מוניציפל בנק בע"מ
("הבנק")
רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין

שליטה1

(שם נייר ערך :מוניציפל ,מספר זיהוי של נייר הערך)711010 :

שם המחזיק

מס' זיהוי

בעלי השליטה במחזיק

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ

520033986

פסגות בית השקעות בע"מ

513767079

בהתאם למידע שנמסר לבנק ,יאיר המבורגר ,ת.ז.
 ,007048674גדעון המבורגר ,ת.ז 007048663 .ונורית
מנור ,ת.ז( 051171312 .להלן" :בעלי המניות")
מחזיקים ביחד ב 106,071,830 -מניות הראל
השקעות ,אשר מהוות כ 49.49% -מזכויות ההצבעה
בהראל השקעות וכ 49.49% -מהון המניות המונפק
של הראל השקעות .ההחזקה של בעלי המניות
בהראל השקעות הינה בעיקר באמצעות ג.י.ן ייעוץ
כלכלי וניהול השקעות  2017שותפות מוגבלת
בשליטתם ובבעלותם המלאה של בעלי המניות ,בה
הם מחזיקים כשותפים מוגבלים ,באמצעות חברות
פרטיות בבעלותם המלאה .יתר מניות הראל
השקעות מוחזקות בידי הציבור.
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,קרנות Apax Europe
 Apax Europe VII-B L.P ;VII-B L.PוApax -
( Europe VII-1 L.Pלהלן יחדיו" :קרנות Apax
( )"Europe VIIשהינן קרנות השקעה זרות) מחזיקות
בעקיפין במצטבר במלוא ( )100%הון המניות של
פסגות בית השקעות (באמצעות Himalaya AP.PS
 Ltd.וחברות החזקה שונות שהינן ,בעקיפין ,נשלטות,
מנוהלות ו/או מיועצות על ידי Apax Partners
 .))"APEM"( Europe Managers Ltd.בהתאם

" 1בעל אמצעי שליטה מהותי בתאגיד בנקאי בלא גרעין שליטה" -כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .1968-המידע בדיווח התקבל מהמחזיקים .מידע זה מתפרסם באתר הבנק מטעמי נוחות בלבד.
למידע מלא ועדכני ראו דיווחים מיידים של הבנק המתפרסמים באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך ("אתר המגנ"א") ובאתר המאיה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("אתר המאיה").
לפרטים אודות החזקותיהם של בעלי עניין בבנק ,ראו דוחות מיידים בדבר מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה המתפרסמים באתר המגנ"א ובאתר המאיה.

שם המחזיק

מס' זיהוי

קבוצת נוקד קפיטל

51-49568-46

בעלי השליטה במחזיק
להסכמי ניהול בין קרנות  Apax Europe VIIלבין
 APEM ,APEMמונתה כמנהל ההשקעות של קרנות
 ,Apax Europe VIIביחס להשקעות שונות ,לרבות
פסגות.
בעלי המניות של  APEMהינם ה"ה מרטין הלוסה
וניקו הנסן (אשר מכהנים גם בדירקטוריון )APEM
(להלן יחדיו" :בעלי השליטה") .כל אחד מה"ה
הלוסה והנסן ,מחזיק ב 50% -מהון המניות ובזכויות
ההצבעה ב.APEM -
בעלי השליטה (באמצעות  APEMומבנה הניהול
האמור של קרנות  )Apax Europe VIIזכאים לקבל
את כל ההחלטות בניהול ההשקעות האמורות בעבור
קרנות .Apax Europe VII
יצוין כי מבנה ההחזקה והניהול המתואר לעיל
מוסדר במהותו במערכת הסכמים שונים בין APEM
לבין קרנות  Apax Europe VIIוחברות החזקה שונות
בקבוצות קרנות .Apax Europe VII
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,המחזיקים הינם נוקד
אופרטיוניטי שותפות מוגבלת (מספר שותפות
 )550251409המחזיקה ב 18,999 -מניות הבנק ,נוקד
אקוויטי שותפות מוגבלת (מספר שותפות
 )550258941המחזיקה ב 19,455 -מניות הבנק ונוקד
לונג שותפות מוגבלת (מספר שותפות ,)530278381
המחזיקה ב 3,287 -מניות הבנק.
השותף הכללי של נוקד אופרטיוניטי שותפות מוגבלת
הינו נוקד קפיטל בע"מ (מס' חברה )514956846
והשותף הכללי של נוקד אקוויטי שותפות מוגבלת
ושל נוקד לונג שותפות מוגבלת הינו נוקד אקוויטי
השקעות בע"מ ,ח.פ.515419356 .
בעלי השליטה בנוקד אקוויטי השקעות בע"מ הם
נוקד קפיטל בע"מ ושי יצחקי באמצעות איי .ווי .טי
השקעות בע"מ.
בעלי השליטה בנוקד קפיטל בע"מ הם רועי ומיכל

