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  מיידי בדבר תוצאות הפקה על פי דוח הצעת מדףהדון: דיווח 

, ובהתאם לתקות יירות ערך (הודעה על תוצאות ההצעה שבתשקיף), 1968-לחוק יירות ערך, התשכ"ח 30בהתאם לסעיף 
 בספטמבר 25, מתכבדת החברה להודיע בזאת על תוצאות ההפקה על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 1969-תש"לה

 18ושא תאריך  2015באוגוסט  17מיום ") על פי תשקיף מדף דוח הצעת המדף(להלן: " )2017-01-094836 :אאסמכת( 2017
במסגרתו , 2018באוגוסט  17ידי רשות יירות ערך עד ליום -ו הוארכה עלפי-התקופה להצעת יירות ערך עלש 2015באוגוסט 

   כדלקמן:הציעה החברה יירות ערך לציבור 

מערכן הקוב, הכל כמפורט  106.12%-ש"ח ערך קוב אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, אשר הוצעו ב 120,000,000עד  .1
 בדוח הצעת המדף. אגרות החוב הוצעו במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה.

יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך  כמפורט בתקות, בדרך של הצעה אחידה) הוצעו לציבור 'דסדרה אגרות החוב ( .2
(להלן:  )'דסדרה ש"ח ערך קוב אגרות חוב ( 1,000הכוללות, כל אחת, , יחידות 120,000-, ב2007-לציבור), התשס"ז

והכל כמפורט ש"ח  1,061.2שר אשר לא יפחת מא ,")המכרז(להלן: "מחיר היחידה "), בדרך של מכרז על היחידות"
 .בדוח הצעת המדף

יחידות, וזאת במחיר ליחידה  96,000משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת  .3
 לדוח הצעת המדף.  3.4בסעיף שפורטו ובכמות 

וסגרה באותו  2017 בספטמבר 25 ) שהוצעו לציבור פתחה ביוםד'סדרה רשימת החתימות לרכישת אגרות החוב ( .4
  היום.

 :2017 בספטמבר 25להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום  .5

ש"ח ערך קוב אגרות חוב (סדרה  96,000,000 הכוללות יחידות 96,000הזמות לרכישת  21 במכרז התקבלו 5.1
ש"ח ערך קוב  96,000,000הכוללות יחידות  96,000הזמות לרכישת  21ד'). מתוך ההזמות שהתקבלו, 

 . כאמור לעיל תות מוקדמיופי התחייבו-עלממשקיעים מסווגים  התקבלואגרות חוב (סדרה ד') 

יצוין כי מחיר היחידה  ").מחיר היחידה שקבעש"ח (להלן: " 1061.2מחיר היחידה אשר קבע במכרז היו  5.2
 .2.54שקבע משקף תשואה לפדיון של אגרות החוב של %

ש"ח ערך קוב אגרות החוב (סדרה  96,000,000יחידות הכוללות  96,000הוקצו סה"כ  על פי תוצאות המכרז, 5.3
 הקצאת היחידות במכרז עשתה כדלקמן:ד'). 

מחיר היחידה מגבוה היחידות שקבו במחיר  75,094לרכישת ממשקיעים מסווגים הזמות  14 5.3.1
 .שקבע, עו במלואן

מחיר היחידה לשווה ה במחיר יחידות שקבו 20,906לרכישת ממשקיעים מסווגים הזמות  7 5.3.2
 .שקבע, עו במלואן

 . ')ד"ח ערך קוב אגרות חוב (סדרה ש 96,000,000פי תוצאות המכרז -סך הכול תפיק החברה על .6

 .ש"ח 101,875,200היה  ת אגרות החוב (סדרה ד')התמורה הכוללת (ברוטו) שתשתלם לחברה בגין הפק .7

 המשקיעים.החברה מודה לציבור  .8

  בכבוד רב,       
  בע"מ צ.מ.ח המרמן

  , משה למכ"ל החברהרן בן אברהםעל ידי חתם                    
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