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 באמצעות המגנ"א
 ג.א.נ.,

דיווח מיידי בדבר הארכת הרישיון למתן שירות בנכס פיננסי בסיסי והארכת הרישיון  הנדון:

 של החברה למתן אשראי מורחב
 

 2019במרץ  19שפורסם ביום  2019לדוח התקופתי של החברה לשנת  10.4לאמור בסעיף בהמשך 

 4ביום  הנכלל לעניין זה על דרך ההפניה, לפיו  "(  הדוח התקופתי)"  (2019-01-022518)מס' אסמכתא  

 –ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי רישיון מורחב למתן אשראי  התקבל אצל החברה 2018ביולי 

-" ויהרישיון הבסיס" :להלן בהתאמההממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ) מאתבסיסי 

להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים בהתאם , שהוענקו לחברה "(רישיון המורחבה"

בדצמבר  31"(, ואשר תוקפם מסתיים ביום החוק)" 2016-רים(, התשע"ו)שירותים פיננסים מוסד

החברה מתכבדת בזאת להודיע כי קיבלה מאת המפקח על נותני שירותים פיננסים ברשות , 2019

הן הרישיון המורחב הוארכו עד ליום הן הרישיון הבסיסי ושוק ההון, ביטוח וחיסכון הודעה לפיה 

 הם. יהרישיון לתקופה נוספת, לפי המוקדם מבנ ת, או עד להחלטת המפקח בבקש2020ביוני  30

ניכיון ( 1ב: כאמור בדוח התקופתי, בהתאם לתנאי הרישיון המורחב החברה מורשית לעסוק 

להגדרה  1בהתאם לאמור בפסקה שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות, 

מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים   (2,  "מתן אשראי" בחוק

מתן אשראי אגב מימון רכישה ( 3להגדרה "מתן אשראי" בחוק,  2מאחר, בהתאם לאמור בפסקה 

מתן ( 4-ו להגדרה "מתן אשראי" בחוק 3רה של נכס או שירות, בהתאם לאמור בפסקה או השכ

קיום החיוב, בהתאם -אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי

בהתאם לתנאי  ,כמו כן, כאמור בדוח התקופתי להגדרה "מתן אשראי" בחוק. 5לאמור בפסקה 

בהחלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר לרבות פדיון, ת לעסוק הרישיון הבסיסי החברה מורשי

 פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי.

 הרישיונות הנ"ל ניתנו בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים ברישיונות.הארכת 

 

 בכבוד רב,    

 בע"מ שוהם ביזנס. א.נ

 :נחתם על ידי
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