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 באמצעות המגנ"א            

 ג.א.נ

  
  חתימת הסכמי השקעה מחייבים עם גופים מוסדיים להשקעה בחברה –דיווח מיידי הנדון: 

 
ר ואיש( בדבר קבלת 2020-01-141066)מספר אסמכתא  28.12.2020בהמשך לדיווח מיידי של החברה מיום 

( ממספר גופים מוסדיים "גיוס ההון"מיליון ש"ח לחברה )להלן:  61 עדגיוס הון של לדירקטוריון החברה 

"המניות ( ש"ח למניה )להלן: 28באמצעות הקצאה פרטית של מניות החברה בתמורה לעשרים ושמונה )ופרטיים, 

( מניות מוקצות שיוקצו למשקיעים תקצה החברה למשקיעים כתב אופציה 2(. כמו כן, בגין כל שתי )המוקצות"

(. מחיר המימוש של כל כתב אופציה הינו שלושים ושישה "כתבי האופציה המוקצים"( ללא תמורה )להלן: 1אחד )

 28ה ניתן למימוש עד ליום ( ש"ח, לא צמוד למדד המחירים לצרכן ו/או לכל מדד אחר. כל כתב אופציה יהי36)

 .2022בדצמבר 

מתכבדת החברה להודיע בזאת, כי נכון למועד דיווח זה חתמה החברה על הסכמי השקעה עם הגופים המוסדיים 

 המצוינים להלן:

כמות המניות  סכום ההשקעה שם המשקיע
 המוקצות

כמות כתבי 
 האופציה המוקצים

השקעות אלטרנטיביות מור 
 מוגבלתשותפות 

 17,857 35,714 ש"ח 1,000,000

 160,714 321,428 ש"ח 9,000,000 בע"מ מור קופות גמל

 תכלית מכשירים מורכבים בע"מ
 )מיטב דש(

 26,786 53,572 ש"ח 1,500,000

 71,429 142,858 ש"ח 4,000,000 שותפות מוגבלת 1אלפא ערך 

 17,857 35,714 ש"ח 1,000,000 פאגנה אלפא ישראל

סם קרנות נאמנות בע"מ ק
 (אקסלנס)

 178,500 357,000 ש"ח 9,996,000

 35,715 71,430 ש"ח  2,000,040 בע"מהפניקס חברה לביטוח 

הפניקס  -שותפות מניות ישראל
 עמיתים

 142,856 285,712 ש"ח 7,999,936

 651,714 1,303,428 36,495,976 סה"כ

 

מחייבים עם יתר הגופים המוסדיים ו/או השקעה  על הסכמי הוחתימהשלמת גיוס ההון החברה פועלת ל

יתר הסכמי ההשקעה תפרסם החברה דוח מיידי כנדרש לפי שתשלים החברה את החתימה על לאחר  .הפרטיים

, במסגרת הזמנים הקבועה בתקנות אלו, אשר 2000 תקנות ניירות ערך )הקצאה פרטית בחברה רשומה(, התש"ס

 יכלול פרטים אודות גיוס ההון האמור.

לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות המוקצות והמניות שינבעו ממימוש כתבי  ףכפוגיוס ההון 

 האופציה המוקצים. 
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נוספים  מחייבים עם משקיעיםהמידע המפורט בהודעה זו לעיל, בדבר כוונת החברה לחתום על הסכמי השקעה 

, והתקנות 1968-, הינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"חוהיקף גיוס ההון

על פיו, המבוסס על המידע הידוע לחברה במועד זה, וכן על הערכות ותחזיות אשר התממשותן תלויה, בין היתר, 

 בדוח זה לעיל. גם בגורמים שאינם בשליטת החברה כאמור

 

 בכבוד רב,

 

 אקסיליון תחבורה חכמה בע"מ

 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל –באמצעות: אורן דרור 
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