי המשולם לו עומד על 4111ביוני  11ש"ח, כאשר ממועד השלמת עסקת אופל, קרי, מיום אלפי  111-ל 4111בשנת 

 .4111בנובמבר  42, להם הוא זכאי החל מיום 4111אלפי ש"ח לשנת  11אלפי ש"ח לחודש ובסה"כ  11השקעות בע"מ, בסך של 
 אלפי ש"ח )כולל הוצאות רכב(. 45-.  עלות שכרו החודשית של אבי טבת הינה כ4111באוגוסט  11בת מונה לתפקיד מנהל הכספים של החברה ביום אבי ט  9

וספת השלישית לתקנות החברות בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתיצויין כי כלל הדירקטורים בחברה, למעט ה"ה דני מזרחי ואורן בן יאיר, זכאים לגמול   10
 "(, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת הראשונה לתקנות התגמול.תקנות התגמול)להלן: " 4111-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 ממניות החברה. %15.53-כביחד ב החזיקווחלק מהדירקטורים בחברה,  "ה מיכאל איתן, עודד איתן, שחר מזרחי ויהושע מזרחי, אשר נמנים על חלק מבעלי השליטהה  11
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  4114 שנת

 ()באלפי ש"ח תגמולים אחרים ()באלפי ש"ח תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 היקף משרה תפקיד שם
שיעור 
החזקה 

 בהון
 מענק שכר

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 ריבית אחר עמלה
דמי 

 שכירות
 סה"כ אחר

יו"ר  דרור נגל
 דירקטוריון

 להחלטת בהתאם
 החברה דירקטוריון

 11.11.4111 מיום

-כ --
1212 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

מורן 
 שטרנליב

מנכ"ל 
 ודירקטור

 להחלטת בהתאם
 החברה דירקטוריון

 11.11.4111 מיום

-כ --
3113 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

אמנון 
ערן  14נויבך

 גלוקסמן
 ורד-מיש טל

 דירקטורים
 חיצוניים

-כ -- חלקית
3115 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- חלקית דירקטור אהרון כהן
שלומי כהן 

 עבדן
סמנכ"ל 
 כספים

 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  31-כ -- 11%

 

 

 

                                                 
 .להלן 8.1.6ואילך, כמפורט בסעיף  4114ביולי  1אלפי ש"ח. בפועל לא שולם לדרור נגל שכר החל מיום  12-דרור נגל היה זכאי לשכר בסך של כ  12
 להלן. 8.1.6ואילך, כמפורט בסעיף  4114ביולי  1אלפי ש"ח. בפועל לא שולם למורן שכר החל מיום  31-מורן שטרליב היה זכאי לשכר בסך של כ  13
  (.141211-11-4114אסמכתא ) 4114במאי  11, לפרטים ראה דיווח החברה מיום 4114במאי  12 ביוםחיצוני בחברה  כדירקטור כהונתו סיים נויבך אמנון רמ  14
 לגמול בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול.בהתאם להחלטות האסיפה הכללית, זכאים הדירקטורים החיצוניים בחברה   15
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 דירקטורים גמול .8.8.6

 דירקטורים חיצוניים .1.1.4.1

ורד הדירקטורים החיצוניים בחברה, אושר על ידי -גלוקסמן וטל מיששכרם של ערן 

 )לפרטים ראה דיווח מיידי מיום זה, אסמכתא: 4114באוגוסט  1האסיפה הכללית ביום 

בגובה הסכומים הקבועים, המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת והינו  (,4114-11-411321

 4111-השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

"(, בהתאם לדרגה שבה מסווגת החברה, כמפורט בתוספת  תקנות התגמול)להלן: "

 "(.ונייםגמול הדירקטורים החיצ)להלן: " הראשונה לתקנות התגמול

 חן שרייבר .1.1.4.4

ביקורת , אישרו ועדת ה4111באוגוסט  41ומיום  4111ביולי  41בישיבותיהן מיום 

למר  םישול"( שהגמול: "בס"ק זה גמול שנתי וגמול השתתפות )להלן ודירקטוריון החברה,

השווה לגמול  רה, וזאת החל מיום תחילת כהונתו,חן שרייבר, המכהן כדירקטור בחב

 צוניים.הדירקטורים החי

( 4א)1הגמול האמור אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 

לתקנות ההקלות, היות והגמול אשר ישולם לחן שרייבר אינו עולה על הסכום המירבי לפי 

 16לתקנות הגמול. 5-ו 2,1תקנות 

 דירקטורים שהינם בעלי שליטה .1.1.4.1

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  4111בנובמבר  42וביום  4111בנובמבר  11ביום 

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי 1ב)1החברה, בהתאמה, ובהתאם לתקנה 

, מתן גמול שנתי וגמול השתתפות לה"ה שחר מזרחי, יהושע מזרחי, 4111-עניין(, התש"ס

מיכאל איתן ועודד איתן, מבעלי השליטה בחברה, המכהנים כדירקטורים )להלן: 

. הגמול 4111בנובמבר  42וזאת החל מיום  17"(,דירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה"

 הדירקטורים החיצוניים.אשר אושר לדירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה שווה לגמול 

( 1ב)1הגמול האמור אושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאם לתקנה 

ולם לדירקטורים שהינם בעלי שליטה בחברה אינו לתקנות ההקלות, היות והגמול אשר יש

לתקנות התגמול. לנימוקי ועדת הביקורת  5-ו 2,1עולה על הסכום המירבי לפי תקנות 

 42ודירקטוריון החברה ולפרטים נוספים על האמור לעיל, ראה דיווח החברה מיום 

 .4111-11-411211בנובמבר אסמכתא: 

 

 חברהה"ל מנכ, דני מזרחי של ההעסקה תנאי .8.8.8

 דני מזרחימונה מר לעיל,  3כהגדרתה בפרק  , עם השלמת עסקת אופל4111 ביוני 11ביום  .1.1.1.1

 כמנכ"ל ודירקטור בחברה.( 4113מבעלי השליטה בחברה ומנכ"ל חברת הבת אופל )

החליט דירקטוריון החברה  , לאחר אישור ועדת התגמול מיום זה,4111בנובמבר  42ביום  .1.1.1.4

לפעול לזימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את 

מנהלי החברה לקבוע מועד לאסיפה זו, אשר על סדר יומה בין היתר אישור התקשרות 

אלפי ש"ח לחודש  11בהסכם ניהול עם מר דני מזרחי, לפיו יהיה זכאי לגמול בסך של 

"מ כדין( בגין תפקידו כמנכ"ל החברה, אשר ישולם כנגד חשבונית לחברת )בתוספת מע

                                                 
 (.141321-11-4111)אסמכתא:  4111באוגוסט  41מיום לפרטים ראה דיווח החברה   16
 יצוין כי, מלבד הדירקטורים המנויים בסעיף דנן, חברים בדירקטוריון החברה ה"ה דני מזרחי ואורן בן יאיר.  17

 .8.1.3מר דני מזרחי אינו זכאי לגמול בגין היותו דירקטור בחברה. סך הגמול לו הוא זכאי הינו כמפורט בסעיף  
 .8.1.4מר אורן בן יאיר זכאי לגמול בגין היותו יו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף  
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בבעלותו ושליטתו המלאה, וזאת בנוסף לדמי הניהול המשולמים לו על ידי אופל ניהול 

אלפי ש"ח לחודש )בתוספת מע"מ  31בגין כהונתו כמנכ"ל בה, אשר הינם בסך של  4113

בהתאם לסעיף  4112בינואר,  14לית ביום כדין(. הסכם הניהול אושר על ידי האסיפה הכל

  .4111בנובמבר  42מיום  באופן רטרואקטיביחל הוא ו( לחוק החברות 1)א()451

 תנאי הסכמי הניהול של מזרחי  עיקרי להלן

 החברה ענייני של השוטף לניהול אחראי מזרחי יהיה, החברה"ל כמנכ תפקידו במסגרת (1)

 "(.השירותים)להלן: " להנחיותיו וכפוף החברה דירקטוריון שקבע המדיניות במסגרת

 לעסוק וכן, אחרות בחברות כדירקטור ולכהן במניות להחזיק רשאי יהיה מזרחי (4)

"ל כמנכ תפקידו בביצוע יפגעו לא אלו אחרים שעיסוקים ובלבד אחרים בעיסוקים

 .החברה

 ידי על וזאת, סיום לכדי בינם ההתקשרות את להביא רשאים מזרחי והן החברה הן (1)

 ההודעה נותן ידי על המיועד המועד לפני לפחות יום 11, שכנגד לצד בכתב הודעה מתן

 ההודעה תקופת במשך"(. המוקמת ההודעה תקופת)להלן: " ההתקשרות לסיום

 זאת עם, הניהול שירותי את ולהעמיד להמשיך הניהול חברת מחויבת, המוקדמת

 בכפוף וזאת שירותיה את מלתת תחדל הניהול חברת כי לדרוש הזכות תהא לחברה

 .המוקדמת ההודעה תקופת בעבור הניהול חברת זכאית לה התשלום להמשך

בו יבצר מחברת הניהול להעמיד את שירותי הניהול לחברה באמצעות מזרחי,  במקרה (2)

ימים לפחות, תהא רשאית החברה להביא את הסכם הניהול לכדי  11למשך תקופה של 

 סיום לאלתר. 

 . כלשהי נוספת לתמורה מזרחי זכאי לא, הניהול לדמימלבד  (1)

חברת הניהול הינה במעמד של נותן שירותים ובינה לבין החברה )לרבות בין מזרחי  (3)

 לחברה(, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד.

 להלן. 8.2.4מר דני מזרחי זכאי לביטוח, פטור ושיפוי כמפורט בסעיף  .1.1.1.1

לפרטים בדבר היותו של מר דני מזרחי מורשה חתימה בלעדי בחברה, כמשמעות המונח  .1.1.1.2

 לעיל. 5, ראה פרק 4111בינואר  1בהנחיית הרשות לניירות ערך מיום 

 לעיל. 3לפרטים בדבר היותו של מר דני מזרחי איש מפתח בחברה ראה פרק  .1.1.1.1

 

 חברהה יו"ר דירקטוריון, אורן בן יאיר מר של העסקה תנאי .8.8.8

אורן בן יאיר, מבעלי  עו"דהחליט דירקטוריון החברה למנות את  4111 באוגוסט 41ביום  .1.1.2.1

 ליו"ר דירקטוריון החברה.  השליטה בחברה

החליט דירקטוריון החברה  זה,מיום  תגמוללאחר אישור ועדת ה, 4111בנובמבר  42ביום  .1.1.2.4

ון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה ולהסמיך את לפעול לזימ

מנהלי החברה לקבוע מועד לאסיפה זו, אשר על סדר יומה בין היתר אישור התקשרות 

אלפי ש"ח לחודש  5בהסכם ניהול עם מר אורן בן יאיר, לפיו יהיה זכאי לגמול בסך של 

לחברת ניהול בבעלותו ושליטתו המלאה.  (, אשר ישולם כנגד חשבונית)בתוספת מע"מ כדין

בהתאם לסעיף  ,4112בינואר  14הסכם ההתקשרות ביום האסיפה הכללית אישרה את 

. יובהר 4111בנובמבר  42החל מיום באופן רטרואקטיבי והוא חל  ( לחוק החברות1)א()451

 גמול נוסף בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה. כי מר אורן בן יאיר אינו זכאי לכל
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 תנאי הסכם הניהול של בן יאיר  עיקרילהלן 

 פעילות על אחרי יאיר בן יהיה, החברה דירקטוריון"ר כיו תפקידו במסגרת (1)

 "(.הדירקטוריון"ר יו שירותי)להלן: " וועדותיו החברה דירקטוריון

 לעסוק וכן, אחרות בחברות כדירקטור ולכהן במניות להחזיק רשאי יהיה יאיר בן מר (4)

"ר כיו תפקידו בביצוע יפגעו לא אלו אחרים שעיסוקים ובלבד אחרים בעיסוקים

 .החברה דירקטוריון

חברת הניהול של בן יאיר הינה במעמד של נותן שירותים ובינה לבין החברה )לרבות  (1)

 לחברה(, לא יתקיימו יחסי עובד מעביד. אירי בןבין 

 התחייבה חברת הניהול של בן יאיר לשמירה על סודיות כמקובל.במסגרת ההסכם  (2)

 להלן. 8.2.4כמו כן, זכאי בן יאיר לביטוח, פטור ושיפוי כמפורט בסעיף  .1.1.2.1

 

 חברהה מנהל הכספים שלבי טבת א מר של העסקה תנאי .8.8.8

החברה. עלות שכרו  כמנהל הכספים שללכהן  אבי טבתהחל רו"ח  4111באוגוסט  11ביום 

 .והיא כוללת השתתפות בהוצאות רכב ש"ח בחודש 45,111 -כ הינהלחברה  אבי טבתשל 

  

 תנאי העסקה של נושאי משרה אשרו חדלו לכהן בחברה .8.8.2

שטרלניב, אמנון נויבך, גלעד שמחוני, לפרטים בדבר תנאי העסקתם של ה"ה דרור נגל, מורן 

 41אשר פורסם ביום  4114, ראה פרק ד' לדוח התקופתי לשנת עבדן אהרון כהן ושלומי כהן

 .(4111-11-112211)אסמכתא:  4111במרס 

 4111במאי  11לחוק החברות אשר אושר ביום  111לפי סעיף יצוין כי, במסגרת הסדר 

 ה החברה מחובותיה.לתשקיף, הופטר 3.1.1בסעיף כמפורט 

במסגרת השלמת עסקת אופל הודיעו נושאי המשרה הקודמים, למעט הדח"צים על 

התפטרותם ועל ויתורם על כל זכות העומדת להם כלפי החברה עד למועד התפטרותם, 

למעט זכויות לפטור, שיפוי ו/או ביטוח מכוח היותם נושאי משרה בחברה בתקופה הקודמת 

 להתפטרותם. 

 

 ם בעלי שליטהעסקאות ע .8.6

יש  בחברה שליטהה יאו עסקאות שלבעלבחברה  שליטהה יבעלעם להלן פירוט עסקאות  

שהחברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, או שהינן אישי באישורן,  עניין

 :בתוקף במועד התשקיף

 

בחברה  בעלי השליטהמ, חברת מיינסטרים החזקות בע"מוואה אשר הועמדה על ידי הל .8.6.8

 עובר לעסקת אופל

, אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון חברת מיינסטרים החזקות 4114בספטמבר  4ביום 

ש"ח ללא  111,111"(, הענקת הלוואה לחברה, בהיקף של עד מיינסטרים)להלן: " ל בע"מ

"(. מיינסטרים ההלוואהבית וללא הצמדה וללא קבלת בטוחות כלשהם בתמורה )להלן: "יר

חברה בדילול מלא, וסכום ההלוואה מהונה המונפק והנפרע של ה 11.14%–חזיקה בכה

החודשים ממועד קבלתו בידי החברה, רק במקרה בו לחברה יהיו  14 –ועמד לפירעון בה

מקורות מימון לפירעון ההלוואה. זאת בנוסף להלוואות אשר העמידה מיינסטרים לחברה 

( 4)1ה מזכה עבור החברה, בהתאם לתקנה בעבר. קבלת ההלוואה כאמור, הינה עסק
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תקנות )להלן: " 4111-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, תש"ס

בהתאם לתקנות  וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ל ידיאושרה ע "(, ולפיכךההקלות

ר בעלי יצוין כי ההלוואה, יחד עם הלוואות נוספות אשר הועמדו על ידי מיינסטרים ושא. דנן

לחוק החברות  111הסדר לפי סעיף השליטה בחברה דאז, הומרו למניות החברה במסגרת 

 .לעיל 3בפרק כמפורט  ,4111 יוניב 13אשר הושלם ביום 

 

 בעלי השליטהל יםגמולת .8.6.6

 הסכם ניהול עם מר אורן בן יאיר .1.4.4.1

לפרטים בדבר התקשרות החברה בהסכם ניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה מר אורן בן 

 לעיל. 8.1.4יאיר, אשר נמנה על בעלי השליטה בחברה, ראה סעיף 

 הסכם ניהול עם מר דני מזרחי .1.4.4.4

הן כמנכ"ל והן ים בדבר התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דני מזרחי, המכהן לפרט

, ואשר נמנה על בעלי השליטה בחברה, ראה 4113טור בחברה ובחברת הבת אופל כדירק

 לעיל. 8.1.48.1.3סעיף 

 גמול לבעלי השליטה בגין היותם דירקטורים בחברה .1.4.4.1

חי, שחר מזרחי, מיכאל איתן ועודד לפרטים בדבר גמול לדירקטורים, ה"ה יהושע מזר

 לעיל. 8.1.2.1איתן, אשר נמנים על בעלי השליטה בחברה ראה סעיף 

 

 אופלעסקת עסקאות עם בעלי השליטה אשר אושרו במסגרת  .8.6.8

אישרה האסיפה הכללית עסקת הקצאה פרטית מהותית )"עסקת  411118במאי  11ביום 

אופל"( אשר בעקבותיה הפכו ה"ה דני מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, 

 3עודד איתן ואורן בן יאיר לבעלי השליטה בחברה. לפרטים בדבר עסקת אופל ראה פרק 

 לעיל.

הינם צד להן, והכל  בעלי השליטהלהלן פירוט עסקאות אשר אושרו במסגרת עסקת אופל ו

 )אסמכתא: 4111במאי  41כמפורט במתאר אשר צורף כנספח לדוח זימון האסיפה מיום 

4111-11-153121.) 

 העסקת הגב' לילך מזרחי .1.4.1.1

הגב' לילך מזרחי, אישתו של מר דני מזרחי, מנכ"ל החברה, דירקטור ובעל שליטה בחברה, 

אלפי ש"ח  2.1-ית, בתמורה לשכר בסך של כמועסקת בחברה כנציגת שירות במשרה חלק

 ברוטו.

 העסקת הגב' איריס מזרחי .1.4.1.4

הגב' איריס מזרחי, אשתו של מר שחר  ,, מועד השלמת עסקת אופל4111ביוני  11עד ליום  .1.1

שירותי הנהלת חשבונות  4113אופל מבעלי השליטה בחברה, העניקה למזרחי, דירקטור ו

במשרה חלקית. החל ממועד השלמת עסקת אופל, השתנה אופן העסקתה של איריס מזרחי 

אלפי  11חשבונות בשליש משרה בתמורה לסך של  כמנהלתבחברה  עובדתהיא באופן בו 

שירותי הנהלת חשבונות לאינווסטנט בע"מ ומירסני  מעניקהש"ח לחודש )עלות שכר( וכן 

                                                 
 11רה מיום אישרה האסיפה הכללית לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החב 4112בינואר  14ביום   18

לחוק החברות, את שינוי  451-( ו2)451, בהתאמה, ובהתאם לסעיף 4111בנובמבר  42ומיום  4111בנובמבר 
אלפי  5,134-נוסח אבן הדרך כהגדרתה בעסקת אופל באופן בו יובהר כי הוצאות רישום למסחר בסך של כ

נאיות בלבד ואינן תזרימיות, לא ש"ח, אשר מקורן בטיפול החשבונאי הננקט בעת ביצוע העסקה והינן חשבו
, אשר נדרשה לשם הקצאת המניות בפעימה השניה, יילקחו בחשבון לעניין מדידת עמידת החברה באבן הדרך

 .לתשקיף 3.1.4כהגדרתה בסעיף 
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י פאל 14.3-לחברה סך של כ מעבירותהן בתמורה ף של שני שלישי משרה, והיק, ב19בע"מ

אינווסטנט בע"מ ששכל זמן  כך, של איריס מזרחי מעלות שכרהש"ח, המהווה כשני שליש 

מעבירות לחברה את הסכומים בגין שירותיה של איריס מזרחי, עלות שכרה  ומירסני בע"מ

 .  אלפי ש"ח לחודש  3.2עומדת על 

 על ידי בעלי השליטה מועמדיםת אשר ובטוחו ערבויות .1.4.1.1

בעלי השליטה מעמידים ערבויות ובטוחות לטובת האשראי הבנקאי המוענק לחברה. לא 

חל שינוי במבנה הערבויות והביטחונות ממועד עסקת אופל. לפרטים בדבר הערבויות דנן 

 לעיל. 3ראה חלק המימון בפרק 

 4113פל גמול למר דני מזרחי בגין היותו מנכ"ל או .1.4.1.2

 4113אופל ועסק מר דני מזרחי במשרה מלאה כמנכ"ל מ, אופלהחל ממועד השלמת עסקת 

 אלפי ש"ח. 31לסך חודשי של  בתמורה

 פטור שיפוי וביטוח .1.4.1.1

להלן,  8.2.4.1.1אושרה הענקת כתבי פטור ושיפוי לבעלי השליטה בחברה כמפורט בסעיף 

 להלן. 8.2.4.2.1כמפורט בסעיף Run-Offוכן התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג 

 

 בחברה משרה ונושאי לדירקטורים וביטוח פטור שיפוי .8.6.8

 לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ושיפוי פטור כתבי מתן .1.4.2.1

 41מיום  , לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה4111במאי  11ביום  .1.4.2.1.1

הענקת כתבי  , יחד עם אישור עסקת אופל,האסיפה הכללית שרהיא ,4111באפריל 

באותו מועד שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת. 

-מתן כתבי פטור ושיפוי למר ערן גלוקסמן, לגב' טל מיש אישרה האסיפה הכללית,

למר ורד, למר דני מזרחי, למר שחר מזרחי, למר יהושע מזרחי, למר מיכאל איתן, 

 .עודד איתן ולמר אורן בן יאיר

 41, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 4112בינואר  14ביום  .1.4.2.1.4

מתן  אישרה האסיפה הכללית , בהתאמה,4111באוגוסט  41, ומיום 4111ביולי 

התחייבות לפטור ולשיפוי למר חן שרייבר, המכהן כדירקטור בחברה, בנוסח זהה 

בחברה על ידי האסיפה לכתבי הפטור והשיפוי אשר אושרו ליתר נושאי המשרה 

 .4111במאי  11הכללית ביום 

 בחברה משרה ונושאי דירקטורים ביטוח .1.4.2.4

 41, לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 4111במאי  11ביום  .1.4.2.4.1

התקשרות  , אתאישרה האסיפה הכללית, יחד עם אישור עסקת אופל ,4111באפריל 

טורים ונושאי המשרה המכהנים לדירק Run-Offהחברה בפוליסת ביטוח מסוג 

ארה"ב.  41,111$שנים בעלות של עד  5בחברה ערב זימון האסיפה, לתקופה בת 

)יובהר כי התקשרות החברה בפוליסת ביטוח כאמור ואישור האסיפה הכללית 

 .עסקה לא היוותה תנאי מתלה לעסקה(להתקשרות ה

 41מיום יון החברה , לאחר אישור ועדת הביקורת ודירקטור4112בינואר  14ביום  .1.4.2.4.4

 אושרה על ידי האסיפה הכללית , בהתאמה,4111באוגוסט  41, ומיום 4111ביולי 

 כדלקמן: יסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרהפול

                                                 
לפרטים אודות מירסני בע"מ ואינווסטנט בע"מ, לרבות הסדר מניעת ניגוד ענינים ביניהן ובין החברה ראה   19

 יף. לתשק 3פרק 
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הוחלט לאשר את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי  (א)

דולר למקרה מיליון  4משרה בחברה. גבול האחריות של הפוליסה הינו בסך של 

אלפי דולר. ההשתתפות העצמית של  11.1ולתקופה ובפרמיה שנתית בסך של 

אלפי דולר לתאגיד לכל תביעה, למעט תביעות בארה"ב ובקנדה  11החברה הינה: 

פוליסת אלף דולר( )להלן: " 11אלף דולר( ותביעות ני"ע בארץ לחברה ) 11)

 "(.הביטוח

מהותי בגבול האחריות של פוליסת כל עוד לא יחול שינוי כי הוחלט לאשר  (ב)

הביטוח ו/או לא יחולו שינויים מהותיים אחרים ביתר תנאי פוליסת הביטוח, 

תוכל החברה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, לתקופות כפי שתקבענה על ידי 

דירקטוריון החברה ובכפוף להוראות הדין, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים 

רות בנות פרטיות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת ונושאי משרה בחברה ובחב

)בה יכללו כל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה נכון למועד דוח 

אלפי דולר )להלן:  41מיידי זה( ובלבד שהפרמיה השנתית לא תעלה על סך של 

 "(. פוליסות עתידיות"

עלי השליטה הדירקטורים ונושאי המשרה אשר אינם נמנים על ב אושרה הכללת (ג)

ורד )דח"צ(, ערן גלוקסמן )דח"צ( וחן שרייבר -בחברה, קרי ה"ה טל מיש

 )ב( לעיל.-כמתואר בסעיף )א( ו 20,)דירקטור( בפוליסות הביטוח

)ב(,  (,)א האסיפה הכללית של האמור בסעיפים הוחלט לאשר, כי בכפוף לאישור (ד)

ות עם בעלי ענין(, ( לתקנות החברות )הקלות בעסקא1ב)1)ג( לעיל ובהתאם לתקנה 

להכליל את בעלי השליטה בחברה, המכהנים כדירקטורים, ה"ה  ,4111-התש"ס

דניאל מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר 

 בפוליסת הביטוח ובפוליסות העתידיות.

ריון החברה אישרו ועדת הביקורת ודירקטו 4112ביולי  11וביום  4112ביולי  41ביום  .1.4.2.4.1

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה שגבול 

 4112ביולי  44האחריות שלה ויתר תנאיה דומים לאמור לעיל ותקופתה הינה מיום 

לפרטים נוספים, לרבות הנימוקים להתקשרות ראו דיווח  .4111ביולי  41ועד יום 

 . 4112-11-141151אסמכתא:  4112ביולי  11מיום 

 

 עסקאות נוספות .8.6.8

 ערבות שהועמדה לטובת מלווים פרטיים .1.4.1.1

כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה, החברה נוטלת מעת לעת הלוואות לשם, בין 

היתר, מימון פעילותה השוטפת. בגין הלוואות אלו, נדרשים מעת לעת בעלי השליטה 

אחרים לטובת המלווה, כבטוחה בחברה, כולם או חלקם, להעמיד ערבות ו/או בטחונות 

 .הלוואות החברהל

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה העמדת ערבות  4112בינואר  3ביום  (א)

ל ידי בעלי השליטה שאינה מוגבלת בסכום לטובת מעמידי הלוואות לחברה, ע

העמדת הערבות על ידי בעלי השליטה הינה  ,כי יצוין"(. הערבות)להלן: " בחברה

( לתקנות 4)1ה ולפיכך מהווה עסקה מזכה כמשמעות מונח זה בסעיף ללא תמור

. במסגרת החלטות ועדת 4111-החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

                                                 
אישרו ועדת הביקורת )תגמול( ודירקטוריון  4111באוגוסט  41ומיום  4111ביולי  41יצוין כי בישיבותיהן מיום   20

 חברה, בפוליסה דנן.ה מנהל הכספים שלהחברה את הכללת מר אבי טבת, 
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 1הביקורת ודירקטוריון החברה אושר כי מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

ת , במידה וידרשו בעלי השליטה אשר העמידו א1135-לחוק הערבות, התשכ"ז

הערבות, כמפורט לעיל, לשלם סכומים כלשהם מכח ערבות זו, אזי הם ישופו, 

 .לתשקיף  3.41סעיף ראה  לפרטים 21לאלתר, בגין סכומים אלו, על ידי הלווה.

