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ה גם מיפרט הצעת רכש מלאהמדף המהוודוח הצעת   

 הצעת רכש חליפיןבדרך של 
  ש"ח ערך נקוב כל אחת 1בנות  רשומות על שם, מניות רגילות 39,596,091כישת רל

 של

 בע"מ אשטרום נכסים

 "(אשטרום נכסים)"

 אשר מוצעת על ידי 

 בע"מ קבוצת אשטרום

 ה"(המציע") 

, 2018 פברוארב 27נושא תאריך  ,2018 פברוארב 26 פורסם ביוםשה מציעהעל פי תשקיף מדף של 
חוק ובהתאם להוראות , ("תשקיף המדף"להלן:) 12021 פברוארב 26אשר תוקפו הוארך עד ליום 

תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של "(, לחוק ניירות ערך"להלן: ) 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח
להלן: ) 1999 -וק החברות, התשנ"טחל, "(תקנות הצעה לציבור)" 2005-, התשס"וערך( יירותנ
"(, תקנות הצעת רכש"להלן: ) 2000 -לתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס"( ותחוק החברו"

לחוק החברות, לרכישת כל  336מגישה בזה המציעה הצעת רכש חליפין מלאה, בהתאם לסעיף 
מניות " או "המניות": להלן) אשטרום נכסיםש"ח ערך נקוב כל אחת של  1בנות  המניות הרגילות
מניות  13,625,015 -לבתמורה הניצעים כהגדרתם להלן, ות בידי המוחזק"( אשטרום נכסים

"(, מציעהמניות ה"להלן: )המציעה ש"ח ערך נקוב כל אחת של  0.01בנות , 2רשומות על שם רגילות
ה )המהווה גם והכל על פי תנאי דוח הצעת מדף ז "(התמורה" ן:להל)  המציעעל ידי השתונפקנה 

דוח הצעת "-ו המיפרט"", "הצעת רכש החליפין" להלן:ש( )בתקנות הצעת רככמשמעותו מיפרט 
  ", בהתאמה(. הדוחאו "מדף" 

מניות רגילות  86,728,319 אשטרום נכסיםשל והנפרע בהונה המונפק נכון לתאריך הדוח, קיימות 
 חת. נ. כל א"ח ע.ש 1ת ובנ

 47,132,228 -ביחס ל למעט, אשטרום נכסיםל בעלי המניות של הצעת רכש החליפין מופנית לכ
מההון המונפק והנפרע של  54.34% -המהוות כ, המוחזקות בידי המציעה אשטרום נכסיםמניות 

 הצעת ופניתמ)בעלי המניות להם  בדילול מלא( 53.81%-ומזכויות ההצבעה בה )כ אשטרום נכסים
  "(.הניצעיםפין יכונו להלן: "רכש החלי

בעלי מניות  יתר וכן ובמציעה נכסים אשטרוםבטה בעלי השליעל קבוצת הניצעים נמנים יצוין ,כי 
-)כ .%377112-המחזיקים בכ ( לעיל, בהתאמה(3)ג()3.1-( ו2)ג()3.1ם בסעיפים ת)כהגדרמרגן 

 (.להלן ()ג13.בדילול מלא( )לפרטים ראו סעיף  .%609512

 לתהניצעים ואשר מוצע לרוכשן בהצעת הרכש כול נכון לתאריך הדוח, המניות המוחזקות על ידי
 אשטרום נכסיםוהנפרע של המונפק מהון המניות  45.66% -מניות, המהוות כ 39,596,091

 3."(המניות המוצעות לרכישה" להלן:) בדילול מלא( 46.19%-)כ ומזכויות ההצבעה בה

                                                      

ה מהווה הכללה על דרך )מידע ז( 015136-01-2020אסמכתא מס' ) 2020 ארפברוב 20יווח מיידי מיום ד ראה 1
 .ניה(ההפ

 להלן.  3ראו ה"ש  2

במועד  ,למיטב ידיעת המציעהכן מניות, ש 40,026,091-לעד גדל ייכול ו כמות המניות המוצעות לרכישהסך יצוין כי  3
 -למימוש ל יםהניתנ ם למסחרפציה לא רשומיכתבי או 860,000 נכסיםום בהונה של אשטר יםקייממפרט זה, פרסום 

אשטרום נכסים, והניתנות למימוש מנכ"ל ש"ח ע.נ., כ"א של אשטרום נכסים שהוקצו ל 1רגילות בנות מניות  860,000

ן למועד נכו, מתוכן "(כתבי האופציה" -" והמנכ"ל)להלן: " (Cashless Exerciseבין היתר על בסיס מרכיב ההטבה )
יודגש כי . "(למימושכתבי האופציה הניתנים : ")להלן כתבי אופציה 430,000לממש המנכ"ל רשאי  הקיבול האחרון

יחד עם זאת, המנכ"ל יהיה , נכון למועד זה, כתבי האופציה הניתנים למימוש אינם נכללים במניות המוצעות לרכישה
 רכשההצעת  בול האחרון שלעד למועד הקיאו חלקם( לם אי לממש את כתבי האופציה הניתנים למימוש )כושר

תגדל כמות המניות , הניתנים למימושאופציה הכתבי  כלומשו , ככל וימלאור זאתרט זה. החליפין כהגדרתו במפ
 לרכישה המוצעות המניותן: "למניות )לה 40,026,091המוצעות לרכישה )כהגדרתן במפרט זה( ותסתכם לסך של 

עד למועד הקיבול  פציה הניתנים למימוש שלא ימומשוהר כי כתבי אויוב ."(רשומים לא פציהאו כתבי מימוש בהנחת
כתבי אופציה(, יהיו ניתנים למימוש  430,000וכתבי אופציה אשר נכון למועד מפרט זה אינם ניתנים למימוש ) האחרון,
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  ןלרכשצע שמו ניותמהדות פרטים או .1

ל ש)באגורות( יותר ושער הנעילה הנמוך ביותר להלן פירוט שער הנעילה הגבוה ב 1.1
"( הבורסהבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: " אשטרום נכסיםיית מנ

( החודשים שקדמו לתאריך מפרט זה, דהיינו, בתקופה 12)בכל אחד משנים עשר 
ובהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או  2020ר ספטמבב 29 לבין 2019ספטמבר ב 1שבין 

לבעלי ניירות הערך של  ותויזכ של טבה, פיצול, איחוד הון או הצעה בדרךמניות ה
  :4אשטרום נכסים

 

 שער נעילה נמוך שער נעילה גבוה חודש
 שער )באג'( (1)תאריך שער )באג'( (1)תאריך

 1,990.60 10/9/2019 2,167.69 23/9/2019 (3)2019 ספטמבר

 2,081.57 3/10/2019 2,266.40 30/10/2019 (2)2019 אוקטובר

 2,090.28 21/11/2019 2,301.24 5/11/2019 2019 נובמבר

 2,089.31 4/12/2019 2,322.53 12/12/2019 2019 דצמבר

 2,124.15 30/1/2020 2,264.46 9/1/2020 2020 ינואר

 2,032.21 2/2/2020 2,312.85 19/2/2020 2020 פברואר

 1,392.55 23/3/2020 2,125.11 3/3/2020 2020 מרץ

 1,569.64 23/4/2020 1,785.44 19/4/2020  2020 אפריל

 1,457.39 14/5/2020 1,741.9 6/5/2020 2020 מאי

 1,144 28/6/2020 1,590 4/6/2020 2020 יוני

 1,200 1/7/2020 1,300 21/7/2020 2020 יולי

 1,242 3/8/2020 1,419 26/8/2020 2020 אוגוסט

 1,225 24/9/2020 1,373 2/9/2020 (3)2020 ספטמבר

שערי נעילה זהים במספר ימי מסחר באותו החודש, נבחר ו עבם נק( במקרים בה1)
 התאריך בו נקבע המחיר הרלוונטי לראשונה.

 לחודש.  1 -( החל מיום ה2)

ם למועד פרסום מפרט דקסה שרבבו אשטרום נכסיםהמסחר האחרון במניות ליום ( עד 3)
  .2020 ברטמספב 29זה, קרי, עד ליום 

)שער נעילה בבורסה( בששת החודשים  םסיכנטרום שאהמחיר הממוצע של מניית  1.2
 29ליום  2020 מרץב 29שקדמו לתאריך מפרט זה )דהיינו בתקופה שבין יום 

הון יחוד אול, בהתחשב בכל חלוקת דיבידנד או מניות הטבה, פיצ(, 2020 ספטמברב
 -, הינו כאשטרום נכסיםך של ו הצעה בדרך של זכויות לבעלי ניירות הערא

  .%52.6 -מממוצע זה בכ גבוהה תמורת הצעת הרכש 5.יהנמאג' ל ,96.4421

)יום  2020 ספטמברב 29בבורסה ביום  אשטרום נכסיםשער הנעילה של מניית  1.3
חלוקת  כלחשב בת, בהעד פרסום מפרט זה(ן בבורסה שקדם למוהמסחר האחרו

                                                                                                                                                        

ם, ככל לאור האמור, בהתא לם(.תושסים כחברה פרטית )בהנחה והצעת הרכש החליפין כלהון מניותיה של אשטרום נ
, יגדל סך התמורה להלן 2.1הגדרתו בסעיף כ וש, ובהתאם ליחס ההחלפהו כל כתבי האופציה הניתנים למימוימומש

 מניות המציעה. 13,772,978מניות המציעה, כך שסך התמורה יסתכם לסך של  147,963-ב
 .tase.co.ilhttp://wwwאינטרנט שכתובתו ר ההינם על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באת להלן םהנתוני 4

 . http://www.tase.co.ilעיל הינם על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו ם דלהנתוני 5
יף זה לדוח החישוב דוח. לצורך סעל 2.1ה, כמפורט בסעיף חלפלפי יחס ה מציעהתמורת ההצעה הינה מניות של ה 6

( החודשים שקדמו למועד דוח 6בבורסה בששת ) מציעהומניית ה נכסיםרום אשטממוצע שער מניית  נערך על בסיס
 זה.

http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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בדרך של זכויות לבעלי עה ד הון או הצפיצול, איחוהטבה, דיבידנד או מניות 
 הרכש הצעת תמורתלמניה.  אג' 1,259 -, הינו כאשטרום נכסיםהערך של ות נייר
  .%314.97 -משער זה בכ ההגבו

ות שאינן )ללא זכוי אשטרום נכסיםת של סך ההון העצמי המיוחס לבעלי המניו 1.4
 נכסים וםאשטרעל פי הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה  ,ליטה(שנות מק

 -לכל מניה של כ הון עצמיאלפי ש"ח, המשקף  1,714,804הינו  2020 יוניב 30 ליום
  .ש"ח 19.77

  פרטים אודות התמורה המוצעת .2

 ום נכסיםאשטרמניות  מציעה לרכוש מן הניצעים אתעל פי הצעת הרכש, מציעה ה 2.1
 בתמורה זאתם הקבועים בדוח זה, וול בתנאית קיבהודעו גינןאשר יתקבלו ב

רשומה על שם, גילה אחת מניה ר בגין כלש כך מציעההרגילות של מניות  להנפקת
 מציעה, תנפיק המציעה, שתירכש על ידי האשטרום נכסיםל נקוב ש ש"ח ערך 1בת 

 סיח" להלן:) המציעהאחת של  ש"ח ערך נקוב כל 0.01רגילה בת  מניה 0.3441
ההתחייבות כאמור זה.  טרי תנאי מפוהכל על פ ,"(למניה התמורה" או "פהההחל

עות אשר יתקבלו בגינן הוד אשטרום נכסיםל מניות לרכוש את כ המציעהשל 
 לדוח. 4בסעיף  קיבול כפופה לאמור

אשטרום מניות  39,596,091 המציעהרכש תרכוש הבמקרה של קבלת הצעת  2.2
 ותנברשומות על שם, מניות רגילות  13,625,015 יעההמצתקצה ובתמורה , סיםנכ

מהון המניות של  14.14% -כיהוו , אשר המציעהח ערך נקוב כל אחת של "ש 0.01
 .לאחר ההנפקההמציעה 

 המציעהד תשקיף המדף ועד מועד פרסום דוח הצעת המדף לא הנפיקה ועממ 2.3
 מניות מכוח תשקיף המדף. 

