
 

 

 [2021 ינואר] רשימת צדדים קשורים למור קופות גמל בע"מ
 
בחברה המנהלת  1התאגיד המנוי להלן מהווה צד קשור לחברה המנהלת נוכח שליטתו .1

 "(:בעלת השליטה)"

 שיעור אחזקה מס' תאגיד שם הגוף 

 85% 513834606 2השקעות בע"מי.ד. מור 

 
התאגידים המנויים להלן מהווים צדדים קשורים לחברה המנהלת נוכח היותם נשלטים  .2

 ידי בעלת השליטה: -על

 שיעור אחזקה מס' תאגיד 

 100% 514884485 ( בע"מ2013מור ניהול קרנות נאמנות )

 100% 513819771 מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ

 85% 515059319 3הון בע"ממור שוקי 

 90% 515841286 ( בע"מ2019סוכנות לביטוח פנסיוני ) 4סי בי 

 513540815 מור מגנה איי.אם בע"מ
52% 
 

 26% 516147709 מור שווקים גלובאליים בע"מ

1L MORE C.L.O LTD  516184090 26% 

4LTD ALTERNATIVE CREDIT GP1L MORE   516194685 26% 

 90% 516291390 5השקעה פרטיות בע"ממור קרנות 

 

 

                                                           
 1981-כהגדרת מונח זה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, השתמ"א 1
  אורי קרן.ידי מר -נותרים מהונה המונפק והנפרע מוחזקים על 15% 2

השקעות בי.טי. ומור "( מור ניהול עמיתים)" ניהול עמיתים בע"ממור -שותפים הכללייםמחזיקה במור שוקי הון  3
 בע"מ.

מור ו; 540280039מור גידור גמישה )שותפות מוגבלת(  :המוגבלות את השותפויות תמנהל עמיתיםמור ניהול 
  .550255228השקעות אלטרנטיביות )שותפות מוגבלת( 

 נהל אתשת ,516255759במור ויאי מאקרו פאנד שותף כללי ח.פ.  100%מור ניהול עמיתים מחזיקה בנוסף, 
 )בהקמה(. .Global Thermatic Macro Fund L.Pהשותפות 

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

מור "ובשותף הכללי  "ניהול מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ"מור קרנות השקעה פרטיות בע"מ מחזיקה ב 5
אל.פי( שותפות מוגבלת.) 1אינווסט  -מור קוהמנהל את השותפות המוגבלת:  ")ג'י.פי( בע"מ 1קו אינווסט 

   
 

 



 

 

 

 המנויים להלן מהווים קבוצת משקיעים יחד עם החברה ביחס להשקעותיהם:  .3

 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 
/ 

 


