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 קדימהסטם 
 "( החברה)"

 
 לכבוד    לכבוד  

 "( הבורסה)" הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך 
 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א 

 
  ג.א.נ.,

 
מיוחדת להנפקה פרטית מהותית חריגה ומימוש  דו"ח מיידי על כינוס אסיפה  הנדון:

 מיליון ₪ ואסיפה כללית שנתית  16.1אופציות בסך כולל של  

התשנ"ט החברות,  חוק  להוראות  החברות)"   1999-בהתאם  )דוחות  חוק  ערך  ניירות  תקנות  הוראות   ,)"

)עסקה בין חברה לבין  ניירות ערך  , הוראות תקנות  "(דוחותהתקנות  )"  1970-ם(, תש"ל יתקופתיים ומיידי

)הצעה פרטית של  "(,  תקנות עסקה עם בעל שליטה)"  2001-בעל שליטה בה(, תשס"א ערך  ניירות  תקנות 

הוראות תקנות החברות )הודעה ומודעה  "(, תקנות הצעה פרטית)"2000-ניירות ערך בחברה רשומה(, תש"ס

תקנות החברות    ,"(הודעה ומודעהות  תקנ)"  2000-על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש''ס 

ניתנת בזאת    "(,בעלות  הוכחת   תקנות)"  2000-)הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

  7  "(, אשר תתקיים ביוםהאסיפהשל בעלי המניות של החברה )"  מיוחדתהודעה בדבר זימון אסיפה כללית  

 "(.האסיפה )"נס ציונה , 7פנחס ספיר , החברהבמשרדי   12:00, בשעה 2021 בדצמבר

 :נושאים על סדר יום האסיפה .1

 

מליון ₪ בדרך של מימוש אופציות   9.45השקעה בסך של    –שעל סדר היום   1נושא מס'   .1.1

הפקיעה תקופת  טרם  התקופה(  10  -)כ  פרטיות  סוף  לפני  הקצאת  ובתמורה    חודשים 

 .Cסדרה אופציות 

, בדבר הקצאה פרטית  2021במאי    5 - ו   2021לאפריל   25בהמשך לדיווחים המיידים מימים  

מס:   "2021-01-078741  - ו  2021-01-069516)אסמכתא  )להלן:  בהתאמה(  ההקצאה  ,  דוח 

ועדת  2021בספטמבר    19ביום  "(,  הפרטית אישור  לאחר  החברה,  דירקטוריון  אישר   ,

החברה  הביקורת, את התקשרות החברה בהסכם השקעה עם הניצעים בהקצאה הפרטית של  

"  20211באפריל    25מיום   הפרטית)להלן:  בהקצאה  הסכמי  "(המשקיעים  במסגרת   .

לכך שהם יממשו באופן מיידי  בתמורה    אה הפרטית נקבע כיקצעם המשקיעים בה ההשקעה  

)סדרה    2,698,482 האופציה  מועד  Aכתבי  אשר  הפרטית,  ההקצאה  בדוח  כהגדרתם   ,)

,  מיליון ש"ח  9.45  -ימו לחברה השקעה בהיקף של כ , ובהתאם יזר2022ביולי    31פקיעתם הינו  

בשווי  ,  "(כתבי האופציה המוצעים)להלן: "   (Cכתבי אופציה )סדרה    2,158,783יוקצו להם  ו

 פרמיה. ( בתוספת Aהמגלם את ערך הזמן של כתבי האופציה )סדרה 

 
1  Alpha Capital Anstalt  " "  Clover Alpha Limited Partnership"(,  אלפא)להלן:  אלפא)להלן:   Clover Wolf"(,  קלובר 

Capital Limited Partnership  " וולף)להלן,  "( דנון הדג' פנד שותפות מוגבלת וסאי  קלובר", וביחד עם קלובר אלפא: "קלובר 
 ( השקעות שותפות מוגבלת. 2014מיגסטון )
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לחישוב  אלפי ₪ בהתאם   941  -ל  םסך השווי העודף בהתאם לנוסחת בלאק אנד שולס הסתכ 

של פרמיה  מהווה  זה  סכום  ההשקעה  10%  -כ  החשבונאי.  לסכום  מימוש  .  ביחס  כי  יצוין 

)סדרה   )בתקופה שלאחר  (  Aהאופציות  הציבור  ידי  על  קודמים  אופציות  מימושי  עם  יחד 

הפרטית הבשל (  הקודמת  העסקה  "אירוע  הפרטיתמהווה  ההקצאה  בדוח  כהגדרתו    ,ה" 

הפרטית בהקצאה  המשקיעים  האופציה    קודמתה  ואחריו  כתבי  את  לממש  רשאים  יהיו 

)להלן:    לדוח זה  'גנספח  לפרטים נוספים ראו הערכת שווי המצורפת כ  .( שברשותםB2)סדרה  

 . "(הערכת השווי"

  30למימוש עד ליום    יהיו ניתנים  (B2כתבי האופציה )סדרה  כי  כמו כן, אישר הדירקטוריון  

וזאת בשונה ממה   (.B1)סדרה  ))בדומה למועד הפקיעה של כתבי האופציה    2023באפריל  

-2021-01)מס אסמכתא:    2021במאי    5בדוח העסקה הפרטית מיום    .  6.3.3בסעיף    שנרשם

ובכך  ,  )מועד פקיעת תנאי ההבשלה(  2021באוקטובר    30אשר נקבע בשגגה ליום  ,  (078741

את   הקובע  להאריך  לבין  להמועד  החברה  בין  המסחריות  ההסכמות  את  המשקף  מועד 

   .המשקיעים בהקצאה הפרטית במועד כריתת ההסכם המקורי

 תמצית ההחלטה המוצעת: 

