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 להנפקה ראשונה לציבור  להשלמה פי תשקיף -לציבור על הצעהתוצאות  הנדון:

לסעיף   התשכ"ח   30בהתאם  ערך,  ניירות  ההצעה    1968-לחוק  תוצאות  על  )הודעה  ערך  ניירות  ולתקנות 

התש"ל בזאת1969- שבתשקיף(,  להודיע  החברה  מתכבדת  על   ,,  ההצעה  תוצאות  להשלמה פי  -על    תשקיף 

, אשר פורסם ביום  2021  ,אוגוסטב  27נושא תאריך  המהווה גם תשקיף מדף,    רה של החב  להנפקה ראשונה

לו  פי הודעה משלימה  -ועל  ( "להשלמה  התשקיף" ) (  2021-01-071470:  אסמכתאמס'  )  2021  ,אוגוסטב  26

" ויחד עם  המשלימהההודעה  )"  (2021-01-074950)מס' אסמכתא:    2021,  אוגוסטב  31אשר פורסמה ביום  

 "(. התשקיףהתשקיף להשלמה: "

 פי התשקיף -תמצית פרטי ההצעה על .1

 כללי  .1.1

הערך   מוסדיים    ,התשקיףפי  - על   המוצעיםניירות  למשקיעים  מונח הוצעו  בתקנות    כהגדרת  זה 

ערך   לציבור)א ניירות  ערך  ניירות  הצעת  התשס"ז(ופן    תקנות "-ו  "מוסדיים   משקיעים" )  2007- , 

( לתקנות ההצעה  1)א()11( בדרך של הצעה לא אחידה בהתאם להוראות תקנה בהתאמה",  ההצעה

אחידהההצעה  ה)" בהתאם  לא  אחידה  הצעה  של  בדרך  הציבור  לכלל  וכן  תקנה  ל "(,  הוראות 

לא אחידה וההצעה האחידה, יחד:  ה)ההצעה    "(אחידהההצעה  ה)"  לתקנות ההצעה()ב(  1()א)11

באמצעות    ."(ההצעה" הוצעה  מוצעות    463,490ההצעה  במחיר  "(  המוצעותהיחידות  )" יחידות 

 :כדלקמן ,ניצעים, כשהרכב כל יחידה ומחיר ליחידה הינםכלל ה אחיד ליחידה ל
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אוריון חיתום  ( על ידי  25%בחיתום )  פי התשקיף הובטחה-ניירות הערך המוצעים עלשל    ההצעה

  הסכם אודות    נוספים  לפרטיםתקנות ההצעה.  ל()א(  1)א()11תקנה  ל  בהתאם   הכלבע"מ,    והנפקות

 .  הודעה המשלימהל 11 סעיף ראו, החיתום

 לא אחידה ההצעה ה .1.2

מניות    4,557,000הצעה לא אחידה, כמות של  של  למשקיעים מוסדיים, בדרך  פי התשקיף הוצעו  -על

כתבי    4,557,000  של "(,  רגילות  מניותשל החברה )"  תכל אח ערך נקוב  ללא  רגילות, רשומות על שם,  

.  יחידות   455,700  -ל  ים  מחולק   ם, כשה("( 1)סדרה    האופציה  כתבי)"  ( של החברה 1אופציה )סדרה  

 לעיל.  1.1להרכב כל יחידה, ראו סעיף  

 אחידה הצעה הה .1.3

,  "(המכרז)"  1180132במרכז מספר    אחידה  בדרך של הצעה  ,לכלל הציבורפי התשקיף הוצעו  -על

-   ל  יםמחולק   םכשה  (,1סדרה  )כתבי אופציה    77,900עד  ושל    רגילות מניות    77,900  עד  כמות של

 . עילל 1.1להרכב כל יחידה, ראו סעיף . יחידות  7,790

והסתיימה    9:30בשעה    2021,  ספטמברב  1החלה ביום  במסגרת המכרז  התקופה להגשת הזמנות  

 . 16:30בשעה  2021, ספטמברב 1ביום 

 פי התשקיף-על וצאות ההצעהת .2

  -בסך של כ  )ברוטו(  יחידות מוצעות, בתמורה מיידית  463,490החברה נענתה להזמנות לרכישת   .2.1

 (, וכמפורט להלן: (1)סדרה   ש"ח )לא כולל תמורה בגין מימוש כתבי אופציהאלפי   18,308

 לא אחידה ההצעה ה .2.1.1

לרכישת  הזמנות  לחברה  הוגשו  המוסדיים,  למשקיעים  אחידה  הלא  ההצעה  במסגרת 

ההליך הנ"ל  (. במסגרת Book Buildingמוצעות בדרך של הליך קבלת הזמנות ) היחידות ה

בהיקף כספי של   מוצעות  יחידות  558,222  הזמנות לרכישת  התקבלו ממשקיעים מוסדיים  

ש"ח  22,050  -כ ל אלפי  החברה  נענתה  מתוכן  לרכישת  ,  מוסדיים,  ממשקיעים  הזמנות 

 אלפי ש"ח.  18,000  -כ , בהיקף כספי שלמוצעות יחידות  455,700

 מחיר  רכב היחידה ה

 ש"ח   39.5 ש"ח למניה  3.95מניות רגילות במחיר  10

 ללא תמורה  (  1כתבי אופציה )סדרה   10

 ש"ח  39.5 ליחידה סה"כ המחיר 
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,  2021ביולי,    4מיום    רשות ניירות ערךשל סגל    103-43משפטית מספר  בהתאם לעמדת סגל  

במסגרת  ערך  ניירות  להם  הקצתה  שהחברה  המוסדיים  המשקיעים  פילוח  טבלת  להלן 

 ההנפקה: 

 "דמס
 סוג

  המשקיע
 1המוסדי

  מספר
   משקיעים 

  כמות
  יחידות
 שהוקצו 

 למשקיעים 

  שיעור
 מסך

  היחידות
 שהוקצו 
 בהנפקה

  מספר
  המשקיעים

 סוג מאותו 
  רכישהשה

  עבור היא
 חשבון 

 הנוסטרו 
 שלהם 

  מספר
  משקיעיםה

 להם וקצו שה
 ערך ניירות
  העולה בשיעור

  10% על
  הערך מניירות

 ים קצהמו 
 *2 0 56.26% 260,758 21 קופת גמל . 1

2 . 

