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הצעה פרטית מהותית-דוח מיידיהנדון: 

בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות בזאת דוח הצעה פרטית מהותית תכבדת לפרסםהחברה מ

-ניירות בחברה רשומה), התש"סותקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של 1970-), התש"לתקופתיים ומיידיים

.")תקנות הצעה פרטית("2000

:על פי דוח זהלניצעיםהמוצעתכמות ניירות הערך 

סכום ההשקעהשם

(בש"ח)

(לא כמות כתבי אופציהכמות מניות

סחירים)

ארביטראז' ואליו קרן גידור בע"מ 

)1(5,300,000913,793913,793

יוסי אברהמי עבודות הנדסה 

700,000120,690120,690)2אזרחית בע"מ (

500,00086,20786,207)3(תכלית מכשירים מורכבים בע"מ

6,500,0001,120,6901,120,690סה"כ

את השותף הכללי המנהלהינה קרן גידור בע"מ ארביטראז' ואליו למיטב ידיעת החברה, ) 1(

ארביטראז' ואליו שותפות להשקעות ש.מ.. בעלי השליטה בארביטראז' ואליו קרן גידור בע"מ 

.הינם אילן רוזנברג ושלומי ארדן

חברה פרטית בשליטת מר יוסי אברהמי.למיטב ידיעת החברה, ) 2(

למיטב ידיעת החברה, תכלית מכשירים מורכבים בע"מ הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של ) 3(

ניירות ערך והשקעות בע"מ, אשר הינה חברה בבעלות מלאה של מיטב דש השקעות מיטב דש 

אביב והינה בשליטת ה"ה אלי ברקת -בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לני"ע בתל

ואבנר סטפק.

למיטב ידיעת החברה, אף ניצע אינו צד מעונין, השליטה בה.יהניצעים אינם קשורים לחברה או לבעל

לצד מעונין כתוצאה כולא יהפיםניצעה;1999-תשנ"ט, לחוק החברות)5(270זה בסעיף כהגדרת מונח 

ארביטראז' ואליו קרן גידור בע"מ, בהנחה של מימוש (למעט מהקצאת ניירות הערך נשוא דוח זה



לפני לעניין שיעור אחזקות הניצעים בהון מניות החברה .כתבי האופציה בסמוך לאחר הקצאתם)

ראה בנספח א' לדו"ח מידי זה.–לאחר ההקצאה ובהנחה של מימוש כתבי האופציה המוצעים ו

: כוללת את ניירות הערך הבאיםיםההצעה הפרטית לניצע

) בתמורה "המוצעותהמניות("החברהשל"א כ.נ. עש"ח 0.0001ותבנרגילות מניות1.1,120,690

. לכל מניה"חש5.80לתשלום במזומן בסך של 

מניות 1,120,690-למימוש ליםהניתנ") ההאופציכתבי("יםסחירבלתיהאופציכתבי2.1,120,690

2025במרץ 2ליום למימוש עד ןהיה ניתיאופציה כתב "), כך שכל מניות המימוששל החברה ("

(לא ש"ח7.47כנגד תשלום מחיר מימוש במזומן בסך של החל ממועד הקצאת כתבי האופציה 

.המפורטות להלן, בהתאמות צמוד)

"). ניירות הערך המוצעים"-(המניות וכתבי האופציה ביחד

(במצטבר) ם השלמת ההצעה הפרטית (ובטרם ימומשו כתבי האופציה) צפויים הניצעים להחזיק ע

כלשבהנחהמלא בדילול%4.88-כ(המניות המונפק של החברה מהון5.87%-כשלמניות בשיעור 

כתבי האופציה בחברה יומרו למניות מלבד אלו אשר יוקצו בהצעה פרטית זאת). 

מימוש מלוא כתבי האופציה המוקצים במסגרת הקצאה פרטית זאת, ללא המרת כתבי אופציה בהנחת

המניות מהון%11.08-כבשיעור כולל של במניות(במצטבר) אחרים בחברה, צפויים הניצעים להחזיק 

כל כתבי האופציה בחברה, לרבות אלו אשר שבהנחהבדילול מלא %9.31-כ(המונפק של החברה 

.זו, יומרו למניות)פרטית מוקצים במסגרת הקצאה 

התמורה, המחיר ונימוקי הדירקטוריון.1

6,500,000-כברוטו של כוללבתמורה להקצאת המניות המוצעות, ישלמו הניצעים סך .1.1

ש"ח לכל מניה מוצעת. כתבי האופציה מוקצים לניצעים ללא תמורה. 5.80ש"ח, דהיינו: 

