רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותיים )"מחזיקים מהותיים"( בהתאם לתקנה )33ד( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( תש"ל 1970-במניות בנק הפועלים בע"מ )"הבנק"( ליום ) 31.3.2021מס' נייר בבורסה (662577

שם המחזיק
ומספר זיהוי

כמות מניות
ליום 31.3.20

כמות מניות
ליום 31.3.21

שיעור החזקה
בהון ליום
) 31.3.21שיעור
החזקה בהון
בדילול מלא(

שיעור החזקה
בכוח הצבעה
ליום ) 31.3.21שיעור
החזקה בכוח הצבעה
בדילול מלא(

210,543,761

15.74%

15.76%

גב' שרי אריסון ,ת.ז.064767437.

)(15.74%

)(15.74%

 Eternity Holdings One Trustו") Eternity Four-A Trust -הנאמנויות"( מחזיקות ב 30%-וב-
 ,70%בהתאמה ,ממניות אריסון החזקות ) (1998בע"מ )"אריסון החזקות"( .הנאמנים של
 Eternity Holdings One Trustהינם  The Northern Trust Company of Delawareו-
 Fides VE LLCוהנאמנים של  Eternity Four-A Trustהינם The Northern Trust Company
 of Delawareו .Braiden Services LLC. -גב' שרי אריסון הינה הנהנית העיקרית בנאמנויות
ויהיה לה שיקול הדעת הבלעדי להצביע באסיפות בעלי המניות של אריסון החזקות מכח יפויי כח,
שניתנו לה על-ידי הנאמנים .יפויי הכח ניתנו שלא מתוך כוונה לבטלם כל עוד אריסון החזקות
מחזיקה במניות הבנק.

7.22%

7.23%

") Belenus Lux S.a.r.lבלנוס"( מספר חברה  B234.618תאגיד שהוקם בלוקסמבורג.

)(7.22%

)(7.22%

בעלי השליטה בבלנוס.CPP III Cayman GP Ltd, Matthew Botein, Lewis (Lee) Sachs :

בעלי מניות המחזיקים  5%או יותר ממניות הבנק
אריסון
החזקות בע"מ

210,543,761

512705153

בעלי שליטה במחזיק

שיעור ההחזקה של אריסון החזקות בכוח ההצבעה ,חושב ביחס לסך המניות בהחזקתה ולא
הוקטן לפי ההוראה בהיתר ההחזקה שקיבלה גב' אריסון מבנק ישראל ,על-פיה ממועד כניסתו
של ההיתר לתוקף ,אריסון לא תצביע בכוח זכויות ההצבעה העולות על  5%מאמצעי השליטה
בבנק .בהתאם לא הוגדלו גם שעורי ההחזקה בהצבעה של יתר המחזיקים בדיווח זה .לפרטים
אודות הוראות היתר ההחזקה ,ראה דיווח מיידי של הבנק מיום ) 4.9.2018מס' אסמכתא 2018-
 .( 01-082039ראה דיווח מיידי של הבנק מיום  21.4.2021בדבר קיטון בהחזקה של אריסון
החזקות בבנק לאחר יום  31.3.2021לשיעור של .11.34%
הפניקס
אחזקות בע"מ

83,126,819

96,530,273

520017450
ואקסלנס
השקעות בע"מ

הפניקס אחזקות בע"מ מחזיקה בעקיפין ב 100%-מאקסלנס השקעות בע"מ )"אקסלנס"( ובהתאם
שיעור ההחזקה במניות הבנק שצוין כולל גם את החזקות אקסלנס .שיעור ההחזקה של אקסלנס
במניות הבנק ליום  31.3.2021עומד על  2.69%בהון ובהצבעה.

5120041989

כלל החזקות
עסקי ביטוח
בע"מ
520036120

בתאריך  28.2.21הושלם מיזוג הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מ )"הלמן-אלדובי"( אל תוך הפניקס
אחזקות בע"מ ובהתאם נתוני החזקות קבוצת הפניקס למועד הדיווח כוללים גם את החזקות הלמן
אלדובי.
84,602,704

93,857,455

7.02%

7.03%

)(7.02%

)(7.02%

כלל החזקות עסקי ביטוח הינה חברה ציבורית .ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה לניירות
ערך בתל אביב בע"מ .פרטים אודות בעלי העניין בה מתפרסמים בדיווחיה.

