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 מחוזי משפט ההבבית 

 יפו  –תל אביב ב

 50129-09-20פר"ק  
 5578-10-20פר"ק 

 ברנר  חגי השופט כבוד הנשיא סגן בפני
   

 עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון בנימיני  : בעניין 
 בתוקף תפקידם ככונסי נכסים

 ע"י ב"כ ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות', עורכי דין 
 6423806, תל אביב  4מרח' ברקוביץ'  

 03-7770101; פקס':  03-7770111טל':  
 office@ebnlaw.co.ilדוא"ל:    כתובת 

 
 
 

                 
 ; כונסי הנכסים 

   
 עו"ד אופיר נאור : בעניין ו 

בע"מ   לפתוח  חברה  אידיבי  של  כנאמן  תפקידו  בתוקף 
נכסים וככונס  ממניות זמני    )"החברה"(  חלק  של 

 דסק"ש
 דין  עורכי  משרד, גרשט –"י ב"כ ממשרד נאור ע

 678906 אביב  תל, Aכניסה   6' מיטב  מרח
 03-5447405': פקס; 03-7445404 ':טל

 Ophir@nglaw.co.il דוא"ל:   כתובת 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ; הנאמן 

 

 מטעם כונסי הנכסים ומטעם הנאמן  דו"ח
 ( על ביצוע הפעולות שנועדו למועד ההשלמה הראשון)

 

בדבר ביצוע הפעולות שנועדו  , שלהלןדו"ח את ההנכבד בית המשפט  מסור למתכבדים לכונסי הנכסים והנאמן 

 . למועד ההשלמה הראשון, זאת, בהמשך לדו"חות הקודמים של בעלי התפקיד

 

 : פירטי הדו"חואלו 

כפי שאושרה    ,חל מועד ההשלמה הראשון של העסקה של מגה אור עם כונסי הנכסים(  25.3.2021)היום   .1

מיום    תבהחלט הנכבד  המשפט  באמצעותו  20.11.2020בית  שתוקנה  מיום    כפי  אור  מגה  מכתב 

 . 14.3.2021שאושר בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום תיקון , 11.3.2021

מחשבונם   .2 העבירו  הנכסים  דסק"ש  67,120,815כונסי  של    47.4%  -כ  )המהוות    מניות  המניות  מהון 

)היתרות בחשבון הבנק עדיין מותנות וביום ב' הקרוב    ₪  642,567,698.2כנגדן סך של  וקיבלו  דסק"ש(  

 .צפויות להיראות, ללא תנאי( 

 . 1כנספח דיווח שמסרה דסק"ש על קיום מועד ההשלמה הראשון והשלכותיו מצ"ב 

הפחתת סכומי הערבויות  את  בהמשך לביצוע התשלום האמור כונסי הנכסים מסדירים מול מגה אור   .3

 . 11.3.2021בידיהם, כך שסכומן יהיה בהתאם לתנאים הקבועים במכתב מגה אור מיום ש

מספר   .4 בקשה  שסומנה  בבקשה  הנכבד  המשפט  בית  להחלטת  הכספים    ,45בהתאם  חלוקת  שעניינה 

מחזיקי אגרות החוב )סדרה יד'(  ₪ לנאמן ל  640,000,000סכום של  יעבירו כונסי הנכסים    ,תקבלוהש

, על  חברה לפתוח בע"מ, על מנת לבצע חלוקה בהקדם האפשרי לאותם מחזיקי אגרות חובשל אי די בי  

 . חשבון החוב המגיע להם ולשם צמצומו

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
 __________________ 

 , עו"ד אלון בנימיני , עו"ד רענן קליר אופיר נאור, עו"ד 
 כונסי הנכסים  הנאמן וכונס הנכסים הזמני 

 

/ב



 

 

 1נספח 

דיווח שמסרה דסק"ש על קיום 

 מועד ההשלמה הראשון והשלכותיו

 3עמ' 
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חברת השקעות דיסקונט בע"מ
DISCOUNT INVESTMENT CORP. LTD

מספר ברשם: 520023896

25/03/2021שודר במגנא: ת053 ( פומבי ) הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מלכבוד: רשות ניירות ערךלכבוד:
 www.isa.gov.il  www.tase.co.il   :021-01-047664אסמכתא

דוח מיידי על אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים
תקנה 36 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל - 1970

תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.
דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125

דיווח שהגשתו עוכבהדיווח על:

