
קול קורא להגשת הצעות ליזמים להקמת בורסה בחיפה 
עירית חיפה רואה חשיבות בהקמתה של בורסה נוספת בישראל בעיר חיפה תוך 

בידולה מהבורסה הקיימת.
עירית חיפה בשיתוף החברה הכלכלית לחיפה בע"מ )להלן- החברה( מזמינה בזאת 
גופים )יחיד או תאגיד( בעלי ניסיון משמעותי בתחום שוק ההון והמסחר בבורסה 
להגיש תוכנית עסקית להקמת בורסה בחיפה באופן שהבורסה שתוקם תתמחה 

ותתמקד בתחום מסוים. 
המציע שהצעתו תיבחר כהצעה בעלת ההיתכנות הגבוהה ביותר יזכה לקבל את 

תמיכת עירית חיפה בכל הקשור בפניה לגורמים הרגולטורים השונים. 
מובהר כי אין באמור משום יצירת התחיבות כספית או אחרת לעירית חיפה ו/או 
לחברה כלפי המציעים. היזם שהצעתו תיבחר יזכה לסיוע של העירייה, תמיכה 
בהקמתה של הבורסה בחיפה וסיוע מול גורמי הרגולציה ככל הניתן ובכפוף לכל 

דין. 
בין היזם שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה לבין עירית חיפה והחברה ייחתם הסכם 
במסגרתו יידרש היזם להתחייב למתן אופציה לחברה לרכישת אחוז מסוים בבורסה 

ככל שתוקם במחיר שיוסכם ובכפוף לכל דין. 
במסגרת הגשת ההצעה יתבקשו היזמים להציג תוכנית עסקית מלאה להקמת 
הבורסה לרבות פירוט בכל הנוגע לאחוזי האופציה שיינתנו לחברה. במסגרת ההצעה 
יתבקש המציע לנקוב בלוחות זמנים לרבות המועד עד להגשת הבקשה לגורמים 

הרגולטורים וטווח הזמן הנדרש להשלמת המיזם.  
מאפייני הגוף המציע-

גוף המבקש להגיש הצעה יצרף להצעתו אסמכתאות המעידות על יכולת מוכחת 
וניסיון מתאים בפעילות בשוק ההון, מסחר בניירות ערך, הקמת זירות מסחר, ידע 
בהקמת מערכות מחשוב רלבנטיות, ניסיון וידע בתחומי הרגולציה והיכרות עם 
הגורמים הרגולטורים הנדרשים לצורך הקמת המיזם וכן יצרף אסמכתאות להיותו 
בעל איתנות פיננסית הנדרשת לצורך הקמת מיזם של בורסה בחיפה, לרבות יכולת 
גיוס משקיעים. מובהר כי עירית חיפה ו/או החברה לא תעמיד לרשות היזם שייבחר 

מימון לצורך הקמת המיזם. 
תהליך קבלת החלטות-

בחינת ההצעות תתבצע על ידי החברה.
יודגש כי אין בפניה זו כדי ליצור מחויבות מצד עירית חיפה ו/או החברה כלפי מי 
מהמשיבים לפניה זו או כלפי כל אדם ו/או גוף אחר. כמו כן אין לראות בפניה זו 
משום התחיבות מצד עירית חיפה ו/או החברה לאשר הצעה כלשהי או להתקשר 

עם מי מהמציעים.  
החברה שומרת לעצמה את האפשרות לבקש מכל מציע מידע נוסף עפ"י הצורך. 

ההצעה הזוכה תיבחר על סמן ניסיונו של המציע והוכחת התכנות הצעתו וכן ראיון 
שיתקיים עם המציעים ככל הנדרש. 

הגשת ההצעות-
על ההצעה להיות מוגשת לא יאוחר מתאריך  4.9.2014 עד השעה 15:00 במעטפה 

סגורה במשרדי החברה הכלכלית לחיפה בע"מ מגדלי מת"ם 3 קומה 7 חיפה. 
הצעה שתגיע בפקס או בדואר אלקטרוני – לא תילקח בחשבון. הצעה שתגיע לאחר 

המועד האחרון להגשת הצעות, לא תובא לדיון ותיפסל על הסף. 
מובהר כי כל ההוצאות הכרוכות בהכנת והגשת ההצעה הן באחריות ובמימון בלעדי 

של המשיבים לפניה זו. 
הבקשה תכלול לכל הפחות את הפרטים/מסמכים הבאים- 

שם המציע, מעמד משפטי של הגוף המציע, שם איש קשר, כתובת, דוא"ל, טלפון, 
תיאור תמציתי של הגוף המציע לרבות מטרות, גודל ועיקר פעולתו, תיאור ניסיונו 
ומומחיותו של הגוף המציע בקשר עם המיזם. תוכנית עסקית כוללת להקמת המיזם 
לרבות פירוט התחום/תחומים בהם תתמקד הבורסה לצורך בידולה מהבורסה 
הקיימת, לוח זמנים מפורט ואחוז מוצע לאופציה לרכישת מניות במיזם שיוקם על 

ידי החברה בכפוף לכל דין. 
שאלות והבהרות-

 rivka@hec.co.il -ניתן להעביר שאלות והבהרות לידי עו"ד רבקה ינקו בכתובת
עד ליום 28.8.2014 בשעה 15:00.

החברה ו/או עירית חיפה אינן מתחייבות להשיב על השאלות. 
לא תהיה אפשרות אחרת לקבלת מידע או לבירור פרטים כלשהם בהקשר לקול 

קורא זה לאחר המועד האחרון למשלוח השאלות.


