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 באמצעות המגנ"א                     ג.א.נ,  

    בדבר חידוש רישיון החברה                                                                                                        דוח מיידי הנדון:
 למתן רישיון שירות בנכס פיננסי בסיסי וכן חידוש רישיון החברה למתן אשראי מורחב

, הנכלל  1("דוח התקופתי)להלן: "  2020  החברה לשנתדוח התקופתי של  פרק א' לל  10.4בהמשך לאמור בסעיף  
קיבלה החברה מאת המפקח על נותני שירותים פיננסים    20202ביוני    23לעניין זה על דרך ההפניה, לפיו ביום  

ורישיון  למתן אשראי  ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודעה לפיה הן הרישיון הבסיסי והן הרישיון המורחב  
שירותים  (הוענקו לחברה בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  אשר   למתן שירות בנכס פיננסי 

, החברה  2021בדצמבר    31חודשו והינם בתוקף עד ליום  "(  החוק)להלן: "  2016-התשע"ו   ,(פיננסים מוסדרים
למתן שירות   החברה   הארכת רישיון נתקבל בידי החברה הודעה בדבר   2021בנובמבר  9ביום מתכבדת לדווח כי 

ויהיו בני תוקף  בחמש שנים  הוארכו  כאשר אלו  מורחב,    – למתן אשראי  החברה  רישיון  כן  בסיסי ו  – בנכס פיננסי  
 .2026בדצמבר   31עד ליום 

לתנאי הרישיון המורחב רשאית    ,בהתאם  בסעיף  החברה  כהגדרתו  של מתן אשראי  פעילות  בכל  א  11לעסוק 
)ב( לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(,  7לחוק, למעט פעילות של מתן אשראי אגב פעילות מאגד כהגדרתו בסעיף  

- אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה אל מקבל האשראי בשל אי  וכן בסמכותה ליתן  .1981-התשמ"א
 להגדרה "מתן אשראי" בחוק.  5יום החיוב, בהתאם לאמור בפסקה ק

החלפה של נכס פיננסי בנכס  החברה רשאית לעסוק ב  ,בסיסי -בהתאם לתנאי הרישיון למתן שירות בנכס פיננסי  
 . ריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי למעט מטבע וירטואליפיננסי אחר, לרבות פדיון, פ 

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

 

 

 בכבוד רב, 

 שוהם ביזנס בע"מ  א.נ.      

 

 נחתם על ידי: 

 איתן מימון, יו"ר הדירקטוריון;  (1
 אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור; (2
 מנהלת כספים לימור הררי,  (3

 
 . (025495-01-2021 מס' אסמכתא ( 2020במרץ  2ביום  אשר פורסם  2020לשנת החברה  נוספים ראה הדוח התקופתי של לפרטים 1
 . ( 057097-01-2020אסמכתא: מס'  , )2020ביוני  23לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  2
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