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון  4112ביולי  11וביום  4112ביולי  41ביום  (ב)

תקנות החברות )הקלות ( ל4)1עסקה מזכה כמשמעות מונח זה בסעיף החברה 

, לפיה בעלי השליטה בחברה, ה"ה יהושע 4111-בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

מזרחי, דניאל מזרחי, שחר מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר, יוכלו 

להעמיד בכל עת ערבויות, כהגדרתן לעיל, ללא תמורה, ובתנאי שהיקף הערבויות 

במסגרת החלטת ועדת הביקורת אושר כי ליון ש"ח. מי 44בכל זמן לא יעלה על 

, במידה 1135-לחוק הערבות, התשכ"ז 1מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

לשלם סכומים  וידרשו בעלי השליטה אשר העמידו את הערבות, כמפורט לעיל,

 .החברה, לאלתר, בגין סכומים אלו, על ידי וישופ הםכלשהם מכח ערבות זו, אזי 

 4112ביולי  11ספים, לרבות הנימוקים להתקשרות ראו דיווח מיום לפרטים נו

 .4112-11-141151אסמכתא: 

 

 

 נוהל עסקאות זניחות .1.4.1.4

ן יאימצה ועדת הביקורת של החברה נוהל סיווג עסקאות כזניחות לעני 4111ביולי  41ביום 

, 4111-התש"ע( לתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים( 1()3)א() 21תקנה 

לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(  44ין תקנה יכעסקאות זניחות לענ

( לתקנות הדוחות וכן ביחס 3א)15"( ולענין תקנה תקנות הדוחות)להלן: " 1151 -התש"ל

לכל הוראת דין נוספת הנוגעת לעסקאות זניחות שבהן לבעלי השליטה ו/או לנושאי המשרה 

בדבר . לפרטים "(נוהל עסקאות זניחות)להלן:"  )במישרין או בעקיפין( בחברה ענין אישי

 11ליום  של החברההמאוחדים לדוחות הכספיים  5ג'43באור  נוהל עסקאות זניחות ראה

 לתשקיף זה. 1המצורפים לפרק  ,4111בדצמבר 

דכון אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ע 4112ביולי  11וביום  4112ביולי  41ביום 

 .4112-11-141151אסמכתא: לנוהל עסקאות זניחות. לפרטים ראה דיווח מיום זה, 

עוסק הנוהל, הינן הלוואות המועמדות לחברה לצורך פעילותה על ידי בהן סוג העסקאות 

; המרת מט"ח ופדיון צ'קים בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה יש בהן עניין אישי

 .עצמיים

שר הועמדו על ידי בעלי השליטה לחברה וערבויות אשר ניתנו על הלוואות אבדבר לפירוט 

אם לנוהל עסקאות זניחות ראה אשר סווגו ואושרו בהת ידי בעלי השליטה למלווים פרטיים,

 לתשקיף. 3פרק חלק המימון ל

 

 תיחום פעילות .1.4.1.1

לפרטים בדבר הסדר תיחום פעילות ומניעת ניגוד ענינים בין החברה ובין מירסני בע"מ 

ואינווסטנט בע"מ, חברות בשליטת חלק מבעלי השליטה בחברה, העוסקות בתחום 

 לתשקיף.  3פעילותה של החברה, ראה פרק 

                                                 
 .113115-11-4112אסמכתא:  4112בינואר  3לפרטים ראה דיווח החברה מיום   21



 11 -ח 

 

 לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה  תגמול מדיניות .8.8

 בהתאם, החברה של התגמול מדיניות את הכללית האסיפה אישרה 4112 בינואר 14ביום 

 4112 ינוארב 3לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום . החברות לחוק 41 לתיקון

 .(4112-11-113111)אסמכתא: 
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 החזקות בעלי עניין .8.8

התשקיף ושנה קודם לאותו המועד בניירות הערך של החברה, סמוך למועד פרסום ונושאי המשרה למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העניין  

  היו כדלקמן:

 

  88.8.6088החזקות נכון ליום 

 ההצבעה ובזכויות החברה בהון שיעור מניות 22המחזיק שם
 ההצבעה ובזכויות החברה בהון שיעור

 (מלא)בדילול 

 13.11% 13.11% 5,121,315 23דני מזרחי

 13.11% 13.11% 5,121,315 24יהושע מזרחי

 13.11% 13.11% 5,121,315 25שחר מזרחי

 13.11% 13.11% 5,121,315 26מיכאל איתן

 13.11% 13.11% 5,121,315 27עודד איתן

 1.44% 1.44% 4,121,151 28אורן בן יאיר

 11.11% 11.11% 1,131,111 ציבור

 800% 800% 86,888,,88 "כ סה

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
התקשרו בעלי השליטה  4112בינואר  14ביום  חר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר מחזיקים ביחד במניות החברה, והינם בעלי השליטה בה.דניאל מזרחי, ש  22

 ."ד ארז רוזנבוךיצוין כי, המניות מוחזקות  בנאמנות על ידי עו (.4112-11-114131 בהסכם הצבעה כמפורט בדיווח החברה מיום זה )אסמכתא:
 .4113מר דני מזרחי מכהן הן כמנכ"ל והן כדירקטור בחברה ובחברת הבת אופל   23
 מר יהושע מזרחי הינו דירקטור בחברה.  24
 מר שחר מזרחי הינו דירקטור בחברה.  25
 מר מיכאל איתן הינו דירקטור בחברה.  26
 מר עודד איתן הינו דירקטור בחברה.  27
 הינו יו"ר דירקטוריון החברה.מר אורן בן יאיר   28
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 88.8.6088 וםהחזקות נכון לי

 זכויות למניה  מניות המחזיק שם
 )לא רשומים למסחר(

 ובזכויות החברה בהון שיעור
 ההצבעה

 ובזכויות החברה בהון שיעור
 (מלא)בדילול  ההצבעה

 13.11% 12.21% 1,312,111 1,325,111 דני מזרחי

 13.11% 12.21% 1,312,111 1,325,111 יהושע מזרחי

 13.11% 12.21% 1,312,111 1,325,111 שחר מזרחי

 13.11% 12.21% 1,312,111 1,325,111 איתןמיכאל 

 13.11% 12.21% 1,312,111 1,325,111 עודד איתן

 1.44% 2.3% 1,151,121 1,132,145 אורן בן יאיר

 13.15% 53.51% 11,321,111 11,214,144 סה"כ בעלי שליטה

 11.11% 41.41% 1 5,861,058 ציבור

 800% 800% 880,,28,,8 68,628,880 "כסה
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 יתרות חשבון של בעלי עניין בחברה .8.8

 43, ראה באור 4111בדצמבר  11לפרטים בדבר יתרות חשבון של בעלי עניין בחברה נכון ליום  .1.1.1

 לתשקיף. 1לפרק , המצורפים 4111בדצמבר  11לדוחות הכספיים המאוחדים של  החברה ליום 

 , לבעלי העניין בחברה יתרות חובה/זכות נטו כדלקמן:4112במרס  11נכון ליום  .1.1.4

 אלפי ש"ח. 111-כלמר דני מזרחי יתרת זכות בסך של  (1)

 אלפי ש"ח. 1-כלמר שחר מזרחי יתרת זכות בסך של  (4)

 אלפי ש"ח. 41-כלמר שוקי מזרחי יתרת חובה בסך של  (1)

 אלפי ש"ח. 5-כלמר עודד איתן יתרת חובה בסך של  (2)

 אלפי ש"ח. 4-כלמר מיכאל איתן יתרת חובה בסך של  (1)

 
הלוואה אותה העמיד תגמולי שכר ובגין יתרת זכות למר דני מזרחי  ,התשקיף פרסום למועד נכון .1.1.1

 למעט חשבון יתרות קיימים לאליתר בעלי העניין בחברה לתשקיף,  3כמפורט בפרק לחברה 

   .ריםדירקטו שכר תגמולי בגין זכות יתרות



 1 -ט 

 דוחות כספיים - 9פרק 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הסכמת רו"ח לצירוף דוחות לתשקיף מדף
 
 3131 בדצמבר 13דוחות כספיים ליום 

 3132במרץ  13דוחות כספיים ליום 
 

 3131 בדצמבר 13ליום  הצהרות מנהלים
 3132במרץ  13ליום הצהרות מנהלים 

 
 3131 בדצמבר 13ליום שאלון ממשל תאגידי 

 
     



 

 4172, באוגוסט 71
 
 
 

 לכבוד,
 

 בע"מ השקעות באלנס אופל
 
 
 

 א.ג.נ.,
 

של  מדף  תשקיףחשבון המבקרים להכללת דוחות מבקרים ודוחות סקירה בהרואי  הסכמת :הנדון
 "(המדף תשקיף") 4102 אוגוסט בחודשמוגש  להיותבע"מ העתיד  השקעות  באלנס אופל

 (."הסכמה מכתב")הצעת מדף שיפורסמו על פי תשקיף המדף   ובדוחות
  

 
 

 החברהשידוע לנו כי  לציין"( ולבקשתה, הרינו החברהבע"מ )" השקעות באלנס אופלכרואי החשבון של 
 .4172 אוגוסטתשקיף מדף בחודש  לפרסם מתעתדת

 
 רואה דוחות, ביניים לתקופות הכספי המידע של הסקירה דוחות, כן תעשה והחברה במידה כי מסכימים אנו

 בקרה רכיבי של ביקורת בדבר החשבון רואה דוחות, המאוחדים הכספיים הדוחות על המבקר החשבון
 דוחות, 7911-ל"תש( ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ב9 תקנה לפי כספי דיווח על פנימית

-ל"תש( ומידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי הנפרד הכספי המידע על החשבון רואי
 על שניתנו, העניין לפי, 7911-ל"תש( ומידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ד83 תקנה ולפי 7911
 בדרך ייכללו, החברה של המבקרים החשבון כרואי מכהנים אנו עוד כל לחברה ידינו על ושיינתנו לחברה ידינו

הצעת מדף שיפורסמו על פי תשקיף המדף, ככל ויפורסמו על ידי החברה  ובדוחותהמדף תשקיףב הפניה של
 .במהלך התקופה בה ניתן לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף האמור לעיל

 
 .4172, אוגוסט חודשב מפורסם להיות המיועד החברה של המדף בתשקיף תיכלל זו הצהרה כי מסכימים אנו

 
 

 

 
 ,בברכה

 
 

 'ושות עמינח-שטיינמץ
 חשבון רואי          

 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בעבלאנס השקעות  אופל 
 )לשעבר: גלובליקום טרייד בע"מ(

 
 וחות כספיים ד
 1013 דצמברב 31ליום 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 )לשעבר: גלובליקום טרייד בע"מ(

 

 וחות כספייםד

 3101בדצמבר  31ליום 

 

 מודע

 

        2                                                                                                                                                                      וכן הענייניםת

 

         1013בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים

 

 3                                                                                                                 החשבון המבקר הרואוח ד

 

  4  על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 

 5 רווח והפסדמאוחדים על דוחות 

 

 6 ( כוללהפסדמאוחדים על רווח )דוחות 

 

 7 על השינויים בהוןמאוחדים דוחות  

 

 9 המזומנים על תזרימימאוחדים דוחות 

 

 01 המאוחדים אורים לדוחות הכספייםב
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גלובליקום טרייד אופל בלאנס השקעות בע"מ )לשעבר:  החשבון המבקר לבעלי המניות של הרואדוח 
 בע"מ(

 
 30"החברה"( לימים  -)להלן  אופל בלאנס השקעות בע"מהמצורפים של  על המצב הכספיהמאוחדים הדוחות ביקרנו את 

על השינויים בהון והדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, הדוחות המאוחדים הדוחות  ואת 2102-ו 2103 בדצמבר
. דוחות כספיים  2103בדצמבר  30המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה בימים  על תזרימיהמאוחדים 

 א לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס עלבאחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו הי אלה הינם

 ביקורתנו.
 

פעולתו  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך
ה להשיג מידה סביר . על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה0973-של רואה חשבון(, התשל"ג

ראיות התומכות בסכומים  של בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו

בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  ההצגהעל ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 

 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

 הוהחבר לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה
לכל  ןשלה ותזרימי המזומנים , השינויים בהוןןותיהואת תוצאות פעיל 2102 -ו 2103בדצמבר  30לימים המאוחדת שלה 

והוראות ( IFRSבינלאומיים ) . בהתאם לתקני דיווח כספי2103בדצמבר  30אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 .2101 -תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

ואה הוצגו מחדש על מנת לשקף בהם , מספרי ההשולדוחות הכספיים)ג( 0הרינו להפנות את תשומת הלב כי כאמור בביאור 
 למפרע טיפול חשבונאי של רכישה במהופך.

 

 .2104אוגוסט בחודש  יפורסםשקיף מדף של החברה אשר בתכי חוות דעתנו זו תיכלל  אנו מסכימים
 

 
 

 
 

 עמינח ושות'  שטיינמץ                                                                                ,                                                           תל אביב
 רואי חשבון                                                         2104 ,באוגוסט 07
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ"טרייד בע )לשעבר: גלובליקום

 
  על המצב הכספימאוחדים דוחות 

 
 בדצמבר 31ליום    

   1013 1011 )**( 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אורב  
 

     נכסים 
     

 486 191,1 5  מזומנים ושווי מזומנים
 29 - 6  ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח הפסד

 )***( 31,575 3,9,91 7  והמחאות לגביהלקוחות 
 514 60, 8  חייבים ויתרות חובה

     
 30,594 19131,   סה"כ נכסים שוטפים

     
 304 172 00   קבוע, נטורכוש 

 37 ,1 01  רכוש אחר 
 012  ,11  08  מסים נדחים

     
 453 13,   שוטפים לא סה"כ נכסים

     
 32,147 19622,   סה"כ נכסים

     
     התחייבויות  

     
 )***( 05,402 129973 02  תאגיד בנקאיאשראי מ

 00,397 1,91,2 02  מאחריםאשראי 
 069 ,11 03  ספקים ונותני שירותים

 694 19123   התחייבות מסים שוטפים
 3,416 19119 04  זכאים ויתרות זכות

     
 30,178 319209   סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     

 01 1 05  יות בלתי שוטפות בגין הטבות עובדים התחייבו
     
     

 30,188 319210   סה"כ התחייבויות
     

     הון
     

 )*( - )*( - 21  הון מניות 
 - 109071   פרמיה על מניות

 2,562 ,1991   מעסקאות עם בעל שליטה הון קרן
 (0,613) (39726)   יתרת הפסד

     
   ,91,2 959 
     

 32,147 19622,   סה"כ התחייבויות והון
     
     

 אלפי ש"ח. 0-מייצג סכומים הנמוכים מ )*(     
 )ג( .0ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך  (   *)*

 .ז'2ראה ביאור  –)***(  התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

 
   

 אבי טבת דניאל מזרחי אורן בן יאיר
 יו"ר הדירקטוריון 

 
 מנהל כספים מנכ"ל ודירקטור

 
 .2104 באוגוסט 07 :תאריך אישור הדוחות הכספיים

 
.מהםמהווים חלק בלתי נפרד המצורפים לדוחות הכספיים אורים יהב
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע

  והפסדרווח מאוחדים על  דוחות 
 
 
 
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה   

   1013 1011 )*( 1011 )*( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אורב  

 
 8,728 00,933 139,02 20  הכנסות מימון

      
 (2,292) (2,057) (,19,1) 22  , נטוהוצאות מימון

      
 6,436 9,776 119,91   הכנסות מימון9 נטו 

      
 (662) (507) (210) 23  ואבודים  הוצאות חובות מסופקים

      
 הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות חובות מסופקים ואבודים

 
119,61 

 
9,259 5,774 

      
 - - (99211) )ג(0  )*( הוצאות רישום למסחר

      
 (5,955) (3,912) (,,390) 24  וכלליות , הנהלההוצאות מכירה

      
 (007) (40) 1 25  הכנסות )הוצאות( אחרות

      
 (298) 5,306 (3,)   רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

      
 (079) (0,506) (,1906) 08  מסים על הכנסההוצאות 

      
 (477) 3,811 (19127)   רווח )הפסד( לתקופה

      
      
      
      

       ה:רווח )הפסד( למניה רגילה המיוחס לבעלי מניות החבר
      

 (1.125) 1.096 (041,3) 27  רווח )הפסד( בסיסי למניה )בש"ח(
      

 (1.125) 1.096 (041,3) 27  למניה )בש"ח(רווח )הפסד( מדולל 
 
 
 
 )ג(. 0ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )*(      

 
 

  
 

 

 

 

 
הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות   
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע

  ( כוללהפסד)רווח מאוחדים על הדוחות 
 
 
  1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     

 (477) 3,811 (19127)  רווח )הפסד( המיוחס לבעלים של החברה
       

     ח כולל שלא יועברו לרווח הפסד:פריטי רוו
       

 - - ,  , נטו ממסמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
       
       

 (477)  3,811  (19123)  רווח )הפסד( כולל המיוחס לבעלים של החברה

       
       
       
       

 
 

 נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים  מהווים חלק בלתי 



   

 7 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע

 
 רבדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום  על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 

 
 
 
 

 

 
 

 אלפי ש"ח. 0-מ מייצג סכום נמוך)*( 
 )ג( . 0ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )**(   

 
 .ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה

 לבעלי מניות החברה מיוחסההון  
  
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ יתרת הפסד בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח פי ש"חאל אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

 ,2, (19603) 19261 - )*(  - )**(   1013בינואר  1יתרה ליום 
      

 19000 - - 19000 - ((2א')21)ראה ביאור הנפקת מניות 
 99071 - - 99071 - )**( הנפקת מניות במסגרת רכישה במהופך
 , , - - - מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

 167 - 167 - - מעסקאות עם בעלי שליטה קרן הון
 (19127) (19127) - - - הפסד לתקופה

      
 91,2, (39726) ,1991 109071 )*( -   1013 בדצמבר 31יתרה ליום 

 החברה י מניותמיוחס לבעלהון ה 
 

 הון מניות
 יבעל מעסקאות עם הון קרן

 סה"כ יתרת הפסד שליטה
 אלפי ש"ח "חאלפי ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     

 912 (0,233) 2,035 )*(  -  1011בינואר  1יתרה ליום 
 (4,071) (4,071) - - לבעלי המניות דדיבידנ

 427 - 427 - קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 3,811 3,811 - - הפסד לשנה

     
 959 (0,613) 2,562 -  1011בדצמבר  31יתרה ליום 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע

 
 רבבדצמ 31על השינויים בהון לשנה שהסתיימה ביום מאוחדים דוחות 

 
 
 

 
 אלפי ש"ח. 0-מייצג סכום נמוך מ)*( 

 
 .ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה

 החברה י מניותמיוחס לבעלהון ה 
 

 הון מניות
 יבעל מעסקאות עם הון קרן

 סה"כ יתרת הפסד שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     

 2,285 577 0,718 )*( -  1011בינואר  1יתרה ליום 
 (0,333) (0,333) - - לבעלי המניות דדיבידנ

 427 - 427 - הקרן הון מעסקאות עם בעלי שליט
 (477) (477) - - הפסד לשנה

     
 912 (0,233) 2,035 -  1011בדצמבר  31יתרה ליום 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע

  מזומניםעל תזרימי מאוחדים  ותדוח

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   1013 1011 )*( 1011 )*( 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
      

 (477) 3,811 (19127)   לשנה רווח )הפסד(
      

      :מי מזומניםבגין הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזריהתאמות 
      

 85 91 101   והפחתותפחת 
 - (8) 2,   עלויות מימון אחרות

 079 0,506 ,1906   מסים על ההכנסה
 025 - -   הפרשה לירידת ערך השקעה בחברה המטופלת בשיטת השווי המאזני

 427 427 167   קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 - - 99071   הוצאות רישום למסחר

 (8) 40 (1)   הפסד )רווח( מניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן
      
   1092,7 2,166 818 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
      

 )**( (5,120) )**( (9,142) (99,06)   והמחאות לגביה בלקוחות שינוי
 (322) 515 ,,   בחייבים ויתרות חובה שינוי
 00 (6) (1)   הטבות לעובדיםבגין בלתי שוטפות תחייבות הבשינוי 
 682 (717) (37)   ונותני שירותים םבהתחייבויות לספקי שינוי

 )**( 4,096 )**( 5,249 ,3930   , נטושינוי באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי ואחרים
 611 2,130 (192,7)   בזכאים ויתרות זכות שינוי

      
   (7913,) (0,971) 046 
      

 (696) (072) (19671)   מס הכנסה ששולם, נטו
      

 (209) 3,724 (11,)   שוטפת (שימשו לפעילותנבעו מפעילות )שמזומנים נטו ש
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
      

 (24) (90) (7,)   רכוש קבועהשקעה ב
 - (25) (12)   השקעה ברכוש אחר

 011 - -   בתאגיד בנקאי תה בפיקדונויריד
 (025) - -   השקעה בחברה כלולה המטופלת בשיטת השווי המאזני

 0,042 - 31   ממימוש ניירות ערך סחירים, נטו תמורה
      

 0,193 (006) (31)   השקעה )ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות
      

      מימון תזרימי מזומנים מפעילות
      

 - - 19000   הנפקת מניותתקבולים בגין 
 (0,333) (3,429) (7,1)   דיבידנד ששולם לבעלי המניות

      
 (0,333) (3,429) ,1912   מימון (לפעילותשנבעו מפעילות )ששימשו נטו  מזומנים

      
 (459) 079 907   במזומנים ושווי מזומנים (קיטוןגידול )

      
 - 8 (1)   בע חוץשינוי בשערי החליפין על יתרות במטת השפע

      
 758 299 96,   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה 

      
 299 486 191,1     מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

 
      תשלומי ותקבולי ריבית:

      
 0,092 0,608 1,,19   ששולמה ריבית
 8,472 00,365 1399,3   שהתקבלה ריבית

 

 )ג(. 0ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )*(   
 .ז'2ראה ביאור  –)**(  התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

 .הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע

  המאוחדים ים לדוחות הכספייםבאור
 

 כללי - 1באור 
 
 

 09ביום בישראל  הוקמה והתאגדה( "החברה" -)להלן  אופל בלאנס השקעות בע"מ )לשעבר: "גלובליקום טרייד בע"מ( 4א
פרסמה החברה תשקיף להנפקת ניירות ערך  2115בנובמבר  29. ביום 0999 -על פי חוק החברות, תשנ"ט  2115 ספטמברב

ואילך נסחרים ניירות הערך של החברה בבורסה. עד לחודש  2115בדצמבר  00יירות ערך בתל אביב, והחל מיום בבורסה לנ
, בסמוך לאחר 2103באוגוסט  8פעלה החברה ברומניה בתחום התקשורת באמצעות חברות בנות זרות. ביום  2100יולי 

הדוחות הכספיים  בלאנס השקעות בע"מ". שינתה החברה את שמה ל"אופל השלמת העסקה המתוארת בסעיף ג' להלן,
 כוללים את אלה של החברה ואת אלה של חברה בת שלה )להלן יחד "הקבוצה"(. 2103בדצמבר  30המאוחדים ליום 

 

במסגרת העסקה  ,לחוק החברות 351אישר בית המשפט את בקשת החברה להסדר נושים לפי סעיף  2103ביוני  06 ביום 4ב
מסגרת אישור ההסדר, בין היתר, נמחקו כל חובות והתחייבויות החברה וכן הומחו לבעלי המתוארת בסעיף ג' להלן. ב

עניין קודמים כל זכויותיה והתחייבויותיה בקשר עם עסקת מיזוג שהתכוונה החברה לבצע עם צד שלישי לרכישת שליטה 
 בקבוצת חברות ושלא יצאה אל הפועל.

 

( בע"מ ובעלי 2116אופל בלאנס )חברת פרטית עם ת מניות תנה להקצאבהסכם מו התקשרה החברה 2103באפריל  24ביום  4ג
"הסכם ההקצאה" או "העסקה"(, לפיו במועד ההשלמה, יעבירו הניצעים לחברה וניצעים" "המניותיה )להלן: "אופל", 

פוף בכובתמורה לכך ו מונפק והנפרע של אופל בדילול מלאההון המ 011%חזקותיהם במניות אופל, המהוות האת כל 
 :בהסכם ההקצאה, תקצה החברה לניצעים ולמתווך העסקה שנקבעולהתקיימות התנאים המתלים 

 

ה לאחר הקצאתן, לאחר נשתהוושל החברה  . כ"א )להלן: "המניות המוקצות"(מניות רגילות ללא ע.נ 21,201,444   (0
נפק והנפרע של החברה, מהון המניות המו 81%איחוד הון ולאחר מימוש כל האופציות הקיימות בהון החברה, 

 .מניות רגילות של החברה בתמורה לאיתור העסקה 818,322מתוכן יוקצו למתווך העסקה 
 

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ"א )להלן: "כתבי  09,649,041כתבי התחייבות להקצאת  09,649,041   (2
  77.71%צעים בחלוקה ביניהם, ויהוו שתנבענה מכתבי ההתחייבות"(, אשר יימסרו לני "המניות-התחייבות" ו

כך שלאחר מימוש כתבי ההתחייבות , בדילול מלא מהון המניות המונפק והנפרע של החברה במועד ההשלמה
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. כתבי ההתחייבות ימומשו  88.75% -יחזיקו הניצעים ומתווך העסקה ב

ובתמורה המפורטת  לפני מס ש"ח 3,111,111של שנתי מאוחד גת רווח אוטומטית על ידי הניצעים, אך רק עם הצ
 בהסכם ההקצאה )להלן: "אבן הדרך"(. 

 
ובהר כי הוצאות רישום למסחר אשר הבאופן בו   אבן הדרךסח ושינוי נ אישרה האסיפה הכללית 2104בינואר  02ביום 

  .ן הרווח דנןילקחו בחשבון לעניינאיות בלבד, לא יעסקת אופל, והינן חשבו השלמתננקט בעת שמקורן בטיפול החשבונאי 
 

 כדלקמן: בהתאם להוראות הסכם ההקצאה, המניות המועברות לחברה במועד ההשלמה תועברנה בשתי פעימות 
 

מההון המונפק והנפרע של אופל, ויתרת המניות  91%מניות המהוות ישירות לחברה בפעימה הראשונה, תועברנה       (0
 תופקדנה בידי נאמן.  ,מהונה המונפק והנפרע של אופל בדילול מלא 01%ות המהו ,המועברות

 

מהון המניות  01%יתרת המניות המהוות תועברנה לחברה , ובכפוף לעמידת החברה באבן הדרךה, יבפעימה השני      (2
אך מטית המונפק והנפרע של אופל בסמוך ובתמורה למימוש כתבי ההתחייבות על ידי הניצעים, אשר ייעשה אוטו

 האמורה. ורק עם עמידת החברה באבן הדרך
 

ולפיכך קמה , אמור לעיל, עמדה החברה באבן הדרךכלמועד אישור הדוחות הכספיים, בכפוף לשינוי בנוסח אבן הדרך 
 מוקצות, כמפורט לעיל.לניצעים הזכות למניות ה

 
עסקה ולאחר מימוש כתבי ההתחייבות, לאחר הקצאת המניות המוקצות ומסירת כתבי ההתחייבות לניצעים ולמתווך ה

 .מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא 88.75% -יחזיקו הניצעים ומתווך העסקה ב
ימי עסקים לאחר התקיימות התנאים המתלים  שלושהבהתאם להוראות הסכם ההקצאה, מועד השלמת העסקה הינו 

 .)להלן: "מועד ההשלמה"(שנקבעו בהסכם 
 

עוסקת במתן שירותים פיננסיים, בעיקר ניכיון ממסרים ו 2116במאי  06התאגדה ביום  ה חברה פרטית אשרהינאופל 
דחויים לעסקים ושכירים, אך גם במתן שירותי מטבע חוץ )קנייה, מכירה והעברות כספים לחו"ל( והפצה וטעינה של 

מוגבלים בחשבונם. במסגרת ניכיון הממסרים כרטיסי אשראי נטענים, בין היתר, ללקוחות שאינם בעלי חשבון בנק או 
לאחר שהוציא חשבונית מס כחוק  לטובתהממסרים דחויים, שנרשמו לטובת מוטב, המסב אותם אופל הדחויים,  מנכה 

עמלה המוסכמת  לאופללבעל השיק וסיפק את המוצר או השרות בגינו שולם השיק.  המוטב, המנכה את השיק, משלם 
 ד חשבונית מס כחוק.מראש בין הצדדים, כנג

 
בוצעה  2103ביוני  09הושלמה העסקה, לאחר השלמת התנאים המתלים שנקבעו בהסכם וביום  2103ביוני  06ביום 

 ההקצאה הפרטית של המניות בהתאם להסכם, ולמעשה הושלמה רכישתה של אופל.
 

 של המניות יות שבמסגרת העסקה בעליבאופל, ה ההון זכויות של המשפטית הרוכשת היא החברה העסקה שבמסגרת אף
 הנרכשת החשבונאית הינה החברה ואילו החשבונאית את אופל כרוכשת רואים השליטה בחברה, את לידיהם קיבלו אופל

 במהופך".  של "רכישה בדרך מטופלת העסקה ובהתאם
 
 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל

 

 00 

 
 )המשך( כללי - 1באור 

 
 עסקים בעסקת צירוף מדובר אין בורסאי", "שלד היוותה והיא לא היתה בחברה כל פעילות ולמועד העסקה מאחר

 לצרכים טופלה , צירופי עסקים. לפיכך, העסקה(IFRS 3) 3בינלאומי  כספי דיווח בתקן זה מונח של כמשמעותו
הם  החברה של כדוחותיה מוצגים שהדוחות הכספיים על אף ,משכך של חברת אופל. למסחר כרישום חשבונאיים

  .הדוחות של אופל כהמשך חשבונאית מטופלים
 09 ליום בבורסה החברה של המניה על מחיר התבסס למסחר רישום כהוצאות הכולל ההפסד על בדוחות שנרשם הסכום

 סכום בין פעריה. הופרמ מניות כהון ונזקפה אלפי ש"ח 8,172 -כ של בסך הרכישה הסתכמה תמורת בהתאם, .2103 ,ביוני
 רישום הוצאותכנזקף  ש"ח, אלפי 8,172 -כ של בסך שהסתכם באפס, השלמה,ה למועד בחברה נטו הנכסים ערך ביןלזה 

 הוצאות במסגרת ונכלל בנוסף, .העמידה באבן הדרך כאמור לעילנרשמו בגין אלפי ש"ח  901-, כאשר סך של כלמסחר
 ספייםהכ הדוחות .להסכם ההקצאה הקשורות נוספותישירות  עלויות אלפי ש"ח בגין 441 של סך למסחר הרישום

 .החברה ושל הכספיים של אופל הדוחות את ההשלמה, ממועד החל כוללים המאוחדים
 

  
 הגדרות   4ד   

 
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 השקעות בע"מ.אופל בלאנס   - החברה (0)

 

 ת שלה.מאוחדה הוהחבר השקעות בע"מאופל בלאנס  - הקבוצה (2)
 

 לא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה.מאוחדים באופן מ , שדוחותיההחבר - תב ה/חברתמאוחד החבר (3)

 

 חברה שהשקעת החברה בה כלולה בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני. - חברה כלולה (4)
 

 .0968לחוק ניירות ערך, התשכ"ח   0( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד 0כמשמעותם בפסקה ) - בעלי עניין (5)
 

 .בדבר צדדים קשורים 24( 2119י )כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומ - צדדים קשורים (6)
 

 .2101-בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( התש"ע  םכהגדרת - בעלי שליטה (7)
 

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים -1באור 
 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א
 

הקבוצה  "(. IFRSפי בינלאומיים )להלן:  "בהתאם לתקני דיווח כס הקבוצההוכנו על ידי המאוחדים הדוחות הכספיים 
 .2118בינואר  0הינו  IFRS-, כאשר מועד המעבר ל2101בשנת  IFRS-אימצה לראשונה את כללי ה

 .2101 -דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
 

 .2104 באוגוסט 07 ביום החברה דירקטוריוןעל ידי לפרסום אושרו המאוחדים הדוחות 
 

 בסיס המדידה ב4  
 

 :הבאים תהנכסים וההתחייבויו הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט
 

 נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדה ניירות ערך סחירים; 
  מיסים נדחיםנכסי והתחייבויות; 
 ;הפרשות 
 ;השקעה בחברה כלולה 
 ייבויות בגין הטבות עובדים.נכסים והתח 
   

 
 מטבע פעילות ומטבע הצגה 4ג

 
הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב. השקל הינו המטבע שמייצג 

 .הקבוצהאת הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת 
 
 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל

 

 02 

 
 )המשך( הדוחות הכספייםבסיס עריכת  -1באור 

 
 

 התפעולי זורהמח תקופת 4ד
 

עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות של  תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינו עד שנה.
 הקבוצה פריטים המיועדים והצפויים להתממש במהלך תקופה של שנה.

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת     4ה  

 
החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות  , נדרשת הנהלתIFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

 אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. 
 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.ובהר מ            
 

, נדרשה הנהלת החברה להניח החברהוחות הכספיים של בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הד
הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת 

 החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 
ים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנ

  האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
 

 הינו בקשר עם סעיף הפרשה לחובות מסופקים.בעל ההשפעה המהותית ביותר על הדוחות הכספיים של החברה  ןהאומד
 

גבייתם מוטלת בספק. החברה בוחנת  ,שלדעת ההנהלה ,ין הפסד הגלום בחובותהפרשה לחובות מסופקים מחושבת בג
, בהתאם למדיניות לקוחות ספציפיים ומבצעת הערכה לגבי גובה ההפרשה בגינם לגבי באופן שוטף הערכות אשראי 

יות בספרי אומדנים נוספים שקיים סיכון כי תוצאתם תהווה תיאום לערכי נכסים והתחייבו ידה.-ההפרשה שנקבעה על
 הקבוצה בתקופת הדיווח הבאה הינם הנחות אקטואריות בקשר עם מדידת הטבות עובדים לזמן ארוך.

 
לצורך הכנסת הדוחות הכספיים, נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסי והתחייבויות מסוימים. מידע נוסף 

 ננסיים.י, בדבר מכשירים פ 07 אודות קביעת השווי ההוגן נכלל ביאור מספר
 

 ינויים במדיניות החשבונאיתש     ו4  
 

 :להלן המתוארים והתיקונים החדשים התקנים את מיישמת הקבוצה 2103 בינואר 0 מיום החל
 
 מערכת חדשה של תקנים בנושא איחוד דוחות כספיים9 הסדרים משותפים וגילויים בדבר זכויות בישויות אחרות (1)

 
 9 דוחות כספיים מאוחדיםIFRS 10תקן דיווח כספי בינלאומי 

 
 התקן מציג מודל שליטה חדש לקביעה האם יש לאחד מוחזקת, שייושם לכל הישויות המוחזקות.  •
  נסיבות "דה פקטו" יובאו בחשבון לצורך הערכת שליטה, כך שקיומה של שליטה אפקטיבית במוחזקת יחייב

 איחוד דוחות.
 כויות ההצבעה הפוטנציאליות שהן משמעותיות, ולא רק זכויות בהערכת קיומה של שליטה, מובאות בחשבון כל ז

 הצבעה פוטנציאליות הניתנות למימוש מיידי.
 
