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מפעל חייהם

מאת נווית זומר
המפעל" :זנו דגים" הוא עסק
משפחתי לעיבוד דגים טריים
בבעלותם של ז'ילבר זנו ובניו ערן
המנכ"ל ,רונן סמנכ"ל שיווק ,הבת רותם
והרעיה סילביה האחראית על הנהלת
חשבונות .ז'ילבר הוא בעל ותק של
שנים בעסקי הדגים .הוא התחיל כדייג
באשדוד ובהמשך היו לו כמה סירות
דיג .ב־ 2006החליט לפתוח עסק עצמאי,
המתמחה בשיווק דגים טריים מיבוא
ומגידול מקומי .בין היתר המפעל משווק
טונה אדומה טרייה ,סלמון טרי ולוקוס,
למלונות ולמסעדות .בצמוד למפעל
יש חנות בוטיק באשדוד המיועדת
ללקוחות פרטיים ומספקת משלוחי
דגים עד הבית .הדגים טריים ,חלקם
מגיעים בטיסה מחו"ל והם משווקים
מצוננים על מצע קרח .כדי לשלוט על
טריות ואיכות הדגים זנו מייבאת בעצמה

במזל דגים
סלמון מנורווגיה ולוקוסים וטונה אדומה
מסנגל .בחודש ממוצע עוברים במפעל
כ־ 40טון דגים .עיקר העבודה במפעל
היא ניקוי הדגים ,פילוט ואריזה .למפעל
תקן מחמיר לבטיחות מזון.
נטשה קלמר ( )38מאשדוד,
עובדת מפעל" :אני עובדת אצל
זנו משנת  .2008עליתי לארץ מסיביר
ומצאתי עבודה בסופר במחלקת דגים.
הגעתי לזה במקרה כי חיפשתי עבודה
והפנו אותי לסופר .אחר כך עברתי לזנו.
כאן זה כמו משפחה .אני עובדת פה
כבר  6שנים וקיבלו אותי באהבה כאילו
שנכנסתי למשפחה שלהם .העבודה
מתחילה משש בבוקר עד ארבע אחר
הצהריים ,אבל השעות גמישות וזה אחד
היתרונות .אני עובדת בעיבוד הדגים
וגם בחנות כשצריך עזרה .הכי מבוקשים
אצל הלקוחות הם דגי לוקוס ,דניס
ולברק .הדגים שלנו לא זולים ,אבל יצא
לנו שם באיכות של המוצרים".

בבי בן סימון ( )40מאשדוד,
מנהלן המפעל" :אני עובד בזנו
מאז שהייתי ילד .למעשה ,אני בן
משפחה כי אמי היא אחותו של ז'ילבר
זנו .כל חיי גדלתי עם הדגים והים הוא
חלק מהילדות שלנו .היינו יוצאים לדיג
עם הספינות של ז'ילבר .בעבר היו יותר
דגי ים מדגי בריכה .בעשור האחרון יש
ירידה דרמטית בדגים בים ולכן התחלנו

ת.ז | .האחים זנו דגים
בעלים :ז'ילבר זנו
מיקום :אשדוד
שנת הקמה2006 :
מספר עובדים35 :
לקוחות :בתי מלון ,קייטרינג,
מסעדות

שלום ביטון ,נטשה קלמר ובבי בן סימון" .כולם כאן כמו משפחה" | צילום :ערן זנו

לייבא לוקוסים ודגי ים .בגלל הסושיות
יש עכשיו ביקוש לסלמון ולטונה
אדומה ,מה שלא היה בילדותי.
"אני אחראי על קבלת הדגים למפעל
ועל השילוח שלהם .אני מקבל סחורות
מספקים ומנהל את הוצאת הסחורה למ־
סעדות ולבתי מלון .כל חודש אני קולט
יותר מ־ 60טון דגים .היבוא מגיע בטיסה
בארגזי קרח ,וכל הזמן יש בקרת טמפ־
רטורה ובדיקת וטרינר בכניסה לארץ".
שלום ביטון ( ,)30מאשדוד,
נהג משאית" :זה הסיבוב השני
שלי בזנו .התחלתי כנהג אצלם ועברתי
לחברה אחרת מחוץ לאשדוד ,אבל בסוף
חזרתי לכאן .זנו זה משפחה ,ומשפחה אי־
אפשר לעזוב .אני נוהג במשאית קירור,

