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א.ג.נ,.
הנדון :התקשרות בהסכם השקעה למתן שירותים
בהתאם לתקנה 37א) (2לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( ,תש"ל1970 -
בהמשך לדיווחים המיידים של החברה ,1מתכבדת החברה להודיע ,כדלקמן:
.1

ביום  22באוגוסט  2022התקשרה החברה וסילבר קסטל בע"מ )להלן" :חברת הבת"( עם קשת
החזקות שותפות מוגבלת )להלן" :קשת"( ,בהסכם השקעה )להלן" :ההסכם"( ,במסגרתו תעמיד
קשת לחברת הבת שירותי מדיה פרסומית בפלטפורמות השונות שברשותה של קשת בהן קשת-ערוץ
) 12או כל אפיק אחר בו תשדר חברת שידורי קשת בע"מ( וקבוצת אתרי מאקו )על כל אתריו
המשותפים והפלטפורמות הדיגיטליות שלו( וכמו כן בפלטפורמות שונות נוספות ועתידיות העומדות
ו/או שתעמודנה לרשותה של קשת )להלן" :השירותים"( ,בשווי של מיליון ש"ח.
תקופת השירותים תהיה כ 7-חודשים )להלן" :התקופה הראשונית"( .בכפוף להסכמת הצדדים
תוארך התקופה הראשונית לארבע תקופות נוספות שלא תעלנה על שנתיים ממועד ההתחלה )מועד
עליית הפרסומת הראשונה לאוויר או ה ,15.9.2022-לפי המוקדם ביניהם( ,בשווי של  1,000,000ש"ח
כל אחת.

.2

בתמורה למתן השירותים כאמור לעיל ,תקצה החברה לקשת  341,925מניות רגילות ללא ערך נקוב של
החברה.

.3

כמו כן ,סוכם בין הצדדים כי ההסכם ,אשר נחתם בין קשת לחברת הבת ביום  25באוגוסט 2021
יבוטל ,2ובמקומו יבוא ההסכם המתואר לעיל.

בכבוד רב,
סילבר קסטל אחזקות בע"מ
על ידי :אלי מיזרוח ,מנכ"ל ודירקטור

 1לפירוט ראו דיווחים מיידים מיום  26באוגוסט ) 2021מספר אסמכתא ,(2021-01-071059 :מיום  1בפברואר ) 2022מספר
אסמכתא ,(2022-01-012480 :מיום  17באפריל ) 2022מספר אסמכתא ,(2022-01-040455 :מיום  11במאי ) 2022מספר
אסמכתא ,(2022-01-056944 :מיום  9ביוני ) 2022מספר אסמכתא (2022-01-071800 :ומיום  15באוגוסט ) 2022מספר
אסמכתא ,(2022-01-056944 :המידע המופיע בדיווחים המיידיים כאמור ,מובא על דרך ההפניה בדוח זה.
 2לפירוט בדבר ההסכם הקודם עם קשת ראו סעיף  23למתאר אשר צורף כנספח א' לדיווח המיידי של החברה מיום 22
בדצמבר ) 2021מספר אסמכתא .(2021-01-112549 :המידע בדיווח מיידי זה מובא על דרך ההפניה בדוח זה.

