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טוגדר פארמה בע"מ 
"( החברה)"

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

 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א 

ג.א.נ.,

ודוח הקצאה פרטית מהותית ומיוחדת שנתית דו"ח מיידי על כינוס אסיפה כללית  הנדון:

להוראו ה חות  בהתאם  התשנ"טק  החברות"להלן:  )  1999-חברות,  ערך  חוק  ניירות  תקנות  הוראות   ,)"

ומיידי  )הצעה  ,  "(דוחותהתקנות  "להלן:  )  1970  -לם(, תש"י)דוחות תקופתיים  ניירות ערך  הוראות תקנות 

התש רשומה(,  בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית"להלן:  )  2000-"ספרטית  הצעה  תקנות  ,  "(תקנות  הוראות 

ציבורית  ומודעה  הודעה)  החברות בחברה  סוג  ואסיפת  כללית  אסיפה  התש''ס על  תקנות  "להלן:  )  2000-(, 

תשס"א  "(האסיפות בה(,  שליטה  בעל  לבין  חברה  בין  )עסקה  ערך  ניירות  תקנות  )להלן:    2001-והוראות 

לי  של בע  ומיוחדת   שנתית  , ניתנת בזאת הודעה בדבר זימון אסיפה כללית "(תקנות עסקה עם בעל שליטה"

משרדי פרל כהן צדק לצר ברץ,  ב  16:00בשעה  ,  2019  ,באוגוסט  15  תתקיים ביום ל החברה, אשר  מניות שה

 ."(האסיפה"להלן: ) אביב-תל ,53, קומה  מגדל עזריאלי שרונה

האסיפה:  םיונושאים על סדר  .1

ביום  ח"בדו   ודיון  הצגה 1.1 שנסתיימה  לשנה  החברה  של  הכספיים  והדוחות  31  הדירקטוריון 

 . 2018ר, בדצמב

, כרואה החשבון המבקר של החברה עד  ושות'פהאן קנה    מינוי מחדש של משרד רואי החשבון 1.2

והסמכת   הבאה  השנתית  שכרם.  הנהלת  לאסיפה  את  לקבוע  ראו  החברה  נוספים  לפרטים 

 . להלן 2.2סעיף 

ופהאן  רואי החשבון    משרד "מינוי מחדש של    נוסח ההחלטה: החשבון קנה  כרואה  שות', 

את   לקבוע  החברה  הנהלת  והסמכת  הבאה  השנתית  לאסיפה  עד  החברה  של  המבקר 

 שכרם."

העתק  ,  למעט הדירקטורים החיצוניים,  אישור הארכת כהונתם של חברי דירקטוריון החברה 1.3

לסעיף   בהתאם  הדירקטורים  החברות    ב)א(224הצהרות  כ מלחוק  א' צ"ב  זה  נספח  .  לדוח 

ה כי  בנפרדאחד מהדירקטור כל    רבעבו  הצבעהיובהר  סעיף  .  ים תעשה  ראו  נוספים  לפרטים 

 . לדוח 2.3

 "מינויו של יוחנן דנינו כיו"ר דירקטוריון של החברההארכת  " נוסח ההחלטה:

 "הארכת מינויו של ניסים ברכה כדירקטור בחברה" נוסח ההחלטה:

 "בחברה נסקי כדירקטורסוסייר של נ הארכת מינויו" נוסח ההחלטה:

 "חברהב הארכת מינויו של גיא עטיה כדירקטור" נוסח ההחלטה:

"בריקמן כדירקטורית בלתי תלויה בחברה מרום הארכת מינויה של מיכל" נוסח ההחלטה:
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, ה"ה  המרת חוב של החברה לשניים מבעלי השליטה בההקצאת מניות של החברה בדרך של   1.4

וגיא   ברכה  השליטה"לן:  לה)עטיה  ניסים  בעלי  בגין    (,"בעלי  שהעמידו  בעלים  הלוואות 

 להלן.   2.4השליטה לטובת החברה, כמפורט בסעיף 

הקצאת מניות של החברה בדרך של המרת חוב של החברה לשניים מבעלי  "  ההחלטה:נוסח  

 ."חברהעמידו לטובת ה שה םבעליהשליטה בה, ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה, בגין הלוואות 

  נוסף   בסכום  (Industrial Globus Uganda)   של החברה  דה נכת  חברב  השקעה הגדלת האישור   1.5

היתר,  ,₪מיליון    8עד  של   ה  בין  מפעל  לשם  ומיצוי  קמת  של    באוגנדהייצור  תקרה    14ועד 

   ."חשמיליוני 

האת  לאשר  "  ההחלטה:נוסח   החברה   דהנכת  חבר ב  השקעההגדלת  l aIndustri)  של 

Globus Uganda)   היתר,  ,₪מיליון    8עד  של    נוסף  בסכום ה  בין  מפעל  לשם  מיצוי קמת 

 ." "חשמיליוני  14ועד תקרה של  באוגנדהוייצור 

 :פירוט הנושאים על סדר יום האסיפה .2

והדוחות הכספיים של החברה לשנה ש  .2.1 ודיון בדוח הדירקטוריון    31ימה ביום  נסתיהצגה 

 2018בדצמבר, 

ריון  דוחות הכספיים ודוח הדירקטואישר דירקטוריון החברה את ה  2019רס,  במ  17ביום  

ביום   שנסתיימה  בדוח  "(הדוח התקופתי)"  2018ר,  בדצמב  31של החברה לתקופה  לעיון   ,

  (, 2019-01-023548)מס' אסמכתא:    2019רס,  אבמ  18התקופתי ראו דיווח של החברה מיום  

הה  דרך  על  ניפניההמובא  רשות  של  ההפצה  באתר  ערךר י,  בכתובת:    ות 

.ilwww.magna.isa.gov  :ובאתר האינטרנט של הבורסהwww.maya.tase.co.il  . 

 א להצבעה, שכן לא נדרשת החלטה בנושא.ל מובא לדיון, אך  א זהיובהר, כי נוש

החברה לקבוע   הנהלתברה והסמכת  אי החשבון המבקר של החמשרד רו  מינוי מחדש של .2.2

 את שכרם 

כרואי החשבון המבקרים של החברה    פהאן קנה ושות',מחדש של משרד רואי החשבון  מינוי  

הח למועעד   מניות  בעלי  של  הבאה  השנתית  האסיפה  ולהסד  את  ברה  החברה    הנהלתמיך 

 .לקבוע את שכרם

 ם החיצוניים קטורין החברה, למעט הדירוירקטוהארכת כהונתם של חברי דיר .2.3

הדירקטורים   למעט  החברה,  בדירקטוריון  המכהנים  הדירקטורים  של  כהונתם  הארכת 

כהונ ופתקל  "(,הדירקטורים"להלן:  )  החיצוניים זו  ת  אישור אסיפה  נוספת, החל ממועד  ה 

החברה,    ועד לאסיפה מניות  בעלי  של  להלן:  השנתית הבאה  מפורטים  נן  ח וי  מרכפי שהם 

, מר ניר  (מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בחברה)  ניסים ברכהמר    (יו"ר הדירקטוריון)  דנינו

בחברה]  סוסינסקי השליטה  ב   מבעלי  פארמה  בגלובוס  משותף  של ע"מ  ומנכ"ל  בת  )חברת 

ומנכ"ל משותף בגלובוס פארמה בע"מ )חברת בת טה  מבעלי השלי]  , מר גיא עטיה[(החברה

יובהר כי, ההצבעה  .  (ויה בחברהדירקטורית בלתי תל)  ם בריקמןורוגב' מיכל מ  [של החברה(

 . בנוגע לכל אחד מהדירקטורים כאמור תיעשה בנפרד

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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ים להיות זכאים לכתבי פטור שיפוי על  ימשיכו הדירקטור  ,במסגרת כהונתם כדירקטורים

לדירקטורים    יסת הביטוח של החברהנוסח המקובל בחברה מעת לעת ולהכללתם בפולפי ה

משרהשונו ביום  אי  החברה  של  הכללית  האסיפה  שאישרה  כפי  -2018-01)   2018במאי    2, 

ול שנתי  לתגמ תהיה זכאית כמו כן, גב' מיכל מרום בריקמן  . (, הנכלל על דרך ההפניה043534

  (,כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני)ות  וגמול השתתפות בהתאם לתקנות החבר

 .ביי הסכום המירלפ  2000-תש"ס

הדירקטורים של  סעיף   ,הצהרותיהם  להוראות  מצורפות  224בהתאם  החברות,  לחוק  ב' 

א'  כ הדירקטורים,  נספח  אודות  לפרטים  זה.  בתקנה  לזימון  לאמור    לתקנות   26בהתאם 

   .ח התקופתי "ו דוחות תקופתיים ומיידיים, ראו פרק ד' לד

הח .2.4 של  חוב  המרת  של  בדרך  החברה  של  מניות  בברה  הקצאת  ניסים  גיא כרלמר  ומר    ה 

  חברהבהשליטה  בעלימ עטיה

הקצאת    , 2018בדצמבר    28ביום   בהתאמה,  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  אישרו 

החברה  רגילות  מניות    461,538 "של  )להלן:  נקוב  ערך  רללא  של  "(  גילותמניות    3בהיקף 

השליטה    חברה לשניים מבעלירת חוב של הבדרך של המ  למניה(  ₪  6.5)דהיינו,    ₪מיליון  

ני מר  )מנכ"לבה,  ברכה  ברכה"  )להלן:  (טורודירק  סים  גיומ  "(מר  )דירקטור  ר  עטיה  א 

אישררו ועדת    2019  בפברואר  4ביום    .1"( עטיה  מר )להלן: "  ומנכ"ל בחברת בת של החברה(

ההח   הביקורת את  החברה  כאמורודירקטוריון  ועדת  אישר  2019ביולי    7וביום    לטה  רו 

וקצו מניות למר  חיר המניה שלפיו ימ.  ההחלטה כאמור  ה אתרב יון החהביקורת ודירקטור

בכ גבוה  עטיה  ולמר  הממ  63%-ברכה  ביום  סגחיר  החברה  מניית  של    2019ביולי    4ירה 

 (₪ 3.9)שעמד על 

לטובת העמיד  ברכה  של    הלוואותשתי  החברה    מר  כולל  נרשמו    3בסך  אשר  ש"ח  מיליון 

