
  

 

  
  בע"מעמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת 

  (לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ)
  )"לוזוןאו "קבוצת  "("החברה 

  תשקיף להשלמה

  של
שנתיים שווים חצי תשלומים  14–עומדות לפרעון ברשומות על שם, לציבור, אשר תונפקנה לראשונה , ')חסדרה ( חוב אגרות של. נ.ע ש״ח 70,000,000

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב  7.14%(כולל) באופן שכ"א מהתשלומים יהווה  2025עד  2019 מהשנים אחת כל שלבדצמבר  1- ביוני ו 1 בימים
(בכפוף להתאמות  , או כל שיעור אחר שיקבע בהודעה המשלימהכפי שייקבע במכרז 5%שלא יעלה על , נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע 1(סדרה ח')

 אחת כל שלבדצמבר  1-ביוני ו 1 בימים' בתשקיף), אשר תשולם א2לפרק  2.8.12.3פיננסיות כמפורט בסעיף המידה באמות המידה במקרה של אי ע
. אגרות 2025בדצמבר  1ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  2017 ביוני 1(כולל), כאשר תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  2025 עד 2017 מהשנים

  ").)סדרה ח'(אגרות חוב (להלן: " היסודי, כהגדרתו בשטר הנאמנותודות (קרן וריבית) למדד החוב תהיינה צמ

  .א' לתשקיף2לפרק  2.8- ו 2.1 יפיםראו סע -אגרות החוב (סדרה ח') לתיאור 
  .א' לתשקיף2לפרק  2.2סעיף ראו  -לתיאור פרטי ההצעה ואופן הצעת ניירות הערך המוצעים 

  
–כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז, אחידה בהצעה, לציבור מוצעות') סדרה ח( חוב ותאגר. נ.ע ח"ש 70,000,000

  , כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן:יחידות 70,000ערכן הנקוב באמצעות ב, 2007
  

  ')חש"ח לאגרת חוב (סדרה  1במחיר   ')חאגרות חוב (סדרה  1,000
=================  =======  

  ש"ח 1,000    סה"כ מחיר ליחידה
  

המכרז יפתח במועד ובזמן שיקבע '). ח') מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה חאגרות החוב (סדרה 
  .בהודעה המשלימה

המכרז  ו המשקיעים המסווגים הזמנות לרכישת יחידות במסגרתבהתקשרות מוקדמת, לפיה יגישמסווגים  בכוונת החברה להתקשר עם משקיעים
  .לתשקיף 'א2בפרק  2.4.9ף סעיב כמפורטהאמור בכמויות ובמחירים אשר יפורסמו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה, 

  

 בכתב רת שעבודים נוספים ללא אישורעם הגבלה בפני יצי בסכום הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, קבועאגרות החוב (סדרה ח') מובטחות בשעבוד 
כפי שתהיינה מעת לעת, המהוות נכון למועד , 2מלוא החזקות החברה בדורי אנרגיה )1: (עלוהמחאת זכות על דרך של שעבוד,  הנאמן של ומראש
 50%כון למועד התשקיף בשיעור של של א. דורי תשתיות ואנרגיה בע"מ (חברה פרטית, המוחזקת נ.נ. עש"ח  0.01 בנותמניות רגילות  10,000 התשקיף

 הזכויות לרבותו ,ההצבעה בה ומזכויותהנפרע של דורי אנרגיה, וההון המונפק מ) 50%(מחצית , ")דורי אנרגיה(להלן: " מהונה המונפק על ידי החברה)
(ככל שתהיינה) מעת לעת, כלפי מאת ומתוך  מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג כפי שקיימות בהווה וכפי שתהיינה קיימות בעתיד) 2; (אליהן הנלוות

) על כל תתי חשבונותיו ושעבוד שוטף, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום ועם הגבלה בפני לשטר הנאמנות 1בסעיף חשבון הנאמנות (כהגדרתו 
הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת  יצירת שעבודים נוספים ללא אישור בכתב ומראש של הנאמן על כל הכספים ו/או הפקדונות ו/או ניירות

 החברהמלוא זכויות  על )3; () על כל תתי חשבונותיו וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהםלשטר הנאמנות 1בסעיף בחשבון הנאמנות (כהגדרתו 
  לשטר הנאמנות.  6ים ראו סעיף לפרטים נוספ .)לשטר הנאמנות 1(כהגדרת המונח בסעיף  2הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםמכוח הלוואות 

  
. פורסמה הודעה ")ההודעה המשלימה להצעה לציבור(להלן: " ההודעה המשלימה תפורסם לא מוקדם מחמישה ימי עסקים ממועד פרסום התשקיף

שעות ומתוכן חמש , התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא לפני תום שבע להצעה לציבור משלימהה
ימים מתחילת  45-פרסום התשקיף להשלמה או מימים מיום  75-ולא יאוחר מ להצעה לציבור ד פרסום ההודעה המשלימהפחות ממועשעות מסחר ל

) 1א(1 בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנהישונו פרטים  להצעה לציבורמשלימה הבהודעה ככל ש .התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם
להגשת הזמנות , תתחיל התקופה )"תקנות הודעה משלימה"(להלן:  2007-תשקיף), התשס"ז) לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת 3עד (

ם תסתיים לא לפני תו, ולהצעה לציבור לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה
פרסום התשקיף להשלמה ימים מיום  75- לא יאוחר מו להצעה לציבור שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה

  .ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם 45-או מ

. לאחר פרסומו של תשקיף הצעה לציבורבפרק ב' לתקנות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור  רה ח') מוצעותאגרות חוב (סד .נ.ע ש״ח 70,000,000
במסגרתה יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון  אשרלהצעה לציבור משלימה ההודעה תפרסם החברה  זה,

יושלמו במסגרתה אשר משלימה, הודעה  לתקנותו ")חוק ניירות ערך(להלן: " 1968-, התשכ"חערך ניירות לחוק) 2)(1א(16בהתאם לסעיף  בתשקיף זה,
משלימה, לרבות, פרטים אודות  תשקיף זה, בהתאם להוראות תקנות הודעהבהפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון 

שיעור המכרז על וצעים על פי תשקיף זה. התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים ושינויים, ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המ
בפרק  2.4.9סעיף ראו  להצעה לציבור משלימהלפרטים נוספים אודות ההודעה ה .פרסום ההודעה המשלימהימים מיום  45-מלא יאוחר ייערך הריבית 

  .לחלק בלתי נפרד מתשקיף זהלהצעה לציבור עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה ' לתשקיף. א2

לקיום הדרישות המקדימות לרישום למסחר המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה כפוף  ת החוב (סדרה ח')אגרורישום 

  א' לתשקיף. 2בפרק  2.3בבורסה כמפורט בסעיף 

  

  

                                                 
מקרן ערכן  7.18%, ותשלום אחרון שיהווה מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14%שכ"א מהתשלומים יהווה  תשלומים באופן 13 1

  .ת החוב (סדרה ח')הנקוב הכולל של אגרו

  האישורים הנדרשים לכך יתקבלו עד למועד פרסום ההודעה המשלימה להצעה לציבור. 2



 
   להשלמה תשקיף הצעת רכש חליפין ורישום למסחרו

  של
ותוצענה מכח תשקיף זה אשר תונפקנה לראשונה , ")אגרות החוב (סדרה ח') הנוספות(להלן: " ')חסדרה ( חוב אגרות של. נ.ע ש״ח 110,000,000עד 

לרישומן למסחר של אגרות חוב  בכפוףו ,' לתשקיףב2בדרך של הצעת רכש חליפין לכלל המחזיקים באגרות החוב (סדרה ו') של החברה, כמפורט בפרק 
  .(סדרה ח'), על פי תשקיף זה

  
   בדרך של הצעת רכש חליפיןהנוספות ') חדרה הצעת אגרות החוב (ס

וההסדרים הקיימים, בשינויים המחוייבים, בכל הנוגע להצעת רכש רגילה,  ,")חוק החברות(להלן: " 1999- בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט
') ומחזיקים באגרות החוב (סדרה כלל הל "), החברה מתכבדת בזאת לפנותתקנות הצעת רכש" (להלן: 2000-תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש"סב

ידם והנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ המוחזקות על ') ואגרות חוב (סדרה  את כל, בהצעה לרכוש מהם, ")הניצעיםשל החברה (להלן: "
אשר יפורט בהודעה  התאם ליחס החלפה, בהנוספות ')חוזאת בתמורה להנפקת אגרות החוב (סדרה  "), בדרך של הצעת רכש מלאההבורסה(להלן: "
והכל בכפוף ליתר התנאים  זהלהשלמה למסחר בבורסה במסגרת תשקיף  תונפקנה לראשונה ותירשמנהכאמור, , אשר ")הצעת הרכש(להלן: " משלימה

  כמפורט בתשקיף זה להלן. 
  . של היענות להצעת רכש החליפין כתנאי להשלמתה רכש לא נקבע שיעור מזעריהבהצעת 

  שקיף זה כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש בהתאם לתקנות הצעת רכש, בשינויים המחוייבים.ת
ממועד פרסום ולא מוקדם מיום מסחר אחד  תפורסם לא מוקדם מחמישה ימי עסקים ממועד פרסום התשקיףלהצעת הרכש, ההודעה המשלימה 

, ההודעה המשלימה להצעת הרכש. פורסמה ")עה המשלימה להצעת הרכשההוד(להלן: "תוצאות המכרז הציבורי להנפקת אגרות החוב (סדרה ח') 
התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד 

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי  45-מה או מפרסום התשקיף להשלימים מיום  75-ולא יאוחר מ ההודעה המשלימה להצעת הרכשפרסום 
   .המוקדם

תפרסם החברה  . לאחר פרסומו של תשקיף זה,לכלל מחזיקי אגרות חוב (סדרה ו') של החברה מוצעות לעיל,, כהגדרתן אגרות החוב (סדרה ח') הנוספות
יהוו ש, לעילנקוב של אגרות חוב (סדרה ח') הנוספות, כהגדרתן סך כל הערך ההפרטים שלהלן: אשר במסגרתה יושלמו להצעת הרכש הודעה משלימה 

ריבית אגרות החוב (סדרה ; רכש תתקבל במלואההשהצעת בהנחה ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו') מהניצעים,  144,944,728תמורה עבור רכישת 
לפרטים נוספים אודות ההודעה המשלימה . רה ח') הנוספותיחס ההחלפה של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה עם אגרות החוב (סד ;ח') הנוספות

  .לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה להצעת הרכש עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לתשקיף.' ב2בפרק  2.2.9סעיף ראו להצעת הרכש, 

  

כהגדרתן  הנוספות, החוב אגרות פקתהנ תתבטל אזיא' לתשקיף זה, 2של אגרות החוב (סדרה ח'), כמפורט בפרק  לציבורככל ולא תושלם ההנפקה 

והחברה תודיע על  לניצעים יוקצו לא הערך וניירות והצעת רכש החליפין תבוטל בבורסה למסחר תירשמנה לא הן, ' לתשקיף זהב2פרק ל 2.2.1בסעיף 

  .כך בדיווח מיידי

 1נספח לשטר הנאמנות המצורף כ 8.3סעיף לתשקיף ו 2.3.3.3סעיף לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ראה 

  ' לתשקיף. א2לפרק 

  .לתשקיף א'2לפרק  1נספח לשטר הנאמנות המצורף כ 29.- ו 19.לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ח') ראה סעיפים 

נכון למועד התשקיף לא נקבע הסדר בעל השליטה בה, בשרשור סופי. , עמוס לוזון מרנכון למועד התשקיף לא נקבע הסדר תיחום פעילות בין החברה ו
חובת תיחום פעילות בין החברה ומר עמוס לוזון, בעל השליטה בה, בשרשור סופי. עם זאת, מכח היותו מנכ"ל החברה ודירקטור בה, חייב מר לוזון ב

אחת קי החברה היא הקמת פרויקטים למגורים, כאשר במידה ותפעל . יצוין כי הליבה של עס1999-לחוק החברות, התשנ"ט 254אמונים, מכח סעיף 
לפרטים אודות פרויקטים של בעל השליטה מסוג מחיר  בתחום ביצוע הפרויקטים, בכוונתה לפעול לביצוע של פרויקטים של הקבוצה.מחברות הקבוצה 

  לתשקיף זה. 8.2ראו סעיף  למשתכן שהובאו, למען הזהירות, ובטרם התקשרותו בהם, לבחינה של אורגני החברה,

השפעת מצבה של להלן פרטים בתמצות אודות גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילות החברה, להערכת הנהלת החברה, נכון למועד התשקיף: 
לתקופה חברה ההתקופתי של בדוח לפרק א' ("תיאור עסקי התאגיד")  25. לתיאור גורמי הסיכון של החברה ראו בסעיף דורי בניה על החברה

לתשקיף זה בדרך של  6, אשר נכלל בפרק )2016-01-020223 :אסמכתא פרמס( 2016במרץ  30כפי שפורסם ביום  ,2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
  הפניה.

רזניק '): חסדרה הנאמן לאגרות החוב ( יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה. על פי תשקיף זה יםהמוצעהכרוכות בהנפקת ניירות הערך הוצאות כל הסך 
  לתשקיף.א' 2לפרק  2.8.11.1לפרטים אודות הליכים משפטיים המתנהלים נגד הנאמן הנוגעים למילוי תפקידו, ראו סעיף  .פז נבו נאמנויות בע"מ

ובאתר האינטרנט של הבורסה, שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilעותק מהתשקיף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו 
http://maya.tase.co.il.  

  2016 נובמברב 30תאריך התשקיף: 
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 עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ קבוצת  

 )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ(

 )בתשקיף זה: "החברה"(

  מבוא – 1פרק 

 

 כללי 1.1

. "א. ברגמן בע"מ"כחברה פרטית בשם  ,1961במרס  29ביום  הוקמה והתאגדה בישראל החברה

"מ" וביום שינתה החברה את שמה לשם "א. דורי חברה לעבודות הנדסיות בע 1980בחודש מאי 

 אישור התקבל 2016 במאי 29 ביום. שם קבוצת א. דורי בע"משינתה את שמה ל 2008בנובמבר  10

 . "מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת, "הנוכחי לשמה החברה שם לשינוי החברות רשם

פיו הונפקו ניירות ערך של החברה, -פרסמה החברה לראשונה תשקיף על 1993בחודש יולי 

לפיכך, החברה הינה "(. הבורסהאביב בע"מ )"-יה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתלומניות

 "(.חוק החברות)להלן: " 1999-חברה ציבורית כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

ן ביחס להנפקה לראשונה לציבור ה להשלמההיתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף  1.1

 הצעת רכש חליפיןשל אגרות החוב )סדרה ח'( והן ביחס ל

ניירות את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת  הקיבל החברה 

, הן ביחס להנפקה לראשונה לציבור של אגרות החוב )סדרה ח'( זהלהשלמה על פי תשקיף  הערך

צעת ה"-" וההצעה לציבור, ""התשקיף)להלן: " והן ביחס להצעת רכש חליפין, כמפורט בתשקיף

 ולפרסום התשקיף.(, להנפקתם ", לפי הענייןהחליפין

* 

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

או  ניירות הערך המוצעיםשל  םאישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על טיב

 .על המחיר בו הם מוצעים

* 

 (סדרה ח')אגרות חוב רה העקרוני לתשקיף להשלמה זה, המאשר כי תנאי הבורסה נתנה את אישו

, והמוצעות למחזיקי אגרות החוב )סדרה הצעה לציבור, ביחס למכח תשקיף זה המוצעות לציבור

עומדים בתנאים ( "ניירות הערך המוצעים")להלן:  ו'( מכח תשקיף זה, ביחס להצעת החליפין

 .(להשלמה" "אישור הבורסה לתשקיףלהלן: )על פיו  הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות

מתן האישור כאמור אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר, והרישום למסחר 

הערך המוצעים יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות הערך המוצעים, למסחר על פי  ניירותשל 

ותקנות ניירות ערך  1968-ות ערך, התשכ"חהודעה משלימה שתפורסם בהתאם להוראות חוק נייר

ביחס  להלן 'א2 בפרק 2.4.9, כמפורט בסעיף 2007-)הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז

ההודעה ")להלן: ב' להלן ביחס להצעת החליפין 2בפרק  2.2.11, וכמפורט בסעיף להצעה לציבור

. אישור הבורסה לרישום ("להצעת החליפין ההודעה המשלימה"-ו "להצעה לציבור המשלימה

ההודעה  זה, יינתן טרם פרסומה שללהשלמה למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף 

ההודעה  טרם פרסומה של, ולהלן 'א2בפרק  2.4.9, כמפורט בסעיף להצעה לציבור המשלימה
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תושלם  ככל ולא ., לפי הענייןלהלן ב'2בפרק  2.2.11, כמפורט בסעיף להצעת החליפין המשלימה

 הנפקת תתבטל אזיא' לתשקיף זה, 2של אגרות החוב )סדרה ח'(, כמפורט בפרק  לציבורההנפקה 

 למסחר תירשמנה לא הן, ב' לתשקיף זה2לפרק  2.2.1כהגדרתן בסעיף  הנוספות, החוב אגרות

והחברה תודיע על כך  לניצעים יוקצו לא הערך וניירות והצעת רכש החליפין תבוטל בבורסה

 .מיידיבדיווח 

למסחר של השלמה משום התחייבות למתן אישור לרישום לאין לראות באישור הבורסה לתשקיף 

 עלאו למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(, לפי העניין, פי תשקיף זה לציבור -המוצעים על ניירות הערך

. על להצעת החליפין, בהתאמה ההודעה המשלימהאו , להצעה לציבור פי ההודעה המשלימה

להצעה  פי ההודעה המשלימה-ניירות הערך המוצעים לציבור, על למסחר של ר בקשה לרישוםאישו

למחזיקי אגרות החוב ניירות הערך המוצעים  למסחר של על אישור בקשה לרישוםו, לציבור

הבורסה וההנחיות על  יחולו הוראות תקנון להצעת החליפין, פי ההודעה המשלימה-, על)סדרה ו'(

כאמור, לפי  המשלימה תוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר על פי ההודעהפיו כפי שיהיו ב

 .העניין

* 

אין לראות באישור הבורסה האמור משום אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או  

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

 .הם מוצעים בתשקיף או על המחיר בו

* 

על אישור בקשה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי התשקיף יחולו 

הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, לרבות בדבר קיום הון עצמי מינימאלי ו/או פיזור מזערי 

(, ח'ה ( וקיום דרישות שווי אחזקות ציבור מינימאלי באגרות החוב )סדרח'באגרות החוב )סדרה 

 לתשקיף. 1.3בהתאם להנחיות הבורסה, כמפורט בסעיף 

 

 

* 

 החברההון  1.3

 והנפרע של החברה נכון למועד פרסום התשקיף המונפקהון המניות  1.3.1

 הון מניות מונפק ונפרע  הון מניות רשום  סוג המניות

ש"ח ערך  1בנות  מניות רגילות

 נקוב כל אחת
450,000,000 234,499,813 
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  1)באלפי ש"ח(: 2016ביוני  30בעלי המניות של החברה ליום ההון המיוחס ל 1.3.2

 באלפי ש"ח 
 257,799 הון המניות

 163,423 פרמיה על מניות
 (184,936) קרן בגין עסקאות עם בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

 93,590 בעלי שליטהעסקה עם קרן בגין 
 415,130 שטר הון מגזית ישראל

 (467,181) הפסדיתרת 
 (65,888) של פעילות חוץ התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים

 211,937 סה"כ
 19,396 שאינן מקנות שליטהזכויות 

 131,333 סה"כ הון המיוחס לבעלי המניות של החברה

 

                                                 
 .2016ביוני  30לפי הדוחות הכספיים ביניים ליום   1
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 אגרות חוב של החברה הנמצאות במחזור 1.1

 המהוות את תעודות ההתחייבותחוב )סדרה ז'(, אגרות הש"ח ע.נ. של  97,122,000-ו'( ואגרות החוב )סדרה ש"ח ע.נ. של  144,944,728ה לחבר נכון למועד התשקיף

  .בחלקן או בשלמותן, במחזור הינן ושעדיין הנפיקה שהחברה

 דוח' )"בפרק ב 4סעיף , ראו 1970-"להתש)דוחות תקופתיים ומיידיים(,  ערך ניירות( לתקנות 13)ב()10לפרטים הנדרשים ביחס לתעודות התחייבות לפי תקנה 

בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום החברה של  התקופתיבדוח  2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  16ובאור "( מצב ענייני התאגיד לע הדירקטוריון

"( בדוח עדכון תיאור עסקי התאגיד' )"אחלק ב 2.6סעיף ( ו"1015"דוח תקופתי ( )להלן: 2016-01-020223 :אסמכתא פרמס) 2016במרץ  30כפי שפורסם ביום  ,2015

(. "1016 שני"דוח רבעון ( )להלן: 2016-01-104707 :אסמכתא פרמס) 2016באוגוסט  16כפי שפורסם ביום  ,2016ביוני  30לתקופה שהסתיימה ביום החברה הרבעוני של 

החברה ביצעה , 2016 שני רבעון דוח פרסום מועד ולאחר, 2016בספטמבר  30ביום  ניה.תשקיף זה בדרך של הפל 6בפרק  יםנכלל 2016 שנידוח רבעון ו 2015דוח התקופתי 

 '(.ז)סדרה  החוב אגרות של הנאמנותבהתאם להוראות שטר פדיון חלקי 

 

 : התשקיףשבמחזור במועד אגרות חוב של החברה  בדבר ,2016ביוני  30ליום  להלן פרטים 1.4.1

  .החברה עומדת בתנאי שטרי הנאמנות של אגרות החוב שלה, אשר הינן סדרות מהותיותהתשקיף ולמועד  2016ביוני  30ליום 

בדוח  2.6.3סעיף  ורא, 2016ביוני  30נכון ליום ז' של החברה -לפרטים בדבר עמידת החברה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב מסדרות ו' ו

תשקיף זה בדרך ל 6בפרק , הנכלל (2016-01-104707 :אסמכתא פרמס) 2016באוגוסט  16כפי שפורסם ביום  ,2016ביוני  30ביום לתקופה שהסתיימה החברה הרבעוני של 

 (. "דוח רבעון שני)להלן: " של הפניה
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 7.55%2 קבועה 146,350,689 156,664,861 955,444 154,392,697 144,944,728 321,302,235

 

 -ו ביוני 1
1 

, בדצמבר
 בין

 השנים
 2012-

2019 
 )כולל(

 ביוני 1
 בדצמבר 1

 השנים בין
2012-2019 

 )כולל(

 שבעה
 תשלומים

 חצי
 שנתיים

 הצמדה
 למדד

 המחירים
 בגין לצרכן
 מאי חודש

2010. 

 3Baa לא לא
(Credit 

Review 
עם כיוון לא 

 2 (ודאי

 סדרה

 3 ז' 

27 
 אוקטובר

2013 

 30 3.65%4 קבועה 94,812,362 108,327,776 982,008 107,913,000 107,913,000 107,913,000
 בספטמבר

 בין
 השנים
2016-
2021 
 )כולל(

-ו ץבמר 31
30 

 בספטמבר
 השנים בין

2014-2021 
 )כולל(

 שישה
 תשלומים
 שנתיים

 הצמדה
 למדד

 המחירים
 בגין לצרכן

 חודש
 ברספטמ
2013. 

החברה  לא
תהא 

רשאית 
)אך לא 
חייבת(, 

לפי שיקול 
דעתה 

הבלעדי, 
להעמיד 

את אגרות 
החוב 

)סדרה ז'( 
פדיון ל

, מוקדם
מלא או 

 חלקי,
במקרה ו

כאמור 

3Baa 
(Credit 

Review  
עם כיוון לא 

 4 (ודאי

                                                 
  .2015, המצורפים לדוח תקופתי 2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום  .2.ג.16נוספות של אגרות חוב )סדרה ו'( בדרך של הרחבת סדרה, ראה באור  להנפקות  1
ידי חברת הדירוג(, -שייקבע על כפי במקומו שייבוא לו מקביל דירוג )או A3(, קיים מנגנון התאמה של שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ו'( בגין ירידה בדירוג מדירוג בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ו'  2

פורסמה ירידה בדירוג אגרות החוב  2016בינואר  14(. ביום 2010-01-520956סמכתא: )מספר א 2010ביוני  14לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  3.3ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג. לפרטים ראו סעיף 
לפרטים נוספים ראה דוח עד לאותו המועד(.  6.8%חלף שיעור של ) 7.55%והותרת אופק דירוג שלילי. בהתאם לזאת, עודכן שיעור הריבית השנתית לסדרה זו החל מהמועד האמור לשיעור של  3Baaלדירוג 
 (, אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.2016-01-012214)מספר אסמכתא:  2016בינואר  18)משלים( שפרסמה החברה ביום מיידי 

 .2015פים לדוח תקופתי , המצור2015בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום . 3.ג.16נוספות של אגרות חוב )סדרה ז'( בדרך של הרחבת סדרה, ראה באור  להנפקות  3
ידי -שייקבע על כפי במקומו שייבוא לו מקביל דירוג )או A2רמות בדירוג מדירוג  2בהתאם לתנאי אגרות החוב )סדרה ז'(, קיים מנגנון התאמה של שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ז'( בגין ירידה של   4

, החל על אגרות החוב )סדרה ז'(, אשר צורף כנספח ג' לתיקון 2013באוקטובר  16לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות מיום  3.8סעיף ראו חברת הדירוג(, ככל שתהא ירידה כאמור בדירוג. לפרטים 
והותרת אופק דירוג שלילי. בהתאם לזאת,  3Baaרוג פורסמה ירידה בדירוג אגרות החוב לדי 2016בינואר  14. ביום (2013-01-167988)מספר אסמכתא:  2013באוקטובר  16תשקיף המדף של החברה שפורסם 

 2016בינואר  18לפרטים נוספים ראה דוח מיידי )משלים( שפרסמה החברה ביום עד לאותו המועד(.  2.9%חלף שיעור של ) 3.65%עודכן שיעור הריבית השנתית לסדרה זו החל מהמועד האמור לשיעור של 
 .ידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה(, אשר המ2016-01-012214)מספר אסמכתא: 
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.ד. 3באור  והחל ממועד חילופי השליטה בחברה, ראלפרטים אודות התנהלותה של החברה אל מול הנאמנים למחזיקי אגרות החוב של החברה והנציגות של המחזיקים האמורים, 

 .לתשקיף זה 9.5.3, וכן סעיף , המצורפים לדוח רבעון שני2016ביוני  30המאוחדים של החברה ליום  לדוחות הכספיים
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 :שבמחזור להלן פרטים אודות הנאמנים לאגרות החוב של החברה 1.4.2

האחראי על סדרת אגרות  פרטי התקשרות כתובת למשלוח מסמכים
 החוב בחברת הנאמנות

 סדרה חברת הנאמנות

 5274876-03טלפון:  ב, תל אבי113הירקון 

 5271736-03פקס: 

דואר אלקטרוני: 
avnon@hermetic.co.il 

 ה ו'סדר ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) דן אבנון, עו"ד

 

, תל 48דרך מנחם בגין 
 אביב

 03-6374826טלפון: 

 03-6374344קס: פ

 אלקטרוני: דואר
Office@Mtrust.co.il 

חברה לנאמנות  - משמרת רמי סבטי, רו"ח
 בע"מ

 סדרה ז' 

 

 דירוג איגרות החוב של החברה 1.4.3

שם החברה  סדרה
 המדרגת

הדירוג שנקבע 
במועד 

 ההקצאה

 התשקיףדירוגים נוספים ממועד ההנפקה ועד למועד 

 דירוג תאריך

 "מבע מדרוג סדרה ו'
3A אופק(

 (חיובי)אופק 3A 2012 בנובמבר 4 (שלילי

 (יציב)אופק 2A 2013 בספטמבר 3   

 2A(Credit review) 2014 ביולי 29   

 עם השלכות שליליות3A (Credit review ) 2015באפריל  26   

 2016בינואר  14   
3Baa (Credit review  עם השלכות

 שליליות(

 עם כיוון לא ודאי3Baa (Credit review ) 2016באפריל  26   

 2A(Credit review) 2014 ביולי 29 (יציב)אופק 2A "מבע מדרוג סדרה ז'

 עם השלכות שליליות3A (Credit review ) 2015באפריל  26   

 2016בינואר  14   
3Baa (Credit review  עם השלכות

 שליליות(

 לא ודאי( עם כיוון Credit review) 3Baa 2016באפריל  26   

 

 

mailto:avnon@hermetic.co.il
mailto:avnon@hermetic.co.il
mailto:Office@Mtrust.co.il
mailto:Office@Mtrust.co.il


  1-א2

  ךהער ניירות הצעת - א2 פרק

   לציבור המוצעים הערך ניירות .2.1

   לציבור המוצעים הערך ניירות פרטי .2.1.1

 על רשומות), "החוב"אגרות ) (להלן: 'סדרה ח( חוב אגרות של. נ.ע ש״ח 70,000,000

 בדצמבר 1-ו ביוני 1 בימים שווים שנתייםחצי  תשלומים 14–ב לפרעון עומדות, שם

 7.14% יהווה מהתשלומים"א שכ) באופן כולל( 2025 עד 2019 מהשנים אחת כל של

 בשיעור שנתית ריבית נושאות, 1)סדרה ח'מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (

 1-ביוני ו 1 בימים תשולם אשר ,במכרז שייקבע כפי 5%לא יעלה על  אשר קבוע

הראשון  הריבית תשלום כאשר), כולל( 2025 עד 2017 מהשנים אחת כל שלבדצמבר 

. 2025דצמבר ב 1 ביום ישולם האחרון הריבית ותשלום 2017יוני ב 1ישולם ביום 

היסודי (כהגדרתו בשטר  למדד(קרן וריבית)  צמודות תהיינה) 'סדרה ח( החוב אגרות

  .)לפרק זה 1, המצ"ב כנספח הנאמנות

בכפוף להתאמות במקרה של התאמת שינוי הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת 

ו/או לזכאות לריבית פיגורים  להלן 2.8.12.3 בסעיף כמפורט יננסיתמידה פ

שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות,  לתנאים 5.4(כהגדרתה בסעיף 

לא ) 'סדרה ח( החוב אגרות שתישאנה הריבית שיעורלפרק זה)  1המצ"ב כנספח 

  .")שיעור הריבית המירבי(להלן: " 5%יעלה על 

 מוקדם לפדיון) 'סדרה ח( החוב אגרות  את ביוזמתה להעמיד רשאית תהא החברה

  .לשטר הנאמנות 9.2 בסעיף כמפורט

   

  לציבור הערך ניירות הצעת אופן .2.2

בדרך של הצעה אחידה, , לציבור מוצעות) 'סדרה ח( חוב אגרות. נ.ע ח"ש 70,000,000 .2.2.1

(להלן:  2007 –כאמור בתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), התשס"ז 

מכרז על בדרך של , יחידות 70,000באמצעות בערכן הנקוב , ")תקנות אופן ההצעה"

 כאשר"), המכרז) (להלן: "סדרה ח'( החוב אגרות שתישאנה השנתית הריבית שיעור

 ומחירה הינו כדלקמן: יחידה כל הרכב

  

  ')ח סדרה( חוב לאגרת"ח ש 1 במחיר  ')ח סדרה( חוב אגרות 1,000

  "חש 1,000    ליחידה מחיר"כ סה

																																																													

, ותשלום אחרון מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14%ה שכ"א מהתשלומים יהוו באופןתשלומים  13   1
  .מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.18%שיהווה 
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 השנתית הריבית שיעור על מכרז של בדרך לציבור מוצעות') ח סדרה( החוב אגרות

'). שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא ח סדרה( החוב אגרות שתישאנה

  יעלה על שיעור הריבית המירבי.

החוב (סדרה ח'), המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה  אגרות .2.2.2

 ".המוצעים הערך ניירות" או "הערך ניירותתפורסם כמפורט להלן יקראו להלן: "ש

 ").המכרז יוםהמכרז יפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה המשלימה (להלן: " .2.2.3

לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף  .2.2.4

ולתקנות  ),ערך""חוק ניירות (להלן:  1968- , התשכ"ח) לחוק ניירות ערך2)(1(א16

בקשר עם הנפקתם של  2007-ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז

תקנות הודעה "-" והודעה משלימהניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה (להלן: "

", לפי העניין). במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו הפרטים החסרים משלימה

תנים לעדכון התשקיף זה, בהתאם להוראות בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הני

  להלן. 2.4.9התקנות האמורות. לפרטים אודות ההודעה המשלימה, ראה סעיף 

  בבורסה למסחר רישום .2.3

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה, לפיו תנאי ניירות הערך  .2.3.1

המוצעים בתשקיף להשלמה זה עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה 

 נחיות על פיו.ובה

פרסום ההודעה המשלימה תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר  לפני .2.3.2

את אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה שתפורסם 

בהמשך. בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור לעיל, תפנה החברה 

ימי עסקים לאחר מועד המכרז.  3בבקשה לרשום בה את ניירות הערך למסחר תוך 

') חאישור הבורסה כאמור כפוף לדרישות הבורסה ביחס לאגרות חוב (סדרה 

') לא תירשמנה חלהלן. היה ואגרות החוב (סדרה  2.3.3.2 – 2.3.3.1כמפורט בסעיפים 

למסחר, תוחזר תמורת ההנפקה למזמינים, בצירוף הפירות שנצברו, אם וככל 

, ולא תתקיים הצעת רכש חליפין כמפורט בפרק ן (אם יחול)שנצברו, בניכוי מס כדי

 .ב' לתשקיף זה2

 והנחיות תקנון דרישות בקיום מותנה) 'סדרה ח( החוב אגרות של למסחר רישומן .2.3.3

  :להלן זה בסעיף לאמור בהתאם והכל, הבורסה

 לצורך הנדרש הציבור אחזקות של המזערי הפיזור, הבורסה להנחיות בהתאם .2.3.3.1

 אחד כשכל, לפחות מחזיקים 35 הינו) 'סדרה ח( החוב אגרות לש למסחר רישומן

 ייחשב ״מחזיק״ זה כשלעניין( לפחות ש״ח 200,000 של מזערי החזקות בשווי מחזיק

 או כאמור למחזיק המזערי ההחזקה שווי על עולה החזקותיו ששווי אחד מחזיק -
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 המזערי חזקההה שווי על עולה במשותף החזקותיהם ששווי אחרים עם ביחד מחזיק

 ).כאמור למחזיק

  ) לאחר הרישום למסחר לא יפחת 'סדרה ח( החוב באגרות הציבור אחזקות שווי .2.3.3.2

 "ח.ש ליוןימ 36 - מ

החברה נדרשת לעמוד בכך שההון העצמי של החברה, לאחר הרישום למסחר, לא  .2.3.3.3

זה, ההון העצמי של החברה להשלמה נכון למועד תשקיף  מיליון ש"ח. 24- יפחת מ

מיליון ש''ח. החברה מתחייבת  24-מ פוחתאינו תקנון ובהנחיות הבורסה כנדרש ב

שלא תחלק דיבידנד באופן שחלוקת הדיבידנד תגרום לכך שההון העצמי שלה יפחת 

  . רשומות למסחרתהינה ') של החברה חמיליון ש"ח כל עוד אגרות החוב (סדרה  24- מ

 2.3.1.2- ו 2.3.1.1 פיםכמפורט בסעי הבורסה דרישות התקיימו לא כי יתברר אם .2.3.4

, בבורסה למסחר תירשמנה לא הן'), סדרה ח( החוב אגרות הנפקת תתבטל אזי, לעיל

 יוקצו לא הערך וניירותשהתקבלו בידי רכז ההנפקה יושבו למזמינים  הכספים

ההנפקה יובהר כי ככל ולא תושלם  והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי. למזמינים

 הנפקת תתבטל אזיזה לעיל,  2.3.2, כאמור בסעיף סדרה ח')של אגרות החוב (לציבור 

 למסחר תירשמנה לא הן, לעיל 2.1.2כהגדרתן בסעיף  ,הנוספות החוב אגרות

(כהגדרתם  לניצעים יוקצו לא הערך וניירות הצעת רכש החליפין תבוטל, בבורסה

 .והחברה תודיע על כך בדיווח מיידיב' לתשקיף) 2מונחים אלו בפרק 

  לציבור ההצעה .2.4

  ליחידות הזמנות להגשת התקופה .2.4.1

לאחר קבלת ההתחייבויות המוקדמות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף 

, תפרסם החברה הודעה משלימה בה (ככל שיתקבלו) זה מהמשקיעים המסווגים

יפורסם המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור, לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי 

מקרה לא יחול המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור לרכישת ניירות תשקיף זה. בכל 

) ימי עסקים מתאריך פרסום התשקיף 5הערך המוצעים, בטרם חלפו חמישה (

להשלמה. התקופה להגשת הזמנות, לרכישת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה 

ום תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרס

") תחילת התקופה להגשת הזמנות" או "יום המכרז(להלן: "ההודעה המשלימה 

מועד סגירת ותסתיים באותו יום בשעה שתקבע לכך בהודעה המשלימה (להלן: "

   ").רשימות החתימות

ככל שבהודעה  -" הזמנות להגשת התקופה תחילת" או "רזכהמ יוםלעניין "

) עד 1א(1ל השיעורים הקבועים בתקנה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים ע

, תתחיל 2007-) לתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז3(

התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני 
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חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני תום שבע 

 חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה.שעות ומתוכן 

  .הזמנות ולהגיש במכרז להשתתף רשאים בחברה העניין בעלי

  בקשות הגשת .2.4.2

בנק דיסקונט  באמצעות לחברה תוגשנה המכרז במסגרת יחידות לרכישת בקשות .2.4.2.1

 באמצעות או) ההנפקה״ ״רכז: להלן( , תל אביב38לישראל בע"מ, רחוב יהודה הלוי 

 )בקשות״ לקבלת ״המורשים: להלן( בבורסה אחרים חברים או בנקים סניפי

 טפסים גבי על, להלן 2.4.9במועדים שיפורטו בהודעה המשלימה, כאמור בסעיף 

  .בקשות לקבלת המורשים אצל להשיגם שניתן

 המכרז ביום בקשות לקבלת למורשה שהוגשה במכרז יחידות לרכישת בקשה כל .2.4.2.2

 לשעהעד  בקשות לקבלת המורשה ידי על תקבלת אם יום באותו כמוגשת תחשב

 לידי הבקשות לקבלת המורשה ידי על שתועבר ובתנאי, שתפורט בהודעה המשלימה

למועד שיפורט בהודעה המשלימה, עד  ההנפקה רכז ידי על ותתקבל ההנפקה רכז

לרכז  ישירותכל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה  .להלן 2.4.9כאמור בסעיף 

לשעה עד שב מוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי רכז ההנפקה ההנפקה תח

  .שתפורט בהודעה המשלימה

 עד, המכרז ביום בקשות לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה הבקשות .2.4.2.3

 עד סגורות תשארנה אשר סגורות במעטפות ,שתפורט בהודעה המשלימה לשעה

 סגורה לתיבה ההנפקה רכז ידי על ותוכנסנה, ה לרכזלהגש האחרון המועד לחלוף

  .ההנפקה לרכז ישירות הוגשו אשר הבקשות עם ביחד ונעולה

 ההנפקה רכז וכלפי החברה כלפי וחייבים אחראים יהיו בקשות לקבלת המורשים .2.4.2.4

, נענו ואשר באמצעותם שהוגשו בקשות בגין לחברה שתגיע התמורה מלוא לתשלום

  .בחלקן או במלואן

 על יעלו לא אשר, שונים ריבית בשיעורי הצעות ששלו עד להגיש רשאי מזמין כל .2.4.2.5

 באחוזים נקוב יהיה ידו על המוצעהריבית  ששיעור ובלבד, המירבי הריבית שיעור

הריבית המירבי  בשיעור הצעות להגיש יהיה ניתן, דהיינו .0.05%של  במרווחים

 במרווחים תנקוב שלא בקשה. 0.05%ובשיעורים הנמוכים ממנו במרווחים של 

  .מעלה כלפי ביותר הקרובה למדרגה תעוגל, לעיל רכאמו

 הריבית שיעור נקבע בה כבקשה יראוה כלשהו ריבית שיעור בה נקבע שלא בקשה .2.4.2.6

 .המירבי

 כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ניתן .2.4.2.7

 ובהנק בלבד השלמות היחידות מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו, יחידה של
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. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו, בה הנקוב יחידה של כלשהו וחלק, בה

  .תתקבל לא, אחת מיחידה פחות בה הנקוב היחידות שמספר בקשה

(בכפוף לזכותו של משקיע  חוזרות בלתי הינן במכרז היחידות לרכישת ההזמנות .2.4.2.8

 הבקשות הגשת. שהגיש הזמנה לחזור בו מהזמנתו עד תום התקופה להגשת הזמנות)

 חוזרת בלתי כהתחייבות תיחשב לקוחותיהם עבור בקשות לקבלת המורשים ידי על

 כתוצאה ללקוחותיהם שיוקצו הערך ניירות את לרכושלהיות אחראים  מצדם

, זה תשקיף לתנאי בהתאם באמצעותם ושהוגש לבקשות חלקית או מלאה מהיענות

 .זה תשקיף תנאי פי על המלא המחיר את ההנפקה רכז באמצעות ולשלם

 מסווג משקיע וכן עימו הגר משפחת בן לרבות - זה לענין ״מזמין״ או ״מבקש״ .2.4.2.9

  .לתשקיף 2.4.7  סעיף פי על יחידות המזמין

  התמורה ותשלום תוצאותיו פרסום, המכרז הליכי .2.4.3

 וייפתחו התיבה תיפתח ,במועדים שיפורטו בהודעה המשלימההמכרז,  ביום .2.4.3.1

 על יפקח אשר, חשבון ורואה ההנפקה רכז נציג, החברה נציג בנוכחות המעטפות

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

 רכז ימסור ,בבוקר 10:00 השעה עד, המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.4.3.2

 הוגשו באמצעותם אשר בקשות לקבלת םהמורשי באמצעות, למבקשים ההנפקה

 הריבית שיעור את תכלול ההודעה. לבקשתם ההיענות מידת על הודעה, הבקשות

. עבורן לשלם שעליו התמורה ואת למבקש שיוקצו היחידות כמות את, במכרז שנקבע

 אשר, המבקשים יעבירו, בצהריים 12:00 השעה עד, יום באותו ההודעה קבלת עם

 לקבלת המורשים באמצעות, ההנפקה לרכז, חלקן או כולן, נענו ליחידות בקשותיהם

  .נענו לגביהן שבקשות היחידות עבור לשלמה שיש התמורהאת מלוא  בקשות

 ניירות לרשות מיידי בדו״ח החברה תודיע, המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.4.3.3

 .המכרז תוצאות את ולבורסה ערך

   ידותהיח והקצאת במכרז שיעור הריבית קביעת .2.4.4

אחיד ליחידה  בשיעור ריביתכל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה 

אשר הבקשות שיעור הריבית הנמוך אשר יהיה ) "האחידשיעור הריבית (להלן: "

ריבית נמוכים  ישנקבו בשיעורביחד עם בקשות  ,ליחידות שנקבו בו כשיעור הריבית

. הקצאת תשקיף זהבור על פי , יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לצייותר

  :היחידות תיעשה כמפורט להלן

 שבקשות היחידות לרבות( בבקשות הכלולות היחידות של הכולל והמספר היה .2.4.4.1

 שתתקבלנה) להלן 2.4.7  בסעיף כאמור המסווגים מהמשקיעים התקבלו לרכישתן

. במלואן הבקשות כל תיעננה - לציבור המוצעות דותהיחי של הכולל מהמספר יפחת

  . שיעור הריבית המירביהאחיד יהיה  הריבית שיעור, כזה במקרה
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 שבקשות היחידות לרבות( בבקשות הכלולות היחידות של הכולל והמספר היה .2.4.4.2

 שתתקבלנה) להלן 2.4.7 בסעיף כאמור המסווגים מהמשקיעים התקבלו לרכישתן

 כל תונפקנה - לציבור המוצעות היחידות של הכולל המספר על יעלה או שווה יהיה

 כדלקמן:  לציבור המוצעות היחידות

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

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

  במלואן.