כאמור " הפרטית  בהקצאה  המשקיעים  עם  ההשקעה  בהסכמי  ההתקשרות  את  לאשר 

   כמפורט לעיל (B2מועד פקיעת כתבי האופציה )סדרה , ולאשר את 1.1 בסעיף

אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר   -שעל סדר היום    2נושא מס'    .1.2

 . במחיר שוק ללא הנחה ג'וליאן רוג'רי

את 2021  ספטמברב  21ביום   הביקורת,  ועדת  אישור  לאחר  החברה,  דירקטוריון  אישר   ,

התקשרות החברה בהסכם השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי, בעלי השליטה  

"(. במסגרת הסכמי ההשקעה נקבע  בעלי השליטה"  -" והסכמי ההשקעהלהלן: "(בחברה  

מר רוג'רי, החברה  ממיליון ש"ח    3.2  -פרופ' רבל ו ממיליון ש"ח    3.45סך של  ל כי בתמורה  

  0.1מניות רגילות של החברה בנות    1,550,478תקצה להם, בהתאם ליחס ההשקעה שלהם,  

ש"ח ע.נ. ולמר רוג'רי    0.1מניות רגילות של החברה בנות    804,383ע.נ., כך שלפרופ' רבל יוקצו  

 "(. ניות המוצעותהמש"ח ע.נ.  )להלן: "  0.1מניות רגילות של החברה בנות    746,095יוקצו  

מועד   השליטה אשר  בעבר מבעלי  הלוואות שהתקבלו  החברה  כנגד חלק מהתמורה תפרע 

מיליון ₪ ולמר רוג'רי    3.45חודשים . )לפרופ' רבל תפרע החברה סך של    3  -פרעונם חלף לפני כ 

כ של  ₪(.  1.3-סך  שללנקבע    ההשקעה מחיר    מיליון  למחיר  ,  למניה  ₪  4.28  סך  בהתאם 

מ של  ביום  הסגירה  החברה  ידי  2021  אוקטוברב  20ניות  על  העסקה  אישור  מועד  ערב   ,

רכישה של  כי הקצאת המניות המוקצות לבעלי השליטה מהווה    יצוין  ,החברה  דירקטוריון 

( לחוק החברות שמטרתה להקנות לניצעים 1)ב()328מניות בהצעה פרטית בהתאם לסעיף  

המחזיק   אדם  בחברה  אין  כאשר  בחברה  ההצבעה  מזכויות  אחוזים  וחמישה  ארבעים 

 . ארבעים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה

 .תמצית ההחלטה המוצעת:  

לאשר את ההתקשרות בהסכמי ההשקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי כאמור   "

 ."1.2בסעיף 
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דיון בדוחות כספיים ודוח הדירקטוריון ודיווח על שכרו של רואה החשבון   -  3נושא מס'   .1.3

 המבקר

בדצמבר   31דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום  

 . 2020ודיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת    2020

לשנת   החברה  של  התקופתי  בדוח  לעיין  ערך  2020ניתן  ניירות  רשות  של  ההפצה  באתר   ,

בתל  www.isa.gov.ilבכתובת   ערך  לניירות  הבורסה  של  האינטרנט  בע"מ  -ובאתר  אביב 

 . www.tase.co.ilבכתובת 

 

 מינוי רואה חשבון מבקר של החברה   - 4נושא מס'  .1.4

 קסירר, כרואה חשבון מבקר של החברה.מינוי מחדש של משרד קוסט, פורר, גבאי את 

ראו    2020לפרטים אודות שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שנת  

 )ה( לדוח הדירקטוריון שנכלל במסגרת הדוח התקופתי. 7סעיף 

 

 ההחלטה המוצעת: 

את  גבאי  פורר,  קוסט,  משרד  החברה,  של  המבקר  החשבון  רואה  את  מחדש  "למנות 

 ."קסירר

 

מינוי מחדש של דירקטורים מכהנים בחברה )למעט הדירקטורים   -   9עד    5נושאים מס'   .1.5

)יו"ר  טויטו  רונן  ה"ה  החברות(,  חוק  להוראות  בהתאם  לכהן  שימשיכו  החיצוניים 

רבל,   מישל  פרופ'  )להלן: הדירקטוריון(,  מירון  ורון  בירגר  דורון  סמואל,  אוליביה 

 "הדירקטורים"(

 לדוח זה.   'ב נספח קטורים,  מצורפות ב הצהרות כשירותם של הדיר 

תקנה   ראו  וניסיונם(  השכלתם  )לרבות  הדירקטורים  אודות  )פרטים    26לפרטים  ד'  בפרק 

 , אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.2020לשנת   נוספים( בדוח התקופתי

זכאים להסדרי ביטוח ושיפוי כפי שמקובל לגבי דירקטורים ונושאי משרה   הדירקטורים יהיו

 בחברה, בתנאים כפי שיהיו מעת לעת. 

לפירוט התגמולים והסדרי הפטור, הביטוח והשיפוי להם זכאים הדירקטורים בחברה, ראו  

 א בפרק ד' )פרטים נוספים( בדוח התקופתי.  29-ו  21תקנות  

 ההצבעה לגבי מינוי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד. יצוין כי, 

וי מחדש, כפי  נכון למועד זה, לא חלו שינויים בפרטיהם של הדירקטורים המועמדים למינ 

למעט ביחס למר  בפרק ד' )פרטים נוספים( בדוח התקופתי.     26שהם מובאים במסגרת תקנה  

וכיו"ר הדירקטוריון בחברת גלולי בע"מ  בירגר אשר החל לכהן כדירקטור בפלוריסטם בע"מ  

 ביו. -ובחברת אנטרה IR-Med -ולמר מירון שהחל לכהן כדירקטור ב

 

 ההחלטות המוצעות:

http://www.isa.gov.ilv/
http://www.tase.co.ilc/
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 כדירקטור בחברה."רונן טויטו  מרמחדש של  ומינוי"לאשר את  .א

