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1  

 
ג.א.נ.,  

הנדון: מכירת מחצית מאחזקות השותפות בוסטו בע" מ 
 

בהמשך לאמור בסעיף  8.20.3  בתשקיף השותפות מיום  27.4.2021  )אסמכתא  2021-01-071193(   )להלן: " התשקיף "(,  
בדבר  התקשרות השותפות בהסכם להשקעה  בחברת הפורטפוליו  וסטו  בע"מ )להלן: "וסטו"(,  ולדוח המיידי של 
השותפות מיום  29.4.2021  )אסמכתא  2021-01-074010( בדבר השקעת השותפות בוסטו,  השותפות מתכבדת לעדכן, 
כי השלימה מכירה  לצדדים שלישיים בלתי קשורים לשותפות  של  251,093  מניות בכורה סיד -1  של  וסטו, המהוות 
המניות   כי  של  27.568972  דולר.  יצוין,  למניה  הנמכרות"( ,  במחיר  "המניות  )להלן:  בוסטו  מאחזקותיה  מחצית 

הנמכרות נרכשו  על- ידי השותפות בחודש אפריל, 2021, במחיר למניה של 3.9826  דולר.  
 

התמורה הכוללת  ברוטו לשותפות )לפני מס והוצאות עסקה( בגין המניות הנמכרות הינה כ-  6.92  מיליון דולר )להלן: 
העסקה  בהוצאות  השותפות  של  היחסי  חלקה  את  מהתמורה  ינכה  אשר  "התמורה"(.  התמורה  הועברה  לנאמן 

ויעבירה לשותפות לאחר ניכוי מס או קבלת פטור מניכוי מס במקור, ככל שיתקבל על ידי השותפות. 
 

בהמשך למכירת המניות הנמכרות, השותפות  מחזיקה  ב-  251,092  מניות מסוג בכורה סיד- 1  של וסטו, אשר נכון  
למועד הדיווח, מהוות כ- 2.71% מההון המונפק של וסטו, על בסיס דילול מלא.   

 
החליטה  אולם  לעיל,  המפורטים  בתנאים  בוסטו  אחזקותיה  מלוא  את  למכור  הצעה  קיבלה  השותפות  כי  יצוין, 

למכור רק מחצית מאחזקותיה מתוך אמונה בהמשך הצלחתה של  וסטו.   

אזהרת  מידע   צופה  פני  עתיד  –  הערכת השותפות  כאמור לעיל, בקשר  להמשך הצלחתה של וסטו,  הינה  "מידע 
צופה פני עתיד", כהגדרתו בחוק ניירות ערך  הכרוך  באי ודאות גבוהה,  והמבוסס, בין היתר, על  גורמים שלישיים  
ו/או לא  ולפיכך ייתכן כי לא  תתממש  ו/או לוסטו  אין בהכרח שליטה לגביהם,  ועל משתנים רבים שלשותפות 
תתממש  במלואה  ו/או תממש באופן השונה מהותית מכפי  שהוערך  או נצפה מלכתחילה. בין הגורמים העלולים 
לגרום לכך כי הערכה כאמור לא תממש באופן הרצוי, ניתן לציין, בין היתר, את התממשות אי אילו מגורמי סיכון  

כמפורט בסעיף 8.25.16 לתשקיף.  
 

 
בכבוד רב,  

 
 

שור-טק ניהול בע"מ  
השותף הכללי בשור-טק השקעות– שותפות מוגבלת  

על ידי רן צרור, מנכ"ל   
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