 תענינה האחיד הריבית רלשיעו השווה ריבית בשיעור הנוקבות בקשות .ג

יחידות כזה שהיחס בין מספר זה  מספר יקבל מזמין שכל כך יחסי באופן

לבין סך כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו 

האחיד  בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריביתלמבקשים שהגישו בקשות 

, להלן 2.4.7ולאחר ההקצאה למשקיעים המסווגים בהתאם לאמור בסעיף 

האחיד, בשיעור הריבית יהיה שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש 

האחיד הוגשו בשיעור הריבית לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתם 

לחברה (לא כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של 

  ).להלן 2.4.7משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 

 באגרות מזערי פיזור יושג לא, לעיל 2.4.4.2 עיףבס כאמור ההקצאה בעקבות אם .2.4.4.3

 תבוטל אזי, )מזערי״ ״פיזור: להלן( לעיל 2.3.3.1 בסעיף כאמור) 'סדרה ח( החוב

 הבקשות וכל, להלן 2.4.7 בסעיף האמורה המסווגים למשקיעים ההקצאה עדיפות

  : כדלקמן תענינה, המסווגים המשקיעים הזמנות כולל, מכרז באותו

 לא - האחיד הריבית משיעור גבוה בהן הנקוב הריבית רששיעו בקשות .א

  .תענינה

 -  האחיד הריבית משיעור נמוך היה בהן הנקוב הריבית ששיעור בקשות .ב

  במלואן. תענינה

(כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם  בקשות .ג

 2.4.7להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 

 ר הריבית הנקוב בהן היה שווה לשיעור הריבית האחידששיעולהלן) 

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין 

מספר זה לבין סך כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות 

 בשיעור ריבית נמוך משיעור הריביתשיוקצו למבקשים שהגישו בקשות 

בשיעור הריבית  שביקשמספר היחידות  , יהיה שווה ליחס שביןהאחיד

האחיד  בשיעור הריביתהאחיד, לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתם 

הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של 

  ).להלן 2.4.7משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 
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 החוב באגרות זערימ פיזור יושג לא, לעיל 2.4.4.3 בסעיף כאמור ההקצאה פי על אם .2.4.4.4

  :כדלקמן ההקצאה תבוצע אזי, לעיל 2.3.3.1 בסעיף כאמור) 'סדרה ח(

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

  .תענינה

(לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם  בקשות .ב

 2.4.7להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 

ששיעור הריבית הנקוב בהן היה שווה ו/או נמוך משיעור הריבית ) להלן

באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס  תענינה האחיד

בין מספר זה לבין סך כל היחידות המוצעות לציבור יהיה שווה ליחס שבין 

 בשיעור הריביתמספר היחידות שביקש לבין סך כל היחידות שבקשות 

הוגשו לחברה (כולל יחידות  ממנו בשיעור ריבית הנמוךאחיד ו/או ה

שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור 

  ).להלן 2.4.7בסעיף 

 מזערי פיזור יתקיים לא לעיל 2.4.4.4 בסעיף כאמור יחידות הקצאת בעקבות גם אם .2.4.4.5

 מחדש ההקצאה תבוצע אזי, ללעי 2.3.3.1 בסעיף כאמור) 'סדרה ח( החוב באגרות

לא יעלה על שיעור הריבית המירבי אשר  חדש אחיד שיעור ריבית קביעת לצורך

ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את ניירות הערך  שיעור הריבית הנמוךיהיה  ואשר

 2.3.3.1בסעיף  הכלולים ביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור

בשיעור ריבית א יוקצו יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או לעיל, ובלבד שלמבקש ל

שיעור  נקבע. ")שיער הריבית האחיד החדש(להלן: " ותר מזה שנקב בבקשתוי נמוך

 2.4.4.4 כאמור בסעיף זה, תיעשה ההקצאה כאמור בסעיףהאחיד החדש הריבית 

אחיד השיעור הריבית " ייראו כאילו נאמר "האחידשיעור הריבית ובמקום "לעיל 

  ."החדש

 באופן גם) לעיל 2.3.3.1 בסעיף כמפורט( מזערי פיזור להשיג יהיה ניתן לא אם .2.4.4.6

 פי על המוצעות) 'סדרה ח( החוב אגרות לגבי, לעיל 2.4.4.5 בסעיף המתואר ההקצאה

 כספים יגבו ולא) 'סדרה ח( החוב אגרות יוקצו לא, ההנפקה תבוטל ,זה תשקיף

  .בגינה מהמבקשים

 הם, שברים יווצרו לעיל כאמור) 'סדרה ח( החוב אגרות אתמהקצ כתוצאה אם .2.4.4.7

 שיוותרו יחידות של עודפים. ביותר הקרובה השלמה ליחידה, הניתן ככל ,יעוגלו

ואגרות  במחיר ליחידה שנקבע ההנפקה רכז ידי על יירכשו, כאמור מהעיגול כתוצאה

  .החוב תשאנה את שיעור ריבית שנקבע

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

  .לעיל המפורטים הכללים לפי, לבקשתו חלקית או מלאה מהיענות כתוצאה

  [נמחק] .2.4.5
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  המיוחד החשבון .2.4.6

 נושא מיוחד נאמנות חשבון בנקאי בתאגיד ההנפקה רכז יפתח המכרז יום לפני סמוך .2.4.6.1

 ידי על בלעדי פןבאו ינוהל זה חשבון). המיוחד״ ״החשבון: להלן( החברה ע״ש פירות

-התשכ"ח ,ערך ניירות חוק להוראות בהתאם ועבורה החברה בשם ההנפקה רכז

 יחידות בגין ששולמו הסכומים בו ויופקדו ")חוק ניירות ערך(להלן: " 1968

 בבורסה אחרים חברים ובאמצעות ההנפקה רכז באמצעות נענו לרכישתן שהבקשות

 פי ועל ערך ניירות חוק פי על ויפעל בהם ינהג ההנפקה ורכז התשקיף תנאי פי על

  .התשקיף תנאי

 אשר בקשות לקבלת המורשים יפקידו, המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.4.6.2

 בחשבון, בצהריים 12:00 השעה עד, בקשותיהם את המבקשים הגישו באמצעותם

 ההצעה נענתה לגביהן אשר היחידות עבור המגיעה התמורה מלוא את, המיוחד

 שקליים נזילים בפיקדונות יושקעו האמורים הכספים. לתשקיף 2.4.4 בסעיף כאמור

. החברה מאשרת כי קבלת תמורת ההנפקה יומי בסיס על ריבית ונושאיצמודים  לא

  בידי רכז ההנפקה כמוה כקבלת התמורה בידי החברה. 

 הכספים יתרת את ההנפקה רכז יעביר המכרז סגירת לאחר עסקים ימי שני תוך .2.4.6.3

 קבלת כנגד וזאת(או על פי הוראתה כאמור להלן)  לחברה המיוחד בוןבחש שיוותרו

 ). ״ההקצאה מועד״: להלן) המוצעות ('סדרה ח( החוב אגרות בגין תעודות

   מסווגים משקיעים .2.4.7

בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של המשקיעים המסווגים, כמות היחידות 

ר הריבית בה נקב. אותן התחייב כל אחד מהם להזמין במסגרת המכרז ושיעו

. במהלך התקופה שתחילתה במועד להלן 2.9 סעיף ראהלפרטים אודות עמלות הפצה 

 משקיעיםל החברהפרסום התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה המשלימה, תפנה 

), לציבור ערך ניירות הצעת אופן( ערך ניירות לתקנות 1 בסעיף כהגדרתם, מסווגים

לקבל מהם  במטרה ,2)ההצעה״ אופן נות״תק: להלןו לעיל( 2007- התשס״ז

 התחייבויות כל התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות המוצעות על פי תשקיף זה.

 ההנפקה רכז באמצעות הזמנה טפסי גבי על לחברה תוגשנה המסווגים המשקיעים

  . זה בסעיף להלן כמפורט, בשיעור הריביתו המבוקש היחידות במספר ותנקובנה

  

  :זה בסעיף

																																																													
(ב) לחוק חוק הסדרת העיסוק בייעוץ 8מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף אחד מאלה: (א)  - מסווג״ ״משקיע  2

תאגיד הנמצא (ב)  , הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח;1995- השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה
 בסעיף המנוי משקיע(ג)  בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר;

; לפחות ש"ח 800,000 של בהיקף ערך ניירות לרכוש להתחייב מסווג משקיע על כן כמו ערך ניירות לחוק) 2)(ב(א15
  .) בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, הרוכש לעצמו11) או (9) עד (1או (ד) משקיע המנוי בפרטים (
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 שיקבע שיעור הריביתב המוזמנת הערך ניירות כמות שבין היחס - יתר״ תימת״ח

  .אחד על עולה שהוא ובלבד, לחלוקה שנותרה הכמות לבין במכרז

 שנוכתה לאחר, במכרז שהוצעה הערך ניירות כמות - לחלוקה״ שנותרת ״הכמות

ור בשיעור ריבית הנמוך משיע הזמנות לגביהם שהוגשו הערך ניירות כמות ממנה

 השיעור על יעלה לא המסווגים המשקיעים של ההזמנות כל סך. שיקבעהריבית 

  .ההצעה אופן בתקנות הקבוע

 למשקיעים ההקצאה תהא יתר חתימת של במקרה, ההצעה אופן תקנות פי על

  :כדלקמן מסווגים

 מסווג משקיע לכל תוקצה, שהוצעה היחידות מכמות 5 פי עד היתר חתימת היתה

  .לרכוש תחייבשה מהכמות 100%

 מסווג משקיע לכל תוקצה, שהוצעה היחידות מכמות 5 מפי יותר היתר חתימת היתה

  .לרכוש שהתחייב מהכמות 50%

 לעיל כאמור להקצאה מספיקה אינה לחלוקה שנותרה הערך ניירות שכמות במקרה

 המשקיעים לבקשות שווה יחס בסיס על תהיה המסווג למשקיע שתוקצה הכמות אזי

  .שנקבע בשיעור הריבית המסווגים

 שהוגשו כבקשות ותיחשבנה המכרז במסגרת תוגשנה המסווגים המשקיעים בקשות .2.4.7.1

. לתשקיף 2.4.4 בסעיף לאמור ובהתאם, שיעור הריבית קביעת לצורך הציבור ידי על

 כהזמנות יחשבו המסווגים המשקיעים הזמנות, יתר חתימת תהיה ולא במקרה

בשיעור  המסווגים למשקיעים תימכרנה יחידותה, היחידות הקצאת לעניין הציבור

  .במכרז שייקבעלשיעור הריבית  זההריבית 

ההודעה  פרסום ערב המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת .2.4.7.2

 .ההצעה אופן בתקנות הקבועים העקרונות פי עלייעשו , המשלימה

 הנקובה וז על העולה בכמות יחידות ולרכוש להזמין יוכלו המסווגים המשקיעים .2.4.7.3

 ייחשבו לא ותירכשנה שיוזמנו עודפות יחידות ואולם המוקדמת בהתחייבותם

 הציבור ידי על שהוגשו כבקשות אלא, התשקיף לעניין מסווגים משקיעים כהזמנות

  .ועניין דבר לכל

 באמצעות ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי על שתשולם התמורה .2.4.7.4

 ותופקד, בצהריים 12:00 השעה עד המכרז יום רלאח אחד מסחר יום, הבורסה חברי

 .לעיל 2.4.6.1 בסעיף כאמור המיוחד בחשבון ידיו על

שיפורסם עמלת התחייבות מוקדמת בשיעור  המסווגיםלמשקיעים  תשלםהחברה  .2.4.7.5

שיירכשו על ידם בפועל בהתאם להזמנות בגין היחידות  במסגרת ההודעה המשלימה

 .לעיל 2.4.7כל שתהיה, כמפורט בסעיף שיוגשו מכח התחייבותם המוקדמת, כ
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בו נקב  שיעור הריביתת מסווג יהא רשאי, ביום המכרז, להוריד א משקיע

כפי שיפורט בהודעה , )0.05%בהתחייבות המוקדמת כאמור לעיל (במדרגות של 

, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז המשלימה

  .דעה המשלימהלשעה שתפורט בהועד  ההנפקה

  ערך ניירות ותעודות הקצאה מכתבי, ערך ניירות הקצאת .2.4.8

 בחשבון שהופקדו הכספים להעברת התנאים שהתקיימו ובתנאי ההקצאה במועד

 וכנגד לתשקיף 2.4.6.3 בסעיף כאמור הנאמנות לחשבון ההנפקה רכז ידי על המיוחד

ישומים של החברה לר באמצעות, למבקשים החברה תקצה, כאמור הכספים העברת

 הכלולים הערך ניירות את )״לרישומים החברה״: להלן( בנק הפועלים בע"מ

 שולמה תמורתן ואשר, בחלקן או במלואן, נענו לרכישתן שהבקשות ביחידות

 באמצעות( למבקשים) 'סדרה ח( החוב אגרות בגין תעודות משלוח ידי על, במלואה

 או להעברה או לפיצול נותנית תהיינה החוב אגרות תעודות). לרישומים החברה

 העניין לפי, ויתור או פיצול או העברה כתב למילוי בכפוף אחרים לטובת לוויתור

 או מס כל של המבקש ידי על לתשלום ובכפוף, לחברה, התעודות בצירוף ומסירתו

  .בכך הכרוכים הוצאה או היטל

 הודעה משלימה .2.4.9

בהתאם לסעיף  לאחר פרסומו של תשקיף זה, החברה תפרסם הודעה משלימה

) לחוק ניירות ערך. במסגרתה יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים 2)(1(א16

בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, פרטים בדבר התקשרות מוקדמת של החברה עם 

משקיעים מסווגים וכן שינויים, ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים. 

ט שניתן לכלול בהתאם לתקנות הודעה בהודעה המשלימה תכלול החברה כל פר

  משלימה, ובכלל זאת, הנתונים כדלקמן:

 קביעת יום המכרזים והתקופה להגשת הזמנות. .א

אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי  .ב

  תשקיף זה.

') המוצעות על חאגרות החוב (סדרה  שלבשיעור הריבית בכמות ו/או  שינוי .ג

 משיעור הריביתמהכמות ו/או  20%ה בשיעור שלא יעלה על פי תשקיף ז

 המוצעות היחידות כמות שמכפלת לכך ובכפוף, לעיל 2.2.1 בסעיף המצויינים

 המחיר מן הנגזרת, האמורה מהמכפלה 30%- מ ביותר תשונה לא במחיר

 .בתשקיף שצוינו והכמות

וצעות על ') המחאגרות החוב (סדרה  של בשיעור הריביתבכמות ו/או  שינוי .ד

שלא  ובלבד' לעיל, ד"ק בס הנקוב השיעור על העולהפי תשקיף זה בשיעור 

-המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ מביןישונה אף אחד 

, לפי העניין, ומכפלת המחיר זה מן הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף 50%

ן הכמות מן המכפלה האמורה הנגזרת מ 50%- בכמות לא תשונה ביותר מ
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 העדכנייםושיעור הריבית  המחיר, הכמות. לעיל 2.2.1 בסעיףוהמחיר שצוינו 

  .המשלימה בהודעה יפורטו כאמור

פירוט סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים  .ה

, להם ושיעור הריביתהמסווגים כהגדרתם בתקנות ההצעה וכן הכמות 

  התחייבו המשקיעים המסווגים.

הוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם, לרבות עמלות עבור פירוט ה .ו

 התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה.

כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור  .ז

 .הוצאות ההנפקה, תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה לעיל, לרבות

ת לרכישת ניירות הערך פורסמה הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנו

לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש ידי הציבור  המוצעים על פי תשקיף זה על

ימים מיום  75-שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ

 לפי, הזמנות להגשת התקופה מתחילת ימים 45-מ או להשלמה התשקיף פרסום

כאמור,  התקופה מתחילתיום  45או  2017פברואר ב 13, קרי עד יום המוקדם

 .בהתאמה

במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף להשלמה וסופה במועד פרסום 

ההודעה המשלימה תפנה החברה למשקיעים המסווגים, במטרה לקבל מהם 

התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה. כל 

משקיעים המסווגים תוגשנה לחברה על גבי טפסי הזמנה באמצעות התחייבויות ה

ובשיעור הריבית, שלא יעלה על רכז ההנפקה ותנקובנה במספר היחידות המבוקש 

 שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה. שיעור הריבית המירבי

ההודעה המשלימה תוגש באמצעות המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם 

 פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה.תשקיף זה. עם 

המוצעות הנוספות ') חאישור הבורסה לרישום למסחר בה של אגרות החוב (סדרה 

על פי תשקיף להשלמה זה, יינתן טרם פרסום ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על 

 .פי תשקיף להשלמה זה, כמפורט לעיל

  הון מדילול הימנעות .2.5

, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות הקצאת ועד זה תשקיף תאריך שבין בתקופה

 ״דילול משום בה שיש, זה תשקיף לפי ההנפקה להוציא, פעולה כל החברה תעשה לא

 -  תשקיףוטיוטת  ףהתשקי פרטי( ערך ניירות לתקנות 38 בתקנה כמשמעותו הון״

  . 1969- התשכ״ט), וצורה מבנה
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  הסדרים מעשיית הימנעות .2.6

 להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייביםהמתמחר  והחתם הדירקטורים, החברה .2.6.1

 הפצתם, הערך ניירות הצעת עם בקשר בתשקיף כתובים שאינם הסדרים מלעשות

 פי על ערך ניירות לרוכשי זכות מלהעניק להימנע ומתחייבים בציבור ופיזורם

  .בתשקיף למפורט מעבר שרכשו הערך ניירות את למכור התשקיף

 להודיע זה תשקיף על בחתימתם מתחייביםהמתמחר  והחתם הדירקטורים, החברה .2.6.2

 ההתחייבות את הסותר שלישי צד עם להם הידוע הסדר כל על ערך ניירות לרשות

  .לתשקיף 2.6.1 בסעיף כאמור

 להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייביםהמתמחר  והחתם הדירקטורים, החברה .2.6.3

 שלפי כלשהו שלישי צד עם התשקיף פי על םהמוצעי הערך לניירות בקשר מלהתקשר

 .לתשקיף 2.6.1 בס״ק לאמור בניגוד הסדרים ערך ובדיקתם ידיעתם מיטב

   מיסוי .2.7

 .ב' לתשקיף זה2לפרק  2.13לפרטים אודות מיסוי אגרות החוב (סדרה ח'), ראו סעיף 
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  ) 'סדרה ח( החוב אגרות תנאי .2.8

  :כדלקמן המשמעות הבאים למונחים יהיו להלן 2.8  בסעיף

 או/ו החוב״ אגרות ״מחזיק

  ״מחזיק״

 חבר אצל רשומות שלזכותו מי) 1: (מאלה אחד כל

 אגרות בין נכללות חוב אגרות ואותן, חוב אגרות בורסה

 על, החוב באגרות המחזיקים במרשם הרשומות החוב

 אגרות שומותר שלזכותו מי) 2; (לרישומים החברה שם

  ;החוב באגרות המחזיקים במרשם חוב

  .נפרע שטרם החוב אגרת של הנקוב הערך סכום  הקרן״ ״סכום

או חברה  החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ  לרישומים״ ״החברה

ובלבד שכל ניירות ערך של  לרישומים שתבוא בנעליה

   .החברה ירשמו  על שמה

  .בבורסה אותעסק מתבצעות בו יום  מסחר״ ״יום

 ״יום או עסקים״ ״יום

  בנקאי״ עסקים

 הבנקים ורוב הבורסה מסלקת פתוחים בו יום כל

  .עסקאות לביצוע בישראל

 על רשומות., נ.ע"ח ש 1 בנות), ׳ח סדרה( החוב אגרות  החוב״ ״אגרות

  .זה תשקיף פי על המוצעות שם

"מ ו/או כל מי בע משמרת חברה לשירותי נאמנות  ״הנאמן״

מידי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב  שיכהן

  .הנאמנות שטר לפי) 'סדרה ח(

 אגרות מחזיקי של כללית באסיפה שנתקבלה החלטה  מיוחדת״ ״החלטה

 כוחם-באי ידי-על או בעצמם נכחו בה), 'סדרה ח( החוב

 מיתרת 50% לפחותמחזיקים באגרות החוב שלהם 

 באסיפה או), סדרה ח'( החוב אגרותהערך הנקוב של 

 או בעצמםבאגרות החוב,  מחזיקים בה שנכחו נדחית

הערך  מיתרת 20% לפחות שלהם, כוחם- באי ידי - על

 המקורית באסיפה בין( נתקבלה ואשר, כאמורהנקוב 

 שלישים שני לפחות של ברוב) הנדחית באסיפה ובין

) 'סדרה ח( החוב אגרות של הנקוב הערך מיתרת) 2/3(

  .בהצבעה המיוצג
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 הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, קבועבשעבוד  מובטחות )סדרה ח'(ת החוב אגרו .2.8.1.1

 הנאמן של ומראש בכתבעם הגבלה בפני יצירת שעבודים נוספים ללא אישור  בסכום

כפי  מלוא החזקות החברה בדורי אנרגיה,  עלוהמחאת זכות על דרך של שעבוד, 

 0.01 בנותמניות רגילות  10,000התשקיף שתהיינה מעת לעת, המהוות נכון למועד 

של א. דורי תשתיות ואנרגיה בע"מ (חברה פרטית, המוחזקת נכון למועד .נ. עש"ח 

"),  דורי אנרגיהמהונה המונפק על ידי החברה) (להלן: " 50%התשקיף בשיעור של 

 ,ההצבעה בה ומזכויותוהנפרע של דורי אנרגיה, ההון המונפק מ) 50%(מחצית 

מלוא זכויות החברה מכל מין וסוג כפי שקיימות ) 2; (אליהן הנלוות הזכויות לרבותו

בהווה וכפי שתהיינה קיימות בעתיד (ככל שתהיינה) מעת לעת, כלפי מאת ומתוך 

) על כל תתי חשבונותיו ושעבוד לשטר הנאמנות 1בסעיף חשבון הנאמנות (כהגדרתו 

רת שעבודים שוטף, ראשון בדרגה, יחיד, ללא הגבלה בסכום ועם הגבלה בפני יצי

נוספים ללא אישור בכתב ומראש של הנאמן על כל הכספים ו/או הפקדונות ו/או 

בסעיף ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון הנאמנות (כהגדרתו 

) על כל תתי חשבונותיו וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות לשטר הנאמנות 1

הקיימות לדורי  הבעליםהלוואות  מכוח החברהמלוא זכויות  על )3; (פירותיהם

 6 סעיף ראו נוספים לפרטים לשטר הנאמנות). 1(כהגדרת המונח בסעיף  אנרגיה

 .לתשקיף זה 'א2 לפרק 1 נספחשל אגרות החוב (סדרה ח'), המצ"ב כ הנאמנות לשטר

 103-29, בהתאם לעמדה משפטית מספר דורי אנרגיהלפרטים אודות נתוניה הכספיים של 

קשר עם נאותות הגילוי בדבר בטוחות ו/או שעבודים שניתנו ע"י תאגידים ("ממצאים ב

 1) שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך ביום "מדווחים להבטחת פרעון תעודות התחייבות

 .לתשקיף זה 'א2 לפרק 2 נספחראה  2016בנובמבר  1וכפי שתוקנה ביום  2013בספטמבר 

  )'סדרה ח( החוב אגרות על הריבית .2.8.2

 בשיעור שנתית ריבית תישא) 'סדרה ח( החוב אגרות קרן של מסולקת בלתיה היתרה .2.8.2.1

  . שיקבע במכרז

 אחת כל שלבדצמבר  1- ביוני ו 1 בימים תשולם) 'סדרה ח( החוב אגרות על הריבית .2.8.2.2

 ביום שנסתיימה החודשים שישה של התקופה בעד), כולל( 2025 עד 2017 מהשנים

הריבית שתשולם בעד  שיעור ).ית״הריב ״תקופת: להלן( התשלום למועד הקודם

תקופת ריבית מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי התקופה המתחילה 

ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד  הקודמתהריבית  תקופת של התשלוםביום 

 .שניים חלקי השנתית הריבית כשיעורהתשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) תחושב 

 בגין, 2017יוני ב 1 ביום ישולם) 'סדרה ח( החוב אגרות על הראשון הריבית תשלום

 החוב אגרות על המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום המתחילה התקופה

 בשנה יום 365 של בסיס על מחושבת, 2017 במאי 31 ביום והמסתיימת) 'סדרה ח(

הריבית תודיע לאחר תוצאות המכרז על  החברה. זו בתקופה הימים מספר לפי

(שהינה הריבית השנתית חלקי  התקופתיתשתיקבע במכרז, על הריבית  השנתית

  הריבית שתשולם בגין תקופת הריבית הראשונה. שתיים) ועל
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 התשלום עם ביחד ישולם) 'סדרה ח( החוב אגרות על הריבית של האחרון התשלום .2.8.2.3

 כנגד וזאת 2025דצמבר ב 1 ביום) 'סדרה ח( החוב אגרות קרן חשבון על האחרון

 שיש מס ינוכה תשלום מכל. התשלום ביום החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת

 .במקור לנכותו

  החוב אגרות קרן פרעון מועד .2.8.3

 שווים שנתייםחצי  תשלומים) ארבעה עשר( 14-ב תפרענה) 'סדרה ח( החוב אגרות

"א שכ באופן), כולל( 2025עד  2019 מהשנים אחת כל שלבדצמבר  1-ביוני ו 1 בימים

. 3)סדרה ח'מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב ( 7.14%יהווה  מיםתשלוהמ

 המדד, שהינו היסודי למדד(קרן וריבית)  צמודות תהיינה') סדרה ח( החוב אגרות

יפורסם לפני מועד פרסום ההודעה המשלימה בקשר עם ההנפקה  אשר האחרון

לעיל, תכלול  2.4.9בהודעה המשלימה לפי סעיף  .לראשונה לציבור של אגרות החוב

  החברה גילוי בקשר למדד האמור.

  

') תהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד היסודי, באופן שאם חהחוב (סדרה  אגרות

יתברר במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות 

ום ') כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, תשלם החברה אותו תשלחהחוב (סדרה 

') כשהוא מוגדל באופן יחסי בשיעור חשל קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה 

העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר במועד תשלום כלשהו על 

 או זהה הינו התשלום מדד כי') חחשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה 

  .היסודי המדד המועד לאותו וםהתשל מדד יהיה אזי, היסודי מהמדד נמוך

  

  ]נמחק[ .2.8.4

  מועדים דחיית .2.8.5

קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו  חשבוןבכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על 

יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת 

בשל הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה  המועדתשלום ו"

  כך.

  [נמחק]

  החוב אגרות בגין והריבית הקרן תשלומי .2.8.6

																																																													
, ותשלום אחרון מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14%שכ"א מהתשלומים יהווה  באופןתשלומים  13   3

  .מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.18%שיהווה 
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 הנקובים במועדים ישולם החוב אגרות של הריבית או/ו הקרן חשבון על תשלום כל .2.8.6.1

 על תשלום כל. בהם הנקובים לתנאים ובכפיפות, לתשקיף 2.8.3- ו 2.8.2 בסעיפים

 פנקסב רשומים יהיו שמותיהם אשר למחזיקים ישולם הריבית או/ו הקרן חשבון

 של האחרון לתשלום פרט, תשלום אותו לגבי הקובע ביום, החוב אגרות מחזיקי

התשלום  ביום הרלבנטיות החוב אגרות תעודות מסירת כנגד שיעשה והריבית הקרן

 ימי 5 לפחות, החברה תודיע עליו אחר מקום ובכל הרשום במשרדה החברה לידי

. לעניין ריבית פיגורים האחרון התשלום לפרעון הקבוע המועד לפני בנקאיים עסקים

 בתשלום סכום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית איחוראשר תחול במקרה של 

 לשטראשר בתוספת הראשונה  "לדף מעבר הרשומים"תנאים ל 5.4ראו סעיף 

  .זה לפרק 1 כנספח"ב המצ הנאמנות

 לפני ימים 6 יהיה הריבית או קרן לתשלום הזכאות קביעת לצורך הקובע״ ״היום

 25 ויום) ביוני 1 ביום שחל לתשלום ביחס( במאי 26 יום: כדלקמן, תשלום כל מועד

 2025 עד 2017 מהשנים אחת כל של) בדצמבר 1 ביום שחל לתשלום ביחס(בנובמבר 

. הקרן לתשלומי ביחס 2025עד  2019של כל אחת מהשנים ו הריבית לתשלומי ביחס

התשלום  ביום החוב אגרת מסירת גדכנ יעשה והריבית הקרן של האחרון התשלום

, החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום במשרדה החברה לידי

. דהיינו, היום הקובע לתשלום האחרון תשלוםה לפני בנקאיים עסקים ימי 5 לפחות

  האחרון של הקרן והריבית יהיה יום התשלום.

 בנקאית בהעברה או שיקיםב ייעשהרשום,  למחזיק החוב אגרות פי על תשלום לכ .2.8.6.2

, מועד מבעוד, לחברה בכתב ימסור שהוא בפרטים שיצויין, שלו הבנק חשבון לזכות

 את להעביר יש לזכותו אשר כחשבון, להלן 2.8.5.4 בסעיף לאמור בהתאם

 רשומים לא למחזיקים החוב אגרות פי על תשלום כל. החוב אגרות פי על התשלומים

 .המסלקה באמצעות יבוצע

 התלויה מסיבה חוב אגרות למחזיק כאמור כלשהו סכום לשלם תוכל לא חברהה אם .2.8.6.3

  .להלן 2.8.7 בסעיף כאמור, הנאמן בידי זה סכום תפקיד היא, הנ״ל במחזיק

 לזיכוי הבנק חשבון פרטי את לחברה יודיעבכך  שיחפוץ רשום החוב באגרות מחזיק .2.8.6.4

 או האמור החשבון רטיבפ שינוי על או, לעיל כאמור החוב אגרות פי על בתשלומים

 חייבת תהא החברה. לחברה רשום בדואר שתשלח בהודעה, העניין לפי, בכתובתו

 מיום ימים 15 חלוף לאחר כאמור שינוי בדבר המחזיק של הודעתו פי על לפעול

  .לחברה הגיעה המחזיק של שהודעתו

, ושל הבנק חשבון בדבר בכתב פרטים, מועד מבעוד, לחברה הרשום המחזיק מסר לא .2.8.6.5

 בשיק כזה תשלום כל ייעשה, החוב אגרת פי על תשלומים להעביר יש שלזכותו

. החוב אגרות מחזיקי בפנקס הרשומה האחרונה לכתובתו רשום בדואר שישלח

 הסכום כתשלום ועניין דבר לכל ייחשב, כאמור רשום בדואר למחזיק שיק משלוח
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 ונפרע בבנק הופקד שהשיק לכך בכפוף, כאמור בדואר שיגורו בתאריך, בו הנקוב

  .בפועל

 תמנע החברה ואולם במקור לנכותו שיש הכנסה מס ינוכה ריבית של תשלום מכל .2.8.6.6

 מרשויות אישור החברה בפני המחזיק יציג תשלום של ביצועו לפני אם במקור מניכוי

 .במקור מס מניכוי לו שניתן פטור בדבר המס

  בחברה תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות .2.8.7

במועד הקבוע  בפועל שולם לא ואשר חוב אגרת למחזיק המגיע כלשהו סכום .2.8.7.1

 לשלמו ויכולה מוכנה היתה שהחברה בעוד, בחברה תלויה שאינה מסיבה לתשלומו,

 באגרת והמחזיק לתשלומו שנקבע מהמועד ריבית לשאת יחדל, )מניעה"(להלן: "

 שנקבע במועד להם זכאי שהיה סכומים לאותם ורק אך זכאי יהיה) סדרה ח'( החוב

  .הריבית או הקרן חשבון על תשלום אותו לפרעון

במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחר המועד שנקבע , הנאמן בידי תפקיד החברה .2.8.7.2

 שלא התשלום סכום את, לתשלום שנקבע מהמועד יום 14 לתשלום ולא יאוחר מתום

ת לעיל ותודיע בכתב על פי הכתובות המצויו 2.8.7.1, כאמור בסעיף במועדו שולם

 הפקדה על) סדרה ח'ברשותה, ככל שמצויות ברשותה, למחזיקי אגרות החוב (

 כל סילוק שלובמקרה  למחזיק תשלום אותו כסילוק תיחשב כאמור והפקדה כאמור

 . החברה ידי על החוב אגרת כפדיון גם), סדרה ח'( החוב אגרות  בגין המגיע

 בבנק הנאמן ידי על יופקד המחזיקים עבור בנאמנות הנאמן ידי על שיוחזק סכום כל .2.8.7.3

 פי על לו המותרות בהשקעות, דעתו שיקול לפי, בפקודתו או בשמו, ידו על ויושקע

 אלאאלה  לסכומים לזכאים חייב יהיה לא הנאמן כן עשה. הנאמנות טרלש 17 סעיף

 בהשקעה הקשורות ההוצאות בניכוי ההשקעות ממימוש שתתקבל התמורה את

, החובה ותשלומי טרחתו שכר ובניכוי הנאמנות שבוןח ניהול בגין, לרבות האמורה

 לאחר. המלאה רצונו לשביעות ידו על שידרשו הוכחות אותן כנגד לזכאים וישלמה

 את למחזיק הנאמן יעביר, כאמור המניעה הסרת על הודעה מהמחזיק הנאמן שיקבל

 ההוצאות כל בניכוי, השקעתם ממימוש והנובעים ההפקדה בגין שהצטברו הכספים

 כנגד יעשה התשלום. דין פי על מס כל ובניכוי הנאמנות חשבון ניהול ודמי הסבירות

 לקבל המחזיק של זכותו בדבר, הנאמן דעת על מקובלות שיהיו, הוכחות אותן הצגת

  את הכספים.

עד  הנאמנות לשטר 17 סעיף הוראות פי על וישקיעם אלו בכספים יחזיק הנאמן .2.8.7.4

 הסכומים את הנאמן יחזיר אז, החוב גרתא לפרעון הסופי מהמועד שנה תוםל

הוצאותיו ובניכו שכר טרחתו והוצאות  בניכוי), פירותיהם כולל( בידיו שהצטברו

אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר הנאמנות (כגון שכר נותני שירותים וכו'), 

סדרה עבור מחזיקי אגרות החוב ( בנאמנות אלו בסכומים תחזיק והחברהלחברה, 

 הפירעון ממועד שנים) 7תום שבע ( עד של לתקופהכאים לאותם סכומים ) הז'ח

 הנאמן ידי על אליה שיועברו לסכומים הנוגע ובכל) סדרה ח'( החוב אגרות של הסופי
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 כספים. המחויבים בשינויים לעיל 2.8.7.3 קטן סעיף הוראות עליה יחולו לעיל כאמור

 שנים) 7( שבע בתום) סדרה ח'( ובהח אגרות  מחזיק ידי על החברה מאת יידרשו שלא

 תהא והיא, החברה לבעלות יעברו), סדרה ח'( החוב אגרות של הסופי הפירעון ממועד

 הסכומים החזרת לאחר. שהיא מטרה לכל הנותרים בכספים להשתמש רשאית

 בגין כלשהו תשלום) סדרה ח'( החוב אגרות למחזיקי חייב הנאמן יהיה לא לחברה

  .כאמור ידו על שהוחזקו הסכומים

לעיל  2.8.7.4אליה כאמור בסעיף  הסכומים החזרת את לנאמן בכתב תאשר החברה .2.8.7.5

 את ותשפה כאמור) סדרה ח'( החוב אגרות מחזיקי עבור בנאמנות קבלתם דבר ואת

 ובגין עקב לו שייגרם שהוא סוג מכל נזקתביעה ו/או הוצאה ו/או  כל בגין הנאמן

(למעט רשלנות הפטורה  ברשלנות הנאמן לפע כן אם אלא, כאמור הכספים העברת

  .בזדון או לב תום בחוסר, על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת)

  החוב באגרות המחזיקים מרשם .2.8.8

) 'סדרה חהחברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם של מחזיקים באגרות החוב ( .2.8.8.1

 בהתאם לחוק ניירות ערך, שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

 הודעה שום) 'סדרה ח( החוב אגרות מחזיקי במרשם לרשום חייבת תהיה לא החברה .2.8.8.2

 או שהוא מין מכל שעבוד או משכון או, משוערת או מכללא, מפורשת נאמנות בדבר

 החוב לאגרות בקשר, כלשהי אחרת זכות או קיזוז או תביעה, שביושר זכות כל

 החוב אגרות נרשמו שבשמו האדם של בבעלותו ורק אך תכיר החברה). 'סדרה ח(

 אדם וכל הרשום הבעלים של צוואתו מבצעי או עזבונו מנהלי, החוקיים שיורשיו

 – תאגיד הוא ואם( רשום בעלים כל של רגל פשיטת עקב, חוב לאגרות זכאי שיהיה

 החברה מנהלי שלדעת הוכחות מתן לאחר כמחזיק להירשם רשאי יהא), פירוקו עקב

 .חוב אגרות של כמחזיק להירשם זכותו את להוכיח כדי תספקנה

  זכויות שינוי .2.8.9

 הנאמנות לשטר 29 בסעיף כמתואר לשינוי ניתנות החוב לאגרות הנלוות הזכויות

  . זה לפרק 1 כנספח"ב המצ

  החוב אגרות תעודות פיצול .2.8.10

) הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או 'סדרה חבגין אגרות החוב (

רה (התעודות הנזכרות בסעיף זה לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבי

 אגרות לתעודות לפיצול ניתנת חוב אגרות תעודת כל"). התעודותתיקראנה להלן: "

 שפיצולה התעודה של הנקוב הערך לסכום שווה שלהן הנקוב הערך כל סך אשר, חוב

 כנגד ייעשה הפיצול. סבירה בכמות אלא תוצאנה לא כאמור שתעודות ובלבד, מבוקש

ביחד עם בקשה בכתב בחתימת המחזיק  לחברה חוב אגרת עודתת אותה מסירת
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, בפיצול הכרוכות ההוצאות כל. הפיצול ביצוע לשם הרשום במשרדה. הרשום לחברה

  .הפיצול מבקש על יחולו, כאלה יהיו אם, אחרים והיטלים מיסים לרבות

  החוב אגרות העברת .2.8.11

 ובלבד, חלקו גביל ואף, הנקוב הקרן סכום במלוא להעברה ניתנות החוב אגרות .2.8.11.1

 כתב פי על תיעשה, החוב אגרות של העברה כל. שלמים חדשים בשקלים שיהיה

 וכן החוקיים נציגיו או הרשום המחזיק ידי על כיאות חתום, מקובל בנוסח העברה

 הרשום במשרדה לחברה יימסר אשר, החוקיים נציגיו או ההעברה מקבל ידי על

 ידי על שתידרש אחרת הוכחה וכל פיו לע המועברות החוב אגרות תעודות בצירוף

 חובה תשלום כל או מס יחול אם. להעברתן המעביר של זכותו הוכחת לשם החברה

 שתהיינה תשלומם על הוכחות, לחברה יימסרו, החוב אגרות של העברה כתב על אחר

תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות . החברה של דעתה להנחת

הסבתן יחול, בשינויים המחויבים, לפי העניין, על אופן העברת  נפרעות במלואן ועל

  אגרות החוב ועל הסבתן.

 פי על, לפצל יש, חוב אגרת של הנקוב הקרן מסכום בלבד חלק העברת של במקרה .2.8.11.2

 אגרות תעודות למספראגרת החוב  תעודת את תחילה, לעיל 2.8.10 סעיף הוראות

 לסכום שווה יהיה בהן הנקובים רןהק סכומי כל שסך באופן, מכך כמתחייב חוב

  .האמורה החוב אגרת תעודת של הנקוב הקרן

 רשאית תהא והחברה, במרשם ההעברה תירשם האלה התנאים כל קיום לאחר .2.8.11.3

 המועברת החוב אגרת גבי על תירשם כאמור ההעברה בדבר הערה כי לדרוש

 על ויחולו, חדשה חוב אגרת במקומה לו תוצא כי או ההעברה למקבל שתימסר

מקום בו המועברת, כך שבכל  החוב אגרת בתעודת המפורטים התנאים כל הנעבר

נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר 

  .הנאמנות

  הנאמנות שטר עיקרי .2.8.12

  כללי .2.8.12.1

סדרה ( החוב לאגרות בנוגע נאמנות שטר על 2016 נובמברב 29 ביום חתמה החברה

 לפי, הנאמנות״ ״שטר -ו, ״הנאמן״: להלן( מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק עם) 'ח

  ). העניין

פז נבו  רזניק: כדלקמן הינם, התשקיף למועד נכון, לחברה שנמסרו כפי הנאמן פרטי

-03: פקס; 03-6389200: טלפון. אביב תל, 14 חרוצים יד מרחובנאמנויות בע"מ, 

; כתובת דואר אלקטרוני ראשוני- . אשת קשר: עו"ד מיכל אבטליון6389222

Michal@rpn.co.il.  
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 דרישות על עונה והוא, בנאמנויות העוסקת, בישראל הרשומה חברה הינו הנאמן

 )"חוק ניירות ערך"(להלן:  1968- , התשכ"חערך ניירות בחוק הקבועות הכשירות

למיטב ידיעת החברה, לנאמן אין כל  .חוב לאגרות לנאמן, פיו על שהותקנו והתקנות

  ן מהותי בחברה ולחברה אין כל ענין אישי בנאמן.עני

הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן 

וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על  ערךלתעודות התחייבות על פי חוק ניירות 

  זה. תשקיף שטר הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב נשוא 

בקשה  ,מר טוביה פכטהולדהגיש  2016באפריל  3ידיעת החברה, ביום למיטב 

לאישור תביעה כתובענה ייצוגית לבית המשפט המחוזי בתל אביב, המחלקה 

(להלן:  .Urbancorp Incנגד  2006- חוק התובענות הייצוגיות, התשס"והכלכלית לפי 

כנאמן לאגרות , בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה והנאמן בתפקידו ")אורבנקורפ"

"), שעניינה טענות בקשר עם הנתבעים"-" והבקשההחוב של אורבנקורפ (להלן: "

מצגי שווא אותה הציגה אורבנקורפ בפני מחזיקי אגרות החוב שלה שלטענת התובע 

הינם באחריות הנתבעים. על פי האמור בבקשה, סך התביעה הייצוגית כנגד כלל 

"ח. הנאמן דוחה מכל וכל את הטענות מיליון ש 42-הנתבעים הוערך בסך של כ

 והאמור בבקשה.