העברת 47.43% ממניות החברה למגה אור ולרוכשים מהות האירוע:
נוספים

בהמשך לאמור בבאור 1.א. לדוחותיה הכספיים של חברת השקעות דיסקונט בע"מ ("החברה") ליום 31.12.2020, בדבר (בין 1.
היתר) תהליך כינוס הנכסים על מניות החברה ובדבר אישור בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו למכירתן של מניות החברה 

למגה אור החזקות בע"מ, ("מגה אור") וקבוצת משקיעים בראשותה, על פי הצעותיה ("עסקת המכר"), וכן בדבר אישור משרד 
התקשורת להעברת אמצעי השליטה והשליטה (כהגדרת מונחים אלה בחוק התקשרות (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982) 

בסלקום ישראל בע"מ ("סלקום") ובחברות נוספות מקבוצת סלקום,-  
כפי שנמסר לחברה על ידי כונסי הנכסים שמונו למניות החברה המהוות כ- 70.2% מהונה המונפק של החברה ("כונסי הנכסים"), 

החברה מעדכנת כי ביום 25.3.2021 הושלם השלב הראשון של עסקת המכר, במסגרתו הועברו 35,239,000 מניות של 
החברה, המהוות כ- 24.9% מהונה המונפק, למגה אור, ו- 31,881,815 מניות נוספות של החברה, המהוות כ- 22.5% מהונה 

המונפק, הועברו לרוכשים נוספים. לאחר ביצוע העסקה כאמור, נותרו בידי כונסי הנכסים 32,137,893 מניות של החברה 
המהוות כ-22.7% מהונה המונפק של החברה (ו - 17,158,241 מניות נוספות של החברה, שלגביהן מונה נאמן אי די בי פתוח 

ככונס נכסים זמני, המהוות כ- 12.12%, נותרו בידיו). 
בהתאם, ובשים לב לכך שעם השלמת העברתן של המניות כאמור, נחשבת מגה אור כ"בעל מניות מייסד או חליפו" לצד כור 

תעשיות בע"מ (חברה שהינה בבעלותה המלאה של החברה – "כור") וכ"גורם ישראלי" (כמפורט בבאור האמור), מסרה החברה 
(באמצעות כור) הודעה על סיום ההתקשרות בעסקת השאלה על-פי מזכר עקרונות שנחתם עם "הגורמים הישראליים" כהגדרתם 
ברשיון הרט"ן של סלקום ישראל בע"מ (לפרטים ראו סעיפים 8.1 ו- 8.2 לחלק תיאור עסקי התאגיד במסגרת הדוח התקופתי של 

החברה לשנת 2020). 
עם השלמת העברתן של מניות החברה כאמור והחל ממועד זה, החברה הינה חברה ללא בעל שליטה (כהגדרת המונח "שליטה" 

בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968), ואינה מהווה עוד "חברת שכבה" (כמשמעות מונח זה בחוק לקידום התחרות ולצמצום 
הריכוזיות, התשע"ד-2013). בנוסף, עם השלמת העברת המניות, פקע התנאי בהצעתה של מגה אור לבעלי התפקיד, בדבר 

"אירוע שינוי מהותי לרעה", לפרטים ראו באור 3.ו.2 לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2020.

_________

התאריך והשעה בהם נודע לתאגיד לראשונה על האירוע או העניין:2.

 25/03/2021 בשעה 19:50 .
_________

דיווח שעוכב בהתאם לתקנה 36(ב):

אם הדיווח עוכב - הסיבה שבגינה עוכבה הגשתו:3.
_________

הוסרה המניעה לדווח._________בשעה_________בתאריך4.

החברה היא חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה.5.

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

תפקידשם החותם

3
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תפקידשם החותם
אחר אהרון קאופמן1

סמנכ"ל ויועץ משפטי

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל
בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

 

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
        2021-01-041925

תאריך עדכון מבנה הטופס: 3/2021ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: דיסקונט השקעות

כתובת: מגדל ToHa, יגאל אלון 114 , תל אביב 6744320   טלפון: 03-6075888 , 03-6075881 פקס: 03-6075889
www.idb.co.il :אתר החברה   Investor.Relations@dic.co.il :דואר אלקטרוני

שמות קודמים של ישות מדווחת:

שם מדווח אלקטרוני: כהן לאריסה תפקידו: סמנכ"ל ומזכיר החברה שם חברה מעסיקה:
larisa.cohen@dic.co.il :יגאל אלון 114 ק' 27 , תל אביב 6744320 טלפון: 03-6075666 פקס: 03-7604350 דואר אלקטרוני ,ToHa כתובת: מגדל
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