תאגיד 
שההון  

העצמי שלו  
  50עולה על 

מיליון 
 ש"ח 

7 194,942 42.06% 7 2 

  מניירות   10%-מ  למעלה  רכשו  אשר  מחזיקים  2  מתוכם  מחזיקים,  5  הכוללת  אחת  מוסדית  דיווח  קבוצת  כולל  *

 .המוצעים הערך

 , לעיל  כמתואר   הזמנות   שהעבירו   המוסדיים   המשקיעים   בקרב  אין   , החברה  ידיעת   למיטב 

 לתמורה   שזכאי  נוסף  גורם   וכל   בחברה   עניין  בעלי   )החברה,   " להנפקה  זיקה  "בעלי   גופים 

 .(ההנפקה  הליך  עם  בקשר

 אחידה ה הצעהה .2.1.2

ההצעה   לציבור,  במסגרת    יחידות  40,481לרכישת    הזמנות  104לחברה    הוגשוהאחידה 

  יחידות   7,790  לרכישתמהציבור    שהתקבלו  הזמנותה  כללמתוכן נענתה החברה    ,מוצעות

  308  - בהיקף כספי של כ  וזאת,  19.24%  -חלקי, לפי שיעור הקצאה של כ   באופן   מוצעות,

  מתוך   ההזמנה  של  היחסי  חלקה  לפי   נקבעה"ל  הנ  למזמינים  שהוקצתה  הכמות"ח.  ש  לפיא

 . מהציבור ההזמנות סך

לתשקיף, מתקיימים כל התנאים הנדרשים לצורך רישום מניות החברה    2.7לאמור בסעיף    תאםבה .2.2

"(, ובכלל זה פיזור מזערי, שווי ושיעור  הבורסהלמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

הנדרשים בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.  והון עצמי מינימאלי,  החברה    החזקות ציבור במניות

ניירות הערך המפורטים    שלשום למסחר בבורסה  ירצורך  ורסה לבהתאם, בכוונה החברה לפנות לב

 . הודעה המשלימהל  1בסעיף 

  

 
  מהם   אחד   על  של  לנוסטרו   המוסדי  בין   הפרדה  תוך   ערך   ניירות   לחוק   הראשונה  לתוספת  בהתאם  שמוגדר   כפי   מוסדי  משקיע      1

 (. שרלוונטי)ככל 
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 שינויים בהון החברה  .3

של  בהונה הרשום והמונפק  הרגילות    עם השלמת ההנפקה השלימה החברה את פיצול כל המניות .3.1

   החברה וביטול ערכן הנקוב.

הנדרשים(   .3.2 האישורים  כל  קבלת  )לרבות  המתלים  התנאים  כל  התקיימו  ההנפקה  השלמת  עם 

תקצה עובר לרישום למסחר  החברה  כך ומשלהשלמת עסקת המיזוג והליך שינוי המבנה בקבוצה,  

החברה  חברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ )"בלבעלי המניות   מניות רגילות 3,478,797

בע"מו  "(המרכזית לבנט  די  לניצעים  1,348,722וכן  "(  לבנט)"  אר.  רשומות  לא  הכל  אופציות   ,

במלוא  תחזיק  החברה  כך ש בתמורה להעברת כל ניירות הערך של אותם המחזיקים לידי החברה,  

 לתשקיף. 6.1.2 -ו  3.4, כמתואר בסעיפים ההון המונפק והנפרע של לבנט והחברה המרכזית

ר  חתקצה עובר לרישום למסהחברה  עם השלמת ההנפקה,  לתשקיף,    3.3.1בהמשך למתואר בסעיף   .3.3

רגילות    236,407 וקרוביהם(  מניות  עניין  בעלי  )לרבות  הלוואות  למשקיעים  להמרת  בתמורת 

 . המירות

בסעיף   .3.4 למתואר  ההנפקה,    8.2.1.4בהמשך  השלמת  עם  לרישום  החברה  לתשקיף,  עובר  תמיר 

  לפרמיה על מניות  בה  השליטה  מבעלי  חלק  לבין  המרכזית   החברה  בין   הבעלים   הלוואות   למסחר את

  .לתשקיף 8.2.1.4 בסעיף כאמור

ההנפקה,   .3.5 השלמת  עם  למסחרהחברה  עוד  לרישום  עובר    רשומות   לא  אופציות  490,135  תקצה 

כתבי    519,535כן  ו  לתשקיף  3.8.6.2  בסעיף  כמתואר  בנות  בחברותאו  / ו  בחברה  משרה  לנושאי

)סדרה   המתמחר1אופציה  לחתם  בסעיף    (  ו  3.8.6כמתואר  וסעיף  להודעה    1.2.3- לתשקיף 

 . המשלימה

 

 .ועל הבעת האמון בחברה פי התשקיף-על היענותו על  החברה מודה לציבור המשקיעים

 

 

 

 
 בכבוד רב,     

 

 בע"מ  107גרופ 

 באמצעות: 

 מנכ"ל ודירקטור, אדי כץ     
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