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 פרופרטיס לימיטדקורנרסטון 

 איי הבתולה הבריטייםדיני  חברה המאוגדת לפי
 "(החברה)"

 
  להשלמה תשקיף

 של
 

ת ניירו"או " ('סדרה א)אגרות החוב ")מערכן הנקוב  022%-המוצעות ב, על שםרשומות , לא המירות ('סדרה א)אגרות חוב  ערך נקובח "ש 002,222,222
 ."(הערך המוצעים

 .לתשקיף 0ראה פרק  – פרטי ההצעה ואופן הצעת ניירות הערך המוצעים, לתיאור ניירות הערך המוצעים
כאשר הרכב כל יחידה , ח ערך נקוב"ש 0,222הכוללות כל אחת , יחידות 002,222אמצעות ב, אחידה הצעהדרך של ב, לציבור מוצעות( 'סדרה א)אגרות החוב 

 :לקמןכד םומחירה הינ
 ח"ש 0,222  מערכן הנקוב ובמחיר כולל של  022%-המוצעות ב( 'סדרה א)ח ערך נקוב אגרות חוב "ש 0,222

 ח"ש 00111  כ מחיר ליחידה"סה
   

לאחר . 0222-ז"תשס, (אופן הצעת ניירות ערך לציבור)לתקנות ניירות ערך ' כאמור בפרק ב, מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה( 'סדרה א)אגרות החוב 
או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון /תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו, פרסומו של תשקיף זה

, (תשקיףהודעה משלימה וטיוטת )ולתקנות ניירות ערך "( חוק ניירות ערך)" 0611-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך( 0()0א)01בהתאם לסעיף , בתשקיף זה
בכמות , ככל שיהיו, לרבות פרטים אודות התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים ואודות שינויים"( משלימה הודעה תקנות)", 0222-ז"התשס

עם "(. הודעה משלימה)"המוצעות מכוח תשקיף זה , אשר לא יעלו על השיעורים המותרים בתקנות הודעה משלימה, ('סדרה א)ובמחיר אגרות החוב 
 .לתשקיף 0.0.6ראה סעיף , לפרטים נוספים אודות ההודעה המשלימה. תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה, פרסומה

 שתקבע, שיעור הריבית השנתית. ('סדרה א)מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב ( 'סדרה א)אגרות החוב 
המכרז כאמור לציבור ייערך ביום ובשעה כפי שייקבע בהודעה . לשנה או על שיעור אחר שייקבע בהודעה המשלימה 1.06%לא יעלה על שיעור של , במכרז

 .המשלימה
 .או הקצאה נוספת של יחידות לכלל המזמינים/החברה תציין בהודעה המשלימה אם היא תוכל לבצע הקצאה נוספת של יחידות למשקיעים מסווגים ו

 .של ניירות הערך של החברה זו הינה הצעה ראשונה לציבור הצעה
 0לפרק  '0נספח המובא ב( 'סדרה א)אגרות החוב בגין לשטר הנאמנות  2סעיף ראה  ,('סדרה א)לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב 

 .לשטר הנאמנות 1.1.6ראה סעיף , ('סדרה א)ת החוב לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם כפוי של אגרו. "(שטר הנאמנות)" לתשקיף
 .לתשקיף 0.6.0.6וסעיף  לשטר הנאמנות 6.6ראה סעיף , לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנדים

קיום פיזור מזערי של מותנה ב, שקיף זהפי ת-המוצעות על( 'סדרה א)של אגרות החוב  "(הבורסה)"מ "לניירות ערך בתל אביב בע בבורסההרישום למסחר 
מיועציה  אישור בקבלתוכן  ,לתשקיף 0.6.0בסעיף  כמפורט, ועמידה בדרישות להון עצמי מינימאלי בקיום שווי החזקות ציבור מינימאלי ,החזקות ציבור

 בפרסוםו"( ב"אישור היועצים המשפטיים בארה)" הועברו לחברה (לתשקיף 2.0.6כהגדרתן בסעיף ) הזכויות המועברותכי  ב"המשפטיים של החברה בארה
לא התקבל אישור היועצים או /ו כאמוראם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה  .ב"בארה המשפטיים היועצים אישור קבלת אודות מיידי דיווח

הן לא תירשמנה למסחר , ('סדרה א)החוב  אזי תתבטל הנפקת אגרות ,ימי עסקים ממועד קבלת הכספים בידי רכז ההנפקה 00ב תוך "המשפטיים בארה
לעניין . למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי ינהוקצתלא  ('סדרה א)אגרות החוב הכספים שהתקבלו בידי רכז ההנפקה יושבו למזמינים ו, בבורסה

 .תשקיף זה מכוחהנפקה אחר הבסמוך ללידי החברה כי הזכויות המועברות תועברנה , זה יובהר

לפיו התחייבו אותן חברות כי בכפוף לקיום התנאים לרישום אגרות , חברות בבעלות בעלי השליטה בההסכם עם בהחברה התקשרה , ובר למועד התשקיףע
 לרישום האחרון התנאי שיהיה (כהגדרתם להלן) המועברים בתאגידים המועברות הזכויות העברתלמעט ) של החברה למסחר בבורסה( 'סדרה א)החוב 

ן "חברות אשר בבעלותן מקבצי נדל, בעקיפין, אשר מחזיקים, במספר תאגידים( לפי העניין)כל החזקותיהן את יעבירו לחברה חלק או , (למסחר החוב ותאגר
אשר )למועד התשקיף טרם התקבלו מלוא האישורים מצדדים שלישיים "(. הנכסים( )"לתשקיף 2.0.6ראה סעיף )פעילים המכילים יחידות דיור להשכרה 

סדרה )הנדרשים לצורך ביצוע העברת חלק מהנכסים לחברה ואישורים כאמור עשויים להתקבל אף לאחר הנפקתן של אגרות החוב ( הינם גורמים מממנים
ד שלישי בלתי צ) Stuart I. Meyersבעלי השליטה בחברה לבין מר ( בין היתר)נחתם הסכם בין  0206בחודש אוקטובר , כן. ואף עלולים שלא להתקבל כלל( 'א

. לידי הרוכשים Meyersעם חתימת ההסכם האמור הועברו כלל זכויותיו האמורות של . בנכסים Meyersחלקו של , בין היתר, לרכישת"( Meyers( )"קשור
 01.1-מסכום של כ המורכב, מיליוני דולר 02-עומדת על כ Meyers-למועד התשקיף יתרת הסכום אותו התחייבו הרוכשים לשלם ל, בהתאם לתנאי ההסכם

. "(Meyers-סכום יתרת החוב ל)" ידי החברה-מיליוני דולר הצפויים להיות משולמים לבעלי השליטה על 06.6-וכ Meyers-מיליוני דולר אשר ישולמו ל
נרשמו לטובתו , Meyers-עד למועד התשלום הסופי ל. יתרה זו צפויה להיות משולמת מתוך תמורת ההנפקה, לתשקיף 2.0.6.0-ו 1.0 פיםכאמור בסעי

 .יוסרו השעבודים באופן מיידי Meyers-עם העברת התשלום הסופי ל, פי תנאי הסכם השעבודים-על. שנרכשו כאמורשעבודים על חלק מזכויותיו 
עמלת  ללא) הבמלוא, רכז ההנפקה ידי-תועבר על ,מכוח תשקיף זה ('סדרה א)רכז ההנפקה בגין הנפקת אגרות החוב תמורת ההנפקה שתתקבל בידי 

 .(לשטר הנאמנות 1.1.0.0כהגדרתו בסעיף ) לחשבון הנאמן, על פירותיה, (ככל שתהא, מוקדמת למשקיעים מסווגיםההתחייבות ה
בהתקיים התנאים המפורטים , מתוך יתרת הכספים שבחשבון הנאמן Meyers-את סכום יתרת החוב לMeyers -הנאמן יעביר ל, בכפוף לאמור להלן

וכן ( כהגדרת מונח זה לעיל)ב "קבלת אישור היועצים המשפטיים של החברה בארה, בין היתר ובתמצית, ובהם)לשטר הנאמנות  1.1.6.0עד  1.1.6.0בסעיפים 
 חלקהוסרו המניעות להעברת הנכסים המותלים לחברה או כי בעל השליטה בחברה רכש במזומן מהחברה את ( א: )ב כי"אישורים מעורכי דין בארה קבלת
ולא קיימים שעבודים נוספים על על הזכויות  השעבודים האמורים לעיל יפקעו Meyers-עם העברת התשלום הסופי ל( ב)-ו; יםנכסמי מאותם ב ההחבר

ימים ממועד  002בתוך תקופה בת וזאת , כאמור Meyers-שלא יתקיים איזה מהתנאים להעברת סכום יתרת החוב ל ככל .המועברות בתאגידים המועברים
 .('סדרה א) אגרות החוב של ממסחר ומחיקתן מוקדם מלא פדיון לביצוע החברה תפעל, ('סדרה א)ת אגרות החוב הנפק

 עלויות פתיחת חשבון ,בין היתר, ובניכוי Meyers-לאחר תשלום יתרת החוב ל) לחברה( 'סדרה א)יתרת תמורת הנפקת אגרות החוב את הנאמן ישחרר 
אשר ( לעיל 6.1כמפורט בסעיף )וכן בניכוי כרית ההוצאות , ובניכוי עמלות נוספות ככל שיהיו, ניהולו וסגירתו, יחת החשבוןובניכוי עלויות פת ניהולו, הנאמן

 . פקעו והינם חסרי תוקףב כי מלוא השעבודים האמורים לעיל "לאחר שהחברה תמסור לו אישור מאת עורכי דינה בארהרק  (תיוותר בידי הנאמן
לא תהיה החברה זכאית לסכום כלשהו 0 כל עוד לא התקיימו התנאים לשחרור יתרת תמורת ההנפקה לחברה כאמורכי 0 וסכםה במסגרת שטר הנאמנות

ומבלי לקבוע כי דין זה חל על הנפקת אגרות 0 פי הדין הרלוונטי החל על החברה-כי קיים סיכון כי על0 יובהר(. 'סדרה א)מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב 
עשוי בית המשפט 0 במקרה של פירוק החברה0 שבין היתר0 באופן0 עשויה הסכמה זו להיות בעלת תוקף חלקי או חסרת תוקף לחלוטין 0('סדרה א)החוב 

 .פי הדין הרלוונטי-בטריטוריה הרלוונטית להורות כי כספים אלו שייכים לחברה ועשויים להתחלק בין נושיה על
די בהמצאת אישורי , כן-כמו. או אמינותם/ב המפורטים לעיל ולא יידרש לבדוק את תוקפם ו"הדין בארההנאמן יסתמך על אישורי עורכי , בכפוף לכל דין

לפי )ולחברה  Meyers-ידי החברה על מנת שהנאמן יעביר את החלק הרלוונטי מתמורת ההנפקה ל-ים על/ים המיידי/ב ופירסום הדיווח"עורכי הדין בארה
 .ב בנוסח לשביעות רצונו"בצע בדיקות נוספות מלבד עצם קבלת אישורי עורכי הדין בארהכי הנאמן לא יידרש ל, יובהר(. העניין

 .לתשקיף 2.0.6ף לשטר הנאמנות וסעי 1.1ראה סעיף , לפרטים נוספים
 

תלות באנשי : רהיחודיים לחבסיכונים  :נכון למועד התשקיף, פירוט גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה, להערכת הנהלת החברה, להלן
ומידת הערכת הנהלת החברה , לפרטים בדבר גורמי סיכון אלו וגורמי סיכון אחרים בעלי השפעה על עסקי החברה. ב"ודיני המס בארה מפתח וחברת הניהול

 .לתשקיף 2.01ראה סעיף , את השפעתם על עסקי החברה

לפרטים אודות התחייבות לתיחום פעילותם של בעלי השליטה . דומה לזה של החברהבתחום פעילות  יםהשליטה של החברה פועל יבעל, נכון למועד התשקיף
 .לתשקיף 2.0.0ראה סעיף 

 2.0.6כמפורט בסעיף ) במספר תאגידים אחזקות מסוימותלחברה להעביר  ,כאמור לעיל, בחברהובעלי זכויות נוספים בעל השליטה  לפרטים אודות התחייבות



 
בכפוף להתקיימות דרישות הסף לרישום , של החברההקצאת מניות וזאת כנגד  ן להשקעה"ברות שבבעלותן  נכסי נדלהמחזיקים בעקיפין בח, (לתשקיף

 2.0.6סעיף ראה  ,ועובר למועד רישומן של אגרות החוב למסחר כאמור, פי תשקיף זה למסחר בבורסה-של החברה המוצעות על( 'סדרה א)אגרות החוב 
והחברה לא תהא זכאית לכל שיפוי המתאגידים המעבירים בקשר עם הזכויות " As Is"ת לחברה תתבצע על בסיס העברת הזכויות המועברו. לתשקיף

  (.לתשקיף 2.0.6כהגדרת מונחים אלו בסעיף )המועברות 
 

 BVI-בהתאם להוראות ה, ותכחברה פרטית מוגבלת במני, (the British Virgin Islands)באיי הבתולה הבריטיים  ,0201באוגוסט  06החברה התאגדה ביום 
Business Companies Act, 2004 .יחולו על החברה הוראות חוק ניירות ערך , פי תשקיף זה-כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה המוצעים על

כל עוד מוחזקים ניירות הערך של , אםבהת. החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר רשומות למסחר בבורסה בישראל, והתקנות שהותקנו מכוחו
( א)א66יחולו על החברה הוראות סעיף , בנוסף. פי חוק ניירות ערך ותקנותיו-החברה תדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על, ידי הציבור-החברה על

החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל , "(ק החברותחו)" 0666-ט"התשנ, יחולו עליה הוראות שונות של חוק החברותמכך לחוק ניירות ערך וכפועל יוצא 
כמפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות , מבקר פנים וועדת ביקורת, לרבות הוראות הנוגעות למינוי דירקטורים חיצוניים, והמציעות אגרות חוב לציבור בישראל

 .איי הבתולה הבריטייםודיני  1הוראות כאמור יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה. ערך
ואילו , בלבד, לעניין דיני חדלות פירעון יחולו על החברה דיני איי הבתולה הבריטיים, לתשקיף 6.0 סעיףבלהלן ולמעט כמפורט כי , בהמשך לאמור לעיל יצוין

 .ב"הליכי מימוש נכסים יתבצעו בהתאם לדני ארה
שטר הנאמנות קובע (. לשטר הנאמנות 33ראה סעיף )כפופים להוראות הדין הישראלי  0('רה אסד) לרבות אגרות החוב0 הנאמנות ונספחיוכי שטר 0 מובהר

יהיה בית 0 ('סדרה א) לרבות אגרות החוב0 על נספחיו לחברה ואשר נוגעים לשטר הנאמנותבית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים כי 
 .יפו-אביב-המשפט המוסמך בתל

שלא  0בין היתר0 (ושיכהנו בה בעתיד) בחברההמכהנים המשרה ונושאי  (בהווה ובעתיד) השליטה בחברה יבעל0 חייבויות של החברהלפרטים אודות הת
להחלת הדין הישראלי לעניין 0 בהליך שהוגש נגד החברה0 אשר תוגש לבית משפט בישראל( 'סדרה א)או מחזיקי אגרות החוב /ולהתנגד לבקשת הנאמן 

הליך  מפניהגנה  בכדי לקבלמשפט מחוץ לישראל בית ל לפנות ביוזמתםשלא ; ככל שתוגש0 (ולרבות פירוק) דלות פירעון בקשר לחברההסדר וח או פשרה
ושלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פרעון כנגד החברה לפי  ('סדרה א)ידי מחזיקי אגרות החוב -או על/ו( 'סדרה א)ידי הנאמן לאגרות החוב -על הננקט

הסדר וחדלות פירעון בקשר  או שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה; דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל
ידי הנאמן לאגרות החוב -בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו עלושלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט ; (ולרבות פירוק) לחברה

 .לתשקיף 1.0ראה סעיף ; לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת0 כנגד החברה0 של החברה( 'סדרה א)או מחזיקי אגרות החוב /ו( 'סדרה א)
פי -שלא על0 הליך של חדלות פרעון אזי0 (לפי העניין0 עתידבהווה וב) השליטה ונושאי המשרה יבעל0 לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה

שלא על פי 0 לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון. יכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר0 ישראלייםלא בבתי משפט או /הדין הישראלי ו
  .והכל בכפוף לכל דין" פורום לא נאות"ה כמיטב יכולתה ותטען להחברה תעש0 הנובע מתביעה של נושה זר0 בבית משפט זראו /הדין הישראלי ו

דיני איי הבתולה : אשר הוגשה לבורסה, (מדינת התאגדותה של החברה) 2מאיי הבתולה הבריטיים Maples & Calderבהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין 
את רישומם , ם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור בישראלהבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעת

פי תשקיף זה יוכלו להיסחר -וניירות הערך המוצעים על, או את המסחר בהם בבורסה/פי תשקיף זה בבורסה ו-למסחר של ניירות הערך המוצעים על
 .תולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברהבחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הב

 .לתשקיף 00המובאים בפרק בעניין זה ותרגומה לעברית  Maples & Calderלפרטים נוספים ראו גם בחוות הדעת של משרד עורכי דין 

. יחולו דיני מדינת ישראל, ו וברכישתםפי-עלבהצעת ניירות הערך , או הקשור בתשקיף זה/ו ורכישתם וכל הנובע ופי-עלעל תשקיף זה ועל הצעת ניירות הערך 
פי -רוכשי ניירות הערך שמוצעים על. ו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בישראלפי-עלסמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף זה ולהצעת ניירות ערך 

 .ברירת דין זומקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו ו, בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים, תשקיף זה
, בשל תחולת דיני המס של איי הבתולה הבריטיים, בין היתר, תשקיף זה פי-עללפרטים אודות השלכות המיסוי הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים 

 .לתשקיף 0.1 ףב וכן דיני המס בישראל ראו בסעי"בארה המסדיני 
החברה , במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים( 'סדרה א)כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב  כי ,התחייבו הבעל השליטה בו( בחתימתה על התשקיף)החברה 

 .אמריקאי לצרכי מס( Pass through Entity)כשקופים אלא ימשיכו להחשב  (corporations)יבחרו להחשב כחברות  לא ה יד-עלוהתאגידים המוחזקים 
  .לתשקיף 2.00סעיף גם ראה 

ב ועסקיה של החברה "מנכסי החברה הינם בארה 62%-יותר מ, ב"או אזרחי ארה/על השליטה ונושאי המשרה בחברה הינם תושבי וב, נכון למועד התשקיף
 United States Securitiesשהותקנה מכוח Regulation S-ל 620כהגדרת המונח בסעיף " domestic issuer"-החברה מוגדרת כ, לפיכך. ב"מנוהלים בארה

Act of 1933 ,שתוקן  כפי"(Regulation S "ו-"Securities Act" ,בהתאמה). 
בהתאם לפטור מדרישות הרישום של ניירות ערך אמריקאיים תחת , תעשה בישראל בלבד לתושבי ישראל, ככל שתעשה, ההצעה לציבור מכוח תשקיף זה

Regulation S אשר הותקן תחת ה-Securities Act ,פי -כהצעה עלCategory 1. 
ב בעת "פי תשקיף זה ייחשב כמי שיצר כלפי החברה והחתמים מצג כי הוא תושב ישראל אשר שהה מחוץ לארה-ניירות הערך שמוצעים על כל רוכש של

ב וכי הוא אינו רוכש את ניירות הערך "עבור אזרח ארה( 'סדרה א)כי הוא אינו רוכש את אגרות החוב , שהבקשה לרכישת אגרות החוב המוצעות הוגשה
להפצת , ככל שתתקשר, מפיצים עימם תתקשר החברה .(Securities Act-כהגדרת מונח זה ב)ב "בארה( distribution) "הפצה"ך כוונה לבצע המוצעים תו

יצהירו כי יציעו את ניירות הערך , חברות קשורות שלהם וכל מי שפועל מטעמם, פי הודעה משלימה שתפורסם מכוח תשקיף זה-ניירות הערך שיוצעו על
ב כל פעולה או פרסום בקשר עם קידום מכירתם של ניירות "וכי לא ביצעו ולא יבצעו בארה U.S. Personם לתושבי ישראל בלבד ולא למי שהוא האמורי

 .הערך האמורים
או , מפיץ, די החברהי-למעט על)ידי כל אדם -תשקיף זה ניתנים למכירה חוזרת בבורסה על פי-שמוצעים עלניירות ערך כי , קובע Regulation S-ל 620סעיף 

צד קשור לחברה או למפיץ רק בשל היותו  ינונושא משרה או דירקטור שה למעט) או כל אדם הפועל בשם האנשים האמורים גופים הקשורים למי מהם
תואמה דיעה כי הרכישה מטעמו ישפועל אין למוכר או למי ( ב), בארצות הברית אין ההצעה נעשית לאדם( א: )כל עוד, ((דירקטור או נושא משרה כאמור

או כל אדם הפועל , גוף קשור, ידי המוכר-ב על"בארה (Regulation S-כהגדרתה ב) מכווניםאין מאמצי מכירה ( ג) -ו עבור קונה בארצות הברית מראש
, דירקטור או נושא משרה כאמורמפיץ רק בשל היותו לשהוא גוף קשור לחברה או , מפיץבידי נושא משרה או דירקטור בחברה או -מכירה חוזרת על .בשמם

ידי אדם -המתקבלת על מלבד עמלת הברוקרים השגרתית והנהוגה, עמלות או תגמול אחר ,עמלות מכירהלא יהיו זכאים ל :כפופים בנוסף למגבלה הבאה
 .המבצע עסקה כאמור כסוכן

 .תשקיף זה פי-שמוצעים עלערך ניירות ה ב בקשר עם הצעתם או מכירתם של"לנקוט בכל פעולה בארהאף אדם אינו מוסמך 
 .ב"בארה Securities Act-תחת ה נרשמולא זה פי תשקיף -על מוצעיםוניירות הערך אשר , ב"לרשות ניירות ערך בארה ,ולא יוגש, תשקיף זה לא הוגש

החברה לא התירה ולא תתיר לכל אדם  .אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף זה, פי תשקיף זה-על המוצעיםהחלטה לרכוש את ניירות הערך יש לקבל 
 . או גוף אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף זה

 .למעט מדינת ישראל ,תשקיף זה לא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל מדינה אחרת

לא נדרש רישום של  ,הדעתבחוות  הקבועות מגבלותלו להסתייגויות, להנחות כפוף, לפיה ,משרד עורכי דין אמריקאי החברה המציאה לבורסה חוות דעת של
למסחר בבורסה  שלהןשום ירצורך ל ,בתשקיף זה המוצעות באופן המפורטמסירת אגרות החוב לצורך מכירת או  Securities Act-אגרות החוב תחת ה

 . במסגרתה בהן מסחר צורךול
 .רטו במסגרת ההודעה המשלימהפי תשקיף זה יפו-סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על

 . "(הנאמן)" מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע (:'סדרה א)הנאמן לאגרות החוב 
מיועד לשמש חתם , מ"דיסקונט חיתום והנפקות בע, עם זאת. פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית-על( 'סדרה א)הנפקת אגרות החוב : חיתום

בין החברה לחתם המתמחר האמור בקשר עם הצעת ניירות  הסכמיםלפרטים אודות  .פי תשקיף זה-להצעה על( ק ניירות ערךלחו 0כהגדרתו בסעיף )מתמחר 
 .לתשקיף 0.6ראה סעיף , פי תשקיף זה-הערך על
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 ותשקיף מדף
שאינן  חובאגרות ל מימושל יםהניתנאופציה  כתבי, להמרהניתנות  אינןאגרות חוב ש: החברה יכולה להנפיק סוגים שונים של ניירות ערך, פי תשקיף זהעל 

 .ניתנות להמרה וניירות ערך מסחריים
של החברה מאיי חוות דעת עורך דין  בקבלתזה תהיה מותנית  פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף-הצעת ניירות ערך על, פי דרישת הבורסה-על

דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות : ובכפוף לה לפיה, ידי החברה-ח הצעת המדף עלשתוגש לבורסה קודם למועד פרסומו של דו הבתולה הבריטיים
או את המסחר /את רישומם למסחר בבורסה ו, מדף לציבור בישראלההצעת  פי דוח-שיוצעו עלשל החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך 

בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של והם יוכלו להיסחר בחופשיות , בהם בבורסה
 .החברה

את כל תכלול החברה בתוכם אשר , ידי דוחות הצעת מדף-על, ערךהלחוק ניירות ( ו)'א 06יעשה על פי סעיף תניירות הערך על פי תשקיף מדף זה  תהצע
חוקי לרבות )שאר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן ההנפקה על פי הדין החל ולרבות הרכב היחידות המוצעות , ת מההצעותחהפרטים הנדרשים עבור כל א

  .ההצעהלפי העניין בעת , (העזר של הבורסה
או לאדם הנמצא /ב ו"ולא תיעשה בארה, תיעשה בישראל בלבד, ככל שתיעשה, זה מכוח תשקיףשיפורסמו פי דוחות הצעת מדף -הצעת ניירות ערך על

 Securities"-ו" United States Securities Act of 1993 "(Regulation S-השהותקנה מכוח Regulation S -כהגדרתם ב U.S. Person-או ל/ב ו"בארה

Act" ,מותנית בעמידת החברה  זה תהיה פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף-הצעת ניירות ערך על, הבורסה תקנון והנחיותפי -על. (בהתאמה
י של החברה אפי חוות דעת עורך דין אמריק-עלוזאת , ידי החברה כאמור-ביחס לניירות הערך שיוצעו על Regulation Sפי -פטור מדרישות הרישום עלב

יע לציבור בישראל את ניירות י להצאלפיה אין מניעה לחברה לפי הדין האמריק, ידי החברה-שתוגש לבורסה קודם למועד פרסומו של דוח הצעת המדף על
 .לרשום אותם למסחר בבורסה ולקיים בהם מסחר, הערך שיוצעו בדוח הצעת המדף

כי הוא , U.S. Personכי אינו , כי הוא תושב ישראלשהצהיר תשקיף זה ייחשב כמי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח פי -על ווצעיכל רוכש של ניירות הערך ש
ב בעת שהגיש בקשה לרכוש את "כי לא היה בארה, ב"או אדם הנמצא בארה/ו U.S. Personשיוצעו בדוח הצעת מדף כאמור עבור ניירות הערך אינו רוכש את 

מפיצים  .ב"בארה (Securities Act-כהגדרת מונח זה ב) "distribution"תוך כוונה לבצע  האמוריםוכי אינו רוכש את ניירות הערך  יםניירות הערך אמור
חברות קשורות שלהם וכל מי שפועל , פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף זה-להפצת ניירות הערך שיוצעו על, ככל שתתקשר, ברהעימם תתקשר הח

ב כל פעולה או "וכי לא ביצעו ולא יבצעו בארה U.S. Personיצהירו כי יציעו את ניירות הערך האמורים לתושבי ישראל בלבד ולא למי שהוא , מטעמם
 .עם קידום מכירתם של ניירות הערך האמורים פרסום בקשר

ובדוחות הצעת המדף  זה או הקשור בתשקיף/וכל הנובע ו הםפי-על ועל הצעת ניירות הערך ורכישתםעל דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוחו  ,זה על תשקיף
ניירות ערך ורכישת ולהצעת  חות הצעת מדף שיפורסמו מכוחולדו, סמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף זה. יחולו דיני מדינת ישראל, שיפורסמו מכוחו

בהסכמתם לרכוש את , זה תשקיף פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח-ו עלוצעירוכשי ניירות הערך ש. מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בישראל הםפי-על
 .מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זו, ניירות הערך האמורים

 Regulation-ל 620סעיף פי דוח הצעת מדף שיפורסם מכוח תשקיף זה תהיה כפופה להגבלות מכירה חוזרת בבורסה בהתאם ל-רכישת ניירות ערך שיוצעו על

S ,כפי שיפורט בדוח הצעת מדף כאמור. 

Regulation S 0-כהגדרתם בU.S. Person -לאו /ב ו"או חלוקה בארה/הפצה ו0 תשקיף זה ודוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוחו אינם מיועדים לפרסום
 ב"זה לא הוגש לרשות ניירות ערך בארה מדף תשקיף. ב"פי דוחות הצעת מדף כאמור בארה-לפעול למכירת ניירות הערך שיוצעו עלאף אדם אינו מוסמך ו

לא  פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף זה-שיוצעו עלניירות הערך  .ב"לרשות ניירות ערך בארהודוחות הצעת המדף שיפורסמו מכוחו לא יוגשו 
 .ב"בארה Securities Act-רשמו תחת היי
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Cornerstone Properties, Ltd. 
 פרופרטיס לימיטדקורנרסטון 

 חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים 

 ("החברה" :בתשקיף זה)
 

 מבוא - 1 פרק

 כללי 1.1

בהתאם  ,כחברה פרטית מוגבלת במניות ,באיי הבתולה הבריטיים 6161 באוגוסט 61 החברה נתאגדה ביום
 .BVI Business Companies Act, 2004-ה להוראות

על החברה הוראות חוק יחולו , תשקיף זה פי-עלל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה המוצעים כ
והתקנות שהותקנו מכוחו והחלות על חברות שהתאגדו מחוץ  ("חוק ניירות ערך") 6611-ח"התשכ, ערךניירות 

 ("הבורסה")מ "אביב בע-לניירות ערך בתל בבורסה ניירות הערך שלהן רשומים למסחרלישראל ואשר 
  .חוק ניירות ערך ותקנותיו פי-עלהחברה תדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות , בהתאם. בישראל

יחולו עליה הוראות  -וכפועל יוצא מכך  ,לחוק ניירות ערך( א)א96סעיף הוראות יחולו על החברה , כן-כמו
חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה תעודות החלות על  6666-ט"התשנ, חוק החברותשונות של 

 מבקר פנים וועדת, בכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצונייםו, התחייבות שלה לציבור בישראל
בנוסף להוראות הוראות אלו יחולו . ל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערךוהכ, ביקורת

 . הבריטייםודיני איי הבתולה  1מסמכי ההתאגדות של החברה

הדין , "(התשקיף)" זה פי תשקיף-שיונפקו על ניירות הערךו לפרטים אודות הדין החל על שטר הנאמנות

שליטה בה ונושאי ה יבעל, ולהתחייבויות החברה, החל על החברה לעניין דיני חדלות פירעון ודיני חלוקה
 . לתשקיף 1.1ראה סעיף , והוראות הדין החלות על החברה בקשר עם הנושאים האמוריםלרבות משרה בה 

 היתרים ואישורים 1.1

 פי-עלניירות הערך  פי כל דין להצעת-שיונות הדרושים עליהאישורים והר, החברה קיבלה את כל ההיתרים
 .להנפקתם ולפרסום התשקיף, תשקיף זה

פי תשקיף זה תיעשה באמצעות -עלהצעה לציבור של ניירות ערך , לחוק ניירות ערך( ו)א69כאמור בסעיף 
 . "(מדף הצעת דוחות)" דוחות הצעת מדף בהם תוסיף החברה פרטים ייחודיים לכל הצעה כאמור

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או 

 .הערך המוצעיםואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות , אישור מהימנותם או שלמותם

המוצעות לציבור ( 'סדרה א)אגרות החוב  תנאי לפיו, זה לתשקיף העקרוני את אישורהלחברה הבורסה נתנה 
 .הבורסה ובהנחיות לפיו בתקנון הקבועים בתנאים עומדיםתשקיף זה  מכוח

 ותהמוצע ('אסדרה ) החוב אגרותאינו מהווה אישור לרישום למסחר של , כאמור לתשקיף הבורסה אישור מתן
 כאמוריהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר  בבורסה למסחר מןורישו, תשקיף זה מכוחלציבור 

 ערך ניירות ותקנות ערך ניירות חוק להוראות בהתאם החברה ידי-על תפורסם אשר, משלימה הודעה פי-על
, "משלימה הודעה"-ו" משלימה הודעה תקנות)" 6112-ז"התשס, (וטיוטת תשקיף משלימההודעה )

 (.בהתאמה

קיום פיזור מזערי מותנה ב, תשקיף זה פי-עלהמוצעות ( 'סדרה א)בבורסה של אגרות החוב הרישום למסחר 

 כמפורט, ועמידה בדרישות להון עצמי מינימאלי בקיום שווי החזקות ציבור מינימאלי, ציבורהשל החזקות 
ב כי הזכויות המועברות "וכן בקבלת אישור מיועציה המשפטיים של החברה בארה, לתשקיף 6.9.6סעיף ב
וכן בפרסום דיווח מיידי על "( ב"אישור היועצים בארה)" הועברו לחברה( לתשקיף 2.6.9כהגדרתן בסעיף )

 .ב"קבלת אישור היועצים המשפטיים בארה

                                                      
 .הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים אין החברהבתקנון , למועד התשקיף נכוןכי , מובהר  1
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אישור באים בתשקיף או פרטים המומשום אימות ההבורסה העקרוני של אין לראות באישור 

על טיבם של ניירות הערך  ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה, למהימנותם או לשלמותם

 משום הבורסה באישור לראות אין, כן-כמו .מוצעיםהמוצעים בתשקיף או על המחיר בו הם 

. משלימה הודעהפי -על( 'אסדרה ) החוב אגרות של למסחר בה לרישום אישור למתן התחייבות

 הבורסה תקנון הוראות יחולו כאמור משלימה הודעהפי -על למסחר לרישום בקשה אישור על

 בקשר לרבות, כאמור למסחר לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפיפיו -על וההנחיות

 מינימאלי ציבור אחזקות שווי דרישות קיום ,('אסדרה ) החוב באגרות מזערי פיזור קיום עם

 .לעיל כאמור ,דרישת הון עצמי מינימאליב ועמידה ('אסדרה ) החוב באגרות

ככל ) לחברה יינתן, משלימה הודעהפי -על( 'אסדרה ) החוב אגרות של למסחר בה לרישום הבורסה אישור
 .זה תשקיף מכוח להנפקה ביחס המשלימה ההודעה של פרסומה טרם( שיינתן

מדינת התאגדותה של )מאיי הבתולה הבריטיים  Maples & Calderבהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין 
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או : אשר הוגשה לבורסה( החברה

את רישומם למסחר של ניירות , מונעים את הצעתם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור בישראל
 פי-עלוניירות הערך המוצעים , או את המסחר בהם בבורסה/ותשקיף זה בבורסה  פי-עלהערך המוצעים 

תשקיף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי 
לפרטים נוספים ראו גם חוות הדעת של משרד עורכי דין  .הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה

Maples & Calder לתשקיף 66רק בפ המובאיםלעברית ותרגומה  זה בעניין.  

, במידה ותבקש החברה להנפיק לציבור ניירות ערך נוספים על פי דוח הצעת מדף מכוח תשקיף זה בעתיד
ידי החברה חוות דעת של עורך דין מאיי -תמציא לבורסה קודם למועד פרסומו של דוח הצעת מדף על החברה

אין מניעה לחברה להציע לציבור בישראל את ניירות הערך שיוצעו  ובכפוף לה על פיה, הבתולה הבריטיים

פי דוח הצעת המדף יוכלו -ושניירות הערך שיוצעו על, לרשום אותם למסחר בבורסה, בדוח הצעת המדף
להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים 

 .המדף הצעת בדוח שיפורט כפי הכל, התאגדות של החברהומסמכי ה

 6161-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך " מנפיק חוץ"החברה הינה 
הקלות לרבות לעניין , לתקנות דוחות כספיים 5 הולפיכך חלות עליה הוראות תקנ, ("תקנות דוחות כספיים")

 .במתכונת הדיווח של החברה

 United Statesשהותקנה מכוח  Regulation S-ל 616 בסעיף המונח כהגדרת" domestic issuer"הינה  החברה

Securities Act of 1933 ,שתוקן כפי "(Regulation S "ו-"Securities Act" ,בהתאמה.) 

ב "ולא תעשה בארה ישראל לתושביתעשה בישראל בלבד , ככל שתעשה, תשקיף זה מכוחההצעה לציבור 

בהתאם לפטור מדרישות הרישום של ניירות ערך , Regulation Sכהגדרתם תחת  U.S. Person-או ל/ו
 .Category 1פי -כהצעה על, Securities Act-אשר הותקן תחת ה Regulation Sאמריקאיים תחת 

כי הוא  מצג והמפיציםה פי תשקיף זה ייחשב כמי שיצר כלפי החבר-כל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על
 .U.S, אינו כי, הוגשה המוצעים ניירות הערך לרכישת שהבקשה בעתב "ארהבשהה  לא אשרתושב ישראל 

Person ,ניירות הערך המוצעים עבור רוכש את  כי אינוU.S. Person הוא וכיב "או עבור אדם השוהה בארה 
כל המפיצים , כמו כן .ב"בארה( distribution" )הפצה" לבצע כוונה תוך המוצעים הערך ניירות את רוכש אינו

ידי -שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או על, התחייבו( כהגדרתם בתשקיף זה ובהודעה המשלימה)
כן התחייבו המפיצים כי לא יבצעו מאמצי מכירה . U.S. Person-לא לו תבוצע בישראל בלבד, מי מטעמם

ביחס להצעת ( כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאיים, "Direct Selling Efforts)"מכוונים 
וכי ההצעה אינה חלק מתוכנית להתחמק מדרישות הרישום תחת חוקי ניירות הערך , ניירות הערך

 .האמריקאיים

בהצעת ניירות , או הקשור בתשקיף זה/פיו ורכישתם וכל הנובע ו-על ניירות הערךעל תשקיף זה ועל הצעת 
 ולהצעתסמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף זה . יחולו דיני מדינת ישראל, פיו וברכישתם-הערך על

פי -רוכשי ניירות הערך שמוצעים על. מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בישראל ופי-עלניירות הערך 
מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו , לרכוש את ניירות הערך האמורים בהסכמתם, תשקיף זה

 .וברירת דין זו
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למכירה חוזרת בבורסה  ותפי תשקיף זה ניתנ-על ותמוצעה ניירות הערך כי, קובע S Regulation-ל 409סעיף 

על בשם האנשים או כל אדם הפו או גופים הקשורים למי מהם, מפיץ, ידי החברה-למעט על)ידי כל אדם -על
מטעמו  שפועלאין למוכר או למי ( ב), אין ההצעה נעשית לאדם בארצות הברית( א: )עוד כל, (האמורים

 מכווניםאין מאמצי מכירה ( ג)-ו (Regulation S -כמוגדר ב) ”U.S. Person“אורגנה עבור ידיעה כי הרכישה 
מכירה חוזרת . או כל אדם הפועל בשמם, גוף קשור, ידי המוכר-ב על"בארה( Regulation S-כהגדרתה ב)

או מפיץ רק בשל היותו  ,שהוא גוף קשור לחברה, מפיץבידי נושא משרה או דירקטור בחברה או -על
עמלות או , מכירה עמלותלא יהיו זכאים ל: כפופים בנוסף למגבלה הבאה, דירקטור או נושא משרה כאמור

, כסוכן כאמור עסקה המבצע אדם ידי-על המתקבלתלבד עמלת הברוקרים השגרתית והנהוגה מ, תגמול אחר
 .האמורים לעיל ניירות הערךבקשר עם ההצעה או המכירה של 

ב בקשר עם הצעתם או מכירתם של ניירות הערך שמוצעים "אף אדם אינו מוסמך לנקוט בכל פעולה בארה
 .פי תשקיף זה-על

היכן שהאמור , ב או בכל סמכות שיפוט אחרת"עה או מכירה של ניירות ערך בארהזה להוות הצ אין בתשקיף
או דיני Securities Act -טרם נרשמו ולא יירשמו תחת ה, פי תשקיף זה-על יםניירות הערך המוצע. אינו כדין

ב או לידי או עבור "ב או סמכות שיפוט אחרת ולא יוצעו או ימכרו בארה"ניירות הערך של כל מדינות ארה
“US Persons” (כמוגדר ב-Regulation S.) פי -לקבל החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על יש

תתיר לכל אדם או גוף  החברה לא התירה ולא. אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף זה, תשקיף זה
 .אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף זה

 . תשקיף זה לא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל

, הנחותה על בהתבסס, לפיה, משרד עורכי דין אמריקאי שלהמציאה לבורסה חוות דעת  החברה
 Categoryפי -פי תשקיף זה פטורה מדרישות הרישום על-עה עלההצ, והמגבלות בחוות הדעת ההסתייגויות

 ניתנים יהיו זה תשקיףפי -על שמוצעים ערך ניירות, Regulation S-וכן כי בהתאם ל Regulation Sשל  1
  .(לעיל כמפורטלמעט ) אדם כלידי -על בבורסה חוזרת למכירה

פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה -הצעת ניירות ערך על, הבורסה תקנון והנחיותפי -על
ביחס לניירות הערך שיוצעו  Regulation Sפי -תהיה מותנית בעמידת החברה בפטור מדרישות הרישום על

פי חוות דעת עורך דין אמריקאי של החברה שתוגש לבורסה קודם למועד -וזאת על, ידי החברה כאמור-על
לפיה אין מניעה לחברה לפי הדין האמריקאי להציע לציבור , ידי החברה-מו של דוח הצעת המדף עלפרסו

 .לרשום אותם למסחר בבורסה ולקיים בהם מסחר, בישראל את ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת המדף

 הון החברה 1.1

 התשקיףלתאריך מונפק ונפרע של החברה , רשוםהון מניות  6.9.6

 הון מונפק ונפרע הון רשום 2סוג המניות
 6,111 51,111 ("המניות")רך נקוב ע מניות ללא

   
, בבעלותחברה ) Cornerstone MF Holdings, LLC -החברה ללפרטים אודות הקצאת מניות 

 ומארהליסה וולף , לאון וולף, (בעלי השליטה בחברה) לופז אווילדהו' ורג'גשל  3,בעקיפין או במישרין
וכפוף לתנאים , לחברה( לתשקיף 2.6.9כהגדרתן בסעיף )כנגד העברת הזכויות המועברות  (מיידס

 . לתשקיף 2.6.9ראה סעיף , פי תשקיף זה-להשלמתה של ההנפקה על

 4(באלפי דולר( )פרופורמה) 6161ביוני  91ליום הון החברה  6.9.6

 61,552 מניות על ופרמיה מניות הון
 2,191 קרנות הון 

 666,591 רווח יתרת
 114,411 כ"סה

 19,516 שליטה מקנות שאינן זכויות
 131,911 ההון כל סך

  

                                                      
 .אינן רשומות למסחר בבורסה  2
 .משפחה או של אמצעים לתכנון עיזבון של בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה בניבאמצעות  לרבות  3
 (.IFRS)הנתונים הכספיים בתשקיף מוצגים בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיים   4
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, 6161ביוני  91 של החברה ליום( פרופורמה)המאוחדים נוספים ראה הדוחות הכספיים  לפרטים

לדוחות הכספיים האמורים בקשר עם ההנחות ששימשו  6ובפרט באור , לתשקיף 61המובאים בפרק 
 . לעריכת הדוחות הכספיים פרופורמה

 .אחרת במפורש נאמר כן אם אלא, "(דולר)"ב "ארה בדולר הינם בתשקיף הכספיים הנתונים כל 1.9
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 פרטי ההצעה - 2 פרק

  לציבור המוצעים הערך ניירות 2.2

 לציבור המוצעים הערך ניירות פרטי 1.2.2

 ,"(('סדרה א)אגרות החוב "או  "אגרות החוב": להלן) ('אסדרה ) חוב אגרות. נ.ע ש״ח 102,222,222
נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז , המוצעות לציבור בתמורה לערכן הנקוב

שיעור הריבית על פיו (. 'סדרה א)שתערוך החברה על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב 
אגרות החוב  1."(שיעור הריבית המרבי)"לשנה  5.16%לא יעלה על ( 'סדרה א)תוצענה אגרות החוב 

 .לבסיס הצמדה כלשהו( קרן וריבית)אינן צמודות ( 'ה אסדר)

בינואר של כל אחת  12ביום , שנתיים תשלומים( 6) חמישהב( קרן)לפירעון אגרות החוב תעמודנה  1.2.1
 התשלומים, היינו)התשלומים הראשונים ( 1)באופן ששלושת , (כולל) 1211עד  1222מהשנים 

( 22%)אחוזים  עשרהיהיו בשיעור של ( (כולל) 1212 עד 1222 השנים של בינואר 12שישולמו בימים 
 בינואר 12ם ובי םישולאשר ( 0)הרביעי  התשלום, ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב 

 ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב ( 12%)אחוזים  שלושיםבשיעור של  היהי 1211
 ארבעיםיהיה בשיעור של , 1211 בינואר 12יום אשר ישולם ב, האחרוןו( 6) החמישיוהתשלום 

 .(('אסדרה ) החוב אגרות של המקורית הקרן מגובה( 02%)אחוזים 

סדרה )הריבית בגין אגרות החוב , בכפוף לאמור להלן ביחס לריבית בגין תקופת הריבית הראשונה 1.2.1
 1211עד  1222של כל אחת מהשנים  ביולי 12-ו בינואר 12 בימים, תשולם בתשלומים חצי שנתיים( 'א
 תקופת: "להלן) התשלוםלמועד  הקודם ביום שנסתיימה חודשים שישה של התקופה בעד( כולל)

 .1211 בינואר 12ביום  ישולםהריבית  שלהאחרון  התשלום"(. הריבית

עבור התקופה  1222 ביולי 12ישולם ביום ( 'סדרה א)התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב  1.2.0
המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ותסתיים ביום האחרון 

תקופת הריבית : "להלן) (1222 ביולי 12ביום , קרי)שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית 
 .ימים בשנה 156פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס -ויחושב על, "(הראשונה

השנתית את שיעור הריבית , (להלן 1.0.1.1ראה סעיף )החברה תפרסם בדיווח מיידי על תוצאות המכרז  1.2.6
 .ואת שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה שנתיתהחצי את שיעור הריבית , שייקבע במכרז

 בסעיפים כמפורט מוקדם לפדיון( 'א סדרה) החוב אגרות את ביוזמתה להעמיד רשאית תהא החברה 1.2.5
 .לתשקיף 'נספח אב כ"המצלשטר הנאמנות  2-ו 5.5

 לציבור הערך ניירות הצעת אופן 2.2

אופן ) ערך ניירות לתקנות' ב בפרק כאמור, אחידה הצעה של בדרך לציבור מוצעות( 'אסדרה ) החוב אגרות
, זה תשקיף של פרסומו לאחר"(. לציבור הצעה אופן תקנות)" 1222-ז"תשס, (לציבור ערך ניירות הצעת

או יעודכנו הפרטים /אשר במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו משלימה הודעה החברה תפרסם
לרבות , לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה( 1()2א)25בהתאם לסעיף , הניתנים לעדכון בתשקיף זה

בכמות , יהיוככל ש, שינויים אודותפרטים אודות התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים ו
עם . "(ההודעה המשלימה)" תשקיף זה מכוחהמוצעות ( 'סדרה א)אגרות החוב שיעור הריבית המרבי לבאו /ו

 1.0.2לפרטים נוספים ראה סעיף . תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה, פרסומה
 .לתשקיף

 בהצעה, לציבור מוצעות"( המוצעת הכמות: "להלן( )'א סדרה) חוב אגרות. נ.ע ח"ש 102,222,222 1.1.2
 שיעורבדרך של מכרז על , "(היחידות)" יחידות 102,222 באמצעות, לערכן הנקוב בתמורה, אחידה

 הריבית שיעורכאשר , "(המכרז)" המשלימה בהודעה שייקבע כפי ובשעה ביום ייערך אשר הריבית
 :יחידה ומחירה הינם כדלקמןהרכב כל ושיעור הריבית המירבי על  יעלהבמכרז לא  ייקבע אשר

 ח"ש 2,222  של במחיר ('אסדרה ) חוב אגרות נקוב ערךח "ש 2,222
 ח"ש 20111  ליחידה מחירכ "סה

                                                      
לתנאים שמעבר לדף  1.0כהגדרתה בסעיף )או לזכאות לריבית פיגורים /לשטר הנאמנות ו 6.1-ו 6.1כפוף להתאמות כמפורט בסעיפים   1

 (.לפרק זה 2כנספח ב "אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות המצ
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 רישום למסחר בבורסה 3.2

המוצעות מכוח ( 'סדרה א)לפיו תנאי אגרות החוב , הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה
 .פיו-הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות עלתשקיף להשלמה זה עומדים בתנאים 

סדרה )תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב , לפני פרסום ההודעה המשלימה
בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר . המוצעות מכוח תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה( 'א

ימי עסקים לאחר ( 1)ירות הערך למסחר תוך שלושה תפנה החברה בבקשה לרשום בה את ני, כאמור לעיל
כמפורט ( 'סדרה א)אישור הבורסה כאמור כפוף לדרישות הבורסה ביחס לאגרות החוב . מועד המכרז

תוחזר תמורת , לא תירשמנה למסחר( 'סדרה א)היה ואגרות החוב . להלן 1.1.2.1עד  1.1.2.2בסעיפים 
 (.אם יחול)בניכוי מס כדין , אם וככל שנצברו, בצירוף הפירות שנצברו, ההנפקה למזמינים

 2.1בקבלת אישורה לכך כאמור בסעיף  בבורסה מותנה( 'סדרה א)למסחר של אגרות החוב  רישומן 1.1.2

 : בקיום דרישות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט להלן ,לתשקיף וכן

בשווי כשכל אחד מחזיק , מחזיקים לפחות 16פיזור המזערי של אחזקות הציבור הינו ה 1.1.2.2
מחזיק אחד  -כשלעניין זה ״מחזיק״ ייחשב )ש״ח לפחות  122,222החזקות מזערי של 

ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור או מחזיק ביחד עם 
 (.אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור

 לאחר הרישום למסחר לא יפחת ( 'רה אסד)שווי אחזקות הציבור באגרות החוב  1.1.2.1
 .ח"ש מיליון 15-מ

ולפיכך לפי הנחיות , אינן מדורגות( 'סדרה א)אגרות החוב , נכון למועד התשקיף 1.1.2.1
, לאחר הרישום למסחר, החברה נדרשת לעמוד בדרישות הון עצמי מינימאלי, הבורסה

כהגדרתו )רה נכון למועד התשקיף הונה העצמי של החב. ח"מיליון ש 10-שלא יפחת מ
 .ח"מיליון ש 10אינו פוחת מסך של ( בתקנון הבורסה

יהיו ( 'סדרה א)כי כל עוד אגרות חוב , התחייבה החברה, בהתאם להנחיות הבורסה
לא תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניותיה באופן שבשל חלוקת , רשומות למסחר

 .ח"מיליון ש 10-הדיבידנד הונה העצמי של החברה יפחת מ

מועד ההודעה המשלימה תפרסם החברה דוח דירוג המדרג את אגרות החוב עד שככל 
 .יעודכן סעיף זה בהודעה המשלימה( 'סדרה א)

מותנה , המוצעות על פי תשקיף זה( 'סדרה א)הרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב , כמו כן 1.1.1

גדרתן בסעיף כה)ב כי הזכויות המועברות "בקבלת אישור מיועציה המשפטיים של החברה בארה

וכן בפרסום דיווח מיידי "( ב"אישור היועצים המשפטיים בארה)"הועברו לחברה ( להלן 2.2.1
 .ב"אודות קבלת אישור היועצים המשפטיים בארה

או /ו לעיל 1.1.2.1או /ו 1.1.2.1או /ו 1.1.2.2אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים 
ימי עסקים ממועד קבלת הכספים בידי רכז  20ב תוך "משפטיים בארהלא התקבל אישור היועצים ה

הכספים שהתקבלו , הן לא תירשמנה למסחר בבורסה, ('סדרה א)אזי תתבטל הנפקת אגרות החוב , ההנפקה
. בידי רכז ההנפקה יושבו למזמינים וניירות הערך לא יוקצו למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי

 .תשקיף זה מכוחהנפקה ההחברה בסמוך לאחר  לידיכי הזכויות המועברות תועברנה , הרלעניין זה יוב

 לציבור הצעה 2.2

 התקופה להגשת הזמנות ליחידות 1.0.2

, המוצעות מכוח תשקיף זה( 'סדרה א)המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור לרכישת אגרות החוב 
וזאת בהתאם להוראות תקנות ניירות , ייקבע ויפורט במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה

ולהנחיות רשות ניירות  1226-ו"תשס, (תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)ערך 
ביום ובשעה כפי שייקבע כאמור תחל ( 'סדרה א)ופה להגשת הזמנות לרכישת אגרות החוב התק. ערך

ולא יאוחר מארבעים )ותסתיים ביום ובשעה כפי שייקבע בהודעה המשלימה  ,הודעה המשלימהב
 (.לפי העניין, ״מועד סגירת רשימת החתימות״-ו" יום המכרז( )"ימים מיום פרסומה( 06)וחמישה 

 הגשת בקשות 1.0.1
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מ "בנק מזרחי טפחות בעשות לרכישת יחידות במסגרת המכרז תוגשנה באמצעות בק 1.0.1.2

או באמצעות סניפי בנקים או ( ״רכז ההנפקה״: להלן) רמת גן, 2בוטינסקי 'מרחוב ז
לא יאוחר ממועד שייקבע ( ״המורשים לקבלת בקשות״: להלן)חברים אחרים בבורסה 
 .להשיגם אצל המורשים לקבלת בקשותעל גבי טפסים שניתן , לכך בהודעה המשלימה

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב  1.0.1.1
כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד השעה שתיקבע לכך 

ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת הבקשות לידי רכז ההנפקה , בהודעה המשלימה
 .ידי רכז ההנפקה עד למועד שייקבע לכך בהודעה המשלימהותתקבל על 

הבקשות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות ביום המכרז עד לשעה  1.0.1.1
במעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד לחלוף , שתיקבע לכך בהודעה המשלימה

ה ונעולה ותוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגור, המועד האחרון להגשת בקשות

 .ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה  1.0.1.0
, לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו

 .במלואן או בחלקן

אשר לא יעלו על שיעור , שוניםכל מזמין רשאי להגיש עד שלוש הצעות בשיעורי ריבית  1.0.1.6
ובלבד ששיעור הריבית המוצע על ידו יהיה נקוב באחוזים במרווחים של , הריבית המרבי

ניתן יהיה להגיש הצעות בשיעור הריבית המרבי ובשיעורים הנמוכים , דהיינו. 2.26%
תעוגל למדרגה , בקשה שלא תנקוב במרווחים כאמור לעיל. 2.26%ממנו במרווחים של 

 .מעלה ובה ביותר כלפיהקר

בקשה שלא נקבע בה שיעור ריבית כלשהו יראוה כבקשה בה נקבע שיעור הריבית  1.0.1.5
 .המרבי

בקשה שהוגשה בשיעור ריבית העולה על שיעור הריבית המרבי יראוה כבקשה שלא  1.0.1.2
 .הוגשה

בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של . ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד 1.0.1.2
, אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הנקוב בהיראו , יחידה

בקשה . יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה, וחלק כלשהו של יחידה הנקוב בה
 .לא תתקבל, שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת

 הגשת הבקשות על. ההזמנות לרכישת היחידות במכרז הינן בלתי חוזרות, בכפוף לכל דין 1.0.1.2

ידי המורשים לקבלת בקשות עבור לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצידם 
להיות אחראים לרכוש את ניירות הערך שיוקצו ללקוחותיהם כתוצאה מהיענות מלאה 

, וההודעה המשלימה או חלקית לבקשות שהוגשו באמצעותם בהתאם לתנאי תשקיף זה
וההודעה  פי תנאי תשקיף זה ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא על

 .המשלימה

, הגר עימו וכן משקיע מסווג ובן משפחת יחד עם –לעניין זה " מזמין"או " מבקש" 1.0.1.22
אשר נתן התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות , כהגדרתו בתקנות אופן הצעה לציבור

 .לתשקיף 1.0.5סעיף כאמור ב

 פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה, הליכי המכרז 1.0.1

תיפתח התיבה וייפתחו , לאחר השעה שתיקבע לכך בהודעה המשלימה, המכרזביום  1.0.1.2
אשר יפקח על קיום , נציג רכז ההנפקה ורואה חשבון, המעטפות בנוכחות נציג החברה

 .כמפורט להלן, יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז נאות של הליכי המכרז וכן

ימסור רכז ההנפקה  ,בבוקר 22:22עד השעה , ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז 1.0.1.1
, הוגשו הבקשות באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם, למבקשים

, ההודעה תכלול את שיעור הריבית שנקבע במכרז. הודעה על מידת ההיענות לבקשתם
עם קבלת ההודעה . לשלם עבורן את כמות היחידות שיוקצו למבקש ואת התמורה שעליו
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אשר בקשותיהם ליחידות , יעבירו המבקשים, בצהריים 21:22עד השעה , באותו יום

מלוא את , באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, כולן או חלקן, נענו
 .נענו התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות לגביהן

תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך , ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז 1.0.1.1
 .צאות המכרזולבורסה את תו

 קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות 1.0.0

שיעור : "להלן)תונפקנה בשיעור ריבית אחיד ליחידה , כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה
ביותר אשר הבקשות ליחידות שנקבו בו כשיעור  הנמוךאשר יהיה שיעור הריבית "( הריבית האחיד

יספיקו להקצאת כל היחידות , ריבית נמוכים יותר יהריבית ביחד עם בקשות שנקבו בשיעור
 :הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן. וההודעה המשלימה המוצעות לציבור על פי תשקיף זה

לרבות היחידות שבקשות לרכישתן )היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות  1.0.0.2
מהמספר  יפחת שתתקבלנה( להלן 1.0.5התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף 

שיעור , כזה במקרה. תענינה כל הבקשות במלואן –הכולל של היחידות המוצעות לציבור 
 . הריבית האחיד יהיה שיעור הריבית המרבי

לרבות היחידות שבקשות לרכישתן )היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות  1.0.0.1
שווה או  לנה יהיהשתתקב( להלן 1.0.5התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף 

המוצעות  תונפקנה כל היחידות –יעלה על המספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור 
 : לציבור כדלקמן

 .לא תענינה -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  [א]

 .תענינה במלואן -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  [ב]

 1.0.5בסעיף  כאמור, מסווגים משקיעיםידי -שהוגשו על בקשות ללכו לא)בקשות  [ג]
תענינה באופן  -נוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד ה (הלןל

שיוותר לחלוקה לאחר המוצעות סך היחידות מתוך יחסי כך שכל מזמין יקבל 
ולאחר )בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד היענות לבקשות הנוקבות 

בהתאם , אשר הזמינו בשיעור הריבית האחידההקצאה למשקיעים המסווגים 
שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש בשיעור חלק ה, (להלן 1.0.5לאמור בסעיף 

לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד , הריבית האחיד

 1.0.5אמור בסעיף כ ,מסווגיםהמשקיעים השל בניכוי חלקם )הוגשו לחברה 
 (.להלן

 לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב, לעיל 1.0.0.1אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף  1.0.0.1

ההקצאה למשקיעים  אזי תבוטל עדיפות, לעיל 1.1.2.2כאמור בסעיף ( 'סדרה א)
כולל הזמנות , מכרז וכל הבקשות באותו, להלן 1.0.2המסווגים האמורה בסעיף 

 :תענינה כדלקמן, המשקיעים המסווגים

 .לא תענינה -בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד  [א]

 .תענינה במלואן -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד  [ב]

כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות )בקשות  [ג]
ששיעור הריבית ( להלן 1.0.2יף המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסע

הנקוב בהן היה שווה לשיעור הריבית האחיד תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש 

יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך כל היחידות שיוותרו 
לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו למבקשים שהגישו בקשות בשיעור ריבית 

יהיה שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש  ,נמוך משיעור הריבית האחיד
לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתן בשיעור הריבית , בשיעור הריבית האחיד

כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של )האחיד הוגשו לחברה 
 (.להלן 1.0.2משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 
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 לא יושג פיזור מזערי באגרות החוב, לעיל 1.0.0.1אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף  1.0.0.0

 :אזי תבוצע ההקצאה כדלקמן, לעיל 1.1.2.2כאמור בסעיף ( 'סדרה א)

 .לא תענינה -בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד  [א]

לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות )בקשות  [ב]
ששיעור הריבית ( להלן 1.0.5מסווגים כאמור בסעיף המוקדמות של משקיעים 

תענינה באופן יחסי כך  ,או נמוך משיעור הריבית האחיד/הנקוב בהן היה שווה ו
שווה ליחס שבין ה חלק ,סך היחידות המוצעות לציבור מתוך שכל מבקש יקבל

מספר היחידות שביקש לבין סך כל היחידות שבקשות בשיעור הריבית האחיד 
כולל יחידות שלרכישתן התקבלו )עור ריבית הנמוך ממנו הוגשו לחברה או בשי/ו

 (.להלן 1.0.5כאמור בסעיף  ,התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים

 לעיל לא יתקיים פיזור מזערי 1.0.0.0אם גם בעקבות הקצאת יחידות כאמור בסעיף  1.0.0.6
 ההקצאה מחדש לצורך אזי תבוצע, לעיל 1.1.2.2כאמור בסעיף ( 'סדרה א)באגרות החוב 

קביעת שיעור ריבית אחיד חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי ואשר יהיה 
הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את ניירות הערך הכלולים ביחידות  הריבית שיעור

ובלבד שלמבקש , לעיל 1.1.2.2באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף 
ת במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך יותר מזה שנקב לא יוקצו יחידו

 "(.שיעור הריבית האחיד החדש: "להלן)בבקשתו 

תיעשה ההקצאה כאמור בסעיף , נקבע שיעור הריבית האחיד החדש כאמור בסעיף זה 1.0.0.5
שיעור הריבית "ייראו כאילו נאמר " שיעור הריבית האחיד"לעיל ובמקום  1.0.0.0

 ".האחיד החדש

 1.1.2.2כאמור סעיף ( 'סדרה א)אם לא ניתן יהיה להשיג פיזור מזערי באגרות החוב  1.0.0.2
( 'סדרה א)לגבי אגרות החוב , לעיל 1.0.0.5המתואר בסעיף  גם באופן ההקצאה, לתשקיף

לא יוקצו אגרות החוב , תבוטל ההנפקה ,וההודעה המשלימה על פי תשקיף זה שיוצעו
 .מהמבקשים בגינהולא יגבו כספים ( 'סדרה א)

 ,הם יעוגלו, כאמור לעיל ייווצרו שברים( 'סדרה א)אם כתוצאה מהקצאת אגרות החוב  1.0.0.2
 עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה. ליחידה השלמה הקרובה ביותר, ככל הניתן

 .יירכשו על ידי רכז ההנפקה, מהעיגול כאמור

שתוקצינה לו כתוצאה כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות  1.0.0.2

 .לפי הכללים המפורטים לעיל, מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו

 החשבון המיוחד 1.0.6

סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד נושא  1.0.6.2
חשבון זה ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז (. ״״החשבון המיוחד: להלן)פירות ע״ש החברה 

כל הכספים שיתקבלו . ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך ה ועבורהההנפקה בשם החבר
 .יועברו לחשבון המיוחד, בגין הבקשות לרכישת היחידות הכלולות בבקשות שנענו

יפקידו המורשים לקבלת בקשות אשר , ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז 1.0.6.1
שבון בח, בצהריים 21:22עד השעה , באמצעותם הגישו המבקשים את בקשותיהם

את מלוא התמורה המגיעה עבור היחידות אשר לגביהן נענתה ההצעה כאמור , המיוחד
הכספים האמורים יושקעו בפיקדונות נזילים שקליים לא צמודים . לתשקיף 1.0.0בסעיף 

 .ריבית על בסיס יומיונושאי 

כהגדרתו בסעיף )הנאמן  לחשבון יעביר ההנפקה רכז, לעיל 1.1 סעיף להוראות כפוף 1.0.6.1
 יום שלאחר השני המסחר ביום 21:22 מהשעה יאוחר לא, (לשטר הנאמנות 5.5.1.2
 בגינם נצברו אשר הפירות בצירוף המיוחד בחשבון שייוותרו הכספים יתרת את המכרז

פי -על הבורסה חבר וזיכוי לרישומים לחברה( 'אסדרה )החוב  אגרות העברת כנגד וזאת
 .פקהההנ רכז הוראות
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כהעברת , או בחשבון הנאמן/ו אצל רכז ההנפקההחברה רואה בהפקדת תמורת ההנפקה  1.0.6.0

 אגרותועל סמך זאת תפנה החברה לבורסה בהזמנה לרשום את , התמורה לידי החברה
 .למסחר( 'אסדרה ) החוב

 משקיעים מסווגים  1.0.5

להתקשר בכוונת החברה , למועד התשקיף ובמהלך התקופה שעד פרסום ההודעה המשלימה
פי ההודעה -שתוצענה לציבור על( 'סדרה א)ביחס לחלק מיחידות אגרות החוב , בהתקשרות מוקדמת

לפיה תקבל החברה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת  2,עם משקיעים מסווגים, המשלימה
   .כפי שיפורטו בהודעה המשלימה בשיעורי ריביתבכמויות ו, ('סדרה א)הזמנות ביחס לאגרות החוב 

 :בסעיף זה

קבע במכרז ישיהאחיד  שיעור הריביתהיחס שבין כמות ניירות הערך המוזמנת ב -״חתימת יתר״ 

 .ובלבד שהוא עולה על אחד, לבין הכמות שנותרה לחלוקה

לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות , כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז -״ הכמות שנותרת לחלוקה״
סך כל . שייקבעהאחיד  משיעור הריבית נמוכיםה שיעורי ריביתהערך שהוגשו לגביהם הזמנות ב

 .ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנות אופן הצעה לציבור

במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים , פי תקנות אופן הצעה לציבור-על
תוקצה לכל משקיע מסווג , דות שהוצעהמכמות היחי 6היתה חתימת היתר עד פי ( 2: )כדלקמן

, מכמות היחידות שהוצעה 6היתה חתימת היתר יותר מפי ( 1); מהכמות שהתחייב לרכוש 222%
במקרה שכמות ניירות הערך שנותרה ( 1); מהכמות שהתחייב לרכוש 62%תוקצה לכל משקיע מסווג 

ע המסווג תהיה לפי לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור לעיל אזי הכמות שתוקצה למשקי

שיעור חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו 
 .ריבית

ידי הציבור -שהוגשו על הזמנותהמשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כ הזמנות
ה ולא תהיה חתימת במקר. לתשקיף 1.0.0לאמור בסעיף  זאת בכפוףו, שיעור הריביתלצורך קביעת 

למשקיעים  ההקצאה .הזמנות המסווגים יחשבו כהזמנות הציבור לעניין הקצאת היחידות, יתר
 .שייקבע במכרזהאחיד  שיעור הריביתזהה ל שיעור ריביתבתעשה המסווגים 

לתשקיף  1.0.0פי סעיף -קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים וההיענות להם על
 .פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה לציבור-על יעשו, ההודעה המשלימהעובר לפרסום 

המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם 

המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו ותירכשנה לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין 
 .ידי הציבור לכל דבר ועניין-שהוגשו על אלא כהזמנות, התשקיף

בו נקב  שיעור הריביתלעומת  שיעור הריביתאת  ורידלה, ביום המכרז, משקיע מסווג יהא רשאי
ידי מסירת הודעה בכתב לרכז -על ,(2.26%במדרגות של )לעיל  האמורהבהתחייבות המוקדמת 

שיפורט בהודעה  חתימותלמועד סגירת רשימת העד אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה , ההנפקה
 .המשלימה

 מכתבי הקצאה ותעודות ניירות ערך, הקצאת ניירות ערך 1.0.2

במועד ההקצאה ובתנאי שהתקיימו התנאים להעברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על ידי 
תקצה , לתשקיף וכנגד העברת הכספים כאמור 1.0.6.1רכז ההנפקה לחשבון הנאמנות כאמור בסעיף 

"( החברה לרישומים: "להלן) מ"חברה לרישומים בעמזרחי טפחות באמצעות , החברה למבקשים
ואשר תמורתן , במלואן או בחלקן, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשות לרכישתן נענו

באמצעות החברה )למבקשים ( 'ה אסדר)על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב , שולמה במלואה

                                                      
ח לפחות ובלבד שהוא נמנה "אלפי ש 222הינו מי שהתחייב מראש לרכוש מההצעה לציבור יחידות בשווי כספי של  –״משקיע מסווג״  2

בשיווק השקעות ובניהול תיקי , לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות( ב)2מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף ( 2: )עם אחד מאלה
אחד או , תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג( 1); הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח, 2226-ה"תשנ, השקעות

עד ( 2)משקיע המנוי בפרטים ( 0); לחוק ניירות ערך( 1()ב)א26משקיע המנוי בסעיף ( 1); הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר, יותר
 .הרוכש לעצמו, בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך( 22)או ( 2)
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תעודות אגרות החוב תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת אחרים (. לרישומים

ובכפוף , לחברה, לפי העניין ומסירתו בצירוף התעודות, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור
 .בכך לתשלום על ידי המבקש של כל מס או היטל או הוצאה הכרוכים

 הודעה משלימה 1.0.2

תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה יושלמו הפרטים , לאחר פרסומו של תשקיף זה
, (ככל שרלוונטי, הכל)או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף זה /החסרים בתשקיף זה ו

פרטים  לרבות, לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה( 1()2א)25בהתאם וכפוף להוראות סעיף 
בכמות ובתנאי ( ככל שיהיו)שינויים , אודות התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים

 :ובכללם, המוצעות וכן פרטים נוספים( 'סדרה א)אגרות החוב 

 ;יום המכרז והתקופה להגשת הזמנות [א]

 ;('סדרה א)אישור הבורסה לרישום למסחר בה של אגרות החוב  [ב]

פי תשקיף זה בשיעור שלא -המוצע על המרביאו בשיעור הריבית /ואגרות החוב שינוי בכמות  [ג]
ובכפוף , לתשקיף 1.2.2המצוינים בסעיף  המרבי או משיעור הריבית/מהכמות ו 12%יעלה על 

העדכניים כאמור יפורטו המרבי הכמות ושיעור הריבית . להוראות תקנות הודעה משלימה
 ;בהודעה המשלימה

ידי משקיעים מסווגים בקשר עם אגרות -תנו לחברה עלסך ההתחייבויות המוקדמות שני [ד]
שיעורי וכן , לרבות שמותיהם, וההודעה המשלימה המוצעות מכוח התשקיף( 'סדרה א)החוב 

אשר ביחס אליהם התחייב כל אחד ( 'סדרה א)וכמות יחידות אגרות החוב  הריבית
 ;מהמשקיעים המסווגים כאמור

לרבות עמלות עבור התחייבות , והנפקתן( 'סדרה א)פירוט ההוצאות בשל הצעת אגרות החוב  [ה]
 ;ריכוז והפצה, מוקדמת

, המוצעות כאמור לעיל( 'סדרה א)כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי אגרות החוב  [ו]
 ;ככל שיהא

או לכלל /שתוצענה בהקצאות נוספות למשקיעים מסווגים ו( 'סדרה א)כמות אגרות החוב  [ז]
 .אם וככל שתהיינה, המזמינים

 הימנעות מעשיית הסדרים 2.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלעשות הסדרים שאינם  1.6.2
הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע , כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך

למפורט מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר 
 .בתשקיף

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר  1.6.1
 .לעיל 1.6.2הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך  1.6.1
התשקיף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד המוצעים על פי 

 .לעיל 1.6.2לאמור בסעיף 

שלא התחייב בכתב לנהוג , החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ 1.6.0
  .בהתאם להוראות פסקה זו

 

 

 

 מיסוי 2.2
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בשים לב לנסיבות 0 ידי מומחים-לייעוץ אינדיבידואלי עלל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף "התיאור הנ

לפנות לייעוץ מקצועי על מנת 0 מומלץ לכל המבקש לרכוש מניירות ערך המוצעים. המיוחדות לכל משקיע
להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל נייר הערך 

 .המוצע

 הבתולה דיני איי פי-עלמיסוי  1.5.2

. התיאור האמור מטה של דיני המס באיי הבתולה הבריטיים מבוסס על הדין הקיים במועד התשקיף
למדינת ישראל אין הסכם או אמנה עם איי הבתולה הבריטיים בדבר מניעת , נכון למועד תשקיף זה

 .מיסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים

 הבתולה הבריטייםשיקולי מס החלים על מחזיקי אגרות החוב באיי 

הן יחידים והן חברות תושבות ישראל והן , ('סדרה א)בע ממכירת אגרות החוב נלעניין רווח הון שי

פטורים ממס באיי הבתולה , בות כאלו שהינן תושבי איי הבתולהרתושבים זרים וחברות זרות ל
החברה  ידי-לעאשר תונפקנה , ('סדרה א)הבריטיים בגין הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב 

אין חובת ניכוי מס במקור באיי הבתולה , ככל שיהיה, הון האמורומרווח , במסגרת תשקיף זה
 .הבריטיים

, ('סדרה א)וכן לעניין מיסוי בגין ניכיון אגרות החוב , ('סדרה א)לעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב 
ת לרבות כאלו שהינן תושבי איי הן יחידים והן חברות תושבי ישראל והן תושבים זרים וחברות זרו

אשר ( 'סדרה א)פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין ריבית על אגרות החוב , הבתולה
לפי , ('אסדרה )או בגין דמי ניכיון על אגרות החוב , החברה במסגרת תשקיף זה ידי-עלתונפקנה 

קור באיי הבתולה הבריטים אינה חייבת בניכוי מס במ, החברה ידי-עלוריבית אשר תשולם , העניין
 ('סדרה א) והמחזיקים יהיו פטורים מניכוי במקור גם בגין דמי הניכיון על אגרות החוב

סדרה )הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על אגרות החוב ניין לע
 .ראו האמור מטה, ('א

ע החברה על כך למחזיקי אגרות חוב תודי, כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור ,רהמוב
וחובת הניכוי במקור תהיה של החברה , בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום, בדיווח מיידי( 'סדרה א)

 .לפעול בהתאם לאמור להלן החובה יהיו כפופים לחובהומחזיקי אגרות החוב 

ל וכן לתושבים נכון למועד התשקיף לא חלה חובת ניכוי מס במקור ליחידים וחברות תושבי ישרא
בגין רווח הון שינבע להם ממכירת , לרבות תושבי איי הבתולה הבריטים, או לחברות זרות/זרים ו

או בגין דמי הניכיון על /או בגין הריבית שתשלום להם בגין אגרות החוב ו/ו( 'סדרה א)אגרות החוב 
 .אגרות החוב הללו

 ב"דיני ארה 1.5.1

 ב"מיסוי פדראלי בארה 1.5.1.2

סעיף זה מסכם השלכות מס מהותיות הנוגעות למס הכנסה פדראלי ומס עיזבון פדראלי 
דיספוזיציה אחרת של אגרות החוב כל מכירה או , החזקה, ב ביחס לרכישה"בארה

 (.'סדרה א)

כהגדרת המונח " )מחזיק ישראל"אך ורק ל רלוונטיסעיף זה 0 אלה אם מצוין אחרת
נכס 0 כלליבאופן )אשר מחזיק בניירות הערך כנכס הוני לצורכי מס אמריקאי ( להלן

 (.המוחזק למטרות השקעה

כפי שתוקן , U.S. Internal Revenue Code of 1986תיאור זה מבוסס על הוראות 
התקנות המוצעות של תקנות קיימות ו, סטוריה החקיקתית של הקודיהה, "(הקוד)"

 ידי-עלפירושים משפטיים והנחיות מנהליות שפורסמו , משרד האוצר האמריקאי
ואשר הינם נתונים , אשר עשויים לחול למפרע, ("IRS)"ב "שלטונות מס ההכנסה בארה

תיאור זה אינו מתייחס לכל ההיבטים של המיסוי הפדראלי של . לפירושים שונים
ל על משקיעים לאור נסיבותיהם המיוחדות או על ב אשר עשוי לחו"הכנסות בארה

בנוסף . ב"משקיעים אשר כפופים לטיפול מיוחד במסגרת חוקי מס הכנסה פדראלי בארה
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וממשלת ישראל ביחס ב "ארהתיאור זה מתבסס על הוראות האמנה בין ממשלת , לכך

ותוקנה באמצעות פרוטוקולים , 2226בנובמבר  12למיסוי הכנסות שנחתמה ביום 
 "(.האמנה)" 2221בינואר  15וביום  2222במאי  12שנחתמו ביום 

הינו כל מחזיק אשר הינו  –" מחזיק ישראלי"  הוא( 'סדרה א)בעל אגרות חוב  זהעניין ל
כבעלים נחשב ואשר , אשר זכאי להטבות מכוח האמנה, תושב ישראל למטרות האמנה

אזרח או תושב ( א: )בלבד שמחזיק כאמור אינו (.'סדרה א)איגרות החוב  המוטב של 
הכפוף לכללים המיוחדים בהתאם לסעיף  ב"ארהאזרח או תושב לשעבר של ( ב), ב"ארה
שותפות או ישות אחרת שנוצרה או התאגדה לפי , תאגיד( ג), של הקוד A222או  222

תוך בית משפט בל( 2)נאמנות אם ( ד), ב"ארהאו אחת מהמדינות בתוך  ב"ארהחוקי 
אחד או  US Person-יש סמכות להפעיל פיקוח ראשי על האדמיניסטרציה שלה וב "ארה
הנאמנות ( 1)או , הינם בעלי סמכות לשלוט בכל ההחלטות המהותיות של הנאמנות, יותר

 Treasury)והיא בחרה בהתאם לתקנות האוצר , 2225באוגוסט  12הייתה קיימת ביום 

Regulations )כנאמנות מקומית  נטיות להיחשבווהרל(domestic trust ) ובחירתה זו
יהא , ב"בארהאשר ההכנסה ממנו כפופה למס הכנסה , עיזבון( ה) –או , הינה בתוקף

 .מקורה אשר יהא

סיכום זה הינו כללי באופיו ואינו דן בכל השלכות מס ההכנסה הפדראלי האמריקאי 
או לסוגים המיוחדות  תיהםנטיות למחזיקים ישראלים לאור נסיבוווהעשויות להיות רל

הכנסה הפדראלי הבמסגרת מס מס מיוחד מסוימים של משקיעים הכפופים לטיפול 
0 חברות ביטוח0 בנקים או מוסדות פיננסיים0 כגון מוסדות ממשלתיים0 האמריקאי

נאמנויות לצורכי מס או ישויות שאינן אמריקאיות אשר יכול ותסווגנה כשותפויות 
0 חברות השקעה זרות פאסיביות0 תאגידים נשלטים זרים0 הכנסה פדראלי אמריקאי

עובדים המקבלים את 0 משקיעים הפטורים ממס0 סוחרים בניירות ערך או במטבעות
ומחזיקים ישראלים המחזיקים 0 ניירות הערך כחלק משכרם או במהלך העסקתם

 .לפחות מכוח ההצבעה במשלם 21%-ב( במישרין או בעקיפין)

מומלץ למחזיקים ישראלים להתייעץ עם יועצי המס שלהם לגבי השלכות דיני מס 
 ב"בארה0 מדינתי ופדראלי0 מקומי0 זיכיון0 ההכנסה הישראלי ומסים בגין רכוש אישי

בעלות 0 המתייחסות לרכישה0 כולל תחולת הוראות האמנה0 והשלכות מס אחרות
 .ומכירה של ניירות הערך

 יםמיסוי של מחזיקים ישראל 1.5.1.1

החלים על מחזיקים שאינם אמריקאים הינם ב "בארההכנסה הפדראלי החוקי מס 

מומלץ למשקיעים . בלבד של כללים אלותמציתי מורכבים וסעיף זה ינסה לספק סיכום 
להתייעץ עם יועצי מס  על מנת לקבוע את היקף ההשפעה של חוקי המס  פוטנציאלים 

נות מס כמו גם אמ, (כולל ישראל)ב "ארהלחוץ מוב "בארההמדינתי והפדראלי , המקומי
 .כולל דרישות דיווח בגינם, ('סדרה א)באיגרות החוב בנוגע להשקעה , נטיותהכנסה רלוו

 הכנסות מריבית 1.5.1.1

 ידי-עלהמתקבלת ( OID": "להלן)לרבות ניכיון הנפקה מקורי )הכנסה מריבית , ככלל
למסחר או עסק " קשורה באופן אפקטיבי"-ואשר אינה נחשבת כ, מחזיק ישראלי

, או, 12%עור של יב בש"החייבת בניכוי מס במקור באר, של המחזיק הישראליב "בארה
אם המחזיק הישראלי נחשב כתושב  22.6%שיעור ניכוי מס במקור של , לנסיבות ףבכפו

הכנסתו של מחזיק , יחד עם זאת. ימותהאמנה וכן דרישות נוספות מתקי פי-עלישראל 

לעמוד , ככלל, המתקבלת מאגרות חוב עשויה( OIDלרבות )ישראלי מתשלומי ריבית 
לא תהא חייבת בניכוי מס במקור או , ולפיכך "Portfolio Interest Exemption"בתנאי 

אם הריבית האמורה אינה נחשבת קשורה באופן  – ב"בארהמס הכנסה פדראלי 
המחזיק ( 2): בין התנאים ,של המחזיק הישראליב "בארהעסק או מסחר אפקטיבי ל

הישראלי אינו מחזיק במישרין או בדרך של החלת חוקי בעלות קונסטרוקטיבית 
( 1); מכוח ההצבעה הכולל של כל סוגי המניות של המשלם 22%מסוימים לפחות 

ב אשר "בארה לצורכי מס הכנסה פדראלי" חברה נשלטת זרה"זיק הישראלי אינו חהמ
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המחזיק הישראלי אינו בנק שנחשב לקבלת הריבית על ( 1); נחשבת כקשורה למשלם

( 0); העמדת אשראי שנעשתה בהתאם להסכם הלוואה שנתחם במהלך העסקים הרגיל
 תזרים, מכירות, ידי התייחסות לכל התקבולים-הריבית על אגרות החוב אינה נקבעת על

, שינויים בשווי הוגן של נכס של החברה או אדם קשור רווחים או, רווח והפסד, מוזמנים
המחזיק הישראלי מאשר בפני המשלם או נציגיו של ( א( )6)-ו, או גורמים דומים 

כי המחזיק הישראלי אינו , בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בגין עדות שקר, המשלם
וסף אחר על כתובתו ומידע נ, ב ומוסר את שמו של המחזיק כאמור"אזרח או תושב ארה

, (במקרה של ישות) W-8BEN-E IRSאו טופס ( במקרה של יחיד) W-8BEN IRSטופס 
בנק או מוסד פיננסי אחר אשר , מסלקת ניירות ערך( ב)או ; או טופס חלופי, הערוך כדין

מחזיק בניירות ערך של לקוחות במהלך העסקים הרגיל מאשר בפני המשלם או נציגיו 
 W-8BENכי קיבל טופס , הקבועים בחוק בשל עדות שקר בכפוף לעונשים, של המשלם

IRS  כאמור או טופסW-8BEN-E IRS  או שקיבל ממוסד )כאמור מהבעלים הסופי

, פיה הוא או מוסד פיננסי אחר הפועל מטעם הבעלים-על, פיננסי אחר הצהרה דומה
 (.קיבל טופס כזה מהבעלים הסופי

חייב במס  מחזיק ישראלי להיותעלול , למעט במקרים בהם קובעת האמנה אחרת
בכל הנוגע לריבית המתקבלת בגין אגרת חוב אם ריבית כאמור ב "בארההכנסה פדראלי 

אם המחזיק הישראלי . ב"רה באופן אפקטיבי למסחר של המחזיק הישראלי בארהוקש
, עלול גם, מחזיק ישראלי כאמור, יסווג כתאגיד לצורכי מס הכנסה פדראלי אמריקאי

 12%אמריקאי בשיעור של " סניף ירווח"למס להיות כפוף בנוסף , וימותבנסיבות מס
 (. במסגרת האמנה 21.6%בשיעור מס מופחת של , אם דרישות מסוימות ימולאו, או)

 

 חוב אגרותשל  אחרתפדיון או מכירה , רכישה מחדש, החלפה, מכירה 1.5.1.0

, ממכירה חב בגין כל רוו"מחזיק ישראלי לא יהיה כפוף למס הכנסה פדראלי בארה
הרווח ( 2: )אלא אם כן ,אחרת של אגרות חובהעברה פדיון או , רכישה מחדש, החלפה
ואם חלה , ב"אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארהבאופן קשור 
מחזיק ה אם( 1) או ;ב "הרווח מיוחס למוסד קבע של המחזיק הישראלי בארה, האמנה

ימים או  221 בהיקף כולל שלב "בארהנכח אמור כ ישראלי מחזיק, ישראלי הינו יחיד
 .תנאים מסוימים נוספיםהתקיימו יותר בשנת המס בה התקיימה ההעברה וכן 

 מס עיזבון פדראלי 1.5.1.6

 Portfolio Interest Exemption-חוב עומדות בתנאי ההאגרות אם הריבית על 

כללו ייחיד ישראלי בזמן מותו לא י ידי-עלמוחזקות אזי אגרות החוב ה ,המתוארים לעיל
 .ב"בעיזבונו של אותו יחיד למטרות מס עיזבון פדראלי בארה

 וחובות דיווח( backup withholding tax)ניכוי מס במקור לצורך גיבוי  1.5.1.5

 על בסיס ברוטו על כל תשלומי ריבית" ניכוי במקור כגיבוי"החברה נדרשת לבצע 
הקיים תחת הדין . מסוימות אינן מתקיימות אם דרישות  ין אגרות החובגששולמו ב

ניכוי מס במקור כגיבוי אינו חל על תשלומים . 12%ר כגיבוי הינו ושיעור ניכוי מס במק
תחת ) נטיות המתוארות להלןווין אגרות החוב למחזיק ישראלי אם ההצהרות הרלגב

 W-8BEN-Eאו מס הכנסה טופס  W-8BENהשלמת טופס מס הכנסה  –הכותרת של 
ובתנאי שלמשלם , המחזיק הישראלי ידי-עלנמסרו כדין  (ידי מחזיקי אגרות החוב-על

ניכוי המס . ב"תושב ארה אין ידיעה בפועל או סיבה לדעת שהמחזיק הישראלי הינו
 .IRS-בגין כל מחזיק ישראלי ידווח ל( במידה וקיים)במקור כגיבוי 

 יקי אגרות החובמחז ידי-על IRS E-8BEN-Wאו  8BEN IRS-Wמילוי טופס  1.5.1.2

תשקיף זה וכן מחזיקים אשר ירכשו את  פי-עלתונפקנה אשר מחזיקי אגרות החוב 
סדרה ) לרכישת אגרות החוב יכתנא, ידרשו, אגרות החוב האמורות בשלב יותר מאוחר
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 W-8BEN IRSטופס , החובבאמצעותו רכשו את אגרות , למלא אצל חבר הבורסה, ('א

 .(שותבמקרה של י) W-8BEN-E IRSאו טופס ( במקרה של יחיד)

 W-8BEN כי מחזיק אגרות חוב אשר לא יעביר טופס0 למען הסר ספק יובהר בזאת

IRS  אוW-8BEN-E IRS 0יהיה כפוף לניכוי מס במקור על כל 0 ממולא כנדרש
 .כמתואר לעיל 01%תשלומי הריבית וזאת בשיעור של 

כך החברה בדיווח מיידי  אם בעתיד תקום לחברה חובת ניכוי מס במקור תודיע על
 .סמוך למועד התשלום והחובה לניכוי המס תחול על החברה

 דרישת תפעוליות נוספות 1.5.1.2

למסלקת תעביר החברה בדצמבר של כל שנה קלנדארית  26-מדי שנה ולא יאוחר מיום ה
התפלגות התשלומים השונים אותם זכאים בצירוף  1042IRSהבורסה טיוטת טופס 

באמצעות החברה , מהחברה( תשקיף זה פי-עלשהונפקו )החוב  אגרותלקבל מחזיקי 
ותנאי שטר הנאמנות לרבות ( 'סדרה א)תנאי אגרות החוב  פי-על, לרישומים והמסלקה

החברה תעביר למסלקת הבורסה נוסח סופי של טופס . ערוך כדין, תשלומי ריבית
IRS2201 , ל כל שנה בינואר ש 26עד ליום , מסלקת הבורסה ידי-עלכפי שהוסכם

 .קלנדארית

 החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים 1.5.1.2

החוק "אשר נחקקו במסגרת חקיקה המוכרת בשם , לקוד 2022-2020בהתאם לסעיפים 
מס מנוכה במקור ברוטו בשיעור של , "(FATCA" )"לאכיפת מיסים בחשבונות זרים

ולמה אחרי שש( לרבות ריבית על אגרות החוב,ב "ריבית ממקור בארה( 2)יוטל על  12%

פדיון או העברה , רכישה מחדש, החלפה, התמורה ברוטו ממכירה( 1)וכן , 1220ביוני  12
לאחר ( כדוגמת אגרות החוב)ב "אחרת של התחייבויות המייצרות ריבית ממקור בארה

בין אם כבעלים מוטב או כגוף ביניים , בכל מקרה ומקרה לגופים זרים, 1225בדצמבר  12
(intermediaries) ,במידה שאישורים או דרישות מסוימות לא מולאו  . 

בכפוף , FACTA-כהגדרת המונח ב, במקרה של תשלומים המתבצעים למוסד פיננסי זר
אוסף ( 2)אלא אם מוסד כאמור , FACTA-למספר חריגים יוטל ניכוי מס במקור על פי ה

ב "נות בארהמידע מסוים לגבי בעלי חשבו, או לרשויות המס הרלבנטיות IRS -ומעביר ל
או חוק זר אחר רלבנטי אשר נחקק בקשר עם  IRS -של מוסד כאמור מכוח הסכם עם ה

עומד בחובות ניכוי במקור מתשלומים מסוימים לבעלי ( 1)וכן ; הסכם בין ממשלתי

במקרה של תשלומים . חשבונות ספציפיים של מוסד כאמור ולאנשים מסוימים אחרים

ניכוי , בכפוף למספר חריגים, (כהגדרתו)פיננסי זר המתבצעים לישות זרה שאינה מוסד 
יחול על פי רוב אלא אם ישות זרה כאמור מסרה לסוכן  FACTA -המס במקור על פי ה

 -כהגדרת המונח ב, "בעלים מהותיים אמריקאים"אישור על כך שאין לה ( 2: )הניכוי
FACTA ; מידע ספציפי בנוגע לבעלים מהותיים אמריקאים שיש לה( 1)או. 

בשרשרת ( Non-U.S. intermediary)או גוף ביניים שאינו אמריקאי , מחזיק ישראלי
 -אשר לא עמד בדרישה לאישורים או בדרישות אחרות המוטלות על פי ה, הבעלות

FACTA יגיע בדרך כלל לניכוי במקור בשיעור של , ממשלתי שחל-או על פי הסכם בין
לא ישולמו סכומים נוספים על חשבון חובת ניכוי במקור המוטלת לגבי תשלומים . 12%

או כל גוף , בגין אגרות החוב כתוצאה מאי עמידתו של מחזיק אגרת חוב שאינו אמריקאי
מחזיק באגרות , במישרין או בעקיפין, כאמורביניים שאינו אמריקאי באמצעותו מחזיק 

 .FACTA -בדרישות ה, החוב

 דיני מדינת ישראל פי-עלמיסוי הכנסות  1.5.1

על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות ערך , כמקובל בהחלטות השקעה
אות או מלאה של הור/האמור בתשקיף אינו מתיימר להוות פרשנות מוסכמת ו. הכלולים בתשקיף

ואינו בא במקום יעוץ , החוק או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בו
 .שאותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע, משפטי ומקצועי בנדון
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ההוראות הכלולות בתשקיף ביחס למיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להיות פרשנות מוסמכת 

 .שבודק את נסיבותיו המיוחדות של כל משקיע0 והן אינו מחליפים ייעוץ מקצועי של הוראות החוק

 שיקולי מס חברות בישראל

חברה "(. הפקודה)" 2252-א"התשכ, (נוסח חדש)לפקודת מס הכנסה  2בהתאם להוראות סעיף 
תיחשב כתושבת ישראל לצרכי מס אם התאגדה בישראל או שהשליטה והניהול בה מופעלים 

החברה התאגדה מחוץ לישראל ולמיטב ידיעת . המונח שליטה וניהול אינו מוגדר בפקודה. מישראל
אינו מקיים , כשלעצמו, רישום ניירות הערך המוצעים של החברה למסחר בבורסה בישראל, החברה
ועל כן למיטב ידיעת החברה היא אינה נחשבת כתושבת ישראל לצרכי מס , וניהול בישראל שליטה
 . הכנסה

החברה אינה צופה . חבר בני אדם תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסה ממקורות ישראלים

 . כי יהיו לה הכנסות ממקורות ישראלים

 שיקולי מס החלים על מחזקי אגרות חוב

מוצע לתושב , לפיכך. של משקיעים ישראלים בלבד מיסוייםשהאמור להלן מתייחס לאופן , יובהר
 .חוץ המעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי טרם ביצוע הרכישה

על  יםהחל בישראל המס יהסדר תמצית עיקריבלהלן מתואר , הנוכחי הקיים כיום על פי הדין 
 :המוצעים על פי תשקיף זהניירות הערך 

 מיסוי רווחי הון ממימוש ניירות ערך סחירים  1.5.1.2

 רווח הון ממכירת ניירות ערך בידי תושבי ישראל .א

שאינה צמודה , במכירת אגרת חוב, בידי יחיד, רווח הון לפקודה 22התאם לסעיף ב
יחויב , (או שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ) 3למדד

לגבי . ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי, 26%במס בשיעור שלא יעלה על 
, המחזיק, קרי-בחברה" בעל מניות מהותי"ידי יחיד שהינו -מכירת ניירות ערך על

4לבדו או יחד עם אחר, במישרין או בעקיפין
חות באחד או יותר מסוג לפ 22%-ב 

-כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב
שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור , החודשים שקדמו למכירה כאמור 21

 "(. בעל מניה מהותי)" 12%שלא יעלה על 

, הערך ניירות בשל הצמדה והפרשי ריאלית ריבית הוצאות שתבע יחיד לגבי, כן כמו
עד , (12%)יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים 

( 2()א)א222קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 
שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת . לפקודה

 .לפקודה( 2)1בהתאם להוראות סעיף , "עסק"ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ
   5.לפקודה 212במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף 

חבר בני אדם תושב ישראל יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך 
 6(.1225בשנת  16%), לפקודה( א)215 בסעיףבשיעור הקבוע 

, לפקודה( 1)2ממס לפי סעיף קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים 
הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים  רווחיפטורים ממס בגין 

על . הקבועים באותו סעיף ובכפוף להמצאת האישורים המתאימים על ידם
המס החל על  הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור

, "משלח יד"או מ" עסק"הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ

                                                      
 .לפקודה 22כהגדרת מונח זה בסעיף   3
 .לפקודה 22כהגדרת מונח זה בסעיף   4
, 2221ח "הצ, 1225ז "התשע, (1222 -ו 1222תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות )להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית  בהתאם  5

 .02% -ל המרבי השולי המס שיעור את ולהפחית השולי המס מדרגות את לרווח היתר בין מוצע, 011עמוד 
, 2221ח "הצ, 1225ז "התשע, (1222 -ו 1222תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות )להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית  בהתאם  6

 .11%  של בשיעור יהיה 1222 משנת והחל 10% של בשיעור יהיה 1222 שבשנת כך החברות מס את להפחית היתר בין מוצע, 011עמוד 
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תחויב , לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד. אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בדין

 .לפקודה 212ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 

 ושאילו מסה בשנת המוצעים הערך ניירות במכירת שמקורם, המס בשנת הפסדים
יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין , מקבלם בידי במס חייבים היו הון רווחי היו

כנגד , וכן, ישראלי או זר, נסחר או שאינו נסחר, לרבות רווח ממכירת נייר ערך
בגין ניירות ערך ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או  הריבית ששולמ

חל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור בתנאי ששיעור המס ה)אחרים 
 ההון הפסד קיזוז של בדרך יבוצע קיזוז ההפסדים. באותה שנת מס, (מס החברות

 .כאמור מדיבידנד או מריבית הכנסות או הון רווחי כנגד

 זיכוי מס זר .ב

זיכוי בגובה ( יחיד או חברה)יינתן לתושב ישראל , כנגד חבות המס שצוינה לעיל
וזאת בכפוף , ביחס למכירת נייר הערך, אם נוכה, ל"במקור בחו נוכההמס הזר אשר 

 -ו 121ולתנאים הקבועים בסעיפים ( ככל שקיימת)להוראות אמנת המס רלוונטית 
 .ובכפוף להמצאת אשורים מתאימים, לפקודה 120

 הון ממכירת ניירות ערך בידי תושבי חוץרווח  .ג

חייב במס על רווח שנצמח או שהופק ( יחיד או חבר בני אדם)תושב חוץ , ככלל
לא יהיה , כמשמעותו בפקודה, (יחיד או חברה)תושב חוץ , לאור האמור. בישראל

חייב במס בישראל בעת מכירת ניירות ערך של חברה תושבת חוץ שאינה נשלטת 
וזאת , (במישרין או בעקיפין)שאינה מחזיקה בנכסים בישראל , מישראל ומנוהלת

שכן מכירה שכזו לא , באם רווח ההון אינו במפעל קבע של תושב החוץ בישראל

 .תניב רווח הון שהופק או נצמח בישראל

ייחשב , מקום רווח או הפסד הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, להבנת החברה
 .שנצמח או הופק מחוץ לישראלכרווח או הפסד הון 

פטור , כמשמעותו בפקודה, (יחיד או חברה)תושב חוץ , ככלל, על אף האמור לעיל
אם רווח ההון אינו  ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה

האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ אם תושבי . במפעל הקבע שלו בישראל
או יותר מההכנסות או  16%-או הנהנים או הזכאים ל, בה ישראל הם בעלי שליטה

לבד או ביחד עם , של חבר בני האדם תושב החוץ במישרין או בעקיפין, מהרווחים

 . א לפקודה52כאמור לפי סעיף , אחר

אם )אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס , במקרה שפטור כאמור אינו חל
כפוף להמצאה מראש של , תושב החוץ בין ישראל למדינת התושבות של( קיימת

ידי תאגיד בנקאי -לא ינוכה מס במקור על, כמו כן. אישור מתאים מרשות המסים
 . או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים

 ממכירת אגרות החוב המוצעות ניכוי מס במקור .ד

יר מתשלום או מרווח הון במכירת ני, ניכוי מתמורה)תקנות מס הכנסה ל בהתאם
 תקנות)" 1221-ג"התשס, (במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית, ערך

 התמורהמשלם למוכר ( כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות)חייב  ,"(הון רווח ניכוי
, אם נייר הערך לא צמוד למדד 26%ינכה מס בשיעור של , במכירת ניירות ערך

( 1225בשנת  16%)לפקודה ( א)215ובשיעור הקבוע בסעיף , כאשר המוכר הינו יחיד
או )כפוף לאישורי פטור , זאת. מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם

מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור ( שיעור מופחת
קרנות נאמנות וגופים נוספים , לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, כמו כן. לבצע

כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא , יצוין. ס במקור לפי הדיןהפטורים מניכוי מ
לפקודה וההוראות ( ד)22יחולו הוראות סעיף , המס במקור מרווח ההון הריאלי

 . מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור



 
- 2 - 1 4 - 

לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר  תקנות ניכוי רווח הוןהוראות 

אם הגיש תושב החוץ  , שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור
אם היה , ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים 20למוסד הכספי בתוך 

על היותו תושב חוץ ועל זכאותו  1021הצהרה בטופס , הוא או בא כוחו, בישראל
 .ורלפט

בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור  ניכוי רווח הוןבהתאם לתקנות 
יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות , ממכירת ניירות ערך נסחרים

יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת , "(סחירים ניירות)"
ר באותה שנת מס שבה נוצר ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצ

 .בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור, ההפסד

שיעור , פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה-ככל שניירות הערך המוצעים על

( 12%)יהיה שלושים אחוזים ( לאחר המחיקה)הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם 
ה על שיעור ניכוי מס כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המור, מהתמורה

 (.לרבות פטור מניכוי מס במקור)במקור אחר 

 שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב 1.5.1.1

 שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב בידי תושב ישראל .א

לרבות דמי )על הכנסה מריבית לפקודה יחיד יהא חייב במס ( ג)ג216בהתאם לסעיף 
 .26%בשיעור של  שאינה צמודה למדדמאגרת חוב ( ניכיון

שיעור המס המופחת כאמור לעיל לא יחול , לפקודה( ד)216בהתאם לסעיף 

או " עסק"הריבית היא הכנסה מ( 2: )אחד מהתנאים הבאים, בין היתר, בהתקיים
לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או ( 2)1לפי סעיף " משלח יד"

היחיד תבע ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה ( 1) ;חייבת ברישום כאמור
 –לפקודה  22כהגדרתו בסעיף  -היחיד הוא בעל מניות מהותי ( 1); בשל אגרות החוב

שולי בהתאם להוראות סעיף במקרים אלו יחול מס ; המשלמת את הריבית בחברה
 .לפקודה כמפורט לעיל 212

הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי 
למעט , לפקודה חלות בקביעת הכנסתו( 1)2שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

בשנת  16%)הינו שיעור מס החברות , לפקודה לגבי ריבית שנצברה( ח)1לעניין סעיף 

1225.) 

, לפקודה( 1)2קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 
( ח)1כפוף להוראות סעיף , פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור

ובכפוף , לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר
על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת . להמצאת האישורים המתאימים על ידם

של יחיד שההכנסה אינה מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו 
 .אלא אם נקבע אחרת, או ממשלח יד" עסק"מהווה בידיו הכנסה מ

 זיכוי מס זר .ב

זיכוי בגובה ( יחיד או חברה)יינתן לתושב ישראל , חבות המס שצוינה לעיל כנגד
וזאת בכפוף , ביחס למכירת נייר הערך, אם נוכה, ל"המס הזר אשר נוכה במקור בחו

, לפקודה 120 -ו 121בסעיפים  הקבועיםטית ולתנאים להוראות אמנת המס רלוונ
 .ובכפוף להמצאת אישורים מתאימים

 ניכוי מס במקור .ג

, (מדיבידנד ומרווחים מסוימים, ניכוי מריבית)לתקנות מס הכנסה  בהתאם
שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית , "(תקנות הניכוי)" 1226-ו"התשס
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לגבי יחיד , על אגרות חוב נסחרות בבורסההמשולמת  7(כהגדרתה בתקנות הניכוי)

שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית במקרה בו אגרות החוב אינן 
לגבי יחיד שהינו , מאידך. 26%הינו , צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ

בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או עובד בחברה המשלמת את 
שיעור המס יהיה בהתאם , תן לה שירותים או מוכר לה מוצריםהריבית או נו

לגבי חבר בני אדם . לפקודה כמפורט לעיל 212לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 
( א)215ינוכה מס בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף ( תושב ישראל ותושב חוץ)

 .לפקודה

יקי אגרות החוב ידיה למחז-תנכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו על 8החברה
 הפטורים גופים לגבי למעט, במקור לנכות חייבת היא אותם המס תשלומי את

 .לדין בהתאם כאמור במקור מס מניכוי

 שיעור המס החל על תושב חוץ מהכנסות ריבית מאגרות חוב .ד

 אינו הריבית משלם מושב מקום כאשר בישראל במס חייב אינו חוץ תושב, ככלל
פטור ממס על הכנסה   9חוץ תושב, ישראל תושב הנו הריבית שמשלם ככל. בישראל
מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה , מריבית
שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע , בישראל

במקרה שבו הכנסות  ,ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל. של תושב החוץ בישראל
שיעור המס החל על הכנסות ריבית של תושבי , שנצברו ובין שהופקו בישראל ריבית

, שמקורו בניירות ערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה( יחיד וחבר בני אדם)חוץ 
 .כולל הוראות הנוגעות לניכוי מס במקור כמפורט לעיל

בין ישראל למדינת תושבות של תושב ( אם קיימים)הוראות אמנת המס , עם זאת
 כפופות לקבלת אישור מראש מתאים מרשות המסים, חוץ עשויות לחולה

 מס יסף על הכנסות גבוהות 1.5.1.1

על  1225יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס , ב לפקודה212בהתאם לסעיף 
יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת , (סכום שמתואם מידי שנה) ח"ש 222,212

על , הוראות סעיף זה חלות בין היתר. 1%בשיעור נוסף של , העולה על הסכום האמור
ועל הכנסות , למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני, רווחי הון מניירות ערך

    10.מדיבידנדים ומריביות

 גרת הרחבת סדרהאגרות חוב נוספות במס הנפקת 1.5.1.0

ח ומונפקות בערכן הנקוב לא יהיה ניכיון בהנפקה מכ( 'סדרה א)מאחר ואגרות החוב 
 .תשקיף זה

, במסגרת הרחבת סדרה', במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מסדרה א
( ככל שרלבנטי, לרבות העדר ניכיון)בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה 

מנת לקבל את אישורה כי לעניין -לרשות המסים על, לפני הרחבת הסדרה, תפנה החברה
ייקבע לאגרות החוב , ('סדרה א)בגין אגרות החוב  ניכוי המס במקור על דמי הניכיון

ככל , נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה לפישיעור ניכיון אחיד 

                                                      
לפקודה ודמי ( 21)2כהגדרתם בסעיף , לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, פי כל דין-הפרשי הצמדה שאינם פטורים על, ריבית -ריבית   7

 .ןניכיו
 מעת שיהיו כפי המסים רשות והוראות 1222 בדצמבר 12 מיוםלפי הוראות רשות המיסים , במישרין או באמצעות חברי הבורסה  8

 .לעת
 מניות בעל( 2: )מאלה אחד למעט, העניין לפי, ההצמדה הפרשי או הניכיון דמי, הריבית קבלת ביום חוץ תושב שהוא מי - חוץ תושב  9

; המנפיק האדם בני חבר של, לפקודה 22 בסעיף קרוב להגדרת 1 בפסקה זה מונח כהגדרת, קרוב( 1); המנפיק האדם בני בחבר מהותי
 להנחת הוכח אם אלא עימו מיוחדים יחסים לו שיש או מוצרים לו מוכר, שירותים לו נותן, המנפיק האדם בני בחבר שעובד מי( 1)

 חברה( 0) ;כאמור היחסים של מקיומם שהושפעו ומבלי לב בתום נקבעו הניכיון דמי או הריבית ששיעור השומה פקיד של דעתו
 .לפקודהא 52 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת

, 2221ח "הצ, 1225ז "התשע, (1222 -ו 1222תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות )להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית  בהתאם  10
בשנה ויהא בשיעור של  ח"ש 512,225יחל על חלק ההכנסה החייבת העולה על  היסףמס , 1222משנת  שהחל מוצע בין היתר, 011עמוד 

 (.1%חלף ) 1%
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, במקרה של קבלת אישור כאמור"(. שיעור הניכיון המשוקלל: "להלן בסעיף זה)שיהיו 

כל אגרות החוב החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין 
בהתאם לאותו אישור ולפני הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור 

כה מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה וניהניכיון המשוקלל לכל הסדרה ו
במקרה כאמור . האמורה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין

באם לא יתקבל אישור כאמור . הנוגעות למיסוי דמי ניכיון יחולו כל יתר הוראות הדין
תגיש החברה דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע על אי קבלת , מרשות המיסים

אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר 
חברי הבורסה ינכו . דמי ניכיוןבגין הסדרה ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי 

 .בהתאם לשיעור שידווח כאמור, מס במקור בעת פדיון הסדרה

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון  ינוכהיתכנו מקרים בהם , לפיכך

דמי הניכיון )"שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה 
ל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד וזאת בין אם התקב, "(העודפים

נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה האמורה לפני . לאותה סדרה ובין אם לאו
יהיה זכאי להגיש דוח , ידיו-אגרות החוב המוחזקות על לפירעוןהרחבת הסדרה ועד 

שהינו ככל , לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים
 .פי דין-זכאי להחזר כאמור על

ידם למחזיקי אגרות החוב את -חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על
למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור , תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור

בגין במועדי פירעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור . לדיןכאמור בהתאם 
 .אם יהיו, דמי הניכיון

 .החברה פתחה בהליך לפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה בישראל, נכון למועד התשקיף

בשים לב לנסיבות 0 ידי מומחים-התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על
לפנות לייעוץ מקצועי 0 פי תשקיף זה-מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על. הייחודיות לכל משקיע

 .מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות-על

יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה 0 כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים
בו משקף את הוראות הדין המתוארות מובהר כי האמור לעיל . תשקיף זה פי-עלבניירות הערך המוצעים 

ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות 0 והוראות אמנות מס רלוונטיות0 התשקיף כפי שהינן למועד

כי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק 0 בנוסף יש להדגיש .שונות
0 ידי מומחים-התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על0 לפיכך; הנזכרות בתשקיף

לפנות 0 פי תשקיף זה-מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על. בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע
 .מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות-לייעוץ מקצועי על
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 ( 'סדרה א)אגרות החוב  תנאי 2.2

ישולמו למי ששמותיהם יהיו ( 'סדרה א)הריבית בגין אגרות החוב  או/הקרן והתשלומים על חשבון  1.2.2
לגבי כל תקופה  ביולי 16-ו בינואר 16ם מיבי, ('סדרה א)רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב 

התשלום האחרון של , על אף האמור לעיל .רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום
ודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה כנגד מסירת תע 1211 בינואר 12הקרן והריבית יבוצע ביום 

ובלבד שהודעה כאמור תינתן על ידי החברה לא , תודיעהרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו 
 .יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון התשלום האחרון

התשלום ליום העסקים הראשון  יידחה מועד, בכל מקרה שמועד תשלום חל ביום שאינו יום עסקים 1.2.1
והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה , ללא תוספת תשלום, הבא אחריו

 .בשל כך

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר  1.2.1
שימסרו בכתב לחברה  שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין בפרטים

אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים . להלן 1.2.0בהתאם לאמור בסעיף , בעוד מועד
 .לשטר הנאמנות 20יחולו הוראות סעיף , מסיבה שאינה תלויה בה, לכך

פי -מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על 1.2.0
בהודעה בכתב שישלח , לפי העניין, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, אגרות החוב

פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור -החברה תהא חייבת לפעול על. בדואר רשום לחברה
 .ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה( 26)עשר -לאחר חלוף חמישה

שלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לת 1.2.6
ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה , שלו

משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר . הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב
 .ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה, רועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדוא

בינן לבין עצמן בקשר עם , תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו( 'סדרה א)אגרות החוב  1.2.5
 .ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת, פי אגרות החוב-התחייבויות החברה על

ראה סעיף )פי דין -ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על ('סדרה א) מכל תשלום בגין אגרות החוב 1.2.2
 (.לעיל 1.5

 הרחבה של סדרות קיימות והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים 1.2.2

נוספות בהתאם לתנאים הקבועים ( 'סדרה א)החברה תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב  1.2.2.2

מן למסחר של אגרות לשטר הנאמנות ובכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישו 1.2בסעיף 
  .הנוספות כאמור( 'סדרה א)החוב 

או ניירות ערך /החברה תהיה רשאית להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו 1.2.2.1
או מהמחזיקים /ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו, מכל מין וסוג שהוא, אחרים

 .לשטר הנאמנות 1.0.2כאמור בסעיף , הקיימים באותה עת

 התחייבויות 1.2.2

ה קיבלה על עצמה התחייבויות בהן עליה לעמוד עד לפירעון מלוא הסכומים להם זכאים החבר
  .לשטר הנאמנות 22-ו 6פים לפרטים ראה סעי -( 'סדרה א)מחזיקי אגרות החוב 

 הבטחת אגרות החוב  1.2.22

 .אינן מובטחות בבטוחה כלשהי( 'סדרה א)התחייבויות החברה בגין אגרות החוב  1.2.22.2

בכל שעבוד ובכל דרך שהיא , כולו או מקצתו, האת רכושהחברה תהא רשאית לשעבד  1.2.22.1
או הסכם אחר /ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן וזאת בכפוף להוראת כל דין ו

או /לפרטים אודות התחייבות החברה בדבר אי יצירת שעבוד שוטף כללי ו .שהינה צד לו
 .לשטר 5.1ספציפי ראה סעיף 
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 פירעון מיידי 1.2.22

לשטר  2ניתנות להעמדה לפירעון מיידי במקרים המתוארים בסעיף ( 'אסדרה )אגרות החוב 
 .הנאמנות

 ('סדרה א)שטר הנאמנות בגין אגרות החוב  2.2

בשטר נאמנות המסדיר  מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בעעם  1225בנובמבר  12ביום החברה התקשרה 
פרטי הנאמן כפי (. ״הנאמן״-ו "שטר הנאמנות: "להלן בהתאמה( )'סדרה א)את תנאיהן של אגרות החוב 

מדרך מנחם , מ"חברה לשירותי נאמנות בע –משמרת : הינם כדלקמן, נכון למועד התשקיף, שנמסרו לחברה
כתובת דואר ; ח רמי סבטי"רו: איש קשר. 21-5120100: פקס; 21-5120161: טלפון. תל אביב, 05-02בגין 

והוא עונה על , העוסקת בנאמנויות, הנאמן הינו חברה הרשומה בישראל .ramis@mtrust.co.ilאלקטרוני 
והתקנות שהותקנו  "(חוק ניירות ערך: "להלן) 2252-ח"התשכ, דרישות הכשירות הקבועות בחוק ניירות ערך

 .לנאמן לאגרות חוב, על פיו

הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות התחייבות על 
פי חוק ניירות ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות 

 . החוב נשוא תשקיף זה

שרדי הנאמן כתב בקשה לאישור תובענה ייצוגית התקבל במ 1221בדצמבר  11ביום  כי , הנאמן הודיע לחברה
"( פסיפיקה: "להלן)מ "י פסיפיקה אחזקות בע"שהונפקו ע, מחזיקי אגרות חוב פרטיים 0נגד הנאמן מטעם 

המבקשים טוענים לקיומה של אחריות הנאמן לנזקי . 1222במרץ  16לפי תשקיף של פסיפיקה שפורסם ביום 
 1222במרץ  16-ל ואשר נרכשו מ"יקה שהונפקו במסגרת התשקיף הנכלל המחזיקים באגרות חוב של פסיפ

מתוך  0התקבלה במשרדי הנאמן הודעה לצד שלישי מאת  1220בינואר  12ביום . 1222באוגוסט  21ועד 
ביסוד ההליכים כלפי הנאמן עומדות טענות לגבי . הנתבעים בתביעה נגזרת שהגישו בעלי מניות של פסיפיקה

הוגשה על ידי פסיפיקה תביעת השבה כנגד  1225בינואר  16ביום  .ידי הנאמן-בעבר על כספים  אופן העברת
. אלפי שקלים 022ר דירקטוריון החברה בסך כולל של "ל וכיו"הנאמן וכנגד מי שכיהנו בחברה כמנכ

ח וכי הנאמן גבה מתוך סכום "אלפי ש 022פסיפיקה טוענת שנציגי החברה העבירו לנאמן בשגגה סכום של 
הנאמן  עמדת .עשיית עושר ולא במשפט והעדפת נושים אסורה, על פי הנטען, ה את שכרו באופן שמהווהז

 .תפקידו במילוי התרשל ושלא כדין פעל הוא כי הינהל "הנ תביעותהביחס לכל 

מאגרות  2.1%-אשר למיטב ידיעת הנאמן מחזיק בשיעור של כ, הגיש מחזיק פרטי 1225במאי  2בנוסף ביום 
( בפירוק)מ "של חברת אמריס השקעות בע( 'סדרה א)כנאמן למחזיקי אגרות החוב , ביעה כנגד הנאמןת, חוב

רולינג עבור מחזיקי -בגין טיפול בפרה ח"שאלפי  162תביעה של מחזיק לסעד כספי של , "(אמריס: "להלן)

. בענה כיצוגיתהגיש אותו מחזיק פרטי כנגד הנאמן בקשה לאישור תו 1225במאי  16ביום . אגרות החוב
הנאמן קיזז מתוך סכומים שהגיעו למחזיקי אגרות החוב את שכרו והוצאותיו שלא , לטענת המחזיק הפרטי

כמו כן המחזיק טוען שהנאמן איפשר לכונס אשר טיפל במכירת מניות . כדין ותוך הפרת חובת הנאמנות
החליטו מחזיקי אגרות  1225לי ביו 20ביום . להשאיר בידיו סכומים גבוהים מידי, חברת בת של החברה

כי מחזיקי אגרות החוב אינם מצטרפים לתביעה וכי התובע אינו מייצג , אותם מתיימר התובע לייצג, החוב
 .תפקידו במילוי התרשל ושלא כדין פעל הוא כי הינהל "לתביעה הנהנאמן ביחס  עמדת .אותם בהליך

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות 
 . ההשקעה בהם

  

mailto:ramis@mtrust.co.il
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להלן הפניות . לפרק זה 'אב כנספח "שטר הנאמנות המצ אהר( 'סדרה א)לתנאים החלים על אגרות החוב 

 :לסעיפי שטר הנאמנות

 עמוד נושא סעיף
 1 שטר הנאמנות

 0 ותרוהגד תשנורפ; מבוא 2
 2 דרגה שווה; תנאי הנפקה; אגרות החובהנפקת  2
 2 קשורמחזיק או /ידי החברה ו-רכישת אגרות חוב על 0
 2 יםערך נוספ וניירותאגרות חוב  של ההקצאו והנפקה ('סדרה א)אגרות החוב  סדרת תהרחב 2
 22 התחייבויות החברה 2

 22 ('סדרה א)בדירוג אגרות החוב התאמת שיעור הריבית בגין שינוי  2.2
 21 התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות 2.0

 22 אגרות החובהבטחת  2
 10 פדיון מוקדם 2
 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי 2
 12 תביעות והליכים בידי הנאמן 9

 12 נאמנות על התקבולים 21
 11 למחזיקים באמצעות הנאמןסמכות לדרוש תשלום  22
 11 סמכות לעכב חלוקת כספים 22
 11 הקלוחעל  הודעה 20
 11 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה 22
 10 ב ומאת הנאמןוהח תגרוא ייקמחז מאת בלהק 22
 10 רישום בקשר עם תשלום חלקי; הצגת אגרות חוב לנאמן 22
 10 השקעות כספים 22
 16 מןאהנ יכלפ ברהחת הובוייתחיה 22
 12 התחייבויות נוספות 29
 12 באי כוח 21
 12 הסכמים אחרים 22
 12 דוחות על ענייני הנאמנות 22
 12 שכר וכיסוי הוצאות הנאמן 20
 02 סמכויות מיוחדות 22
 02 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים 22
 02 שיפוי לנאמן 22
 00 הודעות 22
 00 ושינויים בשטר הנאמנותפשרה , ויתור 22
 06 מרשם המחזיקים באגרות החוב 29
 06 שחרור 01
 05 תפקידיו וסמכויותיו , מינוי ופקיעת כהונתו של הנאמן 02
 02 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב 02
 02 תחולת הדין וסמכות שיפוט 00
 02 כללי 02
 02 אחריות הנאמן 02
 02 מענים 02
 02 א"הסמכה למגנ 02

 62 ('סדרה א)תעודת אגרות חוב  –תוספת ראשונה
 62 התנאים הרשומים מעבר לדף

 62 כללי 2
 62 ('סדרה א) החוב אגרות 2
 61 ('סדרה א)תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב  0
 61 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה 2
 61 מרשם מחזיקי אגרות החוב 2
 61 אגרות החובפיצול תעודות  2
 61 העברת אגרות החוב 2
 61 החלפת תעודת אגרות החוב 2
 61 פדיון מוקדם 9

 61 פשרה ושינויים בשטר הנאמנות, ויתור 21
 61 אסיפות מחזיקי אגרות החוב 22
 61 פירעון מיידי 22
 61 הודעות 20
 61 הדין החל וסמכות שיפוט 22

 60 ('סדרה א) אסיפות מחזיקי אגרות החוב –תוספת שנייה
 52 דחופה למחזיקי אגרות החוב נציגות – תוספת שלישית
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 ריכוז והפצה0 חתם מתמחר 2.9

 ,עם זאת. פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית-על( 'סדרה א)הנפקת אגרות החוב  1.2.2

 (לחוק ניירות ערך 2כהגדרתו בסעיף )כחתם מתמחר  תמ משמש"בע דיסקונט חיתום והנפקות

 . המעורב בקביעת מבנה ההנפקה

כאמור יובאו  תלרבות עמלות ההפצה בגין ההתחייבויו, פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו 1.2.1

 .במסגרת ההודעה המשלימה
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 ונספחיו ('סדרה א)בגין אגרות החוב  הנאמנות שטר - 2 לפרק '2 נספח



 

 

 

 ('אסדרה )אגרות חוב  בגיןת ונמר נאטש

 9102 נובמברבחודש  92ם ביו תםך ונחנערש

 מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע לבין .Cornerstone Properties, Ltd בין
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 ש ט ר  נ א מ נ ו ת
 9102נובמבר ב 92ם ביו תםך ונחנערש

 
 :ב י ן 

 
  

Cornerstone Properties, Ltd. 
 :ואשר משרדיה וכתובתה הינם כדלקמן חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים

 
 : המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה

 
C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited 

PO Box 173 

Kingston Chambers 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands  
 אביב-תל, 89יגאל אלון רחוב  :דין-כתובת החברה בישראל להמצאת כתבי בי

 'זליגמן ושות אצל משרד עורכי דין גולדפרב
 30-9398888: טלפון

 30-9398838: פקס
 
 "(התאגיד" או "החברה: "ןלהל) 

 ;חדא צדמ
 
 
 
 
 

 :ל ב י ן 
 
 

 מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע
 תל אביב, 69-69מדרך מנחם בגין 

 30-9036032 :ןלפוט
  30-9036066 :פקס

 "(ןנאמה: "ןלהל)
 ;ניש צדמ
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 תוכן עניינים

 עמוד נושא סעיף

 2 שטר הנאמנות
 6 ותרוהגד תשנורפ; מבוא 0
 3 דרגה שווה; תנאי הנפקה; אגרות החובהנפקת  9
 3 קשורמחזיק או /ידי החברה ו-רכישת אגרות חוב על 3
 9 יםערך נוספ וניירותאגרות חוב  של ההקצאו והנפקה ('סדרה א)אגרות החוב  סדרת תהרחב 4
 03 התחייבויות החברה 5

 03 ('סדרה א)התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב  5.9
 02 התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות 5.3

 08 אגרות החובהבטחת  2
 23 פדיון מוקדם 7
 23 זכות להעמדה לפירעון מיידי 8
 02 תביעות והליכים בידי הנאמן 2

 02 נאמנות על התקבולים 01
 00 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן 00
 00 סמכות לעכב חלוקת כספים 09
 06 הקלוחעל  הודעה 03
 06 תלויה בחברההימנעות מתשלום מסיבה שאינה  04
 06 ב ומאת הנאמןוהח תגרוא ייקמחז מאת בלהק 05
 03 רישום בקשר עם תשלום חלקי; הצגת אגרות חוב לנאמן 02
 03 השקעות כספים 07
 03 מןאהנ יכלפ ברהחת הובוייתחיה 08
 09 התחייבויות נוספות 02
 08 באי כוח 91
 08 הסכמים אחרים 90
 08 דוחות על ענייני הנאמנות 99
 63 שכר וכיסוי הוצאות הנאמן 93
 60 סמכויות מיוחדות 94
 62 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים 95
 62 שיפוי לנאמן 92
 66 הודעות 97
 63 פשרה ושינויים בשטר הנאמנות, ויתור 98
 69 מרשם המחזיקים באגרות החוב 92
 69 שחרור 31
 69 תפקידיו וסמכויותיו , מינוי ופקיעת כהונתו של הנאמן 30
 69 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב 39
 69 תחולת הדין וסמכות שיפוט 33
 68 כללי 34
 33 אחריות הנאמן 35
 33 מענים 32
 33 א"הסמכה למגנ 37

 32 ('סדרה א)תעודת אגרות חוב  –תוספת ראשונה
 30 התנאים הרשומים מעבר לדף

 30 כללי 0
 30 ('סדרה א) החוב אגרות 9
 36 ('סדרה א)תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב  3
 36 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה 4
 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב 5
 36 פיצול תעודות אגרות החוב 2
 33 העברת אגרות החוב 7
 33 החלפת תעודת אגרות החוב 8
 33 מוקדםפדיון  2

 33 פשרה ושינויים בשטר הנאמנות, ויתור 01
 33 אסיפות מחזיקי אגרות החוב 00
 33 פירעון מיידי 09
 33 הודעות 03
 33 הדין החל וסמכות שיפוט 04

 39 ('סדרה א) אסיפות מחזיקי אגרות החוב –תוספת שנייה
 92 דחופה למחזיקי אגרות החוב נציגות – תוספת שלישית
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בכפוף אשר , שלה ('אסדרה )אגרות חוב לראשונה היא תציע  ופי-לע, ובכוונת החברה לפרסם תשקיף :הואיל
 ;מ"אביב בע תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתללתנאים המפורטים בתשקיף 

 הסכים הנאמןו, ('סדרה א)החברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ו :והואיל
 ;בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה הכל, לכך

 0888-ט"התשנ, חוק החברות לפי לאישרב שנתאגדה, מוגבלת במניות, פרטיתה חבר ינוה מןאוהנ  :ילהואו
  ;בנאמנות ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק, "(החברות חוק)"

 כלאו , "(ערך ניירות חוק)" 0899-ח"שכהת, ניירות ערך פי חוק-על הניעמכל  אין כי רצהיהמן אוהנ :והואיל
לרבות ביחס לניגודי עניינים המונעים את , פי שטר נאמנות זה-ברה עלחותו עם הרהתקשל, חרדין א

בחוק ניירות ערך עים הכשירות הקבואי תנו תושכי הוא עונה על הדרי, התקשרותו עם החברה כאמור

ולחברה אין  עניין מהותי בחברהוכן כי אין לו כל , פקת אגרות החוב נשוא שטר זהלהנ אמןנ שמשל
 ;כל עניין אישי בנאמן

 ;זה מנותאנר שט יפ-על אמןנהעם  ותהלהתקשר דין כלפי -עה עלמנין אי יכ הירצהמ החברוה :ליהואו

ידי החברה וכי נתקבלו כל -על( 'סדרה א)או הסכם להנפקת אגרות החוב /ואין כל מניעה לפי כל דין ו :והואיל
 ;והכל למעט כמפורט בתשקיף אשר תפרסם החברה, ('סדרה א)איגרות החוב האישורים להנפקת 

 

 :לקמןכד םידדהצבין  הנותהור הצהו, סכםוה ךכלפי

 פרשנות והגדרות ;מבוא .0

 . בלתי נפרד הימנוו מהותי המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק .0.0

, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים .0.2
 . ואין להשתמש בהם לשם פרשנות

 דין לכל בכפוף היא הכוונה, (לכך הדומה ביטויאו " )דין לכלבכפוף " נאמר בו בשטר מקום בכל .0.0
 .להתניה ניתן שאינו

כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע , במשמע וכן להפךכל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד  .0.6
והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת או , וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, וכן להפך

 . משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת

, מוסכם. ידי החברה-אגרות החוב על ה בפועל שלהקצאהכנס לתוקפו במועד ישטר נאמנות זה י .0.3

 יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו, כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא
 .מבלי שלמי מהצדדים לשטר תהא טענה כלשהי כנגד האחר

אלא אם משתמעת כוונה , תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב .0.9
 :הדברים או הקשרםאחרת מתוכן 

 אליו מצורפיםה יםחנספה ותה לרבז תואמננ טרש – "שטר הנאמנות"או  "שטר זה" .0.9.0
 ;לעת מעת שיהיה כפי בנוסחם, הימנו נפרד בלתי חלק מהוויםהו

ולרבות הודעה משלימה  2309 נובמברבחודש  רסםפוישרה בקיף החשת – "התשקיף" .0.9.2
, (משלימה וטיוטת תשקיףהודעה )שתפרסם החברה בהתאם לתקנות ניירות ערך 

 ;אשר תהווה חלק ממנו החל ממועד פרסומה, 2333-ז"התשס

( 'אסדרה )חוב הגרות שתישאנה אהשנתית הקבועה מכרז על שיעור הריבית  – "המכרז" .0.9.0
 ;לתשקיףידי החברה בהתאם -על לראשונה שתונפקנה

רשומות , של החברה( 'סדרה א)אגרות חוב  – "('סדרה א) החוב אגרות"או " אגרות החוב" .0.9.6
אשר תונפקנה , לתשקיף החברהבהתאם לתעודת אגרת החוב ו יהיו ןהתנאיש, על שם

הכל בהתאם וכפוף להוראות כל דין , ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי-מעת לעת על
 ;ושטר זה
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י שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן מ לכ או מ"משמרת חברה לשירותי נאמנות בע – "הנאמן" .0.9.3
 ;אגרות החוב לפי שטר זהשל מחזיקי 

כאמור  אגרות החובב המחזיקים מרשם – "המרשם"או  "מרשם המחזיקים באגרות החוב" .0.9.9
 ;לשטר זה 28 בסעיף

 המונחים כמשמעות – "החוב אגרות י/בעל" או ״אגרות החוב י/מחזיק"או  "ים/מחזיק״ .0.9.3
 ;ערך ניירות לחוקא 03 בסעיף, "התחייבות בתעודותמחזיק "-ו" מחזיק"

מופיע בתוספת  סחהונ רשא ('סדרה א) ובח רתת אגעודת – "החוב אגרת תעודת" .0.9.9
  ;ההראשונה לשטר ז

כפי שיהיו  ,יולפ תקנותהו 0899-ח"התשכ, חוק ניירות ערך – "חוק ניירות ערך"או  "החוק" .0.9.8

 ; מעת לעת

 ;מעת לעת הכפי שיהי, 0888-ט"התשנ, חוק החברות – "חוק החברות" .0.9.03

 יםקנבה מסלקת הבורסה ורובם יחותפ ום בוי כל – ״בנקאי עסקים יום״או  "יום עסקים" .0.9.00
 ;עסקאותיצוע לבאל רשיב

 ;הסרבבו עסקאות מתבצעותם בו וי כל – "יום מסחר" .0.9.02

או כל חברה לרישומים , מ"בע לרישומים ברהחמזרחי טפחות  – "החברה לרישומים" .0.9.00
ובלבד שכל , לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, אחרת עימה תתקשר החברה

 ;ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים

 ;('סדרה א)ב החו אגרות של בוהנק ערךה סך – ״קרן״ .0.9.06

 ;מ"הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע – "הבורסה" .0.9.03

וחוקי העזר של מסלקת  מכוחו ההנחיות, הבורסה תקנון הוראות –" הבורסה הוראות" .0.9.09
תנאיהן , כי על אגרות החוב, מובהר .בנוסחן כפי שיהיה מעת לעת, (לפי העניין)הבורסה 

וזאת מבלי , לעת מעת היהיחולו הוראות הבורסה בנוסחן כפי שי, ותנאי שטר הנאמנות
 ;שיידרש תיקון לשטר הנאמנות

 ;מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה מסלקת –" הבורסהמסלקת " .0.9.03

מחזיקים אשר נדחתה למועד  אסיפת –" אסיפת מחזיקים נדחית"או " אסיפה נדחית" .0.9.09
 ;לתוספת השנייה לשטר זה 0 ףבסעיאחר מזה אשר נקבע לפתיחת האסיפה כאמור 

בה  ,החוב אגרות מחזיקי של כללית באסיפה שנתקבלה החלטה – "מיוחדתהחלטה " .0.9.08
 בחמישים אחוזיםהמחזיקים מחזיקי אגרות חוב  ,ידי באי כוחם-בעצמם או על, נכחו

 שנכחו נדחית באסיפה או, שבמחזורהנקוב של אגרות החוב  הערךלפחות מיתרת  (33%)
-באי ידי-על או בעצמם, המחזיקים אגרות החוב מחזיקי ,ידי באי כוחם-בעצמם או על, בה

 בין) נתקבלה ואשר, כאמורמיתרת הערך הנקוב  לפחות( 23%)בעשרים אחוזים , כוחם
מכלל ( 2/0)שלישים  שנילפחות ברוב של , (הנדחית באסיפה ובין המקורית באסיפה

 ;למעט הנמנעים, הקולות של המשתתפים בהצבעה

 סעיף לפי שהתכנסה, החוב אגרות מחזיקי באסיפת שנתקבלה החלטה –" רגילה החלטה" .0.9.23
 באסיפה ובין המקורית באסיפהבין ) נתקבלה ואשר, ערך ניירות לחוק( א)06יב03-ו 00יב03

, בהצבעה המשתתפים של הקולות מכל( 33%) אחוזים חמישים לפחות של ברוב( הנדחית
 .הנמנעים למעט

 ; זה לתוספת השנייה לשטר 8.0כמשמעו בסעיף  – "עניין מנוגד" .0.9.20

 ;כמפורט בתוספת השלישית לשטר זה –" נציגות דחופה" .0.9.22

חוק להסדרת פעילות בעלת רשיון לפי ידי חברה מדרגת -עלשנעשה  דירוג – "דירוג" .0.9.20
 ;והתקנות לפיו 2306 -ד "התשע, חברות דירוג האשראי
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 :המשמעות המפורטת בטבלה להלן ים הבאיםזה ובאגרות החוב תהיה לדירוגבשטר 

"A2" ilA  בדירוג מעלות אוA2  על ייקבעבדירוג מידרוג או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר-
 (.'סדרה א)ידי חברת דירוג אחרת שתדרג את אגרות החוב 

"A3" ilA-  בדירוג מעלות אוA3  על ייקבעבדירוג מידרוג או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר-
 (.'סדרה א)ידי חברת דירוג אחרת שתדרג את אגרות החוב 

"Baa1" ilBBB+  בדירוג מעלות אוBaa1 ו דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר בדירוג מידרוג א
 (.'סדרה א)ידי חברת דירוג אחרת שתדרג את אגרות החוב -על ייקבע

"Baa2" ilBBB  בדירוג מעלות אוBaa2 דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר  בדירוג מידרוג או
 (.'סדרה א)ות החוב ידי חברת דירוג אחרת שתדרג את אגר-על ייקבע

"Baa3" ilBBB-  בדירוג מעלות אוBaa3 דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר  בדירוג מידרוג או
 (.'סדרה א)ידי חברת דירוג אחרת שתדרג את אגרות החוב -על ייקבע

"Ba1" ilBB+ או  תבדירוג מעלוBa1 דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע או בדירוג מידרוג 
 (.'סדרה א)חברת דירוג אחרת שתדרג את אגרות החוב ידי -על

  