ואן היינה מניות שנפרעו במלת זהדף מצעת מוצעות על פי דוח הה המציעהמניות  2.4
 . מציעהב מניות הקיימותלתנאי הים יהיו זהותנאיהן 

למפורט בסעיף לניצעים שנענו להצעת הרכש בהתאם שולם תרכש הצעת ה תמורת 2.5
להלן. ככל שתחול מכירה כפויה של מניות ניצעים אשר בגינן לא ניתנו הודעות  5

במכירה כפויה כאמור רכשות הנת ניומה יןבגשולם תהצעת הרכש  תמורתקיבול, 
  להלן. 8.4יף ורט בסעבהתאם למפ

תוקצניה לניצעים בהתאם לתנאי והצעת המדף ת על פי דוח והמוצע המציעהמניות  2.6
 החברהעל שם  מציעהיות של העת הרכש תירשמנה במרשם בעלי המנהצ

החברה )להלן: " מבע"לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב 
 . "(םיישומלר

יימות התנאים וף להתקנה )בכפרכש החליפין תעמובהר כי במקרה שהצעת  2.7
רכש  וצאה מהנפקת מניות המציעה, על פי תנאי הצעתלהלן(, וכת 4כמפורט בסעיף 

החליפין יווצרו שברי מניה של מניות המציעה, אזי שברי המניה כאמור יועברו 
 . לניצעים בתמורה למניותיהם

   יעהפרטים אודות המצ .3

 ליכל 3.1

גבלת במניות, רטית מוכחברה פ 1963בפברואר  24התאגדה ביום מציעה ה .א
תחת השם אשטרום חברה , 1983-, תשמ"ג[שנוסח חד]פי פקודת החברות ל

את שמה לקבוצת  מציעהשינתה ה ,2004בנובמבר   2ה בע"מ. ביום להנדס
 הנפקה ראשונה של עהמציהשלימה ה 2014במאי  28אשטרום בע"מ. ביום 

 מציעהת המו מניולציבור במסגרתה נרש המציעהשל ת חוב רואגת וומני

                                                      

לדוח. לצורך סעיף זה לדוח החישוב  2.1יף ה לפי יחס החלפה כמפורט בסעמציעה הינה מניות של התמורת ההצע 7
ם חר האחרון בבורסה שקדביום המס אשטרום נכסיםנעילה של ושער ה מציעההל בסיס שער הנעילה של ך ענער
 ועד פרסום מפרט זה.למ
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של  שוםמשרדה הר. ריתהפכה לחברה ציבו מציעהלמסחר בבורסה וה
 . אביב -, תל10 יצקיקרמנברח' נמצא  המציעה

מניות של  47,132,228-נכון למועד פרסום המפרט, מחזיקה המציעה ב .ב
 אשטרום ע של פרהנק ופהמונמהונה  54.34% -ת כ, המהוואשטרום נכסים

 מזכויות ההצבעה בה.ו

ם, שאינם ציעה, לא קיימים קשרים עסקיים או משפחתיייעת המיטב ידמל .ג
באשטרום בה, לבין בעלי ניירות ערך זניחים, בין המציעה ובעלי העניין 

   , למעט כמפורט להלן:נכסים

זכויות ההצבעה בה ומ המציעהמהונה המונפק והנפרע של  69.84% (1)
לן: ע"מ )להיונדקו חברה מאוחדת להנדסה ולפיתוח ב "ים עיחזקומ
ת המלאה בהון הבעלוכאשר "( חברה פרטית הרשומה בישראל, יונדקו"

ה רשומה על שם מרגן נכסים ואחזקות המניות המונפק והנפרע של
 "(. מרגןבע"מ )להלן: "

על קבוצת הניצעים  נכון למועד זה,המציעה בהתאם למידע המצוי בידי  (2)
 בעלי שהינםן נמנים בעלי מניות במרגמפרט זה, פי  עלש רכ תבהצע

סבאום בתיה : השקעות נונכסים ובמציעה אשטרוםבהשליטה 
ת בשליטתם המלאה של ה"ה ( בע"מ, חברה פרטי1982ויחזקאל )

צעות חברות מוחזקות בשליטתם אברהם נוסבאום ומיכל זהבי, באמ
וחיים גירון  נהר עותק; הש -מניות של מרגן( ומהון ה 33.33%המלאה )

אה של ה"ה גיל גירון ודפנה טתם המלית בשלי"מ, חברה פרט( בע1977)
 מהון 33.33%חברות מוחזקות בשליטתם המלאה ) לוי, באמצעות

  ."(בעלי השליטה)להלן: " (המניות של מרגן

ר על ית נכון למועד זה,המציעה בהתאם למידע המצוי בידי כמו כן,  (3)
( בע"מ, חברה 1982עות משורר )שקה ים:ננמן בעלי המניות במרג

ר, ירון משורר של ה"ה ליפא ויהודית משורהמלאה  בשליטתםפרטית 
אבן נייר ומספרים  מהון המניות של מרגן(; 15.31%וסיגל משורר )

בע"מ, חברה פרטית בשליטתם המלאה של ה"ה נעמה לימון )רובין(, 
; השקעות -ו (גןמר לות שמהון המני 10.93%) יורם רובין ויונתן רובין

דה תם המלאה של ה"ה ורת בשליטרה פרטי( בע"מ, חב1981מייבלום )
 בעלייתר )להלן: " מהון המניות של מרגן( 7.10%) ליפשיץ ונורית מור

  "(.מניות מרגן

בין במישרין ובין רואה את שאר בעלי המניות במרגן יצוין, כי המציעה  (4)
כבעלי עניין  אההמל יטתםרטיות בבעלותם ובשלבאמצעות חברות פ

, עניין ( לעיל(2)כהגדרתם בס"ק ) ליטהבעלי השיצוין, כי לבמציעה. עוד 
לאור ( ( לעיל3)כהגדרתם בס"ק )ן בעלי המניות במרג אישי ביתר

 .קשריהם העסקיים

מחזיקים בעלי השליטה, במועד זה,  אצל המציעהעל פי המידע המצוי  (5)
נפק ן המוהומה .%75479-כבישירות  ,זהמפרט  פרסוםנכון למועד 

בדילול  .%66569-עה בה )כההצביות זכוומ אשטרום נכסיםוהנפרע של 
 מלא(.

במרגן,  יתר בעלי המניותבמועד זה,  אצל המציעהמצוי על פי המידע ה (6)
מההון  2.97%-בכישירות  ,זהפרסום מפרט מחזיקים נכון למועד 

 2.94%-)ככויות ההצבעה בה ומז אשטרום נכסיםהמונפק והנפרע של 
 א(.מלל לובדי

בעלי השליטה  במועד זה, ל המציעהצאעל פי המידע המצוי כלומר,  (7)
מחזיקים נכון למועד פרסום מפרט זה,  ויתר בעלי המניות במרגן

אשטרום מההון המונפק והנפרע של  %7371.12-בכסך הכל  ישירות
 בדילול מלא(. %6095.12-ומזכויות ההצבעה בה )כ נכסים

 דירקטורית באשטרום נכסים, ו,אשה שי, כי הגב' דלכמו כן, יצוין (8)
 ש זו ומועסקת אצל המציעה, מחזיקהים בהצעת רכית על הניצעהנמנ

רע של ונפק והנפמההון המ 0.01%-בכלמועד פרסום מפרט זה, ון נכ
 .אשטרום נכסים ומזכויות ההצבעה בה
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  מציעההפרטים אודות הון  3.2

 5,027,000,000 לעומד ע ציעהמהונה הרשום של נכון למועד דוח ההצעה, ה .א
 .מציעההש"ח ע.נ. כל אחת, של  0.01, בנות שם רשומות על מניות רגילות

  :מציעההפק והנפרע של דות ההון המונלהלן פרטים או .ב

נשואת דוח  צעהההלפני 
 ההצעה

ובהנחה של רכישת  ההצעהלאחר 
המניות המונפקות המוצעות כל 

 לציבור
הון מונפק 

 פרעונ
ונפרע הון מונפק 

 מלא ולבדיל
ן מונפק וה

 8ונפרע
הון מונפק ונפרע 

 8מלאבדילול 
82,752,657 84,172,543 96,377,672 97,797,558 

עה ובהנחת דוח ההצעל פי  הקצאת המניות המונפקותלאחר השלמת  .ג
, בדרך של החלפת מניות מלוא מניות המכר על פי דוח ההצעהרכישה של 

והנפרע של  פקמונהמהון המניות  14.14%-, כהווי המניות המוצעות
  .9בדילול מלא( 93%13. -)כ בה צבעהומזכויות הההמציעה 

ת הערך על דוח ההצעה ועד הקצאת ניירובתקופה שהחל מתאריך פרסום  .ד
כל פעולה אשר יש בה משום "דילול  המציעהההצעה, לא תעשה  פי דוח

רתו(, קיף, מבנהו וצוהון" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך )פרטי התש
  .1969-התשכ"ט

ניירות ערך המירים  יעהצממים בהון הקיילא , הדוחלתאריך פרסום  נכון .ה
  למסחר בבורסה.רשומים 

  על פי דוח ההצעה המניות המוצעותתנאי  3.3

לזכויות המניות הרגילות הקיימות  ןבזכויותיה תיהיו שוו מוצעותות ההמני .א
 הןעליבאת  יזכו ןוהועד דוח ההצעה במ המציעהשל  והנפרע בהונה המונפק

ובכל ו במניות הטבה ו(, במזומנים אהדיבידנדים )ככל שיחולק מלואב
ע את הזכות לקבלתן הינו לאחר תאריך אחרת אשר התאריך הקובחלוקה 

 .עהדוח ההצ

, נכון למועד דוח מציעהלעניין הזכויות הנלוות למניות הרגילות של ה .ב
 של יידסם בדוח מי, כפי שפורציעהמהההצעה, ר' את הוראות תקנון 

( )מידע 2017-01-092646 אסמכתא מס':) 2017, ספטמברב 14יום ב מציעהה
  ניה(.זה מהווה הכללה על דרך ההפ

יתור לטובת אחרים, פיצול ולוולהעברה, ל יםניתנ מכתבי ההקצאה יהיו .ג
מכתבי בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף 

המיסים וההיטלים  ת,אוהוצהף לתשלום כל לחברה ובכפו אהההקצ
 ש.ך, על ידי המבקבכ הכרוכים

המניות המונפקות , בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו .ד
 , על שם החברה לרישומים.מציעההות של במרשם בעלי המני תירשמנה

 מציעהשל ההמניות שערי  3.4

 תוכים של מניים הגבוהים והנמלהלן נתונים אודות שערי הנעילה המתואמי
ד פרסום דוח לפני מוע ועד סמוך 2018 ספטמברב 1בבורסה, החל מיום ה עיצמה

 רות(:ואג)הנתונים מצוינים ב ההצעה

                                                      

יגדל לעיל,  3כאמור בה"ש  למועד הקיבול האחרון, , עדיצוין כי ככל וימומשו כל כתבי האופציה הניתנים למימוש 8

מציעה יעמוד על ק והנפרע של ה, כך שההון המונפוספותנ תמניו 147,963-ב הון המונפק והנפרע של המציעהה