  בהתאםינימאלית  ריבית מ י הצמדה וש רהפנושאות    ואשרכהלוואות בעלים    בספרי החברה

על בסיס שנתי באופן שרבע מרווחי החברה לפני מס בשנה    נהפקודת מס הכנסה ותיפרעל

ה יאפשר לה  ים החבראי שתזר על חשבון פירעון ההלוואה ובתנ  למר ברכההרלוונטית יוחזר  

במשך החברה  של  שוטפת  פעילות  מימון  המשך  צופה   גם  החברה  כאשר  מכן,  לאחר    שנה 

. יובהר, כי הקצאת המניות למר  2ותי בין הרווח לפני מס לבין התזריםער משמע שלא יהיה פ

   .מיליון ש"ח 2.5כנגד סך של רק ברכה מתבצעת 

, הודיעו בעלי  2018ביולי    12י שנקבע ליום  כמו כן, עם הודעת החברה על ביטול מכרז ציבור

בחברהליטהש לה  להעמיד  בכוונתם  כי  עטיה,  מר  וביניהם  עד  בח,  של  בגובה  מימון    6רה 

הקלות בעסקאות עם  )לתקנות החברות  (  2)1כ"עסקה מזכה" בהתאם לתקנה  מיליון ש"ח  

ענ  תש"ס(יןבעלי  החו,  2000-,  הקמת  והשלמת  החברה  פעילות  הרחבת  לצורך  ות  וזאת 

לישראל  ומחוץ  כאמור,3בישראל  ההודעה  במסגרת  מ  .  החברה העמיד  לטובת  עטיה  ר 

בגוב  ש"ח כהלוואת בעלים אשר אושרה כ"עסקה מזכה", כאמור    אלפי  500ה של  הלוואה 

 .4לעיל 

 
 (, הנכלל על דרך ההפניה. 128151-01-2018) 0182בדצמבר  30 יווח מיידי מיוםנוספים ראו ד  לפרטים 1
בגין  2 נוספים  ד   לפרטים  ברכה לחברה ראו  שהעמיד מר  ו  17בינואר,    16מיידיים מימים  יווחים  ההלוואות  במאי,    13  -בינואר 

 (. , בהתאמה2018-01-037710 -ו 2018-01-006358, 2018-01-006076סמכתאות: )מס' א 2018
 . ( 063306-01-2018)מס' אסמכתא:  2018, ביולי 12פים ראו דיווח מיידי של החברה מיום רטים נוסלפ 3
  2018וסט,  באוג  15מיום    מיידי  עטיה לטובת החברה כ"עסקה מזכה" ראו דיווחמיד מר  שהעלפרטים נוספים בגין ההלוואה    4

 (.2018-01-077190)מס' אסמכתא: 



- 4 - 

 

שהעמידו   ההלוואות  עטיהחלף  ומר  ברכה  כמר  לעיל,  של  אמור  סך  להם  להקצות  מוצע   ,

ף סך של מניות רגילות של החברה חל  384,615כך שלמר ברכה יוקצו    מניות רגילות  461,538

  76,923עטיה יוקצו  לטובת החברה ולמר    םמיליון ש"ח אשר הוא העמיד כהלוואת בעלי  2.5

של   סך  חלף  החברה  של  רגילות  כהלו   אלפי  500מניות  העמיד  הוא  אשר  בעלים  ש"ח  ואת 

 .  לטובת החברה

 :מהותית  הצעה פרטיתטים הנדרשים בהתאם לתקנות הפר  להלן

 הניצעים  .א

 ודירקטור בחברהה, המכהן כמנכ"ל  ר ניסים ברכינם מהה  ח ז "דוהניצעים במסגרת  

של עבו בת  בחברת  ומנכ"ל  בחברה  כדירקטור  המכהן  עטיה,  גיא  ומר  בה,  שליטה  ל 

 . "(ניצעיםה )להלן: "  ברה ובעל שליטה בחברההח

  ( לחוק החברות 5)270אינו צד מעוניין כהגדרתו בסעיף  הניצעים  אף אחד מ יצוין, כי  

מהניצעים   אחד  אף  יהפוך וכי  כ  לא  מעוניין  לצד  או  עניין  מההקצאה לבעל  תוצאה 

 . א דוח זהושנ

מ .ב יהוו  שהם  באחוזים  והשיעור  כמותם  המוצעים,  הערך  ניירות  זכויות תנאי 

 ן בדילול מלא נפרע של החברה לאחר ההקצאה וכההצבעה ומההון המונפק וה

ות  מיליון ש"ח אשר העמידו הניצעים כהלווא  3המרת החוב חלף    בהתאם לתנאי •

של   בעלים סך  החברה  תקצה  לעיל,  כמפורט  החברה,  מניות    461,538  לטובת 

  63%  -כ, הגבוה ב"(המניות המוצעותלהלן: " ש"ח למניה )  6.5רגילות, במחיר של  

, היום שקדם לאישור ועדת  2019  ביולי  4מניית החברה ביום    ממחיר הסגירה של

   הביקורת ודירקטוריון החברה את ההקצאה כאמור.

מזכויות    הנאת כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהוו   כמתהמסטבלה  להלן   •

   :הקצאה וכן בדילול מלאהמונפק והנפרע של החברה לאחר ה ההצבעה ומההון

 כמות  

הון  ר מהשיעו 
פק והנפרע  המונ
  ההקצאה לפני

()% 

שיעור מההון  
  לפניהמונפק והנפרע 

ההקצאה בדילול  
 %() מלא

המניות 
למר המוצעות 

 ניסים ברכה
384,615 0.75 0.67 

המניות 
מר מוצעות לה

 גיא עטיה 
76,923 0.15 0.13 

 0.8 0.9 461,538 סה"כ

המ • תירהמניות  ותוקוצעות  בבורסה  למסחר  לאחר  שמנה  סמוך  לניצעים  צינה 

פרטית   להצעה  דין  כל  פי  על  הנדרשים  האישורים  כל  זה  מהותיתקבלת  ובכלל   ,

סחר  לרישום למ  ("הבורסהלהלן: ")אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ  

 . ותעצניות המומ הבה של 
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נקיות  בכפוף לקבלת אישור הבורסה, המניות המוצעות תו • לניצעים כשהן  קצינה 

ן, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה,  ות מכל שעבוד, חוב, משכווחופשי

זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות    אוזכות קדימה  

בסעיף   החס   בנוגע   להלן   י' המפורטות  ערך,    ה מילכללי  ניירות  לחוק  בהתאם 

מכ  1968-התשכ"ח שוותוחווהתקנות  תהיינה  המוצעות  המניות  בזכויותיהן    . 

 . לות הקיימות בהון החברהלמניות הרגי

.  מניות רגילות  100,000,000כולל  זה, סך הונה הרשום של החברה    דוח נכון למועד   •

)לא  הונה המונפק   של החברה    51,460,359  והינ עים(  צילנ  ההקצאה  כוללוהנפרע 

  57,227,094( הינו  לניצעים  ההקצאה  ללוכ  לאמניות רגילות, ובהנחת דילול מלא )

 מניות רגילות.  

הקצ • לאחר  תירשמנה  המוצעות  שם  המניות  על  חברה  אתן  טפחות  מזרחי 

 . לרישומים בע"מ

 רסהמחיר המניה בבו .ג

בב  מחיר מנית ביום  החברה  על    2019  ביולי  8  4ורסה    נמוך ו  ש"ח אשר הינ  3.9עמד 

   ש"ח. 6.5הינו מוצעות אשר  מניות הממחיר ה 63% -כב

המונפק .ד ההון  פירוט  הברהבח  להלן  ושיעור  הכמות  של ,  הניצעים,  של  חזקותיהם 

שא החזקות  וסך  בחברה  עניין  ובזכויות  בעלי  והנפרע  המופק  בהון  המניות  בעלי  ר 

 בחברה ההצבעה 

  :לפני ההקצאה

 מניות המחזיק  םש
אופציות  

לא 

 5סחירות

כתבי  
אופציה  

 ( 6)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 8)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 9רה דס)

 )%(   שיעור החזקה )דילול מלא( )%(  שיעור החזקה 

 הצבעה  הון  הצבעה  הון 

 19.52 19.52 21.59 21.59 0 0 60,000 0 11,110,800 ניסים ברכה

 21.39 21.39 23.78 23.78 0 0 0 0 12,239,140 גיא עטיה
ניר 

 15.59 15.59 17.33 17.33 0 0 0 0 8,918,903 קי נסוסיס

ום  מיכל מר
 0.04 0.04 0.04 0.04 0 0 0 0 20,471 מן בריק

 43.47 43.47 37.25 37.25 1,882,600 1,867,753 1,780,000 1,763,823 19,171,045 ציבור

 100 100 100 100 1,882,600 1,867,753 1,840,000 1,763,823 51,460,359 סה''כ 

 

 

 

  :מלא עות ובדילולהמניות המוצ לאחר ביצוע ההקצאה של  

 
 ימוש למניה אחת.אופציות ניתנות למ  10כל  5



- 6 - 

 

 מניות שם המחזיק 
אופציות  

לא 
 סחירות

כתבי  
אופציה  

 ( 6)סדרה 

כתבי  
אופציה  

 ( 8)סדרה 

כתבי  
יה  אופצ

 ( 9)סדרה 

 )%(   שיעור החזקה )דילול מלא( )%(  החזקה שיעור  

 הצבעה  הון  הצבעה  הון 

 20.03 20.03 22.14 22.14 0 0 60,000 0 11,495,415 כהניסים בר

 21.35 21.35 23.72 23.72 0 0 0 0 12,316,063 יהגיא עט
ניר 

 15.46 15.46 17.18 17.18 0 0 0 0 8,918,903 סוסינסקי 

מיכל מרום  
 0.04 0.04 0.04 0.04 0 0 0 0 20,471 בריקמן 

 43.12 43.12 36.92 36.92 1,882,600 1,867,753 1,780,000 1,763,823 19,171,045 ציבור

 100 100 100 100 1,882,600 1,867,753 1,840,000 1,763,823 51,921,897 ''כ סה

 

 התמורה .ה

בגין המניות המוצ אשר   ת(ה אחלמני  ₪  6.5)  ₪  מיליון  3עות הינה סך של  התמורה 

 ל. יע ל 2.3הניצעים הלוו לחברה כהלוואות בעלים, כמפורט בסעיף  

 רך בה נקבעה התמורה דה .ו

  3בהיקף של  ח זה  "את ההקצאה נשוא דו בחנו  רקטוריון החברה  ורת ודיועדת הביק

זאת בדרך של המרה של חוב בגין הלוואת  ש"ח למניה ו  6.5מיליון ש"ח ובמחיר של  

 : הלןימוקים המפורטים ללאור הנהקצאה, בין היתר, והחליטו לאשר את הבעלים, 

א • בחיוב  רואה  השליטה  תהחברה  בעלי  ל  אמון  ונכונותם  כספיםבחברה    הזרים 

הלווא  של  בדרך  הן  החברה,  של  פעילותה  וקידום  הרחבת  לצורך  שנדרש  ות  ככל 

 מזכות והן בדרך של השקעה כנגד הקצאת מניות. 

