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תארי התשקי 27 :אוקטובר2016 ,

הודעה על פרסו תשקי
בהתא לסעי  31לחוק השקעות משותפות בנאמנות ,התשנ"ד  1994
"אלומות ) "5/95 (1Bקר נאמנות
)מספר בורסה(5123195 :

יש להתעדכ במידע ובנתוני נוספי לגבי הקר ,המפורסמי בדוחות ,לרבות בדוח השנתי .הדוחות מתפרסמי באתר ההפצה.
בתשקי העיקרי ,המשות לכלל הקרנות שבניהול מנהל הקר ,נכלל מידע על מנהל הקר והנאמ וכ מידע על כל הקרנות
שבניהולו של מנהל הקר .התשקי העיקרי פורס באתר ההפצה ביו ) 15.08.2016אסמכתא (201603103483 :והמידע
הנכלל בו נכו למועד שצוי בו.1
מאפייני עיקריי של הקר:
סוג הקר :קר פתוחה
סיווג הקר בפרסו  :אג"ח באר – מדינה ,אג"ח מדינה כללי
הקר היא קר מוגבלת בניירות ער חו
מסלול המס :2פטורה
סוג הקר לצור עמלת הפצה3 :
שכר מנהל הקר 0.55% :3מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקר.
שכר נאמ 0.05% :מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקר.
פרטי ההצעה לציבור:
4
יחידות הקר מוצעות לציבור החל מיו  03.11.2016ועד ליו  26.10.2017בכל יו מסחר ,בימי א' עד ה' ,ללא תוספת הוספה .
השעה היעודה להגשת הזמנות :ביו א'  ,15:00 :בימי ב' ה' .16:00 :
המטבע בו נקובות יחידות הקר 1 :ש"ח ער נקוב.
מטרת הקר :לנסות להשיג תשואה עודפת על פני תשואת מדד אג"ח ממשלתיות.
אי באמור לעיל כדי להוות התחייבות מנהל הקר ו/או הבטחה מצידו להשיג את מטרת הקר ו/או להשיג תשואה חיובית
או תשואה כלשהי לאור זמ.
הדר להשגת המטרה – מדיניות ההשקעות של הקר:
 .1לפחות  95%מהשווי הנקי של נכסי הקר יהיו חשופי לאגרות חוב מכל סוג )לרבות תעודות פקדו( ו/או לפקדונות ו/או למזומני .
 .2שיעור חשיפת נכסי הקר לאגרות חוב ממשלתיות ומלווה קצר מועד לא יפחת מ .60%
 .3שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על  5%מהשווי הנקי של נכסי הקר.
 .4שיעור חשיפת נכסי הקר למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על  30%מהשווי הנקי של נכסי הקר.
 .5שיעור החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה 4לא יעלה על  10%מהשווי הנקי של נכסי הקר.
 .6השווי הכולל של ניירות ער חו ,יחידות של קרנות חו ומטבע חו ,בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל
באמצעות פעילות בנגזרי בבורסות בחו"ל לא יעלה על  10%מהשווי הנקי של נכסי הקר.
 .7יתרת נכסי הקר תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקר.
נכס הייחוס של הקר :5מדד אג"ח ממשלתיות
פרופיל החשיפה1B :6
1עד  10%חשיפה למניות מהשווי הנקי של נכסי הקר ,בערכה המוחלט.
Bעד  30%חשיפה למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקר ,בערכה המוחלט.
גורמי סיכו ייחודיי להשקעות הקר ולאופ ניהולה:
מנהל הקר עשוי ליצור חשיפה לאג"ח קונצרני ולאג"ח שאינו בדירוג השקעה ,אשר עשויי להיות מושפעי מאיתנות
המנפיקות ומשינויי הדירוג שלה.
חשיפות כאמור עשויות להגדיל את תנודתיות הקר לעומת מצב בו לא היו נוצרות חשיפות כאמור.
גורמי הסיכו הייחודיי מפורטי בהתא להערכת מנהל הקר את מצב השווקי השוני  ,בהתא לתחזיותיו ובהתא
לאסטרטגיית ההשקעה שלו ,בתקופת התשקי ,והכל נכו לתארי התשקי .מנהל הקר עשוי ,מעת לעת ובכפו למדיניות
ההשקעות של הקר ,לשנות את אסטרטגיית ההשקעה )לרבות אופ ניהול ההשקעה ומעבר בי אפיקי השקעה( בהתא
למגמות בשווקי ותחזיות מנהל הקר לגביה .שינויי כאמור עשויי לגל בתוכ גורמי סיכו שלא צויינו לעיל.
גורמי הסיכו המצוייני לעיל אינ מהווי את כל גורמי הסיכו הגלומי ברכישת יחידות הקר לרבות גורמי סיכו
הנוב עי מהשקעה בשווקי הו בכלל והשקעה בשוק ההו באמצעות רכישת יחידות בקר נאמנות בפרט )לרבות תפעול
ובקרה(; כמו כ ,גורמי הסיכו המצוייני לעיל אינ מהווי את גורמי הסיכו הנובעי מהשקעה בקר הנאמנות בהתא
לסוגי הנכסי או סוגי הפעילות בה היא צפויה להשקיע ולפעול ואשר אינ ייחודיי בהתחשב במדיניות ההשקעות שלה