 המתוקן9 בדבר הטבות עובד ,1תקן בינלאומי מספר  (1)

 
כי רווחים והפסדים אקטואריים יזקפו מיידית דרך הרווח הכולל האחר, ישירות בין ביתר, במסגרת התיקון לתקן נקבע 

ם וכן כי הריבית אשר תוכר ברווח והפסד תחושב על יתרת ההתחייבות )נכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, לפי שיעור לעודפי
ההיוון שמשמש לחישוב ההתחייבות. בנוסף, עלויות בגין שירותי עבר יוכרו מיידית וללא קשר למועד הבשלת ההטבות. 

הטבות עובד אחרות לטווח ארוך )לצרכי מדידה( ייקבע הטבות לעובדים כהטבות עובד לטווח קצר או כ סיווגכמו כן, 
 .הקבוצה לניצול ההטבות במלואן לא בהתאם למועד בו העובד זכאי לנצל את ההטבה לצפיבהתאם 

  
 9 מדידת שווי הוגןIFRS 13תקן דיווח כספי בינלאומי  (3) 

 
יש להביא בחשבון את ההשפעה של סיכון במסגרת התקן האמור נקבע, בין היתר, כי במדידת השווי ההוגן של התחייבות 

האשראי העצמי של הישות. כמו כן נקבע כי אם לנכס או להתחייבות שנמדדים בשווי הוגן יש מחיר רכישה מוצע ומחיר 
מכירה מוצע, המחיר שבתוך הטווח ביניהם שמייצג באופן הטוב ביותר שווי הוגן בנסיבות ישמש כדי למדוד שווי הוגן. 

 אופן פרוספקטיבי כאשר דרישות הגילוי לא יחולו על מידע השוואתי לתקופות הקודמות ליישום לראשונה. התיקון יושם ב
 

 .לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה לתקנים האמורים
 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל

 

 03 

 
 )המשך( הדוחות הכספייםבסיס עריכת  -1אור ב

 
 

 התאמה לא מהותית של מספרי השוואה   4     ז
 
שטרם נפרעו המחאות לגבייה של  ההצגהטעות באופן  התגלתה 2103רבעון השלישי של שנת ת הדוחות של הכנבמהלך ה

. החברה בחנה את מהותיות הטעות שנתגלתה ומסגרות אשראי המועמדות כנגדן המנוכות בניכיון משנה בתאגיד בנקאי
ם ר בחינת הפרמטרים הכמותייבדוחותיה הכספיים ביחס לתקופות הדיווח הרלוונטיות והגיעה למסקנה, לאח

והאיכותיים, כי אין בטעות האמורה בכדי להשפיע על אופן קבלת ההחלטות הכלכליות ו/או ניתוח הדוחות הכספיים 
האמורים על ידי המשתמשים בדוחות הכספיים המאוחדים. על כן, לדעת החברה, לא מדובר בטעות מהותית המצריכה 

  מתוקנים.ים פרסום מחדש של דוחות כספיים מאוחד
במקביל להצגת מסגרת אשראי שהועמדה  ,לקוחותהכחלק מיתרת  תוצגומ החברה תיקנה את הטעות כך שהמחאות אלה

 כנגדן כחלק מיתרת אשראי מתאגיד בנקאי. לטעות האמורה לא הייתה השפעה על הרווח )הפסד( של החברה. 
ת הכספיים אלו בדרך של סימון סעיפי הדוח המתוקנים בדוחוהרלוונטיים התיקון האמור נכלל במסגרת מספרי ההשוואה 

 כ"התאמה לא מהותית".
 

 :החברה של אמור לעיל על הדוחות הכספייםה התיקון השפעתלהלן 
 
 

 הכספי המצב עלמאוחדים  דוחותב
 

  
 כפי שדווח

  התיקוןהשפעת   בעבר
כמוצג בדוחות כספיים 

 אלו
 "חאלפי ש  

       2102 בדצמבר, 30ליום 
       

 31,575  6,037  24,438  לקוחות והמחאות לגבייה

 05,402  6,037  9,275  אשראי מתאגיד בנקאי

       
 

 
 

 ותהליכים נהלים9 מטרות - הון ניהול 4ח
 

ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל להניב  מדיניות
מניותיה, הטבות למחזיקי עניין אחרים בחברה כגון נותני אשראי ועובדי החברה, וכן על מנת לתמוך  תשואה לבעלי

 וחברה בתבהתפתחות עסקית עתידית. הדירקטוריון מפקח על סכומי החלוקות של דיבידנדים לבעלי המניות. החברה 
 .ולציהחוק או רג מכח שלה אינן כפופות לדרישות הון



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל

 

 04 

 
 דיניות החשבונאיתעיקרי המ -3באור 

 
 חוץ עסקאות במטבע   4א
 

לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי  הקבוצהשל  הרלוונטיים הפעילות ותעסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע
הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער  מועדהעסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ ב

ם הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות פריטיפרשי שער בגין ההחליפין שבתוקף לאותו יום. ה
לבין העלות המופחתת  התקופה,לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך  מתואם כשהיא מותאמת, התקופהתחילת ל

במטבעות חוץ נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים תקופת הדיווח. במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף 
הפרשי שער  .והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן

 הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד.
 

 מכשירים פיננסיים ב4
 

 פיננסיים שאינם נגזריםנכסים  (1)
 

 הכרה לראשונה בנכסים פיננסים
במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך  תמכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפיקדונו קבוצהה

(, לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה במועד regular way purchaseהרגילה )
 קבוצההיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה הופכת לצד לתנאים החוז קבוצהה( בו trade dateקשירת העסקה )

מזומנים  ,פיננסיים שאינם נגזרים כוללים השקעות במניות, לקוחות וחייבים אחרים לקנות או למכור את הנכס. נכסים
 .הלוואות שניתנוו ושווי מזומנים

  
 גריעת נכסים פיננסיים

תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או ל קבוצההנכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של 
מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים  קבוצההכאשר 

 וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
 מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. קבוצההכל זכות בנכסים פיננסיים שהועברו אשר נוצרה או נשמרה על ידי 

(, trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleמכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה )
 למכור את הנכס. קבוצההמשמע, במועד בו התחייבה 

 
 מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן: קבוצהה
 

  והפסד שווי הוגן דרך רווחנכסים פיננסיים ב
נכס פיננסי מסווג כנמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, אם הוא מסווג כמוחזק למסחר או אם יועד ככזה בעת ההכרה 

מנהלת השקעות מסוג זה ומקבלת  קבוצההלראשונה. נכסים פיננסיים מיועדים לשווי הוגן דרך רווח והפסד, אם 
את ניהול הסיכונים או  קבוצההוזאת בהתאם לאופן שבו תיעדה  החלטות קניה ומכירה בגינם בהתבסס על השווי ההוגן

עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן. נכסים פיננסיים אלה נמדדים  .אסטרטגיית ההשקעה
 בשווי הוגן והשינויים בהם נזקפים לרווח והפסד.

 בניירות ערך סחירים.ים השקעות נכסים פיננסיים מיועדים לשווי הוגן דרך רווח והפסד כולל
 

 הלוואות וחייבים
 הםבשוק פעיל.  נסחריםנכסים פיננסיים, שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה ושאינם הינם 

במישרין. לאחר הכרה לראשונה, נכסים אלה נמדדים  נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן
 .לקוחות וחייבים אחרים הלוואות וחייבים כוללים ירידת ערך.מ הפסדיםם המופחתת בניכוי בעלות

 
  מזומנים ושווי מזומנים

שווי מזומנים כוללים  כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה.שווי מזומנים מזומנים ו
, ברמת ה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד שלושה חודשיםהשקעות לזמן קצר,אשר משך ההשקעה בהן ממועד ההפקד

נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר אינן חשופות לסיכונים משמעותיים של 
 שינוי בשווי.

 
 שאינן נגזרים פיננסיות תיוהתחייבו (1)

 
 התחייבויות לספקים וזכאים אחרים., ריםוהלוואות מאח הלוואות מבנקים כוללות:התחייבויות פיננסיות 

 
 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

 של החוזיים לתנאים לצד הופכת קבוצהה בו ,העסקה קשירת מועדב לראשונה מוכרות הפיננסיות ההתחייבויות
  .המכשיר

 ההכרה לאחר. וסלייח הניתנות עסקהה עלויות כל בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרות פיננסיות התחייבויות
  .מופחתת עלותב נמדדות פיננסיות התחייבויות, לראשונה
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 ()המשך מכשירים פיננסיים ב4
 

 פיננסיות התחייבויות גריעת
 נפרעת, מבוטלת או פוקעת. מחויבות הקבוצההתחייבות פיננסית נגרעת כאשר 

 
  קיזוז מכשירים פיננסיים

 
קיימת באופן  קבוצהלנכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר 

( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על   currentlyמיידי )
 נית.זמ-בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו

 
 נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם נמדדים לפי שווי הוגן ( 3)
 

 שינוי המדד.לשיעור ם שווי הוגן, משוערך בכל תקופה בהתאבפיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים  מכשיריםערכם של 
 
 הון מניות   (,) 

 
 מניות רגילות מסווגות כהון. 

 
 רכוש קבוע  4ג

 
 ך.ער מירידת מצטברים והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי

העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס 
י למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלת

 נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו 

 בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.
 ת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. פח-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, כלומר מצוי במצב הדרוש על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.
 החיים אורך אומדן פני על הישר הקו שיטת לפינזקף לדוח רווח והפסד )אלא אם נכלל בערך בספרים של נכס אחר(  פחת

החזויה של ההטבות  הצריכה תבנית את משקפת זו ושיטה מאחר, הקבוע הרכוש מפריטי חלק כל של השימושי
 הכלכליות העתידיות הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר.

 

 :כדלקמן הינו ההשוואה ולתקופות השוטפת לתקופה השימושי החיים אורך אומדן
 

 שנים 7-05  וציוד רהוט 
 שנים 3  מחשבים 
 שנים( 01)לרוב הנכס המשוער של  השימושיים החיים ורךא      במושכר שיפורים. 

 
 האומדנים בדבר שיטת הפחת ואורך החיים נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח ומותאמים בעת הצורך.

של רכוש עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות )כגון שיפורים( מוכרות כחלק מהערך בספרים 
כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן.  קבוע אם צפוי

 עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 

 נכסים בלתי מוחשיים  4ד
  

 לפי ונמדד, מוגדר חיים אורך ינו בעלהש קבוצהשרכשה ה רכוש אחר הנכלל בדוח על המצב הכספי של החברה הינו זיכיון
פחת של נכס בלתי -הפחתה היא הקצאה שיטתית של הסכום בר שנצברו. ערך מירידת והפסדים הפחתות בניכוי ועלות

 שנים. 3 מפחיתה את הנכס הבלתי מוחשי שבבעלותה בקו ישר על פני קבוצהה. מוחשי על פני אורך חייו השימושיים
 

 ירידת ערך 4ה
 

 ננסיים שאינם נגזריםנכסים פי (1)
 

ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך 
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי 

 מהימנה.המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה 
ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב, ארגון מחדש של 

לא הייתה שוקלת במקרים אחרים, קיום סממנים לכך שחייב יפשוט רגל,  קבוצההשבתנאים  קבוצהסכום המגיע ל
 ,שמעידים על חדלות פירעון צפויה של חייבים כלכלייםם ינוייש, טוס התשלומים של לוויםאשינויים שליליים בסט

 הזכאות החזויה. הפרת
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 )המשך( ירידת ערך ה4

 
חוזה על ידי חייב, או מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של 

 נכסים פיננסיים.
בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי יתרות לקוחות וחייבים אחרים ברמת הנכס הבודד. נכסים שלגביהם חלה ראיה ה הקבוצ

לעניין אשראי ללקוחות, הפרשה לחובות מסופקים  .באופן פרטני באשר לירידת ערך נבחנים ספציפיתאובייקטיבית 
. בכל מהלקוח את הסכומים להם היא זכאיתלא תוכל לגבות  קבוצהמוכרת כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שה

נבחנים  בחינה ספציפית בה קבוצהעורכת המקרה כאמור של ראיה אובייקטיבית או אינדיקציה לאי כיבוד הממסר, 
. בנוסף, נבחנת עם הלקוח, ככל שקיימתומצבו הפיננסי, הביטחונות והיסטורית ההתקשרות  , מושך השיקהחייבאיכות 

 .הדוחות הכספיים אישורסמוך למועד ב לצורך עדכונה,  התפתחות במצב ההפרשה
הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד לפי עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי 

, כאשר ההיוון הינו בעל של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס
  או החייבים. . הפסדים נזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הלקוחותהשפעה מהותית

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך 
כסים פיננסים הנמדדים לפי עלות מופחתת נזקף לרווח על ידי החייב(. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נהחוב )כגון פירעון 

 והפסד. 
 

 נכסים שאינם פיננסיים (1)
 

מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם  , שאינם נכסיקבוצהההערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של 
 דן סכום בר ההשבה של הנכס. קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומ

. בקביעת שווי השימוש, עלויות מימושהסכום בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי 
השוק לגבי משתתפי את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון, המשקף את הערכות  קבוצהה אומדת

 . ים הספציפיים המתייחסים לנכסיכונערך הזמן של הכסף והס
 
 לפי שיטת השווי המאזני כלולה המטופלת השקעה בחברה (3)

 
 .לעיל( 0השקעה בחברה כלולה נבחנת לירידת ערך, כאשר קיימת ראייה המצביעה על ירידת ערך )כמפורט בסעיף 

מבצעת הערכה של  קבוצההבמידה וקיימת ראיה אובייקטיבית המצביעה על כך שיתכן שנפגם ערכה של ההשקעה, 
בקביעת שווי שימוש של  סכום בר ההשבה של ההשקעה שהינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו שלה.

על ידי לה ערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים, אשר חזוי שיופקו האומדת את  קבוצהההשקעה בחברה כלולה 
אומדת את הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים ה, או החברה הכלולה, והתמורה ממימושה הסופי של ההשקע
 הערך כאשר מוכר ערך מירידת הפסד המימוש הסופי.תמורת העתידיים אשר חזוי כי ינבעו מדיבידנדים שיתקבלו ומ

 אחרות הוצאות לסעיף ונזקף, ההשבה בר הסכום על עולה, המאזני השווי שיטת יישום לאחר, ההשקעה של בספרים
  .פסדוה רווחב

 
 הטבות לעובדים   4ו

 
העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח, והן סיום קיימות תכניות הטבה לאחר  בקבוצה

 מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות הטבה מוגדרת.
 

 ה מוגדרתפקדתכניות לה    (0)
ה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים לישות תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסק

 נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים.
 

בתקופות שבמהלכן סיפקו הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד  להפקיד בתכניתהקבוצה מחויבויות 
 חודשים 02 -מ יותר תוך לתשלום עומדות אשר מוגדרת הפקדה בתכנית התחייבויות להפקיד העובדים שירותים.

 מוכרות לפי ערכן הנוכחי., שירותים קשורים סיפקו העובדים בה התקופה מתום
 

 תכניות להטבה מוגדרת    (2)
 תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מוגדרת.

טבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל , המתייחסת לתכנית ההקבוצהמחויבות נטו של 
גיע לעובד בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת תתכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה ש

 את קובעת הקבוצהובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי התכנית. 
 הטבה בגין נטו(, הנכס) ההתחייבות הכפלת ידי על מוגדרת הטבה בגין נטו(, הנכס) חייבותההת על נטו הריבית
 תקופת בתחילת נקבעו ששניהם כפי, מוגדרת הטבה בגין המחויבות למדידת ששימש ההיוון בשיעור מוגדרת
 השנתית. הדיווח

מטבע שלהן ומועד פירעונן שיעור ההיוון נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב ממשלתיות, שה
על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת מידי שנה . החישובים נערכים הקבוצהדומים לתנאי המחויבות של 

 הזכאות החזויה. 
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 )המשך( הטבות לעובדים   4ו
 

 )המשך(  תכניות להטבה מוגדרת (2)
 

מוכר נכס עד לסכום נטו של הערך הנוכחי של הטבות  נוצר נכס נטו לקבוצה,ובים כאשר לפי תוצאות החיש
הטבה כלכלית בצורת . הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכניתשל כלכליות הזמינות בצורה של החזר מהתוכנית או 

ר כאשר ניתן לממשה במהלך חיי התוכנית או לאח קבוצהלזמינה כהחזרים או הקטנת הפקדות עתידיות תחשב 
 סילוק המחויבות.

מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על  המדיד
 מדידותכלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(.  שינוי, וכן למעט ריבית(נכסי תוכנית )

 .לעודפים ישירות אחר כולל רווח דרך, מיידית נזקפות מחדש
 תקרת של ההשפעה בגין וריבית התוכנית נכסי בגין ריבית הכנסות, מוגדרת להטבה מחויבות בגין ריבית עלויות

 .בהתאמה מימון והוצאות הכנסות בסעיפי מוצגות, והפסד לרווח שנזקפו הנכסים
 

 המתייחס תהמוגדלו מההטבות חלק אותו, לעובדים הקבוצה שמעניקה בהטבות צמצום או שיפור חל כאשר
 התיקון מתרחש כאשר הפסד או ברווח מיידית מוכרים מהצמצום הפסד או הרווח או העובדים של עבר לשירותי

 התכנית. של הצמצום או
 

מכירה ברווח או הפסד מסילוק תכנית להטבה מוגדרת כאשר הסילוק מתרחש. רווחים או הפסדים  הקבוצה
ך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת במועד הסילוק, לבין כאמור הינם ההפרש בין החלק המסולק מתוך הער

 מחיר הסילוק, לרבות נכסי תכנית שהועברו.
 

מקזזת נכס המתייחס לתכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתכנית אחרת רק כאשר יש זכות  הקבוצה
ות, וכן יש כוונה לסלק לאכיפה משפטית להשתמש בעודף התכנית האחת כדי לסלק מחויבות בגין התכנית האחר

לה בגין התוכנית האחרת בו את המחויבות על בסיס נטו או לממש את העודף בתכנית אחת ולסלק את המחויבות ש
 זמנית .

 
 לטווח קצרעובד הטבות   (3) 

 
מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות 

  בעת ההיעדרות בפועל. -, או במקרה של היעדרות שאינה נצברת )כמו חופשת לידה( המתייחס
 

יש  לקבוצהכאשר  בסכום הצפוי להיות משולם, הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן, מוכרת
בעבר וניתן מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד 

 .המחויבותלאמוד באופן מהימן את 
 

 קבוצהך נקבע בהתאם לתחזית הות לזמן קצר או כהטבות לטווח ארוסיווג הטבות לעובדים לצרכי מדידה, כהטב
 לסילוק מלא של ההטבות.

 
 הפרשות  4ז

 
, הניתנת יש מחויבות נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר קבוצההפרשה מוכרת כאשר ל

 שיפוי בנכס מכירה הקבוצהוכאשר צפוי כי תידרש זרימת הטבות כלכליות לסילוק המחויבות.  לאמידה בצורה מהימנה,
 שמוכר הסכום. המחויבות את תסלק הקבוצה אם יתקבל שהשיפוי( Virtually Certain) למעשה וודאי, אם ורק, אם

 .ההפרשה סכום על עולה אינו השיפוי בגין
 
 

 בהכנסה הכרה 4ח
  

הריבית מחושבת לפי לפיה הכרה בהכנסה בגין עסקאות מסחר בממסרים דחויים הינה לפי שיטת הריבית האפקטיבית,  
 תקופת הדיווח. שיטה זו בגין החלק היחסי שנצבר ממועד עסקת המסחר בממסרים ועד תום

 
 הכנסות והוצאות מימון 4ט

 
שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המוצגים בשווי , הושקעוהכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים ש

 הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.  .רווחים מהפרשי שערוהוגן דרך רווח והפסד 
וצגים בשווי הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית על הלוואות שנתקבלו, שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המ

אשראי, נזקפות לדוח רווח והפסד  עלויות .הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים והפסדיםווהפסד  הוגן דרך רווח
 אינם מדווחים בנטו. רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
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 ל ההכנסההוצאת מסים ע  י4

 
תוצאות המס בגין מיסים שוטפים או נדחים נזקפות ו מסים שוטפים ונדחיםכוללים בדוח רווח והפסד  הכנסהמסים על 

 . לדוח רווח והפסד
 

 מסים שוטפים
על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי )או להתקבל( המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם 

למועד הדיווח. מיסים שוטפים כוללים גם מסים בגין שנים למעשה  ואו נחקק ושנחקק יםהחוקהמס החלים לפי 
 קודמות.

 
 מסים נדחים

בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי הינה ההכרה במסים נדחים 
הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, לבין ערכם לצרכי מס. המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס 

 . מועד הדיווחבהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה ל
תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן כאשר צפוי שבעתיד  בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי נכס מס נדחה מוכר בספרים

 תוכל לממשם. קבוצהויופחתו במידה ולא צפוי כי ה, עד דיווחמונכסי המסים הנדחים נבדקים בכל אותם.  יהיה לנצל
 

 מסים נדחים תקיזוז נכסי והתחייבויו
 
מקזזת נכסי והתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי והתחייבויות  קבוצהה

ה רשות מס באותה חברה נישומה, או על ידי אות ממוסהמסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס ה
בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים 

 מיושבים בו זמנית.
 

 למניה)הפסד( רווח    4אי 4יא
 

מחושב על ידי חלוקת למניה )הפסד( הרווח הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות שלה. 
, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור החברהמניות של ההפסד, המיוחס לבעלי הרווח או ה

הרווח )הפסד( מדולל למניה מחושב על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המתייחס לבעלי המניות  .במהלך התקופה
ניות הרגילות שבמחזור לאחר התאמה בגין ההשפעות של כל המ הרגילות של החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של

 המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות אופציות למניות.
 

 עסקאות עם בעל שליטה 4יב
 

 .העסקה במועד הוגן שווי לפי נמדדים שליטה בעל עם עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים
 .להון מהעסקה התמורה לבין ההוגן השווי בין ההפרש את החברה זוקפת, ההוני במישור בעסקה מדובר כי העובדה בשל

 
 בסיס האיחוד 4יג

 
 חברה בת (1)
  
נכללים בדוחות הכספיים המאוחדים  של חברה בתישויות הנשלטת על ידי החברה. הדוחות הכספיים  חברה בת הינה 

 השליטה. אובדן מיום השגת השליטה ועד ליום 
 . הקבוצהלמדיניות החשבונאית שאומצה על ידי  הינה מתאימה ברה בתחהחשבונאית של  המדיניות

 
 השקעה בחברה כלולה (1)
 

השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית, אך לא הושגה בהן שליטה.  קבוצהחברות כלולות הינן ישויות בהן יש ל
תית. בבחינת קיומה של השפעה במוחזקת מקנה השפעה מהו 51%עד  21%קיימת הנחה לפיה החזקה בשיעור של 

מהותית, מובאות בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות החברה 
ומוכרת לראשונה לפי עלותה. עלות ההשקעה  המאזני השווי לשיטת בהתאם מטופלתהשקעה בחברות כלולות המוחזקת.

בחברה המטופלת בהתאם  קבוצהבהפסדים עולה על ערך הזכויות של ה בוצהקהכאשר חלקה של  .כוללת עלויות עסקה
לשיטת השווי המאזני, הערך בספרים של אותן זכויות, כולל השקעה לזמן ארוך המהווה חלק מההשקעה במוחזקת, 

 יש להאינה מכירה בהפסדים נוספים של החברה המוחזקת, אלא אם  קבוצההההשקעה, מופחת לאפס. לאחר איפוס 
 לתמיכה בחברה המוחזקת או אם שילמה סכומים בעבורה.או ערבויות חויבות מ
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -3באור 

 
 עסקאות ויתרות שבוטלו באיחוד (3)
 
 יתרות הדדיות בקבוצה בוטלו במסגרת הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים.            

  
 צירופי עסקים  (,)

   
פי עסקים את שיטת הרכישה. מועד הרכישה הינו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על החברה מיישמת לגבי צירו

הנרכשת. שליטה מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה, או בעלת זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה את 
ן זכויות ממשיות היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח ההשפעה שלה בנרכשת. בבחינת שליטה נלקחות בחשבו

 )ג'( לעניין הטיפול החשבונאי במסגרת רכישה במהופך.0ראה גם ביאור  המוחזקות על ידי הקבוצה ועל ידי אחרים.
 

 למועד הדוח הכספי חדשים ופרשנויות שטרם אומצותקנים   4יד
 

 ( 1010דיווח כספי בינלאומי ) תקןIFRS 9 9פיננסיים מכשירים  
 

ביחס לסיווג ומדידה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.  IAS 39 -ופיעות בהתקן מחליף את הדרישות המ
בהתאם לתקן, ישנן שתי קטגוריות עיקריות של מדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת ושווי הוגן. בסיס הסיווג 

זרימי המזומנים לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני ת
החוזיים של הנכס הפיננסי. כמו כן, השקעה במכשירים הונים תימדד לפי שווי הוגן כאשר שינויים בשווי ההוגן 
יזקפו לרווח והפסד. יחד עם זאת, התקן מאפשר בעת ההכרה הראשונית במכשיר הוני שאינו מוחזק למסחר, 

רת הרווח הכולל האחר, כאשר הסכומים שיזקפו לרווח לבחור להציג שינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני במסג
הכולל האחר לא יסווגו לעולם לרווח והפסד. התקן שמר ככלל את ההוראות המתייחסות לסיווג ומדידה של 

דורש ככלל כי השינוי בשווי  IAS 39 ,IFRS 9-. עם זאת, בשונה מIAS 39 -התחייבויות פיננסיות, כפי שהופיעו ב
ות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, למעט מחויבות למתן הלוואה וחוזי ערבות הוגן של התחייבוי

פיננסית, המיוחס לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות יוכר ברווח כולל אחר, כאשר יתרת הסכום תוכר 
יישום מוקדם מותר בכפוף  או לאחר מכן. 2105 בינואר 0 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקןברווח והפסד. 

 ייעשה התקןאחרים, המפורטים בנספח לתקן. יישום  IFRSלמתן גילוי וכן בכפוף לאימוץ במקביל של התיקונים לתקני 
טרם החלה לבחון  הקבוצה .בתקן המפורטות המעבר להוראות בהתאם, מסוימות הקלות למעט, למפרע יישום של בדרך

 הכספיים ואין בכוונתה ליישמו ביישום מוקדם.את השלכות יישום התקן על הדוחות 
 

    תיקון ל- IAS 32  מכשירים פיננסיים: הצגה 
 

  התיקון מבהיר שלישות קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז סכומים שהוכרו, אם זכות זו לא 
 ל חדלות פירעון, או פשיטת רגלמותנית באירוע עתידי וכן ניתנת לאכיפה הן במהלך העסקים הרגיל והן במקרה ש

 ושם למפרע. וי 2104בינואר  0המתחילות ביום  ל לתקופות שנתיותות ושל כל הצדדים שכנגד. התיקון חשל היש
 

 להערכת החברה, ליישום התיקון לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
 
 

 קביעת שווי הוגן -,באור 
 

 
לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות  קבוצההות החשבונאית ודרישות הגילוי, נדרשת כחלק מכללי המדיני

 פיננסיים ושאינם פיננסיים. ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן. 
 תייחסים לאותו נכס או התחייבות.מידע נוסף לגבי ההנחות ששימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בביאורים המ

 
 במניותהשקעה     ( 0)
 

השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, נקבע תוך התייחסות למחיר המכירה 
 מועד הדיווח. של  המצוטט שלהם  בסגירת המסחר

 
  לקוחות וחייבים אחריםהלוואות וחייבים לרבות     ( 2)
 

ההוגן של הלוואות וחייבים, לרבות לקוחות וחייבים אחרים, נקבע על בסיס הערך הנוכחי של תזרימי השווי 
. , כאשר השפעת ההיוון הינה מהותיתהמזומנים העתידיים, המהוונים על פי שיעור ריבית השוק למועד המדידה

השפעת ההיוון מאחר ורית, לקוחות וחייבים לזמן קצר ללא שיעור ריבית נקוב נמדדים בסכום החשבונית המקו
אינה מהותית. השווי ההוגן של הלוואות וחייבים נקבע במועד ההכרה הראשוני. בתקופות עוקבות למועד ההכרה 

 .הראשוני, מחושב השווי ההוגן לצורך מתן גילוי בלבד
 
 ספקים וזכאים     ( 3)
 

השפעת ההיוון אינה ש כיווןית המקורית, ספקים וזכאים לזמן קצר ללא שיעור ריבית נקוב נמדדים בסכום החשבונ
 מהותית.
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 מזומנים ושווי מזומנים  -2באור 

 
 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 אלפי ש"ח  

    
 044 69,  מטבע ישראלימזומנים ב

 342 313  חוץ מזומנים במטבע

    
 486 191,1  סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

    
            , 07ראי, שיעור ריבית, סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים הפיננסיים מפורטת בביאור הקבוצה לסיכון אש חשיפת

 .פיננסיים מכשירים בדבר
 

 
 דרך רווח והפסד סחירים הנמדדים בשווי הוגן ערך ניירות -6באור 

  
 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 אלפי ש"ח  

    

 92 -   סחירה בקרן נאמנות השקעה 
 
 
 

 והמחאות לגביה לקוחות - 7 באור
 

 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 ש"חאלפי   

    
 )*( 33,655 379,10 (0) לגביהשטרות והמחאות 

 2,317 9621, (2) חובות פתוחים
 (3,580) (19060) (3) מקדמות מלקוחות

 (0,816) (19011) (4) מסופקיםהפרשה לחובות 

    
    

 31,575 3,9,91  ת והמחאות לגביהלקוחוסה"כ 

 
 לחודש. 3%חובות הלקוחות מגלמים ריבית שנתית בשיעור של עד     ( 0) 

 
 אלפי ש"ח. 398 -כוללת חייבים בגין הלוואות בסך של כ 2103בדצמבר  30היתרה ליום     ( 2) 

 
 ניכיון צבוריםדמי    (  3) 

 
שנעשו עד  דחויים ממסרים בממסרים מסחר עסקאות בגיןרו מקדמות מלקוחות מהוות דמי ניכיון צבורים שהוכ

  .הגיע טרם ןפירעונ ומועד הדוח על המצב הכספיליום 
 בדוח כהכנסות נרשם הדיווח תקופת תום ועד בממסרים המסחר עסקת ממועד שנצבר ההכנסות של היחסי החלק

 שנצברו ההכנסות של היחסי החלק בגין האפקטיבית הריבית שיטת לפי מחושבים דמי הניכיון.והפסד רווח

 .הדיווח תקופת תום ועד בממסרים המסחר עסקת ממועד
 

 החברה מכירה בהפרשה לירידת ערך לגבי לקוחות בגין חובות ספציפיים.  .א ( 4)

                                דחויים בממסרים המסחר בפעילות נוצרו אשר מסופקים לחובות מיוחסת מסופקים לחובות הפרשהה       .ב 
 .(שקים ניכיון)  

 
.ז'2התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה ביאור     )*(



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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 חייבים ויתרות חובה -9באור 

 
 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 אלפי ש"ח  

    
 75 69  הוצאות מראש

 - 169  בעלי מניות
 311 -  צדדים קשורים 

 0 ,  עובדים
 - 3  מוסדות

 028 111  ייבים אחריםח
    

 514 60,  סה"כ חייבים ויתרות חובה

 
 

 בחברה כלולה ההשקע -,באור 
 
"(, העוסקת בפיתוח ווילוקבע"מ )להלן:" willookובין חברת  החברהנחתם הסכם השקעה בין  2118בנובמבר  31ביום  .0

אישור הדוחות אשר נכון למועד  ,הזנק מיזם בתחום האחסנה והתצוגה של קבצי מידע באינטרנט. ווילוק הינה חברת
אלפי  0,444של  סכום מצטבר השקיעה החברה בווילוק  2103בדצמבר  30הכנסות. נכון ליום  הפיקהטרם  ,הכספיים

-ש"ח ע.נ. כ"א, המהוות כ 1.10בנות רגילות של ווילוק מניות  35,299 -במחזיקה להלן(, ו 2עיף ש"ח )כולל האמור בס
 .ונפק והנפרע מהונה המ 34.01%

מדי חודש  תעביר החברה לווילוק, לפיו החברה  לבין ווילוק נחתם הסכם הלוואת בעלים בין 2101באוקטובר  20ביום  .2
, מביניהם כמוקדם, משקיע חיצוניכניסת לעד אלפי ש"ח או  311אלפי ש"ח, עד להעברת סך כולל של  31 כום שלס

 0עד ליום  ,עבירה החברה לווילוקחל ממועד חתימת ההסכם הה בהתאם להסכם,. בתמורה להקצאת מניות בווילוק
  , לא נפרעה הלוואת החברה לווילוק.אישור הדוחות הכספיים אלפי ש"ח. נכון למועד  311סכום מצטבר של  2100במאי 

בהתאם בנוסף, "עסק חי".  הערת נכללה 2103-ו 2102בדצמבר  30ביום  ושהסתיימ יםלשנבדוחותיה הכספיים של ווילוק  .3
, להערכת החברה, קיים ספק משמעותי באשר ליכולתה לפרוע את ההלוואה שהועמדה לה על ידי מצבה העסקי והכספיל

, מכירה הסכום בר ההשבה של ההשקעהחברה מדידה מחדש של נהלת הביצעה ה 2100בשנת החברה. לאור זאת, 
 קעת החברה בווילוק בספרים הינה אפס.אלפי ש"ח, כך שהש 025-סך של כהחליטה להכיר בהפסד מירידת ערך בו

בחנה החברה את הסכום בר ההשבה של ההשקעה ומצאה כי לא חל שינוי ביחס אישור הדוחות הכספיים בסמוך למועד 
 לבחינה הקודמת.