של  חה • בהיקף  בממיל  3וב  מומר  ש"ח  הגב  חיר יון  ממחיר  משמעותית  מניה  וה 

 בבורסה. 

הח • של  ההון  בסיס  את  תחזק  ההתחייבויור בהעסקה  מצבת  את  ותקטין  של  ה  ת 

 חברה. ה

להגדיל    ן החברה מעוניינתולכה בפתחו של שלב משמעותי בפעילותה  מצוי  החברה •

במסגרת היערכותה לשלבי הגידול והשיווק בשוק המקומי  שלה,    ס ההוןאת בסי

 והבינלאומי. 

ישרו  אשלא השתתפו בישיבות    יוסינסק וניר סגיא עטיה  ברכה,  כי ה"ה ניסים    הר,יוב

 להלן.   'זרט בסעיף ניינם האישי כמפווא דוח זה לאור עאת ההקצאה נש

  בהקצאה   אישי  עניין  להם  שיש   בחברה  משרה  ונושאי  מהותיים   יותנמ  בעלי  שמות .ז

 האישי  ןהעניי ומהות בתמורה יאיש  עניין או  המוצעת המהותית הפרטית

ור היותם ניצעים  אל ן אישי בהקצאה כאמור ש ענייעטיה יר גיא ברכה ולמ למר ניסים 

 . בה

מדבוקת השליטה  עניין אישי בהקצאה לאור היותו חלק    ניר סוסינסקיכמו כן, למר  

   בחברה, יחד עם ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה. 

 המוצעת להצעה מתלים ותנאים אישורים .ח
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 צעות ות המול המני לרישום למסחר ש  ופה לאישור הבורסהקצאה נשוא דוח זה כפ הה

 . נשוא דוח זהי מניות החברה  ל עולאישור אסיפת ב

 מים סכה העדר .ט

א קיימים הסכמים, בין בכתב ובין  למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, ל

ב  פה,  כ בעל  הניצעים,  בין  או  בחברה  מניות  מחזיק  לבין  הניצעים  חלין  או  ם, קולם 

של    למכירה של ניירות ערךשה או  ע לרכיבין אחרים, בנוגבינם ל  ין עצמם אובינם לב

ל בנוגע  או  בההחברה  הצבעה  בעלזכויות  הסכם  למעט  ניסים שליטה    י,  ה"ה  בין 

 .  ה, גיא עטיה וניר סוסינסקיברכ

 המוצעים  הערך בניירות פעולה ביצוע הגבלת  או מניעה .י

 מכוחו  ותקנות ערך ניירות חוק פי על  החסימ

א' 15יפים  ע סותקנות ניירות ערך )פרטים לעניין    1968-תשכ"חערך,    פי חוק ניירות  לע

הלן על מכירה תוך כדי  , יחולו המגבלות המפורטות ל2000  -  ג' לחוק(, תש"ס 15עד  

 מניות המימוש: רסה של המסחר בבו 

יהי (1) לא  להציע את    ההניצע  במהלך המסחר    מניות המימוש רשאי  לו  יוקצו  אשר 

של  תק  ךבמש  בבורסה מ חו  6ופה  הקדשים  האופציות  צאתן  יום  עלשל  פי    שלא 

שרשות הת  תשקיף  ערך  )בסעיף  ניירות  פרסומו  את  "ירה  להלן:  תקופת  זה 

 . "(טת החסימה המוחל

של   (2) תקופה  המוחלטת   6במשך  החסימה  תקופת  שלאחר  העוקבים    הרבעונים 

רסה  וב רשאי להציע במהלך המסחר ב  וע לא יהי ניצ, ה"(תקופת הטיפטוף)להלן:"

 : , אלא כמפורט להלןהמימושמניות את 

תוצע   • בבורסה  מסחר  יום  מניות  מלבכל  כמות  עולה  מימוש  כירה  על  שאינה 

 -; או השבועות שקדמו לאותו היום  8 -מניה בזור המסחר היומי בממוצע מח

בבורסה, כמות    רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחריה  הניצע יה •

על  מימוש  מניות  תעלה  המנ  1%  שלא  והנפ  יותמהון  החברה  המונפק  של  רע 

 . רים שטרם מומשו או הומרו למניות(ימ)מבלי להתחשב בניירות ערך ה

ימוש או המרה של  משמעו למעט מניות שינבעו ממ   -לעניין זה "הון מונפק ונפרע"  

 .שו או הומרוניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומ

"רבעון"   זה  של  ו  משמע   -לעניין  הרבעון  חו  3תקופה  של  ראשיתו  כאשר  דשים, 

 . הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל

 מועד ביצוע ההקצאה הפרטית .יא

לניצע מי  ים ההקצאה  התתבוצע  דין,  ד לאחר  עפ"י  כל האישורים הנדרשים  קיימות 

 בסעיף ח' לעיל. כמפורט 

 בסכום  (andaIndustrial Globus Ug) של החברה  דהנכת חברב  השקעההגדלת האישור  .2.5

מיליוני    41ועד תקרה של    קמת מפעל באוגנדהלשם ה  בין היתר,  ,₪מיליון    8עד  של    ףנוס

₪ . 
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הממוקמת גידול  חוות  ")להלן  באוגנדה  לחברה  באמצעות    "(באוגנדה  החווה:  פועלת  אשר 

 . 6החברה של  דה נכחברת 

החוו ב להקמת  ההתקשרות  באוגנדה,  מסגרת  בע"מ פאר   גלובוסש  הוחלטה  בת  )חבר מה  ת 

החבר סך  ה(של  באוגנדה  הפעילות  לטובת  עד    תעמיד  בעלים    4של  כהלוואת  ש"ח  מיליוני 

יובהר, כי התחייבות להעמיד מימון כמפורט לעיל      .("הבעלים  הלוואתלהלן בסעיף זה: ")

על  ולא  בלבד,  החברה  על  הישראל  חלה  הישראלים  ם.  יהשותפים  לא    באוגנדההשותפים 

ה בגין  כספית  תמורה  בפרהעבירו  שלהם  החברהויקנתח  ואולם  תרומתם  סב  ט,  כי  רה 

תרומה    נדרשים מהרשויות הממשלתיות מהווהבקידום הקמת החווה וטיפול באישורים ה

 Industrial -באשר חלקם במצטבר  משמעותית המשקפת את חלקם. השותפים הישראלים,

Globus Uganda  מ  49%מתוך    36.5%ו  הינ- Industrial Globus Ugandaהשותפה  שר  , כא

בוגנ הא מחזיקה  החברה  של  עIndustrial Globus Uganda  -מ  12.5%-דית  מפקחים    ל , 

התקדמות הקמת חוות הגידול, עומדים בקשר עם הרגולטורים המקומיים, עורכי דין, גורמי  

ואת תכנון    פיקוח העובדים המקומיים  ומכס, מנהלים את התפעול של השותפות, את  ממשל

 מיים.המקו  והפעלת המתקנים

מה אביר שות אחד  חברת  באמצעות  תמיר,  אסי  מר  הינו  בעסקה  כאמור  הישראלים    פים 

, ואשר הינו שותף  Industrial Globus Uganda -מ  7%נדל"ן בע"מ, המחזיק    (א.ת.)ל  ישרא

של   מעסקי  בחברה  י בעלאחד  ב ,השליטה  ברכה,  ניסים  באשקלון  מר  נדל"ן  לנכס  יחס 

 .  מהנכס כאמור 16%בשיעור של 

לבין ניסים ברכה, הוחלט    אסי תמיררים הקיימים בין מר  לאור הקשו  ילתאם לאמור לעבה

,  Industrial Globus Uganda ם שיוזרם על ידי החברה לטובת  וי החברה, כי כל סכ על יד

דולר(, יהיה כפוף לאישור האסיפה הכללית    מיליון  2.3מיליון ש"ח )או    8ל  עולה ע בסכום ה

בר החברה  מניות  בעלי  משל  בהוב  בעל לרו  תאםיוחד,  עם  ל"עסקה  בהתאם  הנדרש  ב 

החברות התשנ"טשליטה" בחוק  וכקבוע  כי    .1999-,  החברה מעריכה  הקמת  הנהלת  לצורך 

ני  מיליו  4.5בסך של    כאמור(  ₪ני  מיליו  8-)מעבר ל  נדרשת החברה להשקעה נוספת   ,המפעל

ועל כן    ת נוספוקעות  והש  ו דרושות הוצאותיהיייתכן וכמו כן, הנהלת החברה מעריכה כי    .₪

מאסיפ המניות  בעלי  לאשר  ת  עד  תבקשת  של  בסך  ול ₪מיליוני    8השקעה  הצורך  לפי  פי  , 

  יעמדו  Industrial Globus Uganda -ך ההשקעות ב, כך שסשיקול דעתה של הנהלת החברה

ות  למעשה מוזרמות כהלוואIndustrial Globus Uganda -עות בשקהה  .₪מיליוני    14על עד  

 פארמה בע"מ. ידי גלובוס  על  בעלים

החברה  ודירקטוריון  הביקורת  את    2019ביולי    7-ו   2019בפברואר    27בימים    ועדת  אישרו 

 העסקה מהנימוקים הבאים:

פעילות הקנאביס של החברה באוגנדה תהיה  תביא לכך ש  הגדלת תקרת ההשקעה •

 אית ולא תלויה במפעלים אחרים במדינות אחרות.צמע

 
01-2019-)  2019במרס    18אשר פורסם ביום    8201של החברה לשנת    קופתי דוח הת פרק א' לז ל6.31לפרטים נוספים ראו סעיף    6

023548(  ) " ה לדוח    1-2סעיפים  ,  "(התקופתי   הדוח להלן:  לדוח  פורס  תקופתי משלים  ביום  אשר  -2019-01)  2019במאי    29ם 
 הפניה. הנכללים על דרך ה(, 2019-01-066463) 2019ביולי  1ודיווח מיידי מיום  (052552
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מפ • באוגנדה,הקמת  הגסמב  על  לחוות  תביא  וך  למצות  ידול,  תוכל  שהחברה  לכך 

