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 סרביהבש זרנייניןהסכם מימון להקמת מרכז מסחרי בעיר  הנדון:

השלימה התקשרות, באמצעות חברת בת סרבית שהינה בשרשור  ,5402ביוני  3ודיע, כי ביום החברה מתכבדת לה

"(, שהינה הבעלים של מקרקעין המצויים בזרניינין, סרביה חברת הבתבבעלות מלאה של החברה )"

"(. על פי הסכם ההלוואה יעמיד המוסד הפיננסי"(, בהסכם הלוואה עם מוסד בנקאי אירופאי )"המקרקעין)"

מיליון אירו  05.2 -"(. סך של כההלוואהמיליון אירו )" 02 המוסד הפיננסי לטובת חברת הבת הלוואה בסך של

המרכז )" מ"ר נטו להשכרה 55,244 -בשטח של כ ההלוואה ישמש להקמת מרכז מסחרי בעיר זרניינין מתוך

יימו התנאים המצטברים יתקש לאחר הקמת המרכז המסחרי, ובלבד. יתרת ההלוואה תועמד לחברה "(המסחרי

( דמי השכירות 5מהשטח להשכרה במרכז המסחרי ) 52% -ל( הסכמי שכירות חתומים ביחס 0הבאים: )

 2 -( תקופת השכירות הממוצעת לא תפחת מ3אירו למ"ר ) 5.2הממוצעים במרכז המסחרי לא יפחתו מסך של 

ידועים בסרביה ולרשתות  הושכרו מראש לשוכרים מקומיים . מרבית השטחים במרכז המסחרישנים

. ההלוואה הינה בריבית שנתית בשיעור 5452ביולי  30בינלאומיות. מועד הפירעון הסופי של ההלוואה הינו יום 

)למעט בתקופת ההקמה של הפרויקט שבה הריבית תהיה ריבית  0.2%של יוריבור לשלושה חודשים בתוספת 

תשלומים חודשיים, כאשר התשלום האחרון יהיה  054 -(. החזר קרן ההלוואה יתבצע ב2%היוריבור בתוספת 

מיליון אירו. הריבית בגין ההלוואה תחל להיות משולמת עם סיום הקמת המרכז המסחרי, ולא  0.5 -בסך של כ

ם לאחר סיום הקמת המרכז ואילו קרן ההלוואה תחל להיות משולמת שישה חודשי ,5402בינואר  30יאוחר מיום 

 3 -חברת הבת סך השווה ל תפקיד 5402בדצמבר  30. עד ליום 5402ביולי  30המסחרי, ולא יאוחר מיום 

, תגדיל 5402ביולי  34עד ליום  רזרבה להבטחת שירות החוב, כאשר חודשיים בפיקדון החזר הלוואה תשלומי

ההלוואה ניתנה כנגד שיעבוד  חודשיים. ר הלוואההחז תשלומי 3 -השווה לפיקדון זה בסך נוסף  חברת הבת

ראשון על המקרקעין, אשר יוחלף בהמשך לשעבוד ראשון על המרכז המסחרי שיוקם. הקובננטים הפיננסים 

( לא יעלה LTV, ויחס ההלוואה לשווי הנכס )0.5 -העיקריים שנקבעו להלוואה הינם יחס כיסוי החוב לא יפחת מ

, שהינה Aviv Arlon Global Limited, כאשר הן החברה והן חברת recourseואת . ההלוואה הינה הלו24% על

ממועד פתיחת  למשך שלוש שנים חברה קפריסאית המחזיקה במישרין את חברת הבת, ערבות לסכום ההלוואה

התפוסה במרכז תהיה לשביעות לאחר שלוש שנים ממועד פתיחת המרכז המסחרי , בכפוף לכך שהמרכז המסחרי

להתחייבויות חברת הבת על פי הסכם ההלוואה, כאשר  ערבה גם היא חברה סרבית קשורה . בנוסף,הבנקרצון 

יצוין, כי חברת הבת התחייבה כלפי המוסד  חודשים ממועד פתיחת המרכז המסחרי. 05 ערבות זו תפקע כעבור

  הפיננסי בהתחייבויות נוספות המקובלות בהסכמי מימון מסוג זה.

 בכבוד רב,

 ארלון בע"מאביב 
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