הראל
השקעות
בביטוח
ושירותים
פיננסיים בע"מ

66,453,723

83,563,109

6.25%

6.26%

בעלי השליטה בהראל השקעות וביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ )"הראל השקעות"( הינם :

)(6.25%

)(6.25%

יאיר המבורגר ת.ז  ,007048674גדעון המבורגר ת.ז 007048663 .ונורית מנור ת.ז.
") 051171312בעלי המניות"( המחזיקים ביחד בכ 46.49%-ממניות הראל השקעות 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.

5.54%

5.54%

בעלי השליטה במיטב דש השקעות הינם:

)(5.54%

)(5.54%

.1מר אלי ברקת ת.ז  058368143באמצעות ברמ פיננסים בע"מ .בעלי המניות הסופיים בברמ
פיננסים הינם מר אלי ברקת ת.ז  058368143המחזיק בנאמנות גם במניות מר ניר ברקת ת.ז
 056092430ומר יובל רכבי ת.ז .058142431

520033986
מיטב דש
השקעות בע"מ

51,623,428

74,054,381

520043795

.2מר אבנר סטפק ת.ז  027378058המחזיק במניות מיטב דש במישרין ובאמצעות מאיה החזקות
)יעלים( בע"מ וחברות אחרות בשליטתו.

בעלי מניות המחזיקים בין  2.5%ל 5%-ממניות הבנק
מגדל אחזקות
ביטוח
ופיננסים בע"מ

64,774,911

65,494,949

4.90%

4.90%

)(4.90%

)(4.90%

520029984

אליהו  1959בע"מ )"אליהו"( ,מס' תאגיד  52-002985-1מחזיקה באמצעות אליהו הנפקות
בע"מ )"אליהו הנפקות"( ,חברת בת בשליטה מלאה כ 68.46%-מהון המניות המונפק והנפרע של
מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ .בעלי המניות באליהו הינם :מר שלמה אליהו ת.ז
 ,043661602המחזיק ב 25.14%-מההון ו 98%-ממניות ההנהלה ,גב' חיה אליהו ת.ז.
 ,004107157המחזיקה ב 0.02%-מההון ו 2%-ממניות ההנהלה ,שלמה אליהו אחזקות בע"מ,
המחזיקה ב 61.7%-מההון ,אחים אליהו חברה לנאמנות והשקעות בע"מ ,המחזיקה ב13.14%-
מההון.
בעלי המניות של שלמה אליהו אחזקות בע"מ ,הינם מר שלמה אליהו המחזיק ב 83.31%-וגב'
חיה אליהו המחזיקה ב .16.69%-בעלת המניות היחידה באחים אליהו חברה לנאמנות והשקעות
בע"מ ,הינה שלמה אליהו אחזקות בע"מ ,שהמחזיקים בה הינם ה"ה שלמה אליהו וגב' חיה אליהו
כמפורט לעיל.

מנורה
מבטחים
החזקות בע"מ

62,994,626

63,292,050

4.73%

4.74%

)(4.73%

)(4.73%

520007469
פסגות בית
השקעות בע"מ
513767079

51,016,625

50,085,905

3.75%

3.75%

)(3.75%

)(3.75%

מנורה מבטחים החזקות בע"מ )"מנורה מבטחים"( הינה חברה ציבורית שמניותיה נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל אביב .בעלי השליטה הינם פלמס אסטבלישמנט וניידן אסטבלישמנט
)תאגידים זרים( המוחזקים בנאמנות עבור טלי גריפל וניבה גורביץ ,בהתאמה ,והמחזיקים ביחד
בכ 61.86%-ממניות החברה .יתרת המניות של מנורה מבטחים מוחזקות בידי הציבור.

 .1קרנות  Apax Europe VII-B L.P ; Apax Europe VII-A L.PוApax Europe VII-1 L.P-
)יחד " -קרנות  ,(" Apax Europe VIIשהינן קרנות השקעה זרות ,מחזיקות בעקיפין במצטבר
במלוא הון המניות ) (100%של פסגות בית השקעות )באמצעות  Himalaya AP.PS ltd.וחברות
החזקות שונות שהינן ,בעקיפין ,נשלטות ,מנוהלות ו/או מיועצות על ידי Apax Partners Europe
 .(("APEM") Managers Ltd.בהתאם 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 כדירקטוריון
) (APEMיחד " -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 Eurpe VIIיצוין כי מבנה ההחזקה והניהול המתואר לעיל מוסדר במהותו במערכת הסכמים