 "לאשר את מינויו מחדש של פרופ' מישל רבל כדירקטור בחברה." .ב

 "לאשר את מינויו מחדש של מר אוליביה סמואל כדירקטור בחברה." .ג

 "לאשר את מינויו מחדש של מר רון מירון כדירקטור בחברה." .ד

 רקטור בחברה.""לאשר את מינויו מחדש של מר דורון בירגר כדי .ה

 

 והזכויות המקנות להם שליטה  פרטים בדבר בעלי השליטה בחברה .2

 השליטה בחברה הינם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי.   ילמיטב ידיעת החברה, בעל  .2.1

החלטה   .2.2 לעניין  כי  בהקצאה   2יצוין  המשקיעים  את  החברה  רואה  בלבד,  היום  סדר  שעל 

ובהתאם   ביחד,  כמחזיקים  זו(  כבעלי שליטההפרטית,  לגביהם באסיפה  ,  )לטובת החלטה 

  25%לחוק החברות, וזאת מכיוון שהם מחזיקים ביחד מעל ל   268כהגדרת מונח זה בסעיף  

מזכויות ההצבאה    50%מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, כאשר אין אדם המחזיק מעל  

משקיעים בהקצאה באסיפה הכללית. למיטב ידיעת החברה, אין כל הסכם שיתוף פעולה בין   

 הפרטית, והם אינם מחזקים ביחד בניירות הערך שלהם, למעט כאמור לעיל. 

והמשקיעים בהקצאה הפרטית  בעלי השליטה  החזקות  לפרטים בדבר  למיטב ידיעת החברה,   .2.3

 . ', לדוח זהנספח אשל החברה ראו 

 . של בעל מניות מהותי או של נושא משרה עניין אישי  .3

שעל סדר היום המתוארת    1למשקיעים בהקצאה הפרטית עניין אישי באישור החלטה מס'   .3.1

 לאור היותם צד לעסקה.  1.1בסעיף 

באישור החלטה מס'   .3.2 עניין אישי  רוג'רי  ג'וליאן  ולמר  רבל  היום    2לפרופ' מישל  שעל סדר 

 תם צד לעסקה. לדוח זה  לאור היו 1.2המתוארת בסעיף  

 

 עה התמורה בהדרך שבה נק .4

שעל סדר היום נקבעה במו"מ בין הנהלת החברה לבין המשקיעים    1התמורה בעסקה מס'   .4.1

)סדרה   כתבי האופציה  של  הזמן  ערך  סמוך  Aבהקצאה הפרטית. התמורה משקפת את   ,)

 .  ביחס לסכום ההשקעה 10% למועד אישור העסקה בתוספת 

מ בין הנהלת החברה לבין פרופ' מישל  שעל סדר היום נקבעה במו"  2התמורה בעסקה מס'   .4.2

רבל ומר ג'וליאן רוג'רי. מחיר ההמרה זהה למחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום  

החברה  לעסקה  האישור  קבלת  ערב,  2021  אוקטוברב  20 שהינו  בדירקטוריון  אג'    428.9, 

 ר ולא ניתנו אופציות. , ולא ניתנה הנחה במחילמניה

 

 עסקאות מסוגן של העסקאות המוצעות או עסקאות דומות .5

  22של החברה ראו תקנה  עסקאות מסוגן של העסקאות המוצעות או עסקאות דומות    לפרטים בדבר

(  2021-01-047568)אסמכתא מס:    2021במרץ    25אשר פורסם ביום    2020לפרק ד' בדוח השנתי לשנת 

   ודוח ההקצאה הפרטית."(  2020השנתי לשנת  הדוח )להלן: "

 פרטים נוספים הנדרשים על פי תקנות הצעה פרטית  .6

 תיאור עיקרי ההצעה הפרטית לניצעים:  .6.1
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במסגרת הצעה פרטית  לפירוט ניירות הערך המוצעים לפרופ' מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי  

 לדוח זה.    1.2ראו סעיף מהותית זו 

   פרטים אודות הניצעים .6.2

( לחוק החברות )להלן:  5)270הינו צד מעוניין )כהגדרת מונח זה בסעיף    ' רבל  פרופ .א
 "(.  צד מעוניין"

 . מר ג'וליאן רוג'רי הינו צד מעוניין .ב

 צד מעוניין  ההינ -  2Alpha Capital Anstalt .ג

 צד מעוניין  ההינ  -  Clover Alpha Limited Partnership .ד

 צד מעוניין  ההינ   -  3PartnershipClover Wolf Capital Limited .ה

 צד מעוניין  האינ  -   4דנון הדג' פנד שותפות מוגבלת .ו

 צד מעוניין  האינ  -  5( השקעות שותפות מוגבלת 2014סאי מיגסטון ) .ז

   תנאי ניירות הערך שמוצע להנפיקם .6.3

 ניירות הערך המוצעים הם: 

המניות  ש"ח ע.נ. כל אחת, של החברה )להלן: "  0.1מניות רגילות, בנות    1,550,478 .א

מההון    4.76%  -למניה, אשר יהוו, לאחר הקצאתן, כ   אג'   428.9"(, במחיר של  המוצעות

בדילול מלא אשר יוקצו    3.53%-המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה וכ

 לבעלי השליטה.  