וסיווגה לצור פרסו.
פרטי נוספי:
ניהול ההשקעות של הקר :מר יניב שיניקמ ,מנהל את השקעות הקר )ראו סעי  ,7.2.2בעמוד  20לתשקי חלק עיקרי של מנהל הקר(.
בנקאי ,סוכ ני"ע ותשלו עמלות בגי עסקאות בנכסי הקר :הבנק הבינלאומי הראשו לישראל בע"מ )לפרטי נוספי
ראה סעי  9בעמוד  26וכ סעי  16בעמוד  32לתשקי חלק עיקרי של מנהל הקר(.
היתרי להצעת היחידות:
מנהל הקר קיבל את כל ההיתרי  ,האישורי והרישיונות הדרושי על פי כל די להצעת היחידות ,להנפקת ולפרסו
תשקי הקר החדשה.
אי בהיתר רשות ניירות ער משו אימות הפרטי המובאי בתשקי או אישור מהימנות או שלמות או הבעת דעה על
טיב של היחידות המוצעות.
מנהל הקר רשאי לערו שינויי במידע הנכלל בתשקי זה בכפו להוראות הדי.
הזמנת יחידות ומת הוראות פדיו
הזמנות ליחידות או הוראות לפדיו יחידות נית להגיש אצל כל אחד מחברי הבורסה; הזמנה ליחידה או הוראה לפדיו
שתוגש עד השעה היעודה של יו מסחר ,שהוא ג יו שבו נית להציע יחידות או לפדות ,תבוצע באותו יו ותסלק לפי
כללי שקבעה הבורסה לפי סעי  46לחוק ניירות ער; הזמנה או הוראה שתוגש ביו מסחר לאחר השעה היעודה ,או תוגש
ביו שאינו יו מסחר ,תבוצע ביו המסחר הראשו לאחר היו שבו הוגשה ותסלק בהתא לכללי שקבעה הבורסה;
חברי הבורסה יהיו אחראי וחייבי לתשלו מלוא התמורה בשל הזמנות שהוגשו באמצעות ונענו; כל הזמנה תיחשב
כהתחייבות בלתי חוזרת של המזמי לקבל את כל היחידות שיוקצו לו לפי הזמנתו ,בי א בקשתו תתקבל במלואה ובי א
תתקבל רק בחלקה; חברי בורסה עשויי לגבות עמלה בשל מכירת היחידות או פדיונ.
הזמנות לרכישת היחידות המוצעות תוגשנה למנהל הקר באמצעות הבנקי או באמצעות חברי בורסה אחרי .שני חלקי
התשקי )חלק א' וחלק ב'( מתפרסמי באתר האינטרנט של רשות ניירות ער שכתובתו .www.magna.isa.gov.il
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יש להתעדכ באופ שוט בדוחות אודות אירועי הנוגעי לקר ,למנהל הקר ולנאמ וכ במידע נוס ,המתפרסמי באתר האינטרנט של
רשות ניירות ער שכתובתו ) www.magna.isa.gov.ilלהל – "אתר ההפצה"( .כמו כ ,רצוי לעקוב באופ שוט אחר השינויי במחירי
יחידות הקר המבטאי את תשואתה של הקר .
למרות היותה של הקר הפטורה ,היא עשויה להיות מחויבת התשלו מס בגי הכנסות ורווחי מני"ע בחו"ל ,וזאת בנוס למס שמחזיק
היחידות בקר ישל במועד פדיו היחידות שהחזיק בגי הרווח על היחידות שפדה.
החל מיו  30.03.2016פועל מנהל הקר בהתא למתווה אשר גובש ע"י סגל הרשות לניירות ער לעניי העלאת דמי ניהול בקרנות.
לפרטי נוספי ראה דיווח מיידי מיו  30.03.2016מספר אסמכתא.201603018699 :
"אג"ח שאינו בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל ,שאינה מדורגת ,או שהיא
מדורגת בדירוג נמו מ–  BBB) BBBמינוס( או דירוג מקביל לו .במקרה בו ירד דירוג אג"ח המוחזק בקר לדירוג הנמו מדירוג השקעה,
באופ שהשקעות הקר חרגו ממדיניות ההשקעות שלה כאמור לעיל ,יתאי מנהל הקר את השקעות הקר למדיניות ההשקעות עד תו
יו חישוב המחירי העשירי לאחר היו שבו החלה החריגה.
נכס הייחוס של הקר הוא מדד או נכס ,שלהערכת מנהל הקר צפוי ,כי לשינויי בו או בערכו ,בהתאמה ,תהיה ההשפעה הגדולה ביותר על
תשואתה של הקר.
פרופיל החשיפה של הקר הוא צירו של שני תווי המייצגי את שיעור החשיפה המרבי של הקר למניות )בסול דרגות המורכב
מהמספרי  0עד  (6ולמטבע חו )בסול דרגות המורכב מהספרה  0והאותיות  Aעד  ;(Fככל שהספרה או האות בסול גבוהי יותר
החשיפה המרבית גבוהה יותר.

הזמנה לקבלת הצעות לרכישת נכס
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ĐĥĎĐ ďĞđĚ ěđėďĞ
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:ĦđďĚĞđĚĐ ĦĥĎĐ ěĠđČ

ďĚĞđĚĘ ěđĘČĥ ,ğĝĐ ĕČĜĦč ĐďĕĚĞ ĦēėđĐĘ ĦđČĦėĚĝČ ĦđčĤĘ ,ęĕĔĤđĠĚ ęĕĕē ĦđĤđģ đĜĠĕ ęĕďĚĞđĚĐ
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ďēČė ęĕĤčĎđ ęĕĥĜĘ ĦďĞđĕĚ ĐĕĕĜĠĐ
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