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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 במגנא09/01/2018 :
2018-01-003763
אסמכתא:

ת ) 087פומבי (

מצבת הון ,הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה
תקנה 31ה לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים מיידיים( ,תש"ל 1970 -
תקנה )31א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים מיידיים( ,תש"ל 1970 -
תקנה )31ב (1לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים מיידיים( ,תש"ל 1970 -
תקנה  32לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( תש"ל 1970 -
מהות השינוי  :מימוש אופציות
הסבר :יש לתאר בקצרה את מהות השינוי

מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא. _________ , _________ , _________ :

 .1מצבת ניירות הערך של התאגיד לאחר השינוי:

שם וסוג ני"ע

מס' ני"ע
בבורסה

כמות בהון
הרשום

מניה רגילה 0.1 ,ש"ח ערך
נקוב
כתב אופציה )לא רשומים
למסחר( תכנית 2010
כתב אופציה )לא רשומים
למסחר( תכנית 2011

585018

500,000,000

הון מונפק ונפרע
כמות בדיווח אחרון כמות נוכחית

כמות הרשומה
ע"ש חברה
לרישומים
138,770,448

222,825,611

222,827,688

5850052

0

1,237

866

0

5850060

0

713

713

0

הסבר :יש לפרט את כל ניירות הערך של החברה ,לרבות ני"ע לא רשומים למסחר.
 .2התאגיד מודיע כי :
בתאריך 09/01/2018
מתאריך _________

עד תאריך _________

חל שינוי בכמות ובמרשם בעלי ניירות הערך )לרבות זכויות לרכישת מניות( של התאגיד כתוצאה מ:
תיאור מהות השינוי מימוש אופציות
הסבר :יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי בני"ע של התאגיד.
1

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי :מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ
סוג מספר זיהוי :מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי510422249 :
מהות השינוי :מימוש אופציות
תאריך השינוי 09/01/2018 :בוצע באמצעות מסלקת הבורסה :לא
סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי :מניה רגילה בת  ₪ 0.1ע.נ.
מס' ני"ע בבורסה585018 :
יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון138,768,371 :
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יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי138,770,448 :
סך כמות ני"ע ,בה חל קיטון/גידול_________ :
האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא
סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו:
המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע_________ :
כמות המניות שינבעו ממימוש /מהמרה מלאה של ני"ע_________ :
סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש /המרה מלאה של
ני"ע למניות:
התקופה בה ניתן לממש את ני"ע:
החל מיום _________ ועד יום _________
ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר_________ :
הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _________ שפורסם ביום _________ ומספר האסמכתא שלו הינו _________


נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה.
נייר הערך נפרע במלואו ,אך התמורה לא התקבלה במלואה.
הונפק לצורך תכנית ATM
אחר.

2

שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי :תכנית אופציות  2010פאהן קנה נאמנות
סוג מספר זיהוי :מספר ברשם החברות בישראל מספר זיהוי511139107 :
מהות השינוי :מימוש אופציות
תאריך השינוי 09/01/2018 :בוצע באמצעות מסלקת הבורסה :לא
סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי :תכנית אופציות  2010פאהן קנה נאמנות
מס' ני"ע בבורסה5850052 :
יתרת המחזיק בני"ע בדיווח האחרון1,237 :
יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי866 :
סך כמות ני"ע ,בה חל קיטון/גידול_________ :
האם מדובר בהענקת זכויות לרכישת מניות לא
סך התמורה עבור ני"ע שהוקצו:
המספר בבורסה של המניה שתנבע ממימוש ני"ע_________ :
כמות המניות שינבעו ממימוש /מהמרה מלאה של ני"ע_________ :
סך תוספת המימוש שתתקבל ממימוש /המרה מלאה של
ני"ע למניות:
התקופה בה ניתן לממש את ני"ע:
החל מיום _________ ועד יום _________
ניירות הערך שהוקצו יירשמו למסחר_________ :
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הקצאת ניירות האמורים הינה בהמשך _________ שפורסם ביום _________ ומספר האסמכתא שלו הינו _________
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הסברים:
 .1במידה והשינוי משפיע על יותר מני"ע אחד ,יש לפרט את השפעת השינוי בשורה נפרדת עבור כל ני"ע.
 .2תאריך השינוי – כל השינויים מאותו סוג ,באותו נייר ,שבוצעו ביום אחד ,יסוכמו בשורה אחת .לעניין זה – יש להפריד בין שינויים
שבוצעו דרך מסלקת הבורסה לבין שינויים שבוצעו ישירות בספרי החברה.
 .3השינוי – עבור קיטון יש להוסיף את הסימן "."-
 .4בכל שדות הכמות יש למלא את כמות ני"ע ולא ש"ח ע"נ.