מהון  5%אלפי דולרים, בתמורה להקצאת  011מגעים עם משקיע חיצוני להשקעה של  ניהלה ווילוק 2103במהלך שנת  .4
על חשבון ההשקעה,  אלפי דולר 011סכום של  לווילוקהעביר המשקיע  אישור הדוחות הכספייםלמועד . השלהמניות 

 הוקצו לו המניות כאמור. טרםאולם 

 
 

 רכוש אחר -10באור 
 

אשראי  יהפצת כרטיסל בהסכםעם חברת אקס פיי נכסים פיננסיים בע"מ, התקשרה החברה  2102באוקטובר  05ביום 
נקודת מכירה  ותהווה אשראי,הכרטיסי  אתהחברה  האמור, תשווק בהתאם להסכם .םשני 3ל לתקופה ש ,נטענים

אלפי ש"ח בגין הזיכיון להפצת הכרטיסים,  41בסמוך לחתימת ההסכם, שילמה החברה סך של  .ם אלהוטעינה לכרטיסי
ת, אחת לשנה לפחות, החברה בוחנ .2106שנת תום הוארך הסכם ההפצה עד ל 2103בחודש דצמבר מכירתם וטעינתם. 

 בסמוך לאישור הדוחות הכספיים, את אומדניה בקשר עם הפחתת הזיכיון.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 אלפי ש"ח  

    
 41 0,  זיכיון -עלות 

 (3) (16)  הפחתה נצברת
    
 37 ,1  רכוש אחר9 נטו 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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 רכוש קבוע -11באור 

 
  

 ריהוט וציוד
 משרדי

 
 

 מחשבים 
 שיפורים
 סה"כ במושכר

 אלפי ש"ח  

      עלות
      

 711 ,10 117 396  2103בינואר  0ליום 
      

 ,, - 32 ,1  תוספות השנה
      

 761 ,10 121 00,  2103בדצמבר  30יתרה ליום 
      

       נצבר פחת
      

 3,9 117 97 ,19  2103בינואר  0יתרה ליום 
      

 99 11 17 20  פחת לשנה
      

 96, 1,9 ,10 ,13  2103בדצמבר  30יתרה ליום 
      
 172 61 9, 166  1013בדצמבר  31ליום  עלות מופחתת 

   
 
 
 

 ריהוט וציוד
 משרדי

 
 
 
 
 

 מחשבים 
 שיפורים
 סה"כ במושכר

 אלפי ש"ח  

      עלות
      

 620 214 018 319  2102בינואר  0ליום 
      

 90 5 9 77  תוספות השנה
      

 702 219 007 386  2102בדצמבר  30יתרה ליום 
      נצברפחת 

      
 300 016 69 036  2102בינואר  0יתרה ליום 

      
 87 20 08 48  פחת לשנה

      
 398 027 87 084  2102בדצמבר  30יתרה ליום 

      

 304 82 31 212  1011ר בדצמב 31עלות מופחתת ליום 
 
 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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 ואחרים תאגיד בנקאיאשראי מ -11באור 
 

 בדצמבר 31ליום  שעור הריבית שעור הריבית 

 31ליום  
 בדצמבר

 31ליום 
 1011 1013 בדצמבר

 אלפי ש"ח 1011 1013 

     
 235 ,19  141%פריים+  142%פריים+  מתאגיד בנקאימשיכת יתר 

 - 1432%פריים+ בנקאימסגרת ניכיונות משנה מתאגיד 
  142%פריים+

 - 1%פריים+
 )*( 6,037 29332  1432%פריים+

 - 1412%פריים+ מתאגיד בנקאי )בש"ח(הלוואות 
  142%פריים+

 - 1412%פריים+
 6,531 9312, 343%פריים+

 0,201 ,1,  1472%ליבור +  341%ליבור + הלוואה מתאגיד בנקאי )יין יפני(
 -  %,14ליבור+ - דולר ארה"ב()  הלוואה מתאגיד בנקאי

 0,311 -  %1472ליבור +
     
 05,402 129973   סה"כ הלוואות לזמן קצר מתאגיד בנקאי 

     
 00,397 1,91,2 %10-%6 6%-10% מאחרים  ותהלווא

     
     

 26,819 309119   ואחרים תאגיד בנקאיסה"כ אשראי מ
 

 בהתאמה. 3.25%-ו 2.51% ההינ 2102בדצמבר  30 -ו 2103 בדצמבר 30 לימיםהפריים ריבית עור יש
 בהתאמה. 1.48%-וכ 1.37%-כ ההינ 2102בדצמבר  30 -ו 2103בדצמבר  30 לימיםלייבור  הייןעור יש

 .1.4%-הינו כ 2102בדצמבר  30עור הדולר לייבור ליום יש           
 

 .ז'2ראה ביאור  –התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה   )*( 
 

 ונותני שירותים ספקים -  13באור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 זכאים ויתרות זכות - ,1באור 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

  2102בדצמבר  30; היתרה ליום ריבית והפרשי הצמדה, בהתאם לפקודת מס הכנסה נושאותיתרות בעלי מניות  )*( 
 אלפי ש"ח. 740 -יתרה לשלם בגין דיבידנד בסך של ככוללת                      

 

 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 אלפי ש"ח  

    
 4 1,  חובות פתוחים 

 065 77  רעוןיהמחאות לפ
    
 069 ,11  סה"כ  ספקים ונותני שירותים 

 בדצמבר 31ליום   

  1013 1011 

 אלפי ש"ח  

    
 0,691 -  )*( בעלי מניות

 468 ,11  הוצאות לשלם
 366 ,,1  ממשלתיים מוסדות

 865 769   צדדים קשורים
 07 ,1 )כולל הפרשה לחופשה והבראה( ומוסדות בגין שכרעובדים 

 - 3 הכנסות מראש
    

 3,416 19119  סה"כ זכאים ויתרות זכות



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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 התחייבויות בגין הטבות לעובדים - 12באור 

 
באשר להטבות לעובדים  הטבות לטווח קצר בגין חופשה והבראה.ו הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה

 .בפוליסות ביטוח מתאימותותוכניות הטבה בגינן היא מפקידה סכומים בקופות  לחברהלאחר סיום העסקה, 
חושבה בהתבסס על מכפלת שכרם האחרון  2102בדצמבר,  30ליום בשל חוסר מהותיות, ההתחייבות בגין הטבות לעובדים 

 הנחות אקטואריות. השפעות דים במספר שנות העסקתם בחברה, מבלי שנלקחו בחשבון של העוב
 

 .עניין ובעלי קשורים צדדים בדבר, 26להטבות לאנשי מפתח ניהוליים ראה ביאור  באשר
 
 מוגדרת הטבהתוכנית  -העסקה סיום לאחר הטבה תוכניות 4א

 
 הרכב (1)

 
   

 1011  בדצמבר 31ליום  1013  בדצמבר 31ליום   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 63 119  ערך נוכחי של מחויבויות 

 (23) (116)  שווי הוגן של נכסי התכניות 
    

    סך הכל התחייבויות בלתי שוטפות בגין
 10 1  הטבות לעובדים

    
 9 נטובהתחייבותהתנועה  (1) 

 
לשנה שהסתיימה    

 1013בדצמבר  31ביום 

 אלפי ש"ח   

 
 10  בינואר 0ליום נטו  ,תמחויבו

 (13)   הפרשות לתוכנית

 11  עלויות שרות שוטף 

 (6)  רווח 

   
  30בגין תכניות הטבה מוגדרות ליום  , נטומחויבות
 בדצמבר

 1 

 
 הוצאה שנזקפה לרווח והפסד (3)
 

   

לשנה שהסתיימה    

 1013 בדצמבר  31ביום 

 אלפי ש"ח   

 
 11   עלויות שרות שוטף

 -   עלויות ריבית
    

   11 

 הנחות אקטואריות (,) 
 

 ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח )לפי ממוצע משוקלל(:
 

 2403% )ריבית נומינלית( בדצמבר 30שיעור ההיוון ביום 
 1-742% שיעור עליות שכר עתידיות

 0-1% תחלופת עובדים עתידיתשיעור 
 14,7% שיעור אינפלציה חזוי

 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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 )המשך( התחייבויות בלתי שוטפות בגין הטבות לעובדים - 12באור 

 
 מוגדרת הפקדהתוכנית -העסקה סיום לאחר הטבה תוכניות 4ב 

 

לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל וכן בגין חלק  התוכנית הפקדה מוגדרת בגין התחייבות לחברה, 2103החל משנת  
 .0963 -"ג התשכיצויי פיטורין, חוק פ 04מעובדיה אשר חל לגביהם סעיף 

 
בגין תוכנית הפקדה מוגדרת הסתכם  2103בדצמבר,  30סך ההוצאה שנרשמה בספרי החברה לשנה שנסתיימה ביום 

 ש"ח.לפי א 6 -בכ
 
 

 הטבות עובדים לזמן קצר )נכללות בזכאים ויתרות זכות( כוללות: ג4 
 
 1011  בדצמבר 31ליום  1013  בדצמבר 31ליום   

 אלפי ש"ח לפי ש"חא  

 
 00 6   התחייבות בגין חופשה
 2 6   התחייבות בגין הבראה

    

  11 03 

    

 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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 פיננסיים ניהול סיכונים - 16באור 
 
 כללי  4א
 

 חשופה לסיכונים העיקריים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים: קבוצהה
 

 סיכון אשראי 

 סיכון נזילות 

 סיכון שוק 
 

  מנכ"ל החברה.ולפקח עליה מצויה  קבוצהפה לבסס את מסגרת ניהול הסיכונים של ההאחריות המקי
, לקבוע הגבלות קבוצההגובשה בכדי לזהות ולנתח את הסיכונים העומדים בפני  ,קבוצההמדיניות ניהול הסיכונים של 

ל הסיכונים נסקרות באופן הולמות לסיכונים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות. המדיניות והשיטות לניהו
, באמצעות הכשרה ונהלי הניהול, פועלת לפיתוח קבוצהה. קבוצההשוטף בכדי לשקף שינויים בתנאי השוק ובפעילות 

 סביבת בקרה יעילה בה כל העובדים מבינים את תפקידם ומחויבותם.
 

 סיכון אשראי 4ב
 

 יגרום פיננסי למכשיר אחד שצד הסיכון הוא יאשרא סיכון .קבוצהה של ביותר המהותי הסיכון הינו האשראי סיכון

 שבאי מהסיכוןבעיקר  נובע קבוצהשל ה האשראי סיכון .במחויבות עמידה ידי אי על האחר הצד אצל פיננסי להפסד
 הטוב באופן המייצג יכובדו. הסכום לא לקוחות ידי על שניתנו קיםשו במידה בהתחייבויותיהם כלפיה, לקוחותיה עמידת
 בספרים הערך הינה ,המוחזקת כלשהי בבטוחה להתחשב מבלי ,קבוצהה של אשראי המרבית לסיכון שיפההח את ביותר

 .הפיננסיים הנכסים של
 

 סיכון נזילות ג4
 

תתקשה לעמוד במחויבויות הקשורות בהתחייבויותיה הפיננסיות המסולקות על ידי  קבוצהסיכון הנזילות הוא הסיכון שה
היא להבטיח, ככל שניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה  קבוצהאחר. גישת המסירת מזומן או נכס פיננסי 

 קבוצהלבהתחייבויותיה במועדן, בתאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במוניטין. 
קושי רות אשראי וכל , ביטול מסגעל ידי הבנקיםתלות רבה בהעמדת אשראי על ידי הבנקים. הקטנת מסגרות אשראי 

 .ובהיקפי פעילותה קבוצהההעסקית של  הבהתפתחות עלולים לפגוע באופן ניכרבהשגת מקורות מימון  קבוצההשל אחר 
 את להגדיל, במשק הריבית בשעורי יםאו בשל שינוי כלכליים מקרו אילוצים עקב ,קבוצהה נדרשתבמצבים מסוימים 

 על מנת לקבל אשראי הנדרש לה לפעילותה השוטפת. שראילנותני הא משלמת היא אותה הריבית שיעור
 

 
 סיכוני שוק 4ד
 

, ושעורי הריבית סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן
הינה לנהל ולפקח על או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק  קבוצההישפיעו על הכנסות 

 החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים.
 ובהונה קבוצהה ברווחי לפגיעה הסיכון הוא הריבית סיכוןהינו סיכון הריבית.  קבוצהסיכון השוק העיקרי אליו חשופה ה

בגין הריבית,  יבשיעור לשינויים קבוצהחשיפת המ נובע הסיכון הריבית בשווקים. שיעוריים במשינוי כתוצאה העצמי
אשר מצב ללקוחותיה,  קבוצהידי ההניתן על  שנטלה מבנקים, ללא שינוי דומה בריבית על אשראיאשראי בריבית משתנה 

בהם חלה עליה בשיעור במצבים  להשלמת התמונה, יצוין כי. קבוצהעלול להביא לשחיקת המרווחים התפעוליים של ה
הסתיימו, מבלי לקבל הריבית בעסקאות של ממסרים דחויים שטרם  לספוג את עליית קבוצהנאלצת ה הריבית במשק

שומרת על טווחי ריבית המאפשרים  קבוצהמאחר וה , קבוצה. להערכת הפיצוי מנגד בגין הריבית שמקבלת מלקוחותיה
 , חשיפתה למצבים כאלה אינה מהותית.לה לשמור על שיעורי רווחיות גם במידה וחלה עליה בשיעור הריבית במשק
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  פיננסיים מכשירים -17באור 
 
 

 סיכון אשראי 4א
 
 

 . של בטוחותמערכן הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית, בהתעלם  (0)
 רבית לסיכון אשראי בגין נכסים פיננסיים למועדי הדיווח, הינה כדלקמן:החשיפה המ

 
 בדצמבר 31ליום    

   1013 1011 

 פי ש"חאל אלפי ש"ח   

     
 486 191,1   מזומנים ושווי מזומנים

 29 -   ניירות ערך סחירים
 )*( 31,575 3,9,91   והמחאות לגבייה וחותקל

 429 ,39    חייבים ויתרות חובה 
     

 30,509 19161,   בדצמבר 30יתרה ליום 

 
 .ז'2ראה ביאור  –)*(  התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה 

 

 כדלקמן:הינה , והמחאות לגבייה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות התנועה (2)

 בדצמבר 31ליום    

   1013 1011 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

     
 2,780 391,9   בינואר 0יתרה ליום 

 507 021    הפסד שהוכר כתוצאה מירידת ערך
     

 3,298 39919   בדצמבר 30יתרה ליום 

 
 

 ומטבע חוץ סיכוני מדד  4ב
 
 
 הינה כדלקמן:לסיכוני מדד ומטבע חוץ  קבוצהחשיפת ה(       0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1013בדצמבר  31ליום  

 
 מטבע חוץ או צמוד לו

 ללאבשקל  
 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

 0,290 968 323 מזומנים ושווי מזומנים
 39,480 39,473 8 והמחאות לגבייה לקוחות

 389 042 247  חייבים ויתרות חובה 

    
 578 41,583 40,060 

    התחייבויות
    

 31,008 29,094 924 ואחרים  תאגיד בנקאיאשראי מ
 009 009 - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 

 919 919 -   זכאים ויתרות זכות

    
 924 31,222 30,046 

    
 01,105 01,360 (346) נכסים על התחייבויות)גרעון( עודף 
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים -17באור 
 

 )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ  4ב
 

 המשך(       0)
 

 

 
 .ז'2ראה ביאור  –)*(  התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה 

 
  :ביחס לשקל הדולרשל  המחירים לצרכן ושער החליפין נתונים בדבר מדדלהלן  (2)

 

 
  

 שער החליפין של הדולר                                                                                                                                       

 
מדד המחירים לצרכן 

 בגין
 בנקודות  דולר( 1 -)ש"ח ל   

     תאריך הדוחות הכספיים:
      

7143,   2103בדצמבר  30   274,11  

 022.35  3.733   2102בדצמבר  30

 021.38  3.820   2100בדצמבר  30

     
     שיעור השינוי לשנה שהסתיימה ביום:

   %  % 
      

(0147)   2103בדצמבר  30   9141  

(2.31)   2102בדצמבר  30   0.64 

 2.07  7.66   2100בדצמבר  30
 

 ניתוח רגישות (3) 
 

 :על ההון ועל הרווח והפסד בסכומים המוצגים להלןמשפיע היה  בעות חוץמטן של בשער החליפי שינוי
ומבוסס על שינויים בשערי  קבועים וניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי הריבית, נשאר

 החליפין אשר לדעת החברה הינם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח.
 

 1013ר בדצמב 31ליום    

 אלפי ש"ח   

 רווח לפני מס הון   

     
 16 11   5% -ב הדולרעליה בשער 

 (6,) (,3)   5%-ב הייןבשער  עלייה
 13 10   5%-ב )בעיקר אירו( בשער מט"ח אחר עלייה

 
לירידה בשערי החליפין תהיה השפעה זהה, אם כי בכיוונים הפוכים, על ההון והרווח לפני מס.

 1011בדצמבר  31ליום  

 
 מטבע חוץ או צמוד לו

 ללאבשקל  
 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

 486 044 342 מזומנים ושווי מזומנים
 29 - 29 ניירות ערך סחירים

 )*( 31,575 31,575 - והמחאות לגבייה לקוחות

 429 429 -  חייבים ויתרות חובה 

    
 370 30,048 30,509 

    שוטפות התחייבויות
    

 26,819 24,299 2,501 ואחרים תאגיד בנקאיאשראי מ
 069 069 - רותיםיהתחייבויות לספקים ולנותני ש 

 3,127 3,127 -   זכאים ויתרות זכות

    
 2,501 27,495 31,115 

    
 )*( 0,504 3,653 (2,039) עודף )גרעון( בנכסים על התחייבויות



 אופל בלאנס השקעות בע"מ
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 )המשך(  פיננסיים כשיריםמ -17באור 

 
 

 )המשך( סיכוני מדד ומטבע חוץ  ב4
 

 1011בדצמבר  31ליום    

 אלפי ש"ח   

 רווח לפני מס הון   

     
 (001) (83)   5% -ב הדולרעליה בשער 

 3 2   5%-באחר  מט"חבשער  עליה
 

 
 סיכון נזילות 4ג

 
כולל אומדן , בסכומים בלתי מהוונים קבוצהשל ה תפיננסיוה תחייבויותההשל  להלן מועדי הפירעון החזויים

 .גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז. תשלומי ריבית
 

הערך  
 בספרים

 
 שנים  1עד 

 
 שנים 1-1

 
 שנים 3-2

 
 מעל חמש שנים

סה"כ תזרים 
 מזומנים חזוי

 אלפי ש"ח 

      1013בדצמבר  31ליום 
תאגיד אשראי מ

 ,319,1 - - - ,319,1 309119 ואחרים בנקאי
ספקים ונותני 

  םשירותי
11, 11, 

- - - 
11, 

זכאים ויתרות 
 זכות

 
,0, 

 
,0, - - - 

 
,0, 

       
 3191,6 319,21 - - - 319,21 
       

      1011בדצמבר  31ליום 
אשראי מתאגיד 

 28,467 - - - 28,467 26,819 בנקאי ואחרים
ספקים ונותני 

  םירותיש
 
069 

 
069 - - - 

 
069 

זכאים ויתרות 
 זכות

 
3,127 

 
3,127 - - - 

 
3,127 

       
 31,115 30,663 - - - 30,663 

 
 

 סיכון ריבית 4ד

 

 :קבוצהלהלן פירוט בדבר סוגי הריבית של המכשירים הפיננסיים נושאי הריבית של ה    (0)
 

 בדצמבר 31ליום    

   1013 1011 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח   

 
     מכשירים בריבית קבועה

     
 31,575 3,9,91   נכסים פיננסיים

 (00,397) (1,91,2)   התחייבויות פיננסיות
     
   129136 09,078 

     מכשירים בריבית משתנה
     

 (05,402) (129973)   התחייבויות פיננסיות
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 )המשך(  פיננסיים מכשירים -17באור 

 
 

 )המשך( ריבית סיכון ד4
 
 
 ניתוח רגישות (2)

 
בשווי הוגן דרך רווח והפסד, ולכן לשינוי בשעורי  אינם נמדדיםבריבית קבועה  קבוצהמכשירים הפיננסיים של הה

 הריבית לתקופת הדיווח לא צפויה להיות כל השפעה על הרווח והפסד של החברה.
 

  :בסכומים המוצגים להלןלפני מס רווח על ההון ועל ה המשתנה היה משפיע בשיעורי הריבית שינוי
ומבוסס על שינויים בשערי החליפין, אשר לדעת  קבועים וניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, נשאר

 החברה, הינם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדיווח.
. 

 
 1013בדצמבר  31ליום    

 אלפי ש"ח   

   
 שינוי בהון

שינוי ברווח  לפני 
 סמ

     
 (317) (139)   2% -עליה בשיעור הריבית ב

 317 139   2%-ירידה בשיעור הריבית ב
 
 

 1011בדצמבר  31ליום    

 אלפי ש"ח   

   
 שינוי בהון

שינוי ברווח  לפני 
 מס

     
 (041) (086)   2% -עליה בשיעור הריבית ב

 041 086   2%-ירידה בשיעור הריבית ב
 
 

 שווי הוגן 4ה
 

מזומנים,  יפיננסיים מסוימים לרבות, מזומנים ושוו תהערך בספרים של נכסים וההתחייבויו, קבוצההערכת הל
ויתרות זכות  תואם או קרוב לשווי שונים  , ספקים, זכאים תאגיד בנקאילקוחות, חייבים ויתרת חובה, אשראי מ

 ההוגן שלהם.
 

 
 תוך שימוש בשיטות הערכה ברמות שונות כדלקמן:ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, נעשה 

 
 : שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. 0רמה 
 לעיל. 0: שווי הון הנמדד על ידי שימוש בנתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה  2רמה 
 על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.: שווי הוגן הנמדד  3רמה 

 
הינם נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  2102בדצמבר,  30ליום  קבוצהניירות ערך סחירים המוחזקים על ידי ה

 .0ומשתייכים לרמה 
 



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל
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  מסים על ההכנסה -19באור 

 
 
 הקבוצהפרטים בדבר סביבת המס בה פועלת  א4
 

 ס חברותשיעור מ 
 
 
 
 
 
 

 
  

 :2100-2103בשנים לקבוצה להלן שיעורי המס הרלוונטיים  )א(
2100 – 24% 
2102 – 25% 
2103 – 25% 

 
עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב  2103באוגוסט  5ביום 

ואילך  2104העלאת שיעור מס החברות, החל משנת  , אשר קבע, בין היתר,2103-(, התשע"ג2104 -ו 2103לשנים 
 .26.5%כך שיעמוד על  0.5%בשיעור של 

 
חושבו בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבע בחוק לשינוי  2103בדצמבר  30יתרות המסים הנדחים ליום 

הכספיים ליום  סדרי עדיפויות לאומיים, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. השפעת השינוי על הדוחות
 הייתה מהותית.לא  2103בדצמבר  30

 
 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל.

 
 

)להלן:  0960 -"א התשכלפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(  074פורסם ברשומות תיקון  2101בפברואר  4 ביום (ב)
"אימוץ  - 29קודה הקובע הוראת שעה שלפיה, תקן חשבונאות מס' א לפ87"הפקודה"( במסגרתו הוסף סעיף 
 בקביעת יחול לא בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד שפרסם(" IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )

)להלן: "הוראת  הכספיים בדוחות הוחל זה תקן אם אף, 2119 -ו 2118, 2117 המס שנות לגבי החייבת ההכנסה
 29 שתקן כך, השעה הוראת תוקנה במסגרתו אשר, לפקודה 088 תיקון פורסם 2103 ינוארב 02 ביום"(. השעה

 .2100 -ו 2101 המס בשנות החייבת ההכנסה בקביעת גם יחול לא
 
 סופיותמס שומות  4ב

 
)לרבות שומות עצמיות הנחשבות כסופיות( עד וכולל שנת המס  ( בע"מ2116אופל באלנס )שומות מס סופיות נתקבלו ע"י 

2119. 
 351הסדר הנושים לפי סעיף  השלמתלאור  ,לעמדת החברה, אם כי 2118שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  לחברה

יסולקו ורשויות המס לא  הסדר הנושיםכל השלכות המיסוי הנובעות מביצוע כי  ,בין היתר ,בו נקבע 2103ביוני,  06ביום 
, שומות המס של החברה נחשבות הסדר וביצועוהכלשהי בקשר עם הליך יוכלו לבוא לחברה ו/או לבעלי מניותיה בדרישה 

 .2102כסופיות עד וכולל שנת המס 
למס  עורכת את דוחותיההחברה אך  ,משקפים את חישוב המס על בסיס מצטברשל החברה המאוחדת וחות הכספיים דה

 הכנסה על בסיס מזומן.
 

שה לרשות המסים בה פורטו השינויים המבניים המתוארים בק( בע"מ 2116)בלאנס הגישה אופל  2103בחודש מאי  4ג
כ' לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, בה נתבקש מס הכנסה לאשר, 013)ג( לעיל. הבקשה נסמכה על הוראות סעיף  0בביאור 

זאת בין היתר, פטור מתשלום מס הכנסה ו/או רווח הון אשר היו אמורים לחול בגין החלפת מניות אופל במניות החברה, ו
בכפוף לעמידה בתנאים והמגבלות הקבועים במסגרת הוראות הסעיפים הרלוונטיים בפקודה. למועד אישור דוחות 

 , טרם נתקבל אישור מס הכנסה לבקשה.אלהכספיים 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 19באור 
 

 מסים נדחים: 4ד

 
 , הינם כדלקמן:בדוחות הכספיים הרכב ותנועת המסים הנדחים   

 
 

פרשה לחובות בגין ה
 מסופקים

 
התאמות בגין 

  לבסיס מזומן

 
 תבגין התחייבויו

 סה"כ לעובדים

   ליום ת נכס )התחייבות( מס נדחהיתר
 082 4 (244) 422 2102בינואר   0

     
 (81) (0) (019) 31 אשר נזקפו לרווח והפסדשינויים 

     
ליום  ת נכס )התחייבות( מס נדחהיתר

 012 3 (353) 452 2102 בדצמבר 30

     
 ,1 3 (63) ,9 אשר נזקפו לרווח והפסדשינויים 

 (1) (1) - - שינויים אשר נזקפו לרווח כולל  אחר
     

ליום  ת נכס )התחייבות( מס נדחהיתר
 ,11 , (16,) 236 2103 בדצמבר 30

 
 
 מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה 4ה

 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
 050 0,440 19013 הוצאות מסים שוטפים

 28 81 (,1) מסים נדחים

 - (5) 62 מסים משנים קודמות (הכנסותהוצאות )

    
 079 0,506 ,1906 סך הוצאות מסים על הכנסה
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 19באור 
 
 מס תיאורטי 4ו
 

 :י על הרווח לפני מסים לבין הוצאות המסים בדוח רווח והפסדלהלן מובאת התאמה בין המס התיאורט
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
 (298) 5,306 (3,) רווח  )הפסד( לפני מסים על הכנסה

    
 24% 25% 12% שיעור המס העיקרי של החברה

    

 :רההעיקרי של החבמחושב לפי שיעור המס  מס
 
(13) 

 
0,329 (72) 

    
    :תוספת )חסכון( בחבות המס בגין

    
 31 - - הפרשה לירידת ערך חברה כלולה שלא נוצר בגינה מס נדחה

 037 049 19106 הוצאות לא מוכרות 
    והטבות לצורכי מס מהשנה בגינם לא נרשמו  הפסדים

 - - ,1 מסים נדחים
    משנים הפסדים בגין נדחים מסים יצירת

 - - (100) קודמות שבגינם לא נרשמו מסים נדחים בעבר
 - (5) 62 קודמות שנים בגין מסים

   (6) המס בשיעור השינוי השפעת
 84 43 9 אחרות

    
 19097 087 250 
    

 079 0,506 ,1906 מסים על ההכנסה הוצאות 

 
 

 ושעבודים התקשרויות 9התחייבויות תלויות -,1באור 
 

 
 תלויותת יוהתחייבו  4א

 
 מתנהלים הליכים משפטיים כנגד חברות הקבוצה., לא אישור הדוחות הכספייםלמועד   
 

 התקשרויות   4ב

 

על עדכון להסכם שכירות משרדיה. בהתאם לעדכון, החל מחודש  החברה המאוחדתחתמה  2103במאי  03ביום   .0
. תקופת ההסכם הינה אלפי ש"ח( 9.4-לאותו מועד ש"ח )עד אלפי  09.8 הועמד סכום שכ"ד החודשי על 2103מיוני 

 .2105במאי  30שנתיים, והוא יבוא על סיומו ביום כ

 

( בע"מ )להלן: "עסקת 2116חברת אופל באלנס ) בין החברה לביןפרטית של מניות  הבדבר השלמת עסקה להקצא  .2
 לעיל.)ג( 0ראה ביאור  -( "אופל

 
 )ב( לעיל. 0ראה ביאור  –ק החברות בין החברה ובין נושיה לחו 351בדבר אישור הסדר נושים לפי סעיף  .3

 
 .)ג( -)ב( ו 26 יםביאורראה  – בעלי ומניות וצדדים קשוריםלבין הקבוצה ין הסכמים בת ביולפרטים בדבר התקשרו .4

 
מעמידים  םקשורה בהסכמים עם צדדים שלישיים, ובכללם בעלי מניות וקרוביהם, במסגרתהמאוחדת החברה  .5

 ה מעת לעת, אשראים שוטפים לשם מימון הפעילות השוטפת, בתמורה לריבית שנתית בשעורים שלהנ"ל לחבר
 91 בת , על פי רוב,אחד מן הצדדים עומדת הזכות לדרוש את פירעון האשראי בהתראה מוקדמת.  לכל 01%-6%

 ימים.
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 )המשך( ושעבודים התקשרויות 9התחייבויות תלויות -,1באור 
 

 )המשך( ויותהתקשרב4         

 

שנים, במסגרתו קיבלה החברה זיכיון  3בהסכם לתקופה של המאוחדת התקשרה החברה  2102באוקטובר  05ביום  .6
נקודת מכירה  ותהווה אשראי,כרטיסי ה אתהחברה  בהתאם להסכם, תשווק .י אשראי נטעניםכרטיס להפצת

טיס שיימכר התחייבה החברה לשלם ם אלה, בכפוף לתנאים המוגדרים בהסכם. בגין כל כרוטעינה לכרטיסי
 2103השנים במהלך כרטיסים  0,211-ו 0,211, 0,011 כאשר החברה התחייבה למכורלנותנת הזיכיון סכום קבוע, 

וכן עודכנו  2106בדצמבר,  30הוארכה תקופת ההתקשרות עד ליום  2103 בדצמבר 31בהתאמה. ביום , 2105עד 
 דת למכור עד לתום תקופת החוזה.סכומי הכרטיסים שהתחייבה החברה המאוח

 
המאוחדת לבין תאגיד בנקאי ממנו נוטלת החברה אשראי, נדרשת החברה המאוחדת על פי הסכם בין החברה  .7

 מערכם. 71%בהעמדת ממסרים דחויים המשמשים כבטוחה לטובת התאגיד הבנקאי, בגובה של 
 

הסכם להתקנת מערכת ממוכנת להעברת עם חברה ישראלית בהמאוחדת התקשרה החברה  2102ביוני  21ביום  .8
עסקאות המרת מט"ח באמצעות כרטיסי אשראי, אשר באמצעותה נותנת החברה שרותי מכירת והמרת מט"ח 

ההסכם הינו לשלוש שנים, ויתחדש אוטומטית לשנה נוספת בכל שנה, אלא בתשלומים, באמצעות כרטיסי חיוב. 
תשלם החברה אותן . במסגרת ההסכם נקבע גובה העמלות אם אחד הצדדים יודיע אחרת, בכפוף לתנאי ההסכם

 את העמלות על הלקוחות.המאוחדת החברה על פי רוב משיטה  בגין עסקאות באמצעות המערכת.
 