 .ב"דולר ארה –" דולר" .0.9.26

בעלת אחרת חברה או  מ"פורס מעלות בע& סטנדרד או  מ"מידרוג בע –" חברת הדירוג" .0.9.23
 ;והתקנות לפיו 2306-ד"התשע, חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראירשיון לפי 

 ;ערךכהגדרתו בחוק ניירות  –" מדווחתאגיד " .0.9.29

 ;לופז אווילדה' גבו לופז' ורג'גמר  –" בעל השליטה" .0.9.23

לרבות תאגיד , אדם השולט בחברה ותאגיד בשליטתו –" אדם בעל קשרי שליטה עם החברה" .0.9.29
אשר אינן , אך להוציא החברה עצמה ולהוציא חברות ציבוריות, י החברהיד-עלהנשלט 

 .בשליטת החברה

 ;0833-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך  –" תקנות הדוחות" .0.9.28

שנתיים או , (אלא אם נאמר במפורש אחרת)מאוחדים דוחות כספיים  – "דוחות כספיים" .0.9.03
במקום  .שעל החברה לפרסם בהתאם לחוק ניירות ערך, מבוקרים או סקורים, רבעוניים

', דוחות כספיים'ת על סמך בו מתייחסת ההגדרה לבדיקה כלשהי בשטר הנאמנות המתבצע
 .הכוונה הינה לדוחות כספיים בתוקף

פי -לא פרסמה החברה דוחות כספיים במועד בו עליה לפרסמם על –" דוחות כספיים בתוקף" .0.9.00
תהא , פי המאוחר מביניהם-על, פי ארכה שקיבלה מאת רשות מוסמכת-חוק ניירות ערך או על

 .המשמעות כי אין לחברה דוחות כספיים בתוקף

הלוואה אחת או יותר שהעמיד בעל שליטה בחברה או תאגיד  –" צמיתות בעלים הלוואות" .0.9.02
שהיא נחותה , ואשר בתנאי ההלוואה נקבע, שאינה מובטחת בנכסים, בשליטתו לחברה

להתחייבויות אחרות של התאגיד המשועבד וכן כי נקבע באופן בלתי חוזר לטובת מחזיקי 
החזר ההלוואה והמלווה לא אגרות החוב של החברה כי הלווה לא ייפרע כל סכום על חשבון 

כל עוד אינה מקיימת את התנאים , לרבות בפירוק, יהיה זכאי לכל החזר על חשבון ההלוואה
והמלווה יאשר בכתב לנאמן (( 2)3.3-ו( 0)3.3למעט )לשטר זה  3.3לחלוקה כאמור בסעיף 

 .להסתמך על התחייבות זו

בתוספת ( לא כולל זכויות מיעוט)ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה  –" עצמי הון" .0.9.00
 .הלוואות בעלים צמיתות

תהא להן , פי שטר נאמנות זה-בכל מקום בו הוראות הבורסה חלות או יחולו על פעולה כלשהי על .0.3

 .ומועדי הפעולה כאמור ייקבעו בהתאם להוראות הבורסה, עדיפות על האמור בשטר נאמנות זה

נכון  .יגברו הוראות שטר הנאמנות, ם הנלווים לומקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכי בכל .0.9
 .המסמכים הנלווים כאמורלבין הוראות  הוראותיואין סתירה בין  חתימת שטר הנאמנותלמועד 

 .נכון למועד התשקיף אין סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף לבין הוראות המתוארות בשטר זה .0.8
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 דרגה שווה; תנאי הנפקה; אגרות החובהנפקת  .2

 חוב אגרות תנפיק החברה, תנאיופי -ועל במסגרתו להצעה ולהיענות התשקיףלפרסום  כפוף .2.0
 00ביום , שנתיים תשלומים( 3) בחמישה( קרן)לפירעון  תעמודנה אשר, שם על רשומות, ('א סדרה)
התשלומים הראשונים ( 0) שלושתבאופן ש, (כולל) 2320עד  2308של כל אחת מהשנים  ינוארב
יהיו בשיעור של (( כולל) 2320עד  2308בינואר של השנים  00שישולמו בימים  התשלומים, היינו)

( 6)הרביעי  התשלום, ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב ( 03%)אחוזים  עשרה
מגובה הקרן המקורית ( 03%)אחוזים  שלושיםבשיעור של  היהי 2322בינואר  00ם ובי םישול אשר

, 2320 בינואר 00אשר ישולם ביום , האחרוןו( 3) החמישיוהתשלום ( 'סדרה א)של אגרות החוב 
((. 'אסדרה ) החוב אגרות של המקורית הקרן מגובה( 63%)אחוזים  ארבעיםיהיה בשיעור של 

 החוב אגרות קרן .כלשהו הצמדה לבסיס( וריביתקרן ) צמודות תהיינה לא( 'אסדרה ) החוב אגרות

 שלבקשר עם הצעתן  שייערך במכרז ייקבע אשר בשיעורקבועה  נתיתש ריבית תישא( 'אסדרה )
כתוצאה , ככל שיבוצעו, אך בכפוף להתאמות בשיעור הריבית)לראשונה ( 'סדרה א)אגרות החוב 

סדרה )רוג אגרות החוב יאו כתוצאה משינוי בד/עמידת החברה באמות מידה פיננסיות ו מאופן
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות . (לשטר 3.0-ו 3.2בסעיפים  כמפורט הכל, ('א

של כל אחת  ביולי 00-ו בינואר 00 בימיםשנתיים  חציתשלומים בתשולם ( 'אסדרה )החוב 
חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד  שישהשל  התקופהבעד , (כולל) 2320 עד 2303מהשנים 
 (. כולל) 2320 רבינוא 00ליום  ועד 2303 ביולי 00מיום  החל, התשלום

לרבות אופן ביצוע התשלומים על חשבון , ('סדרה א)לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב 
ריבית , אופן קביעת שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה, קרן וריבית אגרות החוב

 0-ו 2סעיפים ראה , פיגורים והמועד הקובע לביצוע התשלומים על חשבון קרן וריבית אגרות החוב

 .לתנאים הרשומים מעבר לדף

אשר תונפקנה ( 'סדרה א)החוב  אגרות, כפוף לעמידה בתנאי הסף הקבועים בהוראות הבורסה .2.2
ומבלי לפגוע בהוראות שטר נאמנות זה , בבורסה למסחר תירשמנה ,פי התשקיף-לראשונה על

 פירעונם מועד עד בבורסה ייסחרו ('סדרה א)החוב  כי אגרות מיטבית בצורה תפעל החברה

 .הסופי

בהתקיים התנאים  אגרות החובלמוקדם  לבצע פדיוןהחברה שומרת לעצמה את הזכות  .2.0
 .שטרל 3סעיף המפורטים ב

בקשר עם בינן לבין עצמן , פסו-בדרגת בטחון שווה פרי כולן תעמודנה( 'סדרה א) אגרות החוב .2.6
 .עדיפות של האחת על פני האחרתובלי זכות בכורה או , פי אגרות החוב-התחייבויות החברה על

 כלשונה במהלך ילא , הצמדתה של קרן אגרות החוב למדד כלשהו אי, הבורסה הנחיותפי -על .2.3
 .תקופת אגרות החוב

, פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת לעת-הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו כאמור על .2.9
 . אלא אם כן נאמר אחרת, ידי הציבור-לרבות על, על כל רוכש אגרות חוב

מוסכם כי במקרה של ביטול . י החברהיד-עלשטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב  .2.3
 . יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו, הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא

 קשורמחזיק או /ידי החברה ו-רכישת אגרות חוב על .0

 את אגרות החוב( לפי שיקול דעתה הבלעדי)רכוש את הזכות ל ,בכפוף לכל דין, החברה שומרת לעצמה .0.0

במקרה . שבמחזור( 'סדרה א)של אגרות החוב בלי לפגוע בחובת הפירעון , ומעת לעת בכל עת( 'סדרה א)
, מבלי לגרוע מחובת הדיווח המיידי החלה עליה, לנאמן בכתבתודיע על כך החברה  ,אמורכ רכישהשל 

סדרה )אגרות החוב במקרה ש. ידה כאמור-שבוצעה על, רכישה של אגרות חובח מיידי על ה"וכן תגיש דו
החברה תפנה בבקשה למסלקת הבורסה למשיכת התעודות שנרכשו , ידי החברה-תירכשנה על( 'א

 .כאמור
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 באופן הנרכשות( 'סדרה א) החוב אגרות יפקעו לעיל כאמור החברה ידי-על רכישה של במקרה
 לעיל באמור אין. מחדש להנפיקן רשאית תהיה לא והחברה מהמסחר ותמחקנה תתבטלנה, אוטומטי

 .לשטר 3 בסעיף כאמור( 'סדרה א) החוב אגרות את מוקדם בפדיון לפדות החברה בזכות לפגוע בכדי

כל זמן שהחברה , החברה לא תהא רשאית לרכוש אגרות חוב כאמור, זה לעיל 0.0על אף האמור בסעיף 
 3.3של אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף במצב ( אם וככל שתמצא)תמצא 

 .לשטר

, הורה הורה, הורה, וכן אח וגז בן)או בן משפחתו /ו( במישרין או בעקיפין)בעל שליטה בחברה  .0.2
חברה  או/ו או חברה בת של החברה/ו (או בן זוגו של כל אחד מאלה, צאצא או צאצא של בן הזוג

או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם /ו כלולה של החברהחברה או /ו קשורה של החברה
מחזיק ( )"לשטר 0.0למעט החברה עצמה לגביה יחול האמור בסעיף ) (במישרין או בעקיפין)

לרבות במקרה של )או מחוצה לה /ו מעת לעת בבורסהאו למכור /ולרכוש  יהיו רשאים, "(קשור
במקרה של . (בכפוף לכל דין)יקול דעתם פי ש-על ('סדרה א) אגרות חוב, (ידי החברה-הנפקה על

תמסור החברה על , או תאגיד בשליטתה/ידי חברה בת של החברה ו-עלאו מכירה כאמור /ו רכישה
תיחשבנה  קשורמחזיק ידי -אשר תוחזקנה כאמור על( 'סדרה א)אגרות החוב . וח מיידייוכך ד

וכן , מהמסחר בבורסהלא תימחקנה הן , ואם הן רשומות למסחר, הקשורהמחזיק נכס של כ
בכפוף להוראות שטר הנאמנות ואגרת , ('סדרה א)תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב 

 . החוב

המניין החוקי באסיפה ומניין המצביעים באסיפה , לעניין עריכת אסיפת מחזיקי אגרות החוב .0.0
 .יחולו הוראות התוספת השנייה לשטר הנאמנות

סדרה )על רכישת אגרות חוב , פי דין לעשות כן-שהינו מחויב עלככל , קשור ידווח לחברהמחזיק  .0.6
הקשורים ואת הכמויות  המחזיקיםאת רשימת , פי דרישתו-על, והחברה תמסור לנאמן( 'א

 מחזיקיםפי הדיווחים שהתקבלו כאמור מ-ידם בתאריך שיבקש הנאמן וזאת על-המוחזקות על
א יהווה "כי דיווח במערכת המגנ, מובהר. ידי החברה-א על"קשורים ואשר דווחו במערכת המגנ

 .דיווח לנאמן לצרכי סעיף זה

קשור או את מחזיקי  מחזיקכדי לחייב את החברה או , כשלעצמו, ילבסעיף זה לע רבאמו אין .0.3
 .שבידיהםאו למכור את אגרות החוב /וחוב האגרות את לקנות ( 'סדרה א)אגרות החוב 

( ובכלל זה הנחיות רשות ניירות ערך)לעיל לגרוע מהוראות כל דין  0.3עד  0.0אין באמור בסעיפים  .0.9
או )לרבות בקשר עם אישורים נדרשים לביצוען של עסקאות עם בעל שליטה , החלות על החברה

פצתם או בקשר עם מכירת ניירות ערך לחברה בת של החברה וה/ו( שלבעל שליטה עניין אישי בהן

 . בציבור

  יםערך נוספ וניירותאגרות חוב  של ההקצאו והנפקה ('סדרה א)אגרות החוב  סדרת תהרחב .6

 ('סדרה א)הרחבת סדרת אגרות החוב  .6.0

פי -על, לפעם מפעם, להנפיק רשאית תהיה החברה, בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר
לרבות  עת באותה הקיימים מהמחזיקים או/ו מהנאמן אישור בקבלת צורך ללא, שיקול דעתה הבלעדי

נוספות ( 'סדרה א)אגרות חוב , בהתאם להוראות כל דין, (לשטר 0.2כהגדרתו בסעיף )קשור  למחזיק
פי -על בין, או תיקון תשקיף/ו בין במסגרת תשקיף, בין בהצעה פרטית)"( אגרות החוב הנוספות)"

' שתנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב שהונפקו מסדרה א, (אחרת דרךכל ב ובין מדף הצעת דוח
 . בכל מחיר ובכל אופן כפי שתימצא לנכון, לראשונה

אם וככל , כאמור הנוספות( 'סדרה א) החוב אגרות את למסחר לרשום בבקשה לבורסה תפנה החברה
  .שיוצעו

 התנאים כל יתקיימובכפוף לכך ש תבוצע( 'אסדרה )חוב  ותהנפקה נוספת של אגר, אף האמור לעיל על
לא תפגע בדירוג אגרות החוב  כאמור( 'סדרה א)ההנפקה הנוספת של אגרות חוב ( א: )המפורטים להלן

סדרה )היה ואגרות החוב . (הסדרה הרחבתהדירוג ערב  ,קרי)שיהיה הדירוג באותו מועד  כפי, ('אסדרה )
רכי סעיף זה ייקבע הדירוג ערב הרחבת הסדרה אז לצ, ידי יותר מחברת דירוג אחת-תדורגנה על( 'א
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 ההנפקה הנוספת במועד( ב); מבין כלל הדירוגים שנקבעו לאגרות החוב כאמורהגבוה בהתאם לדירוג 
ותמשיך לעמוד בהן לאחר ביצוע  זה לשטר 3.3הפיננסיות המפורטות בסעיף  בהתניותעומדת החברה 

בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם , הנוספת ההנפקה במועד( ג); ההרחבה כאמור
ומיד לאחר ביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד בהתניות הפיננסיות כאמור , מועד ההנפקה הנוספת

  .לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי במועד ההנפקה הנוספת( ד); לעיל

ההנפקה ביצוע או ( ככל שיתקיים)גים קיום המכרז למשקיעים מסווטרם  תמסור לנאמן החברה
: בדבר בחברה הכספים בתחום הבכיר המשרה נושא בחתימתאישור בכתב  ,לפי העניין, הנוספת בפועל

לגביו תמציא החברה את , לעיל( א)ק "למעט התנאי המסומן בס) יםהתקיימותם של התנאים האמור( 0)
 המהותיות התחייבויותיהמפרה את כי החברה אינה ( 2); (אישורה של חברת הדירוג כמפורט להלן

 של הפירעון ביכולתבאופן מהותי  תפגע לא הסדרה הרחבתכי ( 0); ('סדרה א)אגרות החוב  למחזיקי

של אגרות  מיידי רעוןילפלהעמדה עילה  מתקיימתכי לא ( 6)-ו; ('אסדרה ) החוב אגרות את החברה
הגדלת הסדרה תיעשה בכפוף לקבלת אישור מראש מחברת , ורכאמשל הנפקה נוספת  מקרהבכל  .החוב

 ,קרי)כפי שיהיה באותה עת ( 'סדרה א)הדירוג שהגדלת הסדרה כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב 
ידי החברה טרם הרחבת הסדרה וכן -אישור חברת הדירוג יפורסם על. (הסדרה הרחבתהדירוג ערב 

 לביצוע קודם עוד, וכן תפרסם דוח מיידי בכתב לנאמןיע תוד החברה .יצורף לאישור החברה לנאמן
ים לעיל וכן האמור םבתנאי( העניין לפי, עומדת לאאו ) עומדת הנוספת ההנפקה באם, הנוספת ההנפקה

כי דירקטוריון החברה בחן את השפעת הרחבת הסדרה כאמור על יכולתה של החברה לעמוד 
  .קודם לביצוע ההנפקה כאמור( 'אסדרה )בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב 

ככל שחובה כזו מוטלת , כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור, אין בזכות זאת של החברה
, ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה, פי דין-על הנאמן על

 . לשטר 9כאמור בסעיף , לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב

יובהר כי במקרה של הרחבת סדרה שמבוצעת לצורך שימוש במנגנון מכירה במהלך , למען הסר ספק
קרי במועד הנפקת אגרות , החברה תעביר אישור כמפורט לעיל בעת ההרחבה, (ATM)המסחר בבורסה 
פרסום ולא בעת , "(ניתהמחס"יצירת ) לפי העניין, של החברה חברת בתאו ל/חברה והחוב הנוספות ל

 .במהלך המסחרבפועל ביצוע המכירות דוח הצעת אגרות החוב הנוספות או בעת 

 לעת מעת שתהיינה כפי, ('סדרה א) החוב אגרות עבור יכהן כנאמן הנאמן, הנאמנות שטר להוראות כפוף
 לא המורחבת לסדרה כאמור לכהונתו הנאמן והסכמת, סדרה הרחבת של במקרה גם וזאת, במחזור
, נוספות( 'סדרה א)ואגרות חוב ערב הרחבת הסדרה שתהיינה במחזור  ('סדרה א)אגרות החוב . תידרש

, ןיסדרה אחת לכל דבר ועני( הנפקתןממועד ) תהווינה, לעילסעיף זה ב כאמור( אם בכלל) תונפקנהאשר 

. ידי החברה-שתונפקנה על כאמור נוספותה ('סדרה א) חובה אגרות כל לגבי גם יחול הנאמנות ושטר
 ('סדרה א)או ריבית בגין אגרות החוב /הנוספות לא תקנינה זכות לתשלום קרן ו( 'סדרה א)אגרות החוב 

תחולנה השלכות , במקרה של הרחבת סדרה כאמור. שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן
רט בתשקיף ובהתאם להוראות כל דין כמפו ,ככל שיידרש, לרבות בקשר עם חישוב שיעור הניכיון, המס

 .כפי שיהיו במועד ההנפקה של אגרות החוב הנוספות

 הנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים .6.2

, דין כל להוראות בכפוף, הזכות את לעצמה שומרת החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי
 מדף הצעת דוחפי -על בין, בין במסגרת תשקיף, בין בהצעה פרטית)ומעת לעת  עת בכל להנפיק

או להסכמת /ו( 'סדרה א)ומבלי להידרש להסכמת מחזיקי אגרות החוב ( אחרת דרךכל ב ובין
 אגרות של נוספות סדרות, (לשטר 0.2כהגדרתו בסעיף )קשור למחזיק ולרבות , לפי העניין ,הנאמן

וזאת מבלי לפגוע בחובת הפרעון המוטלת  לנכון תמצא החברהש כפי, או ניירות ערך נוספים/ו חוב
ככל שהחברה תנפיק סדרת אגרות חוב נוספת וסדרה נוספת זו , כן-כמו .החברה מכוח שטר זה על

זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא , (וכל עוד אינה מגובה בבטחונות)לא תהיה מגובה בבטחונות 
  .('סדרה א)תהיינה עדיפות על זו של אגרות החוב 

היא לא , לא נפרעו במלואן( 'סדרה א)החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב , על אף האמור
על אף . ישראללולא תיטול בעצמה חוב אחר מחוץ  מחוץ לישראל תנפיק בעצמה אגרות חוב
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וכן  מסגרות אשראי והתחייבויות לצורך גידור מטבעהחברה תהיה רשאית ליטול , האמור לעיל
 . ב"יד ערבויות והתחייבויות מקובלות אחרות כבעלת חברות נכס בארהלהעמ

כדי למעט מזכות הנאמן מלבחון את , מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין בזכויות האמורות של החברה
, או מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה/ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו, השלכות ההנפקה כאמור

 .לשטר 9כאמור בסעיף  ,('סדרה א)ירעון מיידי את אגרות החוב לרבות מזכותם להעמיד לפ

וניירות הערך הנוספים אודות הנפקת אגרות החוב , החברה תודיע לנאמן, בכפוף להוראות כל דין
 .כל דין פי-עלכאמור עובר לביצוע ההנפקה ותעביר אליו כל דיווח שתוציא בקשר לעניין זה 

 התחייבויות החברה .3

 תשלומים ולמלא אחר תנאים התחייבות לביצוע .3.0

, וריבית פיגורים) הריביתו את כל סכומי הקרן ,במועדים הקבועים לכך, החברה מתחייבת בזה לשלם
ולמלא אחר כל יתר התנאים ( 'סדרה א) פי תנאי אגרות החוב-על אשר ישתלמו( ככל שתחול

  .שטר זהפי -ועל( 'סדרה א) פי תנאי אגרות החוב-עליה על יםוההתחייבויות המוטל

, או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים/בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו
והיום הקובע  תוספת תשלום ללא כל, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו

 .לא ישתנה בשל כך ריביתאו לצורך קביעת הזכאות לפדיון 

  ('סדרה א)אגרות החוב  התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג .3.2

 :יחולו ההוראות הבאות, ידי חברת דירוג-יהיו מדורגות על( 'סדרה א)ככל ואגרות החוב 

 : לעניין סעיף זה

בחינת הדירוג , ידי יותר מחברת דירוג אחת-תהיינה מדורגות על( 'סדרה א)אגרות החוב היה וכי  ,יובהר
פי -על ,בכל עת, תיעשה( וככל שיהא שינוי כאמוראם )לשינוי בדירוג שיעור הריבית לצורך התאמת 

 . הדירוג הנמוך מביניהם

, ('סדרה א)יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב , ('סדרה א)שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב 
 : כמפורט להלן בסעיף זה

ולהלן וכן  כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף זה לעיל, יובהר

למעט במקרה שקמה זכאות לריבית )אזי בכל מקרה , להלן 5.3פי המנגנון המתואר בסעיף -על
השיעור המצטבר המקסימאלי של הריבית ( לתנאים שמעבר לדף 3.4פיגורים בהתאם לסעיף 

מגבלת עליית הריבית )"במכרז שתיקבע שיעור הריבית השנתית מעל  0.95%על לא יעלה , הנוספת
 "(.ליתהמקסימ

 : לעניין זה 

" מינוס BBBדירוג "-ו" BBBדירוג ", "פלוס BBBדירוג ", "מינוס Aדירוג ", "Aדירוג ", "+Aדירוג "
 .לעיל 0.9.20כהגדרתם בטבלה בסעיף  –

פיו -מקדמי על/כפי שייקבע בדוח הדירוג הראשוני( 'סדרה א)דירוג אגרות החוב  – "דירוג הבסיס"
  .לראשונה( 'א סדרה)תונפקנה אגרות החוב 

 לדירוגמתחת ( Notch) דרגות 2לשנה בגין ירידה של  3.23%של  שיעור –" הנוסףשיעור הריבית "
עד לתוספת ריבית ( Notch) דרגהשל  נוספתירידה כל לשנה בגין  3.23%שיעור של  מכן ולאחר, הבסיס

 ."(מגבלת שיעור הריבית הנוסף)"לשנה לכל היותר  0%מקסימלית של 

, במקרה של החלפת חברת דירוג)ידי חברת הדירוג -על( 'סדרה א)שדירוג אגרות החוב ככל  .א
תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם 

כך שהדירוג שייקבע , יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי (הדירוג של חברת הדירוג החדשה
 (״הדירוג המופחת״) או יותר( Notch) דרגות שתיבהיה נמוך י( 'סדרה א)לאגרות החוב 
יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות  ,מדירוג הבסיס
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בהתאם למדרגות שנקבעו , (כאמור להלן)בשיעור הריבית הנוסף או בחלקו , ('סדרה א)החוב 
שתתחיל ממועד פרסום וזאת בגין התקופה , ובכפוף למגבלת שיעור הריבית הנוסף כאמור

ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של -הדירוג החדש על
למעט אם התקיימו נסיבות להפחתת שיעור הריבית בהתאם , ('סדרה א)אגרות החוב 

. טרשל 3.0וזאת בכפוף לשינוי בשיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף , להוראות השטר
, שטרל 3.0הועלה שיעור הריבית קודם לכן בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות כאמור בסעיף 

בהתאם למגבלת עליית הריבית אזי עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל 
 .המקסימלית

יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות לא  .ב
בו , תפרסם החברה דוח מיידי, (לעיל( א)ק "כהגדרתו בס)לדירוג המופחת ( 'סדרה א)החוב 

את דוח הדירוג ואת מועד , את הדירוג המופחת, את דבר הורדת הדירוג( א: )תציין החברה
 עמידתה( ב); (״מועד הורדת הדירוג״)בדירוג המופחת ( 'דרה אס)תחילת דירוג אגרות החוב 

הדוח לנתוני  בהתאם ,שטרל 3.0בסעיף  מפורטותאי עמידתה באמות המידה הפיננסיות האו 
של החברה שפורסם לפני מועד הדוח ( לפי העניין, סקור או מבוקר)הכספי המאוחד האחרון 

אי עמידתה באמות המידה או  מידתהוכן האם חל שינוי בריבית בגין עהאמור המיידי 
סדרה )את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב ( ג) ;הפיננסיות כאמור

שיעור הריבית )לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג ( 'א
את ( ד) ;(בהתאמה ,״תקופת ריבית המקור״-ו״ ריבית המקור״)( ימים בשנה 093יחושב לפי 

החל ממועד הורדת הדירוג ועד ( 'סדרה א)שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב 
ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף : דהיינו, מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל

בכפוף וזאת , "(הריבית המעודכנת( )"ימים בשנה 093שיעור הריבית יחושב לפי )לשנה 
את שיעור הריבית ( ה); המקסימלית ולמגבלת שיעור הריבית הנוסף למגבלת עליית הריבית

, במועד תשלום הריבית הקרוב( 'סדרה א)המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב 
את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור ( ו); לעיל( ד)-ו( ג)ק "הנובעת מן האמור בס

 שנתית החצי הריבית שיעור ואת תיתאת שיעור הריבית השנ( ז)-ו; הריבית המשוקללת
 . הבאותלתקופות ( שניים חלקי השנתית כריבית תחושב שנתית החציהריבית )

בדירוג המופחת יחול במהלך הימים ( 'סדרה א)היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב  .ג
ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום  (6) שתחילתם ארבעה

תשלם החברה למחזיקי אגרות , (״תקופת הדחייה״) האמורת הקרוב למועד הקובע הריבי
, בלבד, טרם השינוי, את ריבית המקור, במועד תשלום הריבית הקרוב, ('סדרה א)החוב 

שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה , כאשר
, ישולם במועד תשלום הריבית הבא, (ימים בשנה 093פי -מחושב על) במשך תקופת הדחייה

החברה . והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית ולמגבלת שיעור הריבית הנוסף
 .תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא

באופן שישפיע על , די חברת הדירוגי-על( 'סדרה א)במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב  .ד
תודיע , להלן( ה)לעיל או ( א) ק"כאמור בס( 'סדרה א)שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב 

 .החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור

אגרות  כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה, יובהר .ה
תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב , לעיל( א) ק"כאמור בס( 'סדרה א)החוב 

השנתית שתישא הקרן הבלתי מסולקת של יופחת שיעור הריבית , כלפי מעלה( 'סדרה א)

בשיעור הריבית הנוסף או , במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, ('סדרה א)אגרות החוב 
( 'סדרה א)וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב , שנקבעו כאמורבהתאם למדרגות , בחלקו

כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן , דורגו בדירוג הגבוה בלבד
כפי שהחברה תפרסם בדוח , שייקבע במכרזיהיה שיעור הריבית ( 'סדרה א)אגרות החוב 

 זה 3.2כאמור בסעיף קודמת רוג ללא כל תוספת בגין הורדת די, מיידי בדבר תוצאות ההנפקה
לא יפחת שיעור הריבית , בכל מקרהכי , מובהר. (להלן 3.0אך בכפוף להוראות סעיף )

במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם . שיקבע במכרזשתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית 
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רוג בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדי, לעיל( ד)עד ( ב)לאמור בס״ק 
  .המופחת

, כך לדוגמה)תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה ( 'סדרה א)ככל שאגרות החוב  .ו
לרבות בשל , החברה כלפי חברת הדירוגמהותיות של בשל אי קיום התחייבויות , אך לא רק

לתקופה ( או דיווחים להם התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת/אי מתן תשלומים ו
תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג , לפני פירעונן הסופי, ימים (20) עשרים ואחד העולה על

הועלה שיעור גם אם ) 0%-יסתכם במתחת לדירוג הבסיס באופן ששיעור הריבית הנוסף 
אף אם שיעור הריבית הועלה קודם לכן  ,(עובר לאותו מועד לעיל( א)ס״ק בהתאם ל הריבית

 עליית מגבלתאך בכפוף ל) שטרל 3.0סיות כאמור בסעיף בגין חריגה מאמות המידה הפיננ
וזאת מבלי לגרוע  ,יחולו בהתאםלעיל ( ה)עד  (ב)ק "והוראות ס, (המקסימלית הריבית

יפסיקו ( 'סדרה א)כי היה ואגרות החוב , למען הסר ספק יובהר. שטרל 9.0.23ק "מהאמור בס
הדבר לא ישפיע על שיעור , יה בחברהמסיבה שאינה תלו, הסופילפני פירעונן , להיות מדורגות

 . זה לא יחולו ו3.2לעיל והוראות סעיף ( א) ק"הריבית כאמור בס

ידי -תפסקנה להיות מדורגות על( 'סדרה א)במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב  .ז
בתוך יום מסחר אחד ממועד השינוי ובו תודיע , תפרסם החברה דוח מיידי, חברת דירוג

 .לפי העניין, נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג החברה על

לא יגרור שינוי ( 'סדרה א)שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב ( 0: )מובהר כי, למען הסר ספק .ח
אגרות שכל כ( 2); כאמור בסעיף זה לעיל( 'סדרה א)בשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב 

הן עוד וכל  יותר מחברת דירוג אחתידי -על במועד כלשהו מדורגותתהיינה ( 'סדרה א)החוב 
אלא במקרה  ,לעיל לא יחול( ו)ק "ס, כאמור יותר מחברת דירוג אחתידי -מדורגות על תהיינה

ובחינת הדירוג לצורך  ('סדרה א)חברות הדירוג גם יחד יפסיקו לדרג את אגרות החוב  כלשבו 
פי -על, בכל עת, תיעשה( כל שיהא שינוי כאמוראם וכ)התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג 

 .הדירוג הנמוך ביניהם

ככל שלפני מועד הורדת הדירוג . לעיל( ב) ק"פי ס-תפעל החברה על ,במקרה של הורדת דירוג .ט
פי -חלה עלייה בשיעור הריבית בגין חריגה מאחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות על

ריבית בגין מנגנון ההתאמה שיעור הי שיחול בהשינו, שטרל 3.0המנגנון המפורט בסעיף 
 .פי מגבלת עליית הריבית המקסימלית-על זה לעיל יוגבל 3.2המפורט בסעיף 

  התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות .3.0

יותאם אם החברה תחרוג מאמות המידה ( 'סדרה א)שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב  .3.0.0

 : ת להלןות המפורטהפיננסיו

לבסיס הצמדה  יוצמד לא זהסכום )דולר מיליון  33-יפחת מלא העצמי הון ה .א
 ;(כלשהו

 3.3.2 ףבסעי אלו יםכהגדרת מונח)נטו  CAP-החוב הפיננסי נטו מתואם ליחס  .ב
 ;93%לא יעלה על ( להלן

 .09מתואם לא יעלה על  NOI-ל מתואם נטו הפיננסי החוב יחס .ג

"NOI נתוני הרווח המתקבלים מסך , לגבי מועד חישוב מסוים –" מתואם
תפעול נכסים וניהולם , ההכנסות מהשכרת נכסים וניהולם בניכוי עלות ההשכרה

הכנסות החברה ממכירת זכויות בנכסים בניכוי עלויות מכירת הזכויות  בתוספת
ות ובניכוי הוצאבנכסים ובניכוי יתרת עלותן ההיסטורית של הזכויות בנכסים 

 NOI-ה חישוב במועד שהסתיימו הרבעונים ארבעת לפי המחושב, הנהלה וכלליות
 NOI-יחושב ה, השנה במהלךיובהר כי ברכישת נכס אחד או יותר . המתואם

מתקופת הרכישה ועד למועד  NOI-המתואם של הנכס או הנכסים בהתאם להיקף ה
 .הדוח הכספי בגילום שנתי

 .לעיל 3.3.2תו בסעיף כהגדר –" חוב פיננסי נטו מתואם"
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 מידה אמת": תקרא כל אחת מאמות המידה הפיננסיות דלעיל לעיל ולהלן 3.0-ו 3.2פים בסעי
כי במסגרת בחינת אמות המידה , יובהר ."תות המידה הפיננסיואמ"וביחד " פיננסית

של , הפיננסיות כאמור ינוטרלו השפעות שווי הוגן למועד הדוח הרבעוני או השנתי הרלוונטי
עסקאות גידור מטבע בהם תהיה קשורה החברה בקשר עם אגרות החוב או הנפקות אגרות 

  .חוב אחרות שתבצע בעתיד

 :זה 3.0עיף לעניין ס

יובהר כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף זה לעיל 
ט במקרה שקמה למע)אזי בכל מקרה , לשטר 5.9פי המנגנון המתואר בסעיף -ולהלן וכן על

השיעור המצטבר ( לתנאים שמעבר לדף 3.4זכאות לריבית פיגורים בהתאם לסעיף 
כהגדרת )לא יעלה על מגבלת עליית הריבית המקסימלית , המקסימאלי של הריבית הנוספת

 .(לשטר 5.9מונח זה בסעיף 

 :לעניין זה

 .המידה הפיננסיות בגין חריגה מכל אחת מאמות 3.23%של שיעור  – "שיעור הריבית הנוסף"
ככל , בגין חריגה מאמת מידה פיננסית אחתהעלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם כי , מובהר
החריגה באותה אמת במקרה שפעם נוספת ושיעור הריבית לא יועלה , חריגה כאמור שתהא

 . מידה פיננסית תימשך

 .המועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריג - "מועד החריגה"

פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של -עלככל שתחרוג החברה מאמת מידה פיננסית  .3.0.2

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא  ,"(החריגה)"החברה הסקורים או המבוקרים 
בגין  הריבית הנוסףבשיעור , ('סדרה א)יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

וזאת בגין התקופה , טרם השינוי, עתכפי שיהיה באותה מעל שיעור הריבית  ,החריגה
ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החריגה שתתחיל ממועד 

או עד למועד פרסום דוחות כספיים של החברה לפיהם החברה עומדת ( 'סדרה א)החוב 
והכל בכפוף למגבלת עליית הריבית , לפי המוקדם, באמת המידה הפיננסית

 . המקסימלית

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה , ותתקיים חריגה כאמור היה .3.0.0
בו , תפרסם החברה דוח מיידי( לפי העניין)מבוקרים או סקורים , הכספיים של החברה

אמות המידה תוך פירוט , האת אי העמידה בהתחייבות האמור( א: )תציין החברה

פי -על( 'סדרה א)י של אגרות החוב הדירוג העדכנאת ( ב) ;במועד הדוח הכספי הפיננסיות
את שיעור הריבית המדויקת ( ג) ;דוח הדירוג האחרון שפורסם לפני מועד הדוח המיידי

לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד ( 'סדרה א)שא קרן אגרות החוב ישת
תקופת ״-״ וריבית המקור״( )ימים בשנה 093שיעור הריבית יחושב לפי )למועד החריגה 

את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב ( ד); (בהתאמה ,״יבית המקורר
ריבית : דהיינו, החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל( 'סדרה א)

( ימים בשנה 093שיעור הריבית יחושב לפי )המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה 
את ( ה); לת עליית הריבית המקסימליתוזאת בכפוף למגב, "(הריבית המעודכנת)"

במועד ( 'סדרה א)שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב 
את שיעור הריבית ( ו); לעיל( ד)-ו( ג)ק "הנובעת מן האמור בס, תשלום הריבית הקרוב

ואת את שיעור הריבית השנתית ( ז)-ו; השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת
( שניים חלקי השנתית כריבית תחושב שנתית החציהריבית ) שנתית החצישיעור הריבית 

 . לתקופות הבאות

מועד הקובע ימים לפני ה( 6)ארבעה היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם  .3.0.6
 האמורלתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע 

במועד תשלום , ('סדרה א)תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב  ,(״תקופת הדחייה״)
כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית , את ריבית המקור בלבד, הריבית הקרוב
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מחושב על בסיס ) בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה
גבלת עליית והכל בכפוף למ, ישולם במועד תשלום הריבית הבא, (ימים בשנה 093

החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום . הריבית המקסימלית
 .במועד תשלום הריבית הבא

באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה , אמת מידה פיננסיתמ חריגהבמקרה של  .3.0.3
תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד , ('סדרה א)אגרות החוב 

 .כאמור הדוחות הכספייםם פרסו

 דוחותיהתפרסם החברה את , החריגהכי במקרה שלאחר , למען הסר ספק, מובהר .3.0.9
באמת המידה פיהם תעמוד החברה -ועל, (לפי העניין)מבוקרים או סקורים  ,הכספיים

תבוטל עליית הריבית השנתית בגין החריגה מאמת המידה אזי  ,הפיננסית האמורה

הפיננסית האמורה באופן ששיעור הריבית השנתית שיישאו אגרות החוב יקטן בשיעור 
אשר תחילתה , באמת המידה הפיננסיתבה החברה עמדה וזאת בגין התקופה  ,3.23%של 

, במועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על עמידה באמת המידה הפיננסית
של חריגה נוספת מאותה אמת מידה  זה במקרה 3.0וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

 3.0.3עד  3.0.0בסעיפים במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור  .פיננסית בעתיד
מעמידת החברה באותה אמת מידה הנובעים , לפי העניין, בשינויים המחויבים, לעיל

לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור , כי בכל מקרה, מובהר .פיננסית
 .שיקבע במכרזבית הרי

פרסום הדוחות  ביוםתתבצע באמות המידה הפיננסיות בדבר עמידת החברה  הבדיקה .3.0.3
 לדוחות ביחס, במחזור קיימות( 'אסדרה )וכל עוד אגרות חוב  החברה ידי-עלהכספיים 

 .מועד לאותו עד לפרסם החברה על שהיההשנתיים /הרבעוניים הכספיים

את עמידתה או אי , לפי העניין, החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון הרבעוני או השנתי
 . עמידתה באמות המידה הפיננסיות

תשלומי , ולמגבלת עליית הריבית המקסימלית כי בכפוף לאמור לעיל, למען הסר ספק יובהר
מאי עמידת  או כתוצאה/ולשטר  3.2הריבית הנוספת כתוצאה מהורדת דירוג כאמור בסעיף 

 . הינם מצטברים ,זה לעיל 3.0ת כאמור בסעיף ופיננסיהמידה הת והחברה באמ

יהיו , אחת או יותר, במקרה ותחול ירידה בדירוג וכן תחרוג החברה מאמת מידה פיננסית
לעלייה בשיעור הריבית בהתאם לאמור לעיל ובלבד ( 'סדרה א)זכאים מחזיקי אגרות החוב 

 .0.23%על לא תעלה שתוספת הריבית השנתית 

 דירוג אגרות החוב .3.6

תהיינה מדורגות ( 'אסדרה )אגרות החוב  ,כי ככל שהדבר בשליטתה, לכך לפעולהחברה מתחייבת 
בין , ולצורך כך החברה מתחייבת ('אסדרה )במשך כל תקופת אגרות החוב  חברת הדירוגידי -על

לשלם לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג ולמסור , היתר
ידה במסגרת ההתקשרות בין -לחברת הדירוג את הדיווחים והמידע הסבירים הנדרשים על

בה את אי ביצוע התשלומים שהתחיי ,בין היתר, לעניין זה יראו. החברה לבין חברת הדירוג
ידי -החברה לשלם לחברה המדרגת ואת אי מסירת הדיווחים והמידע הסבירים הנדרשים על

שהינן  בותכסיבות ונסי, החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת
  .בשליטת החברה

החברה איננה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת או שלא לסיים התקשרות עמה במשך 
או תפסיק את /ובמקרה בו החברה תחליף את החברה המדרגת (. 'סדרה א)החוב  תקופת אגרות

תפרסם בדיווח מתחייבת החברה כי , לרבות במקרה שבו ישנה יותר מחברת דירוג אחת, עבודתה
וכל זאת לא , לכךתודיע על כך לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב ותציין בהודעתה את הסיבות מיידי ו

או ממועד ההחלטה על הפסקת עבודתה של /מועד ההחלפה כאמור ויאוחר מיום מסחר אחד מ
כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף , מובהר. לפי המוקדם, חברת הדירוג
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במקרה בו אינה חברת דירוג )או להפסיק את עבודתה של חברת הדירוג  בכל עת חברה מדרגת
 .שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה, (יחידה

 מגבלות על ביצוע חלוקה .3.3

פי תנאי אגרות החוב -הסופי והמדויק של החוב על, עד למועד הסילוק המלא כי ,מתחייבת החברה
 תשלם, תכריז לא זה ובכלל, (כמשמעה בחוק החברות)כלשהי  חלוקההיא לא תבצע , ('סדרה א)

החל על החברה אשר תוצאתן הפחתת וכן לא תבצע פעולות דומות לפי הדין  ,דיבידנד כל תחלק או
 : אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, "(חלוקה)"הון בחברה 

 ביוני 03 ליום עד שנצברו הכספיים הדוחות פי-על הרווחים, ק זה להלן"בסכמפורט  למעט (0)
מגבלה . בסיסם על חלוקה ביצוע לצורך בחשבון יובאו לא והם לחלוקה ניתנים יהיו לא 2309

 שליטה לבעלי מחולק להיות עשוי אשרמיליוני דולר  00.0 שלפעמי  חדעל סכום  תחול לאזו 
בגין השלמת רכישת  לתשקיף 3.0.0.2 בסעיף למפורט בהתאם התשקיף מועד לאחר בחברה

ככל ) (כהגדרת מונחים אלו באותו סעיף) Meyersבזכויות הנרכשות של  Meyersחלקו של 
לצורך חישוב , לאחר חלוקת הסכום האמור לבעלי השליטה, בכפוף לכל דין. (שיחולק

הרווחים הניתנים לחלוקה בקשר לכל חלוקה עתידית שתעשה החברה מתוך רווחיה שנצברו 
מיליוני  00.0של )החברה לא תפחית את סכום החלוקה האמור , 2309ביוני  03לאחר יום 

 ;(דולר

 0מיום  חלשתבגין התקופה כספיים בדוחות ה הנקי מהרווח 93% על יעלה לא החלוקה סכום (2)
רווחי שערוך /בנטרול הפסדי"( המועד הקובע( )"2309הרבעון השלישי של שנת ) 2309 יוליב

ביחס לשוויים ההוגן  החברה הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסי( שטרם מומשו)נטו 

הפסדי /רווחי)"לפי המאוחר מביניהם , או למועד בו נרכשו הנכסים 2309ביולי  0ליום 
מובהר . חוץ שערהפסדי /רווחי ובנטרול (בהתאמה, "הרווחים הניתנים לחלוקה"-ו" שערוך

כי הרווחים הניתנים לחלוקה אשר לא בוצעה על בסיסם חלוקה ברבעון מסוים יצטברו 
 ;לרבעונים הבאים

 זהכום ס)דולר מיליון  93-לא יפחת מ, בניכוי הדיבידנד שיחולק, בטרם החלוקה, העצמיהון ה (0)
 ;(לבסיס הצמדה כלשהו יוצמד לא

לא יעלה ( להלן 3.3.2כהגדרת מונחים אלו בסעיף )נטו  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (6)
 ;33%על 

לא  (עילל ג3.0.0כהגדרת מונחים אלו בסעיף )מתואם  NOI-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל (3)

 ;09יעלה על 

מבלי להביא בחשבון את תקופות )להלן  9בסעיף לא קיימת עילה לפירעון מיידי כאמור  (9)
 ;(ההמתנה והריפוי המנויות באותו סעיף

בחברה מתקיימים לא פי הדוחות הכספיים -החלוקה ועלבמועד החלטת הדירקטוריון על  (3)
, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך ( 06()ב)03כהגדרתם בתקנה " סימני אזהרה"

 .0833-ל"התש

ידי דירקטוריון -ימי עסקים לאחר אישור החלוקה על( 2)בתוך שני  הנאמן לידי תעביר החברה
נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים  בכתב מאת אישור ,החלוקהביצוע  טרםהחברה ו

החברה תפרט במסגרת  .נטיווהרל החישוב פירוט לרבות ,הדיבידנד במגבלת החברה עמידת בדבר

( כהגדרתם לעיל) הניתנים לחלוקהניים והשנתיים את סך הרווחים הרבעו דוחות הדירקטוריון
לפני ביצוע ימים  06החברה תדווח על הכוונה לבצע חלוקה בדיווח מיידי לפחות  .נכון לאותו מועד

 .את עמידתה במגבלות שטר הנאמנות לשם ביצוע החלוקה, בין היתר, החלוקה בפועל ותציין

, החל מהמועד הקובע, לרבעון מסוים חלוקה על בסיסם בוצעהלא אשר כי סכום הרווחים , מובהר
יתווסף ליתרת סכום הרווחים , ידי החברה על בסיס נתוני אותו רבעון-אשר לא חולק בפועל על

אשר תחושב ברבעון שלאחריו והחברה תהא רשאית לבצע חלוקה על בסיס סכום  שלא חולקו
 . היתרה המצטברת כאמור
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ביחס לחלוקת  שהיא מגבלה כללא חלה על החברה חתימה על שטר זה למועד ה נכוןכי , יצוין
 2.0.0.0לאמור בסעיף , זה לעיל 3.3בסעיף למעט כמפורט , דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה

 .ולהוראות כל דין לתשקיף

 מינוי נציג לחברה בישראל .3.9

י תנאי שטר פ-על( 'סדרה א)הסופי והמדויק של אגרות החוב , עד למועד הסילוק המלא .3.9.0
, החברה מתחייבת כי יהיה לה נציג מטעמה בישראל, נאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב

או לנושאי המשרה /דין לחברה ו-אליו ניתן יהיה להמציא בכל הקשור לשטר זה כתבי בי
 .במבוא לשטר זהל המפורטת "החברה בחוכתובת המצאתם בחלף  בה

' פרב זליגמן ושותלדד גו"בישראל הינו משרד עונציג החברה , נכון למועד חתימת השטר .3.9.2

 "(. בישראל החברה נציג( )"אשר כתובתו הינה כמפורט במבוא לשטר זה)

או /המצאה לנציג החברה בישראל תיחשב כהמצאה תקפה ומחייבת בקשר לכל תביעה ו .3.9.0
 . פי שטר נאמנות זה-על( 'סדרה א)או המחזיקים באגרות החוב /דרישה של הנאמן ו

תהיה רשאית להחליף את זהות נציג החברה בישראל מעת לעת ובלבד שבעת החברה  .3.9.6
החברה תדווח את פרטי נציג החברה החדש בישראל בדיווח מיידי וכן תעביר על , החלפתו

  .כך הודעה לנאמן

המועד בו בנוסף את הדיווח המיידי וההודעה לנאמן יכללו , במקרה של מינוי נציג חדש .3.9.3
 .החדש לתוקףנכנס מינויו של הנציג 

  .הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות שטר הנאמנות .3.9.9

 התחייבויות פיננסיות .3.3

ומילוי כל יתר , ('סדרה א)פי תנאי אגרות החוב -הסופי והמדויק של החוב על, עד למועד הסילוק המלא
פי שטר נאמנות זה ותנאי אגרות החוב -על( 'סדרה א)התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

ינה לכל המונחים תהי) ת להלןות המפורטוהפיננסי ותבהתניתעמוד החברה בכל עת , ('סדרה א)
  :(כמשמעותם בכללי חשבונאות מקובלים, ובהעדר ציון מפורש, המשמעות שניתנה להם כאמור להלן

 (לבסיס הצמדה כלשהו יוצמד לא זהסכום )דולר מיליון  93-יפחת מלא העצמי הון ה .3.3.0
 ;"(ההון המינימאלי"או " התניית ההון העצמי)"

 .92.3%נטו לא יעלה על שיעור של  CAP-ל מתואם נטו הפיננסי החוביחס  .3.3.2

"CAP כולל )חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה  –" נטו
שפורסמו , סקורים או מבוקרים, לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים( זכויות מיעוט

 .הכספי בדוח על המצב( בהתאמה)בחובה /בניכוי מסים נדחים לזמן ארוך בזכות/ובתוספת

חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות  –" חוב פיננסי נטו מתואם"
בניכוי מזומן , פיננסיים בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות חוב שהנפיקה החברה

לרבות נכסים )ניירות ערך סחירים ופקדונות , וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ושווי מזומן
 .והכל על בסיס הדוחות המאוחדים של החברה( המוגבלים בשימושכאמור 

אשר יחושב , נטו CAP-חוב פיננסי נטו ברמת חברת הנכס מתואם ליחס  – כן-כמו
אך ורק ביחס לחברות מוחזקות של החברה שאינן חברות מאוחדות ( במצטבר)

ניין זה לע. 92.3%לא יעלה על שיעור של , בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה

, באופן שכל אחד מהם יחושב, בשינויים המחויבים, יחולו המונחים האמורים לעיל
 .ביחס לחברות שאינן חברות מאוחדות כאמור, במצטבר

-יחס חוב ל"או " CAP-התניית יחס חוב ל" -יחד , התניות האמורות בסעיף זה לעיל
CAP המקסימאלי." 

ההתניות " –וביחד " התניה פיננסית" –עיל ל זה 3.3בסעיף כל אחת מההתניות הפיננסיות 
 ".הפיננסיות
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 ידי-עלפרסום הדוחות הכספיים  ביוםתתבצע בהתניות הפיננסיות בדבר עמידת החברה  הבדיקה
במסגרת בחינת עמידת החברה בהתניות  .במחזור קיימות( 'אסדרה )וכל עוד אגרות חוב  החברה

של עסקאות ( יםהרלוונטי ות הכספייםלמועד הדוח)הוגן ה יןינוטרלו השפעות שווי ,הפיננסיות כאמור
גידור מטבע בהם תהיה קשורה החברה בקשר עם הנפקת אגרות החוב או הנפקות אגרות חוב שתבצע 

יצוין במסגרת דוח הדירקטוריון , (ככל שיהיו)השווי ההוגן של עסקאות גידור שינוטרלו כאמור  .בעתיד
 .של החברה

את , בצירוף תחשיבים רלוונטיים נטיתווהרל לתקופה הדירקטוריוןהחברה תפרט במסגרת דוח 
 . עמידתה או אי עמידתה בהתניות הפיננסיות

החברה תדווח בכתב על כך  ,במקרה של אי עמידה באיזו מבין ההתניות הפיננסיות ברבעון כלשהו
וזאת לא , א אודות נתון זה ואת משמעות הנתון בהתאם לסעיף זה"לנאמן וכן תדווח בדיווח מיידי במגנ

לעניין (. לפי העניין, רבעוני או שנתי)יאוחר מתום יום עסקים אחד לאחר פרסום הדוחות הכספיים 
 .א לא ייחשב כדיווח לנאמן"דיווח במגנ, סעיף זה

עילה להעמדה  התהוו, רבעונים רצופים( 2)באיזו מבין ההתניות הפיננסיות במשך שני  אי עמידה
כמפורט בסעיפים , ('אסדרה )מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון 

 .שטרל 9.0.09-ו 9.0.06

 כרית הוצאות .3.9

-השווה לכקד סך מתוך תמורת ההנפקה נטו יופ, לשטר הנאמנות 29מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
לחשבון בנק ( תאריך המכרז לציבור בגין יום לפניפי השער היציג של הדולר -על) דולראלפי  033

ישמש אשר בלבד ( 'סדרה א)ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב -שייפתח על

לשערוך  הליכיםלרבות לצורך )תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן  להבטחת
לפירעון ( 'סדרה א)במקרה בו יועמדו אגרות החוב וזאת ( י הנאמןיד-עלככל שיבוצעו , נכסים

כרית )") או במקרה בו החברה הפרה הפרה מהותית את הוראות שטר הנאמנות/ומיידי 
י החברה ואילו חשבון יד-עלמובהר כי ההוצאות ישולמו  ."(הוצאותחשבון כרית ה"-ו"( ההוצאות
צאות ישמש להבטחת תשלומים אלו והנאמן יהיה רשאי לעשות בו שימוש למטרות לעיל כרית ההו

 . שיקול דעתו פי-על

תשלים החברה את כרית , ככל שהנאמן יעשה שימוש בכרית ההוצאות בהתאם לאמור לעיל
ימים מהיום בו מסר הנאמן דרישה  06בתוך אלפי דולר וזאת  033-ההוצאות כך שתהיה שווה ל

 .(הודעת השלמת כרית הוצאות")לחברה להשלמת כרית ההוצאות בכתב 

לאחר (. 'סדרה א)סכום כרית ההוצאות יוחזק עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב 
בצירוף כל הפירות שנצברו )כרית ההוצאות יתרת תועבר ( 'סדרה א)פירעון מלוא אגרות החוב 

 .מראש ובכתב לנאמן היד-עללחברה בהתאם לפרטים שיימסרו , (בגינה

כיסוי הוצאות הנאמן בקשר עם העמדה לפירעון לבמקרה בו סכום כרית ההוצאות לא יספיק 
יפעל , ידי החברה כאמור-או הפרת הוראות שטר הנאמנות על/ו( 'סדרה א)מיידי של אגרות החוב 

 .להלן 29הנאמן בהתאם לאמור בסעיף 

יבואו על חשבון סכומים , ידי החברה כאמור בסעיף זה-כי סכומי כרית הוצאות שיופקדו על, מובהר
וזאת ככל שייכנסו , להפקיד בחשבון פיקדון הוצאות, ככל שתידרש, פי כל דין-שתידרש החברה על

 .לתוקפן הוראות דין אשר יחולו על החברה בהקשר האמור

משמעם מינוי מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי שיבחר  -" הליכים לשערוך נכסים", לעניין סעיף זה
 .ן של החברה"ידי הנאמן לצורך בחינת שוויים ההוגן של נכסי הנדל-על

, כל עלויות פתיחת חשבון הנאמנות; זכויות החתימה בחשבון יוקנו לנאמן באופן בלעדיכי , יצוין
רה אישור יתרה מאת הבנק בו הנאמן ימציא לחב, מידי רבעון. ניהולו וסגירתו יחולו על החברה

השקעת כרית ההוצאות מדיניות . יתנהל חשבון כרית ההוצאות בקשר עם החשבון האמור
ובלבד שההשקעה תהא בהשקעות , שיקול דעתה הבלעדי של החברה פי-עלוביצועה תיקבע 
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החברה תעביר לנאמן הוראות בקשר עם מדיניות השקעת כרית . להלן 03כמפורט בסעיף 
 .ההוצאות

או כלפי החברה לכל הפסד /ו( 'סדרה א)הנאמן לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי איגרות החוב 
 ; שייגרם בשל ההשקעות כאמור

או /אינן משועבדות לטובת הנאמן ו כרית ההוצאותחשבון יחס לב( ככל שישנן)כי זכויות החברה , יובהר
רבות בעל תפקיד מטעם בית משפט ל)ייתכן מצב שבו צד שלישי כלשהו , לפיכך. מחזיקי איגרות החוב

או /וכי הכספים המופקדים בו שייכים לחברה ו כרית ההוצאותיטען כי לחברה זכויות בחשבון ( וכדומה
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות . בלבד( 'סדרה א)לכלל נושיה ולא למחזיקי איגרות החוב 

תחולנה גם , אשר למען הסר ספק, להלן 00בעלי השליטה ונושאי משרה בה כמפורט בסעיף , החברה
 .כרית ההוצאותבקשר עם חשבון 

 פעילות החברה .3.8

משווי  93%כי לפחות מתחייבת החברה , נפרעו במלואןשל החברה טרם ( 'סדרה א)כל עוד אגרות החוב 
ן "יהיו בתחום הנדל ,(פי שוויים בדוחות הכספיים-על)או שווה מזומנים /למעט מזומנים ו, נכסיה

חברות  (או הון מועדף/ו) השקעה בהוןבדרך של לרבות  ,או בעקיפין/במישרין ו, ב"להשקעה בארה
ידי שעבוד של נכסי -או באמצעות רכישת חוב המובטח על/ו ב"בארה ן להשקעה"המחזיקות בנכסי נדל

 "(.מגבלת תחום פעילות עיקרי)" ב"בארה ן להשקעה"נדל

השנתיים של /תיעשה במועד פרסום הדוחות הרבעונייםכאמור  בהתחייבות בחינת עמידת החברה
 על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה( לפי העניין, סקורים או מבוקרים)החברה 
החברה תדווח בדוח הדירקטוריון לתקופה הרלוונטית את עמידתה או אי . נטיתווהרל לתקופה

רבעונים ( 2)במשך שני  במגבלת תחום פעילות עיקרי אי עמידה. עמידתה בהתחייבויות כאמור
עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב  התהוו, רצופים

 .לשטר 9.0.09 ףכמפורט בסעי, ('אסדרה )

 עסקאות בעלי שליטה .3.03

חריגות עסקאות , (זה 3.03.2כהגדרתן בסעיף )' עסקאות פטורות'למעט החברה מתחייבת כי  .3.03.0
בעל "כי לעניין סעיף זה , ויובהר)עם בעל שליטה בה , (כמשמען בחוק החברות)של החברה 

או עסקאות חריגות של החברה , (לחוק החברות 299משמעו כמשמעות המונח בסעיף " שליטה
רישא לחוק ( א6)233כאמור בסעיף , עם אדם אחר שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי

נדרשים לו היתה החברה מאוגדת בישראל היו אשר , "(שליטהעסקאות בעל )"החברות 

או התקשרויות של חברה עם בעל , לחוק החברות( ג)233לאישורן הליכי אישור כאמור בסעיף 
לרבום אם , במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות חברה בשליטתו, השליטה או עם קרובו

ואם הוא עובד החברה , ו והעסקתולתנאי כהונתבאשר  –בין היתר , הוא גם נושא משרה בה
בנוסף לאישורים , תהיינה כפופות, באשר להעסקתו בחברה –ואינו נושא משרה בה בין היתר 

בהחלטה שתתקבל באסיפת ( 'סדרה א)לקבלת אישור מחזיקי אגרות החוב , פי דין כאמור-על
 ."(עסקאות מיוחדות)" ברוב רגיל, מחזיקי אגרות החוב

" פטורותעסקאות "תיחשבנה ( לרבות חידושן והארכת תוקפן)לן העסקאות המפורטות לה .3.03.2
 :כאמור לעיל, ולגביהן לא יידרש אישור מחזיקי אגרות החוב

או בעלי עניין מערבויות שנתנו לטובת צדדים שלישיים /שחרור בעלי שליטה ו .3.03.2.0
 .במישרין או בעקיפין, בקשר עם נכסים שבבעלות החברה

. ללא תמורה( ידי החברה-לרבות לחברות מוחזקות על)העברת נכסים לחברה  .3.03.2.2
 ; לא יראו בהקצאת מניות החברה בלבד כתמורה, לעניין זה

 ;רכישת חלקם של השותפים של החברה בחברות בת של החברה .3.03.2.0

לתשקיף אשר אושרו  8עדכון או חידוש העסקאות המפורטות בפרק , אישור .3.03.2.6
 מאלה החורגים תנאים מאישור הבדילל)עובר למועד פרסום התשקיף 
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 מסחריים בתנאים נעשה חידושם או שעדכונם ובתנאי, (8 בפרק המתוארים
 ; בתשקיף המתוארים לאלו זהים

ללא תמורה ( במישרין או בעקיפין)ידי בעל השליטה -העמדת ערבויות על .3.03.2.3
ידי -על המוחזקיםאו לתאגידים /ולטובת גופים מממנים עבור החברה 

 ;החברה

הקלות )וכן עסקאות חריגות בהתאם לתקנות החברות , קאות לא חריגותעס .3.03.2.9
 ;2333-ס"תש, (בעסקאות עם בעלי ענין

התקשרות בפוליסות לביטוח נכסי החברה והתאגידים המוחזקים כנגד  .3.03.2.3
במסגרת פוליסות המכסות את פורטפוליו הנכסים של , הסיכונים המקובלים

כאשר סכומי הפרמיה )שיהיו  החברה ביחד עם נכסיו של בעלי השליטה ככל
באופן שבו החברה אינה  ידי חברת הביטוח לנכסים השונים-מוקצים על

 ; (נושאת בפרמיה מעבר לחלקה היחסי בנכסים

לתשקיף וכן  8 בפרקאו קרובו כמפורט /הענקת כתב שיפוי לבעלי השליטה ו .3.03.2.9
ת בהתאם לחוק החברות והתקנו, ככל שיעודכן, כתב שיפוי חדש כפי שיעודכן

וכן התקשרות בפוליסות ביטוח נושאי משרה , פיו כפי שיהיו מעת לעת-על
 ;ודירקטורים כמקובל בחברות מסוג זה

( ד)9.9.0.2בסעיף  כאמור השליטה בעלידי -על בנכס החברה חלק רכישת .3.03.2.8
 .להלן

, תמסור החברה אישור לנאמן, או רבעוני של החברה/ימים ממועד פרסום כל דוח תקופתי ו 06בתוך 
 מחזיקי הסכמת לגביהן שנדרשהכי לא בוצעו עסקאות , מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

מבלי , (זה 3.03שאינן עסקאות פטורות כאמור בסעיף )זה לעיל  3.03בסעיף  כאמור החוב איגרות
 אישור על יסתמךכי הנאמן , מובהר .כאמור לעיל( 'סדרה א)נה הסכמת מחזיקי איגרות החוב שנית

 .נוספת חקירה או בדיקה כל לבצע יידרש ולא כאמור החברה

 עמידה בהתחייבויות החברה במקרה של שינוי בתקינה חשבונאית .3.00

המפורטות בסעיפי לרבות בקשר עם עמידת החברה בהתחייבויות , כי לצרכי שטר זה, מובהר
במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת זאת , לשטר 3המשנה של סעיף 

החלה עליה במועד התקשרותה בשטר נאמנות זה והמשפיע על אופן חישוב אמות מידה 
ובמידה שהחברה תהיה מעוניינת , באופן מהותי, עמידת החברה בהתניות הפיננסיות/פיננסיות

עמידתה בהתניות הפיננסיות כאמור בהתאם לתקינה /אמות המידה הפיננסיותלבחון את 
אזי , "(התקינה הקודמת)"החשבונאית שלפיה נערכו דוחותיה הכספיים של החברה טרם השינוי 

, הכולל באורים מהותיים ורלוונטיים בלבד, תערוך החברה מאזן פרופורמה במתכונת מקוצרת
ותפרסם , "(מאזן הפרופורמה)"בהתאם לתקינה הקודמת ( לפי העניין)מסוקרים או מבוקרים 

תיבחנה תחולת הוראות שטר זה , במקרה כאמור. אותו יחד עם דוחותיה הכספיים של החברה
 . פי מאזן הפרופורמה-על

 אגרות החובהבטחת  .9

לפרטים אודות . בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר, אינן מובטחות בבטוחות( 'סדרה א)אגרות החוב  .9.0
מבלי לגרוע  .שטרל 9.2סעיף  הרא ,או ספציפי/ו תחייבות החברה בדבר אי יצירת שעבוד שוטף כלליה

 . ראה פרטים בדבר כרית ההוצאות לעיל, מהאמור

את הצורך בהעמדת , ובפועל הנאמן לא בחן, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, למען הסר ספק מובהר
והנאמן , הנאמן לא נתבקש לערוך. ('סדרה א)בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב 

חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי , כלכלית( Due Diligence)בפועל לא ערך בדיקת נאותות 
בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי . שלה או חברות הבת חברהה

באשר ליכולתה של החברה , באופן מפורש או משתמע, הנאמן אינו מחווה דעתו, ('סדרה א)אגרות החוב 
-על אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן. ('סדרה א)לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
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ככל שחובה כזו חלה על )או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן /פי כל דין ו
לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש בהם כדי ( פי כל דין-הנאמן על

 . ('סדרה א)להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב 

 :התחייבות לא ליצור שעבודים .9.2

בשעבוד ( ידה במישרין בלבד-המוחזק על) שלא לשעבד את כלל רכושה מתחייבתהחברה  .9.2.0
ללא קבלת הסכמה , (או שעבוד דומה לכך בהתאם לדין החל על החברה) שוטף כללי

לפירוט הליכי ) בהחלטה רגילהלכך ( 'אסדרה )מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
על אף . (להלן ובתוספת השנייה לשטר זה 02אסיפות מחזיקי אגרות החוב ראו סעיף 

 ,כולו או מקצתו, שעבוד שוטף כללי על רכושההחברה תהא רשאית ליצור , האמור לעיל
ובכלל זה מחזיקי אגרות חוב )לטובת גורם מממן אשר יעמיד מימון לחברה עצמה 

, ('סדרה א) קבלת הסכמה של אסיפת מחזיקי אגרות החובללא צורך ב( אחרותמסדרות 
וזאת בכפוף לכך שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה שעבוד מאותו 

ולגורם מממן עימו קשורה  ('סדרה א)סוג ובדרגה שווה לטובת מחזיקי אגרות החוב 
גרות חוב החברה בעסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר בקשר עם א

אשר יהיה , נכון לאותו מועד פי יחס החובות-פסו על-פרי, החברה( או תנפיק)שהנפיקה 
כי למועד , החברה מבהירה. לא נפרעו במלואן( 'סדרה א)בתוקף כל עוד אגרות החוב 

 .חתימת שטר זה לא יצרה החברה שעבוד שוטף כללי כאמור

כולו  ,(ידה במישרין בלבד-ק עלהמוחז)החברה מתחייבת שלא לשעבד את רכושה , בנוסף .9.2.2
ללא , (ים/ים ספציפי/לרבות שעבוד שוטף על נכס)בשעבודים ספציפיים , או מקצתו

, בהחלטה רגילהלכך ( 'אסדרה )קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל ניתן שעבוד הבכפוף לכך שאלא 
לרבות אגרות החוב ) החברה (תנפיקאו )הנפיקה ביחס לאגרות חוב אותן מול הדולר 

כי החברה תהיה רשאית לתת , לעניין זה יובהר(. שיונפקו מכוח שטר זה' סדרה א)
(. 'סדרה א)וזאת מבלי להידרש לאישורה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב , ערבויות

מידתה או אי עמידתה את ע, החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון לכל רבעון
כל שעבוד , בין היתר, ובו יפורט זה 9.2.2-לעיל ו 9.2.0 פיםסעיפי -בהתחייבותה על

 .(לרבות מטרת השעבוד שנוצר בהתאם לאמור לעיל)שיצרה בהתאם להתחייבותה 

שעבוד כאמור בסעיף ( 'סדרה א)כל אימת שהחברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב 
רה לנאמן את כל המסמכים הנדרשים לצורך יצירת ורישום תמציא החב, לעיל 9.2.0

או דוחות מאותו מרשם לאחר /כולל תעודות ו)השעבוד בכל המרשמים הרלוונטיים 
לרבות חוות דעת מאת עורך הדין המתמצא בדין הרלוונטי החל על ( רישום השעבוד

שידרוש  כן כל מסמך סביר אחרואשר יהיו בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן , החברה
שמקובל לדרוש בנסיבות העניין להבטחת תוקפו של השעבוד ויכולת , הנאמן מעת לעת

 .אכיפתו

של החברה  מוחזקותחברות , להלן 9.2.0למעט כמפורט בסעיף כי  ,למען הסר ספק יובהר
ובכל דרך ( לרבות שעבוד שוטף)בכל שעבוד , כולו או מקצתו, רשאיות לשעבד את רכושן

ומבלי שתידרש  לכך( 'אסדרה )הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות החוב ללא קבלת , שהיא
-במקביל ליצירת שעבוד כאמור על( 'סדרה א)העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב 

 .ידן

, (שאינו קיים במועד חתימת השטר)החברה מתחייבת שלא לשעבד בכל שעבוד שהוא  .9.2.0
תפעיל את מלוא הזכויות וכי , ידה במישרין-את החזקותיה בחברות המוחזקות על

ידה -שלה שאינן מוחזקות על ידה במישרין ובחברות-על מוחזקותההנתונות לה בחברות 
שאינו קיים )על מנת שחברות מוחזקות כאמור לא ישעבדו בכל שעבוד שהוא , במישרין

כי האמור , מובהר. את החזקותיהן בחברות מוחזקות של החברה( במועד חתימת השטר
חברות המחזיקות )חול בקשר עם שעבוד ההחזקות הישירות בחברות נכס בסעיף זה לא י

לטובת וזאת , ידי חברות האם של חברות הנכס-על( ן של החברה"במישרין בנכסי הנדל
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מימון או בקשר ל/אגרות חוב מסדרה חדשה ובקשר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה 
 .שיועמד לחברות הנכס מימוןבקשר לאו /ושיועמד לחברות האם של חברות הנכס 

בדיני איי הבתולה ד המתמחה "חוות דעת מאת עו ,עם חתימת שטר זה לנאמן תמציאהחברה  .9.0
התחייבות לאי יצירת לרשום לא ניתן פיה באיי הבתולה הבריטיים -על ,על החברה יםהחל הבריטיים
 . הבריטייםפי דיני איי הבתולה -שטר במרשם כלשהו המתנהל עלל 9.2בסעיף מפורט כ שעבודים

, אישור מאת נושא משרה בחברה, של כל שנהבדצמבר  00-וביוני  03מידי יום , החברה תמציא לנאמן .9.6
או /ו ןבמרשמיה ולא רשמלשטר  9.2.0פי סעיף -והחברות המוחזקות הרלבנטיות עללפיו החברה 

וא בניגוד לטובת מאן דהשוטף או ספציפי כלשהו פי הדין הרלוונטי שעבוד -במרשם אחר המתנהל על
 הזכויות הנתונות לה בחברות מוחזקות שלההחברה הפעילה את מלוא לשטר וכי  9.2סעיף ל

על מנת שחברות מוחזקות כאמור , ידה במישרין-שאינן מוחזקות עלו ידה במישרין-המוחזקות על

בניגוד לאמור בסעיף את החזקותיהן בחברות מוחזקות של החברה לא ישעבדו בכל שעבוד שהוא 
9.2.0.  

ד "אישור מאת עו, 2309בדצמבר  00החל מיום  דצמבר של כל שנהב 00 יום מידי, החברה תמציא לנאמן .9.3
או במרשם אחר המתנהל /המתמחה בדין הרלוונטי החל על החברה לפיו החברה לא רשמה במרשמיה ו

ובת מאן דהוא לטכלשהו  או ספציפי/ו שוטףשעבוד ולא יצרה ולא התחייבה ליצור פי הדין הרלוונטי -על
ד תצורף אסמכתא מהמרשם המתנהל לעניין זה "לאישור עוה. לשטר 9.2בסעיף בניגוד להתחייבותה 

לחברה בלבד ולא לחברות  יתייחס הרלוונטי בדין המתמחהד "עו אישור .פי הדין החל על החברה-על
 .היד-עלהמוחזקות 

 והחברותה של החברה בהתחייבויותיה דיכי אין בידי הנאמן נתונים אשר יאפשרו לו לוודא עמ ,יובהר

לצורך בדיקת , ולפיכך( על סעיפי המשנה שלו) שטרל 9.2המפורטות בסעיף בהתחייבויות  המוחזקות
יסתמך הנאמן על דיווחי החברה  9.2בהוראות סעיף  המוחזקות והחברותעמידה של החברה 

החברה תכלול בדוח . נכונותםאת לוודא  ידרשולא ילעיל  9.6-9.3ים המפורטים בסעיפים אישורהו
 9.2התייחסות בדבר עמידתה או אי עמידתה בהתחייבות האמורה בסעיף , הדירקטוריון לכל רבעון

, למסור או להעביר בכל דרך שהיא את רכושה, להמחות, להחכיר, החברה תהיה רשאית למכור .לעיל
או /סכמה כלשהי של הנאמן וללא צורך בה, לטובת מי שתמצא לנכון, בכל דרך שהיא, כולו או חלקו

החברה אינה מחויבת להודיע לנאמן על העברה או מכירה . לפי העניין, ('סדרה א)מחזיקי אגרות החוב 
כמשמעו " נכס מהותי של החברה"של נכס כלשהו מנכסיה אלא אם מדובר במכירה או העברה של 

למעט כאמור בסעיף , ד על נכסיהוכן אינה מחויבת להודיע לנאמן על יצירת כל שעבו, לשטר 9.0בסעיף 
 .לשטר 9.2

 העברת תמורת ההנפקה לחברהתנאים ל .9.9

 רקע .9.9.0

 השליטה בעלי בבעלות חברותהסכם עם בהחברה  התקשרה, זה שטר לחתימת עובר .9.9.0.0
כי בכפוף לקיום התנאים  "(המעבירים הגופים)" אותן חברות התחייבו לפיו, בה

 הזכויות העברתלמעט ) של החברה למסחר בבורסה( 'סדרה א)לרישום אגרות החוב 
 לרישום האחרון התנאי שיהיה (כהגדרתם להלן) המועברים בתאגידים המועברות

( לפי העניין) החזקותיהן כלאת יעבירו לחברה חלק או , (למסחר החוב אגרות
חברות אשר , בעקיפין, אשר מחזיקים, "(המועברים התאגידים)" במספר תאגידים

-ו "הנכסים)"ן פעילים המכילים יחידות דיור להשכרה "בבעלותן מקבצי נדל

מהוות שיעור של  מועברותכי הזכויות ה, יצוין 1(.לפי העניין, "המועברותהזכויות "
בשיעור של ) ככל שקיימת, והיתרה, מהון התאגידים המועברים 033%עד  88.8%
למעט ) ובהתאם, תיוותר בידי הגופים המעבירים( לפי העניין, 3.0%עד  3.30%

 .חברההזכויות המועברות ללהעברת הסכמות כלשהן  לא נדרשות (כמפורט להלן
 מצדדיםטרם התקבלו מלוא האישורים  זה שטר חתימת למועדנכון , עם זאת

                                                 
 .לתשקיף 3.0.0.6 סעיף ראה, הנכסים אודות לפרטים  1
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חלק  העברתביצוע  לצורך הנדרשים( מממנים גורמיםהינם  אשר)שלישיים 
לחברה ואישורים כאמור  "(המותלים הנכסים)" נכסיםב מהזכויות המועברות

שלא  עלולים ואף( 'אסדרה )עשויים להתקבל אף לאחר הנפקתן של אגרות החוב 
לא יתקבלו בשל כך ובמקרה שבו אישורים כאמור לא יתקבלו כלל . להתקבל כלל

בתוך וזאת , להלן 9.9.0.2כמפורט בסעיף  ב"אישורי עורכי הדין של החברה בארה
תבצע החברה פדיון מוקדם כפוי , ('סדרה א)ימים ממועד הנפקת אגרות החוב  023

 .להלן 9.9.0כמפורט בסעיף 

בתוך יום אחד ממועד פרסום תוצאות המכרז לציבור שיתקיים בקשר עם הנפקת 
, ולפני רישום אגרות החוב למסחר בבורסהלראשונה ( 'סדרה א)אגרות החוב 

כי התקבלו הסכמות הגורמים המממנים תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע 

ביחס אליהם טרם המותלים אודות הנכסים או לחילופין  המותליםביחס לנכסים 
לביצוע העברת הזכויות  התקבלו הסכמות הגורמים המממנים במועד ההנפקה

 ."(המותליםהמיידי בדבר הנכסים  וחהדיו)" המועברות לחברה

בסעיף ) בחברה השליטה בעלי( היתרבין ) בין הסכם נחתם 2303 אוקטובר בחודש .9.9.0.2
"( Meyers( )"צד שלישי בלתי קשור) Stuart I. Meyersלבין מר "( הרוכשים: "זה

 זכויותיו( )"כהגדרתם לעיל)בנכסים  Meyersחלקו של , בין היתר, לרכישת
עם חתימת ההסכם האמור הועברו כלל זכויותיו  "(.Meyersהנרכשות של 

כי הזכויות הנרכשות של , יובהר .לידי הרוכשים Meyersהנרכשות של 
Meyers  בהתאם(. לעיל 9.9.0.0כהגדרתן בסעיף )כלולות בזכויות המועברות 

מתוכו , מיליוני דולר 93סך של  Meyers-ל לשלם הרוכשים התחייבו ההסכם לתנאי

חלק החברה בעלות הרכישה . מיליוני דולר 63מועד חתימת השטר סך של שולם ל
נרשם לפי החלק היחסי של הזכויות שהועברו לחברה מתוך כלל הזכויות 

היתרה שנותרה לתשלום עומדת על . מיליוני דולרים 30.0-כעומד על , בעסקה
וחלק החברה מתוך סכום  ("Meyers-סכום יתרת החוב ל)"מיליוני דולר  63-כ

בנוסף תשיב החברה . מיליוני דולר 29.9-עומד על כ Meyers-יתרת החוב ל
מיליוני דולר בגין סכומים ששילמו בעלי  00.0-לבעלי השליטה סכום של כ

 00.6-יתרת הזכויות שהועברו לחברה בסך של כ. עד כה Meyers-השליטה ל
מובהר כי . להון החברהמיליוני דולר מהווה תרומה של בעלי השליטה 

מיליוני דולר וכן ההשבה לבעלי השליטה  29.9-בסך של כ Meyers-התשלום ל
צפויים להיות משולמים מתוך תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  00.0-בסך של כ

נרשמו לטובתו , כאמור לעיל, Meyers-עד למועד התשלום הסופי ל. לתשקיף 9.2
בהתאם להסכם  Meyersהנרכשות של שעבודים על חלק מזכויותיו  Meyersשל 

-עם העברת התשלום הסופי ל 2.שעבוד אשר נחתם בעקבות הסכם רכישת זכויותיו
Meyers  3.תנאי הסכם השעבוד מכחיוסרו השעבודים באופן מיידי וזאת 

 ןנאמהן ובחשב( 'סדרה א)הפקדת כספי תמורת הנפקת אגרות החוב  .9.9.2

( 'סדרה א)ההנפקה שתתקבל בידי רכז ההנפקה בגין הנפקת אגרות החוב  תמורת .9.9.2.0
 המוקדמת ההתחייבותעמלת  ללא) במלואה, ידי רכז ההנפקה-תועבר על, לראשונה

לחשבון בנק שייפתח בבנק מסחרי , על פירותיה, (שתהא ככל, מסווגים למשקיעים
לטובת מחזיקי אגרות על שם ובבעלות בלעדית של הנאמן , ידי הנאמן-בישראל על

חשבון )"אשר זכויות החתימה בו תהיינה של הנאמן בלבד , ('סדרה א)החוב 

 . ניהולו וסגירתו יחולו על החברה, כל עלויות פתיחת חשבון הנאמן"(. הנאמן

                                                 
 Cypress Trace ,Eagle's Landing ,Hunter's Run ,Missionהינם  Meyersהנכסים בהם נרשמו שעבודים על זכויותיו הנרכשות של   2

Bay ,Mission Pointe ,Oaks at Pompano ו-Villa Esperanza . 
בהתאם לאחר ביצוע התשלום על החברה והרוכשים יהיה להגיש טפסים מסוימים לצורך רישום הסרת השעבודים האמורים אולם   3

 .הרישום האמור הינו הצהרתי ואדמיניסטרטיבי בלבד, ליעוץ משפטי שקיבלה החברה
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לפי , או הנאמן/ו החברה רואה בקבלת תמורת ההנפקה אצל רכז ההנפקה כי, יצוין
וזאת על אף ) כקבלת התמורה בחברה ,(אמןהעברת התמורה לחשבון הנ)העניין 

ולאור זאת תבקש  (('סדרה א)על חשבון אגרות החוב  שטרם שולמו לחברה כספים
 .למסחר בבורסה( 'סדרה א)אגרות החוב  את רישום

 אגרות של למסחר רישום זה לעיל בקשר עם 9.9.2.0בסעיף  רובאמ איןכי  ,מובהר
לחוק ניירות  0'הוראות פרק ה מתחולתאו לשנות /לגרוע ו כדי, ('סדרה א) החוב
מחזיקי אגרות  מזכויותאו /ו, ניירות ערךחוק ל( 0()ב)ח03לרבות סעיף , ערך

כלפי מלוא הכספים המוחזקים  וזאת ,הנאמן באמצעות לרבות, ('סדרה א) החוב
 ובהח אגרותמחזיקי אשר התקבלו מ (לפי העניין)או הנאמן /רכז ההנפקה ובידי 

  .('סדרה א)

החברה תעביר הוראות לנאמן בדבר , כל עוד מופקדים כספים בחשבון הנאמן .9.9.2.2
 להלן 03ובלבד שההשקעה תהיה בהשקעות כמפורט בסעיף ההשקעה מדיניות 

ולא יהיה אחראי מדיניות ההשקעה ללהתנגד  הנאמן לא יהיה רשאי (."ההשקעה")
יגרם בשל יש הפסדאו /נזק ואו החברה לכל /ו( 'סדרה א)כלפי מחזיקי אגרות החוב 

 .מדיניות זו

חשבון הנאמן אינן משועבדות ל יחסב( ככל שישנן)כי זכויות החברה  ,יובהר .9.9.2.0
' ייתכן מצב בו צד ג, לפיכךו(( 'סדרה א)בעבור מחזיקי אגרות החוב )לטובת הנאמן 

יטען כי לחברה זכויות ( על תפקיד מטעם בית משפט וכדומהלרבות ב)כלשהו 
או לכלל נושיה ולא /בחשבון הנאמן וכי הכספים המופקדים בו שייכים לחברה ו

אין באמור כדי לגרוע מהתחייבויות . בלבד( 'סדרה א)למחזיקי אגרות החוב 

אשר למען  ,להלן 33בעלי השליטה ונושאי משרה בחברה כמפורט בסעיף , החברה
 .תחולנה גם בקשר עם חשבון הנאמן, הסר ספק

 שבחשבון הנאמן( 'סדרה א)מתוך יתרת תמורת אגרות החוב  Meyers-לביצוע תשלום  .9.9.0

יתרת החוב בגין רכישת , לתשקיף 3.0.0.2-ו 9.2לשטר ובסעיפים  9.9.0.2כמפורט בסעיף 
 29.9-של כ המורכב מסכום, מיליוני דולר 63-בסך של כ) Meyersזכויותיו הנרכשות של 

מיליוני דולר הצפויים להיות משולמים לבעלי  00.0-וכ Meyers-מיליוני דולר אשר ישולמו ל
סדרה )צפויה להיות משולמת לו מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב  (ידי החברה-השליטה על

 (.'א

 Meyers-סכום יתרת החוב לאת Meyers -ליעביר  הנאמן, לאמור בסעיף זה להלן בכפוף

עד  9.9.0.0בסעיפים  המפורטיםבהתקיים התנאים , ןהנאממתוך יתרת הכספים שבחשבון 
 (:במצטבר) להלן 9.9.0.6

 .למסחר בבורסה( 'סדרה א)רישום אגרות החוב  .9.9.0.0

אשר  ,המופנה לחברה ולנאמן, ב"אישור מעורכי הדין של החברה בארה קבלת .9.9.0.2
דבר הנכסים דיווח המיידי במציין ביחס לכל אחד מן הנכסים שפורטו ב

 והסכמת ההתקבלכי  (א: )כדלקמן, (לעיל 9.9.0.0כהגדרתו בסעיף ) המותלים
הגוף ת צורך בהסכמ איןכי  (ב) או; אותו נכסביחס להנדרש  ןהמממ ףשל הגו

בפרעון  נפרעהביחס לאותו נכס  ההלוואהכי  (ג) או; המממן ביחס לאותו נכס
בעל השליטה כי  (ד) או; סופי וכי אין עוד צורך בקבלת הסכמת הגוף המממן

 חלק לשווי בתמורה נכסאותו ב החברה חלקבחברה רכש במזומן מהחברה את 
וכן כי  ;2309 ביוני 03 ליום המאוחדים הכספיים יהדוחותפי -על בנכס החברה

 ; ידי החברה בדיווח מיידי-קבלת האישור פורסמה על

ככל שהחברה תבצע מימון מחדש של הלוואה קיימת על כי , בהקשר זה יובהר
, (דיווח המיידי בדבר הנכסים המותליםמתוך הנכסים שפורטו ב) נכס מסוים

יתייחס ביחס לאותו נכס האמור לעיל  ב"אישור עורכי הדין של החברה בארה
של הגוף המממן  הסכמתו תאו כי לא נדרש)הסכמתו של הגוף המממן החדש ל
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ידי החברה -על םדבר ביצוע המימון מחדש פורסש ובלבד ;(לפי העניין, החדש
 ; בדיווח מיידי

חתום  ,המופנה לחברה ולנאמן, Meyer-מ( Payoff Letter)מכתב כוונות  קבלת .9.9.0.0
: בו מצוין, ב"עורכי הדין של החברה בארהב או בידי "עורכי דינו בארהבידי 

פרטי חשבון הבנק אליו יש ( ב); המדויק Meyers-ל החוב יתרת סכום( א)
-כי עם העברת התשלום הסופי ל( ג)-ו; Meyers-ל החוב יתרת סכוםלהעביר את 

Meyers או ) והחברה לעיל באופן מיידי 9.9.0.2השעבודים המפורטים בסעיף  יפקעו
 אלו שעבודים בגין הרישום להסרת הנדרשות הפעולות כל את בצעת (מי מטעמה

 ;רלוונטי מרשם מכל

לפיו , המופנה לחברה ולנאמן, ב"אישור מעורכי הדין של החברה בארה קבלת .9.9.0.6

 יפקעו, בהתאם למכתב הכוונות Meyers-ל החוב יתרת סכוםעם העברת 
וכי  ויהיו חסרי כל תוקף לעיל באופן מיידי 9.9.0.2המפורטים בסעיף השעבודים 

 .לא קיימים שעבודים נוספים על הזכויות המועברות בתאגידים המועברים

המפורטים בסעיפים , Meyer-יתקיים איזה מהתנאים להעברת סכום יתרת החוב לשלא  ככל
 ('סדרה א)הנפקת אגרות החוב  ימים ממועד 023 בת תקופה בתוך, לעיל 9.9.0.6עד  9.9.0.0

 אגרות של ממסחר ומחיקתן מוקדם מלא פדיון לביצוע החברה תפעל, "(הביניים תקופת)"
החברה  תפרסם, יום עסקים אחד לאחר תום תקופת הביניים "(.פדיון מוקדם כפוי)" החוב

מועד . דוח מיידי עם העתק לנאמן ובו תודיע אודות ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ומועדו
א יותר מארבעים וחמישה ימים ול( 03)הפדיון המוקדם הכפוי יהא לא פחות משבעה עשר 

בדוח . ימים לאחר דיווח החברה אודות הפדיון המוקדם הכפוי למחזיקי אגרות החוב( 63)

המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון המוקדם הכפוי וכן את 
כי הוראות סעיף , יודגש .הריבית שנצברה בגין סכום הקרן עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי

 .על פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף זה לעילגם להלן ביחס לפדיון מוקדם יחולו  3.2

ישולמו למחזיקי  ,של פדיון מוקדם כפוי כאמורבמקרה , להלן 3.2.3על אף האמור בסעיף 
( 'סדרה א)בצירוף ריבית אגרות החוב ( 'סדרה א)קרן אגרות החוב ( 'סדרה א)אגרות החוב 

ועד למועד הפדיון  ('סדרה א)לציבור להנפקתן של אגרות החוב  שנצברה ממועד המכרז
, ייעשה ,זה סעיף לפי כפוי מוקדם ביצוע פדיון לצורך. בניכוי מס כדין, המוקדם הכפוי בפועל

 יועברו אשר, לעיל 9.9.2בסעיף  בכספים שהופקדו בחשבון הנאמן כאמור שימוש ,בין היתר
, הנאמן עלויות פתיחת חשבון לרישומים בניכוי ברהלח הנאמן מחשבון ישירות ידי הנאמן-על

 שיידרש לצורך סכום כל תשלים והחברה, בניכוי עמלות נוספות ככל שיהיוו, ניהולו וסגירתו
 .כאמור מוקדם פדיון ביצוע

אשר תכונס עד , ('סדרה א)אסיפת מחזיקי אגרות החוב , לעילזה  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף
רשאית לאשר בהחלטה רגילה הארכה של תקופת תהא , ימים לפני סיום תקופת הביניים 09

 .הביניים מעת לעת

 סכוםמובהר כי כל עוד לא התקיימו התנאים להעברת , לגרוע מהאמור לעיל מבלי, בנוסף
מיועדת להבטחת מלוא , ןאשר בחשבון הנאמתהיה תמורת ההנפקה , Meyer-ל החוב יתרת

והחברה לא , הנאמנות לשטר בהתאם( 'אסדרה )התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב 
כל  תקיימותאלא בכפוף לה או כל חלק ממנה תהיה זכאית לקבל לידיה את תמורת ההנפקה

 .להלן 9.9.6התנאים המפורטים בסעיף 

 והעברתה לחברה מחשבון הנאמן( 'סדרה א) ת אגרות החובהנפק תמורתיתרת  שחרור .9.9.6

לעיל והסרת  9.9.0כאמור בסעיף ידי הנאמן -על Meyer-העברת סכום יתרת החוב ללאחר 
 9.9.0.0בהתאם למכתב הכוונות האמור בסעיף  לעיל 9.9.0.2האמורים בסעיף השעבודים 

מלוא כי , המופנה לנאמן, ב"אישור מעורכי דינה בארהתעביר החברה לנאמן , לעיל
ובכלל זאת גם הרישום אודות אותם ) פקעו והינם חסרי תוקףהשעבודים האמורים 

 .(השעבודים הוסר



 - 23 - 

 

 חברההנאמן ליעביר , ב"ימי עסקים מקבלת אישור עורכי הדין של החברה בארה( 2)בתוך שני 
 בצירוף ,בחשבון הנאמן עת שתהא באותה( 'סדרה א)יתרת תמורת הנפקת אגרות החוב את 

וכן , ובניכוי עמלות נוספות ככל שיהיו, ניהולו, עלויות פתיחת החשבון ובניכוי בגינה פירותה
  .אשר תיוותר בידי הנאמן (לעיל 3.9כמפורט בסעיף )בניכוי כרית ההוצאות 

לא , כי כל עוד לא התקיימו התנאים לשחרור יתרת תמורת ההנפקה לחברה כאמור, מוסכם
, ובהריכן (. 'סדרה א)תהיה החברה זכאית לסכום כלשהו מתוך תמורת הנפקת אגרות החוב 

ומבלי לקבוע כי דין זה חל על הנפקת , החברהעל פי הדין הרלוונטי החל -כי קיים סיכון כי על
 ,עשויה הסכמה זו להיות בעלת תוקף חלקי או חסרת תוקף לחלוטין, ('אסדרה )חוב האגרות 
עשוי בית המשפט בטריטוריה הרלוונטית  ,במקרה של פירוק החברה, שבין היתר, באופן

 .פי הדין הרלוונטי-להורות כי כספים אלו שייכים לחברה ועשויים להתחלק בין נושיה על

לעיל זה  9.9בסעיף  יםמפורטהב "רכי הדין בארההנאמן יסתמך על אישורי עו, בכפוף לכל דין .9.9.3
כי  ,יובהר. או אמינותם/ולא יידרש לבדוק את תוקפם ו"( ב"בארה הדין עורכי אישורי)"

ב בנוסח "עורכי הדין בארה יהנאמן לא יידרש לבצע בדיקות נוספות מלבד עצם קבלת אישור
 . לשביעות רצונו

 פדיון מוקדם .3

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .3.0

( 'סדרה א) של אגרות החובבה ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר -במקרה בו יוחלט על
הבורסה בדבר מחיקה  בהוראותמפני ששווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע  שבמחזור

 :כדלקמן ('סדרה א)של אגרות החוב פדיון מוקדם החברה תבצע  ,מהמסחר של אגרות חוב

מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה  ימים( 63)ארבעים וחמישה  תוך .3.0.0
תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק , מרישום למסחר כאמור

 . באגרות החוב לפדותן

מתאריך פרסום ההודעה  ימים( 03)עשר -שבעהלא לפני עבור  יחולהפדיון המוקדם  מועד .3.0.2
אך לא בתקופה שבין המועד , ל"הנמהתאריך  ימים( 63) וחמישה ארבעיםמ אוחרולא מ

 .הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל

 ,הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן במועד .3.0.0
 בפועל הפדיון מועד עד הקרן על שהצטברה הריביתבצירוף  הנקוב ערכן יתרת לפי

 .(בשנה יום 093 בסיס על עשהיי הריבית חישוב)

 ותמועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבוע קביעת .3.0.6
של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם  בבאגרות החו
, בין היתר, יהןמהמסחר בבורסה ויחולו על תמחקנהאך אגרות החוב , כאמור לעיל

 .השלכות המס הנובעות מכך

החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו  תדם של אגרומוק פדיון .3.0.3
ריבית בגין התקופה שלאחר מועד  או/ו על חשבון קרןכאמור את הזכות לתשלום 

 .הפדיון

 כאמור בהודעה, ח מיידי שישלח לרשות ולבורסה"על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוההודעה 
 .המוקדם הפדיון תמורת סכום גם יפורט

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה  .3.2

ימים ממועד  93אך לא לפני חלוף לפחות , לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, החברה תהא רשאית
לפדיון  ('סדרה א)להעמיד את אגרות החוב , ('ה ארסד)רישומן למסחר בבורסה של אגרות החוב 

הכל בכפוף להנחיות רשות ו, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות ,מלא או חלקי, מוקדם
 :כפי שיהיו במועד הרלוונטי, ניירות ערך ולהוראות הבורסה
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 מוקדם פדיון נקבע .לרבעון אחד פדיון על תעלה לא המוקדמים הפדיונות תדירות .3.2.0
 מועד או חלקי פדיון לתשלום מועד או, ריבית לתשלום מועד גם בו שקבוע ברבעון

זה  לעניין. הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור יבוצע, סופי פדיון לתשלום
 –יולי , יוני –אפריל , מרץ –ינואר : משמעו כל אחת מהתקופות הבאות" רבעון"

 .דצמבר – אוקטובר, ספטמבר

, לעיל האמור למרות. ח"ש מיליון 0-מ יפחת לא, מוקדם פדיון כל של המזערי ההיקף .3.2.2
 שתדירות ובלבדח "ש מיליון 0-מ הנמוך יקףבה מוקדם פדיון לבצע תהא רשאית החברה

ידי -עלפרע בפירעון מוקדם יכל סכום שי .לשנה אחד פדיון על תעלה לא הפדיונות
של אגרות  הנקוב הערךלפי  ,רטה-פרו, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, החברה

 .החוב המוחזקות

ימי עסקים ממועד קבלת החלטה של דירקטוריון ( 3)תמסור לנאמן תוך חמישה  החברה .3.2.0
 המשרה נושאי יד-עלאישור חתום , החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל

 הסכום שישולם בפדיון המוקדם בדבר, תחשיב בצירוף, הבכיר בתחום הכספים בחברה
ת החלטה של דירקטוריון החברה עם קבל, כן-כמו. ('סדרה א)למחזיקי אגרות החוב 

על , עם העתק לנאמןדוח מיידי  החברה תפרסם, בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל
את הסכום , בין היתר, אשר יכלול( 'סדרה א) ביצוע פדיון מוקדם למחזיקי אגרות החוב

לא הדיווח המיידי יפורסם  .('סדרה א)למחזיקי אגרות החוב  שישולם בפדיון מוקדם
פדיון ה מועדימים לפני ( 63)ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( 03)עשר -פחות משבעה

 . מוקדםה

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות  .3.2.6

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום . החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל
ם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הקרן שייפרע בפדיון מוקד

 .בהתאם לאמור להלן, הפדיון המוקדם

החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב במועד , ככל שיהיה, במקרה של פדיון מוקדם חלקי .3.2.3
הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון חלקי ולא על 

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם . כל היתרה הבלתי מסולקת
, ככל שיהיה, במועד פדיון מוקדם חלקי. ח"מיליון ש 0.2-סכום הפדיון האחרון יפחת מ
; שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת( 0: )החברה תודיע בדוח מיידי על

שיעור הריבית בפדיון החלקי על ( 0); שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית( 2)

; סדרה המקוריתבמונחי ה, עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו( 6); החלק הנפדה
( 9) שישההמועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה ( 3)

 .והכל לפי העניין; ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם

 .פדיון מוקדם חלקי יבוצע פרי פסו לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב .3.2.9

יהיה , יון מוקדםבמקרה של פד( 'סדרה א)הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב  .3.2.3
, שבמחזור ('אסדרה )שווי שוק של יתרת אגרות החוב ( 0: )הגבוה מבין הבאיםהסכום 

ימי המסחר ( 03)פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים -אשר ייקבע על
הערך ( 2); שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

דהיינו קרן בתוספת , ב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזורההתחייבותי של אגרות החו
יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב ( 0); עד למועד הפדיון המוקדם בפועל, ריבית

( ('סדרה א)בגין אגרות החוב שנתית  קרן בתוספת ריבית)העומדות לפדיון מוקדם 
לשנה עד  2.3%בתוספת ( כהגדרתה להלן)כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי 

 2.33%ולאחר מכן בתוספת , ('סדרה א)טרם פרעון מלא של אגרות החוב חודשים  09
היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם  .לשנה

העומדות לפדיון ( 'סדרה א)ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב 
  .מוקדם
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( 3)בתקופה של שבעה , לפדיון( ברוטו)ממוצע התשואה , משמעה" האג״ח הממשלתי תשואת"לעניין זה 
סדרות ( 0)של שלוש , ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם( 2)המסתיימת שני , ימי עסקים

שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים ( לא צמודות, שקליות)אגרות חוב ממשלתי 
 .במועד הרלוונטי ('סדרה א)רות החוב הממוצע של אג

אישור נושא המשרה , ימי עסקים ממועד החלטת הדירקטוריון( 3)החברה תמציא לנאמן תוך שבעה 
 .הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר חישוב הסכום לפירעון

  פירעון מיידיזכות להעמדה ל .9

, לשטר 9.2יחולו ההוראות שבסעיף  להלן זה בסעיף המנויים המקרים מן יותר או אחד בקרות .9.0
 :לפי העניין

או לא תעמוד באיזו  החוב לאגרות בקשר ממנה שיגיע כלשהו סכום תפרע לא החברה אם .9.0.0
  .מיתר התחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים

הקפאת הליכים כנגד  צו יינתן או אם הליכים הקפאת צול בקשה אם החברה תגיש .9.0.2
 033לפי סעיף  החברה נושיהסדר עם ל לפשרה אוה בקשהחברה תגיש  או אם החברה
כאמור בסעיף  אחרת חברה עם מיזוג למטרתלמעט )או  ,0888-ט"התשנ, החברותלחוק 
 ,זה שטר תנאי לפי אסורים שאינם ,פיצוללרבות  החברה במבנה שינויאו /ולשטר  9.0.20

שאין בהם כדי להשפיע על יכולת , ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה
אם או  (אשר אינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ('אסדרה )הפירעון של אגרות החוב 

 של יכולתה העדר רקע על, או הסדר כאמור פשרהאחרת  בדרךהחברה תציע לנושיה 
-עלי החברה או כלפיה יד-עלאו בוצע הליך דומה  במועדן בהתחייבויותיה לעמוד החברה

  .דין פי

אשר לא ( ושלא בהסכמתה)לחוק החברות כנגד החברה  033אם תוגש בקשה לפי סעיף  .9.0.0
או בוצע הליך דומה  ימים ממועד הגשתה (63) ארבעים וחמישה נדחתה או בוטלה בתוך

 .דין פי-עלי החברה או כלפיה יד-על

כאמור  אחרת חברה עם מיזוג למטרות פירוק למעט)החברה תקבל החלטת פירוק  אם .9.0.6
ידי בית משפט -וסופי על קבועפירוק  צו ביחס לחברה יינתןאו אם  (לשטר 9.0.20בסעיף 

י יד-עלאו מונה בעל תפקיד דומה דומה  החלטההתקבלה או  קבוע מפרקלה  ימונה או/ו
  .דין פי-עלאו כלפיה /והחברה 

 פי-עלאו כל בעל תפקיד דומה שימונה או ימונה מפרק זמני /אם יינתן צו פירוק זמני ו .9.0.3

וצו או , ידי בית המשפט-על או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה/ודין 
ימים ממועד מתן הצו או  (63) ארבעים וחמישההחלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 

לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס , על אף האמור .לפי העניין, קבלת ההחלטה
 .ידי החברה או בהסכמתה-על, הענייןלפי , לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו

או כל בעל תפקיד ( זמני או קבוע)אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים  .9.0.9
או אם , (כהגדרתו להלן)לחברה או על נכס מהותי של החברה דין  פי-עלדומה שימונה 

אשר לא  - דין פי-עלאו כל בעל תפקיד דומה שימונה יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני 
; לפי העניין, ימים ממועד הגשתם או נתינתם (63) ארבעים וחמישהנדחו או בוטלו בתוך 

נכס מהותי של החברה על לחברה או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע  -או 
לא תינתן , על אף האמור. הדין החל על החברה פי-עלאו צו דומה  )כהגדרתו להלן)

לבקשות או לצו מינוי כונס נכסים קבוע או ביחס יחס לחברה תקופת ריפוי כלשהי ב
 .ידי החברה או בהסכמתה-על, לפי העניין, צווים שהוגשו או ניתנו

 החברה של מהותי נכס עם בקשר לפועל הוצאה פעולות יבוצעו או עיקול יוטל אם .9.0.3
ארבעים  תוך ,לפי העניין, האו הפעולה לא בוטל, וסרהוהעיקול לא , (כהגדרתו להלן)

לא תינתן , על אף האמור .לפי העניין, ממועד הטלתם או ביצועם םימי( 63) וחמישה
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-על, לפי העניין, לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו
  .ידי החברה או בהסכמתה

כהגדרתו )אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה  .9.0.9
 (.להלן

בהתחייבויותיה , או שהחברה לא עמדה, קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד אם .9.0.8
כי בין ההתחייבויות  ,מובהר(. 'סדרה א)המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב 

 .מועדיהםוסכומי התשלום למחזיקים  ,בין היתר ,המהותיות של החברה נכללים

 ההודיע או חדלה או, תשלומיה את להפסיק כוונתה על הודיעה או הפסיקה החברהאם  .9.0.03
 .לעת מעת יהיו שאלו כפי, עסקיהב להמשיךמ לחדול כוונתה על

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של  .9.0.00
וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב ( 'סדרה א)אגרות החוב 

 .במועדן( 'סדרה א)

ולא התקבלה להעברת השליטה , בעקיפין או במישרין, בחברה השליטה הועברה אם .9.0.02
טרם העברת , בהחלטה מיוחדת( 'אסדרה )הסכמת מחזיקי אגרות החוב כאמור 
 . השליטה

  ,זה עיףסלעניין 

מהון החברה  33%-מ בלמעלה, בעקיפיןאו /ו במישרין, ההחזקה בו מצב" העברת שליטה"
 במי בידי או/ו( לשטר 0.9כהגדרתו בסעיף )בעל השליטה  בידיוזכויות ההצבעה בה לא תימצא 

 . ראשונה מדרגה משפחתו מבני

או עם מי מבני המשפחה /ו( לשטר 0.9 בסעיף וכהגדרת)שליטה הבמצטבר עם בעל  "החזקה"
והכל לרבות באמצעות , (לשטר 0.9 בסעיף וכהגדרת)מדרגה ראשונה של בעל השליטה 

הינם הנהנים , כאמור לעיל, מדרגה ראשונה ומבני משפחתאו מי /נאמנויות שבעל השליטה ו
 .או המנהלים שלהם/ו

אח וכן ילד או בן זוג של כל , ילד, הורה הורה, הורה, בן זוג –" ראשונה מדרגה משפחה בני"
 .אחד מאלה

דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף  פי-עלכי ירושה , למען הסר ספק יובהר לעניין זה
, דין כאמור פי-עלתועברנה החזקות מי מבעלי השליטה בחברה בדרך של ירושה זה וככל ש

 .זה 9.0.02היורשים יכללו בהגדרת בעל השליטה לעניין סעיף 

סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה  (0: )מיידירעון ילפ יועמדו אם .9.0.00
הינו  ושל ההתחייבותיהערך  אשר החברה של אחרמהותי  חוב( 2) או ,למסחר בבורסה

פי -על, מסך הנכסים של החברה 03%מיליון דולר לפחות או אשר היקפו עולה על  03
, מבוקרים או סקורים)הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו 

חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה ( 0)או , לפי הנמוך מביניהם, (לפי המקרה
 03בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של החוב מהווה ( סופיבשרשור )של החברה 

, לעיל( 0)-ו( 2)ק "חובות כאמור בס) האמורים הכספיים הדוחותמיליון דולר לפחות לפי 
בתוך רעון מיידי כאמור לא הוסרה יוהדרישה לפ, "(האחר החוב: "להלן בסעיף זה

 חזרה יכולת ללא הלוואה .רעון מיידי כאמורילפהועמדו ימים מהמועד בו ( 03)שלושים 

, לעניין זה יצוין .אחר כאמור לעיל כחוב זה לעניין תיחשב לא( Non-Recourse)לחברה 
כי בקשר עם חוב אחר אשר חבות החברה בגינו הינה בעקבות מתן ערבות לפירעון אותו 

זה תקום רק ככל שהחברה נדרשה לפרוע בפועל סכום  9.0.00העילה שבסעיף , חוב
ככל שיתקיימו התנאים האמורים דלעיל אזי תחול . שווה לחוב האחר האמורהגבוה או 

העילה האמורה וזאת החל מאותו מועד שבו נדרשה החברה לפרוע את החוב האחר 
, ולא ממועד העמדת אותו חוב לפירעון מיידי( בכפוף לתקופת הריפוי המפורטת לעיל)

 .ככל שמועדים אלו אינם חופפים
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במשך שני , (שטרל 3.3.0בסעיף  הכהגדרת) ההון העצמיתניית החברה לא תעמוד ב אם .9.0.06
 .רבעונים רצופים( 2)

במשך , (שטרל 3.3.2 בסעיף הכהגדרת) CAP-יחס חוב להחברה לא תעמוד בתניית  אם .9.0.03
 .רבעונים רצופים( 2)שני 

כהגדרתה בסעיף )פעילות עיקרי  תחום במגבלתאם החברה תפר את התחייבותה לעמוד  .9.0.09
 .רבעונים רצופים( 2)במשך שני , (לשטר 3.8

כמפורט בסעיף , אם החברה תפר את התחייבותה בקשר עם אישור עסקאות בעל שליטה .9.0.03
 .לשטר 3.03

 ;שטרל 3.3כמפורט בסעיף , החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת הדיבידנד אם .9.0.09

ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוג -על( 'סדרה א)שדירוג אגרות החוב ככל  .9.0.08
BBB תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין , במקרה של החלפת חברת דירוג. מינוס

  .החדשה הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוגסולם הדירוג של חברת 

תהיינה מדורגות ( 'סדרה א)כי היה ובזמן כלשהו אגרות החוב , לעניין סעיף זה להלן יודגש
כל , בחינת הדירוג לעניין העילה לפירעון מיידי שלעיל תיעשה, ידי יותר מחברת דירוג אחת-על
 . פי הדירוג הנמוך מביניהם-על, עת

 למכירהולא התקבלה , את כל נכסיה או את עיקר נכסיה ים/החברה תמכור לאחר אם .9.0.23
 ,זה עיףסלעניין . תבהחלטה מיוחד( 'אסדרה )הסכמת מחזיקי אגרות החוב  כאמור

או /לרבות בעל השליטה בחברה ו)מכירה לכל צד שלישי  משמעה" מכירה לאחר"

עיקר נכסי "; החברה ה מלאה שללמעט מכירה לתאגידים בשליט, (תאגידים בשליטתו
שוויו צירוף של מספר נכסים אשר חלק החברה בנכס או חלק החברה ב משמעם" החברה

בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם קרות ( לפי העניין)המצרפי  או שווים
 פי-על המאוחד במאזן נכסיה מהיקף (33%) חמישים אחוזים האירוע הרלוונטי עולה על

ן "וזאת אלא אם תמורת המכירה תושקע בתחום הנדל, כאמור הכספיים הדוחות
  .לשטר 3.8בהתאם לאמור בסעיף , להשקעה

או  חוק החברותחלק השמיני ובחלק התשיעי לב" מיזוג"כמשמעות המונח )מיזוג  בוצע .9.0.20
ה ולמעט מיזוג כאמור עם חברה בשליט, באופן דומה בהתאם לדין החל על החברה

סדרה ) החוב אגרות מחזיקי שלללא קבלת אישור מוקדם של החברה ( החברה מלאה של
החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא  כן אם אלא, בהחלטה מיוחדת( 'א

או החברה  החברה הצהירההתחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ובנוסף 
 ,לרבות באמצעות הנאמן, ('אסדרה ) החוב אגרות מחזיקי כלפי( לפי העניין) הקולטת

 וגהמיז שעקב סביר חשש קיים לא כי, המיזוג מועד לפני עסקים ימי (03) עשרה לפחות
מחזיקי אגרות לקיים את ההתחייבויות כלפי  הקולטת החברה של ביכולתה יהיה לא

אין בסעיף זה כדי לגרוע מיתר העילות להעמדה לפירעון מיידי  .('סדרה א)החוב 
זה לעיל ולהלן וכי החל מתקופה של  9.0המוקנות למחזיקי אגרות החוב בהתאם לסעיף 

זה  9.0יות בסעיף ויחולו כל העילות המנ, מתוכנןימים לפני מועד המיזוג ה( 03)שלושים 
ביחס לאמור בסעיפים בהם . לעיל ולהלן ביחס לחברה הקולטת כאילו היתה החברה

תבוצע הבדיקה ביחס לדוחות הכספיים של , האמור נגזר מהדוחות הכספיים של החברה
 .החברה הקולטת כפי שיהיו לאחר המיזוג

למעט השעייה , הבורסהידי -בורסה הושעה עלב( 'אסדרה )המסחר באגרות החוב  אם .9.0.22
 שישים וחלפו, בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

  .בוטלהלא  השעייההבמהלכם  ההשעייהימים ממועד ( 93)

 .שהיא סיבה מכל תימחק או תחוסל החברה אם .9.0.20

, הנאמנות הפרה יסודיתאו שטר /ו( 'סדרה א)אם החברה הפרה את תנאי אגרות החוב  .9.0.26
או בשטר הנאמנות אינם /ובכלל זה אם יתברר כי מצג ממצגי החברה באגרות החוב ו
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והנאמן נתן הודעה לחברה בכתב לתקן את ההפרה והחברה לא , או מלאים/נכונים ו
 .ימים ממתן ההודעה( 06)עשר -תיקנה את ההפרה כאמור בתוך ארבעה

( 93)לתקופה העולה על שישים  יות מדורגותתפסקנה לה( 'סדרה א)אגרות החוב  אם .9.0.23
את אי  ,בין היתר, לעניין זה יראו .חברהה בשליטת שהינן נסיבותאו /ו ותסיב עקבימים 

ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברה המדרגת ואת אי מסירת הדיווחים 
 ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה-והמידע הסבירים הנדרשים על

 . שהינן בשליטת החברה בותכסיבות ונסי, לחברה המדרגת

או תנפיק סדרות נוספות  ('אסדרה )במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב  .9.0.29
  .בניגוד להוראות שטר הנאמנות, או ניירות ערך אחרים/של אגרות חוב ו

 .החברה תחדל להיות תאגיד מדווח אם .9.0.23

( 03)בתוך שלושים , אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין .9.0.29
 . ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו

 .נמחקו מהמסחר בבורסה( 'סדרה א)אם אגרות החוב  .9.0.28

לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת ( 'סדרה א)אם אגרות החוב  .9.0.03
 .םשניתנה לטובת המחזיקי

 9.2אם החברה תפר את התחייבותיה בקשר עם אי יצירת שעבודים כאמור בסעיף  .9.0.00
 .לשטר

( 2)בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני " עסק חי"אם תרשם הערת  .9.0.02

 .רבעונים רצופים

 ליטול ושלא לישראל מחוץ חוב אגרות להנפיק שלאהחברה תפר את התחייבותה  אם .9.0.00
 .לשטר 6.2כמפורט בסעיף , אחר מחוץ לישראל חוב בעצמה

או בעל השליטה בה יפרו את התחייבויותיהם /נושאי המשרה בחברה ו, החברה אם .9.0.06
 .לשטר 00כמפורט בסעיף 

או עלול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות /בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית ו
 .החוב

  -זה סעיףב

 .בנסיבות העניין, הדין הרלוונטי החל על החברה, לעניין זה –" פי דין-על"בכל מקום בו נכתב 

, או מספר נכסים במצטבר של החברה או של תאגידים בשליטתה נכס משמעו ״של החברה מהותי נכס״
 ,שפורסמו לפני אותו מועד אחרוניםה מאוחדיםה כספייםה דוחותפי ה-על ,ם במועד הלוונטיערכ אשר
 דוחותאותם  פי-עלהיקף הנכסים במאזן המאוחד של החברה מ( 23%)עשרים וחמישה אחוזים  על עולה

 ייחשב לא( Non-Recourse) ללווה חזרה יכולת ללא הלוואהנכס המשמש בטוחה ל כי ,מובהר .כספיים
 .מהותי כנכס זה סעיף לעניין

 :לפי העניין, יחולו ההוראות הבאות ,לשטר 9.0 ףבסעי המפורטים מהאירועים איזה בקרות .9.2

 אסיפת לזמן חייב יהיה הנאמן, לשטר 9.0בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  .9.2.0
 ימים (20) עשרים ואחד בחלוף יהיה כינוסה מועד אשר( 'סדרה א) החוב אגרות מחזיקי

 סדר על ואשר, (שטרל 9.2.9 סעיף להוראות בהתאם יותר קצר מועד או) זימונה ממועד
 של מסולקת הבלתי היתרה כל של דיימי לפירעון העמדה בדבר החלטה תהיה יומה

 מהאירועים איזה קרות בשל, או מימוש בטוחות ככל שניתנו/ו ('סדרה א) החוב אגרות
פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא  .לפי העניין, לשטר 9.0ף בסעי המפורטים

 .שיהוי ובמועד הראשון האפשרי הסביר
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או להפסקתו של האירוע /והחברה תגרום לביטולו וכי היה , בהודעת הזימון יצוין .9.2.2
, עד למועד כינוס האסיפה, לשטר שבגינו זומנה האסיפה 9.0הרלוונטי המפורט בסעיף 

 .אזי יבוטל זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל

כי אין באמור בכדי למנוע מן הנאמן מלזמן את אסיפת מחזיקי אגרות החוב , מובהר .9.2.0
 .יותר אם ראה בכך צורך לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החובבמועד מוקדם 

 באסיפת תתקבל מיידי לפירעון ('סדרה א)את אגרות החוב  להעמיד מחזיקים החלטת .9.2.6
 של הנקוב הערך מיתרת לפחות( 33%) אחוזים בחמישים מחזיקים בה שנכחו מחזיקים

 אגרות החוב של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים של ברוב, ('סדרה א)אגרות החוב 
 בעשרים מחזיקים בה שנכחו נדחית מחזיקים באסיפת כאמור ברוב או בהצבעה המיוצג
 .כאמור מהיתרה לפחות( 23%) אחוזים

 המפורטים מהאירועים איזה הוסר או בוטל לא האסיפה כינוס למועד עד בו במקרה .9.2.3
 כאמור( 'סדרה א) החוב אגרות מחזיקי באסיפת והחלטה, לפי העניין, לשטר 9.0ף בסעי

, סביר זמן תוך, חייב יהיה הנאמן, לשטר 9.2.6באופן הנדרש כמפורט בסעיף  התקבלה
או /ו ('סדרה א) החוב אגרות של מסולקת הבלתי היתרה כל את מיידי לפירעון להעמיד

 (03)עשר -חמישהובלבד שנתן לחברה התראה בכתב של , לממש בטוחות ככל שניתנו
והאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך  ת כןימים על כוונתו לעשו

 .תקופה זו

 האמורים הימים (20)עשרים ואחד  ןימני את לקצר ,דעתו לשיקול בהתאם ,רשאי הנאמן .9.2.9
 9.2.3 בסעיף)ימי ההתראה האמורים  (03) עשר-חמישה או את/ושטר ל 9.2.0 בסעיף

 סביר חשש קיים כי, בדעה הנאמן יהיה בו במקרה ,או לא למסור התראה כלל/ו (שטרל
 את להעמיד באפשרות תפגע ,לפי העניין, ההתראה המתנת תקופה זו או מסירת כי

 . מיידי או תפגע בזכויות המחזיקים לפירעון אגרות החוב

ידי הנאמן לחברה לשם פרסום והזימון -שלח עליהעתק מהודעת זימון האסיפה כאמור י .9.2.3
לחברה על כוונתו לפעול להעמדה לפירעון מיידי לאסיפה יהווה התראה מראש ובכתב 

 .של אגרות החוב כאמור

תקופה סבירה שבה רשאית החברה , שטרל 9.0נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף  .9.2.9
, לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי

 9ן מיידי כאמור בסעיף רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעו
ואולם הנאמן רשאי ; רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה, זה

אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות  האמורהלקצר את התקופה 
 .המחזיקים

זה לעיל כדי לגרוע מסמכותו של הנאמן  9.2כי אין באמור בסעיף , למען הסר ספק יובהר .9.2.8
 .פי שיקול דעתו ובכפוף לכל דין-על( 'סדרה א)עון מיידי את אגרות החוב להעמיד לפיר

במקרה בו תבקש החברה מהנאמן בכתב למנות , זה לעיל 9.2בסעיף  האמורעל אף  .9.2.03
 .לשטר הנאמנות תוספת השלישיתפי ההוראות הקבועות ב-יש לפעול על, נציגות דחופה

תודיע למחזיקי איגרות החוב ולנאמן על קרות אירוע המהווה עילה לפירעון החברה  .9.2.00
ההודעה למחזיקי אגרות החוב כאמור . מיידי מייד לאחר שנודע לה בפועל הדבר

הכל מבלי , א ובלבד שהחברה הינה תאגיד מדווח באותה עת"תפורסם במערכת המגנ

 .להלן 23לגרוע מהוראות סעיף 

הנקוב של אגרות  ערכן יתרת הפירעון המיידי ייעשה לפי כי, ספק מובהר הסרלמען  .9.2.02
 כאשר ,הקרן על שהצטברו הפרשי ריבית כולל, אשר טרם נפרעו, ('סדרה א)החוב 

למועד  ועד ריבית שולמה שבגינו האחרון היום לאחר המתחילה לתקופה תחושב הריבית
 ימים 093 סבסי על ייעשה משנה חלק עבור הריבית חישוב) בפועל הפירעון המיידי

 (.בשנה
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או בהעמדה /כאמור לעיל ו מיידיכי אין בזכות ההעמדה לפירעון  ,מובהר הסר ספק למען .9.2.00
כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב  מיידילפירעון 

, פי דין-והוראות שטר זה או על( 'סדרה א)פי תנאי אגרות החוב -או לנאמן על( 'סדרה א)
, שטרל 9.0בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף  מיידיואי העמדת החוב לפירעון 

 .לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן כאמור

ובקשר עם אירועים להם תקופת )לשטר  9.0בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  .9.2.06
מתחייבת , (וי ובלבד שלא תוקנה ההפרה עד אותו מועדאזי בחלוף תקופת הריפ –ריפוי 

היא לא תשלם ( וכל עוד מתקיים אירוע ההפרה כאמור)החברה כי החל מאותו מועד 
לבעל השליטה את התמורה לה הוא זכאי בקשר עם הסכם הניהול בו קשורה עימו 

 8.2.2הסכם הניהול שתנאיו העיקריים מתוארים בסעיף , היינו)במישרין החברה 

 (. לתשקיף

 תביעות והליכים בידי הנאמן .8

 שיקול לפי, עת בכל, רשאי יהיה הנאמן, בנוסף על כל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית .8.0
 (מיוחדתלגביה תידרש החלטה , למעט לעניין פירוק)רגילה ידי החלטה -ויהיה חייב לעשות כן על ,דעתו

 לרבות, הליכים אותם בכל לנקוט, מתן הודעה נוספתוללא  שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב
או הגנה /ו מימוש לשם, דין לכל ובכפוף לנכון שימצא כפי, ובקשות לקבלת הוראות משפטיים הליכים

 של אחרת התחייבות של החברה על הביצוע אכיפתכן לשם ו ('סדרה א) החוב אגרות מחזיקי זכויותעל 
או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים /אין באמור לעיל כדי לפגוע ו. הנאמנות שטר פי-על החברה

והכל להגנת מחזיקי מיידי לא הועמדו לפירעון ( 'סדרה א)או אחרים גם אם אגרות החוב /משפטיים ו
על אף  .לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דיןאו /ו( 'סדרה א) אגרות החוב

לשטר  9כי זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף , ף זה מובהרהאמור בסעי
 . ולא מכח סעיף זה

לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בכדי שיוחלט , רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעילהנאמן  .8.2
כן יהיה הנאמן רשאי . שטר זה פי-עלאילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם בי המחזיקים יד-על

לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים 
פי הוראות התוספת השנייה לשטר -על האפשרי הראשון במועד יעשהי האסיפה שכינוס ובלבד כאמור

 .המחזיקים זכויות את לסכן כדי ההליכים בדחיית יהיה ולא הנאמנות

מחזיקי  של כללית אסיפה עת בכל לכנס, חייב לא אך הנאמן רשאי, הנאמנות שטר להוראות בכפוף .8.0
  .הנאמנות לשטר הנוגע עניין בכל הוראותיה את לקבל או/ו לדון מנת על( 'סדרה א)אגרות החוב 

לרבות פתיחת הליכים או , כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות לעשות פעולה כלשהי .8.6
 פי-על, רשאי הנאמןיהיה , כאמור בסעיף זה( 'סדרה א)הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב 

 מחזיקי של כללית מאסיפה הוראות שיקבל עד כאמור פעולה כל של ביצוע לעכב, הבלעדי דעתו שיקול
ת לבי הפניה או האסיפה שכינוס ובלבד לפעול כיצד המשפט מבית הוראות או/ו ('סדרה א) החוב אגרות

כי הנאמן לא יהיה רשאי לעכב נקיטת , למען הסר ספק יובהר .האפשרי הראשון במועד ייעשו המשפט
 (.'סדרה א)החוב פעולות או הליכים כאמור במקרה בו השיהוי עשוי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות 

לוותר באותם , כאמור לעיל( 'סדרה א)בכפוף לכל החלטה של מחזיקי אגרות החוב , הנאמן יהיה רשאי .8.3
 .של החברה, כולן או מקצתן, תנאים שיראה לנכון על קיומן של אותן התחייבויות

 נאמנות על התקבולים .03

, בכל דרך שהיא, ופירעון כל חוב כלפיוהוצאותיו , למעט שכר טרחתו ,הנאמן ידי-על שיתקבלו התקבולים כל
, ינקוט אם, שינקוט מהליכים כתוצאה או/ו מיידי ןלפירעו החוב אגרות מהעמדת כתוצאה ,אך לא רק, לרבות

 לסילוק - תחילה: הבאהקדימויות בנשיה  סדר ולפי למטרות בידו וישמשו בנאמנות ידו-על יוחזקו, החברה כנגד
 כתוצאה או אגב נגרמו או, עליו הוטלו, הנאמן ידי-על שהוצאו ההתחייבויותו ההיטלים, התשלומים, ההוצאות
ובתנאי כי הנאמן לא ) שכרו לרבות, הנאמנות שטר תנאי עם בקשר אחר באופן או הנאמנות ביצוע מפעולות

פי ההתחייבות -לתשלום כל סכום אחר על - שנית; (יקבל את שכרו הן מהחברה והן ממחזיקי אגרות החוב
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אשר נשאו  ('סדרה א)למחזיקי אגרות החוב לתשלום  - שלישיתו; (שטרל 29.0כהגדרת מונח זה בסעיף )לשיפוי 
 .שטרל 29.6.2 בתשלומים לפי סעיף

סדרה )אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החוב , יתרת התקבולים כאמור תשמש
תשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית הפיגורים בגין ל - ראשית (א: )העדיפות הבאלמטרות ולפי סדר , ('א

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית -פרי, או הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב/פיגורי תשלום הריבית ו
תשלום ל - שנית (ב) ;ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם ,או הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם/ו

שמועד , פסו-פרי ,ידם-פי אגרות החוב המוחזקות על-למחזיקי אגרות החוב של סכומי הריבית המגיעים להם על
בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות , תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם

המגיעים  קרןאגרות החוב של סכומי ה תשלום למחזיקיל - שלישית( ג) ;ידי החברה או באופן אחר-החוב על
שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים , פסו-פרי ,ידם-פי אגרות החוב המוחזקות על-להם על

 רביעית (ד)-ו; ידי החברה או באופן אחר-בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על, להם
 .לם הנאמן לחברה או לחליפיהיש, במידה שיהיה כזה, את העודף -

 .פי כל דין-ככל שיש חובה לנכותו על, ינוכה מס במקור( 'סדרה א)מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב 

יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין ( 'סדרה א)מחזיקי אגרות החוב 
האמור כפוף לכך שיתקבל אישור מתאים מרשות . לעיל בלבד (ב)-ו( א)וזאת ביחס לחלופות , באסיפת מחזיקים

 .המסים

יפעל הנאמן לקבלת הסכומים , כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם היא לא עשתה כן, יובהר
ידו בנאמנות וישמשו בידו למטרות ולפי -יוחזקו אותם סכומים על, ובמקרה ויצליח לקבלם, כאמור מהחברה

 .ת המפורט בסעיף זה לעילסדר העדיפו

 לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמןסמכות  .00

או /ריבית ו) כל תשלום( עבור מחזיקי אגרות החוב)הנאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן 
עבור )כך שהסכום האמור המיועד לפירעון יועבר לחשבון הנאמן , אותו על החברה לשלם למחזיקים( קרן

, לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני מועד הפירעון למחזיקי אגרות החוב של אותו תשלום( אגרות החוב מחזיקי
החברה אינה רשאית לסרב לפעול . פי שטר זה-או שכר הנאמן על/או ההוצאות ו/וזאת לשם מימון ההליכים ו

וכיח כי העבירה את ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם ת, בהתאם להודעה כאמור
אין באמור כדי לשחרר את החברה . שפרטיו פורטו בהודעת הנאמןמלוא הסכום הנדרש לזכות חשבון הנאמן 

. פי דין-פי שטר זה או על-מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על
, פן סביר להשגת הסכומים המגיעים למחזיקיםאין באמור כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באו, כן-כמו

הנאמן  .מן החברה, פי שטר הנאמנות-או שכר הנאמן על/או ההוצאות ו/אשר שימשו לשם מימון ההליכים ו

 .רשאי לקזז בכפוף להוראות כל דין כל סכום אותו חייבת החברה לנאמן מכח שטר נאמנות זה

 סמכות לעכב חלוקת כספים .02

 לעיל האמורים ההליכים מנקיטת כתוצאה יתקבל אשר הכספי והסכום היה, שטרל 03 בסעיף האמור על אף
הסכום )"ח "מיליון ש 0מסך של  פחות יהיה, סעיףבאותו  כאמור ,לחלוקה כלשהו בזמן יעמוד ואשר

, מקצתו או כולו, האמור הסכום את להשקיע רשאי יהיה והוא לחלקו חייב הנאמן יהיה לא, "(המינימאלי
והוא יהיה רשאי להחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות , הנאמנות שטר לפי המותרות בהשקעות

 . אחרות לפי ראות עיניו

לצורך תשלומם למחזיקי  הנאמן לידי שיגיעו נוספים כספים עם יחד ,רווחיהן על ,אלה השקעות לכשתגענה
 בסעיף אמורטרות ולסדר הקדימויות כלמ בהתאם למחזיקים הנאמן ישלמם, המינימאלי לסכום ,אגרות החוב

או זמן סביר לאחר ; או הקרן הקרוב/מועד תשלום הריבית ו: עד למועד המוקדם מבין בו במקרה. שטרל 03
 אגרות למחזיקי לחלק רשאי הנאמן יהיה, מינימאלי סכום הנאמן בידי יהיה לא, קבלת הסכום הכספי האמור

 .שבידו הכספים את החוב

, ידם-על שתתקבלרגילה  החלטה לפי, ('סדרה א) החוב אגרות מחזיקי רשאים, לעיל זה 02 בסעיף האמור אף על
 אף, שטרל 03 בסעיף כאמור לחלוקה והעומדים הנאמן ידי-על שנתקבלו הכספים את להם לשלם לנאמן להורות

תשלום שכר , על אף האמור .מהסכום המינימאלי וזאת בכפוף להוראות הבורסה פחות על עומד סכומם אם
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ולעניין ההוצאות שכבר שולמו )הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם 
אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן ( יוחזר לנאמן סכומם מיד עם הגיע הכספים לידי הנאמן, ידי הנאמן-על

 .הינם נמוכים מהסכום המינימאלי

בסעיף זה אינו גורע מחובת החברה לבצע את התשלום למחזיקי אגרות החוב והנאמן ידרוש  מובהר כי האמור
 . את מלוא הסכום הנדרש לתשלום

 

 הודעה על חלוקה  .00

 מבין כלשהו תשלום יבוצע שבו והמקום היום על( 'סדרה א)למחזיקי אגרות החוב  יודיע הנאמן
אשר  ,םמיי (06) עשר-בת ארבעה מוקדמת בהודעה וזאת, שטרל 02-ו 03 בסעיפים הנזכרים התשלומים

 . שטרל 23 בסעיף הקבוע באופן מסרית

 הקבוע השיעור לפי לריבית זכאים( 'סדרה א)מחזיקי אגרות החוב  יהיו ,בהודעה הקבוע היום לאחר
 לשלם שהוצע או ששולם הסכום ניכוי לאחר( כזו תהיה אם) הקרן סכום יתרת על ורק אך, החוב באגרת

 .כאמור להם

 .לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון זה 00הכספים שיחולקו כאמור בסעיף 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .06

, במועד הקבוע לתשלומו בפועל שולם לא ואשר( 'סדרה א) חוב אגרת למחזיק המגיע כלשהו סכום .06.0
 מהמועד ריבית לשאת יחדל, לשלמוויכולה  מוכנה היתה שהחברה בעוד, בחברה תלויה שאינה מסיבה
 להם זכאי שהיה סכומים לאותם ורק אך זכאי יהיה( 'סדרה א) החוב באגרת והמחזיק לתשלומו שנקבע

 . הריביתאו  הקרן חשבון על תשלום אותו ןלפירעו שנקבע במועד

 התשלום סכום את, לתשלום שנקבע מהמועד םמיי (06) עשר-ארבעה תוךב, הנאמן בידי תפקיד החברה .06.2
פי -על, בכתב, ('סדרה א)ותודיע למחזיקי אגרות החוב , לשטר 06.0כאמור בסעיף , במועדו שולם שלא

 תיחשב כאמור והפקדה, על הפקדה כאמור, (ככל שמצויות ברשותה)הכתובות המצויות ברשותה 
 החוב תאגר כפדיוןגם , ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין אגרות החוב למחזיק תשלום אותו כסילוק

 . החברה ידי-על( 'סדרה א)

, ידו-על ויושקע בבנק הנאמן ידי-על יופקד המחזיקים עבור בנאמנות הנאמן ידי-על שיוחזק סכום כל .06.0
 כן עשה. לשטר 03הוראות סעיף  פי-עללו  המותרות השקעותב, לפי שיקול דעתו, בפקודתו או בשמו

 ההשקעות ממימוש שתתקבל התמורה את אלא סכומים אותם בגין לזכאים חייב יהיה לא ,הנאמן

בניכוי , העמלות, הנאמנות חשבון ניהול בגיןלרבות , האמורה בהשקעה הקשורות ההוצאות בניכוי
מתוך הכספים כאמור יעביר הנאמן . טרחתו שכר ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות
 רצונו לשביעות ידו-על שידרשו הוכחות אותן כנגד םוישלמ סכומים למחזיקי אגרות החוב הזכאים להם

 . המלאה

 אחת שנה תוםעד ל, לשטר 03פי הוראות סעיף -על ,וישקיעם האמורים לעילהנאמן יחזיק בכספים  .06.6
 כולל) בידו שיצטברו הסכומים את הנאמן יחזיראז , ('סדרה א) החוב תואגר ןלפירעו הסופי מהמועד

שכר טרחתו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר  בניכויו הוצאותיו בניכוי( פירותיהם
עבור מחזיקי  בנאמנות אלו בסכומים תחזיק והחברה, לחברה, (כגון שכר נותני שירותים וכדומה)זה 

שנים ממועד הפירעון ( 3)הזכאים לאותם סכומים לתקופה של עד תום שבע ( 'סדרה א)אגרות החוב 
ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו -ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ,('סדרה א)הסופי של אגרות החוב 

ידי מחזיק -כספים שלא יידרשו מאת החברה על. בשינויים המחויבים שטרל 06.0עליה הוראות סעיף 
 יעברו, ('סדרה א)שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ( 3)בתום שבע ( 'סדרה א)אגרות חוב 

 החזרת לאחר. שהיא מטרה לכל הנותרים בכספים להשתמש רשאית תהא והיא, החברה לבעלות
 הסכומים בגין כלשהו תשלום( 'סדרה א) החוב אגרות למחזיקי חייב הנאמן יהיה לא לחברה הסכומים
 .כאמור ידו-על שהוחזקו
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 בנאמנות קבלתם דבר ואת לשטר 06.6כאמור בסעיף  הסכומים החזרת את לנאמן בכתב תאשר החברה .06.3
 נזקאו /או הוצאה ו/כל תביעה ו בגין הנאמן את ותשפה כאמור( 'סדרה א) החוב אגרות מחזיקי עבור
למעט )אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות  ,כאמור הכספים העברת בגיןעקב ו לו שייגרם שהוא סוג מכל

 . בחוסר תום לב או בזדון, (כפי שיהיה מעת לעת, פי חוק-רשלנות הפטורה על

 ומאת הנאמן  אגרות החובקבלה מאת מחזיקי  .03

או אסמכתא של חבר הבורסה המעביר על ביצוע ( 'סדרה א) החוב אגרת מחזיק מאתחתומה  קבלה .03.0
 ידי-על לו ששולמו והריבית הקרן סכומי בגין ההעברה או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה

 של התשלום ביצוע לעצם הקשור בכל מוחלט בשחרור הנאמן את תשחרר החוב אגרת בגין הנאמן
 .בקבלה הנקובים הסכומים

( 'סדרה א) החוב אגרת מחזיקי לזכות אצלו והריבית הקרן סכומי הפקדת בדבר הנאמן מאת קבלה .03.2
 ביחס שטרל 03.0 בסעיף האמור לצורך( 'סדרה א) החוב אגרת מחזיק מאת כקבלה חשבית לעיל כאמור

 .בקבלה הנקובים הסכומים של התשלום לביצוע הקשור בכל החברה לשחרור

 החוב אגרות של הפירעון חשבון על כתשלום חשבויי שטרל 02-ו 03 פיםבסעי כאמור שחולקו כספים .03.0
 .('סדרה א)

 רישום בקשר עם תשלום חלקי ;לנאמן הצגת אגרת חוב .09

 כלשהי ריבית תשלום בזמן, הנאמן בפני להציג( 'סדרה א) חוב אגרת ממחזיק לדרוש רשאי יהיה הנאמן .09.0
, התשלומים משולמים שבגינן( 'סדרה א) החוב אגרות תעודת את, וריבית קרן של חלקי תשלום או

יהיה חייב להציג את תעודת אגרות החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך ( 'סדרה א)ומחזיק אגרת החוב 

או להטיל על מחזיקי אגרות /או הוצאה ו/בכל תשלום ו( 'סדרה א)כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב 
 .או חבות כלשהי/אחריות ו( 'סדרה א) החוב

 לעיל כאמור ששולמו לסכומים בנוגע הערה( 'סדרה א) החוב אגרות תעודת על לרשום רשאי יהיה הנאמן .09.2
 .תשלומם ותאריך

( 'סדרה א) החוב אגרות תעודת הצגת על לוותר, דעתו שיקול לפי, מיוחד מקרה בכל רשאי יהיה הנאמן .09.0
 בגין דעתו להנחת מספקת ערובה או/ו שיפוי כתב( 'סדרה א) החוב תואגר מחזיק ידי-על לו שניתן לאחר
 .לנכון שימצא כפי הכל, כאמור ההערה רישום אי מחמת להיגרם העלולים נזקים

 תשלומים לגבי, אחר באופן רישומים לקיים ,דעתו שיקול פי-על ,רשאי הנאמן יהיה לעיל האמור למרות .09.6
 .כאמור חלקיים

 השקעות כספים .03

הבנקים ( 6)באחד מארבעת  ידו-על יושקעו, הנאמנות שטר לפי להשקיעם הנאמן רשאי אשר הכספים כל
 מדינת שדיני בהשקעות, בפקודתו או בשמו ,מינוס AAובלבד שדירוג הבנק לא יפחת מדירוג  ,הגדולים בישראל

 הנאמנות שטר לתנאי כפוף והכל, כפי שימצא למתאים וזאת נאמנות כספי בהם להשקיע מתירים ישראל
או אגרות חוב /ו ישראל בנק ידי-על המונפקיםמים "מק, בנקאיים בפיקדונות שישקיע ובלבד, ולהוראות כל דין

ידי -או ניירות ערך דומים המונפקים על/ב בלבד ו"או ממשלת ארה ישראל בנק ידי-על המונפקות ממשלתיות
 .ב"ממשלת ארה

אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות לא יהיה חייב לזכאים בגין , עשה כן הנאמן
ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות העמלות ו ,שכר טרחתו והוצאותיו בניכוי

 02פי הוראות סעיפים -על הנאמן יפעלהכספים כאמור וביתרת , תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנותו
 .לפי העניין, לשטר 06או /ו

  התחייבויות החברה כלפי הנאמן .09

 :כדלקמן, במלואן נפרעו טרם ('סדרה א) החוב שאגרות זמן כל, הנאמן כלפי בזאת מתחייבת החברה

 .ויעילה נאותה, סדירה בצורה החברה עסקי את ולנהל להתמיד .09.0
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 לרבות ,הפנקסים את ולשמור, מקובלים חשבונאיים לעקרונות בהתאם סדירים חשבונות פנקסי לנהל .09.2
, במשרדיה, (חשבונות וקבלות, משכנתא, לרבות שטרי משכון) כאסמכתאות להם המשמשים המסמכים

ושלא יעלה , החברה עם מראש שיתואםבמועד , לעיין הנאמן של מורשה נציג כלאו ל/נאמן ול ולאפשר
 נציג, זה לעניין. בו לעיין יבקש שהנאמן כאמור מסמך או/ו כאמור פנקס בכל, ימי עסקיםחמישה על 

 הנאמן של בכתב בהודעה וזאת, כאמור עיון למטרת ימנה שהנאמן מי פירושו הנאמן של מורשה
 00.00וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות בכפוף להוראות סעיף  ,כאמור העיון לפני לחברה שתימסר

ר תפעל החברה לאפשר את זכות העיון כאמו, בשים לב למהות ונסיבות העניין, עד כמה שניתן. לשטר
 .לרבות העברת חומרים בכל אמצעי מדיה שהוא בישראל, בסעיף זה לעיל

 כל על, לה שנודע לאחר ולא יאוחר מיום עסקים אחד, הסביר האפשרי בהקדם בכתב לנאמן להודיע .09.0
 בו מקרה בכל וכן, (לשטר 9.0 זה בסעיף מונח כהגדרת) החברה של מהותי נכס על עיקול הוטל בו מקרה

 קבוע או זמני מפרק או/ו מיוחד מנהל, נכסים כונס 9.0כהגדרתו בסעיף  החברה מהותי של לנכס מונה
או כל /ו החברה כנגד החברות לחוק 033 סעיף לפי הליכים להקפאת בקשה במסגרת שמונה נאמן או/ו

 בכלבהקדם האפשרי  חשבונה על לנקוט וכן, החברה על החל הרלוונטי הדין פי-על דומה תפקיד בעל
 לפי ,הניהול או הפירוק, הנכסים כינוס ביטול או כזה עיקול הסרת לשם הנדרשים הסבירים האמצעים

כל עוד נכס של חברת הבת משועבד של החברה ק זה יחול גם על כל חברה בת "האמור בס .העניין
או כינוס הנכסים /שטר זה ורק במקרה בו העיקול שהוטל ו פי-עללטובת הנאמן עבור המחזיקים 

 .מבוצע על הנכס המשועבד שהעמידה החברה בת לטובת בעלי אגרות החוב

 או אחד קרות (0: )על, ולא יאוחר מיום מסחר אחד לחברה הדבר היוודע עם מייד, בכתב לנאמן להודיע .09.6
חשש ממשי של החברה לקרות ( 2)-ו; על סעיפיו הקטנים לשטר 9.0המנויים בסעיף  המקרים מן יותר

ידי -יבוצע על יחס להודעה האמורההאמור ב. לשטר 9.0אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף 

 .ככל שקיימות, לשטר 9.0החברה מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 

לפי שטר ( 'סדרה א)ימים ממועד הנפקתן של אגרות חוב  (03) שלושים לא יאוחר מתום, לנאמן למסור .09.3
 (.קרן וריבית)לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב  ,או ממועד הרחבת סדרה זו/ו זה

 כל ביצוע על, בחברה הכספים בתחום הבכיר המשרה נושא בידי חתומה בכתב הודעה לנאמן למסור .09.9
 חייבת אותם הסכומים יתרת ועל ,התשלוםת פירוט אופן חישוב ולרב החוב אגרות לבעלי תשלום
 .כאמור התשלום ביצוע לאחר ימי עסקים( 3)וזאת תוך שבעה , החוב אגרות לבעלי מועד באותו החברה
 .יחשב גם כמסירה לנאמן לצורך סעיף זה, א"כי פרסום דוח כאמור במגנ, מובהר

אלא אם נאמר . ערך ניירות לרשות בהגשתו תחייב שהיא דוח כל, פרסומו עם מיד לנאמן למסור .09.3
או מידע אשר  דיווחכל ו ערך ניירות רשות של המגנ״א במערכת מיידי דיווח, במפורש אחרת בשטר זה

, על אף האמור לעיל .לנאמן נמסר כאילו ייחשב, א"ידי החברה במערכת המגנ-על( במלואו) יפורסם
 .ע כאמורלבקשת הנאמן תמסור החברה לנאמן עותק מודפס של הדיווח או המיד

של להיכנס בתיאום מראש למשרדיה , או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו/לאפשר לנאמן ו .09.9
 ימי( 3) משבעה יאוחר לא וזאתבכל זמן סביר , של החברה ולכל מקום שבו יימצאו נכסיההחברה
לשם הגנה , פי שיקול דעתו של הנאמן-על, לשם בדיקת נכסיה ,הנאמן של הבקשה ממועד עסקים

 .מחזיקי אגרות החובעל 

 .לשטר 23כאמור בסעיף , החברהשתיתן לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות  למסור .09.8

ימי עסקים ממועד ( 3)בתוך שבעה , תןיי בחברה כספיםתחום הב הבכיר משרה נושא כי לכך לגרום .09.03
 עסקיה, לחברה בנוגע מידע או חישוב, מסמך, הסבר כל, שיורה לאנשים או/ו לנאמן, בקשתו של הנאמן

 ידי-על שנעשות בדיקות לשם, הנאמן של דעתו שיקול פי-על, סביר באופן דרושים שיהיו נכסיה או/ו
 .החוב אגרות מחזיקי על הגנה לצורך הנאמן

 -( כהגדרת המונחים בחוק החברות)כל עוד החברה הינה חברת אגרות חוב שהינה חברה פרטית  .09.00
 בקשתופרוטוקולים חתומים של אסיפות בעלי המניות תוך זמן סביר ממועד , לבקשתו, להמציא לנאמן

או מידע שהחברה העבירה /וובכלל זה מתחייבת החברה למסור לנאמן העתק מכל מסמך 
ככל שהעבירה ולמסור העתקים מהודעות ומהזמנות שינתנו למחזיקי , חובלמחזיקי אגרות ה

כהגדרת )ככל שבמהלך חיי אגרות החוב תהפוך החברה לחברה ציבורית . ככל שינתנו, אגרות החוב
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אסיפות כלליות בבין אם ) הכלליות באסיפות נוכח להיות נאמןה לזמן את -( המונח בחוק החברות
 ללא) החברה של המניות בעלי של (רהבשל בעלי המניות בח מיוחדותלליות אסיפות כבבין אם שנתיות ו

פרסום זימון לאסיפה כללית של  .(ככל שתתקיימנה)שתתקיימנה בישראל  (הצבעה או השתתפות זכויות
 . ייחשב כזימון הנאמן לצרכי סעיף זה, א"בעלי המניות של החברה במערכת המגנ

 לתת ,במלואן נפרעו טרם ('סדרה א) החוב שאגרות זמן כל, לשטר 09.3כפוף להוראות סעיף  .09.02
 : להלן כמפורט והדיווחים הדוחות את ,לבקשתו, לנאמן

 של סקורים רבעוניים כספיים ודוחות, החברה של מבוקרים שנתיים כספיים דוחות .09.02.0
גם במקרה בו החברה לא יאוחר מהמועדים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך , החברה

 .תאגיד מדווחתפסיק להיות 

 מכל העתק -( כהגדרת המונח בחוק החברות)אם וככל שהחברה תהא חברה ציבורית  .09.02.2
 ופרטי החוב באגרות המחזיקים לכלל או מניותיה בעלי לכלל מעבירה שהחברה מסמך

 לרשות דין פי-על המוגש דוח כל לרבות, אחרת בדרך להם מעבירה שהחברה מידע כל
כל עוד החברה  .פרסומו עם מייד, (מיידיים דיווחים) לציבור פרסומו לשם ערך ניירות

להמציא לנאמן העתק מכל מסמך  –הינה חברת אגרות חוב שהינה חברה פרטית 
 להם מעבירה שהחברה מידע כל ופרטי החוב באגרותשהחברה מעבירה לכלל המחזיקים 

 ציבורל פרסומו לשם ערך ניירות לרשות דין פי-על המוגש דוח כל לרבות, אחרת בדרך
 .פרסומו עם מייד, (מיידיים דיווחים)

כי , ידי רואה חשבון-בכתב חתום על אישור, לפי דרישתו הראשונה בכתב, למסור לנאמן .09.02.0
 אגרות של הנקוב הערך יתרתואת , מועדםכל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו ב

 .שבמחזור החוב

 09.0בנוסף לאמור בסעיפים , תמסור החברה לנאמן, חדלה החברה מהיות תאגיד מדווח .09.02.6
 : רבעוניים ומיידיים כמפורט להלן, דיווחים שנתיים, לשטר 09.00עד 

ניהול נכסי ) 2בחלק  6לפרק  3.2.6.9דיווח שנתי הכולל את המידע המפורט בנספח  .א
או כפי  4בחוזר המאוחד( עסקיםעקרונות לניהול ) 3בשער ( השקעה והעמדת אשראי

ימים מהמועד בו הייתה נדרשת החברה ( 93)לא יאוחר משישים , שיעודכן מעת לעת
 ; לפרסם את דוחותיה השנתיים אילו הייתה תאגיד מדווח

ניהול נכסי ) 2בחלק  6לפרק  3.2.6.8דיווח רבעוני הכולל את המידע המפורט בנספח  .ב
בחוזר המאוחד או כפי ( נות לניהול עסקיםעקרו) 3בשער ( השקעה והעמדת אשראי

ימים מהמועד בו הייתה נדרשת ( 03)לא יאוחר משלושים , שיעודכן מעת לעת
 ;החברה לפרסם את דוחותיה הרבעוניים אילו הייתה תאגיד מדווח

בחלק  6לפרק  3.2.6.03דיווח מיידי אם אירע אחד מן האירועים המפורטים בנספח  .ג
בחוזר ( עקרונות לניהול עסקים) 3בשער ( מדת אשראיניהול נכסי השקעה והע) 2

תה נדרשת החברה יהדיווח יימסר במועד בו הי. המאוחד או כפי שיעודכן מעת לעת
לתקנות הדוחות או בכל תקנה אשר ( ב)03תקנה  י"לדווח על קרות האירוע עפ

 .תחליף תקנה זו

, הסבירה דרישתו פי-על, ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן( 3)לא יאוחר משבעה  לנאמן למסור .09.00
ולחברות הבנות שלה בנוגע לחברה , נוסף מידע או/ו פרטים או/ו מסמכים או/ו ההצהרות או/ו תצהיר

ואף ( עסקיהם או נכסיהם, ולחברות הבנות שלה, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, לרבות הסברים)

וזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן , אה החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כןלרו להורות
 פי-על כוחו באי או/ו הנאמן של ההרשאותו הכוחות, הסמכויות והפעלת שוםיי לשםהמידע דרוש לנאמן 

                                                 
4  http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp . 