קרנות Apax
ת
שונים בין  APEMלבין קרנות  Apax Europe VIIוחברות החזקה שונות בקבוצת
.Europe VII
 Apax WW Nominees Ltd.) Apax WW Nominess Ltd; Everest AP.PS Ltd.2מחזיקה
בנאמנות החזקות בעבור קרנות  Apax Europe VIIנוספות(.
.3השותף הכללי בקרנות  Apax Europe VIIהינו  ,Apax Europe VII GP.L.P Incאשר השותף
הכללי בו הינו Apax Europe VII GP Co Limited.
אלטשולר-
שחם בע"מ

66,737,071

46,462,755

511446551

3.47%

3.48%

)(3.47%

)(3.47%

3.01%

3.81%

)(3.02%

)(3.82%

החזקות קבוצת אלטשולר-שחם בע"מ )"א"ש"( כוללות החזקות של קבוצת דיווח מוסדית הכוללת
את אלטשולר-שחם גמל ופנסיה בע"מ ואלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ וכן החזקות של
פורטפוליו איי גידור בע"מ )שותף כללי(.
בעלי השליטה בא"ש הינם :גילעד אלטשולר ת.ז  057379315באמצעות החזקה ב100%-
מגילעד אלטשולר החזקות בע"מ ,המחזיקה ב 44.81%-ממניות א"ש; קלמן שחם ת.ז
 000915983באמצעות החזקה ב 100%-ממניות ההנהלה של קלמן שחם החזקות בע"מ,
המחזיקה ב 44.81%-ממניות א"ש ) 100%מהמניות הרגילות של קלמן שחם החזקות בע"מ
מוחזק בנאמנות באמצעות שנקר-לקס חברה לנאמנות בע"מ עבור קלמן שחם ,אילנה שחם ,רן
שחם ,ליאור שחם ואסף שחם 20% ,כל אחד(.
בעלי השליטה באלטשולר-שחם גמל ופנסיה בע"מ הינם א"ש )ובעלי השליטה בה ,ראה לעיל(,
המחזיקה ב 57.38%-מאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ; ו-יאיר לוינשטיין המחזיק ב14.43%-
מאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ באמצעות החזקה ב 100%-מיאיר לוינשטיין החזקות בע"מ.
בעלי השליטה באלטשולר שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ הינם א"ש )המחזיקה בה (100%
ובעלי השליטה בה )ראה לעיל(.
בעלי השליטה בפורטפוליו איי גידור בע"מ )שותף כללי( הינם:
גילעד אלטשולר )באמצעות החזקה ב 100%-מגילעד אלטשולר החזקות בע"מ ,המחזיקה ב-
 43.66%מאלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ ,המחזיקה ב 50%-מפורטפוליו איי גידור בע"מ(;
קלמן שחם )באמצעות החזקה ב 100%-ממניות ההנהלה של קלמן שחם החזקות בע"מ,
המחזיקה ב 43.66%-מאלטשולר שחם ניהול שותפויות בע"מ ,המחזיקה כאמור ב50%-
מפורטפוליו איי גידור בע"מ(; ו-שירן בולגנים המחזיקה ב 50%-מפורטפוליו איי גידור בע"מ )שותף
כללי(.

BlackRock
Inc.

הון:
40,306222

320174431

הצבעה:
50,987,394

)חברה זרה(

.1
.2
.3

אין בעלי שליטה בחברת  .BlackRock Inc.לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של הבנק מיום
.2.5.2021

המידע המפורט לעיל הינו כפי שנמסר לבנק על-ידי המחזיקים .פרטים נוספים אודות ההחזקות של המחזיקים המהותיים )שחלקם גם בעלי עניין בבנק( מתפרסמים בדיווחים אודות
החזקות בעלי עניין בבנק ואודות החזקות של מחזיקים מהותיים בבנק ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )"אתר המגנ"א"( ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
)"אתר המאיה"( .מידע אודות מרבית המחזיקים המהותיים זמין לציבור גם באתרי המגנ"א/מאיה )ביחס למחזיקים שהם תאגידים מדווחים( או באתרי האינטרנט של המחזיקים.
מרבית המחזיקים המהותיים הם גופים מוסדיים המהווים "קבוצת דיווח מוסדית" .במקרים בהם מדובר בהחזקות של קבוצה ,מספר הזיהוי המצוין בטבלה אינו מייצג את כל החברות
המנויות על הקבוצה והמחזיקות במניות הבנק.
בהתאם להוראות הדין ,הטבלה אינה כוללת פרטים אודות בעלי מניות המחזיקים יותר מ 1%-ועד  2.5%ממניות הבנק ,אשר הודיעו לבנק על התנגדותם לכך שהבנק יגלה בדוחותיו
פרטים על החזקתם.