לבין תאגיד בנקאי בקשר עם העמדת אשראי, נקבע כי בקרות אירועים מסוימים הקבוצה במסגרת התקשרות בין  .9
רועים אלה כוללים, בין ימיידי. א רעוןיליוני ש"ח, לפימ 9-בכ 2103דצמבר ב 30ליום ת והמסתכמהלוואות יועמדו 

היתר, שינוי מצב משפטי, פירוק, אי עמידה בתשלומים, הפרת התחייבות כלפי התאגיד הבנקאי, כינוס נכסים 
 , לא חל אירוע מהאירועים הנ"ל.אישור הדוחות הכספייםלמועד  ועיקולים.

 
 

 :שעבודים  ג4
 

 05.9-של כ המסתכם למועד הדוחות הכספיים בסך, מתאגיד בנקאיהמאוחדת  שקיבלה החברהאשראי כנגד 
שטרות וניירות  מסמכים וכן המחאת זכויות בגיןעל שעבוד קבוע ראשון המאוחדת  , יצרה החברהמיליוני ש"ח

ם, שטרות , וכן שעבוד צף על מסמכילמטרה אחרתרת או ולגוביינא, למשמזה  בתאגיד בנקאיערך, המופקדים 
ו/או שיופקדו בבנק/ים אחר/ים מעת הפקדתם  המופקדים, למעט שטרות בתאגיד הבנקאיוניירות ערך שיופקדו 

. השעבוד אינו מוגבל בסכום ותנאיו אוסרים והתאגיד הבנקאיהמאוחדת החברה בלבד, כמפורט בהסכם בין 
 . בנקאי זהתאגיד העברה ו/או משכון ו/או שעבוד של הרכוש המשועבד, ללא הסכמת 
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  הון  - 10באור 
 

 : מניותהון  4א
 
 1011בדצמבר  31 1013בדצמבר  31 

 מונפק ונפרע רשום מונפק ונפרע רשום 

 מספר המניות מספר המניות 

   

     

 09,412,111 011,111,111 1291639179 10900090009000 (0מניות רגילות ללא ע.נ  )
 

ברה הזכות לקבלת דיבידנדים כפי שיוכרז מפעם לפעם וזכות הצבעה באסיפה למחזיקים במניות הרגילות של הח (0)
 ריתי של החברה.בעלי המניות מעמד שווה בערך השא להכללית של החברה לפי כל אחד למניה. לכ

 
 7.65( בע"מ ובין מר אורן בין יאיר, לפיו יוקצו למר בן יאיר 2116נחתם הסכם בין אופל בלאנס ) 2103באפריל  24ביום  (2)

מליון ש"ח. במועד  2-( בע"מ, כנגד העברת סך של כ2116מההון המונפק והנפרע של אופל בלאנס ) 6%מניות המהוות 
למר בן יאיר מניות בחברת וקצו הבכפוף להשלמת עסקת אופל ובמקביל לה, ה תעשנשהתשלום והקצאת המניות הנ"ל, 

 בהתאם לתנאי העסקה הנ"ל.  ,( בע"מ2116אופל בלאנס השקעות כנגד החזקותיו במניות אופל בלאנס )

 

 0:011ביחס של  האיחוד להון המניות המונפק והנפרע שלביצעה החברה  2103ביוני,  09כחלק מתנאי עסקת אופל, ביום  (3)
למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב. כמו כן, בוצע איחוד  אוחדומניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה  באופן שכל מאה

כתבי אופציה אוחדו לכתב אופציה אחד רגיל של  באופן שכל מאה 0:011תבי האופציה בחברה ביחס של הון לכוהמרה ל
הנתונים הכלולים בדוחות הכספיים המתייחסים להון המניות וכתבי אופציה, לרבות נתוני רווח )הפסד(  החברה. 

 .של רכישה במהופךואת הטיפול החשבונאי  למניה, הותאמו כדי לשקף למפרע את איחוד ההון האמור

 
 ג'.0ראה גם באור 

 
לחברה בעבר אשר הועמדו  לחוק החברות, בוצעה בחברה המרה להון  של הלוואות 351כחלק מהסדר הנושים לפי סעיף  (4)

מיליוני ש"ח, באופן שלבעלי העניין  0.8-ואשר נכון לאותו מועד הסתכמו בסך כולל של כ על ידי בעלי עניין לשעבר,
מניות לאחר איחוד ההון( כנגד יתרת ההלוואות והריבית  011מניות רגילות של החברה ) 01,111האמורים הוקצו 

 שנצברה בגינן.
 

בדיקת כי על פי לניירות ערך בתל אביב )להלן "הבורסה"( מהבורסה  קיבלה החברה הודעה  2103 ,בינואר 20ביום  (5)
מליון ש"ח  2-בארבעת הרבעונים האחרונים נמוך משל החברה היה ההון העצמי , 2102בדצמבר  30ליום  נתונים שנערכה

 נדרשהלצורך חידוש המסחר ברשימה הראשית, . הון עצמי מזערי הבורסה לגבי ולפיכך, החברה אינה עומדת בדרישות
 ההון העצמי המזערי.בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, ובכלל זה גם בהסדרת  לפעול לעמידה בדרישות הבורסההחברה 

לחידוש המסחר במניות החברה במסגרת הרשימה  הלבורסה בבקשה לקבל את אישורהחברה פנתה  2103, ביוני 25ביום 
 ההקצאה הפרטית שתוארה בעסקת אופל.הראשית, לאחר השלמת 

לאחר השלמת העסקה האמורה, הוחזרו מניות החברה ברשימה הראשית, עם עמידת החברה בתנאים לחידוש מסחר 
 . 2103ביולי,  2 מיוםלהיסחר ברשימה הראשית החל 

 
 (.4)29 ראה גם באור

 
 :קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה 4ב

 
לטובת בטחונות   מסוימים בעלי שליטהלשם העמדת אשראי לפעילותה השוטפת של החברה על ידי תאגיד בנקאי, העמידו 

משולמת לא ש"ח ני ליוימ 5.3העמדת ביטחונות בגובה . בגין שניתן לחברה התאגיד הבנקאי להבטחת פירעון האשראי
שניתנת עם בעלי שליטה על מנת לשקף את ההטבה הכלכלית בגין עסקאות ריבית. החברה יצרה קרן הון השליטה  בעליל

  בגין העמדת בטחונות אלה.לחברה 
 
 דיבידנדים: 4ג
 

 על ידי החברה:ושולמו הדיבידנדים הבאים הוכרזו  
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
    
 
 (ש"ח 00,018: 2100, למניה רגילה ש"ח 34,751: 2102)

 
- 4,071 0,333 
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 ת מימוןהכנסו -11באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
 8,633 00,771 ,,1397 הכנסות מדמי ניכיון
 95 063 126 בע חוץהכנסות מהמרת מט

    
 8,728 00,933 139,02 סה"כ  

 
 

 9 נטומימון הוצאות -11באור 
 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
 775 879 ,91 ריבית ועמלות בגין אשראי בנקאי

 291 953 17, ריבית בגין הלוואות מאחרים
 611 (081) (,,1) הפרשי שער בגין הלוואות 

 587 535 9,, בעלי מניותליבית ר
 41 (31) ,, הוצאות )הכנסות( ריבית מס הכנסה

    

 2,292 2,057 ,19,1 סה"כ 

 
 

 אבודים מסופקים וחובות הוצאות  -13באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
 34 008 112 חובות מסופקים

 628 399 302 אבודיםחובות 

    

 662 507 210 סה"כ 

 
 

 הנהלה וכלליות 9הוצאות מכירה -,1באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
 3,841 2,141 220 דמי ניהול

 255 278 72, הוצאות שכר ונילוות
 295 332 3,3 ואחזקת משרדשכר דירה 

 971 409 79, ושיווק פרסום
 30 48 32 ותקשורת דואר

 312 513 723 רותים מקצועייםיש
 09 25 77 משרדיות

 52 54 90 מסים ואגרות
 - - 19 רכבאחזקת 

 016 003 ,9 כיבודים ותרומות ,מתנות
 85 91 101 והפחתות פחת

    

 5,955 3,912 ,,390 סה"כ 
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 הוצאות אחרות9 נטו -12באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    
    

 (025) - - השקעה בחברה כלולהירידת ערך מ הפסד
 8 (40) 1 ירות ערך סחיריםהון מני )הפסד( רווח

    

 (007) (40) 1 סה"כ 

 
 
 

 צדדים קשורים ובעלי עניין -16באור 
 
 

 לצדדים קשורים ובעלי עניין:הטבות  4א
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח 

    הוצאות מימון
בגין העמדת )כולל ריבית רעיונית(  ריבית לבעלי מניות

 ובטחונות אשראי
 

77, 
 

849 492 

    
    

    הוצאות הנהלה וכלליות
 3,841 2,141 220 (0-3דמי ניהול  )ראה סעיף ג' 

 - - ,13 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
 43 46 73 (4ים מקרוב של בעל עניין )ראה סעיף ג' שירות

 75 69 69 (5שכר לקרוב של בעל עניין )ראה סעיף ג' 

    

 930 2,055 3,958 

    
 7 7 10 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

 
 

 בדצמבר 31ליום  

 1011 1013 יתרות עם צדדים קשורים

 אלפי ש"ח 

   
 311 169  חייבים ויתרות חובה

   
 2,555 771 זכאים ויתרות זכות

   
 3,831 39720 אשראי מאחרים

   
 
 

 :צדדים קשורים ובעלי ענייןעסקאות עם     4ב
  
 )בדרך של יצירת בגין אשראי שהועמד לחברה על ידי תאגיד בנקאי, העמידו בעלי מניות מסוימים בטחונות .0

 לטובת התאגיד הבנקאי. מליון ש"ח  7.3 של כולל בסך שעבודים על פיקדונות, ניירות ערך ונכסי נדל"ן(
 אלפי ש"ח. 427-בגין העמדת הביטחונות כאמור הסתכמה בסך של כ 2103בשנת הוצאות המימון שרשמה החברה 
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 )המשך(  צדדים קשורים ובעלי עניין -16 באור 

 

 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(:עסקאות עם    ב4
 

לא רות הנמצאות בשליטתן ובבעלותם של בעלי השליטה )להלן : "החברות הקשורות"( חברות אחבין החברה לבין  .2
אמור האו חשבונות בנקים ו/או אשראי, למעט /קיים כל קשר מימוני, לרבות העמדת ערבויות ושעבודים צולבים ו

 להלן:
 

תון לא תעלה יתרת : בכל זמן נבכפוף לאמור להלןאלא  זו לזולא יעמידו הלוואות  הקשורותהחברה והחברות  (א)
ש"ח. בגין הלוואות אלה מחויבת החברה  מיליון 0הלוואה הניתנת מחברה אחת לחברה אחרת על סך של 

  + מע"מ. 0.5%מקבלת ההלוואה בריבית חודשית של 
 
 שער העסקה יעמוד על השערבכפוף לכך שביתרות מט"ח אלא זו עם זו לא יסחרו  הקשורותהחברה והחברות  (ב)

 .1.5%ביצוע העסקה בתוספת  במועד EasyForexבמערכת  הקבוע
 

 
 :צדדים קשורים ובעלי ענייןהסכמים עם  4ג

שעות  251לחברה בהיקף של שניתנו גין שירותי הניהול , ב2102ביוני  31, ועד ליום 2102-ו 2100מהלך השנים ב .0
בסך חודשיים ניהול  דמילמזרחי )במישרין או באמצעות חברה בבעלותו ושליטתו(  אלמר דניהיה זכאי חודשיות, 

 .אלפי ש"ח בתוספת מע"מ 81של 

 

שעות  251לחברה בהיקף של שניתנו גין שירותי הניהול , ב2102ביוני  31ועד ליום  2102-ו 2100מהלך השנים ב .2
)במישרין או באמצעות חברה בבעלותם  שחר מזרחיויכאל איתן , מיהושע מזרחי, עודד איתן על ידיחודשיות 

  בתוספת מע"מ.אלפי ש"ח  61בסך של חודשיים דמי ניהול י כל אחד להיה זכאושליטתם( 
 

לעיל, והחל ממועד זה בעלי המניות  2-ו 0באו על סיומם הסכמי הניהול האמורים בסעיפים  2102ביוני  31ביום  .3
 ,במשרה מלאה כמנכ"ל החברה ששימשמזרחי,  אלאינם זכאים לתשלום או גמול כשלהו מהחברה, למעט מר דני

בדצמבר  30ועד  2102ביולי  0בגין התקופה שמיום כדין  אלפי ש"ח בתוספת מע"מ 21ורה לסכום חודשי של בתמ
השלמת עסקת אופל, , עם 2103ביוני  07מיום . החל 2103בינואר  0אלפי ש"ח בגין התקופה שמיום  31-ו ,2102
הסתכמה עלות  2103בשנת מ. אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע" 60סך של לשכרו  החודשי של מר מזרחי  עודכן

 אלפי ש"ח. 551-העסקתו של מר מזרחי בסך כולל של כ

 
מר מזרחי, המכהן כמנכ"ל בהסכם ניהול עם החברה התקשרות אישרה האסיפה הכללית את  2104בינואר  02יום ב
בגין  "מבתוספת מעאלפי ש"ח לחודש  05לפיו יהיה זכאי לגמול בסך של  ,דירקטור בחברה וכמנכ"ל חברת הבתו

תפקידו כמנכ"ל החברה, אשר ישולם כנגד חשבונית לחברת ניהול בבעלותו ושליטתו המלאה, וזאת בנוסף לדמי 
אלפי  60בסך של  כאמור לעיל מסתכמיםבגין כהונתו כמנכ"ל בה, אשר  חברת הבתהניהול המשולמים לו על ידי 

  בתוספת מע"מ.ש"ח לחודש 

 

בתחום הנהלת חשבונות על ידי אשתו של מר שחר מזרחי, בעל מניות  בתקופות הדוח הוענקו לחברה שרותים .4
הסתכמה עלות העסקתה של  2103בשנת  .)להלן: "איריס"( בחברה ואחיו של מר דניאל מזרחי, מנכ"ל החברה

 אלפי ש"ח(. 43 – 2100אלפי ש"ח,  46 – 2102אלפי ש"ח ) 73-בסך של כבחברה איריס 
 

של מר דניאל מזרחי, כפקידת תפעול  במשרה חלקית, בתמורה לשכר אשתו רה במהלך תקופות הדוח הועסקה בחב .5
 68-הסתכמה עלות העסקתה של הנ"ל בסך של כ 2103בשנת  .הנגזר מהיקף העסקתה בחברה באותו חודשחודשי 

 אלפי ש"ח(. 75 - 2100אלפי ש"ח,  69 – 2102אלפי ש"ח )
 

בהסכם ניהול עם מר אורן בן יאיר, מבעלי  שרות החברהאישרה האסיפה הכללית את התק 2104בינואר  02ביום  .6
אלפי ש"ח לחודש )בתוספת  7השליטה בחברה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לפיו יהיה זכאי לגמול בסך של 

מע"מ כדין(, אשר ישולם כנגד חשבונית לחברת ניהול בבעלותו ושליטתו המלאה. יובהר כי מר אורן בן יאיר אינו 
 ול נוסף בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה.זכאי לכל גמ
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 החברה בסוגיית סיווג עסקאות,של  לתקנון החברה, דנה ועדת הביקורת 028ובהתאם לסעיף , 2103ביולי  20ביום  .7
דיון זה קבע  קאות זניחות. בעקבות( כעס"עסקאות" –ימות של החברה )להלן יחד התקשרויות ופעולות מסו

דוחות כספיים שנתיים(,  עריכת)לתקנות ניירות ערך  (0)(6)א()  40דירקטוריון החברה כי יראו, לעניין תקנה 
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  22תקנות דוחות כספיים(, לעניין תקנה  -, )להלן2101 -התש"ע
( לתקנות הדוחות וכן ביחס לכל הוראת דין נוספת 6א)  37ולעניין תקנה  ת הדוחות(תקנו -)להלן  0971 -התש"ל

בעקיפין(  זניחות שבהן לבעלי שליטה בחברה ו/או לנושאי משרה בחברה עניין אישי )במישרין או הנוגעת לעסקאות
כמשמעותן  זניחות כי יראו בעסקאות המפורטות להלן ו/או שעונות לקריטריונים המפורטים להלן עסקאות

, וכי אישורן יהיה על ידי מנכ"ל החברה בלבד, לאור בתקנות האמורות לעיל ו/או בהוראות הדין האמורות לעיל
 עסקאות אלו:  לסוגועדת הביקורת הניתן  מראש ואישור 

 
עסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטתה לבין בעל השליטה בה ו/או קרוביו, במישרין ו/או בעקיפין,  .א

ו בין החברה לבין נושא משרה בחברה ו/או בין החברה לבין בעל מניות בחברה ו/או בתאגיד בשליטתה ו/א
להלן ביחד ולחוד: ))בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו, נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי המניות בחברה, 

אישי בהן, הנוגעות למתן  "( ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי עניין"בעלי העניין האישי
ין האישי, יהלוואות לחברה על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם לעיל, או על ידי אחרים שבהן לבעלי הענ

"( ובשליטתם של בעלי העניין האישי )להלן: "ההלוואותין אישי בהן, לרבות באמצעות חברה בבעלותם יענ
 ובלבד שיתקיימו כל אלו:

 
  במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק ואין בהן כדי  ניתנון עסקאות לטובת החברה, ההלוואות הינ .0      

 להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.           
מליון ש"ח, ובלבד שהיקפן הכספי של סך כל ההלוואות, לא  0.5סכום כל אחת מההלוואות אינו עולה על  . 2

 בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.  מתוך כלל ההלוואות 5%שיעור של יעלה על 
הריבית בגין ההלוואה אינה עולה על שיעור הריבית הממוצע אותו משלמת החברה לצדדים שלישיים . 3

)שאינם תאגידים בנקאיים( בהלוואות אותן נוטלת החברה במהלך העסקים הרגיל, ובלבד שבמועד נטילת 
הלוואות מצדדים שלישיים )צד שלישי משמעו צד אשר אינו נמנה על בעלי  5ההלוואה קיימות לפחות 

 , לפי הנמוך.8%ריבית אפקטיבית של ין האישי עניין אישי בו( או על יין האישי או צד אחר שלבעלי העניהענ
 בל בהלוואות דומות שנוטלת החברה.יתר תנאי ההלוואות הינם כמקו .4

 ו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך בחינת זניחותן. עסקאות שונות המצטברות, הכרוכות ז .ב
העסקה בפני חברי ועדת הביקורת ואלו   במידה ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף, האמורים לעיל, תובא .ג

ובהתאם יבחן אופן האישור  0999-יבחנו האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט
 דין. הנדרש להתקשרות על פי 

 .2103ביולי  20נוהל זה יחול רק על הלוואות שיועמדו לחברה לאחר אישורו ביום  .ד
 

 .ב'(5)29ראה גם באור 

 
 למניה )הפסד(רווח  - 17באור 

 
 

 למניה בסיסי)הפסד(  רווח
 

למניה חישוב הרווח )הפסד( הבסיסי למניה התבסס על הרווח )הפסד( המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה, 
 חולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור.מ

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 

 3 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 (477) 3,811 (19127) ששימש לצורך חישוב רווח למניה (הפסדרווח )

    
 09,412 09,412 129079   רווח למניה ממוצע משוקלל של מספר המניות ששימש לצורך חישוב
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 )המשך( למניהרווח )הפסד(  - 17באור 
 

 מדולל למניה)הפסד( רווח 
 

מחולק בממוצע המשוקלל  של החברהס לבעלי המניות הרגילות יוחהמ המדולל למניה התבסס על הרווח)הפסד( חישוב הרווח 
 באופן הבא:מה בגין כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות של מספר המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התא

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  1013 1011 1011 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
רווח וששימש לצורך חישוב רווח בסיסי למניה )הפסד( רווח 

 המיוחס לבעלי המניות הרגילות )מדולל(
 
(19127) 

 
3,811 

 
(477) 

 
 

 
 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות )מדולל(:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  1013 1011 1011 

 אלפים אלפים אלפים  

 

    מספר המניות המשוקלל ששימש לצרכי חשוב הרווח 
 09,412 09,412 129079 הבסיסי)ההפסד(  
 -  -  - כתבי התחייבות להנפקת מניות )*(השפעת  

    
    מוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו מ
 09,412  09,412  129079 המדולל למניה )הפסד( לצורך חישוב הרווח 

 
 

מניות שעשויות לנבוע ממימושן של כתבי התחייבות להנפקת מניות לא נלקחו בחשבון מכיוון שהשפעתם הינה  )*(
 אנטי מדללת.

 
 חברה בת - 19באור 

 
 -)להלן ( בע"מ 2116אופל באלנס )הון המניות של חברה מאוחדת, מ 011%-כמחזיקה החברה ב 2103 בדצמבר 30ליום 
עוסקת במתן שירותים פיננסיים, בעיקר ניכיון ו 2116במאי  06התאגדה ביום  שהינה חברה פרטית אשר( 2116אופל 

והעברות כספים לחו"ל( והפצה וטעינה  ממסרים דחויים לעסקים ושכירים, אך גם במתן שירותי מטבע חוץ )קנייה, מכירה
של כרטיסי אשראי נטענים, בין היתר, ללקוחות שאינם בעלי חשבון בנק או מוגבלים בחשבונם. במסגרת ניכיון הממסרים 

לאחר שהוציא חשבונית מס כחוק  לטובתהממסרים דחויים, שנרשמו לטובת מוטב, המסב אותם אופל הדחויים,  מנכה 
עמלה המוסכמת  לאופלת המוצר או השרות בגינו שולם השיק.  המוטב, המנכה את השיק, משלם לבעל השיק וסיפק א

 מראש בין הצדדים, כנגד חשבונית מס כחוק.
הדוחות של  כהמשך חשבונאית הם מטופלים החברה של כדוחותיה מוצגים שהדוחות הכספיים על אף, 0כאמור בבאור 

  .אופל
 
 
 

 1011בדצמבר  31 1013בדצמבר  31   

 אלפי ש"ח   

 

 - (57)    השקעה בחברה מאוחדת           
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 הדוח על המצב הכספירועים לאחר תאריך יא  -  ,1 באור

 
 

חתמו בעלי המניות: דניאל מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן  2104בינואר  02ביום   (0)
מהזכויות בהון ובהצבעה(, על הסכם  76.8%-דוחות הכספיים בכואורן בן יאיר )המחזיקים יחד נכון לתאריך ה

הצבעה לפיו יצביעו יחד בכל הנושאים אשר יעלו על סדר יומה של האסיפה הכללית, וכן הסכימו על מנגנונים של 
במועד בו החזקת הצדדים יחד במניות החברה תפחת ע קיפזכות סירוב ראשון, זכות הצטרפות וכיו"ב. ההסכם 

 5%-מהון המניות של החברה או מ 2%-וכן יבוטל ביחס לאחד הצדדים, במועד בו יפחתו החזקותיו מ 44.99%-מ
 ות של החברה שיוחזק על ידי הצדדים להסכם יחד.ימהון המנ

 
התקשרו החברה וחברת הבת עם קבוצת צדדים שלישיים קשורים, שאינם קשורים לחברה,  2104בינואר  6ביום   (2)

מיליוני ש"ח, נושאות ריבית שנתית  2.9לצורך הפעילות השוטפת, בסכום כולל של  בהסכמים לקבלת הלוואות
חודשים  02-חודשים, עם זכות להארכה ב 02, אשר תשולם מידי חודש. ההלוואות הינן לתקופה של 7%בשיעור 

בעו ימים מראש. בהסכם ההלוואה נק 91נוספים, כאשר כל צד יכול להביא לסיום ההסכם במתן הודעה כתובה 
מקרים בהם תעמוד למלווים זכות לדרוש את פירעון ההלוואות באופן מיידי. כחלק מתנאי ההלוואות, העמידו 

 בעלי השליטה בחברה ערבות שאינה מוגבלת בסכום לטובת המלווים, ללא תמורה.

 

פיים ליום הגישה החברה לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף מדף על בסיס דוחותיה הכס 2104ביוני,  29ביום    (3)
 .2104 סבמר 30

אישר דירקטוריון החברה להגיש לרשות לניירות ערך את תשקיף המדף הסופי על בסיס  2104באוגוסט,  07ביום 
 .2104 סבמר 30דוחותיה הכספיים ליום 

 

 על פיההודעה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(,  קיבלה החברה מהבורסה 2104ביולי  07ביום    (4)
, עולה כי החברה אינה עומדת 2104מבדיקה שנערכה בבורסה סמוך לאחר סוף הרבעון שהסתיים בחודש יוני 

 לעניין שיעור אחזקות הציבור במניותיה. בכללי השימור
בכללי השימור שנקבעו. על פי  לעמידהלשם נקיטת צעדים  2104בדצמבר  30אורכה עד ליום  לחברה ניתנה

, לא 2104בדצמבר  30הנתונים שתיערך סמוך לאחר תום הרבעון שיסתיים ביום  יקתהיה ובבדהודעת הבורסה, 
תעמוד החברה בדרישות לשווי מזערי של החזקות ציבור ולהון עצמי מזערי, ידון דירקטוריון הבורסה, בישיבתו 

 ., בהעברת ניירות הערך של החברה לרשימת השימור2105בחודש ינואר 
 

)להלן: "מועדי האישורים"( אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאמה את  2104ביולי  30-ו 29בימים  (5)
 ההתקשרויות הבאות: 

 
 :2105ביולי  20-ל 2104ביולי  22אישור פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים לתקופה שבין  .א

 
ריות דירקטורים אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אח 2104בינואר  02ביום 

מיליוני דולר למקרה ולתקופה  2ונושאי משרה בחברה. גבול האחריות של הפוליסה דאז היה בסך של 
אלפי דולר,  01אלפי דולר. ההשתתפות העצמית של החברה היתה בסך של  00.5-ובפרמיה שנתית בסך של כ

רות ערך בישראל. תקופת הפוליסה אלפי דולר לתביעות ניי 35-אלפי דולר לתביעה בארה"ב ו/או בקנדה ו 51
. כמו כן, באותו מועד אישרה האסיפה החלטה לפיה כל 2104ביולי  20ועד יום  2103ביולי  22היתה מיום 

עוד לא יחול שינוי מהותי בגבול האחריות של פוליסת הביטוח ו/או לא יחולו שינויים מהותיים אחרים 
, במהלך העסקים הרגיל, לתקופות כפי שתקבענה על ביתר תנאי פוליסת הביטוח, תוכל החברה להתקשר

ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ובכפוף להוראות הדין, בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים 
ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת )בה יכללו כל 

למועד דוח מיידי זה( ובלבד שהפרמיה השנתית לא  הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה נכון
 אלפי דולר לשנה.  21תעלה על סך של 

לפיכך, במועדי האישורים אושרה התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 
 ועד יום 2104ביולי  22בחברה שגבול האחריות שלה ויתר תנאיה דומים לאמור לעיל ותקופתה הינה מיום 

 . 2105ביולי  20



 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 ( מ")לשעבר: גלובליקום טרייד בע
 מאוחדיםהכספיים הדוחות באורים ל

 

 42 

 
 )המשך( הכספיאירועים לאחר תאריך הדוח על המצב   -  ,1 באור

 
 :עדכון נוהל עסקאות זניחות.         ב

 
, ולהוסיף לו העסקאות הזניחות נוהללעדכן את  עדי האישורים הוחלטבמו ,(7)ג'26בהמשך לאמור בבאור 

סוגי התקשרויות, כך ש עסקאות בין החברה, לרבות תאגידים בשליטתה לבין בעל השליטה בה ו/או 
נושא משרה בחברה ו/או בין החברה לבין בעל מניות  קרוביו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בין החברה לבין

בחברה ו/או בתאגיד בשליטתה )בעל השליטה בחברה ו/או קרוביו, נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי המניות 
בחברה )להלן ביחד ולחוד: "בעלי העניין האישי"( ו/או בין החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי 

ת לביצוע עסקאות המרת מט"ח, העברת כספים בארץ ובחו"ל, פדיון צ'קים עצמיים עניין אישי בהן, הנוגעו
על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם לעיל, או על ידי אחרים שבהן לבעלי העניין האישי, עניין אישי בהן, 
לרבות באמצעות חברה בבעלותם ובשליטתם של בעלי העניין האישי )להלן: "העסקאות"( יאושרו בהתאם 

 לנוהל זה ובלבד שיתקיימו כל אלו:
באשר להמרת מט"ח: המרת המט"ח תעשה בתנאי שוק בשערים הניתנים ללקוחות החברה במועד ביצוע 

 העסקה.
נן תעשה באשר להעברת כספים בארץ ובחו"ל, לרבות באמצעות כרטיסים נטענים: העברת הכספים ד

 בתמורה לשיעורי העמלות הניתנים ללקוחות החברה במועד ביצוע העסקה.
 באשר לפדיון צ'קים עצמיים: פדיון הצ'קים דנן יעשה ללא כל עלות לחברה, ולבעל הענין האישי. 

