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 הנושארה לסה ןרק לש רחסמל המושיר לע םויה ועידוה ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובהו םיסכנ לוהינ רוסקיל
 תונרק תצפהו קווישל ךרע תוריינ תושר ידי לע הל ןתינש רתיהל ךשמהב ,ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב הלש
 לש בחר ןווגמל הפישח לארשיב םיעיקשמה רוביצל רשפאל ךרע תוריינ תושר לש ןוצרהמ קלחכו ,לארשיב לסה
  .תוילבולג תועקשה ללוכ ,תועקשה

 רחסמל ומשריי םיבורקה םישדוחבו 2021 לירפאב 20-ב רחסמל םשרית "Lyxor Robotics & AI" לסה ןרק
 תורגיאב תודקמתמה ,רוסקיל לש )תויארחא תועקשה( ESG גוסמ לס תונרק רתיה ןיב תוללוכה ,תופסונ לס תונרק
 .םילקאו םימ ,השדח היגרנא ,תוקורי בוח

 .יביטנרטלא וא יביספ ,יביטקא - העקשהה תונונגס ןווגמב החמתמה תיאפוריא םיסכנ לוהינ תרבח איה רוסקיל
 םיסכנ םע הפוריאב הלדוגב תישילשה לסה תונרק תלהנמ איה םויכו הרבחה החתפתה תונורחאה םינשה 19 ךלהמב
 .וריא דראילימ 160.4 ךסב

 הגיצנה - 4F Distribution Israel םע ףותישב ,2017 תנשב לארשיב התוליעפ תא הנושארל הלחה רוסקיל
 התוחכונ תא הביחרה הגרדהבו ,םיידסומ םיעיקשמל הלש לסה תונרק תא קוושל הרטמב ,לארשיב הלש תימשרה
 .ילארשיה ןוהה קושב

 םיסכנ יוושל עיגהו ,תונורחאה םינשה עבראב 45% -ב חמצ לארשיב תורז לס תונרקב םיידסומה םיעיקשמה סיסב
 . 2020 תנש לש ישילשה ןועברב וריא דראילימ 29 -כ לש ךסב םילהונמ

 אוה ביבא לתב הסרובב רוסקיל לש לסה תונרק לש לופכה םושירה" :Lyxor ETF -ב תוחוקל ל"כנמס ,ילומ ויתמ
 תא ביחרהל החמש רוסקיל .םינש עברא ינפל רבכ ,לארשיב חתופמה לסה תונרק קושל התסינכל יעבט ךשמה
 לש םיכרצל הנעמ ןתונה ,העקשה ירישכמ לש ינשדח וק לש רחסמל ומושיר תועצמאב לארשיב התוחכונ
 .)ESG( תויארחאה תועקשהה םוחתב ראשה ןיב ,לארשיב םיעיקשמה

 עיגהל ונל רשפאי ,4F Distribution Israel ,הנמאנה ונתפתוש םע ונלש הרופה הלועפה ףותיש יכ םינימאמ ונא
 ".םישיגנו םיטושפ העקשה תונורתפ תועצמאב ,דחאכ םייטרפו םיידסומ ,לארשיב םיעיקשמה ללכל

 רוסקיל ומכ גתומ איבהל תוכזה לע םיאג ונא" :רמא ,4F Distribution Israel -ב ףתושו ל"כנמ ,היבצ ןריל
 םושירה .תויאשונ תועקשהו םילקא ,ESG -ה ימוחתב תועקשהב ךרד תצרופ הניה רוסקיל .תילארשיה הסרובל
 שוכרל םהל רשפאיש ,תוחוקל לש רתוי בחר חלפל הלש לסה תונרק תא שיגנמ ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב
 ."ח"שב ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובב לס תונרק



 הלש לסה תונרק תא םושרל רוסקיל לש התטלחה" :ףיסוה ,ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובה ל"כנמ ,באז ןב יתיא
 לש לופכה םושירה .ביבא לתב ךרע תוריינל הסרובבו לארשיב ןוהה קושב ןומא תעבה הווהמ ,הסרובב רחסמל
 תועקשה ללוכ ,תועקשה לש רתוי לודג ןווגמל תושיגנ םילארשיה םיעיקשמל רשפאי ,רוסקיל לש לסה תונרק
 םיתורישה לס ןווגמ תבחרהל הסרובה לש תיגטרטסאה תינכותהמ קלח וניהו םייתורחת םיריחמב ,תוילבולג
 ."לארשיב םיעיקשמל םירצומהו

 
 


