
מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

מוחזקת 31.25% ע"י מר צבי סטפקחברה פרטית51263876831.25%אבנץ השקעות בע"מ

מוחזקת 100% ע"י מר צבי סטפקחברה פרטית513474882מאיה החזקות (יעלים) בע"מ

חברה פרטית51359016660%מיטב יתר בע"מ

חברה פרטית51374926760%מיטב גלובל מרקטס בע"מ

חברה פרטית51357469960%אבגד אלגרו בע"מ

חברה פרטית51187472952.5%טיילורמייד (מאיה) החזקות בע"מ

אלגרו ניהול כספים מוסדיים 
בע"מ

חברה פרטית51193508260%

חברה פרטית51310928060%אלגרו שוקי הון בע"מ

חברה פרטית51433325170%אלגרו טכנולוגיות בע"מ

אמירים אחזקות פיננסיות א.א.פ. 
בע"מ

חברה פרטית51366630560%

למר צבי סטפק יפוי כוח מאת מר שלמה חברה פרטית51370546716.6%בי.אס.פי. קרנות בע"מ
סימנובסקי מחזיק נוסף בחב' להצביע בשמו 

עד סוף שנת 2015

למר צבי סטפק יפוי כוח מאת מר שלמה חברה פרטית51405025123.33%בי.אס.פי. קרנות ישראל בע"מ
סימנובסקי מחזיק נוסף בחב' להצביע בשמו 

עד סוף שנת 2015

חברה פרטית51425658558.45%אלפא אסטרטגיות בע"מ

חברה פרטית510552045100%נילי (אמיר) החזקות בע"מ

מיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר - 
דש איפקס הולדינגס בע"מ)

מוחזקת ע"י מר צבי סטפק באמצעות מאיה חברה ציבורית52004379528.62%
החזקות (יעלים) בע"מ ונילי (אמיר) החזקות 

בע"מ . 
בין מר צבי סטפק (באמצעות חברות 

בבעלותו) לקבוצת ברמ בע"מ קיים הסכם 
בעלי מניות המסדיר את שליטתם המשותפת 

במיטב דש השקעות בע"מ. 

רשימת צדדים קשורים
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

 9.14%   514881275זיקית קניות מקוונות בע"מ
 מהון
 המניות
שהוקצו

מהון המניות בדילול מלא  9.69%חברה פרטית
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

טיילורמייד (מאיה) החזקות בע"מ

חברה פרטית513088682100%טיילור-מייד קפיטל בע"מ

חברה פרטית513753111100%מאיה משכנתאות בע"מ

58142431יובל רכבי

BRM CAPITAL PARTNERS 
LLC

מוחזקת 33% ע"י מר יובל רכבי; 33% ע"י מר שותפות זרה33%
אלי ברקת ו- 33% ע"י מר ניר ברקת

חברה פרטית512702028100%יובל רכבי בע"מ

יובל רכבי בע"מ

חברה פרטית512205402100%יובל 63 אחזקות (1995) בע"מ

יובל 63 אחזקות (1995) בע"מ

בנוסף, מוחזקת 33.3% ע"י אליברקת חברה פרטית51128754233.3%קבוצת ברמ בע"מ
אחזקות בע"מ ו- 33.3% ע"י ב.נ. ברקת 

אחזקות וסטודיו בע"מ (לשעבר נירברקת 
אחזקות בע"מ)

58368143אלי ברקת

BRM CAPITAL PARTNERS 
LLC

מוחזקת 33% ע"י מר יובל רכבי; 33% ע"י מר שותפות זרה33%
אלי ברקת ו- 33% ע"י מר ניר ברקת

חברה פרטית51316758599%אלי ברקת בע"מ

אלי ברקת בע"מ

חברה פרטית512205436100%אליברקת אחזקות בע"מ

אליברקת אחזקות בע"מ

בנוסף, מוחזקת 33.3% ע"י יובל 63 אחזקות חברה פרטית51128754233.3%קבוצת ברמ בע"מ
(1995) בע"מ ו- 33.3% ע"י ב.נ. ברקת אחזקות 