  מניות(. 97,945,521ת )ובדילול מלא מניו 96,525,635

 החלפת מניותיהם למניות המציעה.  בהנחה תיאורטית שכלל הניצעים ייענו להצעת הרכש בדרך של  9
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 202010 2019 2018 
 תאריך השער תאריך ערהש תאריך השער

 5/12/2018 1,635.77 22/12/2019 5,122.32 20/2/2020 5,610.16 הגבוה ביותר
 11/10/2018 1,398.28 21/1/2019 1,565.81 18/3/2020 2,534.82 וך ביותרהנמ

)יום המסחר  2020 ספטמברב 29 ביוםבבורסה  מציעהמנית ה ילה שלשער הנע
 .אג' למניה 4,205, הינו סום מפרט זה(האחרון בבורסה שקדם למועד פר

 תנאים שבהם מותנית התחייבות המציעה בהצעת הרכש .4

הניצעים בהצעת רכש ת יומנ תהמציעה לרכישהרכש והתחייבות תוקפה של הצעת  4.1
ויה שגת שיעור ההיענות הדרוש לצורך ביצוע מכירה כפהב על פי מפרט זה, מותנים

 לחוק החברות.  337כנדרש על פי סעיף 

חוק החברות, קיבול הצעת הרכש ומכירה כפויה של כלל ל 337תאם לסעיף הב
  קרה בו:המניות המוצעות לרכישה יבוצעו במ

מהון  5%-ה פחות מלא נענו להצעה יהווש יםיצענת של הההחזקושיעור  .א
ד הקיבול כפי שיהיה במוע אשטרום נכסיםהמונפק והנפרע של  המניות
ית הניצעים שאינם בעלי עניין אישי ן כהגדרתו להלן, ויותר ממחצהאחרו

  אולה; בקבלת הצעת הרכש נענו 

 מהון 2%-מ ותפח יהווה להצעה שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו .ב
 הקיבול ועדמב שיהיה כפי טרום נכסיםשא של והנפרע המונפק תיוהמנ

 להלן. כהגדרתו האחרון,

 "(. המזערי ההיענות שיעור" :ענייןלפי ה)להלן 

)כהגדרתו להלן(,  הדוח הסופי של תוצאות ההצעהשל  המציעהפרסום במסגרת 
 אים האמוריםעמידתה בתנ ודותא המציעהתדווח ובכפוף להשלמת הרכישה, 

  .עילל

 הקיבול במועדניצע המחזיק  - בותמכוח החזקות צול אישי יןעני כבעל ניצע סיווג
)דהיינו,  נכסים אשטרוםבשווי החזקותיו מ 70%שווי העולה על מניות המציעה ב

לשווי הכלכלי של החזקותיו  אשטרום נכסיםביחס השווי הכלכלי של החזקותיו 
נותו על עניין אישי והיעכבו ש זכעת רלצורך הצ( ייחשב 0.7על  עולהבמציעה 

אישי  יןענמזערי הדרוש )להלן: "לעניין שיעור ההיענות ה להצעת הרכש לא תמנה
  11"(.מכוח החזקות צולבות

אשטרום לעניין סעיף זה, השווי הכלכלי של מניות המציעה ו –כלכלי" "השווי ה
 ורכאמ ביחס ההחלפה מניות כפי שנקבעיחושב בהתאם לשווי כל אחת מה נכסים

  לעיל. 2.1סעיף ב

ול להצעת הרכש, יציין ומבקש ליתן הודעת קיב המחזיק במניות המציעה צעני
צ"ב לדו"ח זה, ויפרט את ום שנקבע לכך במסגרת נוסח הודעת הקיבול המבמק

 כמות המניות המוחזקות על ידו במציעה. 

ן בהות יהמנאת כמות  ולא יפרט המציעהאשר יסמן כי הינו מחזיק במניות  ניצע
 קיבול שלו לא תתקבל.הוא מחזיק, הודעת ה

 מפרט למועד נכון ,יםאשטרום נכס והנפרע של המונפק המניות הון על בססבהת 4.2
 מניצעים קיבול הודעות שיינתנו במקרה רי יתהווהזעהמ ההיענות זה, שיעור

עים יצהנ ממניות 89.05%המהוות  מניות 35,259,676 -לכל הפחות ל המתייחסות
מפרט זה(,  עדלמו נכון ,אשטרום נכסים של המונפק המניות וןהמ 40.66% -)כ

בקבלת הצעת הרכש למניות נענו  אישי ענייןשאינם בעלי  הניצעים ממחצית ויותר
 -במקרה שיינתנו הודעות קיבול מניצעים המתייחסות לכל הפחות ל אוה, ל

                                                      

 הצעה.הדוח  נכון בסמוך למועד פרסום  10
וי מחזיק במניות אשטרום נכסים בשו ובמקביל ש"ח 01,00ה בשווי מצטבר של ציעהמחזיק במניות המלדוג': ניצע  11

שווי הכלכלי לבעל עניין אישי, שכן יחס השווי הכלכלי של החזקותיו באשטרום נכסים ל ש"ח יחשב 800מצטבר של 
 .  0.8 של החזקותיו במציעה הינו
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המניות  וןמה 43.66% -ים )כממניות הניצע 95.62% -מניות המהוות כ 37,861,525
 (.אשטרום נכסיםהנפרע של המונפק ו

מזערי או גבוה ההיענות ה ת הרכש יהיה בשיעורשבו שיעור ההיענות להצערה במק 4.3
ל פי הצעת , תרכוש המציעה את כל המניות אשר בגינן ניתנו הודעות קיבול עממנו

)א( 337עיף רכש זו. כמו כן, במקרה האמור, תפעל המציעה בהתאם להוראות ס
מניות הניצעים אשר  רך של מכירה כפויה, גם את יתרת ותרכוש, בדברוהח חוקל

הצעת הרכש תשלום תמורת לו(, תמורת בול )אם יהיו כאניתנו הודעות קילא בגינן 
 נכסים אשטרוםלהלן(. לאחר מכן תפעל המציעה למחיקת מניות  88)ראו סעיף 

 .12ן(הלל 99סעיף רסה )ראו סחר בבומלום מהריש

ת להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי, יעור ההיענובמקרה שבו ש 4.4
קף, הוראותיה לא תחייבנה את המציעה, לא תיכנס לתו הצעת רכש החליפין

  צעת הרכש.הל צעים שנענוינלשהן מהוהמציעה לא תרכוש מניות כ

הרכש,  ( לתקנות הצעת3())ב4לתקנה בהתאם  - ה מהצעת הרכשל המציעחזרתה ש 4.5
הרכש בתקופת הקיבול )כהגדרתה בסעיף  ה לחזור בה מהצעתרשאית המציע

או , לדעת עליהןאם אירעו נסיבות שהמציעה לא ידעה ולא היה עליה  להלן(, 5.25.2
החליפין באותן רכש ליה לראותן מראש, ותנאי הצעת שלא ראתה ולא היה ע

אים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן מתננעשו שונים מהותית נסיבות 
ל חזרה מהצעת הרכש תימסר נסיבות בתאריך הדוח, והכל כפוף לכך שהודעה ע

 לדוח.  6ף סעיה נוספים רא ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון. לפרטיםלרכז 

 4.14.1סעיף רט בההיענות המזערי, כמפו ענות של ניצעים בשיעורל אי היבמקרה ש 4.6
להלן. במקרה של חזרת המציעה  ז5.3ז5.3לעיל תפעל המציעה כמפורט בסעיף 

ט בסעיף לעיל תפעל המציעה כמפור 4.54.5יף ט בסעכמפור שמהצעת הרכ
זו, מכל סיבה להלן. מובהר, כי ככל שלא תושלם הצעת רכש חליפין  ח5.3ח5.3

ם אשטרות שה למניושומרת על זכותה לפרסם הצעת רכש חד שהיא, המציעה
כש אי הצעת רחויבת לתנלנכון ומבלי שתהיה מבתנאים כפי שתמצא  ,יםנכס

ו מכל סיבה שהיא, וכפוף הצעת רכש חליפין ז וסף, ככל שלא תושלםחליפין זו. בנ
רכוש מניות נוספות של ן, המציעה שומרת לעצמה את הזכות ללהוראות כל די
 ן. ת כל דיף להוראובעתיד, בכל דרך שהיא, כפו אשטרום נכסים

 שלום עבור המניותדות הקיבול והתם אוטירפ .5

 רכז ההצעה 5.1

, מרחוב טפחות בע"מחי מזרחבר הבורסה בנק  עת רכש זו תבוצע באמצעותצה
; פקס: 03-7559084טלפון:  "(.צעהרכז הה)לעיל ולהלן: ", רמת גן 7ז'בוטינסקי 
03-6234833. 

 
 התחייבות רכז ההצעה

ה תשלום התמורה הנקובה להמציעחייבות ביצוע התרכז ההצעה הבטיח את 
 בהצעת הרכש על פי מפרט זה. 

ה עה המציאהמציט, י המפרבה בהצעת הרכש על פלהבטחת תשלום התמורה הנקו
לרכז ההצעה, להנחת דעתו, ערובה לתשלום מלוא התמורה שתידרש המציעה 

  .לשלם במקרה של רכישת מלוא המניות שמוצע לרכשן

 הודעות קיבול 5.2

)להלן:  2020 אוקטוברב 26 15, 'ב'ה יוםעת הרכש הינו להצחרון יבול האמועד הק
 -ו "מועד הקיבול האחרוןן: ")להל 14:00בשעה "( היום האחרון לתקופת הקיבול"
חרון, ראו (. לפרטים אודות האפשרות לדחיית מועד הקיבול הא"תקופת הקיבול"

 להלן.  77סעיף 

                                                      

 וח.ד מדווב, ותמשיך להיות תאגית חטרום נכסים תהיה חברה פרטית שהיא חברת איגרויצויין כי אש 12
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עסקים( בין  מיה' )שהינם י -הרכש, בימים א' להצעת ודעות קיבול ה רולמס ניתן
יום " רט זה, ועד למועד הקיבול האחרון.פהחל ממועד מ 08:00-17:00השעות 
 ם." משמעו יום שבו פתוחים רוב התאגידים הבנקאייעסקים

חל  ורסה.חר בבמועד הקיבול האחרון יחול, בכל מקרה, ביום שבו מתקיים מס
הקיבול האחרון יום מסחר כאמור, יידחה מועד  האחרון ביום שאינו בולד הקימוע

חר ויום עסקים וכל מכן, שהינו יום מס ן הקרוב ביותר לאחרלמועד הראשו
כאמור, יידחו המועדים האמורים במפרט שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה 

 .בהתאם
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  הלןורט לצעים להצעת הרכש תהא כמפהיענות של ני 5.3

 שאינו רשום קזישל מחהיענות 

 אשר מחזיק אשטרום נכסיםשל שום במרשם בעלי המניות אינו רניצע ש .א
(, יודיע למציעה מחזיק לא רשום"" ר בורסה )להלן:במניות באמצעות חב

ניירות הערך שלו )להלן:  באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון
קיבול עת ת הודשל מסירבדרך הרכש "(, על היענותו להצעת חבר הבורסה"

זיק הלא רשום או על ידי כשהיא חתומה כדין על ידי המח לחבר הבורסה,
בהודעת הקיבול תיכלל הודעת רוף ייפוי הכוח. ופה כוחו כדין, בצימי

ככל שמונה מיופה כח, מחזיק לא רשום אם יש לו או למיופה כוח מטעמו, 
ף צורסח המתהא בנו הנ"ליבול הודעת הק .עניין אישי בקבלת הצעת הרכש

 "(.יק לא רשוםהודעת קיבול של מחז)להלן: " 'אנספח למפרט זה כ

הצהרת המחזיק הלא רשום תיכלל  לא רשוםל של מחזיק בהודעת קיבו .ב
להלן: ל )בנוסח הקבוע בהודעה, בדבר היות המניות אשר בגינן ניתן הקיבו

זכות  ון אועיכב "( נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב,המניות המועברות"
ר מכן עד במועד מתן הודעת הקיבול, ולאחבת צד שלישי כלשהו לטולשהי כ

ן בהודעת קיבול של מחזיק ייויצ אם למפרט זה. עודהתב מציעהלהעברתן ל
ניתנת לא רשום, כי ידוע לו שתנאי מוקדם לרכישת המניות אשר בגינן 

פין החלי ת רכשוהעברת תמורתן על פי הצע המציעההודעת הקיבול על ידי 
שום ל בהודעת קיבול של מחזיק לא רהצהרותיו. כן תיכל נותו נכוהינ

 .פיןקבלת הצעת רכש החלייש לו עניין אישי בהודעה/הצהרה מטעמו אם 

לעיל ניתן להגיש הודעת קיבול של מחזיק לא רשום  5.2כאמור בסעיף  .ג
 08:00-17:00ה' )שהינם ימי עסקים( בין השעות  -בימים א' בר הבורסה לח

. הודעות 14:00בשעה  האחרון , ועד למועד הקיבולזה מפרט החל ממועד
 רסה בתקופת הקיבולא תימסרנה לחבר הבוזיק לא רשום, שליבול של מחק

 לא תתקבלנה.

