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 מיידידיווח  הנדון:

של החברה לשנת  המשלים בפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי 22בהמשך לאמור בסעיף 

החברה "(, הדוח התקופתי( )"2017-01-039121סמכתא א) 2017 איבמ 10כפי שפורסם ביום , 2016

ממחלקת רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים אישור  היוםמתכבדת להודיע כי החברה קיבלה 

 שירותים) פיננסיים שירותים על הפיקוח חוקלהמשיך לעסוק במתן אשראי בהתאם להוראות 

, וזאת בעקבות בקשה לקבלת רישיון מורחב "(הפיקוח חוק)" 2016-ו"התשע(, מוסדרים פיננסיים

 לעסוק במתן אשראי, כהגדרת מונחים אלה בחוק, שהגישה החברה כנדרש על פי הוראות החוק. 

 יחולו על החברה הוראות החוק.  2017ביוני  1כמפורט באישור, החל ביום 

, הפיקוח חוקובהר כי האישור אינו מהווה רישיון לעסוק במתן אשראי מאת המפקח, כהגדרתו בי

 .שהגישה החברה ואינו גורע מסמכויות המפקח לדחות את בקשות הרישיון

  

ולא ת בדרישות החוק לצורך קבלת הרישיון עומדכמפורט בדוח התקופתי, סבורה החברה כי היא 

 .והן לא צפויות להיתקל בכל קושי בקבלת הרישיונותצפויה 

 

שאינו עוסק ותיק, כהגדרתו  ,לא יוכל אדם 2017ביוני  1החל מיום בהתאם לקבוע בחוק הפיקוח, 

. כמו כן, עוסק הפיקוח חוקללא קבלת רישיון בהתאם להוראות  לעסוק במתן אשראי בחוק הפיקוח,

ללא קבלת רישיון או אישור, כהגדרתו  2017ביוני  1ותיק, לא יוכל לעסוק במתן אשראי לאחר יום 

 .לעיל

 

, 1968-ח"התשכ, ערך ניירות בחוק כהגדרתו עתיד פני צופה מידע הינו לעיל המובא המידע

 הערכות ועל החוק הצעת על מבוסס והוא בלבד החברה בשליטת ואינה ודאית אינה שהתממשותו

 של העסקאות סוגי ועל החברה פעילות על כאמור החוק הצעת השפעות אודות החברה הנהלת

הכנסת וכי  ידי על בנוסחה תאושר אכן, כאמור החוק הצעת כי ודאות כל אין כי יודגש. החברה

 מההנחות איזה התממשות אי, לפיכך. החברה אכן תקבל רישיון לעסוק במתן אשראי כאמור

 הצעת של האפשריות להשפעות ביחס החברה הערכות את מהותית לשנות עשויים לעיל שצוינו

 והכנסותיה. החברה פעילות היקפי על כאמור החוק

 בכבוד רב, 

 "מבע א.נ שוהם ביזנס

 :נחתם על ידי

    .2017, במאי 21ביום , , מנכ"לאלי כהן
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