וסטודיו בע"מ

56092430ניר ברקת
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

BRM CAPITAL PARTNERS 
LLC

מוחזקת 33% ע"י מר יובל רכבי; 33% ע"י מר שותפות זרה33%
אלי ברקת ו- 33% ע"י מר ניר ברקת

חברה פרטית51270203699%ניר ברקת בע"מ

ניר ברקת בע"מ

חברה פרטית51220542899%ב.נ. ברקת אחזקות וסטודיו בע"מ

ב.נ. ברקת אחזקות וסטודיו בע"מ

בנוסף, מוחזקת 33.3% ע"י יובל 63 אחזקות חברה פרטית51128754233.3%קבוצת ברמ בע"מ
(1995) בע"מ ו- 33.3% ע"י אליברקת אחזקות 

בע"מ

קבוצת ברמ בע"מ

חברה פרטית514351873100%ברמ פיננסים בע"מ

BRM CAPITAL FUND LP63%שותפות זרה

חברה פרטית51410341542%מומיניס בע"מ

NANOCYTE INC53%חברה פרטית זרה

חברה פרטית51381755145%איי.ג'י.איי ניהול קרנות בע"מ

חברה פרטית512991605100%ב.ר.מ. קפיטל יועצים בע"מ

BRM GROUP INC100%חברה פרטית זרה

IGI ISRAEL GROWTH 
INVESTORS FUND L.P

שותפות מוגבלת55022581753%

IGI ISRAEL GROWTH 
INVESTORS FUND G.P L.P

שותפות מוגבלת55022555145%

חברה פרטית512869405100%בנון החזקות בע"מ

חברה פרטית512326224100%מדיהפאת' בע"מ

דואט מדיה בע"מ (לשעבר 
(DOIT9 LTD

חברה פרטית51444759822%
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

BRM CAPITAL FUND (V.C. 
ANNEX ) LIMITED 

PARTNERSHIP

שותפות מוגבלת55024277074%

חברה פרטית51430367623%וי - וייב בע"מ

ColorChip Inc45%חברה זרה

חברה פרטית51467731917%טרנזמייט בע"מ

חברה פרטית51482259233%רומר טרוול בע"מ

חברה פרטית זרה51473952322%סייברסנס בע"מ

ברמ פיננסים בע"מ

בין קבוצת ברמ בע"מ למר צבי סטפק חברה ציבורית52004379529.78%מיטב דש השקעות בע"מ
(באמצעות חברות בבעלותו) קיים הסכם בעלי 

מניות המסדיר את שליטתם המשותפת 
במיטב דש השקעות בע"מ.

מיטב דש השקעות בע"מ (לשעבר - דש 
איפקס הולדינגס בע"מ)

דש איפקס החזקות ד.א. (1998) 
בע"מ

חברה פרטית512720350100%

חברה פרטית511861585100%איפקס ייעוץ אסטרטגי בע"מ

מ.ד אוצר בע"מ (לשעבר - מיטב 
דש אוצר בע"מ ואיפקס חיתום 

וניהול הנפקות בע"מ)

חברה פרטית513129460100%

חברה פרטית511886327100%מ.ד. מוטבים בע"מ

חברה פרטית51179458849.5%אדקו טכנולוגיות (1993) בע"מ

חברה פרטית512040601100%דש איפקס טכנולוגיות בע"מ

חברה פרטית511903239100%דור ברגר חתמים בע"מ

חברה פרטית514053487100%אמרלד מנהל כללי בע"מ
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

חברה פרטית514171818100%דש איפקס מיזוגים ורכישות בע"מ

חברה פרטית51470607688%מיטב דש סוכנות לביטוח בע"מ

חברה פרטית51206129280%קריב סוכנויות לביטוח בע"מ

מיטב דש ברוקראז' בע"מ (לשעבר 
- דש ברוקראז בע"מ)