וכן במחיר לייצ  שמן  קנאביס  מוצרי  זולים  ר  לה  ים  עולה  שהיה  ממה  בהרבה 

 ות אחרות. פעלים הממוקמים במדינ במ

לייבא   • רפואי  קנאבתוצרת של  הליכי הרגולציה  לצורך  למדיניויס  מיצוי  ת אחרות 

 מן רב. ך זולארמורכבים ו עלולים להיותאו ייצור מוצרים 

  וס פארמה בע"מ ת בעלים של גלובוואהל באמצעות  עה להקמת המפעל הינה  קההש •

   .שקעהה ולא

כי   • בדיעה  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  שועדת  האישי  ברכה  הענין  למר  יש 

העסקה   הכלליתבמסגרת  האסיפה  לאישור  אישי  הינו    המובאת  ביחס    זניחעניין 

 . מר ברכהלעסקיו ונכסיו האחרים של  

החברהירקטד • לכי    בדיעה  וריון  העסקי  אין  תמיר  קשר  אסי  ומר  ברכה  מר  בין 

באוגדה וכי החלטה זו  גדלת היקף ההשקעה  לה  ( על ההחלטה )ולו מועטהפעה  הש

 . ת החברה גרידאמתוך ראיית טובהתקבלה משיקולים עסקיים ו

  השאישר  הצבעהבדיון ובלא השתתפו    וניר סוסינסקיגיא עטיה  ברכה,  יובהר, כי ה"ה ניסים  

 להלן.   3.1עניינם האישי כמפורט בסעיף  לאור  ל סדר היוםשע 1.5  אנושאת 

על  פרטיםהלן  ל .3 בעל  -הנדרשים  עם  עסקה  תקנות  אישור  פי  לצורך  שעל    5.1-ו  1.4  יםנושא שליטה 

 היוםסדר 

 עניין אישי ומהות עניינם האישי בעלי השליטה שיש להם  מותש 3.1

ברכה   ניסים  עטיהה"ה  אישי    וגיא  עניין  בעלי  נושא  באישהינם  הי   1.4ור  סדר  לאור  שעל  ום 

 היותם ניצעים בעסקה.

ותו  שעל סדר היום לאור הי  1.4הינו בעל עניין אישי באישור נושא    נסקיסוסיניר  כמו כן, מר  

 חברה ביחד עם מר ניסים ברכה ומר ניר סוסינסקי.  שליטה ב בעל

שעל סדר היום    1.5א  ר סוסינסקי הינם בעלי עניין באישור נושה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וני

 לאור היותם בעלי שליטה בחברה.

 הם עניין אישי ומהות העניין האישי יש ל שמות הדירקטורים ש 3.2

ניר סוסינסקי  ניסים ברכה,  אי  א עטיה הינםוגי  ה"ה  עניין    1.5-ו   1.4  ים נושאשי באישור  בעל 

 לעיל.    3.1כמפורט בסעיף  ,שעל סדר היום

 ה עה התמור הדרך בה נקב 3.3

 עיל.  ל 2.5-ו 2.4סעיפים  הדרך בה נקבעה התמורה ראו   לפרטים אודות

 מוצעות ים מתלים לעסקאות הותנא אישורים נדרשים   3.4

רת,  קבל את אישור ועדת הביקול, יש  1.5  -  1.4  פיםת בסעיוהמתואר  אותאישור העסקרך  לצו

 הדירקטוריון והאסיפה הכללית. 
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עניין אישי בהן בשנתיים  ה או שלבעל השליטה היה  עסקאות דומות בין החברה לבעל השליט  3.5

 האחרונות 

השליט בעלי  עם  עסקאות  אודות  ראו  לפירוט  בחברה  ד'  פל  22תקנה  ה  התקופתי  לרק  דוח 

-2019-01מכתא:  )מס' אס  2019מרס,  ב   18ום  ם ביפורס, אשר  2018והשנתי של החברה לשנת  

 (, הנכלל על דרך ההפניה.  023548

 ה ודירקטוריון החבר יקורתהבתמצית נימוקי ועדת  3.6

 לעיל.  2.5-ו  2.4ם סעיפיביקורת ודירקטוריון החברה ראו טים אודות נימוקי ועדת הרלפ

 

 הוראות בדבר ההצבעה באסיפה: .4

 המועד הקובע  4.1

כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה  לחוק החברות,    182לסעיף    , בהתאםיעה בזאתהחברה מוד 

בה אישית או  אסיפה ולהצביע  "(, יהיה זכאי להשתתף במועד הקובעה)"  2019  ,ביולי  16  ביום  

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

פח לא  החברה  במשרדי  מויופקד  לפ   48  -ת  האשעות  לתחילת  הקבוע  המועד  וזאת  ני  סיפה, 

  עלות במניה לצורך הצבעהת )הוכחת בבכפוף להוכחת בעלותו במניה בהתאם לתקנות החברו

 . 2000-(, התש''ס באסיפה הכללית

 המניין החוקי ואסיפה נדחית 4.2

לפתוח ה  אין  פתיחת  בעת  חוקי  מניין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  הכללית,  האסיפה  ן.  דיו בדיוני 

חוק לפחותמניין  של  נוכחות  הוא  לפחות שנ   י  אחוזים  וחמישה  עשרים  שלהם  מניות  בעלי    י 

השעה   , תוך מחצית(באמצעות כתב הצבעה נוכחות באמצעות שלוח או כולל )בעה מזכויות ההצ

 . מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה

האס  לתחילת  שנקבע  מהמועד  השעה  מחצית  בתום  כללית  באסיפה  נכח  מ לא  חוקייפה  ,  נין 

יותר    ו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחרהאסיפה לשבוע ימים, לאות   תידחה 

המניין החוקי  (.  "הנדחית  האסיפה להלן: ")   פהסי לאסיפה או בהודעה על האאם צוין בהזמנה  

 וא.היה כל מספר משתתפים שה לתחילת האסיפה הנדחית י

 הרוב הנדרש  4.3

 דורש הצבעה.  דיון בלבד ואינושעל סדר היום מובא ל 1.1נושא  4.3.1

שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות   1.3-ו  1.2לאישור נושאים  הרוב הנדרש   4.3.2

 פה.  ים והמשתתפים באסי הנוכח

נושאים   4.3.3 לאישור  הנדרש  סדר  1.5-ו  1.4הרוב  ה   שעל  הרוב  הינו  בהתאם היום,  נדרש 

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

ל קולות בעלי המניות שאינם  לכמכללו רוב  ללית ייות הרוב באסיפה הכן קוליבמנ (1)

א  ענין  העסקהבעלי  באישור  במנישי  בהצבעה;  המשתתפים  של  כין  ,  הקולות  לל 

 ;ם ות הנמנעילקו  ןחשבו בעלי המניות האמורים לא יובאו ב
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לה על  המניות האמורים בפסקת משנה )א( לא עעלי  ולות המתנגדים מקרב בקסך   (2)

 . הרבהצבעה בחכויות השני אחוזים מכלל זשיעור של 

ל  בדבר שיעורי ההחזקות ש  לתקנות הדוחות, להלן פירוט  11ב)א(36בהתאם לאמור בסעיף  

שיעו האם  ובחינה  בחברה  השליטה  הבעלי  את  השליטה  לבעלי  יקנו  אלו  הנדרש  רים  רוב 

הנושא אישור  האסיפה:  ים לצורך  של  יומה  סדר  השליטה   שעל  ניסיבחברה,    בעלי  ם  מר 

ומר  ברכ גיא עטיה  כ  ניר סוסינסקי ה, מר  יחדיו  שיעור החזקותיהם של    .62.7%-מחזיקים 

, אך לא  שעל סדר היום 1.3-ו, 1.2 יםרש לאישור נושא השליטה יקנה להם את הרוב הנדבעלי  

 . שעל סדר היום 1.5-ו,  1.4הנדרש לאישור נושאים יקנה להם את הרוב  

 כתב הצבעה  4.4

להצבי באסניתן  באמע  זו  הציפה  כתב  בהתאצעות  בכתב  בעה  )הצבעה  החברות  לתקנות  ם 

התשס''ו עמדה(,  הח  2005-והודעות  הצבע ותקנון  כתב  באמצעות  הצבעה  צריכה  ברה.  ה 

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

  רסה לניירות"( ושל הבוההפצהאתר  )להלן: "   www.magna.isa.gov.ilהרשות לניירות ערך:  

 .   www.maya.tase.co.ilאביב בע''מ:  ערך בתל

חלק באמצעות  תיעשה  בכתב  שפההצבעה  כפי  ההצבעה  כתב  של  השני  ההפצה  ו  באתר  ורסם 

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

 ההצבעה והודעות עמדה.  

באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה  המניות    במרשם בעלי  ניות שאינו רשוםהצבעה של בעל מ 

ירוף אישור  של החברה )המופיעה לעיל(, בצ רק אם כתב ההצבעה יתקבל בכתובתה הרשומה  

בעה תיעשה על גבי החלק השני  וס האסיפה. ההצשעות לפני מועד כינ  72  -בעלות, לא יאוחר מ

 של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.  

רה יצרף, בנוסף על האמור לעיל, גם צילום תעודת  ת של החבבמרשם המניובעל מניות רשום  

 או צילום תעודת ההתאגדות. זהות או צילום דרכון 

ההצבעה    כל כתב  נוסח  את  ממנה  ולקבל  לחברה  ישירות  לפנות  רשאי  מניות  והודעות  בעל 

 העמדה.  