על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך  הנאמןבחתימת  אין

 אגרות ושל הנאמנות שטר של המלא נוסחו המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

. התיאור שלהלן אינו זה לפרק 1 כנספח מצורפים, הנאמנות לשטר המצורפות החוב

  הווה תחליף לעיון בנוסח המלא של שטר הנאמנות האמור.מ

 הנאמנות שטר מתוך נוספים נתונים .2.8.12.2

להלן טבלה המפרטת בראשי פרקים את  מובאתלעיל,  2.8.11.1 ףעל האמור בסעי בנוסף

   :זה 2 לפרק 1 כנספח המצורף, הנאמנות שטר שליתר התנאים המהותיים 

  

  הנאמנות בשטרסעיף   נושא  

  הנאמנות לשטר 4 סעיף  עצמית רכישהו חוב נוספות הנפקת אגרות.א

  הנאמנות לשטר 7 סעיף  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים.ב

  הנאמנות לשטר 8-ו 5 פיםסעי  התחייבויות החברה.ג

הנאמנות לשטר 8.3 ףסעי  התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית.ד  

  הנאמנות לשטר 6 סעיף  בטחונות.ה

  לשטר הנאמנות 9 סעיף  החברה וביוזמת הבורסה ביוזמת מוקדם פדיון.ו

  הנאמנות לשטר 10 סעיף  בטוחות מימוש או/ו מיידילהעמדה לפירעון  זכות.ז
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  הנאמנות לשטר 11 סעיף  החברה כנגד, ינקוט אם, נאמן בידי והליכים תביעות.ח

.ט
על התקבולים שיתקבלו בידי הנאמן כתוצאה מהעמדת אגרות  נאמנות

ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט הנאמן, אם ינקוט,  מיידילפירעון  החוב

  כנגד החברה

  הנאמנות לשטר 12 סעיף

  הנאמנות לשטר 13 סעיף  כספים חלוקת לעכב הנאמן סמכות.י

 אשר, החוב אגרות למחזיקי כספים תשלומי ביצוע על הנאמן של הודעה.יא

  בידו התקבלו
  הנאמנות לשטר 14 סעיף

  הנאמנות לשטר 15 סעיף  מסיבה שאינה תלויה בה חוב אגרות למחזיק תשלוםמ החברה הימנעות.יב

  הנאמנות לשטר 17 סעיף  כספים השקעות.יג

  הנאמנות לשטר  19- ו 18 סעיפים  הנאמן כלפי החברה התחייבויות.יד

  הנאמנות לשטר 20 סעיף  החוב אגרות למחזיקי הנאמן ידי על דיווחים.טו

  הנאמנות לשטר 21 עיףס  לנאמן שהוענקו מיוחדות סמכויות.טז

  הנאמנות לשטר 22 סעיף  שלוחים להעסיק הנאמן סמכויות.יז

  הנאמנות לשטר 23 סעיף  הנאמן שיפוי.יח

  לשטר הנאמנות 24 סעיף  הודעות.יט

  לשטר הנאמנות 25 סעיף  הנאמנות בשטר שינויים או פשרות, ויתור.כ

  לשטר הנאמנות 26 סעיף  החוב אגרות מחזיקי מרשם.כא

  לשטר הנאמנות 28 סעיף  הנאמן של כהונתו ופקיעת דשח נאמן מינוי.כב

  הנאמנות לשטר 31סעיף   הנאמן שכר.כג

.כד

  חוב אגרות של ופיצול העברה

לתנאים הרשומים מעבר לדף  8סעיף 

 לשטר הראשונה בתוספת אשר

  הנאמנות

.כה
  מחזיקי אגרות החוב אסיפות

לשטר הנאמנות וכן  29 סעיף

  לשטר הנאמנות השנייההתוספת 

.כו
  החוב אגרות מחזיקי של ותנציג

לשטר הנאמנות וכן  10.7 סעיף

  התוספת השלישית לשטר הנאמנות

  כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית  הריבית שיעור התאמת .2.8.12.3

אודות התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית  לפרטים

 . הנאמנות לשטר 8.3ראה סעיף 

   והפצה ריכוז .2.9
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ויות המוקדמות שניתנו, לרבות עמלות ההפצה בגין ההתחייבויות פירוט ההתחייב

  כאמור יובאו במסגרת ההודעה המשלימה.
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  1 נספח

  ) ונספחיו סדרה ח'לאגרות החוב ( הנאמנות שטר
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  תוכן עניינים
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  4  מבוא, פרשנות והגדרות  1

  9  הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות  2

  10  מינוי הנאמן; סמכויות הנאמן  3

  11  ידי בעל שליטה)- ידי חברה בת ו/או על-רכישה עצמית (ו/או עלתנאי ההנפקה; הנפקת אגרות חוב נוספות;   4

  13  אגרות החובהתחייבויות החברה; הבטחת   5

  14  ביטחונות  6

  29  תנאים להרחבת סדרת אגרות החוב  7

  30  התחייבויות החברה  8

  34  פדיון מוקדם  9

  37  פירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות (ככל שניתנו)  10

  42  תביעות והליכים בידי הנאמן  11

  43  נאמנות על התקבולים  12

  44  סמכות לעכב חלוקת כספים  13

  45  על חלוקה והפקדה אצל הנאמןהודעה   14

  45  הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  15

  46  קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת הנאמן  16

  46  השקעות כספים  17

  47  התחייבויות החברה כלפי הנאמן  18

  48  התחייבויות נוספות  19

  49  ידי הנאמן-דיווח על  20

  49  סמכויות מיוחדות  21

  50  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים  22

  51  שיפוי הנאמן  23

  54  הודעות  24

  55  ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות  25

  56  מרשם מחזיקי אגרות החוב  26

  56  שחרור   27

  56  מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן  28

  57  אסיפות של מחזיקי אגרות החוב  29

  57  דיווח של החברה לנאמן  30

  58  שכר הנאמן  31

  60  תחולת הדין וסמכות יחודית  32
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  60  כללי  33

  60  אחריות הנאמן  34

  61  באי כוח  35

  61  הסכמים אחרים  36

  61  מענים  37

  61  הסכמה לדיווח במגנ"א  38

  62  )'סדרה חתעודת אגרות חוב ( –תוספת ראשונה לשטר הנאמנות 

  התנאים הרשומים מעבר לדף

  64  כללי  1

  64  )סדרה ח'מועדי פירעון קרן אגרות החוב (  2

  64  )סדרה ח'אגרות החוב ( ביטחונות  3

  64  )סדרה ח'( החוב אגרות על הריבית  4

  65  )סדרה ח'( החוב איגרות של והריבית הקרן תשלומי  5
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  67  פדיון מוקדם  9

  67  ויתור; פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב  10

  67  אסיפות מחזיקי אגרות החוב  11

  67  קבלות כהוכחה  12

  68  החלפת תעודות אגרות חוב  13

  68  פירעון מיידי  14

  68  הודעות  15

  69  )'סדרה ח( כלליות של מחזיקי איגרות החובאסיפות  –תוספת שנייה לשטר הנאמנות 

  75  נציגות דחופה –תוספת שלישית לשטר הנאמנות 
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  )'חא ג ר ו ת  ה ח ו ב  (ס ד ר ה    נ א מ נ ו ת ש ט ר 

  2016 נובמברבחודש  29שנערך ונחתם בתל אביב, ביום 

  

   בע"מ עמוס לוזון יזמות ואנרגיהקבוצת   ב י ן :

  52-003966-0 מ.ח.  

  רעננה, 34ירושלים מרחוב 

  09-9705500  טלפון:

 09-8353049  פקס:

  ")החברה(להלן: " 

  מצד אחד;

  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  ל ב י ן :

  51-368347-4 מ.ח.

   , תל אביב14מרחוב יד חרוצים 

    03-6389200טלפון: 

    03-6389222פקס:

  ")הנאמן(להלן: "

  מצד שני;

") אשר התשקיףאישר דירקטוריון החברה פרסום תשקיף (להלן: " 2016 נובמברב 29וביום   הואיל:

ולאחר מכן, בכפוף לרישום  ) של החברהח'לפיו החברה עשויה להנפיק אגרות חוב (סדרה 

אגרות חוב (סדרה ח') של החברה, לבצע הצעת רכש חליפין במסגרתה תציע אגרות חוב (סדרה 

  ;) של החברהח') נוספות של החברה, חלף אגרות חוב (סדרה ו'

סדרה ) בשטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ח'וברצון החברה להסדיר את תנאי אגרות החוב (  :והואיל

  );ח'

 1999- תשנ"טהוהנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות,   :והואיל

) 1968- תשכ"חההרשומה במרשם הנאמנים (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ") החברות חוק("

  ואשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

, או כל דין אחר, 1968-תשכ"חהפי חוק ניירות ערך, -והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על  :והואיל

פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות -להתקשרותו עם החברה על

 לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה;, 1968- תשכ"חההקבועים בחוק ניירות ערך, 

), אם וככל סדרה ח'והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (  :והואיל

  שתונפקנה, והנאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;
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  :והואיל

  :והואיל

  עניין אישי בנאמן;ולנאמן אין כל עניין מהותי בחברה ולחברה אין כל 

פי כל דין ו/או - והחברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר נאמנות זה, אין כל מניעה על

ו/או התשקיף על פי תנאי שטר הנאמנות ו) 'סדרה חהסכם לבצע הנפקה של אגרות החוב (

  פי שטר נאמנות זה;- להתקשר עם הנאמן על

  :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

  מבוא, פרשנות והגדרות .1

  המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו. .1.1

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי  .1.2

  מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

כן להפך, כל האמור במין זכר אף מין כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע ו .1.3

נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה 

הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב 

 אחרת.

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר  .1.4

  .1נותהנאמ

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי דומה לכך) הכוונה היא בכפוף לכל  .1.5

 דין שאינו ניתן להתניה.

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הכוונה היא "לרבות" בכל מקום בשטר זה בו נאמר  .1.6

 .לעיל

 צויןאלא אם ם, בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצד .1.7

 : אחרת במפורש

  

"אגרות החוב" או "סדרת 

או "אגרות החוב  אגרות החוב"

  )"'(סדרה ח

החברה מכוח  ידי על שתונפקנהאגרות החוב (סדרה ח') 

לתעודת ו זה לשטרבהתאם  יהיו הןתשקיף שתנאיה

  אגרת החוב;

  "תות המידה הפיננסיואמ"
  ;זה לשטר 8.1 בסעיף תוהמפורט תופיננסי מידה תואמ

לפחות  נכחו בהאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח')   "רגילה"אסיפה 

כוח, - ידי בא-) מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על2שני (

                                                 
אין כל סתירה בין הוראות בקשר עם אגרות החוב המתוארות בתשקיף לבין הוראות שטר הנאמנות ההנפקה נכון למועד  ,החברהלמיטב ידיעת    1

  והמסמכים הנלווים לו.



5  

מהיתרה  25%המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 

הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב 

ו אסיפה אהנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה; 

 מספר בכל תתקיים אשרנדחית של אסיפה זו 

  . שהוא משתתפים

ברוב של לפחות רגילה החלטה שנתקבלה באסיפה   "רגילה"החלטה 

) מיתרת הערך הנקוב של אגרות 50%חמישים אחוזים (

  החוב (סדרה ח') המיוצג בהצבעה.

אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), בה נכחו,   "אסיפה מיוחדת" 

כוחם, מחזיקים של לפחות - ידי באי-בעצמם או על

) מיתרת הערך הנקוב של אגרות 50%חמישים אחוזים (

החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה 

ידי - נדחית של אסיפה זו, שנכחו בה, בעצמם או על

) 20%אחוזים ( יםכוחם, מחזיקים של לפחות עשר-באי

  מן היתרה האמורה.

 לפחות של ברובמיוחדת  באסיפה שנתקבלה החלטה  "החלטה מיוחדת"

אגרות החוב  של הנקוב הערך מיתרת) 2/3( שלישים שני

  .בהצבעה המיוצג )'(סדרה ח

, חברה 51-332643-9דוראד אנרגיה בע"מ, מ.ח.   "אדר"דו

פרטית, המוחזקת נכון למועד חתימת שטר זה בשיעור 

על ידי החברה והנפרע מהונה המונפק  9.4%של 

(בעקיפין, באמצעות החזקת החברה בדורי אנרגיה, 

  . מלא בדילול לרבות, כמפורט להלן)

של מפעילה דוראד הינה הבעלים וההחברה מצהירה כי 

תחנת כוח פרטית לייצור חשמל, בעיקר על בסיס גז 

מגוואט,  860-כ טבעי, בעלת כושר ייצור מכסימלי של

עילות לפרטים נוספים אודות תיאור פ באזור אשקלון.

בדוח התקופתי של החברה לשנת  13דוראד, ראו סעיף 

 6) וסעיף 2016-01-020223(מספר אסמכתא:  2015

 30בחלק א' של דוח הדירקטוריון של החברה ליום 

  ).2016-01-104707(מספר אסמכתא:  2016ביוני 

, 51-340678-5מ.ח. א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ,   "רי אנרגיה"דו

חברה פרטית, המוחזקת נכון למועד חתימת שטר זה 
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מהונה המונפק והנפרע על ידי החברה,  50%בשיעור של 

 פעילותהחתימת שטר זה,  למועד לרבות בדילול מלא.

 דוראד במניות אחזקה הינה אנרגיה דורי של היחידה

מהון  18.75% , זה שטר חתימת למועד נכון, המהוות

 של חלקה(קרי, דוראד  של והנפרעהמניות המונפק 

 המניות מהון 9.37%-כ הינו, בעקיפין, בדוראד החברה

   )מלא בדילול לרבות, דוראד של והנפרע המונפק

, המחזיקה שותפות מוגבלתאלומיי אנרגיה נקייה,   "אלומיי"

 ושל דורי אנרגיה שאינ והנפרעהמונפק ביתרת ההון 

  ).50%מוחזק על ידי החברה (

  אביב בע"מ;-הבורסה לניירות ערך בתל  "הבורסה"

בע"מ, או כל חברה  הפועליםהחברה לרישומים של בנק   "החברה לרישומים"

לרישומים אחרת שהחברה תתקשר עימה מעת לעת, 

ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על 

  שם אותה החברה לרישומים;

והתקנות לפיו, כפי  1968-תשכ"חהחוק ניירות ערך,   או "חוק ניירות ערך""החוק" 

  שיהיו מעת לעת; 

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי   "הנאמן"

פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר 

  זה;

החוזר המאוחד של הממונה על שוק ההון, ביטוח   "החוזר המאוחד"

 פים מוסדיים, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.וחיסכון לגו

הקיימות  בעליםה"הלוואות 

  "לדורי אנרגיה

לדורי אנרגיה על ידי  הועמדושהלוואות הבעלים 
   .לעיל כהגדרתותשקיף, העובר למועד  החברה

 יתרתכי נכון למועד חתימת שטר זה החברה מצהירה 

הבעלים הקיימות  הלוואותוריבית שנצברה של  קרן

, "חש אלפי 51,002-כ של סך על עומדת אנרגיה לדורי

לפרטים  .8%ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 

 6.1.4.14נוספים בקשר עם הלוואת הבעלים, ראו סעיף 

  להלן.
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חשבון אשר יפתח הנאמן על שמו, בנאמנות עבור   "הנאמנות"חשבון 

') באחד מחמשת הבנקים חמחזיקי אגרות החוב (סדרה 

הגדולים בישראל, אשר כל זכויות החברה בו וכן כל 

המופקד בו ישועבדו לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות 

') בשעבוד יחיד, קבוע, ראשון בדרגה חהחוב (סדרה 

וללא הגבלה בסכום וכן כל הכספים ו/או הפקדונות 

ו/או ניירות הערך אשר יופקדו בו מעת לעת וכל תמורה 

תתקבל בגינם, לרבות פירותיהם, ישועבדו לטובת ש

הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בשעבוד 

מדיניות ם. שוטף יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכו

ניהול הכספים בחשבון הנאמנות וביצועה, תקבע 

כל עלויות פתיחת וניהול  .להלן 17בסעיף  כמפורט

  .ברההחשבון האמור וסגירתו יחולו על הח

  כל יום בו מתקיים מסחר בבורסה;  "יום מסחר"

"יום עסקים" או "יום עסקים 

  בנקאי"

כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע 

  עסקאות;

"מחזיק באגרות החוב" ו/או 

  "המחזיקים"

  כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

 26 כאמור בסעיף )'(סדרה ח מרשם מחזיקי אגרות חוב  "מרשם"

  לשטר זה;

  .זה נאמנות לשטר השלישית בתוספת כמפורט  "נציגות דחופה"

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה   "קרן" 

  ח');

שטר נאמנות זה לרבות הנספחים המצורפים אליו  "שטר זה" או "שטר הנאמנות" 

  ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

חוב אשר נוסחה מופיע בתוספת תעודת אגרת   "תעודת אגרת החוב" 

  הראשונה לשטר זה;

  מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;  "מסלקת הבורסה"
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הדוחות הכספיים השנתיים "

2015"  

הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה 

, הנכללים בתשקיף בדרך של 2015בדצמבר  31ליום 

כפי , 2015התקופתי של החברה לשנת  לדוחהפניה 

-2016אסמכתא:  פרמס( 2016 מרץב 30יום ב םשפורס

01-020223(.  

הדוחות הכספיים רבעון שני "

2016"  

הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום 

 לדוח, הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה 2016ביוני  30

, כפי 2016שנת רבעון השני של של החברה ל רבעוניה

 פרמס( 2016באוגוסט  16יום דיווח מיידי מב םשפורס

  .)2016-01-104707אסמכתא: 

" או מדד המחירים לצרכן"

  "המדד"

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" 

הכולל ירקות ופירות והמפורסם על ידי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו 

מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר 

שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם הנתונים 

שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא 

במקומו מדד אחר שיפורסם על ידי גוף או מוסד 

כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו 

לבין המדד המוחלף, יקבע היחס כאמור על ידי הלשכה 

ו יחס לא יקבע המרכזית לסטטיסטיקה ובמקרה ואות

כאמור, אזי יקבע דירקטוריון החברה בהתייעצות עם 

מומחים כלכליים שיבחרו על ידו, את היחס שבין 

  המדד האחר למדד המוחלף.

  .תאריך אותו לפני הידוע האחרון המדד  "הידועהמדד "

 תשלום של התשלום יום לפני שיפורסם האחרוןהמדד   "מדד התשלום"

. אם המדד הידוע ריבית/או ו קרן חשבון על כלשהו

בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך מהמדד 

  היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי.

פרסום ההודעה יפורסם לפני מועד  אשר האחרון המדד  "המדד היסודי"

לראשונה לציבור של ההנפקה המשלימה בקשר עם 

  .אגרות החוב
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  הנאמנותהנפקת אגרות החוב ותחולת שטר  .2

סדרה ( החוב אגרות אתעל פי התשקיף ולפי שיקול דעתה הבלעדי, נפיק לה רשאיתהחברה  .2.1

  : כדלקמן יהיו תנאיהן אשר) ח'

 תשלומים 14–בלפירעון (קרן)  ותעמודנהשם  על) תהיינה רשומות סדרה ח'החוב ( אגרות

) כולל( 2025עד  2019 מהשנים אחת כל שלבדצמבר  1- ביוני ו 1 בימים שווים שנתיים חצי

מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה  7.14% יהווה מהתשלומים"א שכבאופן 

   .2ח')

כפוף ( קבוע כפי שיקבע במכרזריבית שנתית בשיעור  תישא) סדרה ח'אגרות החוב (קרן 

ף כמפורט בסעי ת,ות מידה פיננסיולמנגנון התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמ

  . ")השנתיתהריבית שיעור (להלן: " להלן) 8.3

פעמיים בשנה,  תשולם) סדרה ח'הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (

. )כולל( 2025 עד 2017 מהשנים אחת כל של דצמברב 1- ו ביוני 1 בימיםבמועדים כדלקמן: 

, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה של שישה חודשים תקופת הריבית הראשונהלמעט 

שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. 

מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי התקופה המתחילה ביום התשלום של 

י יום תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחר

תשלום הריבית הראשון ישולם  .שנייםתחילתה) תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי 

 על המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום המתחילה התקופה בגין 2017יוני ב 1ביום 

תקופת הריבית (לעיל: " 2017במאי  31 ביום והמסתיימת) 'סדרה ח( החוב אגרות

. כמפורט זו בתקופה הימים מספר לפי בשנה יום 365 של בסיס על מחושבת "),הראשונה

, בעת פירעונן הסופי של אגרות 2025דצמבר ב 31תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  לעיל,

   .היסודימדד ל) תהיינה צמודות (קרן וריבית) 'סדרה ח. אגרות החוב ()'סדרה חהחוב (

') תהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד היסודי, באופן שאם יתברר חהחוב (סדרה  אגרות .2.2

') חבמועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב (סדרה 

כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית בגין 

יחסי בשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת  ') כשהוא מוגדל באופןחאגרות החוב (סדרה 

המדד היסודי. אם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב 

 התשלום מדד יהיה אזי, היסודי מהמדד נמוך או זהה הינו התשלום מדד כי') ח(סדרה 

  .היסודי המדד המועד לאותו

ווה פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או תעמודנה בדרגה ש )סדרה ח'(אגרות החוב  .2.3

                                                 
 7.18%, ותשלום אחרון שיהווה מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14%שכ"א מהתשלומים יהווה  תשלומים באופן 13   2

  .מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח')
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  עדיפות של האחת על פני האחרת.

פי שטר זה ואשר יוחזקו - הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו כאמור על .2.4

  ידי הציבור, אלא אם כן נאמר אחרת. - מעת לעת, על כל רוכש אגרות חוב, לרבות על

במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה. מוסכם כי שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו  .2.5

 במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

 

 מינוי הנאמן; סמכויות הנאמן .3

מכח הוראות  )'סדרה ח(החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  .3.1

 ב לחוק ניירות ערך.35סעיף 

לחוק ניירות ערך גם עבור מחזיקי אגרות החוב  1הנאמן יכהן כנאמן מכח הוראות פרק ה' .3.2

 שהינם זכאים לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

 על יהיו הנאמן תפקידילעיל,  2.5 כאמור בסעיף זה נאמנות שטר של לתוקף כניסתו ממועד .3.3

  . זה ושטר דין כל פי

מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות תקופת  .3.4

 ) לחוק ניירות ערך.1ב(א35סעיף 

אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך  .3.5

 המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

מפורט במפורש בשטר  בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו .3.6

נאמנות זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד 

 בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.

ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה,  בכפוף להוראות כל דין .3.7

שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש,  לשמור בסודיות כל מידע

אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר 

חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן הנאמנות, או לפי צו של בית משפט. 

מובהר כי בכפוף לכל דין, העברת מידע למחזיקי אגרות  (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה).

פי אגרות החוב או לצורך מתן דיווח על - החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על

ובלבד שנמסר להם מידע מצב החברה אינו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור, 

  .פי שטר זה- הנחוץ לשמירת זכויותיהם על

ך על נכונות הזהות של מחזיק לא רשום באגרות חוב כפי שזו תימסר הנאמן רשאי להסתמ .3.8

לנאמן על ידי אדם ששמו רשום כמיופה כוח בייפוי כוח, שהוציאה חברת רישומים, ככל 

 שזהות המחזיק לא נרשמה בייפוי הכוח.

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  .3.9

ה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר בקשה, הסכמ

 הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.
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הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב באיזו  .3.10

ן באמור . איידיוצורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפק

 בסעיף זה כדי להגביל את הנאמן בכל פעולה שעליו לבצע בהתאם להוראות שטר זה.

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה  .3.11

) כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום 'סדרה חו/או למחזיקי אגרות החוב (

כמו כן, לא ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין.  כהונתו כנאמן,

יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי 

גרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, יהחברה ו/או מחזיקי א

 .גרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דיןימחזיקי א ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או

  

 

ידי בעל -ידי חברה בת ו/או על-תנאי ההנפקה; הנפקת אגרות חוב נוספות; רכישה עצמית (ו/או על .4

  שליטה)

 . בתשקיףהחברה תנפיק את אגרות החוב בתנאים כמפורט בשטר זה, ו .4.1

פי -להלן, החברה תהיה רשאית, מעת לעת, על 7סעיף כל דין ולהוראות להוראות  בכפוף .4.2

הקיימים באותה שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים 

נוספות (בין בהצעה ) סדרה ח'(אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב  סדרת אתלהרחיב  ,עת

 למחזיקלרבות  פי דוח הצעת מדף ובין בדרך אחרת),-פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין על

, בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור להלן) 4.7 בסעיף(כהגדרתו  קשור

ניכיון או פרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלו שהיו (אם בכלל) 

, ובלבד שתמסור על כך הודעה לנאמן )'סדרה חאגרות החוב (בהנפקות אחרות שבוצעו מ

 .)סדרה ח'( החוב גרותלא

בשל הגדלת הסדרה יהיה שונה  )'סדרה ח( חובההיה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות 

הקיימות במחזור באותה עת, תפנה החברה,  )'סדרה ח( משיעור הניכיון של אגרות החוב

, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי )'סדרה חאגרות החוב (סדרת לפני הגדלת 

לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב 

האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה 

ד הגדלת סדרה, ככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני מוע

, ותפרסם בדיווח מיידי )'סדרה ח(הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב 

 וינוכהאת שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה ביחד עם תוצאות ההנפקה כאמור 

) לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור 'סדרה חמס במועדי הפירעון של אגרות החוב (

 לפניובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי 

, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הנוספות החוב אגרות של למסחר הרישום

 חברי. )'רה חסדאגרות החוב (הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין 

, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח )'סדרה ח(מס במקור בעת פרעון אגרות החוב  ונכי הבורסה

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי  ינוכהכאמור. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם 
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טרם הגדלת הסדרה. במקרה זה,  )'סדרה ח(חוב האגרות בהניכיון שנקבעו למי שהחזיק 

לפני הגדלת הסדרה ועד לפרעון אגרות החוב, ) 'סדרה ח(נישום שהחזיק את אגרות החוב 

יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל 

 .שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין

נאמן יכהן, כפוף להוראות שטר הנאמנות, כנאמן עבור אגרות החוב, כפי שתהיינה מעת ה .4.3

לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה 

 המורחבת לא תידרש. 

נוספות אשר תונפקנה (אם בכלל) ) סדרה ח'(אגרות החוב שתהיינה במחזור ואגרות חוב  .4.4

לעיל, תהווינה (ממועד הנפקתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין, ושטר  4.2 כאמור בסעיף

יובהר כי ככל שתונפקה נוספות כאמור. ) סדרה ח'(הנאמנות, יחול גם לגבי כל אגרות חוב 

(לרבות  תעמודנה בדרגה שווה פרי פסו, בינן לבין עצמןנוספות, הן ) סדרה ח'אגרות החוב (

, בלי זכות בכורה או עדיפות נפקו עובר למועד ההרחבה)) שהו'סדרה חביחס לאגרות החוב (

 של האחת על פני האחרת.

לא תקנינה זכות ל, לעי 4.2 אשר תונפקנה (אם בכלל) כאמור בסעיףאגרות החוב הנוספות  .4.5

לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד 

 הנפקתן. 

 לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור, לכשיוצעו.החברה תפנה לבורסה בבקשה  .4.6

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות  .4.7

נוספות של אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים, מכל מין וסוג שהוא, ללא צורך בקבלת 

עה למי מהם על כך, אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, או במתן הוד

, בין שיקנו זכות המרה במניות החברה )להלן 4.8 (כהגדרתו בסעיף לרבות למחזיק קשור

ובין שלא יקנו זכות כאמור, ובתנאי פירעון, ריבית, הצמדה, בטוחות, ותנאים אחרים כפי 

שתמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם, 

   .מכוח שטר זה רעון המוטלת על החברהימבלי לפגוע בחובת הפ וזאת

אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מזכויות כלשהן של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב לפי 

  שטר הנאמנות.

על זכותה לרכוש בכל עת, בין בבורסה ובין מחוצה לה,  , החברה שומרתדין לכל בכפוף .4.8

אגרות חוב, במחיר ובתנאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת 

פנייה לכלל המחזיקים), ובמקרה של רכישה כאמור תפקענה אגרות החוב הנרכשות באופן 

ה רשאית להנפיקן תמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיתתבטלנה ואוטומטי, 

ידי החברה כאמור לעיל, תפנה החברה, -מחדש. במקרה שאגרות החוב תירכשנה על

באמצעות החברה לרישומים, למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב. 

-ידה כאמור, ככל שנדרש על-החברה תגיש דוח מיידי על רכישה של אגרות חוב, שבוצעה על

 על כך, אך יראו בפרסום דיווח מיידי כמתן הודעה מספקת לנאמן.  פי דין, וכן תודיע לנאמן

חברה בת של החברה, חברה קשורה של החברה, חברה כלולה של החברה, בעל שליטה 

הורה, הורה הורה, צאצא או , בחברה (במישרין ו/או בעקיפין), בן משפחתו (בן זוג, וכן אח
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תאגיד בשליטת אחד מהם או תאגיד צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה), 

") מחזיק קשורבשליטת החברה אך למעט החברה (כולם ביחד וכל אחד לחוד להלן: "

פי שיקול דעתם בכל מחיר -רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת בבורסה, אגרות חוב על

שייראה להם, ולמכרן בהתאם (בכפוף לכל דין). החברה שומרת לעצמה את הזכות להעמיד 

ים לתאגידים בשליטתה לשם רכישת אגרות חוב כאמור, בין בדרך של השקעה הונית, אמצע

הלוואה, ערבות או בכל דרך אחרת שכפי שיוסכם בין החברה לבין תאגידים אלה ובכפוף 

של  ידי מחזיק קשור בחברה תיחשבנה כנכס -לכל דין. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על

המסחר בבורסה, וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר , הן לא תימחקנה מהמחזיק הקשור

אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב הן בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקנינה למחזיק הקשור 

לצורך קביעת קיומו של מניין  מננהיתפות של מחזיקי אגרות החוב ולא זכויות הצבעה באסי

על פי הוראות התוספת  חוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה. אסיפות מחזיקים ייערכו

   השניה לשטר הנאמנות.

כדי לחייב את החברה ו/או מחזיק קשור ו/או את לכשעצמו  לעילזה  4 אין באמור בסעיף .4.9

 מחזיקי אגרות החוב לרכוש אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.

 

  התחייבויות החברה; הבטחת אגרות החוב .5

החוב וכלפי הנאמן לשלם, במועדים הקבועים  החברה מתחייבת בזה כלפי מחזיקי אגרות .5.1

המשתלמים על פי ) ככל שתחול (לרבות ריבית פיגוריםהריבית ו לכך, את כל סכומי הקרן

תנאי אגרות החוב, ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי 

סכום קרן ו/או  תנאי אגרות החוב ועל פי שטר זה. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון

ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא 

  ריבית.או  אחריו, ללא כל תוספת תשלום

 אגרות החוב, ככל שתונפקנה, תרשמנה למסחר בבורסה. .5.2

הביטחונות בדבר  לפרטיםהתחייבות החברה לפירעון אגרות החוב מובטחת בבטוחות.  .5.3

התחייבות החברה לשעבוד שלילי לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), לרבות  שיועמדו

 לשטר. 6ראה סעיף 

למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן ולא יבחן,  .5.4

. הנאמן )'סדרה ח(את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב 

כלכלית,  )Due Diligenceך ובפועל לא ערך ולא יערוך, בדיקת נאותות (לא נתבקש לערו

חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברת הבת שלה. בהתקשרותו בשטר 

, הנאמן אינו )'סדרה ח(הנאמנות, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב 

מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה 

פי כל דין - . אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על)'סדרה ח(כלפי מחזיקי אגרות החוב 

ו/או שטר הנאמנות, ובכלל זה אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה 

אגרות פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה של -על על הנאמן

ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד  )'סדרה חהחוב (
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 .)'סדרה ח(בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב 

בוד ובכל החברה רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם, בכל שעלהלן,  6בכפוף לסעיף  .5.5

דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא הגבלה כלשהי, ובכל דרגה שהיא, לרבות להבטחת 

אגרות חוב כלשהן (או סדרות כלשהן של אגרות חוב) או התחייבויות אחרות, וללא צורך 

 6בכפוף לאמור בסעיף כן,  בהסכמת הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב מכל סדרה. כמו

ה רשאית למכור, להחכיר, למסור או להעביר בכל דרך אחרת את רכושה, החברה תהילהלן, 

כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא צורך בהסכמה כלשהי של 

 מכל סדרה.הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב 

 3טחונותיב .6

 המשועבדים הנכסים .6.1

, לרבות פירעונן המלא והתשקיף זה נאמנותמלוא התחייבויות החברה לפי שטר  להבטחת

) (להלן: פיגורים ריבית(לרבות  וריבית קרן לרבות'), חובמועד של אגרות החוב (סדרה 

החוב  "), תיצור ותרשום החברה, לטובת הנאמן, עבור מחזיקי אגרותהמובטחים הסכומים"

  .את השעבודים כדלקמן '),ח(סדרה 

  

עם הגבלה בפני יצירת  בסכום הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד .6.1.1

מלוא החזקות החברה  על הנאמן של ומראש בכתבשעבודים נוספים ללא אישור 

דורי אנרגיה,  של.נ. עש"ח  0.01 בנותמניות רגילות  10,000 קרי בדורי אנרגיה

 דורי של הנפרעוההון המונפק מ) 50%( מחצית, זה שטר חתימת למועד נכון המהוות

להלן: ו לעיל( אליהן הנלוות הזכויות לרבותו ,ההצבעה בה ומזכויותאנרגיה, 

רשם החברות וכן  אצל החברה תגרום לכך כי יירשם כדין, ").המשועבדות מניותה"

שעבוד על , דורי אנרגיה במרשם בעלי המניות של , לרבותבכל מרשם רלוונטי אחר

י אגרות המניות המשועבדות והזכויות הנלוות להן, לטובת הנאמן, עבור מחזיק

החוב (סדרה ח') כאמור לעיל אשר יעמוד בתוקף עד לפירעון מלא של אגרות החוב 

 על מניה ותת/תעוד הנאמןתפקיד בידי  החברהלשעבוד האמור  בנוסף. (סדרה ח')

, בצירוף שטר העברה חתום "על המשועבדותדורי אנרגיה  מניות בגיןשם החברה 

  .החוב אגרות מחזיקי בעבור בנאמנות בהן יחזיק הנאמן אשר החלק"

משמען: כל הזכויות הנובעות ו/או ולהלן זה לעיל  6 " בסעיףהנלוות הזכויות"

שינבעו מהמניות המשועבדות ו/או הזכויות הגלומות במניות המשועבדות וכן 

הפירות הנובעים ממניות אלו, לרבות אך מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל: (א) כל 

ההנאה והקניין מכל מין  וטובותהמניות, האופציות, הנכסים, הכספים או הזכויות 

ובכלל זאת, מניות הטבה, זכויות מפעם לפעם בגין המניות המשועבדות  וסוג שיגיעו

קדימה, זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינן מכל סוג שהוא, זכויות לשיפוי ו/או 

                                                 
  .לציבורהאישורים הנדרשים לכך יתקבלו עד למועד פרסום ההודעה המשלימה להצעה    3
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חלוקה אחרת בגין המניות  וכלכל דיבידנדים, בכסף או בעין  ,וכןלפיצוי, 

 המניות/או בקשר עם לניירות ערך אשר יונפקו בגין ו זכויות וכןהמשועבדות 

; וכל הזכויות, האופציות, הכספים ו/או ןנוכל תמורה שתתקבל בגי המשועבדות

הנכסים שיגיעו בגין או מכוח המניות המשועבדות ו/או כמניות הטבה, זכויות 

 התמורה וכן, שהוא סוג מכל בגינן אחרים ערך ניירות לקבלת זכויותקדימה, 

, אנרגיה בדוריאו זכויות אחרות; וכן (ב) כל הזכויות  גינןב/או ו ממכירתם שתתקבל

ו/או כל הסכם אחר (לפי העניין), אם קיים, גיה אנר דורישהחוק ו/או התקנון של 

מקנים ויקנו אותם מפעם לפעם לחברה בגין ו/או מכוח המניות המשועבדות. 

ן מיידי אף האמור לעיל, כל עוד לא הועמדו אגרות החוב לפירעו עלבזאת כי  מובהר

 הדיבידנדים כל את לידיה לקבל החברה זכאית תהיהו/או מומשו בטוחות 

 בהם ולעשות המשועבדות המניות בגין, בעין או במזומן, ככל ויחולקו שיחולקו

העמדת אגרות החוב לפירעון  של. כל עוד לא ארע אירוע דעתה שיקול פי על שימוש

שחולקו בגין  דיבידנדים בגין כלשהם שכספיםמיידי ו/או מימוש בטוחות, אם וככל 

ימי עסקים  2המניות המשועבדות יועברו לידי הנאמן, הוא יעבירם לחברה תוך 

לא קמה עילה להעמדת יצורף אישורה כי מיום שקיבל את דרישתה בכתב, אליה 

מצויה בהפרה של אינה אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות וכי היא 

  הוראות שטר זה.

שיועמדו  וככלהחל מהמועד בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות, 

 מלואלהלן,  10לאמור בסעיף  בהתאם/או ימומשו בטוחות ואגרות החוב לפירעון מיידי 

    לרבות מניות הטבה, המשועבדות המניות בגין, שיחולקו ככל, שיחולקו הדיבידנדים

החברה  התחייבויותלפירעון  ובו וישמש וויוחזקבחשבון הנאמנות  ישירות יופקדו

 אגרות הועמדו לא עוד כלעל האמור לעיל,  בנוסף; ')חהחוב (סדרה  באגרותלמחזיקים 

, מיידי(לרבות במקרה בו קמה עילה לפירעון  ו/או מומשו בטוחות מיידי לפירעון החוב

 רשאית תהיה החברה, ו/או מומשו בטוחות) הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי טרם אך

 יהיה שלא(ובלבד  לעשות שימוש בזכויות ההצבעה בקשר עם המניות המשועבדות

הדיבידנדים שיחולקו  ומלוא )החוב אגרות מחזיקי בזכויות לפגוע כדי הצבעתה באופן

בכפוף לאמור בשטר זה  והכל ,, יועברו לחברההמשועבדות המניות בגין, שיחולקוככל 

  לעיל ולהלן.

 יצירת בפני הגבלה ועם בסכום הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, קבוע שעבוד .6.1.2

 מכלזכויות החברה  מלואעל  הנאמן של ומראש בכתב אישור ללא נוספים שעבודים

 מעת(ככל שתהיינה)  בעתיד קיימות שתהיינה וכפי בהווה שקיימות כפי וסוג מין

 ועלחשבונותיו ) על כל תתי לעיל(כהגדרתו  הנאמנותחשבון  ומתוך מאת כלפי, לעת

 הגבלה ועם בסכום הגבלה ללא, יחיד, בדרגה ראשון, שוטף ושעבודכל המופקד בו 

הכספים  כלעל  הנאמן של ומראש בכתב אישור ללא נוספים שעבודים יצירת בפני

ו/או ניירות הערך המופקדים ו/או שיופקדו מעת לעת בחשבון  הפקדונותו/או 

) על כל תתי חשבונותיו וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות לעילהנאמנות (כהגדרתו 

 פירותיהם.
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 יצירת בפני הגבלהועם  בסכום הגבלה ללא, ויחיד בדרגה ראשון, קבוע שעבוד .6.1.3

 שעבוד דרך על מחאהה וכן, הנאמן של ומראש בכתב אישור ללא נוספים שעבודים

 עם בקשר החברה זכויות מלוא על, בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון יחיד קבוע

 וזאת), לעיל 1הקיימות לדורי אנרגיה (כהגדרת המונח בסעיף  הבעלים תוהלווא

הלוואות השעבוד האמור יהיה על יתרת . להלן המפורטים לתנאים ובכפוףבהתאם 

כפי שתהיינה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן  הקיימות לדורי אנרגיה הבעלים

 והחברה ככל כי מובהר .הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםהלוואות את השעבוד על 

עבור  הנאמן לטובת תשועבדנה לא הן, נוספות בעלים הלוואות אנרגיה לדורי תעמיד

   .מחזיקי אגרות החוב

החוב לפירעון מיידי ו/או אגרות  הועמדומובהר כי, על אף האמור לעיל, כל עוד לא 

הועמדו  טרם אך, מיידי(לרבות במקרה בו קמה עילה לפירעון  מומשו בטוחות

שיועמדו אגרות החוב  ככל, אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות)

 זכאית תהיהלהלן,  10/או ימומשו בטוחות בהתאם לאמור בסעיף ו מיידילפירעון 

הקיימות לדורי  הבעליםהלוואות  פירעון בגין הכספים כל את לידיה לקבל החברה

. דעתה שיקול פי על שימוש בהם ולעשות , בהתאם לתנאי ההלוואות כאמור,אנרגיה

אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או  הועמדוהחל מהמועד בו אף האמור לעיל,  על

, הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםהלוואות בגין פירעון  הכספיםמומשו בטוחות, כל 

החברה  התחייבויותלפירעון  ווישמשבו  וויוחזק הנאמנותלחשבון  ויועבר

   ').חהחוב (סדרה  באגרותלמחזיקים 

, ו/או מימוש בטוחות העמדת אגרות החוב לפירעון מיידישל כל עוד לא ארע אירוע 

 הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםהלוואות  פירעון בגין כלשהם שכספיםאם וככל 

ימי עסקים מיום שקיבל את  2יועברו לידי הנאמן, הוא יעבירם לחברה תוך 

לא קמה עילה להעמדת אגרות החוב דרישתה בכתב, אליה יצורף אישורה כי 

אינה מצויה בהפרה של הוראות שטר לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות וכי היא 

  זה.

 הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםהלוואות י במתחייבת לא לבצע כל שינו החברה

 עללמחול  לא וכן '),חבו כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה  שיש

 הבעליםהלוואות ו/או להמיר את  הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםהלוואות 

כי החברה יכולה  יובהר .אנרגיה בדורילזכויות אחרות  הקיימות לדורי אנרגיה

 עלמגבלה  אין כיו עליהם יחול לא האמור שהשעבודלהעמיד הלוואות חדשות 

  .אנרגיה לדורי הקיימות הבעלים הלוואות פירעון

  

 ולאלקזז לעכב ו/או  תרשאי תהיהלא שדורי אנרגיה  תעשה כמיטב יכולתההחברה 

הקיימות לדורי  הבעליםהלוואות לבהתאם  המחוב כל סכום תקזז/או ו תעכב

  .הכנגד חוב או התחייבות מכל סוג כלפי אנרגיה

הרבעוני והשנתי, כי לא בוצע כל שינוי תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון החברה 

, פרעון, וכן תכלול גילוי אודות הלוואות הבעלים הקיימות לדורי אנרגיהבהסכמי 
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יתרת ו אשר בוצע במהלך תקופת הדוח הבעלים הלוואת של חלקי פרעון לרבות

נכון למועד הדוחות הכספיים שיפורסמו  הלוואות הבעלים הקיימות לדורי אנרגיה

   .במקביל לדוח הדירקטוריון

, הקיימות לדורי אנרגיה הבעליםהלוואות ו חשבון הנאמנות, עבדותוהמש המניות

 הנכסים: "ולהלן לעיל יקראו, לעיל 6.1.3עד  6.1.1בסעיפים  כאמור שישועבדו

  ".המשועבדים

שירשמו על פי שטר נאמנות זה, הינו הדין  השעבודיםהדין החל על  כי מובהר

הישראלי וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשטר זה תהיה נתונה 

 .יפו - בתל אביב לבתי המשפט המוסמכים 

 3.6.1 עד 6.1.1 בסעיפים האמורים המשועבדים הנכסים עם בקשר החברה הצהרות .6.1.4

   (לפי העניין): לעיל

פרטית, שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה  החברהיא דורי אנרגיה  .6.1.4.1

מהונה  50%המוחזקת נכון למועד חתימת שטר זה בשיעור של כלשהי, 

 .(לרבות בדילול מלא) על ידי החברהוהנפרע המונפק 

פרטית, שמניותיה אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי,  ההיא חבר דוראד .6.1.4.2

 המונפק מהונה 9.4%-כ של בשיעור זה שטר חתימת למועד נכון המוחזקת

יובהר כי אין באמור בכדי להוות התחייבות  .)סופי בשרשור( החברה ידי על

בסעיף  כמפורטשל החברה ו/או דורי אנרגיה, וזאת מבלי לגרוע מההוראה 

 דוראד מניותבככל שדורי אנרגיה תחדל להחזיק במסגרתה להלן,  10.1.28

לעניין זה כי לא  יובהר .מיידי רעוןילפתקום למחזיקים עילה להעמדה 

עסקאות כלשהן  לבצעקיימת מגבלה על יכולתה של דורי אנרגיה 

 .בהחזקותיה בדוראד

הלוואות הבעלים וריבית שנצברה של יתרת קרן ת ועומד זהמועד נכון ל .6.1.4.3

   .אלפי ש"ח 51,002-על סך של כ לדורי אנרגיההקיימות 

מניות המשועבדות לרבות מלוא הזכויות הנלוות ההינה בעלת כל  החברה .6.1.4.4

 הבעלים הלוואות עם בקשר הזכויות מלוא ובעלת למניות המשועבדות

 .אנרגיה לדורי הקיימות

דין ו/או הסכם ו/או התחייבות לרבות מסמכי ההתאגדות של  כל לפי .6.1.4.5

על על יצירת השעבודים  מגבלותתהיינה  ולאאין אנרגיה  דורי שלוהחברה 

כך שיהיו  עבור מחזיקי אגרות החוב, לטובת הנאמן,הנכסים המשועבדים 

וזאת למעט הגבלה על שעבוד או משכון מניות  ואכיפים, מימושתקפים ברי 

הסכם בעלי  מכח לדורי אנרגיה והלוואות הבעלים הקיימותדורי אנרגיה 

והגבלה  המניות בין החברה לאלומיי בקשר עם החזקותיהם בדורי אנרגיה
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על רישום שעבוד מניות דורי אנרגיה מכח הסכמי המימון של פרויקט 

  .4עם תאגיד בנקאי דוראד

דין ו/או הסכם ו/או התחייבות לרבות מסמכי ההתאגדות של  כל לפי .6.1.4.6

הנכסים ה על העברת מגבלאין  דוראד ושלאנרגיה  דורי של ,החברה

ו/או על מימוש השעבוד ו/או העברת הבעלות  ם/או על שעבודו המשועבדים

כמפורט בסעיף , וזאת למעט םלאחר ובעת מימוש השעבוד בגינ םבה

לאלומיי מכח זכות סירוב ראשונה שהוקנתה לעיל, וכן למעט  6.1.4.5

בדורי  הסכם בעלי המניות בין החברה לאלומיי בקשר עם החזקותיהם

לקבל בהעברה את כל לרכוש ובמסגרתה לאלומיי תהא זכות , אנרגיה

הממכר שיימכר על ידי החברה לצד שלישי בתנאים זהים (והכל כמפורט 

, ולמעט זכות הצטרפות שהוקנתה לאלומיי מכח הסכם בהסכם כאמור)

בעלי המניות האמור במסגרתה לאלומיי תהא זכות להצטרף למכירת 

ידי החברה לצד שלישי בתנאים זהים ובאופן יחסי  הממכר שיימכר על

מימוש השעבודים ייעשה בכפוף לזכויות  .(והכל כמפורט בהסכם כאמור)

זכויות כצד שלישי כלפי לאלומיי מקנות , והוראות אלו אלו של אלומיי

 .אגרות החובמחזיקי 

   .מניה תעודת הנפקת מתיראנרגיה  דוריתקנון  כי .6.1.4.7

, יםממושכנ םאינהינם חופשיים ו, םאו חלק ם, כולהמשועבדים הנכסים .6.1.4.8

זה לעיל  6.1ולמעט האמור בסעיף  לזכות אחר יםאו מעוקל יםמשועבד

לרבות מסמכי  הסכם או דין פי על החלים תנאי או הגבלה כל איןולהלן 

 על או םבה הבעלות העברת על דורי אנרגיהההתאגדות של החברה ו/או של 

 ההתחייבותזה לעיל ולהלן  6.1 בסעיף כמפורט למעט כי וכן, םשעבוד

 םאינ הנכסים המשועבדיםשנטלה על עצמה החברה על פי שטר זה ושעבוד 

 דורי על/או ו החברה על החלה כלשהי התחייבות לכל בסתירה יםעומד

 טעון אינו הנכסים המשועבדים ושעבוד כלשהו' ג צד לזכותו/או  אנרגיה

' ג לצד הודעה מתן/או ו כלשהו' ג צדמ/או ו אנרגיה דורי מצד הסכמה

   .כלשהו

 נכסיםב החברה של זכויותיה, (א) זה שטר פי על הנוצרים לשעבודים בכפוף .6.1.4.9

 או/ו שעבוד, עיקול, חובתביעה, דרישה,  מכל וחופשיות נקיות המשועבדים

 ולא, אליהם ביחס שלישי צד של זכות ללא, כלשהי אחרת שלישי צד זכות

 הנכסים את לרכוש אחר גוף או/ו לאדם אופציה אוו/ זכות כל ניתנה

למעט בכפוף לזכות סירוב ראשונה המפורטת וזאת  ,חלקם או המשועבדים

דורי אנרגיה ההליכים המשפטיים בקשר עם  ולמעט, לעיל 6.1.4.6בסעיף 

 5, באור לתשקיף 9.5סעיף  ראו, כאמור ההליכים אודות(לפרטים  דוראדו

                                                 
  .האישורים הנדרשים לכך יתקבלו עד למועד פרסום ההודעה המשלימה להצעה לציבור   4
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לדוחות  4.ד.18- ו 4.ג.1.10ים ובאור 2016לדוחות הכספיים של רבעון שני 

 עלכי נכון למועד זה לא ידוע לחברה  יצוין. )2015הכספיים השנתיים 

 ,המשועבדים בנכסים החברה זכויותעל  כאמורהתביעות  של השפעה

של ההליכים המשפטיים  יודעת להעריך את תוצאותיהם אינה והחברה

 ךרמע הגורעת אחרת פעולה כל או זכות המחאת כל נעשתה לא; (ב) כאמור

, המשועבדים הנכסים עם בקשר החברה מזכויות/או ו המשועבדים הנכסים

. לעיל זה"ק בסזה ובפרט  נאמנות בשטר כאמור למעט, חלקן או כולן

 באמור שינוי יחול בו מקרה בכל לנאמן להודיע בזאת מתחייבת החברה

 השעבודים יצירת לשם, כלשהו' ג צד מאת אישור נדרש לא; (ג) זה ק"בס

   .לעיל 6.1.4.5, למעט כמפורט בסעיף זה שטר פי על

אינן מצויות דורי אנרגיה /או ובמעמד חתימת שטר נאמנות זה, החברה  .6.1.4.10

) לרבות בקשר עם איזה יםבהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים (זמנים או קבוע

צו  למתןמנכסיהם ו/או הקפאת הליכים, ולא הוגשה נגד מי מהן בקשה 

הקפאת הליכים כאמור לרבות בקשר עם לכינוס נכסים ו/או ללפירוק ו/או 

או בנקיטת  בקשהאיזה מנכסיהן, ולא ידוע לחברה על איום בהגשת 

 פירוקהחלטת  ולא קיבל ודורי אנרגיה החברההליכים כאמור. כמו כן, 

להודיע לנאמן בכל  מתחייבתואינן מתעתדות לקבל החלטה כזו. החברה 

אודות  לפרטים "ק זה.בסלמיטב ידיעתה יחול שינוי באמור  מקרה בו

 9.5 סעיף ראו, דוראדדורי אנרגיה וההליכים המשפטיים בקשר עם 

- ו 4.ג.1.10 יםובאור 2016לדוחות הכספיים של רבעון שני  5, באור לתשקיף

ביחס אליהם יצוין כי נכון  אשר, 2015לדוחות הכספיים השנתיים  4.ד.18

זה לא ידוע לחברה על השפעה של התביעות כאמור על זכויות  למועד

יודעת להעריך את  אינההחברה בנכסים המשועבדים, והחברה 

  .תוצאותיהם של ההליכים המשפטיים כאמור

וכי אם יתגלה  יםהמשועבד בנכסים יהעל כל פגם בזכויות חברהידוע ל לא .6.1.4.11

תפעל ו לנאמןובכתב  על כך מיידית תודיע החברה, יהבזכויות כאמורפגם 

 כשייוודעמיד  הלתיקון הפגם בהקדם האפשרי על חשבונ השביכולת ככל

 .כאמור פגם על לה

שעבוד החברה לא יצרה ולא התחייבה ליצור במועד החתימה על שטר זה  .6.1.4.12

 .צף על כלל נכסי החברה

 לזכויותיה ביחס כלשהן תביעות על כלשהי הודעה קיבלה לא החברה .6.1.4.13

 6.1.4.9 סעיףנוספים, ראו  לפרטים .חלקן או כולן, המשועבדים בנכסים

 שינוי יחול בו במקרה בכתב לנאמן להודיע בזאת מתחייבת החברה .לעיל

  .הדבר לה כשיוודע מיד זה ק"בס באמור

 :הינן כדלקמןהקיימות לדורי אנרגיה תנאי הלוואות הבעלים  .6.1.4.14

לא נקבע לוח סילוקין הקיימות לדורי אנרגיה להלוואות הבעלים   )א(
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הקיימות לדורי אנרגיה הלוואות הבעלים ואו מועד פירעון, 

אמצעות כספים פנויים שיהיו בדורי אנרגיה ניתנות לפירעון ב

  לאחר ניכוי הוצאות;

אינן ניתנות להמרה הקיימות לדורי אנרגיה הלוואות הבעלים   )ב(

  לזכויות אחרות בדורי אנרגיה.

נושאות ריבית בשיעור ורי אנרגיה הקיימות לדהלוואות הבעלים   )ג(

 .לשנה 8%

בגין קרן וריבית שנצברה נכון למועד חתימת שטר זה סך   )ד(

אלפי  50,002-כעומד על הקיימות לדורי אנרגיה הלוואות הבעלים 

 .ש"ח

בהתאם להסכם העמדת ערבות בנקאית לטובת דורי אנרגיה,   )ה(

במקרים המנויים בהסכם העמדת הערבות הבנקאית, לרבות 

אי עמידה באמות  ,שלא אושר על ידי הבנק שינוי שליטה בחברה

התחייבויות של החברה אי עמידה של החברה במידה פיננסיות ו

כלפי הבנק שהעמיד את הערבות הבנקאית כאמור, ככל שקיימות 

הקיימות לדורי אנרגיה הלוואות הבעלים התחייבויות כאמור, 

היה חייבת לבנק תהיינה נחותות לסכומים אשר דורי אנרגיה ת

 .כאמור שהעמיד את הערבות הבנקאית

 .צמודות למדדהקיימות לדורי אנרגיה הלוואות הבעלים   )ו(

הקיימות לדורי אנרגיה ת הבעלים והלוואבגין כל זכויות החברה   )ז(

תהיינה משועבדות לנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם 

 לתנאי שטר זה. 

  בקשר עם הנכסים המשועבדים החברה התחייבויות .6.1.5

 במניות מהחזקתה הנובע בכוח שימוש לעשות מתחייבת החברה .6.1.5.1

על כל מסמך שיידרש בהתאם  םתחתואנרגיה  דוריש מנת על המשועבדות

לצורך יצירת, רישום ותיקון (ככל שיהיה צורך) השעבודים  לשטר הנאמנות

  על הנכסים המשועבדים.

 במניות מהחזקתה הנובע בכוח שימוש לעשות מתחייבת החברה .6.1.5.2

את מסמכי ההתאגדות שלה,  תשנהלא שדורי אנרגיה  מנת על המשועבדות

 םעבירות, הנכסים המשועבדיםבאופן שתחולנה מגבלות כלשהן על שעבוד 

מגבלות בנוסף ל(וזאת  "להנ השעבודים מימוש עם בקשר/או ו םמימוש או

 .לעיל) 6.1.4.6- ו 6.1.4.5 פיםשתוארו בסעי

לעכב  תרשאי תהיהשדורי אנרגיה לא  לכך יכולתה כמיטב תפעל ברההח .6.1.5.3

הלוואות לבהתאם  המחוב כל סכום בפועל תקזז/או ו תעכב ולאו/או לקזז 

   .הכנגד חוב או התחייבות מכל סוג כלפי לדורי אנרגיההקיימות  הבעלים
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 כל מביצוע להימנע בתמתחיי החברה, הנאמנות שטר להוראות בכפוף .6.1.5.4

בהתאם להוראות  שלא, )םאו חלק ם(כול המשועבדים  נכסיםב דיספוזיציה

 כל מולאו ולא המובטחים הסכומים כל נפרעו לא עוד כל וזאת שטר זה,

 מראש הנאמן ל ידיע חתום אישור קבלת ללא, בגינן החברה התחייבויות

 הז לענייןאגרות החוב.  מחזיקי אסיפת החלטת באמצעות לרבות

, להעביר התחייבות, זכות מתן, שעבוד, מכירה, העברה כל –" דיספוזיציה"

כל פעולה ו מאלה אחד לכל אופציה מתן או, זכות לתת או לשעבד או למכור

 דוריממניות  50%אשר יש בה לגרום לכך שהחברה לא תהיה בעלת 

  לעשות פעולה כאמור בעתיד. , לרבות מתן התחייבות אנרגיה

הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים 

  זה לעיל.  6.1.5.4העניין, בדבר עמידתה בהתחייבות שבסעיף 

 היא אנרגיה בדורי נוספות מניות לה שתוקצינה ככל כי מתחייבת החברה .6.1.5.5

ובת הנאמן עבור מחזיקי , לטלהן הנלוות והזכויות, אלו מניות תשעבד

(לרבות בדרך של תיקון  לעיל 6.1.1אגרות החוב בהתאם למפורט בסעיף 

ששיעור יובהר כי ככל על אף האמור, השעבוד על המניות המשועבדות). 

הקצאת עקב  50% שיעור שלמגבוה יהיה החברה בדורי אנרגיה  חזקותה

לא  50%מעל את שיעור החזקות החברה של מניות, המניות המהוות 

 דממוע עסקים ימי 2 בתוך הודעה לנאמן תמסור החברה. תשועבדנה

ולמסור  לחתום מתחייבת וכן כאמור נוספות אנרגיה דורי מניות הקצאת

(ובתוך כך המסמכים  מניות אותן שעבוד לצורך שיידרש מסמך לנאמן כל

ולהגיש את להלן, בשינויים המחויבים)  6.2.1.3המפורטים בסעיף 

  .ימי עסקים 14המסמכים הדרושים לשם כך לרשם החברות בתוך 

 בהליכים לנקוט לאלהוראות שטר הנאמנות, החברה מתחייבת  בכפוף .6.1.5.6

השעבודים על  בתוקף פגיעה בהם שיש המשועבדים הנכסים בגין כלשהם

 הנכסים את לממש הנאמן של ביכולתוהנכסים המשועבדים ו/או 

  .המשועבדים

להרשות שיתקיים  ולא ליצורולא להתחייב  ליצורמתחייבת לא  החברה .6.1.5.7

 שהיא דרגהסוג ו/או  מין מכל כלשהם שעבודשכון או באיזה אופן שהוא, מ

זכות מכל מין וסוג שהוא  בהםולא להעניק  המשועבדים מהנכסים איזה על

 .שהוא אופן באיזה כלשהו שלישי לצד

 בשטר להתחייבויותבקשר עם הנכסים המשועבדים בהתאם  לפעול .6.1.5.8

 הקשור ועניין דבר לכל בקשר ולפעול להחזיק, שימוש ולעשות הנאמנות

  .הנאמנות שטרבכפיפות להוראות  המשועבדים מהנכסים הנובע/או ו

 הטלת של מקרה כל על לנאמן להודיע, לחברה כך על שייוודע לאחר סמוך .6.1.5.9

 על נכסים כונס למינוי בקשה הגשת או לפועל הוצאה פעולת נקיטת ,עיקול

, לחברה כך על שנודע לאחר, כן כמו. חלקם על או המשועבדים הנכסים



22  

 או שעיקלה לרשות הנאמן לטובת שעבודשל  קיומו דבר על מיד להודיע

/או ו כאמור נכסים כונס למנות שנתבקשה או לפועל הוצאה פעולת נקטה

 על מיד לנקוט וכן, מאלה חלק את או אלה את ביקש או שיזם שלישי לצד

 ביטול לשם הדרושים הסבירים האמצעים בכל החברה של חשבונה

   .המקרה לפי, הנכסים כונס מינוי או לפועל ההוצאה פעולת, העיקול

 שיהיה כל, החברה של חשבונה על, לעשות דורי אנרגיהולהורות ל לעשות .6.1.5.10

 על בזה הנוצר השעבוד של שכוחו מנת על, העניין בנסיבות וסביר דרוש

 נושים לרבות, שלישיים צדדים כלפי תקף יהיההמשועבדות  המניות

של נושים  זכויותיהם על ויגבר החברה של - עתידיים או קיימים - אחרים

 .המשועבדים לנכסים הנוגע בכלכאמור 

הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, החברה תהיה רשאית למכור את  .6.1.5.11

  בהתאם ובכפוף להוראות שלהלן:

נכון למועד המכירה לא קמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון   .א

  מיידי ו/או למימוש בטוחות.

ויתר הוצאות  כאמור במכירה הכרוך המס בניכוי נטותמורת המכירה,   .ב

, נאמנותהבחשבון תופקד ישירות ") המכירה תמורת(להלן: " המכירה

הסכום הנדרש  ממלואכאשר במידה ותמורת המכירה תהא גבוה יותר 

 בין ההפרש אזי להלן, 9.3לפדיון מוקדם בהתאם להוראות סעיף 

  . לחברה ישירות יועברהנדרש כאמור  סכוםל המכירה תמורת

 

 אתהחברה לנאמן  תמסור, לביצוע המכירה וכתנאי, המכירה לביצוע עובר

 כל המסמכים וההוראות שלהלן: 

לא  כי המאשר בחברה הכספים בתחום הבכיר המשרה נושא אישור  .א

 למימוש או/ו מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת עילהקיימת 

מאשר, בצירוף תחשיב, את התקיימות התנאי המפורט  וכן בטוחות

 ."ק ג לעילבס

ידי החברה לרוכש  עותק מקורי מהוראה בלתי חוזרת שתינתן על  .ב

כל תמורת המכירה  הידו, לפי , המאושרת עלהנכסים המשועבדים

 בחשבון הנאמנות בלבד. ישירות תופקד

לפיה לאחר ו/או בד בבד עם הפקדת  לנאמןבכתב מאת החברה  הוראה  .ג

 התקיימותאישור הנאמן לל ובכפוףתמורת המכירה בחשבון הנאמנות, 

לרבות המצאת כל המפורט  המכירה לקיום הנדרשים התנאים יתר

הנאמן יחתום על כל המסמכים שיידרשו מצדו לשם סילוק , לעיל

או  םשנמכרו (כול הנכסים המשועבדיםהרשומים על  השעבודים

  .), בהתאם להוראות שהחברה תעביר לנאמןםחלק



23  

, ולאחר לעיל 6.1.5.11לאחר שיומצאו לנאמן המסמכים המפורטים בסעיף 

תבצע החברה את כאמור לעיל,  אישור הנאמן על התקיימות התנאים

 הנאמןהפקדת תמורת המכירה בחשבון הנאמנות,  לאחרמיד ו , המכירה

הנכסים  עלהשעבודים  סילוק לשם ושיידרש המסמכים על יחתום

 .  שנמכרו המשועבדים

/עדכון ביטול בדבר אנרגיה לדורי המופנית הודעה לחברה ימסור הנאמן  .א

 דורימתוך מניות  המשועבדות המניות על) העניין(לפי  השעבודים

  . שנמכרו, ככל שנמכרו מניות משועבדות כאמור אנרגיה

ככל שתימכרנה מניות משועבדות, כולן או חלקן, החברה מתחייבת   .ב

 9.3של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף לבצע פדיון מוקדם מלא 

 להלן.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש בכספים המצויים בחשבון   .ג

הנאמנות, לרבות תמורת המכירה, לצורך ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי 

חברה לנאמן הוראה להעביר את הכספים כאמור. במקרה זה, תמסור ה

האמורים לחברה לרישומים לצורך ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי. 

הנאמן יעביר את הכספים האמורים לחברה לרישומים בכפוף לכך 

שככל שאין בכספים המצויים בחשבון הנאמנות אותה עת כדי לכסות 

החברה את מלוא הסכום הנדרש לצורך ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי, 

הפקידה בחשבון הנאמנות את מלוא ההפרש הדרוש לצורך ביצוע 

הפדיון המוקדם הכפוי או לחלופין המציאה לנאמן אסמכתא בדבר 

 העברת ההפרש האמור ישירות לחברה לרישומים.

החברה תהא זכאית לקבל לידיה כל סכום עודף שיוותר מעבר לסכום   .ד

 הדרוש לצורך ביצוע פדיון מוקדם כפוי כאמור.

 הנאמנות מחשבון ישחרר והנאמן לידיה לקבל זכאית תהיה החברה  .ה

 שהינו המכירה מתמורת עודף סכום כל, לו תורה שהחברה נות/לחשבון

 9.3 סעיף להוראות בהתאם מוקדם לפדיון הנדרש הסכום מלואל מעבר

 זה.  6.1.5.11"ק בסכאמור  ,להלן

 בסעיף האמור לביצוע ידה על שייערך חישוב כל לנאמן תעביר החברה  .ו

 .רלוונטיכל מסמך  בצירוףזה לעיל  6.1.5.11

קיימת בין החברה, אלומיי ודורי אנרגיה, להסכם בעלי המניות בהתאם  .6.1.5.12

את כל המידע הנדרש  , בין היתר,החבראנרגיה לספק ל דורישל  הסכמה

כל עוד אגרות החוב  אנרגיה דורישל  הכספייםלצורך פרסום דוחותיה 

  .(סדרה ח') יהיו במחזור

על עסקאות בין החברה לבין דורי אנרגיה  מגבלותקיימות  לאכי  יובהר .6.1.5.13

ו/או על ביצוע חלוקה של דורי אנרגיה ו/או על שינוי תחום הפעילות של 
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בין החברה לבין אלומיי  הסכמיםדורי אנרגיה, מכח הסכם, לרבות מכח 

   .אנרגיה דורי לבין החברה בין עסקאות על בלהמגבקשר עם דורי אנרגיה, 

 המשועבדים הנכסים מסמכי .6.2

) תופקד להלן 6.4 סעיף ראולהלן, תמורת ההנפקה (להרחבה  6.4 בסעיף כאמור .6.2.1

בחשבון הנאמנות על שם הנאמן והיא תועבר לחברה בכפוף לאמור להלן. למען הסר 

ספק, מובהר כי כל עוד לא התקיימו התנאים שלהלן במלואם ולשביעות רצון 

 עבור בנאמנות שיוחזק הנאמן של הבלעדי קניינו ההנפקה תמורת תהיה, הנאמן

העברת תמורת ההנפקה לחברה על ידי הנאמן, וכתנאי  לפני. החוב אגרות מחזיקי

להעברת תמורת ההנפקה כאמור, תמציא החברה לנאמן את כל המסמכים 

לכל אחד מהשעבודים אלא אם נאמר אחרת (להלן ביחד:  ביחסהמפורטים להלן 

   "):ההנפקה תמורת שחרור מסמכי"

, נושא ים) לשם רישום השעבוד10טופס פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס  .6.2.1.1

"הוגש לבדיקה" מקורית של רשם החברות אליהם  אוחותמת "נתקבל" 

במקור בנוסח המוסכם על הנאמן וכן  חתומיםשעבוד ה הסכמייצורפו 

"הוגש לבדיקה"  אושטר זה כשהם נושאים חותמת "נתקבל"  של עותק

 ;החברות רשם של מקורית

 יםבנוסחשעבוד על כל אחד מהנכסים המשועבדים, ה הסכמי של עותק .6.2.1.2

 ; החברה ידי על במקור חתומים, הנאמן על המקובלים

מניות של דורי אנרגיה,  10,000מניה על שם החברה בגין  ות/תעודת .6.2.1.3

 המהוות נכון למועד זה את מלוא ההחזקות של החברה בדורי אנרגיה

 ;בצירוף שטר העברה חתום על החלק

לפיה הנכסים לדורי אנרגיה  החברה של חוזרות בלתי והוראות הודעה .6.2.1.4

 ');חהמשועבדים שועבדו לנאמן, לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

כי  המעידותת מרשם החברות ומקורי המשועבדים הנכסיםת רישום ותעוד .6.2.1.5

במרשם השעבודים של  מוהנ"ל נרש המשועבדים נכסיםההשעבודים על 

 על המעיד החברות מרשם עדכני פלט בצירוף החברה ברשם החברות

 בידי שיתקבל ככל; ואולם, מהשעבודים אחד כל של ומדויק נכון רישום

, כאמור רלוונטייםה יםהשעבוד מולפיו נרש החברות רשם פלט הנאמן

 ההנפקה תמורת להעברתלא תהווה תנאי  מקורית שעבודקבלת תעודת 

תומצאנה לנאמן בהקדם האפשרי (לאחר  כאמור שהתעודות ובלבד לחברה

העברת תמורת ההנפקה לחברה) ולא יאוחר מחודש מהמועד שהוגשו 

 מסמכי השעבוד לרשם החברות;

בדבר אישור יצירת  החברהפרוטוקול חתום מהחלטת דירקטוריון  .6.2.1.6

 .השעבודים האמורים לטובת הנאמן

 עבודיםהש ורישום יצירת בדבר בישראל החברה של הדין עורך דעת חוות .6.2.1.7
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ובדבר  מימוש ברי והיותם נשייתם דרגת לרבות אדם כל כלפי ותוקפם

היעדר מגבלות על העברת הזכויות בנכסים המשועבדים אגב מימוש מעבר 

  ;הנאמן על מקובל שיהא בנוסח, למגבלות המפורטות בשטר זה

 בין לפיו, דין עורך ידי על מאושר, בחברה הבכיר משרהנושא  מאת תצהיר .6.2.1.8

של  אחרותהתחייבויות  עם בסתירה עומדים אינם השעבודים, היתר

 .בנוסח שיהא מקובל על הנאמן והכל החברה

אישור אלומיי ליצירת ורישום השעבודים על הנכסים המשועבדים לטובת  .6.2.1.9

 הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.

לעיל) ליצירת ורישום  6.1.4.4(המפורט בסעיף  התאגיד הבנקאיאישור  .6.2.1.10

נכסים המשועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות השעבודים על ה

 החוב. 

 המשועבדים הנכסים על השעבודים רישום .6.3

 תוך החברות ברשם ויירשמו יוצרו המשועבדים הנכסיםעל  השעבודים כי מתחייבת החברה

 מהשעבודים שמי ככל. החוב אגרות של למסחר רישומן ממועד חודשים) 3( שלושה

של  בבורסה) חודשים ממועד רישומן למסחר 3תוך שלושה ( כאמור נרשמו לא האמורים

) חודשים 3תוך שלושה ( שחרור תמורת ההנפקהאגרות החוב ו/או ככל שלא הומצאו מסמכי 

של אגרות החוב, תעמודנה אגרות החוב לפדיון מוקדם מלא  בבורסהממועד רישומן למסחר 

למסחר בבורסה של אגרות החוב ) חודשים ממועד רישומן 3על ידי החברה, לא לפני שלושה (

הסכום שישולם למחזיקי אגרות  כאשר), המחוייבים(בשינויים  33באופן האמור בסעיף 

') ח') במקרה כאמור יהיה הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה חהחוב (סדרה 

עד למועד הפדיון , דהיינו קרן בתוספת ריבית, בלבד העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור

פדיון מוקדם לפי סעיף  לצורך ביצוע .) להלן)2(9.2 בסעיף כאמורהמוקדם בפועל (דהיינו, 

זה ייעשה שימוש בתמורת ההנפקה בניכוי שכר טרחה והוצאות הנאמן שהוצאו על ידו  6.3

 ובניכויעד לאותו מועד לרבות בניכוי עלויות פתיחת חשבון הנאמנות, ניהולו וסגירתו, 

, אשר תועבר על ידי הנאמן החברה ידי על שולמו לא שאלו וככל שיהיו ככל נוספות ותעמל

ישירות לחברה לרישומים, והחברה תשלים כל סכום שיידרש לצורך ביצוע פדיון מוקדם 

  כאמור.

 לחברה ההנפקה תמורת העברת .6.4

ברוטו, '), חההנפקה שתתקבל בידי רכז ההנפקה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה  תמורת

, פירותיה על, במלואה, ההנפקה רכז ידי על תועבר בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת

 החברהרישומן של אגרות החוב בבורסה בלבד,  לשם. לעיל כהגדרתו, הנאמנות לחשבון

 לחשבון התמורה, העברת קרי( הנאמן או/ו ההנפקה רכז אצל ההנפקה תמורת בקבלת רואה

כקבלת התמורה בחברה וזאת על אף שטרם שולמו  ,העניין לפי, , כהגדרתו לעיל)הנאמנות

 תמורת. בכפוף לקבלת מסמכי שחרור אגרות החוב (סדרה ח')לחברה כספים על חשבון 

, הנאמן יעביר את תמורת ההנפקה מחשבון הנאמנות לחברה. עד להעברת תמורת ההנפקה
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רת ההנפקה בהתאם ההנפקה על ידי הנאמן לחברה כאמור להלן, הנאמן ישקיע את תמו

 להלן.  17לאמור בסעיף 

 המשועבדים הנכסים על השעבודים הסרת .6.5

לחברה את הסכמתו להסיר את כלל  יתןפירעון מלוא הסכומים המובטחים, הנאמן  עם

 כל על יחתום וכןהשעבודים המפורטים בשטר נאמנות זה לעיל שיהיו תקפים באותו מועד 

ימים ממועד קבלתו אצל הנאמן  7כאמור וזאת בתוך  השעבודים הסרת לשם הנדרש מסמך

משרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה אודות הפירעון  נושאשל אישור חתום של 

 ועל חשבונה. החברה ידי על תבוצע -) שתבוצע(ככל  בפועל השעבודים הסרתכאמור לעיל. 

 בטוחות החלפת .6.6

רעון מיידי/למימוש ילהעמדה לפעילה לא קמה  דעוכל  ,בכל עתהחברה תהא רשאית  .6.6.1

, ובכפוף להמצאת אישור בכתב חתום על ידי נושא משרה בכירה בחברה כי אין בטוחות

 החלפת(להלן: " להחליף את כל הנכסים המשועבדים נכון לאותו מועד, עילה כאמור

ו/או על ידי הפקדה , הפקדת פיקדון כספי או סכומים במזומן בחשבון הנאמנותב, ")בטוחות

בידי הנאמן של ערבות בנקאית מבנק ישראלי (ו/או ערבות מטעם מוסד פיננסי אחר המדורג 

AA מלוא הערך בגובה  ,או דירוג מקביל לו לפחות) אוטונומית ובלתי חוזרת בידי הנאמן

הקרן אגרות החוב כפי שיהיה במועד החלפת הבטוחות (קרי, יתרת יתרת ההתחייבותי של 

ב נכון למועד החלפת הבטוחות בגין אגרות החו והריבית שנצברו הצמדה הפרשית בתוספ

ותימסר ערבות  במקרה .")החלופית הבטוחה(להלן: " כאמור וריבית פיגורים ככל שתחול)

כאמור לעיל, הערבות כאמור תהיה בתוקף לשנה ותחודש מעת לעת עד שבועיים לאחר 

 לפניימים  שבעה עד אי חידוש הערבות. ')חהמלא והסופי של אגרות החוב (סדרה  פרעון

הערבות והפקדת הכספים שיתקבלו מהחילוט בחשבון  חילוטיהווה עילה ל פקיעתה

לא יהוו לכשעצמם  הנאמנותבחשבון  םהנאמנות. יובהר כי חילוט הערבות והפקדת תמורת

יובהר כי החברה תהא רשאית בכל עת  של אגרות החוב. מיידיעילה להעמדה לפירעון 

הפקדת פיקדון כספי ב במלואה או בחלקה, להחליף את הערבות הבנקאית, ככל שהועמדה,

  הנאמנות. או סכומים במזומן בחשבון

החברה תעביר לנאמן כל חישוב שייערך על ידה לביצוע  הבטוחות החלפת לביצוע עובר .6.6.2

  .קובץ אקסל פעילזה לעיל בצירוף  6.6האמור בסעיף 

 המסמכים כל וקבלת לעיל זה 6.6 סעיףהחלופית בהתאם להוראות  ההבטוח העמדת עם .6.6.3

 והחברה הנאמן יפעלו, הנאמן רצון לשביעות החלופיות הבטוחות עם בקשר הנדרשים

  .המשועבדים הנכסים על הקיימים השעבודים להסרת

של אגרות החוב (לרבות בשל  ההתחייבותישמסיבה כלשהי יהיה גידול בערך  ככלכי,  יובהר .6.6.4

הרחבת סדרת אגרות החוב) לאחר ביצוע החלפת בטוחות כאמור בסעיף זה, החברה אינה 

 חלופית נוספת.  המתחייבת להעמיד בטוח

אגרות החוב  יתרתשהועמדה בטוחה חלופית בגובה מלוא הערך ההתחייבותי של  במקרה .6.6.5

אמות המידה הפיננסיות ב לעמוד תידרש לא החברהכפי שיהיה במועד החלפת הבטוחות, 
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 8.3 בסעיף המתוארותו/או באמות המידה הפיננסיות  להלן 8.2-ו 8.1 פיםבסעיהמתוארות 

(קרי,  להלן .ה8.3 סעיףבאמות המידה הפיננסיות לעניין  כעומדת, באופן שיראו בחברה להלן

 סעיף להוראות בהתאם פיננסיות מידה באמות עמידה אי בשל הריבית שיעור שהועלה ככל

זה יופחת שיעור  6.6 סעיף להוראות בהתאם החלופית הבטוחה העמדת עם, להלן 8.3

. בהתאם, תפקענה המחויבים בשינוייםלהלן),  .ה8.3 ףהריבית חזרה בהתאם להוראות סעי

 לא החברה כי יובהרלהלן.  10.1.23- ו 10.1.21המפורטת בסעיפים  מיידיהעילות לפירעון 

, גם במקרה בו חל גידול בערך לעילזה  בסעיף כאמור הפיננסיות באמות לעמוד תידרש

של אגרות החוב (לרבות בשל הרחבת סדרת אגרות החוב), כך שהערך  ההתחייבותי

במקרה בו התקיים  .שהועמדהחלופית ה השל אגרות החוב גבוה מערך הבטוח ההתחייבותי

 לאלתר. מיידילעיל, החברה תפרסם דיווח  6.6.5האמור בסעיף 

  שלילי שעבוד .6.7

') לא ח') קיימות במחזור (דהיינו כל עוד אגרות החוב (סדרה חעוד אגרות החוב (סדרה  כל .6.7.1

עצמית ו/או פדיון מוקדם),  רכישהנפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של 

לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת  נכסיה כלל שלא ליצור שעבוד שוטף על יבתמתחיהחברה 

 ') בהחלטה רגילה.ח סדרה( החוב אגרות מחזיקי הסכמת ללא, יכל חוב או התחייבות כלשה

 שעבודהתחייבה ליצור  ולא החברה יצרה לא, זה שטר חתימת למועד כי מצהירה החברה

   .דהוא למאן נכסיה כלל על(צף)  שוטף

 אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים הנכסים למעטבזאת, למען הסר כל ספק, כי  מובהר .6.7.2

) ולמעט זה שטר לתנאי בהתאם תשעבד שהחברה נכסים') (לרבות ח(סדרה  החוב

 תהא החברה ,לעיל 6.7.1 בסעיף כאמור נכסיה כלל ההתחייבות שלא ליצור שעבוד שוטף על

וכן  ספציפישעבוד בשתמצא לנכון,  מיו/או חלק מהם, לטובת  יהנכס כלרשאית לשעבד את 

דרגה שהיא, לרבות  ובכלדרך שהיא  בכלכלשהי,  הגבלה ללא, בשעבוד שוטף על נכס ספציפי

כלשהי  הסכמה קבלתב צורךלהבטחת סדרות של אגרות חוב או התחייבויות אחרות, וללא 

 לפי'), חמחזיקי אגרות החוב (סדרה לטובת  מהנאמן') ו/או חממחזיקי אגרות החוב (סדרה 

 .העניין

 שהחברה נכסים') (לרבות ח(סדרה  החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים הנכסים למעט .6.7.3

, נכסיה כלל על שוטף שעבוד ליצור שלא להתחייבות ובכפוף) זה שטר לתנאי בהתאם תשעבד

 בכל להעביר או למסור, להמחות, להחכירלשעבד,  ,למכור לעתמעת  החברה תהא רשאית

, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא םאו מקצת םכול נכסיהאת  אחרת דרך

 שטר בהוראות לפגוע מבלי אךמחזיקי אגרות החוב,  שלהנאמן ו/או  של צורך בהסכמה

 הנאמנות בשטר נקבעו שאלו כפי, לאמור בקשרהחברה  שלבכפוף לחובות דיווח ו הנאמנות

החברה אינה מחויבת להודיע לנאמן על העברה או בכפוף לאמור בשטר זה . דין לפי/או ו

מכירה של נכס כלשהו מנכסיה, וכן, אינה מחויבת להודיע לנאמן על יצירת כל שעבוד על 

 (שאינו שעבוד שוטף). נכסיה

, לרבות דורי החברה בשליטת תאגידים להגביל בכדי באמור אין כי, ספק הסר למען יובהר .6.7.4

/או ו או חלק מהם נכסיהם כלל על שוטף ים על נכסיהם לרבות שעבודשעבוד ורליצ אנרגיה,

/או תאגידים ו החברהבאמור כדי להגביל את  אין כי כןו לסוגיהם קבועים שעבודים
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 בשעבודים, (למעט הנכסים המשועבדים) מהם חלק/או ו םנכסיה את מלשעבדבשליטתה 

 או אחד, ספציפי נכס על/או כלליים ו שוטפים שעבודים יצירת לרבות לסוגיהם קבועים

   .ו/או התאגידים בשליטתה החברה של, יותר

 נכסיהלעיל החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על כלל  6.7.1על אף האמור בסעיף  .6.7.5

 שלושה) מתן הודעה לנאמן בכתב לפחות 1צד שלישי כאמור לעיל, וזאת בכפוף ל: ( לטובת

שוטף  שעבוד) בד בבד עם יצירת 2) ימי עסקים קודם ליצירת שעבוד שוטף כאמור וכן (3(

אגרות החוב  מחזיקילטובת  נכסיה כלל עללצד שלישי כאמור תיצור החברה שעבוד שוטף 

 הפירעון למועד עד בתוקף יהיהפרי פסו על פי יחס החובות ביניהם אשר ובאותה דרגה 

, שלישי צד אותו לטובת השוטף השעבוד והסרת ביטול ועדלמ עד או החוב אגרות של הסופי

  . השעבוד הנ"ל ייוצר בהתאם למסמכי שעבוד כפי שיוסכמו בין החברה לנאמן.המוקדם לפי

 כלשהו שלישי צד ולטובת המחזיקים לטובת החברה נכסי כלל על שוטף שעבוד שנוצר ככל

לא יהא טעון השלישי  הצדעל ידי הנאמן או על ידי  השעבודזה לעיל, מימוש  בסעיף ורטכמפ

") או של מי הצדדים, לפי העניין (להלן ביחד: "השלישי הצדאו את הסכמת הנאמן 

בדבר  צדדיםמתן הודעה מראש ליתר הב או, השלישי הצד אוהחוב  באגרותמהמחזיקים 

צמאי ובהתאם , יהא רשאי באופן עמהצדדיםהכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד 

 הסכם הוראות אולשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות 

  ) ולנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד. הרלוונטי השעבוד

בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד 

. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך הצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל מהצדדים

  . לטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם לשיקול דעתו או להחהשלישי הצדשינקוט 

אכן  הואנוצר לטובת הצד השלישי  אשרתמציא לנאמן אישור עורך דין כי השעבוד  החברה

וכי אין כל מגבלה או תנאי בהסכם ההלוואה ו/או פרי פסו בהתאם ליחס החובות כאמור 

הסכם השעבוד מול הצד השלישי האמור למימוש השעבוד על ידי הנאמן וכן כי לא נדרשת 

הסכמת הצד השלישי ו/או מי מטעמו לשם מימוש השעבוד על ידי הנאמן ו/או מחזיקי 

ים שננקטו לצורך אגרות החוב. החברה מתחייבת להודיע לנאמן מיד לכשייוודע לה על הליכ

/או על הודעה של מי מהם בדבר כוונתו לנקוט ו צדדיםעל ידי מי מה השעבודמימוש 

  בהליכים כאמור.

 בשעבוד ומדובר לעיל זה בסעיף כאמור שעבוד המחזיקים לטובת תיצור שהחברה אימת כל

 לצורך אחר רשם כל אצל או החברות רשם אצל המתנהל השעבודים במרשם רישום הטעון

 המסמכים כל את לנאמן המציאה שהחברה לאחר רק כדין כרשום השעבוד יחשב, שכלולו

 שטר יצורף אליו שעבוד הסכם: (א) לחברה הנאמן בין שיוסכם בנוסח יהיו אשר, הבאים

"נתקבל"  בחותמת ומוחתם החברה ידי על מקורית חתימה נושא כשהוא, כנספח הנאמנות

 על החתימה ממועד ימים 7- מ מאוחר שאינו תאריך ונושא, החברות רשם ממשרד מקורית

 בחותמת חתומה כשהיא) 10(טופס  ושעבודים משכנתאות פרטי הודעת; (ב) השעבוד הסכם

 ממועד ימים 7-מ מאוחר שאינו תאריך הנושאת, החברות רשם ממשרד מקורית"נתקבל" 

 מרשם עבודיםש פלט; (ד) החברות מרשם מקורית שעבוד רישום תעודת; (ג) ההודעה יצירת

חתום במקור על ידי מנכ"ל החברה או  תצהיר; (ה) האמור השעבוד נרשם לפיה החברות
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 התחייבויות סותר אינו השעבוד כי, היתר בין, המאשר הכספים בתחום הבכיר משרה נושא

וכי נתקבלו על האישורים הנדרשים על פי דין בקשר עם יצירת השעבוד  החברה של אחרות

 החוב אגרות מחזיקי לטובת השעבוד כי, היתר בין, המאשרת דין עורך דעת חוות; (ו) כאמור

 השעבוד במסמכי הקבועה הנשייה דרגת אותה את לו יש וכי החברה כלפי אכיפה ובר תקף

 הנאמן ידי על שיידרש אחר מסמך כל; (ז) לעיל זה בסעיף כאמור עורך דין אישור וכןלרבות, 

    .נוסף רלוונטי במרשם השעבוד רישום לצורך לרבות

  

למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את  .6.7.6

. הנאמן לא ')ח(סדרה למחזיקי אגרות החוב  התשלומיםהצורך בהעמדת בטחונות להבטחת 

) כלכלית, Due Diligenceבדיקת נאותות (ולא יערוך נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך 

. בהתקשרותו בשטר דורי אנרגיהחשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או 

'), הנאמן אינו חנאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

, המשועבדים נכסיםהכלכלי של ה םמחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר לערכ

 אין כן כמוי החברה או להבטחת התחייבויותיה על פי שטר זה. שהועמדו ו/או יועמדו על יד

הנאמן מחווה דעתו באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות 

'). אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי כל דין ו/או שטר הנאמנות חהחוב (סדרה 

שחובה כזו חלה על הנאמן על פי כל דין) לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל 

לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע 

 ').חלרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

') תעמוד באופן עצמאי להבטחת כל חשניתנה להבטחת אגרות החוב (סדרה  בטוחה כל .6.7.7

') והיא לא תהיה תלויה באיזו חהתחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה 

מהבטוחות האחרות, לרבות לעניין אכיפתה. כל הבטוחות שניתנו להבטחת אגרות החוב 

') יהיו ניתנות לאכיפה אך ורק עם התקיימותה של עילה להעמדת אגרות החוב ח(סדרה 

להלן. אין באמור כדי לחייב את  8כמפורט בסעיף ו/או למימוש  מיידי) לפירעון ח'(סדרה 

  הנאמן לפעול לאכיפת השעבודים עם התקיימותה של עילה כאמור.