שם המחזיק

מס' זיהוי

הפניקס אחזקות בע"מ (בשם חברות בקבוצת
הפניקס ובקבוצת אקסלנס)

52-00174-50

חברות בקבוצת אנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול
השקעות בע"מ

52-004196-3

דני רימוני

059133173

אלטשולר שחם בע"מ

511446551

בעלי השליטה במחזיק
ורמוס באמצעות נוקד ישראל ( )2011בע"מ ושלומי
ברכה באמצעות ג'י .איי .או .השקעות בע"מ.
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,בעלת השליטה
בהפניקס אחזקות בע"מ הינה קבוצת דלק בע"מ
(מס' חברה  ,)52-0044322המחזיקה בכ30.14%-
מהונה המונפק והנפרע של הפניקס אחזקות בע"מ.
הפניקס אחזקות הינה בעלת השליטה ()100%
באקסלנס השקעות בע"מ.
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,מר יצחק שרון תשובה,
ת.ז ,043480003 .הינו בעל השליטה בקבוצת דלק
בע"מ ומחזיק כ 60.77% -מהונה המונפק והנפרע של
קבוצת דלק בע"מ.
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,בעלי השליטה
באנליסט אי.אמ.אס שירותי ניהול השקעות בע"מ
הינם אהוד שילוני ,ת.ז 6580211 .ושמואל לב ,ת.ז.
.3556263
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,אחזקותיו של מר
רימוני הן כדלקמן :החזקה ישירה של מר רימוני ב-
 14,837מניות ,והחזקה נוספת באמצעות חברת
י.מ.א.ר אחזקות בע"מ ,ח.פ( 512798851 .חברה
פרטית בבעלותו המלאה) של  14,837מניות.
בהתאם למידע שנמסר לבנק ,בעלי השליטה
באלטשולר שחם בע"מ הם :גלעד אלטשולר ,ת.ז.
 ,057379315באמצעות החזקה ב 100% -מגלעד
אלטשולר החזקות בע"מ ,המחזיקה ב44.55% -
מאלטשולר שחם בע"מ); קלמן שחם ,ת.ז.
 ,00915983באמצעות החזקה ב 100% -מקלמן שחם
החזקות בע"מ ,המחזיקה ב 44.55% -מאלטשולר
שחם בע"מ; רוני בנין בר ,ת.ז ,336289202 .החזקה
בנאמנות של  9.89%מאלטשולר שחם בע"מ.
בעלי השליטה באלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות
בע"מ הם גלעד אלטשולר ,באמצעות החזקה ב-
 100%מגלעד אלטשולר החזקות בע"מ ,המחזיקה ב-
 44.55%מאלטשולר שחם בע"מ ,המחזיקה ב80% -
מהחברה ,קלמן שחם ,באמצעות החזקה ב100% -
מקלמן שחם החזקות בע"מ ,המחזיקה ב44.55% -
מאלטשולר שחם בע"מ ,המחזיקה ב 80% -מהחברה)

שם המחזיק

מס' זיהוי

בעלי השליטה במחזיק
ורוני בנין בר ,באמצעות החזקה של 9.89%
מאלטשולר שחם בע"מ המחזיקה ב 80% -מהחברה.