עד הבורסה ימסור לרכז ההצעה, ביום האחרון לתקופת הקיבול, חבר  .ד
ף צורהמ חסבנואחת, , הודעת קיבול "(היום הקובע)להלן: " 15:00לשעה 

הקיבול שנמסרו לו על ידי כל  , בגין כל הודעותב'פח כנסה ז מפרטל
 אשטרום נכסיםת קים באמצעותו במניוהמחזיקים הלא רשומים המחזי

הודעות קיבול של חברי בורסה  (."הודעת קיבול של חבר בורסה")להלן: 
 .לרכז ההצעה לאחר המועד האמור לא תתקבלנה שתומצאנה

וע בנוסח הקב הבורסהר חב הצהרתתיכלל  הבורסחבר  בהודעת קיבול של
עיקול, חוב,  נקיות מכל שעבוד,המועברות בדבר היות המניות  בהודעה,

או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת ן בועיכ
עה בהתאם למפרט זה. עוד יציון הקיבול, ולאחר מכן עד להעברתן למצי

כישת המניות לר מוקדםשתנאי  וע לוכי יד, חבר בורסהבהודעת קיבול של 
פי  מורתן עלי המציעה והעברת תינן ניתנת הודעת הקיבול על ידאשר בג

רותיו. כן תיכלל בהודעת קיבול של ין הינו נכונות הצההצעת רכש החליפ
חזיקים הלא רשומים על סך מניות המהודעה/הצהרה  חבר בורסה

 סךו פיןרכש החלי צעתת הבלבקכי יש להם עניין אישי הצהירו שהודיעו/
ם עניין אישי ין להכי א רשומים שהודיעו /הצהירו המחזיקים הלא מניות

, לרבות עניין אישי מכוח החזקות צולבות() צעת הרכש החליפיןבקבלת ה
מסרו לחבר וזאת על פי הודעות הקיבול של מחזיקים לא רשומים שנ

 .הבורסה

ול הקיב ון לתקופתאחרם היוב 16:00רכז ההצעה ימסור למציעה עד השעה 
כל הודעות הקיבול של "( הודעת קיבול מרוכזת בגין עהמועד הקוב)להלן: "

 בלו אצלו.ים לא רשומים( שנתקהבורסה )בגין מחזיקחברי 

, בעהמניות הנזכרות בהודעת קיבול של חבר בורסה תועברנה במועד הקו
 לן:)לה הלחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורס או ביום המסחר שלאחריו,

 .("המסלקה"

על  הרכש בהצעתבות המציעה לרכוש מניות התנאים להתחיימלאו תי אם .ה
 את המגיע למחזיק ,לעיל, המציעה תשלם 44רט בסעיף פי מפרט זה, כמפו
 באמצעות הנפקת עבור המניות אשר יתבצע קיבול בגינן הלא רשום ממנה
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)להלן:  ובעד הקהמועימי מסחר לאחר ( 3ושה ), בתוך שליעההמצ של מניות
המחזיק י זיכוי חשבונו של באמצעות רכז ההצעה, על יד "(יום התשלום"

. בכפוף להעברת מסלקת הבורסה וחברי הבורסהא רשום באמצעות הל
לעיל, יזכה רכז ההצעה את המציעה באמצעות כאמור  תמורת הצעת הרכש
ז ההצעה, במניות לרכעליו תורה המציעה חשבון שמסלקת הבורסה, ב

ביום  לא רשומים. חל יום התשלום גביהן יתבצע קיבול של מחזיקיםשל
ום ומועד העברת המניות ליום המסחר חר, יידחו יום התשלשאינו יום מס
 הבא לאחריו. 

ת הצעת רכש, מחזיק לא רשום אשר נתן הודעת )ב( לתקנו7בהתאם לתקנה  .ו
ל בול עד למועד הקיבוהקיודעת בו מהלחזור  סה רשאיקיבול לחבר בור
  "(. חזרה מקיבולהאחרון )להלן: "

ניתנה לו הודעת הקיבול  אצל חבר הבורסה אשרחזרה מקיבול, תיעשה 
" בציון התאריך והשעה הודעת הקיבול מבוטלתבדרך של ציון המילים "

ירוף תוספת חתימתו של המחזיק הלא רשום או מיופה כוחו כדין )בצוב
 נה על ידי המחזיק הלא רשום.ה הודעת קיבול שניתאותגבי  ח( עלפוי הכויי

 ההיענות שיעור שבו במקרהלחוק החברות )ב( 337תאם להוראות סעיף הב .ז
הרכש  הצעת תיכנס המזערי, לא ההיענות משיעור נמוך יהיה הרכש להצעת
 ותמני תרכוש לא המציעים, והמציעה את תחייבנה לא , הוראותיהלתוקף
 הרכש. עתלהצענו נש מהניצעים ןכלשה

לעיל, יחזיר  4.5רט בסעיף מהצעת רכש זו, כמפו תחזור בה אם המציעה .ח
ת כל הודעת הקיבול שנמסרו על ידם בגין ורסה אברי הברכז ההצעה לח

ך חתום על ידו לפיו מחזיקים לא רשומים של מניות, ויצרף אליהן מסמ
 הודעות הקיבול בטלות.

 
  ומיםיקים רשהיענות של מחז

 אשטרום של המניות בעלי במרשם הרשום מחזיק של כשרה תלהצע נותהיע .ט
 של בדרך "(, תהאשוםמחזיק רים )להלן: "החברה לרישומ , למעטנכסים

רכז ההצעה, על היענותו  במשרדי ה,ההצע לרכז קיבול הודעת מסירת
ה כש, כשהיא חתומה כדין על ידי המחזיק רשום או על ידי מיופלהצעת הר

מחזיק רשום תיכלל הודעת  בהודעת הקיבול כוח.י הרוף ייפוציכדין, בכוחו 
ח, עניין אישי ככל שמונה מיופה כ כוח מטעמו,ש לו או למיופה אם י
. הודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט זה ת הצעת הרכשבקבל

בצירוף תעודת  "(,הודעת קיבול של מחזיק רשוםהלן: ")לג' נספח כ
, ובצירוף שטר ה אותה הודעת קיבוליתנלגביהן נו ת על שמהרשומו המניות

 ידי לע או ידיו על כדין , חתום'דנספח צורף למפרט כהעברת מניות המ
 לחתימה. במקרה עד ידי על הכוח( ומאושר ייפוי )בצירוף כדין כוחו מיופה

 סמכות דין בדבר עורך אישור גם יצורף, תאגיד הינו הרשום שהמחזיק
 המניות העברת ושטר הקיבול תדעהו על וםלחת אגידתה בשם םהחותמי

 תהא ההצעה רכז יליד הנ״ל המסמכיםמסירת  .תהמניו העברת ולבצע את
 רכז ההצעה. של קבלה אישור גדכנ

 בועהק בנוסח רשום מחזיק הצהרת תיכלל רשום מחזיק של קיבול בהודעת .י
 מכל תנקיו יושביד המניות היות בדבר ,רשום של מחזיק הקיבול בהודעת

 במועד כלשהו שלישי צד כלשהי לטובת זכות או עכבון חוב, ל,עיקו וד,שעב
 בהודעת עוד יצוין למציעה. ןלהעברת עד מכן, ראחול הקיבול הודעת מתן

 אשר המניות לרכישת מוקדם שתנאי לו ידוע כי רשום, מחזיק של הקיבול
 הצעת פי על תןורתמ ותשלום המציעה, ידי על הקיבול, הודעת בגינן ניתנה

 רשום יקמחז של הקיבול בהודעת תיכלל ןכ נכונות הצהרותיו. נוהי הרכש,
 בקבלת אישי ענין כוח, מיופה מונהככל ש מטעמו, כוח הלמיופ או לו יש אם

  .הרכש הצעת

בתקופת הקיבול, ולא  הודעות קיבול על ידי המחזיק רשום שלהגי ניתן .יא
 שום, שלאר ל מחזיקקיבול שיאוחר ממועד הקיבול האחרון. הודעות 

 קבלנה. ד למועד הקיבול האחרון, לא תתמסרנה לרכז ההצעה עתי
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ול מרוכזת בגין בע, הודעת קיבעד המועד הקו מציעהל ימסור ההצעה רכז .יב
של  הודעה הקיבול .הודעות הקיבול של מחזיקים רשומים שנתקבלו אצלו

ו כי שהודיע רכז ההצעה תכלול פירוט של סך מניות המחזיקים הרשומים
וסך מניות המחזיקים הרשומים  שי בקבלת הצעת הרכשאי הם ענייןל יש

עות כש, וזאת על פי הודאישי בקבלת הצעת הרשהודיעו כי אין להם עניין 
 הקיבול של מחזיקים רשומים שנמסרו לרכז ההצעה. 

 על הרכש בהצעת מניות לרכוש המציעה תחייבותלה התנאים נתמלאו אם .יג
ת עבור מניו מציעהה תמא הרשום יקלמחז גיעמה שלוםתה, זה מפרט פי

ום באמצעות לעיל, יבוצע ביום התשל (ט)"ק בסהנזכרים  יםכמנשוא המס
בהודעת הקיבול של כל מחזיק  כמצוייןעל ידי זיכוי חשבונו, עה רכז ההצ

מור לעיל, ביום התשלום ימסור רכז בכפוף להעברת התמורה כא. רשום
שזו מנת על  מציעהל לעיל (ט) "קבסים ההצעה את המסמכים הנזכר

האמורים, במרשם סמכים ושא המת המניות בגין המניות מתירשם כבעל
חל יום התשלום ביום שאינו . אשטרום נכסיםידי על  המונהלהמניות  בעלי

 ר הבא אחריו.יום מסחר, יידחה מועד העברת המניות ליום המסח

 קזימחבול של ודעת קי, כי מניות המציעה אשר יוקצו בהתאם להיובהר .יד
 נכסים אשטרום מניותרישומים, בין אם שם החברה לרשמו על , ירשום

 . לאו אם ןובי בעין הרשום זיקהמחמוחזקות על ידי 

)ב( לתקנות הצעת רכש, מחזיק רשום אשר נתן הודעת 7לתקנה  בהתאם .טו
רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול עד למועד הקיבול  קיבול לרכז ההצעה

 "(. לרה מקיבוזחהלן: "האחרון )ל

הודעת ם "המילירכז ההצעה בדרך של ציון ל, תיעשה אצל מקיבו רהחז .טז
של המחזיק ובתוספת חתימתו ן התאריך והשעה ציו" בהקיבול מבוטלת

ת קיבול הרשום או מיופה כוחו כדין )בצירוף ייפוי הכוח( על גבי אותה הודע
ק ה למחזיכז ההצעבאותו מעמד, ישיב ר שניתנה על ידי המחזיק הרשום.