, טרם העמדת אגרות ותטוחלפעול לאכיפת הב םאגרות החוב יהיו רשאי ומחזיקינאמן ה .6.7.8

. אין באמור כדי לחייב את לחוק 1ט35 סעיף להוראותלפירעון מיידי, בכפוף ובהתאם  החוב

לאחר קבלת החלטה על העמדת אגרות החוב לפירעון  יםהנאמן לפעול לאכיפת השעבוד

 .ימייד

לפירעון בטוחה שניתנה או שתינתן לטובת מחזיקי אגרות החוב תהיה בעלת אופי מתמיד עד  כל

 בטוחה .') וסילוק כל התחייבויות החברה בהתאם לשטר זהחהסופי של אגרות החוב (סדרה 

  כאמור לא תפחת עקב כל פדיון ו/או תשלום של החברה.

 

  החוב אגרות סדרת להרחבת תנאים .7

 ולהנפיק) ׳חסדרה ( החוב אגרות סדרת את להרחיב, לפעם מפעם, רשאית תהא החברה .7.1
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 הצעת דוח פי על בין, תשקיף במסגרת בין, פרטית בהצעה בין( נוספות) ׳חסדרה ( חוב אגרות

מיליון ש"ח ערך  180עד לגודל סדרה מקסימאלי של  וזאת ),אחרת דרך בכל בין או מדף

יובהר כי הרחבת  .שלהלן 7.1.3עד  7.1.1בסעיפים  התנאים שיתקיימו ובלבדבמחזור  נקוב

'), ככל שתבוצע, תתבצע מבלי לשנות את היקף הבטוחות חסדרת אגרות החוב (סדרה 

שהועמדו לטובת המחזיקים, ולפיכך יכול שתביא לקיטון בשיעור שווי הבטוחות ביחס לערך 

יובהר כי במסגרת  כן .') לאחר ההרחבה כאמורחההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה 

בכוונת החברה תשקיף, מכוחו מונפקות אגרות החוב (סדרה ח') של החברה לראשונה, ה

אגרות חוב (סדרה ח') נוספות בדרך של הצעת רכש חליפין לכלל מחזיקי אגרות החוב  להציע

 עד 7.2סעיפים וכן  7.1.2 עד 7.1.1 בסעיפים האמורים התנאיםהחברה, כאשר (סדרה ו') של 

ימים  75ככל שהרחבה כאמור תתבצע עד  והכל, כאמור הרחבה ביצוע על יחולו לא הלןל 7.3

 .כאמור התשקיף פרסום ממועד

בסעיף  המפורטותאמות המידה הפיננסיות אינה נמצאת בהפרה של איזו מהחברה   .7.1.1

 לאחרבסמוך  מידוכן כי להלן במועד הבדיקה האחרון שקדם להרחבת הסדרה  8.1

וזאת הרחבת הסדרה החברה תעמוד בכל אמות המידה הפיננסיות האמורות 

 עובר שפורסמו החברה של האחרונים המאוחדיםדוחות הכספיים הסתמך על הב

 .ובהתחשב בסכום הגיוס הנובע מהרחבת הסדרה ההרחבה למועד

  .מיידיההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון  במועד .7.1.2

 .זה נאמנות שטר פי על המהותיות בהתחייבויותיה עומדת החברה .7.1.3

הבכיר בתחום הכספים בחברה  המשרה נושאהחברה תמסור לנאמן אישור חתום על ידי  .7.2

החברה בתנאים  תעמיד )1: (, בדברבצירוף תחשיב מפורט ואסמכתאות רלוונטיות

) כי 3( -; ומיידי לפרעוןלא מתקיימת עילה להעמדה  כי )2; (לעיל 7.1.1 ףבסעי המפורטים

) על פי 'למחזיקי אגרות החוב (סדרה ח המהותיותמהתחייבויותיה  איזוהחברה אינה מפרה 

  עסקים טרם מועד ההרחבה. ימי 2-וזאת לא יאוחר מ ;שטר נאמנות זה

או אמן יסתמך אך ורק על אישור נושא המשרה , הנ7.1.3 עד 7.1.1בסעיפים לאמור  ביחס .7.3

 הרחבת בדבר מיידי דוח תפרסם החברה .ואינו נדרש לבצע בדיקה נוספת כאמור החברה

 המפורטת בסעיף סדרה להרחבת בהתחייבות החברה עמידת אופן לרבות הצפויה הסדרה

  .לעיל 7.1

   התחייבויות החברה .8

 )'סדרה חת לאגרות החוב (ות מידה פיננסיואמ .8.1

ות חוב מלוא לפירעון) לציבור ועד סדרה ח'מהמועד בו יונפקו אגרות החוב ( החל

"), החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות ההתחייבות תקופתבגינן (" החברה והתחייבויות

 יםכמפורט להלן. היחס םבמועד בדיקת יםפיננסי יםביחס לעמוד), סדרה ח'החוב (

מבוקרים או , רבעוניים או(שנתיים  החברה של דוחותיה פרסום במועד ויבדקי יםהפיננסי

   ):העניין לפיסקורים, 

לא יפחת מסך של  )שליטה מקנות שאינן זכויות(לא כולל  העצמי של החברה ההון .8.1.1

 ").העצמי ההון התניית(להלן: " )למדד יוצמד לא זה(סכום "ח שמיליון  100
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 10%למאזן לא יפחת משיעור של ) שליטה מקנות שאינן זכויות(כולל הון עצמי  יחס .8.1.2

 ").למאזן הון יחס התניית(להלן: "

המאוחדים  הכספיים בדוחותיה כמוצג עצמי הון: משמעו", עצמי הוןזה: " 8.1 ףביחס לסעי

 ).5הון ושטרי בעלים הלוואות בתוספת(המבוקרים או הסקורים, לפי העניין)  החברה של

" משמעו מאזן החברה כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (המבוקרים מאזן"

  או הסקורים, לפי הענין).

תתבצע לעיל,  8.1.2עד  8.1.1בהתניות הפיננסיות שבס"ק בדבר עמידת החברה  הבדיקה

 קיימות) סדרה ח'וכל עוד אגרות חוב ( החברה ידי עלפרסום הדוחות הכספיים  ביום

  .")מועד הבדיקהולהלן: "(לעיל  במחזור

, את עמידתה או אי עמידתה הרלבנטית לתקופה החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון

לעיל. כמו כן, תמסור החברה לנאמן אישור  8.1.2עד  8.1.1בהתניות הפיננסיות שבס"ק 

מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בצירוף תחשיבים רלוונטיים, בדבר 

ימי עסקים ממועד  5לעיל וזאת בתוך  8.1.2עד  8.1.1יות הפיננסיות שבס"ק עמידה בהתנ

  פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים/ השנתיים, לפי העניין.

 ההוןפחת יחס ו/או לעיל  8.1.1פחת ההון העצמי של החברה מההון העצמי המפורט בסעיף 

תדווח בכתב על כך לנאמן וכן  החברה, לעיל 8.1.2מיחס ההון למאזן המפורט בסעיף  למאזן

"א אודות נתון זה ואת משמעות הנתון בהתאם לסעיף זה, וזאת במגנ מיידיתדווח בדיווח 

  לא יאוחר מתום יום עסקים אחד לאחר פרסום הדוחות הכספיים (רבעוני ושנתי). 

עמידה  איו/או  אי עמידה בהתניית ההון העצמי במשך תקופה של שני רבעונים רצופים

עילה להעמדה  ה, תהוורצופים רבעונים שני של תקופהבמשך  למאזן הון יחס בהתניית

 ףבסעי כמפורט), סדרה ח'לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (

 .להלן 10.1.21

   

 חלוקה .8.2

עת, ובכלל זה  בכלחוק החברות) ב(כהגדרת המונח תהיה רשאית לבצע חלוקה  החברה

 בכפוף"), בידנדיםיד) (סכומים אלו יקראו להלן: "רותדיבידנדים (כהגדרתם בחוק החב

  : הבאותהמצטברות  למגבלות

(לא  לעיל 8.1בסעיף  כהגדרתו, החברה של  העצמי ההון יפחתהחלוקה לא  בעקבות .8.2.1

 יוצמד לא זה(סכום  "חש מיליון 130 - ל מתחת ,)שליטה מקנות שאינן זכויותכולל 

של החברה  האחרוניםהמאוחדים וזאת בהתאם לדוחות הכספיים , )למדד

  .חלוקהלמועד השפורסמו עובר  ,)המבוקרים או הסקורים, לפי העניין(

                                                 
אין תוספות נדרשות להון העצמי של החברה בהתאם לסעיף  2016ביוני  30לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  בהתאם   5

  האמור.
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, למאזן )שליטה מקנות שאינן זכויות(כולל  עצמי הון יחסהחלוקה לא ירד  בעקבות .8.2.2

 הכספיים לדוחות בהתאם וזאת, 12%של  שיעורל מתחת, לעיל 8.1 בסעיף כהגדרתו

 שפורסמו ,)העניין לפי, הסקורים או המבוקריםשל החברה ( האחרונים המאוחדים

 . חלוקהה מועדל עובר

   .על פי שטר נאמנות זה המהותיות בהתחייבויותיה עומדת החברה .8.2.3

על פי דוחותיה  המצטבר של החברהמהרווח הנקי  50%סכום החלוקה לא יעלה על  .8.2.4

 - לעניין זה מצטבר משמעו  .האחרונים המבוקריםהשנתיים המאוחדים הכספיים 

ביחס בשנה מסוימת בחישוב כאמור יובאו בחשבון סכומים שהחברה לא חילקה ש

 המבוקרים השנתיים המאוחדיםמדוחותיה הכספיים  החל וזאת, עתידיותלשנים 

/הפסדי רווחי בנטרול יהיה החלוקה סכום .2016 בדצמבר 31 מיום החברה של

, הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה שיהיו ככל), מומשו(שטרם  נטו שערוך

למועד בו נרכשו הנכסים, לפי  או 2016בספטמבר  30ביחס לשווים ההוגן ליום 

 מכירת של במקרה כי יובהר"). שערוך/הפסדי רווחי(להלן: " מביניהםהמאוחר 

וב כאמור) לרווחים לצורך חיש העניין/יופחתו (לפי יתווספו, ששוערך(מימוש)  נכס

 1בגין אותו נכס שנצברו החל מיום  שערוך/הפסדי רווחיהניתנים לחלוקה 

  .2016באוקטובר 

 אשר רווחים תכלול ולא דין כל להוראות בהתאם תהיה כאמור דיבידנד חלוקת כי מובהר

  .הדין פי על לחלוקה אסורים

 אודות החברה במוסדות מחייבת החלטה קבלת ממועד עסקים ימי) 2( משני יאוחר לא

, תעביר החברה החלוקה ביצועלפני מועד עסקים ימי ) 5( חמישהולפחות  חלוקה ביצוע

הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר עמידתה של  המשרה נושאלנאמן אישור חתום על ידי 

בצירוף  והכללעיל  8.2.4- ו 8.2.2 עד 8.2.1 עיפיםבסלחלוקה כפי שמפורטים  איםבתנהחברה 

 על חתום אישור החברה תעבירכן, -כמו. אסמכתאות ו/או תחשיבים לשביעות רצון הנאמן

 8.2.3 בסעיף המפורט בתנאי החברה עמידת בדבר , באמצעות מורשי חתימתה,החברה ידי

אישור החברה ואינו נדרש אישור נושא המשרה ומובהר כי הנאמן מסתמך אך ורק על  .לעיל

, ככל דין פי עלהאמור בסעיף זה לעיל אינו פוטר את הנאמן מאחריותו  לבצע בדיקה נוספת.

  .שקיימת

והוראות הדין,  זה בסעיף לעיל האמור מלבדזה,  נאמנות שטר חתימת למועד נכון כי, יובהר

ו/או מגבלות  דיבידנד לחלק ליכולתה באשרנוספות מגבלות  לא נטלה על עצמההחברה 

א' לתשקיף, 2לפרק  2.3בסעיף , למעט כמפורט בקשר עם רכישה עצמית של מניות החברה

(אם כי יובהר כי  ') של החברהזבשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה וכמפורט 

בהתקשרויותיה עם תאגידים פיננסים המעמידים לחברה אשראי לטובת פעילותה, קיימות 

, אשר עשויות להגביל חלוקת וליחס הון עצמי למאזן ינימאליתניות הנוגעות להון עצמי מ

   .)דיבידנד בעתיד על ידי החברה

  

  תופיננסי מידה תובאמ עמידה מאי כתוצאה הריבית שיעור התאמת מנגנון .8.3
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ת המידה ובגין חריגה מאמ יותאם) 'סדרה חאגרות החוב ( שיעור הריבית שתשאנה

   ת להלן:ות המפורטוהפיננסי

 שאינן זכויות(לא כולל לשטר זה)  8.1(כהגדרת מונח זה בסעיף  של החברה העצמי  ההון  .א

  .)למדד יוצמד לא זה(סכום  "חשמיליון  100מסך של לא יפחת ) שליטה מקנות

(כהגדרת מונחים אלו בסעיף למאזן ) שליטה מקנות שאינן זכויות(כולל הון עצמי  יחס  .ב

 ;10%לא יפחת משיעור של לשטר זה)  8.1

 המידה אמתלהלן תקרא כל אחת מאמות המידה הפיננסיות דלעיל: " 8.3ף בסעי

  ".הפיננסיות המידה אמות" וביחד "הפיננסית

של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף זה לעיל  התאמהיובהר כי, אם וככל שתידרש 

 (א)4ולהלן, אזי בכל מקרה (למעט במקרה שקמה זכאות לריבית פיגורים בהתאם לסעיף 

 המידה תומאמ חריגה בגין, המקסימאלי הנוסף הריבית שיעור) לתנאים שמעבר לדף

  שיעור הריבית השנתית. מעל 0.5% לע יעלה לא ,תוהפיננסי

  

  :זה לעניין

המידה  תואמכל אחת ממ חריגה בגין 0.25% של שיעור –" הנוסף הריבית שיעור"

בגין חריגה מכל אחת מאמות הריבית  העלאת שיעור. 0.5%, מצטבר עד לסך של תוהפיננסי

אמת מידה פיננסית, ככל שתהא אותה תיעשה רק פעם אחת בגין חריגה מהמידה פיננסיות 

מידה האמת אותה מחריגה כאמור, ושיעור הריבית לא יועלה פעם נוספת במקרה שהחריגה 

  . תימשךפיננסית 

 מועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה.  –" החריגה מועד"

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

יעלה שיעור הריבית השנתית "), החריגה(להלן: " המבוקרים או הסקורים החברה

 הנוסף הריבית), בשיעור סדרה ח'יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ( שתישא

, וזאת בגין החריגה טרם, עת באותה שיהיה כפי, מעל שיעור הריבית החריגה בגין

ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  החריגההתקופה שתתחיל ממועד 

 החברה לפיהם החברה של כספיים דוחות פרסום למועד עד או) סדרה ח'אגרות החוב (

 .מוקדםה לפי, הפיננסית המידה באמת עומדת

היה ותתקיים חריגה כאמור, לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה   .ב

הכספיים של החברה, מבוקרים או סקורים (לפי העניין) תפרסם החברה דוח מיידי, בו 

במועד פרסום  הפיננסיות המידה אמות, תוך פירוט החריגהתציין החברה: (א) את 

) סדרה ח'שא קרן אגרות החוב (יהמדויקת שת(ב) את שיעור הריבית  הדוח הכספי;

לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה (שיעור הריבית יחושב 

) ג; ()בהתאמה ״,תקופת ריבית המקור״- ״ וריבית המקור: ״להלןימים בשנה) ( 365לפי 

ועד  ) החל ממועד החריגהסדרה ח'את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב (

דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית  תשלום הריבית הקרוב בפועל,מועד 
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"); הריבית המעודכנתימים בשנה) (להלן: " 365הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 

) סדרה ח') את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (ד(

) את שיעור ה) לעיל; (ג(-) ובהנובעת מן האמור בס"ק ( תשלום הריבית הקרוב,במועד 

) את שיעור הריבית ו; (הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת

תחושב כריבית  שנתית החצי(הריבית  שנתית החציהשנתית ואת שיעור הריבית 

 .) לתקופות הבאותשתיים חלקי קריהשנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה, 

מועד הקובע ה לפני ימים ארבעהומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם היה   .ג

לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל 

), במועד סדרה ח'תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (, )״תקופת הדחייה״:להלן(

הריבית הנובע מתוספת תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור בלבד, כאשר שיעור 

הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם 

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

 .לתשלום במועד תשלום הריבית הבא

שתישאנה אמת מידה פיננסית, באופן שישפיע על שיעור הריבית מ חריגהבמקרה של   .ד

, תודיע להלן) ה(8.3 בסעיף או לעיל(א) 8.3) כאמור לעיל בסעיף סדרה ח'אגרות החוב (

 הכספיים הדוחותתוך יום עסקים אחד ממועד פרסום  לנאמן בכתבהחברה על כך 

מתן כמובהר כי לצורך מילוי הוראות סעיף זה יראו בפרסום דוח במגנ"א,  .כאמור

 לנאמן. הודעה 

 דוחותיה, תפרסם החברה את החריגה, כי במקרה שלאחר ספק הסר למען מובהר  .ה

 המידה תובאמהכספיים מבוקרים או סקורים (לפי העניין), ועל פיהם תעמוד החברה 

ידי החברה למחזיקי  אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על ,, כולן או חלקןתוהפיננסי

), במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה סדרה ח'אגרות החוב (

 הדוחות פרסום במועד תחילתה אשר, האמורה הפיננסית המידה באמתהחברה עמדה 

ששיעור הריבית , כך הפיננסית המידה באמת עמידה על מצביעים אשר הכספיים

 שיעורש ככל ) יהיה,סדרה ח'הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב ( שתישא היתרה

 8.3 בסעיף כאמור אחרת פיננסית מידה מאמת חריגה בגין לכן קודם הועלה לא הריבית

שיעור הריבית שנקבע במכרז, כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות , לעיל זה

 הריבית משיעור החוב אגרות שתישאנה הריבית שיעור יפחת לא, מקרה(ובכל ההנפקה 

שיעור  -, במידה והחברה אינה עומדת באמת המידה הפיננסית או )במכרז שנקבע

 מאמת חריגה עקבהריבית שנקבע במכרז בתוספת שיעור הריבית הנוספת המשולמת 

. במקרה כאמור תפעל החברה לעיל זה 8.3 בסעיף כאמור האחרת הפיננסית המידה

הנובעים  ) לעיל, בשינויים המחויבים, לפי העניין,דבהתאם לאמור בס״ק (ב) עד (

 .פיננסית מידה אמת באותה החברה מעמידת

פרסום הדוחות  ביוםהמידה הפיננסית תתבצע  באמתבדבר עמידת החברה  הבדיקה  .ו

 לדוחות ביחס, במחזור קיימות) סדרה ח'וכל עוד אגרות חוב ( החברה ידי עלהכספיים 

 .מועד לאותו עד לפרסם החברה על שהיה/השנתיים הרבעוניים הכספיים

 עמידתה את, העניין לפי, השנתי או הרבעוני הדירקטוריון דוח במסגרת תפרט החברה  .ז
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 .תוהפיננסי המידה תובאמ עמידתה אי או

כי ככל ואסיפת מחזיקי אגרות החוב תחליט על העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי  יובהר

בגין הנוסף ריבית את שיעור ה, קרן אגרות החוב תחדל מלשאת להלן 10.1.21סעיף מכח 

פרסום תוצאות ממועד החל  לעיל, זה 8.3סעיף , כמפורט בתות מידה פיננסיוחריגה מאמ

   .ההחלטה כאמורהאסיפה במסגרתה התקבלה 

 

 פדיון מוקדם  .9

  פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .9.1

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי - ויוחלט עלבמידה 

אגרות החוב פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של  סדרת

  תפעל כדלקמן:ופדיון מוקדם  החברה תבצעאגרות חוב, 

יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר  45תוך  .9.1.1

כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב 

לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדו"ח מיידי שישלח לרשות 

ותימסר בכתב לכל  ולבורסה ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית

 המחזיקים הרשומים באגרות החוב.

מתאריך  יום 17לא לפני יחול ) 'סדרה ח(חוב המוקדם של אגרות המועד הפדיון  .9.1.2

ימים מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין  45-פרסום ההודעה ולא יאוחר מ

  המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו במועד הפדיון המוקדם תפדה 

. תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות לפדותן

עד ליום התשלום בפועל, כקבוע בתנאי תעודות  הריבית שנצברהבתוספת 

 ").ההתחייבות תעודות של המתואם הערךההתחייבות ("

כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה  .9.1.3

באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם 

אך אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר,  ,כאמור לעיל

 השלכות המס הנובעות מכך.

אגרות החוב שייפדו פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק ב

  .כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה  .9.2

פדיון מוקדם, מלא או חלקי, של את  לבצעהחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

ובמקרה  ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה 60החל מחלוף  '),חאגרות החוב (סדרה 

כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון 

  הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
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  תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

ם פדיון חלקי ריבית, או מועד לתשלונקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום 

  פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. או מועד לתשלום 

–יוני, יולי  –מרץ , אפריל  –" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלעניין זה "

  דצמבר.- ספטמבר, אוקטובר

ור לעיל ,חברה מיליון ש"ח. למרות האמ 1-ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ

מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא  1-רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

  תעלה על פדיון אחד לשנה.

(סדרה  כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב

  המוחזקות.) '(סדרה חרטה לפי ע.נ. של אגרות החוב - , פרו)'ח

תפרסם החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,  עם קבלת

) ימים ולא יותר מארבעים 17לא פחות משבעה עשר (עם העתק לנאמן  דוח מיידי החברה

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה מוקדם. הפדיון ה מועד) ימים לפני 45וחמישה (

לבין מועד תשלום הריבית  ')ח סדרה(אגרות החוב שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין 

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את  בפועל.

  הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

אם סכום הפדיון האחרון  )'(סדרה חלא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב 

  מיליון ש"ח.  3.2-יפחת מ

') את ח(סדרה  החוב אגרות למחזיקי תשלם החברהשיהיה,  במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל

הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת. 

) שיעור הפדיון 1יידי על: (במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מ

) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; 2החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (

) שיעור הריבית שישולם בפדיון 4בפדיון החלקי על החלק הנפדה; ( ) שיעור הריבית3(

רו, ) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנות5החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (

) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן 6במונחי הסדרה המקורית; (

  ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם. )6שישה (אגרות החוב שיהיה 

במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום  )'(סדרה חהסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב 

העומדות לפדיון מוקדם  )'(סדרה ח) שווי שוק של אגרות החוב 1הבאים: ( מביןהגבוה 

בשלושים  )'(סדרה חהממוצע של אגרות החוב  הסגירהפי מחיר -שבמחזור, אשר ייקבע על

) ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; 30(

העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו  )'ה ח(סדר) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 2(

) יתרת תזרים המזומנים של 3( .קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל

העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי  )ח'(סדרה אגרות החוב 

. היוון לשנה 2% ריבית בשיעור של תשואת האג״ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת

העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד  )'ח(סדרה אגרות החוב 

  העומדות לפדיון מוקדם.  )'ח(סדרה למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב 
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" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, בתקופה תשואת האג״ח הממשלתילעניין זה: "

של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, 

ושמשך חייהן  לצרכן המחירים למדד צמודותשל שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי 

במועד  )'ח(סדרה הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב 

 הרלוונטי.

החברה תמציא לנאמן תוך חמישה ימי עסקים ממועד החלטת הדירקטוריון אישור מנושא 

  המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר חישוב הסכום לפירעון.

  

  

  דורי אנרגיה תמניו של מכירת במקרה כפוי מוקדם פדיון .9.3

ובכפוף להוראות סעיף , בהתאם מכירה של המניות המשועבדות על ידי החברה בקרות

לפדיון מוקדם מלא על ידי החברה  שבמחזוראגרות החוב  יתרתתעמודנה  לעיל, 6.1.5.11

האירוע כאמור או במועד מאוחר יותר במקרה בו  ,האירוע כאמורקרות יום ממועד  30בתוך 

, שאז הפדיון המוקדם המלא קרן/או ו חול ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריביתי

מועד רישומן מימים  60חלוף  ולא לפני ,כאמור ו/או הקרן במועד תשלום הריבית יבוצע

), המחוייבים(בשינויים  לעיל 9.2באופן האמור בסעיף של אגרות החוב,  למסחר בבורסה

 מבין הגבוהכאמור יהיה ') במקרה חהסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  כאשר

') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור חשל אגרות החוב (סדרה  הערך ההתחייבותי מלוא) 1(

שווי ) 2( או), המוקדם הפדיון למועד עד שנצברו ריביתו הצמדה הפרשי(דהיינו קרן בתוספת 

פי מחיר -לפדיון מוקדם שבמחזור, אשר ייקבע על העומדות') חשוק של אגרות החוב (סדרה 

) ימי המסחר שקדמו למועד 30ושים (') בשלחהממוצע של אגרות החוב (סדרה  הסגירה

בכפוף להנחיות רשות ניירות  והכל, הפדיון המוקדם בקשר עםקבלת החלטת הדירקטוריון 

   ;ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי

 ,לעילזה  9.3בסעיף  כאמורכפוי מוקדם  פדיוןיחול האירוע המקים בו  במקרהכי  יובהר

לעיל למעט לעניין קביעת הסכום שישולם למחזיקי  9.2תחולנה ההוראות המפורטות בסעיף 

   .')ח(סדרה  אגרות החוב

  

  ו/או מימוש בטוחותפירעון מיידי  .10

הנאמן והמחזיקים יהיו רשאים להעמיד  ,בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן .10.1

את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה ו/או לממש  לפירעון מיידי

  להלן, לפי העניין. ואלה המקרים: 10.2 ףויחולו ההוראות בסעי, בטוחות

(לרבות תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא אם החברה לא תפרע סכום כלשהו  .10.1.1

במועדו, שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב  )'סדרה חחייבת למחזיקי אגרות החוב (

או יותר כלפי מחזיקי אגרות  אחתמהותית  יבותיבהתחאם החברה לא עמדה  או

  .םימי 30קנה הפרה זו תוך יהחוב, והחברה לא ת

ו/או ימונה מפרק קבוע לחברה, על  אם ניתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה .10.1.2
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למעט פירוק למטרות וכן אם החברה קיבלה החלטת פירוק ( ידי בית המשפט

מיזוג עם חברה אחרת ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא 

  .)להלן 10.1.12 סעיף להוראות בכפוף, התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

 צו למתןבקשה  או הוגשה על ידי החברה ניתן צו הקפאת הליכים לחברהאם  .10.1.3

לעשות הסדר עם  בקשהתגיש בקשה לפשרה או  אם החברה או הליכים הקפאת

(למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או  לחוק החברות 350נושיה לפי סעיף 

שינוי במבנה החברה, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי 

או אם  ,ת החוב)ומניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגר

כאמור על רקע העדר יכולתה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר  החברה

 350של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או אם תוגש בקשה לפי סעיף 

בתוך לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה 

על אף האמור לעיל ביחס לתקופת הריפוי, לא תינתן  .ממועד הגשתהימים  45

שהוגשו או ניתנו, לפי כאמור ות או צווים לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקש

  העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

ידי בית משפט ו/או ימונה מפרק זמני או תתקבל -אם יינתן צו פירוק זמני על .10.1.4

(למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת  החלטה בת תוקף לפירוק החברה

התחייבויותיה כלפי מחזיקי ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא 

והצו או המינוי כאמור או  ),להלן 10.1.12 סעיף להוראות בכפוף, אגרות החוב

) יום מיום נתינתם או 45ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (

על אף האמור לעיל ביחס לתקופת הריפוי, לא תינתן לחברה  קבלתם, לפי העניין.

שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, כאמור שות או צווים תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבק

 . (לפי העניין) או בהסכמתה על ידי החברה

, והעיקול בגין חוב מהותי של החברה אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה .10.1.5

על אף האמור לעיל ביחס לתקופת  ) ימים.45לא יוסר תוך ארבעים וחמישה (

כאמור הריפוי, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים 

 שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

 50%עולה על " הינו נכס אשר ערכו בספרי החברה נכס מהותילעניין שטר זה, "

ממאזן  50% על עולה המצטבר, לרבות מספר נכסים אשר ערכם החברה מאזןמ

אחרונים (מבוקרים או מסוקרים)  מאוחדיםפי דוחות כספיים - על רה,בהח

ו/או  קאיבנ ממוסד הלוואה) 1( -  "חוב מהותי" האירוע. מועדלפני  שפורסמו

 של ההתחייבותי, שיתרת הערך ו/או חוב לרשות שלטונית החברה שנטלהפיננסי 

 זה(סכום  ש"ח ןמיליו 100לפחות  שלבסכום הינה  האירועבמועד  כל אחד מהם

 תיחשב לא) Non-Recourse( ללווה חזרה יכולת ללא הלוואה .)למדד יוצמד לא

אחרת של אגרות חוב של  סדרה) 2/או (ו; כאמור לעיל מהותי כחוב זה לעניין

  החברה.

 בסעיף מהותי נכס כהגדרת(אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי  .10.1.6

 בסעיף מהותיחוב  כהגדרתבגין חוב מהותי של החברה ( של החברהלעיל)  10.1.5
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 ) ימים מיום ביצועה.45רבעים וחמישה (לא תבוטל תוך א , והפעולהלעיל) 10.1.5

אף האמור לעיל ביחס לתקופת הריפוי, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי  על

שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או כאמור ביחס לבקשות או צווים 

 .בהסכמתה

נכסי  לעאם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע)  .10.1.7

על נכסי החברה,  או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני , כולם או רובם,חברהה

ימים ממועד הגשתם או נתינתם,  45אשר לא נדחו או בוטלו בתוך  - כולם או רובם

 , כולם אוחברהנכסי ה לעאם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע  - לפי העניין; או 

לבקשות או  על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס רובם.

 .צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה

אם החברה תודיע על כוונתה  אולנושיה  תשלומיהרוב אם החברה הפסיקה את  .10.1.8

רוב או אם קיים חשש ממשי, כי תפסיק את ו/ נושיהלתשלומיה רוב להפסיק את 

    .תשלומיה לנושיה

לנהל את עסקיה כפי שיהיו מעת לעת  אם החברה תחדל מלהמשיך בעסקיה ו/או .10.1.9

ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או 

 לנהלם.

 אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. .10.1.10

למעט למטרות מיזוג עם חברה אם החברה תחוסל או תימחק, מכל סיבה שהיא,  .10.1.11

הקולטת נטלה על עצמה את  שהחברהוי במבנה החברה, ובלבד אחרת ו/או שינ

כלפי  והצהירהמחזיקי אגרות החוב  כלפימלוא התחייבויותיה של החברה 

), לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי סדרה ח'מחזיקי איגרות החוב (

כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא  ,עסקים לפני מועד המיזוג או השינוי

יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות 

 .)'סדרה חהחוב (

 אישור קבלת ללא, אחרת חברה עםהחברה  של החברות חוקעל פי  מיזוג בוצע .10.1.12

הצהירה , אלא אם כן רגילה החלטהב )'סדרה ח( החוב אגרות מחזיקי של מוקדם

, לרבות באמצעות הנאמן, )סדרה ח'(כלפי מחזיקי איגרות החוב החברה הקולטת 

לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג או השינוי, כי לא קיים חשש סביר 

כלפי  יהשעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויות

 .)'סדרה ח(מחזיקי אגרות החוב 

אם החברה הפרה את תנאי אגרות החוב ו/או את שטר הנאמנות הפרה יסודית,  .10.1.13

, ימים) 30( שלושיםוהחברה לא תיקנה את ההפרה (ככל שהיא ניתנת לריפוי) תוך 

מצגי החברה באגרות החוב או בשטר מצג מהותי מובכלל זה אם יתברר כי 

  הנאמנות אינם נכונים ו/או מלאים.

החברה תמכור לאחר/ים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה, ולא התקבלה  אם .10.1.14

. רגילה בהחלטה מראש) סדרה ח'הסכמת מחזיקי אגרות החוב ( כאמור למכירה
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מכירה לכל צד שלישי שהוא (לרבות בעל  –" מכירה לאחר" –"ק זה סלעניין 

 שליטהבהשליטה בחברה ו/או תאגידים בשליטתו), למעט מכירה לתאגידים 

נכס או צירוף של מספר נכסים אשר  –" עיקר נכסי החברההחברה; " מלאה של

ערכו ו/או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם 

 פי על המאוחד במאזן נכסיה מהיקף 50%עולה על קרות האירוע הרלוונטי 

 . כאמור הכספיים הדוחות

 של פעילותה עיקרלצורך סעיף זה,  .פעילותה עיקר של שינוי תבצע החברה אם .10.1.15

יהא באחד או יותר (בין במישרין ובין באמצעות תאגידים בשליטתה)  החברה

החברה מתחייבת להודיע לנאמן על  .מתחומי הפעילות שלהלן: נדל"ן ו/או אנרגיה

, , וזאת לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר החלטת החברהשינוי עיקר פעילותה

 . פעילותה עיקר לשינוי להביא כדי בה יש אשר

 אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה. .10.1.16

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש  .10.1.17

 ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של  .10.1.18

ת, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה היווצרות אי בהירו

 ימים. 60לא בוטלה בתוך 

או לפי  אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין .10.1.19

או מועד  ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו 30, בתוך הוראות שטר זה

ת מוסמכת (לפי אחר שייקבע במסגרת ארכה שניתנה לחברה על ידי רשו

 .המאוחר)

בקרות כל אירוע אחר או רצף אירועים אחר אשר מהווה פגיעה מהותית ו/או יכול  .10.1.20

 לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

 לעיל 8.1 ת בסעיףות המפורטות המידה הפיננסיואממ איזובהחברה לא עמדה  אם .10.1.21

רצופים, על פי דוחותיה הכספיים  רבעונים קלנדרים שני שלבמשך תקופה 

 .המאוחדים של החברה

 לעיל. 8.2 החברה ביצעה חלוקה בניגוד למגבלת החלוקה המפורטת בסעיף אם .10.1.22

 6 סעיףב כמפורט השליליהפרה את התחייבויותיה בקשר עם השעבוד  החברהאם  .10.1.23

  .לעיל

 לניירות בבורסה נסחרת(בין אם הסדרה  החברה שלאחרת  חוב אגרות סדרת אם .10.1.24

הועמדה ") אגרות החוב תסדר"ק זה להלן: "בס( ובין אם לאו) אביב בתל ערך

ממועד שהועמדה  םימי 30לפירעון מיידי והדרישה לפירעון לא הוסרה, תוך 

 והדרישה, מיידי לפירעון הועמד החברה של" מהותי"חוב אם  אולפירעון מיידי 

. מיידי לפירעון שהועמד ממועד םמיי 14 תוך ,הוסרה לא כאמור מיידי לפירעון

הלוואה ממוסד בנקאי ו/או פיננסי שנטלה  – "מהותי חוב"בלבד  זהסעיף  לעניין
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 הינהלפירעון מיידי  הבמועד העמדת השל ההתחייבותישיתרת הערך , החברה

 לתיכו ללאהלוואה  .)למדד יוצמד לא זה(סכום  "חש מיליון 100 לפחות של בסך

 .לעיל כאמור מהותי כחוב זה לעניין תיחשב לא) Non-Recourse( ללווה חזרה

להוראות  בהתאם שלא') ח סדרה( החוב אגרות של הרחבה תבצע החברה אם .10.1.25

(מכוחו מונפקות תשקיף הוזאת למעט הרחבה שתבוצע מכח , לשטר זה 7 סעיף

של אגרות של הצעת רכש חליפין אגרות החוב (סדרה ח') של החברה לראשונה), 

בדרך של הצעת רכש חליפין לכלל מחזיקי  של החברהנוספות החוב (סדרה ח') 

ממועד פרסום  ימים 75תתבצע עד  אשר, אגרות החוב (סדרה ו') של החברה

  .התשקיף

 כלפי המהותיות בהתחייבויותיה תעמוד לא שהחברה ממשי חשש קיים אם .10.1.26

 .)סדרה ח'( החוב אגרות מחזיקי

 להחזיק במניות דוראד.תחדל דורי אנרגיה אם  .10.1.27

או  10.1.14 ,10.1.9, 10.1.7עד  10.1.2 שבסעיפים מהאירועים איזה אירע אם .10.1.28

 הריפוי לתקופות בכפוףבשינויים המחויבים, , אנרגיה לדורי ביחס לעיל 10.1.15

, והחברה לא העמידה בטוחה חלופית האמורים מהסעיפים אחד בכל המנויות

  .םימי 30בתוך  לעיל 6.6בהתאם להוראות סעיף 

הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, ולא התקבלה להעברת אם  .10.1.29

השליטה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בהחלטה מיוחדת, טרם 

 והעברת השליטה. בעל השליטה בחברה במועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ח') הינ

  .לוזון עמוס מר

או  השליטה  בעלעל ידי  שנעשתהעסקה  –" העברת שליטה" –לעניין ס"ק זה 

או בעקיפין, יחדל מר עמוס לוזון  במישריןה, /ושכתוצאה ממנ אירוע כלשהו

כהגדרת המונח  –" שליטה; "דין פי על ירושה למעט שליטה בחברהההיות בעל למ

החזקה "ביחד עם אחרים", כהגדרת המונח בחוק  לרבותבחוק ניירות ערך (

   ניירות ערך).

  

נכס או צירוף של מספר נכסים אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי " משמעם: נכסי החברה רוב"

(לפי העניין) בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 

   .כאמור הכספיים הדוחות פי על המאוחד במאזן נכסיה מהיקף 50%

 לעיל: (כולל) 10.1.29 עד 10.1.1 בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים .10.2

הנאמן יהיה רשאי, ולפי דרישת מחזיק [אחד או יותר] באגרות חוב, שלו חמישה  .10.2.1

אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, יהיה חייב לזמן אסיפת 

ימים ממועד זימונה (או  21מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 

להלן) ואשר על סדר יומה תהיה  10.6 מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף

של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות  החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי
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 בסעיפיםבשל קרות איזה מהאירועים המפורטים  ו/או מימוש בטוחותהחוב 

 .(כולל) 10.1.29 עד 10.1.1

במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים  .10.2.2

העניין,  יפללשטר זה לעיל,  (כולל) 10.1.29 עד 10.1.1 סעיפיםבהמפורטים 

 10.3 והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור התקבלה בהתאם לסעיף

, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי ללא שיהוילהלן, הנאמן יהיה חייב, 

 .ו/או לממש את הבטוחות מסולקת של אגרות החוב

 10.2 ףכאמור בסעי החלטת מחזיקים להעמיד אגרות חוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות .10.3

מחזיקים  ,כוחם באי באמצעות או בעצמם, בהבאסיפת מחזיקים שנכחו לעיל, תתקבל 

), ברוב של סדרה ח'בחמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (

) המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור סדרה ח'חוב (המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות ה

בעשרים  מחזיקים ,כוחם באי באמצעות או בעצמם, באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה

  .אחוזים לפחות מהיתרה כאמור

, אלא לאחר ו/או יממשו בטוחות הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי .10.4

ואולם נאמן או מחזיקים אינם  ;מראש ימים 15 כןשמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות 

חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע 

. העתק מהודעת ו/או לממש את הבטוחות באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי

לחברה  הודעהיהווה  הזימון פרסום אוידי הנאמן לחברה - זימון האסיפה כאמור שישלח על

   כאמור. לפעול  ועל כוונת

לעיל, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל  10.1 נקבעה באיזה מסעיפי .10.5

, בטוחותהמימוש לו/או  החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי

ו/או לממש בטוחות  רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי

לעיל, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה;  10.2 ףכאמור בסעי

ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי 

 ת המחזיקים.לפגוע באופן מהותי בזכויו

לעיל)  10.2.1 ףהימים האמורים (בסעי 21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  .10.6

במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה מסכנת את זכויות מחזיקי 

 אגרות החוב.

לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות  זה 10 אף האמור בסעיף על .10.7

 .הנאמנות לשטרהשלישית  תוספתפי ההוראות הקבועות ב- על הצדדים יפעלוופה, דח

כאמור  ו/או למימוש בטוחות למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי .10.8

זה לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף  10בסעיף 

) והוראות שטר 'סדרה ח) על פי תנאי אגרות החוב ('סדרה חהעומד למחזיקי אגרות החוב (

 על פי דין. אוו/זה 

 

  תביעות והליכים בידי הנאמן .11
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בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול  .11.1

לנקוט כלפי החברה בכל אותם הליכים, לרבות הליכים  , וללא מתן הודעה נוספת,דעתו

כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם אכיפת  הוראות לקבלת ובקשות משפטיים

פי - פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על-התחייבויות החברה על

פי שטר נאמנות זה. על אף שטר הנאמנות ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על 

מימוש בטוחות תקום רק בהתאם להאמור לעיל, הזכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או 

 לשטר ולא מכוח סעיף זה.  10 להוראות סעיף

לעיל אם  11.1 הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף לשטר זה 23 כפוף להוראות סעיף .11.2

 של מחזיקי אגרות החוב רגילהשנתקבלה באסיפה  רגילהיידרש לעשות כן על ידי החלטה 

אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט 

 המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הסביר הראשון. 

 מיוחדת מחזיקים באסיפת תתקבל החברה לפירוק בנוגע החלטה, לעיל האמור למרות .11.3

 .וחדתמי כהחלטה

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב, בה  .11.4

אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר  )רגילה(באסיפה  רגילהיוחלט בהחלטה 

מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות  זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות

בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי 

ובמועד האפשרי הראשון הסביר. על אף האמור לעיל, הנאמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק 

ספק למען הסר מיוחדת.  לאחר שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפת מחזיקים

עליו ו/או מימוש בטוחות יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי 

לעיל, למעט אם האירוע שבגינו  10 החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף

  התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות בוטל או הוסר. 

אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי  כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן .11.5

  אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות. 

פי שטר -ידו על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על-הנאמן רשאי, על .11.6

המשפט עד שיקבל הוראות הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית 

 מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול. 

למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או  .11.7

פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות -לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על

גרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ו/או ימומשו בטוחות, לצורך מתן כל משפטיות, גם לפני שא

 צו באשר לענייני הנאמנות.

  נאמנות על התקבולים  .12

ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך - כל התקבולים שיתקבלו על .12.1

ו/או ממימוש  רעון מיידיישהיא, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפ

ידיו בנאמנות -בטוחות ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על

 וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
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 הסבירות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות הסבירות ההוצאותלסילוק  -  תחילה

וצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כת-שהוצאו על

-לתשלום כל סכום אחר על –שנית עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו;  באופן אחר בקשר אחר

החזר לתשלום  –שלישית  לשטר); 23 'התחייבות לשיפוי' (כהגדרת מונח זה בסעיף-פי ה

 ולמחזיקים אשר נשא, ראשית לשטר 23למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 

למחזיקים אשר להלן ולאחר מכן  23.5.2בתשלומים כאמור מעבר לחלקם היחסי לפי סעיף 

  .להלן 23.5.2נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 

, למטרות החוב אגרות מחזיקי של היתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה מיוחדת .12.2

 לפי סדר העדיפות הבא:

ב את פיגורי הריבית המגיעה להם לפי כדי לשלם למחזיקי אגרות החו –ראשית  .12.2.1

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד -תנאי אגרות החוב פרי

 מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;

כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי  –נית ש .12.2.2

הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא פסו ובאופן יחסי לסכום - פרי החובאגרות 

 העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;

- כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על –שלישית  .12.2.3

פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן -ידיהם פרי- פי אגרות החוב המוחזקות על

 יחסי לסכומים המגיעים להם;

פי - חוב את סכומי הקרן המגיעים להם עלכדי לשלם למחזיקי אגרות ה - רביעית  .12.2.4

פסו, וזאת בין אם הגיע זמן סילוק סכום -ידם פרי-אגרות החוב המוחזקות על

הקרן ובין לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, ואת העודף, במידה שיהיה 

 כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.