עה  סח כתב ההצבורה קישורית לנובעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמ

אלא    ות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו,והודע 

ה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל  אם כן הודיע לחבר הבורס

לעניי  כתבי גם  תחול  ההצבעה  כתבי  לעניין  הודעתו  תשלום.  תמורת  בדואר  קבלת  הצבעה  ן 

 עמדה. הודעות ה

  יותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה ניות שמנבעל מ

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

 אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.משלוח בלבד, 

,אשקלון,    1רחוב התעשייה  הינו משרדי החברה,  ות עמדה  הצבעה והודעען למסירת כתבי  המ

 . 12, ת.ד. 7810001

ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט   10לחברה הינו עד  האחרון להמצאת הודעות עמדה   המועד 

המועד המיידי.  עמדת    בדוח  את  שתכלול  החברה  מטעם  עמדה  הודעות  להמצאת  האחרון 

www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il
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 חברה.  העמדה ל לאחר מועד הגשת הודעתימים   5הינו עד ריון הדירקטו

  ואם ההצבעה היא באמצעות כתב  –בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני הצבעתו  

על עניין אישי  יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הוא ב  -הצבעה  

 ן. וא הצבעתו במניי לא תבבאישור העסקה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, 

ן להצביע באסיפה מבלי להגיע לאסיפה ומבלי לשלוח מיופה כח,  המעוניי  בעל מניות לא רשום

 עה זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.רשאי להצביע באמצעות כתב הצב

רשאי   רשום  לא  מניות  מערכת  בעל  באמצעות  לחברה  יועבר  שלו  הבעלות  שאישור  להורות 

 נית.לקטרוההצבעה הא

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה    6ו  ונית הינ מערכת ההצבעה האלקטר  מועד נעילת

ועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה  ניתנת לשינוי או לביטול עד מהאלקטרונית תהיה  

 ה. באמצעות המערכת אחרי מועד ז

הינו   לחברה  זה  הצבעה  כתב  להמצאת  האחרון  מ  48המועד  לפני  האסיפה.  ועד  שעות  כינוס 

ב ה להצבעה  האחרון  ההממועד  הינו  ערכת  האלקטרונית  כינוס    6צבעה  מועד  לפני  שעות 

 האסיפה . 

רף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום )קרי, מי  ב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צולכת

שם מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשלזכותו רשומות  

תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות,  צילום    ום החברה לרישומים(, אעלי המניות על שב

 ספרי החברה.אם בעל המניות רשום ב

דוח   פרסום  נושא/ים  לאחר  הוספת  לרבות  היום,  בסדר  שינויים  שיהיו  ייתכן  האסיפה  זימון 

  העדכני ובהודעותיום  סדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר הל

 שבאתר ההפצה.  י החברהחעמדה שהתפרסמו בדיוו

פה הכללית  לפחות מזכויות ההצבעה באסי  1%בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות  

עד   מהדירקטוריון  לבקש  רשאי  החברה  הא  7של  זימון  לאחר  בסדר  ימים  נושא  לכלול  סיפה 

 באסיפה כללית.  נדוןהיום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות  

קש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית,  שא שהתבומצא הדירקטוריון כי נ 

-צבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מהחברה סדר יום מעודכן וכתב התכין  

האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל.  ימים לאחר המועד    7

בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות  ן, אין כה תפרסם סדר יום מעודר כי, ככל שהחברמובה

 בע בדוח מיידי זה. את המועד הקובע כפי שנק

ום של שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרש  24רשאי, עד    בעל מניות

עניין  ובד אחר שמונה לאו ע החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה  

ה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא  ב ההצבע תזה, למשוך את כ

 הלך האסיפה הכללית. על המניות רשאי להצביע רק במב

( אחוזים או יותר מסך כל  5ווה חמישה ) בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המה

שאינן    ההצבעה  תמור מתוך סך כל זכויומחזיק בשיעור כאמי שזכויות ההצבעה בחברה, וכן  

וס  לחוק החברות, זכאי, לאחר כינ  268מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף  

כמפורט בתקנה   בכתבי ההצבעה  לעיין  בכתב.    10האסיפה,    כמותזה,  לעניין  לתקנות הצבעה 
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רגילות    מניות  2,573,018:  הינה  רהבחב  ההצבעה  זכויות  כל  מסך  5%  המהוות  הרגילות  המניות

  שאינן   בחברה  ההצבעה  זכויות  כל  מסך   5%  המהוות  הרגילות  המניות  מותכ  חברה.השל  

 . החברה של רגילות מניות 1,613,442יטה בחברה הינה:  השל  יבעל  בידי וחזקות מ

 במסמכים  עיון .5

א את  שבהם ניתן למצו  ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ  ובות האתרים של רשותתכ

ות ניירות  רש  לההפצה ש  לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר  88נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף  

הבורסה:  http://www.magna.isa.gov.ilערך:   אתר   ;http://www.maya.tase.co.il    במשרד וכן

הדין פרל כהןעור לצר ברץ,  צ  כי  בגין  דק  עזריא,  121דרך מנחם  ,  אביב-, תל53, קומה  הלי שרונמגדל 

   .03-3039000 בתיאום מראש בטלפון:ו   העבודה המקובלותבשעות 

 החברה לטיפול בדוח זה  נציגי .6

דרך  ץ, ממשרד פרל כהן צדק לצר בר זוהר  ר ו"ד ניעו  עו"ד אילן גרזי ם הינוח זה החברה לטיפול בד י גנצי

 .03-3039000; טלפון 6701203אביב -, תל53, קומה לי שרונהמגדל עזריא , 121מנחם בגין 

 ך ות ערסמכות רשות נייר .7

,  רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע  זהבתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח  

ומסמכ ידיעות  פירוט,  בנוגעיהסבר,  וכן    ם  העסקה,  דוח  נושא  תיקון  להתקשרות  על  לחברה  להורות 

שתקבעהדוח   ובמועד  לתיקון  .באופן  הוראה  כאמור,    ניתנה  דחרשהדוח  על  להורות  הרשות  יית  אית 

מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה  

 העסקה.   חימים ממועד פרסום התיקון לדו
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 :נחתם ע"י

 ודירקטורמנכ"ל  ,ניסים ברכה

 

www.magna.isa.gov.il
www.maya.tase.co.il


ציבורית בחברה דירקטור הצהרת

 להגיש בזאת מתכבד הריני )"החוק"(, 1999התשנ״ט־ החברות, לחוק ב224 בסעיף לאמור בהתאם

זה. תצהיר

 ,23 עובדה מבצע מרחוב ,056162142 שמספרה ישראלית ת.ז. נושא דנינו, יוחנן מר מטה, החתום אני

 בע״מ פארמה בטוגדר כדירקטור למינויי הנדרשים התנאים כל בי מתקיימים כי בזאת מצהיר מודיעין,

 התנאים לרבות לחוק, ב224 ו־ א224 בסעיף הקבועים התנאים את הכוללים "החברה"( )להלן:

:להלן המפורטים

 במסגרת תפקידי ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים בידי יש .1

:להלן המפורטים הכישורים לרבות בחברה, כדירקטור כהונתי

בישראל. ומתגורר ישראל תושב הנני .1.1

כן. לעשות בדין מגבלה עליי מוטלת ולא החברה של כדירקטור לכהן כשיר אני .1.2

החברה. של כדירקטור לכהן נכון אני .1.3

 תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים האחרים עיסוקי או תפקידי אין .1.4

כדירקטור. לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואין בחברה, כדירקטור

 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי בעבירות כאמור בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי לא .2

 ניירות לחוק 54ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי ,1977תשל״ז־ העונשין, לחוק 428 עד 422ו- 420

 שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הורשעתי לא ;ערן״( ניירות )״חוק 1968 תשכ״ח- ערך,

 אשר אחרת בעבירה הורשעתי לא ;פנים מידע ניצול של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה,

 בחברה כדירקטור לשמש ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית

ציבורית.

 כדירקטור לכהן עלי האוסרים 2אכיפה אמצעי 1המינהלית האכיפה ועדת ידי על עלי הוטלו לא .3

ציבורית. בחברה

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות 26 תקנה לפי הנדרשים הפרטים שכל בזאת מאשר הנני .4

 :מס׳ אסמכתא ,2018 לשנת החברה של התקופתי שבדוח המפורטים ,1970תש״ל־ ומיידיים(,

 הינם האמורים, וניסיוני השכלתי כישוריי, את והכוללים התקופתי"(, )"הדוח 2019-01־023548

ומלאים. נכונים

משפטיות. לפעולות כשיר שאינו דין כפסול או רגל כפושט הוכרזתי לא מעולם בגיר, הנני .5

 מהצהרותיי אחת בגין שינוי כל ויחול במידה כי החברה בפני בזאת ומתחייב מצהיר הנני .6

 תנאי להתקיים שחדל או בחברה כדירקטור כהונתי המשך את שימנע באופן לעיל המופרטות

 השינוי בדבר החברה את איידע בחברה, כדירקטור כהונתי עם בקשר בחוק הקבועים מהתנאים

 מתן במועד תפקע כדירקטור שכהונתי כך דיחויי כל וללא מיידי באופן התנאי התקיימות אי או

ערך. ניירות לחוק לב)א(52 סעיף לפי שמונתה הוועדה ־ המינהלית" האכיפה "ועדת 1
2ז׳ פרק לפי ערך, ניירות לחוק 4ח׳ פרק לפי שהוטל ערך ניירות לחוק נו52 בסעיף כאמור אכיפה אמצעי - אכיפה״ ״אמצעי2

משותפות השקעות לחוק 1י׳ פרק לפי או ,1995התשנ״ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק
העניין. לפי ,1994התשנ״ד- בנאמנות,



2

 כדירקטור כהונתי אישור בעת וו בהצהרתי האמור על הסתמכה החברה כי לי ידוע וכן ההודעה,

בחברה.

תאריך



ציבורית בחברה דירקטור הצמרת

 להגיש בזאת מתכבד הריני )"החוק"(, 1999התשנ״ט- החברות, לחוק ב224 בסעיף לאמור בהתאם

זה. תצהיר

 מושב 117 הזית מרחוב ,022720452 שמספרה ישראלית ת.ז. נושא ברכה, ניסים מר מטה, החתום אני

 בע״מ פארמה בטוגדר כדירקטור למינויי הנדרשים התנאים כל בי מתקיימים כי בזאת מצהיר אמונים,

 התנאים לרבות לחוק, ב224 ו־ א224 בסעיף הקבועים התנאים את הכוללים "החברה"( )להלן:

:להלן המפורטים

 במסגרת תפקידי ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים בידי יש .1

:להלן המפורטים הכישורים לרבות בחברה, כדירקטור כהונתי

בישראל. ומתגורר ישראל תושב הנני .1.1

.כן לעשות בדין מגבלה עליי מוטלת ולא החברה של כדירקטור לכהן כשיר אני .1.2

החברה. של כדירקטור לכהן נכון אני .1.3

 תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים האחרים עיסוקי או תפקידי אין .1.4

כדירקטור. לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואין בחברה, כדירקטור

 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי בעבירות כאמור בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי לא .2

 ניירות לחוק 54ו־ א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי ,1977תשל״ז- העונשין, לחוק 428 עד 422ו- 420

 שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הורשעתי לא ;ערן״( ניירות )״חוק 1968 תשכ״ח־ ערך,

 אשר אחרת בעבירה הורשעתי לא ;פנים מידע ניצול של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה,

 בחברה כדירקטור לשמש ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית

ציבורית.