על ידי מניות, אשר נמסרו לרכז ההצעה מניה ושטרי העברת הת האת תעודו
ם ו למחזיק הרשום כשההעברת המניות יושב המחזיק הרשום. שטרי

נושאים חותמת "מבוטל". מובהר כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק רשום 
  יל.לע 5.1להתבצע רק במשרדי רכז ההצעה בכתובת הנקובה בסעיף  יכולה

תנאים כמפורט בסעיפים לאור אי התמלאות ה זו הצעת רכשא תענה ל אם .יז
בסעיף כמפורט בה מהצעת רכש זו,  לעיל, או אם המציעה תחזור  4.1 - 4.4
להלן, יחזיר רכז ההצעה לכל אחד מהמחזיקים הרשומים  6וסעיף לעיל  4.5

רה ת הרכש את הודעות הקיבול, תעודת המניה ושטרי העבאשר נענו להצע
תום על ידו לפיו ויצרף אליהן מסמך ח"א" לעיל,  רו לו כאמור בסעיףשנמס
 ים. רה הנ"ל מבוטלות הקיבול ושטרי ההעבהודע

לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול  א רשום,ם ובין לבין רשו מחזיק .יח
 לעיל. 5.3 לאחר מועד הקיבול האחרון, כאמור בסעיף

 לעיל.  5.2יף מור בסעמועד הקיבול האחרון יחול בכל מקרה כא .יט

כי ניצע שנענה בזאת,  מודיעה מציעהחברות, הג( לחוק ה)338סעיף להוראות אם בהת
ות, לא יהיה זכאי לסעד החברלחוק  337ור בסעיף ליפין, שהתקבלה כאמלהצעת רכש הח

 .לחוק החברות 338הערכה לפי סעיף 

 מועדים 5.4

מועד החר שלא לא יאוחר מיום העסקים הראשון להלן, 11 ורט בסעיףכמפ .א
אשטרום רך, לבורסה ולת ניירות עיעה לרשותגיש המצ וןהקיבול האחר

 הקובע המועד)להלן: " הרכשעל תוצאות הצעת  דיווח מיידי נכסים
 .אשטרום נכסיםמניות יופסק המסחר ב במועד זה. "(לחליפין

מול ההצעה יפעל רכז , לחליפין ועד הקובעיאוחר מיום מסחר אחד מהמ לא .ב
 ."(המניות מלאי: "נכסים )להלןמניות אשטרום  סוףלאירסה חברי הבו
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 ,14:00שעה ועד הלחליפין  חר מהמועד הקובעי מס( ימ2)משני יאוחר  לא .ג
יפעל רכז  נסלק ונמצא בחשבונו של הרכז, המניות כל מלאיבהנחה ש

 ת המוצעות.ההצעה מול חברי הבורסה לפיזור המניו

זר בהתאם לחוקי הע, ופיןלחלי( ימי מסחר מהמועד הקובע 3עד שלושה ) .ד
יצוע המכירה הבורסה את המועדים לבה, תתאם המציעה עם של המסלק

 קה, החברה לרישומיםלחוקי העזר של המסלבהתאם ובכפוף הכפויה. 
תעביר למסלקה הודעה המפרטת את כמות היתרות בגינן יש לבצע את 

ר אמויה ככפו מכירהכמו כן, ככל שתבוצע  פויה, ככל שתבוצע.המכירה הכ
מניות  47,132,228בגין הודעת ויתור  עההמציתמציא  להלן, 8.4יף סעב
היא ותו סלקת הבורסה, באמצעהמוחזקות בידיה לחבר מ טרום נכסיםשא

 .אשטרום נכסיםמחזיקה במניות 

 חזרתה של המציעה מהצעת הרכש  .6

להצעת הרכש יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי  במקרה בו שיעור ההיענות 6.1
ת הקיבול שתימסרנה ש החליפין והודעכטל הצעת הרלעיל, תבו 4.1 עיףבס פורטכמ

תקנה עה על כך בהתאם לודה המציעהתמסור אמור, נינה. במקרה כלא תע
( לתקנות הצעת 2)א()25קנות הצעת רכש ותפרסמה כאמור בתקנה ( לת1)א()25

 רכש. 

עת מהצבה  ( לתקנות הצעת רכש, המציעה רשאית לחזור3)ב()4נה בהתאם לתק 6.2
ה יעה לא ידעה ולא היה עלירעו נסיבות שהמציבול, אם איהרכש בתקופת הק

ותנאי הצעת הרכש  עליה לראותן מראש, תה ולא היהלדעת עליהן, או שלא רא
 אותן נסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע אתב

מהצעת הרכש  זרהל חעה עאותן נסיבות בתאריך המפרט, והכל בכפוף לכל שהוד
הודעת חזרה הלן: "י מועד הקיבול האחרון )לדו"ח מיידי לפנ מסר באמצעותתי

 "(.מההצעה

ל המציעה, לא יאוחר מיום עסקים עת הרכש, תפעת המציעה מהצשל חזרבמקרה  6.3
ר לכל אחד מחברי אחד לאחר מסירת הודעת חזרה מההצעה כאמור, תחזי

 א רשומים שלמטעם מחזיקים לול קיבעות הבורסה אשר מסרו לרכז ההצעה הוד
ם כאמור הקיבול שנמסרו להל, את כל הודעות עיל ח5.3ח5.3סעיף מניות, כאמור ב

 מסמך חתום על ידי רכז ההצעה לפיו הודעות הקיבול מבוטלות.לעיל יחד עם 

לרשות ניירות  דעההו כך המציעהחזרה בה המציעה מהצעת הרכש, תמסור על  6.4
בתוך יום  13מודעה, המציעה. כמו כן, תפרסם אשטרום נכסיםול ערך, לבורסה

הודעה תכלול את פירוט לעיל. ה עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור
המיוחדות שבשלהן חזרה בה המציעה מהצעת הרכש ותפורסם בשני  הנסיבות

עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה 
לשלוח את  םכסיאשטרום נ)ב( לתקנות הצעת רכש, על 25העברית. על פי תקנה 

ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, בתוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם 
  .אשטרום נכסיםעלי המניות המנוהל על ידי ב

חזרה בה המציעה מהצעת הרכש, תהיה המציעה רשאית לפרסם הצעת רכש נוספת  6.5
 בכל עת מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש זו.

 יקון הצעת הרכשתול האחרון ודחיית מועד הקיב .7

 דחיית מועד הקיבול האחרון 

ת המציעה, בתקופת הקיבול )ב( לתקנות הצעת רכש, רשאי6בהתאם לתקנה  7.1
לדחות את מועד הקיבול האחרון, בהודעה שתימסר לרשות ניירות ערך, לבורסה 

, ותפורסם בתוך יום עסקים אחד לאחר מכן בעיתונים בהתאם אשטרום נכסיםלו
נות הצעת רכש, ובלבד שההודעה תימסר עד יום עסקים אחד ק( לת2)א()25לתקנה 

עד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום מסחר, לא לפני מועד הקיבול האחרון, ומו
)ב( לתקנות הצעת רכש, על 25יאוחר משישים ימים מתאריך מפרט זה. על פי תקנה 

                                                      

 . 2008-ודעות בעיתונים(, התשס"חמור בתקנות ניירות ערך )פרסום מכא 13
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קים, סך שני ימי עלשלוח את ההודעה שקיבלה, כאמור לעיל, תו אשטרום נכסים
 .אשטרום נכסיםלכל ניצע הרשום במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי 

לעיל,  7.17.1)ג( לתקנות הצעת רכש, על אף האמור בסעיף 6בהתאם לתקנה  7.2
במקרה שבתקופת הקיבול הגיש מציע אחר הצעת רכש לגבי ניירות ערך של 

המציעה לדחות את מועד הקיבול האחרון עד מועד  , רשאיתכסיםאשטרום נ
ת מועד הקיבול תיעשה בהודעה על דחייהקיבול האחרון בהצעת הרכש האחרת. 

, אשטרום נכסיםכך שתימסר על ידי המציעה לרשות ניירות ערך, לבורסה ול
( לתקנות הצעת 2)א()25ותפורסם בתוך יום עסקים אחד בעיתונים בהתאם לתקנה 

לשלוח את  אשטרום נכסים)ב( לתקנות הצעת רכש, על 25נה קכש. על פי תר
וך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם ל, תההודעה שקיבלה, כאמור לעי

 .אשטרום נכסיםבעלי המניות המנוהל על ידי 

  החליפין רכשת הצעתיקון 

הקיבול )א( לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד 22בהתאם לתקנה  7.3
ן רשאית המציעה לתקן את ההצעה באופן המטיב את תנאיה, ובלבד והאחר

כך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך, אם לשתתקן את המפרט בהת
, ותפרסם את התיקון, בתוך יום עסקים אחד ממועד אשטרום נכסיםלבורסה ול

 ת( לתקנו2א())25משלוח ההודעה אודות התיקון כאמור, בעיתונים בהתאם לתקנה 
לשלוח את  אשטרום נכסים)ב( לתקנות הצעת רכש, על 25הצעת רכש. על פי תקנה 

יבלה, כאמור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום במרשם ה שקההודע
. תיקנה המציעה את ההצעה כאמור, אשטרום נכסיםבעלי המניות המנוהל על ידי 

יידחה מועד הקיבול  בול האחרון,במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקי
לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש  7.17.1האחרון, למרות האמור בסעיף 

יחול לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד 
ת יודעה על דחיהתיקון או משישים ימים מתאריך מפרט זה, המאוחר שבהם. הה

 )א( לתקנות22מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון, והכל בהתאם לתקנה 
  ש.הצעת רכ

)ג( לתקנות הצעת רכש, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול 22בהתאם לתקנה  7.4
האחרון, רשאית המציעה לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על 

. המציעה תשלח הודעה על התיקון שות הצעת הרכשיקולי הניצעים לעניין כדאי
סם זאת, בתוך יום וכן תפר ,אשטרום נכסיםלרשות ניירות ערך, לבורסה, ול

( 2)א()25עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, בעיתונים בהתאם לתקנה 
 אשטרום נכסים)ב( לתקנות הצעת רכש, על 25לתקנות הצעת רכש. על פי תקנה 

ור לעיל, תוך שני ימי עסקים, לכל ניצע הרשום משקיבלה, כא לשלוח את ההודעה
 . ום נכסיםאשטרידי במרשם בעלי המניות המנוהל על 

תקופת הקיבול אסור למציע, לתאגיד בלתקנות הצעת רכש:  24על פי תקנה  7.5
שבשליטתו או לבעל השליטה בו, למכור, להתחייב למכור, לרכוש או להתחייב 

, בין בבורסה ובין מחוץ לה, שלא ששא הצעת הרכלרכוש את ניירות הערך נו
ך המירים שנרכשו יירות ערבהתאם להצעת הרכש, למעט מימוש למניות של נ

 . קודם למועד פרסום המיפרט

)ד( לתקנות הצעת רכש, לא תהיה המציעה רשאית 6על אף האמור לעיל, בהתאם לתקנה 
כן לא תהיה המציעה ולעיל,  7.2 -ו 7.1לדחות את מועד הקיבול האחרון כאמור בסעיפים 

שר רכז ההצעה כי אם לא אילעיל,  7.4 -ו 7.3רשאית לתקן את המפרט כאמור בסעיפים 
לעיל תקפה גם בתנאים החדשים או אם המציעה לא קיבלה  5.1התחייבותו האמורה בסעיף 

  התחייבות מחבר בורסה אחר.