אחת מתוך  4משאיות חלוקה ,ובין היתר
אני אחראי להביא סחורה טרייה משדה
התעופה למפעל — סלמון מנורווגיה,
לוקוסים וטונה אדומה מסנגל .אני מביא
את הדגים למפעל ,כאן מנקים ומפלטים
אותם ואחר כך מפיצים ללקוחות .אני
עובד משש בבוקר עד שבע בערב ,המון
שעות .המפעל עובד כמעט  24שעות
ביממה .יש שתי משמרות ,בוקר ולילה,
וכל הזמן אנחנו בהכנות כדי להספיק
להפיץ את המוצרים לכל הארץ מנהריה
עד אילת".
תזונה נכונה :בבי" :בשנים האחרונות
יש גידול אדיר בדרישה לדגים .לאנשים
יש יותר מודעות לאיכות התזונה שלהם
ורבים עברו מבשר לדגים".

המדור מתפרסם כחלק משיתוף פעולה עם איגוד תעשיות המזון בישראל

מנהל הקרן:
מגדל קרנות נאמנות בע"מ
רחוב סעדיה גאון  ,26תל-אביב.
טלפון03-5194031 :
פקס03-5194031 :
דואר אלקטרוניkranot@msh.co.il :

מנהל הקרן:
מגדל קרנות נאמנות בע"מ
רחוב סעדיה גאון  ,26תל-אביב.
טלפון03-5194031 :
פקס03-5194031 :
דואר אלקטרוניkranot@msh.co.il :

הנאמן:
אלמגור-בריטמן נאמנויות בע"מ
מרכז עזריאלי  1תל אביב .67021
טלפון03-6085232 :
פקס03-6120675 :
דואר אלקטרוניttemper@deloitte.co.il :

הודעה בדבר פרסום תשקיף חלק א'
בהתאם לסעיף (31ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד 1994-ניתנת בזה הודעה על פרסום תשקיף:
 )00( *MTFר .משתנה ממשלתית שקלית
קרן נאמנות
(מספר בורסה)5112461 :
)2

 1בספטמבר 2014
ו' באלול ,תשע"ד

)2
הודעה בדבר פרסום תשקיף חלק א'
בהתאם לסעיף (31ב) לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד 1994-ניתנת בזה הודעה על פרסום תשקיף:
 )00( *MTFר .קבועה ממשלתית  2-5שנים שקלית
קרן נאמנות
(מספר בורסה)5112446 :