מניות רגילות      2,158,783( לא סחירים לרכישת עד  Cכתבי אופציה )סדרה      2,158,783 .ב

ש"ח ע.נ. כל אחת, של החברה. המניות שינבעו ממימוש כל כתבי האופציה    0.1בנות  

המונפק ומזכויות    מההון   4.92%  -כיהוו, לאחר הקצאתן, ובהנחה שימומשו במלואן,  

 ת.ההצבעה בה. כתבי האופציה הוענקו ללא תמורה נוספ 

לאחר   .6.4 יוקצו  האופציה  וכתבי  המוצעות  והמניות  האסיפה,  הבורסה  אישור  אישור  קבלת 

בתל ערך  )"-לניירות  בע"מ  ושל  הבורסהאביב  המוצעות  המניות  של  למסחר  לרישום   )"

 (. "מניות המימוש"המניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה )

 תנאי המניות  .6.5

חברה לרישומים של בנק מזרחי בע"מ  המניות המוצעות ומניות המימוש יירשמו על שם ה

בזכויותיהן לכל דבר  והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות  ותרשמנה למסחר בבורסה 

 ש"ח ע.נ. הקיימות בהון החברה.      0.1ועניין למניות הרגילות בנות  

 תנאי כתבי האופציה  .6.6

 
, אזרח אוסטרי,  Mag. Martin Schlaffהאירופאית המוגדת בליכטנשטיין. אלפא נמצאת בשליטת    אלפא הינה קרן ההשקעות  2

 הסופי בה  היותו הנהנה לאור 
3  ( (, אזרחית ישראלית, הינה השותף הכללי בקלובר וולף.  100%חברת קלובר וולף בע"מ, אשר נמצאת בשליטת הגב' עדי וולף 

( הינה השותף הכללי בקלובר אלפא. החברה רואה בקלובר  50%בשליטת הגב' עדי וולף )חברת קלובר אלפא בע"מ, אשר נמצאת  
 וולף קפיטל ובקלובר אלפא כמחזיקות במשותף היות ומוחזקות, בעקיפין, על ידי אותה בעלת שליטה. 

 שותפות מוגבלת הרשומה בישראל. 4
 שותפות מוגבלת הרשומה בישראל. 5
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ניתן למימוש    (, יהיו ניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה יהיהCכתבי האופציה )סדרה  

ש"ח ע.נ. )בכפוף להתאמות כמפורט להלן(, בכל יום, החל ממועד    0.1למניה רגילה אחת בת  

 7, וזאת כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של  2023בדצמבר    31  -להקצאתם ועד  

 , ללא הצמדה למדד או למטבע כלשהו.  ₪ לכל אופציה

יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות  על אף האמור לעיל, כתבי האופציה לא  

הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון  

"(. אם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום  חברה  אירוע)כל אחד מהנ"ל יקרא להלן: "

 הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ביום האקס כאמור. 

 

 הוראות להגנת הניצעים  .6.7

 התאמה עקב שינוי במבנה ההון  .א

בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק של החברה, בדרך של מניות הטבה,  

פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, שינוי של החברה בהון המונפק והנפרע ללא  

זכויות   תשמרנה  אזי  החברה,  של  או  ידי  על  דומה  אירוע  כל  או  המחזיק  תמורה, 

באופציות כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק נייר הערך ההמיר יהיה זכאי  

להן עם המרתן יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק נייר הערך ההמיר  

 היה זכאי להן, אילו המיר את נייר הערך במועד הקובע לשינוי לפי המקרה. 

 חברה מיזוג/ מכירת החברה/ מכירת עיקר נכסי ה .ב

( מכירת )לרבות החלפה( כל או  2( מכירת כל או עיקר נכסי החברה; )1במקרה של: )

עיקר מניות החברה )לרבות רכישה בידי בעל מניות ו/או חברה קשורה לבעל מניות  

לבעל   קשורים  שאינם  אחרים  מניות  בעלי  בידי  המוחזקות  המניות  כל  של  כאמור 

 ( )( מיזוג/ איחוד או פעול3מניות כאמור(;  (  4ה דומה עם או לתוך תאגיד אחר; או 

דומה   אופי  בעלת  אחרת  התאמות  –עסקה  ניירות  יבוצעו  יהיו  שלאחריהן  באופן   ,

הערך המוצעים ניתנים למימוש לניירות ערך של התאגיד האחר, אשר הוא היה זכאי  

במקרה   המיזוג.  אירוע  לפני  בסמוך  המוצעים  הערך  ניירות  את  מימש  אילו  להם 

יבוצ  כל  כאמור,  לחול  ימשיכו  המיזוג,  אירוע  שלאחר  כך  נדרשות  התאמות  גם  עו 

ביחס   גם  ולכמות(  למחיר  התאמות  )לרבות  המוצעים  הערך  ניירות  של  התנאים 

האחר התאמות  לתאגיד  יבוצעו  לעיל,  כאמור  התאמות  לבצע  יתאפשר  שלא  ככל   .

 . אחרות בהתאם לשיקול דעת דירקטוריון החברה

למעט   .ג כי  לעיל, לא תעשה התאמה כלשהי לכתבי האופציה, לרבות  יצוין,  כמפורט 

 . במקרה של חלוקת דיבידנד או של הצעת זכויות על ידי החברה לבעלי המניות שלה

 השווי ההוגן של כתבי האופציה   .6.8

  אלפי   3,003  -, הינו כ2021  באוקטובר  21, נכון ליום  (C)סדרה    השווי ההוגן של כתבי האופציה

להערכת    3.2ההנחות ששימשו לצורך קביעת השווי ההוגן, ראו סעיף    ש"ח. לפירוט בדבר

 השווי. 

 תמורת ניירות הערך המוצעים .6.9

  לפרטים בדבר התמורה בגין המניות המוקצות לפרופ' מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רי  .א

 לדוח זה.   1.2ראו סעיף 
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  1.1סעיף  כתבי האופציה המוקצים למשקיעים בהקצאה פרטית ראו  לפרטים בדבר   .ב

 לדוח זה.

הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, בעלי עניין בחברה והציבור, לפני ואחרי הקצאת  .6.10

 . וכתבי האופציה המוצעים המניות המוצעות 

 לדוח זה.  נספח א'לפרטים בדבר שיעור האחזקות ראו  

 

 האישורים הנדרשים לביצוע ההצעה הפרטית   .6.11

 של האסיפה הכללית המזומנת בדו"ח זה.אישור ההצעה הפרטית עומד על סדר היום   .א

המוק  .ב המניות  של  למסחר  לרישומן  הבורסה  ממימוש   ותעאישור  שינבעו  והמניות 

. בסמוך לאחר הגשת דוח זה, תפנה החברה לבורסה בבקשה  כתבי האופציה המוצעים

המניות של  למסחר  רישומן  את  כתבי    לאשר  ממימוש  שינבעו  והמניות  המוצעות 

 . האופציה המוצעים

 הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במניות החברה   .6.12

קיים  פרופ' רבל למר ג'וליאן רוג'רי בין ה למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דו"ח זה, 

בע המניות  להסכם  "י  המניות)להלן:  בעלי  למיטב  הסכם  המניות,  בעלי  הסכם  למעט   .)"

בנוגע לרכישה או  יות החברה  הסכמים בין הניצעים לבין מחזיקים במנאין  ידיעת החברה,  

 למכירה של ניירות הערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.  

 ניירות הערך פירוט הוראות החסימה שיחולו על הקצאת  .6.13

המוצעותעל   האופציה  המניות  כתבי  ממימוש  שינבעו  החסימה  והמניות  מגבלות  יחולו   ,

ותקנות ניירות ערך )פרטים    1968-התשכ"ח ג' לחוק ניירות ערך,  15בהתאם להוראות סעיף  

סעיפים   ו15לעניין  לחוק(, התש"ס15- א'  בדבר   2000-ג'  להוראות  )בנוסף  להלן  המפורטות 

 הבשלת וחסימת ניירות הערך המוצעים כמפורט לעיל בדו"ח זה(: 

למשך ששה חודשים  המניות המוצעות  איסור להציע תוך כדי המסחר בבורסה את   .א

 רות הערך המוצעים. מיום הקצאתם של ניי

במשך ששה רבעונים עוקבים מתום ששת החודשים האמורים לעיל, יהיו הניצעים   .ב

רשאים להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור  

המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה,  

מ כמות  אחד  ברבעון  יציעו  שלא  המונפק  ובלבד  מההון  אחד  אחוז  על  העולה  ניות 

 והנפרע של החברה. 

 המניות המוצעות מועד הקצאת  .6.14

אישור  לאחר קבלת    בסמוך  לפרופ' מישל רבל ולמר ג'וליאן רוג'רייוקצו    המניות המוצעות

 . והבורסההאסיפה הכללית  

אה הפרטית תוך שלושה ימי עסקים לאחר  צכתבי האופציה המוצעים יוקצו למשקיעים בהק

 .(Aמימוש כתבי האופציה )סדרה   בגין מתן התמורה לחברה 

 מחיר המניה בבורסה  .6.15
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שער הסגירה הממוצע של מניית החברה בששת החודשים שקדמו למועד פרסום דוח   .א

 ש"ח.   4.301 -זה  עמד על כ

, עמד  2021  באוקטובר  21מניית החברה בסוף יום המסחר של יום    של  שער הסגירה .ב

בהצעה  המוצעות    ותעל המחיר של המני  3%  -פרמיה של כש"ח המשקף    4.152על  

 הפרטית.  

  פרמיהש"ח, המשקף    4.11, עמד על  2021בנובמבר    1  -המחיר מניית החברה בסוף יום   .ג

 על מחיר המניה בהקצאה הפרטית.  4% -של כ

 ייעוד התמורה  .6.16

מוצריה הקיימים  תמורת ההצעה הפרטית תאפשר לחברה להרחיב את מאמצי הפיתוח של  

על הנושאים הרגולטוריים והפיתוח העסקי   ואינדיקציות חדשות, במקביל להאצת עבודה 

, כולל שיתופי פעולה לקידום המוצר לטיפול בסוכרת. סכום ההשקעה בנוסף  בארץ ובארה"ב

לגיוס המוצלח שבוצע בחודש אפריל, יאפשרו לחברה לממש את תוכנית הפיתוח השאפתנית  

, בהתאם לקצב שריפת המזומנים הנוכחי, ולהוציא לפועל את כל הפעולות  2022עד סוף שנת  

במחלת   לטיפול  הקליני  בניסוי  להתחיל  מנת  על  בכוונת  ,  בנוסף  בארה״ב.   ALSהנדרשות 

בהתאם להסכמי ההשקעה  חלק מהתמורה שתתקבל מבעלי השליטה  הנהלת החברה לייעד  

 . חלף פרעונן מועד אשר השליטה  לבעלי הלוואות להחזרלעיל   1.2המפורטים בסעיף 

  שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיונים בוועדות התגמול והביקורת  ובדירקטוריון .7

 

)יו"ר הועדה(, מר רון מירון    אילן הדרמר    נכחו ה"ה:  2021  באוקטובר  20בוועדת הביקורת מיום  

 . ומר דורון בירגר

פרופ'  מר רונן טויטו )יו"ר הדירקטוריון(,  נכחו ה"ה:    2021  אוקטוברב  21  בישיבת הדירקטוריון מיום

שעל סדר היום(, מר אוליביה סמואל )לא השתתף    2מישל רבל )לא השתתף בדיון לגבי נושא מס'  

 . מר דורון בירגר ומר רון מירון , זיו עירונישעל סדר היום(, מר  2בדיון לגבי נושא מס' 

 החברה  נימוקי ועדות הביקורת והתגמול ודירקטוריון  .8

 אישור התקשרות בהסכמי השקעה עם פרופ' מישל רבל ומר ג'וליאן רוג'רי. .8.1

 .  התזרימיים של החברה  םההקצאה הפרטית לבעלי השליטה תסייע לצרכי .א

הינ .ב הפרטית  בחברה    אשרמהלך    הההקצאה  השליטה  בעלי  אמון  את  מבטא 

 ובפעילותה. 

נקבעה במסגרת משא ומתן   .ג הנהלת  התמורה במסגרת ההצעה הפרטית  בין  שנערך 

ובהתאם משקפת מחיר שנקבע בין קונה מרצון למוכר  ,  החברה לבין בעלי השליטה

 מרצון. 

