אפ.אקס.סי.אמ טריידינג בע"מ ("החברה")
יחזקאל קויפמן  ,2תל אביב
טל03-5101317 :

 12בנובמבר 2017
לכבוד
רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il

הנדון :דוח מיידי
בהמשך לדוח המיידי שמסרה החברה ביום ( 6.7.2017אסמכתא ,)2017-13-057964 :מתכבדת
החברה להודיע כדלקמן:
 .1ביום  10.12.2017הודיעה  ,Global Brokerage Inc.חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסת
הנאסד"ק (להלן )"GLBR":ומחזיקה ב 50.1%-מהון מניותיה של FXCM "( FXCM Group LLC
 ,)"Groupעל סדרה של צעדים שננקטו על ידה לצורך השגת יציבות והקטנת הוצאות ,לרבות
התקשרות בהסכם לארגון מחדש ,יציאה מהרישום למסחר ב Nasdaq Global Market,-והפחתת
מספר הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בה.
.2

בכלל זה הודיעה  GLBRכי ניהלה ,ביחד עם החברה הבת שלה Global Brokerage Holdings, LLC

מו"מ נרחב עם קבוצת  ,Ad Hocהמחזיקה למעלה מ 68.5%-מאגרות החוב להמרה של GLBR
וכי כתוצאה מהמו"מ כאמור התקשרה  GLBRעם FXCM ,Global Brokerage Holdings, LLC
 ,Groupו Leucadia National Corporation -ו )"Leucadia "( LUK-FX Holdongs-ועם קבוצת Ad
 Hocבתכנית להסדר חוב ב GLBR-שתוגש בהתאם לפרק  )Chapter 11( 11לחוק פשיטת הרגל
האמריקאי .מטרת התכנית הינה לאפשר ל GLBR-לפרוס את ההתחייבויות הקיימות למשך

חמש שנים ולהפחית את הוצאותיה התפעוליות.
 .3ביום  6.11.2017הודיעה בורסת הנסדא"ק ל GLBR-על הסרתה מרשימת השוק הגלובלי של
הנאסד"ק ( )NASDAQ Global Marketוהעברת המניות של  GLBRלמסחר ברשימת שוק ההון
של הנאסד"ק ( )NASDAQ Capital Market Exchangeהחל מיום  .13.11.2017זאת  ,לאור שווי
שוק נמוך מהנדרש .עם זאת ,בסוף שנת  ,2017בכוונת  GLBRלנקוט בהליכים להפסקת רישומה
למסחר ובדרך זו להפחית עלויות הכרוכות בהגשת דוחות תקופתיים.
 GLBR .4הבהירה כי  FXCM Groupאינה מעורבת בהגשת הסדר החוב על פי פרק  ;11כי לקוחותיה
של  FXCMוכספיהם לא יושפעו כתוצאה מההתקשרות בתכנית ההסדר וכי הגורמים מולם
פועלת  ,FXCMלרבות בנקים ונותני שירותים אחרים גם הם לא יושפעו מההסדר .בהתאם,
הודיעה  GLBRכי  FXCM Groupתמשיך לפעול כרגיל.
 .5יודגש כי לחברה אין קשרי בעלות עם החברות הנזכרות לעיל וכי היא פועלת מכוח הסכם רישיון
מול  , FXCM LTDחברה שמקום מושבה באנגליה .עוד יודגש כי על פי מה שנמסר לחברה ,ל –
 ,FXCM LTDאין תלות פיננסית או תפעולית ב -GLBRולא צפויה כל השפעה להליכי ההסדר ב-
 GLBRעל פעילותה של .FXCM LTD
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