  ס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מ .12.3

יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל הנאמן  .12.4

לקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו 

 בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.

רות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן, עבור מחזיקי איגרות החוב הנאמן רשאי להו .12.5

התשלום הבא (ריבית ו/או קרן) אותו תעביר  מלואוחלף ביצוע התשלום להם, חלק או 

פי שטר זה (ולא קודם לכן), וזאת לשם מימון ההליכים  החברה לנאמן במועד שנקבע על

זה. החברה אינה רשאית לסרב לפעול פי שטר - ו/או שכר הנאמן עלהסבירות ו/או ההוצאות 

פי הודעת הנאמן ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים - על

ידי הנאמן לזכות החשבון שפרטיו פורטו -האמורים אם העבירה את הסכום שנדרש על

בהודעת הנאמן ולנאמן ולמחזיקים לא תהא כל טענה כנגד החברה במקרה כאמור בקשר 

תשלום במועד של קרן  אי, לרבות טענה בדבר ת התשלום כאמור בסעיף זה לעילעם העבר

העברת התשלום לנאמן לחשבון הנאמן כנזכר לעיל תיחשב לכל דבר ועניין קרי,  ו/או ריבית

. אין באמור כדי לשחרר את החברה אגרות החוב ריבית למחזיקיקרן ו/או כתשלום 



45  

והשכר הנוספים, ככל שיהיו, מקום בו היא הסבירות מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות 

  פי דין. -פי שטר זה או על-חייבת לשאת בהם על

 

  סמכות לעכב חלוקת כספים .13

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים  12 למרות האמור בסעיף .13.1

 סדרה(לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב  12 האמורים בסעיף

מיליון ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא  1, כאמור לעיל, יהיה נמוך מסך של )'ח

פי שטר - רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על

 הנאמנות.

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן  .13.2

מיליון ש"ח, יהיה הנאמן  1לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום של 

חייב לחלק את הסכום האמור למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית 

הקרן הקרוב; או  הריבית ו/או קדם מבין: מועד תשלוםלמועד המו עד בו במקרההקרוב. 

, מיליון ש"ח 1של  סכום הנאמן בידי יהיה לאזמן סביר לאחר קבלת הסכום הכספי האמור, 

 להוראות בכפוף, והכל שבידו הכספים את החוב אגרות למחזיקי לחלק רשאי הנאמן יהיה

 .הבורסה

 רגילה, לפי החלטה )'סדרה ח(אף האמור בסעיף זה, רשאים מחזיקי אגרות החוב - על .13.3

ידי הנאמן והעומדים -להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו עלשתתקבל על ידם 

 . מיליון ש"ח 1לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות מסכום של  12 בסעיףלחלוקה כאמור 

 למחזיקי החוב מלוא את לפרוע החברה מחובתכי האמור בסעיף זה אינו גורע  מובהר .13.4

  .החוב אגרות

  הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן .14

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  .14.1

יום שתימסר באופן  14לשטר, וזאת בהודעה מוקדמת של  12 ףהתשלומים הנזכרים בסעי

  לשטר.  24 הקבוע בסעיף

נן לפי השיעור לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגי .14.2

, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום הקבוע באגרות החוב

 ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור. 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .15

סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו,  .15.1

"), המניעה"להלן: לשלמו (ויכולה מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהיא הייתה מוכנה 

ורק לאותם  מהמועד שנקבע לתשלומו והמחזיק האמור יהיה זכאי אך יחדל לשאת ריבית

על חשבון הקרן ו/או הריבית  סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום

  .(לפי העניין)

) ימים מהמועד שנקבע לתשלומו, תעביר 13( שלושה עשרכאמור תוך  לא שולם סכום .15.2
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) לאחר המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום 14( ארבעה עשרהחברה ביום ה

, אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את אותו הסכום לידי הנאמן, אשר יחזיק את עסקים

הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום 

להלן. היה הסכום האמור התשלום  15.3אותו סכום למחזיק זה, בכפוף לאמור בסעיף 

החוב האמורות, תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות  -האחרון 

ידו בנאמנות עבור -להלן. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על 15.3 בכפוף לאמור בסעיף

ק שטר הנאמנות. לאחר שיקבל מהמחזיל 17 סעיףפי - המחזיקים בהשקעות המותרות על

הודעה על הסרת המניעה, הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה 

 הקשורות בהשקעה האמורהוהנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי כל ההוצאות של הנאמן 

פי דין. - וכל מס עלתשלומי החובה ובניכוי והעמלות הסבירות ודמי ניהול חשבון הנאמנות 

כחות, שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר זכותו של התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הו

 .המחזיק לקבלו

בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב, יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו  .15.3

הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול ונותרו בידו לחברה, בניכוי הוצאותיו של הנאמן 

פי דין, -כל מס עללומי החובה לרבות חשבונות הנאמנות, העמלות הסבירות ובניכוי תש

והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות עבור 

, ולא )'סדרה ח() שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב 7המחזיק עד לתום שבע (

ידי -תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על

זה, בשינויים המחויבים. לאחר  15 הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף

העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין 

  . ידו כאמור-הסכומים שהוחזקו על

החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם  .15.4

כאמור, ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק  )'סדרה ח(עבור מחזיקי אגרות החוב בנאמנות 

מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור, ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר 

 . (למעט רשלנות הפטורה על פי חוק) חמורה תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות

השנים  )7ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע (- עלכספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה  .15.5

ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש 

בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבלת כספים 

 .לעיל 15.4 נותרים כאמור בסעיף

  הנאמן קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב ומאת  .16

ידי הנאמן או -ששולמו לו על קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית .16.1

החברה בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן או החברה [בהתאמה] בשחרור מוחלט בכל 

  הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

ת החוב אצלו לזכות מחזיקי אגרו קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית .16.2

  16.1לשטר תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף  15.2 כאמור בסעיף

 לשטר.
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לשטר ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות  12 כספים שחולקו כאמור בסעיף .16.3

   החוב.

 השקעות כספים .17

ידיו על יופקדו ו/או כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו  .17.1

של מדינת בניירות ערך , לפחות AA- בדירוגבנקים הגדולים המדורגים ה מחמשת אחדב

וזאת כפי שימצא למתאים, והכל כפוף לתנאי שטר  קדונות שקלייםיו/או בפישראל 

  הנאמנות.

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  .17.2

טרחתו והוצאותיו הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול  ממימוש ההשקעות בניכוי שכר

חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת 

  לעיל, לפי הענין.  12 ףהכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות סעי

  התחייבויות החברה כלפי הנאמן .18

 לא נפרעו, כדלקמן: )'סדרה ח( שאגרות החובהחברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן  .18.1

בצורה סדירה, נאותה  והחברות אשר בשליטתה להתמיד ולנהל את עסקי החברה .18.1.1

  ויעילה.

אשר הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן או לנציג מורשה שלו, למסור לנאמן  .18.1.2

כל ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן,  10- לא יאוחר מלחברה עם מינויו, וזאת 

הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע  פרטים ו/או בנוגע לחברה לרבותמידע 

ומידע אשר לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרש  לחברה, עסקיה או נכסיה

החשבון שלה  יואף להורות לרואלשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב 

, וזאת ככל וליועציה המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן

שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם ישום והפעלת הסמכויות, 

באי כוחו על פי שטר הנאמנות, ובלבד שהנאמן והכוחות וההרשאות של הנאמן 

   .עילל 3.7פועל בתום לב, וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף 

אים מקובלים. לשמור את לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונ .18.1.3

הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון, 

משכנתא, חשבונות וקבלות), וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב 

 10-, וזאת לא יאוחר מלמטרה זו, לעיין בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה

 ס ו/או מסמך  כאמור., בכל פנקימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן

לאחר שנודע לה, על כל מקרה בו  עסקים ימי משני יאוחר לאלהודיע לנאמן בכתב  .18.1.4

זה  כהגדרת מונח( אנרגיה דורי של/או והוטל עיקול על נכס מהותי של החברה 

 אנרגיה דורי/או ו החברה ינכסרוב לעיל), וכן בכל מקרה בו מונה ל 10.1 בסעיף

ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת כונס נכסים, מנהל מיוחד 

 דורי/או ו לחוק החברות כנגד החברה 350בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 

בכל האמצעים הסבירים על המחזיקים  כלשהי עלות שתוטל מבלי, לפעול אנרגיה

הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי 
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, וכן לפי דרישתו של הנאמן, לדווח לנאמן באופן שוטף על ההליכים העניין

  . המתקיימים

לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם  .18.1.5

לאסיפות כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה) מבלי להעניק לנאמן זכות 

  הצבעה באסיפות אלו.

ובכתב, עם היוודע הדבר לחברה, על  עסקים ימי משני יאוחר לאלהודיע לנאמן  .18.1.6

לשטר על סעיפיו הקטנים, או  10.1קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 

כי ביחס להודעה האמורה בסעיף זה  יובהר. כאמור אירוע לקרות ממשיעל חשש 

 10.1בחשבון תקופת הריפוי לכל עילה, ככל שרלבנטי, כאמור בסעיף  לקחיתלא 

   .לעיל

ימים ממועד הנפקת  30ככל שיתבקש ע"י הנאמן, לא יאוחר מתום תמסור  החברה .18.1.7

העתק נאמן למקור של אגרת זו ו/או ממועד הרחבת סדרה  )'סדרה ח(אגרות חוב 

 החוב שנחתמה בהנפקה ו/או בהרחבה ככל שתהיה.

להודיע לנאמן בהודעה בכתב חתומה בידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים  .18.1.8

ימי עסקים ממועד דרישתו בכתב של הנאמן, על ביצוע כל  )4ארבעה ( בחברה, תוך

תשלום למחזיקי אגרות החוב לרבות פירוט אופן חישוב התשלום ועל יתרת 

הסכומים אותם חייבת החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע 

 התשלום הנ"ל.

 4כאמור בסעיף  ידי החברה-למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על .18.1.9

 לשטר. 

החברה למחזיקי אגרות  תיתןלמסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות ש .18.1.10

 .לשטר זה 24החוב, כאמור בסעיף 

לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, להיכנס בתיאום מראש  .18.1.11

 משבעה יאוחר לא וזאת למשרדיה ולכל מקום שבו יימצאו נכסיה, בכל זמן סביר

פי שיקול דעתו - לשם בדיקת נכסיה, על ,הנאמן של הבקשה ממועד עסקים ימי) 7(

 של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב. 

בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות  .18.1.12

פי -למסור לנאמן, על, י(א) לחוק35ערך, ובכלל זה בהתאם להוראות סעיף 

, כפי שידרשו ו/או דוח ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע יםאישורדרישתו, 

 של הבקשה ממועד עסקים ימי 7-מ יאוחר לא וזאת ידי הנאמן-באופן סביר על

, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי לצורך מילוי הוראות סעיף זה הנאמן

  .לנאמן כהמצאהיראו בפרסום דוח במגנ"א, 

 . בכתובתה או בשמה שינוי כל על לנאמן בכתב להודיע .18.1.13

, תמציא החברה בתוקף זה שטר עוד וכל, שנה בכל באפריל 10 מיום יאוחר לא .18.1.14

 שבתקופה, על כך חברהמנכ"ל ההחתום על ידי , של החברה בכתבלנאמן אישור 
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השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר  שמתאריך

, ועד למועד מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה מביניהם

   .ת החוב, אלא אם כן צוין בו במפורש אחרתותנאי איגרו

דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה בפועל לנאמן או זימון בפועל שלו,  .18.2

לנאמן  לעיל אשר תימסר 18.1.6למעט לעניין ההודעה המפורטת בסעיף  וזאת לפי העניין

 ."אהמגנבנוסף לדיווח של החברה במערכת 

  החתימה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת. ימורשאישור של החברה לנאמן ייחתם בידי  כל .18.3

  התחייבויות נוספות .19

לשטר, תבצע החברה מזמן לזמן  10 לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כאמור בסעיף

כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל  ידי הנאמן, את-ובכל עת שתידרש לכך על

 10-וזאת לא יאוחר מ, הסמכויות הנתונות בידי הנאמן, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות

  :מי עסקים ממועד בקשת הנאמןי

פי תנאיהן. -ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על תעביר .19.1

כאמור בסעיף זה, יראו את  (לפי העניין) קרן הריביתהעבירה החברה את מלוא סכום ה

החברה כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום 

הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן לא תהיה כל תביעה 

 כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים. 

תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל  .19.2

הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, 

  הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בקשר עם הפירעון המיידי. 

אותן למועילות, בקשר עם ביצוע תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה  .19.3

  הפירעון המיידי, וידרשן.

ידו, -ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על- הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה 

  במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך. 

  

  ידי הנאמן- דיווח על .20

על פי שטר זה, יערוך הנאמן עד תום  )'סדרה ח(החל ממועד הנפקה לראשונה של אגרות חוב  .20.1

 )'סדרה חאגרות החוב (הרבעון השני בכל שנה קלנדרית, דוח שנתי על ענייני הנאמנות של 

  ").הדוח השנתי(להלן: "

  הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:

  פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה. .20.1.1

  ות שאירעו במהלך השנה שחלפה.דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנ .20.1.2

הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת  .20.2

 המגנ"א.
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נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על  .20.3

  ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. 

  סמכויות מיוחדות .21

להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים  הנאמן, יהיה רשאי .21.1

את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת אצל כל בנקאי ו/או כל חברה 

בנקאית ו/או אצל עורך דין. עשה כן הנאמן, הוא לא יהיה אחראי בגין כל הפסד שיגרם 

(למעט רשלנות הפטורה על חמורה  הנאמן פעל ברשלנות–פקדה כזו, אלא אם כן בקשר לה

 , בזדון או בחוסר תום לב.פי חוק)

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו ו/או עצתו של  .21.2

 כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם

ידי החברה. - למסקנותיה, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על

הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו 

ידו על סמך חוות דעת ו/או עצה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל - על

ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.  (למעט רשלנות הפטורה על פי חוק) חמורה ברשלנות

החברה תישא במלוא הוצאות העסקת המומחים שימונו כאמור, ובלבד, ככל שהדבר אפשרי 

וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש 

ור וכי ההוצאות האמורות הינן סבירות על כוונתו לקבלת חוות דעת מומחה או עצה כאמ

 בנסיבות העניין.

ידי מכתב, מברק, - כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על .21.3

  פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע.

, אך לא חייב, לכנס בכל עת, )סדרה ח'( החוב אגרותכפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן ל .21.4

יפת מחזיקי אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר אס

  זה ורשאי לשוב ולכנסה.

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול  .21.5

דעתו המוחלט, וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה הנאמן אחראי לכל נזק שנגרם עקב 

 חמורה ת בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנותטעו

  או בחוסר תום לב או בזדון. (למעט רשלנות הפטורה על פי חוק)

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי  .21.6

פי הסמכויות אשר - נייניה, אלא עללהתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ע

הוענקו לנאמן בשטר זה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו 

 לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .22

במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו  ,סביר באופן, יהיה רשאיהנאמן  .22.1

במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש 

לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים, 

ור, ככל שהדבר אפשרי ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה בכתב בדבר מינוי שלוח/ים כאמ
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תוך פירוט העלויות הכרוכות בכך.  וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב

כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה 

(לרבות מראש), והחברה תחזיר לנאמן, תוך זמן סביר לאחר דרישתו הראשונה הוצאות 

בד שככל שהדבר אינו פוגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, הנאמן נתן לחברה הודעה אלו, ובל

מראש בדבר מינוי שלוח/ים כאמור לעיל. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים 

כאמור במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, 

ימי עסקים  5רה תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך בעסקי החברה ובתנאי שהחב

 ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח. 

הנאמן, ככל הניתן, יתייעץ עם החברה, וככל הניתן ינסה להתחשב בעמדת החברה בעת  .22.2

מינוי שלוח כאמור לעיל. מובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את שיקול דעתו 

  עת מינוי שלוח.הבלעדי של הנאמן ב

הנאמן רשאי בכל עת להפעיל את הכוחות, ההרשאות והסמכויות הנתונים לו לפי שטר  .22.3

נאמנות זה, כולם או מקצתם, באמצעות אדם אחר או אנשים אחרים וכל הפעלת סמכויות 

או כוחות כזו תיעשה לפי התנאים וההוראות (כולל רשות לשלוח לעשות שלוח) שהנאמן 

אין בהפעלת סמכויות כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות יראה למתאימים, אך 

  שהייתה מוטלת עליו אלמלא הפעלת הסמכויות באמצעות אחר/ים כמפורט לעיל.

 שיפוי הנאמן .23

לשטר הנאמנות,  23.6החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  .23.1

לשטר הנאמנות), מתחייבים בזאת לשפות את  23.4 כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף

ידי הנאמן על פי -שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה על ,הנאמן וכל נושאי משרה בו, עובדיו

הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות 

  "):הזכאים לשיפויעל פי הוראות שטר נאמנות זה (" )'סדרה ח(החוב 

פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב - בגין חיוב כספי עלו/או  כל נזק ו/או הפסדבגין  .23.1.1

פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת -ביצוע) או על

החברה מראש לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או 

חוק ו/או הוראה של רשות פי - שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ו/או על

מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת 

 החברה; וכן

לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים  המגיע סבירשכר בגין  .23.1.2

של להוציא, לרבות אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם 

דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות היו הזכאים לשיפוי 

והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות 

דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות 

 ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

 הכל בתנאי כי:ו

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי,  .23.1.2.1
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וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום 

 להם זכות כאמור;

חוסר הזכאים לשיפוי פעלו בכי לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה  .23.1.2.2

במסגרת מילוי תפקידם, שלא ידם -הפעולה נעשתה עלכי /או תום לב ו

 פי שטר נאמנות זה; - בהתאם להוראות הדין ו/או על

הזכאים לשיפוי התרשלו כי לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה  .23.1.2.3

 פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; -שאינה פטורה עלחמורה  ברשלנות

 הזכאים לשיפוי פעלו בזדון. כי לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה  .23.1.2.4

  ".התחייבות השיפוי" נהזה תקרא 23.1 פי סעיף התחייבויות השיפוי על

שלא או ) פעלו שלא בתום לב 1: (כי לשיפוי הזכאים כנגד יטעןמקרה בו גם במוסכם כי  .23.2

) 2במסגרת מילוי תפקידם או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או (

חייבים  יהיו –) פעלו בזדון 3פי חוק; ו/או (- שאינה פטורה עלחמורה התרשלו ברשלנות 

מיד עם דרישתם הראשונה המחזיקים או החברה, לפי העניין, לשלם לזכאים לשיפוי 

לתשלום את הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה  כי יקבע בהחלטה 

שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 

 מו להם.התחייבות השיפוי ששול

לשטר, כל אימת שהנאמן יהיה חייב  23.1 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף .23.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או -לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על

לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי 

לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת  )'סדרה ח( אגרות החוב

תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט 

להלן: כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' (

כסכום הצפוי  לשיפוי הזכאים") בסכום הנדרש שיקבע באופן סביר על ידי כרית המימון"

של הוצאות בקשר עם פעולה כאמור, בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא 

ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקי -תפקיד את כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על

לשטר הנאמנות), בבקשה כי  23.6 סעיףאגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור ב

יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). 

במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול 

באמור כדי  ן. איןעל הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים, בכפוף לכל די

לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות 

אין בתשלום על ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה  מחזיקי אגרות החוב.

 מחבותה לשאת בתשלום האמור.

פעול ליצירת כרית הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ול

  ידו. -נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על

י החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב ל ידלאחר תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון ע

לחוק ניירות ערך, ישמש הפיקדון חלף כרית המימון והנאמן יהיה  1ה35בהתאם לסעיף 
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  רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

 'התחייבות השיפוי':  .23.4

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי 1בכל מקרה של ( תחול על החברה .23.4.1

זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת  שטר הנאמנות או לשם הגנה על

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע 2מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (

 לפי דרישת החברה.

לשטר הנאמנות)  23.6 שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף המחזיקיםתחול על  .23.4.2

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת 1באגרות החוב, בכל מקרה של (

מחזיקי אגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם 

די החברה של סכום י- ) אי תשלום על2הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); וכן (

לשטר הנאמנות (בכפוף להוראות  23.4 פי סעיף 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על

 כדי) לעיל 2על ידי המחזיקים לפי ס"ק ( בתשלום אין לשטר הנאמנות). 23.7 סעיף

 סעיף פי על עליה החלה השיפוי בהתחייבותלשחרר את החברה מחבותה לשאת 

 .לעיל 23.4.1

בכל מקרה בו: (א) החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי'  .23.5

ו/או לא תפקיד את סכום 'כרית המימון', לפי הענין; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על 

לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את  23.4.2 המחזיקים מכח הוראות סעיף

 לשטר הנאמנות, יחולו ההוראות הבאות: 23.3 סכום 'כרית המימון' לפי סעיף

  הכספים יגבו באופן הבא:

ו/או הקרן שעל החברה לשלם  הסכום ימומן מתוך כספי הריבית - ראשית .23.5.1

 12 למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף

 לשטר הנאמנות; 

רית המימון כדי ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכ -  שנית .23.5.2

לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע 

לשטר הנאמנות) כל אחד בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת  23.6 (כאמור בסעיף

מונח זה) בידי הנאמן את הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית 

שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב (כאמור בתוספת 

 לשטר הנאמנות. 23.8 הראשונה לשטר זה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף

עו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק " משמחלקו היחסי"

לשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב של  23.6 במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף

אגרות החוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע 

   וב של אגרות החוב שבידי המחזיק.אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנק

יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור 

בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי 

 12ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

  לשטר זה.
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יבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בעניין 'התחי .23.6

 המימון' הינו כדלקמן:

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל  .23.6.1

החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות 

 מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת  -

 ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

פי - בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על .23.6.2

 יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע -החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק 

 אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

ידי החברה, לא יהיה -ככל שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על .23.7

בקבלת התשלומים מהמחזיקים כדי לגרוע מחובת החברה לשלמם והנאמן יפעל באופן 

 זה.  23 ומים מן החברה, כמפורט בסעיףסביר להשגת הסכ

לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי  .23.8

 לשטר הנאמנות.  12 הנאמן ראה סעיף

  הודעות .24

ידי דיווח במערכת -כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על .24.1

של רשות ניירות ערך; (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח  המגנ"א

ידי הנאמן לחברה), -במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על

ובמקרים המתחייבים על פי הדין תפורסם מודעה בנוסף גם בדרך של פרסום מודעה בשני 

יוצאים לאור בישראל בשפה העברית. כל הודעה עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, ה

שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כהודעה שנמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום 

 פרסומה כאמור (במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין).

ידיה גם לנאמן -העתקים מההודעות ומההזמנות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו על .24.2

. יובהר כי הודעות והזמנות כאמור אינן כוללות דיווחים שוטפים )'סדרה חאגרות החוב (ל

של החברה לציבור באמצעות המגנ"א. העתקים מההודעות ומההזמנות שייתן הנאמן 

ידיו גם לחברה. פרסום הודעות כאמור -ישלחו על )'סדרה חאגרות החוב (למחזיקים ב

  במערכת המגנ"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.

במקרה שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק, כל הודעה מטעם  .24.3

ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים -החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על

הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תחשב כהודעה שנמסרה לידי 

  יתונים כאמור.מחזיקי איגרות החוב ביום פרסומה בע

במקרה בו תחדל החברה מלהיות תאגיד מדווח (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך),  .24.4

, להלן 30מתחייבת החברה למסור לנאמן, בנוסף לכל דיווח רלוונטי אחר כמפורט בסעיף 

(ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי)  2בחלק  4)(ג) לפרק 5(ג)(4.3.1דיווחים כמפורט בסעיף 
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קרונות ניהול עסקים) בחוזר המאוחד, בהתאם למועדים הקבועים באותו סעיף, (ע 5בשער 

 מעת לעת.בתוקף פי הוראות החוזר המאוחד כפי שיהיו - והכל על

ידי מכתב  כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על .24.5

, או לפי זהנאמנות שישלח בדואר רשום או באמצעות שליח לפי כתובתה המפורטת בשטר ה

כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב, או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני 

(שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני [במענה חוזר לא אוטומטי] על ידי הצד המקבל) או 

בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה אצל הנמען). כל הודעה או דרישה 

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור -ם תחשב כאילו נתקבלה עלשתישלח בדואר רשו

חמישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות 

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) ביום העסקים הראשון -שליח תיחשב כאילו נתקבלה על

. כל הודעה או דרישה שתישלח ין)או לנאמן (לפי העני שלאחר מועד מסירתה לחברה

ידי - באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תחשב כאילו נתקבלה על

החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה. כל הודעה שנשלחה 

 באמצעות דואר אלקטרוני (שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני חוזר לא אוטומטי על ידי

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור יום עסקים -הצד המקבל) תחשב כאילו נתקבלה על

  אחד מיום שליחתה.

  

 ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות .25

 סכומי ,פי תנאי אגרות החוב-מועדי התשלומים עלבקשר עם בכפוף להוראות כל דין ולמעט  .25.1

 עמידה אי של במקרה ריביתה התאמת שיעור מנגנון, אגרות החוב קרן פירעון תשלום

, עילות , לרבות בגין ריבית פיגוריםאגרות החוב שיעור הריבית של, פיננסיות מידה באמות

, מגבלות על שלילי לשעבוד התחייבות, אמות מידה פיננסיותלהעמדה לפירעון מיידי, 

יהיה הנאמן רשאי מזמן לזמן ובכל עת, אם שוכנע , שינוי במגבלות על הרחבת סדרה, חלוקה

כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לפי העניין, לוותר על כל הפרה או 

  אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על ידי החברה. 

 350בכפוף להוראות כל דין לרבות חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו ובכלל זה סעיף  .25.2

יהיה הנאמן רשאי, בהחלטה מיוחדת לחוק החברות, ובאישור מוקדם בהחלטה שתתקבל 

בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות 

ולהסכים עם החברה לכל הסדר, לרבות ויתור  )'סדרה ח(או תביעה של מחזיקי אגרות החוב 

  חזיקי אגרות החוב.על כל זכות או תביעה של מ

בכפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב  .25.3

, אם )'סדרה ח(תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב  )'סדרה ח(

 נתקיים אחד מאלה:

אות פסקה זו לא אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב. הור .25.3.1

, )'סדרה ח(פי תנאי אגרות החוב -יחולו לעניין שינויים במועדי התשלומים על

 של במקרה ריביתה התאמת שיעור מנגנון, החוב אגרות קרן פירעון תשלום סכומי

 בגין לרבות, החוב אגרות לבשיעור הריבית ש, פיננסיות מידה באמות עמידה אי



56  

שינוי באמות מידה פיננסיות, בעילות להעמדה לפירעון מיידי,  ,פיגורים ריבית

, שינוי במגבלות על חלוקה, שינוי במגבלות על הרחבת שלילי לשעבוד התחייבות

וכן לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן , סדרה

 במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

כפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם ובכלל  .25.3.2

לחוק החברות, ובאישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב  350זה סעיף 

  .מיוחדתשהסכימו לשינוי בהחלטה 

 הודעה באמצעות מערכת המגנ"א )'סדרה ח(לכל המחזיקים באגרות החוב  תמסורהחברה  .25.4

, )'סדרה חאגרות החוב (ביחס לזה לעיל  25 בלבד על כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיף

  ביצועו. פנילבסמוך 

, )'סדרה חלאגרות החוב (זה לעיל ביחס  25 פי סעיף- שימוש בזכות הנאמן עלבכל מקרה של  .25.5

למסור לו או לחברה את  )'סדרה חאגרות החוב (יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים ב

, לשם רישום הערה בדבר כל ויתור, פשרה, שינוי או תיקון )'סדרה ח(תעודות אגרות החוב 

 כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או  .25.6

  לחוק החברות.  350ידי בית המשפט, לפי סעיף -אושר עלפשרה, אשר 

  

  מרשם מחזיקי אגרות החוב .26

, בהתאם להוראות חוק ניירות )'סדרה ח(החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב 

  ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם. 

בר נאמנות מפורשת, החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בד

מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או 

זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו 

וכל אדם שיהיה אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום 

עקב פירוקו) יהיו רשאים  -זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד 

להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם 

  כמחזיקים שלהם.

  שחרור .27

נפרעו,  )'סדרה ח(כי כל אגרות החוב ) 'סדרה חאגרות החוב (לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן של 

נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון אגרות החוב 

) אשר לא הוצגו לפדיון, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל לתנאיה(ובכפיפות 

פי הוראותיו שולמו - ועל ידי הנאמן בקשר לשטר זה-ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על

במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אצלו [ככל 

  פי התנאים הקבועים בשטר זה. - על -שהופקדו] בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן 

  מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן .28
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שירצה לאחר מתן הודעה בכתב לחברה  יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל מועד הנאמן .28.1

מראש, אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרות. בכפוף לכל דין, להתפטרות הנאמן אין  חודשיים

תוקף אלא אם כן ניתן לה אישור בית המשפט, ומן היום שנקבע לכך באישור בית המשפט 

 אחר.כאמור. בכל מקרה, נאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן 

 על סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך.  .28.2

 הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החדש לצורך העברה כאמור.  .28.3

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה  .28.4

שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו  ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו,

כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא 

בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה 

נאמן, ואין בכך ו/או מחזיקי אגרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כ

  כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

המחזיקים בחמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב רשאים לכנס אסיפת  .28.5

  על מנת לקבל החלטה על העברת הנאמן מכהונתו. מחזיקים

לפחות  75%ברוב של  תתקבלהעברת הנאמן מכהונתו  בדברהחלטה על אף האמור לעיל,  .28.6

חמישים אחוזים  נכחו בה מחזיקים תבאסיפבהצבעה  המשתתפיםמיתרת הערך הנקוב של 

 נכחואסיפת מחזיקים נדחית בה ב אולפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, 

 אחוזים לפחות מהיתרה כאמור.  )10%בעשרה (מחזיקים 

פקעה כהונתו ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן שהסתיימה או  ,בכפוף להוראות כל דין .28.7

נאמן אחר במקומו; נאמן אחר כאמור ימונה בידי אסיפת מחזיקים שכינס הנאמן 

  שהסתיימה או פקעה כהונתו או שכינסו המחזיקים, והכל לפי הוראות חוק ניירות ערך.

עם הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר  .28.8

הנאמנות נשוא שטר הנאמנות, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו 

אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן 

 .מלכתחילה

 החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר. .28.9

  של מחזיקי אגרות החוב  אסיפות .29

  אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השניה לשטר זה. 

  דיווח של החברה לנאמן .30

  לעיל, החברה תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו במלואן כל אגרות החוב: 18 בנוסף לאמור בסעיף

המשפטי  לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס .30.1

לשנת הכספים  של החברה), דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של החברה

  בדצמבר של השנה שחלפה ודוחות תקופתיים, מיד לאחר פרסומם. 31שנסתיימה ביום 

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי  .30.2
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ל דוח רבעוני המסוקר והמאוחד של החברה, מיד לאחר של החברה), כל דוח כספי ביניים וכ

 פרסומו, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.

 כל דוח מיידי מיד עם התפרסמו.  .30.3

, וכל עוד שטר זה בתוקף, למסור הנאמן בקשת לחברה תועברבו  מהמועדימים  7תוך  .30.4

החברה כי כל לנאמן, אישור בכתב החתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של 

התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם וכן בדבר יתרת הערך הנקוב של אגרות 

  החוב שבמחזור.

  דיווחים של החברה במערכת המגנ"א ייחשבו כמסירה לנאמן. .30.5

  שכר הנאמן .31

 החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן: .31.1

שכר טרחה שנתי  –מועד הנפקת סדרת אגרות החובמחל השנת נאמנות כל בגין  .31.1.1

  ש"ח. 30,000בסך של 

כל אימת שתבוצע, לאחר ההנפקה המקורית של הסדרה, הנפקה של אגרות חוב  .31.1.2

נוספות מאותה הסדרה, או שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת, יגדל שכר 

הסדרה הטרחה השנתי של הנאמן בסכום המשקף את מלוא שיעור הגידול בנפח 

  .וזאת באופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות

  ".השכר השנתילעיל יכונו להלן: " 31.1.2 - ו 31.1.1הסכומים הנקובים בסעיפים 

  בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.  .31.1.3

סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או  –" הוצאות סבירות"

מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין 

ונסיעות זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין שליחויות 

    .וככל שמתחייב על פי כל דין ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה

זה לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר  31מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  .31.1.4

בגין באופן סביר ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לו  600טרחה בסך של 

פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן (הכל בכפוף להוראות שטר 

 הנאמנות), ולרבות:

הנדרשת בשל שינוי במבנה , עבודה ות מיוחדות  (לרבות, אך לא רקעבוד .31.1.4.1

או בגין הצורך בביצוע פעולות  )החברה או עבודה בשל דרישת החברה

נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בדין ו/או בהוראות 

לחוק ניירות  51- ו 50החוק לרבות תקנות שיותקנו בהתאם לתיקונים 

החלות על פעולתו  ערך) ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות

 ואחריותו לפי שטר נאמנות זה; כנאמן

 .ידי החברה-פעולות הנובעות מהפרה של שטר נאמנות זה על .31.1.4.2

ו/או פעולות בקשר  העמדת אגרת החוב לפירעון מיידי בקשר עם תופעול .31.1.4.3
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עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב 

 .לפירעון מיידי לרבות כל הנובע מכך

, אם יידרש, לצורך או שיהא צריך לבצע פעולות מיוחדות שיידרש לבצע  .31.1.4.4

פי שטר זה ו/או לצורך הגנה על זכויות מחזיקי -מילוי תפקידיו על

לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי שטר  אגרות החוב

ולרבות בשל , לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חובו זה,

  חזיקי אגרות חוב;השתתפות באספות מ

על פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל  .31.1.4.5

 .או החלפתן דין (לרבות בחו"ל)ל כפי 

בה חלק, לרבות בגין נוכחותו באסיפה  בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן יטול .31.1.5

 600שלא נפתחה עקב העדרו של מניין חוקי מתאים, ישולם לנאמן שכר נוסף של 

  ש"ח לאסיפה. 

 מע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה.  .31.1.6

כל הסכומים הנקובים בסעיף זה לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע  .31.1.7

מהסכומים הנקובים לעיל בסעיף  וסדרה ובכל מקרה לא יפחתהבמועד הנפקת 

 זה. 

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם  .31.1.8

מונה כונס נכסים לחברה (או כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה 

  תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.

ימי עסקים מיום  30זה, ישולמו לנאמן בתוך  31 סעיףכל הסכומים האמורים ב .31.1.9

  משלוח הדרישה לתשלום בגינם.

יד(ד) 35) או 1ב(א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים  .31.1.10

לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של 

שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן 

 הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של  .31.1.11

ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר 

 נאמן.הנאמנות והעברתו על ידי החברה ישירות ל

לשטר הנאמנות, לא יהיה  28 במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף .31.1.12

כהונת הנאמן והנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל מיום פקיעת כהונתו. במידה 

פקעה במהלך שנת הנאמנות, יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא 

הנאמן בגין שנת  שימש הנאמן כנאמן. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי שכר

  הנאמנות הראשונה.

זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים  31כל הסכומים האמורים בסעיף  .31.1.13

 למחזיקי איגרות החוב.
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במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו  .31.1.14

ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו 

לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי 

ה לא עשתה כן, הנאמן זה, אם וככל שאלו יהיו, והחבר 31שטר זה כאמור בסעיף 

יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם 

, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו הנאמנות לשטר 13 -ו 12 פיםלאמור בסעי

 לעשות כן בכתב ומראש.

מובהר כי במידה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות  .31.1.15

פעולת הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות, שידרשו ממנו אחרות החלים על 

לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, תשפה החברה את הנאמן על הוצאותיו הסבירות 

 לרבות שכר טרחתו הסביר. 

  יחודיתיתחולת הדין וסמכות  .32

. לבתי המשפט בעיר תל בלבד הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי  32.1

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה  –אביב 

 (לרבות אגרת החוב המצורפת כנספח לו). 

בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב  בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף  32.2

 .6יגברו הוראות שטר זה

ר בשטר נאמנות זה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך בכל עניין שלא נזכ  32.3

ותקנותיו שאינן ניתנות להתניה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות 

  ערך ותקנותיו.

 כללי .33

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה,   33.1

") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או ויתור"להלן: נעות מפעולה (שתיקה, הימ

פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו -הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

  כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. 

מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות כלפי   33.2

  הנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. 

זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות   33.3

 שטר זה ואגרת החוב). פי דין ו/או הסכם (לרבות- שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על

 אחריות הנאמן .34

ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בכל דין על אף האמור   34.1

בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, 

                                                 
הוראות בקשר עם אגרות החוב המתוארות בתשקיף לבין הוראות שטר הנאמנות אין כל סתירה בין ההנפקה נכון למועד  ,החברהלמיטב ידיעת    6

  והמסמכים הנלווים לו.
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לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את  החוב באגרותלא יהא אחראי כלפי מחזיק 

לחוק, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן  1ט35) או 1ח(ד35שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 

תעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת תפעל ברשלנות חמורה. מובהר כי ככל ש

 בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

) לחוק, לא 3ח(ד35) או 2ח(ד35בלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף פעל הנאמן בתום לב ו  34.2

 יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 באי כוח .35

בתור בא כוחה, להוציא  )'סדרה חאגרות החוב (ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן ל החברה

לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, 

פי שטר זה ולא ביצעה אותן -ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על

צא לנכון לביצוע ימאו לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן 

פי שטר זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי  תפקידיו על

 באופן שפעלפי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד  תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על

   .זה עיףס פי על בסמכויותיו להשתמש כוונתו בדבר ובכתב מראש הודעה לחברה מסר כן, וסביר

 הנאמן את בזאת פוטרת והחברה פעולה כל לעשות הנאמן את לחייב כדי זה סעיף לפי במינוי אין

 הנאמן כלפי טענה כל על מראש מוותרת והחברה, שהיא פעולה כל יעשו שלא במקרה מראש ושלוחיו

 פעולה כל סמך על, זה בגין, בעקיפין או במישרין לחברה להיגרם עלול או שנגרם נזק כל בגין ושלוחיו

 .לעיל כאמור ושלוחיו הנאמן ידי על נעשתה שלא

 הסכמים אחרים .36

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי 

שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע 

   .רגיל של עסקיועמה עסקאות במהלך ה

  מענים  .37

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה 

   בכתב לצד שכנגד.

  הסמכה לדיווח במגנ"א .38

, הנאמן מאשר בזאת 2003- תשס"ג ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)

לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני בשם הנאמן לרשות לניירות ערך על 

  פי דין.- חתימת שטר נאמנות זה ככל שהדבר נדרש על

  ולראיה באו הצדדים על החתום

      

  בע"מעמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת 
  

  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
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כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי  תעורכי דין, מאשר -ושות' שמעונוב ממשרדעו"ד, , קורין ביטון ,הח"מ אני

 רועי וישנוביצקיו עמוס לוזון"ה הבאמצעות  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ של חתימהה מורשי

  .זה נאמנות שטר עם בקשר החברה את מחייבת וחתימתם

________________________  

עו"ד  , קורין ביטון
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  התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

  )סדרה ח'תעודת אגרות חוב ( - קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

ביוני  1בימים  שווים שנתייםחצי  תשלומים 14–ב(קרן) ) העומדת לפירעון סדרה ח'מונפקת בזה אגרת חוב (
מקרן ערכן  7.14% יהווה מהתשלומים"א שכ) באופן כולל( 2025עד  2019 מהשנים אחת כל שלבדצמבר  1-ו

  והנושאת ריבית שנתית כאמור להלן. , 7הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח')

  אגרות חוב רשומות על שם
  מספר: ____________ 

  ערך נקוב של אגרת זו: _________ש"ח
  כפי שייקבע במכרזשיעור ריבית שנתי:       

  המחזיק הרשום של אגרת חוב זו: ____________. 

חברה ") תשלם להחברה"להלן: ( קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מתעודה זו מעידה כי  .1

מחזיק "להלן: או למי שיהיה המחזיק הרשום של אגרת חוב זו ( בע"מ הפועליםלרישומים של בנק 

ערך נקוב של אגרת חוב זו, והכל בכפיפות ש"ח  _______, ב[___][___] [__] ביום") אגרת החוב

שנתית אגרת חוב זו נושאת ריבית  לשטר הנאמנות, ויתר התנאים המפורטים בתנאים שמעבר לדף.

 אשר תשולם במועדים, והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף.הריבית כפי שייקבע במכרז על שיעור 

 (קרן וריבית), והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף.  מדד היסודיל ותאגרת החוב צמוד .2

במשרדה  התשלום במועדהתשלום האחרון יעשה כנגד מסירת תעודת אגרת החוב לידי החברה  .3

לא יאוחר  . הודעת החברה תימסרהרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה

  פי תנאי אגרות החוב. -מחמישה ימי עסקים לפני מועד תשלומו על

") אשר שטר נאמנות"להלן: ( 2016 נובמברב 29ום נאמנות מיהאגרת חוב זו מונפקת בהתאם לשטר  .4

מובהר כי הוראות  ").הנאמן"להלן: נחתם בין החברה מצד אחד ובין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (

) יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ויחייבו את סדרה ח'אגרות החוב ( לגבישטר הנאמנות 

  החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. 

ביטחונות הבדבר  לפרטים. )סדרה ח'( החוב אגרות הנפקת במועד יםת בשעבודות החוב מובטחואגר .5

 ראהשיועמדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), לרבות התחייבות החברה לשעבוד שלילי, 

. כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגת בטחון שווה בינן לבין עצמן הנאמנות לשטר 6 סעיף

  פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.- (פרי

המפורטים מעבר לדף ולתנאים המפורטים בשטר הנאמנות אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים  .6

  . 2016בנובמבר  29להשלמה של החברה מיום  בתשקיףו

_________________________  

   קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

                                                 
 7.18%, ותשלום אחרון שיהווה מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14%שכ"א מהתשלומים יהווה  תשלומים באופן 13   7

  .מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח')
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   נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום __________        
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  התנאים הרשומים מעבר לדף 

  כללי  .1

לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם, אלא אם  1.7 תהיינה לביטויים שבסעיףבאיגרת חוב זו  .1.1

 .צוין במפורש אחרת

 בדרך המוצעות, על שם ה) רשומסדרה ח'איגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב ( .1.2

 תונפק אשר, שייקבע במכרז כפיאגרות החוב שתשאנה  שיעור הריבית השנתי על מכרז של

. אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגת בטחון הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה ידי על

פי אגרות החוב וללא זכות - שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על

 בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים המגיעים. 

