
 

 

מתוקף היותם מנהל  בע"מבית השקעות ניהול תיקים רשימת צדדים קשורים למור 
 [2021]דצמבר השקעות לקופות מפעליות 

 
 :להלן) בע"מבית השקעות ניהול תיקים למור התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור  .1

 "(:בעלת השליטהבחברה )" נוכח שליטתו"החברה"( 

 שיעור אחזקה מס' תאגיד שם הגוף 

 100% 513834606 י.ד. מור השקעות בע"מ

 
ידי בעלת -נוכח היותם נשלטים עללחברה התאגידים המנויים להלן מהווים צדדים קשורים  .2

 השליטה: 
 שיעור אחזקה מס' תאגיד 

 100% 514884485 בע"מ( 2013מור ניהול קרנות נאמנות )

 83.79% 514956465 מור קופות גמל בע"מ 

 100% 515059319 1מור שוקי הון בע"מ

 100% 515841286 ( בע"מ2019סוכנות לביטוח פנסיוני ) 4סי בי 

 513540815 מור מגנה איי.אם בע"מ
55% 
 

 28% 516147709 מור שווקים גלובאליים בע"מ

1L MORE C.L.O LTD  516184090 28% 

2LTD ALTERNATIVE CREDIT GP1L MORE   516194685 28% 

 85% 516291390 3מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ

 65% 516502283 4מור אגד קרנות בע"מ

 
  

                                                      
השקעות ומור "( מור ניהול עמיתים)" ניהול עמיתים בע"ממור -מחזיקה בשותפים הכללייםמור שוקי הון  1

 בי.טי. בע"מ.

; ומור 540280039מור גידור גמישה )שותפות מוגבלת(  המוגבלות: מנהלת את השותפויות מור ניהול עמיתים
 . 550255228השקעות אלטרנטיביות )שותפות מוגבלת( 

שותפות  )שותפות מוגבלת(מור גלובל אקוויטי  –המוגבלת  ותאת השותפ מנהלת השקעות בי.טי. בע"ממור 
 קיימנית.

3 L MORE ALTERNATIVE CREDIT GP LTD1  מוגבלתהמנהל את השותפות : ALTERNATIVE CREDIT LP 1L 

MORE 
ובשותף הכללי "מור  "ניהול מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ"מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ מחזיקה ב 4

אל.פי( שותפות מוגבלת וכן ) 1אינווסט  -מור קוהמנהל את השותפות המוגבלת: )ג'י.פי( בע"מ"  1קו אינווסט 
 במור אגד קרנות בע"מ. 

מור אגד קרנות בע"מ מחזיקה במור ניהול אגד קרנות בע"מ ובשותף הכללי "מור אגד קרנות חוב שותף  5

 כללי בע"מ"
 

 
 



 

 

 :)במישרין ובעקיפין( אמצעי שליטה בחברהשל צדדים המחזיקים בסוג מסוים  .3

  שם 

 המלאהבאמצעות אלדוט בבעלותו  אלי לוי 

 יוסי לוי 
 

 

  בנימין מאירוב 

 החזקה ישירה ובאמצעות ב.י.מ מור השקעות בע"מ יוסי מאירוב 

 באמצעות ב.י.מ מור השקעות דותן מאירוב

 באמצעות ב.י.מ מור השקעות מיכאל מאירוב 

 
 בקישורלפירוט ראו מבנה החזקות קבוצת מור 

 

מסוג מסוים של  20%)בשיעור העולה על  3בסעיף המנויים המחוזקים על ידי  התאגידים .4
  אמצעי שליטה(

 שם
 

 שם הגוף
 

מס' 
 תאגיד

שיעור 
 אחזקה

 100% 515616761 אלדוט בע"מ אלי לוי

 25% 515059319 בע"מ ב.י.מ מור השקעות דותן מאירוב

 25% 515059319 ב.י.מ מור השקעות בע"מ מיכאל מאירוב

 50% 515059319 בע"מ ב.י.מ מור השקעות יוסי מאירוב

אמ.אי.די. האוס אוף  יוסי מאירוב
 דיאמונדס בע"מ 

512015918 50% 

ב.י.מ. טכנולוגיות יהלומים  יוסי מאירוב
 בע"מ

514226844 50% 

 50% 514106046 די תכשיטים בע"מ .איים.א יוסי מאירוב

 55%  אמ איי די אל איי  יוסי מאירוב

 50%  יורק אמ איי די ניו יוסי מאירוב

 45%   אמ איי די בלגיה  יוסי מאירוב

 50%  אמ איי די לונדון  יוסי מאירוב 

 50%  אמ איי די יפן  יוסי מאירוב

אמ.אי.די. האוס אוף  בנימין מאירוב
 דיאמונדס בע"מ 

512015918 50% 

 100% 513621615 אמ.אי.די אסיה בע"מ מאירובן בנימי

   50% 514106046 אם.איי.די תכשיטים בע"מ  מאירובן בנימי

 45%  אמ איי די אל איי  מאירובן בנימי

https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%aa%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%aa-2/
https://www.moreinvest.co.il/gemel/%d7%aa%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%97%d7%96%d7%a7%d7%95%d7%aa-2/


 

 

 50%  יורקאמ איי די ניו  בנימין מאירוב

 55%  אמ איי די בלגיה   מאירובן בנימי

 50%  אמ איי די לונדון  מאירובן בנימי

 50%  אמ איי די יפן מאירובן בנימי

 100%  אמ איי די הונג קונג  בנימין מאירוב

 100%  אמ איי די שנחאי  בנימין מאירוב

 המנויים להלן מהווים קבוצת משקיעים יחד עם החברה ביחס להשקעותיהם:  .5

 שיעור אחזקה מס' תאגיד שם הגוף 

הכשרה חברה לביטוח בע"מ )ביחס למוצרי 
 בסט אינווסט בלבד(-מור

520042177 / 

 / 520042615 חברה לניהול קופות גמל בע"מ –מחר 

יפו -אביב-תגמולים של העובדים בעירית תל
החברה לניהול קופות ו אגודה שיתופית בע"מ

 גמל של העובדים בעיריית תל אביב יפו
570002618 / 

 / 520042581 חברה לניהול קופ"ג ענפיות בע"מ - עמ"י

אגודה שיתופית של עובדי התעשייה 
 האווירית לניהול קופות גמל בע"מ

570014928 
/ 

החברה המנהלת של קרן השתלמות של 
 החשמל לישראל בע"מעובדי חברת 

520034968            / 

 / 513879189 ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים 
  במדעי החברה והרוח בע"מ 

520027954 / 

חברה לניהול קופות גמל  –קו הבריאות 
  בע"מ

512008335 / 

 