מאפיינים עיקריים של הקרן:
סוג הקרן :קרן פתוחה.
סיווג הקרן בפרסום :אג"ח בארץ שקליות ,אג"ח שקליות בלבד ,שקליות אחר.
הקרן היא קרן מחקה.
הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.
מסלול המס :פטורה.
סוג הקרן לצורך עמלת הפצה :סוג .**3
שכר מנהל הקרן 0% :מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן .מנהל הקרן לא מקבל שכר בקרן.
שכר הנאמן 0.04% :מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
פרטי ההצעה לציבור:
יחידות הקרן מוצעות החל מיום  1.9.2014ועד ליום  31.8.2015ללא תוספת הוספה.
היחידות האמורות תימכרנה ,בדרך כלל ,בימים ראשון עד חמישי ,שהינם ימי מסחר.
השעה היעודה להגשת הזמנות:
ביום א' בשבוע  -שעה .15:00
בימים ב'-ה' בשבוע  -שעה .16:00
המטבע בו נקובות יחידות הקרן 1 :שקל חדש ע"נ.
מטרת הקרן:
לנסות להשיג תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  2-5שנים.
מובהר בזה ,כי אין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות של מנהל הקרן להשיג את מטרת הקרן האמורה.
הדרך להשגת המטרה  -מדיניות ההשקעות של הקרן:
(א) ()1בתשקיף זה:
"מדד"  -מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  2-5שנים ,כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
( )2ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד.
( )3בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ,כשהיא מחושבת ב %-מהשווי הנקי של נכסי הקרן ,תהיה קרובה ,ככל האפשר ,למשקלה של
אותה אגרת חוב במדד ,אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
( )4החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%-מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
( )5נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן ,כולם או חלקם :אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח ,מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.
( )6לא תהיה בקרן חשיפה למניות.
( )7לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.
( )8מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר.
@
( )9לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט ,והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת.
(האמור בס"ק (א) לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק (ב) לסעיף זה להלן).
(ב) חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו ,אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות
רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
הדרך שבה הקרן תנוהל:
ניהול השקעות הקרן מתאפיין בקנייה ומכירה של אגרות החוב הנכללות במדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  2-5שנים בדרך כלל בשלב מסחר הנעילה בבורסה.
נכס הייחוס של הקרן :)3מדד שקליות ריבית קבועה ממשלתיות  2-5שנים.
פרופיל החשיפה&00 :
 - 0לא תהיה בקרן חשיפה למניות.
 - 0לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.
והכל בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן האמורה לעיל.
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ,העולים ממדיניות ההשקעות של הקרן ,ממאפייני נכסיה של הקרן ,מהשווקים בהם נסחרים נכסי הקרן ומאופן ניהול השקעות הקרן:
 .1בשל כך שהקרן הינה קרן מחקה ובשל מגבלות הנובעות מהוראות הדין ,מתאפיין ניהול השקעות הקרן בכך שמנהל הקרן פועל על מנת שאגרות החוב הנכללות במדד ירכשו וימכרו
בעבור הקרן בדרך כלל בשלב מסחר הנעילה בבורסה.
על אף האמור לעיל ,ייתכן שהמחיר בו יבוצעו העסקאות באגרות החוב האמורות בעבור הקרן יהיה שונה מהמחיר הקובע בו ישוערכו אגרות החוב האמורות.
יצויין ,כי מאחר ומסחר הנעילה בבורסה אורך זמן קצר ביותר ,ייתכן שמנהל הקרן לא יוכל לבצע את כל העסקאות אותן ביקש לבצע בעבור הקרן.
כמו כן קיימות מגבלות הנובעות מכך שמנהל הקרן מתבסס לצורך ניהול השקעות הקרן על מידע המתקבל מהבורסה לגבי המדד.
 .2בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן מעת לעת לאג"ח הנסחרות בארץ שמשך החיים הממוצע שלהן ארוך .יצוין כי ,ככל שמשך החיים הממוצע ארוך יותר ,כך רגישות מחיר האיגרת
לשינויים בשערי הריבית גבוהה יותר.