 כדירקטור לכהן עלי האוסרים 2אכיפה אמצעי 1המינהלית האכיפה ועדת ידי על עלי הוטלו לא .3

ציבורית. בחברה

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות 26 תקנה לפי הנדרשים הפרטים שכל בזאת מאשר הנני .4

 :מס׳ אסמכתא ,2018 לשנת החברה של התקופתי שבדוח המפורטים ,1970תש״ל- ומיידיים(,

 הינם האמורים, וניסיוני השכלתי כישוריי, את והכוללים התקופתי"(, )"הדוח 2019-01־023548

ומלאים. נכונים

משפטיות. לפעולות כשיר שאינו דין כפסול או רגל כפושט הוכרזתי לא מעולם בגיר, הנני .5

 מהצהרותיי אחת בגין שינוי כל ויחול במידה כי החברה בפני בזאת ומתחייב מצהיר הנני .6

 תנאי להתקיים שחדל או בחברה כדירקטור כהונתי המשך את שימנע באופן לעיל המופרטות

 השינוי בדבר החברה את איידע בחברה, כדירקטור כהונתי עם בקשר בחוק הקבועים מהתנאים

 מתן במועד תפקע כדירקטור שכהונתי כך דיחויי כל וללא מיידי באופן התנאי התקיימות אי או

ערך. ניירות לחוק לב)א(52 סעיף לפי שמונתה הוועדה - המינהלית״ האכיפה ״ועדת 1
2ז׳ פרק לפי ערך, ניירות לחוק 4ח׳ פרק לפי שהוטל ערך ניירות לחוק נו52 בסעיף כאמור אכיפה אמצעי - אכיפה״ ״אמצעי2

משותפות השקעות לחוק 1י׳ פרק לפי או ,1995התשנ״ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק
העניין. לפי ,1994התשנ״ד- בנאמנות,



2

 כדירקטור כהונתי אישור בעת זו בהצהרתי האמור על הסתמכה החברה כי לי ידוע וכן ההודעה,

בחברה.

r־~x ץ b f-(

חתימה תאריך



ציבורית בחברה דירקטור הצהרת

 להגיש בזאת מתכבד הריני )"החוק"(, 1999התשנ״ט- החברות, לחוק ב224 בסעיף לאמור בהתאם

זה. תצהיר

 ניר 160 התאנה מרחוב ,033519745 שמספרה ישראלית ת.ז. נושא עטיה, גיא מר מטה, החתום אני

 בע״מ פארמה בטוגדר כדירקטור למינויי הנדרשים התנאים כל בי מתקיימים כי בזאת מצהיר ישראל,

 התנאים לרבות לחוק, ב224 ו־ א224 בסעיף הקבועים התנאים את הכוללים "החברה"( )להלן:

:להלן המפורטים

 במסגרת תפקידי ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים בידי יש .1

:להלן המפורטים הכישורים לרבות בחברה, כדירקטור כהונתי

בישראל. ומתגורר ישראל תושב הנני .1.1

כן. לעשות בדין מגבלה עליי מוטלת ולא החברה של כדירקטור לכהן כשיר אני .1.2

.החברה של כדירקטור לכהן נכון אני .1.3

 תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים האחרים עיסוקי או תפקידי אין .1.4

כדירקטור. לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואין בחברה, כדירקטור

 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי בעבירות כאמור בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי לא .2

 ניירות לחוק 54ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי ,1977תשל״ז- העונשין, לחוק 428 עד 422ו־ 420

 שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הורשעתי לא ;ערך״( ניירות )״חוק 1968 תשכ״ח- ערך,

 אשר אחרת בעבירה הורשעתי לא ;פנים מידע ניצול של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה,

 בחברה כדירקטור לשמש ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית

ציבורית.

 כדירקטור לכהן עלי האוסרים 2אכיפה אמצעי 1המינהלית האכיפה ועדת ידי על עלי הוטלו לא .3

ציבורית. בחברה

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות 26 תקנה לפי הנדרשים הפרטים שכל בזאת מאשר הנני .4

 :מס׳ אסמכתא ,2018 לשנת החברה של התקופתי שבדוח המפורטים ,1970תש״ל- ומיידיים(,

 הינם האמורים, וניסיוני השכלתי כישוריי, את והכוללים התקופתי"(, )"הדוח 2019-01-023548

ומלאים. נכונים

ערך. ניירות לחוק לב)א(52 סעיף לפי שמונתה הוועדה - המינהלית" האכיפה ״ועדת 1

משפטיות. לפעולות כשיר שאינו דין כפסול או רגל כפושט הוכרזתי לא מעולם בגיר, הנני . 5

מהצהרותיי אחת בגין שינוי כל ויחול במידה כי החברה בפני בזאת ומתחייב מצהיר הנני .6

 תנאי להתקיים שחדל או בחברה כדירקטור כהונתי המשך את שימנע באופן לעיל המופרטות

 השינוי בדבר החברה את איידע בחברה, כדירקטור כהונתי עם בקשר בחוק הקבועים מהתנאים

מתן במועד תפקע כדירקטור שכהונתי כך דיחויי כל וללא מיידי באופן התנאי התקיימות אי או

2ז׳ פרק לפי ערך, ניירות לחוק 4ח׳ פרק לפי שהוטל ערך ניירות לחוק נו52 בסעיף כאמור אכיפה אמצעי ־ אכיפה" "אמצעי2
משותפות השקעות לחוק 1י׳ פרק לפי או ,1995התשנ״ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק

העניין. לפי ,1994התשנ״ד־ בנאמנות,



2

 כדירקטור כהונתי אישור בעת זו בהצהרתי האמור על הסתמכה החברה כי לי ידוע וכן ההודעה,

בחברה.



תלדי בלתי tcttt הבהרת
 תעודד v לו- בזאת מתכבדת הריב (,”)■המק 1999תתשנ*ם- ההכרות למק ב224 בסעיף לאמוד בהתאם

זה.
 תל 9 אזמר, □רוזזב ,24675746 שמספרה אלת v וזז. נושאת נרקץ, מרדם כמכל ושב" בכה, החייב אני

 מאדמה ו בשנו תלדה בלוד קסת׳ יו 1כ למינו־־ מחישים התנא־□ כל ב־ כתקייכים פ־ בזאת מעה־ד־ה אביב,

את: הכוללים (’,un 1.1״ )להלן: בע־מ

1.2.5-2018 נדום ההל כהכרה כדדקטוד־ת מכהנת .העי

a 12**דים:&| ‘נ'ההבא 60 לו למק, )ן( ען■ )□( 240 בסעיף הקבועים זעעא־ם בד מתקיימים .2
2.1. ישראל תושבת .העי

 2-2. דיןב כשבלק עליי כושלת ולא למק א224 בסעיף כאמת־ ההכרה של כדירקטור לכזץ כשידה אני
סזדר ,1967מזשכ'ז- לפועל, ההוצאה למק י 1 ז בפרק לרבות ,p לעשות

1980 ההש־ם- 4 הדש )נוטה .הדבל

ההכרה. של תלד בלוד כר־רקטור־ת לכהן נכונה אב .2.3
418,415 392 ,297 עד 290 לפי בעבירות כאמור בעבירה חלוש דן בפסק ישעת וזו לא .2.4

 ו- א()53 ד,52 ,152 סעיפם ולפי ,1977התשל*ז־ .׳עוני״״ן, ן למק ,428 עד 422 ו־ ,420 עד
 ’1•““י ות '-2ב* לישראל כתרן בשפם בבית שעה הו ;1968תשכ*ה- ערך בירות למק 54

 אשר ת ע א: רק □עבי ■שעו, m פבם, בידע בעול של עבדות או בתאגיד םלימנה עבירות כרכה,
 h ק,״ u 1 לשבש ראויה אב אץ נסיבותיה או הומרתה מהותה, מפאת כי קבע בשפם בדת

״ח_ו1צב בהברה

רגל. כפושטת ושכחתי לא .2.5

בהברה. לטההש בעל של קרובת א־גב .2.6

 2.7. שהוא לתאגיד או בעקיפין או ן " ישובב לו כפופה שהגב לכי לכעב־ר, לשותפי, לקרוב־, לי, אין
 לבעל לועדה, רקה המינוי, למועד שקדמו בשנתיים או הבינו־ במועד בו, השלטה בעל

אהר לתאגיד או הכתר, בברער השליטה, בעל של לקרוב או בחכרה השלטה

2.8. בעל שהוא לתאגיד או בעקיפין או במישרין ל כפופה שזבני לסד לבעימר לשותפי, לקרובי, ל, אץ
בסעיף כאמור אלד דקה שאסורה לכי כקעוע־ים או עסקיים קשרים בו, טו. השלי 2.7 ה להצ"

זב־ודם םי שוק לכעם כלל, דדך אעם כאמור ים הקשו אם נם לעיל, .זו

 המאות(, התור זה )ובכלל בה, כדירקטור תפקיר כתוקף ההברה יד על ל המשולם לגמול פרט .2.9
בהברה. ו!טכדידק כהונתי בשל בעקיפין, או במישרין תמורה כל קבלתי לא

2.10. תפקע־ as עב־בם ביגוד לעוד עלולים או יזעד־ם האתרים עיסוקי או תפקיר אין
קשו! לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואץ .כהברד,

2 11 בהברה קסור כזיז ככהן ודצוני קסרד ■ ו בה פלונית בהברה !< ! ט מכונת אגני
2.12 . שלה עובד או עדך לב־־דזת ברשות .א־נג־דס־ה

שלה. עובד או ב־שדאל בורסה 11 וררקטדיב הכרה אשב .2.13

 בסיכון שבי תואר ובעלת לגצו.ל, כהככללו, וחשבונאות בבלגל*. ראשון תואר בעלת מבי .2.14
יורק. קולג'בו ברוק מאוניברסיטת

 ן OJ..T—ן. תי־גפת-י□ )חמת ערך בירות לתקנות 26 תקנה לפי !,״ושם הפרסים שכל בזאת מאשרת מג־
 2019-01-023548 כסי: אסמכתא ,2018 לשנת ההכרה של התקופתי שבועה המפורטים ,1970תש*ל-