חברה פרטית51432423555.33%

מיטב דש טרייד בע"מ 
(לשעבר - מיטב טרייד ניירות ערך 

בע"מ)

חברה פרטית510528276100%

מיטב דש בנפיטס בע"מ (לשעבר - 
מיטב בנפיטס בע"מ)

חברה פרטית51389028560%

מכללת מיטב דש בע"מ 
(לשעבר - מיטב מכללות ללימודי 

שוק ההון והשקעות בע"מ)

חברה פרטית512340118100%

מיטב דש שווקים גלובליים בע"מ 
(לשעבר- מיטב דש ניהול סיכונים 

בע"מ)

חברה פרטית51319579270.01%

מיטב דש סוכנות לביטוח פנסיוני 
בע"מ

חברה פרטית514223353100%

חברה פרטית51463637251%סלע סוכנות לביטוח בע"מ

מיטב דש יועצי משכנתאות בע"מ 
(לשעבר - מיטב משכנתאות בע"מ)

חברה פרטית51468735960.01%

חברה פרטית51461686142%מיטב טכ. פיננסיות בע"מ

חברה פרטית51358813775%קמליה קפיטל מרקט בע"מ

מיטב דש ניירות ערך והשקעות 
בע"מ (לשעבר דש בית השקעות 

בע"מ)

חברה פרטית520043266100%
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

מיטב דש הסדרים פנסיונים 
סוכנות לביטוח פנסיוני (2014) 

בע"מ

חברה פרטית515059566100%

מיטב דש טרייד בע"מ

חברה פרטית513526756100%מילניום קרנות נאמנות בע"מ

חברה פרטית512622606100%מ.ג.ב.ה. החזקות בע"מ

גאון השקעות בפיננסים (מבלל) 
בע"מ

חברה פרטית513068072100%

גאון השקעות בפיננסים (2000) 
בע"מ

חברה פרטית513023036100%

מיטב דש בנפיטס בע"מ

מיטב דש נאמנויות בע"מ (לשעבר -
 אס.ג'י.אס. נאמנויות בע"מ)

חברה פרטית513901330100%
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

אדקו טכנולוגיות (1993) בע"מ

חברה פרטית514374206100%פנג'יאה פלטפורמות מיחשוב בע"מ

מיטב דש ניירות ערך והשקעות בע"מ 
(לשעבר דש בית השקעות בע"מ)

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 
(לשעבר-דש גמל ופנסיה בע"מ)

חברה פרטית512065202100%

מיטב דש נכסים בע"מ (לשעבר - 
דש חיתום בע"מ)

חברה פרטית511855090100%

Dovrat Shrem Enterprises100%חברה זרה

חברה פרטית51381368349.96%דש גלובל פיננס בע"מ

תכלית מדדים בע"מ (לשעבר 
סינרגטיקה בע"מ)

חברה פרטית513534974100.0%

מיטב דש ניהול תיקים בע"מ 
(לשעבר - מיטב ניהול השקעות 

בע"מ)

חברה פרטית510831175100%

מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ 
(לשעבר - מיטב - ניהול קרנות 

נאמנות (1982) בע"מ)

חברה פרטית510954498100%

מיטב דש שווקים פיננסיים בע"מ 
(לשעבר - מיטב שווקים פיננסים 

בע"מ)

חברה פרטית513572974100%

חברה פרטית51197831468.9%מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ

חברה פרטית513626440100%ישיר בית השקעות בע"מ

חברה פרטית512295759100%מילניום - בית השקעות בע"מ

חברה פרטית513825661100%גאון טרייד חוזים עתידיים בע"מ

מיטב הנפקות ופיננסים בע"מ

חברה פרטית511864308100%ישיר בית השקעות (חיתום) בע"מ
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