 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp
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לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב , הנאמנות שטר
 .לשטר 00.00וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף  ,לב בתוםשהנאמן פועל  ובלבד

 .ניירות ערך לחוקי 03 בסעיף כמפורט ההודעות או הדוחות כללמסור לנאמן את  .09.06

ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים של  (03)עשרה לא יאוחר מ .09.03
מאת החברה בצירוף תחשיב  אישור בכתב ,לבקשתו, לנאמןתמציא החברה , לפי העניין, החברה

נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים  ל או"מנכ, דירקטורידי -חתום על, בקובץ אקסל פעיל
 . לשטר 3.3הפיננסיות המפורטות בסעיף  בהתניותבדבר עמידת החברה , בחברה

או /לנאמן ו, ימי עסקים 3תוך , כספים בחברה ייתןתחום הלגרום לכך כי נושא משרה הבכיר ב .09.09
או נכסיה שיהיו /עסקיה ו, חישוב או מידע בנוגע לחברה, מסמך, כל הסבר, לאנשים שיורה

לשם מילוי תפקידיו ולצורך הגנה על מחזיקי , פי שיקול דעתו של הנאמן-על, דרושים באופן סביר
 .איגרות החוב

יקנות את כל תשלומי החובה ולשמור את נכסיה במצב טוב ותקין ולשלם בקביעות ובדי להחזיק .09.03
 .על נכסיה, במידה שחלים, החלים

תעביר , וכל עוד שטר זה בתוקף, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, באפריל של כל שנה 03די מי .09.09
נושא המשרה  ל או"מנכ, דירקטור ידי-חתום על, מאת החברהאישור , לבקשתו, החברה לנאמן

תשלומים על חשבון או /ול תשלומי הריבית בדבר ביצוע של כ, הבכיר בתחום הכספים בחברה
ומועד , שמועד תשלומם הגיע לפני תאריך האישור, ('סדרה א)בקשר עם אגרות חוב  ,הקרן

שעדיין במחזור נכון למועד ( 'סדרה א)וכן את יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב , התשלום
ר מאת דירקטור בחברה אישו, במרס של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף 00מדי וכן ; האישור

, או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן/תקופה שמתאריך השטר ובכי , ומאת מנהלה הכללי
לרבות , לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה, מועד מתן האישורלועד , המאוחר מביניהם

 .אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת, הפרה של תנאי אגרות החוב

 .בכתובתה או בשמה שינוי כל על לנאמן בכתב להודיע .09.08

כל דיווח בנוסח כפי , בשם הנאמן, א"הנאמן רשאי להורות לחברה לדווח לאלתר במערכת המגנ .09.23
לאלתר ובכל מקרה לא יאוחר והחברה תהיה חייבת לדווח , ידי הנאמן לחברה-שיועבר בכתב על

 .את הדיווח כאמורמיום מסחר אחד לאחר קבלתו 

עסקים  מיוםזר כלשהו בהקדם האפשרי ולא יאוחר  בקובננטאי עמידה על  בכתב תודיע לנאמן החברה .09.20
ידי חברה -עסקים מהמועד בו ניתנה לה הודעה על יום הזר או בתוך בקובננטמיום תחילת אי העמידה 

וכן את ההשלכות הצפויות של אי עמידה זו , לפי העניין, זר כלשהו בקובננטכלולה בדבר אי עמידה 
זר כלשהו ותינתן  בקובננטכי ככל שהחברה לא תעמוד , מובהר. עם אותו גורםבהתאם להסכמי החברה 
לנאמן על אי העמידה יגרע הדבר מחובת החברה להודיע לא , הזר בקובננטלה ארכה לשם עמידה 

  .הזר כאמור בקובננט

זר  בקובננטתעביר החברה לנאמן הודעה בכתב על אי העמידה , לשטר 23אף האמור בסעיף  על
 .ככל שיפורסם, שתפרסם החברה בעניין מיידילכל דיווח בנוסף 

  –לעניין סעיף זה 

במסגרת הסכם עם , תניה פיננסית מהותית של החברה ושל כל חברה כלולה של החברה –" קובננט זר"
 .מוסד פיננסי או עם גורם אחר אשר העמיד לחברה אשראי מהותי

של החוב  מיידיתניה פיננסית אשר אי עמידה בה מקימה עילה לפירעון  –" מהותית פיננסית תניה"
 .הרלוונטי

מההון העצמי המאוחד של  (23%) עשרים וחמישה אחוזים אשראי המהווה לפחות –" מהותי אשראי"
אשראי אשר מכפלת סכומו בשיעור ההחזקה של  –לעניין חברה כלולה (. זכויות מיעוט כולל)החברה 
הון העצמי המ (23%) עשרים וחמישה אחוזיםבחברה הכלולה מהווה לפחות ( ור סופיבשרש)החברה 

 (.זכויות מיעוט כולל)המאוחד של החברה 
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 נוספות התחייבויות .08

 עת ובכל לזמן מזמן החברה תבצע, שטרל 9 בסעיף כמוגדר, מיידי רעוןילפ תעמודנה החוב שאגרות ככל .08.0
 הנתונות הסמכויות כל הפעלת את לאפשר כדי הסבירות הפעולות כל את, הנאמן ידי-על לכך שתדרש

ימי עסקים ( 3)וזאת לא יאוחר משבעה , הבאות הפעולות את החברה תעשה ובמיוחד הנאמן בידי
 :ממועד בקשת הנאמן

 הפעולות כל לביצוע תגרום או/ו תבצעאו /ו המסמכים כל על תחתוםאו /ו הצהרותאת  תצהיר .08.0.0
 וההרשאות הכוחות, הסמכויות להפעלת תוקף מתן לשם לחוק בהתאם הדרושות או הנחוצות

 .פי שטר זה-על כוחו באיאו /ו הנאמן של

 לשם וידרשן למועילות אותן יראה שהנאמן ,וההוראות הפקודות, ההודעות כל את תיתן .08.0.2

 .הנאמנות שטר הוראות יישום

 במסגרת, ידו-על הנדרשת פעולה כי המאשרת הנאמן ידי-על חתומה בכתב הודעה - זה סעיף למטרות .08.2
 .לכך לכאורה ראיה תהווה, סבירה פעולה היא, סמכויותיו

 חובאי כ .23

להוציא לפועל ולבצע בשמה , את הנאמן בתור בא כוחה, באופן בלתי חוזר, החברה ממנה בזאת .23.0
ולפעול בשמה , ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה

חלק מהסמכויות  לבצע פי שטר זה ולא ביצעה אותן או-חייבת לעשותן על בהתייחס לפעולות שהחברה
בכפוף , פי שטר זה וזאת-ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על ,לה הנתונות

ימים ( 06)עשר -תוך ארבעהלכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה 

 . ובלבד שפעל באופן סביר נאמן ממועד דרישת הנאמןפי קביעת ה-על

ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות  כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה שטרל 23.0אין במינוי לפי סעיף  .23.2
והחברה פוטרת בזאת את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו  ,החברה בהתאם לשטר הנאמנות

על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול והחברה מוותרת מראש , כל פעולה שהיא
ידי הנאמן ושלוחיו -על סמך כל פעולה שלא נעשתה על, בגין זה, להגרם לחברה במישרין או בעקיפין

  .והכל למעט במקרה של פעולה או מחדל שנעשו בחוסר תום לב או רשלנות, כאמור לעיל

 הסכמים אחרים .20

, לפי שטר זה, לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן ,בלות המוטלות על הנאמן בחוקבכפוף להוראות החוק ולמג
אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך  כדי למנוע, או בעצם מעמדו כנאמן

 . הרגיל של עסקיו

 דוחות על ענייני הנאמנות .22

 .חוק ניירות ערךל 0ח03סעיף הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות  .22.0

דוח שנתי על ענייני הנאמנות  ,עבור השנה הקלנדרית הקודמת, ביוני לכל שנה 03עד ליום הנאמן יערוך  .22.2
 ."(הדוח השנתי: "זה 22בסעיף )

 :הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים

 .מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפהפרוט שוטף על  .22.2.0

 .במהלך השנה שחלפה דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו .22.2.2

 .א"את הדוח השנתי במערכת המגנ( בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן)הנאמן יפרסם  .22.0

מכח  ,מצד החברה( 'סדרה א)או של תנאי אגרות החוב /זה ונודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר  .22.6
 יודיע למחזיקי, לשטר 09.6פרסומים פומביים של החברה או מכח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 

קיום לאכיפת על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או תוך זמן סביר ( 'סדרה א)אגרות החוב 
ידי -חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על .לפי העניין, על החברה התחייבויות החברה

 . חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור .פי הדין-החברה על
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 .זה 22הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף  .22.3

 .פי כל דין-אין באמור בסעיף זה לגרוע מכל חובת דיווח אחרת או נוספת של הנאמן על .22.9

 הנאמןוכיסוי הוצאות  שכר .20

כמפורט , הנאמנותהחברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כנאמן לאגרות החוב בהתאם לשטר 
 :להלן

 :שכר הטרחה יחושב כדלקמן, ('סדרה א)ביחס לסדרת אגרות החוב  .20.0

עריכת שטר ההנפקה ובגין יום ממועד  03תוך שישולם ח "ש 3,333תשלום בסך של  .20.0.0
מכל סיבה או ההנפקה /וישולם גם במקרה של ביטול או דחיית פרסום התשקיף )הנאמנות 

 .(שהיא

ואילך הנאמנות הראשונה  תהחל משנ, נאמנותשנת  בגין כלח "ש 23,333תשלום בסך של  .20.0.2
בה יהיו במחזור אגרות , או לכל חלק ממנה( חודשים ממועד ההנפקה 02החל מתום , קרי)

 .(ריבית והצמדה, קרן) חוב

הקבוע  יגדל שכר הטרחה השנתי, באם תבוצע במהלך חיי אגרות החוב הרחבת סדרה .20.0.0
 .כתוצאה מהרחבתה בסכום המשקף את שיעור הגידול בנפח הסדרה לשטר 20.0בסעיף 

ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת , לעיל 20.0.2האמור בסעיף , השכר השנתי .20.2
עד התשלום של שכר הנאמן בגין השנה הראשונה כאשר מו, הנאמנות הבאה או כל חלק ממנה

 .ממועד ביצוע ההנפקה בפועל של אגרות החוביום  03יהיה בתוך 

ישולמו לנאמן בגין , התשלומים הקבועים בשטר הנאמנות, להלן 20מבלי לפגוע בהוראות סעיף  .20.0
אי פי תנ-התקופה שעד תום תקופת הנאמנות ביחס לכל אחת מסדרת אגרות החוב שתונפקנה על

פי -או באם הנאמנות על/או מנהל ו/או כונס נכסים ו/גם אם מונה לחברה מפרק ו, שטר הנאמנות
 .שטר הנאמנות תנוהל בהשגחת בית משפט

 .ח לאסיפה"ש 333ישולם לנאמן סך של , בגין השתתפות באסיפות בעלי מניות שנערכות בישראל .20.6

יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה , לעיל 20.0-20.9מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים  .20.3
 :(הכל בכפוף להוראות שטר הנאמנות)בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין , ח"ש 933 בסך של

 ;י החברהיד-עלפעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של השטר  .20.3.0

התשקיף  פי-עלפעולות בקשר להעמדת סדרה כלשהי של אגרות החוב שהונפקה  .20.3.2

עולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב של סדרה או פ/לפירעון מיידי ו
 ;כאמור להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי

 ;פעולות בקשר לשעבודים ככל שינתנו .20.3.0

שטר זה  פי-עללצורך מילוי תפקידיו , פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע .20.3.6
וסן של אסיפות בקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב מסדרה כלשהיא לרבות כינ

 ;מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה

עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או , אך לא רק, לרבות)עבודות מיוחדות  .20.3.3
או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי ( עבודה בשל דרישת החברה

ת או הוראות מחייבו/או תקנות ו/בשל שינוי עתידי בחוקים ו, תפקידו כנאמן סביר

 ;אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה

 .שכר טרחה נוסף ייקבע בהתאם להיקף העבודה שיידרש, ככל שיהיה צורך ברישום שעבודים .20.9

או בהוראות מחייבות אחרות /או בתקנות ו/כי היה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו, מובהר בזאת .20.3
שידרשו ממנו לשם מילוי תפקידו , הנאמן הוצאות נוספותהחלים על פעולת הנאמן יושתו על 

, בהצמדה חיובית למדד המחירים לצרכן)תשלם החברה לנאמן את שכרו והוצאותיו , כנאמן סביר
 .(ממועד ההוצאה
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בהצמדה חיובית למדד )הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות , בכפוף להוראות שטר הנאמנות .20.9
או מכוח הסמכויות /א במסגרת מילוי תפקידו ושיוצי( המחירים לצרכן ממועד ההנפקה

וחוות דעת מומחה ובלבד  מודעות בעיתונים( אך לא רק)שטר הנאמנות לרבות  פי-עלהמוענקות לו 
ייתן הנאמן הודעה לחברה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת , שבגין הוצאות חוות דעת מומחה

 .מומחה

. מהנפקתם ועד לפירעונם הסופי, רות החובאו הוצאה הכרוכה באג/החברה תישא בכל תשלום ו .20.8
יועצים , נאמן, חתמים, ד"כגון עו םהוצאות אלו כוללות בין השאר שכר טרחת נותני שירותי

 .מיסים ואגרות שאינם מוטלים על מחזיק אגרות חוב מכח הדין, ככל שנשכרו' ים וכויכלכל

יהיה הנאמן זכאי לתשלום לא , בשטר הנאמנות 00כאמור בסעיף , במידה ופקעה כהונת הנאמן .20.03
 .שכר טרחתו החל ממועד התחלת כהונתו של הנאמן החליף

האמור בסעיפים אחרים בשטר זה בדבר כיסוי הוצאות ועלויות בקשר לפעולות הנאמן בא להוסיף  .20.00
 . זה 20על האמור בסעיף 

וצמודים חיובית למדד המחירים לצרכן  מ כדין"בתוספת מעכל הסכומים שישולמו לנאמן הינם  .20.02
 .2309בנובמבר  03יום כאשר מדד הבסיס הוא זה שפורסם ב

  סמכויות מיוחדות .26

או הקובעים את זכותו /המייצגים ו, הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים .26.0
או /בכספת ו, ובקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידבקשר עם הנאמנות נשוא שטר זה לרבות 

 . או אצל עורך דין/או כל חברה בנקאית ו/אצל כל בנקאי ו, במקום אחר שיבחר

 כל של עצתואת  או דעתו חוותהזמין את ל זה שטר לפי הנאמנות ינייענ ביצוע במסגרת רשאי הנאמן .26.2
ולפעול בהתאם  ,"(היועצים)" אחר מומחה או מתווך, מודד, מעריך, שמאי, חשבון רואה, דין עורך

 מחדל או פעולה מכל כתוצאה יגרםיש נזק או הפסד כל בעד אחראי יהיה לא והנאמן ,למסקנותיה
פעל  הנאמןכן נקבע בפסק דין חלוט כי  אם אלא, כאמור דעת חוות או עצה סמך על ידו-על שנעשו

יעמיד העתק  הנאמן. או בזדון/ו לב תום בחוסר או/ו (פי חוק-למעט רשלנות הפטורה על) ברשלנות
בכפוף להוכחת ) לפי דרישתם, והחברה מחוות הדעת או מהעצה כאמור לעיון מחזיקי אגרות החוב

החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים (. בעלותו של המבקש באגרות החוב
גוע בזכויות בנסיבות אותו עניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפ ככל שהדבר אפשרי, שימונו כאמור ובלבד

או עצה כאמור וככל  הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחהלחברה יתן שהנאמן י, המחזיקים
  .יפעל לאחר קבלת מספר הצעות מחיר, שהדבר ניתן לפי נסיבות העניין

 דואר, פקסימיליה, מכתב ידי-על להתקבל או להישלח, להינתן יכולה כאמור דעת חוות או/ו עצה כל .26.0
 שעשה פעולות בגין אחראי יהיה לא והנאמן ,מידע להעברות אחר אלקטרוני אמצעי כל או/ו אלקטרוני

 בה שנפלו על אף לעיל המוזכרים האופנים באחד שהועברו ידיעה או דעת חוות או/ו עצה סמך על
שלא  ובלבד סבירה בבדיקה אלה שגיאות לגלות היה ניתן אם אלא, אותנטיות היו שלא או/ו שגיאות

והנאמן , מחד, כי המסמכים יהיו ניתנים להעברה, מובהר .לב-או בחוסר תום/פעל ברשלנות ו
וכאשר לא מתעורר כל , רק במקום בו הינם מתקבלים באופן נהיר, מאידך, רשאי להסתמך עליהם

 .קושי בקריאתם

 להתערב רשאי ואינו הנאמנות שטר חתימת על כלשהו לצד להודיע חייב יהיה לא הנאמן, דין לכל בכפוף .26.6
פי הסמכויות אשר הוקנו לנאמן בשטר זה -אלא על, ניהיעני או החברה עסקי בהנהלת שהיא צורה באיזו

 כדי זה בסעיף באמור אין. והנאמן( 'סדרה א)או כפי שיוסכם בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב 

 .הנאמנות לשטר בהתאם לבצע שעליו בפעולות הנאמן את להגביל

, הנאמנות שטר לפי לו שהוקנו ובסמכויות בהרשאות, בכוחות בנאמנות ישתמש הנאמן, לכל דיןבכפוף  .26.3
לכל נזק  באחריות ישא לא הוא ,הנאמן כך פעל. ובכפוף ליתר הוראות שטר זה המוחלט דעתו שיקול לפי

 הםאו אשר בהם יהיה עלי/ו או למחזיקי אגרות החוב/לחברה וגרמו יאו הוצאה אשר י/או הפסד ו/ו
אלא  ,דעת בשיקול טעויותמ לרבות כתוצאה, הנאמן ידי-עשו עליאו מחדל שי/לשאת עקב כל פעולה ו
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פי חוק כפי שיהיה -למעט רשלנות הפטורה על)פעל ברשלנות הנאמן נקבע בפסק דין חלוט כי אם כן 
  .אות הדיןאו בחוסר תום לב או בזדון או בניגוד להוראות שטר זה והכל בכפוף ובהתאם להור( מעת לעת

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .23

 אדם ובין דין עורך בין, במקומו ו/שיפעל ים/שלוח למנות, הנאמנות עסקי לוהינ במסגרת, רשאי יהיה הנאמן
 לכלסביר  שכר ולשלם לנאמנות בקשר לעשותן שיש מיוחדות פעולות בעשיית להשתתף או לעשות כדי, אחר

 על לסלק רשאי הנאמן יהיה כן. משפטיים בהליכים נקיטה לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי, כאמור שלוח
 תחזיר והחברה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו כזה שלוח כל שלהסביר  שכרו את החברה חשבון
והכל בתנאי שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי , אמורכ הוצאה כל הראשונה דרישתו עם מייד לנאמן
בנסיבות העניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  ככל שהדבר יהיה אפשריוזאת  ם כאמורשלוחי

  .המחזיקים

 .כי אין במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו, מובהר

 לנאמן שיפוי .29

כל אחד בגין , לשטר 29.9במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף )החברה ומחזיקי אגרות החוב  .29.0
, עובדיו, וכל נושאי משרה בו הנאמןמתחייבים בזאת לשפות את ( לשטר 29.3התחייבותו כאמור בסעיף 

 "(: הזכאים לשיפוי)"שלוח או מומחה שימנה מטעמו , בעלי מניותיו

פי -לאו ע( שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע)פי פסק דין -או חיוב כספי על/או הפסד ו/כל נזק ו בגין .29.0.0
אשר עילתו , (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה)פשרה שנסתיימה 

פי -או על/זה ושטר הוראות מכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ופעולות שביצעקשורה ל

סדרה )או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב /ו או כל דין/או הוראה של רשות מוסמכת ו/חוק ו
 וכן; ישת החברהאו לפי דר/ו( 'א

זה שטר הוראות מכוח או שעומדים להוציא /ו והוצאות שהוציאבגין שכר הזכאים לשיפוי ו .29.0.2
או לפי דרישת מחזיקי אגרות /ו או כל דין/או הוראה של רשות מוסמכת ו/פי חוק ו-או על/ו

 ותאו בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונ/ואו לפי דרישת החברה /ו( 'סדרה א)החוב 
, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים זהתוקף שטר מ

או לא /או דבר שנעשו ו/ו ענייןתביעות ודרישות בנוגע לכל , הוצאות, דין ודברים, משא ומתן
 .נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון

 : והכל בתנאי כי

מבלי לפגוע )סובל דיחוי הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו  .29.0.2.0
 ;(אם וככל שתקום להם זכות כאמור, בזכותם לשיפוי בדיעבד

בתום לב שלא  ופעל לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי .29.0.2.2
או /שלא בהתאם להוראות הדין ו, םבמסגרת מילוי תפקידשלא פעולה נעשתה הו

 ;פי שטר נאמנות זה-שלא על

וטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות שאינה לא נקבע בהחלטה שיפוטית חל .29.0.2.0
 ; פי חוק כפי שיהיה מעת לעת-פטורה על

 ;לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון .29.0.2.6

 ".התחייבות השיפוי"זה תקרא  29.0פי סעיף -התחייבויות השיפוי על

פעלו שלא בתום לב או שלא במסגרת מילוי ( 0: )מוסכם כי בכל מקרה בו ייטען כנגד הזכאים לשיפוי כי
התרשלו ברשלנות שאינה פטורה ( 2)או /ו; תפקידם או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות

כום יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום ס –פעלו בזדון ( 0)או /ו; פי חוק-על
אך ככל שייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור ' התחייבות השיפוי'

 . ששולמו להם' התחייבות השיפוי'ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי , לעיל
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או במחויבויות החברה /מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו .29.2
ידי הנאמן -יהיו הזכאים לשיפוי זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על, שטר זהפי -על

בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע , בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, מהליכים שנקט
או בקשר לשימוש /ל ו"שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ, הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה

חוות דעת עורכי , תוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטייםמשאות הנתונות בסמכויות והר
או /או דבר שנעשו ו/תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו, דין ודברים, משא ומתן, דין ומומחים אחרים

והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם , לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון
כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות . הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמוראת 

ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם לחובות  ('סדרה א)אגרות החוב מחזיקי 
 החברה ידי-על שאושרה הנאמן של פעולה ,זה סעיף לעניין. פי שטר זה-פי כל דין ועל-המוטלות עליו על

 .דרושה באופן סביר שהיתהתיחשב כפעולה , או מחזיקי אגרות החוב/ו

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי , לשטר 29.0שבסעיף ' התחייבות השיפוי'מבלי לגרוע מתוקף  .29.0
או לפי דרישת מחזיקי /או כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/פי חוק ו-או על/שטר הנאמנות ו

פתיחת  ,אך לא רק ,לרבות, לעשות פעולה כלשהי, או לפי דרישת החברה/ו( 'סדרה א) ובאגרות הח
יהיה הנאמן , זהכאמור בשטר , ('סדרה א) הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב

התחייבות 'פיקדון כספי לכיסוי עד שיקבל לשביעות רצונו , רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור
ובמקרה בו החברה לא תפקיד , בעדיפות ראשונה מהחברה, בסכום הנדרש"( כרית המימון)" 'השיפוי

ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב -את מלוא כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על
בבקשה כי , (לשטר 29.9כאמור בסעיף )במועד הקובע ( 'סדרה א)שהחזיקו באגרות החוב ( 'סדרה א)

(. לשטר 29.3כהגדרת מונח זה בסעיף )כל אחד את חלקו היחסי , דו בידו את סכום כרית המימוןיפקי

לא , לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון הנדרשת( 'סדרה א)במקרה בו מחזיקי אגרות החוב 
 באמור כדי לפטור את הנאמן אין; תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים

סדרה )מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב 
ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום -אין בתשלום על(. 'א

 .האמור

, הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור
 . ידו-בסכום שייקבע על, מעת לעת

 "(המימוןחשבון כרית )"בלבד  ידי הנאמן ועל שמו-חשבון בנק שייפתח עלכרית המימון תופקד ב
הבלעדי יהיה רשאי לעשות  שיקול דעתו פי-עלהנאמן  .התחייבות השיפויאשר ישמש לצורך 

 . שימוש בכספים המופקדים בכרית המימון לשם ביצוע פעולות או שימוש בהליכים הרלוונטיים

עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות כרית המימון יוחזק בחשבון  המימוןסכום כרית 
נזקים והפדים , הוצאותיהם, או שלוחיו בגין שכרם/ועד לתשלום מלא לנאמן ו ('סדרה א)החוב 

 .שטר הנאמנות פי-עלשנגרמו להם כתוצאה מפעולותיהם 

היו . לגורם שהפקידה המימוןכרית יתרת תועבר פרעון מלוא סכומים אלו לנאמן ושלוחיו לאחר 
תחולק יתרת כרית המימון פארי פאסו , אלו מספר גורמים שהפקידו את כספי כרית המימון

 .ביניהם

כיסוי הוצאות הנאמן בקשר עם העמדה לפירעון ללא יספיק  במקרה בו סכום כרית ההוצאות
יפעל , ידי החברה כאמור-או הפרת הוראות שטר הנאמנות על/ו( 'סדרה א)מיידי של אגרות החוב 

 .להלן 29הנאמן בהתאם לאמור בסעיף 

 :התחייבות השיפוי .29.6

פי כל -או על/פי שיקול דעת הנאמן ו-עלפעולות שבוצעו ( 0) :תחול על החברה בכל מקרה של .29.6.0
זכויות מחזיקי אגרות  או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על/ודין 

או /פעולות שבוצעו ו( 2)וכן ; (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור)החוב 
 .נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה
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( 0) :בכל מקרה של( לשטר 29.9כאמור בסעיף )ובע תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הק .29.6.2
ולמעט פעולות כאמור )או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב /פעולות שבוצעו ו

אי תשלום ( 2)וכן ; (שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב
בכפוף )לשטר  29.6.0פי סעיף -ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-על

לעיל כדי לגרוע מחובת ( 2)ק "כי אין בתשלום בהתאם לס, יובהר (.לשטר 29.3להוראות סעיף 
 .לשטר 29.6.0החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 

או לא /בכל מקרה בו החברה לא תשלם את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו .29.3
או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית /ו; לפי העניין, את מלוא סכום כרית המימוןתפקיד 

 :הכספים ייגבו באופן הבא, לשטר 29.0המימון בהתאם להוראות סעיף 

או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות /הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו - ראשית .29.3.0

מובהר כי  ;לשטר 00ויחולו הוראות סעיף , לאחר תאריך הפעולה הנדרשת( 'סדרה א)החוב 
י הנאמן משום שהחברה לא שילמה את מלוא יד-עלבמקרה בו נעשה שימוש בסכומים אלה 

כרית 'או לא הפקידה את מלוא סכום /ו' ההתחייבות לשיפוי'הסכומים הדרושים לכיסוי 
החוב לטובת  י החברה על חשבון איגרותיד-עללא יראו בסכומים אלה כאילו נפרעו ', המימון

 ;מחזיקי איגרות החוב

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את  - שנית .29.3.2
( לשטר 29.9כאמור בסעיף )יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע , התחייבות השיפוי

 .בידי הנאמן את הסכום החסר( כהגדרת מונח זה להלן)בהתאם לחלקם היחסי 

אותם החזיק המחזיק במועד הקובע ( 'סדרה א)החלק היחסי של אגרות החוב : משמעו" יחסיחלקו ה"

כי , מובהר. לשטר מסך הערך הנקוב של הסדרה שבמחזור באותו מועד 29.9הרלוונטי כאמור בסעיף 
חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב 

 . שבידי המחזיק

באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו , יובהר
לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר 

 .לשטר 03העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

 :או בתשלום כרית המימון הינו כדלקמן/המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו .29.9

או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או פעולה /בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו .29.9.0
( 'סדרה א)דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב 

יהיה המועד הקובע  -( 'סדרה א)וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
ואם אותו יום אינו , יום נקיטת הפעולה או של קבלת ההחלטה תום יום המסחר של, לחבות

 . יום המסחר הקודם לו, יום מסחר

פי החלטת אסיפת -או תשלום כרית המימון נדרשים על/בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו .29.9.2
יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה , ('סדרה א)מחזיקי אגרות חוב 

ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף  (קבע בהודעת הזימון לאסיפהכפי שמועד זה נ)
 .באסיפה

, זה 29פי סעיף -ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על-אין בתשלום על .29.3
כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור והנאמן יפעל בהתאם להוראות שטר זה 

 . למחזיקים, מכוחו להשבת כספים כאמורוהסמכויות המוקנות לו 

ראה , לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן .29.9
 .לשטר 03סעיף 

  הודעות .23

א של "ידי דיווח במערכת המגנ-על תינתן החוב אגרות למחזיקי הנאמן או/ו החברה מטעם הודעה כל .23.0
( 2)בשני  גם בדרך של פרסום מודעה, בנוסף, המפורטים להלן בלבד ובמקרים, רשות ניירות ערך
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הסדר או פשרה לפי ( א: )בישראל בשפה העבריתהיוצאים לאור , בעלי תפוצה רחבהעיתונים יומיים 
כל הודעה שתפורסם או (. פי דין-ובלבד שפרסומו בעיתון נדרש על)מיזוג ( ב); לחוק החברות 033סעיף 

במערכת )כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור שתישלח כאמור תיחשב 
 (. לפי העניין, א או בעיתונים"המגנ

א בשם הנאמן "הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ .23.2
 .י הנאמן לחברהיד-עלכל דיווח למחזיקי איגרות החוב בנוסחו כפי שיועבר בכתב 

או הנאמן /כל הודעה מטעם החברה ו, לחוק' ול החברה לדווח בהתאם לפרק בו תחד במקרה .23.0
ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של אגרות חוב -עלהחוב תינתן  ותלמחזיקי אגר

 –במקרה של מחזיקים במשותף )האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב  וכתובת לפי
כל הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו (. למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם

 תדאג החברה .רשום ימי עסקים מיום מסירתה בדואר 0נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור 
 .העברית בשפה לאור היוצאים, רחבה תפוצה בעלי יםיומי עיתונים בשני מודעה לפרסום גם

ידה גם -החברה למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידי-עלהעתקים מהודעות ומהזמנות שינתנו  .23.6
 .כי הודעות והזמנות כאמור אינם כוללים דיווחים שוטפים של החברה לציבור, יובהר. לנאמן

 שלחישי מכתב ידי-על להינתן תוכלאו מטעם החברה לנאמן  לחברה הנאמן מטעם דרישה או הודעה כל .23.3
יודיע צד אחד למשנהו  עליה אחרת כתובת לפי או, הנאמנות בשטר המפורטת הכתובת לפי רשום בדואר
 הודעה וכל שליח ידי-על או בפקסימיליה שיגורה באמצעות או ,(לרבות כתובת דואר אלקטרוני) בכתב

 כעבור -רשום בדואר שיגור של במקרה( 1: )הצד השני ידי-על בלהנתק כאילו חשבית כאמור או דרישה
 וידוא בתוספת) בפקסימיליה שיגורה של במקרה (2); בדואר מסירתה מיום עסקים ימי (0) שלושה

 -שליח ידי-על שליחתה של במקרה( 3); שיגורה מיום אחד עסקים יום כעבור -(קבלתה בדבר טלפוני
במקרה של שליחתה ( 6)-ו; העניין לפי, לקבלה לנמען בהצעתה או לנמען השליח ידי-על במסירתה

 .עם קבלת אישור כי ההודעה נקראה -באמצעות דואר אלקטרוני

 פשרה ושינויים בשטר הנאמנות  ,ויתור .29

אך לרבות שינוי טכני ) החוב תואגרתנאי  פי-על תשלומיםו למועדים( 0: )ביחס למעט, דין כל להוראות כפוף
ובכלל זה שיעור הריבית הנוסף  שיעור הריביתמנגנוני התאמה ב( 2) ;(במועד הקובע לתשלומםבמועדים או 

תנאי הפירעון של אגרות החוב ועילות ל( 0); משינויי דירוגאו /מאי עמידה באמות מידה פיננסיות וכתוצאה 
ויתור בעניין ל( 3) ;הנקובה באגרות החוב הריבית שיעור הקטנתל( 6) ;העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב

לאמות המידה ( 3) ;להוראות הנוגעות להרחבת סדרה( 9); ביצוע תשלומים ודיווחים שעל החברה ליתן לנאמן
( 02)-ו; כרית הוצאות( 00); מינוי נציג( 03); מגבלה על תחום פעילות( 8); למגבלות על חלוקה( 9); הפיננסיות

 פגיעה משום, לדעתו, בדבר אין כאשר עת ובכל לזמן מזמן רשאי הנאמן יהיה ;להוראות ביחס לשעבוד השלילי
 אי או החוב אגרות מתנאי תנאי כל של מילוי-אי או הפרה כל על לוותר, ('סדרה א) החוב אגרות מחזיקי בזכויות

 .החברה ידי-על הנאמנות שטר מתנאי תנאי כל של מילוי

 לפני בין, רשאי הנאמן יהיה, מיוחדת החלטההחוב בשל מחזיקי אגרות  מוקדם ובאישור דין כל להוראות בכפוף
 של תביעה או זכות לכל בקשר החברה עם להתפשר, לפירעון תעמוד ('סדרה א) החוב אגרות שקרן אחרי ובין

 מהם מי או( 'סדרה א) החוב אגרות מחזיקי של תביעה או זכות כל על לוותר ,('סדרה א) החוב אגרות מחזיקי
 כולל, זכויותיהם של הסדר לכל החברה עם ולהסכים( 'סדרה א) החוב ואגרות הנאמנות שטר פי-על החברה כלפי

  .פי שטר זה-על החברה כלפי מהם מי או( 'סדרה א) החוב אגרות מחזיקי של תביעה או זכות כל על לוותר

עם או הסכים ( 'סדרה א)ויתר על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב , התפשר הנאמן עם החברה

מחזיקי ת לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפ ('סדרה א)החברה לכל הסדר של זכויות מחזיקי אגרות החוב 
ידי האסיפה -כפי שאושרה על, יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כאמור לעיל( 'סדרה א)אגרות החוב 

דון ביישום החלטת האסיפה ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בז, הכללית
 .הכללית

 אגרות שקרן אחרי ובין לפני בין ,רשאים והנאמן החברה יהיו דין כל להוראות בכפוף, גרוע מהאמור לעילמבלי ל
 אם (('סדרה א) החוב אגרות תנאיב לרבות שינוי)על נספחיו  הנאמנות טרש את לשנות, ןלפירעו תעמוד החוב

 :מאלה אחד נתקיים
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ביחס לרשימת הנושאים  למעט)החוב  באגרות במחזיקים פוגע אינו השינוי כי ,שוכנע הנאמן .29.0
אשר הנאמן לא רשאי להסכים לשינויים , לעיל 29ברישא של סעיף ( 02)עד ( 0)ק "המסומנים בס

  .('סדרה א)ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי אגרות החוב , (או ויתורים בהם או לגביהם/ו

 .בהחלטה מיוחדת( 'סדרה א)מחזיקי אגרות החוב ידי -השינוי אושר על .29.2

ככל , לעיל כאמור שינוי כל עלא "דיווח במערכת המגנ באמצעות הודעה החוב אגרות למחזיקי תמסור החברה
  .לאחר ביצועוהניתן 

( 'סדרה א) החוב אגרות ממחזיקי לדרוש רשאי הנאמן יהיה, זה סעיף פי-על הנאמן בזכות שימוש של מקרה בכל
 תיקון או שינוי, ויתור, פשרה כל בדבר בהן הערה רישום לשם, החוב אגרות תעודות את לחברה או לו למסור
, זה סעיף פי-על הנאמן בזכות שימוש של מקרה בכל. כאמור הערה החברה תרשום הנאמן דרישת ולפי כאמור

 .בכתב, סביר זמן תוך( 'סדרה א) החוב אגרות למחזיקי הנאמן כך על יודיע

 החוב אגרות ב המחזיקים מרשם .28

בהתאם לחוק ( 'סדרה א) החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם של מחזיקים באגרות החוב .28.0
 .שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם ,ניירות ערך

 :במרשם יירשמו .28.2

 ;הערך הנקוב ומועד הפירעון, בציון הסדרה, שהונפקו לציבור, מספר אגרות החוב .28.2.0

 ;המוחזקות בידי כלל המחזיקים באגרות החובמספר אגרות החוב  .28.2.2

 ;מספר זהותו ומענו של כל מי שמחזיק באגרות החוב, שמו .28.2.0

 ;לפי העניין, או מועד העברתן למחזיק תאריך ההנפקה של אגרות החוב הרשומות .28.2.6

 ,הנאמן וכל מחזיקי אגרות חובלרבות , כל אדם. כל העברת בעלות באיגרות החוב במרשם תרשם .28.0
החברה רשאית לסגור את המרשם מדי פעם לתקופה או . בכל זמן סביר במרשםרשאי לעיין  היהי

 .בכל שנה מיםעל שלושים י לתקופות שלא תעלנה ביחד

 נאמנות בדבר הודעה שום( 'סדרה א) החוב אגרות מחזיקי במרשם לרשום חייבת תהיה לא החברה .28.6
 קיזוז או תביעה, שביושר זכות כל או שהוא מין מכל שעבוד או משכון או, משוערת או מכללא ,מפורשת

 האדם של בבעלותו רקאך ו תכיר החברה. ('סדרה א) החוב לאגרות בקשר, כלשהי אחרת זכות או
, החוב אגרות נרשמו שבשמו האדם של החוקיים שיורשיו אך בכפוף לכך ,החוב אגרות נרשמו שבשמו
 מחזיק כל של רגל פשיטת עקב חוב לאגרות זכאי שיהיה אדם וכל, צוואתו מבצעי או עזבונו מנהלי

 שלדעת הוכחות מתן לאחר כמחזיקים להירשם םרשאי יויה, (פירוקו עקב – תאגיד הוא ואם) רשום
 .הרלוונטיות חובה אגרות של כמחזיקים להירשם םזכות את להוכיח כדי תספקנה החברה מנהלי

 שחרור .03

נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות , נפרעו ('סדרה א) לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב
וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של , מלא וסופי של אגרות החוב בפארי בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון

פי שטר -ידי שלוחיו בקשר עם פעולותיו על-או על/ידו ו-מלוא שכרו וכל ההוצאות שהוצאו עלהנאמן כי 
לפעול , לפי דרישה ראשונה של החברה, אזי יהיה הנאמן חייב, שולמו במלואן ,הוראותיופי -ועלהנאמנות 

 . פי התנאים הקבועים בשטר זה-שלא נדרש פדיונן על ('סדרה א) בגין אגרות חובאצלו בכספים שהופקדו 

 תפקידיו וסמכויותיו, ו של הנאמןפקיעת כהונתמינוי ו .00

בלבד מכח הוראות סעיף ( 'סדרה א)חזיקי אגרות החוב החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מ .00.0
 .ב לחוק ניירות ערך03

( 0א)ב03תקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף  .00.2
  .לחוק ניירות ערך

 .פי כל דין ושטר זה-ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה תפקידי הנאמן יהיו על .00.0

 . והנחיות רשות ניירות ערך חוק ניירות ערךכל דין ובכלל זה יפעל בהתאם להוראות  הנאמן .00.6



 - 63 - 

 

, כלפיהם החברהן הנובע מהתחייבויות יעני בכל( 'סדרה א)החוב  אגרותייצג את המחזיקים ב הנאמן .00.3
או לפי שטר  ניירות ערךוהוא יהיה רשאי לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי חוק 

( 'ה אסדר)חובות הנאמן לפי שטר הנאמנות כלפי המחזיקים באגרות חוב מובהר כי  .אמנותהנ
התשקיף ואשר יוחזקו מעת לעת  פי-עלונפק כאמור שת( 'ה אסדר)יחולו רק לגבי איגרות החוב 

י אדם בעל יד-עלאשר יוחזקו , ומחזיקיהן( 'ה אסדר)ולא יחולו לגבי איגרות חוב , י הציבוריד-על
למעט לגבי ביצוע תשלומים כאמור , ויד-עליטה עם החברה וכל עוד הן מוחזקות קשרי של
 .להלן 02-ו 03בסעיפים 

בשטר נאמנות  וכמפורטלכל דין רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם  הנאמן .00.9
  .זה

 .לשטר 23רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף  הנאמן .00.3

  .או בכשירותו ותוקף על אף פגם שנתגלה במינוי נאמן הן בנותהשל  פעולותיו .00.9

מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים  ההבעת דעמשום אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה  .00.8
  .או כדאיות ההשקעה בהם

כדי , הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה, בכפוף להוראות כל דין .00.03
או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי /לרבות על החברה ו, שמידע כלשהו

 . אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו

לשמור , הנאמן מתחייב בחתימתו על שטר זה, הבכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות ז .00.00
לא יגלה אותו לאחר , כפי שיהיה מעת לעת, פי כל דין-ושיקבל על בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה

אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות , ולא יעשה בו כל שימוש
ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה וההיקף , ית משפטאו לפי צו של ב, לפי שטר הנאמנות, ערך

ככל שניתן , המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש
באופן שיותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות במידת הצורך , את תוכן ועיתוי הגילוי, ומותר

פי סעיף זה יעשה הנאמן את מירב המאמצים על מנת שלא יהיה -עלו עלבפו .למניעת גילוי המידע כאמור
חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של . בגילוי כאמור כדי לפגוע באינטרס לגיטימי של החברה

כי העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת  ,מובהר. (בא כוח וכדומה, לרבות כל יועץ)הנאמן 
אינה מהווה הפרה , פי אגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה-ויותיהם עלהחלטה הנוגעת לזכ

 .לסודיות כאמורשל הנאמן של התחייבותו 

, בקשה, הודעה, לרבות כתב הוראות ,הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב .00.02

אשר הנאמן מאמין בתום  ,ידי אדם או גוף כלשהו-הנחזה להיות חתום או מוצא על, הסכמה או אישור
 .ידו-לב כי נחתם או הוצא על

 :כהונהסיום  .00.00

 .סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך על .00.00.0

הנאמן יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל מועד שירצה לאחר מתן הודעה בכתב  .00.00.2
להתפטרות הנאמן אין תוקף אלא אם כן . אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרות, לחברה

 .ומן היום שנקבע לכך באישור בית המשפט כאמור, אישור בית המשפטניתן לה 

אגרות חוב  של הנקוב הערך מיתרת אחוזים בחמישה המחזיקים, למרות האמור לעיל .00.00.0
מחזיקים והאסיפה רשאית להחליט על העברת הנאמן מכהונתו  אסיפת לכנס רשאים

, י באי כוחםיד-או על, המחזיקים בעצמםמחזיקי אגרות חוב ובלבד שנכחו בה 
 של אגרות החוב שבמחזורהערך הנקוב מיתרת  לפחות( 33%) בחמישים אחוזים

( 03%)ןבלבד שנכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים  –ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית 
החלטה נתקבלה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים וכן שה, לפחות מהיתרה כאמור

ברוב כאמור או , חוב המיוצג בהצבעהלפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות ה( 33%)
ידי באי -המחזיקים בעצמם או עלמחזיקי אגרות חוב שנכחו בה , באסיפה נדחית

  .מן היתרה האמורהלפחות ( 03%) בעשרה אחוזים, כוחם
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 .ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים, פקעה כהונתו של נאמן .00.00.6

 לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך, בכפוף להוראות כל דין .00.00.3
הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר . תחתיו

לכל נאמן חדש יהיו . ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך, זהעם הנאמנות נשוא שטר 
כנאמן כאילו התמנה , והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, חובות וסמכויות, אותם כוחות

 .מלכתחילה

הסמכויות וההרשאות האחרות כשל הנאמן , לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות .00.00.9
. לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה, והוא יוכל לפעול, שכהונתו פקעה

שטר הנאמנות ולפי אגרת החוב לא  פי-עלמובהר כי התחייבות הנאמן לבצע פעולות 
לידי הנאמן , ככל שיהיו, נכסיה וזכויותיה, אמנותיפקעו עד לסיום העברת כספי הנ

הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החליף לצורך העברה . החדש
תביעות או טענות , מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות. כאמור

ילתן קודמת שע, ככל שיהיו, או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן/שיהיו לחברה ו
כל  פי-עלואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי , למועד סיום כהונתו כנאמן

 .דין

 .או מינוי נאמן אחר/החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו .00.00.3

  אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .02

 . ה לשטר זהייתנהלו כאמור בתוספת השני( 'סדרה א) אסיפות מחזיקי אגרות החוב

הוראה זו תעמוד בתוקפה . לחוק כפי שיהיה מעת לעת( 0א)יב03הנאמן יכנס אסיפת מחזיקים בהתאם לסעיף 
 כל עוד קיימת דרישה בחוק לכינוס אסיפה כאמור שלא ניתן להתנות עליה

 הדין וסמכות שיפוטתחולת  .00

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן . בלבד הישראלי הדין הינו, נספחיו על לרבות, זה נאמנות שטר על החל דיןה
, בנוסף. הישראלי הדיןיפעלו הצדדים בהתאם להוראות , לבין שטר זה הדיןבכל מקרה של סתירה בין הוראות 

 שטר הוראות יגברו החוב אגרותאו /ו זה לשטר בקשר בתשקיף המתוארות ההוראות בין סתירה של מקרה בכל
 .זה

תהיה על נספחיו ובאגרת החוב המצורפת כנספח לו דית בכל הקשור לשטר זה סמכות השיפוט הייחודית והבלע
 . יפו-נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב

 התחייבו( בעתיד ושיכהנוהמכהנים )ונושאי המשרה בחברה  (בהווה ובעתיד) בחברהבעלי השליטה , החברה
אשר תוגש בבית משפט  ('סדרה א)או מחזיקי אגרות החוב /לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו כי: לפי העניין, ויתחייבו
וחדלות פירעון בקשר לחברה , הסדר, להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה, החברה נגד שהוגש בהליך, בישראל

יך הננקט יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הל לא; שתוגש ככל, (ולרבות פירוק)
לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין ; או מחזיקי אגרות החוב של החברה/ידי הנאמן ו-על

 סמכותו כנגד טענות יעלו ולא; (ולרבות פירוק)הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה , הישראלי לעניין פשרה
או מחזיקי אגרות החוב של /אמן וידי הנ-עלעם הליכים שיוגשו  בקשרישראל ב המשפט בית של המקומית

החברה לא תחתום על הסכמים עם גורמים , כן-כמו. נגזרת ותביעה ייצוגית תובענה לרבות, החברה כנגד החברה
לרבות ) פרעוןחדלות ו הסדר, ם בקשר עם פשרהאלא אם נקבע בהם כי הליכי, לרבות עם עובדי החברה, כלשהם

 .ישראלי ובהתאם לדין בישראל כנגד החברה יפתחו רק בבית משפט (פירוק

לפי , בהווה ובעתיד) ונושאי המשרה בעלי השליטה, האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה לאור
יכול לנבוע רק , ישראלייםלא בבתי משפט או /פי הדין הישראלי ו-שלא על, פרעוןהליך של חדלות  אזי, (העניין

או /שלא על פי הדין הישראלי ו, ככל שייפתח הליך של חדלות פירעוןלעניין זה יצוין כי . מתביעה של נושה זר
והכל " פורום לא נאות"החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל, הנובע מתביעה של נושה זר, בבית משפט זר

 .בכפוף לכל דין



 - 68 - 

 

באופן  תכלולנה ,כאמור (בהווה ובעתיד) המשרה ונושאי השליטה בעלי התחייבויות כי, יובהר, ספק הסר למען
 . או בבית משפט זר/ו מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר

, כאמור (בהווה ובעתיד) בעלי השליטה ונושאי המשרה ,החברה לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות
לא בבתי משפט או /פי הדין הישראלי ושלא על , הליך של חדלות פירעון של החברה, החברה להבנת, אזי

 ונושאי השליטה בעלי, החברה)ל "הנ מהגורמים אחד שאינויכול לנבוע רק מתביעה של נושה , ישראליים
 (.כאמור המשרה

 מתחייבים, (בהווה ובעתיד) (שאינם תושבי ישראל) בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה, החברה, בנוסף
או /שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו, באופן בלתי חוזר בכתב (לפי העניין)ויתחייבו 

ידי -או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על/עיצומים כספיים ולועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר 
, ק ניירות ערךלחו 6'או פרק ח/ו 0'פי פרק ח-וזאת על, או ועדת האכיפה המינהלית בישראל/רשות ניירות ערך ו

או ועדת /וכן הינם מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו
או /לשלם את העיצומים הכספיים ו, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכלל זה, האכיפה המינהלית בישראל

 .לות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותהולנקוט פעו( יוטלו אם)תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם 

התחייבויות בלתי , מועד חתימת שטר הנאמנותל סמוךב, להמציא לנאמן מתחייבתהחברה , לאמור לעיל בנוסף
שינוי שליטה וכן בסמוך לאחר )בעלי השליטה במועד חתימת שטר הנאמנות של , של החברהחוזרות בכתב 

וכן בסמוך לאחר )הנים בחברה במועד חתימת שטר הנאמנות כל נושאי המשרה המכושל ( לפי העניין, בחברה
שלא להתנגד ( 0: )בחברה משרה כנושאי תפקידם בתוקף (העניין לפי, ים של נושאי משרה נוספים לחברהימינו

להחלת , או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט בישראל בהליך שיוגש כנגד החברה/לבקשת הנאמן ו
שלא ( 2) ;תוגשש ככל, בקשר עם חברה( פירוקלרבות )ו הסדר וחדלות פירעון אהדין הישראלי לעניין פשרה 

לרבות )ו הסדר וחדלות פירעון אעניין פשרה להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי ל

שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם ( 0) ;בקשר עם החברה( פירוק
 ייצוגית תובענה לרבות, או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד החברה/ידי הנאמן ו-הליכים שיוגשו על

ידי -תם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט עלשלא לפנות ביוזמ( 6) ;נגזרת ותביעה
ושלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פרעון כנגד החברה לפי דין  או מחזיקי אגרות החוב של החברה/הנאמן ו

עוד אגרות החוב  כלחודשים ממועד ההנפקה ו( 0) שלושהכי החל מתום ( 3) ;זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל
שלא להעלות טענות ( 9) ;(ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים)דירקטורים  שנייכהנו בחברה לפחות , ן במחזורהינ

או /עיצומים כספיים ולאו ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר /כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו
וזאת , יפה המינהלית בישראלאו ועדת האכ/ידי רשות ניירות ערך ו-אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על

וכן הינם מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את , לחוק ניירות ערך 6'או פרק ח/ו 0'פי פרק ח-על
מבלי לגרוע מכלליות , ובכלל זה, או ועדת האכיפה המינהלית בישראל/החלטותיה של רשות ניירות ערך ו

ולנקוט ( יוטלו אם)שלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם או ת/לשלם את העיצומים הכספיים ו, האמור
ובעלי השליטה נושאי המשרה , החברההתחייבויותיהם האמורות של . פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה

 ".ובעלי השליטה נושאי המשרה, החברההתחייבויות "-בחברה יכונו בהמשך כ

יפורסמו בסמוך לאחר פרסום תוצאות המכרז כאמור לעיל  ובעלי השליטה נושאי המשרה, החברההתחייבויות 
 בדבר או, במסגרת הדוח המיידי בדבר מינוי נושא המשרהאו לפי העניין  ('סדרה א)בדבר הנפקת אגרות החוב 

כחלק מהדיווחים , אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין בישראל, העניין לפי, בחברה השליטה שינוי
ל במהלך חיי אגרות ווהכ, או כניסתו של בעל שליטה חדש/ויו של כל נושא משרה חדש וטרום ההנפקה ובעת מינ

 .החוב

דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את רישומם למסחר של 

לשהן תחת דיני ואלו יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ללא מגבלות כ, פי תשקיף זה-ניירות הערך המוצעים על
 .איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה

מתחייבים באופן  ,בהווה ובעתיד ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה, החברהיצוין כי , בנוסף לאמור לעיל
 תקפותו או אופן יישומו של, שלא להעלות טענות נגד תחולתו( לפי העניין) ויתחייבו באופן בלתי חוזר בלתי חוזר

 .לחוק ניירות ערךא 08סעיף 

 כללי .06
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, שתיקה, הנחה, ארכה, הרי כל ויתור, ('סדרה א) ת החובומבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגר
מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של "( ויתור": כל אחד מהם)מנעות מפעולה יה

יחשבו כויתור מצד הנאמן על ילא , ('סדרה א) פי שטר זה ואגרת החוב-עלהתחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן 
מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר . זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה

כל . הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב, ('סדרה א) זה ואגרת החוב
לא , מנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתביבין בעל פה ובין על דרך של ויתור וה, חרתהסכמה א

זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ובאות בנוסף לכל . תיחשב כהסכמה כלשהי
 (. ('ה אסדר) לרבות שטר זה ואגרת החוב)או הסכם /פי דין ו-או שתהיה לנאמן על/זכות שקיימת ו

 אחריות הנאמן .03

ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר , על אף האמור בכל דין ובשטר הנאמנות .03.0

אחראי כלפי מחזיק  הנאמן לא יהא, וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין
 פיםלנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעי באגרות החוב

בזדון , אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה, ניירות ערך לחוק 0ט03או ( 0ד)ח03
להוראה אחרת בשטר  זהסתירה בין הוראת סעיף  תתעוררכי ככל ש ,מובהר. או בחוסר תום לב/ו

 .זההוראת סעיף תגבר , הנאמנות

, ניירות ערך לחוק( 0ד)ח03או ( 2ד)ח03 פיםפעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעי .03.2
 .אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמורהנאמן לא יהיה 

 מענים  .09

או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד , כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה

 .שכנגד

 א"מכה למגנהס .03

מאשר בזאת לגורם  הנאמן, 2330-ג"התשס, (חתימה ודיווח אלקטרוני)בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך 
 .לדווח באופן אלקטרוני את שטר נאמנות זה, המוסמך לכך מטעם החברה
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Cornerstone Properties, Ltd. 
 תוספת ראשונה

 ( 'סדרה א)תעודת אגרות חוב 
 

 אגרות חוב רשומות על שם
 ____________ : מספר התעודה

 .ח"ש_________ : ערך נקוב של אגרת זו
 . מ"בע חברה לרישומיםמזרחי טפחות : המחזיק הרשום של אגרת חוב זו

תשלם למחזיקי אגרות החוב "( החברה)" .Cornerstone Properties, Ltdתעודה זו מעידה כי  .0
 כהגדרתו) המחזיק שיהיה למי, פי תנאי התשלום-על, תשלומי קרן וריבית במועדים( 'סדרה א)

 למפורט בכפיפות והכל, תשלום לאותו הקובע במועד החוב באגרת הרשום( לדף שמעבר בתנאים
בשטר הנאמנות בגין אגרות , בתנאים הרשומים מעבר לדףובהתאם לכל יתר התנאים הקבועים 

בין החברה מצד  שנחתם, (על הנספחים המצורפים אליו) 2309בנובמבר  28 מיום( 'סדרה א)החוב 
 החוב אגרות מחזיקי של כנאמן פעם מדי שיכהן מי כל או/אחד לבין הנאמן לאגרות החוב האמורות

שפירסמה החברה  להשלמהבתשקיף , מצד שני, "(הנאמנותשטר )" הנאמנות שטר לפי( 'אסדרה )
 . 2309 מברבנוב 28ביום 

והכל , אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור הריבית השנתי הנקוב לעיל אשר תשולם במועדים .2
 .כמפורט בתנאים שמעבר לדף

 .א"ע בת"אגרת חוב זו תיסחר בבורסה לני .0

בכפיפות  ב בתנאים זהים לתנאי אגרת זושל אגרות חו' אאגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה  .6
 לתנאים המפורטים מעבר לדף ובהתאם לשטר הנאמנות ואינן מובטחות בשעבוד כלשהו

כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו ויחייבו את החברה , מובהר .3
בין האמור בתעודה זו בכל מקרה של סתירה . ל"ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ

 .לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות

תשלום הקרן והתשלום האחרון של הריבית ייעשו כנגד מסירת איגרת החוב לידי החברה במשרדה  .9
הודעת . כאמור בתנאים שמעבר לדף או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה, ביום התשלום הרשום

 .מחמישה ימי עסקים לפני מועד התשלוםלא יאוחר  החברה תימסר

עם בקשר  (פסו-פרי) בינן לבין עצמן, שבמחזור תעמודנה בדרגה שווה( 'סדרה א)אגרות החוב  .3

בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני , ('סדרה א)פי אגרות החוב -התחייבויות החברה על
 .האחרת

לתנאים הרשומים מעבר  3פורטות בסעיף כל העברה של איגרות החוב כפופה למגבלות ההעברה המ .9
 לדף של תעודת איגרת החוב

 

 

 _______ידי החברה ביום -נחתם על

 

__________________________________ 

Cornerstone Properties, Ltd. 
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  התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .0

ם א אלא, הנאמנות לשטר 0 בסעיף ולמונחים בחלק זה תהיה המשמעות המוקנית להםלביטויים  .0.0
 .הקשרם ומתוכן הדברים א אחרת הנווכ תעמתשמ

 הנאמנות שטר מהוראות נפרד בלתי חלק הינם( לדף מעבר הרשומיםהתנאים ) החוב אגרות תנאי .0.2
בכל מקרה של  .אלו חוב אגרות בתנאי במפורש נכללו כאילו הנאמנות שטר הוראות את ויראו

 בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות סתירה בין האמור באיגרת החוב לבין האמור

 ('סדרה א)אגרות החוב  .2

, שנתיים תשלומים( 3)חמישה בלפירעון  תעמודנה אשר ,שם על רשומות, ('א סדרה) חוב אגרות .2.0
התשלומים ( 0)באופן ששלושת , (כולל) 2320עד  2308בינואר של כל אחת מהשנים  00ביום 

יהיו ( (כולל) 2320עד  2308בינואר של השנים  00שישולמו בימים  התשלומים, היינו)הראשונים 
התשלום , ('סדרה א)מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב ( 03%)אחוזים  עשרהבשיעור של 

מגובה ( 03%)אחוזים  שלושיםבשיעור של  היהי 2322בינואר  00ם ובי םישולאשר ( 6)הרביעי 
 00אשר ישולם ביום , האחרוןו( 3)החמישי והתשלום  ('אסדרה )הקרן המקורית של אגרות החוב 

 החוב אגרות של המקורית הקרן מגובה( 63%)אחוזים  ארבעיםיהיה בשיעור של , 2320בינואר 
 קרן .כלשהו הצמדה לבסיס( וריביתקרן ) צמודות תהיינה לא( 'אסדרה ) החוב אגרות. (('אסדרה )

בקשר עם  שייערך במכרז ייקבע אשר בשיעורבועה ק שנתית ריבית תישא( 'אסדרה ) החוב אגרות
, ככל שיבוצעו, אך בכפוף להתאמות בשיעור הריבית)לראשונה ( 'סדרה א)אגרות החוב  שלהצעתן 

רוג אגרות החוב יאו כתוצאה משינוי בד/עמידת החברה באמות מידה פיננסיות ו מאופןכתוצאה 

 . (לשטר 3.0-ו 3.2בסעיפים  כמפורט הכל, ('סדרה א)

 כלשונה במהלך ילא , הצמדתה של קרן אגרות החוב למדד כלשהו אי, הבורסה הנחיותפי -על .2.2
 .תקופת אגרות החוב

 חציתשלומים בתשולם ( 'אסדרה )הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  .2.0
 00מיום  החל, (כולל) 2320 עד 2303של כל אחת מהשנים  ביולי 00-ו בינואר 00 בימיםשנתיים 

 ביוםחודשים שנסתיימה  שישהשל  התקופהבעד  ,(כולל) 2320 בינואר 00ליום  ועד 2303 ביולי
( 'אסדרה )תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב "(. יתהריב תקופת)"מועד התשלום ל הקודם

שייערך בקשר עם הצעתן לראשונה של אגרות  לציבורהמכרז  יוםמסחר אחד לאחר  יוםתתחיל 
הריבית (. 2303ביולי  03יום , קרי)לפני מועד התשלום הראשון של הריבית  יוםותסתיים , החוב

 .ימים בשנה 093עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 

, ('סדרה א)אגרות החוב  רוגיינוי בדהתאמה בשיעור הריבית כתוצאה מש מנגנון לפרטים אודות .2.6
 יםהתאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי ןמנגנו לפרטים אודות. לשטר הנאמנות 3.2סעיף ראה 

לפרטים אודות  .לשטר הנאמנות 3.0סעיף ראה , בעמידת החברה בהתניות פיננסיות להן התחייבה
 .לשטר הנאמנות 3ראה סעיף  ,('סדרה א)אגרות החוב  זכאות החברה לביצוע פדיון מוקדם של

 השנתית הריביתשיעור , ('אסדרה )חוב ההריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות  שיעור .2.3
פיו -על מכרזהשתפרסם החברה בדבר תוצאות  מיידייפורטו בדוח , שנתית חציושיעור הריבית ה

 .לראשונה( 'אסדרה )הצעת אגרות החוב  תיערך

ישולם ביחד עם התשלום  ('סדרה א)על קרן אגרות החוב  האחרון של הריבית התשלום .2.9

וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי  ('א סדרה)האחרון על חשבון קרן אגרות החוב 
 .החברה

, ידי החברה-על הסדרהתורחב , ('סדרה א) החוב אגרות של לראשונה הנפקתן מועד לאחר אם .2.3
 לקבל זכאים יהיו לא, סדרהה הרחבת במסגרת נהונפקת אשר ('א הסדר)מחזיקי אגרות החוב 

 יחול לתשלומו הקובע שהמועד ('סדרה א) החוב אגרות בגין ריביתאו /ו קרן חשבון על תשלום
 .כאמור הנפקתן למועד קודם
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 ( 'סדרה א)תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב  .0

 יהיו שמותיהם אשר לאנשים ישולמו( 'אסדרה )או ריבית אגרות החוב /ועל חשבון קרן  התשלומים .0.0
לגבי כל תקופה  ביולי 23-ו בינואר 23 בימים( הנאמנות לשטר 0 בסעיףכהגדרתו ) במרשם רשומים

 על"(. הקובע היום: "ד מהמועדים כאמוראח כל)רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום 
כנגד מסירת  ייעשה( 'סדרה א)אגרות החוב  וריבית קרן חשבון על האחרוןתשלום ה, לעיל האמור אף

החברה או בכל מקום אחר עליו  שלבמשרדה הרשום , התשלום יוםתעודות אגרות החוב לידי החברה ב
ימי עסקים לפני מועד התשלום ( 3)חמישה מ יאוחר לא תפורסם כאמור החברה הודעת. תודיע החברה

 .האחרון

 הריבית תקופת בגין ריבית לתשלום זכאי יהיה לא, קובעה ביום מרשםרשום ב לא יהיהש מי כי, מובהר .0.2
 .מועד אותו לפני שהתחילה

יידחה , או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים/בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו .0.0
 קביעת לצורך הקובע והיום, תשלוםללא תוספת  ,מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו

 .כך בשל ישתנה לא לריבית או לפדיון הזכאות

ימי עסקים מהמועד ( 3)אשר ישולם באיחור העולה על שבעה , או ריבית/תשלום על חשבון קרן ו כל .0.6
יישא ריבית , וזאת מסיבות התלויות בחברה, ('סדרה א)פי תנאי אגרות החוב -הקבוע לתשלומו על

, לעניין זה. יגור ועד מועד תשלומו בפועלפיגורים וזאת החל מהמועד הקבוע לתשלומו של התשלום שבפ
במקרה . לשנה 0%בתוספת ( 'אסדרה )ריבית פיגורים פירושה ריבית שנתית בשיעור ריבית אגרות החוב 

לפני תשלום הקרן והריבית שלא שולמו  מסחרימי ( 2)לפחות שני , תודיע החברה בדיווח מיידי, כאמור
( 'סדרה א)ושיעור הריבית בגין אגרות החוב  שישולםעל שיעור ריבית הפיגורים המדויק , כאמור

 .ועל מועד התשלום החדש המדויק שישולם בתוספת ריבית הפיגורים כאמור

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם  .0.3
 עיףבסבהתאם לאמור , עדמסרו בכתב לחברה בעוד מוייהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שי

יחולו , שאינה תלויה בה מסיבה, אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך. להלן 0.9
 .הנאמנות לשטר 06הוראות סעיף 

לאותו  בתשלומים לזיכוי הבנק חשבון פרטי את לחברה יודיע ('סדרה א) החוב באגרות רשום מחזיק .0.9
, העניין לפי, בכתובתו או האמור החשבון בפרטי שינוי על או, לעיל כאמור החוב אגרות פי-עלמחזיק 
רשום  מחזיק של הודעתו פי-על לפעול חייבת תהא החברה. לחברה רשום בדואר שישלח בכתב בהודעה

 .לחברה הגיעה שהודעתו מיום עסקים ימי( 03) עשר-חמישה חלוף לאחר כאמור שינוי בדבר

 הבנק חשבון בדבר פרטים לחברה מועד בעוד כאמור לתשלום הזכאי החוב אגרות מחזיק מסר לא .0.3
 לכתובתו רשום בדואר שיישלח בשיק הריביתאו /ו הקרן חשבון על תשלום כל ייעשה, שלו

 ועניין דבר לכל ייחשב כאמור רשום בדואר זכאיל שיק משלוח. במרשם הרשומה האחרונה
 .לגבייה כהלכה הצגתועם  נפרעובלבד ש, בדואר שיגורו בתאריך בו הנקוב הסכום כתשלום

 .דין פי-על הנדרש ככל חובה תשלום כל ינוכה ('אסדרה ) החוב אגרות בגין תשלום מכל .0.9

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .6

 לשטר 06סעיף  ראהבידי הנאמן  והפקדהבעניין הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  לפרטים
  .הנאמנות

  מחזיקי אגרות החוב מרשם .3

 .הנאמנות לשטר 28 סעיף ראה, ('סדרה א)מחזיקי אגרות החוב מרשם אודות  לפרטים

 פיצול תעודות אגרות החוב .9

, או לפי בקשתו, הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת ('סדרה א)בגין אגרות החוב  .9.0
 .תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה
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אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה  כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות .9.2
ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא , לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש

הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב ביחד עם בקשה בכתב . בכמות סבירה
צאות הכרוכות כל ההו. בחתימת המחזיק הרשום לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול

 .יחולו על מבקש הפיצול, אם יהיו כאלה, לרבות מסים והיטלים, בפיצול

 החוב אגרות העברת .3

. ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים, ואף לגבי חלקו, בוהנק ערךאגרות החוב ניתנות להעברה במלוא סכום ה
פי -תיעשה על, אגרות החובידי מחזיק הרשום במרשם המחזיקים ב-המוחזקות עלכל העברה של אגרות החוב 

או ידי מקבל ההעברה -ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים ועל-חתום כיאות על, כתב העברה בנוסח מקובל
פיו וכל -רוף תעודות אגרות החוב המועברות עליאשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצ, נציגיו החוקיים

 . של המעביר להעברתןידי החברה לשם הוכחת זכותו -הוכחה אחרת שתידרש על

יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם , אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות החוב
 . שתהיינה להנחת דעתה של החברה

לפי , בשינויים המחויבים, תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול
 . כאמור ת אגרות החוב ועל הסבתןעל אופן העבר, העניין

פי -על, תחילה את התעודה יש לפצל, הנקוב בתעודה של אגרת חוב ערךבמקרה של העברת חלק בלבד מסכום ה
הנקוב בהן יהיה  הערךך כל סבאופן ש, למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, תוספת זול 9הוראות סעיף 
 . הנקוב של תעודת אגרת החוב האמורה ערךשווה לסכום ה

והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה , במרשםתירשם ההעברה  כאמורלאחר קיום כל התנאים 
כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת 

כך שבכל מקום בו נאמר , טים בתעודת אגרת החוב המועברתויחולו על הנעבר כל התנאים המפור, חוב חדשה
 .לצורכי שטר הנאמנות" מחזיק"והוא ייחשב כ, "הנעבר"יראו כאילו נאמר " מחזיק"

 .כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה

 ובחה רותגא דתת תעוחלפה .9

רה רשאית להוציא במקומה תעודה תאבד או תושמד תהיה החב, במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה
, החדשה התעודה בהוצאת הכרוכות אחרות הוצאות וכן, אחרים היטליםו מסים .באותם תנאים, חדשה
ובקשר לשיפוי , לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרת החוב) האמורה התעודה מבקש על יחולו

תעודת אגרות החוב , במקרה של בלאי (.בקשר לכך, אם תבקש, או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה/ו
 .התעודה החדשה בד בבד וכנגד הוצאתהבלויה תוחזר לחברה 

 פדיון מוקדם .8

 .שטר הנאמנותל 3עיף סאה ר, או החברה/פרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה ול

 ושינויים בשטר הנאמנות  הפשר ,ויתור .03

 .שטר הנאמנותל 29ראה סעיף , או שינויים בתנאי שטר הנאמנות/פשרות ו, פרטים אודות סמכות לבצע ויתוריםל

  אסיפות מחזיקי אגרות החוב .00

 .לשטר הנאמנותלאמור בתוספת השנייה נסנה ותתנהלנה בהתאם החוב תתכ אגרות יזיקחות מפאסי

 פירעון מיידי .02

 .לשטר הנאמנות 9ראה סעיף , ין פירעון מיידי של אגרות החובילענ

 הודעות .00

 .לשטר הנאמנות 23ראה סעיף , ן הודעותילעני

 הדין החל וסמכות שיפוט .06



 - 39 - 

 

 .לשטר הנאמנות 00ראה סעיף , לעניין הדין החל וסמכות שיפוט
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Cornerstone Properties, Ltd. 
 היתוספת שני
 ('סדרה א) חובהאסיפות מחזיקי אגרות 

 
 זכאות לכינוס אסיפה .0

של מחזיקי אגרות החוב בכל  לאסיפה החוב אגרות מחזיקי את לזמן םרשאיאו החברה  הנאמן .0.0
 על לנאמן בכתב הודעה מיד לשלוח עליה, של מחזיקי אגרות החוב אסיפה החברה ימנהז. עת

 נציג או והנאמן, בה לדיון שיובאו העניינים על וכן האסיפה תתקיים בה והשעה היום, המקום
 .מבלי שתהיה להם זכות הצבעה כאמור באסיפה להשתתף רשאים יהיו מטעמו

בלפחות חמישה  ,אחד או יותר, המחזיקים של בקשה לפיכאמור  אסיפה לזמן חייב יהיה הנאמן .0.2

 במקרה .החוב גרותא מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן (3%)אחוזים 
 מהמבקשים לדרושיהיה הנאמן רשאי  ,החוב אגרות מחזיקי הינם האסיפה זימון את שהמבקשים

 .בכך הכרוכות הסבירות ההוצאות עבור שיפוי

לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה , ידי הנאמן-כי דרישת השיפוי על ,יובהר .0.0
שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת 

 .אסיפההחברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון ה

, הדרישה לכנסה לו שהוגשה מיום ימים (20) בתוך עשרים ואחד יזמן אסיפת מחזיקים הנאמן .0.6
 מאוחר ולא ימים (3)משבעה  מוקדם יהיה לא הכינוס שמועד ובלבד, בהזמנה שייקבע למועד

 ליום, האסיפה כינוס את להקדים רשאי הנאמן ואולם; הזימון ממועד ימים (20)מעשרים ואחד 
כן  עשה; המחזיקים זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון מועד לאחר לפחות אחד

 .הכינוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, הנאמן

ימים מיום שנדרש ( 20)עשרים ואחד  בתוך ,מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת זימן הנאמן לא .0.3
 (06) עשר-בתוך ארבעה יהיה הכינוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכנס המחזיק רשאי, לזמנה

 המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והנאמן, הנאמן בידי האסיפה לזימון התקופה מתום, ימים
 .האסיפה כינוס עם בקשר

או /במקום עליו יודיעו החברה ו, תתקיים בישראל( 'סדרה א)כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב  .0.9
 .ובלבד שהינן עלויות סבירות, ישא בעלויות של המקוםוהחברה ת, הנאמן

 זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה .2

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום  .2.0
לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא "(. אסיפת התייעצות)"אחד לפני מועד כינוסה 

 .יתקבלו בה החלטות

יפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיה , שאינה אסיפת התייעצות, זימון לאסיפה .2.2
טרם כינוס האסיפה  ,ימים( 20)אך לא יותר מעשרים ואחד , ימים (3) לפחות שבעה ,מעת לעת

 . "(זימון)"

, יותר או אחד, ('סדרה א)באגרות החוב  מחזיק. הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים .2.0
 לבקש רשאי, ('סדרה א)אגרות החוב  של הנקוב הערך מיתרת לפחות (3%)אחוזים  חמישה שלו

 מתאים שהנושא ובלבד, בעתיד שתתכנס מחזיקים אסיפת של היום בסדר נושא לכלול מהנאמן
 עסקים ימי 3 לפחות לנאמן הוגשה כאמור שבקשה וכן כאמור באסיפה נדון לדעת הנאמן להיות

 ;האסיפה של כינוסה טרם

אם ראה כי  ההתכנסות ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימוןהנאמן יהיה רשאי לקצר את מועד  .2.6
, כן עשה. דחייה בכינוס האסיפה מהווה או עלולה להוות פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב

 .הכינוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק

 :היתרבין , יפורטו בזימון .2.3

 ;מקום התכנסות האסיפה .2.3.0
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 ;ושעת האסיפה תאריך התכנסות האסיפה .2.3.2

לצד כל אחד מהנושאים האמורים יובא תיאורו ופירוט . פירוט הנושאים שעל סדר היום .2.3.0
יובא נוסח  כן-כמו, העובדות העיקריות הדרושות להבנת כל עניין הטעון הצבעה באסיפה

 ;כל החלטה מוצעת ותיאור תמציתי של עיקריה

 ;ב הנדרש לקבלת החלטה בכל אחד מהנושאים שעל סדר היוםהרו .2.3.6

המועד הקובע להשתתפות באסיפה אשר יחול לא פחות משלושה ימי מסחר ולא יותר  .2.3.3
 ;מארבעה עשר ימים לפני כינוס האסיפה

 ;לתוספת זו 0המניין החוקי לפתיחת האסיפה כמפורט בסעיף  .2.3.9

  .בכתב הצבעה לעניין הסדרים .2.3.3

 אסיפה ואסיפה נדחיתהמניין החוקי לפתיחת  .0

 .אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא .0.0

 .לקיום האסיפהאסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש  .0.2

כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת וכפוף להוראות חוק ניירות  .0.0
באגרות  מחזיקים( 2) שני לפחות של נוכחות הוא מחזיקים תאסיפ לקיום החוקי המניין, ערך

של של הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת  לפחות (23%) שלהם עשרים וחמישה אחוזים החוב
, האסיפה לפתיחת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתוך, אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת

 .אלא אם נקבעה דרישה אחרת בחוק

, חוקי מניין, האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום, מחזיקים באסיפת נכח לא .0.6
 האסיפה לקיום שנקבע המועד לאחר עסקים ימי( 2) משני יקדם שלא אחר למועד האסיפה תידחה

מחזיקי  זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי הנאמן סבר אם, אחד עסקים מיום או המקורית
 .לכך הסיבות את האסיפה הנדחית זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, האסיפה נדחתה; אגרות החוב

או , למעט בקשר עם אסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך .0.3
 באסיפת נכח היה ולא, אסיפה אחרת שנקבע לגביה בשטר הנאמנות במפורש אחרת מהאמור להלן

יהיה המניין , לתחילתה שנקבע המועד חרלא השעה מחצית כעבור חוקי מניין הנדחית המחזיקים
 :החוקי כדלקמן

 ;שהוא משתתפים מספר בכל -ידי הנאמן -אם כונסה האסיפה על .0.3.0

-ו 0.2כמפורט בסעיפים , ידי מחזיקים-אם כונסה האסיפה עקב דרישת מחזיקים או על .0.3.2
שלהם  ,אחד או יותר, באגרות החוב יהיה המניין החוקי מחזיקים –לתוספת זו  0.3

  .ההצבעה בסדרת אגרות החוב מזכויות לפחות (3%) אחוזים חמישה

לא יובאו ( לשטר הנאמנות 0.2כהגדרתו בסעיף )קשור מחזיק ידי -אגרות חוב המוחזקות על .0.9
 .בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי

 יושב הראש .6

 .אסיפה לאותה ראש כיושב מינה שהוא מי או הנאמן יכהן מחזיקים אסיפת בכל

 אסיפה נמשכת .3

פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב -אסיפה שנפתחה תינעל על .3.0
 .אחד או יותר

קיום  על להחליט רשאים, או הנאמן/יושב ראש האסיפה ו, חוקי מניין בה שיש מחזיקים אסיפת .3.2
 ; "(אסיפה נמשכת)"ידי הנאמן -שייקבע על ובמקום אחר מושב נוסף אשר יתקיים במועד

הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם תתכנס האסיפה הנמשכת ובלבד  .3.0
 .שעות לפחות טרם כינוסה של האסיפה הנמשכת( 02)עשרה -שהודעה כאמור תינתן שתיים
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 ושלא יומה של האסיפה המקורית סדר על שהיה נושאב דוןאו נדחית ניתן ל באסיפה נמשכת .3.6
דיון בנושאים נוספים כאמור יהיה כפוף להודעה . ושאים נוספיםוכן בנ החלטה לגביו נתקבלה

 .א"מוקדמת באמצעות המגנ

מחזיק שלא נכח באסיפה המקורית יוכל להתייצב לאסיפה הנמשכת ולהצביע על הנושאים שעלו  .3.3
בכפוף לכך שיוכיח בפני מזמן האסיפה , ושיועלו להצבעה( ושההצבעה עליהם טרם ננעלה)להצבעה 

גרות החוב נשוא האסיפה נכון למועד הקובע לאסיפה כפי שנקבע בהודעת הזימון את בעלותו בא
 .של האסיפה

 אסיפות מיוחדות .9

, באסיפה שעל סדר יומה החלטה בנושא שנקבע בשטר הנאמנות או באגרת החוב כי הוא כפוף להחלטה מיוחדת

חמישים אחוזים  שלהם, ידי באי כוחם-בעצמם או על ,באגרות החוב מחזיקים של נוכחות הינו החוקי המניין
נוכחות של מחזיקים באגרות  -או באסיפה נדחית , מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור לפחות( 33%)

לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ( 23%)שלהם עשרים אחוזים  ,ידי באי כוחם-בעצמם או על ,החוב
הינו רוב של שני ( בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית)בלת החלטה מיוחדת הרוב הנדרש לק. שבמחזור
 .מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה( 2/0)שלישים 

המניין , לפירעון מיידי( 'סדרה א)באסיפה מיוחדת שעל סדר יומה החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב 
 .לשטר 9.2.6כמפורט בסעיף החוקי והרוב הדרוש לקבלתה יהיו 

 הודעות עמדה .3

 הערך מיתרת לפחות (3%)אחוזים  חמישה שלו, יותר או אחד, אגרות החוב הנאמן או מחזיק .3.0

באגרות החוב במכתב שיצורף  למחזיקים בכתב לפנות רשאי( 'סדרה א)אגרות החוב  של הנקוב
 באותה לדיון העולים מהנושאים בנושא הצבעתם אופן לגבי לשכנעם מנת על לכתב ההצבעה

 ."(הודעת עמדה" –בתוספת זו )אסיפה 

יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת , מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו .3.2
עד שני ימי עסקים לפני המועד האחרון אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה 

מציא למחזיקים את נוסח הודעת העמדה מזמן אסיפת המחזיקים י. למשלוח כתבי הצבעה
 .בהקדם האפשרי ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר שמחזיק המציאו למזמן אסיפת המחזיקים

כמפורט , ידי מחזיקי אגרות החוב-באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על .3.0
רסם הודעת עמדה לפ, באמצעות הנאמן, יהיה רשאי כל מחזיק, לתוספת זו 0.3-ו 0.2בסעיפים 

 . ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה

לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה , כל אחד בנפרד, הנאמן והחברה יהיו רשאים .3.6
 .לתוספת זו או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב 3.0או  3.0שנשלחה בהתאם לסעיפים 

 .באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה .3.3

מילים  333-היא תכלול לא יותר מ, עת העמדה תיערך בשפה בהירה ותמציתית פשוטה ומובנתהוד .3.9
 .לכל נושא שעל סדר היום

היא תכלול את זהות המחזיק ואת שיעור החזקותיו באגרות , אם הודעת העמדה היא של מחזיק .3.3
ם המחזיק א. של בעל השליטה בו או חברה קשורה שלו, החוב וכן בכל נייר ערך אחר של המנפיק

יפורטו גם זהות בעל שליטה בו והחזקות נוספות של אותו בעל שליטה בניירות ערך , הוא תאגיד

 .למיטב ידיעתו של המחזיק, של בעל השליטה בו או חברה קשורה, של המנפיק

הפועל בשיתוף פעולה עם אחרים לעניין ההצבעה באסיפת , מחזיק המגיד הודעת עמדה .3.9
יציין זאת בהודעת העמדה ויפרט , בי נושא מן הנושאים שעל סדר היוםדרך כלל או לג, המחזיקים

אם למחזיק או לאדם ; את הסדרי שיתוף הפעולה וזהותם של המחזיקים הפועלים בשיתוף פעולה
יצויין טיבו של , אחר הפועל עמו בשיתוף פעולה עניין אחר בתוצאות ההצבעה באסיפת המחזיקים

 .העניין האחר
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תכלול גם את , לחוק 0יב03זיק שלבקשתו זומנה אסיפת המחזיקים לפי סעיף הודעת עמדה של מח .3.8
 .העובדה כי אסיפת המחזיקים זומנה לדרישתו

 .האחריות לתוכן הודעת העמדה תהא על מגיש הודעת העמדה בלבד .3.03

 הצבעות באסיפה .9

או בהודעה  ההצבעה באסיפת מחזיקי אגרות חוב תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד .9.0
 .לעיל 3.6בהתאם לאמור בסעיף 

באמצעות שלוח שימונה בהתאם לתוספת זו או באמצעות כתב , מחזיק יהיה רשאי להצביע בעצמו .9.2
 . הצבעה

. ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה"יו .9.0
ידאג הנאמן כי נוסח כתב , צבעהר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב ה"במקרה בו קבע היו

 לנאמןלשלוח נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים ויקבע את מועד  ,ההצבעה יופץ למחזיקים
במסגרת כתב ההצבעה מחזיק להצהיר רשאי לדרוש מ הנאמן. כדין חתוםמלא ואת כתב ההצבעה 

לשיקול דעתו של בהתאם , שיש לו( כהגדרתו להלן)קיומו או היעדרו של עניין מנוגד ל באשר
או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף /ו מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו. הנאמן

ולפיכך  ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ,פי הוראות התוספת השנייה-על באסיפה ולהצביע
כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק . ים שבכתב ההצבעה/בחר שלא להצביע על הנושא

ייחשב כנוכחות באסיפה , אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, את אופן הצבעתו
 .באסיפה לעניין קיום המניין החוקי

החלטה של האסיפה הכללית כל הרוב הדרוש לקבלת , אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה .9.6
וסף רשאי הנאמן בנ. הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד

 .האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגיל נסיבותל ו בהתאםשיקול דעת פי-להחליט על

אלא רק תציג , החברה לא תיטול חלק באסיפה .ללא זכות הצבעהבאסיפה  ףישתת הנאמן .9.3
באמצעות נציגיה סוגיות טרם הדיון או שנציגיה יטלו חלק ככל שיהיו שאלות של מחזיקים 

בעלי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע .ובלבד שתתבקש לעשות כן זמן סביר מראש, לחברה
זיקי אגרות חוב תתנהל בכל הצבעה של מח. בכל אסיפה כללית בעצמם או באמצעות באי כוח

 0יהיה זכאי לקול אחד בגין כל , כוחו-כך שכל מחזיק אגרות חוב או בא, ההצבעה לפי מניין קולות
מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן הוא רשאי  ערך נקובח "ש

ן יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשו, במקרה של מחזיקים במשותף. להצביע

 .ידי שלוח-אם בעצמו ואם על, מביניהם במרשם

, בעל אגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת .9.9
 .הכל לפי ראות עיניו, ובגין חלק אחר להימנע, ובגין חלק אחר נגד

 "עניין מנוגד"בדיקת קיומו של  .8

קשור  מחזיקבמניין המצביעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי אגרות חוב אשר הינם  .8.0
הקשור זכות להצביע  למחזיקואגרות חוב אלו לא תקנינה  (לשטר הנאמנות 0.2כהגדרתו בסעיף )

 .הקשור המחזיקידי -באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב כל עוד הן מוחזקות על

באגרות בין עניין הנובע מהחזקתם , ם של ניגודי עניינים אצל המחזיקיםאת קיומיבחן הנאמן  .8.2
הנאמן רשאי לדרוש ; ("עניין אחר" – בתוספת זו)כפי שיקבע הנאמן , לבין עניין אחר שלהם החוב

על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים  ממחזיק המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו
  .כאמור

 :ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד, ליות האמור לעילמבלי לגרוע מכל .8.0

 ;(שטר הנאמנות 0.2כהגדרת מונח זה בסעיף )קשור מחזיק מחזיק אשר הנו  .8.0.0

 ;מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה .8.0.2
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לפי האמור להלן בכפוף לכל דין " עניין מנוגד"כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל  .8.0.0
כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין : או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך/ו

אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות 
ידי -מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על. יתהחוב הרלוונט

ולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל , יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, הנאמן
עניין "הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל , זה 8מבלי לגרוע מהאמור בסעיף . עניין מנוגד

או ניירות /יו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה וגם בהתחשב בהחזקות, "מנוגד
כפי שיפורט בכתב )ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה 

 . בהתאם להצהרת אותו מחזיק, (ההצבעה

 ,כן-כמו. קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן

כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע , להסרת ספק מובהר
לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב , הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, מהוראות הדין

 .כפי שיחולו במועד הבחינה, בעלי עניין מנוגד

, הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמיןלצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא  .8.6
 .ויחולו עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות

תיערך בנפרד ביחס , ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, יובהר .8.3
אין בהכרזה כי , עוד יובהר. לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד

כדי להראות על עניין , כשלעצמה, על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי
מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו 

 .באסיפות אחרות

 את בוןבחש הנאמן יביא לא, מחזיקים באסיפת שהתקיימה בהצבעה הקולות מניין בספירת .8.9
 מחזיקים של לתוספת זו או 8.2 בסעיף כאמור לדרישתו נענו שלא מחזיקים של קולותיהם
 עניין בעלי מחזיקים" – בתוספת זו) סעיף באותו כאמור עניינים ניגוד מתקיים כי מצא שלגביהם

 (. "מנוגד

 מחזיקים שאינם, בהצבעה המשתתפים החזקות סך פחת, לתוספת זו 8.9 בסעיף האמור אף על .8.3
סדרה ) אגרות החוב של הנקוב הערך מיתרת( 3%) אחוזים חמישה של משיעור, מנוגד עניין בעלי

 בעלי המחזיקים של קולותיהם את גם בהצבעה הקולות מניין בספירת בחשבון הנאמן יביא, ('א
 .מנוגד עניין

 הכרזה על קבלת החלטה .03

 ראיה תהיה, פלוני ברוב ובין אחד פה בין, נדחתה או נתקבלה מחזיקים באסיפת שהחלטה הראש יושב הכרזת
 .בה לאמור לכאורה

אם בשגגה לא ניתנה הודעה עליה למחזיקים , לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור
מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב או שהודעה ( 03%)בפחות מעשרה אחוזים 

 .י מחזיקים כאמוריד-עלכאמור לא נתקבלה 

 כתב מינוי .00

 כוחו בא ידי-על או הממנה ידי-על יחתםיו בכתב יהיה שלוחאו /מיופה כוח ו הממנה מינוי כתב .00.0
 חתום, בכתב נוייהמ ייעשה, תאגיד הוא הממנה אם. כהלכה בכתב כן לעשות הסמכה לו שיש

 כתב. כן לעשות הסמכות לו שיש תאגידב מורשה חתימה של חתימתו בצירוףו התאגיד בחותמת
 .מחזיק בעצמו להיות חייב אינו שלוח. מקובלת צורה בכל ייערך שלוח של נוייהמ

 יפוי של מאושר העתק או, המינוי כתב נחתם פיה-שעל האחרת התעודה או הכח-ויפוי מינוי כתב .00.2
 נקבע אם אלא, כחה-יפוי ניתן שלגביה האסיפה מועדעובר ל, הנאמן של ובמשרד יופקד, כזה כח

העתק מכתבי המינוי , לבקשתה, החברה תהא רשאית לקבל .האסיפה את המזמנת בהודעה אחרת
 .וייפוי הכוח כאמור
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 נפטר לכן קודם אם אף תקפה תהא שלוח הממנה שבמסמך לתנאים בהתאם שנעשתה הצבעה .00.0
 אלא, הקול ניתן שלגביה החוב אגרת הועברה או המינוי כתב בוטל או דין פסול הוכרז או המרשה

, הפסלות החלטת, הפטירה בדבר בכתב הודעה, האסיפה לפני ,יהנאמןבמשרד נתקבלה אם
 .העניין לפי, ההעברה או הביטול

 כוחו את ליפות, כדין חתומה בכתב הרשאה ידי-על ,רשאי, חוב אגרת של בעלים שהוא תאגיד כל .00.6
 כךל שהורשה והאדם, החוב אגרות בעלי של אסיפה בכל כנציגו לפעול בעיניו ראהישי אדם של

 .מייצג שהוא התאגיד בשם לפעול רשאי יהיה

 פרוטוקול .02

וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע , נאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפת המחזיקיםה .02.0

 .שנים ממועד האסיפה( 3)

וכל עוד  בו הרשומים לעניינים ראיה לכאורה ישמש, האסיפה ראש יושב ידי-על שנחתם פרוטוקול .02.2
כרזת יושב ה .כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב כאילו נתקבלה כדין, לא יוכח ההפך

ישמשו  ,הפרוטוקוליםמרשם ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה ב
 .על עובדה זו לכאורהראיה 

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן ויהיה פתוח לעיון  .02.0
 .יקש זאתשב והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב, אגרות החובמחזיקי 

פי שיקול דעתו -אם על, לכל גורם שהוא, הנאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול .02.6
עשויה לפגוע או להביא לפגיעה בזכויות מחזיקי , כולו או חלקו, הבלעדי העברת הפרוטוקול

 (. 'סדרה א)אגרות החוב 

 ידי-על לכך שיורשו אחרים אנשים או אדם וכל החברה מזכיר, הנאמן ידי-על שיתמנו אנשים או אדם .00
פי שיקול דעתו -במקרה בו על .החוב אגרות מחזיקי של באסיפות נוכחים להיות רשאים יהיו, נאמןה

אזי לא ישתתפו באותו , יידרש לערוך בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה הסביר של הנאמן
 .ק קשוראו מי מטעמו של מחזי חלק של הדיון נציגי החברה או מי מטעמה

 .כל האמור בתוספת זו כפוף להוראות שטר הנאמנות .06

הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות , הצבעה בכתב)על תוספת זו יחולו תקנות ניירות ערך  .03
 .2303-ה"התשע( לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות
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Cornerstone Properties, Ltd. 
 שלישיתתוספת 

  החוב אגרות למחזיקי דחופה נציגות
 

החברה , ('אסדרה )ככל שתמונה נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב , ('אסדרה )ביחס לאגרות החוב  .0
 2בחלק  6לפרק  3.2.6.6נספח מתוך  הרלוונטיותמתחייבת כי הנציגות הדחופה תמונה לפעול בהתאם להוראות 

וכן מתחייבת החברה  5בחוזר המאוחד( עקרונות לניהול עסקים) 3בשער ( ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי)
ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות , לפעול באופן סביר בשיתוף פעולה עם הנציגות הדחופה והנאמן

כל הנתונים והמסמכים שיידרשו לה  ולהעביר לנציגות הדחופה את, ידם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה-על
 .לגבי החברהבאופן סביר 

 תקופת כהונה; מינוי .2

 מחזיקי מבין דחופה נציגות למנות ולכנס ,או לבקשת החברה בכתב יהיה חייב ,הנאמן יהיה רשאי .2.0
 ."(הדחופה הנציגות)" להלן שיפורט כפי, החוב אגרות

 פי נתונים שקיבל-על אשר, החוב אגרות מחזיקי( 0) שלושת את דחופה לנציגות יציע למינוי הנאמן .2.2
 אגרות מחזיקי כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים הינם הנאמן ידיעת למיטבמהחברה או 

"(. הדחופה הנציגות חברי)" להלן המפורטים התנאים כל לגביהם מתקיימים כי יצהירו ואשר החוב
 מחזיק את במקומו הנאמן ימנה, כאמורדחופה  בנציגות כחבר לכהן יוכל לא, אלו מבין מי, בו במקרה
 התנאים כל מתקיימים לגביו אשר, בתור הבא ביותר הגבוה הנקוב הערך בשיעור המחזיק החוב אגרות

 :להלן המפורטים

המנוגד  נוסף מהותי עניין כל של קיומו בשל עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק .2.2.0

 כי, מובהר ספק הסר למען. החוב באגרות ומהחזקתוהדחופה  בנציגות מכהונתו הנובע לעניין
 עניינים ניגוד כבעל ייחשב( לשטר הנאמנות 0.2כהגדרתו בסעיף ) קשור מחזיקשהינו  מחזיק
 ;הדחופה בנציגות יכהן ולא כאמור

 חוב אגרות של דומות בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך .2.2.2
 נקבע אשר, ידו-על המנוהל הנכסים תיק מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות
 ההון שוק עלהממונה  הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר המקסימלי כשיעור

 .דחופה נציגות כינון עם בקשר"( הממונה)" האוצר במשרד והחיסכון הביטוח

 המנויות הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלה, הדחופה הנציגות של כהונתה ובמהלך היה .2.0
 והנאמן חבר הנציגות האמור יודיע על כל בכתב לנאמן, כהונתו תפקע, תוספת זול 2.2.2-ו 2.2.0 בסעיפים

 .תוספת זול 2 בסעיף כאמור החוב אגרות מחזיקי מבין במקומו אחד חבר ימנה

 הצהרה, הדחופה הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבל, הדחופה הנציגות חברי מינוי בטרם .2.6
 בנציגויות כהונה ובדבר תוספת זול 2.2.0 בסעיף כאמור עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם בדבר

 מחברי כאמור הצהרה לדרוש רשאי יהא הנאמן, כן-כמו. תוספת זול 2.2.2בסעיף  כאמור נוספות
 כאמור הצהרה ימסור שלא מחזיק. הדחופה הנציגות של כהונתה במהלך עת בכלהדחופה  הנציגות

 ביחס. העניין לפי, הממונה הוראות מכוח לכהן מניעה או מהותי עניינים ניגוד לו שיש כמי ייחשב
 יחליט הצורך ובמידת, המנוגדים העניינים של קיומם את יבחן הנאמן ,עניינים ניגוד בדבר להצהרה

 על יסתמך הנאמן כי, מובהר. בנציגות מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים בניגודי יש האם
, בכפוף להוראות כל דין. נוספת עצמאית חקירה או בדיקה לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות

 .סופית תהיה אלו בעניינים הנאמן של קביעתו

 בקשרהדחופה  הנציגות החלטות את החברה תפרסם בו במועד תסתייםהדחופה  הנציגות כהונת תקופת .2.3

אך בכל  הנאמנות לשטר 9 בסעיף כמפורט הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך לחברה ארכה מתן עם
 .חודשים ממועד מינויה (0) מקרה לא תעלה על שלושה

                                                 
5  http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp. 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp
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 סמכות .0

 אמותאיזו מב לעמידה למועדים בקשר לחברה פעמית חד ארכה למתן הסמכות תהאהדחופה  לנציגות .0.0
באופן שלא תחולנה העילות לפירעון מיידי  בשטר הנאמנות שנקבעו פיננסיותהההתניות /מידהה

 ,ככל שניתנה, למשך תקופת הארכה, ענייןלפי ה, הנאמנותלשטר  9.0.09-ו 9.0.03, 9.0.06 פיםשבסעי
מהם , הבאים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים עד למועד פרסום הדוחות הכספייםש לתקופה וזאת

רבעונים קלנדריים  (2) הפיננסיות במשך שני ההתניות/ת המידהעלה כי החברה לא עמדה באיזו מאמו
 של למינויה שעד הזמן פרק כי, יובהר. לפי המוקדם מביניהם יום (83) תשעים עדרצופים או לתקופה של 

 נוספת אורכה למתן עילה יהווה לא והוא, לעיל האמורה הארכה במסגרת בחשבון יובאהדחופה  הנציגות
 ויוגבל, כי פעולות הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה, יובהר .לעיל לאמור מעבר לחברה כלשהי

לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן 

 .ארכה כאמור

 ארכה לחברה לתת שלא החליטההדחופה  הנציגות אם או, לעיל כאמורדחופה  נציגות מונתה לא אם .0.2
 להוראות בהתאם החוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמן חייב יהיה הנאמן, תוספת זול 0.0בסעיף  כאמור

 .הנאמנות לשטר 9.2 סעיף

לרבות ביחס לאותו עניין בגינו , אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפת מחזיקי איגרות חוב .0.0
מחזיקי איגרות החוב באותו עניין תגבר החלטת התקבלה החלטה של אסיפת . כונסה הנציגות הדחופה

 .לרבות כלפי החברה, האסיפה על החלטת הנציגות הדחופה

 התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה .6

 והיקף החוב באגרות המחזיקים לזהות בקשר שבידיה מידע כל לנאמן לספק מתחייבת החברה .6.0

 .פי דין-האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על המידעהנאמן יפעל לקבלת , כן-כמו .החזקותיהם

באופן  הנדרש ככל והנאמןהדחופה  הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול מתחייבת החברה, בנוסף .6.2
 לנציגות ולהעביר, הדחופה הנציגות החלטת וגיבוש ידם-על הנדרשות הבדיקות ביצוע לצורךסביר 

. הדין למגבלות בכפוף, החברה לגביבאופן סביר  להם שיידרשו והמסמכים הנתונים כל אתהדחופה 
החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש , מבלי לגרוע מכלליות האמור

 .אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר, החלטתה

 יגותהנצ ידי-על ומומחים יועצים העסקת בעלויות זה ובכלל, הדחופה הנציגות בעלויות תישא החברה .6.0
 .המחויבים בשינויים, הנאמנות לשטר 23 סעיף הוראות יחולו זה ולעניין מטעמה או הדחופה

 אחריות .3

 תהא ולא המוחלט דעתה שיקול פי-על, ידהב המסורים בעניינים ותחליט תפעל הדחופה הנציגות .3.0
 אגרות ומחזיקי והחברה, יועציהם או עובדיהם, בהם המשרה נושאי, חבריה מבין מי או היא, אחראית

 נמנעו או שהשתמשו כך בגין כנגדם ותביעות דרישות, טענות לכל ביחס, בזאת אותם פוטרים החוב
 תוספת זופי -ועל נאמנותה שטר פי-על להם שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות, בכוחות מלהשתמש

 בזדון (או נמנעו מלפעול) כך פעלו אם למעט, פיו-על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל או ,אליהן ובקשר
 .או ברשלנות רבתי/ו לב תום בחוסר או/ו

לשטר  29 בסעיף הקבועות השיפוי הוראות יחולו מטעמם ומי הדחופה הנציגות חברי של פעולתם על .3.2
 .הנאמן היו כאילו, הנאמנות

, הדחופה על דבר מינויה של הנציגות, כאמורהדחופה החברה תפרסם דיווח מיידי מיד עם מינוי הנציגות  .3.0

  .זהות חבריה וסמכויותיה

עם סיום כהונת הנציגות  .תפרסם דיווח מיידי אודות החלטות הנציגות הדחופה כאמורבנוסף החברה  .3.6
הדחופה תפרסם החברה את כל המידע אשר הועבר לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו 

 .דין פי-על
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 הון המניות של החברה – 3 פרק

 פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף 3.3

 מונפק ונפרע רשום סוג המניה
 10555 050555 ללא ערך נקובמניות 

   
 החברה ממועד ייסודההתפתחות ההון הרשום והמונפק של  3.3

-לללא ערך נקוב  מניות 10555החברה  הקצתה 0של החברה מועד התאגדותה0 6512באוגוסט  10ביום 
Cornerstone MF Holdings, LLC 0 זניחה תמורהכנגד. 

