
 

 

 

 

 
 מנורה מבטחים החזקות בע"מ

 )"החברה"(
 6022, ספטמברב 62

     לכבוד    לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך
  ,6אחוזת בית רח'   ,66רח' כנפי נשרים 

      אביב-תל   ירושלים
 

 ג.א.נ.,

 אות מכרזים למשקיעים מסווגיםבדבר תוצ דו"ח מיידי -"החברה"( בע"מ ) מנורה מבטחים החזקותהנדון: 

 (ה ג')סדר בדבר בחינת אפשרות גיוס חוב בדרך של הנפקת אגרות חובהחברה  שפרסמה םמיידי יםדיווחבהמשך ל

 כדלקמן: ,מתכבדת החברה לדווח ,שתירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

)כהגדרתם  יעים מסווגיםמכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשק םהתקיי ,6022 ספטמברב 62 ביום .2

משקיעים )להלן: " 6002-לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז 2בסעיף 

 ת אגרות חוב(, בדרך של הנפקת סדר'ג האגרות חוב )סדראפשרית של הנפקה בקשר עם  ,"(מסווגים

ש"ח ערך נקוב של אגרות  2,000כל אחת,  יחידות הכוללות,למשקיעים מסווגים  והוצע, במסגרתו החדש

)להלן:  '(ג העל דרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב )סדר '(ג החוב )סדר

טיוטת שטר הנאמנות של אגרות החוב '( ראו גלפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה  "(.המכרז"

 (.6022-02-262221אסמכתא: ) 66.2.6022)סדרה ג'( בדיווח המיידי של החברה מיום 

מתוכן . אגרות חוב )סדרה ג'(ש"ח ערך נקוב  אלפי 267,226-התקבלו הזמנות לרכישת כבמסגרת המכרז  .6

ש"ח ערך אלפי  662,700-ת על ידי המשקיעים המסווגים לרכישת כות מוקדמיוהתחייבונענתה החברה ל

ובשיעור ריבית שנתית שלא יעלה  אלפי ש"ח 662,700-נקוב אגרות חוב )סדרה ג'( בהיקף כספי כולל של כ

סימאלי במכרז לציבור )ככל ויבוצע(. מובהר כי שיעור , אשר יהווה את שיעור הריבית המק6.21%על 

 הריבית הסופי ייקבע במסגרת המכרז לציבור )ככל ויבוצע(.

ליון ימ 627-ל מסגרת הדרוגגדלת את אישורה להוקיבלה  "(מדרוגמדרוג בע"מ )להלן: "לפנתה החברה  .3

 (. 6022-02-071712)אסמכתא:  62.2.6022לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  ש"ח ע.נ.

אשר יכול ויתפרסם על פי  ,תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף, ככל שתתקיים, יובהר כי ההצעה לציבור .1

פיו -על כאמור, מדףהופרסום דוח הצעת  צעה אחידה. כמו כן, ביצוע ההנפקה, בדרך של המדףהתשקיף 

פופים לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת היתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב תבוצע ההנפקה, כ

 כי למועד זה אין כל ודאות באשר לביצוע הגיוס בפועל, היקפו ומועדו.יובהר בע״מ, ו

 החברה מודה למשקיעים המסווגים על היענותם להצעה על פי תשקיף החברה.

                       בכבוד רב,                       

 מנורה מבטחים החזקות בע"מ         

 שי קומפל, מנהל כספיםנחתם על ידי:     
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