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376431 

 לכבוד

 חברי הבורסה

 נכבדיי,

 מבע" אשטרום נכסיםהנדון: 

 .אשטרום קבוצה, תמורת מניות רצ"ב הודעות בקשר עם רכישת מניות החברה שבידי הציבור .1

בגין הרכישה הכפויה, כמפורט  ותחברי המסלקה בתמור, תזכה המסלקה את 3.11.20, 'גביום  .2
במסמכים המצ"ב, על מנת שיעבירו את התמורה לחשבונות לקוחותיהם בהם רשומות מניות 

כאמור לעיל, תחייב המסלקה את יתרות  ות". עם זיכוי חברי המסלקה בתמוראשטרום נכסים"
 החברים בכמות המניות בגינן זוכו בתשלום.

( 251017" )מס' ני"ע אשטרום נכסיםהחברים במסלקת הבורסה ימחקו מניות " לאחר חיוב יתרות .3
 .4.11.20', דמהרישום למסחר בבורסה ביום 

 במניות החברה.הופסק המסחר , 1.11.20 ',א החל מיוםכזכור,  .4

 אגרות החוב של החברה ימשיכו להיסחר כרגיל. .5

 בכבוד רב,

(-) 

 יחידת קשר עם החברות
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  2020 ובמברב 1
  לכבוד

יירות ערך בתל ביב בע"מ   החברה לרישומים של הבורסה ל
  2רח' אחוזת בית 

  יפו-תל אביב
  

דון:  יותה כסים החלפת מ   בע"מ ("החברה") אשטרום 

בע"מ  קבוצת אשטרוםבהמשך לקבלתה של הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין, על ידי 

כם ")הצעת הרכש(להלן: " 2020 באוקטובר 29"), ביום קבוצת אשטרום(להלן: " ו לעדכ , הרי

  כדלקמן:

ות  39,596,091החלפת תבוצע  . 1 יות רגילות ב יות  1מ . של החברה במ קבוצת ש"ח ע.

"ט  337בהתאם לסעיף . אשטרום  בגיןתבוצע רכישה כפויה , 1999 –לחוק החברות, התש

ות  ,54.985,9773 יות רגילות ב . של החברה 1מ  . 1ש"ח ע.

יה . 2 יות  0.45יתקבלו  רגילה של החברה בעבור כל מ ות מ קבוצת ע. של  ש"ח 0.01רגילות ב

יות רגילות של קבוצת אשטרום  17,818,241 ובתמורה לסך כולל שלאשטרום  רשומות מ

יות ההחלפה(להלן: " על שמכם יות" -" ומ   .", בהתאמה)החלפת המ

יות 7.8047,132,22לבצע רכישה כפויה בגין  אין . 3 הרשומות על שמכם ומוחזקות  החברה מ

שאריםבעלי (להלן: " קבוצת אשטרוםבידי  יות ה    .")המ

שארים מפורטים ב יות ה ק של בעלי המ ות הב  המצ"ב למכתב זה. ספח א'פרטי חשבו

כם יזוכה בסך כולל של  . 4 יות 1,789,189.81חשבו ות  מ ע. כ"א של קבוצת ₪  0.01ב

יירות ערך  4,251.78סך של וב , אשטרום ש"ח בגין עמלת סליקה עבור מסלקת הבורסה ל

  בע"מ.בתל אביב 

כם בגין הרכישה  . 5 כפויה, יתוקן מרשם בעלי המיד עם ביצוע העברת התמורה לחשבו

ו החברה לרישומים יות של החברה, באופן שתמחק ממ והמציעה תירשם כבעלים של  ,המ

יות החברה הרשומות על שם החברה לרישומים.    מ

יותלאחר השלמת  . 6 ו את כל  החלפת המ יה בקשכם להעביר אלי של החברה תעודות המ

 הרשומות על שמכם.

  

  בכבוד רב,
  
  

כסים    בע"מאשטרום 
  

   

                                                
ות  10,001מתוכן רכישה כפויה של  1 יות רגילות ב . של החברה המוחזקות על ידי מחזיקים רשומים 1מ   . ש"ח ע.