 .מניות רגילות ללא ערך נקוב 050555הינו 0 כפי שנקבע במועד התאגדותה0 ההון הרשום של החברה

 .מאז מועד היווסדה של החברה לא חל שינוי בהון הרשום והמונפק של החברה

 החברה החזקות בעלי עניין בניירות הערך של 3.3

 ההינ (כהגדרתה להלן)בעלת מניות החברה 0 נכון למועד פרסום התשקיף0 למיטב ידיעת החברה 3.3.1
 . מהון המניות המונפק של החברה 155%-ב ההמחזיק0 בחברה ההמניות היחיד תבעל

0 החזקותיהםלהעביר לחברה את  בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה לפרטים אודות התחייבות
כנגד  0ב"ן להשקעה בארה"נכסי נדל יםהמחזיק תאגידיםבמספר 0 (לפי העניין) במישרין ובעקיפין
 .לתשקיף 1.1.3ראה סעיף 0 ידי החברה-הקצאת מניות על

ההחזקה במניות 0 (לתשקיף 1.1.3כהגדרתו בסעיף )פי תשקיף זה -במועד ההשלמה של ההצעה על 3.3.6
 :החברה תהיה כדלקמן

חברה ללא ערך נקוב מספר המניות הרגילות של ה שם בעל המניות
 ידי בעל המניות-שיוחזקו על

שיעור ההחזקה בהון המונפק 
 של החברה נפרעוה

Cornerstone MF Holdings, LLC 10555 155% 

 %,,3 ,,,30 כ"סה

   

 Cornerstone MF Holdings, LLCידי -מלוא מניות החברה מוחזקות על0 נכון למועד התשקיף

 01במישרין או בעקיפין0 הן בבעלות מניות החברההזכויות ההוניות בבעלת "(. מניות החברה בעלת)"
הזכויות בבעלת מניות  בעלי)"ומארה מיידס ליסה וולף 0 לאון וולף0 אווילדה לופז0 לופז' ורג'של ג

לאון וולף 0 לתשקיף. 1.1.3כמתואר בסעיף 0 מובהר כי פרט לנכסים המועברים לחברה"(. החברה
לופז בנכסים נוספים שאינם מועברים לחברה בשיעורים ' ורג'הינם שותפיו של ג ומארה מיידס

 (. חלקם של לאון וולף ומארה מיידס) 60%-11%משתנים הנעים בין 

את  בעלי הזכויות בבעלת מניות החברההסדירו  2במסגרת הסכם התפעול של בעלת מניות החברה
החשבונות ויבדקו את המקורות לרווחים  תאבינם לבין עצמם  ישבוי שהםהשליטה בחברה וקבעו 

ככל שהמקור לרווחים נובע מרווחים שמיוחסים . ככל ותחלק0 שהחברה מבקשת לחלק כדיבידנד
סכומי הדיבידנדים יחולקו בין 0 אשר הועברו לחברה הרלוונטייםלחברה בשל החזקותיה בנכסים 

כאי לקבל חלק יחסי יהיה ז בעלי הזכויות בבעלת מניות החברהמהצדדים כך שכל אחד 
 לחברהכפי שהיה בעת העברתו 0 בהתאם לשיעור אחזקותיו בנכס0 מהדיבידנד שנובע מנכס מסוים

במסגרת הסכם התפעול של בעלת מניות החברה הוסכם כי 0 כמו כן .לתשקיף 1.1.3כמתואר בסעיף 
 לופז' ורג'לגנתונה  מניות החברהבעלת  מינוי הדירקטורים וניהול0 קבלת ההחלטותכלל 0 השליטה

0 כי כל שינוי בהסכם התפעול של בעלת המניות בחברה0 מובהר. "(השליטה בעלי)"לופז  ואווילדה

מספר  הוקנו0 ליתר בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה .דורש את אישורם של בעלי השליטה
מניות בעלי הזכויות בבעלת  לאותם אשר הנכס לחברות בקשר)מצומצם של זכויות הגנת מיעוט 

 .להלן 3.3.6.3עד  3.3.6.1כמפורט בסעיפים ( ההנפקה למועד קודם0 זכויות הוניות בהם והי החברה

                                                      

 .משפחה או של אמצעים לתכנון עיזבון של בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה בניבאמצעות  לרבות  1
 החברה מניות בבעלת החברים של הזכויות את המסדיר הסכם  2
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 בעלימ 35% של אישור דורשות כאמור הנכס מחברות אחת לכל בקשר מסוימות מהותיות החלטות

זכויות 0 קרי) (ההנפקה טרם היחסיות אחזקותיהם עלבהתבסס ) הזכויות בחברת הנכס הרלוונטית
 3:ותכולל אלו מהותיות החלטות. (מיעוטההגנת 

 . החברהבמהלך העסקים הרגיל של  שאינו דולר 150555 בסכום העולה על מימון 3.3.6.1

מתן ערבות בקשר הלוואה או  שלמהותי  שינויאו  הארכת0 מימון מחדש ביצוע 3.3.6.6
 . עם הלוואות בנכסים

 . נכס מהותי רכישת  3.3.6.3

בכל דרך אחרת מכל או מחלק ניכר מנכסי חברת הנכס  גריעהאו  העברה0 מכירה 3.3.6.1
 . כאמור

 . חוזה מהותי או הסדר אחר עם חברה קשורהאישור  3.3.6.0

באופן משמעותי את אופי או היקף עסקי חברת הנכס  המשנההחלטה  קבלת 3.3.6.2
 . כאמור

למעט עתודות שהן במהלך )או יצירת עתודות 0 (חלוקות יחסיותלמעט ) חלוקה 3.3.6.1
 (.רה או הכרחיותהעסקים הרגיל של החב

 . חברים חדשים לחברת הנכס קבלת 3.3.6.3

 . קשור צד גורם שהוא תגמול לכל  תשלוםאו שהוא צד קשור כל עובד  העסקת 3.3.6.3

פי -ולאחר השלמת ההנפקה עלהמועברים לחברה להחזקתם המשותפת בחלק מהנכסים יצוין כי מעבר 

מארה מיידס ' ר לאון וולף וגבמ0 לופז' ורג'מר ג0 תשקיף זה החזקתם המשותפת בבעלת מניות החברה

ן שאינם נכללים בנכסים המועברים לחברה במסגרת "נכסי נדל 65-בכ( בשיעורים שונים)מחזיקים במשותף 

מיידס מחזיקים בחלק מהבעלות בחלק מהחברות ' מר וולף וגב0 כמו כן. פי תשקיף זה-ההנפקה על

 .Cornerstone Groupהתפעוליות של 

 וקשורות בנות חברות של ערך בניירות בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי של החזקות  3.3.3

מניות בעלת ידי -כלל מניות החברה מוחזקות על 0התשקיף פרסום למועד נכון0 אר לעילוכמת
 .החברה

 

                                                      

כי למעט זכויות מיעוט אלו לא נקבעו הסדרים נוספים לשיתוף פעולה בין בעלי השליטה ליתר בעלי הזכויות בבעלת מניות  מובהר  3
 . החברה
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  הנלוות למניות החברהההצבעה זכויות  – 4 פרק

ההתאגדות של החברה הנוגעות לזכויות ההצבעה  תזכיר ותקנוןהתיאור להלן מהווה תיאור תמציתי של הוראות 
של " מגנא"ההתאגדות של החברה באתר  תזכיר ותקנוןניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של . הצמודות למניות החברה

התיאור התמציתי שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא . www.magna.gov.il: בכתובת, רשות ניירות ערך
 .ההתאגדות של החברה תזכיר ותקנוןשל 

וכן הוראות שונות מחוק , והתקנות שמכוחו 8691-ח"התשמ, לפרטים אודות תחולת הוראות חוק ניירות ערך

 .לתשקיף 1.8-ו 8.8ראה סעיפים , על החברה, 8666-ט"התשנ, החברות

 –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )לתקנות ניירות ערך ( ד)69פי הוראות תקנה -עלפירוט הסדרים  להלן, למען הזהירות

פי -ברירת המחדל הרלוונטיים על סדריהמ ואשר הינם שוניםנקבעו בתקנון החברה אשר , 8696-ט"תשכ, (מבנה וצורה

 "(:חוק החברות)" 8666-ט"התשנ, חוק החברות

ניתן לשנות את תקנון החברה ( א: )בהתאם להוראות התקנון – לחוק החברות 66-ו 62סעיפים  1.8

הדירקטוריון , על אף האמור לעיל( ב); בהחלטת הדירקטוריון או בהחלטת בעלי המניות מעת לעת

של בעלי המניות  סמכותםזכויותיהם או כך שיגבילו את ( 8) :לא יוכל לשנות את הוראות התקנון

( 3)או  ;התקנון שינויללקבלת החלטת בעלי המניות הרוב הדרוש  כך שישתנה( 6) ;לשנות את התקנון

 .בנסיבות בהן בעלי המניות אינם רשאים לשנות את התקנון

הדירקטורים בחברה ימונו בהחלטת האסיפה , בהתאם להוראות התקנון – לחוק החברות 96סעיף  1.6

 .לטת הדירקטוריוןהכללית או בהח

 .התקנון אינו קובע כל חובה לעניין קיום אסיפה שנתית – לחוק החברות( א)98סעיף  1.3

חוקי לפתיחת האסיפה הכללית המניין ה( א: )בהתאם להוראות התקנון – לחוק החברות 18סעיף  1.1

חמישים אחוזים  המחזיקים, באמצעות באי כוחםאו  מםבעצ, מניותאו בעלי הינו נוכחות של בעל 

היה וכעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לפתיחת ( ב) ;הרלוונטיותההצבעה מזכויות  לפחות( 92%)

פי שיקול דעת יושב -על, או, תבוטל האסיפה הכללית, האסיפה הכללית לא יתהווה מניין חוקי

, או ליוםאו המקום /תידחה האסיפה הכללית לאותו יום בשבוע שלאחר מכן באותה השעה ו, הראש

היה וכעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע . פי החלטת יושב הראש-או מקום אחרים על/שעה ו

( ג); יהוו בעלי מניות הנוכחים מניין חוקי, לתחילת האסיפה הנדחית לא יתהווה מניין חוקי

למנות כל אדם לשמש כיושב , הדירקטורים יהיו רשאים בכל זמן עובר למועד כינוס האסיפה הכללית

יושב ראש הדירקטוריון ישב , אם הדירקטורים לא קיבלו החלטה כאמור, או, ראש האסיפה הכללית

בתוך  במקרה בו הוא אינו נוכחכאמור או  שב ראש דירקטוריוןבאין יו. בראש האסיפה הכללית

 שב ראשאו אם סרב לשמש כיו הכללית דקות מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה( 89)עשרה -חמש

 באין דירקטור. האסיפה שב ראשבאחד מביניהם לשמש כיו ובחריקטורים הנוכחים הדיר, האסיפה

דקות ( 89)עשרה -חמשלא נוכח דירקטור בתוך  במקרה בו המוכן לשמש כיושב ראש האסיפה או

שב ראש ניהם לשמש כיויבאחד מב הנוכחיםבעלי המניות  יבחרו, מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה

 .האסיפה

ימונה לתקופה כפי שתקבע בהחלטה  דירקטור, בהתאם להוראות התקנון – ברותלחוק הח 666סעיף  1.9

 .ייראה כאילו מונה לתקופה בלתי מוגבלת, או בהעדר קביעה כאמור, למנותו

בהחלטת , דירקטוריון החברה רשאי, בהתאם להוראות התקנון – לחוק החברות 328סעיף  1.9

וזאת , בסכום ולבעלי מניות כפי שימצא לנכון, לאשר ביצוע חלוקה בידי החברה בזמן, דירקטוריון

שמיד לאחר ביצוע חלוקה כאמור שווי סך נכסי החברה יהיה גבוה , על יסוד סביר, לאחר שהשתכנע

 .פירעון חובותיה בהגיע מועד קיומםלעמוד בהחברה תוכל  מסך התחייבויותיה וכי

 עם בקשר התקנון הוראות של תמציתי תיאור הינו לעיל 4בפרק בנושאים המנויים  תקנוןה הוראות תיאור
 .החברה תקנון של המלא בנוסח לעיון תחליף המהוו אינו והוא נושאים אותם

http://www.magna.gov.il/
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 השוואת דינים - 5 פרק

מהדינים החלים באיי הבתולה  סוגיותו, של סוגיות מהדין הישראלי תמציתיכללי והאמור להלן הינו תיאור 
ואינו מהווה תחליף לייעוץ , הבריטיים אשר אינו מתיימר להיות תיאור ממצה או פרשנות מוסמכת של הדין

 .מקצועי

: להלן) The BVI Business Companies Act 2004החלים על החברה הינם , דיני איי הבתולה הבריטיים
 "(.דין איי הבתולה הבריטיים"

 & Maplesד"עוה משרדפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים הינה בהתאם לחוות דעתו של ההתייחסות ב

Calder ,בתשקיף ותרגומהאשר הסכים להכללת חוות דעתו , במקור ובתרגום לעברית, הכלולה בפרק זה להלן .
מהווה  לתשקיף אינה עורך הדין מאיי הבתולה הבריטיים המצורפתיובהר כי חוות דעתו של , למען הסר ספק

יצוין כי חוות הדעת מאיי , "(חוק ניירות ערך)" 7691-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 3(ב)71פי סעיף -חוות דעת על

לאור החלתה של חלק , הבתולה כוללת הוראות נוספות מתחום דיני החברות אשר אינם נכללים בפרק זה להלן
 .כהגדרתה להלן, לתוספת הרביעית' ב

 הבתולה הבריטיים איי ודיני החברות בישראל ערך וחוק ניירותדיני  תחולת 5.1

פי -ולא נתאגדה על, פי הדין החל באיי הבתולה הבריטיים-החברה נתאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על
 .או הוראות חוק החברות( "פקודת החברות") 1891-ג"תשמ[ נוסח חדש]הוראות פקודת החברות 

, חברה מוצעות לציבור בישראל על פי תשקיף זהשל ה( לא המירות)הואיל ותעודות התחייבות 

ל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה המוצעים על פי כ אזי, ותירשמנה למסחר בבורסה

והתקנות שהותקנו מכוחו והחלות על חברות  ערךעל החברה הוראות חוק ניירות יחולו , תשקיף זה

. למסחר בה רשומיםאו  בישראל בבורסה נסחרים ניירות הערך שלהןשהתאגדו מחוץ לישראל ואשר 

  .החברה תדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו, בהתאם

וכפועל יוצא מכך יחולו עליה הוראות  ,לחוק ניירות ערך( א)א18סעיף יחולו על החברה הוראות , בנוסף

מחוץ לישראל והמציעה תעודות התחייבות שלה  חברה שהתאגדההחלות על  חוק החברותשונות של 

ל והכ, מבקר פנים וועדת ביקורת, בכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצונייםו, לציבור בישראל

בנוסף להוראות הוראות אלו יחולו . לחוק ניירות ערך( 'חלק ב)בהתאם למפורט בתוספת הרביעית 

לפטור רשאית  רשות ניירות ערךכי , יצוין. הבתולה הבריטייםודיני איי  1מסמכי ההתאגדות של החברה

אם נוכחה כי הדין מחוץ , כולן או חלקן, חברה כאמור מהוראות ותקנות המפורטות בתוספת האמורה

 . מבטיח די הצורך את ענייניו של ציבור המשקיעים בישראללישראל החל על החברה 

חדלות פירעון יחולו על פשיטת רגל ולעניין דיני  ,לןכי למעט כמפורט לה, יצוין ,בהמשך לאמור לעיל
  .ב"ארה לדיני בהתאם יתבצעו הנכסים מימוש הליכיו החברה דיני איי הבתולה הבריטיים בלבד

מתחייבים  ,בהווה ובעתיד ,השליטה ונושאי המשרה בחברה בעלי, (בחתימתה על תשקיף זה) החברה

תקפותו או , שלא להעלות טענות נגד תחולתו( לפי העניין) ויתחייבו באופן בלתי חוזר באופן בלתי חוזר

 .א כאמור18אופן יישומו של סעיף 

כי  קובע הנאמנות שטר 2.להוראות הדין הישראלי כפופים ונספחיו לרבות אגרות החובשטר הנאמנות 
על בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים לחברה אשר נוגעים בשטר הנאמנות 

 שלא עניין בכל .יפו-אביב-יהיה בית המשפט המוסמך בתלנספחיו ובאגרת החוב המצורפת כנספח 
 יפעלו, הנאמנות שטרי לבין הדין הוראות בין סתירה של מקרה בכל וכן הנאמנות בשטרי נזכר

  .הישראלי הדין להוראות בהתאם הצדדים

                                                      
, נכון למועד התשקיףכי  ,יובהר. לחוק ניירות ערךא 18על החברה מכוח סעיף אשר יחולו את אותם סעיפים כולל תקנון החברה   1

החברה התחייבה לכלול בתקנונה את מחויבותה  .אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטייםהחברה בתקנון 
 . לחוק החברות גם כאשר הפורום שידון בהליכים אינו בישראל 153להחיל את סעיף 

 .לעיל 2לפרק ' ונספח ב' אלשטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב  המצ״ב כנספח  13 ףעיסלעניין זה ראו   2
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ונושאי המשרה בחברה  (בהווה ובעתיד) בחברההשליטה  בעלי, (בחתימתה על תשקיף זה) החברה

או מחזיקי /לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו כי :לפי העניין, ויתחייבו התחייבו (המכהנים ושיכהנו בעתיד)

להחלת הדין הישראלי , החברה נגד שהוגש בהליך, אגרות החוב  אשר תוגש בבית משפט בישראל

יפנו ביוזמתם  לא ;שתוגש ככל, (ולרבות פירוק) וחדלות פירעון בקשר לחברה ,הסדר, לעניין פשרה

או מחזיקי אגרות /ידי הנאמן ו-עללבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט 

, לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה ;החוב של החברה

 בית של המקומית סמכותו כנגד טענות יעלו ולא ;(ולרבות פירוק) וחדלות פירעון בקשר לחברה הסדר

או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד /ידי הנאמן ו-עלעם הליכים שיוגשו  בקשרישראל ב המשפט

לא תחתום ( בחתימתה על תשקיף זה)החברה , כמו כן .לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת, החברה

ם בקשר עם אלא אם נקבע בהם כי הליכי, עובדי החברהלרבות עם , על הסכמים עם גורמים כלשהם

כנגד החברה יפתחו רק בבית משפט ישראלי ובהתאם  (לרבות פירוק) רעוןיחדלות פו הסדר, פשרה

 .לדין בישראל

, בהווה ובעתיד) ונושאי המשרה בעלי השליטה, לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה

, ישראלייםלא בבתי משפט או /פי הדין הישראלי ו-שלא על, דלות פרעוןהליך של חאזי , (לפי העניין

על  שלא, לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון. יכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר

החברה תעשה כמיטב יכולתה , הנובע מתביעה של נושה זר, בבית משפט זראו /פי הדין הישראלי ו

 .בכפוף לכל דין והכל" נאותפורום לא "ותטען ל

תכלולנה  ,כאמור( בהווה ובעתיד)המשרה  ונושאי השליטה בעלי התחייבויות כי ,יובהר ,ספק הסר למען
או /ו באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר

 . בבית משפט זר

 (בהווה ובעתיד) ונושאי המשרההשליטה  בעלי ,החברה ויותלאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייב

בבתי או /שלא על פי הדין הישראלי ו, של החברה הליך של חדלות פירעון ,להבנת החברה, אזי, כאמור

בעלי , החברה) ל"שאינו אחד מהגורמים הניכול לנבוע רק מתביעה של נושה , ישראליים לא משפט

 .(השליטה ונושאי המשרה כאמור

, בהווה ובעתיד 3,השליטה ונושאי המשרה בחברה בעלי, (בחתימתה על תשקיף זה) החברה, בנוסף
שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות , באופן בלתי חוזר בכתב (לפי העניין)ויתחייבו  מתחייבים

או אמצעי אכיפה /עיצומים כספיים ולאו ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר /ניירות ערך ו
פי -וזאת על, או ועדת האכיפה המינהלית בישראל/ידי רשות ניירות ערך ו-ינהליים שיוטלו עליהם עלמ

וכן הינם מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים , לחוק ניירות ערך 3'או פרק ח/ו 1'פרק ח
מבלי לגרוע , ובכלל זה, או ועדת האכיפה המינהלית בישראל/את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו

 אם)או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם /לשלם את העיצומים הכספיים ו, מכלליות האמור
 .ולנקוט פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה( יוטלו

מועד חתימת סמוך לב, להמציא לנאמן מתחייבת( בחתימתה על תשקיף זה) החברה, בנוסף לאמור לעיל

בעלי השליטה בחברה במועד חתימת של , החברה בלתי חוזרות בכתב שלהתחייבויות , שטר הנאמנות

כאמור לעיל כל נושאי המשרה  ושל( לפי העניין, שינוי שליטה בחברהוכן בסמוך לאחר )שטר הנאמנות 

ים של נושאי משרה נוספים יוכן בסמוך לאחר מינו)המכהנים בחברה במועד חתימת שטר הנאמנות 

או /שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו( 1) :בחברה משרה כנושאי תפקידם בתוקף (העניין לפי, לחברה

להחלת הדין הישראלי , מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט בישראל בהליך שיוגש כנגד החברה

שלא להתנגד אם ( 2), תוגשש ככל, בקשר עם חברה (פירוקלרבות )וחדלות פירעון  הסדר ואלעניין פשרה 

לרבות )וחדלות פירעון  הסדר ואבית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה 

שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל ( 1), בקשר עם החברה (פירוק

לרבות , ה כנגד החברהאו מחזיקי אגרות החוב של החבר/ידי הנאמן ו-בקשר עם הליכים שיוגשו על

                                                      
 . תושבי ישראל שאינם 3
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שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה ( 3) ,תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת

ושלא להניע ביוזמתם הליך של  או מחזיקי אגרות החוב של החברה/ידי הנאמן ו-מפני הליך הננקט על

 (1) שלושההחל מתום כי ( 5) ,חדלות פירעון כנגד החברה לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל

 דירקטורים שנייכהנו בחברה לפחות , עוד אגרות החוב הינן במחזור כלחודשים ממועד ההנפקה ו

או /שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו( 6), (ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים)

או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו /עיצומים כספיים ולועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר 

או פרק /ו 1'פי פרק ח-וזאת על, או ועדת האכיפה המינהלית בישראל/ידי רשות ניירות ערך ו-עליהם על

וכן הינם מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של , לחוק ניירות ערך 3'ח

, מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכלל זה, אכיפה המינהלית בישראלאו ועדת ה/רשות ניירות ערך ו

ולנקוט ( יוטלו אם)או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם /לשלם את העיצומים הכספיים ו

ובעלי נושאי המשרה , החברההתחייבויותיהם האמורות של . פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה

 ".ובעלי השליטה נושאי המשרה, החברההתחייבויות "-בחברה יכונו בהמשך כהשליטה 

יפורסמו בסמוך לאחר פרסום תוצאות כאמור לעיל ובעלי השליטה נושאי המשרה , החברההתחייבויות 
במסגרת הדוח המיידי בדבר מינוי נושא  או לפי העניין ('סדרה א)המכרז בדבר הנפקת אגרות החוב 

אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין  ,העניין לפי, בחברה השליטה שינוי בדבר או, המשרה
או כניסתו של בעל /ו חדש כחלק מהדיווחים טרום ההנפקה ובעת מינויו של כל נושא משרה, בישראל

 .אגרות החוב במהלך חייל ווהכ, שליטה חדש

דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את רישומם 
ואלו יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ללא , פי תשקיף זה-מסחר של ניירות הערך המוצעים עלל

 .מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה

 אכיפת פסקי חוץ 5.2

 הישראלי הדין

אכיפה בישראל של פסק דין זר נעשית בהתאם להוראות חוק אכיפת פסקי , פי דיני מדינת ישראל-על
 במדינה ניתן אם אכיף יוכרז לא חוץ פסקהדין ובכלל זה החוק האמור קובע כי , 1859-ח"התשי, חוץ

פיה לא קיימת אמנה ל, נכון למועד תשקיף זה .בישראל המשפט בתי של פסקים אוכפים אין דיניה שלפי
אין פסקי דין בהם , ולמיטב ידיעת החברה, חוץ של איי הבתולה הבריטיים בישראל פסקילהכיר בניתן 

 .נדונה שאלת האכיפה בין שתי מערכות הדינים

 דין באיי הבתולה הבריטייםה

ניתן לאוכפם באמצעות תביעה של  אך, באיי הבתולה הבריטיים לאכיפה ניתנים אינם זרים דין פסקי
באמצעות רישום  –ובל או במקרה של פסקי דין שניתנו בידי סמכויות שיפוט מסוימות המשפט המק

באיי הבתולה הבריטיים לפי הפקודה לאכיפה הדדית של פסקי דין זרים או החוק לאכיפה הדדית של 
ידי בתי -עלחלקם עשויים לזכות בהכרה רק . לאכיפה ןכי לא כל פסק דין זר נית, יצוין .פסקי דין
4.באיי הבתולה הבריטייםהמשפט 

 

 חלים אינם, 1863, (הדדיתאכיפה ) חוץ פסקי אכיפת ופקודת, 1822, דין פסקי של הדדית לאכיפה החוק
 .רלבנטית הינה המקובל המשפט באמצעות אכיפה כן ועל, ב"בארה או בישראל

בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים יתייחסו לפסק דין כספי סופי וחלוט  ,משפט המקובלהפי -על
כאל עילת תביעה לחוב , שהתקבל כנגד החייב בבתי משפט בסמכויות שיפוט זרות, בנוגע לסכום מוגדר

 את שנתן הזר המשפט בית( א) :ובלבד שבנוגע לפסקי דין זרים, כך שמשפט חוזר אינו הכרחי, עצמו

 או תושבת שהייתה או כאמור שיפוט לסמכות כפופה והחברה בעניין שיפוט סמכות בעל היה הדין פסק
-עלהדין שניתן  פסק( ב) ;כדין לה נמסרה לדין וההזמנה, כאמור שיפוט סמכות בתחומי עסקים ניהלה

                                                      
 של רגל פשיטת עם בקשר והוראות; הצהרתי דין פסק; (לאכיפה ניתן להוצאות צו כי אם) תביעה דוחה אשר דין פסק, לדוגמה  4

 בו להכיר או פעולה מפני כהגנה זר דין בפסק להכיר גם רשאי הבריטיים הבתולה באיי המשפט בית. חברות פירוק או יחידים
 .נכסים של העברה כמכונן



 

5-3 

או התחייבויות דומות בדבר מיסוי או , קנסות, מיסים, ידי בית המשפט הזר לא היה קשור בעונשים

 פסק ניתן לטובתו אשר האדם מצד מרמה כל הייתה לא הדין פסק בקבלת( ג); 5החברההכנסות של 
או אכיפה של פסק הדין באיי הבתולה הבריטיים לא תעמוד  הכרה( ד) ;המשפט בית מצד או הדין

 הצדק לכללי בסתירה עמדו לא הדין פסק התקבל לפיהם ההליכים( ה) וכן; ציבור לתקנת בסתירה
 .הטבעי

 לתשלום צו למעט, כסף סכום לתשלום צו או דין פסק, איי הבתולה הבריטייםב החל לחוק בהתאם
זימון למשפט ( ג); צו עיקול אצל צד שלישי( ב); צו חיוב( א: )באמצעות לאכיפה ניתן, משפט לבית כסף

 .מינוי כונס נכסים( ה) כןו; צו עיקול ומכירה של נכסים( ד); לצורך שימוע וחקירת יכולת

והוא יכיר ויאכוף , באיי הבתולה הבריטיים ממלא תפקיד תומך המקל על הליכי בוררות המשפט בית
, בנוסף. פסקי בוררות זרים שניתנו באחת מהמדינות שהתקשרו באמנת ניו יורק בהתאם לתנאי האמנה

העילות  (2)-יורק ו-החברה המאוגדת באיי הבתולה חתומה על אמנת ניו( 1) 2311, חוק הבוררותבכפוף ל

פסק בוררות של אמנת ניו יורק יחול על אכיפת פסק בוררות שאינו של  סירוב לאכיפה החלות עלל
 . ובשני המקרים עילות אלו מעוגנות במלואן בחוק הבוררות עצמו, האמנה

 הדין החל על שטר הנאמנות 5.1

משמרת חברה בין החברה לבין , לתשקיף 2לפרק  יםב כנספח"המצ לשט הנאמנות 33 ףכאמור בסעי
הדין שיחול על שטר הנאמנות הוא הדין  ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,מ"לשירותי נאמנות בע

 . הישראלי

 

  

                                                      
ידי רשות ניירות ערך -לאכוף בכלל זה עיצומים כספיים שהוטלו על, בהכרח, בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים לא יוכלו  5

לחוק  3'ח-ו 1'ידי ועדת האכיפה המינהלית בישראל בהתאם להוראות פרקים ח-בישראל או אמצעי אכיפה מינהליים שהוטלו על
 . לפי העניין, ניירות ערך
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 הוראות הדין החל באיי הבתולה הבריטיים לעומת הוראות הדין הישראלי –השוואה בין מספר סוגיות בדיני חברות  5.3

 : כדלקמן, לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך' היות שהחברה מציעה לציבור תעודות התחייבות יחולו עליה הוראות חלק ב 5.3.1

 6הבריטיים הבתולה באיי הדין הרלוונטיים הישראלי הדין סעיפי נושא

לחוק ( ד)121-ו 118, 85, (א)83סעיפים  ל"והמנכ הדירקטוריוןר "יו
 .החברות

אין בחוק כל איסור המונע , ביחס לעניינים הקשורים בגילוי אינטרסים, בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה והחוק
 .הבתולה אייהתאם לדיני בל של חברה "מאדם לפעול כיושב ראש ומנכ

 .החוק אינו כולל כל דרישה מחברה למנות ועדת ביקורת .החברותלחוק  111עד  113סעיפים  ביקורת ועדת
 .החוק אינו כולל כל דרישה מחברה למנות ועדת תגמול .ב לחוק החברות119-א ו119סעיפים  תגמול ועדת

הוראות ותנאים )תקנות החברות  ועדה לבחינת הדוחות הכספיים
, (לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים

 .2313-ע"התש

 . אין חובה חוקית למנות ועדה לבחינת הדוחות הכספיים

כל חברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים חייבת בסוכן רישום הנוכח באיי הבתולה , פי חוקי איי הבתולה הבריטיים-על . לחוק החברות( א)121סעיף  מען רשום
אלא אם האדם האמור , אדם לא יהיה ולא יסכים להיות סוכן רשום של חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. הבריטיים

, של איי הבתולה הבריטיים 1883וק הבנקים וחברות נאמנות משנת או ח 1883פי חוק ניהול חברה משנת -מחזיק ברישיון על
 . המסמיך אותו לספק שירותי סוכן רשום

 .החוק אינו כולל דרישה מחברה למנות מבקר פנימי .לחוק החברות 151עד  136סעיפים  מיפני מבקר
 .2336-ו"התשס, תובענות ייצוגיות חוק ונגזרות ייצוגיות תובענות

 .לחוק החברות 238עד  183סעיפים 
, תביעות אישיות או תביעות ייצוגיות, בעלי מניות יכולים לתבוע תביעות נגזרות, חוק החל באיי הבתולה הבריטייםהפי -על

 .לנושיםהחוק החל באיי הבתולה הבריטיים אינו מקנה זכויות כאמור כי  יודגש .בנסיבות מסוימות

 כהונה ופקיעת מינוי על הגבלות
 דירקטור של

-ו ,א212עד  211, א226עד  225סעיפים 
 .לחוק החברות 213

וכן נסיבות הקבועות בדין לסיום ( 'פושט רגל וכו, פסול דין, 19 לגיל מתחת יחידובכלל זה )קיימות הגבלות על מינוי דירקטור 
  .או פקיעת הכהונה/כהונתו ו

כי במקרה שבו מי מהדירקטורים המכהנים הודיע לחברה כי הורשע בפסק , נושאי המשרה בחברה מתחייבים באופן בלתי חוזר
או שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל , לחוק החברות( 1א)226לחוק החברות או ( 1()א)226דין בעבירה כאמור בסעיף 

עלו בהתאם להוראות אזי יפ, ח"על אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה פרטית שהיא חברת אג
אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה , דחופה( +לפי העניין)תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון 

 .  וכי בעלת המניות בחברה תצביע בעד החלטה כאמור"( ההחלטה)"לפטר את הדירקטור האמור לאלתר 
 כהונה ופקיעת מינוי על הגבלות

שאינו ) משרה נושא של
 (דירקטור

 פסלות לעניין דין הוראות כוללהחוק אינו . נתון לשיקול דעתה של החברה הדברו, החוק אינו מחייב חברה למנות נושאי משרה .א לחוק החברות251סעיף 
 .באיי הבתולה הבריטיים( שאינו דירקטור) חברה של משרה כנושא הרחקה או למינוי

 
א לחוק 238עד  218-ו 218סעיפים  חיצוניים דירקטורים

 .החברות
החוק . החוק אינו כולל כל דרישה שחברה תמנה דירקטורים חיצוניים או דירקטורים שאינם נושאי משרה לדירקטוריון חברה

 .אינו מבחין בין דירקטורים בחברה לדירקטורים בלתי תלויים בחברה
 .חוקית למנות דירקטורים בלתי תלוייםאין חובה  .ג לחוק החברות238-ב ו238סעיפים  דירקטור בלתי תלוי

בהתאם לאופן שבו כל , וכן מטיל חובה לנהוג ביושר ובתום לב, החוק מטיל חובת האמונים על הדירקטורים של החברה .לחוק החברות 256עד  252סעיפים  וזהירות אמון חובת
אשר הוא , יומנותשקדנות ומ, חובות זהירותלדירקטור , בנוסף לחובות האמון. דירקטור מבין את טובתה המרבית של החברה

 .חב כלפי החברה עצמה
 .טיל חובות כאמור על נושאי משרה שאינם דירקטוריםמ אינו הבריטיים הבתולה באיי הדין

דירקטורים בתקנון ההתאגדות של ו משרה נושאילקבוע ל שניתןמגביל את היקף השיפוי  ואיי הבתולה הבריטיים אינב החוק .לחוק החברות 259-263סעיפים  וביטוח שיפוי, פטור מתן
ידי בית המשפט כהוראה הסותרת את תקנת הציבור הקבועה בחוק באיי -עללמעט ככל שהוראה כאמור עשויה להיחשב , חברה

 7.כל מי שמכהן או כיהן כדירקטור בהל ביחסהחברה רשאית לרכוש ולהחזיק ביטוח , לעניין ביטוח. הבתולה הבריטיים

                                                      
 .הינן הוראות מכוח הוראות דיני איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים, טות בעמודה זוהוראות המפורה  6
 ."as is"לתת שיפוי כלשהו לחברה בכל הקשור לזכויות המועברות ואלו תועברנה  התחייבובעלי הזכויות לא , הסכם העברת הזכויות במסגרת, לתשקיף 1.1.2בסעיף  כאמור  7
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 6הבריטיים הבתולה באיי הדין הרלוונטיים הישראלי הדין סעיפי נושא

 משרה לנושאי תגמול מדיניות
 נושאי של והעסקה כהונה ותנאי

 משרה

, (1)213, (2)213, ב261, א261סעיפים 
לחוק  215-ו 211, 212 ,(א3)213

הקלות )תקנות החברות  .החברות
, (לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול

 2311-ג"התשע

בחברה רשאים לקבוע את תגמולי הדירקטורים  הדירקטורים, בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה, או המניות בעלי
או לנושאי משרה /אין חובה חוקית לקיים מדיניות תגמול לדירקטורים ו. בגין השירותים שיעמידו לחברה בכל מסגרת שהיא

 (.שאינם דירקטורים)

 קשורים צדדים עם עסקאות
 עניינים וניגוד

 292עד  215-ו( א3)213 ,111סעיפים 
תקנות החברות  .לחוק החברות

, (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין)
 .2333-ס"התש

דירקטורים אינם רשאים להעמיד את עצמם במצב של ניגוד עניינים בין חובתם כלפי החברה לבין האינטרסים האישיים 
 .שלהם
 להצביע מסוימת בעסקה עניין בעל לדירקטור יאפשר הבריטיים הבתולה באיי חברה של התאגדות ותקנון תזכיר, כלל בדרך

 .בעסקה הקשורים החברה מטעם מסמכים על ולחתום כאמור עסקה נשקלת בהן בישיבות נוכח להיות, לגביה
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 6הבריטיים הבתולה באיי הדין הרלוונטיים הישראלי הדין סעיפי נושא

לחוק  113-111-ו 131-131סעיפים  דיבידנדים חלוקת
אישור )תקנות החברות  .החברות

  .2331-א"התשס, (חלוקה

ידי -על חלוקהלאשר , דירקטוריון בהחלטת, חברה רשאיםבהדירקטורים , לתזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה כפוף( 1)
מיד לאחר  כי, טעמים סביריםמ, ששוכנעו ובלבד, לנכון ימצאו שהדירקטורים כפי ובסכום במועד ההחברה לבעלי המניות של

. ולא במבחן הרווח בהתאם לדין הישראלי הבריטיים הבתולה איי דיןהחברה תעמוד במבחן כושר פירעון הקבוע ב, החלוקה
 ; שווי נכסי החברה עולה על התחייבויותיה( א: )במבחן כושר הפירעון אם תעמודחברה 

החלטת הדירקטורים הצהרה על כך שלדעת ב לכלול יש. מועד פירעונם הגיעאת חובותיה ב לשלםהחברה מסוגלת ( ב) -כןו
 . ון מיד לאחר החלוקההדירקטורים החברה תעמוד במבחן כושר הפירע

מספקים , 8אך אינם מחייבים אותו, ידי בית המשפט כמשכנעים ביותר-עלאשר נחשבים , משפט האנגליב סמכות בעלי( 2)
 BNYמקרה אחד כאמור הינו ". של חברה לשלם את חובותיה בהגיע מועד פירעונם יכולתה"הנחיות לגבי המשמעות של 

Corporate Trustee Services Ltd. v. Eurosail- UK Plc9 ,התחייבויות קיימות  עםנכסים קיימים  תהשווא כי נקבע בו
ען לחדלות וטההצד  שללהיות  צריךהמבחן שהוחל וכי נטל ההוכחה  היה( תלויות ודחיות תביעות למעט התחייבויות)ועתידיות 

 Re Cheyneפרשת פי-על. ל הפרקהמבחן כרוך בניתוח ההקשר הכולל והעובדות הרלבנטיות לחברה שע. פירעון מאזנית

Finance plc  ( נכסיםבכינוס), להוכיח  איןנקבע כי  האמורה בפרשה. בעתיד ירעונןשיגיע מועד פ בהתחייבויות להתחשב יש
חובות עתידיים  בחשבון לקחתאלא ניתן , בהווה לפרוע שיש חובותעל  מהסתכלות רקתזרים מזומנים  שלפירעון  חדלות
 שהןכך , יאלמנט עתיד עולה" בהגיע מועד פירעונם" מהמילים, לדעת בית המשפט. המיועדים לפירעון בעתיד המיידי, ידועים

 את לשלם יכולה חברה אם לקבוע בכדי רלבנטיים להיות עשויים המיידי בעתיד לפירעון שיעמדו החובות והן הקיימים החובות
רק  חובותיהאת  לשלם יכולה שחברהנקבע כי העובדה  Re a Company (No 006794 of 1983)10 בפרשת, בנוסף. חובותיה

 לשלמם הצליחה לאעקבי  שבאופן אף על, חובותיה את לשלם ביכולתה אין כיבהכרח  אומרת אינה, כספים שלוותה באמצעות
 את לשלם יכולהכי החברה אינה  לפסוק יכולבית המשפט , במקרה המתאים וכך, כן לעשות שחויבה עד בתשלומם התרשלה או

 .חובותיה

, העברה ישירה או עקיפה של נכס( א: )משמעה, יהלבעל מניות במניות מוגבלתידי חברה -חלוקה עלל בהתייחס, חלוקה( 1)
 אםובין , ידו-עללמניות המוחזקות  ביחסחוב לטובת בעל מניות  נטילת( ב)או ; מניותהאו לטובת בעל  אל, מניות החברה למעט

 .לרבות דיבידנדו, אחרת בדרך מסירתן או חבויות תהעבר, אחר באופן המניות השגתפדיון או , רכישה, בדרך של רכישת נכס

במבחן כושר  עמדה לא החברהמיד לאחר החלוקה ש במקרהתוכל לקבל חזרה חלוקה שבוצעה לבעל מניות  החברה( 3)
( ב); לדעת על אי עמידתה של החברה במבחן כושר הפירעון ומבליבעל המניות קיבל החלוקה בתום לב ( א: )אלא אם, הפירעון

לאחר , אם. בכלל או מלא פירעון לדרוש הוגן זה יהיה לא( ג) כןו; החלוקה תקפותעל  בהסתמךבעל המניות שינה את מצבו 
כי מיד לאחר ביצוע החלוקה החברה תעמוד , סביר בסיס על, עוד משוכנעים אינםהדירקטורים , חלוקה ולפני שבוצעה שאושרה

 . ידי החברה תיחשב כאילו לא אושרה-על בוצעהכל חלוקה ש, במבחן כושר הפירעון

לאחר אישור החלוקה אך  ,מטעמים סבירים, חדל להאמין( א: )דירקטור אשר, אושרה לא כאילו תיחשב שחלוקה במקרה( 5)
סבירים למנוע  באמצעיםלא נקט ( ב) כןו; שהחברה תעמוד במבחן כושר הפירעון מיד לאחר ביצוע החלוקה, בפועל הטרם ביצוע

החלוקה שלא התקבל חזרה מחלק  אותו את עבורה לפרועיהא אחראי באופן אישי כלפי החברה , את ביצוע החלוקה בפועל
בית , ל"הנ לסעיף בהתאם דלעילנגד דירקטור או בעל מניות כ שהוגשה תובענה שבמסגרת הבמקר. בעלי מניות בחברהמ

לעמוד במבחן כושר , באמצעות חלוקה של סכום נמוך יותר, תוכלהחברה  כי שוכנעאיי הבתולה הבריטיים ב עליוןהמשפט ה
סכום השווה , בגין ואת הדירקטור מאחריות לשחרר( ב) –או ; להתיר לבעל המניות לשמור( א) –בית המשפט רשאי , הפירעון

 .כל חלוקה שיכלה להתבצע כראוי שוויל
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 6הבריטיים הבתולה באיי הדין הרלוונטיים הישראלי הדין סעיפי נושא

הכרוכים בתוכנית הסדר , קיימות הוראות חוקיות אשר מאפשרות הסדרים, פי דיני החברות באיי הבתולה הבריטיים-על .לחוק החברות 151עד  153 פיםסעי והסדר פשרה
 .והגשת בקשה לבית המשפט לאישור מתכונת ההסדר המוצע, שתאושר בהחלטה של דירקטוריון החברה

ב 161, (12)עד ( 2()ב)-ו( א)א161סעיפים  הטלת עיצום כספי
 .ג161-ו

, עיצומים, ידי בית משפט זר בקשר עם קנסות-בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים לא יוכלו לאכוף פסק חוץ אשר ניתן על
ידי רשות ניירות -ובכלל זה לא יוכלו לאכוף עיצומים כספיים שהוטלו על, פירותיות אחרותמיסים או מחויבויות פיסקליות או 

 3'ח-ו 1'בהתאם להוראות פרקים ח, ידי ועדת האכיפה המנהלית בישראל-ערך בישראל או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על
 . לפי העניין, לחוק ניירות ערך

מתחייבים באופן בלתי חוזר , בהווה ובעתיד, שאינם תושבי ישראל, בחברההחברה ונושאי המשרה , כאמור לעיל, עם זאת
או ועדת האכיפה המנהלית /שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו, ויתחייבו באופן בלתי חוזר ובכתב

או ועדת האכיפה /ערך ו ידי רשות ניירות-או אמצעי אכיפה מנהליים שיוטלו עליהם על/בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו
לחוק ניירות ערך וכן הינם מתחייבים באופן בלתי חוזר ויתחייבו באופן  3'או פרק ח/ו 1'פי פרק ח-וזאת על, המנהלית בישראל

ומבלי לגרוע מכלליות , או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ובכלל זה/בלתי חוזר ובכתב לקיים את החלטות רשות ניירות ערך ו
ולנקוט בפעולות לתיקון ( ככל שיוטלו)או תשלומים לנפגעי עבירה אשר יוטלו עליהם /את העיצומים הכספיים ו לשלם, האמור

 .ההפרה ומניעת הישנותה

 פירוק ודיון קדימה 5.3.2

 על הישראלי מהדין אלה הוראות מחיל אינו ולפיכך קדימה ודין פירוק עם בקשר הוראות כולל אינו הרביעית לתוספת' ב שחלק העובדה אף על כי יצוין

להלן תיאור קצר של הדין שחל באיי הבתולה הבריטיים בקשר עם פירוק ודין קדימה והתחייבויות החברה ונושאי המשרה בה  11,זרה כחברה החברה

 :לעניין חדלות פרעון

 12הבריטיים הבתולה באיי הדין הרלוונטיים הישראלי הדין סעיפי נושא

לפקודת  131עד  118-ו 251 פיםסעי החברה לפירוק עילות
 .לחוק החברות 162וסעיף  החברות

  .חוק חדלות פירעון לפיעשוי להיות פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון או פירעון , פירוק של חברה
פירעון אם היא אינה יכולה  חדלת נהחברה הי, חדלות פירעוןבהתאם לחוק  .פירעון בחדלותחוק חדלות פירעון מסדיר פירוק 

ההוצאה לפועל או תהליך אחר אשר הוצא , פי חוק חדלות פירעון-תביעה סטטוטורית אשר לא נדחתה עלשל  ציית לדרישותל
ערך , במלואה או בחלקה, צו או הוראה של בית משפט לטובת נושה של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם, בפסק דין

 .וגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונםההתחייבויות של החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה מס
והוראות  החברות לפקודת 153 סעיף קדימה דין

הדין הישראלי בעניין סדרי קדימויות 
 .בפירוק חברה

בעדיפות על פני כל יתר ( א: )נכסי החברה ימומשו בהתאם לסדר העדיפויות שלהלן, בעת פירוק בחדלות פירעון של חברה
לאחר תשלום העלויות ( ב); העלויות וההוצאות שנגרמו כדין בפירוק בהתאם לסדר העדיפות שנקבעתשלום  -התביעות 

סכומים למועצה לביטוח לאומי , שכר ומשכורות)ידי המפרק -תשלום התביעות העדיפות שאושרו על, וההוצאות של הפירוק
אם , מדורגות באופן שווה בינן לבין עצמן וכן תביעות עדיפות –( מיסים ממשלתיים, תגמולי ביטוח, באיי הבתולה הבריטיים

, לאחר תשלום התביעות העדיפות( ג); הן תשולמנה באופן יחסי, נכסי החברה אינם מספיקים לצורך תשלום התביעות במלואן
 תביעות הנושים הבלתי מובטחים –לרבות תביעות של נושים בלתי מובטחים , ידי המפרק-תשלום כל יתר התביעות שאושרו על

נושים , ואם נכסי החברה אינם מספיקים לצורך תשלום התביעות במלואן, של החברה תדורגנה באופן שווה בינן לבין עצמן
תשלום הריביות , לאחר תשלום כל התביעות שאושרו במלואן( ד); בלתי מובטחים כאמור יקבלו תשלום באופן יחסי

כל נכס עודף שיישאר לאחר תשלום ( ה)ולבסוף ; יטייםהמשולמות בהתאם לחוק חדלות הפירעון של איי הבתולה הבר
החלק השמיני לחוק . ההוצאות והתביעות שלעיל יחולק לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולעניין שלהם בחברה, העלויות

חדלות הפירעון קובע פעולות שונות שמפרק רשאי לבצע בכדי להפריש עסקאות שהביאו לצמצום הנכסים העומדים לרשות 
 .נושיםה

                                                      
 . יצוין כי לעניין דיני חדלות פרעון יחולו על החברה דיני איי הבתולה הבריטיים, בהמשך לאמור  11
 .הינן הוראות מכוח הוראות דיני איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים, הוראות המפורטות בעמודה זוה  12
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 עילות לפירוק החברה 5.3.1

 הדין הישראלי [א]

 : עילות הפירוק בידי בית המשפט הינן כמפורט להלן, פי פקודת החברות-על
החברה לא . 2; החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט. 1

 ; או הפסיקה את עסקיה למשך שנה, התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שנתאגדה
בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה . 3; החברה הייתה לחדלת פירעון. 1

, תשלום עיצומים כספייםבנסיבות מסוימות של אי , לפי חוק החברות, כמו כן .תפורק
חברה יכולה גם , בנוסף. רשאי רשם החברות לבקשת פירוקה של חברה בידי בית המשפט

 .להתפרק מרצון בנסיבות שנקבעו בפקודת החברות

 

 הדין באיי הבתולה הבריטיים [ב]

פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון  יהיה, איי הבתולה הבריטייםבחברה  פירוק
בהתאם לחוק  ממרשם החברות 13נמחקהמקום בו חברה . ת פירעוןחוק חדלו לפיאו 

 היום יהא לפירוקה הקובע המועדכאשר ) תפורק היא, שנים (1) שבערצופה של  לתקופה
 .(תקופה אותה של האחרון

 ותמסדיר החוק הוראות, פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון הינו שפירוק במקרה
 התחייבויות לה אין אם רק מרצון בפירוק חוק לפי להתפרק רשאית חברה. את הפירוק

 על עולה נכסיה ושווי פירעונם מועד בהגיע חובותיה את לשלם ביכולתה אם או
להתמנות  רשאימפרק , בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של חברה. התחייבויותיה

בפירוק  החלאם הדירקטוריון  אך, החלטת בעלי מניותבהחלטת דירקטוריון או ב

, החלטת בעלי מניותבאת תוכנית הפירוק  יאשרובעלי המניות , החלטת דירקטוריוןב
 .מוגבלות בנסיבות למעט

ומימוש נכסי החברה וחלוקת ההכנסות מההליכים  גביה כימפרק מתמנה לצור
 .האמורים לנושים

2003 ,The Insolvency Act ("חוק חדלות פירעון" ) פירעון בחדלותמסדיר פירוק .
פירעון אם היא אינה יכולה לציית  חדלת נהחברה הי, וק חדלות פירעוןבהתאם לח

ההוצאה , פי חוק חדלות פירעון-לדרישות של תביעה סטטוטורית אשר לא נדחתה על
צו או הוראה של בית משפט לטובת נושה , לפועל או תהליך אחר אשר הוצא בפסק דין

ערך ההתחייבויות של , במלואה או בחלקה, של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם

החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה מסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד 
כונס הנכסים הרשמי באיי הבתולה הבריטיים או כונס מורשה  יהיה המפרק. פירעונם

איי הבתולה הבריטיים יכול ל מחוץיחיד  תושב. באיי הבתולה הבריטיים לפירוק חברות
להתמנות כמפרק ביחד עם כונס מורשה באיי הבתולה הבריטיים לפירוק חברות או כונס 

נס מומחה בתחום חדלות למנות כו רשאיםחברה בבעלי המניות  .הנכסים הרשמי
למנות כונס נכסים רשמי או מומחה  רשאיחברה או שבית המשפט להפירעון כמפרק 

( א: )ידי אחד או יותר מהבאים-על להיעשותלבית המשפט יכולה  הבקשה. כשיר בתחום
הוועדה , המפקח על הסדר נושים ביחס לחברה( ד); בעל מניות( ג); נושה( ב); החברה

 .או התובע הכללי באיי הבתולה הבריטיים םפיננסיי לשירותים

 :למנות מפרק אם רשאיבית המשפט 

 ;פירעון חדלתהחברה  (א)

 או; כי מן הדין ומן הצדק למנות מפרק בדעה הינובית המשפט  (ב)
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 .בית המשפט הינו בדעה כי קיים עניין ציבורי במינוי מפרק (ג)

רק באישור בית המשפט ואישור ו אך תתבצעבעל מניות  מטעםלעיל ( א)ק "ס לפי בקשה
. פירעון חדלת בחברה לכאורה מדובר כי ישתכנע המשפט שבית עדכאמור לא יינתן 

 לשירותיםידי הוועדה -רק עלו אךלעיל תיעשה ( ג)ק "ס לפילבית המשפט  בקשה
לעיל רק אם החברה נשוא ( ג)ק "ס לפי בקשה להגיש שרשאיםאו התובע הכללי  פיננסיים

 למתן רישיון מחזיק אשר גוף, למשל) מפוקח גוף, כלשהו בזמן הייתה וא, היא הפנייה
 שירותים למתן עסק, כלשהו בזמן ניהלה או, מנהלת שהיא או( פיננסיים שירותים
 .רישיון ללא פיננסיים

או מחזיקי אגרות /יצוין כי החברה ונושאי המשרה בחברה לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו
בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר החוב אשר תוגש בבית משפט 

ככל שתוגש וכן לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את , וחדלות פירעון

 .הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון

למען הסר ספק יובהר ויודגש כי התחייבויות החברה ונושאי המשרה תכלולנה באופן 
י חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין מפורש גם התחייבות בלת

 .זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל לרבות באיי הבתולה הבריטיים

יודגש ויובהר כי , לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ונושאי המשרה
ל יכו, שלא על פי הדין הישראלי ובבתי משפט ישראליים, הליך של חדלות פירעון

לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות . לנבוע רק מתביעה של נושה זר
, הנובע מתביעה של נושה זר, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, פירעון

 .והכל בכפוף לכל דין והסכם" פורום לא נאות"החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל

 דין קדימה 5.3.3

 הדין הישראלי [א]

בכפוף למועדים והתקרות )החזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן סדר העדיפויות ב
חובות ( 1); חובות מס בשעבוד סטטוטורי( 2); הפירוקהוצאות ( 1(: )הקבועות בחוק

שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום שכר ( 3); מובטחים בשעבוד קבוע
 החובות( 6); וטרם שולמו סכומי מס הכנסה בגין שכר עבודה שנוכו במקור( 5); עבודה

 כדי בנכסים אין ואם)והם יהיו שווים זה לזה במעלה וישולמו במלואם , המפורטים להלן
 מאת שהגיעו חובה תשלומי( א)(: ם מלא של כולם יופחתו התשלומים בשיעור שווהתשלו

והיא ( הפירוק תחילת תאריך אוצו הפירוק  תאריך, קרי) הקובע בתאריך החברה

הגיע תוך שנים עשר החדשים שקדמו לאותו תאריך  פרעונםאו שזמן , בהם נתחייבה
 בבחינת שהן תרומות, מקומיות מועצות של מסים, עירוניים מסים -" חובהתשלומי ")

 פי-עלהחברות ואגרות המשתלמות לרשם ( ארגונן)פקודת העדות הדתיות  פי-לע מסים
והוטלו על החברה עד  שנשומו המשתלמים לאוצר המדינה מסים( ב); (ת החברותפקוד

 בדצמבר האחרון שלפני התאריך הקובע וסך כולם אינו עולה על השומה של שנה אחת 11
 פרעונםשזמן  או, בהם נתחייבהאחרים המשתלמים לאוצר המדינה שהחברה  מסיםו

, אחת שנה של שכירות דמי( ג); במשך שנים עשר החדשים שקדמו לאותו תאריך, הגיע
 ששכרה וקרקעות בתים בעד למשכיר המגיעים, הקובע התאריך לפניש, היותר לכל

חובות ( 9); חובות המובטחים בשעבוד צף שהתגבש עם פירוק החברה( 1); החברה
 .בעלי המניות בחברה( 8); לנושים כלליים

אשר אילו נעשתה בידי יחיד בפשיטת , חברה בנכסי פעולה כל, החברות לפקודת בהתאם
 בפירוק נושה של מרמה כהעדפת תחשב שהיאהרי , רגל היו רואים אותה כהעדפת מרמה

, או עסקה כלשהי תחשב כהעדפת מרמה אסורה פעולה. תוקף לה יהיה לא ולכן החברה
 מצויה החברה( 1: )במצטבר הבאים התנאיםארבעת  בהתקיים, תקפה בלתיועל כן 
החברה לא הייתה מסוגלת לפרוע את , או העסקה הפעולה שנעשתה בזמן( 2); בפירוק

 אחד נושה להעדיףמנת -על ונעש העסקההפעולה או ( 1); פירעונם מועדחובותיה בהגיע 



 

 

- 5 - 1 1 - 

 ונעש או העסקה הפעולה( 3); (או מתוך אילוץ או שידול שלא כדין) אחרים פני-על

 .הפירוק בקשת להגשת שקדמו חודשיםה שלושתשל  בתקופה

 הדין באיי הבתולה הבריטיים [ב]

נכסי החברה ימומשו בהתאם לסדר , פירעון של חברה בחדלותבעת פירוק  [1]
 העלויות תשלום - התביעות יתר כל פני על בעדיפות( א: )שלהלןהעדיפויות 

תשלום  לאחר( ב); שנקבע העדיפות לסדר בהתאם בפירוק כדין שנגרמו וההוצאות
ידי -עלתשלום התביעות העדיפות שאושרו , העלויות וההוצאות של הפירוק

סכומים למועצה לביטוח לאומי באיי הבתולה , שכר ומשכורות)המפרק 
תביעות עדיפות מדורגות באופן  –( מיסים ממשלתיים, תגמולי ביטוח, הבריטיים

רך תשלום אם נכסי החברה אינם מספיקים לצו, שווה בינן לבין עצמן וכן
, תשלום התביעות העדיפות לאחר( ג); הן תשולמנה באופן יחסי, התביעות במלואן

לרבות תביעות של נושים בלתי , ידי המפרק-עלתשלום כל יתר התביעות שאושרו 
תביעות הנושים הבלתי מובטחים של החברה תדורגנה באופן שווה  –מובטחים 

ים לצורך תשלום התביעות ואם נכסי החברה אינם מספיק, בינן לבין עצמן
 לאחר( ד); נושים בלתי מובטחים כאמור יקבלו תשלום באופן יחסי, במלואן
 לחוק בהתאם המשולמות הריביות תשלום, במלואן שאושרו התביעות כל תשלום
 שיישאר עודף נכס כל( ה) ולבסוף; הבריטיים הבתולה איי של הפירעון חדלות
 בהתאם המניות לבעלי יחולק שלעיל והתביעות ההוצאות, העלויות תשלום לאחר

 קובע הפירעון חדלות לחוק השמיני החלק. בחברה שלהם ולעניין לזכויותיהם
 לצמצום שהביאו עסקאות להפריש בכדי לבצע רשאי שמפרק שונות פעולות

 .הנושים לרשות העומדים הנכסים

 בעלות וסלתפעל זכותו של נושה מובטח  ישפיע לאמפרק לנכסי החברה  מינוי [2]
 לנושה בטוחה המהווים החברה נכסי עם אחרת בצורה להתמודד או ולממש
במישרין ומבלי  שלו הבטוחה את לאכוףנושה מובטח רשאי , בהתאם. כאמור

 יחד. לעיל [1]ק "בס המתואר התשלומים לסדר עדיפות מתן תוך, להזדקק למפרק
לתשלום תביעות נושים בלתי  הזמיניםככל שנכסיה של חברה בפירוק , עם זאת

מובטחים אינם מספיקים לתשלום העלויות וההוצאות של הפירוק והנושים 
הוצאות ותביעות כאמור תינתן עדיפות על פני תביעות , הרי שלעלויות, העדיפים

ידי החברה ואשר -עלשל בעלי שעבוד בגין נכסים הכפופים לשעבוד צף שנוצר 
  .רתשולמנה בהתאם מתוך נכסים כאמו

, לביטול הניתנות עסקאות סוגי ארבעה קיימים, פירעון בחדלות חברה של במקרה
 :הפירעון חדלות בחוק נקבעו אשר

עסקה בה , לחוק חדלות פירעון 235 לסעיף בהתאם – הוגנת בלתי העדפה (א)
 Hardening" )המגבלותתקופת "ב לתוקף נכנסה אם, התקשרה החברה

Period) ,ההתקשרות החברה הייתה חדלת אם בעת , כהגדרתה להלן
 בחדלות עסקה)"או אם העסקה הביאה את החברה לחדלות פירעון , פירעון
 מהעמדה יותר טובה בעמדה מצוי הנושה ממנה כתוצאה ואשר, "(פירעון

עסקה אינה . וכמבוטלת הוגנת בלתי כהעדפה תיחשב, העסקה ללא היה בה
יצוין כי . בגדר העדפה בלתי הוגנת אם התקיימה במהלך העסקים הרגיל

סעיף זה יחול גם אם התשלום או ההעברה בוצעו כנגד תמורה שוות ערך או 

 .בשווי חסר

 הענקת, לחוק חדלות פירעון 236לסעיף  בהתאם – בחסר בשוויעסקאות  (ב)
אם שווי התמורה בגין או , או התקשרות בעסקה ללא תמורה מתנה

נמוך באופן משמעותי מהשווי בכסף או , בכסף או בשווה כסף, העסקה
אם מדובר )תיחשב , ידי החברה-עלבשווה כסף של התמורה שניתנה 

 בשווי כעסקה( בעסקה בחדלות פירעון שנכנסה לתוקף בתקופת המגבלות
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ה לא יראו חברה כאילו התקשרה בעסקה בשווי חסר אם התקשרה ב. חסר

היו סיבות , ואם בעת ההתקשרות בעסקה, בתום לב ולצרכים עסקיים
 .סבירות להאמין שהעסקה הינה לטובת החברה

, לחוק חדלות פירעון 231לסעיף  בהתאם –ביטול  יבר פיםצ יםשעבוד (ג)
לביטול אם מדובר בעסקה בחדלות  ןידי החברה נית-עלשנוצר  צף שעבוד

 אם לביטול ניתן אינו צף עבודש. פירעון שנוצרה בתוך תקופת המגבלות
, או לפי שיקול דעתה, כסף שהועבר או שולם לחברה( 1: )להבטיח נועד הוא

סכום של התחייבות כלשהי של ( 2); במקביל או לאחר יצירת השעבוד
 שווי( 1); החברה שבוטלה או הופחתה במקביל או לאחר יצירת השעבוד

 לאחר או במקביל לחברה שניתנו שירותים או, סופקו או שנמכרו נכסים
ששולמה על חשבון הסכומים , אם בכלל, הריבית( 3)-ו; השעבוד יצירת

, בהתאם להסכם לפיו כסף הועבר או שולם( 1) –( 1)ק "בסשנזכרים 
או השירותים , הנכסים נמכרו או סופקו, ההתחייבות בוטלה או הופחתה

 .סופקו

, לות פירעוןלחוק חד 239לסעיף  בהתאם – מופקעותת אשראי אועסק (ד)
 או לחברה אשראי קבלת לשם חברה התקשרה בה פירעון בחדלות עסקה
 אשראי כעסקת שתיחשב יכול, לחברה אשראי במתן הכרוכה כאמור עסקה

, האשראי את המספק האדם עצמו על שנוטל בסיכון בהתחשב, אם מופקעת
 מופקעים תשלומים ביצוע המחייבים כאלו היו או הינם העסקה תנאי

 עקרונות בוטה באופן סותרת העסקה אם או, האשראי מתן בגין בעליל
 .תקופת המגבלות בתוך מתבצעת כאמור ועסקה, הוגן מסחר של מקובלים

 פירעון חדלות בחוק הידועה( "Hardening Period"" )המגבלותתקופת "
 הניתנות לעסקאות ביחד"( Vulnerability period" )"הפגיעותתקופת "כ

 :כדלקמן הינה, לעיל המפורטות לביטול

 התקופה פירעון חדלות לחוק 231-ו 236, 235 סעיפים למטרות (1)
 התקשרה עמם, האנשים או, האדם האם בשאלה בתלות משתנה
אנשים " נחשבים, ההעדפה ניתנה להם אשר או, בעסקה החברה

 :פירעון חדלות בחוק המונח כמשמעות לחברה" קשורים

 הינה" המגבלותתקופת " "קשוריםאנשים " של במקרה (א)
 לחדלות הקובעמועד "ל קודם שנתיים המתחילה התקופה

 -ו; לחברה המפרק מינוי עם ומסתיימת" הפירעון

 התקופה הינה" המגבלותתקופת ", אחרים אנשים של במקרה (ב)
 לחדלות הקבועמעד "ל קודם חודשים שישה המתחילה

 -ו; לחברה מפרק של מינוי עם ומסתיימת" הפירעון

 הינה" המגבלותתקופת " פירעון חדלות לחוק 239 סעיף למטרת (2)
 לחדלות הקבועמועד "ל קודם שנים חמש המתחילה התקופה

 בשאלה להתחשב מבלי לחברה המפרק מינוי עם ומסתיימת" פירעון
 ".קשוריםאנשים " הינם החברה התקשרה עמם האנשים האם

למטרות אלה הינו המועד שבו הוגשה " המועד הקבוע לחדלות פירעון"

או המועד של ( ידי בית המשפט-עלאם הפרק מונה )בקשה למינוי מפרק 
 (.ידי החברים-עלאם המפרק מונה )מינוי המפרק 

 לביטול ניתנת םנושי להונות כוונה מתוךידי אדם -על המתבצעת נכסים העברת [1]
כי בעת ההתקשרות בעסקה הרלבנטית  דרישה כלאין . במקרה שאדם נפגע בעטיה

ואין כל דרישה , צד אחד הינו חדל פירעון או הפך לחדל פירעון כתוצאה מהעסקה
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לא ניתן לתקוף העברה , יחד עם זאת. שהצד המעביר ייכנס לאחר מכן לפירוק

שלא היה מודע  כאמור אם בוצעה כנגד תמורה בעלת ערך ובתום לב עם אדם
 .לכוונה להונות

 חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים לעניין השוואת הדינים 5.5

להלן מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים לעניין השוואת 

ו אינה בגדר חוות דעת של עורך חוות דעת ז. הדינים בין הדין הישראלי לבין דיני איי הבתולה הבריטיים

 :לחוק ניירות ערך( 3()ב)17דין לעניין סעיף 
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Our ref: AVA/717937-000001/18570804v2      

 

To the Addressees named in the Schedule 
 

28 November 2016 

Dear Sirs 

Cornerstone Properties, Ltd. (the "Company") 

We have acted as counsel as to British Virgin Islands law to the Company in connection with the 
proposed admission to trading of the Company's securities to the Tel Aviv Stock Exchange and the filing 
of a prospectus under Israeli Securities laws and have been asked to render a legal opinion on certain 
matters and provisions of British Virgin Islands ("BVI") company law. 

Having regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion as follows: 

Summary of BVI company law 

The Company is registered in the British Virgin Islands under the BVI Business Companies Act, 2004 
(the "Act") and is subject to British Virgin Islands law.  Set out below is a summary of certain provisions 
of British Virgin Islands company law. The summary does not purport to contain all applicable 
qualifications and exceptions or to be a complete review of all matters of British Virgin Islands company 
law and taxation, which may differ from equivalent provisions in jurisdictions with which interested parties 
may be more familiar.  

1 Incorporation 

1.1 According to the provisions of the Act, a certificate of incorporation issued by the Registrar of 
Corporate Affairs is conclusive evidence that all the requirements of the Act as to incorporation 
have been complied with and that the Company is incorporated as from the date specified in the 
certificate of incorporation.  

1.2 To maintain the Company in good standing under the laws of the British Virgin Islands, annual 
filing fees must be paid to the Registry of Corporate Affairs. 

2 Shares 

2.1 Subject to the Act and to the company's memorandum or articles of association, shares in a 
company may be issued, and options to acquire shares in a company granted, at such times, to 
such persons, for such consideration and on such terms as the directors may determine.  

2.2 A statement of the maximum number of shares that the company is authorised to issue or that the 
company is authorised to issue an unlimited number of shares, and the classes of shares that the 
company is authorised to issue, and – if the company is authorised to issue two or more classes 
of shares - the rights, privileges, restrictions and conditions attaching to each class of shares, 
must be included in the company's memorandum of association. 
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2.3 Shares may be issued for consideration which is in whole or in part in any form, including money, 
a promissory note, or other written obligation to contribute money or property, real property, 
personal property (including goodwill and know-how), services rendered or a contract for future 
services. The consideration for the issuance of a share with par value shall not be less than the 
par value of the share. 

2.4 If shares are to be issued by a company for a consideration which is in whole or in part other than 
money, then the directors are required to pass a resolution stating: (a) the amount to be credited 
for the issue of the shares; and (b) that, in their opinion, the present cash value of the non-money 
consideration and money consideration, if any, for the issue is not less than the amount to be 
credited for the issue of the shares.  

3 Transfer of Shares 

3.1. Under the Act the transfer of a registered share which is not listed on a recognised exchange is 
by a written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name of the 
transferee. However, the instrument must also be signed by the transferee if registration would 
impose a liability on the transferee to the company. The instrument of transfer must be sent to the 
company for registration. Subject to the company's memorandum or articles of association the 
company shall on receipt of an instrument of transfer enter the name of the transferee of the 
share in the register of members unless the directors resolve to refuse or delay registration of the 
transfer for reasons that should be specified in a resolution of directors. The transfer of a 
registered share is effective when the name of the transferee is entered in the register of 
members. The entry of the name of a person in the company’s register of members is prima facie 
evidence that legal title in the share vests in that person. 

3.2 The procedure is different for the transfer of shares that are listed on a recognised exchange.  
Such shares may be transferred without the need for a written instrument of transfer if the transfer 
is carried out in accordance with the laws, rules, procedures and other requirements applicable to 
shares registered on the recognised exchange and subject to the company’s memorandum and 
articles of association. 

4 Financial Assistance to Purchase Shares of a Company  

The Act specifically provides that, subject to the memorandum and articles of association of the 
company, a company may give financial assistance to any person in connection with the 
acquisition of the company's own shares.  

5 Purchase of Shares and Warrants by a Company and its Subsidiaries 

5.1 The Act provides that a company may purchase, redeem or otherwise acquire its own shares, 
either in accordance with the procedures set out in the Act, or any other procedure as provided 
for in the company's memorandum and articles of association. The statutory provisions do not 
apply to a company to the extent that they are negated, modified or inconsistent with the 
provisions contained in a company's memorandum and articles of association. A company may 

acquire its own fully paid share or shares for no consideration by way of surrender of the share or 
shares to the company by the person holding the share or shares. Any such surrender of a share or 
shares shall be in writing and signed by the person holding the share or shares. 

5.2 Under the statutory provisions, the directors may make an offer to purchase, redeem or otherwise 
acquire the shares in a company provided that the offer is either made: (a) to all members and 
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would, if successful, leave the relative voting and distribution rights unaffected, and affords each 
member a reasonable opportunity to accept the offer; or (b) to one or more members and 
consented to in writing by all members, or otherwise permitted by the memorandum or articles of 
association.  Where the offer is to one or more members, the directors must have passed a 
resolution to the effect that in their opinion the purchase, redemption or other acquisition would 
(y) benefit the remaining members, and (z) that the proposed offer is fair and reasonable to the 
company and the remaining members.  A member may apply to the High Court in the British 
Virgin Islands for an order restraining the proposed purchase, redemption or other acquisition on 
the grounds that (i) the purchase, redemption or other acquisition is not in the best interests of the 
remaining members; or (ii) the terms of the offer and the consideration offered for the shares are 
not fair and reasonable to the company or the remaining members. 

5.3 Subject to the memorandum and articles of association of the company and the Act, a company 
may only acquire its own shares if the directors, by resolution of directors are satisfied, on 
reasonable grounds, that a company will, immediately after the distribution, satisfy the solvency 
test i.e. that the value of the company's assets exceeds its liabilities and the company is able to 
pay its debts as they fall due. 

5.4 A share in the company can be redeemed otherwise than at the option of the company if such 
share is redeemable at the option of the member and the member gives proper notice to the 
company of his intention to redeem the share. 

5.5 Under British Virgin Islands law a company may hold shares that have been purchased, 
redeemed or otherwise acquired as treasury shares if the memorandum or articles of association 
of the company do not prohibit it from holding treasury shares; the directors resolve that shares to 
be purchased, redeemed or otherwise acquired shall be held as treasury shares; and the number 
of shares purchased, redeemed or otherwise acquired, when aggregated with shares of the same 
class already held by the company as treasury shares, does not exceed 50% of the shares of that 
class previously issued by the company, excluding shares that have been cancelled. All the rights 
and obligations attaching to a treasury share are suspended and cannot be exercised by or 
against the company while it holds a share as a treasury share. 

5.6 A company is not prohibited from purchasing and may purchase its own warrants subject to and 
in accordance with the terms and conditions of the relevant warrant instrument or certificate.  
There is no requirement under British Virgin Islands law that a company's memorandum or 
articles of association contain a specific provision enabling such purchases and the directors of a 
company may rely upon the general power contained in its memorandum of association. 

6 Dividends and Distributions 

6.1 Subject to the memorandum and articles of association of the company, the directors of a 
company may, by resolution of directors, authorise a distribution by the company to members at 
such time and of such an amount, as the directors think fit if they are satisfied, on reasonable 
grounds, that the company will, immediately after the distribution, satisfy the solvency test.  A 
company satisfies the solvency test if (a) the value of the company’s assets exceeds its liabilities, 
and (b) the company is able to pay its debts as they fall due.  The resolution of the directors must 
contain a statement that, in the opinion of the directors, the company will, immediately after the 
distribution, satisfy the solvency test. 

6.2 Authorities from English case law, which are treated as highly persuasive by the Court but are not 
binding on it, provide guidance on the meaning of a company being "able to pay its debts as they 
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fall due".  Once such case is BNY Corporate Trustee Services Ltd. v Eurosail- UK Plc
1
 which held 

that a comparison of present assets with present and future liabilities (discounted for 
contingencies and deferment) was the applicable test and that the burden of proof must be on the 
party which asserted balance-sheet insolvency.  The test would involve an analysis of the overall 
context and facts applicable to the company in question.  As per the case of Re Cheyne Finance 
plc (in receivership)

2
, consideration should be given to debts falling due in the future.  In that case 

it was held that cash flow insolvency should not be ascertained purely by looking at debts 
presently due, but that it is possible to take into account known future debts falling due in the 
immediate future.  The court considered that the words “as they fall due” suggested an element of 
futurity such that both debts presently due and those falling due in the immediate future are likely 
to be relevant to determining whether a company is able to pay its debts.  In addition, Re a 
Company (No 006794 of 1983)

3
 held that the fact that the company can only pay its debts using 

borrowed money does not necessarily mean that it is unable to pay its debts, although if it has 
persistently failed or neglected to pay them until forced to do so then, in an appropriate case, the 
court can find that it is unable to pay its debts. 

6.3 Distribution, in relation to a distribution by a company limited by shares to a member, means (a) 
the direct or indirect transfer of an asset, other than the company’s own shares, to or for the 
benefit of the member, or (b) the incurring of a debt to or for the benefit of a member, in relation to 
shares held by a member, and whether by means of the purchase of an asset, the purchase, 
redemption or other acquisition of shares, a transfer of indebtedness or otherwise, and includes a 
dividend. 

6.4 A distribution made to a member at a time when the company did not, immediately after the 
distribution, satisfy the solvency test may be recovered by the company from the member unless: 
(a) the member received it in good faith and without knowledge of the company’s failure to satisfy 
the solvency test; (b) the member has altered its position in reliance on the validity of the 
distribution; and (c) it would be unfair to require repayment in full or at all.  If, after a distribution is 
authorised and before it is made, the directors cease to be satisfied on reasonable grounds that a 
company will, immediately after the distribution is made, satisfy the solvency test, any distribution 
made by the company is deemed not to have been authorised.  If  a  distribution  is  deemed  not  
to  have  been  authorised  a director who (a) ceased, after authorisation but before the making of 
the distribution,  to  be  satisfied  on  reasonable  grounds  for  believing  that  the company would 
satisfy the solvency test immediately after distribution is made; and (b) failed to take reasonable 
steps to prevent the distribution being made, is personally liable to the company to repay to the 
company so much of the distribution as is not recovered from members. 

6.5 If, in an action brought against a director or member under the aforementioned paragraph, the 
High Court of the British Virgin Islands is satisfied that the company could, by making a 
distribution of a lesser account, have satisfied the solvency test, the Court may (a) permit the 
member to retain; or (b) relieve the director from liability in respect of, an amount equal to the 
value of any distribution that could properly have been made.  

                                                   
1
 2007-3BL Plc [2013] UKSC 28 

2
 [2007] EWHC 2402 (Ch) 

3
 [1986] BCLC 261 
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7 Rights of Members and Protection of Minorities 

7.1 Under the provisions of the Act the memorandum and articles of association of a company are 
binding as between the company and its members and between the members.  In general, 
members are bound by the decision of the majority or special majorities as set out in the articles 
of association or in the Act.  As for voting, the usual rule is that with respect to normal commercial 
matters members may act from self-interest when exercising the right to vote attached to their 
shares4.   

7.2 If the majority members have infringed a minority member’s rights, the minority may seek to 
enforce its rights either by derivative action or by personal action.  A derivative action concerns 
the infringement of the company’s rights where the wrongdoers are in control of the company and 
are preventing it from taking action, whereas a personal action concerns the infringement of a 
right that is personal to the particular member concerned.     

7.3 The Act has introduced a series of remedies available to members.  Where a company 
incorporated under the Act conducts some activity which breaches the Act or the company's 
memorandum and articles of association, the Court can issue a restraining or compliance order.  
Members can now also bring derivative, personal and Representative Actions5 under certain 
circumstances.   

7.4 The traditional English basis for members' remedies have also been incorporated into the Act: 
where a member of a company considers that the affairs of the company have been, are being or 
are likely to be conducted in a manner likely to be oppressive, unfairly discriminating or unfairly 
prejudicial to him, he may apply to the Court for an order on such conduct. 

7.5 Any member of a company may apply to Court for the appointment of a liquidator for the 
company and the Court may appoint a liquidator for the company if it is of the opinion that it is just 
and equitable to do so. 

7.6 The Act provides that any member of a company is entitled to payment of the fair value of his 
shares upon dissenting from any of the following: 

(a) a merger; 

(b) a consolidation; 

(c) any sale, transfer, lease, exchange or other disposition of more than 50 per cent in value 
of the assets or business of the company if not made in the usual or regular course of the 
business carried on by the company but not including (i) a disposition pursuant to an 

                                                   
4
 There is a line of authorities that suggests that in certain circumstances, notably the exercise of a power to amend constitutional 

documents or alter voting rights, a majority member must act in good faith for the benefit of the Company as a whole (the burden of proof 
being upon the person who challenges the amendment) and failure to do so can lead to the amendment being invalidated: see Citco 
Banking Corp. NV v Pusser's Ltd [2007] UKPC 13; Shuttleworth v. Cox Bros & Co (Maidenhead) Ltd and Ors [1927] 2 KB 9 (CA); and 
most recently the English Court of Appeal case of Arbuthnott v Bonnyman [2015] ALL ER (D) 218 which illustrates the current approach of 
the Courts. 
5
 Under the Act, a Representative Action is described as follows “Where a member of a company brings proceedings against the company 

and other members have the same or substantially the same interest in relation to the proceedings, the Court may appoint that member to 
represent all or some of the members having the same interest and may, for that purpose, make such order as it thinks fit including an 
order (a) as to the control and conduct of the proceedings; (b) as to the costs of the proceedings; and (c) directing the distribution of any 
amount ordered to be paid by the defendant in the proceedings among the members represented”.  As such this action is only available to 
members and not any other party such as creditors. 
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order of the Court having jurisdiction in the matter; (ii) a disposition for money on terms 
requiring all or substantially all net proceeds to be distributed to the members in 
accordance with their respective interest within one year after the date of disposition; or 
(iii) a transfer pursuant to the power of the directors to transfer assets for the protection 
thereof; 

(d) a redemption of 10 per cent, or fewer, of the issued shares of the company required by 
the holders of 90 percent, or more, of the shares of the company pursuant to the terms of 
the Act; and 

(e) an arrangement, if permitted by the Court. 

7.7 Generally any other claims against a company by its members must be based on the general 
laws of contract or tort applicable in the British Virgin Islands or their individual rights as members 
as established by the company's memorandum and articles of association. 

7.8 The Act provides that if a company or a director of a company engages in, proposes to engage in 
or has engaged in, conduct that contravenes the Act or the memorandum or articles of 
association of the company, the Court may, on the application of a member or a director of the 
company, make an order directing the company or director to comply with, or restraining the 
company or director from engaging in conduct that contravenes the Act or the memorandum or 
articles of association. 

8 Management 

8.1 The Act provides that the business and affairs of a company shall be managed by, or under the 
direction or supervision of, the directors of the company.  The directors of a company have all the 
powers necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs of the 
company. 

8.2 The Act provides that, subject to the memorandum or articles of association of a company, any 
sale, transfer, lease, exchange or other disposition, other than a mortgage, charge or other 
encumbrance or the enforcement thereof, of more than 50 per cent in value of the assets of the 
company, if not made in the usual or regular course of the business carried on by the company, 
must be approved by a resolution of members.  The Act contains no other specific restrictions on 
the power of directors to dispose of assets of a company.   

8.3 Fiduciary duties of directors have been enshrined in the Act, giving statutory standing to the 
duties to act honestly and in good faith, in what the relevant director believes to be the best 
interests of a company.  The Act also permits a director of a subsidiary company to exercise his 
duty by acting in the best interests of a holding company, even though it may not be in the best 
interests of the company of which he is a director (if so authorised by the memorandum or articles 
of association and – where the company is not a wholly-owned subsidiary – with the prior 
agreement of the members).   

8.4 The Act reflects the English common law duties of due care, diligence and skill and imposes on 
directors the duty to act for a proper purpose and not in a manner which contravenes either the 
Act or the company's memorandum or articles of association. 

8.5 See paragraph 11 below in relation to conflicts of interest. 
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9 External Directors 

There is no requirement under the Act for a company to appoint external directors/non-executive 
directors to the board of a company.  The Act does not distinguish between a company's directors 
and independent directors.   

10 Chairman of the Board Serving as CEO 

Subject to the company’s memorandum and articles of association and the Act in respect of 
matters related to disclosure of interests, there is no prohibition in the Act which prevents an 
individual acting as Chairman and CEO of a BVI company. 

11 Transactions with Related Parties and Conflicts of Interest 

11.1 Directors must not place themselves in a position in which there is a conflict between their duty to 
the company and their personal interests.  This means that, strictly speaking, a director should 
not participate in a decision in circumstances where he has a potential conflict.  That is, he should 
declare his interest and abstain.  The Act provides that a director “shall, forthwith after becoming 
aware of the fact that he is interested in a transaction entered into or to be entered into by the 
company, disclose the interest to the board of the company”.  The failure of a director to so 
disclose an interest does not affect the validity of a transaction entered into by the director or the 
company, provided that the director’s interest was disclosed to the board prior to the company’s 
entry into the transaction or was not required to be disclosed (for example where the transaction 
is between the company and the director himself or is otherwise in the ordinary course of 
business and on usual terms and conditions).  Typically a BVI company’s memorandum and 
articles of association will allow a director interested in a particular transaction to vote on it, attend 
meetings at which it is considered, and sign documents on behalf of the company which relate to 
the transaction. 

11.2 Under BVI law, a transaction entered into by the company in respect of which a director is 
interested will not be voidable by the company where the members have approved or ratified the 
transaction in knowledge of the material facts of the interest of the director in the transaction, or if 
the company received fair value for the transaction. 

11.3 Broadly speaking, the duties that a director owes to a company may be divided into two 
categories. The first category encompasses fiduciary duties, that is, the duties of loyalty, honesty 
and good faith. The second category encompasses duties of skill and care. Each is considered in 
turn below. 

11.4 A director's fiduciary duties can be summarised as follows: 

(a) Bona Fides: The directors must act bona fide in what they consider is in the best interests 
of the company (or, if permitted as above, that company's parent company). 

(b) Proper Purpose: The directors must exercise the powers that are vested in them for the 
purpose for which they were conferred and not for a collateral purpose. 

(c) Unfettered Discretion: Since the powers of the directors are to be exercised by them in 
trust for the company, they should not improperly fetter the exercise of future discretion. 

(d) Conflict of Duty and Interest: see paragraph 11.1 above.    
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In addition to their fiduciary duties a director has the duties of care, diligence and skill which are 
owed to the company itself and not, for example, to individual shareholders (subject to the limited 
exceptions as to enforcement on behalf of the company).  

12 Alternate Directors  

12.1 Subject to the memorandum and articles of association of a company, a director of the company 
may appoint as an alternate any other director or any other person who is not disqualified for 
appointment as a director under the Act to (a) exercise the appointing director’s powers, and (b) 
carry out the appointing director’s responsibilities, in relation to the taking of decisions by the 
directors in the absence of the appointing director. 

12.2 The appointing director may, at any time, terminate the alternate’s appointment. The appointment 
of an alternate director and its termination shall be in writing and written notice of the appointment 
and termination shall be given by the appointing director to the company (a) within such period as 
may be specified in the memorandum or articles; or (b) if no period is specified in the 
memorandum or articles, as soon as reasonably practicable. 

12.3 The termination of the appointment of an alternate director does not take effect until written notice 
of the termination has been given to the company. 

12.4 An alternate director has no power to appoint an alternate, whether of the appointing director or 
of the alternate director; and does not act as an agent of or for the appointing director. 

12.5 An alternate director has the same rights as the appointing director in relation to any directors’ 
meeting and any written resolution circulated for written consent. Any exercise by the alternate 
director of the appointing director’s powers in relation to the taking of decisions by the directors, is 
as effective as if the powers were exercised by the appointing director. An alternate director is 
liable for his own acts and omissions as an alternate director and Division 3 of Part VI of the Act 
applies to a person appointed as an alternate director, when acting as such. 

13 Audit Committee 

There is no requirement under the Act for a company to appoint an audit committee. 

14 Remuneration Committee 

There is no requirement under the Act for a company to appoint a remuneration committee. 

15 Limitation on Appointment and Termination of Position as Company Directors and 
Officers 

15.1 A person shall not be appointed as director or alternate director of a company, or nominated as a 
reserve director6, unless, he has consented in writing to be a director or alternate director or to be 
nominated as a reserve director. 

15.2 The Act states that the following are disqualified for appointment as the director of a company: 

                                                   
6
 Where a company has only one member who is an individual and that member is also the sole director of the company, notwithstanding 

anything contained in the memorandum or articles, that sole member/director may, by instrument in writing, nominate a person who is not 
disqualified from being a director of the company under the Act as a reserve director of the company to act in the place of the sole director 
in the event of his death. 
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(a) an individual who is under eighteen years of age; 

(b) a person who is a disqualified person within the meaning of section 260(4) of the 
Insolvency Act, 2003 (the "Insolvency Act"); 

(c) a person who is a restricted person within the meaning of section 409 of the Insolvency 
Act; 

(d) an undischarged bankrupt; and 

(e) a person who, in respect of a particular company, is disqualified by the memorandum or 
articles from being a director of the company. 

15.3 A director of a company shall resign forthwith if he is, or becomes, disqualified to act as director 
pursuant to the above. 

15.4 There is no requirement under the Act for a company to appoint officers. It is at the discretion of a 
BVI company whether they wish to appoint officers of the company. The Act does not contain 
provisions for disqualification for appointment or removal as officer of a BVI company. 

16 Remuneration Policy 

16.1 Members or, subject to the memorandum and articles of association of a company, the directors 
of the company may fix the emoluments of directors in respect of services to be rendered in any 
capacity to the company. 

16.2 There is no requirement under the Act for a company to maintain a remuneration policy for 
directors and/or officers. 

17 Indemnification 

British Virgin Islands law does not limit the extent to which a company's articles of association 
may provide for indemnification of officers and directors, except to the extent any such provision 
may be held by the Court to be contrary to public policy (e.g. for purporting to provide 
indemnification against the consequences of committing a crime). An indemnity will be void and 
of no effect and will not apply to a person unless the person acted honestly and in good faith and 
in what he believed to be in the best interests of the company and, in the case of criminal 
proceedings, the person had no reasonable cause to believe that his conduct was unlawful. 

18 Insurance 

Under the Act, the company may purchase and maintain insurance in relation to any person who 
is or was a director of the company, or who at the request of the company is or was serving as a 
director of, or in any other capacity is or was acting for, another body corporate or a partnership, 
joint venture, trust or other enterprise, against any liability asserted against the person and 
incurred by the person in that capacity, whether or not the company has or would have had the 
power to indemnify the person against liability.  For the avoidance of doubt the company may 
purchase and maintain insurance in relation to any employee or officer of the company against 
any liability asserted against the employee or officer and incurred by the employee or officer in 
that capacity, whether or not the company has or would have had the power to indemnify the 
person against liability. 
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19 Internal and External Auditor 

There is no requirement under the Act for a company to appoint an internal auditor.  There is also 
no requirement under the Act for a company to appoint an external auditor unless the company is 
a public mutual fund or is carrying out certain activities within the BVI which require the company 
to be licensed and have an auditor e.g. insurance company.  It is at the discretion of the directors 
of a BVI company whether they should call for the company's accounts to be audited.   

20 Accounting Requirements 

20.1 A company must keep, at the office of its registered agent or at such other place or places, within 
or outside the British Virgin Islands as the directors may determine, such records and underlying 
documentation7 for a period of at least five years from the date (a) of completion of the transaction 
to which the records and underlying documentation relate, or (b) the company terminates the 
business relationship8 to which the records and underlying documentation relate, that are 
sufficient to show and explain the company's transactions and will, at any time, enable the 
financial position of the company to be determined with reasonable accuracy. 

20.2 Where the place or places at which the records and underlying documentation of the company, or 
the name of the person who maintains and controls the company’s records and underlying 
documentation, change, the company shall, within 14 days of the change, provide (a) its 
registered agent with the physical address of the new location of the records and underlying 
documentation; or (b) the name of the new person who maintains and controls the company’s 
records and underlying documentation.  Whenever required to do so by the Financial Services 
Commission or any other competent authority in the British Virgin Islands acting pursuant to the 
exercise of its power, the registered agent shall request from the company, records and 
underlying documentation in respect of the company. 

21 Inspection of Corporate Records 

21.1 Members of the general public, on payment of a nominal fee, can inspect the public records of a 
company available at the office of the British Virgin Islands Registrar of Corporate Affairs which 
will include the company's Certificate of Incorporation, its memorandum and articles of 
association (with any amendments) and records of licence fees paid to date and will also disclose 
any articles of dissolution, articles of merger and a register of charges if the company or a 
chargee has elected to file such a register. 

21.2 A member of a company is entitled, on giving written notice to the company, to inspect (a) the 
memorandum and articles of association; (b) the register of members; (c) the register of directors; 
and (d) the minutes of meetings and resolutions of members and of those classes of members of 
which he is a member; and to make copies of or take extracts from the documents and records.  
Subject to the memorandum and articles of association, the directors may, if they are satisfied 
that it would be contrary to the company’s interests to allow a member to inspect any document, 
or part of a document, specified in (b), (c) and (d) above, refuse to permit the member to inspect 

                                                   
7
 Records and underlying documentation includes accounts and records (such as invoices, contracts and similar documentation) in 

relation to (i) all sums of money received and expended by the company and the matters in respect of which the receipt and expenditure 
takes place; (ii) all sales and purchases of goods by the company; and (iii) the assets and liabilities of the company. 

8
 "Business relationship" means a continuing arrangement between a company and one or more persons with whom the company 

engages in business, whether on a one-off, regular or habitual basis. 
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the document or limit the inspection of the document, including limiting the making of copies or 
the taking of extracts from the records.  

21.3 Where a company fails or refuses to permit a member to inspect a document or permits a 
member to inspect a document subject to limitations, that member may apply to the Court for an 
order that he should be permitted to inspect the document or to inspect the document without 
limitation. 

21.4 A company is required to keep at the office of its registered agent: the memorandum and articles 
of association of the company; the register of members or a copy of the register of members; the 
register of directors or a copy of the register of directors; and copies of all notices and other 
documents filed by the company in the previous ten years. 

21.5 Where a company keeps a copy of the register of members or the register of directors at the 
office of its registered agent, it is required to notify any changes to such registers to the registered 
agent, in writing, within 15 days of any change; and to provide the registered agent with a written 
record of the physical address of the place or places at which the original register of members or 
the original register of directors is kept.  In the event that the place at which the original register of 
members or the original register of directors is changed, the company is required to provide the 
registered agent with the physical address of the new location of the records within fourteen days 
of the change of location. 

21.6 A company is also required to keep at the office of its registered agent or at such other place or 
places, within or outside the British Virgin Islands, as the directors determine the minutes of 
meetings and resolutions of members and of classes of members, the minutes of meetings and 
resolutions of directors and committees of directors and underlying documentation.  Such records 
must be kept for a period of at least five years, commencing on the date of completion of the 
transaction to which the records and underlying documentation relate, or the termination of the 
business relationship to which they relate. If such records are kept at a place other than at the 
office of the company’s registered agent, the company is required to provide the registered agent 
with a written record of the physical address of the place or places at which the records are kept 
and to notify the registered agent, within 14 days, of the physical address of any new location 
where such records may be kept. 

21.7 From 1 April 2016, subject to a transitional timetable, a company is under an obligation to file for 
registration by the Registrar of Corporate Affairs a copy of its register of directors.  

22 The Right to Compromise or Settle 

There are statutory provisions which facilitate both plans of arrangement and schemes of 
arrangement. 

Plan of Arrangement 

22.1 In relation to a plan of arrangement, "arrangement" includes: 

(a) an amendment to the memorandum or articles of association; 

(b) a reorganisation or reconstruction of a company; 
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(c) a merger or consolidation of one or more companies that are companies registered under 
the Act with one or more other companies, if the surviving company or the consolidated 
company is a company incorporated under the Act; 

(d) a separation of two or more businesses carried on by a company; 

(e) any sale, transfer, exchange or other disposition of any part of the assets or business of a 
company to any person in exchange for shares, debt obligations or other securities of that 
other person, or money or other assets, or a combination thereof; 

(f) any sale, transfer, exchange or other disposition of shares, debt obligations or other 
securities in a company held by the holders thereof for shares, debt obligations or other 
securities in the company or money or other property, or a combination thereof; 

(g) a dissolution of a company; and 

(h) any combination of any of the things specified in paragraphs (a) to (g). 

22.2 A plan of arrangement must be approved by a resolution of directors of the company and 
application made to the Court for approval of the proposed arrangement.   

22.3 In the event that the Court makes an order approving a plan of arrangement, the directors of the 
company, if they are still desirous of executing the plan, shall confirm the plan of arrangement as 
approved by the Court whether or not the Court has directed any amendments to be made 
thereto. 

22.4 The directors of the company, upon confirming the plan of arrangement shall (a) give notice to the 
persons to whom the order of the Court requires notice to be given; and (b) submit the plan of 
arrangement to those person for such approval, if any, as the Court requires.  

22.5 After the plan of arrangement has been approved by those person by whom the order of the 
Court may require approval, articles of arrangement shall be executed by the company and shall 
contain (a) the plan of arrangement, (b) the order of the Court approving the plan of arrangement; 
and (c) the manner in which the plan of arrangement was approved, if approval was required by 
the order of the Court. The articles of arrangement shall be filed with the Registrar of Corporate 
Affairs who shall register them. Upon registration of the articles of arrangement, the Registrar of 
Corporate Affairs shall issue a certificate in the approved form certifying that the articles of 
arrangement have been registered. 

22.6 An arrangement is effective on the date the articles of arrangement are registered by the 
Registrar of Corporate Affairs or such date subsequent thereto, not exceeding thirty days, as is 
stated in the articles of arrangement. 

22.7 A voluntary liquidator of the company may approve a plan of arrangement if a company is in 
liquidation, in which case the voluntary liquidator will carry out the functions of the director listed 
above and will be subject to such other modifications as are appropriate. 

Scheme of Arrangement 
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22.8 Where a compromise or arrangement (which includes a reorganisation of the company's share 
capital by the consolidation of shares of different classes or by the division of shares into shares 
of different classes, or by both of those methods) is proposed between a company and its 
creditors, or any class of them, or between the company and its members, or any class of them, 
the Court may, on the application of (a) the company, (b) a creditor of the company, (c) a 
member, (d) the administrator, (e) the liquidator, order a meeting of the creditors or class of 
creditors, or of the members or class of members, as the case may be, to be summoned in such 
manner as the Court directs.   

22.9 If a majority in number representing 75% in value of the creditors or class of creditors or members 
or class of members, as the case may be, present and voting either in person or by proxy at the 
meeting, agree to any compromise or arrangement, the compromise or arrangement, if 
sanctioned by the Court, is binding on all the creditors or class of creditors, or the members or 
class of members, as the case may be, and also on the company or, in the case of a company in 
voluntary liquidation or in liquidation under the Insolvency Act, on the liquidator and on every 
person liable to contribute to the assets of the company in the event of its liquidation. 

22.10 An order of the Court made as above shall have no effect until a copy of the order has been filed 
with the Registrar of Corporate Affairs. 

23 Compulsory Acquisition 

Subject to the memorandum or articles of association of a company, members of the company 
holding 90 per cent of the votes of the outstanding shares entitled to vote may give a written 
instruction to a company directing the company to redeem the shares held by the remaining 
members.  Upon receipt of the written instruction, the company is required to redeem the shares 
specified in the written instruction irrespective of whether or not the shares are by their terms 
redeemable and give written notice to each member whose shares are to be redeemed stating 
the redemption price and the manner in which the redemption is to be effected.  In such 
circumstances minority members can dissent from the acquisition and are entitled to receive 
payment of the "fair value" of their shares which is assessed on the basis of a statutory appraisal 
process. 

24 Enforcement of Foreign Judgments 

24.1 No foreign judgment has any direct operation in the British Virgin Islands, but it may be enforced 
by action at common law or in the case of judgments from certain jurisdictions by registration 
under the Foreign Judgments Reciprocal Enforcement Ordinance or the Reciprocal Enforcement 
of Judgments Act in the BVI.  It should be noted that not every foreign judgment is capable of 
enforcement.  Some may lend themselves only to recognition by the British Virgin Islands Courts9.  
The Reciprocal Enforcement of Judgments Act 1922 and the Foreign Judgments (Reciprocal 
Enforcement) Ordinance 1964 does not extend to Israel or the United States of America and thus 
enforcement by common law is applicable. Under common law, any final and conclusive money 
judgment for a definite sum obtained against the debtor in the Courts of a foreign jurisdiction is 
treated by the British Virgin Islands Courts as a cause of action for debt itself so that no retrial of 
the issues is necessary provided that in respect of the foreign judgment: 

                                                   
9 For example, a judgment dismissing a claim (although an adverse costs order may be enforced); a declaratory judgment; and orders 
relating to the bankruptcy of individuals or the liquidation of companies. The British Virgin Islands court may also recognise a foreign 
judgment as a defence to an action or recognise it as constituting an assignment of property. 
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(a) the foreign Court issuing the judgment had jurisdiction in the matter and the company 
either submitted to such jurisdiction or was resident or carrying on business within such 
jurisdiction and was duly served with process; 

(b) the judgment given by the foreign Court was not in respect of penalties, taxes, fines or 
similar fiscal or revenue obligations of the company; 

(c) in obtaining judgment there was no fraud on the part of the person in whose favour 
judgment was given or on the part of the Court; 

(d) recognition or enforcement of the judgment in the British Virgin Islands would not be 
contrary to public policy; and 

(e) the proceedings pursuant to which judgment was obtained were not contrary to natural 
justice. 

24.2 Under BVI law a judgement or order for payment of a sum of money other than an order for 
payment of money into a Court may be enforced by (a) a charging order; (b) a garnishee order; 
(c) a judgement summons; (d) an order for seizure of sale of goods; and (e) the appointment of a 
receiver. 

24.3 The BVI Court plays a supportive role to facilitate arbitration procedures and will recognise and 
enforce foreign arbitral awards made in any of the contracting states to the New York Convention 
under the terms of the Convention.  In addition, pursuant to the Arbitration Act, 2013 (a) the BVI 
became a signatory to the New York Convention and (b) the grounds for refusal of enforcement 
that apply to a New York Convention award also apply to the enforcement of a non-Convention 
award, and in both cases those grounds are fully incorporated into the Arbitration Act itself.     

24.4 The articles of a company may provide for any dispute involving the company or the company and its 
members or the members of the company among themselves, to be settled through arbitration and for 
such arbitration to be conducted in the British Virgin Islands pursuant to or in accordance with the 
Arbitration Act, 2013 or any subsidiary legislation made thereunder.   

25 Liquidation 

25.1 The liquidation of a BVI company may be a voluntary solvent liquidation or a liquidation under the 
Insolvency Act.  Where a company has been struck off

10
 the Register of Companies under the 

Act continuously for a period of 7 years it is dissolved with effect from the last day of that period. 

Voluntary Liquidation 

25.2 If the liquidation is a solvent liquidation, the provisions of the Act governs the liquidation.  A 
company may only be liquidated under the Act as a solvent liquidation if it has no liabilities or it is 
able to pay its debts as they fall due and the value of its assets exceeds its liabilities. Subject to 

                                                   
10

 Where a company has been struck off the Register, the company and the directors, members and any liquidator or receiver thereof, 
may not (a) commence legal proceedings, carry on any business or in any way deal with the assets of the company; (b) defend any legal 
proceedings, make any claim or claim any right for, or in the name of, the company; or (c) act in any way with respect to the affairs of the 
company. Notwithstanding the foregoing, where a company has been struck off the register, the company, or a director, member, 
liquidator or receiver thereof, may (a) make application for restoration of the company to the Register; (b) continue to defend proceedings 
that were commenced against the company prior to the date of the striking-off; and (c) continue to carry on legal proceedings that were 
instituted on behalf of the company prior to the date of striking-off.  The fact that a company is struck off the Register does not prevent (a) 
the company from incurring liabilities, or (b) any creditor from making a claim against the company and pursuing the claim through to 
judgement or execution, and does not affect the liability of any of its members, directors, officers or agents. 
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the memorandum and articles of association of a company, a liquidator may be appointed by a 
resolution of directors or resolution of members but if the directors have commenced liquidation 
by a resolution of directors the members must approve the liquidation plan by a resolution of 
members save in limited circumstances. 

25.3 A liquidator is appointed for the purpose of collecting in and realising the assets of a company 
and distributing proceeds to creditors.   

Liquidation under the Insolvency Act 

25.4 The Insolvency Act governs an insolvent liquidation.  Pursuant to the Insolvency Act, a company 
is insolvent if (a) it fails to comply with the requirements of a statutory demand that has not be set 
aside pursuant to the Insolvency Act, execution or other process issued on a judgement, decree 
or order of Court in favour of a creditor of the company is returned wholly or partly unsatisfied or 
either the value of the company's liabilities exceeds its assets or the company is unable to pay its 
debts as they fall due. The liquidator must be either the Official Receiver in BVI or a BVI licensed 
insolvency practitioner. An individual resident outside the BVI may be appointed to act as 
liquidator jointly with a BVI licensed insolvency practitioner or the Official Receiver. The members 
of the company may appoint an insolvency practitioner as liquidator of the company or the Court 
may appoint an Official Receiver or an eligible insolvency practitioner. The application to the 
Court can be made by one or more of the following: (a) the company (b) a creditor (c) a member 
(d), the supervisor of a creditors' arrangement in respect of the company, the Financial Services 
Commission and the Attorney General in the BVI. 

25.5 The Court may appoint a liquidator if: 

(a) the company is insolvent; 

(b) the Court is of the opinion that it is just and equitable that a liquidator should be 
appointed; or 

(c) the Court is of the opinion that it is in the public interest for a liquidator to be appointed. 

25.6 An application under (a) above by a member may only be made with leave of the Court, which 
shall not be granted unless the Court is satisfied that there is prima facie case that the company 
is insolvent. An application under (c) above may only be made by the Financial Services 
Commission or the Attorney General and they may only make an application under (c) above if 
the company concerned is, or at any time has been, a regulated person (i.e. a person that holds a 
prescribed financial services licence) or the company is carrying on, or at any time has carried on, 
unlicensed financial services business. 

Order of Preferential Payments upon Liquidation 

25.7 Upon the insolvent liquidation of a company, the assets of a company shall be applied in 
accordance with the following priorities: (a) in paying, in priority to all other claims, the costs and 
expenses properly incurred in the liquidation in accordance with the prescribed priority; (b) after 
payment of the costs and expenses of the liquidation, in paying the preferential claims admitted 
by the liquidator (wages and salary, amounts to the BVI Social Security Board, pension 
contributions, government taxes) - preferential claims rank equally between themselves and, if 
the assets of the company are insufficient to meet the claims in full, they shall be paid rateably; 
(c) after the payment of preferential claims, in paying all other claims admitted by the liquidator, 
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including those of non-secured creditors - the claims of non-secured creditors of the Company 
shall rank equally among themselves and if the assets of the company are insufficient to meet the 
claims in full, such non-secured creditors shall be paid rateably; (d) after paying all admitted 
claims, paying any interest payable under the BVI Insolvency Act; and finally (e) any surplus 
assets remaining after payment of the costs, expenses and claims above shall be distributed to 
the members in accordance with their rights and interests in the Company. Part VIII of the 
Insolvency Act provides for various applications which may be made by a liquidator to set aside 
transactions which have unfairly diminished the assets which are available to creditors. 

25.8 The appointment of a liquidator over the assets of a company does not affect the right of a 
secured creditor to take possession of and realise or otherwise deal with assets of the company 
over which that creditor has a security interest.  Accordingly, a secured creditor may enforce its 
security directly without recourse to the liquidator, in priority to the order of payments described in 
paragraph 25.7.  However, so far as the assets of a company in liquidation available for payment 
of the claims of unsecured creditors are insufficient to pay the costs and expenses of the 
liquidation and the preferential creditors, those costs, expenses and claims have priority over the 
claims of chargees in respect of assets that are subject to a floating charge created by a 
company and shall be paid accordingly out of those assets. 

Voidable Transactions 

25.9 In the event of the insolvency of a company, there are four types of voidable transaction provided 
for in the Insolvency Act: 

(a) Unfair Preferences: Under section 245 of the Insolvency Act a transaction entered into by 
a company, if it is entered into within the hardening period at a time when the company is 
insolvent, or it causes the company to become insolvent (an "insolvency transaction"), 
and which has the effect of putting the creditor into a position which, in the event of the 
company going into insolvent liquidation, will be better than the position it would have 
been in if the transaction had not been entered into, will be deemed an unfair preference. 
A transaction is not an unfair preference if the transaction took place in the ordinary 
course of business. It should be noted that this provision applies regardless of whether 
the payment or transfer is made for value or at an undervalue. 

(b) Undervalue Transactions: Under section 246 of the Insolvency Act the making of a gift or 
the entering into of a transaction on terms that the company is to receive no 
consideration, or where the value of the consideration for the transaction, in money or 
money's worth, is significantly less than the value, in money or money's worth, of the 
consideration provided by the company will (if it is an insolvency transaction entered into 
within the hardening period) be deemed an undervalue transaction.  A company does not 
enter into a transaction at an undervalue if it is entered into in good faith and for the 
purposes of its business and, at the time the transaction was entered into, there were 
reasonable grounds for believing the transaction would benefit the company. 

(c) Voidable Floating Charges: Under section 247 of the Insolvency Act a floating charge 
created by a company is voidable if it is an insolvency transaction created within the 
hardening period.  A floating charge is not voidable to the extent that it secures: (i) money 
advanced or paid to the company, or at its direction, at the same time as, or after, the 
creation of the charge; (ii) the amount of any liability of the company discharged or 
reduced at the same time as, or after, the creation of the charge; (iii) the value of assets 
sold or supplied, or services supplied, to the company at the same time as, or after, the 
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creation of the charge; and (iv) the interest, if any, payable on the amount referred to in (i) 
to (iii) pursuant to any agreement under which the money was advanced or paid, the 
liability was discharged or reduced, the assets were sold or supplied or the services were 
supplied. 

(d) Extortionate Credit Transactions: Under section 248 of the Insolvency Act an insolvency 
transaction entered into by a company for, or involving the provision of, credit to the 
company, may be regarded as an extortionate credit transaction if, having regard to the 
risk accepted by the person providing the credit, the terms of the transaction are or were 
such to require grossly exorbitant payments to be made in respect of the provision of the 
credit, or the transaction otherwise grossly contravenes ordinary principles of fair trading 
and such transaction takes place within the hardening period. 

25.10 The "hardening period" (known in the Insolvency Act as the "vulnerability period") in respect of 
each voidable transaction provision set out above is as follows: 

(a) for the purposes of sections 245, 246 and 247 of the Insolvency Act the period differs 
depending on whether the person(s) that the transaction is entered into with, or the 
preference is given to, are "connected persons" of the company within the meaning of the 
Insolvency Act: 

(i) in the case of "connected persons" the "hardening period" is the period beginning 
two years prior to the "onset of insolvency" and ending on the appointment of a 
liquidator of the company; and 

(ii) in the case of any other person, the "hardening period" is the period beginning six 
months prior to the "onset of insolvency" and ending on the appointment of a 
liquidator of the company; and 

(b) for the purposes of section 248 of the Insolvency Act the "hardening period" is the period 
beginning five years prior to the "onset of insolvency" and ending on the appointment of a 
liquidator of the company regardless of whether the person(s) that the transaction is 
entered into with is a connected person.   

The onset of insolvency for these purposes is the date on which an application for the 
appointment of a liquidator was filed (if the liquidator was appointed by the Court) or the date of 
the appointment of the liquidator (where the liquidator was appointed by the members). 

25.11 A conveyance made by a person with intent to defraud creditors is voidable at the instance of the 
person thereby prejudiced.  There is no requirement that the relevant transaction was entered 
into at a time when one party was insolvent or became insolvent as a result of the transaction, 
and there is no requirement that the transferring party subsequently went into liquidation.  
However, no conveyance entered into for valuable consideration and in good faith to a person 
who did not have notice of the intention to defraud may be impugned. 

26 Jurisdiction 

Subject to the memorandum or articles of association of a company, a company can enter into 
documents governed by Israeli law and can submit to the jurisdiction of the Courts of Israel 
contained in such documents and the submission is legal, valid and binding on the company 
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assuming that it has been made in good faith and would be regarded as a valid and binding 
submission which will be upheld by the Courts of Israel. 

 

We hereby consent to the inclusion of this opinion and its translation to Hebrew (which we have not 
reviewed) in the Company's prospectus to be published in November 2016 and its filing with the Israeli 
Securities Authority. 

This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact existing and known to us 
on the date of this opinion. This opinion only relates to the laws of the British Virgin Islands which are in 
force on the date of this opinion. 

This opinion is in English and we have not approved, and we shall have no liability in respect of, any 
translation of this opinion. 

This opinion may be relied upon by the addressee only.  It may not be relied upon by any other person 
except with our prior written consent. 

We hereby authorise the authorised electronic signatory of the Company, to electronically file this opinion 
to the Israeli Securities Authority. 

Yours faithfully 

 

 

Maples and Calder 
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9102בנובמבר  92  

 לכבוד

Ltd. ,Cornerstone Properties  "(החברה)" 

 ,.נ.א.ג

 

 9102 בנובמבר 92מיום  redlaC&  seldaM תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של : הנדון

הריני לאשר בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום המצ״ב מאנגלית , לבקשתכם

 .הינו נכון, לעברית של חוות הדעת שבנדון

במקרה של סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה העברית של למען הסר ספק יובהר כי 

 .יגבר הנוסח בשפה האנגלית, חוות הדעת האמורה

 .9102 חודש נובמברהעתיד להתפרסם ב, החברהשל תשקיף בכי מכתבי זה ייכלל  םאני מסכי

 

 

 ,בכבוד רב

 ד"עו, הוד מימון
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 9102 בנובמבר 92

 תוספתב הנקוביםלנמענים 

 ,אדונים נכבדים

Cornerstone Properties, Ltd. "(החברה)" 

התבקשנו לפעול כיועציה המשפטיים של ״החברה״ בכל הקשור לדיני איי הבתולה הבריטיים בכל 

פרסום תשקיף ורישום של ניירות ערך של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב הקשור ל

חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים והוראות  תתונתבקשנו ל ני ניירות ערך בישראלבהתאם לדי

 .בדיני החברות של איי הבתולה הבריטיים

 : הרינו בדעה כי, לאחר עיון בהיבטים המשפטיים אשר נראו לנו רלבנטיים

 סיכום דיני החברות של איי הבתולה הבריטיים

 "(החוק)" BVI Business 2004 ,Companies Act -החברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים בהתאם ל

ות והחריגים או להוות מתיימר לכלול את כל ההנחהסיכום אינו . וכפופה לדינים החלים באיי הבתולה

אשר , בחינה מלאה של כל העניינים הנכללים בחוק החברות של איי הבתולה הבריטיים והמיסוי

רים אשר צדדים מעוניינים עשויים להיות שונים מההוראות בנושאים דומים בתחומי שיפוט אח

 .עשויים להכיר

 התאגדות .1

חברות הינה לענייני רשם התעודת התאגדות אשר מוצאת על ידי , בהתאם להוראות החוק 0.0

ראיה חלוטה כי כל דרישות החוק באשר להתאגדות מולאו וכי החברה נתאגדה מהמועד הנקוב 

 .בתעודת ההתאגדות

עליה לשלם דמי רישום , בתולה הבריטייםהוקי איי כדי שהחברה תישאר קיימת בהתאם לח 0.9

 .חברותלענייני שנתיים לרשם 

 מניות .2

ניתן להקצות מניות , של החברה ותקנון ההתאגדות תזכיר ההתאגדותלכפוף להוראות החוק ו 9.0

 . לאנשים ובתמורות ותנאים כפי שיקבע על ידי הדירקטורים, במועדים, ואופציות לרכישת מניות

מרבי של מניות שהחברה  פרחברה חייבת להיכלל הצהרה בדבר מסההתאגדות של הבתזכיר  9.9

וסוגי המניות , בלתי מוגבל של מניות פררשאית להנפיק או הצהרה כי החברה רשאית להנפיק מס

הצהרה , ובמקרה שהחברה רשאית להנפיק מניות משני סוגים או יותר, שהחברה רשאית להנפיק

 .נאים הצמודים לכל אחד מסוגי המניותההגבלות והת, בדבר הזכויות

שטר , לרבות כסף, בכל צורה שהיאשהינה מלאה או חלקית ניתן להקצות מניות כנגד כל תמורה  9.2

כנגד שירותים , רכוש אישי, נכסי דלא ניידי, חוב או התחייבות אחרת בכתב לתשלום כסף או נכס

מורה עבור מניה בעלת ערך נקוב הת, בכל מקרה. שניתנו או כנגד חוזה למתן שירותים עתידיים

 .לא תהיה פחותה מערכה הנקוב

אלא אם התקבלה החלטת , שאינה כספית שהינה מלאה או חלקיתלא יוקצו מניות בתמורה  9.2

; הסכום אותו יש לזקוף לזכות החברה כנגד הקצאת המניות( א: )דירקטוריון הקובעת את הבאים

של התמורה הלא כספית בגין ההקצאה אינו פחות לדעת הדירקטוריון השווי הכספי הנוכחי ( ב)-ו

 .מהסכום אשר אותו יש לזקוף כנגד הקצאת המניות

 העברת מניות .3
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היא באמצעות מסמך העברה שאינה רשומה בבורסה מוכרת העברת מניה רשומה תחת החוק  2.0

המסמך יהיה חתום גם על ידי , עם זאת. בכתב החתום על ידי המעביר ומכיל את שם הנעבר

מסמך ההעברה יישלח לחברה . אם הרישום עשוי להטיל עליו חבות כלשהי כלפי החברההנעבר 

תכניס החברה , עם קבלת שטר ההעברה, בכפוף לתזכיר ההתאגדות ותקנון החברה. לשם רישום

את שם הנעבר למרשם החברים אלא אם הדירקטוריון יחליט לסרב לרשום את ההעברה או 

העברת מניה רשומה תהיה בתוקף כאשר שמו . דירקטוריוןלדחותה מסיבות שיפורטו בהחלטת ה

הכנסת שם האדם למרשם בעלי המניות של החברה הינה . של הנעבר הוכנס למרשם בעלי המניות

 .ראיה לכאורה לכך שהבעלות החוקית במניה הוענקה לאדם האמור

ירו ללא צורך ניתן להעבכאמור מניות . ההליך שונה עבור העברת המניות רשומות בבורסה מוכרת 2.9

הנהלים ודרישות , הכללים, במסמך כתוב של ההעברה אם ההעברה מתבצעת בהתאם החוקים

 .תקנון ההתאגדות של החברהל מוכרת ובכפוףהאחרות החלות על המניות הרשומות בבורסה 

 סיוע כספי לרכישת מניות של החברה .4

חברה רשאית לסייע , רהבכפוף לתזכיר ההתאגדות ותקנון החב, החוק מאפשר באופן מפורש כי

 .כספית לכל אדם בקשר עם רכישת מניות החברה עצמה

 רכישת מניות ואופציות על ידי החברה וחברות בנות של החברה .5

אם לפי , לפדות או בכל דרך אחרת לרכוש את מניותיה שלה, החוק מאפשר לחברה לרכוש 1.0

בתזכיר ההתאגדות ובתקנון ואם לפי הליכים אחרים ככל שפורטו , ההליכים המפורטים בחוק

שונו או שאינן עולות בקנה אחד עם , הוראות החוק לא יחולו על החברה ככל שהם נשללו. החברה

 ותחברה רשאית לרכוש המניות הנפרע .ההוראות הנכללות בתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה

חזיק מניה או מניה או מניות בחברה בידי אדם המהעברת השלה או מניות ללא תמורה בדרך של 

ה כזו של מניה או מניות תהיה בכתב ותיחתם על ידי האדם המחזיק מניה או העברכל . מניות

 .מניות

לפדות או לקנות בדרך אחרת את , הדירקטורים רשאים להציע הצעה לרכוש, לפי הוראות הדין 1.9

תשפיע על לא , ואם תצליח, לכל בעלי המניות( א: )ובלבד שההצעה מוצעת כדלקמן, מניות החברה

וכן תקנה לכל בעל מניות הזדמנות , יחס זכויות ההצבעה והזכויות לקבלת דיבידנדים מן החברה

תהיה לאחד או יותר מבעלי המניות של החברה ותקבל הסכמה ( ב)או ; סבירה לקבל את ההצעה

. או כפי שתזכיר ההתאגדות או תקנון החברה מתירים באופן אחר, בכתב של כל בעלי המניות

הדירקטורים חייבים להעביר החלטה אשר , רה בו הצעה היא לאחד או יותר מבעלי המניותבמק

( ב) -ו, יביאו תועלת לבעלי המניות הנותרים( א)או הפדיון , הרכישה, פי דעתם-על, בהתאם אליה

בעל מניות . ההצעה הנשקלת היא הצעה סבירה והוגנת כלפי החברה וכלפי בעלי המניות הנותרים

על מנת לקבל צו המגביל את  ת בבקשה לבית המשפט העליון באיי הבתולה הבריטייםרשאי לפנו

או הפדיון אינן עולים בקנה אחד עם , הרכישה( א: )מן הטעם ש, הרכישה או הפדיון המתוכננות

תנאי ההצעה והתמורה המוצעת עבור המניות ( ב)או ; טובתם המרבית של בעלי המניות הנותרים

 .ם כלפי החברה או כלפי בעלי המניות הנותריםאינם הוגנים וסבירי

וזאת רק אם , חברה רשאית לרכוש את מניותיה, כפוף להוראות התקנון ותזכיר החברה והחוק 1.2

החברה , שמיד לאחר ביצוע החלוקה, על יסוד טעמים סבירים, נחה דעתם של הדירקטורים

התחייבויותיה והחברה מסוגלת שווי נכסי החברה עולה על  -קרי , תעמוד במבחן כושר פירעון

 .לפרוע את חובותיה בהגיע מועד פירעונם

ובעל המניות נתן הודעה , במידה והמניות הן מניות בנות פדיון על פי אופציה של בעל המניות 1.2

ניתן לפדות את המניות שלא על פי אופציה של , הולמת לחברה על כוונתו לפדות את המניות

 .החברה
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, נפדו או נקנו באופן אחר, חברה רשאית להחזיק במניות שנרכשו, בריטייםלפי דיני איי הבתולה ה 1.1

אם תזכיר ההתאגדות או תקנון החברה אינם אוסרים על החברה להחזיק מניות , כמניות רדומות

נרכשו או נקנו באופן אחר תוחזקנה כמניות , הדירקטורים החליטו שמניות אשר נפדו; רדומות

כולל מניות רדומות מאותו סוג , נרכשו או נקנו באופן אחר, פדוומספר המניות אשר נ; רדומות

לא , ממניות סוג זה שהונפקו קודם לכן על ידי החברה 11%אינו עולה על , אשר קיימות בחברה

על ידי , כל הזכויות והחובות הצמודות למניה רדומה יושעו ואין לממשן. כולל מניות שבוטלו

 . ה בה כמניה רדומהבשעה שהחברה מחזיק, החברה או נגדה

בהתאם לתנאים בכפוף ו, עצמהורשאית לרכוש את האופציות של , חברה אינה מנועה מלרכוש 1.2

דיני איי הבתולה הבריטיים אינם מחייבים . הרלבנטיים או התעודה האופציה ולהוראות של כתב

ה את החברה לכלול בתזכיר או תקנון ההתאגדות שלה הוראות ספציפיות אשר מאפשרות לחבר

והדירקטורים של החברה רשאים להסתמך על הסמכות הכללית שבתזכיר , לבצע רכישות כאלה

 .ההתאגדות שלה

 דיבידנדים וחלוקות .6

הדירקטורים של החברה רשאים לאשר בהחלטתם , בכפוף לתזכיר ההתאגדות ותקנון החברה 2.0

אם נחה , נכוןכפי שהדירקטורים ימצאו ל, ובסכום, חלוקה לבעלי המניות של החברה באותו זמן

 .החברה תעמוד במבחן כושר פירעון, שמיד לאחר ביצוע החלוקה, על יסוד טעמים סבירים, דעתם

( ב) -ו ; שווי נכסי החברה עולה על התחייבויותיה( א: )חברה עומדת במבחן כושר הפירעון אם

הרה החלטת הדירקטורים חייבת לכלול הצ. החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה במועד פירעונם

 . שלדעת הדירקטורים החברה תעמוד במבחן כושר הפירעון מיד לאחר החלוקה

מספקים  ,אך אינם מחייבים אותו, אשר מקובלים על ידי בית המשפט, האנגלי משפטבני סמכא ב 2.9

מקרה . "חברה לשלם את חובותיה בהגיע מועד פירעונםיכולתה של " הנחיות לגבי המשמעות של

 בו נקבע כי ,pro rYClYCeaa TCeMaaa daC seaM ral . . leCYMesd- cl  de1אחד כאמור הינו 

תלויות  התחייבויות למעט תביעות)התחייבויות קיימות ועתידיות  עםנכסים קיימים  תהשווא

 . ען לחדלות פירעון מאזניתוטההצד  שללהיות  צריךוכי נטל ההוכחה שהוחל  המבחן היה( ודחיות

 a פי פרשת-על .כרוך בניתוח ההקשר הכולל והעובדות הרלבנטיות לחברה שעל הפרק המבחן

rla  a as e ea lde (בכינוס נכסים)יש להתחשב בהתחייבויות שיגיע מועד פירעונן בעתיד, 2 .

בפרשה האמורה נקבע כי אין להוכיח חדלות פירעון של תזרים מזומנים רק מהתחשבות בחובות 

המיועדים לפירעון בעתיד , לא ניתן לקחת בחשבון חובות עתידיים ידועיםא, שיש לפרוע בהווה

כך שהן , עולה אלמנט עתידי" בהגיע מועד פירעונם"מהמילים , לדעת בית המשפט. המיידי

החובות הקיימים והן החובות שיעמדו לפירעון בעתיד המיידי עשויים להיות רלבנטיים בכדי 

 a e rYCle   (rY 112622 Yf בפרשת , בנוסף. תיהלקבוע אם חברה יכולה לשלם את חובו

אינה , נקבע כי העובדה שחברה יכולה לשלם את חובותיה רק באמצעות כספים שלוותה 3(0222

על אף שבאופן עקבי לא הצליחה לשלמם או , אומרת בהכרח כי אין ביכולתה לשלם את חובותיה

בית המשפט יכול לפסוק כי , םוכך במקרה המתאי, התרשלה בתשלומם עד שחויבה לעשות כן

 .החברה אינה יכולה לשלם את חובותיה

העברה ( א: )משמעה, יהלבעל מניות מוגבלת במניות חלוקה על ידי חברהל בהתייחס, חלוקה 2.2

חוב  גביית( ב)או ; או לטובתו מניותהבעל  אל, מניות החברה למעט, ישירה או עקיפה של נכס

בדרך של  אםבין ו, בעל מניות אותוידי ב למניות המוחזקות ביחס, בעל מניות או לטובתו עבור

                     
1  2007-3BL Plc (2013) UKSC 28. 
2  [2007] EWHC 2402 (Ch). 
3  [1986] BCLC 261. 
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, אחרת בדרך מסירתן או חבויות תהעבר, אחר באופן המניות השגתפדיון או , רכישה, רכישת נכס

 .לרבות דיבידנדו

במבחן כושר , מיד לאחר החלוקה האמורה, חלוקה שבוצעה לבעל מניות בזמן שהחברה לא עמדה 2.2

בעל המניות קיבל את החלוקה ( א: )אלא אם, לחברה על ידי בעל המניותיכול ותוחזר , הפירעון

בעל המניות שינה ( ב); בתום לב וללא כל ידיעה על כך שהחברה אינה עומדת במבחן כושר הפירעון

 .דרישת החזר התשלום תהא בלתי הוגנת( ג) -ו; את מצבו תוך הסתמכות על תוקפה של החלוקה

מסיבות , הדירקטורים חדלים להיות משוכנעים, י שבוצעה בפועללאחר שחלוקה אושרה ולפנ, אם

כל חלוקה שתתבצע , במבחן כושר הפירעון, מיד לאחר ביצוע החלוקה, שהחברה תעמוד, סבירות

 .על ידי החברה תיחשב כאילו לא אושרה

לאחר האישור , חדל( א) -דירקטור אשר , אם חלוקה כלשהי נחשבת כאילו לא אושרה כאמור

שהחברה תעמוד במבחן כושר , מסיבות סבירות, להיות משוכנע, פני ביצוע החלוקה בפועלאולם ל

לא נקט בצעדים סבירים למנוע את ביצוע החלוקה ( ב)-ו; הפירעון מיד לאחר ביצוע החלוקה

יהא אחראי באופן אישי כלפי החברה לשלם לה את החלק מתוך החלוקה שלא יוחזר על  -בפועל 

 .ידי בעלי המניות

בית המשפט הגבוה של , בתביעה שמוגשת נגד דירקטור או בעל מניות על פי הפסקה דלעיל, םא 2.1

, על ידי ביצוע חלוקה בסכום קטן יותר, איי הבתולה הבריטיים משוכנע שהחברה יכולה הייתה

להתיר לבעלי המניות לשמור על סכום ( א) -אזי בית המשפט רשאי , לעמוד במבחן כושר הפירעון

 לפטור את הדירקטור מאחריות בנוגע לסכום השווה לחלוקה שניתן היה לבצע( ב) - או; החלוקה

 .באופן נאות

 זכויות של בעלי מניות והגנה על מיעוט .7

מהווים תזכיר ותקנון החברה חוזה מחייב בין החברה ובעלי מניותיה , בכפוף להוראות החוק 6.0

הרוב ולהחלטות רוב מיוחד שנקבעו בעלי המניות מחויבים להחלטות , עקרונית. ובינם לבין עצמם

כי בקשר לעניינים מסחריים , הכלל המקובל הוא, באשר להצבעה. או החוק, בסעיפי התקנון

מימוש כאשר הדבר יבוא לידי ביטוי ב, יוכלו בעלי המניות לפעול מתוך אינטרס עצמי, רגילים

 .4זכות ההצבעה הצמודה למניותיהם

רשאים בעלי מניות המיעוט , מזכויות בעלי מניות המיעוט במקרה בו בעלי מניות הרוב מתעלמים 6.9

התביעה הנגזרת נוגעת . לזכות בסעד על ידי הגשת תביעה נגזרת או באמצעות הגשת תביעה אישית

כאשר תביעה , (כשהאחראים על הפרת זכויותיה הם השולטים בחברה)להפרת זכויות החברה 

 . ל מניות ספציפיאישית היא כזו הנוגעת להפרת זכות אישית של בע

כאשר חברה שנתאגדה לפי החוק עושה . סדרה של תרופות הניתנות לבעלי המניות כוללהחוק  6.2

בית , או תקנון החברה/מעשה המפר את הוראות החוק או את הוראות תזכיר ההתאגדות ו

, בעלי מניות יכולים לתבוע תביעות נגזרותגם  .המשפט רשאי להוציא צו מניעה או צו אכיפה

 .בנסיבות מסוימות, 5עות אישיות או תביעות ייצוגיותתבי

                     
על רוב בעלי המניות , בעיקר בעת שינויים בזכויות הצבעה, בנסיבות חריגות, מציע כי בני סמכאמספר קטן של   4

' נ Citco Banking Corp. NVראה (: נטל ההוכחה חל על מי שמתנגד לתיקון)לפעול בתום לב לטובת כלל החברה 
Pusser's Ltd [2007] UKPC 13  וכןShuttleworth נ 'Cox Bros & Co (Maidenhead) Ltd Or [1927] 2 KB 

9 (CA). 
פותח בהליכים משפטיים כנגד החברה , ״כאשר בעל מניות בחברה :תביעה ייצוגית מוגדרת כדלקמן, בהתאם לחוק  5

במקרה , בקשר עם ההליכים המשפטיים ולבעל מניות אחר יש אינטרס זהה או בעיקרו זהה לזה של בעל המניות
( כולה או חלקה)המניות שהגיש את התביעה כמייצג את בעלי המניות כזה יכול בית המשפט למנות את אותו בעל 

, ובכלל זה, לפי ראות עיניו, להוציא צווים, יכול בית המשפט, למטרה זו. שיש להם את אותו אינטרס בתביעה
יפסוק כי  ת המשפטשבי, אופן חלוקת הסכומים. ג. הוצאות ההליך. אופן ניהול ההליך ב. א: צווים בקשר עם 
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כאשר בעל מניות , חוקכחלק מהגם הוא  נכללהבסיס האנגלי המסורתי לתרופות לבעלי מניות  6.2

מפלה , מנוהלים או שיש סבירות שינוהלו באופן מדכא, נוהלו, בחברה סובר כי ענייניה של החברה

הוא רשאי לפנות , עה קדומה כלפי אותו בעל מניותאו עם נטייה בלתי הוגנת לד, בצורה לא הוגנת

 .לבית המשפט כדי לבקש צו בעניין זה

כל בעל מניות רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי מפרק לחברה ובית המשפט רשאי למנות  6.1

 .מפרק לחברה אם הוא בדעה שהדבר מוצדק והוגן

מניות בקרות אחד מן המקרים ין ההוגן של יהחוק מאפשר לכל בעל מניות לקבל את תשלום שוו 6.2

 :המפורטים להלן

 ;מיזוג (א)

 ;קונסולידציה  (ב)

או יותר בערך של  11%-החלפה או דיספוזיציה אחרת ב, החכרה, העברה, כל מכירה (ג) 

, אם לא נעשים במהלך העסקים הרגיל של החברה, הנכסים או העסקים של החברה

ספוזיציה בתמורה לכסף יד( 9); מוסמךדיספוזיציה בעקבות צו בית משפט ( 0: )למעט

בתנאים הדורשים כי כל או חלק מהותי מהרווחים נטו יחולקו לבעלי המניות של החברה 

העברה עקב ( 2); בהתאם לחלקם היחסי בחברה בתוך שנה אחת ממועד הדיספוזיציה

 ;הפעלת סמכותם של הדירקטורים להעביר נכסים בכדי להגן עליהם 

חות מההון המונפק והנפרע של החברה בהתאם להחלטת בעלי מניות או פ 01%פדיון  (ד)

 ;מהון החברה או יותר בהתאם להוראות החוק 21%-המחזיקים ב

 ;אם הותר על ידי בית המשפט, הסדר (ה)

יתר התביעות כנגד החברה על ידי בעלי המניות צריכים להיות מבוססים על חקיקת , באופן כללי 6.6

לה באיי הבתולה הבריטיים או זכויות בעלי המניות כפי שנקבעו החוזים והנזיקין הכללית הח

 .בתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה

את תקנון , החוק קובע כי אם חברה או דירקטור בחברה מעורבים במעשים הנוגדים את החוק 6.2

הינם המציעים להיות מעורבים במעשים מסוג אלה , החברה או את תזכיר ההתאגדות של החברה

לבקשת בעל מניות חברה או לבקשת , רשאי בית המשפט, עורבים במעשים כאמוראו שהיו מ

או , להוציא צו המורה לחברה או לדירקטור לעמוד בחוק ובמסמכים המתוארים דלעיל, דירקטור

, צו המורה לחברה או לדירקטור להימנע מלהיות מעורבים במעשים מסוג אלה הנוגדים את החוק

 .התאגדות של החברהתקנון החברה או את תזכיר ה

 ניהול .8

. פיקוחם תחת או החברה של הדירקטוריםידי -על ינוהלו חברה של עסקיה כי, קובע החוק 2.0

 .החברה עסקי על ופיקוח הכוונה, ניהול לצורך הדרושה הסמכות מלוא החברה של לדירקטורים

או , החלפה, השכרה, העברה, כל מכירה, בכפוף לתזכיר ולתקנון החברהכי , החוק קובע 2.9

 11%בשווי העולה על , או אכיפתם, שעבוד או נטל אחר, למעט משכנתא, דיספוזיציה אחרת

חייבים לקבל אישור אסיפת בעלי , אם לא נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה, מנכסי החברה

בלות מסוימות אחרות על כוחם של הדירקטורים להעביר החוק אינו קובע הג. המניות של החברה

 . נכסים של החברה

                                                              
תביעה כזו אפשרית רק לבעלי מניות ולא לכל צד . בין אותם בעלי המניות המיוצגים בהליך״, למו על ידי הנתבעישו

 .אחר לרבות נושים
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, וכן מטיל חובה לנהוג ביושר ובתום לב, החוק מטיל חובת אמונים על הדירקטורים של החברה 2.2

החוק אף מתיר לדירקטור . בהתאם לאופן שבו כל דירקטור מבין את טובתה המרבית של החברה

גם אם פעולה זו אינה לטובתה של חברת הבת , החברהת של של חברת בת לפעול לטובתה המרבי

, אם הוא רשאי לנהוג כן על פי הוראות תזכיר ותקנון ההתאגדות)שבה הוא מכהן כדירקטור 

בהסכמה מוקדמת של בעלי המניות  - החברהוכאשר החברה אינה חברת בת בבעלות מלאה של 

 (.בחברת הבת

חריצות ומיומנות ומטיל על , לי לגבי טיפול ראויהחוק משקף את חובות המשפט המקובל האנג 2.2

לתזכיר ההתאגדות או , הדירקטורים חובה לפעול למטרה ראויה ולא בדרך שהינה מנוגדת לחוק

 .לתקנון החברה

 .להלן בנוגע לניגוד עניינים 00ראה סעיף  2.1

 דירקטורים חיצוניים .9

ים שאינם נושאי משרה בחברה החוק אינו קובע חובת מינוי של דירקטורים חיצוניים או דירקטור

 .החוק אינו מבדיל בין דירקטורים של החברה לבין דירקטורים עצמאיים. לדירקטוריון החברה

 יו״ר הדירקטוריון משמש כמנכ״ל .11

אין , ביחס לעניינים הקשורים בגילוי אינטרסים, בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה והחוק

 .ל של חברה באיי הבתולה"כיושב ראש ומנכבחוק כל איסור המונע מאדם לפעול 

 עסקאות עם בעלי עניין וניגוד עניינים .11

דירקטורים אינם רשאים להעמיד את עצמם במצב של ניגוד עניינים בין חובתם כלפי החברה לבין  00.0

דירקטור אינו יכול להשתתף , במובן הצר, משמעות הדבר כי .האינטרסים האישיים שלהם

עליו להצהיר על העניין , כלומר. בהן הוא מצוי בניגוד עניינים פוטנציאליבקבלת החלטה בנסיבות 

מיד לאחר שנודע לו על ", החוק קובע כי דירקטור. ולהימנע מליטול חלק באותה החלטה, שיש לו

תן גילוי לדירקטוריון יי, העובדה שיש לו עניין בעסקה בה החברה התקשרה או עתידה להתקשר

תוקף  ישפיע עללא , כאמורעל עניין דירקטור  אי מתן גילוי בידי ".החברה על העניין שיש לו

ובלבד שהגילוי בדבר העניין האישי של הדירקטור , החברה או בה התקשרו הדירקטור העסקה

, לדוגמא)נמסר לדירקטוריון טרם התקשרות החברה בעסקה או שלא נדרש היה ליתן גילוי לגביו 

טור עצמו או שהיא במהלך העסקים הרגיל ובתנאים כשהעסקה היא בין החברה לבין הדירק

תזכיר ותקנון התאגדות של חברה באיי הבתולה הבריטיים יאפשר לדירקטור , בדרך כלל(. רגילים

להיות נוכח בישיבות בהן נשקלת עסקה כאמור , בעל עניין בעסקה מסוימת להצביע לגביה

 .ולחתום על מסמכים מטעם החברה הקשורים בעסקה

עניין  לדירקטורבה התקשרה החברה ואשר יש עסקה  ,באיי הבתולה הבריטיים וקבהתאם לח 00.9

כשהם  את העסקהאו אשררו מניות אישרו הבעלי אם , לא ניתנת לביטול על ידי החברה אישי בה

 קיבלה חברהאם האו , ל הדירקטור בעסקה אישיהעניין ל לעובדות המהותיות בקשרמודעים 

 .עבור העסקהשווי הוגן 

הקטגוריה הראשונה כוללת . ניתן לחלק חובות דירקטור כלפי חברה לשתי קטגוריות, כללי באופן 00.2

הקטגוריה השניה כוללת חובות של . יושר ותום לב, חובות של נאמנות, דהיינו, את חובות האמון

 . כל קטגוריה תידון בתורה להלן. מיומנות וזהירות

 :ניתן לתמצת את חובות האמון של דירקטור כדלקמן 00.2

 את מבינים הם שבו לאופן על הדירקטורים חלה חובה לפעול בתום לב ובהתאם: תום לב 00.2.0

החברה האם של אותה , אם הדבר מותר כאמור לעיל, או)החברה  של המרבית טובתה
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 (.חברה

על הדירקטורים חלה חובה לממש את הסמכויות שהוענקו להם למטרה : תכלית ראויה 00.2.9

 .לשמה הן הוענקו ולא למטרה צדדית

מאחר שסמכויות הדירקטורים תמומשנה על ידם בנאמנות : אי הגבלת שיקול הדעת 00.2.2

 . הם אינם צריכים לכבול את עצמם באופן לא ראוי לשיקול דעת עתידי, עבור החברה

 .לעיל 00.0ראה פסקה : ניגוד חובות וניגוד עניינים 00.2.2

ומנות אותן הוא חב שקדנות ומי, מוטלות על דירקטור גם חובות זהירות, בנוסף לחובות האמון

בכפוף למספר מצומצם של חריגים באשר )לבעלי מניות מסוימים , כדוגמא, לחברה עצמה ולא

 (.לאכיפה מטעם החברה

 דירקטורים חליפיים .12

דירקטור רשאי למנות כחליף כל דירקטור אחר , בכפוף לתקנון ולתזכיר ההתאגדות של החברה 09.0

לממש את סמכויותיו ( א: )בהתאם לחוק כדי  או כל אדם אחר שאינו פסול להתמנות כדירקטור

להיות אחראי בשם הדירקטור הממנה עבור קבלת החלטות בהיעדר ( ב)-של הדירקטור הממנה ו

 .הדירקטור הממנה

מינוי הדירקטור . לבטל את מינויו של הדירקטור החליף, בכל עת, הדירקטור הממנה רשאי 09.9

על המינוי או על ביטולו יוגשו ע״י הדירקטור והודעה בכתב , החליף וביטול המינוי יעשו בכתב

בתוך תקופת הזמן המפורטת בתקנון החברה או בתזכיר ההתאגדות של ( א: )הממנה לחברה

אם תקופת הזמן איננה מוגדרת בתקנון החברה או בתזכיר ההתאגדות של ( ב) -או ; החברה

 .בתוך פרק הזמן הקצר ביותר האפשרי, החברה

טור חליף נכנס לתוקף רק לאחר שהודעה בכתב על ביטול המינוי הועברה ביטול מינויו של דירק 09.2

 .לחברה

בין אם לדירקטור הממנה ובין אם לדירקטור , לדירקטור חליף אין הסמכות למנות לעצמו חליף 09.2

 .וכן הוא אינו פועל כנציג של או עבור הדירקטור הממנה; החליף

הממנה ביחס לכל ישיבת דירקטוריון לדירקטור חליף יש את אותן הזכויות שיש לדירקטור  09.1

כל שימוש של . וביחס לכל החלטה בכתב המופצת בין הדירקטורים לקבלת הסכמה בכתב

הינה , הדירקטוריון על ידיהדירקטור החליף בסמכות הדירקטור הממנה ביחס לקבלת החלטות 

ר חליף דירקטו. אפקטיבית באותה המידה כאילו נעשה שימוש בסמכות ע״י הדירקטור הממנה

לחוק מתייחס  IVבחלק  2חלק תת ו; הוא האחראי למעשיו שלו ולמחדלים שלו כדירקטור חליף

 .כאשר הוא פועל ככזה, לאדם הממונה לדירקטור חליף

 ועדת ביקורת .13

 .למינוי ועדת ביקורת תחת החוקאין חובה  02.0

 ועדת תגמול .14

 .למינוי ועדת תגמול תחת החוקאין חובה 

 ם ונושאי משרה בחברה והפסקת כהונתםמגבלות על מינוי דירקטורי .15
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אלא אם כן הוא הסכים  ,6או כדירקטור חלופי, אדם לא יתמנה כדירקטור או כדירקטור חליף 01.0

 . כדירקטור חליף או כדירקטור חלופי, בכתב להתמנות כדירקטור

 :החוק קובע שהתנאים הבאים פוסלים אדם מלהתמנות לכהונת דירקטור בחברה 01.9

 ;שנים 02 אדם שלא מלאו לו (א)

 Tla V MYd a e  eea, 9112 -ל 921(2)אדם שהוא פסול דין במשמעות של סעיף  (ב)

 ;"(פירעוןהחוק חדלות )"

 ;לחוק חדלות הפירעון 212אדם שהוא מוגבל במשמעות של סעיף  (ג)

 -ו; פושט רגל שלא הופטר (ד)

תזכיר  דיעל יתקנון החברה או  פסול על ידי, ביחס לחברה מסוימת, אדם שהוא (ה)

 .ההתאגדות שלה מלשמש כדירקטור באותה חברה

או אם הוא הופך להיות פסול , דירקטור בחברה יתפטר לאלתר אם הוא פסול מלשמש כדירקטור 01.2

 .מלשמש כדירקטור בהתאם לאמור דלעיל

החוק אינו . וזה נתון לשיקול דעתה של החברה, החוק אינו מחייב חברה למנות נושאי משרה 01.2

 .סילת כהונה של העברה של נושאי משרה מחברה באיי הבתולה הבריטייםמפרט תנאים לפ

 מדיניות תגמול .16

דירקטוריון החברה רשאי לקבוע את הגמול , בכפוף להוראות תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה 02.0

 . לדירקטורים בגין שירותים שיעמידו לחברה בכל תפקיד שהוא

 .או לנושאי משרה/ו אין חובה חוקית לקיים מדיניות תגמול לדירקטורים 02.9

 שיפוי .17

דיני איי הבתולה הבריטיים אינם מגבילים את היקף השיפוי שאפשר לקבוע לדירקטורים ונושאי 

בכפוף לפסילת הוראת שיפוי על ידי בית משפט עקב היותה , משרה בתקנון ההתאגדות של חברה

ות ביצוע עבירה הוראה המתיימרת לשפות נושא משרה על תוצא, לדוגמה)מנוגדת לתקנת הציבור 

, אלא אם אדם זה פעל ביושר ובתום לב, כלפי אדם שיפוי יהיה בטל ומבוטל וללא כל נפקות .(פלילית

בתנאי שלא הייתה לאותו , ובמקרה של הליכים פליליים, לטובתה המרבית של החברה, ולפי אמונתו

 .אדם סיבה סבירה להניח שהתנהגותו אינה חוקית

 ביטוח .18

החברה רשאית לרכוש ולהחזיק בביטוח בקשר עם כל מי שמכהן או כיהן , החוקבכפוף להוראות 

או מי שפעל או יפעל למען גוף מאוגד , או מי שלבקשתה מכהן או כיהן כדירקטור בה, כדירקטור בה

כנגד כל אחריות שנטענת כלפיו והושתה עליו , נאמנות או יוזמה אחרת, יזמה משותפת, או שותפות

, ספק הסר למען .בין אם לאו, בין אם לחברה ישנה או הייתה הסמכות לפצותו ,בגין אותה פעולה

 חבות כל כנגד, בחברה משרה נושא או עובד כל עם בקשר ביטוח ולהחזיק לרכוש רשאית החברה

 אותו את לשפות סמכות לחברה אם בין וזאת, חשוף הוא בגינה המשרה נושא או העובד כנגד שתיטען

 .לאו אם ובין אחריות כנגד אדם

 מבקר פנים ורואה חשבון מבקר .19

                     
 בתקנון או בתזכיר האמור כל אף על, בחברה היחיד הדירקטור גם הינו מניות בעל ואותו, יחיד הינו אשר בלבד אחד מניות בעל לחברה בו במקרה  6

 כדירקטור, בחברה כדירקטור לכהן החוקפי -על פסול אינו אשר, אדם למנות, בכתב החלטה באמצעות, רשאי דירקטור/מניות בעל אותו, החברה
 .פטירתו של במקרה היחיד הדירקטור חלף יפעל אשר החברה של חלופי
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 .חוק באיי הבתולה הבריטיים למנות מבקר פניםהתחת החלה על חברה לא קיימת חובה 

אלא אם החברה , בהתאם לחוק למנות רואה חשבון מבקרהחל על חברה ובה לא קיימת חכמו כן 

הבתולה הבריטיים אשר הינה קרן השקעות ציבורית או שהינה עוסקת בפעילויות מסוימות בתוך איי 

. דוגמת חברת ביטוח, מחייבות את החברה להיות בעלת רישיון ולמנות רואה חשבון מבקר

הדירקטורים של החברה רשאים לקבוע בהתאם לשיקול דעתם האם דוחותיה הכספיים של החברה 

 .יבוקרו

 דרישות חשבונאיות .21

בתוך או מחוץ לאיי הבתולה במשרד של הסוכן הרשום שלה או במיקום אחר , להחזיק חברה על 91.0

( 1)לתקופה שלא תפחת מחמש  7ומסמכים רשומות ,ידי הדירקטורים-הבריטיים כפי שיקבע על

החברה ( ב)או  ,השלמת העסקה אליה מתייחסים אותם רשומות ומסמכיםשל ( א: )שנים ממועד

 מספקות שתהיינה ,אליהם מתייחסים אותם רשומות ומסמכים 8סיימה את יחסיה העסקיים

ואשר מעת לעת תאפשרנה לקבוע את מצבה הכספי , החברה עסקאות את ולהסביר להציג בכדי

 .של החברה בדיוק סביר

השם של  כאשראו , בסיסי של החברההשום והתיעוד ירנמצא המקום או מקומות שבו כאשר ה 91.9

, ויימים מיום השינ 02בתוך , אחראית החברה תהא, משתנה, ברשומות החברה חזיקמההאדם 

השם ( ב)או ; פיסית של המיקום החדש של הרשומותסוכן הרשום שלה עם הכתובת הל( א)לספק 

נדרש לעשות כן על ידי ועדת  בהבכל פעם . של החברה ברשומותק יחזשל האדם החדש המ

הסוכן הרשום יבקש , השירותים הפיננסית או כל רשות מוסמכת אחרת באיי הבתולה הבריטיים

 .ת של החברהאת הרשומו, מהחברה

 עיון במסמכי החברה .21

לעיין במרשמים הציבוריים של , כנגד תשלום עמלה נומינלית, םהציבור רשאיחברים מקרב  90.0

חברות של איי הבתולה הבריטיים אשר יכללו את לענייני החברה הפתוחים לעיון הציבור ברשם 

וכן רישום של ( שינוייםלרבות )תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה , תעודת ההתאגדות של החברה

מיזוג ורישום שעבודים אם החברה בחרה , אגרות ששולמו לאותו מועד וכן הודעות בדבר פירוק

 .לדווח על רישום כאמור

תזכיר ( 0: )לעיין במסמכים הבאים, רשאי לאחר מתן הודעה בכתב לחברה, בעל מניות בחברה 90.9

פרוטוקול אסיפות בעלי מניות ( 2) -ו ; מרשם הדירקטורים( 2) ;מרשם בעלי מניות( 9) ;ותקנון

להעתיקם או וכן  .וכן בפרוטוקולים ובהחלטות של אסיפות סוג שהוא נמנה עליהם, והחלטותיהם

אם , הדירקטורים רשאים, בכפוף לתזכיר ולתקנון. להכין תמציות מהמסמכים והרישומים

בכל אחד מהמסמכים לעיין השתכנעו שהדבר מנוגד לאינטרסים של החברה להתיר לבעל מניות 

לרבות הגבלת הזכות , או להגביל את העיון במסמךלסרב לעיון , לעיל 2-ו 2, 9המפורטים בס״ק 

 . להעתיק או להכין תמציות מרישומים

במקרה שהחברה אינה מאפשרת או מסרבת להתיר לבעל מניות לעיין במסמך כאמור או מתירה  90.2

בעל המניות לעתור לבית המשפט לצו שיתיר לו  רשאי אותו, לו לעיין במסמך כאמור כפוף הגבלות

 . לעיין במסמך או לעיין בו ללא הגבלות

מרשם ; החברה מחויבת לשמור במשרדו של הסוכן הרושם תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה 90.2

העתק של כל ההודעות ; ממנומרשם הדירקטורים או העתק ; בעלי המניות או העתק ממנו

                     
 מכירה כל( 9); הוצאה/הכנסה אותה בוצעה בגינו והעניין הוציאה או קיבלה החברה אותו סכום כל( 0: )עם בקשר חשבונות כוללים ומסמכים רשומות  7

 .החברה והתחייבויות נכסי( 2)-ו; החברה ידי-על טובין של ורכישה
הינם יחסים מתמשכים בין החברה ואדם אחד או יותר עימם החברה מתקשרת בעסקים בין אם באופן חד פעמי ובין על בסיס  –" יחסים עסקיים"  8

  .קבוע
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 .די החברה בעשר השנים האחרונותוהמסמכים האחרים שהוגשו על י

מרשם הדירקטורים אצל הסוכן , כאשר החברה שומרת על העתקים של מרשמם בעלי המניות 90.1

יום משינוי  01בתוך , בכתב, עליה להודיע לסוכן הרשום על כל שינוי במרשמים האמורים, הרשום

ם המרשם המקורי וכן לספק לסוכן הרשום בכתב פרטים על המען או המענים שבו או בה; כאמור

כאשר המקום שבו נשמר מרשם בעלי המניות . של בעלי המניות או מרשם הדירקטורים נשמר

על החברה לספק לסוכן הרשום פרטים על , המקורי או מרשם הדירקטורים המקורי משתנה

 . יום משינוי מען כאמור 02המען החדש למרשמים בתוך 

בתוך או , או בכל מקום או מקומות אחריםנדרשת לשמור במשרדי הסוכן הרשום גם החברה  90.2

פרוטוקולים והחלטות של אסיפות , כפי שיקבעו הדירקטורים, מחוץ לאיי הבתולה הבריטיים

פרוטוקולים והחלטות של ישיבות הדירקטוריון ופרוטוקולים והחלטות של ועדות , בעלי המניות

החל ממועד השלמת , ותיש לשמור רשומות כאמור לתקופה של חמש שנים לפח. הדירקטוריון

או ממועד סיום הקשרים העסקיים אליהם הם , ישומים והמסמכיםהעסקה אליה מתייחסים הר

החברה נדרשת , אם המסמכים האמורים אינם נשמרים במשרדי הסוכן הרשום. מתייחסים

לספק לסוכן הרשום פרטים בכתב על המקום או המקומות שבו או בהם נשמרים המסמכים 

בדבר המען של כל מקום חדש שבו נשמרים , יום 02ע את הסוכן הרשום בתוך האמורים וליד

 .המסמכים האמורים

על החברה החובה להגיש , בכפוף ללוח הזמנים בתקופת המעבר, 9102באפריל  0החל מיום  90.6

 . לרישום אצל רשם החברות עותק ממרשם הדירקטורים שלה

 סמכות לפשרה או הסדר .22

 .להסדר מתכונות והן להסדר תוכניות הן המאפשרות חוק הוראות מספר קיימות

 להסדר תכנית

 :יכלול" הסדר", בקשר לתכנית להסדר 99.0

 ;תיקון לתקנון החברה .א

 ;ארגון מחדש של החברה .ב

מיזוג או איחוד של חברה אחת או יותר אשר הינן חברות שהתאגדו תחת החוק עם חברה  .ג

 ;המאוגדת תחת החוקאם החברה שתיוותר או תאוחד תהיה חברה , אחת או יותר

 ;הפרדת שני עסקים או יותר מהחברה .ד

בכל חלק מנכסי החברה עם כל אדם בתמורה החלפה או שינוי אחר , העברה, כל מכירה .ה

או נכסים אחרים או שילוב של , או כספים, ע אחרים של אותו אדם"חוב או ני, למניות

 ;האמורים לעיל

ע אחרים בחברה "חוב או ני, בהחזקה במניותהחלפה או כל שינוי אחר , העברה, כל מכירה .ו

או נכסים , או כספים, ע אחרי"חוב או ני, ידי המחזיקים של אותם מניות-המוחזקת על

 ;אחרים או שילוב של האמורים לעיל

 -ו; פירוק החברה .ז

 . ז לעיל-כל שילוב של האמור בסעיפים א .ח

 לבית בקשה אמצעותוב החברה של הדירקטוריון חברי של בהחלטה תאושר להסדר תכנית 99.9

 .המוצע להסדר אישור לקבלת המשפט
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ככל שהם עדין , הדירקטורים בחברה, שבית המשפט יוציא צו המאשר תכנית להסדר במקרה 99.2

בין אם , יאשרו את התכנית להסדר כפי שאושרה על ידי בית המשפט, מעוניינים בביצוע התכנית

 . בית המשפט הורה לבצע בה תיקונים ובין אם לאו

 המשפט בית צו אשר לאנשים הודעה ימסרו( א: )בחברה הדירקטורים, להסדר התכנית ישורא עם 99.2

 אם, אישור לצורך אנשים לאותם להסדר התכנית את יגישו( ב) וכן; הודעה להם למסור מורה

 .המשפט בית דרישת לפי, בכלל

 מסמכי, אישור המשפט בית צו דורש מהם אנשים אותם ידי על להסדר התכנית אישור לאחר 99.1

