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הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINANCIAL SERVICES LTD
מספר ברשם520033986 :

לכבוד :רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

לכבוד :הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ
www.tase.co.il

שודר במגנא20/12/2017 :
2017-01-114421
אסמכתא:

ת ) 121פומבי (

דוח מיידי
הסבר :אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח
תוצאות הנפקה יש לדווח בת 20ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125
מהות האירוע :החזקת ני"ע של חברות בנות

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא_________ _________ _________ :
בהתאם לקבוע בתקנה  33לתקנות נירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,תש"ל  ,1970הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ
מדווחת על מכירות שבוצעו היום באחזקותיו של מר גדעון המבורגר ,ת.ז .מס'  007048663מבעלי השליטה בחברה ודירקטור בחברה ,של
ני"ע שהונפקו על ידי הראל סל ,כדלקמן:
מכירת  454,180ני"ע מסוג הראל סל שחר  ,2-5מספר ני"ע  ,1113729בשער עסקה של  423.38אג' ליחידה ,כך שיתרת ההחזקה לאחר
הקיטון האמור הינה  1,219,930ני"ע מסוג הראל סל שחר  2-5המהווים  1.08%מסך ני"ע שבמחזור.
מכירת  1,536,312ני"ע מסוג הראל סל גליל  ,2-5מספר ני"ע  ,1113265בשער עסקה של  264.61אג' ליחידה ,כך שיתרת ההחזקה לאחר
הקיטון האמור הינה  1,951,155ני"ע מסוג הראל סל גליל  2-5המהווים  1.75%מסך ני"ע שבמחזור.
מצורף קובץ _________
החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה
המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע 20/12/2017 :בשעה12:50 :

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא )אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה(:

ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר :הראל השקעות
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן  5211802טלפון 03-7547111 , 03-7547575 :פקס03-7547100 :
דואר אלקטרוני natalym@harel-ins.co.il :אתר החברהwww.harel-group.co.il :

תאריך עדכון מבנה הטופס11/12/2017 :

שמות קודמים של ישות מדווחת :הראל השקעות בביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות ביטוח ופיננסים בע"מ ,הראל השקעות בביטוח בע"מ,
הראל המשמר השקעות בע"מ
שם מדווח אלקטרוני :זכאי נטלי תפקידו :היועץ המשפטי שם חברה מעסיקה:
כתובת :אבא הלל  , 3רמת גן  5252202טלפון 052-3579016 :פקס 03-7388104 :דואר אלקטרוניnatalym@harel-ins.co.il :
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