ש"ח במהלך  011,111ה על לא יעל לעיל, כאמורהיקף כל העסקאות אשר יבוצעו על ידי בעלי הענין האישי 
 כל רבעון קלנדרי.

 עסקאות שונות המצטברות, הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך בחינת זניחותן.  
במידה ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף האמורים לעיל, תובא העסקה בפני חברי ועדת הביקורת ואלו 

ובהתאם יבחן אופן האישור  0999-תה בחוק החברות התשנ"טיבחנו האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדר
 הנדרש להתקשרות על פי דין. 

 
 :העמדת ערבויות ללא תמורה על ידי בעלי השליטה בחברה -אישור עסקה מזכה .ג   

 
כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה, החברה נוטלת מעת לעת הלוואות לשם, בין היתר, מימון 

ן הלוואות אלו, נדרשים מעת לעת בעלי השליטה בחברה, כולם או חלקם, להעמיד פעילותה השוטפת. בגי
 ערבות ו/או בטחונות אחרים לטובת המלווה, כבטוחה להלוואות החברה )להלן: "הערבויות"(.

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות 2)0אושרה עסקה מזכה כמשמעות מונח זה בסעיף  במועדי האישורים
, לפיה בעלי השליטה בחברה, ה"ה יהושע מזרחי, דניאל מזרחי, שחר מזרחי, 2111-"סעם בעלי ענין(, תש

מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר, יוכלו להעמיד בכל עת ערבויות, כהגדרתן לעיל, ללא תמורה, ובתנאי 
בלי מיליון ש"ח. במסגרת החלטת ועדת הביקורת אושר כי מ 22שהיקף הערבויות בכל זמן לא יעלה על 

, במידה וידרשו בעלי השליטה אשר העמידו 0967-לחוק הערבות, התשכ"ז 9לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
את הערבות, כמפורט לעיל, לשלם סכומים כלשהם מכח ערבות זו, אזי הם ישופו, לאלתר, בגין סכומים 

 אלו, על ידי החברה.
 
 
 
  



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 (מ"גלובליקום טרייד בע)לשעבר: 

 
 מידע כספי נפרד

 ג' לתקנות ניירות ערך 9בהתאם לתקנה 
 0991 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 3101בדצמבר  10ליום 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 

 קום טרייד בע"מ()לשעבר: גלובלי

 

 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 3101בדצמבר  10ליום 

 

 מודע

 

 2                                                                                                                        תוכן העניינים

 

 3                                                                                                             רואי החשבון המבקרים                  מיוחד של דוח 

 

 4             נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברת אם 

 

 5    ות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אםהכנסות והוצא

 

 6        נתוני רווח והפסד כולל המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם

 

 7    תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה כחברת אם

 

 8                                                                                                                                               למידע הכספי הנפרד מידע נוסף

 

 

 

 
 
 
 
 



 3 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :לכבוד
 

 (גלובליקום טרייד בע"מ :אופל בלאנס השקעות בע"מ )לשעבר בעלי המניות של
 
 
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  'ג 9חשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה ה מיוחד של רואההנדון: דוח 
 0991 -תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

חברת של  0971-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  ג'9המובא לפי תקנה  הנפרדאת המידע הכספי  ביקרנו
ביוני  09שמיום  הולתקופ 2103 בדצמבר 30"החברה"( ליום  -)להלן  (מ"טרייד בע גלובליקוםאופל בלאנס השקעות בע"מ )לשעבר: 

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה . באותו מועד שהסתיימה 2103
 על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

 
יקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ב

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ה של הכללים החשבונאיים שיושמו ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינ

בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 
 בסיס נאות לחוות דעתנו.מספקת ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

 
ג' לתקנות ניירות 9הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  המידע הכספיבהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו, 

 .0971 -ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 
 

 .2104אוגוסט בחודש  יפורסםתשקיף מדף של החברה אשר בכי חוות דעתנו זו תיכלל  אנו מסכימים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמינח ושות' - שטיינמץ                                                                                                                                                       ,    תל אביב
 רואי חשבון                                                                                     2104 באוגוסט 07
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 

  (מ"לובליקום טרייד בעג)לשעבר: 
 

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 
 

 אםת המיוחסים לחברה עצמה כחבר על המצב הכספי נתונים
  

 
 בדצמבר 10ליום 

     3101 

 אלפי ש"ח     
 

      נכסים 
      

 0,290     מנים ושווי מזומניםמזו
 39,480     והמחאות לגבייהלקוחות 

 457     חייבים ויתרות חובה
      

 40,229     סה"כ נכסים שוטפים
      

 275     קבוע, נטורכוש 
 24     רכוש אחר

 024     מסים נדחים
      

 423     שוטפים בלתיסה"כ נכסים 
      

 40,652     סה"כ נכסים

      
      התחייבויות  

      
 05,873     אשראי מתאגיד בנקאי

 04,245     מאחריםאשראי 
 003     ספקים ונותני שירותים

 0,053     סים שוטפיםהתחייבות מ
 0,164     זכאים ויתרות זכות

      
 32,448     סה"כ התחייבויות שוטפות

      
      

 57     בגין חברה מוחזקת, נטו נכסיםבניכוי  תהתחייבוסך 
      

 2     , נטוהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד
      
      

 32,517     סה"כ התחייבויות
      
      

 9,045     המיוחס לבעלי המניות של החברה הון
      

והון המיוחסים לחברה עצמה סה"כ התחייבויות 
 כחברה אם

     
40,652 

      
      
  

 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי אורן בן יאיר
 יו"ר הדירקטוריון 

 
 כספים מנהל ודירקטור מנכ"ל

 
 
 

 .2104 באוגוסט 07 :תאריך אישור המידע הכספי הנפרד
 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 בע"מ אופל בלאנס השקעות 
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 
 
      

      אםת המיוחסים לחברה עצמה כחבר רווח והפסד נתוני
 09לתקופה    שמיום          

בדצמבר      10ביוני עד 
3101       

 אלפי ש"ח         

 
 7,602        הכנסות מימון

         
 (0,172)        , נטואחרות אות מימוןהוצ

         
 6,541        הכנסות מימון, נטו 

         
 (388)       הוצאות חובות אבודים ומסופקים

         
 6,052      הכנסות מימון נטו בניכוי חובות מסופקים ואבודים

         
 (901)        הוצאות רישום למסחר )*(

         
 (0,710)        הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

         
 3,540        לפני מסים על הכנסהרווח 

         
 (0,234)        סים על הכנסההוצאות מ

         
 2,317      רווח לתקופה המיוחס לפעילות החברה האם

         
 (57)        חלק בהפסדי חברה מוחזקת

         
 2,251        המיוחס לבעלים של החברה לתקופה ווחר
         
         
 

 .2103 בדצמבר 30' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ג0ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )*(     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
חלק בלתי נפרד ממנו. המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה  
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10מידע כספי נפרד ליום 
 
 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברת אם ד כוללרווח והפס נתוני
 
לתקופה    שמיום   

  10ביוני עד  09

       3101בדצמבר    

 אלפי ש"ח 

 
   

 2,251  של החברה רווח המיוחס לבעלים
   

   פריטי רווח כולל שלא יועברו לרווח הפסד:
   

 4  , נטו ממסמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
   
   

 2,254  רווח כולל המיוחס לבעלים של החברה

   
   
   

 



  

7 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101צמבר בד 10ליום  מידע כספי נפרד
 
 
 

 אםת המיוחסים לחברה עצמה כחבר מזומניםה מיתזרי על נתונים

 09לתקופה שמיום    
   10עד   ליום   ביוני

 3101בדצמבר   

 אלפי ש"ח   

    פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
    

 2,251   לתקופהרווח 
    

  ים:הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנ בגיןהתאמות 
    
    

 56   פחת והפחתות
 43   עלויות מימון אחרות

 0,234  מסים על ההכנסה
 53  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה

 901  הוצאת רישום למסחר
 57  חלק בעלי המניות של החברה בהפסדי חברה מאוחדת

    
   2,353 

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
    

 (4,522)   וחייביםוחות שינוי בלק
 2   בהתחייבויות בגין הטבות עובדיםשינוי 

 (0,081)   וזכאים םשינוי בהתחייבויות לספקי
 410  שינוי באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי ואחרים, נטו

    
   (5,299) 
    

 (0,375)   מס ששולם
    

 (2,170)   פעילות שוטפתששימשו למזומנים נטו 
    

    פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
    

 (46)   השקעה ברכוש קבוע
    

 (46)  השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
    
    

 (2,007)   במזומנים ושווי מזומנים קיטון
    

 3,418   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
    

 0,290     מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
    
 
 

       :המזומנים תזרימי על נוסף מידע

       

 0,101     ששולמה ריבית

 7,840     שהתקבלה ריבית
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10ם ליו מידע כספי נפרד
 

 מידע נוסף
 
 כללי .0
 

"דוחות מאוחדים"(,  -)להלן  2103בדצמבר  30להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
ג 9"מידע כספי נפרד"(, המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן 

"התוספת  -)להלן  0971-התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל" -)להלן 
 העשירית"(, בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.

 
 יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.

 
  -כספי נפרד זה  במידע

 
 אופל בלאנס השקעות בע"מ. – החברה (0)
 במישרין עם דוחות החברה. שדוחותיה מאוחדים באופן מלאחברה  – בת חברה מאוחדת/ חברה (2)
 

( בע"מ והאחרונה הפכה לחברה מוחזקת של החברה. באשר 2116נס )הושלמה עסקת רכישת מניות אופל באל 2103 ביוני 09ביום 
 בדצמבר 30דוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום ' לג0לטיפול החשבונאי ברכישה בשיטת רכישה במהופך, ראה ביאור 

2103. 
 
 
 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי .3
 

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על ידי 
 ספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכ

 
 הכספיים הנתונים הצגת .א
 

 נתונים על המצב הכספי  (0)
בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה מידע נתונים אלו כוללים 

נכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים עצמה )למעט בגין חברה מאוחדת(, תוך פירוט לפי סוגי ה
הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים 

 בניכוי סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.
 
 על תזרימי המזומנים  נתונים (3)

נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
)למעט בגין חברה מאוחדת(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים 

מנים בגין פעילות שוטפת, מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. תזרימי מזו
פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברה מאוחדת מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות 

 המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.
 

 נתונים על הרווח הכולל (1)
ווח או נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין ר

הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות 
וההוצאות. כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי 

של חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך  החברה עצמה, של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות
מוניטין, ירידת ערך השקעה בחברה כלולה או ביטולה וכן ירידת ערך השקעה בחברה בשליטה משותפת המטופלת 

 לפי שיטת השווי המאזני או ביטולה.
 

 עסקאות בין החברה לחברה מאוחדת .ב
 

 הצגה (0)
ות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקא

המאוחדים, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם יתרות דומות מול 
 צדדים שלישיים. 

 
 מדידה (3)

 עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני
"(, המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים IFRSדיווח כספי בינלאומיים )"

 שלישיים.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 

 מידע נוסף
 
 נפרד )המשך(החשבונאית שיושמה במידע הכספי ה המדיניות עיקרי .3
 
 יישום למפרע של מדיניות חשבונאית .ג

 
)להלן "התיקון"( בדרך של יישום למפרע.  הטבות לעובדיםהמתוקן,  IAS 19החברה מיישמת לראשונה את בתקופת הדוח 

בהתאם לתיקון, רווחים והפסדים אקטואריים יזקפו מיידית דרך הרווח הכולל האחר, ישירות לעודפים; הריבית אשר 
ברווח והפסד תחושב על יתרת ההתחייבות )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת, לפי שיעור ההיוון המשמש לחישוב  תוכר

ההתחייבות; עלויות בגין שירותי עבר יוכרו מיידית וללא קשר למועד הבשלת ההטבות וסיווג ההטבות לעובדים כהטבות 
לניצול ההטבות  החברה לצפיידה( יקבע בהתאם עובד לטווח קצר או כהטבות עובד אחרות לטווח ארוך )לצרכי מד

 במלואן ולא בהתאם למועד בו העובד זכאי לנצל את ההטבה.
 

 לאמור לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 
 

 זומנים ושווי מזומנים מ .1
 
 3101 בדצמבר 10ליום   

 אלפי ש"ח  

 
 968  מזומנים במטבע ישראלי

 323  חוץ מזומנים במטבע

   
 0,290  מזומנים ושווי מזומנים 

 
 
 מכשירים פיננסיים  .4
 

 אחרים חייביםלקוחות ו א.
 

 3101בדצמבר  10ליום 
 
  

  

 3101 בדצמבר 10ליום  

 אלפי ש"ח 

 

  נכסים שוטפים 
  

 39,480 והמחאות לגביה לקוחות
 389  ויתרות חובהחייבים 

  
 39,871 

 
 
 
 
 



 

 01 

 ע"מ אופל בלאנס השקעות ב
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 

 מידע נוסף
 
 )המשך(מכשירים פיננסיים  .4
 

 הלוואות ואשראי  ב.
 

סעיף זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של החברה, הנמדדים לפי העלות ( 0)
 המופחתת. 

 
 

 שעור הריבית  
 בדצמבר 10ליום 

 3101 בדצמבר 10ליום 

 

 אלפי ש"ח 1310 

    
 289 )*( 0.5%פריים+  תאגיד בנקאיממשיכת יתר 

 5,335 )*( 0.5%פריים+ - 0.15%פריים+ מתאגיד בנקאימשנה מסגרת ניכיונות 
 9,325 )*( 0.5%פריים+ - 0.35%פריים+ )בש"ח( מתאגיד בנקאיהלוואות 

 924 )**( 1.0%ליבור + )יין יפני(הלוואה מתאגיד בנקאי 
   
 05,873  סה"כ הלוואות לזמן קצר מתאגיד בנקאי 

   
 04,245 %01-%6 מאחרים  ותהלווא

   
   

 31,008  ואחרים תאגיד בנקאיסה"כ אשראי מ
 

 .2.51%הינו  2103בדצמבר  30הפריים ליום ריבית שעור     )*( 
 .1.37%-הינו כ 2103בדצמבר  30לייבור ליום  הייןשעור    )**( 

 
 
 פרטים נוספים( 3)
 

 
לדוחות הכספיים  (2) 29 ראה באור  -לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  לפרטים בדבר הלוואות שנתקבלו מאחרים 

 המאוחדים של החברה.
 

 סיכוני מדד ומטבע חוץ  ג.
 
 
 לסיכוני מדד ומטבע חוץ הינה כדלקמן:החברה חשיפת (       0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 3101בדצמבר  10ליום  

 אלפי ש"ח 

 
 מטבע חוץ או צמוד לו

 ללאשקל 
 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח 

    נכסים
    

 0,290 968 323 מזומנים ושווי מזומנים
 39,480 39,473 8 והמחאות לגבייה לקוחות

 389 042 247  חייבים ויתרות חובה 

    
 578 41,583 40,060 

    התחייבויות
    

 31,008 29,094 924 ואחרים  תאגיד בנקאיאשראי מ
 003 003 - רותיםיים ולנותני שהתחייבויות לספק 

 855 855 -   זכאים ויתרות זכות

    
 924 31,062 30,186 

    
 01,175 01,420 (346) עודף )גרעון( נכסים על התחייבויות



 

 00 

 בלאנס השקעות בע"מ אופל 
  (מ"לובליקום טרייד בע: ג)לשעבר

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 

 מידע נוסף
 
 )המשך(מכשירים פיננסיים  .4

 
 

 וזכאים אחריםספקים  ד.
 
   
 3101בדצמבר  10ליום   

 אלפי ש"ח  

 
 003  ונתוני שירותים ספקים
 855  ויתרות זכותזכאים 

   
  968 
 
 

 סיכון נזילות ה.
 

יים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר וזהפירעון החלהלן מועדי 
 לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:

 
 3101 בדצמבר 10ליום  

 שנהעד  תזרים הערך 
  מזומנים בספרים 
  חזוי  

 אלפי ש"ח 

 
    התחייבויות פיננסיות שאינן 

    נגזרים 
 30,924 30,924 31,008 (0) גיד בנקאי ואחריםאשראי מתא

 003 003 003 תני שירותיםוונ ספקים
 855 855 855 זכאים ויתרות זכות

    
 32,892 32,892 30,186 סך הכל

 
 

 הריבית בגין הלוואה בריבית משתנה עשויים להיות שונים מהסכומים המתוארים בטבלה לעיל.  תשלומי (0)
 

 

 

 

  שותניתוחי רגי       .ו
 

בדצמבר היו מגדילים )מקטינים( את ההון ואת הרווח בסכומים המוצגים להלן. ניתוח  30שינויים בפרמטרים שלהלן ליום 
, ומבוסס על שינוי בשערי החליפין , נשארו קבועים)הקבועה( זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שערי הריבית

 ם באופן סביר נכון ליום הדיווח:ושעור הריבית ב, שלדעת החברה הינם אפשריי
 
 3101 בדצמבר 10ליום    

 רווח לפני מס הון    

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 06 02 5% -ב הדולרעליה בשער 

 (46) (34) 5%-בבשער היין עליה 
 03 01 5%-עליה בשער מט"ח אחר )בעיקר אירו( ב

 (307) (238) 2%-עליה בריבית ב
 

בשערי החליפין ושעור הריבית היתה השפעה זהה, אם כי בכיוונים הפוכים, על ההון והרווח לפני מס.לירידה              



 

 02 

 בלאנס השקעות בע"מ  אופל                                                                                                                                                                  
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 

 מידע נוסף
 מסים על ההכנסה .5
 
 מסים על הכנסה  מרכיבי הוצאות .א

 
 09לתקופה    שמיום    

בדצמבר      10ביוני עד 
3101       

 אלפי ש"ח  

 
     מסים שוטפים)הכנסות( הוצאות 

 0,066  התקופה השוטפת  בגין
 2  , נטובגין שנים קודמות

   
  0,068 

   מסים נדחים)הכנסות( הוצאות 
 72  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים 

 (6)   שינוי בשיעור המס

   
  66 

   
 0,234  סך הוצאות מסים על הכנסה 

 
  נכסי והתחייבויות מסים נדחים .ב

 
   התאמות הטבות  

 סך הכל לבסיס מזומן לעובדים ות מסופקיםחוב 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 092 (268)  6 454 3101 ביוני 09יתרה ליום 

     
 (66) (048) - 82 שנזקפו לרווח והפסד שינויים 

     2103בשנת  
 (2) - (2) - שינויים אשר נזקפו לרווח כולל  אחר

     
 024 (406) 4 536 3101מבר בדצ 10יתרה ליום 

     
החברה אינה מכירה במסים נדחים בגין ההפרש הזמני הנובע מהשקעתה בחברה, מאחר ואין וודאות לגבי חלוקת            

 דיבידנדים בעתיד הניראה לעין. 
 
 .2119לחברה שומות מס הנחשבות סופיות, עד וכולל שנת המס  ג.
 
 עם חברה מאוחדתהתקשרויות ועסקאות מהותיות  .6
 
 

( בע"מ כך שהחל 2116התקשרה החברה בהסכם למתן שירותים עם חברת הבת אופל בלאנס ) 2103בספטמבר,  0ביום 
 מאותו מועד: 

 
החברה תספק לחברת הבת שירותי ניהול, שירותי מטה, תשתיות וניהול. בגין השירותים אשר תעמיד החברה  .0

שווים )להלן: "דמי חודשיים אלפי ש"ח בתשלומים  51בסך של  חודשיתלחברת הבת, תשלם חברת הבת תמורה 
 ניהול קבועים"(.

 
בנוסף לדמי הניהול הקבועים תחויב חברת הבת בהוצאות ישירות מסוימות של החברה בגין פעילות חברת הבת  .2

 ת בפועלכגון: הוצאות מחשוב, הוצאות משפטיות, יעוץ כלכלי והוצאות פרסום. הוצאות אלה יגבו בהתאם להוצאו
 . 01%בתוספת מרווח של 

 תנאי ההסכם למתן שירותים כאמור נקבעו על פי תעריפי שוק לשירותים מסוג זה.            
 

 2103 בדצמבר 30כאמור לתקופה שמיום ההתקשרות ועד ליום וחיובים בגין השתתפות בהוצאות סך הכנסות דמי הניהול 
 .אלפי ש"ח 211-הסתכמו בכ
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                                                                   
  (מ"לובליקום טרייד בע)לשעבר: ג

 3101בדצמבר  10ליום  מידע כספי נפרד
 
 
 )המשך( אות מהותיות עם חברה מאוחדתהתקשרויות ועסק .6
 

, לאור גידול בהיקף הזמן והמשאבים הנדרשים מהחברה למתן השירותים המופרטים לעיל לאופל 2104 במאי 29ביום 
 011הם יסתכמו ל  2104במאי  0מיום ( בע"מ, הסכימו הצדדים כי דמי הניהול הקבועים יעודכנו, כך שהחל 2116בלאנס )

 אלפי ש"ח בחודש.
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בעבלאנס השקעות  אופל 
 

 מאוחדים ביניים וחות כספייםדתמצית 
 1034 במרס 13ליום 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 

 מאוחדים ביניים וחות כספייםדתמצית 

 4103 במרס 13ליום 

 

 

 
     

 עמוד  תוכן העניינים  

 
 

  מאוחדים )בלתי מבוקרים(כספיים ביניים  תמצית דוחות

 

 1                                   רואי החשבון המבקריםדוח סקירה של  

   

 2 יםביניים מאוחד על המצב הכספי ותתמצית דוח 

   

 3 יםרווח והפסד ביניים מאוחד ותתמצית דוח 

   

 4 יםביניים מאוחד רווח כולל אחרעל  ותתמצית דוח 

   

 5-6 יםביניים מאוחד על השינויים בהון ותתמצית דוח 

   

 7-8 יםביניים מאוחד על תזרימי המזומנים ותתמצית דוח 

   

 9 ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים 
 



 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 סקירה של רואי החשבון המבקרים  דוח
 "מבע אופל בלאנס השקעות חברתלבעלי המניות של 

 
 

 מבוא
 

וחברת הבת שלה )להלן:  "החברה"( -)להלן  מ"בעחברת אופל בלאנס השקעות סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
, ואת הדוחות התמציתיים 2014 במרס 31המצב הכספי ביניים ליום  את הדוח התמציתי המאוחד על, הכולל "הקבוצה"(
שלושה חודשים של  ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופלל ו, הרווח והפסד הכוהפסדורווח הביניים על המאוחדים 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן  שהסתיימו
ניים זו לפי פרק דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת בי"  IAS 34חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות 1970-ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 ביניים אלה  בהתבסס על סקירתנו.

 
 

 היקף הסקירה
  

קופות ביניים הנערכת "סקירה של מידע כספי לת -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האנשים 
האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה 

אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון תאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בה
דע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של שניו

 ביקורת. 
 
 

 מסקנה
 

ספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכ
 . IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל 

יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, אינו ממלא, מכל  הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות נ
 .1970-התש"ל

 
 

 .2014אוגוסט בחודש  יפורסםתשקיף מדף של החברה אשר בכי חוות דעתנו זו תיכלל  אנו מסכימים

 
 

 
 
 
 
 
 

 עמינח ושות' - שטיינמץ                                                               ,                                                                            תל אביב
 רואי חשבון                                                                      2014 באוגוסט 17
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ                                                                                                                                                                    

  מאוחדים י בינייםדוחות על המצב הכספתמצית 
 
 בדצמבר 13ליום  במרס 13ליום     

  1034 1031 *(*) 1031  

 לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר(  

     נכסים 
     

 1,291 3,579 35811  מזומנים ושווי מזומנים
 39,481 30,349 415838  והמחאות לגביהלקוחות 

 460 661 414  חייבים ויתרות חובה
     

 41,232 34,589 445341  סה"כ נכסים שוטפים
     

 275 293 114  רכוש קבוע
 24 34 13  רכוש אחר 

  124 141 341  מסים נדחים
     

 423 468 433  שוטפים בלתיסה"כ נכסים 
     

 41,655 35,057 445134  סה"כ נכסים

     
     התחייבויות  

     
 15,873 16,657 335133  אשראי מתאגיד בנקאי

 14,245 12,687 335330  מאחריםאשראי 
 119 387 38  ירותיםספקים ונותני ש

 1,153 1,069 441  התחייבות מסים שוטפים
 1,118 1,832 384  זכאים ויתרות זכות

     
 32,508 32,632 115441  סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     

 2 9 3  בלתי שוטפות בגין הטבות עובדיםות וייביהתח
     

 32,510 32,641 115410  סה"כ התחייבויות
     

     הון
     

 )*( - )*( - )*( -  הון מניות 
 10,072 - 305031  פרמיה על מניות

 2,829 2,669 15814  קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה
 (3,756) (253) (15144)  הפסדיתרת 

     
  305414 2,416 9,145 
     

 41,655 35,057 445134  והוןסה"כ התחייבויות 
     
 
 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכומים הנמוכים מ    (  *) 
 . )ג(1ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך    ( **) 

 
 
 

   

 אבי טבת דניאל מזרחי אורן בן יאיר
 יו"ר הדירקטוריון 

 
 כספים מנהל מנכ"ל ודירקטור

 
 
 

 .2014 באוגוסט 17 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
 

.מהםמהווים חלק בלתי נפרד צורפים לדוחות הכספיים המאורים יהב
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 השקעות בע"מ אופל בלאנס                                                                                                                                                                       

 מאוחדים בינייםוהפסד ח רוועל דוחות תמצית 
 
 
 
     

 
חודשים  שלושהלתקופה של 

 במרס 13שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 13ביום 
 בדצמבר

     1034 1031  1031 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח     

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(    

 
 13,905 3,235 15813     הכנסות מימון

        
 (1,924) (364) (413)     הוצאות מימון, נטו

        
 11,981 2,871 15104     הכנסות מימון5 נטו 

        
 (520) (186) (381)      אבודים ומסופקיםחובות  הוצאות

        
 11,461 2,685 15014   הכנסות מימון נטו בניכוי הוצאות חובות מסופקים ואבודים

        
 (8,512) - -     )*( הוצאות רישום למסחר

        
 (3,044) (778) (35014)     הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

        
 2 2 -     אחרות הכנסות 

        
 (93) 1,909 35440     רווח )הפסד( לפני מסים על הכנסה

        
 (2,064) (559) (111)     הוצאות מסים על הכנסה

        
 (2,157) 1,350 35413     רווח )הפסד( לתקופה

        
        
        

רווח )הפסד( למניה רגילה המיוחס לבעלי מניות 
  החברה:

 

 
     

        
 (0.143) 0.070 00011      )בש"ח( למניה בסיסי)הפסד( רווח 

        
 (0.143) 0.070 00011     )בש"ח( למניה )הפסד( מדולל רווח 

        
        
        
 
 
 .)ג( 1ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )*(      
 

 

 
 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  אופל בלאנס השקעות בע"מ
 ביניים מאוחדיםוהפסד ורווח כולל אחר תמצית דוחות על רווח 

 
 
   

חודשים  שלושהלתקופה של 

 במרס 13ביום  שהסתיימה

לשנה 

שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 13

  1034 1031 )*( 1031 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     

 (2,157) 1,350 35413  רווח )הפסד( המיוחס לבעלים של החברה
       

     פריטי רווח כולל שלא יועברו לרווח הפסד:
       

 4 - -  ו ממסמדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נט
       
       

 (2,153)  1,350  35413  רווח )הפסד( כולל המיוחס לבעלים של החברה

       
       
       
       

 
 )ג(. 1ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )*(     

 
 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אנס השקעות בע"מאופל בל

 מאוחדים בהון בינייםדוחות על השינויים תמצית 
 

 
 
 
 אלפי ש"ח. 1-)*(     מייצג סכומים הנמוכים מ 
 . )ג( 1יאור ראה ב –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )**(    

 
 .ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהםה

 

 

 לבעלי מניות החברהמיוחס ההון  
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ יתרת הפסד בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      חודשים שהסתיימה ביום שלושהלתקופה של 
       1034 במרס 13
      

 45341 (15314) 15814 305031 )*(  - )מבוקר(   1034בינואר  3יתרה ליום 
      

 13 - 13 - - קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 35413 35413 - - - לתקופה רווח

      
 305414 (15144) 15814 305031 )*( - )בלתי מבוקר(  1034 במרס 13יתרה ליום 

 
 

 
 

 
 

 )**( החברה לבעלי מניותמיוחס הון ה
 

 
 

 הון מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 סה"כ יתרת הפסד בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

חודשים שהסתיימה  שלושהלתקופה של 
 1031 במרס 13 ביום

     

      
      

 959 (1,603) 2,562 )*( -  )מבוקר(  1031בינואר  3יתרה ליום 
      

 107 - 107 -  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה
 1,350 1,350 - -  רווח לתקופה

      
 2,416 (253) 2,669 )*( -  )בלתי מבוקר( 1031 במרס 13יתרה ליום 



   

 6 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 מאוחדים תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים
 

 

 

 
 
 אלפי ש"ח. 1-)*(     מייצג סכומים הנמוכים מ 
 . )ג( 1ראה ביאור  –)**(   לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך  

 
 

 .הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 לבעלי מניות החברה מיוחסהון ה 
  
 

 הון מניות
 

 פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם 

 "כסה יתרת הפסד בעלי שליטה
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
      

 959 (1,603) 2,562 - )*(  - )**(   1031בינואר  3יתרה ליום 
      

 2,000 - - 2,000 - הנפקת מניות 
 8,072 - - 8,072 - )**( הנפקת מניות במסגרת רכישה במהופך
 4 4 - - - מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת

 267 - 267 - - רן הון מעסקאות עם בעלי שליטהק
 (2,157) (2,157) - - - הפסד לתקופה

      
 9,145 (3,756) 2,829 10,072 )*( -   1031 בדצמבר 13יתרה ליום 
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

       מאוחדים המזומנים בינייםעל תזרימי  דוחותתמצית 
 

 

 

  

 לתקופה של שלושה  
 חודשים שהסתיימה

 במרס 13ביום  

לשנה 
שהסתיימה 

 בדצמבר 13ביום 

   1034 1031 (*) 1031  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח לפי ש"חא   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

      
      פעילות שוטפת -תזרימי מזומנים 

      
 (2,157) 1,350 35413   רווח )הפסד( לתקופה

      
     התאמות בגין הוצאות והכנסות 

      שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
      

 101 24 14   פחת והפחתות
 45 6 1   ת מימון אחרותעלויו

 2,064 559 111   מסים על ההכנסה
 267 107 13   קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה

 8,072 - -   הוצאות רישום למסחר
 (2) (2) -   ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן רווח מניירות

      
   188 694 10,547 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
      

 (8,906) (5,911) (45143)   שינוי בלקוחות והמחאות לגבייה
 44 (157) 13   שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (2) (1) 1  שינוי בהתחייבות בלתי שוטפות בגין הטבות לעובדים
 (37) 233 (14)   ונותני שירותים םשינוי בהתחייבויות לספקי

 3,309 8,672 45141  נטושינוי באשראי שוטף מתאגיד בנקאי ואחרים, 
 (1,547) (833) (114)   שינוי בזכאים ויתרות זכות

      
   (444) 2,003 (7,139) 

 
 (1,672) (223) (35004)   מס הכנסה ששולם, נטו

      
 (421) 3,824 130  שוטפת פעילות )שימשו לפעילות(מזומנים נטו שנבעו מ

      
      עהפעילות השק -תזרימי מזומנים 

      
 (47) - (4)   השקעה ברכוש קבוע
 (15) (15) -   השקעה ברכוש אחר

 31 31 -   תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים, נטו
      

 (31) 16 (4)  השקעה שנבעו מפעילות )שימשו לפעילות(מזומנים נטו 
      

      מימון פעילות-תזרימי מזומנים 
      

 2,000 - -   הנפקת מניות תקבולים בגין 
 (741) (741) -   דיבידנד ששולם לבעלי המניות

      
 1,259 (741) -  שנבעו מפעילות )שימשו לפעילות( מימוןמזומנים נטו 

      
 807 3,099 144   גידול במזומנים ושווי מזומנים

      
 (2) (6) (1)  שינוי בשערי החליפין על יתרות במט"חהשפעת 

      
 486 486 35143   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה 

      
 1,291 3,579 35811     מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

 

 
 .)ג( 1ראה ביאור  –)*(   לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך  

 
 .הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 ופל בלאנס השקעות בע"מא

 מאוחדים תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
 
 
 

 

  

 לתקופה של שלושה  
 חודשים שהסתיימה

 במרס 13ביום  
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 13ביום 

   1034 1031 (*)* 1031  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(  

 
      :תשלומי ותקבולי ריבית

      
 1,942 378 413   ששולמה ריבית
 13,843 3,218 15414   שהתקבלה ריבית

  
 
 

 . )ג( 1ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך *(   *)
 
 

 .הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 מאוחדים ביניים כספייםתמצית דוחות באורים ל
 
 

 כללי - 3באור 
 
 

 19ביום בישראל  הוקמה והתאגדה )לשעבר: "גלובליקום טרייד בע"מ(( "החברה" –)להלן ופל בלאנס השקעות בע"מ א .א
פרסמה החברה תשקיף להנפקת ניירות ערך  2005בנובמבר  29. ביום 1999 -על פי חוק החברות, תשנ"ט  2005 ספטמברב

ואילך נסחרים ניירות הערך של החברה בבורסה. עד לחודש  2005בדצמבר  11ערך בתל אביב, והחל מיום  בבורסה לניירות
שינתה החברה את  2013באוגוסט  8ביום פעלה החברה ברומניה בתחום התקשורת באמצעות חברות בנות זרות.  2011 יולי

 שמה ל"אופל בלאנס השקעות בע"מ".
 