 המאשר המשפט בית צו את( ב); להסדר התכנית את( א) ויכללו החברה ידי על ייחתמו ההסדר

 בית בצו אישור שנדרש ככל, להסדר התכנית אושרה בו האופן את( ג) וכן; להסדר התכנית את

 מסמכי רישום במעמד. אותם ירשום אשר המקומי החברות לרשם יוגשו ההסדר מסמכי. המשפט

 .נרשמו ההסדר מסמכי כי המעידה, מאושר בנוסח תעודה ינפיק המקומי החברות רשם, ההסדר

 במועד או המקומי החברות רשם ידי על נרשמו ההסדר מסמכי בו במועד לתוקף יכנס הסדר 99.2

 .ההסדר במסמכי כאמור, יום שלושים על יעלה שלא יותר מאוחר

 כזה ובמקרה, בפירוק מצויה שחברה במקרה להסדר תכנית לאשר רשאי החברה של מרצון מפרק 99.6

 כפי נוספות להתאמות כפוף ויהיה לעיל המפורטים הדירקטור תפקידי את יבצע מרצון המפרק

 .לנכון שימצא

 להסדר מתכונת

הכוללת רה ארגון מהון המניות של החברה על ידי איחוד מניות )פשרה או הסדר ש במקום 99.2

( או על ידי שתי שיטות אלה, מסוגים שוניםמסוגים שונים או על ידי חלוקת המניות למניות 

או מעמד כלשהו של , או בין החברה לבין חבריה, או כל סוג מהם, המוצעת בין חברה לבין נושי

( ד); חבר( ג); נושה של החברה( ב); החברה( א)לבקשת , המשפט רשאי בית ,אחת מהן

או אסיפת , ג של נושיםלהורות על כינוס אסיפת נושים או סו, המפרק( ה); האדמיניסטרטור

 .המשפט בית שיורה כפי, העניין לפי, חברים של סוג אוחברים 

לפי , חברים של סוג אוחברים משווי הנושים או סוג של נושים או  61%רוב מספרי המייצג  אם 99.2

הפשרה , ומסכים לפשרה או להסדר, כוח יפוינוכח ומצביע באסיפה בעצמו או באמצעות , יןיהענ

החברים או , יחייבו את כל הנושים או סוג הנושים, ככל שאושרו על ידי בית המשפט, או ההסדר

 מרצון בפירוק מצויה שהחברה במקרה או, החברה את יחייבו וכן, העניןלפי , חבריםסוג של  או

 החייבים האחרים האנשים כל אתו המפרק את יחייבו, הפירעון חדלות לחוק בהתאם בפירוק או

 .פירוק של במקרה החברה לנכסי לתרום

 לרשם הצו העתק הוגש לא עוד כל בתוקף יהיה לא לעיל כאמור שהוצא משפט בית צו 99.01

 .החברות

 מכירה כפויה .23

מזכויות ההצבעה  21%-בעלי מניות המחזיקים ב, בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה

עם קבלת הוראה . לחברה בכתב לפדות את מניות בעלי המניות הנותריםרשאים להורות , בחברה

בין אם המניות הן , חייבת החברה לפדות את המניות המפורטות בהוראה שבכתב, בכתב כאמור לעיל

ועליה להודיע בהודעה בכתב לכל בעל מניות שיש לפדות , מניות בנות פדיון לפי תנאיהן ובין אם לאו

 .ט מחיר הפדיון ואופן ביצוע הפדיוןשבה יפור, את מניותיו

 אכיפת פסקי חוץ .24

אך ניתן לאוכפם באמצעות תביעה , דין זרים אינם ניתנים לאכיפה באיי הבתולה הבריטיים פסקי 92.0
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באמצעות  –של המשפט המקובל או במקרה של פסקי דין שניתנו בידי סמכויות שיפוט מסוימות 

פה הדדית של פסקי דין זרים או החוק לאכיפה רישום באיי הבתולה הבריטיים לפי הפקודה לאכי

חלקם עשויים לזכות בהכרה רק . יצוין כי לא כל פסק דין זר ניתן לאכיפה. הדדית של פסקי דין

 פקודתו, 0299, החוק לאכיפה הדדית של פסקי דין. 9על ידי בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים

ועל כן אכיפה , ב"בישראל או בארהאינם חלים , 0222, (אכיפה הדדית)אכיפת פסקי חוץ 

בתי המשפט באיי הבתולה , על פי המשפט המקובל. באמצעות המשפט המקובל הינה רלבנטית

שהתקבל כנגד החייב בבתי , הבריטיים יתייחסו לפסק דין כספי סופי וחלוט בנוגע לסכום מוגדר

ובלבד , ר אינו הכרחיכך שמשפט חוז, כאל עילת תביעה לחוב עצמו, משפט בסמכויות שיפוט זרות

 :שבנוגע לפסקי דין זרים

המשפט הזר שנתן את פסק הדין היה בעל סמכות שיפוט בעניין והחברה כפופה לסמכות  בית .א

וההזמנה , תושבת או ניהלה עסקים בתחומי סמכות שיפוט כאמור שהיתהשיפוט כאמור או 

 ;לדין נמסרה לה כדין

 או, קנסות, מיסים, בעונשים קשור היה לא הזר המשפט בית ידי על שניתן הדין פסק .ב

 ;החברה של הכנסות או מיסוי בדבר דומות התחייבויות

כל מרמה מצד האדם אשר לטובתו ניתן פסק הדין או מצד בית  היתהפסק הדין לא  בקבלת .ג

 ;המשפט

; ציבור לתקנת בסתירה תעמוד לא הבריטיים הבתולה באיי הדין פסק של אכיפה או הכרה .ד

 וכן

 .הטבעי הצדק לכללי בסתירה עמדו לא הדין פסק התקבל לפיהם ההליכים .ה

 צו למעט, כסף סכום לתשלום צו או דין פסק, הבריטיים הבתולה באיי החל לחוק בהתאם 92.9

( ג); שלישי צד אצל עיקול צו( ב); חיוב צו( א) באמצעות לאכיפה ניתן, משפט לבית כסף לתשלום

 .נכסים כונס מינוי( ה) וכן; נכסים של ומכירה עיקול צו( ד); למשפט זימון

והוא יכיר , המשפט באיי הבתולה הבריטיים ממלא תפקיד תומך המקל על הליכי בוררות בית 92.2

ויאכוף פסקי בוררות זרים שניתנו באחת מהמדינות שהתקשרו באמנת ניו יורק בהתאם לתנאי 

כו למורשה חתימה של איי הבתולה הבריטיים ה( א) 9102, חוק הבוררותבכפוף ל, בנוסף. האמנה

 על יחול יורק ניו אמנת של בוררות פסק על החלות לאכיפה לסירוב העילות (ב)-אמנת ניו יורק ו

 בחוק במלואן מעוגנות אלו עילות המקרים ובשני, האמנה של שאינו בוררות פסק אכיפת

 . עצמו הבוררות

החברה וחבריה או חברי לקבוע בכל מקרה של מחלוקת הנוגעת לחברה או עשוי חברה תקנון ה 92.2

להתנהל באיי הבתולה הבריטיים  וכדי ליישבם באמצעות בוררות כז, החברה ביניהם לבין עצמם

 .או כל חקיקת משנה מכוחו 9102, ותעל פי או בהתאם לחוק הבורר

 פירוק .25

 לפיפירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון או  יהיה, איי הבתולה הבריטייםבחברה  פירוק 91.0

רצופה של  לתקופהממרשם החברות בהתאם לחוק  10נמחקהמקום בו חברה . ות פירעוןחוק חדל
                     

 פירוק או יחידים של רגל פשיטת עם בקשר והוראות; הצהרתי דין פסק; (לאכיפה ניתן להוצאות צו כי אם) תביעה דוחה אשר דין פסק, לדוגמה  9
 .נכסים של העברה כמכונן בו להכיר או פעולה מפני כהגנה זר דין בפסק להכיר גם רשאי הבריטיים הבתולה באיי המשפט בית. חברות

 להתחיל( א: )רשאים יהיו לא, החברה של נכסים כונס או מפרק וכל המניות בעלי, והדירקטורים החברה, החברות ממרשם נמחקה חברה בו מקום  10
 דרישות או טענות להעלות, משפטיים הליכים מפני להגן( ב); שהיא צורה בכל בנכסיה עסקאות לבצע או החברה עסקי את להמשיך, משפטיים הליכים
, החברה, החברות ממרשם נמחקה חברה בו מקום, זאת עם יחד. החברה לעסקי ביחס שהיא צורה בכל לפעול( ג) או; לזכויותיה ביחס או החברה בשם
 הליכים מפני להגן להמשיך( ב); החברה לשיקום החברות לרשם בקשה להגיש( א: )רשאים, החברה של נכסים כונס או מפרק, מניות בעל, דירקטור או

. המחיקה מועד לפני החברה בשם הוגשו אשר משפטיים הליכים להמשיך( ג)-ו; החברות ממרשם החברה מחיקת מועד לפני החלו אשר משפטיים
 החברה כנגד טענות מלהעלות נכסים כונס מכל( ב) או; למחויבויות עצמה את מלחשוף מהחברה( א: )מונעת אינה החברות ממרשם חברה מחיקת

 הסוכנים או המשרה נושאי, הדירקטורים, המניות מבעלי מי של בהתחייבויותיהם פוגעת ואינה, לפועל הוצאה או דין פסק לקבלת עד בהן ולהמשיך
 .  החברה של
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 (.תקופה אותה של האחרון היום יהא לפירוקה הקובע המועדכאשר ) תפורק היא, שנים( 6) שבע

 מרצון פירוק

 את מסדירות החוק הוראות, פירעון כושר בעלת חברה של מרצון פירוק הינו שפירוק במקרה 91.9

 אם או התחייבויות לה אין אם רק מרצון בפירוק חוק לפי להתפרק רשאית חברה. הפירוק

 בכפוף. התחייבויותיה על עולה נכסיה ושווי פירעונם מועד בהגיע חובותיה את לשלם ביכולתה

 בהחלטת או דירקטוריון בהחלטת להתמנות רשאי מפרק, החברה של ההתאגדות ותקנון לתזכיר

 את יאשרו המניות בעלי, דירקטוריון בהחלטת בפירוק החל הדירקטורים אם אך, מניות בעלי

 .מוגבלות בנסיבות למעט, מניות בעלי בהחלטת הפירוק תכנית

 .לנושים האמורים מההליכים הכנסות וחלוקת חברה נכסי ומימוש גביה לצורכי מתמנה מפרק 91.2

 פירעון חדלות חוק לפי פירוק

, בהתאם לחוק חדלות פירעון. יכולת פירעוןחוק חדלות פירעון מסדיר פירוק של חברה חסרת  91.2

היא אינה יכולה לציית לדרישות של תביעה סטטוטורית : חברה היא חסרת יכולת פירעון אם

, ההוצאה לפועל או תהליך אחר אשר הוצא בפסק דין, אשר לא נדחתה על פי חוק חדלות פירעון

ה ותביעה כאמור מושבת צו או הוראה של בית משפט של איי הבתולה לטובת נושה של החבר

ערך ההתחייבויות של החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה , במלואה או בחלקה, ריקם

על המפרק להיות כונס הנכסים הרשמי באיי . מסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונם

כול יחיד שאינו תושב איי הבתולה י. הבתולה או כונס מורשה באיי הבתולה לפירוק חברות

. להתמנות כמפרק ביחד עם כונס מורשה באיי הבתולה לפירוק חברות או כונס הנכסים הרשמי

בעלי המניות של החברה יכולים למנות כונס מומחה בתחום חדלות הפירעון כמפרק של החברה 

הפנייה לבית המשפט יכולה . או שבית המשפט יכול למנות כונס רשמי או מומחה כשיר בתחום

המפקח על הסדר ( ד), בעל מניות( ג), נושה( ב), החברה( א: )י אחד או יותר מהבאיםלהתבצע על יד

 .או התובע הכללי באיי הבתולה הבריטיים לשירותים פיננסיים הוועדה, נושים ביחס לחברה

 :בית המשפט יכול למנות מפרק אם 91.1

 ,החברה היא חסרת כושר פירעון (א)   

 וצודק שימונה מפרק או בית המשפט סבור כי זה אך הוגן (ב)   

 .בית המשפט סבור כי מינוי מפרק הינו לטובת הציבור (ג)   

לעיל על ידי בעל מניות תיעשה רק באישור בית המשפט ( א)פנייה לבית המשפט במסגרת ס״ק  91.2

ואישור כאמור לא יינתן אלא אם נחה דעתו של בית המשפט כי יש עילה לכאורה שהחברה חסרת 

לשירותים לעיל תיעשה רק על ידי הוועדה ( ג)לבית המשפט במסגרת ס״ק  פנייה. כושר פירעון

רק אם החברה לעיל ( ג)או התובע הכללי והוועדה תפנה לבית המשפט במסגרת ס״ק פיננסיים 

 למתן רישיון מחזיק אשר גוף, למשל) מפוקח גוף, כלשהו בזמן הייתה או, היא נשוא הפנייה

 ללא פיננסיים שירותים למתן עסק, כלשהו בזמן ניהלה או, מנהלת שהיא או( פיננסיים שירותים

 .רישיון

 אגב פירוקעדיפים צו לתשלומים 

קודם ( א: )נכסיה ישמשו לפירעון חובותיה בסדר הבא, בעת פירוק חברה חסרת כושר פירעון 91.6

 (ב) ;תשלום כל ההוצאות והעלויות שהוצאו בקשר להליכי הפירוק, לתשלום של כל יתר התביעות

ידי המפרק  תשלום חובות עדיפים שאושרו על, לאחר תשלום כל הוצאות ועלויות הליכי הפירוק

החובות , מיסים ממשלתיים, הפרשות פנסיוניות, תשלומי חובה, כגון הוצאות שכר עובדים

ואם נכסי החברה אינם מספקים לצורך פירעון , העדיפים מדורגים בדרגה שווה בינם לבין עצמם
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החובות  לאחר פירעון( ג); הן תשולמנה על בסיס פרו רטה , פים במלואםהתשלומים העדי

 -כולל חובות לנושים לא מובטחים , תשלום יתרת התביעות שאושרו על ידי המפרק, העדיפים

ואם נכסי  -חובות לנושים בלתי מובטחים של החברה מדורגים בדרגה שווה בינם לבין עצמם 

הן  ,תביעות של הנושים הבלתי מובטחים במלואםהחברה אינם מספקים לצורך פירעון ה

תשלום , לאחר פירעון כל החובות שאושרו על ידי המפרק( ד); תשולמנה על בסיס פרו רטה 

כל יתרת נכסי החברה לאחר ( ה)ולבסוף ; בהתאם לדיני הפירוק של איי הבתולה הבריטיים

בעלי המניות בחברה בהתאם העלויות והתביעות המפורטות לעיל יחולקו בין , תשלום ההוצאות

 .לזכויותיהם בחברה

קובע מספר הוראות אשר מפרק החברה , החלק השמיני לחוק חדלות הפירעון של איי הבתולה

עשוי להשתמש בהם בכדי לבטל עסקות שהפחיתו באופן בלתי הוגן את נכסי החברה הנתונים 

 . לנושים

 להתמודד או ולממש בעלות לתפוס מובטח נושה של זכותו על ישפיע לא חברה לנכסי מפרק מינוי 91.2

 רשאי מובטח נושה, בהתאם. כאמור לנושה בטוחה המהווים החברה נכסי עם אחרת בצורה

 התשלומים לסדר עדיפות מתן תוך, למפרק להזדקק ומבלי במישרין שלו הבטוחה את לאכוף

 תביעות לתשלום הזמינים בפירוק חברה של שנכסיה ככל, זאת עם יחד. 91.6פסקה ב המתואר

 והנושים הפירוק של וההוצאות העלויות לתשלום מספיקים אינם מובטחים בלתי נושים

 שעבוד בעלי של תביעות פני על עדיפות תינתן כאמור ותביעות הוצאות, שלעלויות הרי, העדיפים

 נכסים מתוך בהתאם תשולמנה ואשר החברה ידי על שנוצר צף לשעבוד הכפופים נכסים בגין

 .כאמור

 עסקאות הניתנות לביטול

 נקבעו אשר, לביטול הניתנות עסקאות סוגי ארבעה קיימים, פירעון בחדלות חברה של במקרה 91.2

 :הפירעון חדלות בחוק

, עסקה בה התקשרה החברה, לחוק חדלות פירעון 921 בהתאם לסעיף – הוגנת בלתי העדפה (א)

אם בעת , כהגדרתה להלן, (Hardening Period" )תקופת המגבלות"אם נכנסה לתוקף ב

או אם העסקה הביאה את החברה לחדלות פירעון , ההתקשרות החברה הייתה חדלת פירעון

 מהעמדה יותר טובה בעמדה מצוי הנושה ממנה כתוצאה ואשר, "(פירעון בחדלות עסקה)"

עסקה אינה בגדר העדפה . וכמבוטלת הוגנת בלתי כהעדפה תיחשב, העסקה ללא היה בה

יצוין כי סעיף זה יחול גם אם התשלום . בלתי הוגנת אם התקיימה במהלך העסקים הרגיל

 .או ההעברה בוצעו כנגד תמורה שוות ערך או בשווי חסר

הענקת מתנה או , לחוק חדלות פירעון 922בהתאם לסעיף  – בחסר בשוויעסקאות  (ב)

, בכסף או בשווה כסף, אם שווי התמורה בגין העסקהאו , התקשרות בעסקה ללא תמורה

, נמוך באופן משמעותי מהשווי בכסף או בשווה כסף של התמורה שניתנה על ידי החברה

כעסקה ( אם מדובר בעסקה בחדלות פירעון שנכנסה לתוקף בתקופת המגבלות)תיחשב 

ה בתום לב לא יראו חברה כאילו התקשרה בעסקה בשווי חסר אם התקשרה ב. בשווי חסר

היו סיבות סבירות להאמין שהעסקה הינה , ואם בעת ההתקשרות בעסקה, ולצרכים עסקיים

 .לטובת החברה

שעבוד צף שנוצר על , לחוק חדלות פירעון 926בהתאם לסעיף  – ביטול יבר פיםצ יםשעבוד (ג)

. ידי החברה ניתן לביטול אם מדובר בעסקה בחדלות פירעון שנוצרה בתוך תקופת המגבלות

או , כסף שהועבר או שולם לחברה( 0: )עבוד צף אינו ניתן לביטול אם הוא נועד להבטיחש

סכום של התחייבות כלשהי של ( 9); במקביל או לאחר יצירת השעבוד, לפי שיקול דעתה

שווי נכסים שנמכרו או ( 2); החברה שבוטלה או הופחתה במקביל או לאחר יצירת השעבוד
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אם , הריבית( 2)-ו; חברה במקביל או לאחר יצירת השעבודאו שירותים שניתנו ל, סופקו

בהתאם להסכם לפיו כסף ( 2) –( 0)ק "ששולמה על חשבון הסכומים שנזכרים בס, בכלל

או השירותים , הנכסים נמכרו או סופקו, ההתחייבות בוטלה או הופחתה, הועבר או שולם

 .סופקו

עסקה בחדלות פירעון , חדלות פירעוןלחוק  922בהתאם לסעיף  –מופקעות ת אשראי אועסק (ד)

בה התקשרה חברה לשם קבלת אשראי לחברה או עסקה כאמור הכרוכה במתן אשראי 

בהתחשב בסיכון שנוטל על עצמו האדם , יכול שתיחשב כעסקת אשראי מופקעת אם, לחברה

תנאי העסקה הינם או היו כאלו המחייבים ביצוע תשלומים מופקעים , המספק את האשראי

או אם העסקה סותרת באופן בוטה עקרונות מקובלים של מסחר , ל בגין מתן האשראיבעלי

 .ועסקה כאמור מתבצעת בתוך תקופת המגבלות, הוגן

תקופת "הידועה בחוק חדלות פירעון כ( "deCla s n  aCsYl"" )תקופת המגבלות" 91.01

הינה , ת לעילביחד לעסקאות הניתנות לביטול המפורטו"( Ied aCeysdsa  laCsYl" )"הפגיעות

 :כדלקמן

לחוק חדלות פירעון התקופה משתנה בתלות בשאלה האם  926-ו 922, 921למטרות סעיפים  (0)

נחשבים , או אשר להם ניתנה ההעדפה, עמם התקשרה החברה בעסקה, או האנשים, האדם

 :לחברה כמשמעות המונח בחוק חדלות פירעון" אנשים קשורים"

הינה התקופה המתחילה שנתיים קודם " מגבלותתקופת ה" "אנשים קשורים"במקרה של  [0]

 -ו; ומסתיימת עם מינוי המפרק לחברה" מועד הקובע לחדלות הפירעון"ל

הינה התקופה המתחילה שישה חודשים " תקופת המגבלות", במקרה של אנשים אחרים [9]

 -ו; ומסתיימת עם מינוי של מפרק לחברה" מעד הקבוע לחדלות הפירעון"קודם ל

הינה התקופה המתחילה חמש שנים " תקופת המגבלות"לחוק חדלות פירעון  922למטרת סעיף  (9)

ומסתיימת עם מינוי המפרק לחברה מבלי להתחשב " מועד הקבוע לחדלות פירעון"קודם ל

 ".אנשים קשורים"בשאלה האם האנשים עמם התקשרה החברה הינם 

אם )בקשה למינוי מפרק למטרות אלה הינו המועד שבו הוגשה " המועד הקבוע לחדלות פירעון"

 (.אם המפרק מונה על ידי החברים)או המועד של מינוי המפרק ( הפרק מונה על ידי בית המשפט

ידי אדם מתוך כוונה להונות נושים ניתנת לביטול במקרה שאדם העברת נכסים המתבצעת על  91.00

ירעון או אין כל דרישה כי בעת ההתקשרות בעסקה הרלבנטית צד אחד הינו חדל פ. נפגע בעטיה

ואין כל דרישה שהצד המעביר ייכנס לאחר מכן לפירוק , הפך לחדל פירעון כתוצאה מהעסקה

לא ניתן לתקוף העברה כאמור אם בוצעה כנגד תמורה בעלת ערך ובתום , יחד עם זאת. או כינוס

 .לב עם אדם שלא היה מודע לכוונה להונות

 סמכות שיפוט .26

רשאית להתקשר במסמכים אשר הדין הישראלי הוא החברה , בהתאם להוראות תקנון החברה

כן יכולה החברה לקבוע כי בתי המשפט בישראל יהיו המוסמכים לדון . הדין השולט בהם

במסמכים האמורים ולכך יהיה תוקף באיי הבתולה הבריטיים ויכובד על ידי בתי המשפט באיי 

 .הבתולה הבריטיים

בתשקיף החברה העתיד ( אותו לא בדקנו)לעברית  להכללת חוות דעת זו ותרגומה הרינו מסכימים

 .ולהגשתה לרשות ניירות ערך הישראלית 9102 בנובמברלהתפרסם 

אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות והעובדות הקיימות והידועות לנו במועד , חוות דעת זו ניתנת

ר הינם בתוקף במועד חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה הבריטיים אש. חוות דעת זו
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 .חוות דעת זו

 .חוות דעת זו הינה באנגלית ולא אישרנו ולא תהא לנו אחריות כלשהי בקשר עם תרגום חוות דעת זו

כל אדם אחר אינו רשאי להסתמך על חוות . נמעני חוות דעת זו בלבד רשאים להסתמך על חוות דעת זו

 . דעת זו ללא הסכמתנו לכך מראש ובכתב

להגיש חוות דעת זאת באמצעים , בזאת את מורשי החתימה האלקטרונית של החברהאנו מסמיכים 

 .לרשות ניירות ערך הישראלית, אלקטרוניים

 , בכבוד רב   

 מייפלס קלדר

.2007-3BL Plc [9102 ] UKSC 92 ;[9102 ] B.C.C. 226 01   
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 יעוד התמורה – 6פרק 
 תמורת ההנפקה .1.6

המוצעים  ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך, התמורה הצפויה מההנפקה לציבור
( 2()6א)61החברה בהתאם לסעיף  יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם, והתמורה נטו הצפויה מההנפקה

, למועד התשקיף. 2002-ז"התשס, (וטיוטת התשקיף הודעה משלימה)לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 
התמורה הצפויה ברוטו על בסיס הכמות , יחד עם זאת. למפיצים טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה

 .ח"אלפי ש 200,000עשויה לעמוד על סך של , כמפורט בתשקיף זה ,והמחיר המוצע המוצעת המקסימאלית

פי -עלכי כל היחידות המוצעות  לא ניתן להבטיח, טחת בחיתוםזה אינה מובתשקיף פי -הואיל וההנפקה על
ואף באופן , עשויות להיות שונות ,התמורה וכן ההוצאות הכרוכות בהנפקה, בהתאםו תירכשנההתשקיף 

 .לעיל מהמפורט ,מהותי

  יעוד תמורת ההנפקה .1.2

 התמורה ייעוד ההנפקה תמורת מתוך סכום
מיליוני דולר  21.1-המורכב מסכום של כ, Meyers-להסכם בין בעלי השליטה לתשלום סופי בהתאם  אלפי דולר 00,000-כ

ידי -מיליוני דולר הצפויים להיות משולמים לבעלי השליטה על 61.1-וכ Meyers-אשר ישולמו ל
 לתשקיף 2.6.1.2כמפורט בסעיף  ,החברה

  Monterey Pointeבנכס  LP-רכישת זכויות ה אלפי דולר 100-כ
 Cypress Traceבנכס  LP-רכישת זכויות ה דולר אלפי 0,500-כ
 Mission Pointeבנכס  LP-רכישת זכויות ה אלפי דולר 000-כ

למימון פעילות מיועדת , פי תשקיף זה-תתקבל בפועל בגין ההצעה על יתרת התמורה נטו מההנפקה אשר

 השקעהאו /מימון הקמה ו, הקמה, פיתוח, רכישה, ובכלל זאת לייזום, ב"בארהן "בתחום הנדלהחברה 
, (ן כהון בעלים מועדף"השקעה בנדלכולל באמצעות  ואחרים קשורים לצדדים מימוןעל דרך העמדת  לרבות)

 מעת כפי שיתקבלו, דירקטוריון החברה פי החלטות-עלוהכל  ,ב"ן בארה"שיווק ומכירה של נכסי נדל, ניהול
 . לעת

 .הנפקההלשנות את יעוד תמורת , פי שיקול דעתה הבלעדי-על, מעת לעת, עשויה חברהה

אל , ב"לתנודות בשערי החליפין של הדולר ארהשלה את החשיפה  ,באופן מלא או חלקי, עשויה לגדרהחברה 
ועשויה להשתמש  (SWAPכגון )ידי רכישת הגנה -על, ח"כתוצאה מכך שאגרות החוב נקובות בש, ח"מול הש

 .הגנה כאמורבתמורת ההנפקה לשם רכישת 

 סיכון ברמתבהשקעות את תמורת ההנפקה  שקיעתו תפקיד החברה, עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור

דירוג ) בנקאיים בבנקים שדירוגם קדונותיפ :מבין האפשרויות הבאות, למתאיםמצא תשכפי  ,נמוכה
ידי בנק ישראל -ממשלתיות המונפקות על אגרות חובאו /ו( או דירוג בינלאומי מקביל לו) ומעלה A (ישראלי

ידי -או ניירות ערך דומים המונפקים על/ידי בנק ישראל ו-מ המונפק על"או מק/ו, ב"או ממשלת ארה
 .ידי הנהלת החברה מעת לעת-קבע עליכפי שי, ב"ממשלת ארה

אין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת ההנפקה לצורך השקעה , כי נכון למועד פרסום התשקיף ,יובהר
 .בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע

 סכום מינימאלי .1.1

 . ליאמינימסכום מותנית בגיוס  אינה פי תשקיף זה-על( 'סדרה א)הנפקת אגרות החוב 
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 תיאור עסקי החברה - 7 פרק

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –' חלק א

 הגדרות

 .Cornerstone Properties, Ltd     –" חברהה"

 . שבבעלות החברה תוהשותפויו LLC-תאגידי ה ,החברה     -" הקבוצה"

"LLC "–    Limited Liability Company, בהתאם לחקיקה  ,ישות משפטית

 .ב"הפרטנית החלה על תצורת התאגדות זו במדינות השונות בארה

 .LLC-כל אחת מהבבעלות בעלי זכויות       -  " חברים"

ואת  צדדים לו ומסדיר את זכויותיהם LLC-מסמך שהחברים ב  –" הסכם תפעול"

 .LLC-של ההשליטה והניהול 

. ר"מ 1.0.0ר שווים "ר 11כל , ר"למ ר"לצורך המרה מר. רגל רבוע  –" ר"ר"

 .ר"מ 4.4.5ר הוא "ר 5,111שטחו של נכס בשטח , לדוגמה

 החברה של עסקי ופיתוח פעילות 7.1

7.1.1 Cornerstone Properties, Ltd. לפי , .11.באוגוסט  15ביום  התאגדה

 הבריטיים הבתולה באיי, BVI Business Companies Act, 2004הוראות 

לחברה לא הייתה פעילות מאז התאגדותה . כחברה פרטית מוגבלת במניות

 .ועד למועד התשקיף

שאינן ניתנות להמרה )לצורך גיוס של אגרות חוב , בין היתר, החברה הוקמה

מ "ורישום אגרות החוב למסחר בבורסה לניירות ערך של תל אביב בע, (למניות

 "(.הבורסה)"

כהגדרתה בסעיף זה  Cornerstone Groupהחברה נמנית על קבוצת החברות 

 Cornerstoneן של החברה הינם נכסים אשר הוקמו על ידי "נכסי הנדל. להלן

Group , הכל כמפורט בסעיף )במודל ייחודי של ניצול הטבות לדיור בר השגה

ויועברו לחברה במסגרת הסכם להעברת , (לתשקיף ..7.7זה להלן ובסעיף 

לפירוט אודות השיקולים בבחירת . לתשקיף 7.1.3זכויות כמפורט בסעיף 

 .לתשקיף ..7.1הנכסים אשר יועברו לחברה ראה סעיף 

 Cornerstone Groupופרטים אודות  להלן תיאור הרקע להקמת החברה

Cornerstone Group נה קבוצת חברות הי( לרבות שותפויות ותאגידיLLC )

להשכרה בדגש על דיור בר השגה  מגוריםן המניב ל"הנדלבתחום הפעילות 

ממועד הקמתה של  .לופז' ורג'או בשליטת מר ג/בבעלות ו, במדינת פלורידה

Cornerstone Group , פיתחה , 1003בשנתCornerstone Group למעלה מ-

 דיור בר השגהיחידות  15,111-מתוכן כ, יחידות דיור להשכרה 111,,1

, נכון למועד זה .ורידהבפל מיקומים שונים 1,-מ בלמעלה, להשכרה

Cornerstone Group יחידות  ,13,51-מחזיקה ומנהלת פורטפוליו בהיקף של כ
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עשירי ה (Multi Family) תימשפח-רבן "נדלכמפתח  Cornerstone Groupאת 

הלאומי העמותה למנהל ידי -על מדורגת החברה, כיום. בארצות הברית ובגודל

-לדיור ברבגודלה  1.-החברה כ ,("HUD") השגה בארצות הברית-ברלשיכון 

 Cornerstone Group של אחרותרבות  עצמאיותקהילות . בארצות הברית השגה

 Cornerstone Group, נכון למועד התשקיף .זכו בפרסי עיצוב וניהול אחרים

 :הבאות במחלקותעובדים המועסקים  451-מעסיקה כ

 .Cornerstone Groupמטה  7.1.1.1

פיתוח ובנייה של קהילות , אחראית על רכישה –חברת הפיתוח  ..7.1.1

 . דיור בר השגה

7.1.1.3 Cornerstone Residential Management, LLC -  חברת ניהול נכסים

 .Cornerstoneשירותי קהילות  המנהלת את כל

7.1.1.4 Brookstone Construction, LLC - וניהול כללי  קבלנותת חבר

 .המדינהברישיון 

7.1.1.5 Mainstream Communications, LLC - שירותי  חברה המספקת

לקהילות  לוויןטלוויזיה בכבלים ו, אינטרנט, אבטחה, טלפון ניהול

 .Cornerstoneקבוצת 

מחוזות )דרום פלורידה בעיקר מתמקדת ב Cornerstone Group פעילותה של

 לדיור איזור הנהנה מביקוש קשיח –( 'ופאלם ביץ בראוורד, דייד-מיאמי

שמה דגש רב על בחירת  Cornerstone Group, כמו כן. וצמיחה גבוהה להשכרה

 יםושירות יםמוצר הגבוהה שלהאיכות הועל  עבור הפרויקטים שלה המיקום

 . שהיא מספקת

 Cornerstone Groupנכסיה של , במסגרת פעילותה בשוק הדיור בר ההשגה

מהשכר החציוני של  1%.ים למשקי בית אשר הכנסתם לא עולה על מוצע

קבעה התוכנית להקצאת נקודות זיכוי מס , בכדי לעודד צמיחה, עם זאת. המחוז

 ..7.7המפורטת בסעיף זה להלן ובסעיף )בגין פרויקטים של דיור בר השגה 

ת כי על הדיירים לעמוד בקריטריון זה רק במסגרת כניסתם הראשוני( לתשקיף

עובדה זו מקטינה . וללא תלות בעליה שתהיה בהכנסתו של הדייר בעתיד לנכס

 .משמעותית את שיעור תחלופת הדיירים ויוצרת תמהיל שוכרים איכותי ויציב

מלאה לאורך שנים ונהנים תפוסה מושכרים ב Cornerstone Groupנכסי 

 . מרשימות המתנה

נכסים השונים המשותפים בהשטחים , כמקובל בפרויקטים מסוג זה בפלורידה

מועדון , הכיבר כגון, מתקני נוחות שונים לשימוש שוכרי יחידות הדיור כוללים

 בכמה. באתרואחזקה ניהול אנשי מעבדות מחשבים ו, כושרחדר  ,דיירים

חדרי , מגרשי טניס, מגרשי סקוושמתקני נוחות נוספים כגון גם יש  מהנכסים

 אבזור. ומתקנים אחריםת ופת מכוניאזורי שטי, לילדים מתקנים, מסיבות

ארונות , במטבח משטחי גרניט, אריחיםרצפת , יתרהבין , כולל ות הדיוריחיד

העמדת מתקני הנוחות והפעילויות כאמור . חדרי ארונותו בסגנון אירופאי

בשימור לסייע , נועדו לשפר את סגנון חייהם של הדייריםלרווחת הדיירים 

 .בנכסים השונים יםתחלופת דיירדייר ולהפחית ה
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השנים האחרונות היא תוצאה  1.במהלך  Cornerstone Groupה תההצלחה שחוו

הפעלה וניהול של קהילות בתחום וניסיונה הרב בהאיתנים  יהישירה של יסודות

 באופן הההצלחה של הארגון מעיד. כספיים םמשאביבניהול והשגת והפעילות 

מוסדות הפיננסיים ה כןוהמדינתי ו המקומי הממשל שגופיעל האמון  גםרחב 

דרך התמיכה . כישרון והיכולות של המנהלים של הארגוןב נותניםהמקומיים 

מיליארדי  1.7הצליחה להשיג מעל  Cornerstone Group של מוסדות כאלה

ח "אג זיכויי מסו תיותבסובסידיות של הרשויות המקומיות והמדינ דולרים

 בר הדיורבתחום  לפרויקטים, רלי מוגבלזיכוי מס דיור פד תוך, פטור ממס

 .להשכרה ההשגה

איתור מיקומים ( 1: )מתבססת בעיקר על Cornerstone Groupאסטרטגיית 

השגת תמריצים שונים ( .); דרום פלורידהבעיקר ב, פלורידהאסטרטגיים באזור 

-עלבין היתר  – לפיתוח הקהילות השונות בכדי להפחית את ההשקעה הנדרשת

הניתנות נקודות מס  הקצאת ידי-עלקבלת מימון זול בתמיכה ממשלתית ו ידי

; הקמת דיור מניב בר השגה( 3) 1;מטהכמפורט לכל פרויקט למשקיעים שונים 

 111%-והבאת הנכס לכ Cornerstone Groupהטמעת חברת הניהול של ( 4)

 , התקופה בה מוקצות נקודות הזיכוי במס לשותף הפיננסיבמהלך . תפוסה

בעוד השותף הפיננסי מקבל את  מהתזרים 05%-ל 1%,בין מקבלת החברה 

 1%.-ל 5%מהפחת בגין הנכס וזכאי לבין  00-00.00%-מכנהנה , נקודות המס

, השותף הפיננסיחלקו של בתום התקופה רוכשת החברה את . מהתזרים השוטף

 . במחיר המשקף את חלקו בתזרים בתום תוכנית הטבת המס

כוללים בין היתר מוסדות פיננסיים גדולים בארצות  Cornerstone Groupשותפי 

 Citibank ,Bank of America ,Wells Fargo ,Royal: בין היתר, הברית לרבות

Bank of Canada ,AIG ,John Hancock מוסדות פיננסים אלו נהנים . ועוד

שנים כנגד הספקת מרבית ההון  15-מהקצאת נקודות המס לתקופה של כ

 .הנדרש לפיתוח הפרויקטהעצמי 

נכסים  הינם, לכלול במסגרת ההנפקה Cornerstone Groupהנכסים אותם בחרה 

מהשותף אותם קנתה  Cornerstone Group-ו אשר סיימו את תקופת זיכוי המס

 .הפיננסי או עשויה לנסות ולרכוש את חלקו

תאור התמריצים לעיל מתאר את האופן שבו הוקמו הנכסים , מובהר כי

וכן את תחום הפעילות בו פעילה ( 7.1.3כמפורט בסעיף )המועברים לחברה 

Cornerstone Group.בכדי לעודד הקמת קהילות , מעבר לנקודות הזיכוי

ממימון מסובסד הכולל  Cornerstone Groupת ינהנ, בתוכניות דיור בה השגה

 Federal Home Loan מענקי, (יותתמרשויות מקומיות ומדינ)ת לדיור וואוהל

Board , מדינהמה הדירלהלוואות תמריץ (State Apartment Incentive Loans 

כגון  וסובסידיות מקומיות אחרות, ממדינת פלורידה"( SAIL Loans"להלן 

ון תחרותי המימון האמור לעיל מהווה יתר. דייד-מיאמימחוז מ Surtaxקרנות 

הריבית  שיעורהן לאור , בולט אל מול תחום השכירות החופשית באזור הפעילות

                                                      
 בסיס על מוענקים, Cornerstone Groupבו פעילה , כי התמריצים המוענקים מטעם רשויות המדינה להקמת פרויקטים בתחום הדיור הבר השגה, מובהר  1

 . כאשר לא קיימת מגבלה על היקף התמריצים שגוף אחד זכאי לקבל, הרלוונטיות הרשויותידי -על המנוהל מכרזי הליך
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 31-41-העומדת על כבהלוואות בלון הנמוך והן לאור התקופה הארוכה לפדיון 

במהלכה משלמת ( שנים 31-כ)לתקופה ארוכה במיוחד ניתנות  Sail Loans. שנים

  .ריבית בלבדחברת הנכס 

מעבר ו Cornerstone Groupיצוין כי במסגרת התמריצים המתוארים לעיל של 

 ..-החברה נהנית מחוב נחות מסובסד בהיקף מצטבר העומד על כ, לחוב הבכיר

הסופי חל בין  פירעון מועד אשר 4%-1% ביןבעיקר הנעה  בריביתמיליון דולר 

  .בעיקר 140.-1.0.השנים 

לפתח ולשווק  מאפשרות לה Cornerstone Groupת ההטבות השונות אותן מקבל

דיור בר השגה באיכות המקבילה לדיור במחירי שוק ולהשכירו במחיר המגלם 

 –דולר על יחידה מקבילה בשכירות חופשית  1,111-דולר ל 311הנחה של בין 

 .על מחירי שכירות של דירות מקבילות באזור 51%-ל 31%הנחה של בין 

מתגאה  Cornerstone Group ,נמוך ואיכות הקהילהמעבר למחיר השכירות ה

. הםמעשירים ומגבירים את איכות החיים שלה יהדיירלנוספים  יםבמתן שירות

Cornerstone Group כגון פעילות חינוכית דיירל םשירותי רחב מספקת מגוון ,

לשפר את , בין השאר, דייריםלשירותים אלה מאפשרים . כלכלית וחברתית

 ,כמו כן .מחשב מיומנות לפתח ובנוסף ותפיננסיה תיהםיכולועבודתם ו

Cornerstone Group  המסייעת לדיירים ותיקים  בית רכישתמקדמת תוכנית

גרים בנכס שנתיים אשר התוכנית רלוונטית לדיירים . לחסוך לרכישת דירה

ומגוון , תוכנית זו. לפחות ולא הפרו את תנאי השכירות שלהם במהלך התקופה

 .מפחיתות את שיעור תחלופת הדיירים, תוכניות העשרה נוספות

 Cornerstone Groupפונקציות עסקיות מרכזיות של 

 הנהלה

. לנהל ולתחזק נכסיםהוא היכולת שלה  Cornerstone Group-מחלק בלתי נפרד 

, Cornerstone Residential Management, LLC, השליטה ית בעלחברה בבעלו

ושירותים מלאים  ציותו, חשבונאות, מנהל, ליסינג, שיווקשירותי מספקת 

, יש ניסיון רב בתחום Cornerstone Group-ל. של החברההנכסים אחרים עבור 

, וגים שונים של פרויקטים למגוריםסבתוצאה של שנים רבות של ניסיון ניהולי 

דיור תחום הבניסיון רב זה . מחירי שוקפרויקטים ב ה והןשגה-דיור בר של הן

, סבסודהתקנות ודרישות ל עמידה בדרישות הרגולטוריותב ובעיקר, השגה-בר

 .מחברות ניהול אחרות Cornerstone Residential Managementאת מבדיל הוא ה

 פיתוח

נכסי פיתוח  ידי-עלמוסף היא ליצור ערך  Cornerstone Groupהפילוסופיה של 

על . ובינונית כהנמועם הכנסה עבור משקי בית , דיור להשכרה באיכות גבוהה

לספק תועלת ו-טובים במונחי עלותאתרים להשיג יש צורך , מנת להשיג מטרה זו

 תורשד פעילות זו. של היום הדייריםמוצר אטרקטיבי אשר עונה על הצרכים של 

הבנה של צורכי  וכן, והמדינתיים חוקי הדיור הפדרלייםבתחום  יותמומחוידע 

אסטרטגיית  .בנייה וכוחות השוק תקני, יעודיהגבלות , מקומיהדיור להשכרה ה

Cornerstone Group כוללת התאמת יחידות הדיור לסטנדרטים הגבוהים ביותר ,
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 בתקופת הבנייהעל הסבסוד והמענקים אותם היא מקבלת זאת בהתבסס 

 . ולאחריה

  בנייה

מפעילה חברת בת  Cornerstone Group  ,כדי לשמר שליטה על תהליך הבנייהב

מאז . Brookstone Construction, LLC ("BCG") ,לביצוע עבודות קבלנות כלליות

 111,,1-למעלה מ של ןתבנייאת השלימו  BCG מנהלי, .11. שנתעד והקמתה 

בכל ומנהליה  BCGהישירה של  המעורבות. מדינת פלורידהברחבי דיור יחידות 

הטוב ביותר ואת  את השווי תכנון והבנייה מבטיחהה יההיבטים של שלב

 .האיכות הגבוהה ביותר

 2השליטה יפעילות של בעל לתיחום התחייבות ..7.1

הינם , לכלול במסגרת ההנפקה Cornerstone Groupאותם בחרה  הנכסים

קנתה אותם  Cornerstone Group-נכסים אשר סיימו את תקופת זיכוי המס ו

מובהר כי בין  .מהשותף הפיננסי או שהחברה עשויה לנסות ולרכוש את חלקו

הנכסים המועברים לחברה והנכסים שאינם מועברים לחברה אין קשרים 

  .וכדומה cross default לרבות מנגנוני, היוצרים תלות בין הנכסים

בתחום הדיור ן "בנכסי נדל וולא ישקיע וכי לא ירכש והשליטה התחייב יבעל (א)

באזורי הפעילות של  ,אשר סיימו את תקופת הציות לה הם כפופים, הבר השגה

השליטה  יהמוחזקים על ידי בעל או חברות נכס/ן ו"נכסי נדל לא כולל)החברה 

מבלי , )"חדש פרויקט"או " חדש נכס") (השליטה יוחברות קשורות של בעל

, זכות סירוב ראשונה לרכישת הנכס החדש או הפרויקט החדש חברהלתת ל

 .להלן (ב) ק"כמפורט בס

 ק"נכס חדש כהגדרתו בס הםכי בכל מקרה בו יוצע ל ותחייבההשליטה  יבעל (ב)

או תשקיע /לחברה בהצעה כי היא תרכוש את הנכס החדש ו ויפנ םה, לעיל (א)

אשר , ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון. ("ההצעה: "להלן)החדש בנכס 

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא  5דרש לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך יי

לקבל החלטת השקעה בקשר  החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו

. החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד. עם ההצעה

תובא ההחלטה בדבר דחיית , דירקטוריון את קבלת ההצעהלא אישר ה

אשר החלטתה על דחיית ההצעה תהיה , ההצעה לאישור בועדת הביקורת

ההצעה תועבר לדיון , , ועדת הביקורת לא תסכים לדחיית ההצעההיה ו. סופית

 .או לדחות את קבלת ההצעה ראשר יהיה רשאי לאש, נוסף של הדירקטוריון

ימי עסקים ממועד  5בתוך בכל מקרה של העדר הענות מצד החברה להצעה 

קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת 

ובמקרה של דחיית , תחשב ההצעה כאילו נדחתה, השקעה בקשר עם ההצעה

בין ) השליטה יבעל ויהי, או העדר היענות (על ידי ועדת הביקורת)ההצעה 

גם במקרה בו על אף , בנוסף. לקבל את ההצעה םרשאי (רין ובין בעקיפיןבמיש

 (השליטה ימסיבות שאינן תלויות בבעל)לא ישתכלל , הענות החברה להצעה

                                                      
2
 .  השליטה בחברה יבעל םהשליטה לתיחום פעילות תחול כל עוד ה יבעל התחייבות  
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 ,או לרכישת הפרויקט החדש על ידי החברה/הסכם להשקעה בפרויקט החדש ו

 לבצע את ההשקעה (בין במישרין ובין בעקיפין) השליטה יבעל םרשאי ויהי

 .או הרכישה בכפוף למנגנון זכות הסירוב המתואר בסעיף זה לעיל/ו

החברה תפרסם דיווח מיידי בדבר החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון  (ג)

 .החברה לאחר כל החלטה בעניין תיחום הפעילות

במסגרת החלטת המסגרת לעיל  םהשליטה לתחום את פעילות יתחייבות בעלה (ד)

 .נתנו ללא תמורהייומתן זכות סירוב ראשונה לחברה 

ההתחייבות האמורה תחול ממועד פרסום למען הסר ספק יובהר ויודגש כי 
, להלן ..7ונכסים חדשים כמפורט בסעיף  לפרויקטים התשקיף ואילך בכל הקשור

נכון  י בעלי השליטהמאותו מועד ולא בכל הקשור לנכסים אחרים המוחזקים ביד
ברה במסגרת העברת הזכויות אשר לא יועברו לבעלות הח, למועד התשקיף

או  ן שאינם בגדר הנכסים החדשים"המועברות לחברה ולא ביחס לנכסי נדל
 .כהגדרתם לעיל פרויקטים חדשים

 זכויות לחברה כנגד הנפקת מניותה העברת 7.1.3

 יחברות בבעלות בעלהחברה כרתה הסכם עם , .11. נובמברבחודש  7.1.3.1

הגופים )" זה 7.1.3.4המפורטות בטבלה שלהלן בסעיף , השליטה

לפיו הגופים המעבירים התחייבו כי בכפוף לקיום , "(המעבירים

של החברה למסחר ( 'סדרה א)התנאים לרישום אגרות החוב 

ולפני , לתשקיף 3.1..כמפורט בסעיף , בבורסה בהתאם לתשקיף זה

יעבירו לחברה חלק או כל , כאמור לעיל, מועד רישומן למסחר

 ,אשר מחזיקים, םתאגידיבמספר ( לפי העניין)החזקותיהם 

 1,.-כ)פעילים ן "נדל מקבצי 1. חברות אשר בבעלותן ,בעקיפין

חברת "או " חברות נכסים)" יחידות דיור 31,,5המכילים  (בניינים

 הזכויות)"נכסי מגורים להשכרה אשר הינם , (לפי העניין, "נכס

הנפקת מניות בתמורה ל, 3(לפי העניין, "הנכסים"-ו" המועברות

השליטה  יבעלשכך  Cornerstone MF Holdings, LLC-ל החברה

ביחד עם בני משפחותיהם , בעלי הזכויות בבעלת מניות החברהו

מייד לאחר השלמת הנפקת  ,בעקיפין וחזיקי ואמצעי תכנון עיזבון

מועד )מהון המניות המונפק של החברה  111%, המניות כאמור לעיל

ראו "(. מועד הסגירה"העברת הזכויות המועברות לחברה יכונה 

להלן פרטים ביחס לחלקי הבעלות של החברה בכל אחת מחברות 

 .הנכסים במועד הסגירה

הזכויות המועברות לחברה במועד הסגירה תהיה על בסיס  העברת
"AS IS" והחברה לא תהיה זכאית לכל שיפוי , במועד ההעברה

 לאחרכי  מובהר .מהגופים המעבירים ביחס לזכויות המועברות
לא יחולו על החברה , שלמת העברת הזכויות המועברות לחברהה

 מכירת עלאו /ו לחברה המועברות הזכויותמגבלות על מכירת 

                                                      
 אחרת כמתואר למעט, לחברה אחרות התחייבויות או זכויותאו /ו עובדים של העברה תהיה לא, המועברות הזכויות של כאמור העברה במסגרת כי יצוין   3

 .בתשקיף
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 לכל ביחס המלווים אישורי קבלת למעט, שבבעלותן הנכסים

 . העברהאו /ו מכירה
טרם התקבלו  התשקיף למועד, לתשקיף 7.3.1.7 בסעיף כמפורט

( מממנים גורמיםהינם  אשר)שלישיים  מצדדיםמלוא האישורים 
חלק  להעברתההסכמים עם אותם גורמים  מכוח הנדרשים

כספי תמורת  להפקדתלפרטים אודות מנגנון  .מהנכסים לחברה
 שלשל החברה בחשבון ייעודי ( 'סדרה א)הנפקת אגרות החוב 

הנאמן למחזיקי אגרות החוב האמורות ואודות התנאים לשחרור 
 אישורישל נושא  הסדרהלרבות ) חשבון אותו מתוך כספים

 בגיןלשטר הנאמנות  6.6 סעיף ראה, (הגורמים המממנים כאמור
שטר )" לתשקיף 2 לפרק' 3 בנספח המובא( 'אסדרה ) החוב אגרות

 4.לתשקיף 7.3.1.7-ו 7.3.1.2וסעיפים "( הנאמנות

 הזכויותהעברת , לתשקיף כאמור 7.3.1 סעיף הוראות למעט
 יובהר עוד. מתלים תנאים בקיום מותנית אינה לחברה המועברות

 אישור לקבלת ,בין היתר, כפוף למסחר החוב אגרות רישום כי
של החברה לפיו כל הזכויות  האמריקאיים המשפטיים היועצים

אישור היועצים המשפטיים של )" המועברות הועברו לחברה
וככל הניתן )בדיווח מיידי החברה תפרסם . "(ב"החברה בארה

 הודעה, (זה לתשקיף בהתאם ההנפקה תוצאות על המיידי בדיווח
ראה בהקשר זה  5.לחברה המועברות הזכויות העברת השלמת על

 .לתשקיף 2.1.2סעיף 
 שהם הוסכם, בקשר עם הזכויות המועברות, הגופים המעביריםבין 

 ויבדקו את המקורותאת החשבונות בינם לבין עצמם ישבו י

רווחים המיוחסים . לחלק כדיבידנדשהחברה מבקשת  לרווחים
אשר הועברו לחברה יחולקו כך שכל גוף מעביר לנכסים מסוימים 

חלק באותם רווחים עד ( pro-rata)יהיה זכאי לקבל באופן יחסי 
כדי החזקותיו של אותו גוף מעביר בנכס כפי שהיו בעת שהועברו 

 .לחברה
לפרטים נוספים בנוגע להעברת הזכויות המועברות לחברה כאמור 

לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של  1ראו באור , לעיל
אשר מצורפים , .11.ביוני  31ומיום  115.בדצמבר  31החברה מיום 

דוחות כספיים "-ו" דוחות כספיים שנתיים)"לתשקיף  11בפרק 
 (.בהתאמה, "לרבעון השני

או למעט אם משתמע , למעט אם נאמר אחרת, זה להלן 7 בפרק

כולל מידע )תיאור עסקי החברה : הקשראחרת בגלל תוכן או 
בהנחה כי תושלם העברת הזכויות , הוא על בסיס פרופורמה( כספי

בהתאם (. כולל במהלך תקופות עבר רלוונטיות)המועברות לחברה 

                                                      
התנאים לשחרור כספים מתוך חשבון  יתקיימו שלא ככל, הנאמנות לשטר ... סעיף הוראותפי -על כי, יצוין זה בהקשר  4

כפוי  מלא מוקדם פדיון לביצוע תפעל החברה, ('סדרה א)ימים ממועד הנפקת אגרות החוב  1.1תקופה בת  בתוךהנאמן 
 (.'אסדרה ) החוב אגרות של ממסחרה ומחיק

ימי עסקים ממועד קבלת כספי הנפקת אגרות  14תוך ב כאמורב "כי אם לא יתקבל אישור היועצים המשפטיים בארה, יצוין  5
הכספים שהתקבלו , הן לא תירשמנה למסחר בבורסה, אזי תתבטל הנפקת אגרות החוב, בידי רכז ההנפקה( 'סדרה א)החוב 

לעניין זה  .למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי ינהוקצתלא  החוב אגרותההנפקה יושבו למזמינים ו בידי רכז
 .תשקיף זה מכוחהנפקה ה אחרכי הזכויות המועברות תועברנה לידי החברה בסמוך ל, יובהר
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ניחה תהיה המשמעות המ" במועד תשקיף זה"למונח , לכך

השלמת העברת הזכויות המועברות לחברה על אף העובדה כי 
 .השלמת ההנפקהההעברה בפועל תתבצע לאחר מועד 

 בסיס על החברה של הכספיים הדוחות הכנת לאופן ביחס לפרטים
 .השנתיים הכספיים לדוחות 3 באור ראו, פרופורמה

להלן בשותף הכללי  7.1.3.4הזכויות המועברות המתוארות בסעיף  ..7.1.3

קבלת  מוצגות במצבן לאחר השלמת( GP)בכלל נכסי החברה 

 .Stuart Iרכישת אחזקותיו של האישורים מהמלווים השונים ל

Meyers  שהינו צד שלישי בלתי קשור"(Meyers )"יבעלידי -על 

בחודש אוקטובר . בעלי הזכויות בבעלת מניות החברההשליטה ו

"( ההסכם)" יועל נספח נחתם הסכם לרכישת זכויות הוניות 115.

 בעלי הזכויות בבעלת מניות החברההשליטה ו ילבעל  Meyersבין

של נכסי החברה  GP-ב Meyersבחברה לרכישת חלק "( הרוכשים)"

במישרין )בבעלות ויישארו  לחברהיועברו  שלא, וכן נכסים נוספים

"(. Meyersהנרכשות של  זכויותיו)" הרוכשיםשל ( או בעקיפין/ו

סך של  Meyers-לשלם ל הרוכשיםבהתאם לתנאי ההסכם התחייבו 

ועם חתימת ההסכם , דולר וזאת במספר תשלומיםמיליוני  1,

נכון  6.הרוכשים לידי Meyersהועברו כלל זכויותיו הנרכשות של 

חלק  7.דולר מיליוני 41סך של  הרוכשיםשילמו , למועד התשקיף

החברה בעלות הרכישה נרשם לפי החלק היחסי של הזכויות 

 53.3-כעומד על , שהועברו לחברה מתוך כלל הזכויות בעסקה

מיליוני  41-היתרה שנותרה לתשלום עומדת על כ. מיליוני דולרים

וחלק החברה מתוך סכום  ("Meyers-סכום יתרת החוב ל)" דולר

בנוסף תשיב . יוני דולרמיל ....-עומד על כ Meyers-יתרת החוב ל

מיליוני דולר בגין סכומים  13.3-החברה לבעלי השליטה סכום של כ

יתרת הזכויות שהועברו . עד כה Meyers-ששילמו בעלי השליטה ל

מיליוני דולר מהווה תרומה של בעלי  13.4-לחברה בסך של כ

-בסך של כ Meyers-מובהר כי התשלום ל. השליטה להון החברה

 13.3-דולר וכן ההשבה לבעלי השליטה בסך של כמיליוני  ....

 ...מתוך תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  יםלהיות משולמצפויים 

 כפוףהיה ב Meyersהנרכשות של  יוזכויות רישוםיצוין כי . לתשקיף

וכן  מלווים של חברות הנכסיםהסכמות , HUDלמתן הסכמת 

 7.1.3.3כהגדרתם בסעיף )השותפים המוגבלים בחברות הנכסים 

אולם עד למתן אישורים אלו , "(שלישיים צדדים הסכמות)" (להלן

 נכון. Meyers של הכלכליות זכויותיולכל  הרוכשיםזכאים  היו

 פי-על. השלישיים הצדדים הסכמות כלל התקבלולמועד התשקיף 

                                                      
החברה בעלות הרכישה נרשם לפי החלק היחסי של  חלק. .11.ביוני  31ג לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 4ל ראה באור "לפרטים בדבר חלק החברה בעסקה הנ 6

 להערכת. דולרים מיליוני 53.3-כ, "(החלק היחסי)", 7%....-שהוא כ, בעסקה לפי הערך שנקבע לצרכי השעבוד זכויותשהועברו לחברה מתוך כלל ה הזכויות
 לזכויות המועברות הזכויותהינם בקירוב יחסי השווי ההוגן בין , המשתקפים מההסכם לצרכי השעבוד הועברולא ש זכויותל ותהמועבר הזכויותיחסי שווי  החברה

 .הועברו שלא
 באור ראה, ההנפקה תמורת מתוך היתר בין, לרוכשים מוחזרת להיות הצפויה, דולר מיליוני 13.3 בסך, ל"הנ הסכום מתוך הון כקרן המוצגת יתרה אודות לפרטים 7

  ..11. ביוני 31-ה ליום החברה של הכספיים לדוחותיהג 4
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את זכויותיו הכלכליות  םהרוכשילטובת  Meyersסכם המחה הה

 ייפוי כוח רוכשיםלוכן נתן , קבלת רווחיםלהזכות לרבות , נכסכל ב

 ייפוי)" בישויות השונות למימוש זכויות ההצבעה שלו בלתי חוזר

לבצע כל פעולה בקשר עם  Meyers נאסר על ,יתר על כן. "(כוח

ללא , לרבות בדרך של מימוש זכויות ההצבעה שלו, חברות הנכס

למועד התשלום  עד. רשות מוקדמת של בעלי השליטה בחברה

 יםבגין נזק Meyers לשיפוי הרוכשים התחייבו, Meyers -הסופי ל

נדרשת בנוסף  .ניצול ייפוי הכוח שניתן להםמ כתוצאה לו מושייגר

כל או /ו תשלוםשתטיל  הרוכשיםלכל פעולה מצד  Meyersהסכמת 

לפרטים נוספים אודות עסקה זו ראה  .Meyersעל חובה אחרת 

 . ג לדוחות הכספיים.4באור 

נרשמו , כמפורט לעיל, Meyers-עד למועד התשלום הסופי ל, כמו כן

זכויותיו הנרכשות של מ חלק שעבודים על Meyersלטובתו של 

Meyers עם  8.בהתאם להסכם שעבוד אשר נחתם בעקבות ההסכם

בגין ההסכם יוסרו השעבודים  Meyers-העברת התשלום הסופי ל

לאחר ביצוע התשלום  .הסכם השעבודבאופן מיידי וזאת מכח תנאי 

יהיה להגיש טפסים מסוימים לצורך רישום  והרוכשיםעל החברה 

י שקיבלה בהתאם לייעוץ משפט הסרת השעבודים האמורים אולם

. בלבד ואדמיניסטרטיבי הרישום האמור הינו הצהרתי ,החברה

ההנפקה שתתקבל  תמורת, לשטר הנאמנות 6.6בסעיף  כמפורט

מכוח ( 'סדרה א)בידי רכז ההנפקה בגין הנפקת אגרות החוב 

 עמלת ללא) במלואה, ידי רכז ההנפקה-תועבר על, תשקיף זה

על , (שתהא ככל, מסווגים למשקיעים מוקדמתה התחייבותה

( 'סדרה א)מיוחד על שם הנאמן לאגרות החוב  לחשבון, פירותיה

 בכפוף(. לשטר הנאמנות 6.6.2.3כהגדרתו בסעיף " הנאמןחשבון )"

-ל החוב יתרת סכום את Meyers-ל יעביר הנאמן, להלן לאמור

Meyers בהתקיים , מתוך יתרת הכספים שבחשבון הנאמן

לשטר הנאמנות  6.6.1.7עד  6.6.1.3התנאים המפורטים בסעיפים 

אישור היועצים המשפטיים של  קבלת, בין היתר ובתמצית, ובהם)

 וכן( לתשקיף 7.3.1.3 בסעיףכהגדרת מונח זה )ב "החברה בארה

הוסרו המניעות ( א: )ב כי"מעורכי דין בארה אישורים קבלת

 7.3.1.3כאמור בסעיף )לחברה  המותליםלהעברת הנכסים 

או כי בעל השליטה בחברה רכש במזומן מהחברה את ( לתשקיף

 התשלום העברת עם( ב)-ו; נכסיםמאותם  במי החברה חלק

 קיימים לא וכי השעבודים האמורים לעיל יפקעו Meyers-ל הסופי

. המועברים בתאגידים המועברות הזכויות על נוספים שעבודים

-ל החוב יתרת סכום להעברת מהתנאים יזהא יתקיים שלאככל 

Meyer ימים ממועד הנפקת  321וזאת בתוך תקופה בת , כאמור

                                                      
, Cypress Trace ,Eagle's Landing ,Hunter's Run ,Mission Bay ,Mission Pointeהינם  Meyersבהם נרשמו שעבודים על זכויותיו הנרכשות של  הנכסים 8

Oaks at Pompano ו-Villa Esperanza . 
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 מלא מוקדם פדיון לביצוע החברה תפעל, ('סדרה א)אגרות החוב 

ישחרר  הנאמן(. 'אסדרה ) החוב אגרות של ממסחר ומחיקהכפוי 

לאחר ) לחברה( 'אסדרה ) החוב אגרות הנפקת תמורת יתרתאת 

עלויות פתיחת  ,בין היתר, ובניכוי Meyers-ל החוב יתרת תשלום

רק לאחר שהחברה תמסור לו ( ניהולו וסגירתו, חשבון הנאמן

ב כי מלוא השעבודים האמורים "אישור מאת עורכי דינה בארה

 לא עוד כל כי, הוסכם הנאמנות שטר במסגרת. פקעולעיל 

, כאמור לחברה ההנפקה תמורת יתרת לשחרור התנאים התקיימו

 הנפקת תמורת מתוך כלשהו לסכום זכאית החברה תהיה לא

 הדיןפי -על כי סיכון קיים כי, יובהר(. 'אסדרה ) החוב אגרות

 הנפקת על חל זה דין כי לקבוע ומבלי, החברה על החל הרלוונטי

 תוקף בעלת להיות זו הסכמה עשויה, ('אסדרה ) החוב אגרות

 של במקרה, היתר שבין, באופן, לחלוטין תוקף חסרת או חלקי

 להורות הרלוונטית בטריטוריה המשפט בית עשוי, החברה פירוק

פי -על נושיה בין להתחלק ועשויים לחברה שייכים אלו כספים כי

, הנאמנות לשטר 6.6 סעיף ראה נוספים לפרטים. הרלוונטי הדין

ג לדוחות הכספיים של 7באור ו לתשקיף 7.3.1.7-ו 7.3.1.3סעיפים 

 .2136ביוני  11ברה לתאריך הח

 הנכס בחברות שליטה 7.1.3.3

מבנה ההחזקה של כל אחת מחברות הנכס של החברה הוא כזה כך 

שותף  ידי-עלשחברת הנכס היא למעשה שותפות מוגבלת המוחזקת 

צד  להזכויות והחובות של כ"(. LP)"ושותף מוגבל "( GP)"כללי 

 "(. הסכם השותפות)"מוגדרות בהסכם השותפות 

או  1.1%-ב בעלותבמחזיק , בבעלות ובשליטת החברה, GP-ה

חברת  אחראי לניהול היום יומי של GP-ה. מחברת הנכס 1.11%

לרבות הניהול , הנכס ומחליט את כל ההחלטות באשר לחברת הנכס

מחליט כיצד לשווק את  GP-כמו כן ה. היום יומי של הנכס עצמו

הכנת היחידות , יחידות הדיור בנכס והוא אחראי על כלל ההשכרות

מרכז ומכין את  GP-ה ,בנוסף. להשכרה וכן על גבייה ההכנסות

הדוחות הכספיים והמידע המיסויי וכן הוא האחראי הבלעדי על כל 

מעט מאוד  GP-יש ל. התקשרות עם גופים רגולטורים ממשלתיים

דוח מס , למעט הגשת דוחות כספיים, LP-עם ה יומיומי קשר

כנדרש ממנו בהסכם  LP-בעבור הודוחות מסוימים אחרים 

לעיין בכל , GP-במתן הודעה ל, הזכות LP-ל, עם זאת .השותפות

, כנגד החזקתו בנכס .מסמכי השותפות וכן של הפרויקט הרלוונטי

 .מהתזרים אותו מייצר הנכס 05%-ל 1%,לבין  GP-זכאי ה

תורם לשותפות את ההון הנדרש הינו שותף פיננסי אשר  LP-ה

מתקופה  LP-הכנגד תרומתו ההונית נהנה  . הפרויקטלצורך פיתוח 

 LP-שנים של זיכוי מס המוקצה לחברת הנכס ומשם ל 11בת 

-יחזיק לרוב ב LP-ה. לתשקיף 1...7.7-ו ..7.1כמוסבר בסעיפים 
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לקבל את בכדי  משפטית בעלותבמחברת הנכס  00.00%או  00.0%

כמו . כסהפחת אשר ניתן להקצות לו מחברת הנוזיכוי המס מלוא 

מההכנסה שמניב הנכס של חברת  1%.-5%-זכאי לכ LP-ה, כן

-ביחס לזכויותיו של ה. בהתאם להסכם השותפות הרלוונטי הנכס

LP ,הסכם השותפות מעניק ל-LP כך  ידי-עלמסוימות  הגנהיות וזכ

טרם קבלת החלטה  LP-שההסכם מגדיר כי נדרשת הסכמתו של ה

החלטה שתקים חבות : כגוןלהחלטות  GP-ה ידי-עלמהותית 

שמתיר לחברת הנכס בקשר עם האשראי הרגיל שלה למעט כפי 

נטילת הלוואה , רכישת נכס מקרקעין חדש ,זאת הסכם השותפות

השגה -כל פעולה שתגרום ליחידה דיור בר, השותפות ידי-עלחדשה 

שלא להיחשב כזאת וכן לבצע מימון מחדש למשכנתא או למכור 

בנכס  GP-נתונה הזכות להחליף את ה LP-ל כי, מובהר. את הנכס

רק בגין עילה מוצדקת אשר בהתאם להסכמי השותפויות הוגדרה 

הפרה של חובות , מעשה בכוונת זדון, כנובעת מרשלנות רבתי

וזאת  GP-חוסר יכולת לעמוד בהתחייבויות מהותיות של ה, נאמנות

 וכן הזדמנות סבירה לרפא את GP-לאחר שניתנה הודעה מראש ל

 . העילה כאמור

, החברה רואה בכל הזכויות האמורות לעיל כזכויות הגנה בתכלית

שכן אינן עוסקות במהלך העסקים הרגיל של החברה ובסמכות 

אלא במצבים שהם חורגים ממהלך , הניהול היום יומי של הנכסים

הינם ממשיים רק בקרות , שעל אף שייתכן ויקרו, העסקים הרגיל

 .נסיבות יחידות במינן

החזקה , בחברת הנכס מההון 00.00%-בכ LP-הלמרות החזקתו של 

הטבות המס ואינה משקפת את הקצאת הונית זו נקבעת לצורכי 

או את חלקו בתזרים הפנוי ממכירת /בתזרים ו LP-הזכותו של 

חלק  וכן 05%-ל 1%,חלק החברה בתזרים עומד על בין . הנכס

לפי ות הרלוונטי בכפוף להסכם השותפהחברה ממכירת הנכס נקבע 

יצוין כי בחלק מנכסי החברה הזכות  .שיעור ההחזקה האפקטיבי

כפוף להחזר ההשקעה , לקבל את השיעור האפקטיבי כאמור לעיל

זכאי  LP-או להחזר זיכוי המס המלא לו היה ה/ו LP-ההונית של ה

לפרטים אודות נכסים אלו ראה פרטים על נכסים  .לולא נמכר הנכס

Cypress Trace ,Sanctuary Cove ו-Renaissance  להלן 7.1.5בסעיף. 

 Monterey-ו Hunter's Run ,Pompano at Oaksהנכסים  תבשלוש

Pointe ( להלן 7.1.4ראה מבנה החזקות בסעיף )שני  קיימיםGP 

ישות בבעלות , האמורים GP-מה אחדרק  כי יצוין(. LP-בנוסף ל)

( Managing Partner) מנהלהשותף הלמעשה הוא , החברהושליטת 

-מוגדר כהינו שותף פיננסי ההנוסף  GP-בעוד ה"( המנהל השותף)"

co-GP הסמכויותבנכסים אלו  הסכם השותפותעל פי . בלבד ,

מוענקים לשותף  GP-החובות והזכויות כפי שמצוינים לעיל ביחס ל

הסכם השותפות בנכסים אלו מציין , יתר על כן. המנהל בלבד
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לא נתונה הזכות להחליף את השותף המנהל  co-GP-במפורש כי ל

ורק בקשר  ,בלבד מיעוט זכויות לבעל co-GP-ולמעשה מגביל את ה

ביחס . חדשים לשותפות GPעם הצורך בהסכמתו בעת קבלת שותפי 

 תקבולכל , על פי הסכמי השותפות בנכסים אלו, בנכס תקבוליםל

פי -על בשיעור co-GP-חולק בין השותף המנהל לי GP-אשר מגיע ל

 9.השותפות הרלוונטי לנכס האמור בהסכם

ידי -שהוחזקו על, LP-ה החברה רכשה את זכויות, נכון למועד זה

מזכויות  111%-בברוב הנכסים ומחזיקה , השותפים הפיננסיים

לרכוש את השותף ביתר עשויה  החברה, כמו כן. השותפות בהם

לקנות לפרטים אודות נכסים אשר בהם בכוונת החברה , הנכסים

 .לתשקיף ...את חלק השותף ראה סעיף 

 בזכויותטבלה הבאה מציגה את מבנה האחזקות של החברה ה 7.1.3.4

 : הנכסים להעברת הנדרשות סכמותוכן נתונים בדבר הה המועברות

הסכמות נדרשות להעברת 
 הנכסים

כ מועבר"סה  

 המועבר בתאגיד הזכות בעל
 החזקה שיעור שם הנכס התאגיד המועבר

 המועבר בתאגיד
 (ההעברה לפני)

 שם

HUD – הודעה.  
FHFC – הסכמה. 

Treasury Secretary – 
 .הודעה

00.00% 111% 
Cornerstone 

Bernwood Trace, 

Inc.10 

GP - Cornerstone 

Bernwood Trace, 

LLC 
Bernwood 

111% 111% Jorge and Awilda 
Lopez, TBE11 

LP -  Bernwood

Trace Partner 

Interests, LLC 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 . הודעה
FHFC – הודעה. 

00.00% 111% 
Cornerstone 

Bridgewater Place, 

Inc.12 

Cornerstone 

Bridgewater Place, 

LLC - GP 
Bridgewater 

111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 

Bridgewater Place 
Partner Interests, 

LLC - LP 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

00.00% 111% Cornerstone Cross 

Keys, Inc.13 
Cornerstone Cross 

Keys, LLC - GP 
Cross Keys 

111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 
Cross Keys Partner 

Interests, LLC - LP 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

00.00% 111% 
Cornerstone 

Crossing at 

University, Inc.14 

Cornerstone 

Crossing at 
University, LLC - 

GP Crossing at 

University 
111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 

Crossings at 
University Partner 

Interests, LLC - LP 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה – FHFC.הודעה
00.00% 111% 

Cornerstone 

Eagle’s Landing, 

Inc.15 

Cornerstone Eagle’s 

Landing, LLC - GP Eagle’s Landing 

111% 111% Jorge and Awilda Eagle’s Landing 

                                                      
. מהתקבולים בנכס 1%.זכאי לקבל  co-GP-כך שה 1%,-1%.פי יחס -על co-GP-מחולקים בין השותף המנהל לבין ה GP-תקבולי ה Oaks at Pompanoבנכס  9

 .51%-51% פי יחס-על co-GP-בין השותף המנהל לבין ה GP-מחולקים תקבולי ה Monterey Pointe-ו Hunter's Runבנכסים 
10 Cornerstone Bernwood Trace, Inc.  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE. 
11 TBE  (Tenants by the entireties )– המקרקעין בנכס מחזיק הזוג מבני אחד כל כאשר, ואישה בעלידי -על המוחזק, אמצעי תכנון עיזבון מבנה. בשלמות דיירים 

 .שנפטרהנותר זכאי לחלקו של בן הזוג  הזוגבן , מבני הזוג אחדכך שבמותו של , ביחד עם זכות שאירים, בשלמות
12 .Cornerstone Bridgewater Place, Inc  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE . 
13 Cornerstone Cross Keys, Inc.  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE. 
14 .Cornerstone Crossing at University, Inc  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE . 
15 Cornerstone Eagle’s Landing, Inc.  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE. 
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הסכמות נדרשות להעברת 
 הנכסים

כ מועבר"סה  

 המועבר בתאגיד הזכות בעל
 החזקה שיעור שם הנכס התאגיד המועבר

 המועבר בתאגיד
 (ההעברה לפני)

 שם

Lopez, TBE Partner Interests, 

LLC - LP 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Boston Financial – 
 .הסכמה

111% 111% JL Holding Corp.16 
Cornerstone 

Hunter’s Run, LLC - 

GP 
Hunter’s Run 

Treasury Secretary – 
 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Boston Financial – 
 .הסכמה

111% 111% JL Holding Corp. JL Mission Bay, 

LLC - GP 
Mission Bay 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

111% 111% JL Holding Corp. JL Mallard’s 

Landing, LLC – GP 

Mission 

Pointe/Mallard’s 

Landing 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה – FHFC.הודעה

00.00% 00% Jorge and Awilda 
Lopez, TBE 

Pompano Oaks 

Associates, Ltd. - 

GP   
Oaks at Pompano 

111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 

Pompano Oaks 
Partner Interests, 

LLC - LP 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

00.00% 111% Cornerstone Villa 
Esperanza, Inc.17 

Cornerstone Villa 

Esperanza, LLC - 

GP 
Villa Esperanza 

111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 

Villa Esperanza 

Partner Interests, 
LLC - LP 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Boston Financial – 
 .הסכמה

111% 111% 
Cornerstone 

Cypress Trace, 

Inc.18 
Cornerstone Cypress 

Trace, LLC - GP Cypress Trace 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 
 

00.00% 111% JL Holding Corp. Cornerstone 

Marbrisa, LLC - GP 
Marbrisa 

111% 111% Jorge and Awilda 
Lopez, TBE 

Marbrisa Partner 
Interests, LLC – LP 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

00.00% 111% Cornerstone Doral 

Terrace, Inc.19 
Cornerstone Doral 

Terrace, LLC - GP 
Doral Terrace 

111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 

Doral Terrace 
Partner Interests, 

LLC - LP 
Fannie Mae – הסכמה. 

Treasury Secretary – 
 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Miami Dade County - 
 .הודעה

Boston Financial – 
 .הסכמה

111% 111% JL Holding Corp. 
Cornerstone 

Monterey Pointe, 

LLC - GP 
Monterey Pointe 

      

      

      

      

                                                      
16 JL Holding Corp.  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE. 
17 Cornerstone Villa Esperanza, Inc.  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE. 
18 Cornerstone Cypress Trace, Inc.  של  111%הינה ישות בבעלותJorge and Awilda Lopez, TBE. 
19 Cornerstone Doral Terrace, Inc. של  111%ת הינה ישות בבעלוJorge and Awilda Lopez, TBE. 
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הסכמות נדרשות להעברת 
 הנכסים

כ מועבר"סה  

 המועבר בתאגיד הזכות בעל
 החזקה שיעור שם הנכס התאגיד המועבר

 המועבר בתאגיד
 (ההעברה לפני)

 שם

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

00.00% 111% JL Holding Corp. Cornerstone Banyan 

Pointe, LLC - GP Banyan Pointe 

 111% 111% Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 

Banyan Pointe 

Partner Interests, 
LLC - LP 

 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Miami-Dade County –
 .הודעה

יישארו  1.1%) %.71.4
 JL Holdingבהחזקת 

Corp. )-JL Holding 

Corp. 
14..,5% - MSM, Inc. 

M3, Inc. 14..,5% -  

71.43% -JL 

Holding Corp. 
14..,5% - MSM, 

Inc. 
M3, Inc. – 
14..,5% 

JL Holding Corp. 
MSM, Inc.20 
M3, Inc.21 

 

Cornerstone 
Baywinds, LLC - 

GP 

Baywinds 

111% 

71.4% -Jorge and 

Awilda Lopez, 

TBE 
14.3% - M3 

Assets, LLC 
14.3% -  

M.S. Mades 

Family Limited 

Partnership 

Jorge and Awilda 

Lopez, TBE 
M3 Assets, LLC22 

M.S. Mades 

Family Limited 

Partnership23 

Baywinds Partner 
Interests, LLC - LP 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Miami Dade County - 
 Boston.הודעה

Financial – הסכמה. 

111% 

71.43% - JL 

Holding Corp. 
14..,5% - MSM, 

Inc. 
14..,5% -  

M3, Inc. 

JL Holding Corp. 
MSM, Inc. 
M3, Inc. 

Cornerstone Bonita 

Pointe, LLC – GP Bonita Pointe 

HUD – הודעה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה – FHFC.הודעה
Miami-Dade County – 

 .הודעה

יישארו  1.1%) %.71.4
 JL Holdingבהחזקת 

Corp. )-JL Holding 

Corp. 
14..,5% - MSM, Inc. 

M3, Inc.14..,5% 

71.43% - JL 

Holding Corp. 
14..,5% - MSM, 

Inc. 
14..,5% - M3, 

Inc. 

JL Holding Corp. 
MSM, Inc. 
M3, Inc. 

Cornerstone Captiva 

Club, LLC - GP 

Captiva Club 

111% 

71.4% -Jorge and 

Awilda Lopez, 

TBE 
14.3% - M3 

Assets, LLC 
14.3% -  

M.S. Mades 
Family Limited 

Partnership 

Jorge and Awilda 
Lopez, TBE 

M3 Assets, LLC 
M.S. Mades 

Family Limited 

Partnership 

Captiva Club Partner 

Interests, LLC - LP 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC – הודעה. 

Miami Dade County - 
 .הודעה

111% 

71.43% - JL 

Holding Corp. 
14..,5% - MSM, 

Inc. 
14..,5% - M3, 

Inc. 

JL Holding Corp. 
MSM, Inc. 
M3, Inc. 

Cornerstone BLA, 
LLC - GP 

Renaissance 

(Bear Lakes) 

Fannie Mae – הסכמה. 
Treasury Secretary – 

 .הודעה
FHFC –הודעה. 

Broward County - 
  הודעה

111% 

71.43% - JL 

Holding Corp. 
14..,5% - MSM, 

Inc. 
14..,5% - M3, 

Inc. 

JL Holding Corp. 
MSM, Inc. 
M3, Inc. 

Cornerstone 

Sanctuary Cove, 
LLC - GP 

Sanctuary Cove 

  

                                                      
20 MSM, Inc.  הינה ישות בבעלות מלאה שלMara S. Mades  
21  M3, Inc.ישות בבעלות מלאה של  הינהLeon J. Wolfe and Lisa M. Wolfe, TBE.  
22 M3 Assets, LLC  הינה ישות בבעלות מלאה שלLeon J. Wolfe and Lisa M. Wolfe, TBE. 
23 M.S. Mades Family Limited Partnership  של השותף המוגבל  00%הינה ישות בבעלותThe Mara S. Mades Revocable Trust  של השותף  1%וכן בבעלות

  .M.S. Mades Associates, LLCהכללי 
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המספרים הם על בסיס של ) .11.ביוני  31 יוםנכון להקבוצה להלן מובאים הפרטים בנוגע לפרויקטים ולתיק הנכסים של חברות  7.1.5

 (:ונקובים באלפי דולר, %111

ידי הנכסים ואינם מביאים בחשבון -המצוינים בטבלה שלהלן כוללים את דמי ניהול הנכסים ששולמו בפועל על FFO-ו NOI-יצוין כי נתוני ה

  .לתשקיף ....0דמי הניהול אשר ישולמו בגין שירותי הניהול לחברה כמתואר בסעיף 

 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

 

Bernwood 

Trace 

9804 

Bernwood 

Place Drive 

Ft. Myers, 

FL 33966 
 
 

Bernwood Trace 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  341ת ב הקהיל
או  1%. יחיםהמרוולמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .אזור לי קאונטיב
 -+/ 14על  מתממוקה, הקהילה

בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם
, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, עם דק

גן שעשועים , אגם, שבילי הליכה
 Bernwood Trace. ופינת ברביקיו

מייל , ממוקמת בעיר פורט מאיירס
 אלקולונימשדרת  מהאחד דרו

 .75וכביש 

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
0,.,1% 1,51. 3,114 ,75 777 .17 1.,311 ,,4.0 

..33% 
סופי  פרעון מועד
– .14, 

הסתיימה  1.5. %.5
 111.בשנת 

 

Bridgewate

r Place 

2800 NW 

44th Street 

Oakland 

Park, FL 

33309 

Bridgwater Place 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  .31ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .של אזור ברווארד קאונטי

 14אשר ממוקמת על , הקהילה
חדר , מועדון כוללת, דונם -+/
כת שחייה יבר, חדר קהילה, כושר
, שבילי הליכה, גזיבו, ספא, עם דק
 .גן שעשועים ופינת ברביקיו, אגם

Bridgewater Place  ממוקם
 יםמייל .-כ, רקאבעיר אוקלנד פ

הכביש , 05ממערב אינטרסטייט 
. העיקרי מצפון לדרום של האזור

במרחק  ממוקםהפרויקט , וסףבנ
ממחוז העסקים  ספורים מיילים
 אזורפורט לודרדייל ו שלהמרכזי 
 .קניות לאס אולאסה

111% 111% 
חברה 
 מאוחדת

0,.71% 1,011 3,,.. 1,5,3 ,0. 5.1 .0,111 15,437 
4.1.% 

 -סופי פרעון מועד
.11, 

הסתיימה  ..1. 53%
 111.בשנת 

                                                      
 .לתשקיף 7.1.3.3בסעיף כמתואר ( LP) מוגבל שותף עם ביחד( GP)בתור שותף כללי , שותפות במסגרת הינה בנכס החברה של הבעלות  24
של המזומנים ( 1-05%,)מקבל את הרוב המכריע  ואו החברות הקשורות של/השותף הכללי ו, בכל אחד מן הפרויקטים .שקלול של הוצאות ניהול וכדומה ברמת חברת הנכס המשולמות לשותף הכללי כולליםהנתונים הנכלים בעמודה זו   25

אחד המיזמים הללו הוא לקבל בלהשקיע ( שותף מוגבל)הסיבה לכך היא כי התמריץ הכלכלי העיקרי של משקיע זיכוי ממס . כאמור המזומנים מתזרימי 1%.-5ותף המוגבל בדרך כלל מקבל בין הש. או עמלות חלוקותהפרויקט בצורת מ
 יהיה כלל בדרךמשקיע השותף המוגבל , לכן. ידי הפרויקט-פסדי פחת שנוצרו עלהוכן הקצאה של ( וחבות המס שלמהמס כדי לקזז חלק  בזיכויהמשקיע משתמש  יםעשר שנכ של תקופה במשך)מוקצה לכל פרויקט  המס זיכויאת 

. הנכס של השוטףיקבע לפי שיעורה בתזרים חלקה של החברה מתמורת המכירה י, בעת מכירת הנכס. לטובתו יזקפופחת ה הפסדיאחוז שווה של זיכויי מס ושכך , פרויקטב השותפות זכויותשל ( 00.00% אףלפעמים ) 00% של הבעלים
 .לתשקיף 7.1.3.3 סעיף ראה נוספים לפרטים
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 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

 

Cross Keys 

1996 SW 

81st 

Avenue 

N.Lauderda

le, FL 

33068 

 

Cross Keys 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 ..3ת במשפחתית -רב הקהיל
משקי בית ל המיועדתיחידות 

או  1%. המרוויחיםקשישים 
פחות מההכנסה החציונית של 

יחידות  .,כמו כן  .ברוורדמחוז 
 .דיור המושכרות במחירי שוק

 -+/ 7.על  מתממוקה, הקהילה
 7,111מועדון בגודל  תכולל, דונם

, ספא, בריכת שחיה עם דק, ר"ר
, שבילי הליכה, חדר ציבורי, גזיבו

מגרש , מגרשי טניס, שני אגמים
 .ברביקיו פינתמשחקים ו

Apartments Cross Keys 
, לודרדייל' נורתבעיר  מתממוק

אחד , פלורידה,  ברוורדשבמחוז 
שיעור הצמיחה  םעהאזורים 

 .מדינהבהמהיר ביותר 

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
111% 1,04. 3,,0. 1,01. 1,111 55. 35,511 

1.,15, 
4.55% 

פרעון סופי  מועד
– .1.1 

53% .1.4 
הסתיימה 

 1,1 110.בשנת 
3% 

פרעון סופי  מועד
- .1.1 

.,551 
4.7.% 

 סופי פרעון מועד
- .1.1 

 

Crossings 

at 

University 

18740 NW 

27th 

Avenue 

Miami 

Gardens, 

FL 33056 

Crossings at 

University 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  3.1ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .דייד-מיאמישל אזור מחוז 

 -+/ 14על  מתממוקה, הקהילה
בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם

, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, עם דק
 מגרש, אגם, שבילי הליכה

 .ופינת ברביקיו משחקים
Crossings at University  

-מיאמיבצפון מחוז  מתממוק
כביש למייל אחד צפונית , דייד

מייל אחד ממערב , .., סטייט
 4ובמרחק של  05כביש המהיר ל

 Floridaכביש למיילים מדרום 

Turnpike. 

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
0,.11% 1,,15 3,.11 1,7.. ,7, 4,, 31,711 

14,70. 
4.47% 

פרעון סופי  מועד
– .1.1 

הסתיימה  1.5. 55%
 111.בשנת 

.,.17 
4.7.% 

 סופיפרעון  מועד
- .1.1 

 

Eagle's 

Landing, 

18800 NW 

27th 

Avenue, 

Miami 

Gardens, 

FL 33056 

Eagle's Landing 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  3.1ת ב הקהיל
או  35% המרוויחיםלמשקי בית 

או  1%.-ו ( יחידות .4)פחות 
מהכנסת ( יחידות 75.)פחות 

-מיאמי מחוזהברוטו החציונית ב
 .דייד

 -+/ 14על  מתממוקה, הקהילה
בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם

, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, עם דק
 מגרש, אגם, שבילי הליכה

 .ופינת ברביקיו משחקים
Eagle’s Landing  נמצאת בצפון

 יםמייל 4, דייד-מיאמימחוז 
מייל , .., סטייטכביש לצפונית 

 05אחד ממערב הכביש המהיר 
וחצי מדרום  מיילובמרחק של כ

 .Florida Turnpikeכביש ל

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
0,.75% 1,7.1 3,44. 1,444 ,70 553 .7,711 14,1.1 

4% 
פרעון סופי  מועד
– .151 

הסתיימה  1.5. 51%
 111.בשנת 

                   
                   
                   
                   
                   



 7-.1 

 

 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

Hunter's 

Run, 1535 

Blanding 

Boulevard, 

Middleburg

, FL 32068 

Hunter's Run 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  314ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .של אזור קליי קאונטי

 -+/ 17ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת שחייה , מועדון כוללת, דונם

, חדר קהילה, גזיבו, ספא, עם דק
מגרש משחקים , שבילי הליכה

 .ופינת ברביקיו
Hunter’s Run  קליי בממוקמת

' דקות מאורנג מספר, קאונטי
 .רקאפ

 (א)30.1% 30.1%
 חברה

 מאוחדת
00% 1,4.0 .,,5, 1,3.7 7,7 431 .5,411 1.,,1. 

5..,% 
פרעון סופי  מועד
– .11,   

51% .1., 
הסתיימה 

 113.בשנת 

 
Mission 

Bay 

1703 

Mission 

Bay Circle 

Viera, FL 

32955 

Mission Bay 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 יחידות  3.1ת ב הקהיל
 המרוויחיםלמשקי בית  המיועדת

ברוטו ההכנסת מאו פחות  1%.
 ברוורדהחציונית של אזור 

 .קאונטי
 -+/ 1.על  מתממוקה, הקהילה

בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם
, קהילתיחדר , גזיבו, ספא, עם דק

גן שעשועים , אגם, שבילי הליכה
 .ופינת ברביקיו

Mission Bay מחוז ב מתממוק
קהילה מה כחלק, ברוורד

 הקהילה. Vieraהמתוכננת 
דקות מן הכביש המהיר  מתממוק
וסמוך למרכז קמעונאי , 05

 .שכונתי

 (א)%..,7 %..,7
 חברה

 מאוחדת
05.5.% 1,.3, 3,.7. 1,.05 ... .01 10,111 13,.17 

5..,% 
פרעון סופי  מועד
– .11,  

הסתיימה  ,.1. 71%
 113.בשנת 

Mission 

Pointe – 

Mallard's 

Landing 

1400 East 

Mowry 

Drive 

Homestead, 

FL 33033 

Mallard's 

Landing 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  ,,3ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .של אזור מחוז דובאל

 -+/ 43ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת שחייה , מועדון כוללת, דונם

, חדר קהילה, גזיבו, ספא, עם דק
מגרש , אגם, שבילי הליכה

 .משחקים ופינת ברביקיו
Mission Pointe  בצפון  מתממוק
לכביש  סמוךמחוז דובאל 
. 05.מהיר ה אינטרסטייט

 מספרבמרחק  מתממוק הקהילה
 .דקות משדה התעופה

 (א)70% 70%
 חברה

 מאוחדת
07...% 1,,71 3,741 1,.3. ,1. 55, 31,.11 1.,03, 

....% 
פרעון סופי  מועד
– .14, 

הסתיימה  ,.1. 43%
 113.בשנת 
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 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

 

Oaks at 

Pompano 

501 SW 1st 

Court, 

Pompano 

Beach, FL 

33060 

 
Pompano Oaks 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 4..משפחתית בת -רבקהילה 
עבור משקי  המיועדתיחידות 

או פחות  51% המרוויחיםהבית 
ו ( יחידות .)מההכנסה החציונית 

או פחות מההכנסה  1%.-
של מחוז ( יחידות ...)החציונית 

 .ברוורד
, דונם 11ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת שחיה עם , מועדון כוללת
, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, דק

מגרש משחקים גדולים לילדים 
 .ואזור פיקניק

Oaks Pompano כביש ל בסמוך
 .05מהיר ה

,1% ,1%
(א)

 
 חברה

 מאוחדת
0..,.% 1,3.5 .,.51 1,1., 5.5 .5, ..,411 11,30, 

4..3% 
פרעון סופי  מועד
– .140 

51% .1.. 
הסתיימה 

 117.בשנת 

 

Villa 

Ezperanza 

18350 NW 

62nd 

Avenue, 

Hialeah, FL 

33015 

Villa Esperanza 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  .10ת ב הקהיל
 המרוויחיםלמשקי בית קשישים 

ברוטו ההכנסת מאו פחות  1%.
-מיאמיהחציונית של אזור מחוז 

 .דייד
 -+/ ,על  מתממוקה, הקהילה

בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם
, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, עם דק

גן שעשועים , אגם, שבילי הליכה
 .ופינת ברביקיו

Villa Esperanza בצפון  מתממוק
בתוך , דייד-מיאמי מחוזמערב 

 Miamiעיר מתוכננת המכונה 

Lakes . מיילים  שניהאתר נמצא
ושני  Interstate 95-לצפונית 

כביש לומטרים מדרום קיל
Florida Turnpike. 

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
111% 1,1.. .,144 004 5,7 4.1 1.,.11 11,170 

LIBOR + 
...15% 

פרעון סופי  מועד
– .1.3 

הסתיימה  1.4. 7%.
 110.בשנת 

 

Cypress 

Trace 

741 

Providence 

Trace 

Circle, 

Brandon, 

FL 33511 

Cypress Trace 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 מיועדותיחידות  ,34ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .של אזור הילסבורו קאונטי

 -+/ 5.על  הממוקמת, הקהילה
בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם

, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, עם דק
גן שעשועים , אגם, שבילי הליכה

 .ופינת ברביקיו
ממוקמות  Cypress Trace-ב
, הילסבורו קאונטי, רנדוןבב

שינה  חדר קהילת, פלורידה
 .הילסבורובהגדילה 

(ו) (א)7%,.3. 7%,.3.
 

 חברה
 מאוחדת

00.4.% 1,.1. 3,..4 1,44, ,51 5.3 ..,011 1.,574 
4..5% 

פרעון סופי  מועד
– .145 

הסתיימה  1.4. 55%
 110.בשנת 

                   
                   
                   



 7-.. 

 

 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

 

Marbrisa 

5200 NW 

158th 

Terrace, 

Miami 

Gardens, 

FL 33014 

Marbrisa 

Associates, Ltd. 
 מגורים

 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  ,.3ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .דייד-מיאמישל אזור מחוז 

 17אשר ממוקמת על , הקהילה
ברכת , תכלול מועדון, דונם -+/

חדר , גזיבו, ספא, שחיה עם דק
 מגרש, אגם, שבילי הליכה, קהילה

 .ופינת ברביקיו משחקים
Marbrisa במחוז  מתממוק

גישה מיידית  להיש . דייד-מיאמי
 מתא ממוקיוה, .., סטייטכביש 

כביש המהיר המ מייליםשלושה 
 .Florida Turnpike-ו 05

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
111% .,111 4,..1 .,.57 1,151 .10 35,711 

..,431 
3.,0% 

פרעון סופי  מועד
– .140 

.4% .1.7 .11. 

574 
3% 

פרעון סופי  מועד
- .14, 

Doral 

Terrace 

10825 NW 

50th Street, 

Doral, FL 

33178 

Doral Terrace 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  .5.ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

 תברוטו החציונימהכנסת מפחות 
שוק ה במחירולמשקי בית ( %.7)
 .דייד-מיאמישל אזור מחוז ( %,.)

 -+/ 1.על  מתממוקה, הקהילה
בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם

, חדר ציבורי, גזיבו, ספא, עם דק
מגרש , אגם, שבילי הליכה

 .משחקים ופינת ברביקיו
Doral Terrace  ממוקמת במחוז

בתוך עיר , דייד-מיאמימערב 
האתר . דוראל בשםמתוכננת 

-ליילים צפונית מ כשנינמצא 
Interstate 95 מייל אחד ממזרח ו

 .Florida Turnpikeכביש ל

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
0,.43% 1,713 3,4.. 1,,.3 077 471 35,.11 

13,... 
4.,.% 

פרעון סופי  מועד
– .1.1 

הסתיימה  1.5. %.5
 111.בשנת 

5,,.. 
4.7.% 

 סופי פרעון מועד
- .1.1 

.73 

3% 
פרעון סופי  מועד

-  
.14, 

Monterey 

Pointe 

1400 East 

Mowry 

Drive, 

Homestead, 

FL 33033 

Monterey Pointe 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  .33ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .דיידמיאמי של אזור מחוז 

 -+/ 34ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת שחיה , מועדון כוללת, דונם

, חדר קהילה, גזיבו, ספא, עם דק
גן שעשועים , אגם, שבילי הליכה

 .ופינת ברביקיו
Monterey Pointe בעיר  מתממוק

-מחוז מיאמי דרוםב, הומסטד
 Floridaכביש ב תגובל. דייד

Turnpike , נראות מעולה  להיש
רום ד-צפון לציר שותונגי

 .באזור משמעותי

(ב)%,44.0 41%
 

 חברה
 מאוחדת

0,.,% 1,.,1 3,3.. 1,713 011 571 .7,111 

13,047 
4..1% 

פרעון סופי  מועד
– .1.. 

הסתיימה  1.7. 50%
 .11.בשנת 

,70 
3% 

 סופי פרעון מועד
- .141 

                   

                   

                   

                   

                   



 7-.3 

 

 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

Banyan 

Pointe 

3597 Wiles 

Road, 

Coconut 

Creek, FL 

33073 

Banyan Pointe 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  311ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית ההכנסת מפחות 
 .ברוורד מחוזשל אזור 

 -+/ 1.על  מתממוקה, הקהילה
בריכת שחיה , מועדון תכולל, דונם

, חדר קהילה, גזיבו, ספא, עם דק
שבילי , טניס מגרשי, סקווש
גן שעשועים ופינת , אגם, הליכה

 .ברביקיו
The Banyan Pointe Trails 

בעיר , ברוורדבמחוז מרכז םממוק
Coconut Creek. 

111% 111% 
 חברה

 מאוחדת
111% 1,,07 3,704 .,1.. 1,10. 5.1 3.,711 

14,,03 
4..0% 

 סופי פרעון מועד
- .1.1 

.1% .1.. 
הסתיימה 

 111.בשנת 

4,417 
7.15% 

 סופי פרעון מועד
- .1.1 

417 
3% 

 סופי פרעון מועד
- .141 

Baywinds 

11900 NE 

16th 

Avenue, 

Miami, FL 

33161 

Baywinds 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  14.ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

 11%)או פחות  51%-ו , פחות
ברוטו ההכנסת מ( מהיחידות

-מיאמיהחציונית של אזור מחוז 
 .דייד

 -+/ 11ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת שחייה , מועדון כוללת, דונם

, חדר קהילה, גזיבו, ספא, עם דק
חדר , חדר כושר, שבילי הליכה

מגרש , מרכז עסקים/ מחשבים 
 .משחקים ופינת ברביקיו

Baywinds בצפון מחוז  מתממוק
 NE 110ברחוב , דייד-מיאמי

 .Miami Shores -צפונית ל, 1600

 (ג)/(א)111% 111%
 חברה

 מאוחדת
00.11% 1,11. .,.3. 1,11. 53. ... 17,511 

11,770 
3.0,% 

פרעון סופי  מועד
– .140 

71% .1., 
הסתיימה 

 113.בשנת 

43. 
3% 

פרעון סופי  מועד
- .140 

Bonita 

Pointe 

613 East 

Palm Drive, 

Florida 

City, FL 

33034 

Bonita Pointe 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדת יחידות 1.4קהילה בת 
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציונית הפחות מהכנסת 
. דייד-של אזור מחוז מיאמי

 -+/ 11ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת , רקאפ, כוללת מועדון, דונם

חדר , גזיבו, ספא, שחיה עם דק
/ חדר מחשב , מרכז כושר, קהילה

, שבילי הליכה, מרכז עסקים
 .מגרש משחקים ופינת ברביקיו

Bonita Pointe  ממוקמת
 רחובות בצומת, בפלורידה סיטי

 .SW .17פאלם ושדרת 

(ג)/(ב)%...., %,.70
 

 חברה
 מאוחדת

0..05% 053 1,01. 0.3 541 .73 15,,11 

,,75, 
4.74% 

פרעון סופי  מועד
– .1.. 

.7% .131 
הסתיימה 

 115.בשנת 

74. 
3% 

 סופי פרעון מועד
- .134 

,.3 
3%  

 סופי פרעון מועד
- .145 

                   
                   
                   



 7-.4 

 

 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

Captiva 

Club 

17692 SW 

107th 

Avenue, 

Miami, FL 

33157 

Captiva Club 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  .13ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

 11%)או פחות  51%-ו , פחות
ברוטו ההכנסת מ( מהיחידות

-החציונית של אזור מחוז מיאמי
 .דייד

 -+/ 11על  תמממוקה, הקהילה
, פארק, טניס, כולל מועדון, דונם

, גזיבו, ספא, בריכת שחיה עם דק
חדר , מרכז כושר, חדר הקהילה

שבילי , מרכז עסקים/ מחשבים 
מגרש משחקים ופינת , הליכה

 .ברביקיו
Captiva Club בדרום  מתממוק
רחוב  SWב , דייד-מחוז מיאמי

באזור , SW 107והשדרה  ,17
Perrine. 

111% 111%
 (ג)/(א)

 חברה
 מאוחדת

00...% 757 1,514 74. 351 17. 13,.11 

7,30. 
3..0% 

פרעון סופי  מועד
– .140 

.1% .1., 
הסתיימה 

 113.בשנת 

377 
3% 

 סופי פרעון מועד
- .140 

..5 
1% 

פרעון סופי  מועד
- .140 

Renaissanc

e at San 

Marino 

4200 Bear 

Lakes 

Court, West 

Palm 

Beach, FL 

33409 

Bear Lake 

Acquisition, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועדתיחידות  344ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

ברוטו החציוני ההכנסת מפחות 
 75%)' ביץשל אזור פאלם 

ולמשקי בית ( מהיחידות
או פחות  51% המרוויחים

 5%.)מההכנסה החציונית 
 (.מהיחידות

 -+/ 1.ממוקמת על ה, הקהילה
ברכת שחייה , כוללת מועדון, דונם

, חדר קהילה, גזיבו, ספא, עם דק
חדר , באתר אגם, שבילי הליכה

מרכז / חדר מחשבים , כושר
מגרש משחקים  ופינת , עסקים

 .וברביקי
Renaissance  בצד  מתממוק

על , Military Trailהמזרחי של 
בעיר ווסט פאלם , כביש קמברלנד

 .'ביץ

 (ז)(ג)/(ב)%.0..0 01.7%(ג)
 חברה

 מאוחדת
07.17% .,110 4,.3, .,177 1,11. 771 35,311 

1,,,1. 

1.41% 
 משתנה

פרעון סופי  מועד
– .137 

הסתיימה  1.0. 55%
 114.בשנת 

.,0 
3% 

 סופי פרעון מועד
- .137 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



 7-.5 

 

 ומיקום שם 7.3.1.3
 הנכס

 הנכס חברת 7.3.1.2
 לפניהבעלים )

 (החברה
 הנכס על כלליים פרטים 7.3.1.7 הנכס סוג 7.3.1.1

חלק  7.3.1.1
החברה

בהון  24
חברת 
 הנכס

שיעור  7.3.1.6
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 25הנכס

 שיטות 7.3.1.7
 הצגה

בדוחות 
 הכספיים

 תפוסה
 11 ליום

 ביוני
2136 

הכנסה 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 11 ביום
 2136 ביוני

באלפי )
 (דולר

 היקף
 הכנסות

 שנתי
 מתואם

באלפי )
 (דולר

NOI 
בשנת 
2131 

באלפי )
 (דולר

NOI 
 של לתקופה

 שישה
 חודשים

 שהסתיימה
 ביוני 11 ביום
באלפי ) 2136

 (דולר

FFO  לתקופה
של שישה 
חודשים 

שהסתיימה 
ביוני  11ביום 
באלפי ) 2136

 (דולר

שווי 
בספרי

 ליוםם 
 ביוני 11

2136 
באלפי )

 (דולר

 יתרת סך
 הלוואה
 בספרים

 11-לנכון )
( 2136 ביוני

 אלפיב)
 (ד)(דולר

 ריבית נקובה
 דולרבאלפי )

 פרעון ומועד
 סופי 

LTV 
יחס חוב )

לשווי 
נכון ( הנכס

 ליום
13.32.213

6 

שנת סיום 
תקופת 

 (ה)הציות

שנת סיום 
תקופת זיכוי 

 המס

Sanctuary 

Cove 
5301 West 

McNab 

Road, 

N.Lauderda

le, FL 

33068 

Sanctuary Cove 

Associates, Ltd. 

 מגורים
 השגה-ברי

 המיועודתיחידות  .0.ת ב הקהיל
או  1%. המרוויחיםלמשקי בית 

 תברוטו החציוניההכנסת מפחות 
ולמשקי בית ( מהיחידות 75%)

או פחות  51% המרוויחים
 5%.) תהחציוני ההכנסמה

 .ברוורד מחוזשל אזור ( מהיחידות
 -+/ ,1על  הממוקמת, הקהילה
בריכת , מועדון תכולל, דונם

חדר , גזיבו, ספא, שחייה עם דק
חדר , שבילי הליכה, הקהילה

מרכז / חדר מחשבים , כושר
מגרש משחקים ופינת , עסקים

 .ברביקיו
Sanctuary Cove  ממוקמת

וכביש   McNab Road בצומת
Florida Turnpike , בעירNorth 

Lauderdale. 

 (ז)(ג)/(ב)04%.., (ג)3%,
 חברה

 מאוחדת
00...% 1,,,. 3,77. 1,,0. 047 .., 31,711 

14,,15 

1.41% 
 משתנה

פרעון סופי  מועד
–.1.5 

51% .1.0 
הסתיימה 

 114.בשנת 

747 
3% 

 סופי פרעון מועד
- .137 

157 
1% 

 סופי פרעון מועד
- .1.5 

 ..11.ביוני  31 ליוםבהתאם לשיעור ההחזקה האפקטיבי בנכס  NOI-ח חלק החברה בקנכסים אלו לפיהם נל ןלא בוצעו חלוקות בגי 115.בשנת  (א)
 .נכללו גם הכנסות השותף הכללי  מתמריצים ומניהול השותפות NOI-ב 115.על פי יחס החלוקות בשנת  (ב)
 .לתשקיף 7.1.3לתשקיף וכן לאחר העברת הזכויות המועברות על ידי יתר בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה כאמור בסעיף  ..7.1.3לאחר רכישת השותף כמפורט בסעיף  (ג)
 . 115.ביוני  31דהיינו , מוצג לפי שיעור ריבית אפקטיבית במועד רכישת השליטה בנכסים(ד)
 ...7.7עד ליום זה החברה מחויבת לשמר את הנכסים כדיור בר השגה ולעמוד בתנאי התכנית השונים כמפורט בסעיף  –" סיום תקופת הציות"( ה)
 . את השקעתו ההונית תחילה LP-על החברה להחזיר ל, כדי להגיע לחלוקה לפי שיעור ההחזקה האפקטיבי בנכס, בנכס LP-חלקו של האו רכישת /בעת מכירת הנכס ו ,לתשקיף 7.1.3.3כמוסבר בסעיף ( ו)
או לולא החברה רכשה את חלקו /ו זכאי לולא נמכר הנכס LP-את שווי זיכוי המס המלא לו היה ה LP-ל להחזירעל החברה , פקטיבי בנכסההחזקה הא רוכדי להגיע לחלוקה לפי שיע, בנכס LP-או רכישת חלקו של ה/בעת מכירת הנכס ו, לתשקיף 7.1.3.3כמוסבר בסעיף ( ז)

 .בנכס LP-של ה
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 התשקיף למועד ונכון 2136 ביוני 11 ליום נכון החברה פעילות תחומי ..7

 :להלןכמפורט , ם פעילות אחד עיקריבתחו פועלת החברה

 "(.ן להשקעה"נדל)" השגה-השכרה ברתבן "של נכסי נדל ניהולו, החזקה, רכישה – ן להשקעה"נדל

 .לתשקיף 7.7ראו סעיף , לפרטים נוספים על אודות תחומי הפעילות של החברה

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 7.3

מניות  1111החברה הנפיקה  .11.באוגוסט  15 החברה התאגדות במועד 7.3.1

 עת באותה אשר, בחברה היחידה מניותה תבעלל( ללא ערך נקוב)רגילות 

 3 פרק ראו לפרטים. החברה של והנפרע המונפק המניות הון כל את היוו

 .לתשקיף

 את לחברה להעביר המעבירים התאגידים התחייבויות אודות על לפרטים ..7.3

 7.1.3 סעיף ראו, החברה של רגילות מניות הנפקת כנגד המועברות הזכויות

 .השנתיים הכספיים לדוחות 1 ובאור לתשקיף

החברה לא הנפיקה ולא נטלה , נכון למועד תשקיף זה, לעילכאמור  למעט 7.3.3

 המירים ערך ניירותאו /ו החברה של נוספותהתחייבות להנפיק מניות 

 .למניות

 ידנדבחלוקת די 7.4

 . יםהחברה לא חילקה דיווידנד ,.11.באוגוסט  15ביום  התאגדותה מיום 7.4.1

ביוני  31ליום , לחוק החברות .31לחלוקה בהתאם לסעיף היתרה הניתנת  ..7.4

  .דולר פיאל ,111,53 ינהה .11.

נטלה על עצמה בקשר עם חלוקת שהחברה  הגבלותהלפרטים בדבר  7.4.3

 .לתשקיף 3.1.3..וסעיף  שטר הנאמנותל 5.5ראה סעיף , דיבידנדים

החברה רשאית , כפוף להוראות הדין ושטר הנאמנות כאמור בסעיף זה 7.4.4

בהתאם , ובכוונתה לפעול מעת לעת לחלוקת דיווידנד לבעלי מניותיה

 .להחלטות הדירקטוריון כפי שתתקבלנה מעת לעת

בכפוף , יצוין כי אין מניעה לחלוקת דיבידנדים מחברות בנות לחברה 7.4.5

בקשר עם והוראות מקובלות  רלוונטייםההלוואה המסמכי בתנאי  הלעמיד

 .הרלוונטיים שותפותהאו הסכמי /מי התפעול והסכב המצוינות חלוקה

 .בחברה דיבידנדים חלוקת מדיניות קיימת לאלאמור לעיל  מעברכי  יצוין ..7.4
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 מידע נוסף –' חלק ב

 החברה של הפעילות לתחום ביחס כספי מידע 7.5

ואת הדוחות הכספיים  .11.של שנת  ראו את הדוחות הכספיים לרבעון השני פרופורמהכספי  למידע
 . .11.ביוני  31וכן את דוח הדירקטוריון ליום  של החברה השנתיים

 26חיצוניים גורמים והשפעת כללית סביבה ..7

ב "החברה חשופה לשינויים בכלכלת ארה, בפלורידהן "עה במגזר הנדלבהשק עוסקת אשר, כחברה
 .ב בפרט"ן בארה"בכלל ובמגזר הנדל

באופן מהותי על , ולים להשפיעאו על, להלן הגורמים בסביבת המקרו של החברה אשר משפיעים
 :או התוצאות של החברה/פעילות ו

 העולם וכלכלתב "ארה כלכלת מצב 1...7

התפתחויות מקרו כלכליות ומגמות מ, בין היתר, ן מושפעים"במגזר הנדל הביקושים
 .ן בפרט"לגרום להאטה בכלכלה בכלל ובמגזר הנדל ותב אשר עלול"בארה
 משקי של ההכנסה על, היתר בין, להשפיע עלולים ומיתון כלכלית האטה, כללי באופן
לעלייה בשיעורי  לגרום עלולים הםכן , העסקי המגזר של הכלכלית הפעילות ועל בית

 תחום, בנוסף. האבטלה ולהשפיע על יכולת התשלום של שוכרי דירות ושוכרים מסחריים
וקושי להשיג ירידה במקורות מימון מ, בתקופות של מיתון, ן עלול להיות מושפע"הנדל

פגיעה ביכולת לוגורם פרויקטים חדשים לאשר מגביל את החדירה  – ואחר מימון בנקאי
כמו גם עלייה בעלויות מימון וירידה , קיימים לבצע מימון מחדש של פרויקטים

 .בביקושים

, ב"ארה כלכלת של מצבה על להשפיע עלולים העולם בשווקי וזעזועים התפתחויות
 ושווי החברה הון על, החברה נזילות על, היתר בין, להשפיע לוליםע ולכן, לעיל כמתואר
לצורך פעילות שוטפת ולטווח  מימון לגייס יכולתה ועל נכסים לממש יכולתה על, נכסיה
 .כמו גם על תנאי המימון, ארוך

לאחר משבר , היו שנות התאוששות של הכלכלה האמריקאית 115.עד  111.השנים 
רכה , כללית עלייהמגמת למרות . 110.האשראי העולמי אשר הגיע לשיאו בתחילת 

 שלכלפי מטה  ןתיקול ההוביל .11.מאז תחילת שנת במשק  פעילות נמוכה מהמצופה
הובילו , הםבהקשור יננסי פהלחץ המחירי נפט נמוכים ו. ב"צמיחה בארהה תחזיות

היחלשות חזק ו דולר, לסחר חוץבאשר . לקריסה של הוצאות הון במגזר האנרגיה
ב "כלכלת ארה, עם זאתיחד . יצואבהשתהות לביקוש משווקים מתפתחים תרמו ה

 .11.נתונים לחודש יוני . לאחר האטה ברבעון הראשון .11.התייצבה ברבעון השני של 

אמון הצרכנים קפץ לשיא , נאיות עלו זה חודש שלישי ברציפותמראים כי מכירות קמעו
חששות לגבי ה על עובדה אשר הקלה, ח התעסוקה היה חיובי"של שמונה חודשים ודו
, עמוד השדרה של הכלכלה, הדבר מצביע כי הצריכה הפרטית. כוחו של שוק העבודה

התאוששה  ב"ארהפעילות עסקית בקרב יצרני , בינתיים. ברבעון השני היציב הנשאר
איתות , עלה שוב בחודש יוני 27ISMמדד הייצור של : במהלך הרבעון השני במהרה

                                                      
 אחרת נאמר אם אלא כי יצוין. שונים אינטרנט ואתרי מחקרים, סקרים בסיס על נתונים כוללים לעיתים, בפרט זה ..7 וסעיף בכלל לתשקיף 7 פרק  26

 זה בתשקיף כאמור מידע הכללת לצורך, ל"הנ והאתרים המחקרים עורכי, המשאלים עורכי הסכמת את קיבלה לא מקרה ובכל ביקשה לא החברה, במפורש
 .כאמור, והאתרים המחקרים, הסקרים לתוכן אחראית אינה החברה. פומבי מידע הנו החברה ידיעת ומיטב, לציבור מפורסם אשר מידע הנו כאמור ומידע

הזמנות , ימלא, ייצור, תעסוקה עלמפקח  המדד. ידי המכון לניהול אספקה-חברות ייצור על 311-מבוסס על סקרים של יותר מ  ISMמדד הייצור של   27
  fg.asp#ixzz4G06tWFbkm-http://www.investopedia.com/terms/i/ism ראו. ספק משלוחיחדשות ו

http://www.investopedia.com/terms/i/ism-mfg.asp#ixzz4G06tWFbk
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עלייה במחירי הנפט בעולם במהלך הרבעון , יתר על כן. צברה תאוצהבמגזר שהצמיחה 

במגזר הנפט של  תויהירידה בהשקעות עסקעצרה את מגמת  ככל הנראה .11.השני 
אינה ב "על ארה בבריטניה משאל העםמתוצאות  טווח-תהשפעה קצרשלמרות . ב"ארה

השנים שלה  כתב כבר לא יכולה לסמוך על מערכת היחסים המיוחדת ארו"ארה, סבירה
עם הפחתת . בעניינים מדיניים ותאיחוד אירופי אחר רותחבעל עם בריטניה כדי להשפיע 

רמניה קשרים הדוקים יותר עם גליצור ב תבקש "ארה, השפעה של בריטניה באירופהה
 28.פחות מינוף על האזור מבעברלה אך יהיה , וצרפת

החשיפה שלה לשינויים בסביבה המקרו כלכלית בה היא , יצוין כי להערכת החברה
מתיק נכסים מגוון לצד רמה , בין היתר, כתוצאה, פועלת מוגבלת בטווח הארוך

כולל )ב "בארהן "החברה בשוק הנדל של הנהלתמקצועית גבוהה ושנים רבות של ניסיון 
 (.במהלך ולאחר משבר האשראי העולמי

 ב"בארה הריבית שיעורי ....7

 תחילה, האחרונות השנים( 5) בחמש נמוכים היסטוריים ריבית משיעורי נהניתב "ארה
 שיעור, נמוכה אינפלציה בגלל יותר לאחרונה אך, העולמי הכלכלי למשבר בתגובה

 .מתמשך אופוליטיוחוסר וודאות כלכלי וגי, יחה כלכלית לא אחידצמ
אשר כאמור לעיל נמוכים בהשוואה לשיעורי ריבית , שיעורי הריבית הנוכחיים עקב

 .ן כאמור לעיל"להפחית את שווי הנדל העלייה בשיעורי הריבית עלול, היסטוריים

 רגולציה 3...7

רגולטורים ולדרישות משפטיות בתחום  להליכים וכפופה מושפעתן "הנדל במגזר פעילות
שינוי בדרישות אלו כמו גם קביעת . כפי שיעודכנו מעת לעת ,המיסויו התכנון והבנייה

עלולים להשפיע על החברה לרעה ועל יכולתה , או מחמירות יותר/דרישות נוספות ו

 .להתנהל בתחום פעילותה

 דרום פלורידה של כלכלית מקרו סקירה 4...7

קצב צמיחת כלכלתה של פלורידה , צמיחת הכלכלה האמריקאיתבהמשך להתאוששות ו
ובואך החציון  115.ברבעון האחרון של , ב"גם בהשוואה למדינות אחרות בארה, גבר

. ב"בצמיחה בארה 5-המדינה דורגה במקום ה 115.נכון לסוף שנת ו .11.הראשון של 

אזור )" דייד-אמימחוז מיו' מחוז פאלם ביץ, המורכב ממחוז ברוורד, דרום פלורידה
הוא אחד , נוכחות משמעותית Cornerstone Group-לאזור בו , "(שלושת המחוזות

נמל התעופה . ב"בארה תבינלאומיו פניםותיירות היעדים האטרקטיביים ביותר למסחר 
 44עם , המקומיותלכלכלה  יםהגדולתורמים ונמל מיאמי הינם ההבינלאומי של מיאמי 

, תעשיות הפיננסיותהרוב  .בהתאמה ,115.כניסות נוסעים בשנת מיליון  4.0-מיליון ו

מה שהופך את אזור , מזרח המדינה-מסחר והשירותים של פלורידה מרוכזות בדרוםה
האוכלוסייה של מחוז  .11.במאי  1החל מיום  .שלושת המחוזות לצפוף ביותר בפלורידה

האוכלוסייה ומיליון  0...-בכ כתמוער, המחוז המאוכלס ביותר בפלורידה, דייד-מיאמי

                                                      
28  -2016-June-Prospects-Economic-http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global9). -World Bank of June 2016, (pages 7

risks.pdf-and-Divergences 

 -http://www.focus 2016 Q2 analysis of Focus Economics, a leading provider of economic analysis and forecasts. See
states-economics.com/countries/united 

  

 
 

http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/842861463605615468/Global-Economic-Prospects-June-2016-Divergences-and-risks.pdf
http://www.focus-economics.com/countries/united-states
http://www.focus-economics.com/countries/united-states
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 ,11.-בפיננסי המשבר הלאחר  29.מיליון .-היא קצת יותר מ כולו במטרופולין מיאמי 

 כלכליים השתפרו באופן משמעותיהתנאים ה 111.באפריל  1מתאריך החל ו
הגורם העיקרי . בשנה 1.3%או  11.,.3בשיעור ממוצע של צמחה באזור זה האוכלוסייה ו

במהלך . לעלות ההתעסוקה החלכשמגמת  ה פנימיתהגירב העלייה נטולעלייה זו הוא 
של הגיעו לרמות שיא של צמיחה כאשר עלו בממוצע  חקלאיות-לאמשכורות  115.-114.

