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סילבר קסטל אחזקות בע"מ
 ("החברה")

לכבוד, לכבוד,
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ רשות ניירות ערך

רחוב אחוזת בית 2 רחוב כנפי נשרים 22
תל אביב ירושלים

באמצעות מערכת המגנ"א באמצעות מערכת המגנ"א

א.ג.נ.,

הנדון: חשיפת החברה עקב מינוי "בנק מגשר" לסיגניצ'ר בנק, מהמרכזיים בתעשיית הקריפטו

ביום 13 במרץ 2023 נודע לחברה, בעקבות פרסומים על החשש בנוגע לפעילותו של סיגניצ'ר בנק, מהמרכזיים 
בתעשיית הקריפטו, כי משרד האוצר האמריקני, הבנק המרכזי של ארה"ב (הפדרל ריזרב) והתאגיד הפדרלי 
בארה"ב לביטוח פיקדונות (Federal Deposit Insurance Corporation) (להלן: "הרגולטורים בארה"ב") התערבו 
בפעילות סיגניצ'ר בנק. באותה הודעה הודיעו הרגולטורים בארה"ב כי כספי הלקוחות המופקדים בסיגניצ'ר בנק 

הינם מוגנים וזמינים.

הרגולטורים בארה"ב הודיעו, כי הוקם "בנק מגשר" שיאפשר ללקוחות סיגניצ'ר בנק גישה לכסף שלהם, וכי 
המפקידים והלווים של סיגניצ'ר בנק יהפכו באופן אוטומטי ללקוחות של הבנק המגשר.

לאור האמור לעיל, מתכבדת החברה להבהיר כדלקמן:

לחברה יש סכום זניח המופקד בסיגניצ'ר בנק. .1

החברה מחזיקה באמצעות SCL Momentum Alpha LP (קרן קיימנית המיועדת למשקיעים כשירים  .2
ומוסדיים בלבד) (להלן: "קרן מומנטום") את כספי המשקיעים בקרן מומנטום בסיגניצ'ר בנק. כאמור לעיל, 
ובהתבסס על הדיווחים של הרגולטורים בארה"ב, החברה סבורה כי כספי המשקיעים בקרן מומנטום לא 

יפגעו והחברה וקרן מומנטום יכולות למשוך את הכספים בכל עת.

החברה סבורה, כי על אף ההשפעה המהותית על קרן מומנטום לאור השתלטות הרגולטור על סיגניצ'ר בנק,  .3
החברה תהיה מסוגלת להמשיך את פעילות קרן מומנטום. כמו כן, החברה בוחנת התקשרויות עם מוסדות 

בנקאיים אחרים אשר הינם בעלי מומחיות בתחום הפעילות של החברה.

הערכות החברה בדבר נגישות החברה לכספים המצויים בסיגניצ'ר בנק, כמו גם השפעת התערבות הרגולטורים 
בארה"ב בפעילות סיגניצ'ר בנק על קרן מומנטום, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 
התשכ"ח-1968. הערכות אלה מבוססות על המידע שנמסר נכון למועד דוח זה על ידי הרגולטורים בארה"ב 
ועשויות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה, אף באופן מהותי, כתוצאה מגורמים 
שאינם בשליטתה הבעלדית של החברה, לרבות התפתחויות עתידיות בנוגע לסיגניצ'ר בנק, מצב השווקים 

הפיננסים ושינויים נוספים בשוק האשראי ובסביבת הריבית וכו'.

           בכבוד רב,
                                                                                                         

                                                                                       סילבר קסטל אחזקות בע"מ

     ע"י אלי מיזרוח, מנכ"ל ודירקטור
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