הקצאה הפרטית נעשית בהתאם לשער הסגירה של מניית החברה בבורסה במועד  ה .ד

 ולכן מגלמת מחיר שוק.  ,יום המסחר האחרון שקדם לאישור הדירקטוריון

ול  .ה הנחה  ללא  מבוצעת  הפרטית  א לההצעה  את  א  משקפת  ולמעשה  מחיר  הופציות 

ולאור  וכל זאת בעסקה פרטית חסומה,    , המצוטט של מנית החברה ערב ההחלטה

 מטיבים עם החברה.כ העסקה תנאיזאת הדירקטוריון רואה ב



- 9 - 

 

ממוצע במסחר  ה בהתחשב, בין השאר, בהיקפה של ההצעה הפרטית, במחיר המניה  .ו

שניי ובכך  הפרטית,  ההקצאה  אישור  לפני  כפופים  בבורסה  המוקצים  הערך  רות 

מחיר  ,  למגבלות חסימה )שאינן מוטלות על מניה שנרכשת במהלך המסחר בבורסה(

 המניה שנקבע בהצעה הפרטית הינו הוגן וסביר. 

 תה בחוק החברות.רההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגד .ז

 תקשרות בהסכמי השקעה עם המשקיעים בהקצאה הפרטית. האישור ה  .8.2

הפרטיתמהגיוס   .א בהקצאה  הינ ,  המשקיעים  איכותיות    ןאשר  גדולות  קרנות 

מעיד על הבעת אמון בפוטנציאל הטמון בפעילותה הנוכחית והעתידית    ,ובינלאומיות

גיוס זה נעשה בהמשך לגיוס הקודם מאותם משקיעים שהושלם לפני    של החברה.

הפר בהקצאה  שהמשקיעים  כך  על  ללמד  העשוי  דבר  בודדים,  חודשים  טית  מספר 

 סבורים כי הפוטינציאל של החברה מתחיל להתממש.  

משות  ו, הן היו צפויות להיות ממעל ידי המשקיעים  לולא הקדמת מימוש האופציות .ב

יולי   בסוף  למועד    2022רק  בסמוך  החברה  של  המניה  למחיר  בכפוף  בכלל,  אם 

  , ומטבע מחקר ופיתוח. החברה הינה חברת  ובשיקול הבלעדי של המשקיעים  ,הפקיעה

כך   המנייה,  במחיר  תנודתיות  קיימת  החברה  שהדברים  של  המניה  שמחיר  ייתכן 

   והאופציות לא יימומשו.  ,יהיה נמוך ממחיר המימוש  יועדהמבמועד המימוש  

האופציות  .ג האיתנות    מימוש  את  לחזק  לה    פיננסית הצפוי  ולהעמיד  החברה,  של 

ללא צורך בגיוס    העסקיות שלה מקורות מימון נוספים לצורך המשך פיתוח התכניות  

  .תוך מתן הנחה )כפי שנהוג בהנפקות פרטיות או ציבוריות(

אופציה   .ד כפופים    Cכתבי  יהיו  המוקדם  למימוש  כתמורה  למשקיעים  שמוקצים 

   למגבלות חסימה.

  (Aבהתחשב, בין השאר, בתקופת המימוש שנותרה למימוש כתבי האופציה )סדרה   .ה

, במחיר המניה במסחר בבורסה לפני  ימי של האופציהקרי ערך הזמן בנוסף לערך הפנ

אישור ההקצאה הפרטית, ובכך שניירות הערך המוקצים כפופים למגבלות חסימה  

האופציה   כתבי  תנאי  בבורסה(  המסחר  במהלך  שנרכשת  מניה  על  מוטלות  )שאינן 

 . ( והיקפם הינו הוגן וסבירC)סדרה 

 חברות.ההתקשרות אינה מהווה "חלוקה" כהגדרתה בחוק ה .ו

 הוראות בדבר ההצבעה באסיפה כללית:  .9

 המועד הקובע  .9.1

לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה    182החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף  

"(, יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית  המועד הקובע)" 2021, בנובמבר 9ביום 

העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או 

שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה, וזאת    48  -יופקד במשרדי החברה לא פחות מ

בכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה  

 . 2000-באסיפה הכללית(, התש''ס 

 המניין החוקי ואסיפה נדחית .9.2
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לפתוח בשום דיון באסיפה, אלא אם כן נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד  אין  

שנקבע לפתיחתה. המניין החוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח,  

 מזכויות ההצבעה בחברה.  25%לפחות שני בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות  

יפה לא יימצא לה מניין חוקי, תדחה האסיפה  אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאס 

אם   השעה.  ובאותה  המקום  באותו  תיערך  והיא  המקורית  האסיפה  לאחר  ימים  בשבוע 

חוקי   מנין  יימצא  לא  הנדחית  הקבועבאסיפה  המועד  מן  השעה  מחצית  לאסיפה,    כעבור 

 תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.  

 הרוב הנדרש  .9.3

הינו הרוב הנדרש    יומה של האסיפהשעל סדר      2  -ו   1    יםנושא הרוב הדרוש לאישור   .א

 ( לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: 3)א()275בהתאם להוראות סעיף  

המניות   (א) בעלי  קולות  מכלל  רוב  ייכללו  הכללית  באסיפה  הרוב  קולות  במנין 

כלל   במנין  בהצבעה;  המשתתפים  העסקה,  באישור  אישי  ענין  בעלי  שאינם 

 ל בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;הקולות ש

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עלה   (ב)

 על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 

שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל   9 – 4אים הרוב הנדרש לאישור נוש .ב

 ות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה.קולות בעלי המני

 

 כתב הצבעה  .9.4

בכתב   )הצבעה  כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות  זו באמצעות  באסיפה  להצביע  ניתן 

התשס''ו עמדה(,  צריכה    2005- והודעות  הצבעה  כתב  באמצעות  הצבעה  החברה.  ותקנון 

להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר ההפצה של הרשות  

ערך:   ההפצה )"  www.magna.isa.gov.ilלניירות  בתל  אתר  ערך  לניירות  הבורסה  ושל   )"

 . www.maya.tase.co.il אביב בע''מ: 

עה כפי שפורסם באתר ההפצה  ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצב

כחלק מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב 

 ההצבעה והודעות עמדה.  