ככל שימומשו כל כתבי האופציה, התמורה העתידית הצפויה ממימוש כתבי האופציה 

ש"ח. 8,371,552בלבד תעמוד על סך כולל של 

–בנימוקיו לאישור ההצעה התייחס דירקטוריון החברה בין היתר .1.2

;יוסהגלהיקף)א(

;החברהשלהעצמיההוןצרכי)ב(

המזומנים של החברה; צרכי)ג(

.ההוןגיוסהליךשלמהירהבהשלמהלצורך)ד(

תוך התחשבות בין הניצעיםלביןהחברההנהלת ביןומתןמשאשלבדרךנקבעההתמורה .1.3

היתר, במחיר המניה במועד אישור הדירקטוריון. 

לאפשר לחברה להאיץ את מימוש בכדי הפרטית החברה מייעדת את תמורת ההנפקה .1.4

התוכניות האסטרטגיות שלה להתרחבות לשוק בארצות הברית. 

בתקופה האחרונה חל בארה"ב שינוי ממשל, כשהממשל החדש הביע את ההתחייבות שלו 

לצמצום הפליטות באופן משמעותי וחזרה ל"הסכם פריז". 

, למיטב ידיעת עלות בוהשוק בארצות הברית נחשב לגדול בעולם ולמשמעותי ביותר ופו

להם יכולה טראקנט להציע –מיליון משאיות 73-מיליון חברות שילוח וכ1.2-כהחברה,

את הפתרון שלה.



תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהוו מזכויות ההצבעה ומהון .2

:החברה

מניות רגילות .2.1

לקבלת כל האישורים המפורטים בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, ובכפוף .2.1.1

רגילות, אשר תהוונה מניות1,120,690יםלניצעהחברהלהלן, תקצה 7בסעיף

מזכויות והמניות המונפק והנפרע של החברה מהון5.87%-כלאחר ההקצאה 

ההצבעה של החברה. 

ש"ח 0.0001בנות מניות רגילות 30,000,000-הונה הרשום של החברה מורכב מ.2.1.2

.אחתע.נ. כל 

בע"מ המניות המוצעות תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .2.1.3

") ותוקצינה בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים המפורטים בסעיף הבורסה("

להלן. 7

המניות המוצעות תהיינה שוות בזכויותיהן, לכל דבר ועניין, למניות הרגילות של .2.1.4

החברה הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד פרסום דוח זה. 

החברה המניות המוצעות תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם .2.1.5

. לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

כתבי אופציה.2.2

אופציה לא כתבי1,120,690, יםלניצעבנוסף, וכחלק מההצעה הפרטית תקצה החברה 

בכפוף להתאמות ולהגנות ,מניות רגילות1,120,690-ללמימושהניתנים, רשומים למסחר

. להלן2.2.3כמפורט בסעיףיםהניצעעל 

מחיר ותקופת המימוש .2.2.1

כתבי האופציה יהיה ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם בפועל ועד .2.2.1.1

"). תקופת המימוש("2.3.2025ליום 

בכל יום מסחר, החל ממועד הקצאתם ועד לתום תקופת המימוש .2.2.1.2

יהיה כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת, כך שכל כתב 

מחיר ("חש"7.47אופציה יהיה ניתן למימוש כנגד תשלום במזומן של 

"). המימוש

מחיר המימוש לא יהיה צמוד למדד כלשהו. .2.2.1.3

אופן המימוש.2.2.2

כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש במלואם או לשיעורין, על פי .2.2.2.1

שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של הניצע בתקופת המימוש. כל חלק 

מכתב האופציה שלא ימומש עד לתום תקופת המימוש, יפקע ולא 

.כלשהייקנה לניצע זכות 

הודעה בדבר מימוש כתב האופציה תימסר לחברה על ידי הניצע בכתב .2.2.2.2

ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה 

מסירה אישית, ובתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה לבית הדואר 



אם נשלחה בדואר רשום. להודעת המימוש יצורף תשלום עבור מניות 

המימוש.

צע את מניות המימוש בגינן ניתנה הודעת המימוש החברה תקצה לני.2.2.2.3

כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זכות צד ג' אחרת כלשהי, וכן 

תבצע את כל הדיווחים לרשות ניירות ערך ולבורסה, בתוך שלושה ימי 

עסקים מקבלת הודעת המימוש כאמור, כנגד פירעון תשלום מחיר 

ת המימוש שמימושן התבקש.המימוש במלואו בגין אותו חלק ממניו

מניות המימוש תירשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם .2.2.2.4

או כל החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

חברה לרישומים אחרת אשר באותה עת ניירות הערך של החברה יהיו 

רשומים על שמה.