 .שומר על יציבותהרבעון הראשון של השנה כש, .11.-ב נמשכהמגמה זו . בשנה 3.1%
כלל הסקטורים . .11.ריל באפ 5.4%-ל 115.באפריל  %...-אחוז האבטלה ירד מ, בנוסף

החודשים  .1-בלמעט בתחום המידע הטכנולוגי והממשל רשמו צמיחה , התעסוקתיים
 University of Central Floridaעל פי תחזית כלכלית של  30..11., במאי 1עד לתאריך 

מעל , 0%..צפויה לפלורידה צמיחה בשיעור  110.עד לשנת  31,המתפרסמת מדי רבעון
מנועי הצמיחה העיקריים של פלורידה הינם . 3%.., ב"בארה GDP-בהצמיחה הצפויה 

 . נתוני התעסוקה המטפסים ובניית הבתים למגורים

ב בגידול "בארה .-שנים האחרונות דרום פלורידה דורגה במקום ה 5-במהלך ה
 4%..-המגלמים גידול של כ, תושבים 71.,377-עם תוספת של כ, האוכלוסייה

ק ניכר מהאוכלוסייה החדשה תעשה שימוש בנכסי המגורים חל. באוכלוסיית האזור
  32.להשכרה

 
 ן בדרום פלורידה"שוק הנדל

( The University of Florida)אוניברסיטת פלורידה  ידי-עלמחקר שנערך לאחרונה 
ן להשכרה בפלורידה "על שוק הנדל Florida Housing Finance Corporation-עבור ה

ן הגדולות "אחת מחברות הנדל ,CBREעל ידי  דוח שהוכן וכן 33"(FHFC מחקר)"
ן להשכרה עלה בעוד שיעור הבעלות "שהביקוש לנדל יםמרא  34,"(CBRE דוח)"בעולם 

ברבעון השלישי של שנת  3.7%.-ל 117.בשנת  71%-בכל רחבי פלורידה מבבתים ירד 

 FHFC -מחקר ה, השגהבשימו דגש על דיור בר . השיעור הנמוך ביותר מזה שנים, 115.
יחידות להשכרה כדי לעמוד בביקוש הגבוה  30,5.7,מראה שעל אף שפלורידה הוסיפה 

היו יחידות דיור בר השגה לשוכרים בעלי הכנסה  115,741רק , 114.-111.בין השנים 
מציין כי  CBREדוח , כמו כן .או פחות מההכנסה החציונית האזורית 1%.שהיא 

משוק  %,.1-המהוות כ, יחידות דיור להשכרה 0,011-נוספו רק כ 115.במהלך שנת 
 .יחידות אלו נספגות מהר בשוק לאור הביקוש ההולך וגובר לדירות להשכרה. השכירות
בנטל עלות המחיה ממשקי הבית המתקשים  1%.מראה כי  FHFC-ה מחקר, זאת ועוד

(Cost Burdened )ור בר שם הביקושים לדי, חיים במחוזות הגדולים בדרום פלורידה
משקי בית שוכרים עם  111יחידות דיור בר השגה לכל  47עם , השגה הם הגבוהים ביותר

יחידות דיור בר השגה לכל  71, מההכנסה החציונית האזורית במחוז מיאמי דייד 1%.-1
משקי בית  111יחידות דיור בר השגה לכל  1,-משקי בית כאמור במחוז ברוורד ו 111

שיעורי התפוסה במחוזות , CBREוד יצוין כי על פי נתוני ע. 'כאמור במחוז פאלם ביץ

                                                      
  .http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmkData from the US Census Bureau :ראה29
 .HMP-ortal/periodicals/USHMC/reg//MiamiFLhttps://www.huduser.gov/pUS Department of Housing and Urban Development-: ראה30

June16.pdf 
  competitiveness-economic-institutes/institute-https://business.ucf.edu/centers/ Florida.University of Central: ראה31
 http://www.cbre.us/o/fortlauderdale/AssetLibrary/CBRE%20South%20Florida%20Multifamily%20Update-EMAIL.pdf CBRE: ראה32

Multifamily Market Update.. 
  .Shimberg Center for Housing Studies, University of Florida:ראה  33

http://www.floridahousing.org/FH-ImageWebDocs/Newsroom/Publications/MarketStudies/2016/Full%20RMS%20final%20rev09_16.pdf 
 http://www.cbre.us/o/fortlauderdale/AssetLibrary/CBRE%20South%20Florida%20Multifamily%20Update-EMAIL.pdf CBRE: ראה 34

Multifamily Market Update.. 
 

http://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/USHMC/reg/MiamiFL-HMP-June16.pdf
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/USHMC/reg/MiamiFL-HMP-June16.pdf
https://business.ucf.edu/centers-institutes/institute-economic-competitiveness/
http://www.cbre.us/o/fortlauderdale/AssetLibrary/CBRE%20South%20Florida%20Multifamily%20Update-EMAIL.pdf
http://www.cbre.us/o/fortlauderdale/AssetLibrary/CBRE%20South%20Florida%20Multifamily%20Update-EMAIL.pdf
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שיעור )בהתאמה  05.3%-ו 5%..0, 4%..0הינם ' ברוורד ופאלם ביץ, מיאמי דייד

בעוד מחיר השכירות , כמו כן(. %..,0הינו Cornerstone Group התפוסה הממוצע של 
 Cornerstone, דולר ,1,34-דולר ל 10.,1ל הינו בין "הממוצע ליחידה במחוזות הנ

Group  דולר ובכך שומרת  015מציעה את יחידות הדיור בר ההשגה במחיר ממוצע של
 .על ביקושים ושיעורי תפוסה גבוהים

בין  115.דרום פלורידה עלו במהלך שנת  אזורמחירי השכירות ב, CBREעל פי דוח 
כתלות  5%..5-ל 4%ד על בין הממוצע עומ CAP-כאשר ה, (כתלות במחוז) %,.7-ל %,.5

 .במיקום הנכס ובאיכותו
 

עם שיעור שטחים , מאוזן הינו כיום ,דייד-מיאמימחוז בלמכירה  דיורהשוק באשר ל
 למכירה דיורהבשוק מאוזנים תנאים . 111.בשנת  %..3לעומת  %.של משוער  םייפנו

בתים היתרים לה מספר ידי-עלכפי שהיא נמדדת , ותהובילו לעלייה בפעילות בניית דיר

החל  מחוז מיאמי דיידב הדירותשוק . .11.במאי  1ועד  115.מאי  1-ממשפחתיים -חד
על גבר הביקוש לדירות  כאשר, ('Tight') 'חזק'כ HUD ידי-עלנחשב , .11.במאי  1מיום 

במהלך  3%..עמד על  ותהפנוישטחי הדירות שיעור . ההיצע במהלך השנה האחרונה
דמי . אשתקדבמהלך התקופה המקבילה  4%..ירידה לעומת , .11.הרבעון הראשון של 

 .תקופההבאותה  4%-בהשכירות המבוקשים הממוצעים עלו 
 הגדל, שניתן לגביהן היתרמספר היחידות  ידי-עלכפי שהיא נמדדת , משפחתית-בנייה רב

חלה  .11.אפריל בהחודשים שהסתיימו  .1במהלך . דייד-באזור ובמיוחד במחוז מיאמי
שיפור המצב . 115.אפריל בהחודשים שהסתיימו  .1-מ, %,או , יחידות 571יה של עלי

לרמה ממוצעת של  ותמשפחתי-רבלבניית יחידות היתרים מתן הלהגברת הכלכלי הביא 
הממוצע של מ תמשמעותיצמיחה , 115.עד  .11.יחידות בשנה החל משנת  03.,.-כ

מכלל  55%-היוו כלרכישה דירות  115.מאז . 111.-,11.יחידות בין השנים  1,775

 35.המותרות משפחתיות-הרביחידות 

 באופן להשפיע עלולים או משפיעים אשר נוספים חיצוניים גורמים אודות לפרטים
( כללי –ה להשקען "הנדלתחום ) 7.7.1 סעיף ראו, החברה תוצאותאו /ו פעילות על מהותי

 .לתשקיף( גורמי סיכון) ,7.1-ו

 

                                                      
35  -HMP-https://www.huduser.gov/portal/periodicals/USHMC/reg//MiamiFLlopment. US Department of Housing and Urban Deve

June16.pdf 
 

https://www.huduser.gov/portal/periodicals/USHMC/reg/MiamiFL-HMP-June16.pdf
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/USHMC/reg/MiamiFL-HMP-June16.pdf
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 תיאור תחומי הפעילות של החברה –' חלק ג

 להשקעהן "הנדל תחום 7.7

 כללי 7.7.1

ן המניב למגורים "בתחום הנדל בעיקרהחברה פעילה , למועד התשקיף נכון

, ניהול, בנייה, רכישה, ייזום באמצעות כולל, ב"בפלורידה ארה( דיור בר השגה)

 שיווק, ניהול, קשורים לצדדים מימון מתןבאמצעות ) השקעהאו /ו מימון

 (.ב"בארהן "נדל נכסי של ומכירות

 רובו. דיור יחידות 31,,5-וכמיקומים  1.-הנכסים של החברה מורכב מ תיק

 תפוסה משיעורי ונהנה 111. שנת לאחר נבנה הפורטפוליו של המוחלט

ת המתנה של במהלך השנים האחרונות ומרשימו %,0-מ למעלה של ממוצעים

 .דיירים המחכים להיכנס לפרויקטים השונים בנכסי הקבוצה

ן להשקעה באמצעות חברות נכסים "החברה מחזיקה את הנדל, לעיל כאמור

 . ומאוחדות של החברה כלולות חברותשהן 

הינם , לכלול במסגרת ההנפקה Cornerstone Groupאותם בחרה  הנכסים

קנתה אותם  Cornerstone Group-נכסים אשר סיימו את תקופת זיכוי המס ו

לפרטים אודות . חלקו את ולרכוש לנסות עשויה שהחברהמהשותף הפיננסי או 

 ...נכסים אשר בהם בכוונת החברה לקנות את חלק השותף ראה סעיף 

 . לתשקיף

מורכבות  להשקעהן "דלבתחום הנ חברהה החזקות כל, למועד התשקיף נכון

 של מוגבל מספר יש מהפרויקטים בחלק, זאת עם)פרויקטים לדיור בר השגה מ

 (.שוק במחירי להשכרה יחידות

, להשקעהן "הנדל בתחום תפוסה ושיעורי ביקושים על המשפיעים הגורמים

 תנאי, חנייה, הבניין וגיל הבנייה איכות, הנכס מיקום את, היתר בין, כוללים

 לנתיבי וקרבה ארנונה שיעורי, התחזוקה שירות רמת, השכירות ודמי השכירות

 בר לדיור הרב הביקוש לאור, זאת עם. ציבורית לתחבורה ונגישות תחבורה

 נהנים החברה נכסי, ל"הנ בתוכניות דיור ביחידות המחסור ולצד, באזור השגה

 .ארוכות המתנה ומרשימות שנים לאורך מלאה מתפוסה

 על משמעותית עדיפים בתנאים ממימון נהנית החברה כי לציין ראוי כן כמו

 לפדיון מאוד ארוכות ותקופות גבוה פנוי תזרים המייצרים השוק תנאי

 .ההלוואות

 (מגורים) מוגנת שכירות ..7.7

החברה כפופה , בבעלות החברההדיור יחידות ל ביחס, התשקיף למועד נכון
בטיחותי ונקי , למגבלות רגולטוריות שונות כגון שמירה על נכסים במצב תקין

בין , מגבלות שונות הקשורותלכמו גם ; לרשויותומסמכים ומסירת מידע 
סוג השוכרים להם ניתן , לדמי השכירות שהחברה מורשת לגבות, היתר
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, חברה זכאיתיחד עם הטבות מסוימות להן ה, להשכיר את יחידות הדיור

 36:והכול כמפורט בסעיף זה להלן
 :זיכויי מס דיור לבעלי הכנסה נמוכה

זיכויי מס  מהקצאת כספים שהתקבלו באמצעות, שארהבין , כל הנכסים נבנו
 Tax Credit Reformאשר נוצרו תחת חוק , "(LIHTCs)"שיכון הכנסה נמוכה 

Act of 1986 השליטה בחברה כחלק ישויות בבעלות ובשליטת בעלי והוקצו ל
 "(.FHFC)"פלורידה של תאגיד האוצר ושיכון ידי -על Cornerstone Group-מ
שימשו  Cornerstone Group אשר הוקצו לנכסים השונים של  LIHYCs-ה

בעל על זו פי תכנית -על ,משקיעים פיננסיים כנגד קבלת הון להקמת הקהילות
 מתאימיםרויקט לדיירים מספר מסוים של יחידות בפ השכירסכים ללההנכס 

ובהתאם למחיר שנקבע לפי נתוני  שוקשווי הבדמי שכירות מתחת ל
 . אזורההשתכרות של אותו 

 : יםהבא מאפייניםכוללים את ה תכניתהפרטי 
 1%.-מרוויחים לא יותר מה דיירים של אכלוסליחידות מוגבלות ה( 1)

כל עבור  HUD-ה ידי-עלהמתפרסם מדי שנה  נתון)מההכנסה החציונית באזור 
בחינת  .המשפחותעבור גודל  ותמותאמ ןכשה, (גיאוגרפייםהאזורים אחד מן ה

החברה מגישה . הזכאות של הדיירים מתבצעת במועד הכניסה הראשונית לנכס
דיווח שנתי בדבר הכנסות הדיירים וכל עוד הכנסות הדיירים אינן עולות על 

דיירים , עם זאת. אושרתמההכנסה החציונית באזור הזכאות שלהם מ 141%
מההכנסה החציונית באזור רשאים להישאר ביחידת  141%שהכנסתם עולה על 

בתנאי ששאר יחידות הדיור ( ובשכר הדירה המפוקח)הדיור בה הם מתגוררים 
מובהר כי לא קיימת מגבלה על כמות , בפרויקט מושכרות לדיירים זכאים

קיימים דיירים , על כן. טהדיירים אשר הכנסותיהם עלו כאמור בכל פרויק

כל עוד לא עזבו , עם זאת, רבים אשר הכנסתם עלתה בצורה ניכרת עם השנים
 ; הם זכאים להטבת מחיר השכירות, דיירים אלו את יחידתם

על  הלא יעל( כולל חיובי שירות מסוימים)ברוטו שמשלם דייר  הדירהשכר ( .)
לדוגמא בפרויקט בו כלל כך , מההכנסה הממוצעת של הדיירים בפרויקט 31%

שכר הדירה יעמוד על , מההכנסה החציונית באזור 1%.הדיירים משתכרים 
ומתעדכן בו מצוי הפרויקט המחוז  ידי-עלשכר הדירה נקבע . מסכום זה 31%

יצוין כי בהתאם להוראות התכנית  .בהתאם לשינוי בשכר החציונימידי שנה 

בשנה שכר הדירה שנקבע ידי הדייר לא יפחת מ-שכר הדירה המשולם על
לשיעורי שכר הדירה ' רצפה'באופן היוצר  –לאורך תקופת השכירות החולפת 

 ; המשולמים לקבוצה
שנים  15שכירות לתקופה מינימאלית של ההכנסה ודמי המגבלות ציות ל( 3)

התניות לעתים אם כי ) הוקצו LIHTCsמיום תחילת שנת המס הראשונה שבה 
הגבלות  לעיתים מטילות FHFCלטובת מוטלות " שימוש ממושך"לנוספות 

 05%-ל 1%,במהלכן נהנית החברה מבין  (שנים 31אלה עבור תקופה של עד 
 וכן ; מהתזרים אותו מייצר הנכס

להינתן להימסר  יםחייבלפרויקט זכאות ה אישורידייר וההכנסת  אישורי( 4)
זאת בחינת  עם, דרישות ציות ודיווח אחרותלרבות , בתדירות שנתית FHFC-ל

 ציות-אי. עמידת הדייר בדרישות התוכנית מתבצעת רק בעת כניסתו לפרויקט

                                                      
 מקיימות הנכסים חברות התשקיף למועד נכון, החברה ידיעת למיטב. כאמור בהתחייבויותיה עומדת שאינה במקרה להפסיד עלולה החברה אשר הטבות  36

 .הרגולטורים ההסכמים של המהותיות הדרישות את
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חלק מן  להשבתלגרום  העשוילתקופת הציות ת והראשונ יםהשנ 15-ב

LIHTCs החברה פועלת בכדי להעלות את שיעור שכר  37.הוענק לפרויקטש
נסתה הדירה מתוך הכנסת הדייר בכמה מיקומים באופן שעשוי להגדיל את הכ

 .בהתאם לעלייה בשכר החציוני במחוזות השונים מהנכסים
בעת סגירת  הנכסיםנרשם על "( ELIHA)"סכם שיכון הכנסה נמוכה מורחב ה

בעלי  םמקרימהאם כי בחלק )שנים  31משך ל בדרך כלל נמשךמס והזיכוי 
מכיל  ELIHA(. שנה 51של תקופה להפרויקט הסכימו לקיים הגבלה זו 

דרישות  כןו ,נכסכל ל מסוימות, השגה-לעניין המחיר הבר שונותדרישות 
פרויקט לגופו לכל נכס הובעל  FHFCסכמו בין ואשר ה, דיירלנוחות  מתקניל
בריאות שירותי (: לגופוכל נכס ) הכוללות דיירל תוכניות( 1: )לכלול ותיכולה

מסוימים לרכישת פיננסים תמריצים מתן וייעוץ פיננסי , דיירלפעילויות , באתר
מדיחי (: לגופוכל נכס ) יםכוללהיחידות בנוחות מתקני ( .) ;מחשבים חדר, בית

מכונת ל מקוםכביסה ובור למכונות יח, טלוויזיה בכבליםחיבור ל, כלים
מאווררי , יחידות מיזוג אוויר, תאורת חוץ, תריסים אנכיים, מייבש/כביסה

עם דרישות בחלק אחד ות חלונ, מגוריםהשינה ואזורי התקרה בכל חדרי 
מתקני הנכס ( 3) ;וכן .גגהדרישות בידוד בעליית ספציפיות מסוימות והצללה 

 ,שחייה תכיבר, מועדון, מרכז קהילתי, חדר כושר(: לגופוכל נכס ) יםכוללה
, טיפול ברכביםאזור , מגרש טניס, משחקים לילדים מגרש ,חדרי מחשבים

 הסכם ,בנוסף. רויקטלפושיאפשרו שימוש בהתאם  מיםמתאיבמימדים והכל 
ELIHA  הנדרשת דורש קבלת אישור-FHFC הניהול של חברת  החלפתל

 .הנכס
 :השוכרי עםהסכמי השכירות למגורים של החברה נתונים אודות  להלן

 תנאים משתנה
או בטחונות למעט הפקדת שכר /השוכרים אינם נדרשים להעמדת ערבויות ו ערבויות 

 עבור חודש שכירות אחדדירה 
בדיקת עמידת השוכרים 
בתנאי הסף לזכאות לתכנית 

 הדיור

נעשית במועד הרישום ( 'כגון רמת שכר וכו)בדיקת עמידת הדיירים בתנאי הסף 
 או במעבר ליחידת דיור גדולה או קטנה יותר/לראשונה ו

שכירות משנה של יחידות 
 הדיור

 משנה את יחידות הדיורהשוכרים אינם מורשים להשכיר בשכירות 

פי הדין החל והסכמי השכירות לא נדרש אישור מוקדם של גופים רגולטורים  על פינוי דיירים
הליך פינוי הדיירים . לפינוי דיירים במקרה של אי עמידה בתנאי הסכם השכירות

ימים במסגרתו מגישה החברה תביעה פרוצדוראלית בבית  01-ל 1.אורך בין 
ולא  יקת ברירת מחדל במידה והדייר לא שילם את חובו משפט אשר יספק פס

פי הסכם השכירות קיימות מספר -על. תיקן את ההפרה של הסכם השכירות
אי תשלום שכר דירה וכן הפרה של תנאיי הסכם , בין השאר, עילות לפינוי הדייר

לאפשר לדייר בלתי , השכירות כגון מתן מידע כוזב בטופס המועמדות לשכירות
גרימת נזק , ביצוע כל פעילות לא חוקית, לשהות ביחידה מעל לשבועייםמורשה 

    .לנכס והטרדה של דיירים אחרים

 LIHTCתקופת הציות בעסקאות תום התקופה שלאחר 
באמצעות , בין היתר, אשר מומנו יםמשפחתי-רב ותבעלים של פרויקטי דיר

( זכויות הוניותכל הפרויקטים בהם מחזיקה החברה בכמו ) LIHTCs-בשימוש 

מוגבלים בגובה דמי  פרויקטים אלה הותרת ותלמגבלות שדורש יםכפופ
 יםשנה 15תום ב, עם זאת. שכירות והכנסת הדיירים לאורך זמן ממושךה
האמורים פרויקטים הבעלי , של הפרויקט" הציות תקופת"של  ותראשונה

לשקול  החברה עשויה. שונות דיספוזיציה כמה אפשרויותייתכן וישקלו 
 לחילופין. 7.1.5כמתואר בסעיף  נכסהלגבי חלק מחברות כאמור אפשרויות 
. וניהול הנכס ללא ביצוע שינוי כאמור ההחברה להמשיך באחזק באפשרות

 :הן כדלקמןהדיספוזיציה כאמור שתיים מאפשרויות 
                                                      

הרגולטור הרלוונטי לתבוע את הקבוצה ולדרוש סעד  עשוי האמורות בהתחייבויות עמידה אישל  במקרה, השנים הראשונות לתקופת הציות 15 בתום  37
 . התחייבויות הקבוצה בערכאה המשפטית הרלוונטיתאכיפה ל
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 סינדיקציה-רה

הליך . מהנכסים שלהאחד או יותר  לבצע ארגון מחדשלבחור  תרשאי החברה
זה יבוצע באמצעות מכירת הנכס בשווי ההוגן שלו לישות בה החברה תוכל 

וכן " בר השגה"על הרוכש לשמור על הנכס כ. בזכויות בעלות מסוימות להחזיק
 לפרטים. לשפץ את הנכס ובתמורה יהיה זכאי להקצאה חדשה של זיכויי מס

לבעלי דמי פיתוח אשר עשויים להיות משולמים לחברת ייזום הקשורה  אודות
 .לתשקיף 11...0 סעיףראה  ,במסגרת רה סינדיקציה ,השליטה בחברה

 LIHTC-שחרור ממגבלות התהליך 
חברות הנכס רשאיות לבקש כי , של פרויקט יםהשנ 15 בתציות הבסוף תקופת 

קונה עבור אחד או תמצא ( FHFC-ה)זיכוי המס של המדינה סוכנות הקצאת 
יש שנה אחת מיום הגשת  FHFC-ל, במקרה כזה. האמוריםהנכסים מיותר 

השגה -כבר נכסכדי למצוא קונה פוטנציאלי אשר ישמור על ה כאמורבקשה 

אם . נוסחה שנקבעה מראש פי-עלנקבע ששיסכים לקנות את הנכס במחיר ו
הפרויקט כזה ולשמור על שמוכן לשלם מחיר ה ,כאמורקונה  תסוכנות מוצאה
אם הסוכנות . הזההנכס במחיר חברת הנכס נדרשת למכור את  ,"בר השגה"-כ

 ההדרך ב בשל ,המקרההינו לעתים קרובות ) כאמוראינה יכול למצוא קונה 
 -ה הגבלותמ להשתחררחברת הנכס זכאית ( קבעמחיר הרכישה נ

LIHTCנכסים . שנים 3הגבלות אלו מוסרות בהדרגתיות במשך תקופה של ו
ה להקל םלהיות זכאי יפוטנציאלבאופן  יםעשוי לעיל יםהמתואר יםמסוימ
על כל אחד  אמורחוזה כ חברה תבקשודאות באשר לשאלה האם ה אין. כאמור

תמורת המכירה שהתוצאה תהיה  ,כך העשת אכןאם . המתוארים מהנכסים
 ,לחילופין סינדיקציה או-רהת באותו אופן שתואר לעיל עבור תמורתחולק 

נכס בעל ערך רב ל, ככל הנראה, ויהיה LIHTC-ההגבלות פטור מהנכס יהיה 

 .דמי שכירות גבוהים יותריותר בשל פוטנציאל 
הינם , לכלול במסגרת ההנפקה Cornerstone Groupהנכסים אותם בחרה 

קנתה אותם  Cornerstone Group-נכסים אשר סיימו את תקופת זיכוי המס ו
לפרטים אודות נכסים  .מהשותף הפיננסי או עשויה לנסות ולרכוש את חלקו

 .לתשקיף ...אשר בהם בכוונת החברה לקנות את חלק השותף ראה סעיף 

 פיקוח על החברה 

נכסי , HUD-ו השונים המחוזות, FHFCמהוראות ההתקשרות עם  כחלק

בעיקר על  המלווים והגופים הרשויות של קפדני פיקוחהחברה נתונים למשטר 

בדיקה שנתית של  מבצע"( לווההמ)" FHFC-מטעם ה המלווה. בסיס שנתי

, המבוקרות הדיור ליחידות ביחס דיירים ותיקי דיור יחידות של מסוים אחוז

חברת נכס  כלעל , בנוסף. בכדי לוודא ציות למגבלות השכר של דיירים חדשים

 לתכנית רלוונטי מידעואישורים עם  דוחות, על בסיס חודשי, לווהלמ להגיש

 דיורהשהנכסים ממומנים על ידי רשות  ככל .הדיור בר השגה על כלל הדיירים

 רשויות גם, מסוים מחוז ידי על או( "Local Housing Authority") מקומית

 על כאמור דוחות להן להגיש יש וכןבסיס שנתי  עלבדיקות כאמור  נהתבצע אלו

יבצעו  HUD ,HUDוהנכס ממומן בין השאר על ידי  ככל, כמו כן .חודשי בסיס

הביקורת נבחנות כל יחידות  במסגרת. ביקורת בנכס כשנה מיום מתן ההלוואה

הקירות החיצוניים , יסודית לרבות השטחים הציבוריים בחינההדיור בנכס 

יבצעו את  HUD - ומעלה 01 הוא הביקורת וציון ככל. והגדר המקיפה את הנכס
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אחת  –ומעלה  71, אחת לשנתיים –ומעלה  1,, שנים שלושלהביקורת אחת 

 בתדירותיבצעו ביקורות בנכס  HUD, 71-ככל וציון הביקורת נמוך מ. לשנה

 . יותר גבוהה

בדיקה כאמור יכול להביא לביטול ה דוחכשל מהותי בבמקרים קיצוניים 
 או המלווים הגופים עם ההסכמיםההטבות המוענקות לחברת הנכס תחת 

  .בנכס הרלוונטי מיידי לפרעון החוב דתלהעמ
 

עורכת דוחות כספיים  קבוצהה, לעיל המצוינים והפיקוח לביקורות בנוסף
 .הנכס חברות ברובמבוקרים מדי שנה 

החברה מקיימת את כלל הדרישות בקשר עם הביקורות , נכון למועד התשקיף
 .והדיווחים כאמור לעיל

והדיווחים ביחס לכל אחד מהנכסים להלן נתונים בקשר עם הביקורות 
 :בחברה

 FHFC Local Housing Authority / 
 HUD מחוז

תאריך ביקורת )
(הבאה  שם הנכס 

ביקורת 
 שנתית

הגשת דוחות 
 ביקורת שנתית חודשיים

הגשת דוחות 
 חודשיים

Bernwood Trace      - ( 11.אפריל,) 

Bridgewater Place      

Cross Keys      

Crossings at University      

Eagle's Landing      - (.117) 

Hunter's Run      

Mission Bay      

Mission Pointe       - ( 110.יולי) 

Oaks at Pompano      - ( 117.מאי) 
Villa Ezperanza      

Cypress Trace      - ( 117.יולי) 

Marbrisa      - (.117) 

Doral Terrace      

Monterey Pointe      

Banyan Pointe      

Baywinds      - ( 110.פברואר) 
Bonita Pointe      

Captiva Club      - ( 110.יולי) 

Renaissance       

Sanctuary Cove      

  להשקעהן "הנדל בתחום חיוניים הצלחה וגורמי התחרות מבנה 7.7.3

מתאפיין בעיקר בחברות גדולות  הדיור הבר השגה במדינת פלורידה תחום

לאור הצורך בציות ודיווח לרשויות וכן עבודה עם . שמחזיקות תיקי נכסים גדולים
נקודות המס אותן החברות נדרשות לבנות מטות חזקים  הקצאתבנקים גדולים ל

  .אות בפיקוח מתמיד של הרשויותונמצ
במשתנים , בין היתר, תנאי התחרות בתחום מתמקדים, בשלב מציאת שוכרים

תחבורה  צירימיקום ליד , איכות הבנייה, מיקום הנכס, איכות הנכס :הבאים
קיימת תחרות גם בשלבים . מוניטין ועוד, רמת השירות, תחבורה ציבוריתו

השכרה , בנייה, קיימים לצורך ייזום תריםאכגון שלב מציאת , מוקדמים יותר
דיור באזורים המסחריים ויחידות השטחים ה מספר. ן"הנדלנכסי של רכישה או /ו

בהם ממוקמים נכסי החברה עלולים לפגוע באופן מהותי ביכולת החברה להשכיר 
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ובאותה עת לשמור על רמת דמי השכירות שהיא ( לפי העניין)יחידות דיור 

 .מחייבת
איכות הנכסים , מחירי השכירות, התוכנית הייחודית בה פועלת החברהלאור 

עיקר התחרות וגורמי , פוטנציאלים דייריםורשימת ההמתנה הארוכה של 
ההצלחה החיוניים לתחום פעילותה של החברה הינם השגת אישורים לבניית 
קהילות נוספות ושמירה על רמת הדיווח והעבודה מול הרגולטורים המקומיים 

 .קשר לקהילות הקיימותבה
עשויים לתרום באופן משמעותי להצלחת החברה  הבאים הגורמים, בנוסף

לפיהם התשואה העודפת המתקבלת מדמי  תנאיםבהשגת מימון ( 1: )בתחומה
 בקשר עםהשכירות עולה על עלויות המימון וההוצאות האחרות שנגרמו 

צעות פיתוח ובין אם בין אם באמ, מיצוי הפוטנציאל הגלום בנכס( .); הרכישה
מוניטין ואיכות גבוהה , ניסיון( 3); באמצעות מציאת שוכרים לשטחים פנויים בו

( 5); יעילה ואפקטיביתשל דמי שכירות תפעול מערכת גבייה ( 4); של כוח אדם
טיב הסביבה בה ( .); תפעול הנכסיםעלויות  וצמצוםניהול איכות השמירה על 

 .המתאפיינים בביקוש גבוהשווקים -בתתמיקום הנכס ( 7)-ו; הנכס ממוקם

 חסמי כניסה ויציאה עיקריים בתחום הפעילות 7.7.4

, כוח אדם איכותי, מוניטין, ניסיון מוכח, הצורך בידע( 1: )עיקריים כניסה חסמי
; בכלל ובפרט בתחום הדיור בר השגה בפלורידהן "התמחות וקשרים בתחום הנדל

אשר נוצרת לצד ביסוס מעמד החברה בשוק , גישה להזדמנויות עסקיות( .)
תכנית עסקית מתאימה עבור הנכס והמיקום  וציא לפועלהלהיכולת ( 3); ן"הנדל
גישה למקורות ( 5); איתנות כלכלית ודרישות מזומנים משמעותיות( 4); שלו

מערכות יחסים ארוכות ( .); (בנקאי או אחר)כולל יכולת לגייס מימון , מימון

; ים פוטנציאליים המאפשרות ביצוע מהיר של עסקאות משותפותטווח עם שותפ
הצורך ( ,); הנהלה עם ניסיון רב וגישה להזדמנויות עסקיות וניהולם במהירות( 7)

; בר השגה ן"בידע מקצועי וניסיון להשגת אישורים רגולטוריים עבור פרויקטי נדל
יכולת ( 11); והן זמינים לפיתוח באזורים של ביקוש גב"מחסור בנכסי נדל( 0)

 .השגת נקודות זיכוי במס ועבודה מול הרגולטור ומול המוסדות השונים
היכולת לממש נכסים תלויה בהיצע וביקוש בשוק בכל ( 1: )חסמי יציאה עיקריים

 המכירהבהתחשב גם בתנאי , בין היתר)רגע נתון ולכן יכולה לקחת זמן רב 

כלפי בעלי זכויות בנכסים , בין היתר, התחייבויות חוזיות שונות( .); (המבוקשים
( 3); הזכויות בנכס תאת מכיר מעכביםלחילופין ורשויות אשר אינם מאשרים או 

הפרויקט והיכולת לבצע  מימון תנאים חוזיים עם גופים מממנים ביחס לתקופת
 .פרעון מוקדם של הלוואות ללא קנסות משמעותיים

 נכסים ומימוש רכישה מדיניות 7.7.5

, אולם. לבנות או למכור כל נכס, לרכוש תכניותלחברה אין , נכון למועד התשקיף
ן להשקעה על "או רכישה של נכסי נדל/בנייה ו, מעת לעת, החברה רשאית לשקול

שיעורי , בסיס משתנים רלוונטיים כגון תזרים מזומנים צפוי מנכסים מניבים
( עם העדפה לאזורים עירוניים)מיקום הנכס , מוערכיםתפוסה ודמי שכירות 

 .ופוטנציאל ההשבחה
החברה רשאית למכור נכסים או חלק , בהתאם להזדמנויות ושיעורי ביקוש

 .מהזכויות שלה בנכסים
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 בתחום הפעילות הקבוצהעל פעילות  מגבלות ופיקוח ..7.7

 הן ברמה)בתחום הפעילות כפופה לחוקים ותקנות רבים  קבוצההפעילות 
, ובין היתר, (הפדראלית והן ברמת המדינה והרשות המקומית הרלוונטית

להלן תיאור . 'השכרת נכסים וכד, בטיחות מתקנים, בתחומים של איכות הסביבה
התקנות וההסדרים העיקריים להם כפופה פעילות , תמציתי של הוראות הדין

 :38החברה

 – "(ADA)" מוגבלויות בעלי האמריקנים חוק הוראות קיום עלות 1...7.7

שטחים ציבוריים חייבים לקיים דרישות פדראליות , ADA-הלפי 

, יםפדראלי דינים. מוגבלויות בעליידי -ביחס לגישה ושימוש על

של  בנכסים שינויים לבצעלחייב  יםעלול יםומקומי מדינתיים

עלולה לעמוד  הקבוצה. אותם לשפץהחברה או להגביל את היכולת 

או  ADA-הלצורך קיום תנאי  פויותובלתי צ בפני הוצאות ניכרות

  .התנאים של כל חוק קשור אחר

חוקים  – משפטיים והליכים ממשלתיות סביבתיות תקנות עלות ....7.7

לשאת בעלויות  הקבוצהלחייב את  עלוליםותקנות סביבתיים 

בחומרים מסוכנים או רעילים אשר  בטיפולהכרוכות בהסרה או 

 אשר עשויות להיות, יכולים להיות קיימים בנכסים של החברה

החברה לנוכחות  עלחוקים כאמור יכולים להטיל אחריות . מהותית

 ממשלתיותחקירות . של חומרים מסוכנים כאמור לפליטהאו 

עלות ניכרת והנוכחות של חומרים  השיתל עלולותשיקום  ופעולות

מסוכנים בחצרים של הנכסים יכולה לגרום לתביעות נזקי גוף או 

חוקים שונים גם מטילים . תובעים פרטייםתביעות דומות מצד 

חבות על האדם אשר דאג לפנוי או טיפול בחומרים מסוכנים או 

רעילים ולעיתים אדם כאמור נדרש לשאת בעלות של הסרה או 

, הקבוצה. טיפול בחומרים המסוכנים במתקן השמדה או טיפול

שהסדירה את כמי  להיחשב עשויה, נכסיהשל  וכמפעילהכבעלים 

 .רעילים או מסוכנים בחומרים טיפולהאו  קהסילו

 הקבוצהנכסי  – אחרות ומקומיות מדינתיות, פדראליות תקנות 3...7.7

מדינתית , כפופים לדרישות רגולטוריות שונות ברמה הפדראלית

 והצלת אש מפני הגנה דרישותו מקומיים בניה כלליכגון , ומקומית

היא , במקרה שהחברה נמנעת מקיום דרישות שונות כאמור. חיים

אזרחי  בפיצויאו /ו ממשלתיים בקנסות, בין היתר, לשאתעלולה 

 עתידיות דרישות, כאמור בדרישות שינוי של במקרה. נזק בגין

 ובלתי משמעותיות בהוצאות לשאת החברה את לחייב יכולות

 משמעותיות בהוצאות לשאת תידרש שהחברה במקרה. צפויות

( משמעותי באופןגם ) לפגוע עלול הדבר, כאמור לתקנות ביחס

                                                      
התיאור להלן תמציתי ונכון למועד התשקיף . מתרחשים תדיר, ידי הרשויות ובתי המשפט-פרשנותם על באופן או, ל"יצוין כי שינויים בחוקים ובתקנות הנ  38

 .בלבד
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 המזומנים בתזרים, הפעילות בתוצאות, החברה של הכספי במצב

 .חובותיה את לשלם החברה של וביכולת

בהיותה מחזיקה בנכסים , הקבוצה – נכסים השכרת הסדרת 4...7.7

 (מקומיים או פדראליים)כפופה לחוקים ותקנות שונים , להשקעה

 ואת הבעלים לבין השוכריםאשר מסדירים את היחסים בין 

 התחייבויותיהם הפרת של במקרה לצדדים המוקנות התרופות

 על חלות אשר מיוחדות להגבלות ביחס לפרטים. השני כלפי האחד

 .לתשקיף 1...7.7 סעיף ראו, החברה

 הפעילות תחום בתוך ייחודיות יותימיסו השלכות 7.7.7

ובמקום , אמריקאימס הכנסה לא יוטל על החברה היא כי באופן כללי  הציפייה

השליטה בחברה  יבעל, עקב התחייבות החברה זאת ,זאת יחול על בעלי החברה
כי החברה והחבות אשר מוחזקות על ידה לא ובעלי הזכויות בבעלת מניות החברה 
לצורך מס הכנסה  שקופותימשיכו להיות  איבחרו להיות מסווגות כתאגידים אל

המס בארצות הברית  מדיניותל. 39(לתשקיף .7.1ראו גם סעיף ) אמריקאי
ובתחומי השיפוט בה ממוקמים נכסי החברה עלולה להיות בעלת השפעה מהותית 

אשר בדרך כלל מוטלים אחת , כל העלאה במיסי מקרקעין מקומיים. על החברה
או עלויות , (שויות המקומיותידי הר-כפי שנקבע על)ן "לשנה על בסיס שווי הנדל

 . יכולה לפגוע בשווי נכסי החברה, תפעול אחרות
 

ידי פקיד השומה -מיסי נדל״ן מחושבים על, עת החברהלמיטב ידי -ן "מיסוי נדל
מידע זה כולל מכירות רלבנטיות . המקומי לאחר בחינה של פריטי מידע שונים

יתוח דמי שכירות על מנת הוצאות תפעוליות ונ, (אם קיימות)בשוק באותה שנה 
המצב הכלכלי בשוק באופן כללי , ללא שינוינותרו  קטנו או, לבחון אם אלה גדלו

 .לתשקיף ..7.7ראה גם סעיף . וכן מספר גורמים נוספים
  .לדוחות הכספיים השנתיים 11לפרטים נוספים ראו באור 

 התוצאות תמצית ,.7.7

 ן להשקעה "של הנדלתוצאות הפעילות  תמצית 1.,.7.7

 פרמטר

 לשנה שנסתיימה ביום ביום שנסתיימה לתקופה

11.6.2136 11.6.2131 13.32.2131* 13.32.2137 13.32.2131 

 דולר אלפי

 1,4.7 10.,1 17,371 ,.7 113,.3 (מאוחד)סך הכנסות הפעילות 

 - - 74,,1. - 0,144. (מאוחד)רווחים משערוכים 

 1,4.7 10.,1 0,0.3. ,.7 45,111 (מאוחד)רווחי הפעילות 

 1,4.7 10.,1 ..7,, ,.7 1.3,.1 (מאוחד) NOIכ "סה

 1,4.7 10.,1 7,113 ,.7 77,,.1 (חלק התאגיד) NOIכ "סה

 115.באוקטובר  1איחוד לראשונה החל מיום , בלבד 115. 4רבעון *

                                                      
 נתנו בה השליטה ובעלי החברה, שקופה כחברה החברה סיווג את להפוך ניתן, האמריקניהפדרלי  המס דין להוראות בהתאם, החברה ידיעת שלמיטב אף על  39

 .הציבור בידי מוחזקות החברה של החוב אגרות עוד כל תחול אשר כאמור התחייבות
 של המס רשויות, מהחברה התקבלה אשר הכנסה עם בקשר עליו הוטלו אשר הברית ארצות של המס חובות אתשילם  לא החברה של שליטה שבעל במקרה 

 הינן אשר החל לדין ובהתאם שרלוונטי ככל, כאמור תשלום-אי כל. וקנסות ריבית עם יחד ממנו כאמור שולמו שלא מיסים לגבות יכולות הברית ארצות
 כאמור, וקנסות ריבית, במס חבות וכל שקופה כחברה החברה שלהאמריקני  הפדרלי המיסוי מעמד על להשפיע אמור אינו, התשקיף למועד נכון בתוקף
ולכן , בדרך כלל לא תהיה נושה של החברה האמריקנימס ההכנסה  רשות, יתר על כן. החברה על יחולו לא, שקיים ככל, השליטה יבעל על חלים אשר, לעיל
השליטה כפועל יוצא  יבעל יאת נכס לעקל תוכל האמריקנימס ההכנסה  רשותיתכן כי , עם זאת. או להטיל שעבודים על נכסי החברה לעקל תהיה רשאיתלא 

 כאמור שינוי של הקובע למועד עד, שהיא סיבה מכל שקופה חברה להיות חדלה שהחברה במקרה. אשר יכול לכלול מניות בחברה, כאמורתשלום -של אי
 .החברה על תחול המס חבות הקובע מהמועד והחל השליטה יבעל על תהיההאמריקני  הפדרלי המס חבות
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לאחר רכישת השותף כמפורט  ,תמצית תוצאות הפעילות פרופורמה ..,.7.7

וכן לאחר העברת הזכויות המועברות על  לתשקיף ..7.1.3בסעיף 

 7.1.3ידי יתר בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה כאמור בסעיף 

 .לתשקיף

 פרמטר

 לשנה שנסתיימה ביום ביום שנסתיימה לתקופה

11.6.2136 11.6.2131 13.32.2131* 13.32.2137 13.32.2131 

 דולר אלפי

 .1,41. .1,75. 3,1.3. 5..,31 113,.3 (מאוחד)סך הכנסות הפעילות 

 4,0.1. .57,10 75,410 340,.3 0,144. (מאוחד)רווחים משערוכים 

 .,53,0 5,713, 115,717 71.,51 45,111 (מאוחד)רווחי הפעילות 

 0,114. 7,071. .31,37 15,1.5 1.3,.1 (מאוחד) NOIכ "סה

 11,,4. ,.4,1. 5,0,1. ..0,.1 .1,,13 (חלק התאגיד) NOIכ "סה

 115.באוקטובר  1איחוד לראשונה החל מיום , בלבד 115. 4רבעון *

 :ב"ארה –עיקריים  אזורים 7.7.0

 (ב"ארה)לפי אזור , כלכליים-משתנים מקרו
 בדצמבר 13-ב המסתיימת השנה עבור כלכלי-מקרו משתנה

2131 2137 2131 

 3..,.1 ,17,34 .17,04 (*דולרבמיליארד ) גולמי לאומי תוצר
 0,1,.5 0..,54 .3,,55 (*בדולר) לנפש גולמי לאומי תוצר

 %... 4%.. 4%.. *גולמי לאומי בתוצרצמיחה  שיעור

 1.7% %..1 %..1 *לנפש גולמי לאומי בתוצרצמיחה  שיעור
 1.5% %..1 1.1% *אינפלציה שיעור

 3.7% 55%.. %,7.. **ארוך לטווח מקומי ממשלתי חוב על התשואה

 +AA+ AA+ AA (***מקומיח "אג) ארוך לטווח ממשלתי חוב דירוג

ח"ש .3.01 ****התקופה של האחרון ליום נכון לדולר בהשוואה( ח"ש) המקומי המטבע של חליפין שער ח"ש 0,,.3  ח"ש 3.471   

 worldbank.org: ראו, מאתר הבנק העולמי נתונים *

 .http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx: ראו, ב"מאתר מחלקת האוצר של ארה נתונים **

 .Standard and Poor’sסוכנות הדירוג  לפי ***

 http://www.boi.org.il/he/Pages/Default.aspx.: ראו, מאתר בנק ישראל נתונים ****

 הפעילות תחום ברמת פילוחים 7.7.11

  :ן להשקעה"נדלה פילוחים ברמת 7.7.11.1

 
 בדצמבר 13 ביום ביוני 11 ביום

2136 2131 2131* 2137 2131 

 ן"נדל שטחי פילוח
 (יחידות דיור) מניב

   31,,5 31,,5 31,,5 במאוחד
   05.,3 3,113 05.,3 התאגיד חלק

 ההוגן השווי פילוח
 הנכסים של

 באלפי) המניבים
 (דולר

 - - 4,0,111 - 510,311 במאוחד

 - - 3,3,741 - 10,,415 התאגיד חלק

NOI (דולר באלפי) 
 1,4.7 10.,1 ..7,, ,.7 1.3,.1 במאוחד

 1,4.7 10.,1 .0.,7 ,.7 77,,.1 התאגיד חלק
 רווחים פילוח

( הפסדים)
 של משערוכים

 המניבים הנכסים
 (דולר באלפי)

 - - 551,,1 - 0,144. במאוחד

 - - .10,.1 - .4,47. התאגיד חלק

 ליחידות דיור בפועל שכירות דמי ממוצע
 (בדולר)לתקופה 

11,.35.11 11,175.71 11,114.74 0,,.1.31 0,451.73 
 5%..07 53%.,0 30%.,0 77%.,0 %,5.,0 )%( ממוצעים תפוסה שיעורי
 1. 1. 1. 1. 1. (#) המניבים הנכסים מספר

 - - 7.1% - %... )%( בפועל ממוצעים תשואה שיעורי
 שיעורי גבייה בפועל

- 
00% 00% 00% 

 7%. %.. 5%. שיעורי תחלופה של השוכרים

 115.באוקטובר  1איחוד לראשונה החל מיום , בלבד 115. 4רבעון *

לאחר רכישת השותף , ן להשקעה פרופורמה"פילוחים ברמת הנדל    ..7.7.11

וכן לאחר העברת הזכויות  לתשקיף ..7.1.3כמפורט בסעיף 

המועברות על ידי יתר בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה כאמור 

 .לתשקיף 7.1.3בסעיף 

http://www.boi.org.il/he/Pages/Default.aspx
http://www.boi.org.il/he/Pages/Default.aspx
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7.7.31.2  
 בדצמבר 13 ביום ביוני 11 ביום

2136 2131 2131* 2137 2131 
 ן"נדל שטחי פילוח
 (דיור יחידות) מניב

 - - - - 31,,5 במאוחד
 - - - - 05.,3 התאגיד חלק

 ההוגן השווי פילוח
 הנכסים של

 באלפי) המניבים
 (דולר

 354,511 414,511 4,0,111 11,,451 510,311 במאוחד

 715,.31 ,1.,357 733,,41 3,7,071 .,445,1 התאגיד חלק

NOI (דולר באלפי) 
 0,114. 7,071. .31,37 15,1.5 1.3,.1 במאוחד

 11,,4. ,.4,1. 5,0,1. ..0,.1 .1,,13 התאגיד חלק
 רווחים פילוח

( הפסדים)
 של משערוכים

 המניבים הנכסים
 (דולר באלפי)

 4,0.1. .57,10 75,410 340,.3 0,144. במאוחד

 1,101. 140,,4 75.,.. 31,171 5,411. התאגיד חלק

 דיור ליחידות בפועל שכירות דמי ממוצע
 (בדולר) לתקופה

11,.35.11 - - - - 

 - - - - %,5.,0 )%( ממוצעים תפוסה שיעורי
 - - - - 1. (#) המניבים הנכסים מספר

 %.., %... %... 7%.. %... )%( בפועל ממוצעים תשואה שיעורי
 שיעורי גבייה בפועל

- 
00% 00% 00% 

 7%. %.. 5%. שיעורי תחלופה של השוכרים

 115. באוקטובר 1 מיום החל לראשונה איחוד, בלבד 115. 4רבעון *

 :(באלפי דולר)חתומים  שכירות חוזי בגין צפויות הכנסות 7.7.11.3

הסכמי השכירות של החברה נחתמים מול השוכרים לתקופה של עד 

שנה ממועד החתימה ולפיכך לחברה אין נתונים בדבר הכנסות צפויות 

  .מחוזים חתומים

 :עיקריים שוכרים 7.7.11.4

 .יםעיקרי יםשוכר איןלחברה , נכון למועד התשקיף
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 :מהותיים מניבים נכסים של הרשימ 7.7.11

 :להלן נתונים אודות הנכסים המהותיים של החברה 7.7.11.1

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 (בדולר

זיהוי מעריך 
שם ) השווי

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 
 בבסיס ההערכה

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Bridgewater  

דרום  :אזור
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

.0,111 .0,111 1,011 ,0. ... ... 5.34 53 1,143 0,.71 1..10 

Novogradac 
  & Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,5.5 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.5,,51 .5,,51 1,,71 ,.5 ..4 ..4 4.03 .1 1,0.1 00.13 11.,, 5.4,% 1,415 

.115 .7,011 .7,011 3,7.1 1,5,3 5.7 5.7 4., 5. 4,114 111 1..15 5..5% 1,4.5 
מטבע ה ציון

 :המסחרי
 דולר

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .3,,11 .3,,11 3,..3 1,543 ..5 ..5 4..4 .. 3,0.0 0,.71 11.50 5.75% 1,3.. 
עלות 

 :וריתמק
3.,57. 

שיעור 
 החברה

 תזריםב
 של השוטף

 לרבות הנכס
שקלול של 
הוצאות 
ניהול 
וכדומה 

ברמת חברת 
הנכס 

המשולמות 
לשותף 
 הכללי

111% 

.113 10,711 10,711 3,4.7 1,37. 7 7 4.1. ,1 1,.., 0,.71 11.07 ...5% 1,.31 

 החברה חלק
 חברת בהון

 הנכס
111% 

מספר 
 יחידות דיור

31. 

 111. הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 



7-4. 

 

 
 
 

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
  ההערכה

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Cross 
Keyes 

דרום  :אזור
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

35,511 35,511 1,04. 1,111 5.. 5.. ,.5. 54 4,047 111 1..10 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,,.1 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.,,.51 .,,.51 1,,,5 ,,7 ..3 ..3 7... 55 .,105 111 11.71 5.4,% 1,540 

.115 31,511 31,511 3,,14 1,01. ... ... ,.31 .3 4,41. 00.3, 11.74 5..5% 1,.11 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

 :שימוש עיקרי
דיור בר 
 השגה

.114 ..,111 ..,111 3,..1 1,77. .., .., 7.., .1 4,7.1 0,.13 11.1. 5.75% 1,407 
עלות 
 :מקורית

.1,..7 

שיעור החברה 
תזרים ב

השוטף של 
 לרבות הנכס

שקלול של 
הוצאות ניהול 
וכדומה ברמת 
חברת הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

111% 

.113 .1,111 .1,111 3,510 1,5.1 7.4 7.4 ..77 7. 5.. 0..,, 11.5. ...5% 1,31, 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
111% 

מספר יחידות 
 דיור

3.. 

 ,100 הקמה שנת
 .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 
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 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 
  בבסיס ההערכה

 

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Crossings 

at 
University 

דרום  :אזור
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

31,711 31,711 1,,15 ,7, 5.7 5.7 7.75 55 1,.0. 0,.11 11.17 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,.11 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.7,351 .7,351 1,,15 ,,5 ..5 ..5 7.,. 5. 1,510 111 11.., 5.40% 1,511 

.115 .,,011 .,,011 3,..1 1,7.. ..1 ..1 7.07 50 3,743 07.,1 11.17 5..5% 1,510 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .5,,11 .5,,11 3,4,7 1,.., ..3 ..3 7.., 5. 3,403 0..54 11.5. 5.75% 1,4,. 

עלות 
 :מקורית

..,141 

שיעור 
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 לרבות הנכס
שקלול של 
הוצאות 
ניהול 
וכדומה 

ברמת חברת 
הנכס 

המשולמות 
לשותף 
 הכללי

111% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
111% 

מספר  1,3,1 5%... 11.33 3...0 ,,1,5 .. 3... 0.. 0.. 1,477 3,435 111,.. 111,.. 113.
 יחידות דיור

3.1 

 111. ההקמ שנת
 .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 
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 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
  ההערכה

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Eagle's 
Landing 

 :אזור
דרום 
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

.7,711 .7,711 1,7.1 ,70 ..3 ..3 7.7. 51 1,517 0,.75 11.50 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,453 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.4,.11 .4,.11 1,.50 ,37 ..0 ..0 7.43 55 1,,.3 111 11.34 5.4,% 1,3.5 

.115 ..,111 ..,111 3,35, 1,444 5.5 5.5 ..4 54 4,111 0,.1. 11... 5..5% 1,3.7 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 ..,311 ..,311 3,..1 1,574 7.1 7.1 7.14 .0 3,34. 05.04 0.74 5.75% 1,.,3 

עלות 
 :מקורית

10,513 

שיעור החברה 
תזרים ב

השוטף של 
 לרבות הנכס

שקלול של 
הוצאות ניהול 

וכדומה 
ת חברת ברמ

הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

111% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
111% 

.113 1,,711 1,,711 3,17, 1,3.. 7.1 7.1 5.0. 3. 0.1 0..55 0.5. ...5% 1,1.. 
מספר יחידות 

 דיור
3.1 

 111. הקמה שנת
 .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 
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 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
  ההערכה

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Mission 
Pointe / 

Mallard's 
Landing 

 :אזור
דרום 
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

31,.11 31,.11 1,,71 ,1. 5.3 5.3 ..15 43 1,341 07... 0.41 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5.75% 1,73. 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.5,111 .5,111 1,7,5 ,11 ..4 ..4 ... .1 3,.35 0,.71 0.1, 5.,.% 1,4.4 

.115 .,,711 .,,711 3,503 1,.3. 5.7 5.7 ..3. 45 7,..5 0,.0. 0.1. 
5.75% 

 1,.40 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .1,311 .1,311 3,.75 1,307 ..5 ..5 5.40 71 5,.77 00.4, ,.41 .% 1,.7, 

עלות 
 :מקורית

.4,371 

שיעור 
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 לרבות הנכס
שקלול של 
הוצאות 

ניהול וכדומה 
ת חברת ברמ

הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

70% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
70% 

מספר יחידות  ,1,15 75%.. ,7.5 05.31 1, 07 5.47 ,., ,., 1,301 3,1,4 15,711 15,711 113.
 דיור

3,, 

 .11. הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 
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 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
  ההערכה

 

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Marbrisa 

 :אזור
דרום 
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

35,711 35,711 .,111 1,151 ..4 ..4 7.5. .4 1,470 111 11.47 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון

 הישירה

5..5% 1,,7. 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

3.,511 3.,511 .,100 1,11. .., .., 7... 71 1,..5 00.1, 11.31 5.40% 1,7,3 

.115 34,.11 34,.11 4,10. .,.57 ... ... 7.3, ., 3,34. 111 11.30 5..5% 1,703 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 31,,11 31,,11 4,1.7 .,1.3 7.1 7.1 7.1 74 1,050 111 11.3. 5.75% 1,77. 

עלות 
 31,115 :מקורית

שיעור החברה 
תזרים ב

השוטף של 
 לרבות הנכס

שקלול של 
הוצאות ניהול 
וכדומה ברמת 
חברת הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

111% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
111% 

מספר יחידות  1,701 5%... ...11 111 1,031 1. 1., 4., 4., 414,. .4,51 11.,,. 11.,,. 113.
 דיור

3., 

 111. הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 
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 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים  פריט מידע
 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
  ההערכה

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Doral 
Terrace 

דרום  :אזור
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

35,.11 35,.11 1,713 077 5.5 5.5 ,.7 5. 5,157 0,.43 13.17 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,,.0 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.,,711 .,,711 1,.3, 017 ..3 ..3 ,.1 5. 1,..3 00... 1...0 5.74% 1,.4, 

.115 31,411 31,411 3,3.1 1,,.3 ..1 ..1 ,.13 .. 3,341 00..1 13.1, 5.75% 1,74. 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .7,111 .7,111 3,.13 1,.03 ..3 ..3 7..1 55 .,4.5 00..1 1..5 5.75% 1,551 

עלות 
 1,5.4. :מקורית

שיעור החברה 
תזרים ב

השוטף של 
 לרבות הנכס

שקלול של 
הוצאות ניהול 
וכדומה ברמת 
חברת הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

111% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
111% 

מספר יחידות  1,5.7 5%... 14.11 1..00 .57,. .. ,0.7 0., 0., 175,. 11.,3 4,411. 4,411. 113.
 דיור

.5. 

 1000 הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 

 
  



7-4, 

 

 

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
 ההערכה

 

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Monterey 

Pointe 

דרום  :אזור
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

.7,111 .7,111 1,.,1 011 ..7 ..7 ...5 57 .,.14 0,.,1 0.,0 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,410 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.3,.11 .3,.11 1,.40 ,41 7.. 7.. ..15 .4 1,54, 00.71 0.7, 5.47% 1,.71 

.115 .4,,11 .4,,11 3,.0, 1,713 ..0 ..0 .... .. 3,11. 07.11 0.5. 5..5% 1,.00 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .1,.11 .1,.11 3,107 1,550 7.. 7.. 5.74 71 .,,44 0,.,1 0.4 5.75% 1,.41 

עלות 
 :מקורית

..,51. 

שיעור 
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 לרבות הנכס
שקלול של 
הוצאות 

ניהול וכדומה 
ברמת חברת 

הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

44.0,% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
41% 

.113 1,,.11 1,,.11 3,471 1,,15 0.7 0.7 ...0 ,. 1,1.1 0..71 0.00 ...5% 1,1.3 
מספר יחידות 

 דיור
33. 

 111. הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 

 
  



7-40 

 

 

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
 ההערכה

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Banyan 
Pointe 

 :אזור
דרום 
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

3.,711 3.,711 1,,07 1,10. ..7 ..7 ,.15 .1 455 111 1...5 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,71, 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

31,111 31,111 1,,03 1,11, ..5 ..5 7.55 51 1,11. 00... 1..5, 5.40% 1,71. 

.115 3.,.11 3.,.11 3,7,. .,1.. ..4 ..4 7.71 .. .,114 00... 1..5, 5..5% 1,.,, 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 31,111 31,111 3,743 1,00. ... ... 7.5. 5. 1,,5. 111 1..4, 5.75% 1,7.3 

עלות 
 .5,07. :מקורית

שיעור החברה 
תזרים ב

השוטף של 
 לרבות הנכס

שקלול של 
הוצאות ניהול 
וכדומה ברמת 
חברת הנכס 
המשולמות 
 לשותף הכללי

44.0,% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
111% 

מספר יחידות  1,743 5%... ,3..1 ...00 .37,. 57 7..7 7.3 7.3 1.7,. 3,7.7 7,011. 7,011. 113.
 דיור

311 

 111. הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 

 
  



7-51 

 

 

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 
 בבסיס ההערכה

 

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Renaissance 

/ Bear 
Lakes 

 :אזור
דרום 
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

35,311 35,311 .,110 1,11. 5.7 5.7 . 55 1,147 07.17 11.0. 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון

 הישירה

5..5% 1,,55 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

31,051 31,051 .,153 1,151 .., .., ...4 .4 3,.1, 05.,0 11.44 5.4,% 1,.0. 

.115 34,.11 34,.11 4,114 .,177 ..4 ..4 ..4. 5, .,41. 05.31 11.4 5..5% 1,707 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .7,711 .7,711 3,0.. 1,.,1 ..1 ..1 5.1. 7. 5,,,1 0,.,3 11.., 5.75% 1,505 

עלות 
 :מקורית

3.,.13 

שיעור 
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 לרבות הנכס
שקלול של 
הוצאות 
ניהול 
וכדומה 

ברמת חברת 
הנכס 

המשולמות 
לשותף 
 הכללי

.7...% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
.5% 

.113 .1,711 .1,711 3,577 1,5,0 7.3 7.3 4.75 03 .,.11 05..1 0.04 ...5% 1,350 
מספר 

 יחידות דיור
344 

  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 
 

  



7-51 

 

 

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות 
 בבסיס ההערכה

 

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Sanctuary 
Cove 

 :אזור
דרום 
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

31,711 31,711 1,,,. 047 ... ... ..4, .1 5,1 00... 1..,7 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5..5% 1,.13 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

.,,711 .,,711 1,,,3 037 ..5 ..5 ..43 55 1,3.4 111 1..0 5.4,% 1,573 

.115 31,111 31,111 3,7.. 1,,0. ..3 ..3 ..4, 53 .,7.1 111 1..0 5..5% 1,570 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 .7,311 .7,311 3,.05 1,.0. ... ... 5.,3 50 3,43. 111 1...5 5.75% 1,5.7 

עלות 
 :מקורית

.7,00, 

שיעור 
החברה 

תזרים ב
השוטף של 

 לרבות הנכס
שקלול של 
הוצאות 
ניהול 
וכדומה 

ת חברת ברמ
הנכס 

המשולמות 
לשותף 
 הכללי

.1.04% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
.3% 

.113 .3,711 .3,711 3,5,0 1,710 7.. 7.. 5.0 .0 .,1.1 00...% 1...5 ...5% 1,470 
מספר 

 יחידות דיור
.0. 

  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 

 

  



7-5. 

 

 

 תקופה שם הנכס ומאפייניו

 פריט מידע
 וההנחות השווי הערכת אודותנתונים נוספים 

 שבבסיסה

ערך 
בספרים 

בסוף 
 תקופה

( מאוחד)
אלפי )

 (דולר

שווי 
הוגן 
בסוף 
 תקופה

באלפי )
 (דולר

הכנסות 
 תקופהב
( מאוחד)

באלפי )
 (דולר

NOI 
בפועל 
 בתקופה

( מאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
התשואה 

)%( 

שיעור 
התשואה 
המותאם 

)%( 

 שיעור
 תשואה

 על
 העלות

)%( 

 יחס
חוב 

 שוויל
 הנכס

(LTV) 
)%( 

רווחי 
שערוך 

( במאוחד)
באלפי )

 (דולר

שיעור 
תפוסה 

 סוףל
 שנה
)%( 

דמי 
שכירות 

ממוצעים 
ד  "ליח

 לשנה
 באלפי)

 בדולר

זיהוי מעריך 
שם )השווי 

 (וניסיון

מודל 
ההערכה 
שמעריך 
השווי 

 פעל לפיו

הנחות נוספות בבסיס 
 ההערכה

 

Cap 

Rate 
בגישת 
ההיוון 
 הישירה

NOI 
 מייצג

 שנלקח
 בחשבון
 בהערכת

 השווי

Mission 
Bay 

דרום  :אזור
 פלורידה

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
 .11....31-ב

10,111 10,111 1,.3, ... 7.1 7.1 ...5 71 1,517 05.5. ,..0 

Novogradac  
 &Company 

LLP 

שיטת 
 ההיוון
 הישירה

5.75% 1,105 

שישה 
חודשים 

המסתיימים 
-ב

31....115* 

15,,51 15,,51 1,.3. 714 0.1 0.1 . ,. 1,.,, 0..3. ,.74 ...1% 0,5 

.115 17,411 17,411 3,510 1,.05 0.7 0.7 7.07 7, .,0.5 05... 0.35 .% 1,14. 
מטבע ה ציון

 דולר :המסחרי

שימוש 
 :עיקרי

דיור בר 
 השגה

.114 14,311 14,311 3,1., 1,317 0.. 0.. 5... 0. .,771 07.7. ,.40 ..5% 0.7 

עלות 
 :מקורית

..,.34 

שיעור החברה 
תזרים ב

השוטף של 
 לרבות הנכס

שקלול של 
הוצאות ניהול 
וכדומה ברמת 

ברת הנכס ח
המשולמות 
 לשותף הכללי

7,..% 

חלק החברה 
בהון חברת 

 הנכס
7,..% 

.113 11,411 11,411 4,4.. .,.75 .3.4 .3.4 11.43 117 1,.1, 0..0. 1..11 7..5% ,.0 
מספר יחידות 

 דיור
3.1 

 111. הקמה שנת
  .לאורך השנה תתוך ביצוע חלוקה ליניארי השווי ההוגן נקבע על פי הערכת החברה* 

 

 



7-53 

 

ואין  non-recourseהינן מסוג  הלוואות כלל, החברה של המהותיים הנכסים עם בקשר מהותיים מימוןנתונים אודות הסכמי  להלן ..7.7.11

 :בחברה השונים הנכסיםבין  cross defaultמנגנוני 

 המלווה הנכס שם
 מועד

 העמדת
 ההלוואה

 סכום
 ההלוואה
 המקורי

 אלפי)
 (דולר

 וריבית קרן פרעון מועדי
 יתרה

ההלוואה 
 *בספרים

 פרעון מועד
 בטחונות סופי

 שנתית ריבית
 40(אפקטיבית)

ריבית 
 ערבויות נקובה

 תניות
 פיננסיות

 האם
 ההלוואה

 כחלק ניתנה
או /ו מסבסוד

 הטבה
 ממשלתית

קיים  האם
מנגנון 
Cross 

Default 

Bridgewater 

Fannie Mae, as 

serviced by 

Berkeley Point 

Capital, LLC 

,.0..111 17,150 

תשלומים חודשיים של קרן 
 ...3,1.3,א בסך "כ, וריבית
הראשון של כל ביום , דולר
בנובמבר  1החל מיום , חודש

סכום הקרן בסך .  111.
 ישולם דולר ,45,0.1.7,,14

של  הסופי הפדיון במועד
סכום  עם ביחד, ההלוואה

 .הריבית הבלתי מסולקת

15,437 

1 
 באוקטובר

.11, 
 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .דשכירותה

 קבועה
4.15% 4.1.% 

 ,Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
לופז ' ורג'של ג

 .ואווילדה לופז

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Cross Keys 

Fannie Mae, as 

serviced by 

Berkeley Point 
Capital, LLC 

,.0..111 1.,,11 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר 07....,5,בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
. 111.בנובמבר  1מיום החל 

הקרן בסך  סכום
ישולם  דולר 41,453.33.,13

במועד הפדיון הסופי של 
ביחד עם סכום , ההלוואה

 . הריבית הבלתי מסולקת

1.,15, 
1 

 באוקטובר
.1.1 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .שכירותה

 קבועה
4.15% 

4.55% 

 ,Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11

לופז ' ורג'גשל 
 .ואווילדה לופז

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Crossings at 

University 

Fannie Mae, as 

serviced by 

Berkeley Point 
Capital, LLC 

15.0..111 15,471 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר 71.,11,,7בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
. 111.בנובמבר  1החל מיום 
 בסך הקרן סכום

ישולם  דולר 7..573,0,1,.1
הסופי של במועד הפדיון 

ביחד עם סכום , ההלוואה
 .הריבית הבלתי מסולקת

14,70. 
1 

 באוקטובר
.1.1 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .שכירותה

 קבועה
4.15% 

4.47% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
לופז ' ורג'של ג

 .ואווילדה לופז

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Eagle's 
Landing 

First Housing 

Development 

Corporation of 
Florida, a Florida 

corporation, as 

insured by HUD 

.0.1..115 14,10, 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר 1..5.,,..בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
ועד , 115.במרץ  1החל מיום 

כל יתרת קרן . ההלוואה פרעוןל
או ריבית בלתי מסולקת 

 .ההלוואה פדיון במועדתשולם 

14,1.1 
 בפברואר 1

.151 

משכנתא על 
 ושטרנכס ה

הבטחת 
 .חוב

 קבועה
4.15% 4% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11

 -לופז ו' ורג'של ג
Cornerstone 

Eagle's Landing, 

Inc., . 

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

              
              
              
              
              

                                                      
 ..11.בספטמבר  31 דהיינו, בנכסים השליטה רכישת במועד אפקטיבית ריבית שיעור לפי מוצג 40
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 המלווה הנכס שם
 מועד

 העמדת
 ההלוואה

 סכום
 ההלוואה
 המקורי

 אלפי)
 (דולר

 וריבית קרן פרעון מועדי
 יתרה

ההלוואה 
 *בספרים

 פרעון מועד
 סופי

 שנתית ריבית בטחונות
 40(אפקטיבית)

ריבית 
 נקובה

 תניות ערבויות
 פיננסיות

 האם
 ההלוואה

 כחלק ניתנה
או /ו מסבסוד

 הטבה
 ממשלתית

קיים  האם
מנגנון 
Cross 

Default 

Mission 

Pointe / 
Mallards 

Landing 

Oak Grove 

Commercial 

Mortgage, LLC, a 
Delaware limited 

liability company, 

as insured by HUD. 

1.4..113 1.,301 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר 04..5.,50בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
ועד , 113.ביוני  1החל מיום 

קרן  יתרת לכ. ההלוואה לפרעון
או ריבית בלתי מסולקת 

 .ההלוואה פדיון במועדתשולם 

1.,03, 
 במאי 1

.14, 

משכנתא על 
 ושטרנכס ה

הבטחת 
 .חוב

 קבועה
4.15% ....% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11

 -לופז ו' ורג'של ג
Cornerstone 

Eagle's Landing, 
Inc.  

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Marbrisa 

Oak Grove 

Commercial 

Mortgage, LLC, a 

Delaware limited 
liability company, 

as insured by HUD. 

1....114 .3,111 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר .....111,3בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
, 114.באוגוסט  1החל מיום 

כל יתרת  .ההלוואה פרעוןועד ל
קרן או ריבית בלתי מסולקת 

 .151.בפברואר  1תשולם ביום 

 ביולי 1 431,..
.140 

משכנתא על 
 ושטרנכס ה

הבטחת 
 .חוב

 קבועה
4.15% 

3.,0% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
, לופז' ורג'של ג

Cornerstone 
Marbrisa LLC. 

Marbrisa 

Associates, Ltd.   

 לא קיימות
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Doral Terrace 

Fannie Mae, as 

serviced by 

Berkeley Point 
Capital, LLC 

31.11..111 14,.01 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר 70..75,15בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
. 111.בדצמבר  1החל מיום 
 בסך הקרן סכום

 ישולם דולר 3..7..,11,755
 של הסופי הפדיון במועד

 סכום עם ביחד, ההלוואה
 . מסולקת הבלתי הריבית

13,... 
 בנובמבר 1

.1.1 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .שכירותה

 קבועה
4.15% 

4.,.% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
לופז ' ורג'של ג

 .ואווילדה לופז

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Monterey 

Pointe 

Fannie Mae, as 

serviced by 

Berkeley Point 
Capital, LLC 

.1.4..11. 14,511 
תשלומים חודשיים של קרן 

, דולר 71,017.40בסך , וריבית
 ..11.ביוני  1החל מיום 

13,047 
 במאי 1

.1.. 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .שכירותה

 קבועה
4.15% 

4..1% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
לופז ' ורג'של ג

 .ואווילדה לופז

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Banyan 
Pointe 

Fannie Mae, as 

serviced by 
Berkeley Point 

Capital, LLC 

,.0..111 1.,111 

תשלומים חודשיים של קרן 
, דולר 70,570.70בסך , וריבית

, ביום הראשון של כל חודש
. 111.בנובמבר  1החל מיום 
 בסך הקרן סכום

 ישולם דולר 05...7,.05,.1
 של הסופי הפדיון במועד

 סכום עם ביחד, לוואההה
 .מסולקת הבלתי הריבית

14,,03 
 1 ביום

 באוקטובר
.1.1 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .שכירותה

 קבועה
4.15% 4..0% 

, Bad Actsערבות 
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
לופז ' ורג'של ג

 .ואווילדה לופז

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Renaissance 

(Bear Lakes) 

Housing Authority 

of Palm Beach 

County, Florida as 
insured by Fannie 

Mae 

1.5..113 .4,375 

 הפדיון במועד תשולםקרן ה
או במועד  137., במאי 15 ביום

יותר בהתאם במוקדם הפדיון 
 .לתנאי ההלוואה

 15-ה מדי משולמת הריבית
 .חודש מדי, לחודש

1,,,1. 
 במאי 15

.137 

משכנתא על 
הנכס 

המחאת ו
דמי 

 .שכירותה

למדד  הריבית שהינה משתנה
 SIFMA Swapהשבועי 

 בתוספת ריבית שנצברה
1.41% 

, Bad Actsערבות  
 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
, לופז' ורג'של ג

Leon Wolfe,  ו-
Mara S. Mades. 

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן
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 המלווה הנכס שם
 מועד

 העמדת
 ההלוואה

 סכום
 ההלוואה
 המקורי

 אלפי)
 (דולר

 וריבית קרן פרעון מועדי
 יתרה

ההלוואה 
 *בספרים

 פרעון מועד
 סופי

 שנתית ריבית בטחונות
 40(אפקטיבית)

ריבית 
 נקובה

 תניות ערבויות
 פיננסיות

 האם
 ההלוואה

 כחלק ניתנה
או /ו מסבסוד

 הטבה
 ממשלתית

קיים  האם
מנגנון 
Cross 

Default 

Sanctuary 

Cove 

 
Housing Finance 

Authority of 

Broward County, 
Florida as insured 

by Fannie Mae 

 
1.5..113 

 
10,411 

 
או  הפדיון במועד תשולםקרן ה

במועד פדיון מוקדם יותר 
 .בהתאם לתנאי ההלוואה

 15-ה מדי משולמת הריבית
 .חודש מדי, לחודש

 
14,,15 

 במאי 15
.137 

 
משכנתא על 

הנכס 
המחאת ו

דמי 
 .שכירותה

 למדדהריבית  שהינה משתנה
 SIFMA Swapהשבועי 
 שנצברה ריבית בתוספת

1.41% 

 
, Bad Actsערבות  

 בסעיף כהגדרתה
, לתשקיף 3...7.11
, לופז' ורג'של ג

Leon Wolfe  ו-
Mara S. Mades. 

לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן

Mission Bay 

Morgan Stanley 

Mortgage Capital 

Inc. 

31.3..115 15,111 

$ 71,,., בסך קבוע תשלום
 בכל השמיני יום מדי משולם

 117. במאי , מיום החל, חודש
. כולל ,11. במרץ , ליום ועד

כל יתרת קרן או ריבית בלתי 
 הפדיון במועדמסולקת תשולם 
 .הסופי

 באפריל , 17.,13
.11, 

 על משכנתא
 .הנכס

 קבועה
4.15% 

 ר/ל %,..5
לא קיימות 
התניות 
 פיננסיות

 לא כן
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המיוחס  FFOבין רווחים נטו המיוחסים למחזיקים בהון החברה לבין  התאמות .7.7.1

 (:לא מבוקר; באלפי דולר)למחזיקים בהון של החברה 

המיוחס  FFOבין רווחים נטו המיוחסים למחזיקים בהון החברה לבין  התאמות

 השותףפרופורמה לאחר רכישת  (לא מבוקר; באלפי דולר)למחזיקים בהון של החברה 

וכן לאחר העברת  לתשקיף ..7.1.3בסעיף  מפורטכ, 115.בשנת  4אשר בוצעה ברבעון 

 7.1.3הזכויות המועברות על ידי יתר בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה כאמור בסעיף 

 .לתשקיף

 

 
FFO שהסתיימה ביום לתקופה 

11.6.2136 11.6.2131 13.32.2131 13.32.2137 13.32.2131 
 13,131 100,,. 40,451 .0.,15 3.1,,3 רווח נקי 

, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף )לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך  התאמות 
 :"(התוספת הרביעית)" 3161-ט"התשכ

 - - (74,,1.) - (0,144.) דלן להשקעהנ עליית ערך
 - - .5.,1 - 410 הפחתת נכיון

 (.57,,) (373,..) (.70,..) (540,.1) - ן להשקעה בחברות כלולות"עליית ערך נדל
 (.57,,) (373,..) (114,.4) (540,.1) (735,,.) (הפסד)סך ההתאמות לרווח הנקי 

 FFO 0,..5 3,143 7,43. 5,,.. 4,455 -מאוחד

 - - ..FFO 1,714 - 4 -חלק המיעוט ב

Funds from Operations (FFO)  נומינאלי
 התוספת הרביעיתלפי הוראות 

7,0.1 3,143 7,111 5,,.. 4,455 

 
FFO שהסתיימה ביום לתקופה 

11.6.2136 11.6.2131 13.32.2131 13.32.2137 13.32.2131 
 37,774 0,047. .01,37 43,044 3.1,,3 רווח נקי 

 FFO התאמות 

 (4,0.1.) (.57,10) (75,410) (340,.3) (0,144.) ן להשקעה"נדלנטרול שערוך 
 011,. 3..,3 3,1.5 01.,1 410 הפחתת נכיון

FFO  15,7.4 15,074 ,,1,,1 .,,,, 5..,0 מאוחד פרופורמה לרבות רכישת השותף 
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 עניינים הנוגעים לחברה ככלל –' ד חלק

 קבועים ומתקנים נכסים ,.7

, Cornerstone Group החברה פועלת מתוך המשרדים של, נכון למועד התשקיף
לפרטים בנוגע . והיא אינה בעלים של נכסים קבועים, פלורידה ,בהוליוודהממוקמים 

כאמור  Cornerstone Groupלהסכם הניהול מכוחו החברה פועלת מתוך המשרדים של 
 .לתשקיף ....0ראו סעיף 

 הון אנושי 7.0

 מעסיקה אינה והיא, פעילותהלחברה אין מנגנון ניהול נפרד לביצוע , נכון למועד התשקיף

 .עובדים

, לופז' ורג'ג מר חברה בבעלותניהול עם  בהסכם החברה התקשרה, האמור לעיל לאור

כולל ) ניהולי צוות אספקתשירותי , בין היתר, לחברה תספקלפיו , בחברה השליטה יבעלמ

לפרטים בנוגע להסכם ניהול כאמור ראו סעיף (. ודירקטורים לחברה נושאי משרהשירותי 

 .לתשקיף ....0

 שלה המהותיות מהחברות אחת לכלאו /ו לחברה, התשקיף למועד נכון, החברה להערכת

לפרטים ראה , ובעלי הזכויות בבעלת המניות בחברה השליטה בחברה יבעלבשירותי  תלות

 ..1.,7.1 סעיף

 הון חוזר 7.11

של החברה לדוח הדירקטוריון  1.3 ראה סעיף, אודות ההון החוזר של החברהלפרטים 

 ..11.ביוני  31ליום 

 מימון 7.11

 כללי 7.11.1

הון , הפעילויות החברה והחברות המוחזקות על ידה ממומנות באמצעות הון
ומצד השותפים ( באמצעות חברות מוחזקות)השקעות מצד החברה , חוזר

כמו גם באמצעות קווי , בחברות הנכסים או בתאגידים המחזיקים אותן
מתאגידים בנקאיים וממוסדות כספיים אחרים והלוואות משכנתא אשראי 

 "(.תאגיד כספי אחר( )"ותממשלתי יות בחסויותישוכולל )

מבטיחות מימון "( החברות מקבלות ההלוואות)"נהוג שחברות הנכסים , ככלל
מיועד עבור כל נכס מתאגיד בנקאי או מתאגיד כספי אחר במבנה הלוואה אשר 

כאשר ההלוואה היא לרוב ללא זכות , תואם לשלב הפיתוח של הנכס הנרכש
ריגים אשר מאפשרים זכות חזרה לחברה מקבלת למעט ח, חזרה לחברה

ביחס לכל סכום החוב או עד לתקרה קבועה )ההלוואה בנסיבות מסוימות 
ההלוואה אשר ניתנת (. ובהתאם לתנאי הסכם המימון, לפי העניין, מראש

החברה הנכס שבבעלות בשעבוד , בין היתר, לחברה מקבלת ההלוואה מובטחת
בנוסף לערבויות מסוגים שונים כמפורט , נייןלפי הע, ובתשואה הנובעת ממנו

 .לתשקיף ..7.11בסעיף 
הגבלות רגילות מוטלות על החברה מקבלת , במסגרת הסכמי המימון

שימוש בנכס לצרכים אחרים : הגבלות על( ובהתאם לנסיבות)כולל , ההלוואה
; ביצוע המחאות נוספות של זכויות במקרקעין; מאשר נקבע מהסכם המימון
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עיסוק בפעילויות שאינן ; ידי הנכס-ימון נוסף אשר מובטח עלנטילת מ
; וניתן המימון מקבלת ההלוואה הפעילויות אשר למטרתן הוקמה החברה

הכל מבלי לקבל , ביצוע עבודות מסוימות בנכסו; שינוי שליטה בחברת הנכס
ביחס לנכסים , ובנוסף)במגבלות אלו  ציותאי . וכדומה, אישור מנותן ההלוואה

כהפרות , (לתשקיף 1...7.7ראו סעיף ) רגולטוריםאשר גם כפופים להסכמים 
, תחת מסמכי המימון של הנכס הרלוונטי, עלולה להוות, (של הסכמים כאמור

עילה לפרעון מיידי של יתרת החוב של חברת הנכס הרלוונטית כלפי הגוף 
 GP-של ה או החלפת הניהול/שינוי שליטה וכן יצוין כי מקרה של . המממן
עשויים להוות עילה לפרעון מיידי של הלוואות , ידי בעלי השליטה-שלא על
ראו סעיף  –לפרטים בנוגע לגורמי סיכון של החברה בהקשר זה . הקבוצה
 .לתשקיף .1.,7.1
 למועד נכון הנכסים לחברות בקשרעל הסכמי מימון מהותיים  לפרטים
 ..7.7.11 ףבסעי הנכסים עבור הפרטני המימון טבלאות ראו, התשקיף

 31נכון ליום . הכספיים השנתיים לדוחות 7 בבאורראו גם פרטים . לתשקיף
 החברה, זה תשקיף פרסום למועד הסמוך למועד ועד כאמור וממועד .11.ביוני 

 צד שהיא המימון הסכמי בסיס על המהותיים התחייבויותיה כל את מקיימת
 .להם

 ותערבוי ..7.11

כחלק מהסכמי המימון בהם התקשרו החברות מקבלות ההלוואות עם , ככלל

ובעלי הזכויות בבעלת  השליטה בחברה יבעל, התאגידים נותני ההלוואות

לתת ערבויות לצורך הבטחת התחייבויות  להידרש עשויים המניות בחברה

מקבלות ההלוואות בהתאם לשלבי הפיתוח של הנכס מסוימות של החברות 

 41:להלן בתמציתיותכמפורט 

, ערבות זו מוגבלת בסכום – (ערבות תשלום)ערבות כספית  1...7.11

ובעיקרה מבטיחה תשלום החוב של החברה מקבלת ההלוואה לגוף 

המממן במקרה של הימנעות מתשלום מצד החברה מקבלת 

 .ההלוואה

 (הנכס ערבות גרעון תפעול) סיםהוצאות תפעול הנכערבות להבטחת  ....7.11

הוצאות ב יישאו הערביםהמהות של ערבות זו היא להבטיח כי  –

  .ככל ויחול גרעון בתפעול הנכס הרלוונטי, תפעול הנכסים

הערב נוטל על עצמו , תחת תנאי ערבות זו, ככלל – Bad Actsערבות  3...7.11

אחריות בגין התחייבויות החברה מקבלת ההלוואה ביחס לכל 

, בין היתר, עלות או נזק אשר נגרמו לנותן ההלוואה כתוצאה, הפסד

ובמקרים מסוימים גם בגין מלוא החוב של , מהפעולות הבאות

תרמית  מצג שווא או( 1: )החברה מקבלת ההלוואה כלפי המממן

או /שימוש פסול ו( .); מצד החברה מקבלת ההלוואה או הערב

או מעילה /שימוש פסול ו( 3); מעילה בכספי הפיקדון של השוכרים

; או אי תשלום פרמיות הביטוח/בסכומים אשר נתקבלו מהביטוח ו

                                                      
 בקשר המממן הגוף לטובת ערבות נתן אשר אחר גוף לטובתאו /ו ההלוואה מקבלת החברה של העיקרי המממן הגוף לטובת להיות יכולות כאמור ערבויות  41

 .ההלוואה מקבלת לחברה ניתן אשר המימון עם
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רשלנות רבתי או מעשה פלילי ( 5); של הנכסמכוון הרס פיסי ( 4)

או /אי תשלום מיסי מקרקעין ו( .); בקשר עם הנכס המשועבד

העברה בלתי מורשית של ( 7); הוצאות הקשורות לנכס המשועבד

עיסוק בפעילות שאינה הפעילות המיועדת ( ,); זכויות בעלות בנכס

הגשת בקשה או גרימה ( 0)או ; של החברה מקבלת ההלוואה

 .להגשת בקשה לפשיטת רגל של החברה מקבלת ההלוואה

תשלום עבור תיקון נזק סביבתי אשר לבות ער – ערבות סביבתית 4...7.11

כנדרש על מנת להשיב את ערך הנכס אילולא נזקים )מתגלה בנכס 

 הדרושיםחלק מהערבות הסביבתית מכסה גם תיקונים (. כאמור

 .ADAלצורך עמידת הנכס בדרישות 

בקשר עם כלל  - זיכוי מס (recapture)בגין החזרת ערבות  5...7.11

ובעלי  השליטה בחברה יבעל, חברות הנכס שבבעלות הפרויקטים

להעמיד ערבות כנגד כל  נדרשו הזכויות בבעלת המניות בחברה

 זהבסעיף )במס  זיכוילצורך  למשקיעהפסד אשר עלול להיגרם 

 אשרשנים  11בו הענקת זיכויי המס למשך  במקרה"( המשקיע"

 ניטלו, ענקובאם הו, או הוענקו לא משקיעבעבור ה יוקצוכי  נחזתה

מכך שיחידות בפרויקט , בין השאר, כתוצאה, (re-captured) בחזרה

 בפרויקטים. זכאים לא לדיירים תקין לא באופןמסוים הושכרו 

בהם עדיין קיים משקיע כשותף מוגבל או משקיע שזכויות 

 יבעל, ידי החברה-השותפות המוגבלת שלו נרכשו לאחרונה על

 אריםנש בחברה ובעלי הזכויות בבעלת המניות בחברה השליטה

 . זה מסוג לערבות מחויבים

החברה עומדת בכל התנאים הקבועים בערבויות שנתנה , נכון למועד התשקיף

רטים נוספים על הערבויות הניתנות לפ. לטובת התאגידים אשר החברה מחזיקה

 .לתשקיף ....0ראו סעיף , לטובת כל אחת מחברות הנכסים

 מיסוי .7.1

ובעלי הזכויות בבעלת המניות של  השליטה בה יבעל, (בחתימתה על התשקיף)החברה  1..7.1

במחזור ובכפוף ( 'סדרה א)כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב , התחייבו החברה

ידה לא יבחרו להיחשב -החברה והתאגידים המוחזקים על, לחוקי המס הקיימים

, או כשותפות בעליהאלא ימשיכו להיחשב ישות שקופה עבור ( corporations)כחברות 

יובהר כי ההתחייבות . ב"לצרכי מס פדרלי בארה( Pass Through Entity)ין יפי הענל

 ילשמירת שקיפות המס הינה התחייבות תשקיפית והתחייבות אישית של בעל

של אגרות החוב מיידי  מהווה גם עילה להעמדה לפרעון םהשליטה והפרתה על יד

לא תהיה לחברה זיקה , ככלל, כמו כן. בחירת מחזיקי אגרות החוב פי-על, ('סדרה א)

גם אלו שאינם )או בסיס מס אחר במדינה הרלבנטית ובתחומי השיפוט המקומיים 

מס ההכנסה פדרלי ככלל , כתוצאה מכך(. מתארים את החברה כישות שקופה

להיות , ב ומס ההכנסה במדינה הרלבנטית ומס ההכנסה המקומי אינם צפויים"בארה

ט מס הכנסה פדרלי אשר יחול תחת זאת על הבעלים למע, מוטלים על החברה

 .המוטבים הסופיים בעקיפין של החברה

החברה , למועד התשקיף, פי דיני איי הבתולה הבריטיים-על אף שהחברה התאגדה על
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  .פי דיני המס של איי הבתולה הבריטיים-אינה נישומה על

 את והפר חברהובעלי הזכויות בבעלת המניות ב החברהשליטה של ה יאם בעל
ביחס להכנסה  הםעלית וב המוטל"המסים בארהכלפי רשויות  יהםהתחייבויות
כאמור מסים  הםמב עשויות לגבות "רשויות המס בארה, מהחברה הםלהמיוחסת 

הדין הרלוונטי החל נכון  פי-על, וכז הפרהכל . ריבית וקנסות בתוספתשלא שולמו 
ב של החברה "להשפיע על מעמד המס הפדרלי בארה הצפוי אינה, למועד התשקיף
 השליטה יריבית וקנסות כאמור אשר יחול על בעל, וכל חבות המסכחברה שקופה 

יתר על . לא יחול על החברה, אם בכלל, בחברה ובעלי הזכויות בבעלת המניות בחברה
היה תלא ככלל ולכן , לא תהיה נושה של החברה( IRS)ב "רשות המיסים בארה, כן

 תוכל IRS-יתכן כי ה, עם זאת. או להטיל שעבודים על נכסי החברה לעקל תרשאי
יכללו אשר , תשלום הפרה כאמורהשליטה כפועל יוצא של  יאת הנכסים של בעל לעקל

אם  .בחברה המניות היחידהבעלת  ,Cornerstone MF Holdings, LLCאת מניות 

חבות המס זה עד למועד  אזי, מכל סיבה שהיאחברה שקופה החברה תחדל להיות 
ת המס יוחבוחתך זה השליטה ומאותו מועד  יבעלתוטל על ב "ארהבהפדרלית 

 . ב תחולנה על החברה"הפדרלי של ארה

פי דיני המס בישראל לאור העובדה שעסקיה אינם -החברה לא צפויה לחוב על, בנוסף ...7.1

 . מנוהלים בישראל

יובהר כי במקרה של העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב שתביא למינוי בעל תפקיד  3..7.1

הליכי חדלות : "להלן)אשר יפעל למימוש נכסיה , "(בעל התפקיד: להלן)לחברה 

לא צפוי לחול שינוי בסטטוס המס של החברה מבחינת מחזיקי אגרות החוב , "(פרעון

והחברה צפויה  המניות היחידה תכל עוד המניות של החברה תיוותרנה בידי בעל

 . ב"חשב כחברה שקופה לצרכי מס בארהילהמשיך ולה

חלפו ואם וככל כי במסגרת הליכי חדלות פרעון אגרות החוב הומרו או אחרת ה 4..7.1

 ידי-עלואותן מניות הוחזקו , "(המניות)"מניות או זכויות הוניות אחרות בחברה ב

במקרה . של החברה "בעלי מניות" מחזיקי אגרות החוב יהיו, מחזיקי אגרות חוב

 בסיס. 42כחברה שקופה תהחברה עשויה או לא עשויה להמשיך להיות מסווג, כזה

ב צריך "ארהבלצורכי מס הכנסה פדרליים במניות המס הראשוני של בעל מניות 

נותרה אם החברה , להיות שווה לערך המניות במועד ההמרה או החליפין בתוספת

וחברות שקופות אחרות של החברה "( המשכנתא)"חוב הסכום הכולל של ה, שקופה

 שמוכרבעל מניות ל. 43"(בת חברות)"בהן מחזיקה החברה אינטרס ישיר או עקיף 

לא חייבת המכירה ולכן , כזושעל מכירה אין רווח מניותיו מייד לאחר ההמרה 

זהה כמיוחס מניות מבעל שכל רווח , עם זאת. ב"מיסוי הכנסה פדרלית של ארהב

מס למועד המכירה עשוי להיות כפוף לבין מניות בין מועד ההמרה הגידול בשווי של ל

 ן"בנדל השקעות זרותהחוק האמריקאי למס על ב תחת "ארהבהכנסה פדרלי 

"(FIRPTA )" יתר על כן. להיחשב כחברה שקופהאם החברה ממשיכה  ,10,1של ,

במקור  FIRPTA וף לניכוי מסעשוי להיות כפהמניות בעל , שקופהאם החברה 
                                                      

 :כל אחד מן המקרים הבאים חלאם  שקופה כחברהב "החברה תמשיך להיות מסווגת לצורכי מס ההכנסה הפדרלי בארה, באופן כללי  42
 ;(או שווה ערך מהותי)שוק משני בלא תהיה סחירות ( ב)-ו, בשוק ניירות ערך קיים יסחרולא ( א)המניות  . 1 
 או  ; ב"בארה נמכרוו מוצעותניות תהיינה פטורות מרישום לפי חוק ניירות הערך אם הם היו המ( ב)-ו, 111בעלי מניות לא יעלה על  סך( א) . . 
דמי ניהול  תכולל האך אינ, ן"מנדלדמי שכירות  כוללת כלל בדרך אשר, "הכנסה מזכה"או יותר מההכנסות ברוטו של החברה בשנה נתונה היא  01%( א) . 3 

 .אם היא אורגנה בארצות הברית 1041 של אמריקאיתמרישום לפי חוק חברה להשקעות  ההחברה תהיה פטור( ב)-ו, ן"מנדל
 .ומרו למניותייכולים לבדוק אם כל החריגים הללו יתמלאו אם אגרות החוב  איננו  

 לאוכתוצאה מכך , המשכנתאיכלול גם את  המניותשל בעל  הממומשסך האבל , של בעל המניות המשכנתאסכום  לפיהבסיס שלה יגדל , שקופהאם החברה   43
 .רווח או הפסד נקי יהיה
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 ערךאשר בדרך כלל תהיה שווה )מכירת המניות מ שמומש סכוםעל ה 15%בשיעור של 

לבעל אשר ניתן להקצות  המשכנתאבתוספת סכום מהמכירה תמורה שהתקבלה ל

הגשת בקשה וקבלת  ידי-עליכול להפחית או לבטל הוא מס במקור אשר , (המניות

גם יידרשו בעלי המניות ייתכן ו, שקופהאם החברה . מס ההכנסהרשות אישור ניכוי מ

 ידי-עלולשלם מסים בגין ההכנסות שנצברו ב "בארהלהגיש החזרי מס הכנסה 

החברה בדרך כלל תידרש להגיש , שקופהאם החברה אינה . החברה וחברות הבת שלה

 החברה ידי-עלב החזרי מס הכנסה ולשלם מסים בגין ההכנסות שנצברו "ארה

מס הכנסה החזרי להגיש  יידרשואבל בעלי המניות בדרך כלל לא , ת שלההבוחברות 

למרות שכל דיבידנדים ששולמו על המניות )ב או לשלם מס על מכירת המניות "בארה

או שיעור )ב "בארה 31%של בשיעור כפופים לניכוי מס במקור באופן כללי יהיו 

  44(.ישראל-ב"ארהשל מופחת תחת אמנת מס ההכנסה 

יועברו במישרין , ככל שבמסגרת הליכי חדלות פרעון כאמור, הדין האמריקאי פי-על 5..7.1

אזי קיימת חשיפה אפשרית , ב"ן בארה"או בעקיפין החזקות החברה בנכס נדל/ו

ידי בעלי -על( המקביל למס רכישה הנהוג בישראל( )transfer tax)לתשלום מס העברה 

שיעור המס והבסיס לחישובו , אמורככל שיוטל מס העברה כ. המניות של החברה

מס העברה פדראלי )פי הדין המדינתי בהתאם למיקומו של הנכס הרלוונטי -יעשו על

 (.לא יחול

ן "ב לרבות מיסי נדל"נכסי והכנסות החברה כפופים למגוון הוראות מס בארה ...7.1

ידי הרשות -כפי שנקבע על)ן "אשר ככלל מבוססים על ערכו של נכס נדל)שנתיים 

אשר עשויים לחול על דמי שכירות המשולמים )מיסי שכירות מסחרית , ((תהמקומי

למיסים אלו ולכל העלאה שלהם . ומיסים אחרים( ידי שוכרים שאינם שוכרי דיור-על

ן "מיסי הנדל, ככלל .עלולה להיות השפעה שלילית על שווי נכסי החברה ועל נזילותה

כאשר , ידי המחוקק המקומי עולים-עשויים לעלות כאשר שיעורי המס הנקבעים על

או כאשר יש שינוי בחוק הנוגע לאופן ביצוע הערכת , השווי המשוערך של הנכס עולה

 . ן האמורים"השווי לנכס או הפחתה של פטורים קיימים ממיסי הנדל

 וניהולם סביבתיים סיכונים 7.13

 .לתשקיף. ..7.7או סעיף לפרטים ר

 החברה פעילות על ופיקוח הגבלות 7.14

 .לתשקיף ..7.7-ו ..7.7פים לפרטים ראו סעי

 הרגיל העסקים במהלך שאינם מהותיים הסכמים 7.15

או חברות /שהחברה ו, לפרטים בנוגע להסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל
 :מועד התשקיף ראונכון ל, הבנות או החברות הקשורות של החברה הן צד להם

 7.1.3כמוגדר בסעיף )להעביר לחברה את הזכויות המועברות  הסכם 7.15.1

 .לתשקיף 7.1.3ראו סעיף  –( לתשקיף

                                                      
בעל התפקיד יצטרף להיוועץ עם יועצי מס אמריקאיים בכדי להגן על זכויותיהם , לציין כי האמור לעיל נכון למועד התשקיף ובהליכי חדלות פרעון למותר  44

 . של מחזיקי אגרות החוב בצורה המיטבית
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ראו  –בין החברה לבין הנאמן ( 'סדרה א)הנאמנות ביחס לאגרות חוב  שטר ..7.15

 .לתשקיף .לפרק ' שטר הנאמנות אשר צורף כנספח א

 משפטיים הליכים .7.1

 לדוחות הכספיים ,ראה באור , לפרטים אודות הליכים משפטיים אשר הקבוצה הינה צד להם
 .השנתיים

 הקרובה השנה במהלך צפוי פיתוח; עסקית ואסטרטגיה יעדים 7.17

-רבנכסים מניבים למגורים  לוותפע בעלותב יםמתמקד, נכון למועד התשקיף הקבוצה יעסק
"( עניין)"ושל עניין בשותפויות כלליות  "(כסיםנ)" ם בפלורידהמיהממוק ההשכרמשפחתיים ל

השגה אשר -ברנחשבים דיור להשכרה הנכסים  .של שותפויות המחזיקות ומתפעלות נכסים
פחות  שהיא הכנסה בעליאשר בעת זמן כניסתם לנכס הינם משרת בעיקר יחידים ומשפחות 

 חברההו ייתכן. אשר נקבעת על בסיס כל מחוז ומחוז, באזורכנסה החציונית המה 1%.-מ

-רבנכסים למגורים בהשקעה  ידי-על זאת, ן המוחזקים"הנדל נכסיגדיל את פורטפוליו ת
סוגים באו ( אמורחברות שבבעלותן דיור להשכרה כבאו )אחרים  ההשכרלמשפחתיים 

מתן מימון לבעלי סוגים שונים של נכסי  ידי-על לחילופין)ן "נדל נכסימגוונים אחרים של 
מתכוונת  הקבוצה, כי נכון למועד התשקיף, בהינתןכל האמור , זאת עם, (םמקרקעין נוספי

ראו גם  .אשר במישרין או בעקיפין בבעלותה או שיש לה עניין בהםנכסים  תפעולבלהתרכז 
 .לתשקיף בנוגע לייעוד ההכנסות מההנפקה ...סעיף 

ה ניכרת במצב החברה מעריכה כי החלטות ההשקעה של הדירקטוריון שלה יהיו תלויות במיד
מיקום וייעוד הנכס , כולל סוג, הנזילות של החברה ובמזומן הפנוי לכך ובגורמים נוספים

 .או מכירה/כנכס מניב או כנכס לפיתוח ו

וזאת , (NOI) הנכסים תפעולמ נטורווח האת  להגבירהם  קבוצההיעדיה העיקריים של 

כמותר , במחוזות השוניםבאמצעות העלאת שכר הדירה בהתאם לעלייה בשכר החציוני 
וכן באמצעות  (לתשקיף ..7.7כמתואר בסעיף )בכפוף למגבלות החלות על נכסי החברה 
 קבוצהה .ן שלה"הנדל שווי נכסיכן להעלות ו, התייעלות והפחתת עלויות תפעול הנכסים

 Cornerstone Groupידי שיתוף פעולה עם -על, בין היתר, מתכוונת להשיג את המטרה
, ן"שיווק וניהול נכסי נדל, בהשכרה( בין היתר)קשורות שלה אשר עוסקות והחברות ה

ן תוך כדי שיתוף פעולה "החברה עשויה גם להשתתף בפיתוח נכסי נדל, ובמקרים מסוימים
נכון למועד . ן"פיתוח ובניה של נכסי נדל, בתכנון( בין היתר)עם חברות קשורות אשר עוסקות 

, כמו כן .אם בכלל, ציפיים שהיא מתכוונת להשקיע בהםאין לחברה פרויקטים ספ, התשקיף
, נכון למועד התשקיף החברה אינה צופה כי תדרש להשקיע סכומים מהותיים בשיפוץ נכסיה

 (.לתשקיף ..7.7כמתואר בסעיף )סינדיקציה -שלא באמצעות הליך רה

, ניירות ערךכמוגדר בחוק , כוונת הנהלת החברה כאמור לעיל מהווה מידע צופה פני עתיד
ן בארצות "אשר מבוסס על הערכות של הנהלת החברה וההבנה שלה בנוגע למצב שוק הנדל

או , באופן מלא או חלקי, כוונות כאמור עלולות לא להתממש. נכון למועד התשקיף, הברית
, כתוצאה מהערכות לא מדויקות, כולל באופן משמעותי אחר, עלולות להתממש באופן אחר

ן בארצות הברית "שינויים בלתי צפויים בשוק הנדל, העבודה של החברה שינויים בתכנית
 .לתשקיף 7.37או בקרות כל או חלק מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף /ו
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 סיכון בגורמי דיון ,7.1

 :פעילות החברה מתאפיינת בגורמי סיכון כדלהלן

 סיכוני מקרו

ממוקמים  כל הנכסים של החברה, נכון למועד התשקיף – גיאוגרפי ריכוז 1.,7.1

במזג האוויר , בשוק, התפתחויות שליליות בכלכלה.  פלורידהמדינת דרום ב

בעסקי ( כולל באופן מהותי)עלולים לפגוע  כאמורבאזורים ובתחומי אחרים 

ובתזרימי  פיננסיה הבמצב, כולל ירידה בפעילות ופגיעה בתוצאות, החברה

  .המזומנים שלה

או החמרה במצב הכלכלי /שינויים ו – הכלכלי במצב החמרהאו /ו שינויים ..,7.1

כגון ירידה בשיעור הצמיחה במשק ועלייה בשיעורי , בארצות הברית

 ולירידהן "הנדל בעסקי לירידה, היתר בין, לגרום עלולים, האבטלה

 שלן עלול להיפגע בתקופות מיתון בדרך "מגזר הנדל, בנוסף. בביקושים

 לממן ביכולת פגיעה, איבנק מימון להשיג קושי, מימון מקורות הפחתת

 כאמור גורמים. בביקושים וירידה מימון בהוצאות גידול, פרויקטים מחדש

 לרעה לפגוע וכך, ברווחיות ולירידה התחרות להתגברות לגרום יכולים

 .החברה של הכספיות בתוצאות

תנודתיות והפרעות בשווקים הפיננסיים  – סיכונים של השווקים הפיננסיים 3.,7.1

העולמיים ובארצות הברית יכולות לגרום לקושי בהערכת שווי נכסי החברה 

 .ולפגוע בשווי ובתזרים המזומנים מהנכסים של החברה

 במשכנתאותהחברה חשופה לשינויים בשיעורי הריבית  – סיכוני מימון 4.,7.1

ל התוצאות הכספיות אשר משפיעים במישרין ובעקיפין ע, ארצות הבריתב

לפרטים בנוגע לסיכוני השוק להם החברה חשופה . ושווי התחייבויותיה

לדוחות הכספיים  .1ראו באור , (כולל פעולות הגנה ביחס לסיכונים כאמור)

 .השנתיים

מימון של רוב עסקי החברה נעשה דרך מימון  – אשראי ועלות זמינות 5.,7.1

החמרת מדיניות מצד הגופים המממנים . חיצוני( בנקאי-בנקאי ולא)

כלל ולמגזר הדיור בר השגה ן ב"למגזר הנדל ,בארצות הברית במתן אשראי

בין אם )יכולים להוביל להאטה כלכלית , והחמרה בשווקי האשראי, בפרט

 ולקושי( (מגזר הדיור בר השגה בפרטן בכלל או ל"ובמגזר הנדל במשק

 להכביד יכולה הריבית בשיעורי עלייה. העלויות הגדלתאו /ו אשראי להשיג

, בבעלותה אשר פרויקטים מחדש לממן או לממן החברה מאמצי על

 את להגדיל, רוכשת שהחברה הפרויקטים במספר לפגוע יכולה ובהתאם

 ותוצאות המזומנים בתזרימי ולפגוע להחזיר נדרשת שהחברה החוב סכום

 עלייה של בתקופות קיים חוב להחזיר תידרש שהחברה במקרה. הפעילות

 מהשקעותיה יותר או אחת למכור ותיאלץ להיות יכול, ריבית בשיעורי

, בנוסף. ההשקעה על מרבי החזר ממימוש ותמנע מתאים הלא בזמן בנכסים

 להביא עלולים האשראי בעלות וגידול האשראי מתן במדיניות החמרה

 לפגוע ובהתאם, השוק של השכירות בדמי להפחתהאו /לירידה בביקושים ו

 .שלה וברווחיות החברה של העסקיות בתוצאות
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ן "נדל נכסי ידי-על מובטחות אשר הלוואות של הפרעון במועד, בנוסף

 של מחדש מימון לבצע להידרש עלולה החברה, החברה ידי-על המוחזקים

. עת באותה לחברה זמין יהיה לא כאמור מחדש ומימון ייתכן. כאמור נכסים

 לגופים לעבור עלולות כאמורן "נדל בנכסי החברה זכויות, כזה במקרה

 .המממנים

 סיכוני מגזר

כחברה אשר כל  – איתנות כלכלית ומוסר תשלומים בעייתי של שוכרים ..,7.1

 לשינוי חשופה החברה, מתקשרת היא עמה שוכריםהכנסותיה נסמכות על ה

 התשלום בתנאיעמידתם -ובאי השוכרים של הכלכלית באיתנות לרעה

 התוצאות על להשפיע עלולה אשר עובדה, השכירות הסכמי לפי המוסכמים

יצוין כי הליך הפינוי לשוכר שאינו עומד , עם זאת .החברה של הכספיות

בתשלומי שכר הדירה הינו מהיר יחסית ולחברה אין מגבלות מיוחדות 

בפינוי שוכר כאמור מכח היות נכסי הקבוצה כפופים לרגולציה בתחום 

 .הדיור הבר השגה

תזרימי המזומנים של  – נכסים תחזוקת והוצאות פנויים שטחים סיכוני 7.,7.1

, ים ביכולת ליצור הכנסה מצד אחד ולהגביל הוצאות מצד שניהחברה תלוי

ן כוללת הוצאות קבועות "החזקת נכסי נדל. ן אשר בבעלותה"ביחס לנדל

אשר החובה או הצורך חלים בלי קשר , (כגון ארנונה וביטוח)מסוימות 

בין אם הנכס מייצר , כלומר)לשיעורי התפוסה של הנכסים המושכרים 

מצב של תפוסה חלקית למשך זמן רב בנכסי החברה . (הכנסה לחברה או לא

במקרה שכנגד , עלול להוביל לכרסום ברווחיות החברה ואפילו להפסד

. ההוצאות הקבועות בנכסי החברה אין הכנסה מספקת מדמי שכירות

השווי של נכסים כאמור עלול לרדת מכיוון ששווי השוק של נכסים , בנוסף

י מספר הסכמי השכירות הקיימים ומשך יד-על, בין היתר, מניבים מושפע

, כגון תחזוקה, יובהר כי הוצאות תפעול מסוימות. הזמן של כל אחד

, משכורות והוצאות מס תלויות בגורמים חיצוניים מעבר לשליטת החברה

הסכמי השכירות בנכסי . כולל משא ומתן עם איגודים וממשלות מקומיות

 (.אחתנה של, לרוב)המגורים של החברה קצרים יחסית 

תחרות יכולה להגדיל באופן משמעותי את המחיר שהחברה  – תחרות ,.,7.1

וכתוצאה מכך לצמצם , נדרשת לשלם עבור הנכסים שהיא מבקשת לרכוש

ירידה , כמו כן. את יכולת החברה לרכוש הזדמנויות השקעה טובות

או , בשיעורי דמי השכירות בנכסים דומים אשר מתחרים עם נכסי החברה

 יכולת את להגביל עלולים כאמור נכסים של מואצתבנייה  כולל, בנייה

 דמי רמת את להעלות או לשמור או שלה הנכסים את להשכיר החברה

 .השכירות

החברה חשופה לסיכונים של אסונות טבע  – סיכוני שינוי אקלים ומזג אוויר 0.,7.1

כגון סופות הוריקן ומזג אוויר קיצוני אשר יכולים לפגוע בנכסים באופן 

לחברה יש פוליסות סטנדרטיות המבטחות את הנכסים שלה נגד . משמעותי

החברה עלולה להיות לא , במקרים מסוימים, אולם, סיכונים כאמור

ייתכן והחברה , במקרים כאלה. עצוםשל נזק  ותמסוימ רמותמבוטחת כנגד 
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מימון התיקון ובניה . תחסר את מקורות המימון לתקן את הנכסים שניזוקו

מחדש של נכסים כתוצאה מנזק כאמור עלול להיות בהיקף משמעותי עבור 

יובהר כי להערכת החברה הכיסוי הביטוחי של החברה בקשר עם . החברה

 . הינו מספק( לרבות סופות הוריקן)נזקי מזג אוויר 

שינויים בחקיקה ובתקנות פדראליות ומדינתיות בנוגע לשינויי , מעבר לכך

, אקלים עלולים לגרום לעלייה בהוצאות ההון במטרה לשפר יעילות אנרגטית

אשר יחייבו את החברה להשקיע בפיתוח הנכסים מבלי לראות עלייה מקבילה 

  .בהכנסה

, ן שונים"עילה של נכסי נדלבהיותה הבעלים והמפ – רגולטורים סיכונים 11.,7.1

החברה עומדת בפני חבות אפשרית בהתאם לחוקים שונים העוסקים 

, ובניה תכנון תקנות, פיקוח על דמי שכירות, החברה כבעלת נכסים בחובות

כולל פוטנציאל לעלויות ונזקים , בריאות הציבור ובטיחות, איכות הסביבה

הקשור לנכסים שלה וביחס ( בעברכעת או )של ניקוי סביבתי עקב זיהום 

גז רדון , איכות האוויר בתוך הנכסים, אסבסט, לצבע על בסיס עופרת

. אחריות כאמור עלולה להיות בהיקף משמעותי לחברה. ומטרדי ריח ועובש

החברה עלולה להידרש לשאת בעלויות משמעותיות על מנת לשפר , בנוסף

כל שינוי . ADAן נגישות מסוימים כגו בחוקי שיעמדואת הנכסים כדי 

 את להגדיל עלוליםבחוקים מדינתיים או פדראליים אשר חלים על החברה 

 קבועה כהוצאה אםבין ) שלה לנכסים ביחס החברה על המוטלות העלויות

 .שלה בנזילות ולפגוע( פעמית-חד כהוצאה אם ובין

שיעורי הריבית  – ירידה בשווי הנכסים עקב עלייה בשיעורי הריבית 11.,7.1

 סעיף גםראו ) האחרונות השנים( 5) בחמש נמוכיםית היו בארצות הבר

 יחסי באופן נמוכים אשר, הנוכחיים הריבית שיעורי לאור(. לתשקיף ....7

, גבוה החברה שלן "הנדל נכסי של השווי, ההיסטוריים הריבית משיעורי

 ובמקרים, כאמור הנכסים שווי את להפחית עלולה הריבית בשיעורי ועלייה

 זכויות ידי-על המובטחת ההלוואה משווי נמוך שהוא לשווי עד, מסוימים

 .בנכס החברה

 סיכונים ייחודיים

תלות גבוהה בשירותים  לקבוצה - תלות באנשי מפתח וחברת הניהול .1.,7.1

חלק , כן כמו. השליטה בחברה ובחברת הניהול יובמומחיות של בעל

, בחברה השליטה יבעל של אישיות בערבויות מגובות התחייבויותמה

או אם לא , לעזוב את החברה ויחליט השליטה ובעליהיה . לעיל כמפורט

הדבר עשוי לגרום להשפעה שלילית , הםשירותילהעניק את  םביכולתיהיה 

 התחייבויותשל  להפרה גם כמוורווחיותה  קבוצהמהותית על פעילות ה

 .האמורים ההלוואה בהסכמי השליטה יובעל הקבוצה

במקרה שיופיעו פגמי בניה בהיקפים משמעותיים באחד  – פגמים בבניה 13.,7.1

לאור ההוצאות )דבר זה עלול לפגוע ברווחיות החברה , מנכסי החברה

 .ובמוניטין שלה( שהחברה תאלץ לשלם
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, לצורך פיתוח פרויקט – טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות הפרויקט 14.,7.1

טעות או . ויקטלהעריך את עלות הביצוע של הפר, בין היתר, החברה נדרשת

הערכת חסר בחישוב עלויות הבניה יכולות לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור 

החברה או אפילו לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאות הכספיות 

או בניינים מניבים נעשית לאחר חישוב /רכישת קרקע ו, בנוסף. שלה

הרווח העלויות הצפויות וכנגזרת מכך , הערכות בנוגע להכנסה הצפויה

טעות או הערכת חסר בחישוב הערכות . הצפוי והשווי של הקרקע או הנכס

כאמור יכולות לפגוע ברווחיות של הפרויקט עבור החברה או אפילו לגרום 

 .להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאות הכספיות של החברה

הפעילות העסקית של החברה מרוכזת , נכון למועד התשקיף – מטבע סיכוני 15.,7.1

לאור העובדה שהנפקת אגרות . ברית ומתבצעת בדולר בלבדבארצות ה

החברה עלולה , תשקיף זה תתרחש בישראל בשקלים חדשים פי-עלהחוב 

וכתוצאה מכך הרווחיות שלה , מול הדולר השקל לייסוףלהיות חשופה 

 לתנודות שלה החשיפה את לגדר עשויהיצוין כי החברה . עלולה להיפגע

ורשאית אפילו ( )SWAP) החלף עסקאות רכישת ידי-על החליפין בשער

 .ראו פרק  –תשקיף זה לעשות כן  לפי ההנפקה בתמורתלהשתמש 

 .יובהר כי החברה אינה מתחייבת לגדר חשיפה כאמור(. לתשקיף

הסכמי מימון אשר חלים על  – אי עמידה בהתחייבויות לפי הסכמי מימון .1.,7.1

ת על חברות בדרך כלל מטילים מגוון מגבלו, ן של החברה"נכסי הנדל

; דרישות לתשלום ההלוואה, בין היתר, מגבלות אלו כוללות. הנכסים

 פעילות על לשמור; בנכס זכויותלא להעביר ; תשלום הוצאות ומיסים

להיות  להמשיך; (Special Purpose Company) מיוחדת למטרה כחברה

 7.11.1לפרטים נוספים ראו סעיף . 'וכד; ביטוח מסוימות בפוליסותקשורים 

סכומי  יתרת להעמדתקיום התחייבויות כאמור עלול לגרום -אי. לתשקיף

 זכויות להעברת ולגרוםמיידי  לפרעון, לפי תנאי ההלוואה, ההלוואה

 .המממן הגורם לידי כאמורן "נדל בנכסי החברה

החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה  - ב"דיני המס בארה 17.,7.1

דיני  פי-על. החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. הבריטיים

דהיינו  (look through entity) החברה הינה חברה שקופה, ב"המס של ארה

 פי-על. החברה אינה נישומה לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה

ידי החברה גם הם גופים -ם המוחזקים עלהתאגידי, ב"דיני המס של ארה

דהיינו אין להם חבות במס בגין , שקופים לענין דיני המס האמריקאים

תוצאת האמור לעיל כי . ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם

השליטה בחברה  יבעל. לחברה ולחברות המוחזקות שלה אין כל חבות במס

תרה של אגרות חוב במחזור ובכפוף התחייבו כי כל עוד קיימת י, והחברה

החברה והתאגידים המוחזקים על ידה לא יבחרו , לחוקי המס הקיימים

חשב כשקופים לצרכי מס יאלא ימשיכו לה  (corporations)חשב כחברותילה

שינוי בדיני המס האמריקאיים הקשורים למיסוי , משכך. אמריקאי

 . ברההחברות המועברות עלול לשנות את מבנה המס של הח

בעלותה המשותפת של החברה בנכסים מסוימים עלולה  –שותפויות סיכוני  ,1.,7.1

 החברה של הישיר לבעלות באופןאינם קשורים  אשרלגרום לסיכונים 
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 -זה בסעיף) החברהסירובם של שותפי ( 1: )כגון, נכסים באותם

סמכות משותפת של החברה ( .); במיזם הון השקעותלבצע "( שותפיםה"

 להיות עשויים כאשר, הנכס ענייני עלושל השותפים בקבלת החלטות 

 קיומן( 3); יעדים שאינם עולים בקנה אחד עם יעדיה של החברה שותפיםל

בכפוף לתנאים מסוימים , בנכס חלקם את למכור השותפים של זכויות של

, מסוימים ותפותשהסכמי  מכוח( 4); וללא קבלת הסכמתה של החברה

החברה עלולה להיות מוגבלת ביכולתה לרכוש או למכור זכויות בנכס 

יתכן ותאלץ יו, של השותפים נהאו כפופה לזכות סירוב ראשו/ו, המשותף

משרת את  ואו אינ מעשי ובזמן שהדבר אינ כאמורלממש זכויות 

בתנאים מסוימים השותפים עשויים להיות רשאים ( 5); האינטרסים שלה

 החברהסכסוכים בין ( .); GP-הביא לסיום תפקידה של החברה בתור לה

 אשר וארוכהיקרה  משפטיתלהביא להתדיינות  עלוליםלבין השותפים 

 .החברה של השוטפת הפעילותל להפריע עלולה

גורמי הסיכון המפורטים לעיל מוצגים להלן בטבלה המדרגת את רמת ההשפעה של גורמי הסיכון על 
 :מסווגים לפי סוג הסיכונים, עסקי החברה

 החברה על הסיכון גורמי השפעת סיכון גורמי
 קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה השפעה

 מקרו סיכוני
 X   גיאוגרפי ריכוז

 X   הכלכלי במצב החמרהאו /ו שינוי
 X   הפיננסיים השווקים של סיכונים

 X   מימון סיכוני
 X   אשראי ועלות זמינות

 מגזר סיכוני
 X   דייר שוכריםפיננסית ומוסר תשלומים בעייתי של  איתנות

 X   נכסים תחזוקת והוצאות פנויים שטחים סיכוני
 X   תחרות

 X   אוויר ומזג אקלים שינוי סיכוני
  X  רגולטורים סיכונים

 X   הריבית בשיעורי עלייה עקב הנכסים בשווי ירידה
 לחברה ייחודיים סיכונים

   X באנשי מפתח וחברת הניהולתלות 
  X  מטבע סיכוני

 X   מימון בהסכמי להתחייבויותציות -אי
   X ב"דיני המס בארה

  X  סיכוני שותפויות
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 חברות בנות וקשורות של החברה 7.10

 מבנה אחזקה בחברות בנות וקשורות של החברה 7.31.3

אודות מחזיקים אחרים המחזיקים , למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, להלן פרטים
או יותר מהון המניות ( 5%.)עשרים וחמישה אחוזים , נכון למועד הסמוך למועד התשקיף

המונפק או מכוח ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים בחברות בנות וקשורות של 
 : החברה

 שלבהון  האחזקה שיעור )*( המחזיק שם החברה שם
 הנוסף המחזיק

שיעור האחזקה האפקטיבי של 
 המחזיק הנוסף 

Hunter's Run Associates, Ltd. Lend Lease Hunter's Run, LLC 00.00% .1.,% 

Mission Bay Associates, Ltd 
Lend Lease Mission Bay, LLC and SLP, 

Inc. 
00.00% .1.,% 

Cypress Trace Associates, Ltd. 
Boston Financial Institutional Tax 

Credits XVIII, A Limited Partnership  
00.00% 7..13% 

Monterey Pointe Associates, Ltd. MMA Monterey Pointe, LLC 00.00% .1% 

Bonita Pointe, Ltd. MMA Bonita Pointe, LLC 00.00% .1..% 

Bear Lakes Acquisition, Ltd. Amtax Holdings 131, LLC 00.00% 0.3% 

Sanctuary Cove Associates, Ltd. 
Amtex Holdings 296, LLC and Protech 

2003-B, LLC 
00.00% 17% 

 .לעיל המפורטים מהמחזיקים מי של שליטהאו /ו בבעלות תאגידים באמצעות לרבות)*(
  

, החברה של פעילות קשורות וחברות בנות חברות של והפסדים רווחים אודות פרטים להלן ..7.10
 .11. ביוני 31 ביום שהסתיימה החודשים( .) ששת ולתקופת 113.-ו 114., 115. לשנים

 :(דולרבאלפי )

( 6) ששת לתקופת( הפסד) רווח הפרויקט החברה שם
 11.6.2136 ביום שהסתיימה החודשים

 2131 לשנת( הפסד) רווח 2137 לשנת( הפסד) רווח 2131 לשנת( הפסד) רווח

Bernwood Trace Associates, 

Ltd. 
Bernwood Trace 1,.,. 3,501 013 (30,) 

Bridgewater Place 

Associates, Ltd. 
Bridgewater Place 1,71, 4,,.0 4,740 .,..3 

Cross Keys Associates, Ltd. Cross Keys 5,411 5,0.7 5,554 1,135 

Crossings at University 

Associates, Ltd. 

Crossings at 

University 
.,141 4,.50 4,151 .,1,5 

Eagle's Landing Associates, 

Ltd. 
Eagle's Landing .,110 4,147 4,.1. 1,53. 

Hunter's Run Associates, 

Ltd. 
Hunter's Run 1,0., 5,71, 4,.74 1,,,. 

Mission Bay Associates, Ltd. Mission Bay 1,04. 3,5,1 3,154 3,3.0 

Mallard's Landing 

Associates, Ltd. 
Mallard's Landing 1,,45 ,,3.. .,113 4.5 

The Oaks at Pompano, Ltd. The Oaks at Pompano .1. 7,137 1,..1 1,.0, 

Villa Esperanza Associates, 

Ltd. 
Villa Esperanza ,0, 1,1.1 .,7.. 071 

Cypress Trace Associates, 

Ltd. 
Cypress Trace 1,.4. 4,3,. .,.10 1,7.. 

Marbrisa Associates, Ltd. Marbrisa .,1.1 4,.10 1,.,. .,731 

Doral Terrace Associates, 

Ltd. 
Doral Terrace 5,575 3,... 3,1.0 .,45. 

Monterey Pointe Associates, 

Ltd. 
Monterey Pointe .,..1 3,031 3,417 1,01, 

Banyan Pointe Associates, 

Ltd. 
Banyan Pointe ,4. 3,111 .,.15 .35 

Baywinds Associates, Ltd. Baywinds 7,1 .,043 .,113 417 

Bonita Pointe Associates, 

Ltd. 
Bonita Pointe 0., 3,111 .,.15 .35 

Captiva Club Associates, 

Ltd. 
Captiva Club 70, .,304 1,57, 1,101 

Bear Lake Acquisition, Ltd. Renaissance 1,.11 .,7,. .,141 3,13. 

Sanctuary Cove, Associates, 

Ltd. 
Sanctuary Cove 7., 3,.0, 3,043 .,43. 
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הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שהיא זכאית לקבל , פרטים אודות חלוקות להלן 7.10.3
( .) ששתולתקופת  114.-ו 115.והכל לשנים , מחברות בנות ומחברות קשורות פעילות שלה

 :(באלפי דולר) .11. ביוני 31 ביום שהסתיימה החודשים

תקופת תשעת החודשים  הפרויקט שם החברה
 11.6.2136שהסתיימה ביום 

 2137שנת  2131שנת 

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

דמי  חלוקות
 ניהול

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

דמי  חלוקות
 ניהול

הכנסות 
( הוצאות)

 ריבית

דמי  חלוקות
 ניהול

Bernwood Trace Associates, 

Ltd. 
Bernwood 

Trace 
- - - - - - - - - 

Bridgewater Place Associates, 

Ltd. 
Bridgewater 

Place 
- - - - - - - - - 

Cross Keys Associates, Ltd. Cross Keys - 3,4.7 5, - 34. 13. - ,4 .7 
Crossings at University 

Associates, Ltd. 
Crossings at 

University 
- .,043 - - 413 4, - .4 00 

Eagle's Landing Associates, 

Ltd. 
Eagle's 

Landing 
- 05 - - 37, 51 - , 0. 

Hunter's Run Associates, Ltd. Hunter's Run - - - - - .0 - - - 
Mission Bay Associates, Ltd. Mission Bay - - - - - - - - - 
Mallard's Landing Associates, 

Ltd. 
Mallard's 

Landing 
- - - - - - - - - 

The Oaks at Pompano, Ltd. The Oaks at 

Pompano 
- 1.1 - - .11 - - - - 

Villa Esperanza Associates, 

Ltd. 
Villa 

Esperanza 
- - - - 17 .0 - .4 1.1 

Cypress Trace Associates, Ltd. Cypress Trace - .4 - - - - - - - 
Marbrisa Associates, Ltd. Marbrisa - 577 - - 541 1.. - ,31 - 

Doral Terrace Associates, Ltd. Doral Terrace - 3,0.5 ,4 - 300 ,1 - 40 ., 
Monterey Pointe Associates, 

Ltd. 
Monterey 

Pointe 
- ..4 01 - , 151 - - 7, 

Banyan Pointe Associates, Ltd. Banyan Pointe - 3,7,, 11, - 411 100 - 3.5 114 
Baywinds Associates, Ltd. Baywinds - - - - 3, - - - - 

Bonita Pointe Associates, Ltd. Bonita Pointe - .7 .3 - .51 50 - 74 .1 
Captiva Club Associates, Ltd. Captiva Club - 5, - - 11. - - ,, - 
Bear Lake Acquisition, Ltd. Renaissance - - 13. - - ,11 - - 511 
Sanctuary Cove, Associates, 

Ltd. 
Sanctuary 

Cove 
- - 414 - - 41. - - 41. 

           

 

 

 

 

 



7-71 

 

 2136 ,ביוני 11 יוםל( מאוחד)של דירקטוריון החברה למצבה של החברה  יםהסבר 1..7

 .2131, בדצמבר 13וליום 

 .2136, בספטמבר 11ליום ( מאוחד)הסברים של דירקטוריון החברה למצבה של החברה 

 

 

 



 

1 

Cornerstone Properties Ltd. 

 של ולתקופה 5132 בדצמבר 13 ביום שהסתיימה לשנההתאגיד  עסקי מצב על הדירקטוריון דוח
  5136 יוניב 11 ביום שהסתיימו חודשים שישה

 השל המזומנים ותזרימי העצמי ההונ ,הפעולותי תוצאות ,חברהה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .3

בהתאם , באיי הבתולה הבריטיים כחברה פרטית מוגבלת במניות 1016באוגוסט  11התאגדה ביום  החברה
, ממועד התאגדותה כאמור ועד למועד פרסום התשקיף. BVI Business Companies Act, 2004-להוראות ה

 .לחברה לא הייתה כל פעילות

העביר לחברה את ל( לתשקיף 1.1.3כהגדרתם בסעיף )התחייבותם של התאגידים המעבירים  לפרטים אודות
כפוף להתקיימות דרישות הסף המקדימות לרישום אגרות החוב , (כהגדרתן באותו סעיף)הזכויות המועברות 

המאוחדים לדוחות הכספיים  1ראה באור , פי תשקיף זה למסחר בבורסה-של החברה המוצעות על( 'סדרה א)
 .לתשקיף 10של החברה המובאים בפרק 

תיאור עסקיה של : אלא אם צוין או משתמע אחרת מתוכן הדברים או הקשרם, להלן דוח דירקטוריון זהב
תחת הנחת השלמת העברת הזכויות המועברות , נערך על בסיס פרופורמה( לרבות נתונים כספיים)החברה 
לפרטים אודות אופן עריכת הדוחות הכספיים של החברה על (. לרבות בתקופות העבר הרלוונטיות)לחברה 
 .לתשקיף 31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המובאים בפרק  5ראה באור , רופורמהבסיס פ

 

   (פרופורמה) החברה של הכספי המצב על מאוחדים דוחותה פי-על הכספי המצב

 :החברה של הכספי במצבה שחלו השינויים עיקרי ניתוח .1.1

 ליום יתרה סעיף
 13.35.5132 11.6.5136 דולר באלפי המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי

 דולר אלפי
 פרופורמה דוחות מאוחדיםלפרטים נוספים ראה . עיקר הקיטון במזומנים נובע ממזומנים ששימשו לפעילות מימון 01,,,1  6,1,6 מזומנים

 .1016ביוני  30ליום  על תזרימי המזומנים
 .נובע מגידול בהוצאות מראש בתקופת הדוח חובה חייבים ויתרותהגידול ב 1,161  3,316 חייבים ויתרות חובה

  55,321  31,321 שוטפים נכסים
פיקדונות בנאמנות ויתרות 

  10,103  613,,1 חובה לזמן ארוך

 ן להשקעה"נדל    
 11,,300  06,,100 

 CROSS: עיקר הגידול נובע מעליות בנכסים. מיליון דולר ,1 -ן להשקעה  נובע בשל עליות ערך של כ"הגידול בנדל

KEYS (1 מיליון דולר) ,DORAL TERRACE (1.1 מיליון דולר) ,MONTEREY POINTE (1.1 מיליון דולר.) 
  231,911  219,231 שוטפים לא נכסים

  212,221  212,165  נכסיםכ "סה
חלויות שוטפות ואחרות 

 11,606  01,,1  מתאגידים בנקאיים ואחרים
מיליון דולר בחברת  6 -ק בתקופת הדוח בסך של כ"הקיטון בחלויות השוטפות נובע בשל פרעון חלקי של הלוואה לז

VILLA EZPERANZA. 
ראה  -יסווגו להון המיוחס לבעלים של החברה האֹם מיליון דולר מתוך סך ההתחייבות לצדדים הקשורים  ,1-כ 10,060  11,111 צדדים קשורים

 .1016ביוני  30יה הכספיים של החברה ליום לדוחות 3ג13ביאור 
התחייבות בגין רכישת זכויות 

 בחברות נכס
לדוחותיה הכספיים פרופורמה של ' ג 0כאמור בבאור  ההתחייבות הינה בגין רכישת זכויות השותף בחברות נכס 16,661  16,661

 .1016ביוני  30החברה ליום  
 .הגידול בזכאים ויתרות זכות נובע בעיקר מגידול בספקים והוצאות לשלם 0,160  6,106 זכאים ויתרות זכות

  69,331 63,952 כ התחייבויות שוטפות"סה
 מקדמות משוכרים

 0,101 0,031 
 

בנקאיים  מתאגידיםהלוואות 
 166,1,3  31,,161  ואחרים

 

 שוטפותלא כ התחייבויות "סה
 521,151  525,659 

 

 הוןכ "סה
326,562  352,525 

 .מיליון דולר 16 -מיליון דולר ומנגד קיטון בשל משיכות בעלים של כ 36 -של כ בתקופה מרווח כוללהגידול בהון נובע 

  212,221  212,165  והון התחייבויותכ "סה

  



 

1 

 
 יתרה ליום סעיף

 13.35.5131 13.35.5132 המהותיים באלפי דולר ולשינויים ליתרות החברה הסברי
 אלפי דולר

 - 01,,,1 מזומנים

נחתם הסכם לרכישת זכויות  1011בחודש אוקטובר . כל חברות הנכס הוצגו בשווי מאזני 1010בדצמבר  31 -נכון ליום ה
. של חלק מהנכסים המועברים לחברה וכן זכויות בנכסים נוספים LP -של הנכסים המועברים לחברה וב GP-ב הוניות

והדוחות כוללים את  השיגו בעלי השליטה את השליטה בנכסים המועברים החל מאותו מועד, בעקבות הרכישה כאמור
 .צב הכספיבהתאם לאמור לעיל לא בוצעה השוואה לסעיפים בדוח על המ .איחוד נכסי החברה

 - 1,161 חייבים ויתרות חובה
 - 11,1,0 שוטפים נכסים

פיקדונות בנאמנות 
ויתרות חובה לזמן 

 ארוך
10,103 - 

השקעות המטופלות 
לפי שיטת השווי 

     המאזני
- 16,61, 

 - 100,,06 ן להשקעה"נדל    
 26,632 231,911 שוטפים לא נכסים

 26,632 212,221 נכסיםכ "סה
חלויות שוטפות 

מתאגידים ואחרות 
 בנקאיים ואחרים

11,606 - 

 - 10,060 צדדים קשורים
התחייבות בגין רכישת 

 - 16,661 זכויות בחברות נכס

 - 0,160 זכאים ויתרות זכות
כ התחייבויות "סה

 שוטפות
69,331 - 

 - 0,031 מקדמות משוכרים
 הלוואות מתאגידים

 - 166,1,3 ואחריםבנקאיים 

לא כ התחייבויות "סה
 - 525,659 שוטפות

 26,632 352,525 הוןכ "סה
 התחייבויותכ "סה
 והון

212,221 26,632 

 :המאוחדים הכספיים הדוחות פי-על הפעילות תוצאות עיקרי ניתוח .1.1

 סעיף
 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה

3-615136 3-615132 )*( 1-615136 1-615132 )*( 
 דולר אלפי

מדמי  הכנסות
 - ,16,03 - 31,013 שכירות

 1-כ) Cross Keys בנכסים קיימות הכנסות דמי שכירות הינן ןהחברות העיקריות בגינ
-ו( מיליון דולר ,.1 -כ) Banyan Pointe, (מיליון דולר 1.1-כ) Marbrisa, (מיליון דולר

Renaissance (מיליון דולר 1.1-כ.) 
  106 - 166-  דמי ניהולהכנסות 

  - 6,033 - 11,610 עלות השכרת הנכסים

  36,361 569 9,116 219 (NOI) רווח גולמי
הוצאות הנהלה 

-  1,-  1,6 וכלליות
 

 - - - -  הכנסות אחרות

ן "עליית ערך נדל
 להשקעה

 DORAL, (מיליון דולר 1) CROSS KEYS: עיקר עליית הערך נובעת בנכסים-  10,661-  100,,1

TERRACE (1.1 מיליון דולר) ,MONTEREY POINTE (1.1 מיליון דולר.) 
  219 55,525 569 12,133 תפעולירווח 

   3,160 - 6,611 מימון הוצאות
החברה ברווחי  חלק

 לפי המטופלות חברות
 המאזני השווי שיטת

- 10,,10 - 6,011 
 

  9,251 32,231 32,625 19,161 סך הכל רווח כולל
 חברות הנכס הוצגו בשיטת השווי המאזני 1011ביוני  30 -לתקופות שהסתיימו ביום ה)*( 

 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לשנה שהסתיימה ביום סעיף
13.35.5132 13.35.5131 13.35.5131 

 דולר אלפי
מדמי  הכנסות
 - - 16,0,1 שכירות

החברה מאחדת את דוחותיהן הכספיים של חברות הנכס וזאת כתוצאה  1011באוקטובר  1החל מיום 
בטבלה להלן מידע כספי . לתשקיף 1.1.3.1כמפורט בסעיף  מרכישת זכויות השותף בחברות הנכס

בהתאם לאמור לעיל ראה . פרופורמה המניח כי החברה מאחדת את חברות הנכס בכל תקופות הדיווח
 .עם ניתוח מגמות תוצאתיות בתקופות המדווחות להלן בקשר 1.3טבלה 

 חברת האם חייבה את החברות הכלולות בדמי ניהול 1,011 ,1,61 1,116 הכנסות דמי ניהול
  - - 6,606 עלות השכרת הנכסים

  1,011 ,1,61 6,111 רווח גולמי
הוצאות הנהלה 

 - - 361 וכלליות
 

  - - 111 הכנסות אחרות

ן "עליית ערך נדל
 להשקעה

10,610 - - 
, (מיליון דולר 1.1-כ) Bridgewater, (מיליון דולר 1.1-כ) Cross Keys: עיקר עליית הערך נובעת בנכסים

Mission Pointe (מיליון דולר 1.6-כ) ,Oaks at Pomapano (מיליון דולר 1.6-כ) ו- Renaissance (1.6 
 (.מיליון דולר

 תפעולירווח 
52,261 3,632 3,155 

 

  -  0,600 מימון הוצאות
החברה ברווחי  חלק

 לפי המטופלות חברות
 המאזני השווי שיטת

10,331 16,160 11,600 
 

 סך הכל רווח כולל
 12,121  59,322  31,113 
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המאוחדים פרופורמה לאחר רכישת השותף אשר  הכספיים הדוחותפי -על הפעילות תוצאות עיקרי ניתוח .1.3

ן לאחר העברת הזכויות המועברות על ידי וכלתשקיף  5.3.1.5כמפורט בסעיף , 5132בשנת  1בוצעה ברבעון 
 :לתשקיף 5.3.1יתר בעלי הזכויות בבעלת מניות החברה כאמור בסעיף 

 סעיף
 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה

3-615136 3-615132  1-615136 1-615132  
 דולר אלפי

מדמי  הכנסות
 שכירות

 31,013  31,161  16,03,  11,101 

מיליון  1-כ) Cross Keysהחברות העיקריות בגינו קיימות הכנסות דמי שכירות הינן 
, (מיליון דולר ,.1 -כ) Banyan Pointe, (מיליון דולר 1.1-כ) Marbrisa, (דולר

Renaissance (מיליון דולר 1.1-כ.) 
  -  -   -   הכנסות דמי ניהול

  6,016  6,033  16,100  11,610  עלות השכרת הנכסים
  36,361  32,362  9,116  5,652  (NOI) רווח גולמי

הוצאות הנהלה 
 106  1,  103  1,6  וכלליות

 

ן "עליית ערך נדל
 16,111  10,661  ,36,30  100,,1  להשקעה

 Doral Terrace (1.1, (מיליון דולר 1) Cross Keys: עיקר עליית הערך נובעת בנכסים
 (.מיליון דולר 1.1) Monterey Pointe, (מיליון דולר

  52,619  55,525  23,553  12,133  תפעולירווח 
  66,,3 3,160  1,311 6,611  מימון הוצאות

  53,655  32,231  11,211  19,161  סך הכל רווח כולל
 

 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לשנה שהסתיימה ביוםה "רוו סעיף
13.35.5132 13.35.5131 13.35.5131 

 דולר אלפי
מדמי  הכנסות
 61,006  60,116  63,113  שכירות

 

  31,3,1  31,161  31,101  עלות השכרת הנכסים
  010,,1  11,,11  30,316  רווח גולמי

הוצאות הנהלה 
 001 601  611  וכלליות

 

  0,1  1,163  610  הכנסות אחרות

ן "עליית ערך נדל
 11,,10  11,1,6  ,11,00  להשקעה

, (מיליון דולר 1.1) Bridgewater, (מיליון דולר 1.1) Cross Keys: עיקר עליית הערך נובעת בנכסים
Mallards Landing (1.6 מיליון דולר) ,Oaks at Pompano (1.6 מיליון דולר) ,Renaissance (1.6  מיליון

 (.דולר
  61,,13  61,103  101,116  תפעולירווח 

  16,106  11,116 11,306  מימון הוצאות
  31,110  01,,,6  0,311,  סך הכל רווח כולל

 :חוזר הון .1.0

 -חודשים 11הון חוזר לתקופה של 

 סך הכל (3)(לתקופה של שניים עשר חודשים)התאמות  הסכום שנכלל בדוחות הכספיים 

 10,110 - 10,110 רכוש שוטף
 (16,161) 01,661 (,61,61) התחייבויות שוטפות

 (6,006) 01,661 (11,611) עודף ההתחייבויות על הרכוש השוטף
יסווגו להון המיוחס לבעלים של מיליון דולר אשר  ,1-של כ נטרול. חוב בבורסה מיליון דולר אשר יפרעו רק במידה והחברה תנפיק אגרות 00 -טרול סך של כנ -התאמות( 1)

 .1016ביוני  30לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  3ג13ראה באור  –החברה האם 

החברה מנהלת את ההון החוזר שלה . דולר מיליון 11.1-כ של בסך שלילי חוזר הון לחברה 1016 ביוני 30 ליום
מזומנים מנכסים התזרים , פי רוב-על. חודשית ברמהותשלומים צפויים  חזוי מזומנים תזריםידי -על

 . צפוי ינוה( stabilized operating properties)תפעוליים 

 11.1 -כ של בסךשוטפת לצדדים קשורים  מהתחייבות נובע 1016 ביוני 30 ליום החוזר בהון הגרעון עיקר
 וחלויותמיליון דולר  16.1 -של כ נכס בחברות זכויות רכישת בגין התחייבותבשל ' יתרה לצד ג, דולר מיליון

 6 -בסך של כ  (1011ביוני  30בשנה הקרובה עד ליום  לפרעוןתשלומי קרן הלוואות )שוטפות בגין הלוואות 
 . מיליוני דולר

ולר נזקף כהתחייבות מיליון ד 16.1סך של ), Meyersמיליון דולר שנוצרה בגין רכישת  16.1-יתרה בסך של כ
ומוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות תועבר לחברה רק בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה  (Meyers-ל

יצוין כי בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה מתוך תמורת . ותפרע על ידי החברה מתוך תמורת ההנפקה
ת הבעלים ברכישת זכויותיו של  אשר שימשו א)מיליון דולר  13.3 -תבוצע חלוקה לבעלים בסך של כ, ההנפקה

Meyers  16.1ואילו נותרה יתרת חוב בסך של  16.6מו למיליוני דולר אשר מתוכן שו 13.3 -בסך כולל של כ 
התחייבו בעלי , על פי תשקיף זה להשלמת הנפקת אגרות חוב בכפוף, כמו כן(. מיליוני דולר כאמור לעיל

מיליוני דולר לא יוחזרו במהלך תקופת אגרות החוב אלא בהתאם  ,1-השליטה כי הלוואות בסך של כ
 . לתשקיף 1.13.,למפורט בסעיף 

תזרימי מזומנים חיוביים  באמצעות היתר בין, כאמור בשנים התחייבויותיה בפירעון לעמוד החברה בכוונת
 . או מימון מחדש בגין נכסיה הקיימים/יימות והלוואות ק הארכתאו /ילות השוטפת ועמפ
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אליות לאיתור מקורות חלופיים הנדרשים לצורך ידירקטוריון החברה קבע כי לחברה מקורות וחלופות ר

ולאור , בהיעדר שילוב של תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. עמידת החברה בהתחייבויותיה
לא מתקיים , החברה לעמוד בהתחייבויותיה בשנתיים הקרובותניתוח הדירקטוריון ביחס ליכולתה של 

ח תזרים מזומנים "לתקנות והחברה אינה מצרפת דו( 10( )ב) 10כהגדרת המונח בתקנה , בחברה סימן אזהרה
כדי   1016ביוני  30הדירקטוריון קבע כי אין בגרעון בהון החוזר ליום , בהתאם לאמור לעיל. חזוי לדוח זה

 .ית נזילות בחברהלהצביע על בעי

 :החברה של מימון ומקורות נזילות ניתוח .1.1

 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה סעיף
3-615136 3-615132 1-615136 1-615132 

 דולר אלפי
 מזומנים תזרימי

  110 1,611 1,3,6 ,16,66 שוטפת מפעילות

 מזומנים תזרימי
  (110) (10,) (1,610) 0,013 השקעה מפעילות

 מזומנים תזרימי
 (110) (6,0,0) 0,116 (,30,01) מימון מפעילות

לפרטים בדבר הרכב תזרימי המזומנים מפעילות מימון ראה דוחותיה הכספיים של 
 1016ביוני  30החברה ליום 

       

 סעיף
 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי ליום יתרה

13.35.5132 13.35.5131 13.35.5131 
 דולר אלפי

 מזומנים תזרימי
 01,,1  3,100  6,136  שוטפת מפעילות

 

 מזומנים תזרימי
 - (3,000) (30,316) השקעה מפעילות

 

 מזומנים תזרימי
 (01,,1) (100) 01,101  מימון מפעילות

 

1.6. FFO (Operation From Funds) 

FFO לרבות )והוצאות חד פעמיות  חד פעמיות הכנסותבניכוי , החשבונאי לתקופה הנקי הרווח הינו אשר

הינו מדד , פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים, מכירות נכסים, (רווחים או הפסדים משערוכי נכסים
  .ן להשקעה"המקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל

החודשים המסתיימים ביום  ששתול 1013-ו 1010, 1011של החברה לשנים  FFO-לפרטים אודות נתוני ה
 .לתשקיף 1.1.11ראה סעיף , 1013-ו 1016של כל אחת מהשנים  יוניב 30

1.1. NOI (Net Operating Income) 

כללי  על הינו מדד המייצג את רווחי החברה מהשכרת נכסים והפעלתם ואינו מדד פיננסי מבוסס NOI-ה
הינו אחד מן הפרמטרים החשובים ביותר  NOI-ה, להערכת החברה, עם זאת. חשבונאות מקובלים

ן להשקעה וכן משמש למדידת תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב הפיננסי "בקביעת שוויו של נכס נדל
בנוסף וכפוף לתוצאות )ועל כן מהווה נדבך פיננסי חשוב בהבנת תוצאותיה הכספיות , המממן נכס כאמור

 1.1של החברה ראה סעיף  NOI-לפרטים אודות נתוני ה (.םפעילותה כפי שאלו מוצגים בדוחותיה הכספיי
 .לתשקיף

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .5

לדוחות  א11 אוריבב המפורטים העיקריים השוק לסיכוני חשופה פעילותה, הנהלת החברהלהערכת  .1.1
  .לתשקיף 10בפרק  המובאים 1011 לשנתהמאוחדים של החברה הכספיים 

 סיכוני השוקמדיניות החברה בניהול  .1.1

החברה מתאימה את , כן. דירקטוריון החברה מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה
פירעון מוקדם /יצירת תחנות יציאה, לרבות תקופת ההלוואה)של נכסיה ( או המימון מחדש)מבנה המימון 

כל נכס באופן המאפשר לתכנית העסקית של ( הסכמה עם הבנק על תנאי ההלוואות וכדומה, ללא קנס

 .גמישות מרבית בהוצאתה לפועל של התכנית העסקית כאמור ומקסום שווי הנכס ורווחי החברה ממנו

 אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות .1.3

ומדווחת  של החברה הנהלת החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בשווקים הרלוונטיים
יהול סיכוני נדירקטוריון החברה מפקח על מדיניות . לדירקטוריון החברה בדבר מידת החשיפה הקיימת

 .השוק ומנחה את ההנהלה

 תאגידי ממשל היבטי .1



 

1 

 כללי .3.1

, פיו-והתקנות על ,,,1-ט"התשנ, מסוימות מחוק החברותממשל תאגידי לפרטים אודות תחולת הוראות 
 1ופרק  1.1ראה סעיף , בישראל לציבור מוצעות שלה ההתחייבות תעודות אשר זרה חברהכ ,על החברה

פי תשקיף זה וכל עוד -של החברה על( 'סדרה א)בסמוך לאחר השלמת הצעת אגרות החוב  .לתשקיף
לשם עמידה במלוא הוראות החברה  תפעל, הציבור בישראלידי בניירות ערך של החברה מוחזקים 

לרבות מינוי דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי , כאמורהממשל התאגידי המחייבות אותה 
 .והקמת ועדת ביקורת וועדת תגמול (לתשקיף 1.1ראה סעיף ) לחברה

 פנימי מבקר .3.1

 .פנים מבקר בחברה מכהן לא התשקיף למועד

 לתאגיד התגמולים מקבל תרומת לבין בכירה משרה ונושאי עניין לבעלי שניתנו התגמולים בין הקשר .3.3

 1016 ביוני 30 ליום נכון, בהתאם .הבריטיים הבתולה אייפי דיני -על 1016באוגוסט  11 ביום התאגדה החברה
עם תאגיד החברה בהסכם ניהול עם  סמוך למועד ההנפקה תתקשרב. לא כיהנו בחברה נושאי משרה בכירה
 הסכם)"בהסכם שירותים כולל "( הניהול חברת( )"בשרשור סופי)אמריקאי בשליטת בעלי השליטה 

 משרה נושאי העמדתלרבות ) מטהשירותי ניהול , היתר בין, לחברה חברת הניהול תעמיד, "(שירותיםה
 1.1.,לפרטים ראה סעיף (. בחברה הכספיםל "וסמנכ החברהל "מנכ, החברה דירקטוריוןר "יו: ובכללם

 . לתשקיף

 חברהה של המבקר בדבר פרטים .3.0

 רואה 1016, ביוני 30לאחר יום  .תשקיף זהלצורך ההנפקה על פי  1016באוגוסט  11החברה הוקמה ביום 
 לא נתןהחשבון המבקר  רואה 1016, יוניב 30יום ללפיכך עד , האפט זיו הינו החשבון המבקר של החברה 

 . לחברהשירותים 

 מהותי שווי ךמערי .1
"(. העיקרי השווי מעריך)" Novogradac & Company LLPהוא  החברה נכסי של העיקרי השווי ךמערי

. ן המניב במאזן החברה"השווי העיקרי מהווים את מלוא שווי נכסי הנדל ךידי מערי-הנכסים שהוערכו על
 .  תלוי בחברה והשווי העיקרי אינ ךמערי

ווי העיקרי ראו ידי מעריך הש-אשר בוצעו על, להערכות השווי לנכסים המהותיים של החברהבקשר  לפרטים
 . לתשקיף 1.1.11.1סעיף 
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Jorge Lopez   Bruce Adams  1, 1016 נובמברב  
Chairman and 

CEO 

  Director and CFO   

 



1 

Cornerstone Properties Ltd. 

