
ביג - טק 50 מו"פ - שותפות מוגבלת
BIG TECH 50 R & D - LIMITED

מספר ברשם: 540295417

08/12/2022שודר במגנא: ת121 ( פומבי ) הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מלכבוד: רשות ניירות ערךלכבוד:
 www.isa.gov.il  www.tase.co.il   :2022-01-149005אסמכתא

דוח מיידי למידע מהותי כללי
הסבר: אין להשתמש בטופס זה כאשר קיים טופס מותאם לארוע המדווח.

טופס דיווח זה נועד לדיווחים מהותיים שאין עבורם טופס ייעודי מתאים.
תוצאות הנפקה יש לדווח בת20 ולא בטופס זה.

דיווח על דירוג אגרות חוב או דירוג תאגיד יש להגיש באמצעות טופס ת125.

כתבי האופציה (סדרה 2)מהות האירוע:

_________ ._________ ,_________ ,מספרי אסמכתאות של דיווחים קודמים בנושא:

כתבי האופציה (סדרה 2) של השותפות שמספרם בבורסה 1180819 ניתנים למימוש עד ליום 1.1.2023 ("מועד המימוש האחרון"). 

יום המסחר האחרון בכתבי האופציה (סדרה 2) הינו 27.12.2022. 

כתבי אופציה (סדרה 2) שלא ימומשו עד למועד המימוש האחרון יפקעו, ולא יקנו למחזיקים בהם זכות כלשהי. 

מוצע למחזיקי כתבי האופציה (סדרה  2) אשר מעוניינים לממש את כתבי האופציה (סדרה 2) שברשותם לפנות מבעוד מועד לחבר 
הבורסה שבאמצעותו הם מחזיקים בכתבי האופציה (סדרה 2) ולברר מהו המועד האחרון שבו ניתן להעביר הודעת מימוש לחבר 

הבורסה. 

מצורף קובץ _________

חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסהאינההחברה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 08/12/2022 בשעה: 18:00

פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:

תפקידשם החותם
מנכ"ל ודירקטור יוחאי זייד רונן1

_________

הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת
סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .

 

מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

תאריך עדכון מבנה הטופס: 02/11/2022ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב
שם מקוצר: ביג-טק 50 מו"פ

כתובת: מנחם בגין 144 , תל אביב 6492102   טלפון: 054-2215435 , פקס: 054-2215435
  info@bigtech50.com :דואר אלקטרוני

שמות קודמים של ישות מדווחת: סטארטאפ 30 - שותפות מוגבלת

http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6588.pdf


שם מדווח אלקטרוני: ברפמן איתי תפקידו: יועץ משפטי חיצוני שם חברה מעסיקה: דר' זאב הולנדר - משרד עו"ד
itay@holender.co.il :כתובת: שד' רוטשילד 49 , תל אביב 6578405 טלפון: 03-5665005 פקס: 03-5665015 דואר אלקטרוני


