
 

 2015.9.30ליום  1קשוריםצדדים  -קופות גמל ופנסיה בע"מ  אלדובי-הלמן
 

 

 אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ-גמל שבניהול הלמןהקופות 
", מדדי אלדובי-הלמןחריש", מסלול "יניב", מסלול "-בר יציב", מסלול "תלם אלדובי-)מסלול "הלמן (410 יציב )מ.ה.-בר אלדובי-: הלמןקופות תגמולים

, (259דיסקונט )מ.ה.  , קופת התגמולים של פקידי מרכנתיל("תגב"שריעה" ומסלול "שקלי", מסלול  אלדובי-הלמן"מנייתי", מסלול  אלדובי-הלמן"מסלול 
תגמולים  אלדובי-הלמןו (9483אלדובי קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית )מ.ה. -הלמן (1008הדס ארזים קופה לתשלום דמי מחלה )מ.ה. 

  (.1488)מ.ה.  (IRAבניהול אישי )
אג"ח",  אלדובי השתלמות-הלמןכללי", מסלול " אלדובי-הלמן)מסלול "תלם השתלמות", מסלול "( 411אלדובי השתלמות )מ.ה. -הלמן :קרנות השתלמות

השתלמות בניהול אלדובי -הלמןו סלול "אופקים"(שקלי", מסלול "שריעה" ומ אלדובי השתלמות-הלמןמנייתי", מסלול "אלדובי השתלמות -הלמןמסלול "

 (.1489)מ.ה. (IRA)אישי 
מסלול  אלדובי-הלמן" ומסלול "2פיצויים כללי אלדובי-הלמןמסלול "סנונית", מסלול ")( 682סנונית קופה מסלולית לפיצויים )מ.ה. : קופה מרכזית לפיצויים

 "(.3אג"ח
 של גמלאות וקרן (325מגן קרן פנסיה ותיקה )מ.ה. (, 1177אלדובי פנסיה כללית )מ.ה. -(, הלמן1032בי קרן פנסיה מקיפה )מ.ה. אלדו-הלמן :קרנות פנסיה

 ( 389)מ.ה.  בישראל דין עורכי
 

 אלדובי פיננסים בע"מ-חברות אחיות אשר הינן בבעלות מלאה של הלמן
אלדובי -( בע"מ, הלמן2008אלדובי ניהול תיקים מוסדיים בע"מ, הדס ארזים סוכנות לביטוח פנסיוני )-בע"מ, הלמן( 2007שקעות )תיקי הניהול  אלדובי-הלמן

 ( בע"מ.2005סוכנות לביטוח פנסיוני )
 

 קרנות נאמנות בניהול איילון קרנות נאמנות בע"מ 
 ניהול תיקים בע"מ אשר השקעותיהן מנוהלות על ידי מנהל התיקים החיצוני הדס ארזים

(, הלמן אלדובי 5110002מדינה )מספר קרן:  - Banker( שקלים 00(, הלמן אלדובי )5113626פיננסים ללא מניות )מספר קרן:  -( אג"ח בנקים 00הלמן אלדובי )
(1A )90/10  :מספר קרן(0(, הלמן אלדובי )5115464B :הלמן א5109707( אג"ח מדינה ללא מניות )מספר קרן ,)( 0לדוביB :( תיק אג"ח ללא מניות )מספר קרן!()

(, הלמן 5114590מניות חו"ל )מספר קרן:  15%( תיק אג"ח + 2B(, הלמן אלדובי )5110663( שקלית סולידית פלוס )מספר קרן: 1A(, הלמן אלדובי )5109673
מנוהלת  מדדית( 1A(, הלמן אלדובי )5106778)מספר קרן:  10%( אג"ח מדינה ועולמי + 1B(, הלמן אלדובי )5109723( מניות גורו חו"ל )מספר קרן: 4Dאלדובי )

 (.5118625)מספר קרן:  30%( מודל עד 2C( והלמן אלדובי )5115852)מספר קרן:  80/20( 2B(, הלמן אלדובי )5106760)מספר קרן:  10%+ 
 

 צדדים קשורים נוספים
דנן הלמן ר.מ השקעות בע"מ, החזקות בע"מ,  אלדובי, אלדובי נדל"ן בע"מ-אלדובי אנרגיה בע"מ, הלמן -, הלמןבע"מ 'רסעתיד ונציעוץ וסחר בע"מ,  נל .מ.ר.א

חיפושי נפט וגז  -חיפושי נפט וגז בע"מ, הזדמנות ישראלית  -הזדמנות ישראלית הלמן אתרי גיבוי בע"מ, פריים מערכות תוכנה פיננסיות בע"מ,  ,השקעות בע"מ

 .C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED ,C.Oמקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת,  -אלית הזדמנות ישרנאמנויות בע"מ, 

CYPRUS OPPORTUNITY OIL AND GAS EXPLORATION LIMITED ,( בע"מ2007הדס ארזים ניהול ) )אקויטי פירסט הדס מלכות בע"מ, ,)בפירוק מרצון 
אסיאג  ,מ"בע נדל"ן סוהוושות',  יועציםבע"מ, אסיאג  יועציםספיר פריס סחר בינלאומי בע"מ, אסיאג  ,גרופהון בע"מ  מ,ד בע"מ, יובל קפיטל בע".ע.צ.בע"מ, א

, .HADAS COLONNAED RH LLC, שירותים כלכליים בע"מ טיאובייקטיביאסיאג יעוץ חשבונאי בע"מ, אסיאג ח.ר. ושות', מדע ייעוץ ושירותים בע"מ, 

HALMAN DUSSELDORF 1 COOPERATIEF U.A. בע"מ, ר. סטרומינגר ,TRUE NORTH GEMS INC ,MINESTRAL RENEWABLES LTD. ,אלדובי -הלמן

 HALMAN-ALDUBI- NETZ (US) L.P. ,HALMAN-ALDUBI WEST, אינטגרה אחזקות בע"מ, קשורת בע"מתמאקסטק רשתות , ניהול בלוקר השקעות בע"מ

ATLANTA L.P. ,H-A INVESTMENT CART TRUST COMPANY LTD. וכל חברה אחרת בבעלות מי מבעלי השליטה המצוינים מעלה כמחזיקים סופיים. 
למצוא באתר זה. ** פיטר פרידמן באמצעות  קופות גמל ופנסיה בע"מ מהווים גם הם צדדים קשורים לחברה. פרטים אודותיהם ניתן אלדובי-מנכ"ל וחברי דירקטוריון הלמן* 

  באמצעות חברות בשליטתו. סיטון****אייזיק  .***דורה ודיוויד יזרעאל באמצעות חברות בשליטתם. חברות בשליטתו
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 .1964 –כהגדרת המונח בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד  
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 ."פיצויים כלליאלדובי -לשם "הלמןפיצויים כללי" דס ארזים "ה מו של מסלולשונה ש 20.9.2015ביום  
3

 .""חמסלול אגאלדובי -לשם "הלמןמסלול אג"ח" דס ארזים מו של מסלול "השונה ש 20.9.2015ביום  