לחוק  338-ו 733ות סעיפים הורא -רכישת מניות מניצעים שלא נענו להצעת הרכש  .8
  החברות

הפרק להוראות הצעת הרכש על פי מפרט זה הינה הצעת רכש מלאה, בהתאם  8.1
 השלישי בחלק השמיני לחוק החברות.

 לחוק החברות קובע כדלקמן: 337סעיף  8.2

התקבלה הצעת רכש מלאה על ידי הניצעים, באופן ששיעור  ")א( 
ה שה פחות מחמיההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהוו

אחוזים מהון המניות המונפק או מההון המונפק מסוג המניות 



 

16 

תר ממחצית הניצעים שאין להם עניין אישי הצעה ויושלגביהן הוצעה ה
בקבלת ההצעה נענו לה, יעברו כלל המניות שביקש המציע לרכוש 
לבעלותו והרישומים של הבעלויות במניות ישונו בהתאם לכך. על מי 

 , בשינויים המחויבים.276הוראות סעיף  ון אישי יחולשיש לו עניי

לאה תתקבל אם עת רכש מעל אף האמור בסעיף קטן )א(, הצ (1)א
שיעור ההחזקות של הניצעים שלא נענו להצעה מהווה פחות משני 
אחוזים מהון המניות המונפק או מהון המונפק מסוג המניות שלגביהן 

 .הוצעה ההצעה
( לא 1בסעיף )א( או )א מלאה כאמור לא התקבלה הצעת רכש )ב(

חזקה של ירכוש המציע, מניצעים שנענו להצעה, מניות שיקנו לו ה
למעלה מתשעים אחוזים מכלל המניות בחברה או מכלל סוג המניות 

 שלגביהן הוצעה הצעה."

)א( לחוק 337לחוק החברות, אשר יחול כאמור בסעיף  276בהתאם לאמור בסעיף  8.3
ל מניה הנענה להצעת הרכש להודיע על גבי עויבים, על בהחברות בשינויים המח

רכש או לאו; לא הודיע בעל מניה בהצעת ה הודעת הקיבול, אם יש לו עניין אישי
 כאמור, הודעת הקיבול מטעמו לא תתקבל.

ל(, ילע 4.14.1היה ויתקיים התנאי בדבר שיעור ההיענות המזערי )כהגדרתו בסעיף  8.4
( 1)א337)א( לחוק החברות או סעיף 337אזי תפעל המציעה בהתאם להוראות סעיף 

החברות ותרכוש, בנוסף למניות שבגינן נתקבלו הודעות קיבול, גם את יתר לחוק 
המניות המוחזקות על ידי הניצעים, אשר בגינן לא נתנו הודעות קיבול תמורת 

"(, ולאחר מכן תהפוך הימכירה כפו" הצעת הרכש ובאותם התנאים )להלן:
ח בחוק )כהגדרת המונשהיא חברת איגרות חוב  לחברה פרטית אשטרום נכסים

 , באופן האמור להלן. החברות( 

לעיל, תבוצע המכירה הכפויה של  8.4ככל שיתקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף  8.5
  מניות הניצעים שלא ניתנו בגינן הודעות קיבול באופן הבא:

המציעה תשלח עד לא יאוחר מיום התשלום לכל  :םן מחזיק רשולעניי .א
תו הרשומה במרשם בעלי הרכש )לכתוב מחזיק רשום שלא נענה להצעת

 ועל ( הודעה על המכירה הכפויהאשטרום נכסיםהמניות המנוהל על ידי 
ה כאמור יימחק שמו ודעובמועד משלוח הה בנאמנות התמורה החזקת

ת על שמו תירשמנה במרשם ות שהיו רשומממרשם בעלי המניות, והמניו
 המציעה.  על שם אשטרום נכסיםבעלי המניות המנוהל על ידי 

פי מפרט -כישה הכפויה לגבי בעלים רשומים שלא נענו להצעת הרכש עלהר .ב
הבעלים הרשומים שלא נענו להצעת זה ולא נתנו הודעות קיבול )להלן: "

כלשהו(  סללא ניכוי מ"( תבוצע כדלקמן: התמורה בגין המניות )הרכש
ר אש ,המציעהותישמר בידי  המציעהידי רכז ההצעה לחשבון -תועבר על

נאמן עבור הבעלים הרשומים שלא נענו להצעת הרכש.  תשמש בחזקת
כאמור תיחשב כהעברת התמורה לבעלים  המציעהשמירת התמורה בידי 

 תישלח לכל הבעלים הרשומים המציעההרשומים שלא נענו להצעת הרכש. 
צעת הרכש, לכתובתם הרשומה בספרי החברה, הודעה על השלא נענו ל

נאמנות עבורם ותעביר לכל אחד זקת התמורה בהמכירה הכפויה ועל הח
פי בקשתו בכתב, בה יצוינו הפרטים הנדרשים -מהם את התמורה, על

. במועד משלוח אשטרום נכסיםלצורך העברת התמורה בגין מניותיו ב
מחק שמו של הבעל הרשום שלא יויה כאמור יההודעה על המכירה הכפ

ת על שמו ת שהיו רשומונענה להצעת הרכש ממרשם בעלי המניות, והמניו
על שם  אשטרום נכסיםתירשמנה במרשם בעלי המניות המנוהל על ידי 

 (.אשטרום נכסיםכשם שתורה המציעה ל)המציעה 

חברה ל: המציעה באמצעות רכז ההצעה תעביר לעניין מחזיק שאינו רשום .ג
עד ולא יאוחר מיום התשלום, הודעה בדבר המכירה הכפויה, על  יםמלרישו

לחוק החברות, בה יצוין מספר המניות ( 1)א337יף או בסע)א( 337פי סעיף 
המוחזקות על ידי מחזיקים לא רשומים, שבגינן לא ניתנו הודעות קיבול, 

רה החב .המציעה של במניות וכן את מלוא התמורה בגין מניות אלה
, תחלק לחברי הבורסה את התמורה שתועבר לה כאמור לרישומים

חוקי העזר של מסלקת  התאם להוראותבאמצעות מסלקת הבורסה ב
הבורסה והנחיותיה בעניין מכירה כפויה. חברי הבורסה יעבירו את 
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התמורה שתתקבל אצלם כאמור לחשבונות המחזיקים הלא רשומים בהם 
בול ויעבירו את המניות ירו הודעות קמוחזקות המניות שבגינן לא נמס

החברה כאמור אל מסלקת הבורסה שתעבירן למציעה באמצעות 
 ים. לרישומ

כאמור לעיל, יועברו כלל המניות תמורת הצעת הרכש בכפוף להעברת  .ד
ת קיבול, לבעלות המוחזקות על ידי הניצעים, אשר בגינן לא ניתנו הודעו

והנפרע של  המונפק נההומ 100%-תחזיק ב שהמציעההמציעה, באופן 
 .אשטרום נכסיםוכל זכויות ההצבעה ב המציעה

 סעד הערכה 8.6

 ת קובע כדלקמן:לחוק החברו 338סעיף 

בית המשפט רשאי, לבקשתו של כל מי שהיה ניצע בהצעת רכש  ")א(
(, לקבוע, 1)א( או )א337 -)ג( ו336מלאה שהתקבלה כאמור בסעיפים 

גן, וכי יש לשלם ומשוויין הה כי התמורה בעבור המניות הייתה פחות
  את השווי ההוגן, כפי שיקבע בית המשפט

א( תוגש לא יאוחר משישה חודשים בסעיף קטן ) בקשה כאמור )ב(
ממועד קבלת הצעת הרכש המלאה; ניתן לבקש להגיש בקשה כאמור 

 .209בסעיף קטן )א( כתובענה ייצוגית ויחולו הוראות סעיף 

מלאה, כי ניצע שנענה ההצעת הרכש  המציע רשאי לקבוע בתנאי )ג(
(, לא 1)א)א( או 337להצעת הרכש המלאה שהתקבלה כאמור בסעיף 

 ה זכאי לסעד לפי סעיף זה.יהי

לא יהיה תוקף לקביעת מציע לפי סעיף קטן )ג(, אם המציע  )ד(
או החברה לא פרסמו לפני מועד ההיענות להצעה את המידע 

 ה."אעת הרכש המלשחובה לפרסם לפי כל דין בקשר עם הצ

עת )ג( לחוק החברות, מודיעה המציעה כי ניצע שנענה להצ338בהתאם לסעיף  8.7
יהיה זכאי לסעד הערכה על לא בלה על פי מפרט זה, ככל שתתקבל, הרכש שהתק

 לחוק החברות. 338פי סעיף 

 

ומחיקת המניות  היא חברת איגרות חובש לחברה פרטית אשטרום נכסיםהפיכת  .9
 בורסהמהרישום למסחר ב

נשוא  ןהחליפילחוק החברות, במקרה בו תתקבל הצעת רכש  339לסעיף  בהתאם 9.1
לרבות בדרך של מכירה כפויה וש את כל מניות הניצעים, והמציעה תרכ דוח זה,

)שהיא חברת איגרות חוב(  לחברה פרטית אשטרום נכסיםתהפוך כאמור לעיל, 
 ורסה, כלליהתפעל בהתאם לתקנון הב אשר, בבעלותה המלאה של המציעה
מן הרישום למסחר בבורסה. על  אשטרום נכסיםוהנחיותיה, לשם מחיקת מניות 

עי לתקנון הבורסה, המנהל הכללי של הבורסה או מי שהוסמך על פי החלק הרבי
, אם תתקבל אשטרום נכסיםידו, יחליט על מחיקה מהרישום למסחר של מניות 

 חברות.לחוק ה 337הצעת רכש מלאה במלואה כאמור בסעיף 

ן שלאשטרום נכסים אגרות חוב, לא המירות, הרשומות למחסר בבורסה, ומכיו 9.2
לאחר השלמת הצעת הרכש )ככל שתושלם( חברה פרטית נכסים תהיה  אשטרום

שהיא חברת איגרות חוב )כהגדרת המונח בחוק החברות(, ותמשיך להיות תאגיד 
ראות חוק ולחול עליה הימשיכו  ךמדווח )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך(, ולפיכ

וחזקות בידי החברות וחוק ניירות ערך הרלוונטיות, כל עוד אגרות החוב שלה מ
 הציבור.

בהתאם לחלק הרביעי לתקנון הבורסה, מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו,  9.3
החל ממועד ההחלטה על  אשטרום נכסיםחר במניות סרשאי להשעות את המ

 ה זו. קופמת קה, או לחלקהמחיקה מהרישום למסחר ועד למחי

 המציעהות אם תתקבל הצעת רכש החליפין נשוא דוח זה, יתחיל המסחר במני 9.4
 וקצו לניצעים, סמוך לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה. שי

 מקורות המימון להצעת הרכש ופרטים אודות התחייבויות המציעה וכוונותיה  .10
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 התמורה בגין הצעת הרכש תשולם במניות המציעה.

 עת הרכשצעל תוצאות הדוח  .11

המציעה לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, תגיש  11.1
על תוצאות הצעת הרכש מיידי דוח  אשטרום נכסיםניירות ערך, לבורסה ול לרשות

הדוח הסופי של ובו תציין אם התקבלה הצעת הרכש המלאה, אם לאו )להלן: "
 "(.תוצאות ההצעה

)א( או 337ימו התנאים האמורים בסעיף יה גם אם נתקהמציעה תציין בהודע 11.2
את האופן והמועד לביצוע  -ה שנתקיימו ( לחוק החברות, ובמיד1)א337בסעיף 

למפרט  8.4המכירה הכפויה מאותם ניצעים שלא נענו להצעת הרכש כאמור בסעיף 
 זה.