וכלא־ם גבולם ודנם האמורים, וניסיתי השכלתי כישורי, את והכוללים (,’החקשחי .)־הדוח

מדמהתאריך

Scanned with CamScanner



ציבורית בחברת דירקטור מצהלת

להגיש בזאת מתכבד הריני )"חחוק"(, 1999התשנ״ט־ החברות, לחוק ב224 בסעיף לאמור בהתאם

זה. תצהיר

 ניר 93 הזית מרחוב .033753369 שמספרה ישראלית ת.ז. נושא סוסינסהי, ניר מר מטה. החתום אני

 בע״מ פארמה בטוגדר כדירקטור למינויי הנדרשים התנאים כל בי מתקיימים כי בזאת מצהיר ישראל,

 התנאים לרבות לחוק, ב224 ו- א224 בסעיף הקבועים התנאים את הכוללים "החברה"( )להלן:

:להלן המפורטים

 במסגרת תפקידי ביצוע לשם הראוי הזמן את להקדיש והיכולת הדרושים הכישורים בידי יש .1

:להלו המפורטים הכישורים לרבות בחברה. כדירקטור כהונתי

בישראל. ומתגורר ישראל תושב הנני .1.1

כן. לעשות בדין מגבלה עליי מוטלת ולא החברה של כדירקטור לכהן כשיר אני .1.2

החברה. של כדירקטור לכהן נכון אני .1.3

 תפקידי עם עניינים ניגוד ליצור עלולים או יוצרים האחרים עיסוקי או תפקידי אין .1.4

כדירקטור. לכהן ביכולתי לפגוע כדי בהם ואין בחברה, כדירקטור

 עד 418 ,415 ,392 ,297 עד 290 סעיפים לפי בעבירות כאמור בעבירה חלוט דין בפסק הורשעתי לא .2

 ניירות לחוק 54ו- א()53 ד,52 ג,52 סעיפים ולפי ,1977תשל״ז- העונשין, לחוק 428 עד 422ו־ 420

 שוחד, בעבירות לישראל מחוץ משפט בבית הורשעתי לא ;ערך״( ניירות )״חוק 1968 תשכ״ח־ ערך,

 אשר אחרת בעבירה הורשעתי לא ;פנים מידע ניצול של עבירות או בתאגיד מנהלים עבירות מרמה,

 בחברה כדירקטור לשמש ראוי אני אין נסיבותיה או חומרתה מהותה, מפאת כי קבע משפט בית

ציבורית.

 כדירקטור לכהן עלי האוסרים 2אכיפה אמצעי 1המינהלית האכיפה ועדת ידי על עלי הוטלו לא .3

ציבורית. בחברה

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות לתקנות 26 תקנה לפי הנדרשים הפרטים שכל בזאת מאשר הנני .4

 מס׳: אסמכתא ,2018 לשנת החברה של התקופתי שבדוח המפורטים ,1970תש״ל- ומיידיים(,

 הינם האמורים, וניסיוני השכלתי כישוריי, את והכוללים התקופתי"(, )"הדוח 2019-01-023548

ומלאים. נכונים

משפטיות. לפעולות כשיר שאינו דין כפסול או רגל כפושט הוכרזתי לא מעולם בגיר, הנני .5

 מהצהרותיי אחת בגין שינוי כל ויחול במידה כי החברה בפני בזאת ומתחייב מצהיר הנני .6

 תנאי להתקיים שחדל או בחברה כדירקטור כהונתי המשך את שימנע באופן לעיל המופרטות

 השינוי בדבר החברה את איידע בחברה, כדירקטור כהונתי עם בקשר בחוק הקבועים מהתנאים

 מתן במועד תפקע כדירקטור שכהונתי כך דיחויי כל וללא מיידי באופן התנאי התקיימות אי או

ערך. ניירות לחוק לב)א(52 סעיף לפי שמונתה הוועדה - המינהלית" האכיפה ״ועדת 1
2ז׳ פרק לפי ערך, ניירות לחוק 4ח׳ פרק לפי שהוטל ערך ניירות לחוק נו52 בסעיף כאמור אכיפה אמצעי - אכיפה״ ״אמצעי2

משותפות השקעות לחוק 1י׳ פרק לפי או ,1995התשנ״ה- השקעות, תיקי ובניהול השקעות בייעוץ העיסוק הסדרת לחוק
העניין. לפי .1994התשנ״ד־ בנאמנות.



2

 כדירקטור כהונתי אישור בעת זו בהצהרתי האמור על הסתמכה החברה כי לי ידוע וכן ההודעה,

בחברה.
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	 בהתאם לתנאי המרת החוב חלף 3 מיליון ש"ח אשר העמידו הניצעים כהלוואות בעלים לטובת החברה, כמפורט לעיל, תקצה החברה סך של 461,538 מניות רגילות, במחיר של 6.5 ש"ח למניה (להלן: "המניות המוצעות"), הגבוה בכ- 63% ממחיר הסגירה של מניית החברה ביום 4 ביולי 2019, ה...
	 להלן טבלה המסכמת את כמות ניירות הערך, שיעור האחוזים שתהוונה מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא:
	 המניות המוצעות תירשמנה למסחר בבורסה ותוקצינה לניצעים סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה פרטית מהותית, ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ (להלן: "הבורסה") לרישום למסחר בה של המניות המוצעות.
	 בכפוף לקבלת אישור הבורסה, המניות המוצעות תוקצינה לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף י' להלן בנוגע לכללי הח...
	 בכפוף לקבלת אישור הבורסה, המניות המוצעות תוקצינה לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף י' להלן בנוגע לכללי הח...
	 בכפוף לקבלת אישור הבורסה, המניות המוצעות תוקצינה לניצעים כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, משכון, עיקול, זכות, עיכבון, היטל, תביעה, אופציה, זכות קדימה או זכויות של או לטובת צד שלישי, מכל סוג שהוא, למעט המגבלות המפורטות בסעיף י' להלן בנוגע לכללי הח...
	 נכון למועד דוח זה, סך הונה הרשום של החברה כולל 100,000,000 מניות רגילות. הונה המונפק והנפרע של החברה (לא כולל ההקצאה לניצעים) הינו 51,460,359 מניות רגילות, ובהנחת דילול מלא (לא כולל ההקצאה לניצעים) הינו 57,227,094 מניות רגילות.
	 המניות המוצעות תירשמנה לאחר הקצאתן על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.
	ג. מחיר המניה בבורסה
	מחיר מנית החברה בבורסה ביום 4 8 ביולי 2019 עמד על 3.9 ש"ח אשר הינו נמוך בכ- 63% ממחיר המניות המוצעות אשר הינו 6.5 ש"ח.
	ד. להלן פירוט ההון המונפק בחברה, הכמות ושיעור החזקותיהם של הניצעים, של בעלי עניין בחברה וסך החזקות שאר בעלי המניות בהון המופק והנפרע ובזכויות ההצבעה בחברה
	לפני ההקצאה:
	לאחר ביצוע ההקצאה של המניות המוצעות ובדילול מלא:
	ה. התמורה
	התמורה בגין המניות המוצעות הינה סך של 3 מיליון ₪ (6.5 ₪ למניה אחת) אשר הניצעים הלוו לחברה כהלוואות בעלים, כמפורט בסעיף 2.3 לעיל.
	ו. הדרך בה נקבעה התמורה
	ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בחנו את ההקצאה נשוא דו"ח זה בהיקף של 3 מיליון ש"ח ובמחיר של 6.5 ש"ח למניה וזאת בדרך של המרה של חוב בגין הלוואת בעלים, והחליטו לאשר את ההקצאה, בין היתר, לאור הנימוקים המפורטים להלן:
	 החברה רואה בחיוב את אמון בעלי השליטה בחברה ונכונותם להזרים כספים ככל שנדרש לצורך הרחבת וקידום פעילותה של החברה, הן בדרך של הלוואות מזכות והן בדרך של השקעה כנגד הקצאת מניות.
	 החוב בהיקף של 3 מיליון ש"ח מומר במחיר גבוה משמעותית ממחיר המניה בבורסה.
	 העסקה תחזק את בסיס ההון של החברה ותקטין את מצבת ההתחייבויות של החברה.
	 החברה מצויה בפתחו של שלב משמעותי בפעילותה ולכן החברה מעוניינת להגדיל את בסיס ההון שלה, במסגרת היערכותה לשלבי הגידול והשיווק בשוק המקומי והבינלאומי.
	יובהר, כי ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי לא השתתפו בישיבות שאישרו את ההקצאה נשוא דוח זה לאור עניינם האישי כמפורט בסעיף ז' להלן.
	ז. שמות בעלי מניות מהותיים ונושאי משרה בחברה שיש להם עניין אישי בהקצאה הפרטית המהותית המוצעת או עניין אישי בתמורה ומהות העניין האישי
	למר ניסים ברכה ולמר גיא עטיה יש עניין אישי בהקצאה כאמור לאור היותם ניצעים בה.
	כמו כן, למר ניר סוסינסקי עניין אישי בהקצאה לאור היותו חלק מדבוקת השליטה בחברה, יחד עם ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה.
	ח. אישורים ותנאים מתלים להצעה המוצעת
	ההקצאה נשוא דוח זה כפופה לאישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוצעות ולאישור אסיפת בעלי מניות החברה נשוא דוח זה.
	ט. העדר הסכמים
	למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה,...
	למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה,...
	למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקות שקיימה, לא קיימים הסכמים, בין בכתב ובין בעל פה, בין הניצעים לבין מחזיק מניות בחברה או בין הניצעים, כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בה,...
	י. מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים
	חסימה על פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו
	על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 ותקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א' עד 15ג' לחוק), תש"ס - 2000, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות המימוש:
	(1) הניצע לא יהיה רשאי להציע את מניות המימוש אשר יוקצו לו במהלך המסחר בבורסה במשך תקופה של 6 חודשים מיום הקצאתן של האופציות שלא על פי תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו (בסעיף זה להלן: "תקופת החסימה המוחלטת").
	(2) במשך תקופה של 6 הרבעונים העוקבים שלאחר תקופת החסימה המוחלטת (להלן:"תקופת הטיפטוף"), הניצע לא יהיו רשאי להציע במהלך המסחר בבורסה את מניות המימוש, אלא כמפורט להלן:
	 בכל יום מסחר בבורסה תוצע למכירה כמות מניות מימוש שאינה עולה על ממוצע מחזור המסחר היומי במניה ב- 8 השבועות שקדמו לאותו היום; או-
	 הניצע יהיה רשאי להציע למכירה בכל רבעון, במהלך המסחר בבורסה, כמות מניות מימוש שלא תעלה על 1% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (מבלי להתחשב בניירות ערך המירים שטרם מומשו או הומרו למניות).
	לעניין זה "הון מונפק ונפרע" - משמעו למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.
	לעניין זה "רבעון" - משמעו תקופה של 3 חודשים, כאשר ראשיתו של הרבעון הראשון הינה בתום התקופה האמורה לעיל.
	יא. מועד ביצוע ההקצאה הפרטית
	ההקצאה לניצעים תבוצע מיד לאחר התקיימות כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, כמפורט בסעיף ח' לעיל.
	2.5. אישור הגדלת ההשקעה בחברת נכדה של החברה (Industrial Globus Uganda) בסכום נוסף של עד 8 מיליון ₪, בין היתר, לשם הקמת מפעל באוגנדה ועד תקרה של 14 מיליוני ₪.
	לחברה חוות גידול הממוקמת באוגנדה (להלן: "החווה באוגנדה") אשר פועלת באמצעות חברת נכדה של החברה .
	במסגרת ההתקשרות להקמת החווה באוגנדה, הוחלט שגלובוס פארמה בע"מ (חברת בת של החברה) תעמיד לטובת הפעילות באוגנדה סך של עד 4 מיליוני ש"ח כהלוואת בעלים (להלן בסעיף זה: "הלוואת הבעלים").  יובהר, כי התחייבות להעמיד מימון כמפורט לעיל חלה על החברה בלבד, ולא על ...
	אחד מהשותפים הישראלים כאמור בעסקה הינו מר אסי תמיר, באמצעות חברת אביר ישראל (א.ת.) נדל"ן בע"מ, המחזיק 7% מ- Industrial Globus Uganda, ואשר הינו שותף עסקי של אחד מבעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, ביחס לנכס נדל"ן באשקלון בשיעור של 16% מהנכס כאמור.
	בהתאם לאמור לעיל ולאור הקשרים הקיימים בין מר אסי תמיר לבין ניסים ברכה, הוחלט על ידי החברה, כי כל סכום שיוזרם על ידי החברה לטובת  Industrial Globus Uganda, בסכום העולה על 8 מיליון ש"ח (או 2.3 מיליון דולר), יהיה כפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי מניות ה...
	ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים 27 בפברואר 2019 ו-7 ביולי 2019 אישרו את העסקה מהנימוקים הבאים:
	 הגדלת תקרת ההשקעה תביא לכך שפעילות הקנאביס של החברה באוגנדה תהיה עצמאית ולא תלויה במפעלים אחרים במדינות אחרות.
	 הקמת מפעל באוגנדה, בסמוך לחוות הגידול, תביא לכך שהחברה תוכל למצות שמן וכן לייצר מוצרי קנאביס במחירים זולים בהרבה ממה שהיה עולה לה במפעלים הממוקמים במדינות אחרות.
	 הליכי הרגולציה לייבא תוצרת של קנאביס רפואי למדיניות אחרות לצורך מיצוי או ייצור מוצרים עלולים להיות מורכבים ולארוך זמן רב.
	 ההשקעה להקמת המפעל הינה באמצעות הלוואת בעלים של גלובוס פארמה בע"מ ולא השקעה.
	 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בדיעה כי הענין האישי שיש למר ברכה במסגרת העסקה המובאת לאישור האסיפה הכללית הינו עניין אישי זניח ביחס לעסקיו ונכסיו האחרים של מר ברכה.
	 דירקטוריון החברה בדיעה כי אין לקשר העסקי בין מר ברכה ומר אסי תמיר השפעה (ולו מועטה) על ההחלטה להגדלת היקף ההשקעה באוגדה וכי החלטה זו התקבלה משיקולים עסקיים ומתוך ראיית טובת החברה גרידא.
	יובהר, כי ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי לא השתתפו בדיון ובהצבעה שאישרה את נושא 1.5 שעל סדר היום לאור עניינם האישי כמפורט בסעיף 3.1 להלן.

