
 

 מנורה מבטחים החזקות בע"מ

 6192 בדצמבר 91

 לכבוד     לכבוד
  הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך

 א"באמצעות המגנ   א"באמצעות המגנ
 

 מכירת זכויות לניהול תיקי השקעות להנאמנות ולמיזוג חברת ניהול קרנות  ןמשא ומתהנדון: 

 9191-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל)ד( ל62, ובהתאם לתקנה 1ם בתקשורתמיפרסולבהמשך  

 קבוצתהחברה )" בשליטת חברותבין  םמתקד ןמתנהל משא ומתכי  מתכבדת להודיע החברה, "(תקנות דוחות מיידיים)"

: כמפורט להלן עסקאות שתי "(, לביצוע אלטשולר שחםלבין חברות מקבוצת אלטשולר שחם בע"מ )" "(מבטחים מנורה

 פיננסים מבטחים מנורה שלחברת בת , "(מנורה קרנות)" בע"ממנורה מבטחים קרנות נאמנות חברת בין מיזוג  )א(

 ניהול קרנות נאמנות בע"מ לבין חברת אלטשולר שחם ,"(פיננסים מנורה)" החברה של בת חברה הינה אשר ,"מבע

על בסיס  ."(המיזוג)" בניהול קרנות נאמנות שתיהן תו, חברת בת של אלטשולר שחם, העוסק"(אלטשולר קרנות)"

מהון  61%-כ ה שלכנגד הקצאבין הצדדים, כפי שהן נכון למועד זה, המיזוג צפוי להיות מבוצע המתגבשות ההסכמות 

בקשר  3מכירת זכויות )ב( ;2פיננסים למנורה לאחר המיזוג של אלטשולר קרנות המניות המונפק והנפרע )בדילול מלא(

 , חברה בת של מנורה פיננסים,עם תיקי ההשקעות המנוהלים על ידי מנורה מבטחים ניהול תיקי השקעות בע"מ

 הצדדיםיקבע בין תכפי ש בתמורה, וזאת שחם אלטשולרבת של  חברה, לאלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות בע"מ

  ."(התיקים ניהול עסקת)"

, וזאת מחשש דוחות מיידיים)ב( לתקנות 62בהתאם להוראות תקנה  , עוכבהאמור לבדבר המשא ומת החברה יווחד 

. עיכוב הןלהרע באופן מהותי את תנאיולמצער , העסקאות עלולה למנוע את השלמת ןשל המשא ומת ושעצם חשיפת

 הדיווח הוסר בשל פרסום הכתבה.

ו/או עסקת ניהול  המיזוגלמועד זה אין כל ודאות כי  נכוןמצוי בשלב מתקדם, עם זאת,   ןלהערכת החברה, המשא ומת 

(, תפרסם החברה דוח מו)אם וככל שייחת התיקים ניהול עסקת/או ו המיזוג הסכםעם חתימת  .יושלמויחתמו והתיקים 

 מיידי, בהתאם להוראות הדין.

 התמורותו מכירההמי מיזוג ולכדי חתימה על הסכ ןהערכת החברה בדבר הבשלת המשא ומתהמידע בדוח זה, לרבות 

, אשר אין וודאות כי יתממש, ואשר 8691–, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חהצפויות

כל התנאים להשלמת והתקיימות , יםמחייב מים, חתימה על הסכןהתממשותו תלויה בין היתר, בהשלמת המשא ומת

. מידע זה עשוי שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מתחזיות , אם וככל שייחתמו הסכמים מחייביםהעסקאות

, בין היתר, בשל אי השתכללות המשא ומתן להסכמים מחייבים או בשל אי התקיימות אילו החברה האמורות לעיל

 .מהתנאים המתלים שייקבעו בהם, כפי שייקבעו

 רב, בכבוד
 "מבע החזקות מבטחים מנורה

 אושר על ידי: ארי קלמן, מנכ"ל
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