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  מ"אקסלנס נשואה גמל בע
    מרצוןהעברת ניהול השלמת הליך הודעה על 

 החברה המנהלת:"להלן (מ"נשואה גמל בעחברת אקסלנס 
  :כדלקמן  להודיעמתכבדת, ")הקולטת

 תקופ  נכסיהושלם הליך העברת ניהול מרצון של 30.8.2007ביום 
") קופת הגמל:"להלן)" (מסלולים(שחקים קופת תגמולים "הגמל 

אל החברה ") החברה המנהלת המעבירה:"להלן(מ "אומי גמל בעמל
   .  הקולטתהלתהמנ

ל ע לחוק הפיקוח 41בהתאם להוראת סעיף העברת הניהול נעשתה 
 ולאחר ,")החוק ("2005-ה"התשס, )קופות גמל(שירותים פיננסים 

 בנשרד ביטוח וחיסכון, שנתקבל אישור הממונה על שוק ההון
להתנהל בנאמנות החלה קופת הגמל , ורהחל מהמועד האמ. האוצר

הועברו קופת הגמל זכויות הניהול של , כמו כן. בידי החברה המנהלת
  . לחברה המנהלת

נערכו תיקונים בנוסח תקנון הקופה אשר , כחלק מהעברת הניהול
שמה של הקופה : אושרו על ידי הממונה על שוק ההון והמפורטים

; ל לתגמולים ופיצוייםקופת הגמ" שחקים"אקסלנס  "–הוחלף ל 
שמה , לאורך כל התקנון; "עצמאיים:"במבוא לתקנון נמחקה המילה

של החברה המנהלת המעבירה הוחלף בשמה של החברה המנהלת 
הגדרת ההסדר התחיקתי הותאמה להוראות החוק ; הקולטת

; "פיצויים"הוספה הגדרת בסעיף ההגדרות ; הרלבנטיות כיום
א העוסק בתשלום כספי 11ף סעיף הוס;  נמחקה6.8הרישא לסעיף 

ואם נקבעו : " נמחקו המילים12.1בסעיף ; פיצויים לעמית נפטר
הוסף סעיף ; "קרובים הקרובים שהיו בחיים בעת פטירת העמית

 שעניינו 19.2נמחק סעיף ;  א העוסק בזכויות יורשים ומוטבים13
 – ו 23.1בסעיף ; העברת דמי ניהול אל החברה המנהלת המעבירה

התיקונים המפורטים לעיל נדרשו ".התושבים" נמחקה המילה 23.2
מהחברה המנהלת  הנמכרת ת הגמלקופ העברת ניהולולצורך כחלק 

, כמו כן. המעבירה לחברה המנהלת הקולטת במועד השלמת העסקה
הצטרפות עמיתים שכירים תתאפשר , לאור השינויים האמורים
  .בנוסף לעמיתים עצמאיים

 העמיתים בקופת הגמל נשארו ללא שינוי מעצם יודגש כי זכויות
לכל , כמו כן. העברת ניהול קופת הגמל לחברה המנהלת הקולטת

עמית שמורה הזכות להעביר את כספיו בקופת הגמל לכל קופת גמל 
  .בכפוף להוראות הדין, אחרת שיבחר

באתר האינטרנט של החברה , ניתן לעיין בתקנון קופת הגמל בכל עת
  .תהמנהלת הקולט

 הנכם מוזמנים לפנות לחברה המנהלת, ת הגמלבכל שאלה בנוגע לקופ
  :הקולטת
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