וכתבי   ההצבעה  כתב  לנוסח  קישורית  תמורה,  ללא  אלקטרוני,  בדואר  ישלח  בורסה  חבר 

בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המנ לכל  יות ואשר מניותיו  העמדה באתר ההפצה, 

רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא  

מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת  

 דמי משלוח בלבד.  

חבר הבורסה  בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה זכאי לקבל את אישור הבעלות מ

שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי  

 משלוח בלבד, אם ביקש זאת.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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"המסמכים   את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה )להלן:

האסיפה. לעניין זה,  שעות לפני מועד כינוס    4( יש להמציא למשרדי החברה עד  המצורפים"

למשרדי   המצורפים  והמסמכים  ההצבעה  כתב  הגיעו  שבו  המועד  הינו  ההמצאה"  "מועד 

 החברה. 

ימים לפני מועד    10המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעל מניות לחברה הינו עד  

עמדת   את  שתכלול  החברה  מטעם  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון  והמועד  האסיפה 

 ימים לפני מועד האסיפה.   5עד  הדירקטוריון הינו 

 באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני  הצבעה .9.5

ההצבעה   האלקטרונית.  ההצבעה  מערכת  באמצעות  להצביע  זכאי  רשום  לא  מניות  בעל 

עד   )"  6באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר  כינוס האסיפה  לפני מועד  מועד שעות 

להמציא לחברה עד למועד  "(. את כתב ההצבעה יש  נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית

 נעילת מערכת ההצבעה. 

 

 עיון במסמכים  .10

,  74140, נס ציונה,  7ניתן לעיין בהחלטה שעל סדר יומה של האסיפה במשרדי החברה, ספיר פנחס  

, וכן בכתובות האתרים של רשות  073-7971600בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש בטלפון:  

והבורסה   ערך  כניירות  בע''מ  אביב  בתל  ערך  ניירותלניירות  רשות  של  ההפצה  אתר               דלקמן: 

"  http://www.magna.isa.gov.ilערך:   אתרההפצה  אתר)להלן:  הבורסה:    "(; 

.maya.tase.co.ilhttp://www . 

 יים בסדר היום שינו .11

לאחר פרסום דוח זימון זה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, ויהיה  

 ניתן לעיין בסדר היום העדכני בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.

)ב( לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה תומצא  66בקשה של בעל מניה לפי סעיף  

לושה ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר  לחברה עד ש

היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תפרסם החברה דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר  

משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום,  

 כאמור לעיל. 

 שות ניירות ערך סמכות ר .12

לתקנות עסקה עם בעל שליטה, מוסמכת רשות ניירות ערך, או עובד שהסמיכה    10בהתאם לתקנה  

( ואחד  עשרים  בתוך  מועד  21לכך,  בתוך  לתת,  לחברה  להורות  העסקה,  דוח  הגשת  מיום  ימים   )

להורות לחברה  שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח העסקה וכן  

 על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע.

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה למועד  

( עבור שלושה  לפני  לא  )3שיחול  ואחד  יאוחר מעשרים  ולא  ימי עסקים  פרסום  21(  ימים ממועד   )

על   תיקון  תגיש  לדוח העסקה. החברה  וכן  התיקון  מיידי,  בדוח  פרסומו  ידי  על  הוראה כאמור  פי 

תפרסם מודעה שבה יפורטו מועד האסיפה הכללית, העובדה כי בוצע תיקון לדוח המיידי בהוראת  

 רשות ניירות ערך ועיקרי התיקון, והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www/
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 החברה בדוח מיידי על ההוראה.ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע  

 בקשה לכלול נושא בסדר היום .13

בקשה של בעל מניה, שלו חמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית בדבר הכללת  

 ימים לאחר פרסום זימון אסיפה זה.  7נושא בסדר היום של האסיפה, תומצא לחברה עד 

 נציגי החברה לטיפול בדוח זה  .14

עורכי דין דרך אבא הלל    |מיתר    ,שורצברגניר  ו,  יעל וייס  "דה עו  םל בדוח זה הינהחברה לטיפו  י נציג

 .  6103111-03פקסימיליה:   6103100-03, רמת גן טלפון: 16סילבר 

 

 בכבוד רב,   

  קדימהסטם בע''מ

 נחתם ע"י: 
 ,  מנכ"ל החברה אסף שילוני

 , סמנכ"ל כספים יוסי נזהר

 

  



 

 

 

 

   נספח א'

  
  
 

    

 אחרי ההקצאה  לפני ההקצאה 
לאחר ההקצאה/המכירה  

ובהנחה כי יומרו וימומשו כל  
 [ 3] ניירות הערך המוצעים

לאחר ההקצאה/המכירה ובהנחה כי 
יומרו וימומשו כל ניירות הערך  
הקיימים והמוצעים הניתנים 

 [ 3] למימוש למניות החברה

מס' ני"ע   שם הנייר המחזיק שם 
 מוחזקים

שיעור   
החזקה בהון  

ובזכויות  
 הצבעה )%( 

מס' ני"ע  
 מוחזקים

שיעור  
החזקה בהון  

המונפק  
ובזכויות  

 ההצבעה )%( 

מס' ני"ע  
 מוחזקים

שיעור  
החזקה בהון  

המונפק  
ובזכויות  

 ההצבעה )%( 

מס' ני"ע  
 מוחזקים

שיעור  החזקה  
בהון ובזכויות  

הצבעה, בדילול  
 )%( מלא 

פרופ' מישל רבל )מדען  
 [ 1ראשי ודירקטור(]