 שהסתיימוושלושה חודשים  חודשים תשעה של לתקופההתאגיד  עסקי מצב על הדירקטוריון דוח
  1326 ספטמברב 03 ביום

 השל המזומנים ותזרימי העצמי ההונ ,הפעולותי תוצאות ,חברהה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .2

בהתאם , באיי הבתולה הבריטיים כחברה פרטית מוגבלת במניות 1016באוגוסט  11התאגדה ביום  החברה
, ממועד התאגדותה כאמור ועד למועד פרסום התשקיף. BVI Business Companies Act, 2004-להוראות ה

 .לחברה לא הייתה כל פעילות

את להעביר לחברה ( לתשקיף 1.1.3כהגדרתם בסעיף )התחייבותם של התאגידים המעבירים  לפרטים אודות
כפוף להתקיימות דרישות הסף המקדימות לרישום אגרות החוב , (כהגדרתן באותו סעיף)הזכויות המועברות 

המאוחדים לדוחות הכספיים  1ראה באור , פי תשקיף זה למסחר בבורסה-של החברה המוצעות על( 'סדרה א)

 .לתשקיף 10של החברה המובאים בפרק 

תיאור עסקיה של : או משתמע אחרת מתוכן הדברים או הקשרםאלא אם צוין , להלן דוח דירקטוריון זהב
תחת הנחת השלמת העברת הזכויות המועברות , נערך על בסיס פרופורמה( לרבות נתונים כספיים)החברה 
לפרטים אודות אופן עריכת הדוחות הכספיים של החברה על (. לרבות בתקופות העבר הרלוונטיות)לחברה 

 .לתשקיף 23לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המובאים בפרק  1ראה באור , בסיס פרופורמה

 
   (פרופורמה) החברה של הכספי המצב על מאוחדים דוחותה פי-על הכספי המצב

 :החברה של הכספי במצבה שחלו השינויים עיקרי ניתוח .1.1

 ליום יתרה סעיף
 02.21.1323 03.2.1323 03.2.1326 דולר באלפי המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי

 דולר אלפי
 .עיקר הקיטון במזומנים בתקופת הדוח נובע מפירעון של הלוואות מתאגידים בנקאיים ומשיכות בעלים 01,,,1 - 1,135 מזומנים

 .נובע מגידול בהוצאות מראש בתקופת הדוח חייבים ויתרות חובההגידול ב 1,1,1 - 3,051 חייבים ויתרות חובה
  11,223 - 3,2,, שוטפים נכסים

פיקדונות בנאמנות ויתרות 
 חובה לזמן ארוך

11,313 
- 

15,103 
 

השקעות המטופלות לפי 
 שיטת השווי המאזני

- ,0,160 -  

 300,,11 ן להשקעה"נדל    
- 

 CROSS: עיקר הנכסים. מיליון דולר 1.,1 -ן להשקעה  נובע בעיקרו בשל עליות ערך של כ"הגידול בנדל 100,,,5

KEYS (1 מיליון דולר) ,DORAL TERRACE (1.1 מיליון דולר) ,MONTEREY POINTE (1.1 
 (.מיליון דולר

  30,,320 63,,3, 313,620 שוטפים לא נכסים
  303,220 63,,3, 312,221 נכסיםכ "סה

חלויות שוטפות ואחרות 
 מתאגידים בנקאיים ואחרים

1,,10 
- 

מיליון  1 -ק בתקופת הדוח בסך של כ"השוטפות נובע בשל פרעון חלקי של הלוואה לז הקיטון בחלויות 06,,11
 .VILLA EZPERANZAדולר בחברת 

 33,,,1 צדדים קשורים
- 

למידע נוסף . מיליון דולר מתוך סך ההתחייבות לצדדים הקשורים יוגדרו כנחות לאגרות החוב ,1-כ 15,060
 .1016בספטמבר  30פרופורמה של החברה ליום בדוחותיה הכספיים ' ב 1ראה ביאור 

התחייבות בגין רכישת זכויות 
 בחברות נכס

16,661 - 16,661  

 .הגידול בזכאים ויתרות זכות נובע בעיקר מגידול בספקים והוצאות לשלם 5,1,0 - 1,110 זכאים ויתרות זכות
  220,,6 - 13,,,3 כ התחייבויות שוטפות"סה

 5,600 מקדמות משוכרים
- 

5,531 
 

בנקאיים  הלוואות מתאגידים
 ואחרים

1,3,111 
- 

1,,,1,3 
 

לא כ התחייבויות "סה
 שוטפות

1,,,0,2 
- 

121,61, 
 

 16 -מיליון דולר ומנגד קיטון בשל משיכות בעלים של כ 53 -של כ בתקופה מרווח כוללהגידול בהון נובע  2,3,131 63,,3, 132,2,0 הוןכ "סה
 .מיליון דולר

  303,220 63,,3, 312,221 והון התחייבויותכ "סה

 :המאוחדים הכספיים הדוחות פי-על הפעילות תוצאות עיקרי ניתוח .1.1

 סעיף
 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה

2-211326 2-211323 )*( ,-211326 ,-211323 )*( 
 דולר אלפי

מדמי  הכנסות
 - 16,100 - 113,,5 שכירות

 3-כ) Cross Keysהחברות העיקריות בגינו קיימות הכנסות דמי שכירות הינן בנכסים 
-ו( מיליון דולר ,.1 -כ) Banyan Pointe, (מיליון דולר 3.1-כ) Marbrisa, (מיליון דולר

Renaissance (מיליון דולר 3.1-כ.)  להלן 1.3לניתוח השוואתי ראה סעיף. 
  ,10 - 1,111 - הכנסות דמי ניהול

  - ,53,, - ,,15,1 עלות השכרת הנכסים
  10,211 2,1,, ,,,62 332 (NOI) רווח גולמי

הוצאות הנהלה 
 - ,15 - 555 וכלליות

 

  - - - - הכנסות אחרות

ן "עליית ערך נדל
 להשקעה

 DORAL, (מיליון דולר 1) CROSS KEYS: עיקר עליית הערך נובעת בנכסים - (511) - 111,,1

TERRACE (1.1 מיליון דולר) ,MONTEREY POINTE (1.1 מיליון דולר.) 
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 סעיף
 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה

2-211326 2-211323 )*( ,-211326 ,-211323 )*( 
 דולר אלפי

  332 2,6,, ,,2,1 ,31,22 תפעולירווח 
  - 1,110 - 11,,, מימון הוצאות

החברה ברווחי  חלק
 לפי המטופלות חברות
 המאזני השווי שיטת

- 15,331 - ,,501 
 

  2,226 1,226 ,13,63 10,1,6 סך הכל רווח כולל
 חברות הנכס הוצגו בשיטת השווי המאזני 1011בספטמבר  30-שהסתיימו ביום הלתקופות )*( 

המאוחדים פרופורמה לאחר רכישת השותף אשר  הכספיים הדוחותפי -על הפעילות תוצאות עיקרי ניתוח .1.3
 :לתשקיף 2.0.1.,כמפורט בסעיף , 1323בשנת  1בוצעה ברבעון 

 סעיף
 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה

2-211326 2-211323 ,-211326 ,-211323 
 דולר אלפי

מדמי  הכנסות
 שכירות

5,,113 

51,030 16,100 11,161 

 3-כ) Cross Keysהחברות העיקריות בגינו קיימות הכנסות דמי שכירות הינן בנכסים 
-ו( מיליון דולר ,.1 -כ) Banyan Pointe, (מיליון דולר 3.1-כ) Marbrisa, (מיליון דולר

Renaissance (מיליון דולר 3.1-כ.)  עיקר הגידול בהכנסות מדמי שכירות ברבעון
לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקרו מחברות  1016השלישי של שנת 

:renaissance ו- mission bay. 
  ,,,,1 ,53,, ,,15,0 ,,15,1 עלות השכרת הנכסים

  10,211 11,202 ,,,62 ,,,66 (NOI) רווח גולמי
הוצאות הנהלה 

 113 ,15 516 555 וכלליות
 

  (15) - (15) - הכנסות אחרות

ן "עליית ערך נדל
 להשקעה

1,,111 

15,131 (511) 1,,136 

, (מיליון דולר 5) CROSS KEYS: נובעת בנכסים בתקופת הדוח עיקר עליית הערך
DORAL TERRACE (5.1 מיליון דולר) ,MONTEREY POINTE (2.2  מיליון

 oaks: עיקר עליית הערך בתקופה המקבילה אשתקד הינה בגין הנכסים (.דולר

pompano מיליוני דולר ו ,.5 -בסך של כ- mallards יצוין  .דולר מיליוני 1.5 -בסך של כ
אלפי  511ן להשקעה בסך של "נרשמה ירידת ערך נדל 1016כי ברבעון השלישי של שנת 

ן להשקעה לעומת "ן להשקעה ללא שינוי בשווי נדל"ובעת מעלויות שהוונו לנדלח הנ"ש
ובהתאם לאמור לעיל בגין עלויות אלו נרשמה ירידת ערך  1016ביוני  30השווי ליום 

ן להשקעה בגין "ברבעון המקביל אשתקד נרשמה עליית ערך נדל. ן להשקעה"נדל
 .הנכסים המפורטים לעיל

  20,,13 2,6,, 361,,, 11,1,1 תפעולירווח 
 מימון הוצאות

,,212 
10,101 1,110 3,115 

לעומות  1016עיקר הקיטון בהוצאות המימון בתקופת הדוח וברבעון השלישי של שנת 
 eagles:התקופות המקבילות אשתקד נובע מירידה בהוצאות המימון בחברות הנכס 

landing , point Monterey   ו- bonita point . 
  11,622 1,226 66,360 53,116 רווח כוללסך הכל 

 

 :חוזר הון .1.5

 -חודשים 11הון חוזר לתקופה של 

 סך הכל (2)(לתקופה של שניים עשר חודשים)התאמות  הסכום שנכלל בדוחות הכספיים 

 1,1,, - 1,1,, רכוש שוטף
 13,150 (51,600) 50,,,1 התחייבויות שוטפות

 (,5,61) (51,600) ,10,11 עודף ההתחייבויות על הרכוש השוטף
מיליון דולר אשר לגביהן בעל השליטה התחייב כי  ,1-של כ נטרול. חוב בבורסה מיליון דולר אשר יפרעו רק במידה והחברה תנפיק אגרות 50 -טרול סך של כנ -התאמות( 1)

 .התחייבויות אלו יפרעו רק אם לחברה יהיה תזרים מזומנים פנוי לצורך כך

החברה מנהלת את ההון החוזר . דולר מיליון 10.1-כ של בסך שלילי חוזר הון לחברה 1016 בספטמבר 30 ליום

מזומנים מנכסים התזרים , פי רוב-על. חודשית ברמהותשלומים צפויים  חזוי מזומנים תזריםידי -שלה על
 . צפוי ינוה( stabilized operating properties)תפעוליים 

 ,1-כ של בסךשוטפת לצדדים קשורים  מהתחייבות נובע 1016 בספטמבר 30 ליום החוזר בהון הגרעון עיקר
 וחלויותמיליון דולר  16.1-של כ נכס בחברות זכויות רכישת בגין התחייבותבשל ' יתרה לצד ג, דולר מיליון

-של כבסך   (1011 בספטמבר 30בשנה הקרובה עד ליום  לפרעוןתשלומי קרן הלוואות )שוטפות בגין הלוואות 
 . מיליוני דולר 6

מיליון דולר נזקף כהתחייבות  16.1סך של ), Meyersמיליון דולר שנוצרה בגין רכישת  16.1-יתרה בסך של כ
ומוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות תועבר לחברה רק בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה  (Meyers-ל

יצוין כי בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה מתוך תמורת . ותפרע על ידי החברה מתוך תמורת ההנפקה

אשר שימשו את הבעלים ברכישת זכויותיו של  )מיליון דולר  13.3 -תבוצע חלוקה לבעלים בסך של כ, ההנפקה
Meyers  16.1ואילו נותרה יתרת חוב בסך של  16.6מו למיליוני דולר אשר מתוכן שו 13.3 -בסך כולל של כ 

התחייבו בעלי , על פי תשקיף זה להשלמת הנפקת אגרות חוב בכפוף, כמו כן(. לעילמיליוני דולר כאמור 
מיליוני דולר לא יוחזרו במהלך תקופת אגרות החוב אלא בהתאם  ,1-השליטה כי הלוואות בסך של כ

 . לתשקיף 1.13.,למפורט בסעיף 



3 

תזרימי מזומנים חיוביים  באמצעות היתר בין, כאמור בשנים התחייבויותיה בפירעון לעמוד החברה בכוונת
 . או מימון מחדש בגין נכסיה הקיימים/הלוואות קיימות ו הארכתאו /ילות השוטפת ועמפ

אליות לאיתור מקורות חלופיים הנדרשים לצורך ידירקטוריון החברה קבע כי לחברה מקורות וחלופות ר
ולאור , בהיעדר שילוב של תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת. עמידת החברה בהתחייבויותיה

לא מתקיים , ניתוח הדירקטוריון ביחס ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה בשנתיים הקרובות
ח תזרים מזומנים "לתקנות והחברה אינה מצרפת דו( 15( )ב) 10כהגדרת המונח בתקנה , בחברה סימן אזהרה

  1016 בספטמבר 30הדירקטוריון קבע כי אין בגרעון בהון החוזר ליום , בהתאם לאמור לעיל. חזוי לדוח זה
 .כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה

 :החברה של מימון ומקורות נזילות ניתוח .1.1

 המהותיים ולשינויים ליתרות החברה הסברי לתקופה סעיף
2-211326 2-211323 ,-211326 ,-211323 

 דולר אלפי
 מזומנים תזרימי

עיקר הגידול לעומת התקופות המקבילות אשתקד כתוצאה מאיחוד של חברות הנכס החל  1,113 ,,10,1 3,111 ,,11,0 שוטפת מפעילות
 .1011באוקטובר  1מיום 

 מזומנים תזרימי
 השקעה מפעילות

1,,01 (1,615) (1,116) -  

 מזומנים תזרימי
לפרטים בדבר הרכב תזרימי המזומנים מפעילות מימון ראה דוחותיה הכספיים של  (1,113) (351,,) 1,133 (53,366) מימון מפעילות

 1016בספטמבר  30החברה ליום 
       

1.6. FFO (Operation From Funds) 

FFO לרבות )והוצאות חד פעמיות  חד פעמיות בניכוי הכנסות, לתקופההחשבונאי  הנקי הרווח הינו אשר

הינו מדד , פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים, מכירות נכסים, (רווחים או הפסדים משערוכי נכסים
  .ן להשקעה"המקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל

 30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום   FFOיצוין כי)של החברה  FFO-להלן נתוני ה 
פ המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות ביניים "ע, חושב על בסיס פרופורמה 1011בספטמבר 

בינואר  1בחברות הנכס בוצעה כבר ביום  עסקת הרכישה והשגת השליטהתחת ההנחה כי , פרופורמה
 ( :לתשקיף 1.1.3.1 בסעיףכאמור  1013

 ם לשינויהסברי לתקופה סעיף
2-211326 2-211323 

 דולר אלפי

FFO (חלק החברה) עיקר הגידול נובע בעליה בהכנסות תפעוליות נטו וירידה בהוצאות המימון 10,1,1 11,111. 

FFO (מאוחד) 15,101 
11,661 

 
 .עיקר הגידול נובע בעליה בהכנסות תפעוליות נטו וירידה בהוצאות המימון

    

1.1. NOI (Operating IncomeNet ) 

כללי  על הינו מדד המייצג את רווחי החברה מהשכרת נכסים והפעלתם ואינו מדד פיננסי מבוסס NOI-ה
הינו אחד מן הפרמטרים החשובים ביותר  NOI-ה, להערכת החברה, עם זאת. חשבונאות מקובלים

ן להשקעה וכן משמש למדידת תזרים המזומנים הפנוי לשירות החוב הפיננסי "בקביעת שוויו של נכס נדל
בנוסף וכפוף לתוצאות )ועל כן מהווה נדבך פיננסי חשוב בהבנת תוצאותיה הכספיות , המממן נכס כאמור

  (.םפעילותה כפי שאלו מוצגים בדוחותיה הכספיי

לתקופה של תשעה   NOI יצוין כי)של החברה  NOI-להלן נתוני ה)של החברה  NOI-להלן נתוני ה
פ המדיניות החשבונאית "ע, חושב על בסיס פרופורמה 1011בספטמבר  30חודשים שהסתיימה ביום 

תחת ההנחה כי עסקת הרכישה והשגת השליטה בחברות הנכס , שיושמה בדוחות ביניים פרופורמה
  :(לתשקיף 1.1.3.1כאמור בסעיף  1013בינואר  1ה כבר ביום בוצע

 לתקופה סעיף
2-211326 2-211323 

 דולר אלפי

NOI (חלק החברה) 15,,1 6,,,,1, 

NOI (מאוחד) 31,,11 15,,13 

   

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .1

לדוחות  א11 אוריבב המפורטים העיקריים השוק לסיכוני חשופה פעילותה, הנהלת החברהלהערכת  .1.1
  .לתשקיף 10בפרק  המובאים 1011 לשנתהמאוחדים של החברה הכספיים 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק .1.1
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החברה מתאימה את , כן. דירקטוריון החברה מפקח על מדיניות ניהול סיכוני השוק ומנחה את ההנהלה
פירעון מוקדם /יצירת תחנות יציאה, תקופת ההלוואהלרבות )של נכסיה ( או המימון מחדש)מבנה המימון 

לתכנית העסקית של כל נכס באופן המאפשר ( הסכמה עם הבנק על תנאי ההלוואות וכדומה, ללא קנס
 .גמישות מרבית בהוצאתה לפועל של התכנית העסקית כאמור ומקסום שווי הנכס ורווחי החברה ממנו

 אמצעי פיקוח ומימוש מדיניות .1.3

ומדווחת  של החברה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בשווקים הרלוונטייםהנהלת החברה 
יהול סיכוני נדירקטוריון החברה מפקח על מדיניות . לדירקטוריון החברה בדבר מידת החשיפה הקיימת

 .השוק ומנחה את ההנהלה

 תאגידי ממשל היבטי .0

 כללי .3.1

, פיו-והתקנות על ,,,1-ט"התשנ, מסוימות מחוק החברותממשל תאגידי לפרטים אודות תחולת הוראות 
 1ופרק  1.1ראה סעיף , בישראל לציבור מוצעות שלה ההתחייבות תעודות אשר זרה חברהכ ,על החברה

פי תשקיף זה וכל עוד -של החברה על( 'סדרה א)בסמוך לאחר השלמת הצעת אגרות החוב  .לתשקיף
לשם עמידה במלוא הוראות החברה  תפעל, ור בישראלהציבידי בניירות ערך של החברה מוחזקים 

לרבות מינוי דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי , הממשל התאגידי המחייבות אותה כאמור
 .והקמת ועדת ביקורת וועדת תגמול (לתשקיף 1.1ראה סעיף ) לחברה

 פנימי מבקר .3.1

 .פנים מבקר בחברה מכהן לא התשקיף למועד

 לתאגיד התגמולים מקבל תרומת לבין בכירה משרה ונושאי עניין לבעלי שניתנו התגמולים בין הקשר .3.3

לא  1016 ספטמברב 30 ליום נכון .הבריטיים הבתולה אייפי דיני -על 1016באוגוסט  11 ביום התאגדה החברה
עם  החברה בהסכם ניהול  סמוך למועד ההנפקה תתקשרב. בחברהנושאי משרה שילמה החברה כל תגמול ל

בהסכם שירותים כולל "( הניהול חברת( )"בשרשור סופי)אמריקאי בשליטת בעלי השליטה  תאגיד
 העמדתלרבות ) מטהשירותי ניהול , היתר בין, לחברה חברת הניהול תעמיד, מכוחו, "(שירותיםה הסכם)"

לפרטים ראה (. בחברה הכספיםל "וסמנכ החברהל "מנכ, החברה דירקטוריוןר "יו: ובכללם משרה נושאי
 . לתשקיף 1.1.,סעיף 

 חברהה של המבקר בדבר פרטים .3.5

 1016, בספטמבר 30לאחר יום  .תשקיף זהלצורך ההנפקה על פי  1016באוגוסט  11החברה הוקמה ביום 
החשבון  רואה 1016, ספטמברב 30יום ללפיכך עד , האפט זיו הינו החשבון המבקר של החברה  רואה

  .לחברהשירותים  לא נתןהמבקר 

 מהותי שווי ךמערי .1
"(. העיקרי השווי מעריך)" Novogradac & Company LLPהוא  החברה נכסי של העיקרי השווי ךמערי

. ן המניב במאזן החברה"השווי העיקרי מהווים את מלוא שווי נכסי הנדל ךידי מערי-הנכסים שהוערכו על
 .  תלוי בחברה והשווי העיקרי אינ ךמערי

ידי מעריך השווי העיקרי ראו -אשר בוצעו על, לנכסים המהותיים של החברהלהערכות השווי בקשר  לפרטים
 . לתשקיף 1.1.11.1סעיף 

  



1 

גידול בהון כתוצאה מהמרת חובות של ) 1לפרק   1.1.3, 1.1.3.1בסעיפים ( באלפי דולר)להלן השפעת האמור  .3
ידית התלויה בהנפקה בסך קיטון בהון כתוצאה מחלוקה עת, אלפי דולר 33,,,1צדדים קשורים להון בסך של 

גידול בהון כתוצאה מהעברת זכויות השותפים בנכסים כנגד הקצאת מניות בחברה , ח"אלפי ש 13,333של 
 (.המשלמת
בספטמבר  03פרופורמה ליום  יתרה התאמות 1326 בספטמבר 03 ליום יתרה 

1326 
 1,1,, - 1,1,, נכסים שוטפים

 150,613 - 150,613 נכסים לא שוטפים
    

 13,150 (1,600) 50,,,1 התחייבויות שוטפות
 311,,,1 - 311,,,1 התחייבויות לא שוטפות

    
 ,116,51 011,,1 ,111,51 הון המיוחס לבעלים של החברה האם

 31,115 (13,511) 55,161 זכויות שאינן מקנות שליטה
 101,1,3 1,600 3,,,101 סך הכל הון

    
 1,5,,15 - 1,5,,15 הכספיסך הנכסים בדוח על המצב 
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Jorge Lopez   Bruce Adams  1, 1016 נובמברב  

Chairman and 

CEO 

  Director and CFO   
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 דירקטוריון החברה – 8פרק 
 דירקטוריון החברה 8.8

 :להלן פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה נכון למועד התשקיף

 ברוס אדמס מארה מאדס ליאון וולף פבלו לופז אלווידה לופז לופז' ורג'ג 
כמופיע ) שם

 Jorge Lopez :(בדרכון
Awilda Odette 

Lopez 
Pablo Lopez Leon Joe Wolfe Mara Sue Mades 

Bruce Wayne 

Adams 
 525740825 504126375 689999846 666616978 861879861 611496884 :דרכוןמספר 

 29/4/1958 963438948 943838966 9738838916 973838949 883838948 :תאריך לידה
מען להמצאת 

 :דין-כתבי בי
2100 Hollywood 

Blvd. 
Hollywood, FL 

33020 

2100 Hollywood 

Blvd. 
Hollywood, FL 

33020 

2100 Hollywood 

Blvd. 
Hollywood, FL 

33020 

2100 Hollywood 

Blvd. 
Hollywood, 

FL 33020 

2100 Hollywood 

Blvd. 
Hollywood, FL  

33020 

2100 Hollywood 

Blvd. 
Hollywood, FL  

33020 
 ב"ארה ב"ארה ב"ארה ב"ארה ב"ארה ב"ארה :נתינות

חילת תאריך ת
 8838839884 8838839884 863139884 863139884 863139884 863139884 :כהונה

חברות בועדת 
של  דירקטוריון

 :החברה
 - - --  - -

האם הינו 
דירקטור בלתי 

דירקטור  או תלוי
 :חיצוני

 לא לא לא לא לא לא

הדירקטור האם 
הינו עובד של 

של , החברה
של חברה בת או 

חברה קשורה 
בעל  או של השל

 :העניין ב

, כן
Cornerstone 

Group 

, כן
Cornerstone 

Group 

, כן
Cornerstone 

Group 

, כן
Cornerstone 

Group 

 ,כן
Cornerstone 

Group 

 ,כן
Cornerstone 

Group 

 :השכלה
B.S. - Florida 

International 

University in 

Miami, FL 

Associates degree 

in Aviation - 
Spartan School of 

Aeronautics in 

Oklahoma 

A.B.B. - Florida 

International 

University in 

Miami, FL 

B.S. – Boston 

University 

J.D. – 
University of 

Miami 

Wharton School 

of Business – 

B.S. 
University of 

Chicago - MBA 

CPA / MBA 

 חמשעיסוק ב
השנים 

 :האחרונות

Cornerstone 

Group 

Cornerstone 

Group 

Cornerstone 

Group 

Cornerstone 

Group 
Cornerstone 

Group 

Cornerstone 

Group 

תאגידים בהם 
משמש 

 :כדירקטור

 -חברות שונות ב
Cornerstone 

Group 

 -חברות שונות ב
Cornerstone 

Group 

 -חברות שונות ב
Cornerstone 

Group 

 -חברות שונות ב
Cornerstone 

Group 

 -ב חברות שונות
Cornerstone 

Group 
N/A 

האם הדירקטור 
הינו בן משפחה 

בעל עניין של 
 :אחר בחברה

בעלה של 
אלווידה לופז 
ואביו של פבלו 

 לופז

' ורג'אשתו של ג
 לופז 

' ורג'בנו של ג
 לופז

 לא לא לא

       

 נושאי משרה בכירה 8.8

פרטים אודותם י המשרה אשר נוספים מעבר לנושאנושאי משרה בכירה לא מכהנים בחברה  למועד התשקיף
 .לתשקיף 1.8מובאים במסגרת סעיף 

  כהונה ומילוי מקום של דירקטורים, מינויהמתייחסות להוראות תקנון החברה  8.8

החלות על דירקטוריון החברה בהתאם להוראות הדין באיי ההוראות של  ותמציתיכללי להלן תיאור 
כי תזכיר ההתאגדות ותקנון  ,מובהר. ן החברהתזכיר ההתאגדות של החברה ותקנו, הבתולה הבריטיים

 .החברה כפופים להוראות דין איי הבתולה הבריטיים

ההתייחסות בפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים הינה בהתאם לחוות הדעת של משרד עורכי דין המוסמך 
 .תשקיףאשר הסכים להכללת חוות דעתו ותרגומה ב, לתשקיף 88באיי הבתולה הבריטיים הכלול בפרק 

יחולו על החברה , של החברה יהיו במחזור( 'סדרה א)כל עוד אגרות החוב  ,לתשקיף 8.8בסעיף  כאמור
הוראות שונות של  ,וכפועל יוצא, ("חוק ניירות ערך") 8941-ח"התשכ, א לחוק ניירות ערך89הוראות סעיף 

מינוי  1נוי דירקטורים חיצונייםהוראות לגבי חובת מי ובכללן ,"(חוק החברות") 8999-ט"התשנ, חוק החברות

בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה וזאת , יחולו על החברה 3,תגמולומינוי ועדת  2ועדת ביקורת

                                                      

 .א לחוק החברות969 עד 989 סעיפים 1
 .לחוק החברות 887עד  886סעיפים   2
 .החברות ב לחוק881-וא 881סעיפים   3
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 .4הבריטיים ודיני איי הבתולה

שלא להעלות ( לפי העניין)מתחייבים באופן בלתי חוזר , בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה, החברה
 .א לחוק ניירות ערך כאמור89או אופן יישומו של סעיף , תקפותו, טענות נגד תחולתו

פי דיני איי הבתולה כהונתו של דירקטור מסתיימת קודם לתום התקופה שנקצבה לכהונה -הואיל ועל ,בנוסף
, אסיפת בעלי המניות או בית המשפט, החלטה של דירקטוריון החברה, התפטרותו, (ח"חו)זו רק מכוח מותו 

( 8: )יטה ויתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה מתחייבים באופן בלתי חוזר כיהשל יאזי בעל
במקרה שבו מי מהדירקטורים החיצוניים הודיע לחברה כי חדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק החברות 

ת או יפעלו בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניוהם אזי , לכהונתו כדירקטור חיצוני
אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני , דחופה( לפי העניין)ישיבת דירקטוריון 

במקרה שבו מי מהדירקטורים המכהנים הודיע ( 9)-ו; וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור, האמור לאלתר
או , לחוק החברות( 8א)994לחוק החברות או ( 8()א)994לחברה כי הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף 

שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל על אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור 
אזי יפעלו בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי , אגרות חובבחברה פרטית שהיא חברת 
א קבלת החלטה לפטר את הדירקטור האמור אשר על סדר יומה יה, (לפי העניין)מניות או ישיבת דירקטוריון 

 .וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור, לאלתר

כל חודשים ממועד ההנפקה ו (8)שלושה השליטה מתחייבים באופן בלתי חוזר כי החל מתום  יבעלהחברה ו
ובכלל זה הדירקטורים )דירקטורים  שנייכהנו בחברה לפחות , הינן במחזור ('סדרה א)אגרות החוב עוד 

 .שהינם תושבי ישראל( חיצונייםה

או  אינו ממצההוא התיאור להלן מהווה תיאור עיקרי התקנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה ו

תקנון בתזכיר ההתאגדות ובניתן יהא לעיין . כאמור גדות של החברהמהווה תחליף לעיון במסמכי ההתא
 ,של רשות ניירות ערך "מגנא"באתר , קטרוניבאופן אל, ככל שיהיה, קון לתזכיר ולתקנוןהחברה ובכל תי

  .www.magna.gov.il :בכתובת

בחברה יכהנו . פי או תחת פיקוח הדירקטוריון-עסקי וענייני החברה ינוהלו על, כפוף לאמור בתקנון 1.8.8
דירקטור לא חייב להחזיק התקנון מוסיף ומציין ש. דירקטורים חיצוניים( 9)בכל עת לפחות שני 

 .במניות על מנת להיות כשיר למשרתו

 סיום כהונתם ודירקטורים חליפיים, מינוי דירקטורים 1.8.9

לאחר  .של החברה 5הראשוןידי הסוכן הרשום -על השל החברה ימונ ןהדירקטור הראשו 1.8.9.8
הדירקטורים באמצעות החלטה של בעלי המניות או החלטה של  ויפוטרו מכן ייבחרו

, ואם לא צוינה, דירקטור ימונה לתקופת הכהונה אשר צוינה בעת מינויו .יוןהדירקטור
 .ימונה לתקופה בלתי מוגבלת

לא ימונה אדם כדירקטור בחברה אלא אם גילה , לתשקיף 1.8.9.8סעיף אמור בכפוף לב 1.8.9.9
: להלן)וזאת בדרך של הצהרה בכתב , את הפרטים הבאים לדירקטוריון החברה

 (:"ההצהרה"

וטרם חלפה  לתשקיף( א)1.8.9.8פסק דין בעבירה כאמור בסעיף אם הורשע ב [א]
 ;לתשקיף( א)1.8.9.8פי סעיף -התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על

וטרם חלפה  לתשקיף( ב)1.8.9.8אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף  [ב]
 ;לתשקיף( ב)1.8.9.8פי אותו סעיף -התקופה שקבע בית המשפט על

                                                      

 .בתקנון החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים, כי למועד התשקיף, מובהר  4
. הבריטיים כל חברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים חייבת בסוכן רשום הנוכח באיי הבתולה, פי חוקי איי הבתולה הבריטיים-על  5

פי -ברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים אלא אם האדם כאמור מחזיק ברישיון עלאדם לא יהיה ולא יסכים להיות סוכן רשום של ח
של איי הבתולה הבריטיים המסמיך אותו לספק שירותי  8998או חוק הבנקים וחברות נאמנות משנת  8998חוק ניהול חברה משנת 

 . סוכן רשום

http://www.magna.gov.il/
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המנהלית הטילה אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור אם וועדת האכיפה  [ג]
וטרם חלפה , בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב

 .התקופה שקבעה וועדת האכיפה המנהלית

1.8.9.8  

 אדם שהורשע בפסק דין באחת מהעבירות הבאות לא ימונה לכהונת דירקטור [א]
 :הדין שבו הורשע בחברה אלא אם עברו חמש שנים מיום מתן פסק

(i ) ( 8); ידי מנהל החברה-גניבה מנכסי החברה על( 9); שוחד( 8: )בעבירות של
שידול ( 4); שימוש במסמך מזויף( 6); זיוף( 6); השגת דבר מה במרמה

עבירות של ( 1); רישום מזויף במסמכי חברה כלשהי( 7); באמצעות מרמה

ידי נושא -ופרסום מטעה עלאי מסירת מידע ( 9); מנהלים או עובדים בחברה
( 89); הסתרה במרמה( 88); מרמה והפרת אמונים בחברה( 88); משרה בחברה

ידי -שימוש במידע על( 86); סחיטה באיומים( 88); סחיטה תוך שימוש בכוח
הצעה ומכירת ( 84); שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים( 86); איש פנים

( 87); לתשקיף או טיוטת תשקיף ניירות ערך לציבור בישראל שלא בהתאם
גרימה להכללת ( 81); גרימה להכללת פרט מטעה בטיוטת תשקיף או בתשקיף

דוח או  ,הוצאת חוות דעת( 89); פרט מטעה במידע המוצג באסיפת עובדים
הודעה  ,דוח ,אישור הנכללים או שיש אליהם התייחסות לאחר מכן בתשקיף

הדוח או האישור הכילו פרט  ,הדעתמתוך ידיעה שחוות  ,או מפרט הצעת רכש
מסמך רישום או מפרט ; הודעה; גרימה להכללת פרט מטעה בדוח( 98); מטעה

לרבות פרט מטעה ( 98); הצעת רכש המוגשים לרשות ניירות ערך או לבורסה
הונאה בקשר ( 99)ידה -פרסומיה או מידע אחר המפורסם על; באחד מדוחותיה

 או; לניירות ערך

(ii ) מרמה, ידי בית משפט בכל מקום בעולם בעבירות של שוחד-להרשעה ע ,
 .ידי מנהלי תאגיד או עבירות הכרוכות בניצול מידע פנים-עבירות על

לא ימונה  לתשקיף( א)1.8.9.8אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף  [ב]
, חומרת או נסיבות העבירה, אם בית המשפט קבע שמכוח מהות, כדירקטור בחברה

לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית או ראוי האדם אינו רשאי 

שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש 

 .שנים מיום מתן פסק הדין

הטילה וועדת האכיפה המנהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן  [ג]
לא ימונה , שהיא חברת אגרות חובכדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית 

 .אותה החלטהבהתאם לאותו אדם כדירקטור בחברה 

פסילתו לכהן כדירקטור תחת חוק החברות החל באיי ( א: )ו עדכל דירקטור יכהן במשרת 1.8.9.6
( ג); בהפסיקו להתקיים, או במקרה שאינו אדם, מותו( ב); הבתולה הבריטיים

פי -כמפורט בהחלטת מינויו או על( קיימתככל ש) סיום תקופת כהונתו( ד); בהתפטרותו
ידי החלטה -מכהונה עלבפועל תאריך הסרתו ( ה); החלטת הדירקטוריון או בעלי המניות

כאמור בסעיף , ביחס לדירקטורים חיצוניים( ו)או ; של הדירקטוריון או בעלי המניות
 ,ונייםוביחס לדירקטורים בלתי תלויים אשר אינם דירקטורים חיצ, לתשקיף 1.8.8.9

, שנים (9) תשע לא יכהנו כדירקטורים בחברה לתקופה העולה על כאמורדירקטורים 
כמפסיקה את רצף  (9) ולעניין זה לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים

 .הכהונה

 .לא יתמנה אדם כדירקטור של החברה אלא אם הסכים בכתב לשמש כדירקטור 1.8.9.6

או כי , לתשקיף 1.8.9.9-1.8.9.8להוראות סעיפים  נודע לחברה כי דירקטור מונה בניגוד 1.8.9.4
הדירקטוריון או בעלי , לתשקיף 1.8.9.1או  1.8.9.8דירקטור הפר את הוראות סעיפים 
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בישיבתם הראשונה שתתכנס לאחר שמידע  של אותו דירקטור את כהונתו יסיימוהמניות 
חלטה תפקע וממועד הה, אם מצאו כי נתקיימו התנאים האמורים, כאמור נודע להם

 1.8.8.88-1.8.8.86דרישות נוספות לפיטורי דירקטור חיצוני מפורטות בסעיפים . הכהונה
 .לתשקיף

הורשע דירקטור בעבירה המפורטת בסעיפים , לאחר מינויו כדירקטור בחברה, אם 1.8.9.7
 יודיע על כך לחברה מוקדם ככל האפשראותו דירקטור , לתשקיף( ב)1.8.9.8או ( א)1.8.9.8

בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת בעלי  תיפסקשל אותו דירקטור וכהונתו  באופן סביר
ולא יהיה ניתן לשוב ולמנותו כדירקטור אלא אם כן חלפה התקופה , המניות של החברה

 .לתשקיף 1.8.9.8כמפורט בסעיף , שבה אסור לו לכהן כדירקטור

הטיל אמצעי החליטה וועדת האכיפה המנהלית ל, לאחר מינויו כדירקטור בחברה, אם 1.8.9.1
בכל חברה , האוסר עליו להתמנות כדירקטור בכל חברה ציבורית הדירקטוראכיפה על 

יודיע על כך אותו דירקטור לחברה מוקדם ככל , פרטית שהיא חברת אגרות חוב או בחברה
, דירקטוריון או בעלי המניות של החברהה ידי-תיפסק עלוכהונתו  באופן סביר האפשר

אלא אם חלפה תקופת האיסור שקבעה , למנותו כדירקטור בחברהולא יהיה ניתן לשוב ו
 .וועדת האכיפה המנהלית

דירקטור רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות מתן הודעה בכתב על התפטרותו לחברה  1.8.9.9
ידי החברה או ממועד מאוחר יותר -וההתפטרות תיכנס לתוקפה ממועד קבלת ההודעה על

-ו 1.8.9.7, 1.8.9.4, 1.8.9.8רטות בסעיפים בנוסף לדרישות המפו. כפי שיצוין בהודעה
דירקטור יתפטר מתפקידו באופן מיידי אם הוא פסול או הופך להיות , לתשקיף 1.8.9.1

 .פי דיני איי הבתולה הבריטיים-פסול מלכהן כדירקטור על

למנות כל אדם כדירקטור לשם , באמצעות קבלת החלטה, בכל זמן, הדירקטוריון רשאי 1.8.9.88
 תקופת כהונתו של דירקטור כאמור. יה או בנוסף לדירקטורים הקיימיםמילוי משרה פנו

לא תהיה ארוכה יותר מאשר התקופה שנותרה לאדם שחדל להיות דירקטור להחזיק 
או במקרה של , החברה תתפנה במותו של דירקטורבדירקטוריון  משרת דירקטור .במשרה

או בכל אופן אחר , התקייםכאשר אותה ישות מפסיקה ל –אדם -דירקטור שהינו חבר בני
בו אותו אדם או ישות אינם מכהנים עוד בתפקידם כדירקטורים קודם למועד סיום 

 .תםתקופת כהונ

אדם אשר ( א: )יהיה פסול מלכהן כדירקטור בחברה, אדם אשר מתקיים בו אחד מהבאים 1.8.9.88

 restricted"או הינו " disqualified person"אשר הינו אדם ( ב); שנים 81טרם מלאו לו 

person" פושט רגל( ג); פי חוקי איי הבתולה הבריטיים-כהגדרת מונחים אלו על. 

ידם -התגמולים שיינתנו לדירקטורים בחברה בקשר עם השירותים הניתנים או שיינתנו על 1.8.9.89
, (או השתתפות ברווחים ובין אם בכל דרך אחרת3עמלה ו, בין אם בדרך של שכר) לחברה

ייקבעו , ידם לחברות אשר החברה הינה בעלת עניין בהן-נו עללרבות בגין שירותים שיינת
 .בעלי המניות בהחלטה שלהדירקטוריון או  בהחלטה של

 1.8.9.1או  1.8.9.7, 1.8.9.9דירקטור אשר הפר את חובות הגילוי המפורטות בסעיפים  1.8.9.88
 .שלו כלפי החברה אמוניםייחשב כמי שהפר את חובת ה, לתשקיף

 למנות חליף, י החברה הרשומיםשיופקד במשרד מסמך בכתב באמצעות, דירקטור רשאי 1.8.9.86
( א: )והחליף יהיה זכאי פי תנאי מינוי דירקטור-שהינו דירקטור או אדם שאינו פסול על

ליישם את תפקידיו של ( ב)-ו; לפעול לפי הסמכויות המוקנות לדירקטור הממנה
יעדרו של ידי הדירקטורים בעת ה-בקשר לקבלת החלטות על, הדירקטור הממנה
 .הדירקטור הממנה

 דירקטורים חיצוניים 1.8.8
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כל חברי הדירקטוריון בחברה שאינם בעלי , במועד המינוי של דירקטור חיצוני, אם 1.8.8.8
יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין , השליטה בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד

 .השני

חודשים מהמועד שבו  (8) לא יאוחר משלושה וימונ ניםהראשו יםהחיצוני יםהדירקטור 1.8.8.9
 .הפכה החברה לחברת אגרות חוב

פי החלטה של הדירקטוריון -פי החלטה של בעלי המניות או על-דירקטור חיצוני ימונה על 1.8.8.8
לפיה הוא עומד בתנאים רק לאחר המועד שבו המועמד כאמור המציא הצהרה בכתב 

 –ניים הראשונים או ביחס לדירקטורים החיצו) וועדת הביקורת למינויו כדירקטור חיצוני
 1.8.8.4-ו 1.8.8.6, 1.8.8.6אישרה שהתקיימו כל התנאים הנקובים בסעיפים  (הדירקטוריון

 .לתשקיף

רק יחיד שהוא תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור ימונה כדירקטור חיצוני ויחיד זה  1.8.8.6
לפחות אחד . יהיה בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 .קטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתמהדיר

 :האנשים הבאים לא ימונו כדירקטורים חיצוניים בחברה 1.8.8.6

 ;השליטה בחברה יבעלמ מי שלקרובו אשר הינו  דירקטור חיצוני יחידכלא ימונה  [א]

למי שהוא , למעבידו, לשותפו, לקרובו, חיצוני יחיד שיש לודירקטור כלא ימונה  [ב]
או  במועד המינוי, ן או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בוכפוף במישרי

בעל השליטה בחברה או מי מזיקה לחברה או ל, שקדמו למועד המינוי (9) בשנתיים

 6,7;או לתאגיד אחר, במועד המינוי, לקרובו

לא ימונה כדירקטור חיצוני יחיד אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או  [ג]
או אם יש בהם לפגוע , ד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברהעלולים ליצור ניגו

 ;ביכולתו לפעול כדירקטור

לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה  [ד]
 ;מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית

ירות הערך או של לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם הוא עובד של רשות ני [ה]

 .הבורסה

, לא יתמנה יחיד כדירקטור חיצוני שיש לו, לתשקיף 1.8.8.6מבלי לגרוע מהוראות סעיף  1.8.8.4
למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל , למעבידו, לשותפו, לקרובו

קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף , השליטה בו
וכן יחיד , למעט קשרים זניחים, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, לתשקיף 1.8.8.6

קוימו קשרים או התקבלה תמורה . לתשקיף 1.8.8.1שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף 
 1.8.8.86 -1.8.8.88לעניין סעיפים , יראו בכך, כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני

 .הדרושים למינויו או לכהונתו כדירקטור חיצוניהפרת תנאי מן התנאים  לתשקיף

ככל שדיני איי הבתולה )בכל וועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון  1.8.8.7
 .יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד, (תקנון מתיריםההבריטיים או 

, דירקטור חיצוני לא יקבל. בכפוף לכל דין דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות 1.8.8.1

, במישרין או בעקיפין, כל תמורה אחרת, וסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאותנ
, תמורה לא תכלול הענקת פטור, לעניין סעיף זה. בשל כהונתו כדירקטור בחברה

 .שיפוי או ביטוח, התחייבות לשיפוי

                                                      

למעט כהונה של , וכן כהונה כנושא משרה, כלל או שליטהקיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך , קיום יחסי עבודה – "זיקה"  6
 .דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור

 .השליטה בה יהוא החברה או בעל, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, תאגיד שבעל השליטה בו – "תאגיד אחר"  7
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על אף הוראות , ורשאית החברה, תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהיה שלוש שנים 1.8.8.9
 .של שלוש שנים כל אחת, למנותו לשתי תקופות נוספות, לתשקיף 1.8.8.6יף סע

דירקטור חיצוני לא יפוטר וכהונתו לא תפקע אלא , לתשקיף 1.8.8.9למעט כאמור בסעיף  1.8.8.88
 . לתשקיף 1.8.8.88-1.8.8.86בהתאם להוראות סעיפים 

יצוני יודיע דירקטור חיצוני שחדלו להתקיים בו התנאים הדרושים לכהונה כדירקטור ח 1.8.8.88
חברה מיד וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת בעלי דירקטוריון העל כך ל

 .המניות של החברה

נודע לדירקטוריון כי קיים חשש שדירקטור חיצוני חדל לקיים תנאי מהתנאים הדרושים  1.8.8.89
, רהחובת האמונים לחב או כי קיים חשש כי הדירקטור הפר את, למינויו כדירקטור חיצוני

ידונו בכך הדירקטוריון או בעלי המניות בישיבה שתכונס לראשונה לאחר שנודע להם על 
 . כך

לאחר שנתנו לדירקטור החיצוני הזדמנות סבירה , ודע לדירקטוריון או לבעלי המניותנ 1.8.8.88
 שהדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מהתנאים הדרושים למינויו, להציג את עמדתו
יזמן , שלו כלפי החברה י הוא הפר את חובת האמוניםאו כ, כדירקטור חיצוני

 .הדירקטוריון או יזמנו בעלי המניות אסיפה לשם סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני

להורות על סיום כהונתו של דירקטור , לבקשת דירקטור או בעל מניות, בית המשפט רשאי 1.8.8.86
הדרושים למינויו  חיצוני אם מצא שהדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מן התנאים

, לבקשת  החברה, בנוסף .או כי הפר את חובת האמונים לחברה, כדירקטור חיצוני

בית המשפט רשאי להורות על סיום כהונתו של דירקטור , בעל מניות או נושה, דירקטור
הדירקטור החיצוני אינו יכול עוד למלא ( 8: )חיצוני אם מצא כי התקיים אחד מהבאים

מהלך כהונתו הורשע הדירקטור החיצוני בבית משפט מחוץ לישראל ב( 9); את תפקידו
 .לתשקיף 1.8.9.8בעבירות כאמור בסעיף 

נתפנתה משרתו של דירקטור חיצוני ולא מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים  1.8.8.86
 .פי החלטתו-ימלא הדירקטוריון את המשרה הפנויה על, אחרים

א יעניקו למי שכיהן כדירקטור חיצוני ל םשליטה בה ותאגיד בשליטתה יבעל, חברהה 1.8.8.84
ובכלל זה לא ימנו , במישרין או בעקיפין, לבן זוגו או לילדו טובת הנאה, באותה חברה

לכהונה כנושא משרה באותה חברה או בתאגיד בשליטת , את בן זוגו או את ילדו, אותו
בין , מורהלא יעסיקוהו כעובד ולא יקבלו ממנו שירותים מקצועיים בת, השליטה בה יבעל

 (9) אלא אם כן חלפו שנתיים, לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו, במישרין ובין בעקיפין
 שנה –ולעניין קרוב שאינו בן זוגו או ילדו , מתום כהונתו כדירקטור חיצוני באותה חברה

 .מתום כהונתו כדירקטור חיצוני (8)

 סמכויות הדירקטוריון 1.8.6

אשר  פי או תחת פיקוח הדירקטוריון של החברה-הלו עלעסקי החברה ינו, כפוף להוראות התקנון
רשאי לשלם את כל ההוצאות שנגרמו לפני ובקשר עם התאגדות החברה ורשאי לממש את כל יהא 

-לא הוקנו עלאשר , הכוונה ופיקוח על עסקי וענייני החברה, הנדרשות לצורך ניהולסמכויות החברה 
 . תקנון לבעלי המניות בחברההתזכיר או ה, פי דיני איי הבתולה הבריטיים

 ועדות הדירקטוריון 1.8.6

המורכבת מחבר או , להאציל אחת או יותר מסמכויות הדירקטוריון לוועדה הדירקטורים רשאים
 .חברי דירקטוריון כפי שנראה להם הולם

 :לדירקטוריון אין סמכות להאציל לוועדת דירקטוריון את הסמכויות הבאות

 ;לתקן את התזכיר או התקנון [א]

 ;נות וועדות דירקטוריוןלמ [ב]
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 ;להאציל סמכויות לוועדת דירקטוריון [ג]

 ;למנות דירקטורים [ד]

 ;למנות סוכן [ה]

 או; איחוד או הסדר, לאשר תוכנית מיזוג [ו]

 .להוציא הכרזת כושר פירעון או לאשר תוכנית פירוק [ז]

החברה תעמוד , שמייד לאחר הצעת חלוקה, לקבל החלטה לפי דיני איי הבתולה הבריטיים [ח]
 .ת הפירעוןבמבחן יכול

 ועדת ביקורת 1.8.4

 .פי החלטתו-וועדת ביקורת עלמבין חבריו הדירקטוריון ימנה  1.8.4.8

חברי וועדת הביקורת ייבחרו מבין (. 8)מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה  1.8.4.9
רוב . בכל עת את כל הדירקטורים החיצוניים שמונו תכלולהדירקטוריון והוועדה  חברי

 .דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלוייםחברי וועדת הביקורת יהיו 

 .יושב ראש וועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני 1.8.4.8

 ועדת תגמול 1.8.7

 .פי החלטתו-וועדת תגמול עלמבין חבריו הדירקטוריון ימנה  1.8.7.8

חברי וועדת התגמול ייבחרו מבין (. 8)מספר חבריה של וועדת התגמול לא יפחת משלושה  1.8.7.9
רוב . בכל עת את כל הדירקטורים החיצוניים שמונו תכלולחברי הדירקטוריון והוועדה 

התגמול יהיה דירקטורים חיצוניים ושאר חבריה יהיו דירקטורים שתנאי  חברי וועדת
 .לתשקיף 1.8.8.1כהונתם והעסקתם הם בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף 

 .יושב ראש ועדת התגמול יהיה דירקטור חיצוני 1.8.7.8

 שיפוי 1.8.1

שהאמור לא , יובהר)או נושא משרה של החברה 3כל דירקטור ו, ולה הבריטייםבכפוף לדיני איי הבת
: להלן)או נושא משרה לשעבר של החברה 3יחד עם כל דירקטור לשעבר ו, (כולל מבקר של החברה

, עלויות, דרישות, טענות, הליכים, פעולות, ישופה מתוך נכסי החברה כנגד כל אחריות"( משופה"

שינבעו כתוצאה ממעשה או מחדל בהפעלת , כל סוג של הוצאות משפטיות כולל, נזקים או הוצאות
אף . אשר עשויה לנבוע מהונאה ממשית או מחדל בזדון( אם בכלל)מלבד אחריות , סמכויותיהם

בין אם ישיר או לא )משופה לא יהיה אחראי כלפי החברה לגבי כל הפסד או נזק אשר נגרם לחברה 
אלא אם אחריותם נובעת מהונאה ממשית או מחדל בזדון של , הםכתוצאה מהפעלת סמכויותי( ישיר

אלא , שום אדם לא ייחשב כאילו ביצע הונאה ממשית או מחדל בזדון תחת תקנון החברה. המשופה
 .אם או עד שבית משפט בעל מוסמך קבע זאת

ייגרמו החברה תיתן לכל משופה מקדמה לצרכים כגון שכר עורך דין סביר ועלויות אחרות והוצאות ש
בקשר לכל . הליך או חקירה בקשר למשופה אשר בגינם ניתן לבקש שיפוי, תביעה, בקשר לכל פעולה

המשופה יחתום על התחייבות לחברה שהוא ישיב לה את כל הסכומים , מקדמה לכל סוג של הוצאות
פוי שהמשופה לא היה זכאי לכל שי, אם ייקבע בפסק דין סופי או כל פסיקה אחרת, אשר ניתנו לו

אם ייקבע בפסק דין סופי או פסיקה אחרת שמשופה לא היה זכאי לכל שיפוי . מכוח סעיף זה בתקנון
עלויות או , אז המשופה לא ישופה בקשר עם פסיקה, עלויות או הוצאות כלשהן, בקשר עם פסיקה

 .ידי המשופה-על( ללא ריבית)הוצאות כאמור וכל מקדמה תושב לחברה 

או נושא משרה 3רשאים לרכוש ולהחזיק בביטוח בקשר לכל דירקטור ו, בשם החברה, הדירקטורים
הפרת , מחדל, אשר עשויה להיות לו בקשר עם רשלנות, לפי כל כלל או חוק, בגין כל חבות, בחברה

 .חובות תפקידו או הפרת חובות אמון שבהן הוא אשם כלפי החברה
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ביחס לתשלומים שעליהם לשלם  החברה תשפה ותבטח את נושאי המשרה בה, בכפוף לאמור לעיל
או ביחס לתשלום הוצאות , לנפגעי הפרה בהתאם להחלטת ועדת האכיפה המנהלית אמצעי אכיפהכ

לרבות הוצאות משפט סבירות , שנגרמו בקשר להליכי האכיפה המנהלית שננקטו בנוגע לאדם כאמור
 .ולרבות בדרך של שיפוי מראש, ד"לרבות שכר טרחת עו –

 פרטים נוספים  8.8

 'זליגמן ושות גולדפרב :עורכי הדין של ההנפקה
 אביב תל, 91יגאל אלון רחוב 

 רואי חשבון, זיו האפט :רואי החשבון של החברה
 4481888תל אביב , 61רחוב מנחם בגין 

 : המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה
 

C/o Maples Corporate Services (BVI) Limited 

PO Box 173 

Kingston Chambers 

Road Town, Tortola 

British Virgin Islands 
 אביב תל, 91יגאל אלון רחוב  :דין-כתובת החברה בישראל להמצאת כתבי בי

 'זליגמן ושות אצל משרד עורכי דין גולדפרב
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  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 9 פרק

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירים בחברה 1.9

 משרה נושאילאו /ו בחברה עניין לבעליכל תגמול  שולם לא, ממועד התאגדותה ועד מועד התשקיף
  .בחברה בשליטתה או בחברה כהונתם עם בקשר בה

 השליטה  יעסקאות עם בעל 1.9

או /ואו תאגידים בשליטתה /אשר החברה ו, להלן פרטים ביחס לכל עסקה, ידיעת החברה למיטב
עניין בחברה השליטה  יאו שלבעל בחברה השליטה יבעל עםבה  התקשרו, חברות קשורות שלה

 עדיין היא אם במועד מוקדם יותראו , התשקיף למועדבסמוך ועד  9192בינואר  9מיום , אישי בה

תקיים ועדת הביקורת את מחויבויותיה , עם כינונה של ועדת הביקורת. ףהתשקי במועד בתוקף
 . פי דין לרבות בחינת יישומן של עסקאות אשר אושרו עובר לפרסום תשקיף זה-על

 כנגד הנפקת מניות בחברה  הנכס בחברותזכויות  העברת 1.9.9

ותאגידים  השליטה יובעל, מצד אחד, התקשרו החברה, 9192 נובמברבחודש 
: להלן) לתשקיף 3.9.7ובעלי זכויות נוספים כמפורט בסעיף  םידהנשלטים על 

, מים לפיהם התאגידים המעבירים התחייבובהסכ, מצד שני"( המעביריםהתאגידים "
ולפני  בבורסהלמסחר ( 'סדרה א)כי בכפוף להתקיימות התנאים לרישום אגרות החוב 

, הם יעבירו לחברה את החזקותיהם, שוםלרי מקדמי וכתנאילמסחר מועד רישומן 
בחברות שבבעלותן  בעקיפין המחזיקים, במספר תאגידים, (לפי העניין)כולן או חלקן 

וזאת כנגד , המיועדים למגורים במסגרת דיור בר השגה, ן להשקעה"נכסי נדל 91
כאמור לחברה החזקות העברת ה. החברהל מניות שהנפקה לתאגידים המעבירים של 

והחברה לא תהיה זכאית לכל שיפוי מהתאגידים , (""As Is)במצבן הקיים תיעשה 
 .לתשקיף 3.9.7ראה גם סעיף  .ההחזקות המועברותהמעבירים בקשר עם 

במישרין או ) השליטה יבעלבידי  ויוותר, חלק זניח מהזכויות בחלק מחברות הנכס
כאמור הנכס ב של חברות "על מנת לשמר את המעמד המיסוי בארהוזאת , (בעקיפין

 יבעללהלן פירוט של הזכויות אשר יוותרו בידי . המתוארת לעיל טרם ההעברה
 :השליטה

 יבעל בידי שיוותר המועבר בתאגיד ההחזקה שיעור המועבר התאגיד הנכס שם
 ( בעקיפין אובמישרין ) השליטה

Marbrisa Cornerstone Marbrisa, LLC 1.19% 

Bernwood Trace Cornerstone Bernwood Trace, LLC 1.19% 

Eagle's Landing Cornerstone Eagle's Landing, LLC 1.19% 

The Oaks at Pompano Pompano Oaks Associates, Ltd 1.19% 

Baywinds Cornerstone Baywinds, LLC 9% 

Banyan Pointe Cornerstone Banyan Pointe, LLC 1.19% 

Bridgewater Place Cornerstone Bridgewater Place, LLC 1.19% 

Cross Keys Cornerstone Cross Keys, LLC 1.19% 

Crossings at University Cornerstone Crossings at University, LLC 1.19% 

Doral Terrace Cornerstone Doral Terrace, LLC 1.19% 

Villa Esperanza Cornerstone Villa Esperanza, LLC 1.19% 

Captiva Club Cornerstone Captiva Club, LLC 1.19% 

 .לעסקה זו צד םהיותבעסקה נובע מ השליטה יבעלהעניין האישי של 

 החברההסכם ניהול  1.9.9

פי -הנפקת אגרות החוב של החברה המוצעות על ךלצור ,בין היתר, החברה הוקמה
והזכויות המועברות יועברו עליה לפני רישום למסחר של אגרות , תשקיף זה בישראל

נכון , לפיכך. לעיל 1.9.9כמפורט בסעיף , פי תשקיף זה-החוב של החברה המוצעות על
 הניהול עצמאי בכל הקשור לפעילותו תפעול מנגנוןלחברה אין , למועד התשקיף

 . המפורטת בתשקיף זה ,בתחומי הפעילות
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בסמוך למועד ההנפקה של אגרות החוב עם תאגיד , בכוונת החברה להתקשר
בהסכם שירותים "( הניהול חברת( )"בשרשור סופי)אמריקאי בשליטת בעלי השליטה 

במסגרת הסכם השירותים תעניק חברת הניהול לחברה "(. שירותיםה הסכם)"כולל 
הנהלת חשבונות , השקעות, הכוללים שירותי רכישות, ל מטהשלל שירותי ניהו

מזכירות , שירותי משרד ומחשבים, תקשורת, פיקוח על ניהול הנכסים, ופיננסים
 לקבוצההניהול תעניק  חברת ."(הניהולשירותי )"ושירותי ניהול בכיר וכיוצא בזאת 

כפי ', ויועצים שהם צד גכוח אדם פנימי במידה מספקת , לקבוצה או תגרום כי יוענקו
אנשים אלו . הניהול חברת מטה עובדי, בין היתר, לרבות, שיידרשו לחברה מעת לעת

חשבות , חשבונות הנהלת, כספים ל"סמנכ שירותי, ל"שירותי מנכ, בין היתר, יעניקו
ידי עובדים -שירותי הניהול יינתנו על .מזכירותומחשבים , תקשורת, משרד ושירותי

מעניקות  בעלי השליטהחברות בשליטת , למועד התשקיף Cornerstone Group.1של 
שירותים , שירותיםה םובאמצעות הסכ, שירותים מסוימים לחברה העניקואו /ו

 .כאמור ימשיכו להינתן לקבוצה

 לחברהייכנס לתוקף עם השלמת הסכם העברת הזכויות המועברות  שירותיםה הסכם
בתוקפו בכל תקופת חיי אגרות החוב של ויעמוד , לתשקיף 3.9.7 ףבסעיכמתואר 

יובהר  .יפקע במועד שבו לא תיוותרנה אגרות חוב במחזורהסכם השירותיים  .החברה
לראשונה לאור הנפקת אגרות החוב המוצעות על פי כי הסכם שירותים זה נערך 

 .תשקיף זה

 

חברת ל חברהה תשלםבתמורה לשירותי ניהול המטה והשירותים המקצועיים 
יודגש כי  2.אלפי דולר (951) מאתיים וחמישים-להשווה סכום  ,מידי שנה, הניהול

התמורה הכוללת הינה סבירה ביחס למכלול השירותים הניתנים , להערכת החברה
, זאת בשים לב לגודל החברה, אם לא למעלה מכך, לחברה במסגרת הסכם השירותים

, ירותי הניהול לחברההיקף השירותים שיועמדו לחברה וגודל האחריות שבאספקת ש
מורכבות עסקיה וכן איכות השירותים שיועמדו לחברה ועלות העסקתם של עובדי 

Cornerstone Group כן יובהר כי . אשר באמצעותם יועמדו שירותי הניהול לחברה
 Cornerstone Groupהתמורה הכוללת משולמת לחברת הניהול במישרין ולא לעובדי 

 . אשר באמצעותם יועמדו השירותים

, הבעלים של חברת הניהול םמהיותהשליטה בעסקה נובע  יהעניין האישי של בעל

 .צד לעסקה שהינה

 נכסים ניהול 1.9.7

מספקת , "(חברת ניהול הנכסים)"השליטה  יבבעלות ושליטה של בעלחברת ניהול 
בתמורה . ושיווק לנכסי הקבוצההקבוצה שירותי ניהול  בבעלותלחברות הנכס 

המפורט בטבלה להלן לתגמול  לשירותים האמורים חברת ניהול הנכסים זכאית
, חברת ניהול הנכסים כוללים הוצאות של עובדיה, החזר הוצאותוכן , בסעיף זה

 .המילוי תפקידיבעת כמו גם לשיפוי בנסיבות הנהוגות , תפקידיה בעת מילוי ותהוצא
 "(.דמי בסיס והחזרים)"

                                                      
עובדים ונושאי משרה בחברת . ממטה הקבוצה בפלורידה, (לעיל 3כהגדרתה בפרק ) Cornerstone Groupידי עובדים של -שירותי הניהול יינתנו על  1

ידי -הניהול אשר באמצעותם יועמדו השירותים לחברה לא יהיו מועסקים של החברה והתגמול שישולם להם בגין שירותיהם לא ישולם להם על
 . בכפוף לאישור דירקטוריון החברה, היצוין כי חברת הניהול תוכל להחליט על שינוי בזהות נושאי המשר .החברה

של התמורה השנתית  כי החברה אינה מבצעת אלוקציה, יצוין. התמורה השנתית הכוללת בגין הסכם השירותים הינה הוגנת וסבירה, להערכת החברה  2
אף אם הייתה מיוחסת , לדעת החברה. כאמור לעלות ההעסקה של כל אחד מנושאי המשרה אשר שירותיהם יועמדו לחברה תחת הסכם הניהול

 .תה הוגנת וסבירהיהיא הי, במלואה כעלות העסקה של מי מנושאי המשרה כאמור



 - 9 - 3 - 

ייתכנו , להם שחברות הנכס הנן צד הסכמי המימוןבמסגרת , ופן כללייש לציין כי בא
מגבלות שנקבעו בקשר עם חידוש כמו גם , הפחתות מסוימות מדמי הבסיס וההחזרים

 .המלווהללא אישור , מנהל הנכסיםאו ההחלפה של /או הפסקה ו/ו

 :תיאור ההסכמים החלים בכל אחת מחברות הנכס להלן

מהנכסים נחתם בין חברת הנכס כהגדרתה בסעיף הסכם הניהול בכל אחד  1.9.7.9

 .לתשקיף לבין חברת ניהול הנכסים 3.9.7

 9-שנים מיום חתימתם ב( 7)הסכמי הניהול נחתמו לתקופה בת שלוש  1.9.7.9

 . 9192בינואר 

, שיווק: פי ההסכמים-השירותים הניתנים על ידי חברת ניהול הנכסים על 1.9.7.7

 .ניהול פיננסי וניהול תפעולי של הנכס, השכרה

, בכל אחד מהנכסים, פי ההסכם-על הנכסים התמורה בגין שירותי ניהול 1.9.7.2

דולר ותשלום חודשי הגבוה ( 91)עשרה  הינה"( נכסיםשירותי ניהול )"

 :מבין

 או; דולר( 7,111)שלושת אלפים  [א]

 .אחוזים מסך הגבייה ברוטו( 5%)חמישה  [ב]

התשלום דלעיל מהווה תמורה הוגנת עבור כמות הזמן , לדעת החברה

בתיאום ובפיקוח בנוגע לכל שירותי , שחברת הניהול תשקיע בהתקשרות

ניהול פיננסי , השכרה, ניהול המטה והשירותים המקצועיים לרבות שיווק

 .וניהול תפעולי של הנכס

בגין , להלן טבלה בקשר עם תשלומים שחברת הניהול הייתה זכאית לקבל

ה הייתה קיימת בהנחה והחבר, זה 1.9.7ניהול הנכסים כאמור בסעיף 

 (:פרופורמה)בשלוש שנים שקדמו למועד התשקיף 

 נכס

 לשנה שהסתיימה ב-13 בדצמבר
5132 5132 5131 

(USD Thousands) 

Bernwood Trace 993 991 912 

Bridgewater Place 951 923 971 

Cross Keys 911 981 935 

Crossings at University 938 932 939 

Eagle's Landing 923 927 951 

Hunter's Run 973 977 999 

Mission Bay 18 12 82 

Mission Pointe – 

Mallard's Landing  

981 922 959 

Oaks at Pompano 959 991 992 

Villa Ezperanza 89 89 32 

Cypress Trace 958 959 951 

Marbrisa 993 928 931 

Doral Terrace 925 929 958 

Monterey Pointe 925 921 937 

Banyan Pointe 993 995 997 

Baywinds 999 911 918 

Bonita Pointe 11 82 89 

Captiva Club 32 32 32 

Renaissance at San 

Marino 

912 912 931 

Sanctuary Cove 988 985 939 

Total    

 מיסוי 1.9.2

פיה החברה והחברות המוחזקות -על, השליטה בחברה ילפרטים בדבר התחייבות בעל
אלא ימשיכו להיחשב כשקופים ( corporations)ידה לא יבחרו להיחשב כתאגידים -על
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כי בהתאם למבנה המיסוי של , יצוין. לתשקיף 3.3.3ראה סעיף , ב"לצרכי מס בארה
ות הטב, (לתשקיף 3.9.7.7וכאמור בסעיף )ידה -החברה ושל חברות המוחזקות על

 .לבעלים של החברה, פי רוב-על, המס בגין נכסי החברה מיוחסים

 התחייבות בעלי השליטה להחלת הדין הישראלי בעניינים שונים 1.9.5

 –השליטה לטובת הנאמן ומחזיקי אגרות החוב  ילפרטים אודות התחייבויות בעל
 .לתשקיף 5.2.99-ו 5.2.3, 5.9ראה סעיפים 

 השליטה יערבויות של בעל 1.9.2

 יםעשוי, במישרין או בעקיפין, ובעלי הזכויות בבעלת מניות החברה השליטה יבעל
-להבטחת התחייבויות חברות הקבוצה על, להעמיד ערבויות לטובת צדדים שלישיים

. לתשקיף 3.99כמפורט בהרחבה בסעיף , בהם מתקשרות חברות הקבוצה םפי הסכמי
נכון . ת המפורטות להלןידי החברה כנגד קבלת הערבויו-לא משולמת כל תמורה על

ובעלי השליטה  יידי בעל-קיימות הערבויות הבאות אשר הוצאו על, למועד התשקיף
ידי -על ותהמוחזק הישויותלהבטחת התחייבויות הזכויות בבעלת מניות החברה 

 : החברה

ערבות להבטחת הוצאות  (תשלום)ערבות כספית  ערבות סביבתית Bad Actsערבות  פרויקט
ערבות )הנכסים תפעול 

 (גרעון תפעול הנכס

 החזרת בגין ערבות
(recapture )מס זיכוי 

Bernwood Trace X     
Bridgewater Place X     

Cross Keys X     
Crossings at 

University 
X     

Eagle's Landing X     
Hunter's Run     X 

Mission Bay     X 

Mission Pointe – 

Mallard's Landing  
X    X 

Oaks at Pompano X     

Villa Ezperanza X     

Cypress Trace X    X 

Marbrisa X X  X X 

Doral Terrace X X  X  

Monterey Pointe X X  X X 

Banyan Pointe X X  X  

Baywinds X     

Bonita Pointe X X  X X 

Captiva Club X    X 

Renaissance at San 

Marino 
X X  X X 

Sanctuary Cove X X  X X 

 םלשפות אות ובעלי הזכויות בבעלת מניות החברה י השליטההחברה מחויבת כלפי בעל
ביחס לסכום , כתוצאה ממימוש הערבויות הםל ושנגרמ, או נזק/כנגד כל הוצאה ו

 .הנכסים שנותר לאחר קבלת השיפוי האמור מהשותפים בחברות

 .לתשקיף 3.99.9ראו סעיף  –לפרטים נוספים 

  כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה 9.5.9

 התחייבה החברה פיהם על, שיפוי כתבי החברה נתנה לדירקטורים ולנושאי המשרה

 שתוטל, הוצאה או חבות כל בשל המשרה נושאי את לשפות, הדין להוראות בכפוף

שלהן בתוקף  נגזרת או/ו פעולות( א: )מאלה יותר או אחת עקב שתוציא או עליהם
 קשורות של או/ו בנות בחברות או/ו בחברה מועסקים או/ו משרה נושאי היותם

 היותם נושאי בתוקף שלהן נגזרת או/ו פעולות( ב); לעת מעת שתהיינה כפי, החברה



 - 9 - 5 - 

 החברה בניירות מחזיקה בו כלשהו אחר בתאגיד החברה של שלוח עובד או, משרה

 "(.אחר תאגיד: "להלן)או בעקיפין /ו במישרין ערך

פי  ועל דין פי על שיפוי בת שהינה, הוצאה או חבות כל בשל תחול לשיפוי התחייבותה
 :להלן כמפורט, החברה תקנון

פסק  לרבות, דין פסק פי על אחר אדם לטובת המשרה נושאי על שתוטל כספית חבות
או  במישרין הקשורה, משפט בית בידי שאושר בורר פסק או בפשרה דין שניתן

 ;השיפוי בכתב המפורטים מהאירועים יותר לאחד או בעקיפין

או  חקירה עקב הוצא אשר, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות
בלא  הסתיים ואשר, הליך או חקירה לנהל המוסמכת רשות בידי נגדו שהתנהל הליך

להליך  כחלופה כספית חבות עליו שהוטלה ובלי המשרה נושא נגד אישום כתב הגשת
חבות  בהטלת אך המשרה נושא נגד אישום כתב הגשת בלא שהסתיים או, פלילי

בקשר  או פלילית מחשבה הוכחת דורשת שאינה בעבירה פלילי להליך כספית כחלופה
 ;לעיצום כספי

נושא  בהן שחויב או שהוציא, דין עורך טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות
לפי , אחר תאגיד או החברה בידי נגדו שהוגש בהליך, משפט בית בידי המשרה
או , זוכה שממנו פלילי באישום או, אחר אדם בידי או מהם מי או בשם, המקרה
 .פלילית מחשבה הוכחת דורשת שאינה בעבירה שבו הורשע פלילי באישום

 ,סבירות התדיינות הוצאות לרבות, בעניינו שהתנהל הליך עם שהוצאו בקשר הוצאות
ניירות  לחוק 7'פרק ח לפי הליך" –" הליך"זה  לעניין. דין עורך טרחת שכר זה ובכלל

לחוק ניירות ערך  2'הליך לפי פרק ח, (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך)ערך 
 9'הליך לפי פרק ט, (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית)

המותנים , הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים)רות ערך לחוק ניי
לפרק הרביעי ( הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך)' והליך לפי סימן ד( בתנאים

 .בחלק התשיעי לחוק החברות( עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה, סעדים)

 2'ניירות ערך לפי פרק חלחוק ( א()9()א)נד59בסעיף  כאמור ההפרה לנפגע תשלום
 (.המנהלית האכיפה ועדת בידי מנהליים אכיפה אמצעי הטלת)לחוק ניירות ערך 

 .דין כל פי על בשיפוי המותרת אחרת הוצאה או חבות

 .אושרה על ידי דירקטוריון החברה התקשרות זו

 ביטוח של דירקטורים ונושאים משרה בחברהפוליסת לרכישת מחויבות  1.9.8

 בפוליסת ביטוח אחריות החברה אישר את מחויבותה של החברהדירקטוריון 
, החל מתאריך זה"(. פוליסת הביטוח: "להלן)נושאי משרה לדירקטורים ול

כולל )של כל הדירקטורים ונושאי המשרה כנסתם דירקטוריון החברה אישר את ה
או /בחברה ו, או שיכהנו מעת לעת/המכהנת ו( הםקרוביאו /ה בחברה והשליט יבעל

או חברה קשורה /או חברה בת ו/או לבקשת החברה ו/או חברה קשורה ו/חברה בת ו
 .כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, בה נושא משרהבכל חברה אחרת כ, לחברה

רים ונושאי משרה בחברה הוחלט כי החברה תרכוש פוליסות ביטוח לדירקטו, כמו כן
או /ברה קשורה ואו ח/או חברה בת ו/רה ובחב, או תשמש מהעת לעת/המשמשים ו

כפי , נושא משרהבחברה אחרת כ, או חברה קשורה/או חברה בת ו/לבקשת חברה ו
: שהם יהיו תחת התנאים הבאים, לתקופות ביטוח נוספות, שיהיה בתוקף מעת לעת

פוליסת הביטוח תהיה בתוקף לאחר פקיעת הפוליסה הקיימת או המדיניות הוארכה 
או לרבות בדרך של הרחבות , הביטוח תירכשנה פוליסות; לפי עניין, או חודש כאמור

 .או על ידי רכישת פוליסה אחרת/חידושים של המדיניות הקיימת ו
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  ואבטחהמתן שירותי תקשורת  1.9.1

, בנכסים השונים בבעלותה Cornerstone Groupבמסגרת השירותים אותם מספקת 

 Mainstreamהחברה מתקשרת בעסקאות עם חברת , לתשקיף 3.9.9כמפורט בסעיף 

Communication, LLC "(Mainstream)" , 3.9.9.5חברה קשורה כמפורט בסעיף 

כן . דולר ליחידה 9-9-בעלות של כ( IT)המספקת שירותי טכנולוגיית מידע , לתשקיף

 . שירותי התקנה של מערכות אזעקה ביתיות ליחידות בנכסיה  Mainstreamמספקת

ידי חברות -מהדיירים בנכסי החברה עלנגבה השירותים האמורים התשלום בגין 

 . Mainstream-ידן ל-עלומועבר הנכס 

 שיפוץ ופיתוח נכסים 1.9.91

 רשאיתתהא , החברהידי -על חדשיםאו פיתוח נכסים /שונים של שיפוץ ו במקרים

 קשורה קבלנית חברה, Brookstone Construction, LLCחברת  עםהחברה להתקשר 

. או הפיתוח/השיפוץ ו ביצוע לצורך בעסקה, "(Brookstone)" 3.9.9.2כמפורט בסעיף 

 הבניה מעלות 9% בסך להחזר זכאית תהא Brookstoneכאמור  עסקהבמסגרת 

 .הבניה מעלות 2%-ל עד וכן שוטפות להוצאות

 בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום  
5132 5132 5131 

 (באלפי דולר)
 1 1 1  שירותכ דמי "סה

 סינדיקציה -רה 1.9.99

או יותר מנכסיה כמתואר בסעיף  באחדסינדיקציה -ככל שהחברה תבחר לבצע רה

במישרין או , תהא החברה רשאית להתקשר עם חברה בבעלות, לתשקיף 3.3.9.9

-ברה הכרוכות השיפוצים עבודות ביצוע לצורך, השליטה בחברה יבעל, בעקיפין

ה מתבצע הליך במסגרת העסקה כאמור תשלם חברת הנכס המסוימת ב. סינדיקציה

מעלויות השיפוץ לחברת ייזום  98%סינדיקציה תשלום דמי פיתוח בגובה של עד -הרה

יודגש כי . שיפוץ של הפרויקטהעבור ריכוז ותיאום , השליטה בחברה יהקשורה לבעל

, ידי חברת הנכס ולאור מבנה החזקתה-תשלום דמי הפיתוח האמורים משולם על

החברה , נכון למועד התשקיף .ן בחברת הנכסחלק מתשלום זה יוטל על שותף ההו

 . סינדיקציה לאילו מנכסיה-טרם בצעה רה

לפרטים אודות רכישת אחזקותיו של  – רכישת אחזקותיו של צד שלישי בלתי קשור 1.9.99

 .לתשקיף 3.9.7.9צד שלישי בלתי קשור בנכסי החברה ראה סעיף 

 חוב לצדדים קשורים 1.9.97

 בגין לפירעון התחייבות מאוחדות מוחזקות לחברותנכון למועד התשקיף קיימת 

לפרטים נוספים , מיליוני דולר 91בסך  בחברה בעלי השליטהשל  זכותםליתרת חוב 

, בעלי השליטה, בקשר עם יתרת החוב האמורה. לדוחות הכספיים 7ב97 ראו באור

 :המוחזקות והחברות כלפי החברהוהצהירו התחייבו , בחתימתם על תשקיף זה

 . החברהבשליטת  מוחזקות אשר הינן חברות לשינו חוב הזה כי חוב  1.9.97.9

  .שעומדים כנגד החוב םכי אין בטוחה או שעבוד כלשה 1.9.97.9
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כלשהן ואינו יכול לעמוד לפירעון פיננסיות חוב אינו כולל אמות מידה ה 1.9.97.7

או חברות  מיידי או לגרור העמדה לפירעון מיידי של חוב אחר של החברה

 .מוחזקות

התחייבו בעלי השליטה כי לא ידרשו , בכפוף להשלמת הנפקת אגרות החוב 1.9.97.2

 במידה והחברה. מיליון דולר 91-של כ בסךיתרת החוב האמורה  שלפרעון 

יהיה זה בכפוף לעמידה , חוב זה יפרעושלה או החברות המוחזקות /ו

 פי דין-עלהחלות על החברה החלוקה בכפוף למגבלות , במבחני החלוקה

החלות על ובכפוף למגבלות ( נוגע לאישורים בגופים המוסמכיםלרבות ב)

 כמו כן. חלוקת דיבידנד כפי שיוגדרו בשטר הנאמנות החברה בקשר עם

או תשלום אחרים  ףהתחייבו בעלי השליטה כי כל חלוקה או תשלום שוט

, שיבצעו חברות הנכס בגין סכומים אלו לרבות במקרה של מימוש נכסים

עם השלמת , לפיכך . ישירות לחברה יועברו, וקמימון מחדש או פיר

להון אשר יסווגו החברות המוחזקות והחברה סכומים אלו ההנפקה 

 .מיוחס לבעלים של חברת האם

 .או יעבירו את החוב לצד שלישי/בעלי השליטה לא ימכרו ו 1.9.97.5

 ונושאי משרה עניין בעלי חזקותה  1.7

 . לתשקיף 7.7ראה סעיף  –ונושאי משרה במניות החברה למועד התשקיף  ןהחזקות בעלי ענייל
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 דוחות כספיים - 01 פרק

-ט"התשכ, (מבנה וצורה –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ב לתקנות ניירות ערך 65בהתאם להוראות סעיף  0100
 09-ו 6395ביוני  03 של החברה לימיםהמאוחדים פרופורמה דוחותיה הכספיים , "(תשקיף פרטי תקנות)" 9151

 מצורפים, (יום הקמת החברה) 6395באוגוסט  96ליום  של החברהסולו וכן דוחותיה הכספיים  6396בדצמבר 
 :זה כדלקמן 93בפרק 

 61020ביוני  01ליום  וחברות הבנות פרופורמה של החברה המידע הכספי ביניים 930909

 61020בדצמבר  00המאוחדים פרופורמה של החברה ליום הדוחות הכספיים  010006

דוחות תקופתיים )ב לתקנות ניירות ערך 03לפי תקנה  6102 ביוני 01ליום  בינייםפרופורמה  מידע 010000
 07910-ל"התש, (ומיידיים

לתקנות ניירות  א7לפי תקנה  6102בדצמבר  00ליום של החברה פרופורמה כספיים מאוחדים  דוחות 010001
 07910-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)ערך 

 61020באוגוסט  02של החברה ליום  הדוח הכספי 010002

 61020 בספטמבר 01 ליוםפרופורמה של החברה וחברות בנות  בינייםהמידע הכספי  010002

 0 6102בספטמבר  01הדוחות הכספיים של החברה ליום  010009

דוחות )ב לתקנות ניירות ערך 03לפי תקנה  6102 בספטמבר 01ליום  בינייםפרופורמה  דוחות 010003
 07910-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

  החברההסכמה של רואי החשבון המבקרים של  מכתב 0106

 של יםהחשבון המבקר ימכתב הסכמה של רואלהלן  ףמצור, לתשקיף 9309בנוסף לדוחות המפורטים בסעיף 
 הכספיים לכל אחד מהדוחות( לפי העניין) הסכמתם כי חוות דעתם ודוחות הסקירה שלהם הכולל את ,החברה

 0הכל בנוסח מכתב ההסכמה המצורף וכפוף לו, ייכללו בתשקיף זה, לתשקיף 9309 ףהמנויים בסעי

 



 

 

 

 2016, בנובמבר 29  : תאריך

 לכבוד

 הדירקטוריון של

Cornerstone Properties, Ltd. 
 

 הנדון:  תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של
Cornerstone Properties, Ltd. 

 )״החברה״: להלן(

 2016 נובמברלהתפרסם בחודש  המיועד

 

 :שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן תשקיףבהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

 
 של פרופורמהדוחות כספיים מאוחדים  על 2016 בנובמבר 29מיום  המבקר החשבון רואה דוח )1(

 31שהסתיימה ביום  בשנה השנים משלוש אחת כלול 2014-ו 2015בדצמבר  31 םמיליהחברה 

 .2015בדצמבר 

 
הדוח התמציתי על  אתהכולל , הדוח הכספיה על 2016 בנובמבר 29 מיוםחשבון המבקר  רואה דוח )2(

 . 2016באוגוסט  15המצב הכספי של החברה ליום 

 
החברה וחברות בנות  של פרופורמה ביניים המידע הכספי על 2016 בנובמבר 29סקירה מיום  דוח )3(

 שישה של ולתקופות 2016 ביוני 30 ליום החברה של הכספי המצב על התמציתי הדוח את הכולל

 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים ושלושה

 
על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה של  2016 בנובמבר 29רואה החשבון המבקר מיום  דוח )4(

על רווח או  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך  א9החברה לפי תקנה 

בדצמבר  31הפסד ורווח כולל אחר של החברה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

2015. 

 
לפי  בנותהחברה וחברות  שלעל המידע הכספי פרופורמה  2016 בנובמבר 29סקירה מיום  דוח )5(

על רווח או הפסד ורווח  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ב לתקנות ניירות ערך 38תקנה 

 .2016ביוני  30כולל אחר לשישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
החברה וחברות בנות  של פרופורמה ביניים המידע הכספי על 2016 בנובמבר 29סקירה מיום  דוח )6(

 של ולתקופות 2016בספטמבר  30 ליום החברה של הכספי המצב על התמציתי הדוח את הכולל

 .תאריך באותו ושהסתיימ חודשים ושלושהתשעה 

 



 

 

 על התמציתי הדוח את הכולל, הדוח הכספי של החברה על 2016 בנובמבר 29סקירה מיום  דוח )7(

 30ועד  2016באוגוסט  15ה מיום ולתקופ 2016 בספטמבר 30 ליום החברה של הכספי המצב

 .2016בספטמבר 

 
 בנותהחברה וחברות  שלפרופורמה ביניים על המידע הכספי  2016 בנובמבר 29סקירה מיום  דוח )8(

על רווח או הפסד  1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(ב לתקנות ניירות ערך 38לפי תקנה 

 .2016 בספטמבר 30ורווח כולל אחר לשישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 

 ,בברכה

 האפט זיו

 חשבון רואי



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 

 6302ביוני  03ליום  פרופורמה דוחות כספיים

 (IFRS)ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 

 



 

 

 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 

 6302ביוני  03ליום  פרופורמהדוחות כספיים 

 

 תוכן העניינים

 

 

 ע מ ו ד 

  
 1 על ביקורת דוחות כספיים מאוחדים פרופורמהרואה החשבון המבקר  דוח 

 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 3-4 על המצב הכספיפרופורמה דוחות מאוחדים 

 5 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרפרופורמה דוחות מאוחדים 

 6-9 על השינויים בהוןפרופורמה דוחות מאוחדים 

 11-12 על תזרימי המזומניםפרופורמה דוחות מאוחדים 

 13-45 המאוחדים פרופורמהביאורים לדוחות הכספיים 

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 

 

 



 

 

 

 

 

 Cornerstone Properties, Ltd.דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 

: להלן).Cornerstone Properties, Ltdביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופורמה על המצב הכספי המצורפים של 

, ואת הדוחות המאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר 2014-ו 2115בדצמבר  31לימים "( החברה"

 31רמה לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום והשינויים בהון פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופ

אחריותנו היא . דוחות כספיים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 2115בדצמבר 

 . לחוות דעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו

 

דרך )לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -על. 1993-ג"התשל, (שבוןפעולתו של רואה ח

ביקורת כוללת בדיקה . להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית

ינה של כללי ביקורת כוללת גם בח. מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה

החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. נאותות ההצגה בדוחות הכספיים פרופורמה בכללותה

 

מכל הבחינות , ל משקפים באופן נאות"ופורמה הנהדוחות הכספיים המאוחדים פר, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

 2114-ו 2015בדצמבר  31את המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים , המהותיות

לכל אחת משלוש שלהן רמה והשינויים בהון פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופ, ואת תוצאות פעולותיהן פרופורמה

והוראות תקנות ( IFRS)לתקני דיווח כספי בינלאומיים  בהתאם, 2115בדצמבר  31יום השנים בתקופה שהסתיימה ב

 .2111-ע"התש, (דוחות כספיים שנתיים)ניירות ערך 
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 Cornerstone Properties, Ltd.דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של : הנדון

 

א מ ו  ב

הכולל את הדוח , וחברות בנות .Cornerstone Properties, Ltdסקרנו את המידע הכספי פרופורמה המצורף של 

רמה וואת הדוחות התמציתיים המאוחדים פרופ 2116ביוני  31רמה על המצב הכספי ליום והתמציתי המאוחד פרופ

השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו , על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן . באותו תאריך

וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה , "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34 חשבונאות בינלאומי

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע . 1991-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)של תקנות ניירות ערך ' לפי פרק ד

 .כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו

 

הה ר י ק ס ה ף  ק  י

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר , סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

סקירה הינה מצומצמת . י סקירה אנליטיים ואחריםומיישום נהל, עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

אין אנו מחווים , בהתאם לכך. להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 .    ביקורתחוות דעת של 

 

ה מ נ ק  ס

מכל , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ, בהתבסס על סקירתנו

 "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , הבחינות המהותיות

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי , בהתבסס על סקירתנו, הקודמת בנוסף לאמור בפיסקה

דוחות )של תקנות ניירות ערך ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"פרופורמה הנ

  .1991-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים
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Properties, LtdCornerstone   

 (דולרבאלפי )על המצב הכספי  פרופורמה מאוחדיםדוחות 
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  036266302 036266301 0060666301 0060666304 

 מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר ביאור 

      
      נכסים

      :נכסים שוטפים

 -  19,915  -  6,996   מזומנים    

 -  2,265  -  3,356   חייבים ויתרות חובה    
      

 -  22,191  -  11,154   כ נכסים שוטפים"סה
      

      

      :נכסים לא שוטפים

-  24,913 -   19,613  3 ויתרות חובה לזמן ארוך בנאמנות קדונותיפ     

 56,619  92,969  -  4     המאזני השווי שיטת לפי המטופלות השקעות    

 -  469,111   -      519,311  5 ן להשקעה"נדל    
      

 56,619  513,613  92,969  536,913   כ נכסים לא שוטפים"סה
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      
      
      

      
      

   549,169  92,969  535,993  56,619 
      

 
 

 

 

 

 

 .פרופורמה המאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 
Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על המצב הכספי  פרופורמה מאוחדיםדוחות 
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  036266302 036266301 0060666301 0060666304 

 מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר ביאור 

      
      התחייבויות והון

      :התחייבויות שוטפות

 מתאגידים שוטפות ואחרות  חלויות
 -  12,616  -  5,915  9   בנקאיים ואחרים  

 -  24,161  -  22,911  13 קשורים צדדים

 -  26,669  -  26,669  'ג4 נכס בחברות זכויות רכישת בגין התחייבות

 -  4,561  -  6,546  6 זכאים ויתרות זכות
      

 -  66,113 -   61,629   התחייבויות שוטפות כ"סה*
      

      
      :התחייבויות לא שוטפות

 -  4,435  -  4,541   משוכרים מקדמות

 -  266,193   -  265,932  9 ואחריםהלוואות מתאגידים בנקאיים 
      

 -  292,626 -   291,493   לא שוטפות התחייבויותכ "סה 
      

      
      :הון

      הון המיוחס לבעלים של חברת האם

 19,193  51,156  21,329  33,691  9 מניות על ופרמיההון מניות     

-   9,636 -   9,636   הון קרנות

 39,546  96,325  51,636  111,536   עודפים    
      

 56,619  136,319  92,969  153,264   כ הון המיוחס לבעלים של חברת האם"סה
      

 -  36,933  -  43,511   הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
      

 56,619  195,252  92,969  196,965   כ הון"סה
      

      
      
      
      

      
   549,169  92,969  535,993  56,619 

      
 

 

  Jorge Lopez  Bruce Adams  2116 בנובמבר 29

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

  ל כספים"וסמנכדירקטור   ל"ר ומנכ"יו 

 

 

 .המאוחדים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )רווח או הפסד ורווח כולל אחר על  פרופורמה אוחדיםמדוחות 
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 לתקופה של שישה    
 חודשים שהסתיימה ביום 

 לתקופה של שלושה 
 לשנה שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום

   036266302 036266301 036266302 036266301 0060666301 0060666304 0060666300 

 מבוקר מבוקר מבוקר מבוקרבלתי  בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  ביאור 

         
 -  -   16,192  -  16,139  -  32,113   הכנסות משכירות   

 1,429  1,619 1,296  516   -  966 -    הכנסות דמי ניהול   

 -  -   6,646  -  6,133  -  15,651  11 עלות השכרת הנכסים
         

 1,429  1,619  6,922  516  6,116  966  16,163   רווח גולמי         

-  -   365 -   91 -   296   הנהלה וכלליותהוצאות 

-  -   952 -  -  -  -    ת אחרותכנסוה

-  -   21,694 -   14,662 -   29,144   ן להשקעה"עליית ערך נדל
         
 1,429  1,619  29,963  516  22,999  966  45,111   תפעולירווח  

 - -   4,644  -  3,264  -  6,651  11 הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת 
 נטו, השווי המאזני

 
  -   14,924  -  6,412  24,331  26,561  11,614 

         

 13,131  26,199  49,451  6,921  19,513  15,692  36,361   סך הכל רווח כולל 
         

 

         :מיוחס לה כולל לתקופה רווחסך הכל 

 13,131  26,199  46,161  6,921  19,119  15,692  33,213   בעלים של חברת האם

 -  -  3,369  -  2,514  -  5,149   זכויות שאינן מקנות שליטה
         

   36,361  15,692  19,513  6,921  49,451  26,199  13,131 
         

 

 .המאוחדים פרופורמה ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על השינויים בהון  פרופורמה אוחדיםמדוחות 
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 :6302ביוני  03תקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום ל

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה על 

 מניות

 הון קרנות
בגין 

עסקה עם 
בעל 
 סך הכל עודפים שליטה

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

       
 195,252  36,933  136,319  96,325  21,169 36,625  ( מבוקר) 6302בינואר  0יתרה ליום 

       
 שינויים בתקופה של שישה חודשים 

 :6302ביוני  03שהסתיימה ביום   
 

  

   
 36,361  5,149  33,213  33,213  -  -  לתקופהכולל רווח 

 (16,649) (599) (16,266)  -  -  (16,266) משיכות בעלים
       

 196,965  43,511  153,264  111,536  21,169 21,559    6302ביוני  03יתרה ליום    
       

 

 
 :6301ביוני  03לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה על 

 סך הכל עודפים מניות

זכויות  
מקנות שאינן 

 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

      
 56,619 -   56,619  39,546  19,193  ( מבוקר) 6301בינואר  0יתרה ליום 

      
 שינויים בתקופה של שישה חודשים 

 :6301ביוני  03שהסתיימה ביום   
 

 

   
 15,692  -  15,692  15,692   -  לתקופהכולל רווח 

 קנות שליטהמזכויות שאינן רכישת 
 חברה כלולהי "ע

  -(3,611) (3,611) - (3,611) 

 5,654  - 5,654  -  5,654  השקעות בעלים

 (1,396) -  (1,396) -   (1,396) משיכות בעלים
      

 92,969  -  92,969  51,636  21,329  6301ביוני  03יתרה ליום    
      

 

 

 

 

 

 .המאוחדים פרופורמה נפרד מהדוחות הכספיים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על השינויים בהון פרופורמה דוחות מאוחדים 
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 :6302ביוני  03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה על 

 מניות

 הון קרנות
בגין 
עם עסקה 

בעל 
 סך הכל עודפים שליטה

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

       
 196,933  41,291  139,443  94,529  21,169 21,945  6302באפריל  0יתרה ליום 

       
 חודשים  שינויים בתקופה של שלושה

 :6302ביוני  03שהסתיימה ביום   
 

  

   
 19,513  2,514  19,119  19,119  -  -  לתקופהכולל רווח 

 (1,461) (293) (1,166) -  -  (1,166) משיכות בעלים
       

 196,965  43,511  153,264  111,536  21,169 21,559   6302ביוני  03יתרה ליום    
       

 

 

 :6301ביוני  03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה על 

 סך הכל עודפים מניות

זכויות  
שאינן מקנות 

 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

      
 64,361  -  64,361  42,461  21,699   6301באפריל  0יתרה ליום 

      
 שינויים בתקופה של שלושה חודשים 

 :6301ביוני  03שהסתיימה ביום   
     

 6,921  -  6,921  6,921  -  לתקופהכולל רווח 

 זכויות שאינן רכישת 
 239  -  239  239  -  כלולהחברה י "ע מקנות שליטה  

 154 -  154 -   154  השקעות בעלים

 (924) -  (924) -   (924) משיכות בעלים
      

 92,969  -  92,969  51,636  21,329   6301ביוני  03יתרה ליום  
      

 
 
 

 

 

 .המאוחדים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על השינויים בהון פרופורמה דוחות מאוחדים 
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 (:מבוקר) 6301בדצמבר  00שנה שהסתיימה ביום ל
 
   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 הון מניות
 ופרמיה

 מניות על

 הון קרנות
בגין עסקה 

עם בעל 
 הכל סך עודפים שליטה

 זכויות 
 שאינן
 מקנות
 כ הון"סה שליטה

       
 56,619 -   56,619  39,546 -   19,193   6301בינואר  0יתרה ליום 

       
       :6301שינויים במהלך שנת 

 49,451  3,369  46,161  46,161 -   -  לתקופה כוללרווח 

 זכויות שאינן רכישת 
 (3,611) -  (3,611) (3,611) -  -  חברה כלולהי "ע מקנות שליטה

 52,591  44,935  9,636  -  9,636  -  (1) לראשונה איחוד

  שאינן מקנות שליטהרכישת זכויות 
 (6,111) (2,396) (3,912) (3,912) -  -  מאוחדת בחברה

 36,421 -   36,421 -   13,333  25,169  בעלים השקעות

 (12,116) (6,993) (5,335) - -   (5,335) בעלים משיכות
       

 195,252  36,933  136,319  96,325  21,169  36,625   6301בדצמבר  00יתרה ליום 
       

 .להלן 'ג4ראה ביאור  (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .המאוחדים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על השינויים בהון פרופורמה דוחות מאוחדים 
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 (:מבוקר) 6304בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 הון מניות
 על ופרמיה

 הכל סך עודפים מניות

 זכויות 
 שאינן
 מקנות
 כ הון"סה שליטה

      
 31,316  - 31,316  13,131 19,299  6304בינואר  0יתרה ליום 

      
      :6304שינויים במהלך שנת 

 26,199  - 26,199  26,199-   לתקופה כוללרווח 

 זכויות שאינן מקנות רכישת 
 חברה כלולהי "ע שליטה

  -(1,664) (1,664) - (1,664) 

 3,111 -  3,111  -  3,111  בעלים השקעות

 (3,214) - (3,214) -  (3,214) בעלים משיכות
      

 56,619 -  56,619  39,546 19,193  6304בדצמבר  00יתרה ליום 
      

 
 

 (:מבוקר) 6300בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 הון מניות
 על ופרמיה

 הכל סך עודפים מניות

 זכויות 
 שאינן
 מקנות
 כ הון"סה שליטה

      
 21,199  -  21,199  -   21,199  6300בינואר  0יתרה ליום 

      
      :6300שינויים במהלך שנת 

 13,131  -  13,131  13,131  -   לתקופה כוללרווח 

 (2,912) -  (2,912) -   (2,912) בעלים משיכות
      

 31,316  -  31,316  13,131  19,299  6300בדצמבר  00יתרה ליום 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המאוחדים פרופורמה הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



Cornerstone Properties, Ltd  

 ( דולרבאלפי ) תזרימי המזומניםעל  פרופורמה דוחות מאוחדים
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 לתקופה של שישה 

 חודשים שהסתיימה ביום

 לתקופה של שלושה 

 לשנה שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום

 036266302 036266301 036266302 036266301 0060666301 0060666304 0060666300 

 מבוקר מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

        
        :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 13,131  26,199  49,451  6,921  19,513  15,692  36,361  לתקופה רווח

        :התאמות

 -  -  (21,694) -  (14,662) -  (29,144) ן להשקעה"נדל ערך עליית

 החברה ברווחי חברות המטופלות  חלק
 (11,614) (26,561) (24,331) (6,412) -  (14,924) -  נטו, המאזנילפי שיטת השווי   

 1,495  1,565  2,244  216  -  631  -  המאזנימחברות המטופלות לפי שיטת השווי  חלוקות

 -  -  4,415  -  3,422   6,662  עלויות מימון
        

 15,696 1,396 6,153 924 11,914 3,214 2,912 
        

        :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות

-  -   319  -  239  -  116  משוכרים מקדמותב( ירידה)עליה 

 -   -   915  -  (632) -  (1,161) בחייבים ויתרות חובה( עליה)ירידה 

-   -   (3,991) -  199  -  1,966  בזכאים ויתרות זכות ( ירידה)עליה 
        

 2,912  3,214  6,136  924  9,655  1,396  16,669  מפעילות שוטפת, נטו, מזומנים     
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 לתקופה של שישה 
 חודשים שהסתיימה ביום 

 לתקופה של שלושה 
 לשנה שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום 

  036266302 036266301  036266302 036266301  0060666301 0060666304 0060666300 

 מבוקר מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

        :תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 -  -  (4,294) -  (696) -  5,199  יתרות חובה לזמן ארוךו בנאמנותבפקדונות ( עליה)ירידה 

 -  (3,111) (5,654) (154) -  (5,654) -  נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות בחברות השקעות

 -  -  (99) -  (216) -  (1,156) ן להשקעה"השקעה בנדל

 -  -  (21,351)-   -  -  -  ('אראה נספח ) לראשונה איחוד
        

 -  (3,111) (31,396) (154) (914) (5,654) 4,123  מפעילות השקעה, נטו, מזומנים     

        
        :תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  -  26,953  -  -  -  -  קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ואחרים

 -  -  (4,625) -  (1,364) -  (9,961) ואחרים םבנקאי יםפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד

-   3,111  36,421  154 -   5,654 -   בעלים השקעות

 (2,912) (3,214) (5,335) (924) (1,166) (1,396) (16,266) בעלים משיכות

-  -   (6,993)-   (293)-   (599) שליטה מקנות שאינן לזכויות חלוקות

-  -   (6,111)-  -  -  -   רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה

-  -   2,495 -   (231)-   (1,349) נטו, צדדים קשורים 

 -  -  (2,666) -  (2,996) -  (5,643) ששולמה ריבית
        

 (2,912) (214) 42,149  (591) (6,194) 4,256  (34,119) מפעילות מימון, נטו, מזומנים     
        

-   -   19,915  -   649 -   (13,119) במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 

 -   -  -   -   5,951  -   19,915  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
        

 -   -   19,915  -   6,996  -   6,996  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה
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 איחוד לראשונה  -' אנספח 

 

שנה ל
שהסתיימה 

 ביום 

 0060666301 

 מבוקר 

  
 5,432  (1) (למעט מזומנים), הון חוזר נטו

 (491,451) ן להשקעה"נדל

 (21,491) לזמן ארוך הויתרות חוב בנאמנות קדונותיפ

 299,469  בנקאיים ואחרים הלוואות מתאגידים

 4,126  מקדמות משוכרים

 44,935  מקנות שליטהזכויות שאינן 

 21,565  צדדים קשורים

 26,669  זכויות בחברות נכס התחייבות בגין רכישת

 9,636  הטבה הונית מבעל שליטה

 61,961  השקעות בחברות המטופלות בשיטת השווי המאזני
  

 (21,351) הכל -סך
  

 

 .להלן 'ג4 ראה ביאורהשותף בחברות נכס בדבר רכישת זכויות  (1
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 :כללי - 0יאור ב

כחברה פרטית  2116 באוגוסט 15התאגדה ביום "( החברה: "להלן) .Cornerstone Properties, Ltd 6א

התחייבויות , ללא נכסים. BVI, 2004המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 

באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות , החברה הוקמה לצורך גיוס הון(. למעט הון מניות)ופעילות כלשהם 

, בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה"(. הבורסה: "ןלהל)מ "אביב בע-בבורסה לניירות ערך בתל, להמרה למניות

כי קודם לרישום למסחר  ,התחייבו( Jorge and Awilda Lopez) יםהסופיחברות בבעלות בעלי השליטה 

המחזיקים בשרשור , בתאגידים יהםלחברה את זכויות יעבירו, בבורסה של אגרות החוב המוצעות לציבור

. "(רכישה"או /ו" העברה: "להלן) כנגד הנפקת  מניות של החברה, ב"ן מניב בארה"נכסי נדל 21-בזכויות ב

 .טרם נחתמו יםהסופיהשליטה  יבין החברה לבעלה העברההסכמי , למועד אישור הדוחות הכספיים פרופורמה

 ושותף( "GP")שותף כללי של  בבעלותהינה  אשר משפטית השקופה למס יישותן מוחזקים על ידי "הנדל נכסי

 (.LP"") מוגבל

בפרויקטים של בתי , ב"ארה, בפלורידה מגוריםלן "נדלהבתחום  יםפועל תאגידים אלה, הכספי הדוחנכון למועד 

  .דיור בר השגה

של גופים , אך לא רק, כאמור הינה מותנית ותלויה בסדרה של הסכמות ואישורים שונים לרבות הרכישה

האישורים . תעברווהמהישויות  המוחזקים על ידיעל הנכסים  בביטחונותומוסדות פיננסיים ואחרים המחזיקים 

במקביל לביצוע עסקת הרכישה החברה תחתום על הסכם ניהול עם בעל . מועד הרכישה יתקבלו לפניהנדרשים 

 .13לפרטים נוספים ראו ביאור ( מול חברה בשליטתו)השליטה 

הנשלטות על ידי אותם  תעברווהממהישויות , החברה תרכוש את הזכויות המועברות כמפורט לעילוהמאחר 

 IFRS 3צירוף עסקים במסגרת התחולה של  תהווההרכישה אינה , בעלי השליטה בחברה לפני ואחרי הרכישה

 . "(עסקים פיצירו)"

החברה ערכה דוחות כספיים , בהתאם(. Pooling of interests)החברה מטפלת ברכישה בשיטת איחוד העניין 

ף את הרכישה הלכה למעשה על בסיס ההנחה שאותה הרכישה התבצעה בצורה שתשקמאוחדים פרופורמה 

הדוחות הכספיים , לפיכך(. 2113, בינואר 1)בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים 

 :המאוחדים פרופורמה

, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה ושל החברות המועברות, כוללים את המצב הכספי- 

 . חדבמאו

משקפים את , 2113, בינואר 1לאחר יום  תעברווהמשנרכשו על ידי הישויות וזכויות בגין מספר נכסים - 

 . תעברווהמהנכסים וההתחייבויות ואת הפעילויות של נכסים אלה החל ממועד רכישתם על ידי הישויות 

סווגה בדוח על השינויים בהון פרופורמה  2113בינואר  1ליום ים עברוהמיתרת ההון העצמי של התאגידים - 

חלוקות שבוצעו לבעלי המניות קיבלו ביטוי בדוח על השינויים בהון פרופורמה בהנחה . במסגרת הפרמיה

 .כי החלוקה הינה מתוך הפרמיה
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 :(המשך) כללי - 0יאור ב

 :גרעון בהון החוזר  6ב

החברה מנהלת את ההון החוזר שלה . מיליון דולר 51.9 -לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ 2116ביוני  31ליום 

תזרים המזומנים מנכסים תפעוליים , פי רוב-על. ידי תזרים מזומנים חזוי ותשלומים צפויים ברמה חודשית-על

(Stabilized Operating Properties )הינו צפוי . 

מיליון  22.9 -נובע מהתחייבות שוטפת לצדדים קשורים בסך של כ 2116ביוני  31עיקר הגרעון בהון החוזר ליום 

מיליון דולר וחלויות שוטפות  26.9 -בשל התחייבות בגין רכישת זכויות בחברות נכס של כ' יתרה לצד ג, דולר

 . מיליוני דולר 6 -בסך של כ  (2119ביוני  31ם רעון בשנה הקרובה עד ליויתשלומי קרן הלוואות לפ)בגין הלוואות 

ומוצגת במסגרת ( 'ג4ראה ביאור ) Meyersמיליון דולר שנוצרה בגין רכישת  26.9 -יתרה בסך של כ

ותפרע על ידי החברה בבורסה  אגרות החוב  תבכפוף להשלמת הנפקתועבר לחברה  ההתחייבויות השוטפות

המוצגים במסגרת ההון העצמי )דולר מליון  13.3תעביר החברה לבעל השליטה , כמו כן .מתוך תמורת ההנפקה

 זה ותשלום, לפני מועד ההנפקה -Meyersצע ל יכהחזר בגין תשלומים שב( המיוחס לבעלים של החברה האם

 .(זה בסכום האם החברה של לבעלים המיוחס העצמי ההון את יקטין

מליון דולר מסעיף התחייבויות לצדדים  19 -תסווג החברה כ, להשלמת הנפקת אגרות החוב במועדבכפוף 

 3.ב.13ראה ביאור  -קשורים להון המיוחס לבעלים של החברה האם

 

בין היתר באמצעות תזרימי מזומנים חיוביים , בכוונת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה בשנים כאמור

 .חדש בגין נכסיה הקיימיםאו מימון מ/או הארכת הלוואות קיימות ו/ילות שוטפת ועמפ
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 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 :מטבע פעילות ומטבע הצגה 6א

סביבה הכלכלית שבה את ה, בצורה הטובה ביותר, מטבע הפעילות המציג נאמנה: מטבע הפעילות (0

  (.דולר -להלן )ב "דולר ארההינו פועלת החברה ואת עסקאותיה 

  .דולרבהדוחות הכספיים של החברה מוצגים : מטבע ההצגה (6

 :עקרונות עריכת הדוחות הכספיים 6ב

 כןו, (""IFRS: להלן)מאוחדים פרופורמה ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים שנתיים הדוחות הכספיים ה

 הדוחות .2111-ע"תש, (דוחות כספיים שנתיים)כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך 

דיווח כספי , IAS 34הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה ערוכים בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

, (דוחות תקופתיים ומיידים)של תקנות ניירות ערך ' וכן בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד, לתקופות ביניים

ולתקופות של שישה  2116ביוני  31תת ליום דוחות כספיים אלה ערוכים במתכונת מתומצ. 1991-ל"התש

חודשים שהסתיימו באותו תאריך ויש לעיין בהם בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים ושלושה 

 . כמתואר לעיל, פרופורמה

 .חודשים 12 ה עדהמחזור התפעולי של החברה הינתקופת . אלא אם צוין אחרת, דולר כל הערכים עוגלו לאלפי

 .החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות הכספייםהמדיניות 

 ן להשקעה אשר נמדד בשווי"למעט לגבי נדל, העלותעל בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה נערכו 

 . השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, הוגן

 :מהותייםהאומדנים ושיקול הדעת ה, מפתחההנחות עיקרי  .ג

 :ואומדנים מפתח הנחות 6  0

דורשת מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות  IFRS-הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם ל

אומדנים אלו מצריכים לעתים שיקול דעת בסביבה . המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים

 .של אי ודאות והינם בעלי השפעה מהותית על הצגת הנתונים בדוחות הכספיים

נדרשה הנהלת , ם של החברהבעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיי

בשיקול דעתה בקביעת . החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי ודאות משמעותית

גורמים חיצוניים והנחות סבירות , עובדות שונות, האומדנים מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר

 . יות שונות מאומדני ההנהלההתוצאות בפועל עשויות לה. בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן

שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית ולשינוי , להלן מידע בדבר אומדנים ושיקולי דעת משמעותיים

 :בהערכות ובהנחות אלה יש פוטנציאל של השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 (:המשך) מהותייםהאומדנים ושיקול הדעת ה, מפתחההנחות עיקרי  .ג

 (:המשך) ואומדנים מפתח הנחות 06

 

 הפניה השלכות אפשריות  הנחות עיקריות   נושא 

ההוגן בהתבסס ווי שהקביעת  ן להשקעה"נדל

הערכות שווי כלכליות על 

הכוללות שימוש בטכניקות 

הערכה והנחיות לגבי אומדנים 

של תזרימי מזומנים עתידיים 

הצפויים מהנכס ואומדן שיעור 

היוון מתאים לתזרימי מזומנים 

 . אלה

ן "שינוי בערכו של הנדל

להשקעה לרבות בגין פרויקטים 

הנכללים במסגרת החברות 

וכן שינוי , הכלולות של החברה

ן "בסעיף עליית ערך נדל

להשקעה לרבות שינוי ברווחי 

חברות כלולות המושפעות 

ן "מסעיף עליית ערך בגין הנדל

 להשקעה

' ט2 ביאור

 5 -ו

 

 

 :הדעת שיקולי 66

 :שליטה בחינת .א

לגבי חברה בה היא ( להלן' ה סעיף גםראה )שיקול דעת בעת בחינת שליטה  מפעילה החברה

הגיעה  החברה. המוחזקת חברהבהון המזכויות  51%-בפחות מ, בעקיפין או במישרין, מחזיקה

 מחזיקים מספר או מחזיק בבעלות נמצאת ההחזקה ויתרתלמסקנה כי מתקיימת שליטה מאחר 

מתוקפם מוענק  אשר המשותפתחוזיים מוגדרים לגבי החזקתם  םלחברה יש הסכמי איתם בודדים

 צדדי חד באופן הפעילויות הכוונתורך לצ הרלבנטיות ההחלטותקבלת  לגביהשפעה  כח לחברה

בהחלטות של אסיפת בעלי המניות לגבי  הכרעה זכות, או לחילופין, בצירוףהמנהל הכללי  ומינוי

 .   פעילויות אלה

 .הכספיים לדוחות 4 ביאור גם ראה

 :ן להשקעה כעסק"לגבי רכישת נדל IAS 41 -ל תיקון .ב

בינואר  1המיושם החל מהדוחות הכספיים לתקופות המתחילות ביום , IAS 40-בהתאם לתיקון ל

או )ן להשקעה מהווה רכישת נכס "החברה מפעילה שיקול דעת בקביעה האם רכישת נדל, 2115

שיקול הדעת בקביעה האם מדובר . IFRS 3שהינו בתחולת , או צירוף עסקים( קבוצה של נכסים

- ן להשקעה המפורטת ב"נה בין רכוש קבוע לנדלבעסקת צירוף עסקים אינו מבוסס על ההבח

 IAS 40  אלא האם מדובר בעסק הנבחן באופן נפרד בהתאם להוראות הרגילות שלIFRS 3. 
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 :שווי הוגן 6ד

 :מדידת שווי הוגן 06

משולם להעברת התחייבות בעסקה כמחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה נמדד שווי הוגן 

 .רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה

כמו , (אין מחיר מצוטט בשוק פעיל, כלומר)כאשר מחיר לנכס זהה או להתחייבות זהה אינו ניתן לצפייה 

תוך שימוש בטכניקת הערכה אחרת שמתאימה  נמדד שווי הוגן, ן להשקעה בקבוצה"במקרה של הנדל

תוך שימוש מקסימלי , מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן עבורהלנסיבות ושקיים 

 .בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה

תחת ההנחה שהעסקה למכירת הנכס או להעברת ההתחייבות מתרחשת בשוק העיקרי נקבע שווי הוגן 

בשוק הכדאי ביותר עבור , או בהיעדר שוק עיקרי; לחברה יש גישה אליושל הנכס או של ההתחייבות ש

 .הנכס או ההתחייבות שלחברה יש גישה אליו

השווי ההוגן נקבע על פי הערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים שהם בעלי 

 . ן שהוערך"מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדל, כישורים מקצועיים

 :מידרג השווי ההוגן .6

ן המשקף את החברה מסווגת מדידות שווי הוגן לאחת מהרמות במידרג השווי ההוג, לצורכי גילוי

 :מידרג השווי ההוגן הינו. משמעותיות הנתונים ששימשו בעת ביצוע המדידות

 .בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות( לא מתואמים)מחירים מצוטטים   - 1רמה 

אשר ניתנים לצפייה לגבי הנכס או , 1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  - 2רמה 

 . במישרין או בעקיפין, בותההתחיי

 .נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות - 3רמה 

החברה מסווגת , כאשר הנתונים ששימשו למדידת שווי הוגן מסווגים לרמות שונות במידרג השווי ההוגן

. תהאת מדידת השווי ההוגן בכללותה לרמה הנמוכה ביותר של הנתון שהוא משמעותי למדידה בכללו

החברה מפעילה שיקול דעת בהערכת המשמעותיות של נתון מסוים למדידה בכללותה תוך הבאה 

 .בחשבון של גורמים ספציפיים לנכס או להתחייבות

 :דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 6ה

 :חברות בנות 06

את לתשואות משתנות ממעורבותה בישות מושקעת ויש לה , או בעלת זכויות, כאשר החברה חשופה

החברה שולטת באותה ישות אשר , היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח ההשפעה שלה

החברה מעריכה מחדש את שליטתה בחברה בת כאשר העובדות והנסיבות . מסווגת כחברה בת

 .משתנות
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 :(המשך) דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 6ה

 (: המשך) חברות בנות 06

הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה מציגים את הדוחות הכספיים פרופורמה של החברה והחברות 

הבנות שלה כדוחות כספיים פרופורמה של ישות כלכלית אחת החל מהמועד בו מושגת שליטה ועד למועד 

רווחים והפסדים אשר הוכרו בנכסים , הכנסות והוצאות, יתרות הדדיות, לפיכך. בו החברה מאבדת שליטה

 .בוטלו במלואם, הנובעים מעסקאות תוך קבוצתיות בין הישויות של הקבוצה, ותזרימי מזומנים

הוכנו תוך שימוש במדיניות ו יםערוכים לתאריכים ולתקופות זההדוחות הכספיים של החברות הבנות 

 .יבות דומותחשבונאית אחידה עם החברה לגבי עסקאות ואירועים דומים בנס

 :זכויות שאינן מקנות שליטה 66

( הפסד)חלקם של בעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח זכויות שאינן מקנות שליטה מייצגות את 

זכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון . הכולל של החברות בנות וחלקם בנכסים נטו

 . של החברה

( יתרת העודפים)שליטה על ידי הקבוצה נרשמת כנגד קיטון או גידול בהון רכישת זכויות שאינן מקנות 

המחושב כהפרש בין השווי ההוגן של התמורה ששולמה על ידי הקבוצה לבין סכום החלק הנרכש בזכויות 

מוכר , ללא איבוד שליטה, במימוש החזקה בחברה בת. שאינן מקנות שליטה אשר נגרע במועד הרכישה

בגובה ההפרש בין השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה בקבוצה ( יתרת העודפים)בהון גידול או קיטון 

. לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברה הבת שהתווספו להון החברה

 .תזרימי מזומנים בגין עסקאות כאמור מסווגים בדוח על תזרימי המזומנים במסגרת פעילות מימון

 :וזיים לחלוקת רווחים בשיעורים שונים משיעורי בעלותהסדרים ח 06

במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשיעורים שונים משיעורי הבעלות באותן חברות 

". הפירוק התיאורטי בערך פנקסני"הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את שיטת 

נן מקנות שליטה ברווחים של חברת הבת מחושבים תחת חלקם של החברה ובעלי זכויות שאי, קרי

ההנחה שהחברה הבת הייתה מוכרת או מחלקת את הנכסים בהתאם לערכם הפנקסני וזאת תוך 

 .התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו

 :הסדרים משותפים 6ו

י הפעילויות אשר קיימת רק כאשר החלטות לגב, כאשר לחברה שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר

לחברה יש שליטה משותפת על אותו , הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה

 .הסדר

החברה מסווגת הסדרים משותפים כעסקה משותפת או כפעילות משותפת בהתאם לזכויות ולמחויבויות 

מבנה ובצורה המשפטית של החברה מעריכה את זכויותיה ומחויבויותיה תוך התחשבות ב. הנובעות מההסדר

 . עובדות ונסיבות נוספות, כאשר רלוונטי, תנאי ההסדר החוזי וכן ,ההסדר

 . החברה מסווגת את ההסדר כעסקה משותפת, כאשר קיימת לחברה זכות לנכסים נטו של הסדר משותף
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 : עסקאות משותפותבהשקעות  6 ז

אך , כאשר לחברה יש את הכוח לקחת חלק בהחלטות בדבר המדיניות הפיננסית והתפעולית של ישות אחרת

 מסווגתאשר , לחברה יש השפעה מהותית באותה ישות, בישותכוח זה אינו מהווה שליטה או שליטה משותפת 

 .השקעה בעסקה משותפת מטופלת בשיטת השווי המאזני. משותפת הבעסק ההשקעכ

הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשיעורים שונים משיעורי הבעלות באותן חברות הכוללים גם  במקרה של

חלקם של , קרי". הפירוק התיאורטי בערך פנקסני"מיישמת החברה את שיטת  ,מנגנונים של מפלי רווחים

שבים תחת החברה ובעלי הזכויות ההוניות האחרים בתוצאות של החברה הכלולה או העסקה המשותפת מחו

ההנחה שהחברה הכלולה או העסקה המשותפת הייתה מוכרת או מחלקת את הנכסים בהתאם לערכם 

 .הפנקסני וזאת תוך התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו

הוכנו תוך שימוש במדיניות ו ערוכים לתאריכים ותקופות זהיםהדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות 

 .החברה לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומותשל זו חשבונאית אחידה עם 

אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של , לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה קובעת

החברה קובעת בכל תאריך דיווח אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של . בעסקה המשותפתההשקעה 

במידה שקיימת ראיה אובייקטיבית . עשית בהתייחס להשקעה בכללותהבחינת ירידת הערך נ. ההשקעה

מוכר הפסד מירידת , נמוך מערכה בדוחות הכספיים המוחזקתוסכום בר ההשבה של ההשקעה בחברה , כאמור

ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן ושווי שימוש המחושב בהתבסס על הערכת -סכום בר. ערך בגובה ההפרש

הפסד כאמור מירידת ערך אינו מוקצה באופן ספציפי . המוחזקתהמזומנים נטו שמפיקה שווי של תזרימי 

ולפיכך בתקופות עוקבות ההפסד ניתן לביטול עד למלוא סכומו במידה  ,אם קיים ,למוניטין הכלול בהשקעה

החברה ברווחי רווח והפסד בסעיף חלק לנזקף , או ביטולו, ההפסד. ההשבה של ההשקעה עלה-שסכום בר

 .נטו, חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

הרכישה , על ידי העסקה המשותפת, זכויות שאינן מקנות שליטה בעסקה משותפתאו מכירת בעת רכישת 

מטופלת כעסקה הונית גם בדוחותיה הכספיים של החברה ולפיכך חלקה של הקבוצה בשינוי בהונה של 

 .בעסקה המשותפת כנגד זקיפה הונית ליתרת העודפיםהעסקה המשותפת מוכר בסעיף חשבון ההשקעה 

  :צירופי עסקים ומוניטין 6ח

בשיטה זו נמדדים הנכסים וההתחייבויות של החברה . צירופי עסקים מטופלים באמצעות יישום שיטת הרכישה

עלות הרכישה הינה . למעט מקרים מצומצמים, הנרכשת בדרך כלל בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה

הזכויות ההוניות שהונפקו על , ההתחייבויות שניטלו, ווי ההוגן המצרפי במועד הרכישה של הנכסים שניתנוהש

עלויות ישירות הקשורות לרכישה נזקפות מיידית כהוצאה ברווח . ידי הרוכש וכן תמורה מותנית כלשהיא

אשר , לות הרכישהלמעט אלה שהתהוו במישרין בגין הנפקה של מכשיר חוב או הון במסגרת ע, והפסד

 .מקוזזות מהמכשיר האמור

הניתנים לזיהוי של הנרכשת ( ללא מוניטין)זכויות שאינן מקנות שליטה נמדדות לפי חלקן היחסי בנכסים נטו 

 . בהתאם לבחירה על בסיס כל עסקת רכישה בנפרד
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 :(המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

  (:המשך)צירופי עסקים ומוניטין  6ח

זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה , בצירוף עסקים המושג בשלבים

נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בחישוב המוניטין תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם למדידה בשווי 

 . ההוגן כאמור

זכויות שאינן מקנות שליטה על הסכום נטו עודף תמורת הרכישה וה שהינו, מוניטין נמדד לראשונה לפי עלות

אם סכום המוניטין . של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו כפי שנמדדו במועד הרכישה

לאחר וזאת מדובר ברכישה במחיר הזדמנותי ומוכר רווח בסכום זה במועד הרכישה  ,שהתקבל הינו שלילי אזי

 .הנכסים וההתחייבויות שנרכשו ומדידתם שלביצוע זיהוי והערכה מחדש 

 :מכשירים פיננסיים 6ט

 :נכסים פיננסיים 06

נכס פיננסי מסווג במועד . וכר כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשירמנכס פיננסי 

 .ההשקעה בהתאם למטרה לשמה נרכש

 : ואות וחייבים כדלקמןונכסים פיננסיים המסווגים כהללחברה 

בעלי תשלומים קבועים או שניתנים לקביעה , שאינם נגזרים, נכסים פיננסיים הינם וחייביםהלוואות 

. נמדדים לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחסן במישריןוושאינם מצוטטים בשוק פעיל 

כוי נכסים אלו נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית בני, לאחר ההכרה לראשונה

 . וקיימותובמידה , הפרשות לירידת ערך

 : התחייבויות פיננסיות 66

 . כאשר החברה הפכה לצד להוראות החוזיות של המכשיר תוכרמהתחייבות פיננסית 

 :התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת כדלקמןלחברה 

נמדדות לראשונה בשווי הוגן , מתאגידים בנקאייםכדוגמת הלוואות , התחייבויות פיננסיות בקבוצה זו

על התחייבויות אלו נמדדות , לאחר ההכרה לראשונה. בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחסן במישרין לעסקה

 .בעלותן המופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיביתפי תנאיהן 

 :גריעת מכשירים פיננסיים 06

 : נכסים פיננסיים (א

י כאשר הזכויות החוזיות לתזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי נכס פיננסי נגרע מהדוח על המצב הכספ

הגריעה יכולה להתבצע באמצעות העברת . פוקעות או כאשר החברה העבירה את הנכס הפיננסי

הזכויות החוזיות לקבל תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי או באמצעות נטילת מחויבות חוזית לשלם 

וזאת בהתקיים , אותם קיבלה החברה מאותו נכס פיננסי ,לצד אחר, תזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי

 . תנאים מסוימים

  



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי ) 6302ביוני  03ליום המאוחדים פרופורמה ביאורים לדוחות הכספיים 

 

- 21 - 

 

 (:המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 6ביאור 

 :(המשך) מכשירים פיננסיים 6ט

 :(המשך) גריעת מכשירים פיננסיים 06

 :התחייבויות פיננסיות (ב

. מבוטלת או פוקעת, התחייבות פיננסית נגרעת מהדוח על המצב הכספי כאשר ההתחייבות נפרעת

בהתחייבות פיננסית אחרת בעלת , כלפי אותו מלווה, במידה והתחייבות פיננסית קיימת מוחלפת

ההתחייבות , או שנעשה שינוי משמעותי בתנאי ההתחייבות הקיימת, תנאים שונים באופן מהותי

. רעת מהדוח על המצב הכספי והחברה מכירה בהתחייבות חדשה בשווייה ההוגןהקודמת נג

ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות המוחלפת לבין התמורה ששולמה או השווי ההוגן של 

 .ההתחייבות החדשה שהוכרה מוכר ברווח או הפסד

 : ן להשקעה"נדל 6י

לשם ( על ידי הבעלים)המוחזק ( או שניהם -או חלק ממבנה  -קרקע או מבנה )ן "ן להשקעה הינו נדל"נדל .1

ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות , או שניהם ,שכירות או לשם עליית ערךדמי הפקת הכנסות 

 .או למכירה במהלך העסקים הרגיל, או שירותים או למטרות מנהלתיות

באופן , ן להשקעה מהווים מרכיב בלתי משמעותי"שמספקת החברה לשוכרי הנדלהנלווים השירותים  .2

 . הבכללותמעסקת ההשכרה , יחסי

 .ישירות ן להשקעה תתבצע לפי עלות בתוספת עלויות עסקה"מדידה לראשונה של נדל .3

רווחים או . מודל השווי ההוגן לפי ן להשקעה בהקמה נמדד"הנדל ,במדידה שלאחר המדידה לראשונה .4

ן להשקעה אינו "נדל. הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח והפסד במועד התהוותם

 . מופחת באופן שיטתי

 :חכירות 6יא

י את כל הסיכונים וההטבות משחכירה המעבירה באופן מ)חכירה מימונית : קיימים שני סוגים של חכירות . 1

חכירה )וחכירה תפעולית ( ללא קשר להעברת הזכות הקניינית בסופו של ההסדר, ות בנכסהנלווים לבעל

 (.שאינה חכירה מימונית

עלויות ישירות . ן להשקעה המסווגים כחכירה תפעולית"הסכמי חכירה לגבי הנדל, כמחכיר, לחברה .2

במסגרת השינויים  חוזי החכירה נזקפות לרווח והפסדראשוניות שהתהוו בניהול משא ומתן והסדרת 

 . ן להשקעה"בשווי ההוגן של הנדל
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 (:המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 6ביאור 

 :הפרשות 6בי

צפוי , כתוצאה מאירועי העבר( משפטית או משתמעת) בהווה כאשר קיימת לחברה מחויבותהפרשה מוכרת 

שיידרש תזרים שלילי של משאבים המגלמים הטבות כלכליות כדי לסלקה וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום 

הסכום המוכר כהפרשה הינו האומדן הטוב ביותר של הוצאה הנדרשת לסילוק המחויבות הקיימת . המחויבות

סכום ההפרשה נמדד לפי הערך הנוכחי , ההשפעה של ערך הזמן הינה מהותית כאשר. בסוף תקופת הדיווח

תוך שימוש בשיעור היוון לפני מס המשקף את המאפיינים והסיכונים , של ההוצאות הנדרשות לסילוק המחויבות

 . הספציפיים הקשורים למחויבות

 :הכרה בהכנסה 6גי

צפוי שההטבות , ניתנות למדידה באופן מהימןהכנסות מוכרות בדוח על הרווח הכולל כאשר ההכנסות 

הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן 

 .שכירות ודמי ניהול מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירותדמי הכנסות מ .מהימן

  :מענקים ממשלתיים   6די

ממשלתיים מוכרים כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והקבוצה תעמוד בכל התנאים מענקים 

מענקי השקעה ממשלתיים המתייחסים לנכסים קבועים מוצגים בקיזוז מהנכסים . הרלוונטיים המתאימים

 .שבגינם התקבלו המענקים

רת תמיכה בפעילות החברה החברה קיבלה סוגים שונים של מענקי מימון מסובסד מגופי ממשל שונים במסג

מענקים אלה כוללים הלוואות מוטבות בריבית נמוכה או אפסית ביחס לריבית . ובנכסיה בתחום הדיור בר השגה

החברה ביצעה הערכה . כאשר חלקן ניתנו בערבות של גופים אלה וחלקן ניתנו ישירות על ידם, השוק המקובלת

שלתי כאשר תנאי הייחוס נבחנו כתנאי שוק רגילים כמותית של גובה ההטבה הגלומה בגין המענק הממ

סכום ההטבה שנקבע כהפרש בין , בעת ההענקה. הרלבנטיים למועד קבלתה של ההלוואה ללא הטבה כלשהיא

סכום ההלוואה שהתקבל לבין שוויה ההוגן כאמור טופל כמענק ממשלתי ונקשר ישירות לסעיף הרלבנטי 

ולפיכך נזקף כרווח במסגרת התאמות השווי ההוגן  ,ן להשקעה"סי הנדלנכ, בדוחות הכספיים אליו הוא מתייחס

 .ברווח או הפסד

  :עסקאות עם בעל שליטה   6וט

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה או בין חברות תחת שליטתו 

במקביל להכרה , שאות הטבה הוניתהחברה מטפלת בעסקאות אלה כנו. מוכרים במועד העסקה לפי שווי הוגן

משקף את ההפרש בין השווי ההוגן , נזקף להוןשלפיכך סכום ההטבה . IFRS 13 -בהן לפי שווי הוגן בהתאם ל

לצורך קביעת סכום ההטבה ההונית נדרשת החברה לאמוד את תנאי השוק ביום . כאמור לבין התנאים בעסקה

הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת . לא קשור לחברה' גהעסקה בתנאי שוק אילו הייתה מתבצעת עם צד 

 ".בגין עסקה עם בעל שליטההון קרן "מוצג בסעיף נפרד בהון  ,בעלים ולכן
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 (:המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית  - 6ביאור 

 : לפני יישומםשבתקופה  IFRSגילוי לתקני  6טז

או " IFRS 15: "בסעיף קטן זה)לקוחות בדבר הכנסות מחוזים עם  01תקן דיווח כספי בינלאומי   (0

 "(:התקן"

להצגה ולגילוי של הכנסות , למדידה, התקן קובע מודל אחיד להכרה. IFRS 15פורסם  2114בחודש מאי 

תקן חשבונאות , בדבר הכנסות 16והוא מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי , מחוזים עם לקוחות

 .התקן כולל גם מספר תיקונים לתקנים אחרים. וחםבדבר חוזי הקמה והפרשנויות מכ 11בינלאומי 

כללים , בין היתר, הכוללים, הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלביםה, בהתאם להוראות התקן

כללים המגדירים כיצד יש להפריד את החוזה למרכיביו , לזיהוי חוזה עם לקוח ולקביעת מחיר העסקה

ולאופן בו יש לייחס את מחיר העסקה הכולל לכל מרכיב מזוהה , "(מחויבויות ביצוע נפרדות)"השונים 

 .ונפרד

זאת בהתאם לכללים , יש להכיר בהכנסה בגין כל מרכיב מזוהה בנפרד, בהתאם להוראות התקן, כמו כן

 .במועד ספציפי או על פני זמן -שקובע התקן לגבי עיתוי ההכרה בהכנסה 

העיתוי ואי הוודאות , הסכום, כולל דרישות הצגה וגילוי נרחבות לעניין המהות IFRS 15, בנוסף

 .בהכנסההכרוכה בהכרה 

IFRS 15  או לאחר מכן  2116בינואר  1ייושם לגבי דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום

שרות עם אפ)הצגה מחדש של מספרי השוואה  :יישום למפרע באחת משתי הדרכים הבאות בדרך של

הכרה בהשפעה המצטברת של היישום למפרע כתיאום  או; (לבחירה בהקלות מסוימות שנקבעו בתקן

לתקופה בה מיושם התקן ( ככל שרלוונטי, או של רכיב אחר של הון)ליתרת הפתיחה של העודפים 

 .תוך מתן גילוי לכך, יישום מוקדם אפשרי. בכפוף לדרישות מסוימות שנקבעו בתקן, לראשונה

אולם בשלב זה אין ביכולתה , על הדוחות הכספיים IFRS 15ה בוחנת את ההשפעה האפשרית של החבר

 .להעריך את ההשפעה כאמור

 "(:IFRS 9: "בסעיף קטן זה)בדבר מכשירים פיננסיים  9תקן דיווח כספי בינלאומי  (6

IFRS 9 , משנה את הטיפול החשבונאי במכשירים פיננסיים בשלושה נושאים , 2114שפורסם ביולי

הטיפול החשבונאי בהכרה ובגריעה )ירידת ערך נכסים פיננסיים וחשבונאות גידור , סיווג ומדידה: עיקריים

בר באוקטו, 2119מבטל את הגרסאות הקודמות של התקן שפורסמו בנובמבר  IFRS 9(. נותר ללא שינוי

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי בדבר  9וכן את פרשנות מספר , 2113ובנובמבר  2111

 .בחינה מחדש של נגזרים משובצים

 :ירידת ערך נכסים פיננסיים

וזאת ללא , אשר יחושב בהתאם לתוחלת הפסדי האשראי, המודל החדש קובע כי יוכר הפסד מירידת ערך

וכן בסוף כל תקופת , כבר במועד ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי. רוע הפסדתלות בהתקיימותו של אי

כאשר השינוי בסך ירידת הערך והכנסות המימון מהנכס הפיננסי , יש להכיר בהפסד מירידת ערך, דיווח

 .תלויים במידת ההידרדרות של סיכון האשראי ביחס למצב ששרר בעת ההכרה לראשונה בנכס הפיננסי
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 (:המשך)י המדיניות החשבונאית עיקר - 6ביאור 

 : (המשך) לפני יישומםשבתקופה  IFRSגילוי לתקני  6טז

 :(המשך) "(IFRS 9: "בסעיף קטן זה)בדבר מכשירים פיננסיים  9תקן דיווח כספי בינלאומי  (6

IFRS 9 (2014)  בדרך של יישום , או לאחר מכן 2116בינואר  1חל מתקופות שנתיות המתחילות ביום

 . תוך מתן גילוי לכך, יישום מוקדם אפשרי. למעט מספר חריגים שנקבעו, למפרע

לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות החדש  IFRS 9יישום להערכת החברה לתיקונים ל

 .הכספיים

 "(:התקן", "IFRS 16: "בסעיף קטן זה)בדבר חכירות  02דיווח כספי בינלאומי  תקן (0

IFRS 16 , ואת הפרשנויות  חכירותבדבר  19חשבונאות בינלאומי  תקןמחליף את , 2116שפורסם בינואר

משנה את הטיפול החשבונאי בחכירות מצד החוכר בעוד שהטיפול החשבונאי מצד המחכיר  IFRS 16. לו

 נשאר ברובו ללא שינוי

ובמקום זאת קובע כי חוכר , או כתפעוליות על ידי החוכר כמימוניותמבטל את הסיווג של חכירות  התקן

ירות למעט חכירות יכיר בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגין כל החכ

לגביהן ניתנה )חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הינם בעלי שווי נמוך  12שתקופתן אינה עולה על 

(. הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי בחכירות תפעוליות

וכן מוסיף הוראות , חדשה ונפרדת התקן גם מגדיר מהו שינוי בתנאי חכירה וקובע מתי הוא יטופל כחכירה

 .חדשות בדבר הטיפול החשבונאי בעסקאות מכירה וחכירה בחזרה

IFRS 16 מכן לאחר או 2119בינואר  1ביום  ותת המתחילושנתי ותייושם לגבי דוחות כספיים לתקופ .

