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 ג.א.נ.,

 בע"מאי.אר.אן. ישראל בחברת  לרכישת החזקותבדבר התקשרות בהסכם  דיווח מיידיהנדון: 

נחתם הסכם בין  6102בספטמבר  8ביום "( מתכבדת להודיע כי החברהמנורה מבטחים החזקות בע"מ )"

ת לפרעון אמצעי יוקה במתן התחייבווסשעיקר עי ,"(י.אר.אןא)" בע"מאי.אר.אן. ישראל החברה ובין 

ת אשר ופרטי ותחברשתיהן , "(המוכרת)" אי.אר.אן חברה האם שלאס.איי.בי בע"מ, שהינה ה ביןו ,תשלום

בקשר עם מכירה לחברה בשלבים ובתנאים מסויימים זאת , ברה ו/או לבעלי השליטה בהלח ותקשור ןאינ

 ההוראות הבאות: , בין היתר,נכללוכאשר בהסכם "(, ההסכם)"י.אר.אן של חלק ממניות א

"(, תרכוש החברה מהמוכרת מניות ההשלמה מועדבמועד ההשלמה של העסקה נשוא ההסכם )" (א

מיליוני ש"ח  011, וזאת בתמורה לסכום של י.אר.אןמהון המניות של א 41% לבשיעור שאי.אר.אן ב

 יםהכספי נתוניהבהתבסס על )ת ות מחיר מסויימו"(. סכום התמורה כפוף להתאמהתמורה סכום)"

במועד ההשלמה בנוסף,  כקבוע בהסכם.זאת , (, ככל שתהיינה6108-ו 6102, 6102ים לשני.אר.אן של א

קבע, וזאת באופן יחסי שייי.אר.אן הלוואות בעלים בהיקף אללהעמיד מוכרת והחברה ה עשויות

  י.אר.אן כפי שיהיה במועד ההשלמה.אלשיעור החזקותיהן ב

בשיעור  י.אר.אן"( לרכוש מניות נוספות באהרכש תיאופצי)" Callת ילחברה אופצי הקנתההמוכרת  (ב

של אי.אר.אן ותה ייגזר מרווחשי, וזאת בתמורה למחיר מימוש י.אר.אןאמהון המניות של  01% לש

 06למשך תקופה של  הד בתוקפועמתת הרכש י. אופציאופציית הרכש למועד מימוש םקדתשתקופה ב

ימות אירועים יהתקבמקרה של מוקדם יותר מועד או ב ,62.6.6166יום בשתחילתה חודשים 

  .כקבוע בהסכם מסויימים

 רמכה תיאופצי)" Putת יאופצי למוכרת החברה החברה תממש את אופציית הרכש, תקנהוככל שאם  (ג

שייקבע , וזאת בתמורה למחיר מימוש י.אר.אןאהמוכרת במניות את כל מכור לחברה "( לשל המוכרת

 הד בתוקפועמת של המוכרת מכרת היאופצי. שייערכו למטרה זו של אי.אר.אןבהתאם להערכות שווי 

  ופציית הרכש.א מימושבמועד השלמת שתחילתה חודשים  62למשך תקופה של 

מוכרת את כל מכור ל"( לשל החברה רמכה תיאופצי)" Putת יאופצילחברה בנוסף, המוכרת הקנתה  (ד

 שווי שייערכו למטרה זוהערכות לבהתאם , וזאת בתמורה למחיר מימוש י.אר.אןאהחברה במניות 

ועד ליום החל ממועד ההשלמה  הד בתוקפועמת מכר של החברהת היאופצי. בהפחתה מסויימת

  ., ובלבד שעד לאותו מועד החברה לא מימשה את אופציית הרכש62.6.6166

במסגרת ההסכם נקבעו הוראות לגבי ההסדרים בין הצדדים בהתייחס למסכת היחסים המשפטיים  (ה

לאחר מועד ההשלמה, וביניהם  אי.אר.אןביניהם במעמדן של החברה והמוכרת כבעלי מניות ב

אופציית  מימושמכירת מניות באי.אר.אן לצד שלישי עד למועד השלמת  הגבלתההסדרים הבאים: 
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)והחל ממועד השלמת  ראשונה לחברה ולמוכרת, מתן זכות הצטרפות לחברהסירוב מתן זכות הרכש, 

קדימה לחברה , מתן זכות זכות הצטרפות למוכרת(מתן גם אופציית הרכש, ככל שתמומש,  מימוש

 , מינוי דירקטוריםי.אר.אןהוראות לענין השקעה בא, .אןבהקצאת זכויות באי.אר ולמוכרת

 דירקטור נוסףימונה  , ככל שתמומש,החל ממועד השלמת מימוש אופציית הרכשכאשר ) באי.אר.אן

, הצבעה בנושאים מסויימים, מדיניות באופן שיקנה לה רוב בדירקטוריון אי.אר.אן( מטעם החברה

ממשל תאגידי והוראות לעניין עיסוקי הצדדים. בנוסף נקבעו חלוקת רווחים, הוראות לעניין דיווחים ו

  בתנאים מסויימים כקבוע בהסכם.מהמוכרת בהסכם הוראות לעניין זכות החברה לקבלת שיפוי 

קבלת כל לתנאים מתלים ובהם  בהתאם להוראות ההסכם, ההשלמה של העסקה נשוא ההסכם כפופה (ו

  בות אישור הממונה על הגבלים עסקיים.האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לר

 

 

 בכבוד רב,

 מנורה מבטחים החזקות בע"מ
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