
 
 בע"מ   פארמהטוגדר 
 " "החברה)

    2021,   רץבמ 10

 לכבוד                                                        לכבוד 
 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ               רשות ניירות ערך                                 

isa.gov.ila.nwww.mag                     www.tase.co.il 
 

 ג.א.נ.,

 מ הסכם השקעה עם הכשרה חברה לביטוח בע"ל שניה תוספתחתימה על הנדון: 

לדיווח החברה  המיידי  בהמשך  דרך    הנכלל  ,(2019-01-056815)אסמכתא:    2019ביוני    10מיום    של  על 

או    "ההסכם "עם הכשרה חברה לביטוח בע"מ )להלן:  ם השקעה  סכבההחברה  ת  שרותקה   בדבר  ,ההפניה

העניין"הכשרה"-ו  העסקה" לפי  ל  הקצתה  וי לפ(  ,  החברה  2,413,710הכשרה  החברה  של  רגילות    ,מניות 

  2020במאי    27מיום  של החברה  וכן בהמשך לדיווח המיידי  ,  מיליון ש"ח  10בתמורה לתשלום כולל בסך  

או   "ראשונההתוספת  "  )להלן:  (2020-01-053421סמכתא:  )א  להסכם  וספת ראשונהעל ת   חתימהל  רבאש

הקודם"" ביום    ,(דיווח  כי  לעדכן  מתכבדת  תוספת    2021במרץ    9החברה  להלן:  )  להסכםשניה  נחתמה 

  טיה הינם כדלקמן:אשר פר , "(תוספת השני"

שלילית  הראשון  הדיקהב  מועד .1 תשואה  לבחינת  הקו  1.1ף  בסעי  רומ)כא  בנוגע  פי    דםלדיווח  על 

על בסיס מחיר המניה בסוף יום המסחר )להלן:    2021בפברואר    10יחול ביום    (כםלהס  8.3.2סעיף  

 .  ש"ח 2.06מחיר המניה במועד זה היה  "(. ראשונהמועד הבדיקה ה"

בס  .2 האמור  אף  הקצאת    8.3.2-ו   8.3.1עיפים  על  של  בדרך  המשקיע  את  החברה  תשפה  להסכם, 

החבר  2,007,549 של  נוספות  רגילות  בא מניות  וכן  אופ  266,777מצעות הקצאת  ה  בלתי  כתבי  ציה 

למס החברה.  רשומים  למניות  למימוש  הניתנים  המשקיע  בתמורה  חר  ישלם  המניות  להקצאת 

. כתבי האופציה יוקצו ללא תמורה ויהיו ניתנים למימוש למניות  ל מניהש"ח לכ 0.3 לחברה סך של 

 . אופציה כתב לכל ורותאג  30 ל  בתמורההחברה 

יום לאחר תום מועד הבדיקה האחרון כהגדרתו    60יה יהא  ון של כתבי האופצמועד המימוש האחר .3

   .להסכם  8בסעיף 

כפיצוי מוסכם בין הצדדים אשר  הקצאת המניות וכתבי האופציה הבלתי רשומים למסחר מבוצעת   .4

חיר  מבין הד הבדיקה הראשון לבמוע)כפי שהוגדר בהסכם(  מחיר הסופי  המהווה את ההפרש בין  

וכתבי האופציה הבלתי  הקצאת המניות  יודגש כי    .(כפי שהוגדר בהסכם)שנקבע במועד ההשלמה  

כ לסחר  יבוא רשומים  זו,  בתוספת  בסעיף  יפכל  במקום    אמור  המפורט  במזומן  כספי    8.3צוי 

בנאמנות אצל  עבור המשקיע  יוחזקו  וכן כתבי האופציה הבלתי רשומים למסחר,  המניות  להסכם.  

וכתבי  המניות    (., לפי העניין"הנאמן"-" והמניות הנוספות")להלן:    נאמנויות בע"מ  אלטשולר שחם

 . יום ממועד החתימה על תוספת זו 45יוקצו לנאמן תוך האופציה הבלתי רשומים למסחר 

ן ש"ח,  מיליו  200, שווי החברה יעלה על  2022ביוני    19ככל ובמועד הבדיקה האחרון, דהיינו ביום   .5

הנ מיוחזרו המניות  יפחת  החברה  שווי  זה  ובמועד  ככל  תוקצה    200-וספות לחברה.  מיליון ש"ח, 
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מיליון    200לסך של    כמות מניות השווה לסכום ההפרש בין שווי החברה במועד הבדיקה האחרון

 ש"ח, מהנאמן אל המשקיע.  

ל פי התוספת הראשונה  ש"ח ששולם ע   800,000במועד הבדיקה האחרון יובא בחשבון הסכום של   .6

( ממימוש כתבי  ניות וכתבי האופציה הבלתי רשומים וכן מניות המימוש שינבעו )ככל שימומשווהמ

 "(. הריבית המשולמתת זו )להלן: "על פי תוספ שיוקצוהאופציה הבלתי רשומים למניות החברה , 

 המשולמת.   את הריבית  גם יקח בחשבוןיתחשב ו ,להסכם 8.4.2בסעיף  נגנון ההתחשבנות, מ .7

 ם.את הצדדילחייב  וסיפו י  םוה לא יחול שינוי  והתוספת הראשונה ההסכם  ביתר הוראות .8

 

 בכבוד רב, 

 בע"מ פארמהטוגדר 

 ודירקטור  ניסים ברכה, מנכ"ל: באמצעות
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