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 מ"בעב.ר.מ פיננסים  קבוצת לבין( בבעלותו חברות באמצעות) סטפק צבי מר בין .33.3% -צעות חברות בשליטתו( במינם ה"ה: אלי ברקת, ניר ברקת ויובל רכבי, המחזיקים כל אחד )באהבע"מ  ב.ר.מ פיננסיםבקבוצת בעלי המניות הסופיים  )^(
 ."מ(דש איפקס הולדינגס בע -במיטב דש השקעות בע"מ )לשעבר  המשותפת שליטתם את המסדיר מניות בעלי הסכם קיים
ב.ר.מ  קבוצת לבין( בבעלותו חברות באמצעות) סטפק צבי מר בין (.החזקות מאיה של המלאה בשליטתה בת חברה) מ"בע החזקות( אמיר) ניליו( של מר צבי סטפק בשליטתו חברה"( )החזקות מאיה)" מ"בע( יעלים) החזקות מאיה באמצעות )^^(

 .מיטב דש השקעות בע"מב המשותפת ליטתםש את המסדיר מניות בעלי הסכם קיים מ"בעפיננסים 
 קשורים. דירקטוריון החברה המנהלת והמנכ"ל הינם צדדים, 2102-תשע"ב, (הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדייםלתקנות  0בנוסף, בהתאם להגדרת צדדים קשורים בסעיף 