האופציה כתבי התאמות והוראות להגנת בעל .2.2.3

הקצאת כתבי האופציה וכל עוד לא ימומשו או לא יפקעו כתבי האופציה ממועד 

בהתאם לתנאיהם, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה 

ההוראות הבאות:

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום .2.2.3.1

להבטחת ביצוע זכות המימוש, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת הונה 

הרשום.

אם החברה תחלק מניות הטבה, -התאמות עקב חלוקת מניות הטבה .2.2.3.2

תשמרנה זכויות הניצע כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש 

שהניצע יהיה זכאי להן ממימושן, יגדל במספר המניות מאותו סוג 

שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה אילו מימש את כתב האופציה 

אקס. מחיר המימוש של כתב עד ליום המסחר האחרון שלפני יום ה

האופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

במזומן במקרה של חלוקת דיבידנד -התאמות עקב חלוקת דיבידנד .2.2.3.3

על ידי החברה, מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד לכל מניה 

רגילה בש"ח.

אם תציע החברה לבעלי מניותיה ניירות -התאמה עקב הנפקת זכויות .2.2.3.4

מכל סוג שהוא בדרך של הנפקת זכויות, יותאם מספר מניות ערך

המימוש בגין מימוש כתבי האופציה, שטרם מומשו למניות רגילות של 

החברה עד ליום המסחר האחרון בו ניתן לממש את כתבי האופציה 

לפני היום הקובע את הזכאות לזכויות שתוצענה בהנפקת הזכויות, 

כפי שהוא מתבטא ביחס בין בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות

שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני "יום 

האקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

אם תאחד החברה את המניות -התאמות עקב איחוד או פיצול .2.2.3.5

הרגילות למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות 

תר, יוקטן או יוגדל בהתאם לכך, לפי המקרה, מספר ערך נקוב נמוך יו



מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה 

כאמור.

אם תתמזג החברה עם חברה אחרת וכתוצאה -התאמות עקב מיזוג .2.2.3.6

מהמיזוג תוחלפנה מניות המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת 

אותה כמות של המניות ״), תחול האופציה על המניות החדשות("

החדשות שיתקבלו בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש 

יותאם כדלקמן: מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מניות 

המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש מחולק במספר המניות 

החדשות.

שיטות ההתאמה כאמור אינן ניתנות לשינוי. ככל שמספר מניות .2.2.3.7

שלם, אזי מספר מניות המימוש יעוגל למספר השלם המימוש לא יהיה

הקרוב ביותר.

לא ניתן לממש את כתבי האופציה למניות החברה ביום הקובע .2.2.3.8

לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, 

לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהאמורים ייקרא 

אם יחול "יום האקס" של אירוע חברה "). בנוסף, אירוע חברהלהלן: "

לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא ניתן יהיה לממש את כתבי 

האופציה ביום האקס כאמור. לעניין זה, "יום האקס" משמעו כפי 

שיהיה בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו מעת לעת.

מניות המימוש שתונפקנה עקב מימוש כתבי אופציה תהיינה שוות .2.2.3.9

הן לזכויות המניות הרגילות ותזכינה את בעליהן במלוא בזכויותי

פי החלטת -הדיבידנדים או הזכויות אשר היום הקובע בגינן על

דירקטוריון החברה שתתקבל הינו תאריך המימוש או לאחריו.

כתבי האופציה אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו/או ברצף .2.2.3.10

.מוסדיים ו/או בכל שוק מוסדר אחר

המימוש תרשמנה למסחר בבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות מניות .2.2.4

בזכויותיהן לכל דבר ועניין למניות רגילות של החברה.