 יסוימ .12

ול הצעת כמקובל בקבלת החלטות השקעה, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בקיב
לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה פרשנות מוסמכת של הוראות הדין בעניין מיסוי.  .שהרכ

כי המחזיקים במניות יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש, בהיענות  מומלץ
לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין היתר, באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי 

האמור להלן  .נים ולנסיבות הספציפיות לכל אחד מהםובהתאם לנת, בנושאים האמורים
רכש ו/או דיון ממצה הפי הצעת -מי מהניצעים עלו/או המלצה לאינו מהווה חוות דעת 

 רכש או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.הבהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת 

 רכש אינןהת ענות להצעיההוראות הכלולות להלן בדבר היבטי המס כתוצאה מה
ום יעוץ מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות, ואינן באות במק

 עי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מקצו

 :המיסים רשות של מידמק אישור קבלת

 במניות החברה הינה אירוע מס אשר עשוי להתחייב אשטרום נכסיםככלל, החלפת מניות 
 יצעים במועד ההחלפה. נבמס בידי ה

 2020 בספטמבר,  21ביום  רה לכךפנתה לרשות המיסים בבקשה, וקיבלה את אישו מציעהה
)להלן:  מציעהבמניות ה אשטרום נכסיםשהחלפת מניות , "(החלטת המיסוי)להלן: "

נכסים  אשטרוםבבעלי שליטה והן ממהציבור הן  הניצעיםעל ידי "( המוקצות המניות"
יחויב במס, "(, לא בעלי המניות המעבירים: "בסעיף זה להלן) ת מרגןותר בעלי מנייו

, כך שהחלפת 1961 –כ לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 103להוראות  בהתאם
ויראו כיום המכירה את יום מכירתן  ,תחשב במועד ההחלפה כמכירההמניות כאמור לא 

. בהתאם לכך, חיוב המס בידי סמו יחול רצף , דהיינהמוקצות המציעהבפועל של מניות 
מס הנגזר הימנו ייעשה רק פסד וחישוב ה, חישוב הרווח או ההבעלי המניות המעבירים

, ובכפוף לתנאים הקבועים בדין ובהחלטת במועד מכירת המניות המוקצות לראשונה
  .המיסוי

ומחים, מידי -אלי עלהתיאור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידו
י על לייעוץ מקצועבשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל משקיע, לפנות 

מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של 
 .המשקיע ושל נייר הערך נשוא הצעה זו

רי שאישור השות המיסים יובהר, במידה וקיימת סתירה בין התיאור לעיל לבין אישור ר
  .רשות המיסים גובר

 סמכות רשות ניירות ערך .13

כש, על המציעה למסור בכתב לרשות ניירות תקנות הצעת רל 23בהתאם לתקנה  13.1
"(, לפי דרישת הרשותזה: " 13ערך, לרבות עובד שהיא הסמיכה לכך )להלן בסעיף 

מפרט ולכל הרשות, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים ב
 ר אחר שהרשות סבורה שיש לכללו במפרט על פי תקנות הצעת רכש.בד

עת רכש, אם ראתה הרשות, כי אין במפרט כל הפרטים אם לתקנות הצבנוסף, בהת 13.2
שלדעתה חשובים לניצע סביר או כי אין מתקיימות במפרט הוראות תקנות הצעת 

אית שקיבול וכן ררכש, רשאית היא להורות בתקופת הקיבול על דחיית מועד ה
יה, היא להורות, אחרי שניתנה למציעה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפנ
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תיקון למפרט או  -אלא אם כן קצבה מועד אחר  -וך יום עסקים אחד לפרסם בת
 מפרט מתוקן בצורה ובדרך שהורתה; דין תיקון למפרט ומפרט מתוקן כדין מפרט.

אם ראתה לעשות כן לשם  ,יבול האחרוןהרשות רשאית להורות על דחיית מועד הק 13.3
 13.213.2יף לו הוראות סעהגנת עניינם של ניצעים; הורתה הרשות כאמור, יחו

 לעיל.

הורתה הרשות על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה  13.4
מיידית למציעה;  אחרת בהודעהכחלה על המפרט המתוקן, אלא אם כן הודיע 

ך, , לרשות ניירות ערקיבלה המציעה הודעה כאמור, תשלח הודעה על כך, מיד
, וכן תפרסם זאת, בתוך יום עסקים אחד ממועד אשטרום נכסיםלבורסה ול

 ( לתקנות הצעת רכש.2)א()25משלוח ההודעה לעיל, בעיתונים בהתאם לתקנה 

עה על כוונתם להיענות או שלא ילמצ ם נכסיםאשטרוהודעות שהודיעו בעלי המניות ב .14
 להיענות להצעת רכש החליפין

 פרט זה הודיעו בעלי השליטה ויתר בעלי המניות במרגןפרסום מ מועדעד ל יצוין כי
 להצעת להיענות כוונתם על למציעה( , בהתאמה( לעיל3)ג()3.1-( ו2)ג()3.1בסעיפים  ם)כהגדר
  .הרכש

 הימענות מעשיית הסדרים  .15

רים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מעשיית וטקה והדיריעמצה 15.1
המדף ובדוח הצעת המדף, בקשר עם הצעת נם כתובים בתשקיף הסדרים שאי

ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, 
הצעת שי ניירות הערך המוצעים על פי דוח כומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרו

כור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת מהמדף ל
 דף. המ

קטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות והדיר מציעהה 15.2
ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם הצעת ניירות הערך 

את ההתחייבות  יבור, הסותרהמוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בצ
 .עילל 15.1כאמור בסעיף 

הצעת המדף להודיע לרשות דוח ם בחתימתם על והדירקטורים מתחייבי המציעה 15.3
ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם הצעת ניירות הערך 
המוצעים על פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות 

 .עילל 15.1בסעיף כאמור 

נע והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימ המציעה 15.4
ג' כלשהו, בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח ר עם צד מלהתקש

הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד 
 . עילל 15.1לאמור בסעיף 

 היתרים ואישורים  .16

קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות  מציעההן, לוף לאמור להבכפ 16.1
 דוח ההצעה.דין לפרסום  פי כלהדרושים על 

, המונפקותפנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות  מציעהה 16.2
 והבורסה נתנה את אישורה לכך.

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח ההצעה,  16.3
או על טיבן  מציעהשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על הללמהימנותם ו

 ההצעה ו/או על המחיר בו הן מוצעות.בדוח  מוצעותה יותהמנשל 

בהיתרה של  איןניירות ערך נתנה את אישורה לפרסום דוח הצעת המדף.  רשות 16.4
ו או רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף משום אימות הפרטים המובאים ב

 המניות שלהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם מאישור 
  צעות.המו

  תשלום אגרה .17
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א' לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום 4אות תקנה רבהתאם להו
לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד מניות המציעה , תשלם 1995 -תשקיף(, התשנ"ה

   מדף זה. תגרת דוח הצעהמוצעות במסהמציעה 

 תמורה והוצאות נלוות של המציעה .18

מניות של  39,596,091 של בדרך תמורהלעיל, המציעה תקבל  22כאמור בסעיף  18.1
 . אשטרום נכסים

 על פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.  הצעת המניות 18.2

 "(.המפיץחיתום )א.ש.( בע"מ )להלן: " אריו שירותיהמפיץ בהנפקה זו הינו רוס

דוח הצעת המדף וביצוע הצעת לוות לעריכת וצאות נמעריכה, כי תישא בה מציעהה
, הכוללות, בין היתר אלפי ש"ח 1,450 -כרכש החליפין על פיו, בסכום משוער של 

שלם החברה שת תלוית הצלחה אלפי ש"ח וכן עמלה 500עמלת הפצה בגובה של 
)לסכומים אלה יתסווף מע"מ  אלפי ש"ח 200בגובה של ול דעתה, קפיץ, ע"פ שילמ

 . 14ש"ח לרכז ההצעה אלפי 25ה בסך של ף, תשולם עמלסבנו .(כדין

 מציעהעל פי דוח ההצעה, ככל שתושלם, תראה ה ההצעהיובהר, כי עם השלמת  18.3
לפי ) מציעהכתמורה שנתקבלה בידי ה ההצעהרכז  שבידי אשטרום נכסים במניות
  .העניין(

יף המדף, קרו בתשפירוט שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתא .19
  המציעהמיום פרסום התשקיף המדף של  ושחל

החל ממועד פרסום  מציעההלפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי 
ל שחים שוטפים תשקיף מדף ועד יום פרסום דוח ההצעה, ראו על דרך ההפניה, דיוו

, magna.isa.gov.ilהמפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת:  מציעהה
  .maya.tase.co.ilתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: ובא

 לעניין הטיפול במפרט נציגי המציעהפרטים אודות  .20

מור כץ ו ייהודה גינדאודי אפרון, עורכי הדין נציגי המציעה לעניין הטיפול במפרט הינם 
-03פון מס': ל, בט6706054, תל אביב, 2שרד מ. פירון ושות', עורכי דין, מרח' השלושה ממ

 .03-7540011, פקס מס': 7540000

                                                      

כל עוד לא ח ש"אלפי  15לה בסך של ה עמבמידה שהצעת הרכש לא תושלם, מכל סיבה שהיא, תשולם לרכז ההצע 14
 חברי הבורסה.הודעות קיבול מ והתקבל
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 חוות דעת משפטית  .21

 
 2020, בספטמבר 30           

        לכבוד
 בע"מ  קבוצת אשטרום

 

 ג/א.נ.,

 חליפין רכש הצעת של בדרך לאהמ רכש הצעת מיפרט גם המהווהדוח הצעת מדף  הנדון:

 "( עת המדףדוח הצ)" 2020, טמברספב 03מיום "( המציעה)" מבע" קבוצת אשטרוםשל 

 פברוארב 27, נושא תאריך 2018 פברוארב 26שפורסם ביום  מציעההבהתייחס לתשקיף המדף של 
הצעת  לדוחו( 2021בפברואר  26)אשר התקופה להצעת ניירות ערך על פיו הוארכה עד ליום  2018
 , הרינו לאשר בזאת, לבקשתכם, כי:זהמדף 

"(, תוארו נכונה המניות מוצעותעת המדף )"ל פי דוח הצע מוצעותות הילמנהזכויות הנלוות  .א
  .בדוח הצעת המדף

 .בצורה המתוארת בדוח הצעת המדף המניות המוצעותהסמכות להנפיק את  למציעה .ב

 .לים בדוח הצעת המדףלנתמנו כדין ושמותיהם נכ מציעההדירקטורים ב .ג

 

 .ףהמד תהננו מסכימים, כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצע

 

 

 בכבוד רב,                                                                      

 

 , עו"דמור כץ, עו"ד         יהודה גינדיאודי אפרון, עו"ד                                  

 מ. פירון ושות', עורכי דין                   
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 הסכמה להכללה .22

בהם נכללת הסכמתם, כי חוות  המציעקר של השבון המבה החאבי הסכמה של רותמכ
, יכללו על דרך מציעההדעת ודוחות הסקירה של רואה החשבון על הדוחות הכספיים של ה

  .מציעהההפניה בדוח הצעת המדף, צורפו לדוחות הכספיים של ה
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  חתימות .23

 

 

 המציעה:
 

 
 מהחתי

  "מבע ת אשטרוםקבוצ

 

 הדיקטורים

 

 חתימות

 

  אברהם נוסבאום

  גיל גירון

  עפר זהבי

  יונתן לוי

  ליאורה לב

  תמר גולדנברג

  מתתיהו טל

  גבריאלה הלר
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 ' אנספח 

 

 רשוםלא  מחזיקשל  ת קיבולהודע
 2000-לפי תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס

 לכבוד
 "(המציעהלן: "בע"מ )לה רוםטקבוצת אש
 "(רכז ההצעהן: ")להל בע"מבנק מזרחי טפחות  באמצעות

