
 
  

    

   

  
  שבניהול מנורה מבטחים גמל בע"מ קופות גמל השלמת מיזוגהודעה בדבר 

     
הושלמו מיזוגי קופות הגמל  2013, באפריל 10כי ביום בזאת מנורה מבטחים גמל בע"מ מתכבדת להודיע 
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לאחר ביצוע  על כל מסלוליה )417, מנורה מבטחים תעוש (מס' קופה אב קופת הגמל הממזגתמבנה הלהלן 

 :המיזוג

  

וכחלק מהערכות מנורה מבטחים גמל בע"מ, כחברה המנהלת,  ראיית טובת העמיתיםמתוך  בוצעהמיזוג 

   קופת גמל אחת מכל סוג.המחייבות חברה מנהלת לנהל רק  ציהם הוראות הרגולולייש

ללא שינוי, לרבות אי שינוי בדמי הניהול  נותרו יםהמתמזג ובמסלוליםהממזג  במסלולזכויות העמיתים 

לבד מהשינוי במדיניות ההשקעה  זכויות העמיתים הקיימים והמועברים בו נשמרוהנגבים, באופן ש

כך גם רציפות זכויות העמיתים הקיימים והמועברים . עה הצפויההקבועה בתקנון ובמדיניות ההשק

 מסלול הממזג, המנוהלאל תוך ה המסלולים המתמזגיםלבד השינוי הנובע מעצם מיזוג  נשמרה ללא שינוי

  . בנאמנות בידי החברה המנהלת

במועד הזכאות  ממסלולי ההשקעהכספיו את למשוך  ,לכל עמית עומדת הזכות להמשיך ולהפקיד כספים

  .בכפוף להוראות הדיןוהכל  אחר שיבחראו מסלול השקעה להעביר את כספיו לכל קופת גמל  אולמשיכתם 

 באתר האינטרנט של מנורה מבטחים גמל בע"מ שכתובתו מפורסםמעודכן קופת הגמל התקנון 

fin.co.il-www.menora.  

  .52520, מיקוד 1929רמת גן, ת.ד.  7נוסף: מנורה מבטחים גמל בע"מ, רח' ז'בוטינסקי למידע 

  ccgemel@newmivt.co.il, דוא"ל :  03-7608766פקס:  5565טלפון : *
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