, לחוק החברות 350לפי סעיף  להסדר נושים את בקשת החברה בתל אביבשפט המחוזי אישר בית המ 2011ביולי  17ביום  .ב

לחוק החברות במסגרת  350לפי סעיף נוסף אישר בית המשפט את בקשת החברה להסדר נושים  2013ביוני  16וביום 
הומחו החברה וכן העסקה המתוארת בסעיף ג' להלן. במסגרת אישור ההסדר, בין היתר, נמחקו כל חובות והתחייבויות 

שהתכוונה החברה לבצע עם צד שלישי לרכישת בקשר עם עסקת מיזוג  לבעלי עניין קודמים כל זכויותיה והתחייבויותיה
 שליטה בקבוצת חברות ושלא יצאה אל הפועל.

 
עלי ( בע"מ וב2006אופל בלאנס )חברת פרטית עם ת מניות בהסכם מותנה להקצא התקשרה החברה 2013באפריל  24ביום  .ג

"הסכם ההקצאה" או "העסקה"(, לפיו במועד ההשלמה, יעבירו הניצעים לחברה וניצעים" "המניותיה )להלן: "אופל", 
ובתמורה לכך ובכפוף  ההון המונפק והנפרע של אופל בדילול מלאמ 100%חזקותיהם במניות אופל, המהוות האת כל 

 :ברה לניצעים ולמתווך העסקהבהסכם ההקצאה, תקצה הח שנקבעולהתקיימות התנאים המתלים 

 

ה לאחר הקצאתן, לאחר נשתהוושל החברה  . כ"א )להלן: "המניות המוקצות"(מניות רגילות ללא ע.נ 20,210,444   (1
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,  80%איחוד הון ולאחר מימוש כל האופציות הקיימות בהון החברה, 

 .יות רגילות של החברה בתמורה לאיתור העסקהמנ 808,322מתוכן יוקצו למתווך העסקה 
 

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כ"א )להלן: "כתבי  19,649,140כתבי התחייבות להקצאת  19,649,140    (2
  77.70%שתנבענה מכתבי ההתחייבות"(, אשר יימסרו לניצעים בחלוקה ביניהם, ויהוו  "המניות-התחייבות" ו

כך שלאחר מימוש כתבי ההתחייבות , בדילול מלא של החברה במועד ההשלמה מהון המניות המונפק והנפרע
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. כתבי ההתחייבות ימומשו  88.75% -יחזיקו הניצעים ומתווך העסקה ב

ובתמורה המפורטת  לפני מס ש"ח 3,000,000של שנתי מאוחד אוטומטית על ידי הניצעים, אך רק עם הצגת רווח 
 בהסכם ההקצאה )להלן: "אבן הדרך"(. 

 
ובהר כי הוצאות רישום למסחר אשר הבאופן בו  סח אבן הדרך ואישרה האסיפה הכללית שינוי נ 2014בינואר  12ביום 

  .ןן הרווח דנילקחו בחשבון לענייעסקת אופל, והינן חשבונאיות בלבד, לא י השלמתננקט בעת שמקורן בטיפול החשבונאי 
 

 כדלקמן: בהתאם להוראות הסכם ההקצאה, המניות המועברות לחברה במועד ההשלמה תועברנה בשתי פעימות 
 

מההון המונפק והנפרע של אופל, ויתרת המניות  90%מניות המהוות ישירות לחברה בפעימה הראשונה, תועברנה       (1
 תופקדנה בידי נאמן.  ,אמהונה המונפק והנפרע של אופל בדילול מל 10%המהוות  ,המועברות

 

מהון המניות  10%יתרת המניות המהוות תועברנה לחברה , ובכפוף לעמידת החברה באבן הדרךה, יבפעימה השני      (2
אך המונפק והנפרע של אופל בסמוך ובתמורה למימוש כתבי ההתחייבות על ידי הניצעים, אשר ייעשה אוטומטית 

 האמורה. ורק עם עמידת החברה באבן הדרך
 

בוצעה  2013ביולי  19הושלמה העסקה, לאחר השלמת התנאים המתלים שנקבעו בהסכם וביום  2013ביוני  16ביום 
 ההקצאה הפרטית של המניות בהתאם להסכם, ולמעשה הושלמה רכישתה של אופל. 

 
באבן הדרך,  , בכפוף לשינוי בנוסח אבן הדרך כאמור לעיל, עמדה החברה2013למועד אישור הדוחות הכספיים לשנת 

 .2014במרס,  19הוקצו המניות שנבעו מכתבי ההתחייבות ביום  ולפיכך
 

מהון  88.75% -הניצעים ומתווך העסקה ב מחזיקיםכתבי ההתחייבות,  ולאחר מימושלאחר הקצאת המניות המוקצות 
 .המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא

 
עוסקת במתן שירותים פיננסיים, בעיקר ניכיון ממסרים ו 2006במאי  16התאגדה ביום  הינה חברה פרטית אשראופל 

דחויים לעסקים ושכירים, אך גם במתן שירותי מטבע חוץ )קנייה, מכירה והעברות כספים לחו"ל( והפצה וטעינה של 
ממסרים כרטיסי אשראי נטענים, בין היתר, ללקוחות שאינם בעלי חשבון בנק או מוגבלים בחשבונם. במסגרת ניכיון ה

לאחר שהוציא חשבונית מס כחוק  לטובתהממסרים דחויים, שנרשמו לטובת מוטב, המסב אותם אופל הדחויים,  מנכה 
עמלה המוסכמת  לאופללבעל השיק וסיפק את המוצר או השרות בגינו שולם השיק.  המוטב, המנכה את השיק, משלם 

 מראש בין הצדדים, כנגד חשבונית מס כחוק.
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 בלאנס השקעות בע"מאופל 

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 
 

 )המשך( כללי - 3באור 
 

 של המניות באופל, היות שבמסגרת העסקה בעלי ההון זכויות של המשפטית הרוכשת היא החברה העסקה שבמסגרת אף
 הנרכשת החשבונאית הינה ברההח ואילו החשבונאית את אופל כרוכשת רואים השליטה בחברה, את לידיהם קיבלו אופל

 היוותה והיא לא היתה בחברה כל פעילות ולמועד העסקה במהופך". מאחר של "רכישה בדרך מטופלת העסקה ובהתאם
, (IFRS 3) 3בינלאומי  כספי דיווח בתקן זה מונח של כמשמעותו עסקים בעסקת צירוף מדובר אין בורסאי", "שלד

 שהדוחות על אף לפיכך, של חברת אופל. למסחר כרישום חשבונאיים לצרכים טופלה צירופי עסקים. לפיכך, העסקה
  .הדוחות של אופל כהמשך חשבונאית הם מטופלים החברה של כדוחותיה מוצגים הכספיים

 

 טיפול למפרע בהם לשקף מחדש בכדי הוצגו 2013 ,במרס 31 ליום החברה של הכספיים בדוחות ההשוואה מספרי
 שאלו כפי של אופל הפעילות ותוצאות ההתחייבויות, הנכסים משקפים את הם ובהתאם ופךבמה רכישה של חשבונאי

 .העסקה השלמת בטרם הכספיים, בדוחותיה קיבלו ביטוי
 

 החברה של המניה על מחיר התבסס למסחר רישום כהוצאות 2013בשנת  הכולל ההפסד על בדוחות שנרשם הסכום
 מניות כהון ונזקפה אלפי ש"ח 8,072 -כ של בסך הרכישה הסתכמה ורתתמ בהתאם, .2013 ,ביוני 19 ליום בבורסה

 אלפי 8,072 -כ של בסך שהסתכם באפס, ההשלמה, למועד בחברה נטו הנכסים ערך ביןלזה  סכום בין פעריה. הופרמ
 לויותע אלפי ש"ח בגין 440 של סך למסחר הרישום הוצאות במסגרת ונכלל בנוסף, .למסחר רישום הוצאותכנזקף  ש"ח,

 הדוחות את ההשלמה, ממועד החל כוללים המאוחדים הכספיים הדוחות .להסכם ההקצאה הקשורות נוספותישירות 
 .החברה ושל הכספיים של אופל

 
 

 בסיס עריכת הדוחות הכספיים -1באור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א
 

, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה IAS 34-נערכה בהתאם ל של החברה מאוחדים תמצית הדוחות הכספיים ביניים
 31כספיים ליום הדוחות הכוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך )להלן: "הדוחות השנתיים"(. כמו כן דוחות כספיים ביניים אלו נערכו  2013בדצמבר 
 .1970 -התש"ל  תאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,בה

 .2014 ,באוגוסט 17ביום  החברהלפרסום על ידי דירקטוריון  האושרתמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ב0     
 

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים והנחות , IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
 

ם המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישו ,3אמור בביאור למעט ה
 הכספיים השנתיים.ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית  -1באור 

 
הינה המדיניות  ים אלה,מאוחד דוחות כספיים בינייםבתמצית להלן, המדיניות החשבונאית של הקבוצה למעט המפורט  

 השנתיים.הכספיים שיושמה בדוחות 
 

 יישום לראשונה של תקנים חדשים
 

 להלן: התיקון המתוארהקבוצה מיישמת  2014בינואר  1החל מיום   
 
 תיקון ל- IAS 32  מכשירים פיננסיים: הצגה 
 

    מים שהוכרו, אם זכות זו לא התיקון מבהיר שלישות קיימת באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז סכו
 מותנית באירוע עתידי וכן ניתנת לאכיפה הן במהלך העסקים הרגיל והן במקרה של חדלות פירעון, או פשיטת רגל

 של הישות ושל כל הצדדים שכנגד.
 

 ליישום התקן למפרע לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 
 מכשירים פיננסיםשווי הוגן  - 4באור 

 
פיננסיים מסוימים לרבות, מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות,  תלהערכת החברה, הערך בספרים של נכסים וההתחייבויו

תואם או קרוב לשווי ההוגן חרות ויתרות זכות א, ספקים, זכאים ואחרים ת חובה, אשראי מתאגיד בנקאיוחייבים ויתר
 שלהם.

 
 

 ניתוח מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, נעשה תוך שימוש בשיטות הערכה ברמות שונות כדלקמן:
 

 : שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. 1רמה 
 לעיל. 1בנתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה  : שווי הון הנמדד על ידי שימוש 2רמה 
 : שווי הוגן הנמדד על ידי שימוש בנתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. 3רמה 

 
 .1ניירות ערך סחירים הינם נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ומשתייכים לרמה              

 
 

  ולאחריה ם בתקופת הדוחאירועים מהותיי -  1באור 
 

חתמו בעלי המניות: דניאל מזרחי, שחר מזרחי, יהושע מזרחי, מיכאל איתן, עודד איתן ואורן  2014בינואר  12ביום  .א
מהזכויות בהון ובהצבעה(, על הסכם הצבעה  76.8%-בן יאיר )המחזיקים יחד נכון לתאריך הדוחות הכספיים בכ

עלו על סדר יומה של האסיפה הכללית, וכן הסכימו על מנגנונים של זכות לפיו יצביעו יחד בכל הנושאים אשר י
-ע במועד בו החזקת הצדדים יחד במניות החברה תפחת מקסירוב ראשון, זכות הצטרפות וכיו"ב. ההסכם יפ

מהון  5%-מהון המניות של החברה או מ 2%-וכן יבוטל ביחס לאחד הצדדים, במועד בו יפחתו החזקותיו מ 44.99%
 ות של החברה שיוחזק על ידי הצדדים להסכם יחד.ינהמ

 
התקשרו החברה וחברת הבת עם קבוצת צדדים שלישיים קשורים, שאינם קשורים לחברה,  2014בינואר  6ביום  .ב

מיליוני ש"ח, נושאות ריבית שנתית  2.9בהסכמים לקבלת הלוואות לצורך הפעילות השוטפת, בסכום כולל של 
חודשים  12-חודשים, עם זכות להארכה ב 12ידי חודש. ההלוואות הינן לתקופה של , אשר תשולם מ7%בשיעור 

ימים מראש. בהסכם ההלוואה נקבעו  90נוספים, כאשר כל צד יכול להביא לסיום ההסכם במתן הודעה כתובה 
ידו מקרים בהם תעמוד למלווים זכות לדרוש את פירעון ההלוואות באופן מיידי. כחלק מתנאי ההלוואות, העמ

 בעלי השליטה בחברה ערבות שאינה מוגבלת בסכום לטובת המלווים, ללא תמורה.
 

 31הגישה החברה לרשות לניירות ערך טיוטת תשקיף מדף על בסיס דוחותיה הכספיים ליום  2014ביוני,  29ביום  .ג
 .2014 סבמר

שקיף המדף הסופי על בסיס אישר דירקטוריון החברה להגיש לרשות לניירות ערך את ת 2014באוגוסט,  17ביום 
 .2014 סבמר 31דוחותיה הכספיים ליום 

 

על פיה הודעה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(,  קיבלה החברה מהבורסה 2014ביולי  17ביום  .ד
, עולה כי החברה אינה עומדת 2014מבדיקה שנערכה בבורסה סמוך לאחר סוף הרבעון שהסתיים בחודש יוני 

 לעניין שיעור אחזקות הציבור במניותיה. השימורבכללי 
בכללי השימור שנקבעו. על פי הודעת  לעמידהלשם נקיטת צעדים  2014בדצמבר  31אורכה עד ליום  לחברה ניתנה

, לא תעמוד 2014בדצמבר  31הנתונים שתיערך סמוך לאחר תום הרבעון שיסתיים ביום  היה ובבדיקתהבורסה, 
זערי של החזקות ציבור ולהון עצמי מזערי, ידון דירקטוריון הבורסה, בישיבתו בחודש החברה בדרישות לשווי מ

 ., בהעברת ניירות הערך של החברה לרשימת השימור2015ינואר 
 

)להלן: "מועדי האישורים"( אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בהתאמה את  2014ביולי  31-ו 29בימים  .ה
 ההתקשרויות הבאות: 

 
 .2015ביולי  21-ל 2014ביולי  22ור פוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים לתקופה שבין איש .1

אישרה האסיפה הכללית את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  2014בינואר  12ביום 
מיליוני דולר למקרה ולתקופה  2ונושאי משרה בחברה. גבול האחריות של הפוליסה דאז היה בסך של 

אלפי דולר,  10אלפי דולר. ההשתתפות העצמית של החברה היתה בסך של  11.5-ובפרמיה שנתית בסך של כ
אלפי דולר לתביעות ניירות ערך בישראל. תקופת הפוליסה  35-אלפי דולר לתביעה בארה"ב ו/או בקנדה ו 50

האסיפה החלטה לפיה כל . כמו כן, באותו מועד אישרה 2014ביולי  21ועד יום  2013ביולי  22היתה מיום 
עוד לא יחול שינוי מהותי בגבול האחריות של פוליסת הביטוח ו/או לא יחולו שינויים מהותיים אחרים 
ביתר תנאי פוליסת הביטוח, תוכל החברה להתקשר, במהלך העסקים הרגיל, לתקופות כפי שתקבענה על 

פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ובכפוף להוראות הדין, ב
ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת )בה יכללו כל 
הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה נכון למועד דוח מיידי זה( ובלבד שהפרמיה השנתית לא 

 אלפי דולר לשנה.  20תעלה על סך של 
אושרה התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לפיכך, במועדי האישורים 

ועד יום  2014ביולי  22בחברה שגבול האחריות שלה ויתר תנאיה דומים לאמור לעיל ותקופתה הינה מיום 
 . 2015ביולי  21
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ

 באורים לתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים
 

 
 

 )המשך( ים מהותיים בתקופת הדוח ולאחריהאירוע -  1באור 
 
 .עדכון נוהל עסקאות זניחות .2

 
 במועדי האישורים, 2013בדצמבר,  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  (7ג')26בהמשך לאמור בבאור 

עסקאות בין החברה, לרבות , ולהוסיף לו סוגי התקשרויות, כך שהעסקאות הזניחות נוהלהוחלט לעדכן את 
תאגידים בשליטתה לבין בעל השליטה בה ו/או קרוביו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בין החברה לבין נושא 
משרה בחברה ו/או בין החברה לבין בעל מניות בחברה ו/או בתאגיד בשליטתה )בעל השליטה בחברה ו/או 
קרוביו, נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי המניות בחברה )להלן ביחד ולחוד: "בעלי העניין האישי"( ו/או בין 

וע עסקאות המרת מט"ח, החברה לבין אחרים שבהן לבעלי העניין האישי עניין אישי בהן, הנוגעות לביצ
העברת כספים בארץ ובחו"ל, פדיון צ'קים עצמיים על ידי בעלי העניין האישי, כהגדרתם לעיל, או על ידי 
אחרים שבהן לבעלי העניין האישי, עניין אישי בהן, לרבות באמצעות חברה בבעלותם ובשליטתם של בעלי 

 זה ובלבד שיתקיימו כל אלו:העניין האישי )להלן: "העסקאות"( יאושרו בהתאם לנוהל 
באשר להמרת מט"ח: המרת המט"ח תעשה בתנאי שוק בשערים הניתנים ללקוחות החברה במועד ביצוע 

 העסקה.
באשר להעברת כספים בארץ ובחו"ל, לרבות באמצעות כרטיסים נטענים: העברת הכספים דנן תעשה 

 העסקה.בתמורה לשיעורי העמלות הניתנים ללקוחות החברה במועד ביצוע 
 יעשה ללא כל עלות לחברה, ולבעל הענין האישי.באשר לפדיון צ'קים עצמיים: פדיון הצ'קים דנן  

ש"ח במהלך  100,000על  לעיל, לא יעלה כאמורהיקף כל העסקאות אשר יבוצעו על ידי בעלי הענין האישי 
 כל רבעון קלנדרי.

 הכרוכות זו בזו והתלויות זו בזו תחשבנה כעסקה אחת לצורך בחינת זניחותן.  עסקאות שונות המצטברות, 
במידה ותנאי העסקה שונים מתנאי הסף האמורים לעיל, תובא העסקה בפני חברי ועדת הביקורת ואלו 

ובהתאם יבחן אופן האישור  1999-יבחנו האם מדובר בעסקה חריגה, כהגדרתה בחוק החברות התשנ"ט
 ת על פי דין. הנדרש להתקשרו

 
 .העמדת ערבויות ללא תמורה על ידי בעלי השליטה בחברה -אישור עסקה מזכה .3  

 
כחלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה, החברה נוטלת מעת לעת הלוואות לשם, בין היתר, מימון 

עמיד פעילותה השוטפת. בגין הלוואות אלו, נדרשים מעת לעת בעלי השליטה בחברה, כולם או חלקם, לה
 אחרים לטובת המלווה, כבטוחה להלוואות החברה )להלן: "הערבויות"(.ערבות ו/או בטחונות 

 ( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות2)1במועדי האישורים אושרה עסקה מזכה כמשמעות מונח זה בסעיף 
ר מזרחי, , לפיה בעלי השליטה בחברה, ה"ה יהושע מזרחי, דניאל מזרחי, שח2000-עם בעלי ענין(, תש"ס

מיכאל איתן, עודד איתן ואורן בן יאיר, יוכלו להעמיד בכל עת ערבויות, כהגדרתן לעיל, ללא תמורה, ובתנאי 
מיליון ש"ח. במסגרת החלטת ועדת הביקורת אושר כי מבלי  22שהיקף הערבויות בכל זמן לא יעלה על 

ידרשו בעלי השליטה אשר העמידו , במידה ו1967-לחוק הערבות, התשכ"ז 9לגרוע מכלליות האמור בסעיף 
את הערבות, כמפורט לעיל, לשלם סכומים כלשהם מכח ערבות זו, אזי הם ישופו, לאלתר, בגין סכומים 

 אלו, על ידי החברה.
 
 

 

 
 

 
  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ
 

 13ליום כחברת אם לחברה עצמה  תמצית מידע כספי נפרד ביניים המיוחס
 1034 במרס

 
 ג' לתקנות ניירות ערך 9תקנה בהתאם ל 

 3990 -)דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ 

 

 כחברת אם לחברה עצמה ע כספי נפרד ביניים המיוחסתמצית מיד

 4103 במרס 31ליום 

 

 עמוד  תוכן העניינים

 

 3    דוח סקירה מיוחד של רואי החשבון המבקרים

     

 4    המיוחסים לחברה עצמה כחברת אםתמצית נתונים על המצב הכספי ביניים 

     

 5    ה עצמה כחברת אםהמיוחסים לחברתמצית נתוני רווח והפסד ביניים 

     

 6    המיוחסים לחברה עצמה כחברת אםתמצית נתונים על הרווח הכולל ביניים 

     

 7    המיוחסים לחברה עצמה כחברת אםתמצית נתונים על תזרימי המזומנים ביניים 

     

 8    המיוחס לחברה עצמה כחברת אםמידע נוסף לתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים 
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 :לכבוד
 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ בעלי המניות של
 
 
 

לתקנות ניירות ערך  ד' 13הנדון: דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 
 3990 -)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 

 מבוא
 

של  0771-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 38המובא לפי תקנה  הנפרדם בינייסקרנו את המידע הכספי 
. שלושה חודשים שהסתיימו באותו מועדשל  הולתקופ 1104 במרס 30"החברה"( ליום  -)להלן אופל בלאנס השקעות בע"מ חברת 

 - IAS 34ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת 
דיווח כספי לתקופות ביניים" וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות "

 ס על סקירתנו.. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה  בהתבס0771-תקופתיים ומיידים(, התש"ל
 
 

 היקף הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  -של לשכת רואי חשבון בישראל  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם האנשים האחראים 

הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר לעניינים 
דע לכל העניינים אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 

 כך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם ל
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל  הבחינות המהותיות, 
 .0771-אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל

 
 

 .1104אוגוסט בחודש יפורסם תשקיף מדף של החברה אשר כי חוות דעתנו זו תיכלל ב מיםאנו מסכי

 
 
 

 עמינח ושות' - שטיינמץ                                      ,                                                                                                                      תל אביב
 רואי חשבון                                                                                    1104 באוגוסט 07
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

  המיוחסים לחברה עצמה כחברת אם תמצית נתונים על המצב הכספי ביניים
 
 בדצמבר 13ליום  במרס 13ליום    
    1034 1031 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(    
 

      נכסים 
      

 0,170 3,349    מזומנים ושווי מזומנים
 37,480 41,393    והמחאות לגבייהלקוחות 

 457 439    חייבים ויתרות חובה
      

 40,117 44,341    סה"כ נכסים שוטפים
      

 175 154    קבוערכוש 
 14 13    רכוש אחר

 014 335    מסים נדחים
      

 413 190    שוטפים בלתיסה"כ נכסים 
      

 40,651 44,511    סה"כ נכסים

      
      התחייבויות  

      
 05,873 39,133    אשראי מתאגיד בנקאי

 04,145 39,390    מאחריםאשראי 
 003 93    ספקים ונותני שירותים

 0,053 495    סים שוטפיםהתחייבות מ
 0,164 444    זכאים ויתרות זכות

      
 31,448 15,310    סה"כ התחייבויות שוטפות

      
      

 57 94    סך נכסים בניכוי התחייבויות בגין חברה מוחזקת, נטו
      

 1 9    , נטועובד מעבידהתחייבות בשל סיום יחסי 
      
      

 31,517 15,901    סה"כ התחייבויות
      
      

 7,045 30,419    המיוחס לבעלי המניות של החברה הון
      

והון המיוחסים לחברה עצמה סה"כ התחייבויות 
 כחברה אם

    
44,511 

 
40,651 

      
      
  

 
 
 

   

 אבי טבת זרחידניאל מ אורן בן יאיר
 יו"ר הדירקטוריון 

 
 כספים מנהל ודירקטור מנכ"ל

 
 

 .1104 באוגוסט 07 :תאריך אישור המידע הכספי הנפרד
 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ
  

 כחברת אם ההמיוחסים לחברה עצמביניים נתוני רווח והפסד תמצית 
 
 
 
       
          
של לתקופה         

שלושה חודשים 
שהסתיימה 

במרס      13ביום 
1034                

  
לתקופה    שמיום  

עד  1031 ביוני 39
בדצמבר      13

1031       

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח       

 מבוקר()  )בלתי מבוקר(       

 
 7,601  1,359       הכנסות מימון

          
 (0,171)  (449)       , נטואחרות הוצאות מימון

          
 6,541  1,103       הכנסות מימון, נטו 

          
 (388)  (331)      הוצאות חובות אבודים ומסופקים

          
 6,051  1,014     הכנסות מימון נטו בניכוי חובות מסופקים ואבודים

          
 )*( (701)  -       הוצאות רישום למסחר

          
 (0,710)  (990)       הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

          
 3,540  1,014       לפני מסים על הכנסהרווח 

          
 (0,134)  (540)       סים על הכנסההוצאות מ

          
 1,317  3,494     האםרווח לתקופה המיוחס לפעילות החברה 

          
 (57)  (39)       חלק בהפסדי חברה מוחזקת

  
        

 1,151  3,459     רווח לתקופה המיוחס לבעלים של החברה
          
          
 
 
 
 
 

 .1104 ס,במר 30יום ' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לג0ראה ביאור  –לאחר יישום למפרע של רכישה במהופך )*(     
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 
 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברת אםביניים כולל הרווח ה ם עלנתוניתמצית 
 
 
לתקופה    של  

שלושה חודשים 

 13שהסתיימה ביום 

 1034במרס 

  

לתקופה    שמיום  

  13ביוני עד  39

 1031בדצמבר    

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

    
 1,151  3,459 רווח המיוחס לבעלים של החברה

    
    פריטי רווח כולל שלא יועברו לרווח הפסד:

    
 4  - מדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת, נטו ממס

    
    

 1,154  3,459 החברה רווח כולל המיוחס לבעלים של

    
    
    

 



  

7 

 

 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 המיוחסים לחברה עצמה כחברת אםביניים מזומנים התזרימי תמצית נתונים על 

לתקופה    של    
שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום 

       1034במרס  13

  
לתקופה    שמיום  

  13ביוני עד  39
       1031בדצמבר    

 אלפי ש"ח  י ש"חאלפ   

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

      פעילות שוטפת  -תזרימי מזומנים 
      

 1,151  3,459   לתקופהרווח 
      

    הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: בגיןהתאמות 
      
      

 56  14   פחת והפחתות
 43  1   עלויות מימון אחרת

 0,134  540  כנסהמסים על הה
 53  19  קרן הון מעסקאות עם בעלי שליטה

 701  -  הוצאות רישום למסחר
 57  39  חלק בעלי המניות של החברה בהפסדי חברה מאוחדת

      
   414  1,353 

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
      

 (4,511)  (4,159)   וחייביםשינוי בלקוחות 
 1  5   תחייבויות בגין הטבות עובדיםבהשינוי 

 (0,081)  (413)   וזכאים םשינוי בהתחייבויות לספקי
 410  4,141  שינוי באשראי לזמן קצר מתאגיד בנקאי ואחרים, נטו

      
   (510)  (5,177) 
      

 (0,375)  (3,009)   מס הכנסה ששולם, נטו
      

 (1,170)  541   פתפעילות שוטששימשו למזומנים נטו 
      

      פעילות השקעה -תזרימי מזומנים 
      

 (46)  (4)   השקעה ברכוש קבוע
      

 (46)  (4)  השקעה ששימשו לפעילותמזומנים נטו 
      
      

 (1,007)  553   במזומנים ושווי מזומנים גידול )קיטון(
      

 -  (1)   יתרות מט"חהשפעת שינויים בשערי החליפין על 
      

 3,418  3,193   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 
      

 0,170  3,349     מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
 
 

 תזרימי על נוסף מידע
      :המזומנים

  

        
 0,101  419     ששולמה ריבית
 7,840  1,414     שהתקבלה ריבית

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ 
 

 ביניים המיוחס לחברה עצמה כחברת אם נפרדהמידע הכספי התמצית ל מידע נוסף

 
 