מהוראות שטר תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד  .1.3

הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור באיגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות 

 .8שטר הנאמנות

  )סדרה ח'מועדי פירעון קרן אגרות החוב ( .2

 שנתייםחצי  תשלומים 14–בת לפירעון (קרן) ום ועומד) תהיינה רשומות על שסדרה ח'החוב ( אגרות

"א שכ) באופן כולל( 2025עד  2019 מהשנים אחת כל שלבדצמבר  1- ביוני ו 1 בימים שווים

  . 9מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14% יהווה מהתשלומים

  .היסודילמדד  ריבית) תהיינה צמודותו) (קרן סדרה ח'אגרות החוב (

. במידה ובמועד תשלום כלשהו, היסודי למדד, וריבית קרן, צמודות תהיינה') ח(סדרה  החוב אגרות

קרן ו/או ריבית, מדד התשלום יהיה נמוך מהמדד היסודי יהיה מדד התשלום המדד היסודי.  אם 

ריבית, מדד התשלום יהא גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או 

  .כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי

  )סדרה ח'אגרות החוב ( ביטחונות .3

ועמדו לטובת מחזיקי יהביטחונות שבדבר  לפרטים. יםת בשעבודו) מובטחסדרה ח'ת החוב (ואגר

 .הנאמנות לשטר 6 ראה סעיף ,החברה לשעבוד שליליהתחייבות אגרות החוב (סדרה ח'), לרבות 

  )סדרה ח'( החוב אגרות על הריבית .4

 תישא(כפי שזו תהא מעת לעת) ) 'סדרה חאגרות החוב (מסולקת של קרן  הבלתי יתרהה .4.1

 התאמת שיעור הריביתכפוף למנגנון ב( שייקבע במכרזקבועה בשיעור  ריבית שנתית

(להלן:  הנאמנות)לשטר  8.3 ףכמפורט בסעי ת,ות מידה פיננסיוכתוצאה מאי עמידה באמ

                                                 
  .בין האמור באיגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנותאין כל סתירה ההנפקה נכון למועד  ,החברהלמיטב ידיעת    8
מקרן  7.18%, ותשלום אחרון שיהווה מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח') 7.14%שכ"א מהתשלומים יהווה  תשלומים באופן 13     9

  .ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ח')
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  . )"הריבית השנתיתאו " "תהשנתיהריבית  שיעור"

פעמיים בשנה,  תשולם) סדרה ח'הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ( .4.2

;. )כולל( 2025 עד 2017 מהשנים אחת כל של בדצמבר 1-ו ביוני 1 בימיםבמועדים כדלקמן: 

למעט תקופת הריבית הראשונה, כל תשלום ריבית ישולם בעד תקופה של שישה חודשים 

שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. 

מסוימת (למעט תקופת הריבית הראשונה) (קרי התקופה המתחילה ביום התשלום של 

שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום  תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון

החצי  הריבית שיעור״: להלן( תחילתה) תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים

 ביום המתחילה התקופה בגין 2017יוני ב 1תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  .)״שנתית

במאי  31 ביום והמסתיימת) 'סדרה ח( החוב אגרות על המכרז יום שלאחר הראשון המסחר

 מספר לפי בשנה יום 365 של בסיס על מחושבת "),תקופת הריבית הראשונה(לעיל: " 2017

, 2025דצמבר ב 1. כמפורט לעיל, תשלום הריבית האחרון ישולם ביום זו בתקופה הימים

 ). 'סדרה חבעת פירעונן הסופי של אגרות החוב (

בגין תקופת הריבית  הריבית , שיעור הריבית החצי שנתית ושיעורהשנתיתשיעור הריבית  .4.3

שיעור הריבית על שתפרסם החברה בדבר תוצאות המכרז המיידי בדוח  יפורטו הראשונה

 .אגרות החוב שתשאנה

 כתוצאה מאי עמידה באמת מידה פיננסית התאמת שיעור הריביתלפרטים אודות מנגנון  .4.4

  לשטר הנאמנות. 8.3ראה סעיף 

  )סדרה ח'( החוב איגרות של והריבית הקרן תשלומי .5

) ישולמו לאנשים אשר סדרה ח'ו/או הקרן של אגרות החוב ( התשלומים על חשבון הריבית .5.1

, פרט להלן כאמור) במועדים סדרה ח'( החוב אגרותשמותיהם יהיו רשומים במרשם 

לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם 

ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב ) 2025בדצמבר  31 (קרי, ביוםביום התשלום 

לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו  )'סדרה ח(

) ימי עסקים לפני 5תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (

  מועד התשלום האחרון.

של שנה כלשהי, ביוני  1החל ביום ), 'סדרה ח( החוב לאגרות בנוגע לתשלום הקובע המועד .5.2

), 'סדרה ח( החוב לאגרות בנוגע לתשלום הקובע המועדשל אותה שנה;  במאי 26יהיו ביום 

מובהר, כי מי . של אותה שנהבנובמבר  25של שנה כלשהי, יהיו ביום בדצמבר  1החל ביום 

, לא יהיה זכאי עילכאמור ל) ביום הקובע סדרה ח'החוב ( אגרותשאינו רשום במרשם 

   .לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום  .5.3

עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, 

  .הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כךוהיום הקובע לצורך קביעת 

) ימי עסקים 7כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ( .5.4
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) כאמור, וזאת מסיבות סדרה ח'פי תנאי אגרות החוב (- מהמועד הקבוע לתשלומו על

ע לתשלומו ועד התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים (כהגדרתה להלן) החל מהמועד הקבו

של  שיעורריבית שנתית ב תוספת" פירושה ריבית פיגוריםמועד תשלומו בפועל. לעניין זה "

, כפי או מעל הריבית המעודכנת )סדרה ח'השנתית של אגרות החוב (מעל שיעור הריבית  3%

. במקרה של איחור בתשלום , לפי הענייןלשטר הנאמנות 8.3שתקבע בהתאם להוראות סעיף 

כלול את שיעור הריבית החצי יש ,המדויקריבית השיעור כאמור לעיל, תודיע החברה על 

) ימי 2כאמור ועל מועד תשלומו בדיווח מיידי וזאת שני ( שנתית בתוספת ריבית הפיגורים

  .מסחר לפני מועד התשלום בפועל

לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית  .5.5

) ושיצוין בפרטים שימסרו בכתב סדרה ח'שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב (

להלן. אם החברה לא תוכל, מכל סיבה שהיא,  5.6לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 

 להלן.  5.7שאינה תלויה בה, לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, תחולנה הוראות סעיף 

- ) יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלומים עלסדרה ח'מחזיק באגרות החוב ( .5.6

פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, 

פי הודעתו של -בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על

) ימי עסקים מיום שהודעתו של 15עשר (- כאמור לאחר חלוף חמישההמחזיק בדבר שינוי 

 .המחזיק הגיעה לחברה

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון  .5.7

בשיק שיישלח בדואר רשום  הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית

. משלוח שיק לזכאי בדואר )'סדרה חאגרות החוב (לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם 

רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, 

 .ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה

 .פי דין-) ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש עלסדרה ח'מכל תשלום בגין אגרות החוב ( .5.8

   תלויה בחברה הימנעות מתשלום מסיבה שאינה .6

 לשטר הנאמנות.  15 לפרטים בעניין הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף

 נמחק .7

  פיצול תעודות אגרות החוב והעברתן  .8

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים  .8.1

באמצעות המסחר בבורסה) שלמים. כל העברה של אגרות החוב (למעט העברה המתבצעת 

ידי -חתום כיאות על פי כתב העברה הערוך בנוסח מקובל להעברת מניות,-תיעשה על

ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר -הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על

פיו, וכל הוכחה סבירה - לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על

 .ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן- שתידרש עלאחרת 

העברת  אופןזה, הוראות תקנון ההתאגדות של החברה החלות על  8 בכפוף לאמור בסעיף .8.2
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תחולנה, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות ועל הסבתן מניות 

 . החוב ועל הסבתן

תשלומי מסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה  לרבותאם יחול כל תשלום חובה שהוא,  .8.3

 .ידי מבקש ההעברה-של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודת אגרות החוב,  .8.4

כל סכומי הקרן תפוצל תחילה תעודת אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב, באופן שסך 

בכפוף  וכןהנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרות החוב האמורה 

 ובלבדלכך שתוצע למחזיק אגרות החוב תעודה אחת או מספר תעודות אגרות חוב, 

שתעודות כאמור לו תוצאנה אלא בכמות סבירה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת 

ה הרשום לשם ביצוע הפיצול יחד עם בקשת פיצול חתומה כדין אגרת חוב לחברה במשרד

ידי המבקש. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך - על

 נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

תשלומי חובה, אם יהיו כאלה, יחולו על  כוללכל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה,  .8.5

 מבקש ההעברה.

תהא רשאית לדרוש כי  והחברהרשם ההעברה במרשם, יר קיום כל התנאים האלה תלאח .8.6

הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל 

ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעבר כל התנאים 

שבכל מקום בו נאמר  כךעברת, המפורטים בשטר הנאמנות ובתעודת איגרת החוב המו

"מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות 

 .)'סדרה חלאגרות החוב (

  פדיון מוקדם .9

לשטר הנאמנות.  9.1 ראה סעיף הבורסהאודות פדיון מוקדם של אגרות החוב על ידי  לפרטים

לשטר  9.2 ) על ידי החברה ראה סעיףסדרה ח'לפרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב (

 הנאמנות.

  ויתור; פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב .10

לפרטים אודות סמכותם של החברה ו/או הנאמן לערוך, ויתור, פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב 

  לשטר הנאמנות.  25 ראה סעיף

  אסיפות מחזיקי אגרות החוב .11

  ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השניה לשטר הנאמנות. אסיפות מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה

  קבלות כהוכחה .12

ידי מחזיק כלשהו של אגרת חוב - מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאי אגרות החוב, קבלה חתומה על

ידי החברה בגין אגרת -אשר נעשה עלהנקוב בקבלה זו תהווה הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום 

  חוב מכל סדרה שהיא זו. 
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  ת תעודות אגרות חובהחלפ .13

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה 

(כפוף, בין היתר, לקבלת הוכחות להנחת דעתה בדבר בעלותו של המחזיק באגרות החוב וליתר 

של אגרות החוב  תעודה חדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תנאים התנאים האמורים בסעיף זה)

במקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה  .)'סדרה ח(

וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל אחרים, היטלים מסים והחדשה. 

(לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרות החוב,  שיחולו, יחולו על מבקש התעודה האמורה

  קשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך). וב

  פירעון מיידי .14

הכלולות בתוספת זו  ,לשטר הנאמנות 10 לעניין פירעון מיידי של אגרות החוב, יחולו הוראות סעיף

  על דרך ההפניה.

  הודעות .15

  הכלולות בתוספת זו על דרך ההפניה. ,לשטר הנאמנות 24לעניין הודעות, יחולו הוראות סעיף 
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  תוספת שנייה לשטר הנאמנות

  אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב

  בע"מ עמוס לוזון יזמות ואנרגיהקבוצת 

  תוספת שניה

  )סדרה ח'אסיפות מחזיקי אגרות החוב (

של מחזיקי אגרות החוב. זימנה החברה אסיפה של מחזיקי  הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות .1

אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה 

וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור 

 מבלי שתהיה להם זכות הצבעה. 

חייב לזמן  ויהיהאסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או לדרישת החברה  הנאמן יכנס .2

) לפחות 5%שלו חמישה אחוזים ( , אחד או יותר,לדרישת מחזיק באגרות החובאסיפה כאמור 

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור. במקרה שהמבקשים את 

גרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור זימון האסיפה הינם מחזיקי א

 ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה  .3

שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת 

 ברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.הח

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע  21הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  .4

ימים ממועד  21-בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

פחות לאחר מועד הזימון, אם הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד ל

להלן; עשה כן, ינמק  14סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 

הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם 

ועד כינוס האסיפה מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מ

 ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא  .5

ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות  21-יותר מ

הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף  לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם

 להלן.  14

 הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה בכפוף להוראות הדין. .6

לעיל, רשאי  4לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף  .7

ימים, מתום התקופה לזימון  14המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 

 האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה בישראל או במקום  .8

 והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי. , ל עליו תודיע החברה ו/או הנאמןאחר בישרא
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 הודעה על כינוס אסיפה

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד  .9

יתקבלו בה  "). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולאאסיפת התייעצותלפני מועד כינוסה ("

 החלטות.

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  .10

  לחברה על ידי הנאמן.

סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן מקום ההתכנסות, מועד ההתכנסות, הודעת הזימון תכלול את  .11

 הסדרים לעניין הצבעה בכתב.

יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת מחזיק באגרות חוב, אחד או  .12

אגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, 

 ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

 באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.  .13

  ות באגרות חוב וניהול האסיפההמועד הקובע לבעל

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע  .14

  בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים. 

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה  .15

 שבו יציין את אופן הצבעתו.

 שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.כהן הנאמן או מי בכל אסיפה י .16

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא  .17

ידי כל מחזיקי -ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על

אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) 

 המגנ"א. במערכת פורסמה

לשטר  24הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף  כל .18

 הנאמנות. 

אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון,  .19

 כדלקמן:

חוק לת החלטה מיוחדת, וכפוף להוראות כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקב 19.1

יהוו מנין חוקי באסיפה כללית  ,ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה

כוח, המחזיקים או -ידי בא- ) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על2לפחות שני (

ת החוב מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרו 25%המייצגים יחדיו לפחות 

) מחזיקים כאמור 2אם נכחו בה שני ( - הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה נדחית 

 ידיהם.- מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על

באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה מחזיקי  19.2

חדיו לפחות כוח, המחזיקים או המייצגים י- ידי בא-אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על
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מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת,  50%

) מהערך 20%אחוזים ( עשריםאם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות  - ובאסיפה נדחית 

 הנקוב מן היתרה האמורה. 

קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש המניין החוקי הנדרש לצורך על  19.3

 לשטר הנאמנות. 10יחולו הוראות סעיף  בטוחות

לא יובאו בחשבון  לשטר הנאמנות) 4.7קשור (כהגדרתו בסעיף אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק  .20

לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה 

 באסיפה כאמור.

כתב הצבעה מלא וחתום, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה  .21

לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול  19לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות, וכן לקיים הצבעה 

ת כתבי הצבעה באסיפה נדחית אשר לא נכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה, באמצעו

ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד אשר ייקבע לכך בהודעה על כינוס האסיפה או קיום 

ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת 

 או אסיפה נדחית, לפי העניין.ההחלטה באסיפה מקורית 

לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי,  .22

תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום 

כויות האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על ז

 המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך. 

לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר  22לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  .23

הנדחית ככל שנכח בה המניין החוקי הנדרש לצורך קיום המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה 

 . לעיל 19התאם לאמור בסעיף אסיפה נדחית ב

לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה  23על אף האמור בסעיף  .24

לעיל), תתקיים  2) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 5%אחוז (

לפחות במספר הדרוש אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות 

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 5%לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בחמישה אחוז (

 שבמחזור). 

 לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.  .25

י, יידחה לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוק .26

") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט האסיפה המקוריתהמשכה של האסיפה ("

אסיפה בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("

ושלא  יומה של האסיפה המקורית"). באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר נמשכת

 החלטה. נתקבלה לגביו

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה  .27

שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור  12- הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 11 -ו 10יינתנו לפי סעיפים 
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שיורשו לכך על ידי החברה, יהיו אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן וכל אדם או אנשים אחרים  .28

רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה. במקרה שבו על פי 

שיקול דעתו הסביר של הנאמן, ומנימוקים סבירים, יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי 

זה,  28ל אף האמור בסעיף החברה, אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון בחברה או מי מטעמה. ע

החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של 

 האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין). 

  החלטות

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.  .29

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה.  .30

במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה 

יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן 

בעה מלא וחתום כדין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה את כתב ההצ

באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד (כהגדרתו להלן) שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. 

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע 

שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב  באסיפה, ייחשב כמי

 ההצבעה. 

כונסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב, (בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק או הנאמן), יבחן הנאמן  .31

קיומו של ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין 

"). הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף עניין מנוגד"להלן: כפי שיקבע הנאמן (עניין אחר שלהם, 

 באסיפה להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:

 לשטר הנאמנות); 4מחזיק אשר הנו מחזיק קשור (כהגדרת מונח זה בס'  31.1

מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה  31.2

 באסיפה;

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל  31.3

חזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מ

בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת 

. מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש )'סדרה ח(מחזיקי אגרות החוב 

 ידי הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע-לעשות כן על

זה,  31הנאמן הרלוונטי כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו 

מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר 

(כפי שיפורט בכתב ההצבעה), בהתאם להצהרת אותו  להחלטה המובאת לאישור באסיפה

 מחזיק. 

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו 

כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי 
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והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה 

 אגרות חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו  .32

 עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

נת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל יובהר, כי בחי .33

החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על 

מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של 

בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות  אותו מחזיק

  אחרות.

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את  .34

לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא  31.3קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 

ינים כאמור באותו סעיף. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים כי מתקיים ניגוד עני

בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של 

אגרות החוב, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים 

 בעלי עניין מנוגד.

ש"ח ערך נקוב  1כוחו, קול אחד בגין כל - ידי בא-לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או עלבהצבעה יהיה  .35

 מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע. 

  במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם. .36

ק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חל .37

 חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי  .38

להביא בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של 

להביא בחשבון את קולות  ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי )2/3שני שלישים (פחות מלא 

 הנמנעים.

בחוק או בשטר  ת, אלא אם כן נקבע אחרבהחלטה רגילה מחזיקים יתקבלו באסיפת החלטות .39

 הנאמנות.

כוחו שיש לו הסמכה -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .40

לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, 

 בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג. 

 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.  .41

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  41.1

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר - כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל 41.2

של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת 

 ודעה המזמנת את האסיפה. בה
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כוח, יהיה בר תוקף אף אם: - קול שניתן ו/או הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא .42

) 3) לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או (2) קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז פסול דין; או (1(

רדה הרשום של לאחר הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במש

החברה או במען אחר עליו תודיע החברה או בידי הנאמן, לפני האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב 

 בדבר פטירת הממנה, היותו פסול דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.

בדרך של הקלטה, שיירשם  לרבותהנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב  .43

רוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. במרשם הפ

ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה -כל פרוטוקול כזה ייחתם על

לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו 

 נתקבלה כדין. 

 

רשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי מ .44

  אגרות החוב והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק בתעודות ההתחייבות שביקש זאת.

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם 

  עובדה זו.הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על 

לקבל  יהיו זכאים, בשיקול דעת המחזיקים, (ו/או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה בה)  החברה

 או החברה ללא המתנהל החוב אגרות מחזיקי אסיפות של בחלקפרוטוקול השיחות והדיונים 

   .החברה ללא המתנהלות מחזיקים באסיפות
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  לשטר הנאמנות שלישיתתוספת 

  נציגות דחופה

   בע"מעמוס לוזון יזמות ואנרגיה קבוצת 

   

 כהונה תקופת; מינוי .1

 דחופה נציגות ולכנס למנות, חייב יהיה -  בכתב החברה לבקשת או, רשאי יהיה הנאמן .1.1

 "). הנציגות(" להלן שיפורט כפי, החוב אגרות מחזיקי מבין

 שיימסר למידע בהתאם ,אשר, החוב אגרות מחזיקי) 3( שלושת את לנציגות ימנה הנאמן .1.2

 אגרות מחזיקי כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים הינם ,החברה ידי על לו

 חברי(" להלן המפורטים התנאים כל לגביהם מתקיימים כי יצהירו ואשר החוב

, הנאמן ימנה, כאמור בנציגות כחבר לכהן"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל הנציגות

, בתור הבא ביותר הגבוה הנקוב הערך בשיעור המחזיק, החוב אגרות מחזיק את במקומו

וכן הלאה, ובלבד שבכל מקרה, חברי  להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים לגביו אשר

מחזיקי אגרות החוב הגדולים בסדרה  )5( מבין חמשת )3( הנציגות הדחופה יהיו שלושה

 הידועים לנאמן. 

 :ואלו התנאים

 נוסף מהותי עניין כל של קיומו בשל עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק .1.2.1

 ספק הסר למען. החוב באגרות ומהחזקתו בנציגות מכהונתו הנובע לעניין המנוגד

 ולא כאמור עניינים ניגוד כבעל ייחשב לחברה קשור צד שהינו מחזיק כי, מובהר

 ;בנציגות יכהן

 של דומות בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך .1.2.2

 המנוהל הנכסים תיק מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות חוב אגרות

 לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר המקסימלי כשיעור נקבע אשר, ידו- על

  .דחופה נציגות כינון עם בקשר עסקיים הגבלים על הממונה הוראות

 המנויות הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלה, הנציגות של כהונתה ובמהלך היה .1.3

 מבין במקומו אחד חבר ימנה והנאמן, כהונתו תפקע, תוספת זול 1.2.2-ו 1.2.1 בסעיפים

 .תוספת זול 1.2 בסעיף כאמור החוב אגרות מחזיקי

 הצהרה, הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבל, הנציגות חברי מינוי בטרם .1.4

 תוספת זול 1.2.1 בסעיף כאמור מהותיים עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם בדבר

 רשאי יהא הנאמן, כן-כמו. תוספת זול 1.2.2 בסעיף כאמור נוספות בנציגויות כהונה ובדבר

 שלא מחזיק. הנציגות של כהונתה במהלך עת בכל הנציגות מחברי כאמור הצהרה לדרוש

 הוראות מכוח לכהן מניעה או עניינים ניגוד לו שיש כמי ייחשב כאמור הצהרה ימסור

, עניינים ניגוד בדבר להצהרה ביחס. העניין לפי, לעיל כאמור עסקיים הגבלים על הממונה

 בניגודי יש האם יחליט הצורך ובמידת, המנוגדים העניינים של קיומם את יבחן הנאמן

 על יסתמך הנאמן כי, מובהר. בנציגות מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים
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 של קביעתו. נוספת עצמאית חקירה או בדיקה לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות

 .סופית תהיה אלו בעניינים הנאמן

 עם בקשר הנציגות החלטות את החברה תפרסם בו במועד תסתיים הנציגות כהונת תקופת .1.5

 .תוספת זול 2.1 בסעיף כמפורט הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך לחברה ארכה מתן

 

 סמכות .2

 תניותתהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה ב לנציגות .2.1

הנאמנות, וזאת לתקופה שלא תעלה  לשטר 8.1.2/או ו 8.1.1 סעיפיםבפיננסיות שנקבעו ה

ו/או  8.1.1 בסעיפיםשל התניות הפיננסיות כקבוע  ההפרהממועד  יום) 90על תשעים (

ידי - הכספי הבא על חלשטר הנאמנות או לתקופה שתסתיים במועד פרסום הדו 8.1.2

 סעיפים לצרכי"מועד ההפרה" - החברה, המוקדם מביניהם, ויראו במועד הנדחה כאמור כ

 שעד הזמן פרק כי, יובהרלשטר הנאמנות).  10.1.21 סעיף לעניין לרבות( 8.1.2/או ו 8.1.1

 עילה יהווה לא והוא, לעיל האמורה האורכה במסגרת בחשבון יובא ותהנציג של למינויה

 הנציגות פעילות כי, יובהר עוד. לעיל לאמור מעבר לחברה כלשהי נוספת אורכה למתן

 בין יועבר לא וכי, כאמור ארכה מתן של באפשרות לדיון יוגבל חבריה בין הפעולה ושיתוף

 . כאמור ארכה למתן נוגע שאינו אחר מידע כל הנציגות חברי

לתת  שלא החליטה, או אם הנציגות זו לתוספת 1לא מונתה נציגות לפי הוראות סעיף  אם .2.2

, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי זו תוספתל 2.1לחברה ארכה כאמור בסעיף 

ת החוב, בהתאם וקבלת החלטה על העמדה לפירעון מיידי של אגר צורךאגרות החוב, ל

 לשטר הנאמנות. 10.2להוראות סעיף 

 כינוס לדרוש החוב אגרות מחזיקי מזכות לגרוע כדי זה 2 בסעיף באמור אין כי, יובהר .2.3

 לפירעון העמדה עם בקשר לרבות, הדין להוראות בהתאם חוב אגרות מחזיקי אסיפת

  .הדין והוראות זה נאמנות שטר להוראות כפוף, מיידי

 לנציגות בקשר החברה התחייבויות .3

ה או שביכולתה להשיג באופן סביר בקשר ימתחייבת לספק לנאמן כל מידע שביד החברה .3.1

 המידע לקבלת יפעל הנאמן, כן-כמו. החזקותיהםלזהות המחזיקים באגרות החוב והיקף 

 .דין פי-על לו המוקנות לסמכויות בהתאם האמור

 הנדרש ככל והנאמן הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול, החברה מתחייבת בנוסף .3.2

 כל את לנציגות ולהעביר, הנציגות החלטת וגיבוש ידם- על הנדרשות הבדיקות ביצוע לצורך

 לגרוע מבלי. הדין למגבלות בכפוף, החברה לגבי להם שיידרשו והמסמכים הנתונים

, החלטתה גיבוש לצורך הרלוונטי המידע את לנציגות תמסור החברה, האמור מכלליות

 .חסר יהיה ולא מטעה פרט כל יכלול לא אשר

 ומומחים יועצים העסקת בעלויות זה ובכלל, הנציגותהסבירות של  בעלויות תישא החברה .3.3

 בשינויים, הנאמנות לשטר 21 סעיף להוראותוכפוף  בהתאם, מטעמה או הנציגות ידי- על

  .המחויבים
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 אחריות .4

 על הוחלט אם בין, כאמור הדחופה הנציגות החלטות אודות יידידיווח מ תפרסם החברה .4.1

  .לא אם ובין לחברה ארכה לתת הדחופה הנציגות ידי

פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא -תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על הנציגות .4.2

 והחברהאחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, 

, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בזאת אותם פוטרים החוב אגרות ומחזיקי

 שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות, בכוחות מלהשתמש נמנעו או שהשתמשו כךבגין 

 למעט, פיו-על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל או אליו ובקשר זה נאמנות שטר פי- על להם

 ו/או בחוסר תום לב. בזדון כך פעלו אם

 23 עמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיףפעולתם של חברי הנציגות ומי מט על .4.3

 .הנאמן היו כאילוהמחויבים,  בשינוייםלשטר הנאמנות, 

 הגדרות .5

: (א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה בחברה, בן משמעו", קשורצד " זו בתוספת

  ).1968-"חהתשכמשפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, 



 24-א2

  2 נספח

דוחות כספיים של א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ תמצית 

   2016בספטמבר  30ליום 

	



 

אנרגיה בע"מ תשתיות דוחות תמציתיים של א. דורי  

 מאזן  .א
 ליום ליום  

 בדצמבר  31 בדצמבר  31 בספטמבר 30ליום  

 2016 2015 2015 2014 

 אלפי ש"ח 

 

     רכוש

     :נכסים שוטפים

 57 31 55 3,643 מזומניםמזומנים ושווי 

 43 - - - השקעות לזמן קצר

 129 - - - חייבים ויתרות חובה

 - 24,375 24,375 13,125 חלויות על הלוואות לחברה המטופלת לפי שיטת שווי מאזני

 16,768 24,430 24,406 229 

     - שוטפים שאינםנכסים 

 241,977 243,699 230,483 202,260 השקעה בחברה כלולה

 219,028 254,913 268,105 242,206 

     התחייבויות והון

     :שוטפותהתחייבויות 

 46 1,051 16 860 ספקים ונותני שירותים אחרים

 163,311 154,425 152,178 100,963 *() מניות מבעלי הלוואות

 101,823 152,194 155,476 163,357 

 

 

    

 

     :הון

 * *  * * הון מניות

 80,756 102,680 102,680 105,116 פרמיה

 360 36 36 - אופציות

 (2,267) 9,913 3 12,089 רווחיתרת 

 117,205 102,719 112,629 78,849 

 219,028 254,913 268,105 242,206 

     

 

 .אלפי ש"ח 1-סכום הנמוך מ מייצג *

 סווג מחדש (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 רווח והפסד .ב

 

 

 (252) (2,244) (494) (681) (896) (2,119) וכלליות הנהלה הוצאות

 (252) (2,244) (494) (681) (896) (2,119) תפעולי הפסד

 (22) - - - - - הוצאות אחרות

 4,324  7,667  2,446  1,610 6,094  5,745 מימון הכנסות

 (10,343) (11,673) (3,493) (2,801) (9,715) (9,136) מימון הוצאות

 14,406  18,430  5,372  5,754 6,787  7,686 כלולה  חברה ברווחי החברה חלק

 8,113  12,180  3,831  3,882 2,270  2,176 רווח נקי

 8,113  12,180  3,831  3,882 2,270  2,176 כולל רווח

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9

שנה 

 שהסתיימה

שנה 

 שהסתיימה

 בדצמבר 31-ב בדצמבר 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 2016 2015 2016 2015 2015 2014 

 אלפי ש"ח 



 

 דוח על השינויים בהון .ג
 

 

 הון
 אופציות פרמיה מניות

יתרת 
 רווח

 )הפסד(
 סה"כ
 הון

 אלפי ש"ח 

 
      

 112,629 9,913 36 102,680 *  2016 בינואר 1 ליום יתרה
  החודשים שהסתיימו 9תנועה במהלך התקופה של 

       2016 בספטמבר 30ביום 
 2,176 2,176 - - - כולל רווח כ"סה

 2,400 - (36) 2,436 - שליטה לבעל הון הקצאת

 117,205 12,089 - 105,116 *  2016 בספטמבר 30 ליום יתרה

      
 78,849  (2,267) 360 80,756  *  2015 בינואר 1 ליום יתרה 
  החודשים שהסתיימו  9תנועה במהלך התקופה של  

      :2015בספטמבר  30ביום 
 2,270  2,270 - -  - כולל רווח כ"סה 

 21,600  - (324) 21,924  - מניות הנפקת 

 102,719 3 36 102,680  *  2015 בספטמבר 30 ליום יתרה

      
 113,323 8,207 - 105,116 *  2016 ביולי 1 ליום יתרה

  החודשים שהסתיימו 3תנועה במהלך התקופה של 
      :2016בספטמבר  30ביום 

 3,882 3,882 - - - כולל רווח כ"סה

 - - - - - שליטה לבעל הון הקצאת

 117,205 12,089 - 105,116 *  2016 בספטמבר 30 ליום יתרה

      
 98,888 (3,828) 36 102,680 *  2015 ביולי 1 ליום יתרה

  החודשים שהסתיימו 3תנועה במהלך התקופה של 
       2015בספטמבר  30ביום 

 3,831 3,831 - - - כולל רווח כ"סה

 - - - - - שליטה לבעל הון הקצאת

 102,719 3 36 102,680  *  2015 בספטמבר 30 ליום יתרה

      
 78,849  (2,267) 360  80,756  *  2014 בדצמבר 31 ליום יתרה

בדצמבר  31תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 
2015:      

 12,180  12,180  - - - כולל רווח כ"סה

 21,600  -  (324) 21,924   - שליטה לבעל הון הקצאת

 112,629  9,913  36  102,680  *  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 70,736  (10,380) 360  80,756  *  2013 בדצמבר 31 ליום יתרה

בדצמבר  31תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום 
2014:      

 8,113  8,113  -  -  - סה"כ רווח כולל

 78,849  (2,267) 360  80,756  *  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

 

 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ* 

 

 

 

 

 

 
 



 

 דוח תזרים מזומנים .ד
 

 החודשים שהסתיימו 3 החודשים שהסתיימו 9
שנה 

 שהסתיימה
שנה 

 שהסתיימה
 31-ב בספטמבר 30-ב בספטמבר 30-ב 

 בדצמבר
 31-ב

 בדצמבר
 2016 2015 2016 2015 2015 2014 

 אלפי ש"ח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת   

 8,113 12,180  3,831 3,882 2,270 2,176 לחברה המיוחס רווח

       

 מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות
      :החברה של שוטפת  מפעילות

 

       :החברה של והפסד רווח לסעיפי התאמות
 6,019 4,006  1,047 1,191 3,621 3,391 נטו, מימון הוצאות

 (14,406) (18,430) (5,372) (5,754) (6,787) (7,686) כלולה חברה ברווחי החברה חלק

 (4,295) (3,166) (4,563) (4,325) (14,424) (8,387) 

       :החברה של והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים

 (443) (290) (10) - (299) (832) חובה ויתרות בחייבים עלייה

  ונותני קשורים צדדים, בספקים( ירידה) עלייה
 965  (113) (1,820) (70) (101) אחרים שירותים

 
176 

 (933) (369) (1,820) (123)  675 (267) 

       

 (541) (1,569) (617) (2,501) (1,265) (3,052) שוטפת לפעילות ששימשו נטו מזומנים

       

       - השקעה מפעילות מזומנים תזרימי

 (33,714) - - 66,120 - 66,120 מחברה כלולה)מתן הלוואה( החזר הלוואה         

 110 43  - - 43 - בנקאי לתאגיד פיקדונות גביית

  השקעה מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 43  - 66,120 43 66,120 )ששימשו לפעילות השקעה(

 
(33,604) 

       

       :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 - (28,207) - (60,000) (28,207) (62,794) מניות לבעלי הלוואות פרעון       

 34,354 8,117  658 - 7,837 938 מניות מבעלי הלוואה קבלת

 (175) (10) - - (10) - עמלות תשלומי

 - 21,600  - - 21,600 2,400 מניות הון הנפקת

)שימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 1,500  658 (60,000) 1,220 (59,456)  מימוןלפעילות( 

 
34,179 

       

 34 (26) 41 3,619 (2) 3,612 מזומנים ושווי במזומנים (ירידהעלייה )

 23 57  14 24 57 31 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 57 31  55 3,643 55 3,643 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

       

       
       

       
       

       



 

אנרגיה בע"מ תשתיות של א. דוריביאורים נבחרים לתמצית הדוחות הכספיים   
 

 :כללי  -  1באור 

החברה( עוסקת בתחום האנרגיה באמצעות החזקה  -א. דורי תשתיות אנרגיה בע"מ )להלן  חברת

ומפעילה  הקימהאשר  , חברה פרטית(דוראד -אנרגיה בע"מ )להלן  דוראדבחברת  18.75%של 

 באזור ,מגוואט 850-פרטית לייצור חשמל, בעיקר על בסיס גז טבעי, בהספק של עד כ כח תחנת

 .אשקלון

שנה ורישיון אספקה לתקופה  20רישיונות ייצור לתקופה של  דוראדהונפקו ל 2014במאי  12ביום 

של תחנת הכוח של המלאה , החלה הפעלתה המסחרית של שנה אחת. לאחר קבלת הרישיונות

ותיה החלה דוראד להפחית את תחנת הכוח בדוח 2014במאי  19, ועל כן החל מיום דוראד

 .הכספיים

שנים  19הגישה דוראד בקשה להארכת רישיון האספקה שלה לתקופה של  2014בחודש אוגוסט 

חשמל למתן צו על ורשות ה שרהעתרה לבג"ץ כנגד  שדוראד, לאחר 2015בחודש יולי  נוספות.

 11תקופה האמורה, התקבל הרישיון אשר יהיה בתוקף עד ליום לרישיון התנאי שיחייב את הארכת 

 .2034במאי 

בעלי המניות בחברה הינם קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ )לשעבר: קבוצת א. דורי בע"מ; 

 -ו 50%אלומיי(, המחזיקות לתאריך הדוח  -קבוצת לוזון( ואלומיי אנרגיה נקיה בע"מ )להלן -להלן

אלומיי לחברה , הודיעה 2016במרס  23מהון המניות המונפק של החברה, בהתאמה. ביום  50%

על מימוש האופציה השניה שהוקנתה לה לפי הסכם ההשקעה שלה בחברה, להגדלת שיעור 

 ביוםנוספים, על דרך של הקצאת מניות נוספות של החברה.  1% -החזקתה של אלומיי בחברה ב

האמורה כך שלאחר המימוש מחזיקות אלומיי וקבוצת לוזון כל  האופציה מומשה 2016 במאי 15

 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה כאמור. 50%אחת 

 

 :עונתיות -2באור 

הינו עונתי והוא מושפע, בין היתר, מהאקלים השורר באותה  לקוחות דוראדהביקוש לחשמל מצד 

החודשים יולי ואוגוסט; עונת  -עונה. חודשי השנה מתפלגים לשלוש עונות כדלקמן: עונת הקיץ 

)אביב וסתיו(, החודשים מרץ עד יוני  -החודשים דצמבר, ינואר ופברואר; ועונות המעבר  -החורף 

ושים לחשמל גבוהים יותר בעונות החורף והקיץ וצריכת והחודשים ספטמבר עד נובמבר. הביק

ביקוש  ית המעבר ואף מתאפיינת בימים של שיאוהחשמל הממוצעת בעונות אלו גבוהה מזו שבעונ

בעונות השונות מושפעות  דוראדעקב תנאי אקלים קיצוניים של קור או חום. כמו כן, הכנסות 

ו תעריף חשמל המשתנה בהתאם לעונות השנה שהינ וזמן עומס תעריףמהשינוי בתעריפי תעו"ז )

ובהתאם למקבצי שעות ביקוש במהלך היממה( שכן תעריפי התעו"ז גבוהים יותר בממוצע בעונת 

 .הקיץ לעומת תעריפי התעו"ז בעונות המעבר והחורף

 

 :הסכמי מימון -3באור 

על הסכם מימון ומספר  דוראדמועד הסגירה הפיננסית( חתמה  -)להלן  2010בנובמבר,  29ביום 

הסכמים נלווים עם בנק הפועלים בע"מ כמארגן החוב, כלל אשראי ומימון בע"מ מקבוצת כלל 

 -חברה לביטוח בע"מ כמארגן קונסורציום המוסדיים וקונסורציום של בנקים וגופים מוסדיים )להלן 

מעלויות  80% -מ ש"ח אך לא יותר ליוניימ 3,550 -גופי המימון( להעמדת מימון בסך של עד כ

הסכמי  -הקמת תחנת הכח, בכפוף לתנאי הוראות הסכם המימון וההסכמים הנלווים )להלן 

ועמדו ערבויות בנקאיות לצדדים שלישיים בהתאם למסמכי הפרויקט. הסכם ההמימון(. כמו כן, 

ום ולפרויקט אשר הפרתם עשויה, בין היתר, לגר לדוראדהמימון כולל מצגים והתחייבויות ביחס 

 להעמדת האשראים לפירעון מיידי ו/או להפרת התחייבויותיה של החברה ו/או לביטול

 :הבאים הכיסוי ביחסי לעמוד נדרש, לעיל לאמור בהתאם הרישיון.

 של כיסוי ויחס, עוקבות חישוב תקופות שתי פני על 1.10:1 של חוב כיסוי יחס על לשמור דוראד על .1

 .חישוב תקופת כל פני על 1.05:1

 .1.10:1לשמור על יחס כיסוי חיי הלוואה מינימאלי של  דוראד על .2

 במסגרת הסכמי המימון נחתמו בין היתר, ההסכמים הנלווים להסכם המימון, כמפורט להלן:

  



 

 )המשך(: הסכמי מימון -3באור 

הסכמים אלו כוללים את התחייבות בעלי המניות של  -הסכם הזרמת הון והסכם הלוואה נחותה 

וכלפי גופי המימון, להזרים, בנפרד וכל אחד על פי חלקו היחסי, מפעם לפעם  דוראדכלפי  דוראד

השקעת  -מזומן )להלן  20%-ובמקביל לכל בקשת משיכה ממסגרות המימון, סך של עד כ

בדרך של הלוואות בעלים, אשר בכל מקרה יהיו נחותים  אוהבעלים(, וזאת כנגד הקצאת הון מניות 

כלפי גופי המימון, בהתאם לתנאי ההסכמים. בהתאם להסכם  דוראדיבויות ומשועבדים להתחי

הזרמת ההון ולהבטחת התחייבויות בעלי המניות להעמיד את חלקם היחסי בהשקעת הבעלים, 

העמידו בעלי המניות באותו מועד, מזומן וערבויות בנקאיות בגובה התחייבותם להזרים את 

קודם למועד זה. הסכם הזרמת ההון כולל  לדוראדהוזרם השקעת הבעלים; זאת, בניכוי הון אשר 

מצגים והתחייבויות ביחס לבעלי המניות ולפרויקט אשר הפרתם עשויה בין היתר לגרום להעמדת 

ו/או לביטול הרישיון. בהתאם להסכם  דוראדהאשראים לפירעון מיידי ו/או להפרת התחייבויות 

 וכן 10%י הצמדה וריבית שנתית בשיעור של ההלוואה הנחותה, כל הלוואת בעלים תישא הפרש

 מידה באמות לעמידה בכפוף אפשרי יהיה, הלוואות החזר לרבות, לבעלים חלוקה כל כי נקבע

 .המימון בהסכמי כמפורט פיננסיות

וכלפי הגופים  דוראדהזרימה החברה את יתרת התחייבותה כלפי  2014 ,בינואר 23 ביום

 אלפי ש"ח. 33,714המממנים לאותו יום בסך של 

והנאמן לגופי המימון, בהתאם לחלקם  דוראדבמסגרת הסכמי המימון התחייבו בעלי המניות כלפי  

(, שיידרש, כדלקמן: )א( להעמיד ערבויות בנקאיות לטובת: ספק הגז )ככל דוראדהיחסי במניות 

כמי אספקת החשמל(; )ב( לשאת בכל עלות שתנבע משרד הביטחון ומקורות )בהתאם להס

 כתוצאה מאירועים שאינם באחריות קבלן ההקמה כמפורט בכתב ההתחייבות.

וכן פרויקט הקמת תחנת הכח משיכה אחרונה ממסגרות  , ביצעה דוראד2016חודש יולי במהלך 

הקמה ומילוי קרנות מיליון ש"ח וזאת לצורך מימון עלויות  287 -בסך כולל של כמצדדים קשורים 

 .רזרבה אשר נכללו במסגרות האשראי של הפרויקט

 

 הלוואות מצדדים קשורים: -4באור 

, ביצעה דוראד החזר ראשון של הלוואות הבעלים לבעלי מניותיה בסכום כולל של 2016בחודש יולי 

ש"ח עבור  מיליון 204 -מיליון ש"ח אשר אושרו )מתוכם כ 350-מיליון ש"ח מתוך סכום של כ 346-כ

מיליון ש"ח עבור החזר חלקי של קרן  146 -הצמדה והיתרה בסך כ והפרשיהחזר של ריבית 

מיליון ש"ח. כמו כן, במהלך חודש יולי  66 -ההלוואה(. חלקה של החברה בפירעון האמור היה כ

 מיליון ש"ח. 60 -פרעה החברה הלוואות לבעלי מניותיה בסכום של כ

 

 :בנקאיות ערבויות -5באור 

באמצעות בעלי מניותיה לפי חלקם היחסי באמצעותה ו דוראד, העמידה 2015בדצמבר  31ליום 

רשות ו ערבויות בנקאיות לטובת נתג"ז דוראד, כנדרש בהתאם להסכמי המימון,בהחזקתם ב

וכן לטובת יחידת ניהול המערכת דוראד, חשמל לצורך עמידה בתנאי הרישיונות שהוענקו לה

ב מתוקף ההסכם עם חברת החשמל ובהתאם לאמות המידה המפורסמות בחברת החשמל כמתחיי

ש"ח כאשר חלקה  ןמיליו 181 -כמפורט לעיל הינו כ שניתנורשות החשמל. סך הערבויות  ידי-לע

 פברוארחודש  במהלך "ח(.ש מיליון 17 -כ החברה)חלק  מיליון ש"ח 70של דוראד בערבויות הינו 

 70מיליון ש"ח )חלף סך של  52 -את סכום הערבות הבנקאית האמורה ל עדכנה דוראד 2016

הוחלפה הערבות האמורה בערבויות  2016(. בחודש יוני 2015בדצמבר  31מיליון ש"ח נכון ליום 

מההחלפה כאמור, גדל חלקה של  כתוצאהשל בעלי המניות של דוראד בהתאם לחלקם היחסי. 