 
 "(אשטרום נכסיםבע"מ )" אשטרום נכסיםמניות ל מלאה רכש הצעתהנדון: 

 
"(, הציעה המציעה הצעת המפרטציעה )להלן: "מ, שפרסמה ה2020 ספטמברב 30מפרט מיום הואיל ועל פי 

 על מוחזקות שאינן, אשטרום נכסים שלכל אחת ש"ח ע.נ.  1ות בנות רגילהרכש מלאה לרכישת כל המניות 
 "(;מניות)להלן: " המציעה ידי

 
מניות, ב' _________, מס' ________ בסניף מסבפיקדון הואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות ו

 של המציעה הכלולה במפרט;  המלאהיענות להצעת הרכש הוברצוני ל
 

 בגיןשל המציעה הכלולה במפרט וזאת ת הרכש להצעהיענות ברצוני לכי  תלהודיעכם בזאהנני 
 . "(המניות המועברות)להלן: " )*(מניות _________

 
והתחייבות  למפרט א5.3א5.3בסעיף  כמשמעה" רשום לא מחזיק של קיבול הודעתבהודעתי זו יש לראות "

 מועברות.הלהעברת המניות 

כבון או זכות כלשהי ינקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עהמועברות ייב בזאת כי המניות מצהיר ומתח אני
עד ותהיינה במצבן זה במהמועברות זו וכן כי המניות  ת קיבוללטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודע

 .מציעהלהעברתן 

 "ל.נאת התמורה בגין המניות הנ"ל, נא להעביר לפיקדוני ה

"(, ולקביעת המציעה החברות חוק)להלן: " 1999-"טהתשנ, החברות לחוק)ג( 338 סעיף וראותלה תאםבה
 לחוק החברות. 338לפי סעיף  האהיה זכאי לסעד ההערכ לאפרט, ידוע לי כי למ 8.7 בסעיף

 )יש לסמן את אחת החלופות(:הודיע כדלקמן י ל( לחוק החברות, הרינ)א337בהתאם לסעיף 

  הרכש. לי עניין אישי בקבלת הצעתאין 
 :יש לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש מהסיבות הבאות 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
שום מטה בקבלת הצעת הרכש, לרבות ין אישי של בעל המניות הריין זה, "עניין אישי" משמעותו: ענלענ

ענין אישי כאמור של ענין אישי מכוח החזקות צולבות )כהגדרת מונח זה במפרט הצעת הרכש( ולרבות 
ה כוחו )אם כאמור של מיופשי בו, ולרבות ענין אי ובו ושל תאגיד אחר שהוא או קרובו הם בעלי עניןרק

ל המניות הרשום מטה ענין אישי כאמור, ובין אם ין אם יש ובין אם אין לבעחתום מטה מיופה כח(, ב
עת של בעל דחתימת מיופה הכח על הודעת קיבול זו הינה בשיקול הדעת שלו ובין אם הינה בשיקול ה

 במסגרת עבורן ורההתמ וקבלת יעהמצה במניות ההחזקה עצם כי, ספק הסר למען המניות הרשום מטה.
 .אישי עניין ווהמה לא הרכש הצעת
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י כי תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ולתשלום תמורתן על פי הצעת הרכש ידוע ל
 הינו נכונות הצהרותיי כמפורט לעיל.

 
 
 

         
 שם מלא    תאריך

     
 מס' תאגיד/מס' ת.ז.    
     
 תאגיד וחתימהחתימה/חותמת ה    

 .ספר המניותלהשלים את מ)*( יש 



 

26 

 ' בספח נ

 
 חבר בורסהשל  ת קיבולודעה

 2000-לפי תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס
 

 לכבוד
 "(המציעהבע"מ )להלן: " קבוצת אשטרום

 "(עהרכז ההצ: "להלן) בנק מזרחי טפחות בע"מההצעה:  זרכ באמצעות
 

 ("אשטרום נכסיםבע"מ )" שטרום נכסיםאמניות למלאה כש ר הצעתהנדון: 
 

"(, הציעה המציעה הצעת המפרטשפרסמה המציעה )להלן: " ,2020 ספטמברב 30ם מפרט מיוהואיל ועל פי 
 על מוחזקות שאינן אשטרום נכסים שלאחת  ש"ח ע.נ. כל 1רכש מלאה לרכישת כל המניות הרגילות בנות 

  ;"(מניות)להלן: " יעההמצ ידי
 
 

המניות )להלן: " )*(תסה"כ _____________ מניו בגיןלהצעת הרכש לנו הודעות קיבול ביוהואיל וק
הודעות כי יש למחזיקים  וובעליהן הלא רשומים, מתוכן בגין __________ ניתנ ממחזיקיהן"( המועברות

ניין מחזיקים בהן ען לניתנו הודעות כי אי אישי בקבלת הצעת הרכש ובגין ___________ מניות בהן עניין
  אישי בקבלת הצעת הרכש.

 
למפרט והתחייבות להעברת המניות  ד5.3 בסעיף", כמשמעה בורסה חבר של קיבול הודעתנת בזאת "נית

  המועברות.
 

נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, בעלי המניות  להמועברות שהמניות אנו מצהירים ומתחייבים בזאת, כי 
המועברות ן כי המניות זו וכ ת קיבוללשהו במועד מתן הודעבת צד שלישי כלטוכבון או זכות כלשהי יע

על ידי המציעה תנאי מוקדם לרכישת המניות כי  נוידוע ל .מציעהלינה במצבן זה במועד העברתן תהי
 .כונות הפרטים וההצהרות הכלולים בהודעה זונהינו  ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש

 
 עביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.נא להועברות, המ התמורה בגין המניות את

 
 

 
 

 המספר חבר הבורס    תאריך

     
 שם חבר הבורסה    
     
 חותמת וחתימה    

 
 

 .להשלים את מספר המניות)*( יש 
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 ' גנספח 
 

 םרשומחזיק של  ת קיבולהודע
 2000-לפי תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס

 לכבוד
 "(ציעההמ"מ )להלן: "בע קבוצת אשטרום

 רחי טפחות בע"מבנק מזבאמצעות חבר הבורסה 
 

 "(אשטרום נכסיםבע"מ )" אשטרום נכסיםמניות ל מלאה רכש צעתההנדון: 
 

, הציעה המציעה הצעת "(רטפהמ)להלן: "שפרסמה המציעה  ,2020 ספטמברב 30מפרט מיום הואיל ועל פי 
על  , שאינן מוחזקותאשטרום נכסיםשל ת "ח ע.נ. כל אחש 1בנות מניות הרגילות רכש מלאה לרכישת כל ה

 "(;ניותמידי המציעה )להלן: "

_________ מניות,  -הואיל והנני הבעלים והמחזיק/ מיופה כח של הבעלים ]מחק את המיותר[ בו
להצעת הרכש על שם ________ וברצוני להיענות  אשטרום נכסים הרשומות במרשם בעלי המניות של

 מפרט;ציעה הכלולה בהמ של המלאה

הכלולה במפרט וזאת בגין  המציעה שללהצעת הרכש ני להיענות להודיעכם בזאת כי ברצוהנני 
 "(. המועברות המניות)להלן: " )*(_________ מניות

למפרט והתחייבות ט 5.3  ףבסעי כמשמעה" שוםר מחזיק של קיבול הודעת" לראות יש זו בהודעתי
צעת הרכש כמפורט ניות המצורף, הכל בהתאם לתנאי השטר העברת המ ות על פירת המניות המצורפלהעב

 במפרט.

הרשום של המניות המוצעות,  הבעליםהמוצעות מוחזקות על ידי / על פי ייפוי כוח מאת _______,  מניותה
זו רף להודעת קיבול תקו, מאושר על ידי נוטוריון / עורך דין, מצועאשר הוצג בפני רכז ההצעה ואשר ה

 את המיותר[.]מחק 

כבון או זכות כלשהי יוד, עיקול, חוב, ענקיות מכל שעבהמועברות ת ני מצהיר ומתחייב בזאת כי המניוא
מועד בתהיינה במצבן זה המועברות זו וכן כי המניות  ת קיבוללטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודע

 .מציעהלהעברתן 

___ על שם _______ בבנק _____ בנק מספר ____לחשבון ההנ"ל, נא להעביר בגין המניות  התמורהאת 
 ____.ניף _______ מספר סניף __ס

"(, ולקביעת המציעה החברות חוק)להלן: " 1999-"טהתשנ, החברות לחוק)ג( 338 סעיף להוראות בהתאם
 החברות.לחוק  338א אהיה זכאי לסעד ההערכה לפי סעיף ללמפרט, ידוע לי כי  8.7בסעיף 

 (:החלופות אחת את ןלסמ)יש  כדלקמן להודיע הריני, תהחברו לחוקא( )337 עיףלס בהתאם
 
 ן לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש.אי 
 :יש לי עניין אישי בקבלת הצעת הרכש מהסיבות הבאות 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

נין אישי של בעל המניות הרשום מטה בקבלת הצעת הרכש, לרבות "עניין אישי" משמעותו: ע לעניין זה,
ענין אישי כאמור של ת וענין אישי מכוח החזקות צולבות )כהגדרת מונח זה במפרט הצעת הרכש( ולרב

)אם ענין אישי כאמור של מיופה כוחו ן בו, ולרבות בעלי עניהוא או קרובו הם קרובו ושל תאגיד אחר ש
בין אם יש ובין אם אין לבעל המניות הרשום מטה ענין אישי כאמור, ובין אם חתום מטה מיופה כח(, 

ובין אם הינה בשיקול הדעת של בעל  וחתימת מיופה הכח על הודעת קיבול זו הינה בשיקול הדעת של
 במסגרת רןעבו התמורה וקבלת מציעהה במניות ההחזקה עצם יכ, ספק רהס למען שום מטה.המניות הר

 .אישי עניין הווהמ לא הרכש הצעת

ידוע לי כי תנאי מוקדם לרכישת המניות המועברות על ידי המציעה ולתשלום תמורתן על פי הצעת הרכש 
 ותיי כמפורט לעיל.רהינו נכונות הצה
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 מצ"ב:

 ;תהמוצעו המניות יןבג מניות העברת שטר

 המניה(; תעודות לכל המתייחס העברה שטר ףלצר המוצעות )יש המניות בגין יההמנ תעודות / תעודת

 רלוונטי(. הכח )אם ייפוי של נוטריון / דין עורך ידי על מאושר העתק

 

 
         

 שם מלא    תאריך

     
 ז./מס' תאגיד.מס' ת    
     
 וחתימה חתימה/חותמת התאגיד    

 .ת מספר המניותלהשלים א)*( יש 
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 ' דנספח 

 
 ע"י מחזיק רשוםשטר העברת מניות 

 
 
 

סך של "(, תמורת המעביר"מ _______________ מספר ת.ז/מספר תאגיד ___________ )"החו אנ/אני
, שישולם לי על ידי מקבל העברה "(ההעברה למקבבע"מ )להלן: " קבוצת אשטרוםע"י  ___ מניות

בע"מ,  שטרום נכסיםאש"ח ערך נקוב כל אחת של  1נות ניות רגילות ב______ מיר/ים בזה, _____מעב
 שטר חתימת בשעתבהן /בהאנו /אנינו /החזקתי שלפיהם התנאים כל פי על ההעברה מקבל בידי להיות

 .זה
 

 מניות האמורות על פי כל התנאים האמורים.הואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את 
 
 
 

 ___ שנת _____ם___ בחודש___חתום ביוולראיה באני על ה
 
 

   
 בע"מ אשטרום נכסים  ירהמעב חתימת

 
 
 

 :ההעברה מקבללחתימה לחתימת  עד  :המעביר לחתימת לחתימה עד
 : ___________________שם  : __________________שם

 : ________________חתימה  ________: _______חתימה
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