בהנחת מימוש מלוא כתבי האופציה המוקצים במסגרת הקצאה פרטית זאת, ללא המרת .2.3

11.08%כתבי אופציה אחרים בחברה, צפויים הניצעים להחזיק במניות בשיעור כולל של כ

כל כתבי האופציה שבהנחהבדילול מלא 9.31%(כמהון המניות המונפק של החברה

.)זו, יומרו למניותפרטית בחברה, לרבות אלו אשר מוקצים במסגרת הקצאה 

אשר חושב על פי מודל "חש0.765-כהינוהאופציהמכתביאחדכלשלהממוצעהשווי.2.4

הסגירה מחיר (ש"ח5.49מניה של " בהתחשב בהנחות שלהלן: (א) מחיר "בלק אנד שולס

; (ג) ריבית חסרת 32.31%של שנתיתתקןסטיית; (ב) )1.8.2021של מניית החברה ביום 

(ה) מחיר המימוש העומד -; ו2.3.2025–עד ; (ד) תקופת מימוש 0.4%סיכון בשיעור של 

.ש"ח7.47על 



מחיר המניה בבורסה.3

המחיר האפקטיבי לכל , וצעתמהמניכלכנגדאחד אופציהכתבכוללתניצעלכלהחבילה.3.1

היחס בין המחיר האפקטיבי . ש"ח5.04-כנוהילפי נוסחת החישוב של הבורסהמניה

אישור שקדם למועד המסחר למניה כאמור לבין המחיר למניה בבורסה ביום 

. 31.7%ש"ח) הינו 5.49, 1.8.2021הינו שער הסגירה של המניה ליום הדירקטוריון (ש

, 1.8.2021יום למיום הנפקת החברה לראשונה ועדבבורסההמחיר הממוצע של המניה .3.2

(למניה מסחר החל מיום ₪ 8.01בהתחשב בכל חלוקה, פיצול או הנפקת זכויות, הינו

החישוב של הבורסה במועד ת. היחס בין המחיר האפקטיבי לכל מניה לפי נוסח)25.03.21

מחיר המניה הממוצע בששת בין ש"ח ל5.04-כשהינו1.8.2021יום אישור הדירקטוריון ב

.62.8%החודשים כאמור הינו 

5.49יה ה)1.8.2021ום(שער הסגירה ביפרסום דוח זההמניה בבורסה בסמוך לפני מחיר.3.3

"ח.  ש

ובעלי העניין בחברהיםהון המניות המונפק בחברה, כמות ושיעור החזקות הניצע.4

, בעלי העניין בחברה וסך החזקות של יםהחברה, הכמות ושיעור החזקות של הניצעלמיטב ידיעת 

להלן.בנספח א'כמפורט , הם יםלפני ואחרי ההקצאה לניצעיתר בעלי המניות

מניעה או הגבלת ביצוע פעולה בניירות הערך המוצעים.5

פי חוק ניירות ערך ותקנות מכוחו-חסימה על

והוראות תקנות ניירות ערך (פרטים 1968-ניירות ערך, תשכ"חג לחוק 15על פי הוראות סעיף 

, יחולו המגבלות המפורטות להלן על מכירה תוך כדי 2000-ג לחוק), תש"ס15-א15לעניין סעיפים 

המסחר בבורסה של המניות המוצעות או מניות המימוש שיוקצו עם מימוש כתבי האופציה:

") לא התקופה הראשונהאה (להלן: "בתקופה של שישה חודשים שראשיתם ביום ההקצ.5.1

יהיה הניצע רשאי להציע את המניות המוצעות או את מניות המימוש תוך כדי המסחר 

בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שרשות ניירות ערך התירה את פרסומו.

במשך תקופה של ששת הרבעונים העוקבים שלאחר תום התקופה הראשונה, יהיה הניצע .5.2

ר בבורסה, בלא לפרסם תשקיף שהרשות התירה את רשאי להציע במסגרת המסח

פרסומו, בכל יום מסחר בבורסה, לא יותר מהממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה 

של מניות מסוג מניות המימוש או המניות המוצעות, בתקופת שמונת השבועות שקדמו 

וצעות ליום ההצעה, ובלבד שהכמות הכוללת המוצעת של מניות המימוש ושל המניות המ

מן ההון המונפק והנפרע של החברה, ליום ההצעה. לעניין זה 1%בכל רבעון לא תעלה על 

"הון מונפק ונפרע" למעט מניות שינבעו ממימוש או המרה של ניירות ערך המירים 

שהוקצו עד ליום ההצעה וטרם מומשו או הומרו.

כמויות, ואולם כל אדם שרכש את על מכירה מחוץ לבורסה לא יחולו מגבלות בדבר מועדים או 

מניות המימוש מהניצע שלא על פי תשקיף ושלא במהלך המסחר בבורסה, ייכנס בנעליו לעניין 

.קיום הוראות החסימה כאמור בסעיף זה לעיל

עניין אישי .6

למיטב ידיעת החברה, אין לבעל מניה מהותי או לנושא משרה בחברה כל עניין אישי בתמורה. 