חל שינוי רק במרשם בעלי ניירות הערך של התאגיד )ללא שינוי בכמות ניירות הערך של התאגיד( כתוצאה מ:
תיאור מהות השינוי
הסבר :יש לתאר את מכלול פרטי העסקה או הפעולה שבגינה חל שינוי במרשם
 1שם המחזיק הרשום שלגביו חל השינוי_________ :
סוג מספר זיהוי _________ :
תאריך השינוי_________ :

מספר זיהוי_________ :
בוצע באמצעות מסלקת הבורסה_________ :

סוג ושם ני"ע שחל בהם שינוי:
מס' ני"ע בבורסה_________ :
כמות השינוי:

_________

יתרת המחזיק בני"ע זה לאחר השינוי_________ :

 .3עיקרי מרשם בעלי המניות למועד הדיווח הם כדלקמן:

מס' שם בעל המניות הרשום

סוג מספר
זיהוי

מספר זיהוי מספר נייר סוג המניות כמות
ערך בבורסה וערכן הנקוב המניות

1

_________

_________ _________ _________ _________ _________

האם מחזיק
את המניות
כנאמן

 .4מצ"ב קובץ מרשם בעלי המניות בהתאם להוראות ס'  130לחוק החברות ,התשנ"ט  1999 -מרשם_isa.pdf_09012018
 .5מצ"ב קובץ מעודכן של מרשמי ניירות הערך של התאגיד ,לרבות פנקס מחזיקי האופציות ופנקס מחזיקי אגרות החוב מרשם_09012018_2
isa.pdf

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

09/01/2018

תאריך עדכון מבנה הטופס01/01/2018 :
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סה"כ הון מונפק
סה"כ בדוח
הפרש

222,827,688
222,827,688
-

מרשם
שם בעל המניות הרשום
מזרחי טפחות חברה לרישומים
בע"מ
המבורגר גדעון
המבורגר יאיר
מנור נורית
ג.י.ן ייעוץ כלכלי וניהול השקעות
 2017שותפות מוגבלת
ברלב יהודה
שליסל יעקב
פסטרנק שאול
נויימן מיכאל
לביא אריה
פניני ישראל
גבריאלי עמורן
סה"כ

ניירות ערך המירים
כתב אופציה 2010
כתב אופציה 2011

סוג מספר זיהוי
מספר ברשם החברות בישראל
מספר ת.ז.
מספר ת.ז.
מספר ת.ז.

מספר זיהוי
510422249
7048663
7048671
51171312

מספר ברשם השותפויות בישראל 550272587
64837123
מספר ת.ז.
54072079
מספר ת.ז.
1069144079
מספר ת.ז.
58463365
מספר ת.ז.
65385276
מספר ת.ז.
10644995
מספר ת.ז.
59111195
מספר ת.ז.

נאמן
פאהן קאנה נאמנות בע"מ
פאהן קאנה נאמנות בע"מ

כמות כתבי אופציות
866
713

מען

אזרחות/ארץ רישום

סוג המניה

האם מחזיק
כנאמן

כמות המניות

התאגד בישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל

אבא הלל  3רמת גן
אבא הלל  3רמת גן
אבא הלל  3רמת גן

רגילה בת  0.1ש"ח
רגילה בת  0.1ש"ח
רגילה בת  0.1ש"ח
רגילה בת  0.1ש"ח

138,770,448
680
690
680

כן
לא
לא
לא

התאגד בישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל
אזרח ישראל

רגילה בת  0.1ש"ח
אבא הלל  3רמת גן
טולקובסקי 3א ת"א
רגילה בת  0.1ש"ח
רגילה בת  0.1ש"ח
בילו  52רעננה ת.ד 453
רגילה בת  0.1ש"ח
הרצל  82לוד
יוזמה סוכנות לביטוח ת.ד 2114 .ירושלים  91020רגילה בת  0.1ש"ח
רגילה בת  0.1ש"ח
נחשון  14רמת השרון
רגילה בת  0.1ש"ח
האשל  53הרצליה פיתוח
רגילה בת  0.1ש"ח
ישראל גליל  8/8ת"א

84,054,570
410
10
50
50
50
20
30
222,827,688

לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא
לא