 מידע נוסף
 

 כללי .3
 

)להלן  1104במרס  30קבוצה ליום להלן תמצית נתונים כספיים מתוך תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של ה
"תמצית מידע כספי  -"דוחות מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן  -

"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך  -ד )להלן 38נפרד ביניים"(, אשר מוצגים בהתאם להוראות תקנה 
"התוספת העשירית"( בעניין תמצית המידע הכספי הנפרד ביניים של  -)להלן  0771-התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידיים( 

 התאגיד.
וביחד עם  1103בדצמבר  30יש לקרוא את תמצית מידע כספי נפרד ביניים זה ביחד עם המידע הכספי הנפרד ליום 

 .1104במרס  30ליום  הדוחות המאוחדים
 

  -כספי נפרד זה  במידע
 
 בלאנס השקעות בע"מ.אופל  – החברה (0)
 במישרין עם דוחות החברה. שדוחותיה מאוחדים באופן מלאחברה  – בת חברה מאוחדת/ חברה (1)
 
 
 החשבונאית שיושמה בתמצית המידע הכספי הנפרד ביניים המדיניות עיקרי .1
 

אשר פורטו המדיניות החשבונאית בתמצית מידע כספי נפרד ביניים זה, הינה בהתאם לכללי המדיניות החשבונאית 
 .1103בדצמבר  30במידע הכספי הנפרד ליום 

 
 
 התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברה מאוחדת .1
 

, בדבר הסכם למתן 1103בדצמבר,  30מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה ג' לתקנות ניירות ערך( ליום ב 6אור יבהמשך לב
, לאור גידול בהיקף הזמן 1104במאי  29ביום  החברה הבת(, -( בע"מ )להלן 1116שירותים עם חברת אופל בלאנס )

והמשאבים הנדרשים מהחברה למתן השירותים כאמור בהסכם מתן השירותים בין החברה לבין החברה הבת, הסכימו 
 אלפי ש"ח בחודש. 011 סך שלהם יסתכמו ל 1104במאי  0הצדדים כי דמי הניהול הקבועים יעודכנו, כך שהחל מיום 

 
 
  



 (:1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א( 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:דניאל מזרחיאני, 

 1013"( לשנת התאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)
 "(;הדוחות)להלן: "

תית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהו (1)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
צאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תו

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת (4)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

בדיווח הכספי הגילוי ן או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי לו במישרי
 ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 1014 באוגוסט 11  

 , מנכ"לדניאל מזרחי  תאריך



 (:2ב)ד()9י תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפ )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבי טבתאני, 

 אופל בלאנס השקעותבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 1013"( לשנת התאגידבע"מ )להלן: "

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (1)
נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו 

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי,  (3)
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ירקטורין דשל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  (4)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

בדיווח הכספי הגילוי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 1014, באוגוסט 11  
 אבי טבת, מנהל כספים  תאריך

   



 (:1)ד()ג83הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א( 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:דניאל מזרחיאני, 

לרבעון "( התאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותשל  הרבעוניבחנתי את הדוח  (1)
 "(;הדוחות)להלן: " 4112 הראשון של שנת

נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא  (4)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  (3)
את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד הבחינות המהותיות, 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

של דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת (2)
י שכפוף התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מ

בדיווח הכספי הגילוי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 
 ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 4112, באוגוסט 11  

 , מנכ"לדניאל מזרחי  תאריך



 (:2)ד()ג83ר בתחום הכספים לפי תקנה הצהרת נושא המשרה הבכיר ביות )ב(

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אבי טבתאני, 

לתקופת אחר הכלול בדוחות הכספי המידע את הוביניים בחנתי את הדוחות הכספיים  (1)
 4112 רבעון הראשון של שנת"( להתאגידבע"מ )להלן: " אופל בלאנס השקעותשל הביניים 
 (;"הדוחות לתקופת הביניים"" או הדוחות)להלן: "

אינם  לתקופת הביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות (4)
כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס  שהמצגים שנכללו בהם, לאור
 לתקופת הדוחות;

לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הוביניים לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים  (3)
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי 

 כים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;המזומנים של התאגיד לתארי

ן ודירקטורישל גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  (2)
התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף 

בדיווח הכספי הגילוי תי לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעו
 ובבקרה עליהם.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 4112, באוגוסט 11  
 אבי טבת, מנהל כספים  תאריך
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 אופל בלאנס השקעות בע"מ -תאגידי ממשל שאלון

 .3111בדצמבר  11ביוני )להלן: "מועד החלפת השליטה בחברה"( ועד ליום  11יצויין כי שאלון זה מתיחס לתקופה מיום   (1)

 בחברה. 1111 -לחוק החברות התשנ"ט 151יצויין כי בסמוך למועד החלפת השליטה הושלם הסדר לפי סעיף  (3)

  ןהדירקטוריו עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

 
 מסגרת נורמטיבית

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל  .1
 

 , כאמורימים 09אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על  בשאלה זו ניתן לענות "נכון"
 כיהנו לא )בימים( בה הזמן תקופתתצוין )נכון/לא נכון(  שהיא תשובהכל בואולם ( לחוק החברות, 19))ב(א.363בסעיף 

בדיעבד, תוך הפרדה בין  שאושרה ת כהונהתקופ גם זה ובכלל)הדיווח  בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שניבתאגיד 
  :הדירקטורים החיצונים השונים(

 
 _____.דירקטור א':  

 
 _____.דירקטור ב':  

 
 .2 :שאלון זה פרסום למועד נכוןהמכהנים בתאגיד  ייםהחיצונ הדירקטורים מספר

  

 הוראת חובה
 

 רותבהח לחוק 230 סעיף

2.  
 א.

 
 _____ _____  1:  שאלון זה פרסום למועד נכון המכהנים בתאגיד 1מספר הדירקטורים הבלתי תלויים

 

 1סעיף  -חוק החברות 

                                                                 

 דרתו בחוק החברות.למעט "דירקטור חיצוני" כהג 1



2 

 ב.
 

 -שאלון זה פרסום למועד נכון
 

שליש מבין   - (בעל שליטה -או מי שמחזיק בדבוקת שליטה )בסעיף זה  בתאגיד שיש בו בעל שליטה -
 .ירקטוריון, לפחות, בלתי תלוייםחברי הד

 
 רוב חברי הדירקטוריון בלתי תלויים.  -בתאגיד שאין בו בעל שליטה -

 
 

 

)הוראות  לתוספת  הראשונה 
, ממשל תאגידי מומלצות(

א( 0)ג()84-א( ו0)ב()19תקנה ו
 לתקנות הדוחות

 ג.
  תלויים. בלתי דירקטוריםלי של אמינימ/מספר  2שיעור בו יכהן בתקנון כי התאגיד קבע

 
  -יצוין "נכון" הינה אם תשובתכם

 
 _____. : בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים מספר/שיעור

 
 :ים(הדיווח )לענין כהונת דירקטורים בלתי תלוי בשנת התקנון עמד בפועל בהוראת התאגיד

 כן 

 לא 

 במשבצת המתאימה(.   x )יש לסמן

  

בשנת  קיימו הםונמצא כי  )והדירקטורים הבלתי תלויים( עם הדירקטורים החיצוניים בשנת הדיווח נערכה בדיקה  .3
)והבלתי תלויים(  החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק )ו(-ו (ב)289 סעיף את הוראתהדיווח 

  .)או בלתי תלוי( מתקיימים בהם התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוניוכן  המכהנים בתאגיד
 

  .מנהל הכספים שערך את הבדיקה האמורה:  גורםיצוין ה - הינה "נכון" אם תשובתכם

 
  

א. 282  ,281 ,)ב(289 פיםיסע
 לחוק החברות 286 -ו

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין )למעט  3כפופים אינם הדיווח, נתש במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל  .8
 דירקטור שהוא נציג עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים(.

 
  עמדו שלא הדירקטוריםמספר  יצוין  - (כפוף למנהל הכללי כאמור )קרי, הדירקטור "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 ._____ האמורה: במגבלה

 
 3סעיף  -ת חוק החברו 

)הוראות  לתוספת  הראשונה
 ממשל תאגידי מומלצות( 

 

                                                                 
   . 1/3, בתאגיד בו נקבע שיעור של שליש דירקטורים בלתי תלויים יצוין לדוגמה ,. כךהדירקטורים מספר מסוים מתוך כל -"שיעורבשאלון זה " 2
 לעניין שאלה זו.  "כפיפות"לא ייחשב כ ,עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק 3
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 שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולאדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי ה כל   .2
 :)ב( לחוק החברות(274סעיף בנסיבות המתקיימות לפי דיון ו/או הצבעה )למעט  כאמורהצבעה השתתפו ב

 
  – "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 
 לא   כן )א( סיפה 274א. האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף 

 
 השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א: ____ ו/אוב. יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים נכחו בדיון 

 
 
 

 
  

 הוראת חובה

 רותבהח לחוק 274 ףסעי

בישיבות  נכח לא, בתאגידאחר בכירה משרה  או נושא דירקטור שאינו, מטעמו( מי ו/או השליטה )לרבות קרובו בעל  .1 .6
 שהתקיימו בשנת הדיווח.  הדירקטוריון

 
משרה  ו/או נושא דירקטוריון אם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר

נוסף בישיבות אדם כל יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות  – כח בישיבות הדירקטוריון כאמור(בתאגיד נבכירה 
 הדירקטוריון כאמור:

 
 ._____זהות: 

 
 ._____: בתאגיד )ככל וקיים( תפקיד

 
 ._____ פירוט הזיקה לבעל השליטה )אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו(:

 לא    כן  :על ידו האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 
 

 .בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח 4שיעור נוכחותו
 לשם הצגת נושא מסוים על ידו : ____  נוכחות אחרת: ______.

 
 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 

 
  

 לחוק החברות 196סעיף 

 

 

 

                                                                 

 מי מטעמו. או/תוך הפרדה בין בעל השליטה לקרובו ו 4
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  הדירקטורים וכישורי שירותכ

  
 כוןנ

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

, בתאגידכהונתם של כלל הדירקטורים לסיים מיידית את אפשרות ההמגבילה את קיימת הוראה  לאבתקנון התאגיד   .7
  נחשבת מגבלה(. אינהקביעה ברוב רגיל  –)לעניין זה  שאינם דירקטורים חיצוניים

  –יצוין  )קרי, קיימת מגבלה כאמור( תשובתכם הינה "לא נכון" אם

 

 
 

לחוק  222 -ו 42פים סעי
ב. לחוק 86, סעיף החברות

 ניירות ערך 

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  
 

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  
 

  
 ._____דירקטורים: סיום כהונתם של הלשם הכללית אסיפה במנין חוקי שנקבע בתקנון  ג.

  
 

  
 ._____תקנון: ב ות אלוהרוב הדרוש לשינוי הורא ד.

  
 

היה  יומה סדר שעל הכללית אסיפהה זימון למועד עובר הצהירושכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח  הדירקטורים כל  .4
 לשם הראוי הזמן את להקדיש )תוך פירוטם( והיכולת הדרושים הכישורים להם יש כי ,)לרבות מינויים מחדש( מינוים
לחוק החברות, ולעניין דירקטור  227 -ו 226וכי לא מתקיימות לגביהם ההגבלות האמורות בסעיפים  תפקידם ביצוע

  .לחוק החברות 1( להגדרה "דירקטור בלתי תלוי" שבסעיף 2)-( ו1בלתי תלוי מתקיים בהם גם האמור בפסקאות )

 : _____.לגביהם האמור התקיים שלא הדירקטורים נו שמותיצוי  - "לא נכון" הינה אם תשובתכם

 
 

 הוראת חובה

ב. 228 -וא.228 פיםסעי
 לחוק החברות

החל על התאגיד והדירקטורים,  חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין לדירקטורים הכשרה לתאגיד יש תוכנית  .0
  אר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד., בין השתמכהנים, המותאמ דירקטוריםהכשרת המשך ל תכנית וכן

 הדיווח: בשנת הופעלה התוכנית יצוין האם -אם תשובתכם הינה "נכון"

 
 

)א(  8סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות(
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  כן 

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 , החלות על התאגיד התאגידי הממשל הטמעת הוראות על אחראי( ריוןהדירקטו אדם אחר שמינה או) הדירקטוריון ר"יו  .19
   הדיווח. שנת במהלך תאגידי בממשל הקשורים בנושאים הדירקטורים לעדכון ופעל

אבי טבת, ותפקידו:  נא ציינו את שמו, האחראי )חלף יו"ר הדירקטוריון( לתפקיד אחר אדם מינה הדירקטוריון אם
 כספים ה מנהל

 
 

)ב(  8סעיף  - ותחוק החבר
)הוראות  לתוספת הראשונה

  ממשל תאגידי מומלצות(

11.  
 א.

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהםבדירקטוריון דירקטורים  של נדרש מזערי מספר בתאגיד נקבע
 ופיננסית. 

  1יצוין המספר המזערי שנקבע:  - אם תשובתכם הינה "נכון"

 הוראת חובה 

( לחוק 12)א()02סעיף 
 החברות

 ב.
 דירקטורים, ופיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני לדירקטור בנוסף ,כל שנת הדיווח כיהנו בתאגידב

 הדירקטוריון. קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי נוספים

 
 

 
 הוראת חובה

 )ד( לחוק החברות210סעיף 

 ג.
 הדיווח: שנת במהלך בתאגיד מספר הדירקטורים שכיהנו

  .3ופיננסית:  חשבונאית כשירות בעלי

שני הדירקטורים החיצוניים בחברה עומדים בהגדרת "דירקטור בעל כשירות מקצועית:  כשירות בעלי
 מקצועית" כמפורט בתקנות. כמו כן, שני דירקטורים נוספים בחברה עומדים בהגדרה דנן. 

_____ _____ 

 

 ,)ד(210(, 12)א()02סעיפים 
( לחוק החברות, 1)א289

( 0)ג()84-()א( ו0)ב()19תקנה 
 לתקנות הדוחות

 

12.  
 א.

)ד( לחוק החברות לענין גיוון הרכב 230חיצוני בשנת הדיווח, קוימה הוראת סעיף  דירקטור מינוי במועד
 . משני המינים הדירקטוריון

 רלוונטי )לא מונה דירקטור חיצוני בשנת הדיווח( לא  
 

  

 הוראת חובה

 )ד( לחוק החברות230ף סעי
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 ב.
 חברים משני המינים. הדירקטוריון כלל הרכב הדיווח שנת בכל

 ._____יצוין פרק הזמן )בימים( בו לא התקיים האמור:  -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

 ,ימים 69בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על 
משני  דירקטורים בתאגיד כיהנו לא )בימים( בה הזמן ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת

 ._____ :המינים

 

 
 

 2סעיף  -חוק החברות 
)הוראות  לתוספת הראשונה

 ממשל תאגידי מומלצות(

 
 .ג

 לון זה: מספר הדירקטורים מכל מין המכהנים בדירקטוריון התאגיד נכון למועד פרסום שא

 .1נשים:   ,4גברים: 
_____ _____ 

 

  )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

13.  
 א.

 הדיווח:  כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר
 1רבעון שלישי:                        

 2          רבעון רביעי:               
_____ 

 
_____ 

 
א. 228 -ו 04 , 07סעיפים 

 לחוק החברות

 .ב
לצד כל אחד משמות הדירקטורים שכיהנו בתאגיד במהלך שנת הדיווח, יצוין שיעור השתתפותו בישיבות 

במהלך  לרבות ישיבות ועדות הדירקטוריון בהן הוא חבר, וכמצוין להלן( שהתקיימו -בס"ק זה הדירקטוריון )
  הדיווח )ובהתייחס לתקופת כהונתו(: שנת

 )יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים(.

שיעור  שם הדירקטור _____ _____
השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

 

שיעור 
השתתפותו 

בישיבות ועדת 
לגבי ביקורת )

חבר דירקטור ה
 וועדה זו(ב

עור שי
השתתפותו 

ה ועדהבישיבות 
דוחות לבחינת ה

לגבי ) פייםכס
חבר דירקטור ה

שיעור השתתפותו בישיבות 
ועדות דירקטוריון נוספות בהן 

 )תוך ציון שם הועדה( הוא חבר
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 וועדה זו(ב

 ל"ר ל"ר ל"ר 199% דניאל מזרחי

 ל"ר ל"ר ל"ר 199% שחר מזרחי  
 

 

  
 

 ל"ר ל"ר ל"ר 67% יהושע מזרחי
 

  

  
 

 ל"ר ל"ר ל"ר 199% מיכאל איתן
 

  

  
 

 ל"ר ל"ר ל"ר 199% עודד איתן
 

  

  
 

 ל"ר ל"ר ל"ר 199% אורן בן יאיר
 

  

  
 

 199% -ועדת תגמול  199% 199% 199% ערן גלוקסמן
 

  



8 

  
 

 199% -ועדת תגמול  199% 199% 199% חן שרייבר
 

  

  
 

 199% -ועדת תגמול  199% 199% 199% ורד-טל מיש
 

  

18. 1.  
 המשרה ונושאי הכללי דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל יוןהדירקטור קיים הדיווח בשנת

  עמדתם. את להביע הזדמנות להם שניתנה נוכחותם, לאחר בלא, לו הכפופים

 
 

 2סעיף  -חוק החברות 
לתוספת הראשונה )הוראות 

 ממשל תאגידי מומלצות(

12. 2.  
  ום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה(.בשנת הדיווח כונסה אסיפה שנתית )ולא יאוחר מת

 הוראת חובה 

 לחוק החברות 69סעיף   

 

  הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

16.  
 .דירקטוריון ר"יו בתאגיד ןכיה הדיווח שנת בכל

 בן אורן מר החל 2913 באוגוסט 22 וביום, החברה דירקטוריון ר"כיו לכהן נגל דרור מר חדל 2913 ביוני 10 ביום
 .החברה דירקטוריון ר"כיו לכהן יאיר

 
 

 הוראת חובה
 

 לחוק החברות)א( 08  סעיף

71.  
 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

 

 
 הוראת חובה 

 
 לחוק החברות 110סעיף 

 הוראת חובה  וריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקט  .14



9 

 )ג( לחוק החברות.121סעיף הוראות ל

 ו/או כפל הכהונה את אישרה אשר הכללית אודות האסיפה נא הפנו לדיווח המיידי - אם תשובתכם הינה "נכון"
 ._____הפעלת הסמכויות כאמור: 

X בתאגיד כפל כהונה כאמור(. )ככל שלא מתקיים לא רלוונטי 

לחוק  121 -ו 02פים סעי
 החברות

  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ  .10

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "
 

 

לחוק  121 -ו 02סעיפים 
 החברות

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

 ב.
    )ג( לחוק החברות:121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

29.  
  .למעט כדירקטור ,בתאגידבכירה  כנושא משרה מכהן כמנכ"ל או אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 
 

 לחוק החברות 196ף סעי

 

 

  הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 



11 

21.  
   הדיווח. שנת במהלך הביקורת בועדת היו חברים החיצוניים הדירקטורים כל

 הוראת חובה 
 

 לחוק החברות 112סעיף 

22.  
  חיצוני. דירקטור הוא הביקורת ועדת ר"יו

 הוראת חובה 
 

 רותלחוק החב 112סעיף 

23.  
 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת

 הוראת חובה _____ _____
 

 לחוק החברות 112סעיף 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 
 

 

 

 
 הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

 

 בשליטתו. תאגיד יבתאגיד או ביד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

 

 קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 
 

 

28.  
 בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחו קרובו, מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה א

 הוראת חובה 
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 )ה( לחוק החברות 112סעיף  . )ה( לחוק החברות112בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

חברי  של שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב הביקורת ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת לדיון חוקי מנין  .22
  ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. בלתי תלויים היו דירקטוריםרוב הנוכחים כאשר הועדה, 

 ._____: הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור  שיעוריצוין   -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

 
 הוראת חובה 

 א. לחוק החברות116סעיף 

26. 
לפי העניין, , המבקר החשבון ורואה יהפנימ לפחות בנוכחות המבקר אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת

  לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד., של נושאי משרה בתאגיד שאינם חברי הוועדה ובלא נוכחות
 הוראת חובה 

 החברות,( לחוק 1)117סעיף 
 6סעיף  -חוק החברות 

)הוראות לתוספת  הראשונה 
 ממשל תאגידי מומלצות(

27. 
 הועדהלבקשת הועדה ו/או  ר"יו הועדה, היה זה באישור חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה תהביקור ועדת ישיבות בכל

 . )לגבי היועץ המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו(

 

 
 הוראת חובה 

 )ה( לחוק החברות 112סעיף 

 

 

 הכספיים הדוחות ורלאיש המקדימה הועדה( בעבודתה -להלן הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ) תפקידי

 

  
 נכון

 
 נכון לא

 
 תנורמטיבימסגרת 

לקראת ישיבת הדירקטוריון  המלצותיצוין פרק הזמן )בימים( אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת  א. .24
 . 2הרבעוניים:  או התקופתיים הדוחות בה יאושרו

_____ _____  
 הוראת חובה

 

אישור הדוחות ( לתקנות 3)2תקנה 
 פיים.הכס
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  :מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד אישור הדוחות הכספיים ב.

 .2דוח רבעון שני:                             
 .2דוח רבעון שלישי:                        
 .3דוח שנתי:                                    

_____ _____  

 

 ג.

אישור הדוחות  ם למועדלדירקטוריטיוטת הדוחות הכספיים בין מועד העברת בפועל ספר הימים שחלפו מ
  :הכספיים

 .3דוח רבעון שני:                             
 .3דוח רבעון שלישי:                        
 .2דוח שנתי:                                    

 

_____ 

 
 

_____ 

, והמבקר הפנימי קיבל הודעות על קיום הדירקטוריוןהועדה וות ישיב לכל הוזמן התאגיד של המבקר החשבון רואה .20
  הדיווח. שנתתקופות הנכללות בהמתייחסים ל התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בההישיבות כאמור, 

 הוראת חובה 
 

תקנה , לחוק החברות 164סעיף 
דוחות אישור ה ( לתקנות 2)2

 .כספייםה

 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי  התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד .39

 הוראת חובה
 

דוחות אישור הלתקנות  3תקנה 
 .כספייםה

 
  .ואישור הדוחות כאמור(בועדה  )במועד הדיון  מספר חבריה לא פחת משלושה א.

 

 
 ב.

 

  כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-( וב)112בועים בסעיף בה כל התנאים הק התקיימו
 

 
  יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

 

 
  כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

 

יים הוא בעל לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלו ה. 
  מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

 

 
  חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.
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 ז.

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו דירקטורים בלתי 
  תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

 

יצוין ביחס לאיזה דוח לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו,  אם תשובתכם הנה "לא נכון" 
 ._____: רבעוני( לא התקיים התנאי האמור/)תקופתי

_____ _____ 

 

  מבקר  חשבון רואה

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

31. 
כי היקף  י אישור הדוח התקופתי,, בסמוך לפנהניחה את דעתה (ה לבחינת הדוחות הכספייםועדההביקורת )ו/או  ועדת

ים ראויוסקירה נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת  והי, הדיווח עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו בשנת
 .לדוחות הכספיים בשנת הדיווח

 
 

 ( לחוק החברות2)117סעיף 

32. 
  יההמלצות אתבחינת הדוחות הכספיים( )ו/או הועדה להעבירה ועדת הביקורת טרם מינויו של רואה החשבון המבקר, 

 .המבקר חשבוןה רואה של ותנאי העסקתוהיקף עבודתו  עם בקשרלאורגן הרלוונטי בתאגיד, 

 .)בשנת הדיווח לא מונה רואה חשבון מבקר( לא רלוונטי 

/או הועדה לבחינת ועדת הביקורת )ו האורגן הרלוונטי בתאגיד פעל על פי המלצותיצוין האם  - אם תשובתכם הינה "נכון"
 :הדוחות הכספיים(

X כן 

הניח זהותו(  ציון )תוך האורגן הרלוונטיהתשובה היא "לא", נא פרטו בהערות סיום לשאלון זה כיצד במקרה ש)לא  

 (.עם היקף עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקרדעתו בקשר 

 במשבצת המתאימה(.   x)יש לסמן 

 

   ( לחוק החברות2)117סעיף 
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33. 
 החשבון רואה עבודת כי לא היתה מגבלה עלבשנת הדיווח בחנה  (לבחינת הדוחות הכספיים הועדההביקורת )ו/או  ועדת

  המבקר.
 חוק ניירות ערך ותקנותיו 

)לעניין "דוחות מבוקרים 
 כדין"(

38. 
 

 הביקורת בממצאי מבקרה החשבון רואה עםבשנת הדיווח  דנה (ה לבחינת הדוחות הכספייםועדה )ו/או הביקורת ועדת
  והשלכותיהם.

 
אישור לתקנות  2תקנה  

, חוק כספייםהדוחות ה
לתוספת  6סעיף  -החברות 

הראשונה )הוראות ממשל 
 תאגידי מומלצות( 

32. 
בדבר טרם מינויו של רואה החשבון המבקר,  ,הניחה את דעתה (לבחינת הדוחות הכספיים הועדה)ו/או  הביקורת ועדת

 ומורכבותו. התאגיד פעילות אופי לאור וזאת ביקורת בתאגיד לביצוע והתאמת כשירות

    (.רואה חשבון מבקר לא מונה)בשנת הדיווח  לא רלוונטי 

 
 חוק ניירות ערך ותקנותיו 

)לעניין "דוחות מבוקרים 
 כדין"(

36. 
 

כרואה חשבון מבקר בתפקידו )המטפל במשרד רואה החשבון המבקר  נא פרטו את מספר השנים בהם מכהן השותף
 .1 בתאגיד(:

 
_____ 

 
_____ 

 חוק ניירות ערך ותקנותיו
)לעניין "דוחות מבוקרים 

 כדין"(

37. 
 

 הוזמן. ןלבחינת הדוחות הכספיים אליה הועדהבשנת הדיווח בכל ישיבות השתתף רואה החשבון המבקר 
 

)ב( לחוק החברות,  164סעיף  
אישור  לתקנות  2תקנה 

   כספייםהדוחות ה

 

  עניין בעלי עם עסקאות

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 
 תנורמטיבימסגרת 

34. 
 

התאגיד אימץ נוהל, שאושר בידי ועדת ביקורת, שעניינו עסקאות בעלי עניין על מנת להבטיח כי עסקאות כאמור יאושרו 
   כדין.

 
 

 

                   ,222, 223, 117סעיפים 
 לחוק החברות 279-274
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30. 

 

 

 ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול.-מועסק על אינו( בשליטתושלרבות חברה ) השליטה או קרובובעל 

  – יצויןאם תשובתכם הינה "לא נכון" )קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול( 

או באמצעות חברות /ו ות חברות שבשליטתם)לרבהתאגיד  ידי-על מועסקיםקרובים )לרבות בעל השליטה( הה מספר  -

 .8: (ניהול

  :דיןים הקבועים בנידי האורגבאושרו הסכמי העסקה ו/או שירותי הניהול כאמור האם   -

X כן 

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 ._____לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(.  

 
 

 

 ( לחוק החברות8)279סעיף 

89. 
 .תחום אחד או יותר(ב) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל תאגיד,למיטב ידיעת ה

 :בו השליטה ובעל התאגיד פעילויות בין לתיחום יצוין האם נקבע הסדר –נכון" לא  תשובתכם הינה " אם

X  כן  

 לא  

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

 
 

 

סעיף , לחוק החברות 228סעיף 
פרט לחוק ניירות ערך ) 36

 (חשוב למשקיע הסביר

 טל מיש: הועדה לבחינת הדוחות הכספייםיו"ר    ערן גלוקסמן: הביקורת ועדת ריו"          אורן בן יאיר: הדירקטוריון ר"וי

   3112באוגוסט  11 תאריך החתימה:



 1 - י

 פרטים נוספים - 01 פרק
 

 דעת עורך דין חוות 1.01
 

 קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: החברה
 

 

 
 לכבוד

 בע"מאופל בלאנס השקעות 
 74ז'בוטינסקי רח' 

 אשדוד
        

 4.17 באוגוסט 11 ,אביב תל               
 1..11: מספרנו              

 
 0א0נ0,ג

הניתנים למימוש כתבי אופציה  ,חוב, אגרות חוב להמרה , אגרותמניות של מדף תשקיף :הנדון

)"ניירות  בע"מ אופל בלאנס השקעות של לאג"חהניתנים למימוש כתבי אופציה ולמניות 

 "החברה", בהתאמה(-והערך המוצעים" 

 

 בתשקיףנכלל  םכדין ושמ ושל החברה נתמנ הדירקטורים , הרינו לאשר בזאת כילבקשתכם

 המדף0

 כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף0הרינו מסכימים 

 
 

 רב, בכבוד

 מירב ברודי, עו"ד     , עו"ד)לודמיר( טל הפלינג      רוזנבוך, עו"ד ארז

 משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך  
 

 

 

 



 4 - י

 

 בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם הוצאות 1.04

 

 ההמשוער של כל ההוצאות הקשורות בהצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף ז הסכום 

במועד הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף והנפקתם, ככל שיוצעו, ש"ח0  אלפי .14-הוא כ

תידרש החברה להוצאות נוספות שטרם נקבעו ואשר יפורטו בדוח הצעת המדף הרלוונטי )ככל 

בקשה למתן היתר לפרסום א לתקנות ניירות ערך )אגרת 7יף להוראות סע בהתאםשיפורסם(0 

שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום  החברה, 2..4-תשקיף(, התשס"ו

פי תשקיף המדף  עלהאגרה תשולם בעד ניירות הערך המוצעים  תוספתתשקיף מדף ואולם 

  ובמועדים כקבוע בתקנות אלה0 בסכומים מכוחופרסום דוח הצעת מדף  במועד

 

 אחריםעמילות בקשר לניירות ערך  דמי 1.01

 

על עצמה התחייבויות לשלם עמלה על  קיבלה ולאהחברה  שילמה לא, נכון למועד התשקיף 1.0101

 0 פי תשקיף זה על , ככל שיוצעו,המוצעיםהערך  ניירות

של ניירות ערך  הפצהבקשר ללא שילמה החברה עמלות בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף  1.0104

 0שהנפיקה

 

 במזומנים מלאה בתמורה שלא החברה שלניירות הערך  הקצאת 1.07

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

 לתשקיף זה0 1, למעט כמפורט בפרק למזומנים בתמורה שלא

   

 

 במסמכים עיון .201

מגנ"א של רשות ניירות  באתרניתנים לעיון  החברהשל  ההתאגדותתקנון  ןמהתשקיף וכ עותק

בשעות העבודה , , אשדוד74ברחוב ז'בוטינסקי ובמשרדי החברה  www.magna.isa.gov.ilערך 

   לות0מקובה

            



 1 -יא   

 חתימות – 11פרק 
 
 

 :החברה
 
 

 _________    בע"מ אופל בלאנס השקעות
     

 _________      דני מזרחי
 

 _________      שחר מזרחי
 

 _________      עודד איתן
 

 _________      ורד-טל מיש
 

 _________      ערן גלוקסמן
   

 _________      יהושע מזרחי
  

 _________      מיכאל איתן
 

 _________      אורן בן יאיר
 

  _________      חן שרייבר
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