נדרשים אישורים.7

אישר דירקטוריון החברה את הקצאת ניירות 1.8.2021ביום –אישור דירקטוריון החברה .7.1

הערך המוצעים. 

זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישומן די מייההקצאה נשוא דוח –אישור הבורסה .7.2

של המניות המוצעות ומניות המימוש. בכוונת החברה לפנות אל הבורסה לצורך קבלת 

ורסה יביא לביטול ר בסמוך לאחר פרסום דוח זה. אי קבלת אישור הבאישור כאמו

לא תהיה טענה או תביעה כלפי החברה. יםההקצאה ולניצע

לבין מחזיקים במניות החברהיםהסכמים בין הניצע.8

לבין מחזיקים במניות החברה, בנוגע יםלמיטב ידיעת החברה לא קיימים הסכמים בין הניצע

לרכישה או מכירה של ניירות ערך בחברה או לזכויות הצבעה בה.

מועד ההקצאה.9

המניות בסמוך לאחר קבלת אישור הבורסה למסחר של יםיוקצו לניצעניירות הערך המוצעים

. כתבי האופציהוהמניות אשר תנבענה ממימושהמוצעות 

זהבדוחהטיפוללענייןהחברהנציגי.10

ממשרד יהונתן,-יצחק כהןעופר בן יהודה ועורכי הדין נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה הינם

.03-7778444; פקס: 03-7778333אביב, טלפון -, תל4ושות', מרח' ברקוביץ' שבלת

בכבוד רב,

בע"מאנטרפרייזטראקנט

"לומנכדירקטוריון"ר יו, פרידמןחנןנחתם ע"י: 



נספח א'

לפני ההקצאה יםעובדים, ציבור והניצעבחברה של בעלי עניין, החזקותלהלן מבנה למיטב ידיעת החברה, 

ולאחריה:

לפני ההקצאה

כתבי מניותשם
אופציה

שיעור בהון ובהצבעה 
(ללא דילול)

שיעור בהון ובהצבעה 
(בדילול מלא)

950,000-5.28%4.35%אבי הראל

1,050,000350,0005.84%6.42%אוריאלה בע"מ

4,256,400252,10023.67%20.66%הון הטבע בע"מ

3,588,900673,90019.96%19.53%חנן פרידמן

1,507,30099,1008.38%7.36%עופר גלזר

1,111,100-6.18%5.09%רוברט זרמתי

1,370,700685,3507.62%9.42%י.ד. מור השקעות בע"מ

1,365,924683,7007.60%9.39%הפניקס אחזקות בע"מ

643,461258,5513.58%4.13%אקסלנס השקעות בע"מ

הניצעים

0.00%0.00%--ארביטראז' ואליו

0.00%0.00%--יוסי אברהמי

תכלית מכשירים מורכבים בע"מ 
425,073222,2582.36%2.97%(מקבוצת מיטב דש)

1,712,110616,8739.52%10.67%ציבורה

17,980,9683,841,832100%100%סה"כ



לאחר ההקצאה

כתבי מניותשם
אופציה

שיעור בהון 
ובהצבעה 
(ללא דילול)

שיעור בהון ובהצבעה 
בהנחה שימומשו אך ורק 
כתבי האופציה המוצעים 
בדו"ח זה (מבלי שימומשו 

ניירות ערך אחרים)

שיעור בהון 
ובהצבעה 
(בדילול 

מלא)

950,000-4.97%4.70%3.95%אבי הראל

1,050,000350,0005.50%5.19%5.82%אוריאלה בע"מ

4,256,400252,10022.28%21.05%18.74%הון הטבע בע"מ

3,588,900673,90018.79%17.75%17.71%חנן פרידמן

1,507,30099,1007.89%7.45%6.68%עופר גלזר

1,111,100-5.82%5.49%4.62%רוברט זרמתי
י.ד. מור השקעות 

1,370,700685,3507.18%6.78%8.54%בע"מ

הפניקס אחזקות 
1,365,924683,7007.15%6.75%8.52%בע"מ

אקסלנס 
643,461258,5513.37%3.18%3.75%השקעות בע"מ

הניצעים

913,793913,7934.78%9.04%7.59%ארביטראז' ואליו

120,690120,6900.63%1.19%1.00%יוסי אברהמי
תכלית מכשירים 

מורכבים בע"מ 
(מקבוצת מיטב 

דש)

511,280308,4652.68%2.95%3.41%

1,712,110616,8738.96%8.47%9.68%הציבור

19,101,6584,962,522100%100%100%סה"כ
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