בכוונת מנהל הקרן לבצע מעת לעת בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות השאלת ניירות ערך.
מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור לעיל בסעיף  2זה לעיל.
חשיפת הקרן וביצוע העסקות כאמור לעיל בסעיף  2זה עלולים להגדיל את התנודתיות במחירי יחידות הקרן.
גורמי הסיכון ,אליהם מתייחס סעיף זה ,הינם גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה כמשמעותם בתקנות ,והם אינם ממצים את כל גורמי הסיכון הקשורים בהחזקת
יחידות הקרן ,ובין היתר אינם כוללים גורמי סיכון הקשורים ו/או הנובעים:
( )1מהשקעה בשוקי הון ו/או מהחזקת יחידות בקרן נאמנות ו/או ממערכות התפעול ו/או ממערכות הבקרה של השקעות הקרן.
( )2ממאפייני הנכסים העולים מסיווג הקרן בפרסום.
( )3מנכסים שהקרן עשויה להיות חשופה אליהם ו/או מעסקאות שעשויות להתבצע בעבור הקרן ,מעת לעת.
הערכת מנהל הקרן האמורה לעיל את גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה הינה הערכה צופה פני עתיד ,לתקופת התשקיף ,המתבססת על ידיעותיו של מנהל הקרן
ועל האופן בו בכוונתו לנהל את השקעות הקרן ,והכל נכון למועד עריכת תשקיף זה.
יובהר ,כי ייתכן שבפועל יהיו גורמי סיכון שיהיו ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ,אשר לא נכללו בתשקיף זה ,וזאת בין היתר ,בשל שינויים בדרך בה ינהל מנהל הקרן את
השקעות הקרן ,ו/או בשל שינויים ו/או התפתחויות בשווקים בהם פועלת הקרן ,ו/או באופיים של הנכסים ו/או ההתחייבויות הכלולים בקרן ו/או שהקרן תהיה חשופה אליהם ,ו/או
בשל שינויים רגולטורים ו/או שינויים בסביבה הכלכלית ו/או שינויים בציפיות המשקיעים לגבי השווקים בהם פועלת ו/או אליהם חשופה הקרן.
הגשת בקשות
הבקשות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה לחברי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ותועברנה למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה האמורה.
פרסום התשקיף
שני חלקי התשקיף (חלק א' וחלק ב' ,לרבות ריכוז הפרטים ששונו הרלוונטיים לקרן זו ,בהשוואה לחלק ב' ,הכלול בדיווח אודות פרסום חלק א') עומדים לעיון הציבור באתר ההפצה
של רשות ניירות ערך שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :
___________________________________
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המידע המוצג בחלק זה (חלק א' של התשקיף) נכון לתאריך  ,1.9.2014אלא אם כן צוין אחרת בתשקיף .יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות אודות אירועים הנוגעים לקרן ,למנהל הקרן ולנאמן וכן במידע
נוסף ,המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו ( www.magna.isa.gov.ilלהלן" :אתר ההפצה") .כמו כן ,רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים
את תשואתה של הקרן.
בחלק ב' של התשקיף ,המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן ,נכלל מידע נוסף אודות הקרן ,מנהל הקרן והנאמן .חלק ב' הינו חלק בלתי נפרד מתשקיף הקרן .שני חלקי התשקיף (חלק א' וחלק ב')
מתפרסמים באתר ההפצה .ביום  29.6.2014פרסם מנהל הקרן באתר ההפצה את חלק ב' של התשקיף (מספר אסמכתא .)2014-03-101085 :בדיווח אודות פרסום חלק זה (חלק א' של התשקיף) נכלל
ריכוז פרטים ששונו ,הרלוונטיים לקרן זו ,בהשוואה לחלק ב' כאמור.
 ,MTF = Migdal Tracking Fundמגדל קרן עוקבת.
מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה .מפיץ רשאי לגבות מלקוח שלו עמלות בגין קנית ומכירת יחידות הקרן.
"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB( -BBB -מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות ,ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה ( BBBמינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדיניות ההשקעות
שלה ,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס ,שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו ,בהתאמה ,תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.
פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים  0עד  )6ולמטבע חוץ
(בסולם דרגות המורכב מהספרה  0והאותיות  Aעד  .)Fככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