מיטב דש שווקים פיננסים בע"מ

513861369100%פיקס-סלי אגרות חוב בע"מ

בעקיפין באמצעות פיקס-סלי אגרות חוב בע"מחברה מנפיקה513719856100%פיקס איי 2 בע"מ

בעקיפין באמצעות פיקס איי 2 בע"מחברה פרטית513721894100%פיקס איי 2 (חברה בת) בע"מ

דש גלובל פיננס בע"מ

חברה מנפיקה513739466100%גלובל פיננס ג'י.אר 8 בע"מ

תכלית מדדים בע"מ

חברה מנפיקה513540310100%תכלית דולר עולמי בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית דולר עולמי בע"מחברה פרטית513543819100%מאגר וסחר (דולר) בע"מ

חברה מנפיקה513678391100%תכלית מטבעות בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית מטבעות בע"מחברה פרטית513684043100%מאגר וסחר (מטבעות) בע"מ

חברה פרטית513993980100%תכלית מכשירים מורכבים בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית מכשירים מורכבים חברה מנפיקה513944660100%תכלית מורכבות בע"מ
בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית מורכבות בע"מחברה פרטית513949768100%מורכבות מצבור וסחר בע"מ

חברה פרטית513471060100%סינרגטיקה חיתום בע"מ

במישרין (20%) ובעקיפין באמצעות חברה פרטית513556688100%תכלית מכשירים פיננסיים בע"מ
סינרגטיקה חיתום בע"מ (80%)

במישרין (4.5%) ובעקיפין באמצעות חברה מנפיקה513594101100%תכלית תעודות סל בע"מ
סינרגטיקה חיתום בע"מ (18.2%) ותכלית 

מכשירים פיננסיים בע"מ (77.3%)

בעקיפין באמצעות תכלית תעודות סל בע"מחברה פרטית513594507100%מצבור וסחר (אינדקס) בע"מ
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

בעקיפין באמצעות תכלית מכשירים פיננסיים חברה מנפיקה513815258100%תכלית גלובל בע"מ
בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית גלובל בע"מחברה פרטית513816223100%גלובל מצבור וסחר בע"מ

במישרין (20%) ובעקיפין באמצעות חברה מנפיקה514019207100%תכלית פקדונות בע"מ
סינרגטיקה חיתום בע"מ (80%)

בעקיפין באמצעות תכלית פקדונות בע"מחברה פרטית514053248100%מאגר וסחר (פקדונות) בע"מ

חברה פרטית513827055100%אינדקס תעודות סל בע"מ

אינדקס תעודות סל בע"מ

חברה מנפיקה513801605100%תכלית אינדקס סל בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית אינדקס סל בע"מחברה פרטית513830885100%תכלית אינדקס מחסנית סל בע"מ

חברה מנפיקה513806588100%תכלית אינדקס מט"ח בע"מ

תכלית אינדקס מחסנית מט"ח 
בע"מ

בעקיפין באמצעות תכלית אינדקס מט"ח חברה פרטית513824755100%
בע"מ
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מספר רישום/ שם תאגיד
ח.צ/ ח.פ

מספר רישום/ תאגידים מוחזקיםסוג התאגיד
ח.צ/ ח.פ

שיעור 
החזקה

הערותסוג התאגיד

רשימת צדדים קשורים

חברות פרטיות המוחזקות על ידי דירקטורים ומנכ"לים בחברות הגמל והפנסיה בקבוצה

מוחזקת 100% ע"י מר רונן טובחברה פרטית514544162גנרי טוב בע"מ

מוחזקת 100% ע"י מר גיל גרשלרחברה פרטית514715010גרשלר פיננסים בע"מ

מוחזקת 100% ע"י מר שחר דרוקרחברה פרטית514861905זגרנסקי צ'רנומורסקי בע"מ

מוחזקת 50% ע"י מר רענן אלרןחברה פרטית512778176בלינדה יעוץ והשקעות בע"מ
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