 .בדבר הכנסות מחוזים עם לקוחות IFRS 15ובתנאי שמיושם גם , יישום מוקדם אפשרי

 .לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים IFRS 16-ל, חברהה להערכת

 

 

 :קדונות בנאמנות ויתרות חובה לזמן ארוךיפ - 0אור יב

 
 בדצמבר 00  
  6301  6304 
     

 -  464   הוצאות מראש לזמן ארוך

 -  24,219  (1) המלווים לטובתחשבונות נאמנות 
     

 -  24,913  כ"סה
     

 
, החברה מחויבת ליצור חשבונות נאמנות בגין תשלומי ביטוח, בהתאם להסכמי הלוואות עליהם חתמה החברה ( 1)

הכספים ישוחררו מחשבונות הנאמנות בהתאם לתנאי הסכמי . ן והוצאות הוניות לתחזוקת הנכס"מסי נדל

 .ההלוואות הרלוונטיים
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 :השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

 :תומשותפ עסקאותב השקעות 6א

 :של החברה עסקאות משותפותלהלן מידע כללי בדבר 

  שיעור ההחזקה שם הפרויקט (0)שם החברה 

ברה בהון חברת שיעור הח
לאחר התחשבות , קטהפרוי

במנגנון חלוקת רווחים עתידית 
 (6( )או בעקיפין/במישרין ו)

כ ההשקעה "סה
בעסקאות 
 משותפות

 החברה חלק
 ברווחי

 עסקה( הפסדי)
 משותפת

  

בשותף הכללי 
(GP) 

בשותף המוגבל 
(LP)    

  % % %   
       00 בדצמבר, 6304

Cornerstone Bernwood Trace, LLC Bernwood 50% 50% 50% 413 452 

Cornerstone Bridgewater Place, LLC  Bridgewater 50% 50% 50% 2,042  2,374  

Cornerstone Cross Keys, LLC  Cross Keys 50% 50% 50% 5,447  2,777  

Cornerstone Crossing at University, LLC  Crossing at University 50% 50% 50% 6,034  2,075  

Cornerstone Eagle’s Landing, LLC  Eagle’s Landing 50% - 40% 6,571  1,635  

Cornerstone Hunter’s Run, LLC  Hunter’s Run 25% - 18% 350 988 

JL Mission Bay, LLC  Mission Bay 50% - 50%  (1,492) 1,577  

JL Mallard’s Landing, LLC  
Mission 
Pointe/Mallard’s  
Landing 50% - 38% 1,307  2,589  

Pompano Oaks Associates, Ltd. Oaks at Pompano 40% 50% 40% 2,484  648  

Cornerstone Villa Esperanza, LLC  Villa Esperanza 50% - 11% 949  709  

Cornerstone Cypress Trace, LLC  Cypress Trace 50% - 0%  - - 
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 (:המשך) השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

 :(המשך) השקעות בעסקאות משותפת 6א

 :(המשך) של החברה עסקאות משותפותלהלן מידע כללי בדבר 

  שיעור ההחזקה שם הפרויקט (0)שם החברה 

שיעור החברה בהון חברת 
לאחר התחשבות , קטהפרוי

במנגנון חלוקת רווחים 
או /במישרין ו)עתידית 

 (6)( בעקיפין

כ ההשקעה "סה
בעסקאות 
 משותפות

חלק החברה 
( הפסדי)ברווחי 

 עסקה משותפת

  

בשותף הכללי 
(GP) 

בשותף המוגבל 
(LP)    

  % % %   
       (המשך) 6304, בדצמבר 00

Cornerstone Marbrisa, LLC  Marbrisa 50% 50% 50% 5,039  -647  

Cornerstone Doral Terrace, LLC Doral Terrace 50% 50% 50% 6,499  1,584  

Cornerstone Monterey Pointe, LLC - GP Monterey Pointe 25% - 20% 1,517  684  

Cornerstone Banyan Pointe, LLC - GP Banyan Pointe 50% 50% 50% 7,541  1,376  

Cornerstone Baywinds, LLC Baywinds 50% - 39% 1,129  745  

Cornerstone Bonita Pointe, LLC  Bonita Pointe 50% - 36% 1,357  565  

Cornerstone Captiva Club, LLC Captiva Club 50% - 40% 811  655  

Cornerstone BLA, LLC  
Renaissance 
(Bear Lakes) 50% - 40% 3,664  3,664  

Cornerstone Sanctuary Cove, LLC  Sanctuary Cove 50% - 39% 4,967 2,130 
       

כ"סה      56,619 26,580 
       

 . אשר הינה מקום פעילותו העסקית, ב"התאגיד כאמור לעיל התאגד במדינת ארה (1)

 .להלן' ג-ו' למידע נוסף ראה סעיפים ב. נרכשו זכויות השותף בחברות נכס 2115במהלך חודש אוקטובר  (2)
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 (:המשך) השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

  :השקעות בחברות מאוחדות 6ב

 :החברה ידי על המוחזקות מאוחדות חברות לגבי נוסף מידע

 :כללי ידעמ

 שיעור ההחזקה  שם הפרויקט (0)שם החברה 

שיעור החברה בהון חברת 
לאחר התחשבות במנגנון , הפרוייקט

במישרין )חלוקת רווחים עתידית 
 (6( )או בעקיפין/ו

כ "סה
ההשקעה 

 הבתבחברה 

  

בשותף הכללי 
(GP) 

בשותף 
   (LP)המוגבל 

  % % %  
      00 בדצמבר, 6301

Cornerstone Bernwood Trace, LLC Bernwood 111% 100% 111%       5,949  

Cornerstone Bridgewater Place, LLC  Bridgewater 111% 100% 111%       8,706  

Cornerstone Cross Keys, LLC  Cross Keys 111% 100% 111%     15,071  

Cornerstone Crossing at University, LLC  Crossing at University 111% 100% 111%     15,164  

Cornerstone Eagle’s Landing, LLC (4) Eagle’s Landing 111% 100% 111%     13,536  

Cornerstone Hunter’s Run, LLC (3) (4) Hunter’s Run 50% - 39%       2,734  

JL Mission Bay, LLC (4) Mission Bay 100% - 60%          2  

JL Mallard’s Landing, LLC (4)  
Mission  

 Pointe / Mallard’s  
Landing 100% - 99% 

      

10,692  

Pompano Oaks Associates, Ltd. (4) Oaks at Pompano 80% 100% 61%     9,510  

Cornerstone Villa Esperanza, LLC  (4) Villa Esperanza 111% 100% 111%       3,173  
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 (:המשך) השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

 : (המשך) השקעות בחברות מאוחדות 6ב

 :(המשך) החברה ידי על המוחזקות מאוחדות חברות לגבי נוסף מידע

 :(המשך) כללי ידעמ

 שיעור ההחזקה  שם הפרויקט (0)שם החברה 

שיעור החברה בהון חברת 
לאחר התחשבות במנגנון , הפרוייקט

במישרין )חלוקת רווחים עתידית 
 (6( )או בעקיפין/ו

כ "סה
ההשקעה 

 בחברה הבת

  

בשותף הכללי 
(GP) 

בשותף 
   (LP)המוגבל 

  % % %  
      (המשך) 6301, בדצמבר 00

Cornerstone Cypress Trace, LLC  (4) Cypress Trace 100% - 99%       1,078  

Cornerstone Marbrisa, LLC  Marbrisa 100% 100% 111%     12,640  

Cornerstone Doral Terrace, LLC Doral Terrace 100% 100% 111%     14,586  

Cornerstone Monterey Pointe, LLC - GP 

(3) 
Monterey Pointe 

50% - 41% 

      4,117  

Cornerstone Banyan Pointe, LLC – GP Banyan Pointe 100% 100% 111%     16,796  

Cornerstone Baywinds, LLC Baywinds 71% 71% 71%       3,503  

Cornerstone Bonita Pointe, LLC  Bonita Pointe 71% - 57%       2,537  

Cornerstone Captiva Club, LLC Captiva Club 71% 71% 71%       3,426  

Cornerstone BLA, LLC  Renaissance 

(Bear Lakes) 71% - 64%       10,050  

Cornerstone Sanctuary Cove, LLC  Sanctuary Cove 71% - 61% 9,715 
      

כ"סה      162,985 
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 (:המשך) השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

 : (המשך) בחברות מאוחדותהשקעות  6ב

 :(המשך) החברה ידי על המוחזקות מאוחדות חברות לגבי נוסף מידע

 :(המשך) כללי ידעמ

 .העסקית פעילותםאשר הינה מקום , ב"לעיל התאגדו בארה יםהמופיע התאגידיםכל  (1)

ושותף "( GP)"ידי שותף כללי -מוגבלת המוחזקת עלמבנה ההחזקה של כל אחת מחברות הנכס של החברה הוא כזה שחברת הנכס היא למעשה שותפות  (2)

יצוין כי אחד (. LP-בנוסף ל) GPמהנכסים יש שני  בשלושה"(. )הסכם השותפות)"הזכויות והחובות של כל צד מוגדרות בהסכם השותפות "(. LP)"מוגבל 

החובות והזכויות כפי שמצוינים , המנהל את הסמכויותהסכם השותפות מעניק לשותף . ישות בבעלות החברה, האמורים הוא למעשה שותף מנהל GP-מה

 (.בחברות הנכס השונות LP-כאמור לעיל ביחס ל, לבעל זכויות מיעוט בלבד( שאינו שותף מנהל)השני  GP-זאת בנוסף להגבלת ה, GP-לעיל ביחס ל

אחראי לניהול היום יומי של חברת הנכס ומחליט את  GP-ה. מחברת הנכס 1.11%או  1.1%-מחזיק בבעלות משפטית ב, בבעלות ובשליטת החברה, GP-ה

מחליט כיצד לשווק את יחידות הדיור בנכס והוא אחראי על כלל  GP-ה ,כמו כן. לרבות הניהול היום יומי של הנכס עצמו, כל ההחלטות באשר לחברת הנכס

הדוחות הכספיים והמידע המיסויי וכן הוא האחראי הבלעדי על כל  מרכז ומכין את GP-ה, בנוסף. הכנת היחידות להשכרה וכן על גבייה ההכנסות, ההשכרות

 LP-דוח מס ודוחות מסוימים אחרים בעבור ה, למעט הגשת דוחות כספיים, LP-מעט מאוד קשר עם ה GP-יש ל. התקשרות עם גופים רגולטורים ממשלתיים

 . מהתזרים אותו מייצר הנכס 91%-ל 61%לבין כ "בד GP-זכאי ה, כנגד החזקתו בנכס. כנדרש ממנו בהסכם השותפות

יחזיק  LP-ה. LP-שנים של זיכוי מס המוקצה לחברת הנכס ומשם ל 11תורם לשותפות את ההון הנדרש לצורך פיתוח הפרויקט ואז נהנה מתקופה בת  LP-ה

 LP-ה, כמו כן. הקצות לו מחברת הנכסמחברת הנכס בבעלות משפטית בכדי לקבל את מלוא זיכוי המס והפחת אשר ניתן ל 99.99%או  99.9%-לרוב ב

ידי כך -זכויות הגנה מסוימות על LP-הסכם השותפות מעניק ל, LP-ביחס לזכויותיו של ה. מההכנסה שמניב הנכס של חברת הנכס 21%-11%-זכאי לכ

ם חבות לחברת הנכס בקשר עם החלטה שתקי: להחלטות כגון GP-ידי ה-טרם קבלת החלטה מהותית על LP-שההסכם מגדיר כי נדרשת הסכמתו של ה

כל פעולה שתגרום , ידי השותפות-נטילת הלוואה חדשה על, רכישת נכס מקרקעין חדש, האשראי הרגיל שלה למעט כפי שמתיר הסכם השותפות זאת

 . השגה שלא להיחשב כזאת וכן לבצע מימון מחדש למשכנתא או למכור את הנכס-ליחידה דיור בר

אלא , שכן אינן עוסקות במהלך העסקים הרגיל של החברה ובסמכות הניהול היום יומי של הנכסים, אמורות לעיל כזכויות מגינותהחברה רואה בכל הזכויות ה (3)

 .הינם ממשיים רק בקרות נסיבות יחידות במינן, שעל אף שייתכן ויקרו, במצבים שהם חורגים ממהלך העסקים הרגיל

 .להלן' ג4 ביאור ראה לפירוט, הזכויות אשר משועבדות להבטחת יתרת ההתחייבות בגין רכישת הזכויות מהשותף בחברות הנכס, 2116ביוני  31ליום   (4)
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 (:המשך) השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

 :נכס בחברות השותף זכויות רכישת -עסקים  צירוף 6ג

אשר החזיק בזכויות ' בין צד ג"( ההסכם)"נחתם הסכם לרכישת זכויות הוניות  2115בחודש אוקטובר  . 1

של הנכסים המועברים  GP-ב Meyersלבעלי השליטה בחברה לרכישת חלק  ,"(Meyers)"בנכסים 

אשר לא יועברו לחברה , של חלק מהנכסים המועברים לחברה וכן זכויות בנכסים נוספים LP-לחברה וב

"(. Meyersהנרכשות של  זכויותיו)"של בעלי השליטה בחברה ( או בעקיפין/במישרין ו)שארו בבעלות יוי

דולר  וןליימ 61 -כשל כולל סך  Meyers-בחברה לשלם ל בהתאם לתנאי ההסכם התחייבו בעלי השליטה

בגין כלל הנכסים  Meyers -למועד הדוחות הכספיים שילמו בעלי השליטה ל. וזאת במספר תשלומים

וזכויות עם חתימת ההסכם הועברו לבעלי השליטה ההטבות הכלכליות בנכסים . דולר ןליוימ 41-שנרכשו כ

כמוגדר ) HUDידי -למתן הסכמות על כפוף Meyersהנרכשות של  יוזכויות רישום .כמפורט להלן ההצבעה

: להלן)וכן השותפים המוגבלים בחברות הנכסים  של חברות הנכסיםנותני אשראי , ((2()ב)6בביאור 

וכן  Meyersעד למתן אישורים אלו זכאים בעלי השליטה להפעיל את זכויות  ."(שלישיים צדדים הסכמות"

לרבות , לטובת בעלי השליטה בחברה את זכויותיו הכלכליות בכל יישות Meyersפי ההסכם המחה -על

וכן נתן לבעלי השליטה בחברה ייפוי כוח בלתי חוזר למימוש , הזכות לקבלת רווחים אשר הנכס מניב

לבצע כל פעולה בקשר  Meyersנאסר על , יתר על כן"(. כוח ייפוי)"זכויות ההצבעה שלו בישויות השונות 

בעלי משות מוקדמת רקבלת ללא , לרבות בדרך של מימוש זכויות ההצבעה שלו, עם חברות הנכס

ת צדדים שלישיים כאמור התחייבו בעלי השליטה בחברה כי ייעשו כל עד להשגת הסכמו .השליטה בחברה

לכל פעולה  Meyersנדרשת הסכמת  ,בנוסף. לצורך השגת הסכמות צדדים שלישיים כאמור סבירהפעולה 

 .  Meyersאו כל חובה אחרת על /מצד בעלי החברה של החברה שתטיל תשלום ו

 .השליטה בנכסים המועברים החל מאותו מועדהשיגו בעלי השליטה את , בעקבות הרכישה כאמור

 .השלישיים הצדדים הסכמות כלל התקבלו הכספיים הדוחות על החתימה לתאריך

שעבודים על  Meyersנרשמו לטובתו של , כמפורט לעיל, Meyers-להבטחת התשלומים שטרם שולמו  ל

ישארו י, התמורה מלואבהסכם השעבוד נקבע כי כל עוד לא שולמה , Meyersזכויותיו הנרכשות של 

לצרכי ו בהסכם מיתרת החוב על פי ערך זכויות שנקבע 151%אשר מהווים בחשבון השעבוד נכסים 

 .נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים התקבלו כלל ההסכמות מצדדים שלישיים. שעבוד

בעל שליטה נרשמה כעסקה של צירוף עסקים עם , העברת הזכויות הנרכשות בנכסים שיועברו לחברה

 :כדלקמן

 הזכויותשהועברו לחברה מתוך כלל הזכויות חלק החברה בעלות הרכישה נרשם לפי החלק היחסי של  .1

 נימיליו 53.3 -כ"(  החלק היחסי" -להלן), 66.69% -כ שהוא, בעסקה לפי הערך שנקבע לצרכי השעבוד

  .יםדולר

חייבויות בגין רכישת זכויות בחברות מוצגת בסעיף הת)מליון דולר  26.6בסך  Meyers -ההתחייבות ל .2

  .נרשמה לפי מכפלת החלק היחסי ביתרת ההתחייבות הנותרת בגין העסקה( נכס

 בסך של, לבין השווי ההוגן של הנכסים נטו שנרכשו, לעיל 1ההפרש בין עלות הרכישה כאמור בסעיף  .3

 . הוכר כהטבה הונית מבעל שליטה ונזקף ישירות להון זה הפרש. מיליון דולר 9.6 -כ
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בקרן הון עם בעל וגידול דולר מליון  13.4ל רשמה החברה גידול בהשקעת בעלים בסך של "בעקבות הנ .4

עם השלמת ההנפקה בכוונת החברה לשלם לבעל השליטה מתוך ). דולרמליון  13.3שליטה בסך של 

ותשלום זה יקטין את ההון העצמי המיוחס , ל"קה הנבגין העסדולר מליון  13.3תמורת ההנפקה 

   .(לבעלים של החברה האם בסכום זה
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 (:המשך) השקעה בחברות מוחזקות - 4אור יב

 :(המשך) רכישת זכויות השותף בחברות נכס -צירוף עסקים  6ג

שניטלו להלן פרטים בדבר סכומים שהוכרו במועד הרכישה לכל קבוצת נכסים שנרכשו והתחייבויות  . 2

 :רווח בגין רכישה במחיר הזדמנותי/ומוניטין

 שווי הוגן  

 דולראלפי   
   

 6,315   מזומנים 

 2,939   ויתרות חובה חייבים

 491,451   ן להשקעה"נדל

 21,491   פיקדונות בנאמנות ויתרות חובה לזמן ארוך

 (21,565)  צדדים קשורים

 (6,391)  זכאים ויתרות זכות

 (299,469)   מתאגידים בנקאיים ואחריםהלוואות 

 (4,126)      מקדמות משוכרים

 (44,935)  זכויות שאינן מקנות שליטה

 (9,636)  הטבה הונית מבעל שליטה

 (61,961)  ביטול השקעות שטופלו בשיטת השווי המאזני עד למועד האיחוד לראשונה
 

     
   

     53,334 סך עלות הרכישה
   

   
   

 (21,351)  רכישה שימשו לצורך המזומנים אשר 
   

   
 6,315   למועד הרכישה ותהנרכש ותמזומנים בחבר

 (26,666)  מזומנים ששולמו תמורת הרכישה
   

   

 (21,351)  נטו , מזומנים
   

לפי חלקן היחסי בשווי החברה בחרה למדוד את הזכויות שאינן מקנות שליטה שהוכרו לראשונה ברכישה  . 3

 .ההוגן של הנכסים נטו הניתנים לזיהוי

אלפי  63,116 הרווח הנקי המאוחד היה מסתכם לסך של, 2115אם צירוף העסקים היה מתבצע בתחילת  .4

  .אלפי דולר 63,123 דולר ומחזור הכנסות המאוחד היה מסתכם לסך של



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי ) 6302ביוני  03ליום המאוחדים פרופורמה ביאורים לדוחות הכספיים 

 

- 33 - 

 

 :עהן להשק"נדל - 1ביאור 

 :הרכב 6א

 6301  6304 

 

ן "נדל
  להשקעה

ן "נדל
 להשקעה

    
 -  -  בינואר 1יתרה ליום 

    
    

    :תוספות במהלך השנה

 -  491,451  כניסה לאיחוד

 -  (2,224)  בניכוי זקיפת הטבות ממשלתיות השקעות

  ן להשקעה"ערך שווי הוגן נדל עליית
 21,694  - 

    
 -  469,111  במהלך השנהכ תוספות "סה

    
 -  469,111  בדצמבר 31יתרה ליום    

    

  :פרטים בדבר השווי ההוגן 6ב

 : טכניקות הערכה ונתונים ששימשו במדידות שווי הוגן (1)

כפי שנקבע , השווי ההוגן מוצג על בסיס 2116ביוני  31וליום  2115 בדצמבר 31 ליום להשקעהן "נדל

בעל כישורים מקצועיים מוכרים  שהינובהערכות שווי המבוצעות על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי 

טת ההיוון הישירה בהתבסס ישעל על פי השווי ההוגן נקבע . ן שהוערך"סיון רב בנוגע למיקום וסוג הנדליונ

תזרימי המזומנים הובא בחשבון הסיכון המובנה באמידת . יםעל אומדן תזרים מזומנים מייצג מהנכס

והם מהוונים בשיעור תשואה , מועדי חידוש הסכמי השכירות וכן מגבלות על גובה דמי השכירות, שלהם

המשקף את הסיכונים הגלומים בתזרימי המזומנים אשר נקבע בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק תוך 

 .סיכון של ההכנסות הצפויות ממנוורמת ה יםהתאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס

 .בכל תקופות הדיווח, במדרג השווי ההוגן 3מסווגת כרמה מדידת השווי ההוגן  
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 (:המשך)ן להשקעה "נדל - 1ביאור 

  :(המשך) פרטים בדבר השווי ההוגן 6ב

 :הנתונים העיקריים ששימשו בחישוב (6)

 (:על בסיס ממוצע משוקלל)השווי להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הערכות 

 בדצמבר 00  

  6301  6304 

     :הישירה היווןה בגישת

 -    11,665  (בדולרים שלמים) יחידת דיורלשנתיים דמי שכירות 

 -    5.41%  * שיעור ריבית להיוון

 -    4.51%  פנוייםהשטחים האחוז 

 -    6,265  (בדולרים שלמים)הוצאות תפעול לרגל רבוע 

 .5.25% הממוצע הינו שיעור הריבית להיוון 2116ביוני  31ליום )*( 

הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של הערכת השווי לשינויים בהנחות המהותיות ביותר בבסיס הערכת 

 :ן להשקעה"השווי של נדל

 בדצמבר 00  

  6301  6304 

     ן להשקעה"נדל

 -    (21,916)  ן להשקעה"היוון של נדלנקודות בסיס בשיעור  25עלייה של 

 -    23,969   ן להשקעה"נקודות בסיס בשיעור היוון של נדל 25ירידה של 

 -    NOI   24,431-ב  5%עלייה של 

 -    NOI  (24,462)-ב 5%ירידה של 

  

לפרטים נוספים ראה  .ן להשקעה של החברה משועבדים לטובת ההלוואות שנלקחו"כל נכסי הנדל - שעבודים 6ג

 .'א 13 ביאור

 

 

 :זכות-זכאים ויתרות - 2ביאור 

 :הרכב

 0060666301 0060666304 

   
 - 946 ספקים

 - 3,516 הוצאות לשלם

 - 126 אחרים
   

 - 4,561 הכל-סך
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 :מתאגידים בנקאיים ואחרים הלוואות לזמן ארוך - 7ביאור 

 :הרכב

 פרטים
 ריבית
 0060666304 0060666301 036266302 (ג) אפקטיבית

     

 -  249,996 236,551 4.15% :בריבית קבועה, בגין חוב בכיר

 -  31,296 31,969 3%-0.4% :בריבית משתנה, בגין חוב בכיר

 -  21,929 22,319 12.5%-11.5% :              מוטב, לחוב הבכיר בגין חוב נחות
     

-   311,999 291,639  ואחרים בנקאיים מתאגידיםהכל -סך
     

 

 0060666301  0060666304  

   :מועדי פרעון

-  12,616 שנה ראשונה

-  5,693 שנה שניה

-  44,213 שנה שלישית

-   5,251 שנה רביעית

-  233,149 שנה חמישית ואילך
   

 319,999  -
   

 

 .ן להשקעה"להלן בנוגע לשעבודים המוטלים על נכסי הנדל( א) 6 ביאור גם ראה .א

 .'ב6לפירוט ראה ביאור , לעמוד במגבלות רגולטוריות שונותהתחייבה החברה , ואחרים בנקאיים תאגידים מול המימון הסכמי במסגרת .ב

ערכן . (יד)2אמור בביאור מריבית השוק ועל כן מוצגים בספרים בהתאם לההלוואות התקבלו מגופים ממשלתיים או בערבות של גופים ממשלתיים בריבית נמוכה מרבית 

-ו 9%-1%והריבית הנקובה בגינם הינה , בהתאמה, אלפי דולר 311,256 -אלפי דולר ו 312,662הינו  2115בדצמבר  31-ו 2116ביוני  31לימים של ההלוואות הנקוב 

 .בהתאמה 9%-1%

.טו.2-יד ו.2ביאור  ראה .ג
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 : תלויות והתקשרויות, שעבודים - 8ביאור 

 : שעבודים 6א

בשיעבודים  מובטחות, ן להשקעה"ה בנדלתלצורך מימון השקענותני אשראי מ החברה שנטלההלוואות ה כל .1

 .המאזניהשווי  בשיטת י חברות המטופלות"ות עקהמוחזלרבות אלו , נכסים אלועל 

, (ג)4כהגדרתו בביאור , מוחזקים מסוימים שועבדו לטובת שותף לשעברזכויות החברה בתאגידים  .2

לפרטים נוספים ראה ביאור . להבטחת יתרת ההתחייבות לשלם בגין רכישת נכסי החברה ונכסים נוספים

 (.ג)4

 :  תלויות והתקשרויות 6ב

  .להלן 13ראה ביאור , למידע בדבר התקשרויות עם צדדים קשורים .1

, בדגש על דיור בר השגה במדינת פלורידה מגוריםן המניב ל"בתחום הנדל פועלתלאור העובדה כי החברה  .2

החברה כפופה למגבלות , בבעלות החברהיחידות הדיור ל ביחס, הדוחות הכספיים למועד נכון, ב"ארה

כמו גם ; בטיחותי ונקי ומסירת מידע ומסמכים לרשויות, רגולטוריות שונות כגון שמירה על נכסים במצב תקין

סוג השוכרים להם ניתן , לדמי השכירות שהחברה מורשת לגבות, בין היתר, גבלות שונות הקשורותלמ

 . יחד עם הטבות מסוימות להן החברה זכאית, להשכיר את יחידות הדיור

ממכירת זיכויי מס שיכון הכנסה נמוכה  כספים שהתקבלו באמצעות, שארהבין , כל הנכסים נבנו

"(LIHTCs)" , אשר נוצרו תחת חוקTax Credit Reform Act of 1986 . קונים"למעשה משקיעים "

LIHTCs  כאשר התשלום בגין נקודות הזיכוי , להקצאת נקודות זיכוי המס לנכס המתאימיםמהיזם בהתאם

בעל הנכס מסכים להשכיר מספר מסוים של , בתמורה. מפחית את ההון העצמי אותו נדרש היזם להשקיע

ת בפרויקט לדיירים מתאימים בדמי שכירות מתחת לשווי השוק ובהתאם למחיר שנקבע לפי נתוני יחידו

קיבלו הנכסים מימון , מתוקף פעילות החברה בתחום דיור בר השגה, בנוסף. ההשתכרות של אותו אזור

, Federal Home Loan Boardמענקי , מקומיות ומדינתיותמרשויות מסובסד הכולל הלוואות לדיור 

ממדינת "( SAIL Loans"להלן  State Apartment Incentive Loans)הלוואות תמריץ לדירה מהמדינה 

חלקו בהתאם לתכניות ', דייד-ממחוז מיאמי Surtaxקרנות : וסובסידיות מקומיות אחרות כגון פלורידה

 (."HUD")בארצות הברית  הבמסגרת העמותה למנהל הלאומי לשיכון בר השג

מרוויחים לא יותר ה דיירים של לאכלוסיחידות מוגבלות ה( 1: )יםהבא מאפייניםכוללים את ה התכניתפרטי 

ברוטו שמשלם  הדירהשכר ( 2); המשפחותעבור גודל  ותמותאמ ןמההכנסה החציונית באזור כשה 61%-מ

ומתעדכן ידי המחוז -שכר הדירה נקבע על. תומהכנס 31%על  הלא יעל( כולל חיובי שירות מסוימים)דייר 

חשוב לציין כי שכר הדירה אינו יכול לרדת ככל והשכר החציוני יורד ובכך . בהתאם לשינוי בשכר החציוני

שנים מיום תחילת  15שכירות לתקופה מינימאלית של ההכנסה ודמי המגבלות ציות ל( 3); נוצר מגן לחברה

מהתזרים אותו מייצר  95%-ל 61%במהלכן נהנית החברה מבין ו הוקצו LIHTCsשנת המס הראשונה שבה 

להינתן לתאגיד האוצר והשיכון של  יםחייבלפרויקט זכאות ה אישורידייר וההכנסת  אישורי( 4)וכן ; הנכס

לתקופת ת והראשונ יםהשנ 15-ב ציות-אי. דרישות ציות ודיווח אחרותלרבות , פלורידה בתדירות שנתית

 .רויקטהוענק לפש LIHTCsחלק מן להשבת לגרום  העשויהציות 
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 : (המשך) תלויות והתקשרויות, שעבודים - 8ביאור 

 : (המשך) תלויות והתקשרויות 6ב

 (:המשך.   )2

 בדרך כלל נמשךמס והבעת סגירת זיכוי  הנכסיםנרשם על "( ELIHA)"סכם שיכון הכנסה נמוכה מורחב ה

, דיירלנוחות למתקני דרישות  כןו ,נכסלכל , השגה-מחיר ברלעניין  שונותדרישות מכיל  ELIHA. שנים 31

דורש קבלת אישור מתאגיד  ELIHAהסכם , בנוסף . פרויקט לגופולכל נכס הובעל  FHFCסכמו בין ואשר ה

 .הנכסהניהול של חברת  החלפתל האוצר והשיכון של פלורידה

כל בכמו ) LIHTCs-בבאמצעות שימוש , בין היתר, אשר מומנו משפחתיים-רב ותבעלים של פרוקטי דירה

 פרויקטים אלההותרת  את ותדורשאשר למגבלות  יםכפופ( הפרויקטים בהם מחזיקה החברה זכויות הוניות

 ותראשונהשנים ה 15תום ב, עם זאת. מוגבלים בגובה דמי השכירות והכנסת הדיירים לאורך זמן ממושך

 דיספוזיציה אפשרויותכמה האמורים ייתכן וישקלו פרויקטים הבעלי , של הפרויקט" הציות תקופת"של 

 . שונות

 LIHTCסיכום זיכויי מס רכוש עבור נכסי 

באמצעות מכירת זיכויי מס דיור הכנסה נמוכה שהוקצו שגויס הון עצמי  ידי-על, היתרבין , נכסים הממומנים

 ,המשולם להם דירההבשכר  סבסודאינם מקבלים , התאגיד האוצר והשיכון של פלורידה ידי-עלבעל הנכס ל

, עם זאת. כאמורדרך גיוס ההון והפחתת החוב הדרוש כדי לבנות פרויקט הנצברים היתרונות נהנים מאלא 

 .ותרישכה ותהכנס הינועבור פרויקטים מסוג זה  היחיד תפעוליותהכנסות ההמקור 

 .והחברה עומדת בכל המגבלות כאמור לעיל LIHTCs ובליקהמוצגים בדוח על המצב הכספי  הנכסיםכל 

 

 :הון עצמי - 9ביאור 

מניות רגילות ללא  1,111לחברה , למועד ההקמה.  2116באוגוסט  15החברה התאגדה ביום , לעיל 1כאמור בביאור 

 . ב.1ראה באור  -לבעלים של חברת האם  המיוחסלשינויים בסך הון . ערך נקוב
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  :פירוטים נוספים לסעיפי דוחות רווח והפסד - 03ביאור 

 בדצמבר 00ביום לשנה שהסתיימה  

 6301 6304 6300 

    :הוצאות תפעול נכסים 

 - - 1,319 נכסים ואגרותסי ימ

 - - 611 דמי ניהול 

 - - 3,614 אחזקה ותיקונים

 - - 536 ביטוח

 - - 1,662 שכר ונלוות

 - - 464 משפטיות ושירותים מקצועיים   

 - - 32 אחרות
    

 6,646 - - 
    

    :מימון הוצאות ג

 - - 254 שערוך התחייבויות מתאגידים בנקאיים ואחרים

 - - 4,591 הוצאות ריבית ועמלות בגין הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים
    

 4,644 - - 
    

 

 : מסים על הכנסה - 00ביאור 

 :חוקי המס החלים על חברות הקבוצה

לעניין . החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים החברה

 שקופה כחברה להיחשב, ב"ארה של המס דיני פי על לה המוקנית לאפשרות בהתאם בחרה החברה אמריקאי מיסוי

(look through entity ) על פי דיני המס . של בעלי מניותיהלצרכי מס וחבות המס הינה  נישומהדהיינו החברה אינה

דהיינו , דיני המס האמריקאים ןילעניגופים שקופים כהם  יחשבו גם ,התאגידים המוחזקים על ידי החברה, ב"של ארה

 . אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם
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 :פיננסיים מכשירים - 06 אוריב

 :שוק סיכוני 6א

 הריבית בשיעור עליה. ב"בארה הפדראלית הריבית בשיעור לשינויים חשופה החברה -ריבית שיעור סיכון

 גבוהה בריבית קיימות הלוואות מחזור דרך נכסיה את מחדש לממן החברה יכולת את לצמצם עשויה האמורה

 .יותר נמוכה בריבית חדשות להלוואות

 :אשראיסיכון  6ב

 .אשראי מהותיים בגין יתרות החייבים השוניםהחברה אינה צופה סיכוני 

 :נזילותסיכון  6ג

גישת . הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן הינוסיכון נזילות 

את מידת הנזילות המספקת לעמידה , ככל הניתן, החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח

 .בהתחייבויותיה במועד

אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול  החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של

האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה . הצפויות ושל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות

 .הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם

לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש בהלוואות ממוסדות פיננסיים  הינה מטרת החברה

רעון של הלוואות באופן שוטף כדי להבטיח שכל עלויות האשראי יהחברה עוקבת אחר מועדי הפ. ואחרים

 .ן או ייפרעו"החודשים הקרובים ימומנו מחדש כנהוג בשוק הנדל 12רעון במהלך ישעומדות לפ

 החוזיים התנאים פי על הקבוצה של הפיננסיות ההתחייבויות של רעוןיהפ זמני את מציגה הלןל הטבלה

 (:כולל תשלומים בגין ריבית) מהוונים לא בסכומים

 

 6301, בדצמבר 00 

 עד 
 משנה

 עד
 משנתיים

  מעל עד  4 -מ עד 3-מ עד
 כ"סה שנים 5 שנים 5 שנים 4 שנים 3 שנתיים שנה 

        

 4,561 - - - - - 4,561 ויתרות זכות  זכאים

 בנקים מ הלוואות
 445,419 321,491 14,165 14,195 54,493 16,991 24,212  פיננסיים תאגידיםו  

 24,161 - - - - - 24,161 קשורים צדדים

  רכישת בגין התחייבות
 26,669 - - - - - 26,669 נכס בחברות זכויות  

        

 99,519 16,991 54,493 14,195 14,165 321,491 511,914 
        

 .תשלומי ריבית כוללת ואחרים פיננסייםיתרת ההלוואות מתאגידים  (1)
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 (:המשך) פיננסיים מכשירים - 06 אוריב

 :הוגןשווי  6ד

 ויתרות זכאים, בנאמנות קדונותיפ, חובה ויתרות חייבים, מזומנים ושווי מזומנים של הכספיים בדוחות היתרה

 בגין רכישת זכויות בחברת נכסהתחייבויות , צדדים קשורים, ואחרים פיננסייםהלוואות מתאגידים , זכות

 . ההוגן יםלשוו קרובה או תואמת

 

 

 :קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 00אור יב

 :קשורים וצדדים עניין בעלי עםיתרות  6א

 בדצמבר 00ליום  

 6301  6304 

    

 -  24,161 (3.ב) (1)צדדים קשורים 

        

 . עיקר יתרת הצדדים הקשורים הינה בגין התחייבות בגין עלויות פיתוח הנכסים (1)

 

 :קשורים וצדדים עניין בעלי עםעסקאות  6ב
 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום  

 6301 6304 6300 

    

 - - 611 דמי ניהול 

 - - 146 תקשורתהוצאות בגין שירותי מחשוב 

 :התקשרויות 6ג

או בעקיפין באמצעות חברות /במישרין ו)חברות הנכס משלמות דמי ניהול לבעל השליטה בחברה  .1

חיובים כאמור הינם בתנאי , למיטב ידיעת החברה. מההכנסות 6%-4%בשיעורים הנעים בין ( בשליטתו

 .שוק מקובלים בענף זה

חברה בשליטת  עםתתקשר החברה בהסכם שירותים כולל , ובכפוף להנפקה, לאחר תאריך הדיווח הכספי .2

שירותי , ר דירקטוריון"יו: כגון , במסגרתו תעניק לחברה שלל שירותי מעטפת לפעילות, בעל השליטה

 .אלפי דולר 251התמורה השנתית תקבע על סך של . 'ניהול כספים וכו, לות"מנכ

אשר לגביהן   ,מיליוני דולר 19מוחזקות בסך  חברותהתחייבות לצדדים קשורים כוללת התחייבויות של  .3

במידה והחברה  .את פרעונןאת לא ידרשו  התחייבו בעלי השליטה כי, כפוף להשלמת הנפקת אגרות החובו

החלוקה בכפוף למגבלות , יהיה זה בכפוף לעמידה במבחני החלוקה, יפרעו חוב זהאו החברות המוחזקות /ו

על החלות על החברה ובכפוף למגבלות ( לרבות בנוגע לאישורים בגופים המוסמכים) החלות על פי דין

  .חלוקת דיבידנד כפי שיוגדרו בשטר הנאמנות
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 :(המשך) קשורים וצדדים עניין בעליעם  ועסקאותיתרות  - 00אור יב

 (:המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי עםעסקאות 6 ב
 

 :(המשך) התקשרויות

בגין  המוחזקות החברותאחרים שיבצעו  מיםתשלו או שוטףהתחייבו בעלי השליטה כי כל חלוקה או תשלום  ככ

עם , לפיכך .ישירות לחברה יועברו, מימון מחדש או פירוק, סכומים אלו לרבות במקרה של מימוש נכסים

 6לבעלים של חברת האם מיוחס ראשלהון יסווגו החברות המוחזקות והחברה סכומים אלו השלמת ההנפקה 
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 6302 ביוני 03ליום  בינייםפרופורמה  דוחות

 0793-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  ב03תקנה  לפי

 (מבוקר בלתי)

 

 

 

 תוכן העניינים

 

ד  ו מ  ע

  

 2 ...................................על ביקורת דוחות כספיים מאוחדים פרופורמהמיוחד רואה החשבון המבקר  דוח 

 3 ..............................................ביניים פרופורמה דוחותעל  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 4-8 ..........................................................................דוחות פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 9 ...............................................................................................םביאורים לדוחות הפרופורמה ביניי

  

  

  

 

 

___________________________ 

_________________ 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1 - 



 

 

 

 

  Cornerstone Properties, Ltdדוח  רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

: להלן) Cornerstone Properties, Ltdמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר של רוביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופ

אלה  דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה. 2132בדצמבר  33לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום "( החברה"

אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה אלה . הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

 .בהתבסס על ביקורתנו

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -על. ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ביקורת כוללת . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של . דוחות הכספיים המאוחדים פרופורמהבדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שב

כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 

 . תנואנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דע. ההצגה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה בכללותה

את תוצאות פעולותיהן , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ , לדעתנו

בהתאם לתקני  2132בדצמבר  33לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום שלה של החברה והחברות המאוחדות 

 . 3991-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  א9תקנה ובהתאם ל( IFRS)דיווח כספי בינלאומיים 

 

 2132 בנובמבר 29 ,תל אביב

 זיו האפט  

 רואי חשבון  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 - 

 

 

 



 

 

 

  Cornerstone Properties, Ltdהחשבון המבקר לבעלי המניות של  רואה של סקירה דוח: הנדון

 

אמ ו  ב

רווח פרופורמה על המאוחדים דוחות ההכולל את  ,Cornerstone Properties, Ltdאת המידע הכספי פרופורמה המצורף של  סקרנו

הדירקטוריון וההנהלה אחראים . 2132ביוני  31ביום שישה ושלושה חודשים שהסתיימו תקופות של לאחר רווח כולל או הפסד ו

למידע הכספי  2למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם 

דוחות )תקנות ניירות ערך ב ל38בהתאם לתקנה וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה פרופורמה 

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתבסס על . 3991-ל"התש, (יידייםתקופתיים ומ

 .סקירתנו

ףה ק ה י ר י ק ס  ה

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי "של לשכת רואי חשבון בישראל  3את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

בעיקר עם אנשים , סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים". רואה החשבון המבקר של היישות

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

אפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מ

 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

המ נ ק   ס

מכל הבחינות , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ, על סקירתנו בהתבסס

 .למידע הכספי פרופורמה 2למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור בהתאם , ותהמהותי

 מכל, ממלא אינול "הנ פרופורמה הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת בא לא, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף

 .3991-ל"התש, (ומיידיים תקופתייםדוחות ) ערך ניירות תקנותב ל38תקנה  הוראות אחר, המהותיות הבחינות

  

 

 2132 בנובמבר 29, תל אביב

 

 

 
 זיו האפט  

 רואי חשבון                   
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Cornerstone Properties, Ltd 
 (דולרבאלפי ) 2630 ביוני 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

  

 לתקופה של שישה חודשים 
 6302ביוני  03שהסתיימה ביום 

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 33,222 33,222 -  הכנסות משכירות   

 - (928) 928  הכנסות דמי ניהול   

 32,311 32,311 -  עלות השכרת הנכסים
     

 32,322 34,399 928  רווח גולמי         

 243 243 -  הוצאות הנהלה וכלליות

 - - -  הכנסות אחרות

 32,349 32,349 -  ן להשקעה"עליית ערך נדל
     
 23,293 21,213 928  רווח תפעולי 

 9,329 9,329 -  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
34,924 (34,924) - 

     

 43,944 28,222 32,292  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס ל

 33,989 38,192 32,292  בעלים של חברת האם

 31,329 31,329 -  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  32,292 28,222 43,944 
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 (דולרבאלפי ) 2630 ביוני 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

  

 לתקופה של שלושה חודשים 
 6302ביוני  03שהסתיימה ביום 

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 32,913 32,913 -  הכנסות משכירות   

 - (218) 218  הכנסות דמי ניהול   

 8,192 8,192 -  עלות השכרת הנכסים
     

 9,222 9,339 218  רווח גולמי         

 218 218 -  הוצאות הנהלה וכלליות

 - - -  הכנסות אחרות

 38,223 38,223 -  ן להשקעה"עליית ערך נדל
     
 22,238 22,331 218  רווח תפעולי 

 3,922 3,922 -  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
8,432 (8,432) - 

     

 23,292 32,922 8,921  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס ל

 32,229 9,219 8,921  בעלים של חברת האם

 2,342 2,342 -  מקנות שליטהזכויות שאינן 
     

  8,921 32,922 23,292 
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 (דולרבאלפי ) 2630 ביוני 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

 0020626302לשנה שהסתיימה ביום   

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 23,323 49,133 32,192  הכנסות משכירות   

 - (3,298) 3,298  הכנסות דמי ניהול   

 32,949 24,199 8,248  עלות השכרת הנכסים
     

 31,392 23,224 8,922  רווח גולמי         

 899 492 382  הוצאות הנהלה וכלליות

 831 28 922  אחרותהכנסות 

 92,419 24,232 21,894  ן להשקעה"עליית ערך נדל
     
 312,938 92,922 29,923  רווח תפעולי 

 32,342 31,212 4,844  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
24,333 (24,333) - 

     

 91,392 41,922 49,421  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס ל

 29,823 23,982 42,183  בעלים של חברת האם

 21,219 39,341 3,329  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  49,421 41,922 91,392 
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Cornerstone Properties, Ltd 

 (דולרבאלפי ) 2630 ביוני 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

 0020626303לשנה שהסתיימה ביום   

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 21,922 21,922 -  הכנסות משכירות   

 - (3,239) 3,239  הכנסות דמי ניהול   

 32,982 32,982-   השכרת הנכסיםעלות 
     

 29,993 22,322 3,239  רווח גולמי         

 249 249-   הוצאות הנהלה וכלליות

 3,383 3,383-   הכנסות אחרות

 29,392 29,392-   ן להשקעה"עליית ערך נדל
     
 82,913 84,184 3,239  רווח תפעולי 

 32,922 32,922 -  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
22,281 (22,281) - 

     

 29,949 43,948 28,399  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס ל

 24,389 22,388 28,399  בעלים של חברת האם

 32,221 32,221 -  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  28,399 43,948 29,949 
     

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-7 -  



 

 

Cornerstone Properties, Ltd 

 (דולרבאלפי ) 2630 ביוני 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

 0020626300לשנה שהסתיימה ביום   

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 23,412 23,412 -  הכנסות משכירות   

 - (3,429) 3,429  הכנסות דמי ניהול   

 32,392 32,392-   עלות השכרת הנכסים
     

 29,134 29,289 3,429  רווח גולמי         

 442 442-   הוצאות הנהלה וכלליות

 492 492-   הכנסות אחרות

 24,923 24,923-   להשקעהן "עליית ערך נדל
     
 23,982 22,222 3,429  רווח תפעולי 

 32,218 32,218 -  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
33,214 (33,214) - 

     

 39,994 24,943 33,133  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :רווח כולל לתקופה המיוחס ל סך הכל

 29,919 32,298 33,133  בעלים של חברת האם

 8,122 8,122 -  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  33,133 24,943 39,994 
     

 
 

 

 

 Jorge Lopez Bruce Adams 2132בנובמבר  29

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

 כספים ל"וסמנכדירקטור  ל "מנכו ר"יו
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Cornerstone Properties, Ltd 

 (דולרבאלפי ) 2630 ביוני 03ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה ליום 

 

 :כללי - 0ביאור 

השיגו בעלי , 2132במהלך אוקטובר , 2132ביוני  31לדוחות הכספיים פרופורמה ביניים של החברה ליום  'ג4בבאור  כאמור

רכישה זו מהווה אירוע פרופורמה . ן מניב"נכסי נדל 21-השליטה בחברה את השליטה בתאגידים המחזיקים בשרשור בזכויות ב

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך  3בוצע צירוף עסקים מהותי של רכישת תאגידים אלה כהגדרתו בתקנה  במסגרתו

 .3991-ל"התש, (ומיידיים

 

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

הוצגו דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד , 3991-ל"תש, (דוחות תקופתיים ומידיים)בהתאם לתקנות ניירות ערך   2א

כל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ול 2132 ביוני 31 ביום שהסתיימו חודשים 3-ו 2 של תקופותורווח כולל אחר ל

 .2132בדצמבר  33ביום 

של  הכספיים הדוחות איחודלשקף את הדוחות הכספיים של החברה יחד עם  נועדו ,כספיים פרופורמה אלה דוחות   2ב

בינואר  3ביום  בוצעהלעיל  3השליטה כאמור בביאור  והשגתהרכישה  עסקת אילו הוצגו ולפיכך לעיל כאמור התאגידים

2133 . 

הינם עקביים , אשר יושמו בדוחות הכספיים פרופורמה אלו, לעיל' בבכפוף לאמור בסעיף , עיקרי המדיניות החשבונאית 2ג

ובכפוף לאמור בתקנה  2132בדצמבר  33ביניים של החברה ליום  פרופורמהלאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים 

 .3991-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך א 9
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Cornerstone Properties, Ltd 
 

 6101 באוגוסט  51דוח כספי  ליום 

 מבוקר

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 
 

 1016באוגוסט   15ליום דוח כספי  

 מבוקר

 
 
 

 תוכן  העניינים
 

 

 ע מ ו ד 

  
 1 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות

 2 כספידוח  

 3 הכספיביאורים לדוח 

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

  Cornerstone Properties, Ltdדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 

באוגוסט  15ום לי"( החברה: "להלן) Cornerstone Properties, Ltdשל ף המצורעל המצב הכספי  ביקרנו את הדוח

כספי זה  אחריותנו היא לחוות דיעה על דוח .באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברהזה הינו כספי דוח . 2016

 . בהתבסס על ביקורתנו

 

דרך )לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -על. 1793-ג"התשל, (פעולתו של רואה חשבון

ות ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראי. הצגה מוטעית מהותיתהכספי  מידה סבירה של ביטחון שאין בדוח להשיג

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . הכספי התומכות בסכומים ובמידע שבדוח

. בכללותה הכספי ות ההצגה בדוחהמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאות

 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 

את המצב הכספי , מכל הבחינות המהותיות, באופן נאותף ל משק"הנהדוח הכספי , בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

כן ו" תקופות בינייםדיווח כספי ל" IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם 2016באוגוסט  15ליום של החברה 

 .1790-ל"התש, (תקופתיים ומיידיםדוחות )ניירות ערך של תקנות ' פרק ד הגילוי לפי הוראות בהתאם ל

 

 

 

 2016, בנובמבר 27, תל אביב

 

 

 זיו האפט                     

 רואי חשבון                     
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Cornerstone Properties, Ltd 

 דוח על המצב הכספי

-  2 - 

 

 
 

  

 15ליום 
באוגוסט  

1016 
   

 :נכסים שוטפים

 

 

  

- 
   

 כ נכסים "סה 
 

 
   

 

 

 :ון עצמיה

 

 

 הון מניות 
 

- )*( 
   
   

 כ הון עצמי והתחייבויות"סה
 

- 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .אלף דולר 1-סכום נמוך מ )*(

 

 

  Jorge Lopez           Bruce Adams          2016בנובמבר  27

הדוחות תאריך אישור 
 הכספיים

  ל כספים"וסמנכדירקטור   ל"ר ומנכ"יו 

 

 

 .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח הכספי

 



Cornerstone Properties, Ltd 

 ביאורים לדוח הכספי

 

-  3 - 

 

 :כללי - 1יאור ב
 

כחברה פרטית  2016 באוגוסט 15התאגדה ביום "( החברה: "להלן) .Cornerstone Properties, Ltd .א

התחייבויות , ללא נכסים. BVI, 2004המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 

באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות , החברה הוקמה לצורך גיוס הון(. למעט הון מניות)ופעילות כלשהם 

, בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה"(. הבורסה: "להלן)מ "אביב בע-בבורסה לניירות ערך בתל, להמרה למניות

כי קודם לרישום למסחר  ,התחייבו( Jorge and Awilda Lopez)חברות בבעלות בעלי השליטה הסופיים 

המחזיקים בשרשור , בתאגידים יהםלחברה את זכויות יעבירו, בבורסה של אגרות החוב המוצעות לציבור

למועד אישור הדוחות הכספיים . כנגד הנפקת  מניות של החברה, ב"ן מניב בארה"נכסי נדל 20-בזכויות ב

ן מוחזקים על ידי "הנדל נכסי. טרם נחתמו יםהסופיהשליטה  יברה לבעלהסכמי הרכישה בין הח, פרופורמה

 (.LP"") מוגבל ושותף( "GP")שותף כללי של  בבעלותהינה שותפות אשר לרוב 

     

  בכפוף "(.בורסהה": להלן) אביב בתל בבורסה ויירשמו לציבור יוצעו אשר חוב איגרות להנפיק החברה בכוונת.    ב

שלהם בישויות העוסקות  ההחזקותבעלי השליטה בחברה יעבירו לחברה את , בבורסה ח"להשלמת רישום האג

 .ן"בתחום הנדל

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 1 ביאור

דיווח כספי לתקופות ביניים וכן בהתאם להוראות גילוי לפי , 33בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ערוך הכספי   הדוח

 .1790-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)תקנות ניירות ערך  של' פרק ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 

 6302בספטמבר  03ליום  ביניים פרופורמה דוחות כספיים

 (IFRS)ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 



 

 

 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 

 6302בספטמבר  03ליום ביניים  פרופורמהדוחות כספיים 

 

 תוכן העניינים

 

 

 ע מ ו ד 

  
 1 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

 2-3 על המצב הכספיפרופורמה דוחות מאוחדים 

 4 על רווח או הפסד ורווח כולל אחרפרופורמה דוחות מאוחדים 

 5-7 על השינויים בהוןפרופורמה דוחות מאוחדים 

 8-11 על תזרימי המזומניםפרופורמה דוחות מאוחדים 

 11-12 המאוחדים פרופורמהביאורים לדוחות הכספיים 

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 
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 Cornerstone Properties, Ltd.דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של : הנדון

 

א מ ו  ב

הכולל את , וחברות בנות .Cornerstone Properties, Ltdפרופורמה המצורף של  ביניים סקרנו את המידע הכספי

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים  2112בספטמבר  31רמה על המצב הכספי ליום והדוח התמציתי המאוחד פרופ

ושלושה חודשים תשעה השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של , רמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחרופרופ

יניים אלה הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ב. שהסתיימו באותו תאריך

וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי , "דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

אחריותנו היא . 1771-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)של תקנות ניירות ערך ' לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד

 .סס על סקירתנולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתב

 

הה ר י ק ס ה ף  ק  י

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר , סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים". הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות

סקירה הינה מצומצמת . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, יים והחשבונאייםעם אנשים האחראים לעניינים הכספ

בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו 

אין אנו מחווים  ,בהתאם לכך. להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 .    חוות דעת של ביקורת

 

ה מ נ ק  ס

מכל , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ, בהתבסס על סקירתנו

 ".דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי , הבחינות המהותיות

לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי , בהתבסס על סקירתנו, הקודמת בנוסף לאמור בפיסקה

דוחות )של תקנות ניירות ערך ' אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ממלא"פרופורמה הנ

  .1771-ל"התש, (תקופתיים ומיידיים

 

 

 2112בנובמבר  27, תל אביב

 זיו האפט                     

 רואי חשבון                     
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Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על המצב הכספי ביניים  פרופורמה מאוחדיםדוחות 
 

- 2 -  

 

 

 

  03.9.6302 03.9.6301 00.06.6301 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

     
     נכסים

     :נכסים שוטפים

 17,715  - 5,534  מזומנים    

 2,285  - 3,147  חייבים ויתרות חובה    
     

 22,171  - 8,581  כ נכסים שוטפים"סה
     

     

     :נכסים לא שוטפים

 24,713  - 21,313  פיקדונות בנאמנות ויתרות חובה לזמן ארוך     

  81,721 -      השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני    

 487,111  - 517,311  ן להשקעה"נדל    
     

 513,813  81,721 541,213  כ נכסים לא שוטפים"סה
     

     

     

     

     

     

     

     

     
  547,174 81,721  535,773 

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ה בינייםפרופורמ המאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 
Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי )על המצב הכספי ביניים  פרופורמה מאוחדיםדוחות 
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  03.9.6302 03.9.6301 00.06.6301 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  

     
     התחייבויות והון

     :התחייבויות שוטפות

 12,812  - 5,771  מתאגידים בנקאיים ואחריםחלויות שוטפות ואחרות 

 24,121  - 18,733  צדדים קשורים

 22,227  - 22,227  בגין רכישת זכויות בחברות נכסהתחייבות 

 4,581  - 7,271  זכאים ויתרות זכות
     

 28,113  - 58,841  כ התחייבויות שוטפות"סה
     

     
     :התחייבויות לא שוטפות

 4,435  - 4,211  מקדמות משוכרים

 288,173  - 283,771  ואחריםבנקאיים  הלוואות מתאגידים

     
 272,228  - 288,371  לא שוטפות כ התחייבויות"סה 

     
     

     :הון

     הון המיוחס לבעלים של חברת האם

 51,158  17,212 21,848  ופרמיה על מניותהון מניות     

 7,832  - 21,127  הון קרנות

 78,325  21,554 115,411  עודפים    
     

 132,317  81,721 157,418  של חברת האם כ הון המיוחס לבעלים"סה
     

 38,773  - 44,525  הון מיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
     

 175,252  81,721 211,783  כ הון"סה
     

     
     
     
     

     
  547,174 81,721  535,773 
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 Jorge Lopez  Bruce Adams 

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

 ל כספים"וסמנכדירקטור   ל"ר ומנכ"יו 
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 תשעה לתקופה של  

 חודשים שהסתיימה ביום 
 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

   03.9.6302 03.9.6301 03.9.6302 03.9.6301 00.06.6301 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר   

       
 12,172  - 12,211 - 48,213  הכנסות משכירות   

 1,278  517 - 1,277 -  הכנסות דמי ניהול   

 8,248  - 8,437 - 24,287  עלות השכרת הנכסים
       

 8,722  517 7,721 1,277 23,724  רווח גולמי         

 385  - 148 - 444  הוצאות הנהלה וכלליות

 752  - - - -  ת אחרותכנסוה

 21,874  - (427) - 28,717  ן להשקעה"ערך נדל (ירידת) עליית
       
 27,723  517 7,182 1,277 52,177  תפעולירווח  

 4,844  - 2,271 - 8,721  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 נטו, לפי שיטת השווי המאזני

 
- 24,331 - 7,417  24,331 

       

 47,451  7,712 4,712 25,218 43,272  הכל רווח כוללסך  
       

 

       :מיוחס לה כולל לתקופה רווחסך הכל 

 42,181  7,712 3,823 25,218 37,172  בעלים של חברת האם

 3,327  - 1,153 - 2,211  זכויות שאינן מקנות שליטה
       

  43,272 25,218 4,712 7,712  47,451 
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 :6302בספטמבר  03חודשים שהסתיימה ביום תשעה תקופה של ל

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה על 

 מניות

 הון קרנות
בגין 

עסקה עם 
בעל 
 סך הכל עודפים שליטה

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

       
 175,252  38,733  132,317  78,325  21,127 32,825  ( מבוקר) 6302בינואר  0יתרה ליום 

       
 חודשים תשעה שינויים בתקופה של 

בספטמבר  03שהסתיימה ביום   

6302: 
 

  

   
 43,272 2,211 37,172 37,172 - - לתקופהכולל רווח 

 2,747 21 2,727 - - 2,727 בעליםהשקעות 

 (17,272) (588) (18,714) - - (18,714) משיכות בעלים
       

בספטמבר  03יתרה ליום    
6302   21,848 

 
21,127 115,411 157,418 44,525 211,783 

       
 

 :6301 ספטמברב 03חודשים שהסתיימה ביום תשעה לתקופה של 

   החברה האםהון המיוחס לבעלים של  

 

 מניות הון
ופרמיה 
 על מניות

 הון קרנות
בגין 

עסקה עם 
בעל 
 סך הכל עודפים שליטה

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

       
 52,217 -  52,217 37,542  -  17,173  ( מבוקר) 6301בינואר  0יתרה ליום 

       
חודשים תשעה שינויים בתקופה של 

  :6301 ספטמברב 03שהסתיימה ביום 
  

   
 25,218 - 25,218 25,218 - - לתקופהכולל רווח 

 זכויות שאינן רכישת  
 (3,211) - (3,211) (3,211) - - חברה כלולהי "ע מקנות שליטה  

 5,254 - 5,254 - - 5,254 השקעות בעלים

 (3,521) - (3,521) - - (3,521) משיכות בעלים
       

 81,721 - 81,721 21,554 - 17,212 6301 ספטמברב 03יתרה ליום    
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 :6302בספטמבר  03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה על 

 מניות

 הון קרנות
בגין 

עסקה עם 
בעל 
 סך הכל עודפים שליטה

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

       
 172,725 43,511 153,224 111,538 21,127 21,557  6302 יוליב 0יתרה ליום 

       
 חודשים  שינויים בתקופה של שלושה

 בספטמבר 03שהסתיימה ביום   

6302: 
 

  

   
 4,712 1,153 3,823 3,823 - - לתקופהכולל רווח 

 2,747 21 2,727 - - 2,727 השקעות בעלים

 (2,445) (7) (2,432) - - (2,432) משיכות בעלים
       

 בספטמבר  03יתרה ליום    
    6302   21,848 

 
21,127 115,411 157,418 44,525 211,783 

       
 

  

 :6301 בספטמבר 03לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

   הון המיוחס לבעלים של החברה האם 

 

 מניות הון
ופרמיה 
 על מניות

 הון קרנות
בגין עסקה 

עם בעל 
 סך הכל עודפים שליטה

זכויות  
שאינן 
מקנות 
 כ הון"סה שליטה

 בלתי מבוקר 

       
 72,727 - 72,727 51,238 - 21,327  6301 יוליב 0יתרה ליום 

       
 שינויים בתקופה של שלושה חודשים 

 :6301 ספטמברב 03שהסתיימה ביום   
 

 

    
 7,712 - 7,712 7,712 - - לתקופהכולל רווח 

 זכויות שאינן קרן הון בגין רכישת 
 - -  - - - חברה כלולהי "ע מקנות שליטה  

 - -  - - - השקעות בעלים

 (2,123) - (2,123) - - (2,123) בעליםמשיכות 
       

 81,721 - 81,721 21,554 - 17,212  6301 ספטמברב 03יתרה ליום  
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 (:מבוקר) 6301בדצמבר  00שנה שהסתיימה ביום ל
 

   לבעלים של החברה האםהון המיוחס  

 

 הון מניות
 ופרמיה

 מניות על

 הון קרנות
בגין עסקה 

עם בעל 
 הכל סך עודפים שליטה

 זכויות 
 שאינן
 מקנות
 כ הון"סה שליטה

       
 52,217 -   52,217  37,542  - 17,173   6301בינואר  0יתרה ליום 

       
       :6301שינויים במהלך שנת 

 47,451  3,327  42,181  42,181  -  -  לתקופה כוללרווח 

 52,571  44,735  7,823  - 7,823  -  (1) לראשונה איחוד

  זכויות שאינן מקנות שליטהרכישת 
 (2,111) (2,378) (3,712) (3,712) - -  מאוחדת בחברה

 38,421  -  38,421  - 13,333  25,187  בעלים השקעות

 (12,118) (2,773) (5,335) -  -  (5,335) בעלים משיכות
       

 175,252  38,737  132,317  78,325 21,127 32,825   6301בדצמבר  00יתרה ליום 
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 תשעה לתקופה של 

 חודשים שהסתיימה ביום

 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה ביום

לשנה 

שהסתיימה 

 ביום

 03.9.6302 03.9.6301 03.9.6302 03.9.6301 00.06.6301 

 בלתי מבוקר בלתי מבוקר 
בלתי 
 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

      
      :תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 47,451  7,712 4,712 25,218 43,272 לתקופהרווח 

      :התאמות

 (21,874)  427 - (28,717) ן להשקעה"נדל ערך( עליית)ירידת 

 חלק החברה ברווחי חברות המטופלות 
 (24,331) (7,417) - (24,331) - נטו, המאזנילפי שיטת השווי   

 חלוקות מחברות המטופלות לפי שיטת 

 2,244  1,214 - 2,244 - השווי המאזני  

 4,415  - 3,771  11,435 עלויות מימון
      

 24,774 3,521 7,113 2,123 11,714 

      

      :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות

 317  - 57 - 125 מקדמות משוכריםב( ירידה)עליה 

 715  - 311 - (722) בחייבים ויתרות חובה( עליה)ירידה 

 (3,771) - 727 - 2,271 בזכאים ויתרות זכות ( ירידה)עליה 
      

 8,132  2,123 11,177 3,521 27,188 מפעילות שוטפת, נטו, מזומנים     

      

      

      :השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 

בנאמנות ויתרות חובה  בפקדונות( עליה) ירידה

 (4,274)-  (1,287)-  3,371 לזמן ארוך

 השווי שיטת לפי המטופלות בחברות השקעות

 (5,254)- -  (5,254)-  נטו, המאזני

 (77)-  (427)-  (1,483) ן להשקעה"השקעה בנדל

 (21,351)- - - -  לראשונה איחוד
      

 (31,378)-  (2,112) (5,254) 1,717 מפעילות השקעה, נטו, מזומנים     
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 לתקופה של שישה 
 חודשים שהסתיימה ביום 

 לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

 ביום

  03.9.6302 03.9.6301 
 

03.9.6302 03.9.6301  00.06.6301 

 בלתי מבוקר בלתי מבוקר  
בלתי  

 מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

      

תזרימי מזומנים מפעילות 

      :מימון

 22,753  - - - - ואחריםקבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים 

 (4,225) - (3,171)  (13,151) ואחרים םבנקאי יםפירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגיד

 38,241 -  - 5,254 - בעלים השקעות

 (5,335) (2,123) (2,432) (3,521) (18,714) בעלים משיכות

 -  21-  21 שליטה מקנות שאינן מזכויות השקעות

 (2,773)-  (7)-  (588) שליטה מקנות שאינן לזכויות חלוקות

 (2,111)- - - -  שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת

 2,475 -  (1,151)-  (2,411) נטו, צדדים קשורים 

 (2,288) - (2,711) - (8,544) ששולמה ריבית
      

מפעילות , נטו, מזומנים     
 42,147  (2,123) (7,347) 2,133 (43,322) מימון

      
במזומנים ( ירידה)עליה 

 17,715  - (1,224)-  (14,371) ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי 
-   - 2,778 - 17,715 מזומנים לתחילת התקופה

      
יתרת מזומנים ושווי 

 17,715  - 5,534 - 5,534 מזומנים לסוף תקופה
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 .ביניים המאוחדים פרופורמה מהדוחות הכספייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד 

 

 :כללי - 0יאור ב

כחברה פרטית  2112 באוגוסט 15התאגדה ביום "( החברה: "להלן) .Cornerstone Properties, Ltd .א

התחייבויות , ללא נכסים. BVI, 2004המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 

באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות , החברה הוקמה לצורך גיוס הון(. למעט הון מניות)ופעילות כלשהם 

, בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה"(. הבורסה: "להלן)מ "אביב בע-בבורסה לניירות ערך בתל, להמרה למניות

כי קודם לרישום למסחר  ,התחייבו( Jorge and Awilda Lopez)חברות בבעלות בעלי השליטה הסופיים 

המחזיקים בשרשור , בתאגידים יהםלחברה את זכויות יעבירו, בבורסה של אגרות החוב המוצעות לציבור

למועד אישור הדוחות הכספיים . כנגד הנפקת  מניות של החברה, ב"ן מניב בארה"נכסי נדל 21-בזכויות ב

ן מוחזקים על ידי "הנדל נכסי. טרם נחתמו יםהסופיהשליטה  יברה לבעלהסכמי הרכישה בין הח, פרופורמה

 (.LP"") מוגבל ושותף( "GP")שותף כללי של  בבעלותהינה שותפות אשר לרוב 

בפרויקטים של בתי , ב"ארה, בפלורידה מגוריםלן "נדלהבתחום  יםפועל תאגידים אלה, הכספי הדוחנכון למועד 

  .דיור בר השגה

של גופים , אך לא רק, הרכישה כאמור הינה מותנית ותלויה בסדרה של הסכמות ואישורים שונים לרבות

האישורים הנדרשים . תעברווהמעל הנכסים של הישויות  בביטחונותומוסדות פיננסיים ואחרים המחזיקים 

 ומתן שירותיהול במקביל לביצוע עסקת הרכישה תחתום החברה על הסכם שירותי ני. יבוצעו במועד הרכישה

 .חברה בבעלות בעל השליטה הסופיים, תחזוקה שוטפת עם צדדים קשורים

הנשלטות על ידי אותם  תעברווהממהישויות , החברה תרכוש את הזכויות המועברות כמפורט לעילוהמאחר 

 IFRS 3צירוף עסקים במסגרת התחולה של  תהווההרכישה אינה , בעלי השליטה בחברה לפני ואחרי הרכישה

 . "(צירופי עסקים)"

החברה ערכה דוחות כספיים , בהתאם(. Pooling of interests)החברה מטפלת ברכישה בשיטת איחוד העניין 

בצורה שתשקף את הרכישה הלכה למעשה על בסיס ההנחה שאותה הרכישה התבצעה מאוחדים פרופורמה 

הדוחות הכספיים , לפיכך(. 2115, ארבינו 1)בתחילת התקופה המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים 

 :המאוחדים פרופורמה

 

, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של החברה ושל החברות המועברות, כוללים את המצב הכספי- 

 . במאוחד

משקפים את , 2115, בינואר 1לאחר יום  תעברווהמשנרכשו על ידי הישויות וזכויות בגין מספר נכסים - 

 . תעברווהמהנכסים וההתחייבויות ואת הפעילויות של נכסים אלה החל ממועד רכישתם על ידי הישויות 
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 :(המשך) כללי - 0יאור ב

 (:המשך)כללי  .א

 

 :גרעון בהון החוזר .ב

החברה מנהלת את ההון החוזר . מיליון דולר 51 -לחברה הון חוזר שלילי בסך של כ 2112בספטמבר  31ליום 

תזרים המזומנים מנכסים , פי רוב-על. ידי תזרים מזומנים חזוי ותשלומים צפויים ברמה חודשית-שלה על

 . הינו צפוי( Stabilized Operating Properties)תפעוליים 

 17 -נובע מהתחייבות שוטפת לצדדים קשורים בסך של כ 2112בספטמבר  31עיקר הגרעון בהון החוזר ליום 

מיליון דולר וחלויות  22.7 -בשל התחייבות בגין רכישת זכויות בחברות נכס של כ' יתרה לצד ג, מיליון דולר

 -בסך של כ  (2117 בספטמבר 31רעון בשנה הקרובה עד ליום יתשלומי קרן הלוואות לפ)שוטפות בגין הלוואות 

 . רמיליוני דול 2

לדוחות הכספיים השתיים של ' ג4ראה ביאור ) Meyersמיליון דולר שנוצרה בגין רכישת  22.7 -יתרה בסך של כ

אגרות החוב  בבורסה  תבכפוף להשלמת הנפקתועבר לחברה  ומוצגת במסגרת ההתחייבויות השוטפות( 2115

המוצגים )מליון דולר  13.3תעביר החברה לבעל השליטה , כמו כן. מתוך תמורת ההנפקהותפרע על ידי החברה 

לפני מועד  -Meyersכהחזר בגין תשלומים שביצע ל ( במסגרת ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה האם

 במועדבכפוף .(זה בסכום האם החברה של לבעלים המיוחס העצמי ההון את יקטין זה ותשלום, ההנפקה

מליון דולר מסעיף התחייבויות לצדדים קשורים להון  17 -תסווג החברה כ, להשלמת הנפקת אגרות החוב

 3.ב.13ראה ביאור  -המיוחס לבעלים של החברה האם

בין היתר באמצעות תזרימי מזומנים חיוביים , בכוונת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה בשנים כאמור

 .או מימון מחדש בגין נכסיה הקיימים/וואות קיימות ואו הארכת הל/ילות שוטפת ועמפ

 

ולתקופות של תשעה  2112בספטמבר  31דוחות כספיים פרופורמה ביניים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .ג

יש לעיין (. פרופורמה בינייםהמאוחדים כספיים הדוחות ה -להלן )ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך 

ולביאורים אשר  2112ביוני  31הקשר לדוחות הכספיים פרופורמה ביניים של החברה ליום בדוחות כספיים אלה ב

 (.דוחות כספיים בתשקיף –להלן ) 2112בנובמבר  27נלוו אליהם כפי שנכללו בתשקיף החברה מיום 
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 ( דולרבאלפי ) תזרימי המזומניםעל ביניים  פרופורמה דוחות מאוחדים
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 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 :מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ביניים 

דיווח , 34תקן חשבונאות בינלאומי הוראות ביניים ערוכים בהתאם לפרופורמה  המאוחדים הדוחות הכספיים

דוחות תקופתיים )של תקנות ניירות ערך ' בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד וכן, כספי לתקופות ביניים

 .1771-ל"התש, (ומיידיים

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים עקביים 

  .בתשקיףלאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים 

 



Cornerstone Properties, Ltd  

 (דולרבאלפי ) 6302בספטמבר  03ליום המאוחדים פרופורמה ביניים ביאורים לדוחות הכספיים 
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Cornerstone Properties, Ltd 

 

 6302 בספטמבר 03ליום  בינייםפרופורמה  דוחות

 0793-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  ב03תקנה  לפי

 (מבוקר בלתי)

 

 

 

 תוכן העניינים

 

ד  ו מ  ע

  

  

 2 ..............................................ביניים פרופורמה דוחותעל  המבקר החשבון רואה של סקירה דוח

 3-6 ..........................................................................דוחות פרופורמה על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 7 ...............................................................................................םבינייביאורים לדוחות הפרופורמה 
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_________________ 

_______ 
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  Cornerstone Properties, Ltdהחשבון המבקר לבעלי המניות של  רואה של סקירה דוח: הנדון

 

אמ ו  ב

רווח פרופורמה על המאוחדים דוחות ההכולל את  ,Cornerstone Properties, Ltdאת המידע הכספי פרופורמה המצורף של  סקרנו

הדירקטוריון וההנהלה . 2302בספטמבר  33ביום ושלושה חודשים שהסתיימו  תשעהתקופות של לאחר רווח כולל או הפסד ו

למידע  2למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתאם 

תקנות ניירות ערך ב ל33בהתאם לתקנה וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה הכספי פרופורמה 

אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים אלה בהתבסס . 0773-ל"התש, (ות תקופתיים ומיידייםדוח)

 .על סקירתנו

ףה ק ה י ר י ק ס  ה

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי "של לשכת רואי חשבון בישראל  0את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

בעיקר עם אנשים , סקירה של מידע כספי פרופורמה לתקופות ביניים מורכבת מבירורים". רואה החשבון המבקר של היישות

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת . נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ומיישום, האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

 .של ביקורת אין אנו מחווים חוות דעת, בהתאם לכך. המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

המ נ ק   ס

מכל הבחינות , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי פרופורמה הנ, על סקירתנו בהתבסס

 בא לא, הקודמת בפיסקה לאמור בנוסף.למידע הכספי פרופורמה 2למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור בהתאם , המהותיות

תקנה  הוראות אחר, המהותיות הבחינות מכל, ממלא אינול "הנ פרופורמה הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו לתשומת

 .0773-ל"התש, (ומיידיים תקופתייםדוחות ) ערך ניירות תקנותב ל33

  

 

 2306 בנובמבר 27, תל אביב

 

 

 
 זיו האפט  

 רואי חשבון                   
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Cornerstone Properties, Ltd 
 (דולרבאלפי ) 2630 בספטמבר 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

  

 חודשים תשעה לתקופה של 
 6302בספטמבר  03שהסתיימה ביום 

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 07,333 07,333 -  הכנסות משכירות   

 - (0,277) 0,277  הכנסות דמי ניהול   

 20,377 20,377 -  עלות השכרת הנכסים
     

 22,730 20,620 0,277  רווח גולמי         

 026 026 -  הוצאות הנהלה וכלליות

 (20) (20) -  הכנסות אחרות

 20,232 20,232 -  להשקעהן "עליית ערך נדל
     
 77,360 72,737 0,277  רווח תפעולי 

 03,230 03,230 -  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
20,330 (20,330) - 

     

 66,263 03,722 22,633  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :רווח כולל לתקופה המיוחס ל סך הכל

 20,220 22,603 22,633  בעלים של חברת האם

 02,302 02,302 -  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  22,633 03,722 66,263 
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Cornerstone Properties, Ltd 

 (דולרבאלפי ) 2630 בספטמבר 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

  

 לתקופה של שלושה חודשים 
 6302בספטמבר  03שהסתיימה ביום 

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 02,762 02,762 -  הכנסות משכירות   

 - (237) 237  הכנסות דמי ניהול   

 7,777 7,777 -  עלות השכרת הנכסים
     

 7,766 7,227 237  רווח גולמי         

 203 203 -  הוצאות הנהלה וכלליות

 (20) (20) -  הכנסות אחרות

 03,036 03,036 -  ן להשקעה"עליית ערך נדל
     
 22,773 22,230 237  רווח תפעולי 

 3,070 3,070 -  הוצאות מימון

שיטת השווי  חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי
 נטו, המאזני

 
7,037 (7,037) - 

     

 22,607 02,733 7,706  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס ל

 07,030 7,203 7,706  בעלים של חברת האם

 2,032 2,032 -  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  7,706 02,733 22,607 
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ornerstone Properties, LtdC 

 (דולרבאלפי ) 2630 בספטמבר 03דוחות כספיים פרופורמה ליום 

 

 

 0020626302לשנה שהסתיימה ביום   

 ביאור 

 נתונים בפועל
עובר לאירוע 
 הפרופורמה

לנתוני  התאמות
 נתוני פרופורמה פרופורמה

     
 63,023 07,330 06,372  הכנסות משכירות   

 - (0,273) 0,273  הכנסות דמי ניהול   

 32,707 20,377 3,603  עלות השכרת הנכסים
     

 33,376 20,620 3,722  רווח גולמי         

 377 072 332  הוצאות הנהלה וכלליות

 303 23 722  הכנסות אחרות

 72,037 20,232 23,370  ן להשקעה"עליית ערך נדל
     
 032,703 72,722 27,763  רווח תפעולי 

 02,306 03,232 0,300  הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת השווי 
 נטו, המאזני

 
20,330 (20,330) - 

     

 73,372 03,722 07,023  סך הכל רווח כולל 
     

     
     :סך הכל רווח כולל לתקופה המיוחס ל

 67,363 23,732 06,330  בעלים של חברת האם

 23,237 07,003 3,367  זכויות שאינן מקנות שליטה
     

  07,023 03,722 73,372 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jorge Lopez Bruce Adams 2306בנובמבר  27

תאריך אישור הדוחות 
 הכספיים

 כספים ל"וסמנכדירקטור  ל "מנכו ר"יו
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Cornerstone Properties, Ltd 

 (דולרבאלפי ) 2630 בספטמבר 03ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה ליום 

 

 :כללי - 0ביאור 

השיגו בעלי , 2302במהלך אוקטובר , 2306ביוני  33לדוחות הכספיים פרופורמה ביניים של החברה ליום  'ג0בבאור  כאמור

רכישה זו מהווה אירוע פרופורמה . ן מניב"נכסי נדל 23-השליטה בחברה את השליטה בתאגידים המחזיקים בשרשור בזכויות ב

דוחות תקופתיים )לתקנות ניירות ערך  0בוצע צירוף עסקים מהותי של רכישת תאגידים אלה כהגדרתו בתקנה  במסגרתו

 .0773-ל"התש, (ומיידיים

 

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

הוצגו דוחות מאוחדים פרופורמה על רווח או הפסד , 0773-ל"תש, (דוחות תקופתיים ומידיים)בהתאם לתקנות ניירות ערך   2א

בדצמבר  30ביום  שהסתיימה ולשנה 2302בספטמבר  33 ביום שהסתיימו חודשים 3-ו 7 של תקופותורווח כולל אחר ל

2302. 

של  הכספיים הדוחות איחודלשקף את הדוחות הכספיים של החברה יחד עם  נועדו ,כספיים פרופורמה אלה דוחות   2ב

בינואר  0ביום  בוצעהלעיל  0השליטה כאמור בביאור  והשגתהרכישה  עסקת אילו הוצגו ולפיכך לעיל כאמור התאגידים

2303.  

הינם עקביים , אשר יושמו בדוחות הכספיים פרופורמה אלו, לעיל' בבכפוף לאמור בסעיף , עיקרי המדיניות החשבונאית 2ג

ובכפוף לאמור בתקנה  2302בדצמבר  30ביניים של החברה ליום  פרופורמהלאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים 

 .0773-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך  ב33
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Cornerstone Properties, Ltd 
 

 6132 בספטמבר  03דוח כספי  ליום 

 מבוקר

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 
 

 1326 בספטמבר  03ליום דוח כספי  

 מבוקר

 
 
 

 תוכן  העניינים
 

 

 ע מ ו ד 

  
 1 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות

 2 כספידוח  

 3 דוח רווח והפסד

 4 הכספיביאורים לדוח 

 

 

 

___________________________ 

_________________ 

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

  Cornerstone Properties, Ltdדוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

 

 33ום לי"( החברה: "להלן) Cornerstone Properties, Ltdשל ף המצורעל המצב הכספי  ביקרנו את הדוח

באחריות זה הינו כספי  דוח. 2316בספטמבר  33 יוםל עדו 2316באוגוסט  11שמיום ולתקופה  2316בספטמבר 

 . בהתבסס על ביקורתנוכספי זה  על דוח דעהאחריותנו היא לחוות  .הדירקטוריון וההנהלה של החברה

 

דרך )לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ת הביקורת ולבצעה במטרה פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן א-על. 1793-ג"התשל, (פעולתו של רואה חשבון

ות ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראי. הצגה מוטעית מהותיתהכספי  מידה סבירה של ביטחון שאין בדוח להשיג

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים . הכספי התומכות בסכומים ובמידע שבדוח

. בכללותה הכספי וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחהמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

 .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 

את המצב הכספי , מכל הבחינות המהותיות, באופן נאותף ל משק"הנהדוח הכספי , בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

כן ו" דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  בהתאם 2316בספטמבר  33ליום של החברה 

 .1793-ל"התש, (תקופתיים ומיידיםדוחות )ניירות ערך של תקנות ' פרק ד הגילוי לפי הוראות בהתאם ל

 

 

 

 2316, בנובמבר 27, תל אביב

 

 

 זיו האפט                     

 רואי חשבון                     
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Cornerstone Properties, Ltd 

 דוח על המצב הכספי

 
 

  

 03ליום 
 1326 בספטמבר 

   
 :שוטפים בלתי נכסים

 

 

 השקעה בחברות מוחזקות
 

- 
   

 כ נכסים "סה 
 

- 
   

 

  

 
   

 :שוטפות התחייבויות בלתי

 

 

 נכסהתחייבות בגין רכישת זכויות בחברות 
 

- 
   

 כ נכסים "סה 
 

- 
   

 

 

 

 :ון עצמיה

 

 

 -  ופרמיה על מניותהון מניות     
 -  הון קרנות

 -  עודפים    

  כ הון עצמי"סה
 

- 
   
   

 כ הון עצמי והתחייבויות"סה
 

- 
   

 

 

 .אלף דולר 1-סכום נמוך מ )*(

 

 

  Jorge Lopez  Bruce Adams  2316 בנובמבר 27

אישור הדוחות תאריך 
 הכספיים

  ל כספים"וסמנכדירקטור   ל"ר ומנכ"יו 

 

 

 

 

  



 

 

 

Cornerstone Properties, Ltd 

 דוח רווח והפסד

 

באוגוסט  21מיום     
 ועד ליום  1326

   03.9.1326 

 בלתי מבוקר   

   
 -  הכנסות דמי ניהול

חלק החברה ברווחי חברות המטופלות לפי שיטת 
 נטו, השווי המאזני

 
- 

   

 -  סך הכל רווח כולל 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 
Cornerstone Properties, Ltd 

 ביאורים לדוח הכספי

 :כללי - 2יאור ב
 

כחברה פרטית  2316 באוגוסט 11התאגדה ביום "( החברה: "להלן) .Cornerstone Properties, Ltd .א

התחייבויות , ללא נכסים. BVI, 2004המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים על פי חוק החברות העסקיות 

באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות , החברה הוקמה לצורך גיוס הון(. למעט הון מניות)ופעילות כלשהם 

, בכפוף להשלמת ההנפקה בבורסה"(. הבורסה: "ןלהל)מ "אביב בע-בבורסה לניירות ערך בתל, להמרה למניות

כי קודם לרישום למסחר  ,התחייבו( Jorge and Awilda Lopez)חברות בבעלות בעלי השליטה הסופיים 

המחזיקים בשרשור , בתאגידים יהםלחברה את זכויות יעבירו, בבורסה של אגרות החוב המוצעות לציבור

למועד אישור הדוחות הכספיים . כנגד הנפקת  מניות של החברה, ב"ן מניב בארה"נכסי נדל 23-בזכויות ב

ן מוחזקים על ידי "הנדל נכסי. טרם נחתמו יםהסופיהשליטה  יהסכמי הרכישה בין החברה לבעל, פרופורמה

 (.LP"") מוגבל ושותף( "GP")שותף כללי של  בבעלותהינה שותפות אשר לרוב 

     

  בכפוף "(.בורסהה": להלן) אביב בתל בבורסה ויירשמו לציבור יוצעו אשר חוב איגרות להנפיק החברה בכוונת.    ב

שלהם בישויות העוסקות  ההחזקותבעלי השליטה בחברה יעבירו לחברה את , בבורסה ח"להשלמת רישום האג

 .ן"בתחום הנדל

 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 1 ביאור

דיווח כספי לתקופות ביניים וכן בהתאם להוראות גילוי לפי , 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ערוך הכספי   הדוח

 .1793-ל"התש, (דוחות תקופתיים ומידיים)של תקנות ניירות ערך ' פרק ד
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 פרטים נוספים – 11פרק 

 

 דין עורך דעת חוות 1111

 INFO@GOLDFARB.COM מגדל אלקטרה 
 WWW.GOLDFARB.COM 98יגאל אלון  רחוב 
  1419676תל אביב  

  710-1656 (03)טלפון  

  566-9355 (03)פקס  

 

 9112בנובמבר  92    לכבוד
Cornerstone Properties, Ltd.  

 

 ,1נ1א1ג

 "( תשקיףה)" 6901 נובמברב 92מיום ותשקיף מדף  להשלמה תשקיף: הנדון 
  "(החברה)" .Cornerstone Properties, Ltd של 

 

 איי הבתולה הבריטייםבבהסתמך על חוות דעתם של יועציה המשפטיים של החברה , לבקשתכם
 :לדעתנו הרינו לאשר בזה כי, ב"ובארה

 1תוארו נכונה בתשקיף, בתשקיףמוצעים הזכויות הנלוות לניירות הערך ה [א]

ובכפוף לתנאים בצורה , בתשקיףאת ניירות הערך המוצעים  לחברה הסמכות להנפיק [ב]
 1תשקיףב המתוארים

 1ושמותיהם נכללים בתשקיף, הדירקטורים של החברה מונו כדין [ג]

 

 1שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיףמראש אנו מסכימים 

 

  

 ,בכבוד רב 

 ד"עו, הוד מימון                               ד"עו, מיר צפרירע 

                        

 

 

 

 

 

  



- 2 - 11  -

 

  לשיפוי התחייבות 1119

 מי, זליגמןכי אם גולדפרב , "(זליגמן גולדפרב)"' ושות זליגמןד גולדפרב "התחייבה כלפי משרד עו החברה
, ייתבע לשלם סכום כלשהו לצד שלישי"( הנתבעים: "זה בסעיף) מטעמו מיאו /ו מעובדיו מי, משותפיו

או /למחזיקי אגרות החוב של החברה ו, לבעלי מניות של החברה, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות
במישרין או , בגין עילה העלולה לנבוע, או למי מהחתמים המתמחרים בתשקיף, לנאמן למחזיקים האמורים

: להלן)לחברה  זליגמןידי גולדפרב -אשר ניתנה על, לתשקיף 1111מחוות הדעת המופיעה בסעיף , בעקיפין
על נתונים ומסמכים שניתנו להם מהחברה  זליגמןוזאת כתוצאה מהסתמכות של גולדפרב , "(הדעת חוות"

 ואיי הברית בארצות החברה של המשפטיים יועציהלרבות חוות דעת של , ידי יועציה החיצוניים-או על
בגין כל סכום שהנתבעים , כי אז החברה תשפה את הנתבעים, "(החברה מסמכי: "יחד) הבריטיים הבתולה

וכן בגין הוצאות , פי פשרה שהחברה הסכימה לה בכתב-פי פסק דין של בית משפט או על-יחויבו לשלמו על

שגולדפרב ( בעלי המקצוע והיועצים שימונו לטפל בעניין, בהתחשב בהיקף ההליך ובעורכי הדין)סבירות 
משא ומתן , התגוננות מפני הליכים משפטיים, יוציא או יידרש לשלם עבור ייצוג משפטי או אחר זליגמן

או  זליגמןדרישה או הליכים אחרים שעילתם נובעת מהסתמכות גולדפרב , וכיוצא באלו בקשר לכל תביעה
ם להודיע התחייב בשמו ובשם הנתבעים האחרי זליגמןגולדפרב 1 מי מן הנתבעים האחרים על מסמכי החברה

בסמוך לאחר , לחברה על כל תביעה שתוגש נגדם ועל כל הודעה בכתב בדבר כוונה להגיש תביעה כנגדם
כי החברה תנהל בשמם כל , החברה תהא רשאית לדרוש מן הנתבעים בכתב1 על כך זליגמןהיוודע לגולדפרב 

ידי יועצים -ל ינוהלו על"הנל ובלבד שההגנה או המשא ומתן נגד התביעה "הגנה ומשא ומתן נגד התביעה הנ
, מהותו ובעלי המקצוע מטעם התובעים, משפטיים בעלי רמה מקצועית מתאימה בהתחשב בהיקף ההליך

פי שיקול -יהיה מעורב על זליגמןוכן שגולדפרב  זליגמןידי גולדפרב -ושיועצים משפטיים כאמור יאושרו על
אם החברה לא 1 זליגמןה אישור של גולדפרב דעתו בניהול התביעה או המשא ומתן ושכל פשרה תהא טעונ

או אם מימשה את זכותה אך לאחר מכן זנחה את , תממש את זכותה לניהול ההגנה או משא ומתן כאמור
או המשא /או המשא ומתן או לא נקטה באמצעים הסבירים בנסיבות העניין לניהול ההגנה ו/ניהול ההגנה ו

ם התובעים על כל סכום שייראה לו לנכון והחברה תהיה חייבת רשאי להתפשר ע זליגמןיהא גולדפרב , ומתן
ופשרה כאמור תחשב , לשפותו בגין מלוא סכום הפשרה ובגין כל ההוצאות הסבירות שהוצאו כאמור לעיל

השיפוי והפטור דלעיל לא יחולו במקרה של מרמה או מעשה  חובת 1כפשרה שהחברה הסכימה לה בכתב
 1זליגמןמצד גולדפרב  ,או רשלנות רבתי, יםבזדון או מחדל בזדון או פליל

 הוצאות ועמלות 1111

 1 לתשקיף 211פי תשקיף זה ראה סעיף -ההוצאות הכרוכות בהנפקה על אודות לפרטים

למועד התשקיף החברה לא שילמה ולא התחייבה לשלם כל עמלה בקשר עם ניירות , כאמור ההוצאות למעט

 1 פי התשקיף-הערך המוצעים על

 שר לניירות ערך אחריםדמי עמילות בק 1111

 1שהנפיקה ערך ניירות של החתמה או לחתימה בקשר עמלותלא שילמה  החברה, מאז ייסודה

 במזומנים מלאה בתמורה שלא ערך ניירות הקצאת 1111

פי תשקיף זה וכנגד -בכפוף להשלמת ההנפקה על, השליטה ילבעלאודות מניות החברה שיוקצו  לפרטים
 1 לתשקיף 71111ראה סעיף , לחברה( לתשקיף 71111כהגדרתן בסעיף )העברת הזכויות המועברות 

 עיון במסמכים 1112

 דורש כל לעיון עומדים, בו הנזכרים או הכלולים אישור או, דעת חוות, דוח ומכל זה מתשקיף העתקים

בשעות העבודה , אביב-תל, אלקטרה מגדל, 29 אלון יגאל רחוב, דין עורכי', ושות זליגמןגולדפרב  במשרדי
ניתן לעיין בתשקיף זה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו , כן-כמו1 מראש ובתיאוםהרגילות 

www.magna.isa.gov.il1 

 הבריטיים הבתולה באיי החברה של המשפטיים יועציה דעת חוות 1117

זו אינה בגדר  דעתחוות 1 מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים להלן
 12291-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך( 1()ב)17חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף 

http://www.magna.isa.gov.il/
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Our ref: AVA/717937-000001/18570899v2       

 

To the Addressees named in the First Schedule  

 

28 November 2016 

Dear Sirs 

Cornerstone Properties, Ltd. 

Public Offering in Israel 

We have acted as counsel as to British Virgin Islands law to Cornerstone Properties, Ltd. (the 
"Company") and have been requested to render a legal opinion as to certain legal matters relating to the 
Company's registration, ownership, control and business. 

We have been advised that our opinion has been requested in connection with (i) the Company's 
contemplated public offering of Debentures (Series A) to be offered to persons in Israel (the 
"Securities"), (ii) the listing and trading of the Securities on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. ("TASE") 
and (iii) the filing by the Company of a Public Offering Prospectus (the "Prospectus") to be published in 
Israel according to Israeli Law. 

1 Documents Reviewed 

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following documents: 

1.1 The public records of the Company on file and available for public inspection at the Registry of 
Corporate Affairs in the British Virgin Islands (the "Registry of Corporate Affairs") on 25 
November 2016, including the Company's Certificate of Incorporation and its Amended and 
Restated Memorandum and Articles of Association as filed with the Registry of Corporate Affairs 
on 24 November 2016 (the "Amended and Restated Memorandum and Articles"). 

1.2 The records of proceedings on file with and available for inspection on 25 November 2016 at the 
British Virgin Islands High Court Registry (the "High Court Registry"). 

1.3 The written resolutions of the board of directors of the Company dated 28 November 2016 (the 
"Resolutions"). 

1.4 A Certificate of Incumbency dated 25 November 2016, issued by Maples Corporate Services 
(BVI) Limited, the Company's registered agent, (a copy of which is attached as Annexure A) (the 
"Registered Agent's Certificate"). 

2 Assumptions 

In giving the following opinions we have relied (without further verification) upon the completeness and 
accuracy of the Registered Agent's Certificate.  We have also relied upon the following assumptions, 
which we have not independently verified: 
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2.1 Copies of documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are true and 
complete copies of, or in the final forms of, the originals, and translations of documents provided 
to us are complete and accurate. 

2.2 The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or implied by the 
documents we have examined. 

2.3 All signatures, initials and seals are genuine. 

2.4 That all public records of the Company which we have examined are accurate and that the 
information disclosed by the searches which we conducted against the Company at the Registry 
of Corporate Affairs and the High Court Registry is true and complete and that such information 
has not since then been altered and that such searches did not fail to disclose any information 
which had been delivered for registration but did not appear on the public records at the date of 
our searches. 

2.5 There is nothing under any law (other than the laws of the British Virgin Islands) which would or 
might affect the opinions set out below.  Specifically, we have made no independent investigation 
of the laws of Israel. 

3 Opinions 

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out below, and having 
regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion that: 

3.1 The Company is a company limited by shares incorporated with limited liability under the BVI 
Business Companies Act, 2004 (as amended) (the "Act"), is in good standing at the Registry of 
Corporate Affairs, is validly existing under the laws of the British Virgin Islands and possesses the 
capacity to sue and be sued in its own name.  The Company was incorporated under the laws of 
the British Virgin Islands on 15 August 2016. 

3.2 Based solely on the Registered Agent's Certificate, the current directors of the Company are 
Awilda Odette Lopez, Jorge Lopez, Pablo Lopez, Leon Joe Wolfe, Bruce Wayne Adams and 
Mara Sue Mades. 

3.3 Under the Act and the Amended and Restated Memorandum and Articles of Association the 
directors have all the powers necessary for managing, and for directing and supervising, the 
business and affairs of the Company. 

3.4 The Company has full power and authority to carry out any object not prohibited by the Act or any 
other law of the British Virgin Islands including the power and authority to issue the securities 
described in the Prospectus. 

3.5 The description relating to the rights attached to the Company's shares in the form substantially 
set out in Annexure B at paragraph 4.1 and which we are instructed will appear (in whole or 
in part) in the Prospectus at Chapter 4, is an accurate summary, in all material aspects in so 
far as it relates to the provisions contained in the Amended and Restated Memorandum and 
Articles only. 

3.6 The description relating to the appointment, activities and replacement of directors in the form 
substantially set out in Annexure B at paragraphs 8.3.1 to 8.3.11 inclusive and which we are 
instructed will appear in the Prospectus at Chapter 8, is an accurate summary, in all material 
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aspects in so far as it relates to the provisions contained in the Amended and Restated 
Memorandum and Articles only. 

3.7 The Securities are not subject to any restrictions on transfer under British Virgin Islands law or 
the Amended and Restated Memorandum and Articles, and following the completion of the 
public offering of the Securities in Israel (under applicable Israeli securities laws)  and the listing 
of the Securities on the TASE, the Securities may be resold freely on TASE and cleared by the 
TASE Clearing House without the imposition of any holding period or other restriction under 
British Virgin Islands law or the Amended and Restated Memorandum and Articles. 

3.8 No authorisations, consents, approvals, licences, validations or exemptions are required by law 
(or the Company's Amended and Restated Memorandum and Articles) from any governmental 
authorities or agencies or other official bodies in the British Virgin Islands in connection with: 

(a) the consummation of the public offering of the Securities in Israel; or  

(b) the listing of the Securities on TASE. 

3.9 With the exception of filing fees charged by the Registry of Corporate Affairs in respect of any 
optional filings made at the Registry of Corporate Affairs no taxes, fees or charges (including 
stamp duty) are payable (either by direct assessment or withholding) to the government or other 
taxing authority in the British Virgin Islands under the laws of the British Virgin Islands in respect 
of the offering of the Securities. 

3.10 Companies incorporated or registered under the Act are currently exempt from income and 
corporate tax including with respect to all dividends, interest, royalties, compensation and other 
amounts payable by the Company to persons who are resident or not resident in the British Virgin 
Islands.  In addition, the British Virgin Islands currently does not levy capital gains tax on 
companies incorporated or registered under the Act, or on persons who are resident or not 
resident in the British Virgin Islands in relation to any share, debt obligations or other securities of 
the Company.  No estate, inheritance, succession or gift tax, rate, duty, levy or other charges are 
payable by persons who are resident or not resident in the British Virgin Islands with respect to 
any share, debt obligations or other securities of the Company. 

3.11 Pursuant to the Company's Amended and Restated Memorandum and Articles, the Company is 
authorised to issue a maximum of 50,000 shares of one class with no par value, of which 1,000 
shares have been issued and are outstanding.  

3.12 Based solely on our inspection of the Registered Agent's Certificate the sole shareholder of the 
Company as at the date hereof was Cornerstone MF Holdings, LLC, holding 1,000 voting shares 
of no par value. 

4 Qualifications 

The opinions expressed above are subject to the following qualifications: 

4.1 To maintain the Company in good standing under the laws of the British Virgin Islands, annual 
filing fees must be paid to the Registry of Corporate Affairs. 

4.2 This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact existing and 
known to us on the date of this opinion letter.  These opinions only relate to the laws of the British 
Virgin Islands which are in force on the date of this opinion letter.   
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We consent to the filing of this opinion (and its Hebrew translation, which we have not reviewed) with the 
Israeli Securities Authority and TASE, as an exhibit to the Prospectus. 

This opinion is in English and we have not approved, and we shall have no liability in respect of, any 
translation of this opinion. 

This opinion letter is addressed to and for the benefit solely of the addressees and may not be relied 
upon by any other person for any purpose, nor may it be transmitted or disclosed (in whole or part) to any 
other person without our prior written consent. 

Yours faithfully 

 

 

Maples and Calder 



 

AVA/717937-000001/18570899v2 
1 

First Schedule 

List of Addressees 

 

Cornerstone Properties, Ltd. 

PO Box 173 

Road Town 

Tortola 

British Virgin Islands 

 

The Tel Aviv Stock Exchange Ltd 

2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv 

Israel 

 

Goldfarb Seligman & Co., Law Offices 

Electra Tower 

98 Yigal Alon Street 

Tel Aviv 6789141 

Israel 

 

Doron Tikotzky Kantor Gutman Cederboum & SRFF 

12 Abba Hillel Silver Rd.  

Ramat Gan 

Israel 

 

Discount Underwriting and Issuing Ltd. 

Rotchild 22 

Tel Aviv, Israel 
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Annexure A 

Registered Agent's Certificate 
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Annexure B 

Prospectus Extract 

 

Chapter 4 – Voting Rights Attached to the Company's Shares 

 

Each share in the Company confers on the holder the right to one vote on any Resolution of 

Shareholders. 

The above description is a summary of the articles of association with respect to voting rights attached to 

the Company's Shares, and is not fully comprehensive. Following the publication of the prospectus, the 

memorandum and articles of association and any amendment to them will be available electronically on 

the MAGNA site of the Israeli Securities Authority at www.magna.gov.il. 

 

Chapter 8 – Board Directors of the Company  

 

Provisions of the Articles of the Company1 in Reference of Appointment, Service and 
Substituting Directors 

 

8.3.1 Subject to that stated in the articles of incorporation, the business affairs of the company will be 

managed by the board of directors or under its supervision. At all times at least two (2) external 

directors will serve in the Company. The articles of incorporation further states that a director 

does not need to own shares of the Company in order to be fit for office. 

8.3.2 Appointment of Directors, Termination of Office and Substitute Directors 

8.3.2.1 The first Director or Directors shall be appointed by the registered agent of the Company.2  

Thereafter, the Directors shall be appointed and removed by Resolution of the board or the 

                                                   
1 The articles of association that will be adopted before publication of the prospectus. 
2  In accordance with the BVI laws, any company registered in the BVI is required to have a registered agent, present in the BVI. No 

person shall serve or agree to serve as a registered agent of an incorporated company in the BVI unless such a person holds a 
license, according to the BVI's Company Management Law, 1990 and the Banks and Trust Companies Law, 1990, authorizing 
him to provide services of a registered agent. 

http://www.magna.gov.il/
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shareholders. A Director shall be appointed for such term as may be specified upon his 

appointment or, failing any term specified, shall be deemed to be appointed indefinitely. 

8.3.2.2 Subject to Section 8.3.2.1, no person shall be appointed as a Director of the Company unless 

the following is disclosed to the Board of the Company if the appointment is to take place by 

way of Resolution of the Board or to the Shareholders of the Company if the appointment is to 

take place by way of Resolution of the shareholders, that being in the form of a written 

declaration (the "Declaration"): 

[a] If the Person  has been convicted by a Judgment of an offence stated in Section 

8.3.2.3(a) where the period has not yet passed in which the Person is prevented from 

being appointed as a Director under Section 8.3.2.3(a); 

[b] If the Person has been convicted by a Judgment of an offence as stated in Section 

8.3.2.3(b), where the period determined by the court under  the same Section 8.3.2.3(b) 

has not yet passed; and 

[c] If the Administrative Enforcement Committee imposed enforcement measures which 

prohibit the Person from serving as a Director of any Public Company or any Private 

Company which is a Debentures Company and the period determined by the 

Administrative Enforcement Committee as stated has not yet passed under Section 

8.3.2.3(c). 

 The Declaration shall be kept at the registered office of the Company. 

8.3.2.3 

[a] A person convicted by a Judgment of one of the following offences shall not hold office as 

a Director in the Company unless five years have passed since the date on which the 

Judgment by which he was convicted was given: 

(i) Offences of: (1) bribery, (2) theft of company property by a manager of the 

company, (3)  obtaining anything by deceit, (4) forgery, (5) use of a forged 

document, (6) inducement by deceit, (7) false registration in documents of a 

company,(8) offences by managers or employees of a company, (9) failure to 

disclose information and misleading publication by an office holder of a company, 

(10) deceit and breach of trust in a company, (11) deceitful concealment (12) 
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blackmail with use of force, (13) blackmail by threats, (14) use of information by 

an insider, (15) use of inside information the source of which is an insider, (16) 

offer and sale of securities to the public in Israel not in accordance to a 

prospectus or a draft prospectus, (17) causing a misleading item to be included in 

a draft prospectus or in a prospectus, (18) causing a misleading item to be 

included in information presented at a meeting of the company's employees, (19) 

issuing an opinion, report or certification which is subsequently included or 

referred to in a prospectus, report, notice or purchase offer specification, knowing 

that the opinion, report or certification contained a misleading item, (20) causing a 

report, notice, registration document or purchase offer specification, submitted to 

Israel Securities Authority or TASE to contain a misleading item, (21) including a 

misleading item in one of its reports, publications or in other information provided 

by it, (22) fraud in connection with securities; or 

(ii) Conviction by a court anywhere in the world of the offences of bribery, deceit, 

offences by managers of a corporate body or offences involving misuse of inside 

information. 

[b] A person convicted by a Judgment which is not listed in Section 8.3.2.3(a) above shall not 

hold office as a Director in the Company, if a court has determined that by virtue of the 

substance, severity or circumstances, the Person is not permitted to serve as a Director 

of a Public Company or a Private Company which is a Debentures Company for a period 

determined by the court which shall not exceed five years from the date on which the 

Judgment was given. 

[c] Where the Administrative Enforcement Committee has imposed means of enforcement 

on a Person preventing said Person from serving as a Director of a public company or a 

private company which is a Debentures Company, same person shall not be appointed as 

Director of the Company in which the person is prohibited from serving as a Director 

based on the same decision. 

8.3.2.4 Each Director holds office until (a) his disqualification to act as a director under the BVI 

Companies Law; (b) his death or, in the case of a Director that is not an individual, its ceasing to 

exist; (c) his resignation; (d) the expiry of the term of office; (e) the date of his removal by 

Resolution of Directors or Resolution of Shareholders. An independent director will not serve as 
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a director in the Company for a period longer than nine years, and in regards to this, ceasing to 

serve as Director for a period which is no longer than two years will not be considered as 

stopping the sequence of Directorship. 

8.3.2.5 A person shall not be appointed as a Director unless he has consented in writing to be a 

Director. 

8.3.2.6 If the Company becomes aware that a Director was appointed contrary to the provisions of 

Articles 8.3.2.2-8.2.2.3, or that a Director has breached the provisions of Section 8.3.2.3 or 

8.3.2.8, the Board or Shareholders shall decided upon the termination of office of such Director, 

if it deemed that said conditions are fulfilled, and such office shall expire on the date of such 

resolution. Additional requirements for the removal of an External Director are outlined in 

Sections 8.3.3.10-8.3.3.14. 

8.3.2.7 If after his appointment as a Director of the Company,  a Director has been convicted of an 

offence provided in Section 8.3.2.3(a) or 8.3.2.3(b), the he shall inform the Company as soon as 

practicable and the his office shall be terminated by a resolution of the Board or Shareholders of 

the Company, and it shall not be possible to reappoint the said person as a Director unless the 

time period during which the Person is prohibited from serving as a Director, as provided in 

Section 8.3.2.3, has passed. 

8.3.2.8 If after his appointment as a Director of the Company, the Administrative Enforcement 

Committee has resolved to impose means of enforcement on a Person preventing the Person 

from being appointed as a Director in any Public Company, any Private Company which is a 

Debentures Company or in the company in which the person is appointed as provided in 

Section 8.3.2.3(c), said Person shall notify the Company as soon as practicable and his office 

shall be terminated through a resolution of the Board or Shareholders of the Company, and the 

Person will not be permitted to be reappointed as a Director in the Company in which the said 

prohibition applies, unless the prohibition period as stated by the Administrative Enforcement 

Committee has passed. 

8.3.2.9 A Director may resign his office by giving written notice of his resignation to the Company and 

the resignation has effect from the date the notice is received by the Company from such later 

date as may be specified in the notice. In addition to the requirements outlined in Sections 

8.3.2.3, 8.3.2.6, 8.3.2.7 and 8.3.2.8, a Director shall resign forthwith as a Director if he is, or 

becomes, disqualified from acting as a Director under the BVI Law. 
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8.3.2.10 The Board may at all times appoint a Director to fill in a vacancy on the Board of Directors of the 

Company or in addition to the serving directors. As the board appoints a person as director, in 

order to fill in a vacancy , the service period shall not exceed the term that remained when the 

person who has ceased to be a Director ceased to hold office.  

8.3.2.11 A Director, by written instrument deposited at the registered office of the Company, may from 

time to time appoint another Director or another person who is not disqualified for appointment 

as a Director under the terms of appointment of directors, to be his Substitute to: (a) exercise 

the appointing Director's powers; and (b) carry out the appointing Director's responsibilities, in 

relation to the taking of decisions by the Directors in the absence of the appointing Director. 

8.3.3 External Directors 

8.3.3.1 If on the date of appointment of an External Director, all members of the Board of Directors 

which are not Holders in control or Relatives thereof are of one gender, the External Director 

appointed shall be of the other gender. 

8.3.3.2 The first External Director shall be appointed not later than three months from the date in which 

the Company became a Debentures Company. 

8.3.3.3 An External Director will be appointed by Resolution of Shareholders or by Resolution of the 

Board of the Company only after the date on which the said nominee has provided a written 

Declaration in accordance with Section 8.3.2.2 and the Audit Committee has confirmed that all 

of the conditions stated in Section 8.3.3.4, 8.3.3.5 and 8.3.3.6 have been met. 

8.3.3.4 Only an individual who is a resident of Israel and who is qualified for appointment as a Director 

(in accordance to Section 8.3.2.2 – 8.3.2.3 above) shall be appointed as an External Director 

and that individual shall either possess Professional Qualifications or Accounting and Financial 

Expertise. At least one of the External Directors shall possess Accounting and Financial 

Expertise. 

8.3.3.5 The following individuals shall not be appointed as External Directors of the Company: 

[a] An individual may not be appointed as an External Director where the individual himself, 

or whose Relative, partner, employer, person who he is directly or indirectly subject to or 

a corporation in which he has Control, has a linkage to the Company or to a Controlling 

Shareholder of the Company or a Relative thereof on the date of appointment or during 
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the two years prior thereto, or to another body corporate, and - for a corporation which 

does not have a Controlling Shareholder or a person holding a Control Block – any 

linkage to a Person who is, on the date of appointment, the chairman of the Board of  

Directors of the Company, the general manager, the president, a Substantial Shareholder 

or the most senior financial officer34. 

 An individual may not be appointed as an External Director if the said individual’s other 

positions or business does or may give rise to a conflict of interest with the role of Director 

of the Company, or if this might harm the individual’s ability to act as a Director. 

 [b] A Director of a company shall not be appointed as an External Director of another 

company if at such time, a Director of the other company is acting as an External Director 

of the Company. 

[c] An individual shall not be appointed as an External Director if the said individual is an 

employee of ISA or TASE. 

8.3.3.6 Without derogating from the provisions of Section 8.3.3.5 above, an individual shall not be 

appointed as an External Director where the individual himself, or whose Relative, partner, 

employer, person who he is directly or indirectly subject to or a corporation in which he has 

Control, has business or professional relationship to a Person which is prohibited from having a 

linkage thereto under the provisions of Section 8.3.3.5 above, even if such relationships are not 

general, with the exception of negligible connections, and also an individual who has received 

consideration in violation with the provisions of Section 8.3.3.8. Where said relationship exists or 

where consideration, as stated, was received during the tenure of the External Director, the 

foregoing shall be considered, for the purpose of Section 8.3.3.11 – 8.3.3.14 to be a breach of 

any of the conditions required for the appointment or tenure as an External Director. 

8.3.3.7 At least one External Director shall serve on each and every committee authorized to exercise 

any of the powers of the Board of Directors (in so far as the BVI Law or the Articles of 

association permit).  

                                                   
3
  "Linkage" -  means the existence of labor relations, business or professional relations generally or Control, as well as acting as an 

office holder, other than as a director appointed to serve as an External Director in a company which intends to undergo an initial 
public offering. 

4
  "Another Corporation" - means a body corporate in which the Controlling Shareholder is, on the date of appointment or during the 

two years prior thereto, the Company or a Controlling Shareholder therein. 
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8.3.3.8 An External Director is entitled to remuneration and to a refund of expenses. An External 

Director shall not receive, in addition to the remuneration to which he is entitled and refund of 

expenses, any other consideration, directly or indirectly, for acting as a Director of the 

Company. For the purposes of this Section, consideration shall not include the grant of an 

exemption, an undertaking to indemnify, indemnification or insurance. 

8.3.3.9  The term of office of an External Director shall be three years, and the Company may, 

notwithstanding the provisions of Section 8.3.3.5 above, appoint the External Director for two 

additional terms of three years each. 

8.3.3.10 An External Director shall only be dismissed and his tenure shall only expire in accordance with 

the provisions of Section 8.3.3.11 – 8.3.3.14. in addition, the Court may, on the request of the 

Company, a Director, Shareholder or creditor, order the termination of the tenure of an External 

Director if it has found that one of the following prevails: (1) the External Director is permanently 

unable to fulfill his function; (2) during the term of his tenure he was found guilty in a court 

outside Israel of offences referred to in Section 8.3.2.3(a)(ii)5. 

8.3.3.11 An External Director, who becomes aware that the conditions required by Section 8.3.3.3 –

8.3.3.6 to serve as an External Director no longer apply in his respect, shall immediately notify 

the Company thereof, and his tenure shall be terminated by a resolution of the board of 

directors or Shareholders of the Company. 

8.3.3.12 Where the Board of Directors becomes aware that there is a suspicion that an External Director 

no longer complies with any of the conditions required under Section 8.3.3.3 – 8.3.3.6 above for 

appointment as an External Director, or that there is a suspicion that the Director has breached 

a fiduciary duty to the Company, the Board of Directors or Shareholders shall discuss this 

matter at the first meeting to be convened after becoming so aware. 

8.3.3.13 Where the Board of Directors or Shareholders finds, after giving the External Director a 

reasonable opportunity to present his position, that the External Director no longer complies with 

any of the conditions required under Section 8.3.3.3 – 8.3.3.6 for his appointment or that he has 

breached a fiduciary duty, the Board of Directors or Shareholders shall convene a meeting to 

terminate the tenure of the External Director. 

                                                   
5       "Court" - means the High Court of the British Virgin Islands. 
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8.3.3.14 The Court may, on the request of either a Director or a Shareholder, instruct for termination of 

the tenure of an External Director if it has found that the External Director no longer fulfills any of 

the conditions required under Section 8.3.3.3 – 8.3.3.6 for his appointment as an External 

Director or that he has breached a fiduciary duty to the Company. 

8.3.3.15 Where the position of External Director becomes vacant and there are no longer two External 

Directors serving in the Company, the Board of Directors shall fill such vacancy through a 

resolution. 

8.3.4 Authorities of the Board 

 Subject to the provisions of the articles of incorporation, the business affairs of the Company 

shall be directed by the Board of the Company or under its supervision. Members of the Board 

shall have all the powers, pursuant to the management direction and supervising the business 

affairs of the Company. The board may pay all expenses incurred preliminary to and in 

connection with the incorporation of the Company, and it may exercise all such powers of the 

Company, which are not vested upon the Shareholders of the Company by the BVI Law or by 

the memorandum or articles. 

8.3.5 Meetings of the Board of Directors 

 The Board or any of its committees may convene their meetings at such times or places within 

or outside the British Virgin Islands as the Board shall deem necessary or recommended. 

 A Director shall be deemed to be present at a meeting of the board if: (a) he or his Substitute 

participates by telephone or other electronic means; and (b) all Directors and Substitutes 

participating in the meeting are able to hear each other. 

 An action that the board or a committee of the board may execute in a meeting could also be 

facilitated by way of an agreed resolution in writing of all the directors or members of the 

committee, as the case may be, without need for any notice. If the consent is in one or more 

counter parts, and the counterparts bear different dates, then the resolution shall take effect on 

the earliest date in which Directors having a sufficient number of votes to pass the resolution 

have given their written consent. 

8.3.6 Quorum 
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 A meeting of the Directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the 

meeting there are present in person or by Substitute not less than one-third of the total number 

of Directors with a minimum of two (2) Directors. In regard of the termination of the appointment 

of the internal auditor, the quorum required to open a meeting of the Board of Directors shall be 

no less than a majority of the members of the Board of Directors, notwithstanding the provisions 

of any other Section of the articles of incorporation. 

8.3.7 Chairman of the Board 

 The board may elect a chairman for its meeting and determine the period for which he is to hold 

office.  If no such Chairman of the Board is elected, or if at any meeting the Chairman of the 

Board is not present at the time appointed for holding the meeting, the Directors present may 

choose one of them to be Chairman of the Board for the meeting. 

8.3.8 Board Committees 

 The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or 

members of their body as they think fit. 

 The Board is not entitled to delegate the following powers to a committee of the Board: 

 [a] to amend the 2 or these Articles; 

 [b] to designate committees of Directors; 

[c] to delegate powers to a committee of Directors; 

[d] to appoint Directors; 

[e] to appoint an agent; 

[f] to approve a plan or merger, consolidation or arrangement; 

[g] to make a declaration of solvency or approve a liquidation plan; or 

[h] to take a resolution under the BVI Laws that the Company will, immediately after a 

proposed distribution, satisfy the solvency test. 
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8.3.9 Audit Committee 

8.3.9.1 The Board of Directors shall by a Resolution of Directors appoint an Audit Committee. 

8.3.9.2 There shall be not less than three (3) Persons on the Audit Committee. The members of the 

Audit Committee shall be chosen from Board of Directors and shall at all times comprise of all 

appointed External Directors. The majority of Audit Committee members shall be either External 

Directors or independent directors. 

8.3.9.3 The chairman of the Audit Committee shall be an External Director. 

8.3.10 Remuneration Committee 

8.3.10.1 The Board of Directors shall by Resolution appoint a Remuneration Committee. 

8.3.10.2 There shall be not less than three (3) Persons on the Remuneration Committee. The members 

of the Remuneration Committee shall be chosen from Board of Directors and shall at all times 

comprise of all appointed External Directors. The majority of members of the Remuneration 

Committee shall be External Directors and the rest of the members shall be Directors whose 

terms of tenure and employment are pursuant to the provisions set forth under Section 8.3.3.8. 

8.3.10.3 The chairman of the Remuneration Committee shall be an External Director. 

8.3.11 Indemnification 

 Subject to the provisions of the BVI Laws, every Director and office holder of the Company 

(which in order to remove any doubt, shall not include the auditor of the Company), together 

with every former Director and former office holder of the Company (each an "Indemnified ") 

shall be indemnified out of the assets of the Company against any liability, action, proceeding, 

claim, demand, costs, damages or expenses, including legal expenses, whatsoever which they 

or any of them may incur as a result of any act or failure to act in carrying out their functions 

other than such liability (if any) that they may incur by reason of their own actual fraud or willful 

default.  No Indemnified shall be liable to the Company for any loss or damage incurred by the 

Company as a result (whether direct or indirect) of the carrying out of their functions unless such 

liability arises through the actual fraud or willful default of such an Indemnified.  No person shall 

be found to have committed actual fraud or willful default under this section unless or until a 

court of competent jurisdiction shall have made a finding to that effect. 
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 The Company shall advance to each Indemnified reasonable attorneys' fees and other costs 

and expenses incurred in connection with the defense of any action, suit, proceeding or 

investigation involving such Indemnified for which indemnity will or could be sought.  In 

connection with any advance of any expenses hereunder, the Indemnified shall execute an 

undertaking to repay the advanced amount to the Company if it shall be determined by final 

judgment or other final adjudication that such Indemnified was not entitled to indemnification 

pursuant to this section.  If it shall be determined by a final judgment or other final adjudication 

that such Indemnified was not entitled to indemnification with respect to such judgment, costs or 

expenses, then the Indemnified shall not be indemnified with respect to such judgment, costs or 

expenses and any advancement shall be reimbursed to the Company (without interest) by the 

Indemnified. 

 The Directors, on behalf of the Company, may purchase and maintain insurance for the benefit 

of any Director or other office holder of the Company against any liability which, by virtue of any 

rule or law, would otherwise attach to such person in respect of any negligence, default, breach 

of duty or breach of trust of which such person may be guilty in relation to the Company. 

 Subject to the aforementioned provisions, the Company shall indemnify and insure office 

holders of the Company with respect to payments they are required to pay as an compensations 

to parties who were injured by a violation in accordance to the resolution of the Administrative 

Enforcement Committee, or with respect to a payment of expenses incurred in connection with 

an Administrative Enforcement proceeding that was conducted with respect to such a person, 

including reasonable legal fees – including attorneys fees, and indemnification in advance. 

 

 



 

REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE 

In this certificate: 

"Act"  means the BVI Business Companies Act, 2004 (as amended). 

"BVI"  means the British Virgin Islands. 

"Company" means Cornerstone Properties, Ltd. 

"FSC"  means the BVI Financial Services Commission. 

"Register"  means the Register of Companies maintained by the Registrar. 

"Registered Agent"  means Maples Corporate Services (BVI) Limited. 

"Registered Office"  means the Company's registered office, being Kingston Chambers, PO 
Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin Islands. 

"Register of Charges"  means a register of charges maintained at the Company's Registered 
Office pursuant to section 162 of the Act. 

"Registrar"  means the Registrar of Corporate Affairs in the BVI. 

We, Maples Corporate Services (BVI) Limited of Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands, being the Company's duly appointed Registered Agent hereby certify that: 

1 the Company was incorporated in the BVI on 15 August 2016 with company number 1920997; 

2 the Company's name appears on the Register and it has paid all fees due and payable to the 
FSC. 

As far as can be determined from the documents retained at the Registered Office: 

3 the Company has not commenced liquidation under the Act or the Insolvency Act, 2003 (as 
amended) and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets; 

4 no legal, arbitration or other administrative proceedings have been threatened or commenced 
against the Company; 

5 the Directors of the Company are as follows: 

Name Appointment Date 

Mara Sue Mades 09 November 2016 

Awilda Odette Lopez 15 August 2016 

Leon Joe Wolfe 15 August 2016 
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Pablo Lopez 15 August 2016 

Bruce Wayne Adams 09 November 2016 

Jorge Lopez 15 August 2016 

6 the Shareholder of the Company is as follows: 

Name Certificate 
No. 

Shares Allotted/ 
Acquired 

Allotment/Acquisition 
Date 

Cornerstone MF Holdings, LLC 001 1,000  

7 According to our records no entries have been made on the Register of Charges of the Company 
maintained pursuant to section 162 of the BVI Business Companies Act, 2004 (as amended). 

8 All certifications are correct as at the 25th day of November 2016. 

 

 

_______________________________ 

For and on behalf of 

Maples Corporate Services (BVI) Limited - Registered Agent 

 

 



-1 
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9102בנובמבר  92  

 לכבוד

Cornerstone Properties, Ltd. 
 
 ,.נ.א.ג

 9102 בנובמבר 92 מיום Maples & Calder  ם מהשפה האנגלית של חוות הדעת שלתרגו: הנדון

הריני לאשר בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום המצ״ב , לבקשתכם
 .הינו נכון, מאנגלית לעברית של חוות הדעת שבנדון

סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה העברית למען הסר ספק יובהר כי במקרה של 
 .יגבר הנוסח בשפה האנגלית, של חוות הדעת האמורה

 .9102העתיד להתפרסם בחודש נובמבר , אני מסכים כי מכתבי זה ייכלל בתשקיף של החברה
 
 
 

 ,בכבוד רב

 עו״ד , הוד מימון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



-2 

 

  נקוביםלנמענים ה
בתוספת הראשונה

 9102 נובמברב 92

 
 
 

 ,אדונים נכבדים
 ישראלבהצעה לציבור : הנדון

 בכל הקשור לדיני איי( ״החברה״) .Cornerstone Properties, Ltdאנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של 
הבתולה הבריטיים ונתבקשנו להכין חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים משפטיים הקשורים לרישומה 

 .השליטה בה ועסקיה, הבעלות עליה, של החברה

ניירות ״) (סדרה א׳)הצעה לציבור בישראל של אגרות חוב . 0: נאמר לנו כי חוות דעת זו נתבקשה בקשר עם
פרסום . 3-ו; (״הבורסה״)אביב בע״מ -רישומם למסחר של ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל. 9; (״הערך

 .בהתאם לדין הישראלי"( התשקיף)"בישראל של תשקיף ההצעה לציבור של החברה 

 מסמכים שנבחנו .1

 :להלןהטיוטות או העתקים המתאימים של המסמכים המפורטים , ההעתקים, בחנו את המסמכים המקוריים

במרשם החברות באיי הבתולה , הרישומים הפומביים של החברה בתיק החברה הפתוח לעיון הציבור 1.1
לרבות תעודת ההתאגדות של החברה ותקנון , 9102 נובמברב 92ביום "( רשם לענייני חברות)"הבריטיים 

 ."(תקנון החברה)" 9102 רבבנובמ 92ביום  הוגש לרשם התאגידיםכפי שתוקן ו החברה
במרשם בית המשפט הגבוה באיי הבתולה  9102 נובמברב 92רישומי ההליכים בתיק הפתוחים לעיון ביום  1.1

 ."(מרשם בית המשפט הגבוה)"הבריטיים 
 ."(ההחלטות)" 9102 נובמברב 92ההחלטות בכתב של דירקטוריון החברה מיום   1.1
( ביויאי)קורפורייט סרוויסס אשר הוצאה על ידי מייפלס  9102בנובמבר  92תעודת הסוכן הרשום מיום   1.1

 "(.תעודת הסוכן הרשום( )"'ב כנספח א"העתק התעודה האמורה מצ)לימיטד הסוכן הרשום של החברה 
 הנחות .1

כמו כן  .שלמות ודיוק תעודת הסוכן הרשוםעל ( ללא אימות נוסף) הסתמכנו להלןבהעניקנו את חוות הדעת 
 :ו על ידינו עצמאיתאשר לא אומת, הסתמכנו על ההנחות המפורטות להלן

ם מתאימים או טיוטות של מסמכים שניתנו לנו הינם העתקים אמיתיים ומלאים יהעתק, העתקי מסמכים 1.1
 .והתרגום של המסמכים שנשלח אלינו הינו שלם ומדויק, גרסאות הסופיות של המקורב או

 .הדיוק והשלמות של כל המצגים העובדתיים אשר ניתנו או שנבעו מן המסמכים שבחנו 1.1
 .חותמות הינן מהימנותהראשי התיבות ו, כל החתימות 1.1
המידע שנתגלה במהלך , כי כל המרשמים הציבוריים של החברה אשר נבחנו על ידינו הינם מדויקים 1.1

המידע , ובמרשם בית המשפט הגבוה הינו נכון ומלא רשם לענייני חברותהבדיקות שערכנו כנגד החברה ב
בדיקות האמורות לא כשלו מלמצוא איזשהו מידע אשר הועבר כאמור לא שונה מאז אותו מועד וכי ה

 .לרישום אך לא הופיע במרשמים הציבוריים במועד הבדיקה שערכנו
אשר עלול להשפיע על חוות הדעת ( להוציא את דיני איי הבתולה הבריטיים)אין שום הוראה בשום דין  1.2

 .שראלילא ערכנו שום חקירה עצמאית של הדין הי, במיוחד. האמורה להלן
 

 חוות דעת .1

 בטים משפטיים אשריובהתייחס לאותם ה, בהתבסס על וכפוף להנחות וההסתייגויות המפורטות לעיל ולהלן
 :הרינו בדעה כי, נראים לנו רלבנטיים

חוק החברות העסקיות באיי  תחת מניות שהתאגדה עם אחריות מוגבלתהחברה הינה חברה מוגבלת ב 1.1
וקיימת בהתאם לדיני איי  רשם לענייני חברותהינה רשומה ב, "(החוק)" (כפי שתוקן) 2004, הבתולה
בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים  התאגדההחברה  .הינה בעלת כוחות לתבוע ולהיתבע בשמה, הבתולה

 .9102באוגוסט  02 ביום

' ורג'ג, ינם אלווידה אודט לופזהבחברה  ניםהמכה יםהדירקטור, בהתבסס רק על תעודת הסוכן הרשום 1.1
 .וברוס אדמס ו וולף'ליאון ג, פבלו לופז, לופז

לדירקטורים של החברה יש את כל הכוחות הנדרשים לניהול , התזכיר המתוקניםוהתקנון ו, בהתאם לחוק 1.1
 .ולפיקוח על עסקי וענייני החברה

 בישראל לחברה הסמכות להוציא לפועל כל פעולה שאינה אסורה על פי החוק או כל חוק אחר של איי 1.1
 .הבתולה הבריטיים כולל הסמכות להנפיק את ניירות הערך המתוארים בתשקיף
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, לפי ידיעתנו, ואשר 2.0 ףבסעי Bהתיאור המתייחס לזכויות הצמודות למניות החברה בנוסח המצ״ב בנספח  1.2
בכל ההיבטים המהותיים בכל הקשור להוראות , הינו סיכום נכון, לתשקיף 4בפרק ( כולו או חלקו) ופיעי

 .תקנון החברה המתוקן בלבדו זכירתב הכלולות

 עד 2.3.0בסעיפים  Bות והחלפה של דירקטורים בנוסח המצ״ב בנספח לפעו, התיאור המתייחס למינוי 1.3
בכל ההיבטים המהותיים בכל , נכוןהינו סיכום , שקיףלת 8בפרק  ופיעי, לפי ידיעתנו, כולל ואשר 2.3.02

  .בלבד המתוקן החברה תקנוןתזכיר והקשור להוראות הכלולות ב

, המתוקן תקנון החברהתזכיר וניירות הערך אינם כפופים למגבלות עבירות בהתאם לדיני איי הבתולה או  1.3
ורישומם ( ישראלבהתאם להוראות דיני ניירות ערך ב)ועם השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך 

סלק יניירות הערך יוכלו להימכר מחדש בצורה חופשית בבורסה ולה, של ניירות הערך למסחר בבורסה
תקנון תזכיר ובמסלקת הבורסה ללא תקופת חסימה או מגבלה אחרת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים או 

 .המתוקן החברה

זכיר תאו )בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים , או פטורים, רישיונות, הסכמות, כל אישורים יםלא נדרש 1.3
, מאת כל רשות ממשלתית או סוכנות או גוף רשמי אחר באיי הבתולה הבריטיים, (קנון החברה המתוקןות

 : בקשר עם

 .רישום ניירות הערך למסחר בבורסה( 2)או ; השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך( 1)

, כל מיסים ,לרשם לענייני חברות אפשריים בנוגע לכל הגשה של אגרות לרשם לענייני חברות למעט תשלום 1.3
( במישרין או באמצעות ניכוי במקור)אינם חלים על החברה ( לרבות מס בולים)אגרות או תשלומים 

הצעה לממשלה או לרשות מס אחרת באיי הבתולה הבריטיים בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ביחס ל
 .של ניירות הערך

מתחולת דיני מס  פטורות למועד זה, חברות שהתאגדו או נרשמו תחת דיני איי הבתולה הבריטיים 1.13
פיצויים וכל סכום אחר , תמלוגים, ריבית, בכל הקשור לתשלום דיבידנדים, לרבות, ומס חברותהכנסה 

. שישולם על ידי החברה לאנשים שהינם תושבי איי הבתולה ולאנשים שאינם תושבי איי הבתולה הבריטיים
לחברות שהתאגדו או  רווחי הון שנבעואינם מטילים מס על , למועד זה, איי הבתולה הבריטיים, בנוסף

, ביחס למניות, או לתושבי איי הבתולה ומי שאינם תושבי איי הבתולה, רשמו תחת דיני איי הבתולהנ
, עיזבון, ירושה ,מקרקעין אין מס, באיי הבתולה הבריטיים .או ניירות ערך אחרים של החברה, אגרות חוב

איי הבתולה ביחס מתנה או חובה מיסויית אחרת שחלה על מי שהינם תושבי איי הבתולה או אינם תושבי 
 .אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה, למניות

מניות  21,111-החברה מוסמכת להנפיק לא יותר מ, המתוקנים קנון החברהזכיר ותתבהתאם ל 1.11
 .מניות כבר הונפקו 0,111מתוכן , ללא ערך נקוב, רשומות

 זההמניות של החברה ליום  בעל, בלבד ובעל המניות היחיד תעודת הסוכן הרשוםבחינת בהתבסס על  1.11
 .מניות ללא ערך נקוב 0,111-מחזיק בה, Cornerstone MF Holdings, LLC והינ

 הסתייגויות .1

 :המפורטות להלן להסתייגויות כפופות לעיל ניתנוחוות הדעת ש

יש לשלם דמי רישום , כדי לשמור על המשך קיומה התקין של החברה בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים 1.1
 .שנתיים לרשם החברות

אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות והעובדות הקיימות והידועות לנו במועד חוות , חוות דעת זו ניתנת 1.1
 .חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה הבריטיים אשר הינם בתוקף במועד חוות דעת זו. דעת זו

 
לרשות ניירות  של החברהבתשקיף ( אותו לא בדקנו בריתואת תרגומה לע) חוות דעת זו להגשתהרינו מסכימים 

 ..ערך בתל אביב ולבורסה
 

 .חוות דעת זו הינה באנגלית ולא נתנו אישור ולא תהא לנו כל אחריות בקשר עם תרגומה
 

ללא הסכמתנו , חוות דעת זו ממוענת אך ורק לנמעניה וכל גורם אחר אינו רשאי להסתמך עליה לכל מטרה
 .מראש ובכתב
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הרינו מאשרים בזאת את מורשה החתימה האלקטרונית של החברה להגיש אלקטרונית את חוות דעת זו לרשות 
 .ניירות ערך הישראלית

 

 ,בכבוד רב

Maples & Calder 
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 תוספת ראשונה

 
 רשימה של מכותבים

 
 

 
 

Cornerstone Properties, Ltd. 
 073. ד.ת

 רואד טאון טורטולה
 איי הבתולה הבריטיים

 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע״מ 

 תל אביב  ,9אחוזת בית רחוב 

 ישראל

 

 ', גולדפרב זליגמן ושות

 מגדל אלקטרה

 2722020 אביב-תל 22רחוב יגאל אלון 

 ישראל

 

  SRFF&צדרבוים , גוטמן, קנטור, טיקוצקי, דורון

 רמת גן, 09רחוב אבא הילל 

 ישראל

 

 מ"דיסקונט חיתום והנפקות בע

 תל אביב, 99רוטשילד רחוב 

 ישראל
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 A נספח
 

 הרשום הסוכן תעודת
 



 

 חתימות – 12פרק 

 

 

 החברה 1221

      

 
 

  Cornerstone Properties, Ltd.  

   

 

 הדירקטורים 1222

   Jorge Lopez  

   Awilda Odette Lopez 

   Pablo Lopez 

   Leon Joe Wolfe 

   Mara Sue Mades 

   Bruce Wayne Adams 
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 המתמחר החתם 1221

 מ"דיסקונט חיתום והנפקות בע
 

   

 [8691-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 22החתימה האמורה הינה בהתאם לסעיף ]
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