מגדל קרנות נאמנות ,סעדיה גאון  ,26ת"א ,טלפוןwww.msh.co.il 03-5194031 :
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הנאמן:
אלמגור-בריטמן נאמנויות בע"מ
מרכז עזריאלי  1תל אביב .67021
טלפון03-6085232 :
פקס03-6120675 :
דואר אלקטרוניttemper@deloitte.co.il :

מאפיינים עיקריים של הקרן:
סוג הקרן :קרן פתוחה.
סיווג הקרן בפרסום :אג"ח בארץ שקליות ,אג"ח שקליות בלבד ,שקליות לטווח קצר (עד שנה).
הקרן היא קרן מחקה.
הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.
מסלול המס :פטורה.
סוג הקרן לצורך עמלת הפצה :סוג .**1
שכר מנהל הקרן 0% :מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן .מנהל הקרן לא מקבל שכר בקרן.
שכר הנאמן 0.04% :מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
פרטי ההצעה לציבור:
יחידות הקרן מוצעות החל מיום  1.9.2014ועד ליום  31.8.2015ללא תוספת הוספה.
היחידות האמורות תימכרנה ,בדרך כלל ,בימים ראשון עד חמישי ,שהינם ימי מסחר.
השעה היעודה להגשת הזמנות:
ביום א' בשבוע -שעה .15:00
בימים ב'-ה' בשבוע  -שעה .16:00
המטבע בו נקובות יחידות הקרן 1 :שקל חדש ע"נ.
מטרת הקרן:
לנסות להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות.
מובהר בזה ,כי אין באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות של מנהל הקרן להשיג את מטרת הקרן האמורה.
הדרך להשגת המטרה  -מדיניות ההשקעות של הקרן:
(א) ()1בתשקיף זה:
"מדד"  -מדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות ,כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
( )2ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד.
( )3בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ,כשהיא מחושבת ב %-מהשווי הנקי של נכסי הקרן ,תהיה קרובה ,ככל האפשר,
למשקלה של אותה אגרת חוב במדד ,אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.
( )4החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%-מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
( )5נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן ,כולם או חלקם :אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח ,מזומנים בש"ח ופיקדונות בש"ח לזמן קצוב.
( )6לפחות  85%מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן ,כולם או חלקם:
(א) אגרות חוב לא צמודות ,שהוצאו בידי מדינת ישראל ,שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים ,או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע
מחדש אחת לשנה לפחות.
(ב) מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב.
בסעיף זה" :אגרות חוב"  -למעט אגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים.
( )7לא תהיה בקרן חשיפה למניות.
( )8לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.
( )9מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכר חוזר.
@
()10לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה.
כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט ,והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי
הקרן מעת לעת.
(האמור בס"ק (א) לסעיף זה לעיל כפוף לס"ק (ב) לסעיף זה להלן).
(ב) חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו ,אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין או בהוראות
רשות ניירות ערך לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין.
הדרך שבה הקרן תנוהל:
ניהול השקעות הקרן מתאפיין בקנייה ומכירה של אגרות בחוב הנכללות במדד בדרך כלל בשלב מסחר הנעילה בבורסה.
נכס הייחוס של הקרן :)3מדד שקליות ריבית משתנה ממשלתיות.
פרופיל החשיפה&00 :
 - 0לא תהיה בקרן חשיפה למניות.
 - 0לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.
והכל בכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן האמורה לעיל.
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה:
גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ,העולים ממדיניות ההשקעות של הקרן ,ממאפייני נכסיה של הקרן ,מהשווקים בהם נסחרים נכסי הקרן ומאופן ניהול השקעות הקרן:
 .1בשל כך שהקרן הינה קרן מחקה ובשל מגבלות הנובעות מהוראות הדין ,מתאפיין ניהול השקעות הקרן בכך שמנהל הקרן פועל על מנת שאגרות החוב הנכללות במדד ירכשו וימכרו
בעבור הקרן בדרך כלל בשלב מסחר הנעילה בבורסה.
על אף האמור לעיל ,ייתכן שהמחיר בו יבוצעו העסקאות באגרות החוב האמורות בעבור הקרן יהיה שונה מהמחיר הקובע בו ישוערכו אגרות החוב האמורות.
יצויין ,כי מאחר ומסחר הנעילה בבורסה אורך זמן קצר ביותר ,ייתכן שמנהל הקרן לא יוכל לבצע את כל העסקאות אותן ביקש לבצע בעבור הקרן.
כמו כן קיימות מגבלות הנובעות מכך שמנהל הקרן מתבסס לצורך ניהול השקעות הקרן על מידע המתקבל מהבורסה לגבי המדד.