	3. להלן פרטים הנדרשים על-פי תקנות עסקה עם בעל שליטה לצורך אישור נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום
	3.1 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי ומהות עניינם האישי
	ה"ה ניסים ברכה וגיא עטיה הינם בעלי עניין אישי באישור נושא 1.4 שעל סדר היום לאור היותם ניצעים בעסקה.
	כמו כן, מר ניר סוסינסקי הינו בעל עניין אישי באישור נושא 1.4 שעל סדר היום לאור היותו בעל שליטה בחברה ביחד עם מר ניסים ברכה ומר ניר סוסינסקי.
	ה"ה ניסים ברכה, גיא עטיה וניר סוסינסקי הינם בעלי עניין באישור נושא 1.5 שעל סדר היום לאור היותם בעלי שליטה בחברה.
	3.2 שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי ומהות העניין האישי
	ה"ה ניסים ברכה, ניר סוסינסקי וגיא עטיה הינם בעל עניין אישי באישור נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום, כמפורט בסעיף 3.1 לעיל.
	3.3 הדרך בה נקבעה התמורה
	לפרטים אודות הדרך בה נקבעה התמורה ראו סעיפים 2.4 ו-2.5 לעיל.
	3.4 אישורים נדרשים ותנאים מתלים לעסקאות המוצעות
	לצורך אישור העסקאות המתוארות בסעיפים 1.4 - 1.5, יש לקבל את אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית.
	3.5 עסקאות דומות בין החברה לבעל השליטה או שלבעל השליטה היה עניין אישי בהן בשנתיים האחרונות
	לפירוט אודות עסקאות עם בעלי השליטה בחברה ראו תקנה 22 לפרק ד' לדוח התקופתי והשנתי של החברה לשנת 2018, אשר פורסם ביום 18 במרס, 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-023548), הנכלל על דרך ההפניה.
	3.6 תמצית נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה
	לפרטים אודות נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ראו סעיפים 2.4 ו-2.5 לעיל.

	4. הוראות בדבר ההצבעה באסיפה:
	4.1 המועד הקובע
	החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה ביום  16 ביולי, 2019 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית או על ידי מיופי כוח, על פי כתב מינוי או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרד...
	4.2 המניין החוקי ואסיפה נדחית
	אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות של לפחות שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל נוכחות באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע ...
	לא נכח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מנין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה (להלן: "האסיפה הנדחית"). המניין החוקי לתחילת האסיפה הנדח...
	4.3 הרוב הנדרש
	4.3.1 נושא 1.1 שעל סדר היום מובא לדיון בלבד ואינו דורש הצבעה.
	4.3.2 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.2 ו-1.3 שעל סדר היום, הינו רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים באסיפה.
	4.3.3 הרוב הנדרש לאישור נושאים 1.4 ו-1.5 שעל סדר היום, הינו הרוב הנדרש בהתאם להוראות סעיף 275(א)(3) לחוק החברות, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
	(1) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
	(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

	בהתאם לאמור בסעיף 36ב(א)11 לתקנות הדוחות, להלן פירוט בדבר שיעורי ההחזקות של בעלי השליטה בחברה ובחינה האם שיעורים אלו יקנו לבעלי השליטה את הרוב הנדרש לצורך אישור הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה: בעלי השליטה בחברה, מר ניסים ברכה, מר גיא עטיה ומר ניר סוסי...

	4.4 כתב הצבעה
	ניתן להצביע באסיפה זו באמצעות כתב הצבעה בהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס''ו-2005 ותקנון החברה. הצבעה באמצעות כתב הצבעה צריכה להתבצע בהתאם לכתב הצבעה אשר פורסם על ידי החברה ונמצא באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: www.magna.isa.gov....
	ההצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה כחלק מהדיווח המיידי. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה.
	הצבעה של בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם כתב ההצבעה יתקבל בכתובתה הרשומה של החברה (המופיעה לעיל), בצירוף אישור בעלות, לא יאוחר מ- 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי ש...
	בעל מניות רשום במרשם המניות של החברה יצרף, בנוסף על האמור לעיל, גם צילום תעודת זהות או צילום דרכון או צילום תעודת ההתאגדות.
	כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
	בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדוא...
	בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
	המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה הינו משרדי החברה, רחוב התעשייה 1 ,אשקלון, 7810001, ת.ד. 12.
	המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 ימים לאחר המועד הקובע, כמפורט בדוח המיידי. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה מטעם החברה שתכלול את עמדת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לאחר מועד הגשת הודעת העמדה לחברה.
	בעל מניה המשתתף בהצבעה, יודיע לחברה לפני הצבעתו – ואם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה במקום המיועד לכך, האם הוא בעל עניין אישי באישור העסקה אם לאו. לא הודיע בעל מניה כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין.
	בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה מבלי להגיע לאסיפה ומבלי לשלוח מיופה כח, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה זה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת אחרי מועד זה.
	המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה זה לחברה הינו 48 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית הינו 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה .
	לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (קרי, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים), או צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, אם בעל המניו...
	לאחר פרסום דוח זימון האסיפה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
	לאחר פרסום דוח זימון האסיפה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
	לאחר פרסום דוח זימון האסיפה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
	בעל מניה אחד או יותר המחזיק מניות המהוות 1% לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה רשאי לבקש מהדירקטוריון עד 7 ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.
	מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם לא יאוחר מ-7 ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, כאמור לעיל. מובהר כי, ככל ...
	בעל מניות רשאי, עד 24 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות למשרדה הרשום של החברה, ולאחר שיוכיח את זכותו להנחת דעתו של מזכיר החברה או עובד אחר שמונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו, או לבטל את הצבעתו. עשה כאמור, יהא בעל המניות רשא...
	בעל מניות אחד או יותר המחזיק במניות בשיעור המהווה חמישה (5) אחוזים או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, לאחר כינוס האסיפה, לעי...

	5. עיון במסמכים
	כתובות האתרים של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך בתל אביב בע''מ שבהם ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה כמשמעותו בסעיף 88 לחוק החברות, הינם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il; אתר הבורסה: http://www.maya.tase.co.il וכן במ...
	6. נציגי החברה לטיפול בדוח זה
	נציגי החברה לטיפול בדוח זה הינם עו"ד אילן גרזי ועו"ד ניר זוהר ממשרד פרל כהן צדק לצר ברץ, דרך מנחם בגין 121, מגדל עזריאלי שרונה, קומה 53, תל-אביב 6701203; טלפון 03-3039000.
	7. סמכות רשות ניירות ערך
	בתוך עשרים ואחד ימים מיום הגשת דוח זה רשאית הרשות להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרות נושא דוח העסקה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחי...
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