 27.3 11,987,322 29.0 10,046,922 30.9 10,046,922 32.7 9,242,539 מניות 

     0.0 250,000 0.0 250,000 0 250,000 לא סחירות  –אפ ב 

     0.0 1,690,400 0.0 1,690,400 0 1,690,400 6ופציות א

  מר ג'וליאן רוג'רי
 8.2 3,583,077 10.3 3,583,077 11.0 3,583,077 10.0 2,836,982 מניות  )דירקטור( 

מר אוליויה סמואל  
 )דירקטור( 

     0 25,000 0.0 25,000 0 25,000 לא סחירות  –אפ ב 

 0.1 27,000 0.0 2,000 0.0 2,000 0.0 2,000 מניות 

מר יוסי נזהר )סמנכ"ל  
 כספים(

     0 33,000 0.0 33,000 0 33,000 עובדים –אפ א 

 0.1 33,000 0 0 0.0 0 0 0 מניות 

  סמנכ"ל )ד"ר אריק חסון 
 (  פיתוח עסקי

     0 33,000 0.0 33,000 0 33,000 עובדים –אפ א 

     0 3,189 0.0 3,189 0 3,189 2אפ ה

 0.1 53,966 0.1 17,777 0.1 17,777 0.06 17,777 מניות 

 מיכל יזרעאל ד"ר  
   ( סמנכ"ל מו"פ)

 0.1 52,874 0.05 16,685 0.1 16,685 0.06 16,685 מניות 

     0 33,000 0 33,000 0 33,000 עובדים –אפ א 

     0 3,189 0 3,189 0 3,189 2אפ ה
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מר רונן טויטו )יו"ר  
 דירקטוריון( ה

     0 100,000 0 100,000 0 100,000 לא סחירות  –אפ ב 

 0.2 100,000 0   0 0 0 0 מניות 

 מנכ"ל  -מר אסף שילוני 
     0 500,000 0 500,000 0 500,000 עובדים –אפ א 

 1.1 500,000 0   0 0 0 0 מניות 

חם ניהול  אלטשולר ש
 0.2 105,840 0.3 105,840 0.3 105,840 0.4 105,840 מניות  קרנות נאמנות בע"מ 

אלטשולר שחם גמל  
 ופנסיה בע"מ 

 4.8 2,102,614 4.9 1,703,376 5.2 1,703,376 6.0 1,703,376 מניות 

     0 399,238 0 399,238 0.0 399,238 2אפ ה

Clover Wolf Capital 
Limited Partnership 

[2] 

 24.7 10,845,069 20.6 7,147,887 18.9 6,161,972 17.4 4,929,577 מניות 

       A 2,464,789 0 1,232,394 0 1,232,394אפ 

       B1 1,232,394 0 1,232,394 0 1,232,394אפ 

       B2 1,232,394 0 1,232,394 0 1,232,394אפ 

         C   0 985,915 0אפ   

Clover Alpha Limited 
Partnership [2] 

 1.9 845,071 1.9 669,015 1.6 528,170 1.2 352,113 מניות 

       A 176,057 0 0   0אפ 

       B1 88,028 0 88,028   88,028אפ 

       B2 88,028 0 88,028   88,028אפ 

           C   0 140,845אפ 

Alpha Capital Anstalt   

 12.7 5,577,465 12.7 4,415,493 10.7 3,485,916 8.2 2,323,944 מניות 

       A 1,161,972 0.0 0   0אפ 

       B1 580,986 0.0 580,986   580,986אפ 

       B2 580,986 0.0 580,986   580,986אפ 

       C     929,577   0אפ 

Sai Mygstone  
Investments (2014) LP 

 1.0 422,682 1.0 334,622 0.8 264,176 0.6 176,118 מניות 

       A 88,058 0.0 0   0אפ 

       B1 44,030 0.0 44,030   44,030אפ 

       B2 44,030 0.0 44,030   44,030אפ 

       C     70,446   0אפ 

Danon Hedge Fund 
Limited Partnership 

 0.4 192,000 0.4 152,000 0.4 120,000 0.3 80,000 מניות 

       A 40,000 0.0 0   0אפ 

       B1 20,000 0.0 20,000   20,000אפ 
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       B2 20,000 0.0 20,000   20,000אפ 

       C     32,000   0אפ 

 ציבור

 17.0 7,453,631 18.7 6,503,265 20.0 6,503,265 23.0 6,503,265 מניות 

     0.0 153,200   153,200 0 153,200 עובדים –אפ א 

     0.0 139,500   139,500 0 139,500 לא סחירות  –אפ ב 

     0.0 172,266   172,266 0 172,266 2אפ ה

     0.0 485,400   485,400 0 485,400 6אופציות 

 סה"כ 

 100 43,881,611 100 34,697,959 100 32,539,176 72 20,428,464 מניות 

       252,200   752,200   252,200 עובדים –אפ א 

       514,500   514,500   514,500 לא סחירות  –אפ ב 

       577,882   577,882   577,882 2אפ ה

       2,175,800   2,175,800   2,175,800 6אופציות 

       A 3,930,876   1,232,394   1,232,394אפ 

       B1 1,965,438   1,965,438   1,965,438אפ 

       B2 1,965,438   1,965,438   1,965,438אפ 

       C 0   2,158,783   0אפ 

 
 ידי מישל וקלר רבל. פרופ' רבל משמש נציג מטעם בני הזוג. -[ ניירות הערך מוחזקים על1] 
 .   2[  קלובר אלפא וקלובר וולף מחזיקות את המניות ביחד. לפרטים נוספים ראו ה"ש 2]
 ו שעל סדר היום יאושר   2 -ו  1[ תחת ההנחה כי נושאים 3]


