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לכבוד,
חברי ועדת הביקורת
הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
הנדון :רשימת צדדים קשורים  -רבעון רביעי לשנת 2019
בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,התשכ"ד ,11964-להלן יפורטו הצדדים
הקשורים לחברת הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ ,נכון ליום :31.12.2019
רוני הלמן
הלמן ר.מ השקעות בע"מ
אורי אלדובי
אלדובי החזקות בע"מ
עתיד ונצ'רס בע"מ
פיטר פרידמן
Capernaum Finance SA
Capernaum Financial Holdings Ltd
IGF Fund Ltd
Priority Vision Consultants S.A.
דורה ודיוויד (ז"ל) יזרעאל
Avital Investments BV
Dorigol Holdings Nv
אייזיק סיטון
.Middlegate Hadas Arazim LLC
Tulipia Renewables Ltd.

1

מתוך תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) ,תשכ"ד:1964-

"צדדים קשורים"  -כל אחד מאלה )1( :צדדים שאחד מהם ( -א) מחזיק במישרין או בעקיפין ב 10%-או יותר מהון
המניות המונפק של הצד האחר או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות לו דירקטורים; (ב) רשאי למנות ,במישרין
או בעקיפין ,את המנהל הכללי של האחר; (ג) מכהן כדירקטור או כמנהל הכללי באחר; ( )2תאגידים שהחברות באחד
מהם מותנית בחברות באחר; ( )3צדדים כאמור בפסקאות ( )1ו )2(-ותאגיד נוסף שאחד מהם מחזיק ב 25%-או יותר
מהון המניות המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות למנות לו דירקטורים; ( )4חברה מנהלת וקופות הגמל
שאותן היא מנהלת; ( )5קופות גמל המהוות קבוצת משקיעים כהגדרתה בתקנה 41א; ( )6צדדים כאמור בפסקאות ()1
עד ( )3שאחד מהם הוא חברה מנהלת וקופות הגמל שאותן היא מנהלת;

הלמן-אלדובי בית השקעות בע"מ
הלמן-אלדובי טכנולוגיות בע"מ
הלמן-אלדובי החזקות בע"מ
הלמן-אלדובי פיננסים בע"מ
הלמן-אלדובי סוכנות לביטוח פנסיוני ( )2005בע"מ
הלמן-אלדובי חח"י גמל בע"מ
הלמן אלדובי פיוצ'ר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ
הלמן-אלדובי קרנות השקעה בע"מ
הלמן אלדובי ניהול תיקי השקעות ( )2007בע"מ
הזדמנות ישראלית  -חיפושי נפט וגז בע"מ
הזדמנות ישראלית  -חיפושי נפט וגז נאמנויות בע"מ
הזדמנות ישראלית  -מקורות אנרגיה ,שותפות מוגבלת
הזדמנות בינלאומית -מקורות אנרגיה ,שותפות כללית
C.O. Cyprus Opportunity Oil & Gas Exploration Limited
C.O. Cyprus Opportunity Energy Public Company Limited
הלמן-אלדובי אנרגיה בע"מ
הלמן אלדובי נדל"ן בע"מ
הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות בע"מ
הלמן-אלדובי איי2פ ,1שותפות מוגבלת
הלמן-אלדובי הלוואות חברתיות (בנאמנות) – ש.מ .בע"מ
קוואליטי סוכנות לביטוח פנסיוני ( )2017בע"מ
הדס ארזים בע"מ
הדס מלכות בע"מ
קופות הגמל המנוהלות בנאמנות ע"י החברה
קרנות הפנסיה המנוהלות בנאמנות ע"י החברה
הדירקטורים של החברה
איתי ברדה ,מנכ"ל
יובל קפיטל בע"מ

ספיר פריס סחר בינלאומי בע"מ
.HADAS COLONNADE RH , LLC
.HALMAN DUSSELDORF 1 COOPERATIEF U.A
Mistral Renewables Ltd.
אלדובי ניהול בלוקר השקעות בע"מ-הלמן
מאקסטק רשתות תקשורת בע"מ
אינטגרה אחזקות בע"מ
Halman-Aldubi- Netz (US), L.P.
Halman-Aldubi West Atlanta, L.P.
א סלי השקעה חברה בנאמנות בע"מ-ה
Halman Aldubi AON RH, LP
HA Brill RH, LP
HA WO Atlanta Portfolio, LP
 שותפות מוגבלת-הלמן אלדובי סלי השקעות
H.A. Properties CV
HA OPO RH, LP
HA CHARLOTTE PROTFOLIO 2017 RH, LP
HINLEY S.a.r.l
הזדמנות ישראלית פטרוליום בע"מ
ISRAEL OPPORTUNITY ENERGY INC.
C.O. CYPRUS OPPORTUNITY PETROLEUM LIMITED
) בע"מ2004( מלרג תשתיות
) (חברה ללא פעילותMALRAG WHITESTONE LP
) על ידי מלרג וויטסטון50%  מוחזקת, (חברה ללא פעילותPKM WHITESTONE LLC
)50%  מוחזקת, (חברה ללא פעילותARKO 86 TH STREET LLC
 בית השקעות בע"מ.אי.בי.אי

אי.בי.אי .אמבן ניהול השקעות בע"מ
אי.בי.אי .ניהול קרנות נאמנות ( )1978בע"מ

אי.בי.אי אי.אל.אס פרטנרס בע"מ
שרותי בורסה והשקעות בישראל  -אי.בי.אי – .בע"מ
חברת טינטו השקעות בע"מ
חברת דיסקונט קפיטל חיתום
ה-א פידר פאנדס בע"מ (שותף כללי)
ה-א גרייסטון ,שותפות מוגבלת
הלמן-אלדובי התחדשות עירונית – שותפות מוגבלת
דייברגון שותף כללי  1בע"מ
מני בן-מאור
הדירקטורים בשותפות הלמן-אלדובי התחדשות עירונית – שותפות מוגבלות
בית החולים איכילוב
המסלול האקדמי המכללה למנהל

