 9במרץ2017 ,
לכבווד
רשות ניירות ערך
ת
כנפי נשרים 22

לידי :

שלים
ירוש

החשבונאית
היחידה המקצועית ה
ה
עדי טל ,ראש
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אה החשבון של החברה,
 2017עם נציג רוא
2
קיימת ביום  8במרץ
שבסימוכין ולשיחה שק
ן
בהמשך למכתביננו
ם:
הבהרה שנתבקשו על ידכם
להלן התייחסותנוו לשאלות הה
ן
ם נציג אלוני
שיחה שקיימנו עם
חודש מאי  – 20116ב ה
הכללית של  FCRבח
ת
סיפה
אלוני חץ באס
השתתפות אל
 .1ה
ש מאי .2016
קיימה בחודש
של  FCRשהתק
ת האחרונה ש
סיפה הכללית
השתתפה באס
חץ נמסר לחבברה כי היא ה
ח
חודש אפריל  ,2016אלוני
ההצבעה בין החברה לבין אלוני חץ בח
בבהקשר זה יצצוין כי עם בייטול הסכם ה
מועמדים מטעם החבברה לדירקטווריון .FCR
ם
מוך ב
חץ אינה מחוויבת עוד לתמ
ח
עעוד יצוין כי ללמיטב
של אלוני חץ
של אלוני חץ ,החזקותיה ש
ידיעת החברה ,על בסיס דיווחיים פומביים ש
ת
המונפק של  ,FCRועל כ 2.2% -ננכון ליום 22
ק
מניות
 4.5%מהון המ
ננכון ליום  16במאי  2016עעמדו על כ% -
ש את יתרת
מתכננת לממש
בבנובמבר  .20016כן דווח עעל ידי אלוני חץ )בחודש נובמבר  (2016כי היא מ
קרובים.
השקעתה ב FCRR -במהלך החודשים הק
ה
יכול להציע מטעעמו – כאמור במכתבינו שבסימוכין ,בעעל מניות או
קטורים שבעל מניות ל
מספר הדירק
 .2מ
אים להצביע
המניות הזכא
חות  5%מקוולות בעלי ה
המייצגים ביחד לפח
ם
מים
מספר בעלי מניות רשומ
מ
שניתן להציע
אי/ם להגיש לחברה הצעעה לעניין מיננוי דירקטורים .מספר הדדירקטורים ש
בבאסיפה ,רשא
קנון ) FCRקררי ,עד  20דיררקטורים(.
הדירקטורים המקסימאללי הקבוע בתק
ם
ככאמור מוגבלל רק במספר
הכספיים של  FCRבדוחות יוניי וספטמבר  -2016כאמוור במכתבנו שבסימוכין
ם
איחוד הדוחוות
 .3א
סעיף ב 80לת
ספיים לשנת  ,20155ובהתא ם להוראות ס
וובביאור  2ג' לדוחות הכס
תקן דיווח כספפי בינלאומי
תקופת דיווח האם
משפיעים על
אלמנטים המ
שינויים בשלושת הא
ם
ם חלו
ת
מספר  ,10החחברה בוחנת מידי
מ
רה שליטה אפפקטיבית בחבברת .FCR
ם קיימת לחבר
השאלה האם
ה

1

אפקטיבי של
הסכם ההצבעה עעם אלוני חץ ,ירד שיעור ההחזקה הא
ם
בבמהלך שנת  ,2016לאחר ביטול
בחודש מאי  2016מרף ה 550% -לשיעור של
ש
תקיימה
של  FCRשהת
החברה באסייפה הכללית האחרונה ל
ה
קיימת לה עווד שליטה אפפקטיבית ב-
של  50%לא ק
כ .48.7% -ההחברה בחנה האם לאור יירידה מרף ש
טיבי 'הנושק' ל ,50% -וכן נוכח עמדות סגל רשות
רידה הייתה לשיעור אפקט
 .FCRבשים לב לכך שהיר
R
איבוד שליטה ,הגייעה החברה
ד
שמעותי המעעיד על
נניירות ערך בבנושא לפיהן נדרש שינוי נסיבות מש
אפקטיבית ב ,FCR -ורק ברבעון
ת
טה
ללמסקנה כי עעד וכולל  31בדצמבר  20116קיימת ללחברה שליט
אירועים שפוורטו במכתביינו שבסימוכיין ,בצירוף אירוע מכירת
שנת  ,2017על רקע כל הא
הראשון של ש
ה
ה זו .עוד נצייין כי טיפול זה מקובל עעל ידי רואה
אבדה שליטה
מניות  FCRבמרץ  2017והשלכותיו ,א
מ
היתר ,לאחר התייעעצות עם הפירמה הבינלאומית שלו.
,
רה ,בין
החשבון המבבקר של החבר
ה
מכירה של כ-
 2017צוין כי החבברה בוחנת מ
2
מרץ  – 2017במככתבנו מיום  155במרץ
ת  FCRב ץ
מכירת מניות
 .4מ
ביום  2במרץ  20017התקשרה
 FCRבמהלך הרבבעון הראשון לשנת  .2017בפועל ,ם
F
 44.1% - 4.9%מניות
%
) FCהעברת
מונפק של CR
 3.7%מההון המ
3
המהוות
סכם למכירת  9מיליון מנניות  FCRה
החברה בהס
ה
אופציה לרכישה של עוד  1.35מיליון
ה לחתמים א
 ,1(2017וכן ניתנה
2
 22במרץ
תבצע ביום 2
התשלום תתב
ה
אותו מחיר(.
 FCRלמשך  300ימים )בא
מונפק של R
מניות  FCRהמהוות כ 0.6% -נוספיים מההון המ
מ
המונפק של  .FCRככל
החברה בכ 32.7% -מהוון המניות ה
כאמור מחזיקה ה
ר
בבעקבות המככירה
.F
מש במלואה ,תחזיק החבררה בכ 322.1% -מההון המונפק של FCR
שהאופציה ההאמורה תמומ
ש

אנו ללרשותכן לכלל הבהרה שתיידרש.
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