13.02.2019
הנדון :הודעה על מיזוג מסלול אינפיניטי השתלמות כללי עם מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח
.1

הרינו מתכבדים להודיע כי בכוונת חברת אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ (להלן" :החברה") למזג
את מסלול אינפיניטי השתלמות כללי (מס' אישור במס הכנסה( )1083 :להלן" :המסלול המתמזג") עם
מסלול אינפיניטי השתלמות אג"ח (מס' אישור במס הכנסה( )1084 :להלן" :המסלול הממזג") .וזאת
בהתאם למדיניות החברה ,להתמקד במסלולים מתמחים והקטנת מספר המסלולים המנוהלים .המיזוג
כפוף לאישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר (להלן" :הממונה").

.2

שני המסלולים נמצאים בקרן ההשתלמות לשכירים ,עצמאיים ולחברי קיבוץ "אינפיניטי השתלמות" (מס'
אישור במס הכנסה ( )1084להלן" :הקרן").

.3

מועד משוער לביצוע מיזוג המסלול המתמזג במסלול הממזג הוא .31.03.2019

.4

מדיניות ההשקעה הצפויה של המסלול המתמזג לאחר המיזוג צפויה להיות זהה למדיניות ההשקעה
הקיימת במסלול הממזג.

.5

כל עמית יהיה רשאי להעביר את כספיו ,כולם או חלקם ,לכל מסלול אחר לאותה מטרה שיבחר בקרן,
והכל בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

.6

רציפות זכויות העמיתים הקיימים והמועברים תשמרנה כאילו לא חל כל שינוי והשינוי היחיד שיחול הוא
שינוי הנובע מעצם מיזוג המסלול המתמזג אל תוך המסלול הממזג ,שימשיך להיות מנוהל בנאמנות בידי
החברה.

.7

זכויות העמיתים במסלול המתמזג תישארנה ללא שינוי באופן שישמרו זכויות העמיתים הקיימים
והמועברים כתוצאה מהמיזוג .משמעות המונח "תישארנה ללא שינוי" הינה כי זכויות העמיתים לא
תפגענה מעצם המיזוג ורציפות זכויות העמיתים תמשך כאילו לא חל כל שינוי.

.8

בכל שאלה או הבהרה ניתן לפנות למשרדי החברה על פי הפרטים שלהלן:
 .8.1טל'.09-9579000 :
 .8.2פקס.09-9542020 :
 .8.3דוא"לgemelishi@infinity.co.il :

בכבוד רב,
אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ
אין בא מור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים
המיוחדים של כל אדם .אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד .חברת אינפיניטי ניהול
השתלמות וגמל בע"מ עוסקת בשיווק פנס יוני (ולא בייעוץ פנסיוני) ולה זיקה למוצרים הפנסיונים המנוהלים על ידה.