 .2בכוונת מנהל הקרן לחשוף את הקרן מעת לעת לאג"ח הנסחרות בארץ שמשך החיים הממוצע שלהן ארוך .יצוין כי ,ככל שמשך החיים הממוצע ארוך יותר ,כך רגישות מחיר האיגרת
לשינויים בשערי הריבית גבוהה יותר.
בכוונת מנהל הקרן לבצע בעבור הקרן מעת לעת עסקות מכירה בחסר ועסקות השאלת ניירות ערך.
מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כאמור לעיל בסעיף  2זה.
חשיפת הקרן וביצוע העסקות כאמור לעיל בסעיף  2זה עלולים להגדיל את התנודתיות במחירי יחידות הקרן.
גורמי הסיכון ,אליהם מתייחס סעיף זה ,הינם גורמי סיכון ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה כמשמעותם בתקנות ,והם אינם ממצים את כל גורמי הסיכון
הקשורים בהחזקת יחידות הקרן ,ובין היתר אינם כוללים גורמי סיכון הקשורים ו/או הנובעים:
( )1מהשקעה בשוקי הון ו/או מהחזקת יחידות בקרן נאמנות ו/או ממערכות התפעול ו/או ממערכות הבקרה של השקעות הקרן.
( )2ממאפייני הנכסים העולים מסיווג הקרן בפרסום.
( )3מנכסים שהקרן עשויה להיות חשופה אליהם ו/או מעסקאות שעשויות להתבצע בעבור הקרן ,מעת לעת.
הערכת מנהל הקרן האמורה לעיל את גורמי הסיכון הייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה הינה הערכה צופה פני עתיד ,לתקופת התשקיף ,המתבססת על ידיעותיו של מנהל
הקרן ועל האופן בו בכוונתו לנהל את השקעות הקרן ,והכל נכון למועד עריכת תשקיף זה.
יובהר ,כי ייתכן שבפועל יהיו גורמי סיכון שיהיו ייחודיים להשקעות הקרן ולאופן ניהולה ,אשר לא נכללו בתשקיף זה ,וזאת בין היתר ,בשל שינויים בדרך בה ינהל מנהל הקרן
את השקעות הקרן ,ו/או בשל שינויים ו/או התפתחויות בשווקים בהם פועלת הקרן ,ו/או באופיים של הנכסים ו/או ההתחייבויות הכלולים בקרן ו/או שהקרן תהיה חשופה
אליהם ,ו/או בשל שינויים רגולטורים ו/או שינויים בסביבה הכלכלית ו/או שינויים בציפיות המשקיעים לגבי השווקים בהם פועלת ו/או אליהם חשופה הקרן.
הגשת בקשות
הבקשות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה לחברי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב ותועברנה למנהל הקרן באמצעות מסלקת הבורסה האמורה.
פרסום התשקיף
שני חלקי התשקיף (חלק א' וחלק ב' ,לרבות ריכוז הפרטים ששונו הרלוונטיים לקרן זו ,בהשוואה לחלק ב' ,הכלול בדיווח אודות פרסום חלק א') עומדים לעיון הציבור באתר
.www.magna.isa.gov.il
ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו:
___________________________________
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המידע המוצג בחלק זה (חלק א' של התשקיף) נכון לתאריך  ,1.9.2014אלא אם כן צוין אחרת בתשקיף .יש להתעדכן באופן שוטף בדוחות אודות אירועים הנוגעים לקרן ,למנהל הקרן ולנאמן וכן במידע
נוסף ,המתפרסמים באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו ( www.magna.isa.gov.ilלהלן" :אתר ההפצה") .כמו כן ,רצוי לעקוב באופן שוטף אחר השינויים במחירי יחידות הקרן המבטאים
את תשואתה של הקרן.
בחלק ב' של התשקיף ,המשותף לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקרן ,נכלל מידע נוסף אודות הקרן ,מנהל הקרן והנאמן .חלק ב' הינו חלק בלתי נפרד מתשקיף הקרן .שני חלקי התשקיף (חלק א' וחלק ב')
מתפרסמים באתר ההפצה .ביום  29.6.2014פרסם מנהל הקרן באתר ההפצה את חלק ב' של התשקיף (מספר אסמכתא .)2014-03-101085 :בדיווח אודות פרסום חלק זה (חלק א' של התשקיף) נכלל
ריכוז פרטים ששונו ,הרלוונטיים לקרן זו ,בהשוואה לחלק ב' כאמור.
 ,MTF = Migdal Tracking Fundמגדל קרן עוקבת.
מפיץ אינו רשאי לגבות עמלת הפצה בגין הפצת יחידות הקרן עקב היותן יחידות של קרן מחקה .מפיץ רשאי לגבות מלקוח שלו עמלות בגין קנית ומכירת יחידות הקרן.
"אג"ח שאינן בדירוג השקעה" – אגרות חוב קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB( -BBB -מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל.
בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות ,ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה ( BBBמינוס) ובשל כך חרגו השקעותיה ממדינות ההשקעות
שלה ,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה.
נכס הייחוס של הקרן הוא מדד או נכס ,שלהערכת מנהל הקרן צפוי כי לשינויים בו או בערכו ,בהתאמה ,תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על תשואתה של הקרן.
פרופיל החשיפה של הקרן הוא צירוף של שני תווים המייצגים את שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות (בסולם דרגות המורכב מהמספרים  0עד  )6ולמטבע חוץ
(בסולם דרגות המורכב מהספרה  0והאותיות  Aעד  .)Fככל שהספרה או האות בסולם גבוהים יותר החשיפה המרבית גבוהה יותר.

מגדל קרנות נאמנות ,סעדיה גאון  ,26ת"א ,טלפוןwww.msh.co.il 03-5194031 :