  ש"ח. יליוןמ 10-כסך של בבערבות האמורה  החברה

 

 משפטיים הליכים -6באור 

 דוראדבשמה של  נגזרת תביעה לאישור בקשה .א

יפו, בקשה -, הוגשה למחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב2015יולי חודש ב 

בדירקטוריון  החברהונציגה של  החברהידי -, וזאת עלדוראדלאישור תביעה נגזרת בשמה של 

 Zorlu Eneji - בדוראד(, כנגד אחת מבעלות המניות המבקשים -)להלן בתיאור זה דוראד
Elektrik Uretim A.S וכן כנגד קבלן  דוראד)בעבר ובהווה( בדירקטוריון  זורלו(, נציגי זורלו -)להלן

( וודגרופ -וחברות קשורות אליה )להלן Wood Groupחברת  – דוראד שלההקמה של תחנת הכח 

 . (המשיבים -)יחד להלן בתיאור זה



 

 )המשך( משפטיים הליכים -6באור 

במסגרת התביעה הנגזרת התבקש בית המשפט להורות, בין היתר, כי המשיבים יגלו וימסרו  

, שבמסגרתה הועברו כספים וודגרופלבין  זורלומסמכים ומידע הנוגעים להתקשרות בין  לדוראד

. כן התבקש וודגרופ, אותו ביצעה הכח( של תחנת EPCבקשר להסכם ההקמה ) לזורלו מוודגרופ

 דוראדבית המשפט לאפשר, מטעמי זהירות בלבד, פיצול סעדים כך שהמבקשים יוכלו לתבוע בשם 

תקבל לידיה את כל המידע  שדוראדאת נזקיה הכספיים במסגרת תביעה כספית נפרדת, לאחר 

 והמסמכים כאמור. 

, 2015בחודש אפריל  לדוראדהאישור הוגשה בהמשך למכתבים ששלחו המבקשים  בקשת 

. וודגרופלבין  זורלולנקוט בהליכים משפטיים לחשיפת ההתקשרות בין  דוראדבמסגרתם נדרשה 

כי הינן פניות מקדימות בדבר כוונת הפונים להגיש בקשה  נאמרבמסגרת הפניות האמורות 

מורה לחשיפת ההתקשרות הא הנוגעותאם וככל שפניותיהם  דוראדשל  בשמהלתביעה נגזרת 

 ופרטיה לא ייענו בחיוב. 

את תגובותיהן לבקשת האישור, בהן נטען, בין היתר  וזורלו דוראד, הגישו 2015נובמבר  בחודש 

בוצעה על רקע דרישות הבנק המלווה של  לוודגרופ מזורלו EPC-ולפי העניין, כי: המחאת הסכם ה

היה ידוע לכל  לוודגרופ זורלון ואירועי התקופה הרלוונטית; עצם קיומו של הסכם נפרד בי דוראד

, וזאת להבדיל מפרטי ההסכם אשר לא גולו, ונטען כי תנאיו בדוראדהגורמים הרלוונטיים 

ו/או בעלי מניותיה ואין כל חובה שבדין לגילויים;  דוראדהמסחריים של ההסכם אינם מעניינם של 

הסכם בעלי המניות של נזק, שכן התמורה עליה הוסכם ב לדוראדבעצם המחאת ההסכם לא נגרם 

פעלו כדין ולא הפרו את החובות  זורלולעניין זה לא השתנתה; כי הדירקטורים מטעם  דוראד

פעלה בתום לב ובדרך מקובלת ולא הפרה את חובת ההגינות או חובות  זורלוהמוטלות עליהם; כי 

בעצם  EPC-לא הפרה חובות חוזיות או את חובת הגילוי ולא הפרה את הסכם ה וודגרופחוזיות; כי 

 לאישור בקשה להגשת התנאים התקיימו לא כי וכן; מדוראדהמחאת זכויותיה לקבלת תמורה 

  .נגזרת תביעה

האמורה, נגזרת התביעה הבקשה לתיקון הבקשה לאישור  החברההגישה , 2016בחודש ינואר  

המשפט, בין היתר, לצרף כמשיבים נוספים את אוריה אדלסבורג, אדלקום תבקש בית במסגרתה ה

שונים אחזקות בע"מ; למחוק את נציגי זורלו האמורים; ולהוסיף מסמכים  2006בע"מ ואדלטק 

 . לאחר הגשת בקשת האישור המקוריתלאחרונה, אשר הגיעו לידי דורי אנרגיה 

"המבקשת" -בבקשת התיקון נאמר, בין היתר, כדלקמן )בפסקאות שלהלן "החברה" הינה דוראד ו

הינה דורי אנרגיה(: "בקשה זו מוגשת עתה, משום שרק לאחרונה הגיעו לידי המבקשת מידע 

ומסמכים )"החומר החדש"(, אשר לא רק שמבססים את חששותיהם של המבקשים כפי שפורטו 

, אלא שיש בהם כדי לבסס תשתית ראייתית, לכאורה, בדבר קנוניה בבקשת האישור המקורית

 43.75%-מתוכננת היטב, שנרקמה בין שתי בעלות מניות מהותיות בחברה, אשר מחזיקות ביחד ב

)"זורלו"( ואדלקום בע"מ  Zorlu Eneji  Elektrik Uretim A.S, 2ממניות החברה, והן המשיבה 

טורים שמונו מטעמן לכהן בחברה )שרובם ממשיכים לכהן )"אדלקום"(, וזאת בסיועם של הדירק

בחברה(. מתברר עתה, כי כל אלה ביחד, קשרו קשר להונות את החברה, את שאר הדירקטורים 

שכיהנו במועדים הרלוונטיים ושחלקם עדיין מכהנים בחברה ואת כל שאר בעלי המניות בחברה, וכי 

נאליים, בלמעלה , כבר עתה, בערכים נומימדובר בסכומי עתק שנגזלו מהחברה אשר מסתכמים

 מחצי מיליארד ש"ח.

וודגרופ תגובות לבקשת התיקון האמורה במסגרתן -הגישו דוראד ו 2016בחודשים ינואר ופברואר  

התנגדו לבקשת התיקון בעיקר בשל טעמי סף שונים ובין היתר העדר פניה מוקדמת לדוראד 

תארת מסכת אירועים שונה ותקופות שונות מאלה והרחבת יריעת המחלוקת כך שבקשת התיקון מ

הגישה זורלו בקשה למחיקת בקשת  2016המתוארות בבקשה האישור המקורית. בחודש פברואר 

התיקון בטענה העיקרית כי התצהירים שצורפו לבקשת התיקון אינם תומכים בעובדות הנטענות 

ת המומחה אשר צורפה לבקשת בה, כמו כן ביקשה זורלו להוציא מתיק בית המשפט את חוות דע

 הגישה החברה את תגובתה לבקשת המחיקה האמורה. 2016התיקון. בחודש פברואר 

בקשה ה לתיקון לבקשת החברה המשפט בית נעתר 2016 באפריל 20 יוםדיון אשר התקיים בב

ולצירופם להליך של משיבים נוספים, מר אוריה אדלסבורג, אדלקום בע"מ ואדלטק   תביעהלאישור 

 24קבע, כי המועד האחרון להגשת תגובות לבקשה הינו יום  המשפט בית( בע"מ. 2006אחזקות )

 לבקשה תגובותיהםהגישו המשיבים בבקשה האמורה את  2016בחודש יולי . 2016ביולי 

השופט כבוב להעביר את הדיון  'כב החליט 2016 ביולי 25 ביום. נגזרת תביעה לאישור המתוקנת

 2016באוגוסט  1בתיק לכב' השופטת רות רונן, עקב מניעות להמשך הדיון בתיק בפניו. ביום 

החליטה כב' השופטת רות רונן, כי היא מנועה מלדון בתיק והעבירה אותו לנשיא בית המשפט 

 המחוזי בתל אביב לשם קביעת המותב שידון בו. 

 



 

 )המשך( םמשפטיי הליכים -6באור 

בעקבות קביעותיהם של שופטי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כי הם מנועים 

מלדון בתיק זה, העביר נשיא בית המשפט המחוזי את התיק לנשיאת בית המשפט העליון, אשר 

הורתה לצדדים להודיע מהו בית המשפט שבו ראוי לדעתם לנהל את ההליך. בהחלטה נוספת 

הורתה נשיאת בית המשפט העליון לצדדים לעדכן את בית המשפט האם  2016מחודש ספטמבר 

 המחלוקת בהליך זה לבוררות. הגיעו להסכמה באשר להעברת 

הגישה החברה הודעה עדכון לנשיאת ביהמ"ש העליון בה הודיעה כי טרם  ,2016בחודש אוקטובר 

ות המגעים וחילוקי הושגו הסכמות באשר להעברת המחלוקות בהליך זה לבוררות, ונוכח הימשכ

הדעות התבקש בית המשפט לקבוע מותב שידון ויכריע בהליך. ואילו בהודעותיהם מחודש 

, הודיעו המשיבים שצורפו מטעם אדלטק, כי המגעים להעברת ההליך לבוררות 2016אוקטובר 

 מצויים בשלבים מתקדמים וכן עדכנו כי נקבעה ישיבה נוספת בפני שופטת בדימוס בחודש נובמבר

)במסגרת  2016בנובמבר  15בניסיון להגיע להסדר בוררות מוסכם. בהחלטתה מיום  2016

הבקשה לקביעת מותב שידון בתיק( הורתה נשיאת בית המשפט העליון כי הצדדים יעדכנו את בית 

. המועד להגשת תגובות 2016המשפט בדבר העברת ההליך לבוררות עד לתחילת דצמבר 

 .2016בדצמבר  19ישור תביעה נגזרת הוארך ליום המשיבים לבקשה המתוקנת לא

קיבלה  2015בדצמבר  27צוין כי ביום  2015בדצמבר  31ליום  דוראדהכספיים של  בדוחותיה ב. 

(. זורלופניית  -)להלן דוראדהמופנה ליו"ר הדירקטוריון של  זורלומכתב מאת באי כוחה של  דוראד

 לוזוןקבוצת על ידי  דוראדהנדסה האזרחית בפרויקט נסובה על ביצוע עבודות ה זורלועיקר פניית 

דורי( אשר שירותיהן נשכרו על ידי קבלן ההקמה  -)לצורך תיאור זה להלן וביחד בע"מ בניה דוריא. ו

, דורי לא קיימו את התחייבויותיהן בכל הנוגע זורלושל תחנת הכוח. בהתאם לאמור במכתב של 

. הכחועקב כך נגרמו עיכובים בהקמת תחנת  דוראדלביצוע עבודות ההנדסה האזרחית בפרויקט 

תמצה את זכויותיה המשפטיות כנגד דורי והנציגים וככל שפניותיה לא ייענו  דוראדמבקשת כי  זורלו

השיבה  2016בפברואר   3ביעה נגזרת. ביום להגיש בקשה לאישור ת זורלובחיוב, בכוונתה של 

ימים מעבר לפרק הזמן הקבוע  45ומסרה כי דרוש לה פרק זמן נוסף של  זורלולפניית  דוראד

לקבלת פרק  דוראדהשיבה כי בקשת  זורלו. זורלובחוק, על מנת לבדוק את הדברים נשוא פניית 

 זמן נוסף מוסכמת עליה. 

, קיבלה 2016בפברואר  25כי ביום צוין  2015בדצמבר  31ליום בדוחותיה הכספיים של דוראד  ג.

דוראד מכתב מאת באי כוחה של אדלקום ומאת אורי אדלסבורג המופנה ליו"ר הדירקטוריון של 

בנובמבר  25פניית אדלקום(. פניית אדלקום נסובה סביב הסכם יזמות שנכרת ביום  -דוראד )להלן

ר לפיו, תמורת שירותי הניהול והייזום של פרויקט תחנת אש לוזוןבין דוראד לבין קבוצת  2010

מיליון ש"ח ובמקביל התחייבה החברה  49.4מדוראד תשלום בסך של  לוזוןהכוח, קיבלה קבוצת 

וזאת למשך תקופה  מהון המניות של דוראד 10%להמשיך ולהחזיק, במישרין או בעקיפין, בלפחות 

הסכם  -חודשים ממועד המסירה של תחנת הכוח מקבלן ההקמה לדוראד )להלן ובהתאמה 12של 

 דמי הייזום(.  -היזמות ו

 נגד כנגזרת תובענה לאישור בקשה אדלקום הגישה 2016 ביולי 25 ביוםבהמשך לאמור לעיל, 

, נגזרת תביעה להגיש לקוםלאד לאשר ש"ביהמ התבקש במסגרתה, ואלומיי לוזון קבוצת, החברה

 דמי בגין, וריבית הצמדה הפרשי בתוספת, ח"ש מיליון 49.4 של סך על ל"הנ כנגד, דוראד בשם

 2016. בחודש אוגוסט היזמות הסכם מכח לוזון לקבוצת דוראד ידי על ששולמו ל"הנ בסך ייזום

העבירה השופטת רות רונן את ההליך לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לצורך קביעת מותב. 

ואלומיי  החברה, קבוצת לוזוןידי בית המשפט, על -בהתאם לבקשת ארכה בהסכמה שאושרה על

ן, , לאחר תאריך המאז2016. בחודש נובמבר 2016להגיש את תגובתן עד לסוף חודש דצמבר 

, במסגרתה התבקש בית המשפט להורות כי על החברההוגשה בקשה משותפת מטעם אלומיי 

ביחס  העליוןהליך זה להתברר בפני אותו מותב שייקבע בהחלטתה של נשיאת בית המשפט 

.( להלן. בתגובתה מסרה דוראד כי היא אינה מביעה ד.5. לעיל ובבאור א.5להליכים שבבאור 

מותירה את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט. על אדלקום להגיב עמדה ביחס לטענות אלה ו

יחד עם זאת, מבדיקה ראשונית של . 2016לבקשה האמורה עד לקראת סוף חודש נובמבר 

הבקשה לאישור תובענה כנגזרת, לעמדת הנהלת החברה, על פניו, אין בסיס לבקשה. טרם נקבע 

 מועד לדיון.

  



 

 )המשך( משפטיים הליכים -6באור 

, החברה כנגד אדלקום ידי על והצהרתיים עשה לסעדי תביעה הוגשה 2016 יוליבסוף חודש  ד.   

, אדלקום טוענת במסגרתה, בדוראד הנוספות המניות בעלות שתי, וכן דוראד, אלומיי, לוזון קבוצת

 הסכם - להלן) 2010 נובמבר בחודש שנכרת, דוראד של המניות בעלי בהסכם מסוים בסעיף כי

 הצדדים הסכמת את, אדלקום לטענת כך, משקפות שאינן, טעויות שתי נפלו(, דוראד מניות בעלי

, לב בתום ושלא כדין שלא, ביודעין לנצל התיימרו ואלומיי לוזון קבוצת, החברה וכי, להסכם

 בשנת, בוצעה ושבמסגרתו דוראד מניות בעלי בהסכם סעיף אותו נוסח שבו האופן את, לכאורה

 על שאוסר המנגנון את, לכאורה, תואמת שאיננה, לאלומיי החברה של מניות הקצאת, 2010

 הסירוב זכות מנגנון ואת דוראד מניות בעלי בהסכם שנקבעה חסימה בתקופת מניות העברת

להגיש את הגנתן עד לסוף חודש נובמבר  ואלומיי קבוצת לוזון. על החברה, הסכם באותו שנקבעה

, לאחר תאריך המאזן, הוגשה בקשה משותפת מטעם אלומיי 2016. בחודש נובמבר 2016

, במסגרתה התבקש בית המשפט להורות כי על הליך זה להתברר בפני אותו מותב והחברה

. לעיל. ב.5 -. וא.5ביחס להליכים שבבאורים  העליוןשייקבע בהחלטתה של נשיאת בית המשפט 

בתגובתה מסרה דוראד כי היא אינה מביעה עמדה ביחס לטענות אלה ומותירה את ההכרעה 

ידי אחת מבעלות המניות האחרות של -לשיקול דעתו של בית המשפט. בתגובה נוספת שהוגשה על

לקראת העברת  ןדוראד נמסר כי לשיטתה יש להכריע בבקשה זו רק לאחר מיצוי הליך המשא ומת

יחד . 2016וררות. על אדלקום להגיב לבקשה האמורה עד לקראת סוף חודש נובמבר ההליך לב

עם זאת, מבדיקה ראשונית של התביעה, לעמדת הנהלת החברה, על פניו, אין בסיס לבקשה. טרם 

  נקבע מועד לדיון.

 25אשר ביום  אד נעשתה באמצעות החברהרבדו לוזוןלשיטתה של אדלקום, אחזקתה של קבוצת  

 לוזוןהתקשרה בהסכם השקעה משולש שנערך בין החברה, אלומיי וקבוצת   2010בנובמבר 

הסכם ההשקעה בדורי אנרגיה(. כמו כן, לשיטתה של אדלקום, עם כריתת הסכם ההשקעה  -)להלן

זאת בשעה  לוזוןבדורי אנרגיה, קיבלה אלומיי זכויות ניהול שוות בחברה לאלה של קבוצת 

בלבד מהון המניות המונפק של החברה  40%עת החזיקה אלומיי, באופן פורמאלי, שבאותה 

ולפיכך היה מצופה כי זכויות הניהול שיוענקו לה יתאמו את שיעור אחזקותיה בחברה באותה עת. 

ובכך  10% -ירדה בשיעור החזקתה מתחת ל לוזוןלאור האמור, לשיטתה של אדלקום קבוצת 

ם היזמות. לאור כל הטענות המפורטות בפניית אדלקום, נדרשת הפרה את מחויבותה לפי הסכ

מכוח  דוראדבכל ההליכים המשפטיים להשבה או לפיצוי בעד הסכומים ששילמה  לנקוטדוראד 

, כי עד לתשלום הפיצוי בגין לחברהתודיע  דוראד, כי אדלקוםהסכם היזמות. כמו כן מבוקש בפניית 

שבדין סכום השווה לסכום הפיצוי האמור, וזאת מכל סכום  תעכב על פי זכותה דוראדדמי הייזום, 

 )לרבות בגין החזר הלוואות בעלים וחלוקת דיבידנד(. מדוראדלקבל  החברהלו תהיה זכאית 

 

 שימוע לעדכון תעריפי ייצור החשמל -7באור 

 עדכון בעניין שימוע החשמל רשות פרסמה, לאחר תאריך המאזן, 2016 באוקטובר 13 ביום

 את המשמש הייצור רכיב תעריף גם ובכללם שונים תעריפים עודכנו הפרסום במסגרת. תעריפים

 רשות העשוי לפרסום בהתאם. הגז מחיר צמוד אליו ואשר מלקוחותיה לגבייה כבסיס דוראד

 כבר דוראד של הגז מחיר, כי יצוין. 8% -בכ הייצור רכיב את, לשימוע בכפוף, להפחית החשמל

, דוראד להערכת. דוראד של הגז להסכם בהתאם האפשרי המינימלי הרצפה למחיר מעודכן

 תזרימי על מהותית שלילית השפעה , ככל שיתקבל השימוע,תהיה לעיל כאמור התעריף להפחתת

דוראד  2017 שנתעל יחסי הכיסוי שלה, והחל מתחילת ו שלה הרווחיםעל  של דוראד, המזומנים

 הכיסוי ביחסי לעמוד תוכל שלא צופה לא דוראד כי יודגש. וקהלחל הכיסוי ביחסי לעמודעשויה שלא 

 .מול תאגידים מממנים שלה המימון מהסכמי כמתחייב להפרה

לחברה נמסר כי המועד להגשת התגובות לשימוע האמור, נכון למועד הדוח, נקבע לתחילת דצמבר 

וגורמים נוספים להגיש תגובות המתנגדות לעדכון  )לאחר אורכה(, וכי בכוונת דוראד 2016

  התעריפים האמור.
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פרט הצעת רכש) בדרך של י(המהווה גם מ ךהער ניירות הצעת - ב2 פרק

  הצעת רכש חליפין מלאה

  

, )הצעת רכש(הקבועים בתקנות ניירות ערך ) בשינויים המחויבים(, וההסדרים על פי תשקיף זה

כהגדרת מונח זה (רגילה  בכל הנוגע להצעת רכש ,)״תקנות הצעת רכש״להלן: ( 2000- התש״ס

 )ו'סדרה (החוב  , מתכבדת בזאת החברה לפנות לכלל מחזיקי אגרות)לתקנות הצעת רכש 1בסעיף 

 של החברה )ו'סדרה (, בהצעה לרכוש מהם את כל אגרות חוב )״הניצעים״להלן: (של החברה 

 תשקיףשבמחזור למועד  )סדרה ו'(של אגרות החוב מערכן הנקוב  100%(ידם -המוחזקות על

של החברה  )סדרה ח'(אגרות חוב לרכש חליפין מלאה, בתמורה  , בדרך של הצעת)זהלהשלמה 

 המשלימה ההודעה(להלן: "אשר יפורט בהודעה משלימה החלפה  , לפי יחסכמפורט בתשקיף זה

אגרות בקשר עם הנפקתם של  להלן, 2.2.9, כמפורט בסעיף רסם החברהשתפ") הרכש להצעת

זה להלן בתשקיף ליתר התנאים כמפורט  ; והכל בכפוףהחוב (סדרה ח') הנוספות, כהגדרתן להלן

  .)״החליפין הצעת רכש״להלן: (

 פרט הצעת רכש בהתאם לתקנות הצעת רכש, בשינויים המחויביםיכולל ומהווה גם מ התשקיף

  .)״פרטיהמ״להלן: (

, תפרט החברה את סך כל הערך הנקוב של אגרות חוב להצעת הרכש במסגרת ההודעה המשלימה

ש״ח ערך נקוב  144,944,728 (סדרה ח') הנוספות, כהגדרתן להלן, אשר ישמשו תמורה עבור רכישת

  .במקרה שהצעת רכש החליפין תתקבל במלואה, ניצעיםמה )סדרה ו'(חוב  אגרות

') ח סדרה( החוב לאגרותאו מחיר היחידה  הריבית שיעור לקביעת מכרז יתקיים לא כי, מובהר

 להצעת הרכש בהודעה המשלימה יפורט הריבית ושיעור החליפין רכש בהצעת שיונפקוהנוספות 

 אגרות של ההחלפה יחס ,כן כמו. א' לתשקיף זה2פרק כמפורט ב ויהיה כפי שיקבע במכרז לציבור

  .' זהב2בפרק , כמפורט להצעת הרכש הודעה המשלימהב יפורט') ו הסדר( החוב

ידי החברה במסגרת הצעת -המוצעות לרכישה על )סדרה ו'(פרטים אודות אגרות החוב  .2.1

   החליפין רכש

ש״ח ערך נקוב כל אחת, נושאות  1רשומות על שם, בנות  )סדרה ו'(אגרות החוב  .2.1.1

למדד המחירים לצרכן  )קרן וריבית(, צמודות 7.55%1בשיעור של  ריבית שנתית

 בשישה )קרן(לפירעון  עומדות )סדרה ו'(. אגרות החוב 2010מאי שפורסם בגין חודש 

בדצמבר של כל אחת  1ביוני וביום  1שווים ביום שנתיים חצי תשלומים  )16( עשר

או (משולמת  )סדרה ו'(. הריבית בגין אגרות החוב 2(כולל) 2019עד  2012מהשנים 

בדצמבר של כל  1-ביוני ו 1בשני תשלומים חצי שנתיים ביום  )ןשולמה, לפי העניי

יובהר כי לאגרות החוב (סדרה ו') תשלום קרן  .)כולל( 2019עד  2010אחת מהשנים 

 19האמור הינו יום המועד הקובע לתשלום כאשר  ,2016בדצמבר  1וריבית ביום 

                                                      
לפרטים אודות תוספת ריבית לאגרות החוב (סדרה ו'), כך שאגרות החוב (סדרה ו') תישאנה ריבית שנתית    1

בינואר  14שנשאו אגרות החוב (סדרה ו') עד ליום  6.8%, וזאת חלף ריבית שנתית בשיעור של 7.55%בשיעור של 
), אשר המידע על 2016-01-012214(מספר אסמכתא:  2016בינואר  18, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 2016

  פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.
 ) תשלומים חצי שנתיים שווים של קרן אגרות החוב (סדרה ו').9נכון למועד תשקיף זה שילמה החברה תשעה (   2
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על התשלום , וכי אין בהצעת הרכש חליפין כאמור כדי להשפיע 2016בנובמבר 

  .האמור

  אינן מובטחות בשעבוד כלשהו. )סדרה ו'(אגרות החוב  .2.1.2

ש״ח ערך נקוב  144,944,728קיימות במחזור תשקיף להשלמה זה נכון למועד פרסום  .2.1.3

. תחת הנחה של היענות מלאה להצעת החליפין לא יוותרו )סדרה ו'( אגרות חוב

  במחזור.) סדרה ו'(אגרות חוב 

 דוח' ("בפרק ב 4סעיף ראו  )סדרה ו'(רות החוב לפרטים נוספים אודות אג .2.1.4

לדוחות הכספיים של החברה ליום  16ובאור ") מצב ענייני התאגיד לע הדירקטוריון

בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום החברה התקופתי של בדוח  2015בדצמבר  31

) (להלן: 2016-01-020223 :אסמכתא פרמס( 2016במרץ  30כפי שפורסם ביום  ,2015

") בדוח עדכון תיאור עסקי התאגיד' ("אבחלק  2.6) וסעיף "2015"דוח תקופתי 

 16כפי שפורסם ביום  ,2016ביוני  30לתקופה שהסתיימה ביום החברה הרבעוני של 

"דוח רבעון ראשון ) (להלן: 2016-01-104707 :אסמכתא פרמס( 2016באוגוסט 

תשקיף זה ל 6נכללים בפרק  2016שון ודוח רבעון רא 2015). דוח התקופתי "2016

  בדרך של הפניה.

, ככל שייוותרו במחזור )סדרה ו'(לא יחול שינוי בתנאי הפירעון של אגרות החוב  .2.1.5

  זה.תשקיף פי -הצעת רכש החליפין על לאחר השלמת ,שיוותרו

ש״ח ערך נקוב  1להלן פירוט שערי הסגירה הגבוהים ושערי הסגירה הנמוכים של  .2.1.6

החודשים אשר קדמו  )12(עשר -בבורסה, בכל אחד משנים )דרה ו'ס( אגרות חוב

יום ( 2016נובמבר ב 28לבין  2015נובמבר ב 29, היינו בתקופה שבין התשקיףלתאריך 

ידי  , בהתאם לנתונים שפורסמו על)התשקיףשהסתיים לפני פרסום  המסחר האחרון

  :3)באגורות(הבורסה 

 

 תאריך שער נמוך תאריך שער גבוה חודש

 3/11/2015 108.72 30/11/2015 111.07  2015נובמבר 

 30/12/2015 110.64 3/12/2015 111.97  2015דצמבר 

 24/1/2016 72.5 3/1/2016 111.34  2016ינואר 

 9/2/2016 75.81 23/2/2016 81.41  2016פברואר 

 3/3/2016 80.66 30/3/2016 84.87  2016מרץ 

 25/4/2016 81.59 11/4/2016 85.21  2016אפריל 

 1/5/2016 82.12 31/5/2016 93.07  2016מאי 

 1/6/2016 93.95 13/6/2016 102.38  2016יוני 

  3/7/2016  101.26  19/7/2016  105.66  2016יולי 

  2/8/2016  104.38  29/8/2016  106.66  2016אוגוסט 

  15/9/2016  102.11  29/9/2016  106.03  2016ספטמבר 

                                                      
על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו: מתואם לדיבידנדים והטבות,    3

http://www.tase.co.il " :אם שער אגרות חוב של החברה הגבוה/הנמוך היה זהה ")שער נעילה מתואם(להלן .
  במשך מספר ימים באותו חודש, צוין התאריך הראשון מביניהם.
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  5/10/2016  105.99  27/10/2016  108.15  2016אוקטובר 

  14/11/2016  107.32  24/11/2016  108.49  20164נובמבר 

  

ש״ח ערך נקוב אגרות  1של  )כהגדרת המונח לעיל(ממוצע שערי הנעילה המתואמים  .2.1.7

 , היינוהתשקיףהחודשים שקדמו לתאריך  )6(בבורסה במהלך ששת  )סדרה ו'( חוב

יום המסחר האחרון שהסתיים ( 2016נובמבר ב 28לבין  2016 מאיב 29בתקופה שבין 

  אגורות. 102.15-, היה כ)התשקיףפרסום  לפני

קרי, ערך נקוב בתוספת ( )סדרה ו'(ש״ח ערך נקוב אגרות חוב  1השווי המתואם של  .2.1.8

יום המסחר האחרון שהסתיים לפני ( 2016נובמבר ב 28, ביום )והפרשי הצמדה ריבית

ש״ח ערך נקוב אגרות חוב  1אגורות. שער הנעילה של  107.06יה , ה)התשקיףפרסום 

יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום ( 2016נובמבר ב 28ביום  )סדרה ו'(

  אגורות. 108.45 היו )התשקיף

  המוצעות בחליפין )סדרה ח'(אגרות החוב  - פרטים אודות התמורה  .2.2

  - התמורה

וכפוף לתנאיו, החברה מציעה למחזיקי אגרות החוב תשקיף להשלמה זה פי  על .2.2.1

-שבמחזור המוחזקות על )סדרה ו'(להחליף את כל אגרות חוב  של החברה )סדרה ו'(

 טאשר תפור של החברה )סדרה ח'(אגרות חוב כמות  ידם, בתמורה להנפקה של

, שתונפקנה ")אגרות החוב הנוספותלהלן: "לעיל ו( להצעת הרכש בהודעה המשלימה

(ההנפקה הראשונה של אגרות  הרחבת סדרה הרשומה למסחר בבורסה דרך של על

עובר  ,לתשקיףא' 2פרק תשקיף זה, כמפורט בחוב (סדרה ח') של החברה תבוצע מכח 

 יפורט במסגרת ההודעה המשלימה. יחס ההחלפה )לביצוע הצעת רכש החליפין

  .להצעת הרכש

 )'סדרה ח( במחזור אגרות חוב קיימותלא להשלמה זה, תשקיף נכון למועד פרסום  .2.2.2

א' לתשקיף, עובר 2זה, כמפורט בפרק להשלמה והן תונפקה לראשונה מכח תשקיף 

  .ב' זה2לביצוע הצעת רכש החליפין, כמפורט בפרק 

 והנחיות תקנון דרישות בקיום מותנה') סדרה ח( החוב אגרות של למסחר רישומן .2.2.3

לתשקיף. יובהר כי ככל ולא א' 2לפרק  2.3 בסעיף לאמור בהתאם והכל, הבורסה

א' לתשקיף 2, כמפורט בפרק ההנפקה לראשונה של אגרות החוב (סדרה ח')תושלם 

 לא הן, לעיל 2.2.1כהגדרתן בסעיף  ,הנוספות החוב אגרות הנפקת תתבטל אזיזה, 

 יוקצו לא הערך וניירות והצעת רכש החליפין תבוטל בבורסה למסחר תירשמנה

 והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי. לניצעים

למען הסר ספק, הצעת רכש החליפין אינה נובעת מהסדר חוב על רקע קשיים  .2.2.4

, )דוחות תקופתיים ומיידיים(כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך  פיננסיים,

  .1970-התש״ל

  -  )סדרה ח'(תנאי אגרות החוב 

                                                      
 .פרסום התשקיףלתאריך בסמוך עד   4
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 )סדרה ח'(רות החוב אגתנאי אגרות החוב (סדרה ח') הנוספות זהים לתנאי  .2.2.5

   א' לתשקיף זה.2המפורטים בפרק 

תועבר לניצעים שייענו להצעת רכש החליפין  )סדרה ו'(התמורה בגין אגרות חוב  .2.2.6

 להלן. 7להוראות סעיף  בהתאם

יובהר כי ניצעים שייענו להצעת הרכש חליפין וירכשו מכוחה אגרות חוב (סדרה ח'),  .2.2.7

לתשלום ריבית ראשונה של אגרות החוב (סדרה ח') ככל שאלו תונפקנה, יהיו זכאים 

דיווח החברה בקשר עם ב, והכל כפי שיפורסם 2017ביוני  1יהיה ביום  האשר מועד

  תוצאות ההנפקה לציבור על פי ההודעה המשלימה להצעה לציבור.

 2.12.8, ראו סעיף )סדרה ח'(בגין אגרות החוב  )אם וככל שיהיה(לחישוב הניכיון  .2.2.8

 .טת מיסוי של רשות המיסים שתפורסם על ידי החברה, והחללהלן

 הרכש להצעתהמשלימה  ההודעה .2.2.9

 ,לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה להצעת הרכש

  הפרטים שלהלן:במסגרתה יושלמו 

סך כל הערך הנקוב של אגרות חוב (סדרה ח') הנוספות, כהגדרתן לעיל, אשר   .א

ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו')  144,944,728ישמשו תמורה עבור רכישת 

 מהניצעים, במקרה שהצעת רכש החליפין תתקבל במלואה; 

 אגרות החוב (סדרה ח') הנוספות; אותן תישא קרן ריבית ה  .ב

יחס ההחלפה של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה עם אגרות החוב (סדרה ח')   .ג

 ;הנוספות

 החליפין;מועד הקיבול האחרון של הצעת רכש   .ד

 להלן. 2.12עדכונים בדבר הסדר המס כהגדרתו בסעיף   .ה

 2.14נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת רכש החליפין, כמפורט בסעיף   .ו

 .ןלהל

ההודעה המשלימה להצעת הרכש, תפורסם לא מוקדם מחמישה ימי עסקים   .ז

ממועד פרסום תוצאות ולא מוקדם מיום מסחר אחד  ממועד פרסום התשקיף

. פורסמה ההודעה המשלימה הציבורי להנפקת אגרות החוב (סדרה ח') המכרז

להצעת הרכש, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי 

תשקיף זה תסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות 

ימים מיום  75- ממועד פרסום ההודעה המשלימה להצעת הרכש ולא יאוחר מ

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי  45- ם התשקיף להשלמה או מפרסו

  .המוקדם

  תנאים שבהם מותנית התחייבות החברה לביצוע הצעת רכש החליפין .2.3

אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא  .2.3.1

נעשו שונים  עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת רכש החליפין באותן הנסיבות היה

תשקיף מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך  מהותית

, תהא החברה רשאית לבטל את הצעת רכש החליפין, והכל כפוף לכך להשלמה זה

חזרה מהצעת רכש החליפין תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול  שההודעה על
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. במקרה של ביטול ההצעה כאמור )לןלה 2.5מונחים אלו בסעיף  כהגדרת(האחרון 

תבטל תתשקיף הצעת רכש החליפין ברכש החליפין,  זה, לא תתבצע הצעת 2.3בסעיף 

 )2(וכן מודעה בשני (דוח מיידי  והוראותיו לא תחייבנה את החברה, והחברה תפרסם

בהם יפורטו  )העברית עיתונים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה

   הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה בה החברה מהצעת רכש החליפין.

זה לעיל, היא תהיה  2.3היה והחברה חזרה בה מהצעת רכש החליפין כאמור בסעיף 

, בכל מועד, )סדרה ו'(לשוב ולפרסם הצעות רכש חליפין נוספות לאגרות החוב  רשאית

אי הצעת רכש החליפין שבוטלה ותנאים, וזאת מבלי שתהיה מחויבת לתנ תמורה

  בכפוף להוראות כל דין. כאמור, והכל

זה לעיל, יפעל רכז ההצעה  2.3חזרה בה החברה מהצעת רכש החליפין כאמור בסעיף 

  להלן. 2.6.7בסעיף  כמפורט

 של היענות להצעת רכש לא נקבע שיעור מזעריזה תשקיף בהצעת רכש החליפין נשוא  .2.3.2

   החליפין כתנאי להשלמתה.

  טים אודות החברהפר .2.4

מחזיק במניות החברה, מר עמוס לוזון ה, התשקיףלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד  .2.4.1

בעל השליטה  והינ ,באמצעות ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו

ומזכויות ההצבעה החברה  מהונה המונפק והנפרע של 77.04%- בחברה, המחזיק בכ

  ).בדילול מלא 54.79%-כ(בה 

לפירוט אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה,  .2.4.2

 3לפרק  3.3סעיף , לפי מיטב ידיעת החברה, ראו (סדרה ו')באגרות חוב  לרבות

  .לתשקיף זה

 7.2-ו 7.1 סעיפים, ראו נושאי המשרה הבכירה בחברהנושאי המשרה ולפירוט אודות  .2.4.3

  ., בהתאמהלתשקיף זה 7לפרק 

  להלן. 2.21ים נוספים אודות החברה ראו סעיף לפרט .2.4.4

  פרטים אודות הקיבול .2.5

יהודה בע"מ, מרחוב  בנק דיסקונט לישראלהצעת רכש החליפין תבוצע באמצעות  .2.5.1

  .)״רכז ההצעה״להלן: ( , תל אביב38הלוי 

במועדים שיפורטו להלן,  2.6.1הודעות קיבול ניתן למסור, באופן המפורט בסעיף  .2.5.2

תקופת ״להלן: ( לעיל 2.2.9, כאמור בסעיף להצעת הרכש בהודעה המשלימה

יפורט קיבול להצעת רכש החליפין  . המועד האחרון למסירת הודעות)״הקיבול

מועד הקיבול ״ -״ ויום הקיבול האחרון״: להלן( בהודעה המשלימה להצעת הרכש

ום תוגשנה בכל אחד מהימים א' עד ה', שהינו י . הודעות קיבול)״, בהתאמההאחרון

ההודעה המשלימה להצעת ממועד פרסום  , החל16:30עד  09:00עסקים, בין השעות 

  ועד למועד הקיבול האחרון.הרכש 

בתקופת הקיבול רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום הקיבול  .2.5.3

בהודעה בכתב שתימסר לרשות ניירות ערך ולבורסה ותפורסם בעיתונים  האחרון,

אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, בהתאם להוראות תקנות  בתוך יום עסקים
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, )״תקנות הפרסום״להלן: ( 2008- תשס״חה, )בעיתונים פרסום מודעות(ניירות ערך 

אחד לפני יום הקיבול האחרון ומועד  ובלבד שהודעה כאמור נמסרה עד יום עסקים

 )״ם מסחריו״להלן: (בבורסה  הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום בו מתקיים מסחר

. התשקיףתאריך  ימים לאחר )60(שהינו גם יום עסקים, והכל, לא יאוחר משישים 

 14:30והשעה  ״יום הקיבול האחרון״- יום הקיבול האחרון הנדחה כאמור ייחשב כ

שיחולו לאחר  בתשקיף״מועד הקיבול האחרון״ וכל המועדים - באותו יום תחשב כ

   אותו מועד שנדחה כאמור, יידחו בהתאם.

לעיל, החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול  2.5.3על אף האמור בסעיף  .2.5.4

להלן  2.9אם לא אישר רכז ההצעה בכתב, כי התחייבותו כאמור בסעיף  האחרון

החדשים או אם לא קיבלה החברה התחייבות כאמור מחבר  תקפה גם בתנאים

  בורסה אחר.

  )סדרה ו'(היענות על ידי מחזיקי אגרות החוב  .2.6

להלן: ( 5באמצעות חבר בורסה )סדרה ו'(היענות של ניצע המחזיק באגרות חוב  .2.6.1

רכש החליפין תהא במסירתה של הודעה בכתב לחבר הבורסה,  להצעת )״משתתף״

ידי -ניירות הערך של אותו משתתף, כשהיא חתומה כדין על אשר אצלו מתנהל פיקדון

תשקיף סח המצורף לההודעה הנ״ל תהא בנו ידי מיופה כוחו.-המשתתף או על

  .)״הודעת קיבול״להלן: (' זה ב2לפרק  נספח א'כ להשלמה זה

בהודעת קיבול תיכלל הצהרה והתחייבות של המשתתף, בדבר היות אגרות החוב  .2.6.2

ידו, בבעלותו ונקיות מכל -לגביהן ניתנת הודעת הקיבול, המוחזקות על) סדרה ו'(

לשהי לטובת צד שלישי כלשהו התחייבות, חוב, עיכבון או זכות כ שעבוד, עיקול,

ולאחר מכן, והתחייבות המשתתף שלא יקנה לצד שלישי  במועד מתן הודעת הקיבול

האמורות ולא יעשה כל דיספוזיציה או עסקה בהן, ) סדרה ו'(כל זכויות באגרות החוב 

עד להעברתן על שם החברה בהתאם  -הכל  בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה,

האחרון ועד יום ההקצאה,  ולרבות בתקופה שממועד הקיבול זהתשקיף להשלמה ל

  להלן. 2.7.3כהגדרתו בסעיף 

  הודעות קיבול שלא תימסרנה לחבר בורסה עד למועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה. .2.6.3

 15:30חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, עד ולא יאוחר מהשעה  .2.6.4

כל הודעות הקיבול של מחזיקים באגרות  הקיבול האחרון, הודעה אחת בגין ביום

ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול האחרון. הודעות חבר  - שנמסרו לו על) סדרה ו'(החוב 

להלן: ( ' זהב2פרק ל נספח ב'תהיינה בכתב בנוסח המצורף כ בורסה האמורות

הבורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר  . בהודעת חבר)״הודעת חבר הבורסה״

ההודעה האמורה, נקיות מכל שעבוד,  , שבגינן ניתנה)סדרה ו'(ת החוב היות אגרו

צד שלישי כלשהו במועד מתן  עיקול, חוב, התחייבות, עיכבון או זכות כלשהי לטובת

לצד שלישי כל זכויות  אותה הודעה ולאחר מכן, והתחייבות חבר הבורסה שלא יקנה

כל  ולא יעשה בהן הכלולות בהודעת חבר הבורסה )סדרה ו'(באגרות החוב 

עד להעברתן  - דיספוזיציה, או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, הכל 

                                                      
 החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מרשומות על שמה  )סדרה ו'(, כל אגרות החוב התשקיףלמועד פרסום    5

  ומוחזקות באמצעותה. )"לרישומים החברה"להלן: (
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ולרבות בתקופה שממועד הקיבול תשקיף להשלמה זה שם החברה בהתאם ל על

להלן. הודעות חבר הבורסה  2.7.3ההקצאה, כהגדרתו בסעיף  האחרון ועד יום

  ביום הקיבול האחרון לא תתקבלנה. 15:30השעה  שתימסרנה לרכז ההצעה לאחר

ביום הקיבול האחרון, הודעת קיבול  19:30רכז ההצעה ימסור לחברה, עד השעה  .2.6.5

) סדרה ו'(בגין כל הודעות חברי הבורסה שהתקבלו אצלו. אגרות חוב  מרוכזת

הבורסה תעבורנה ביום הקיבול האחרון או ביום המסחר  הנזכרות בהודעת חבר

ההצעה במסלקת הבורסה, ורכז ההצעה יודיע באותו  רכזהראשון שאחריו לחשבון 

בחשבונו תוך ציון כמות אגרות החוב  )סדרה ו'( מועד לחברה על קבלת אגרות החוב

  שהתקבלו.

משתתף רשאי לחזור בו, עד למועד הקיבול האחרון, מהודעת קיבול שנתן. חזרה  .2.6.6

ול הודעת קיבול של משתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביט מהודעת

להלן: (ידי המשתתף האמור או מיופה כוחו - ידו, חתומה כדין על-הקיבול שניתנה על

גבי הודעת הביטול יצוינו התאריך - לחבר הבורסה. על ואשר תימסר )״הודעת ביטול״

מובהר, כי חזרה מהודעה כאמור לעיל יכולה  ושעת החתימה של הודעת הביטול.

לחבר הבורסה לא יאוחר ממועד  הביטול ידי מסירת הודעת-להתבצע אך ורק על

האחרון המשתתפים לא יהיו  הקיבול האחרון. עוד מובהר, כי החל ממועד הקיבול

  רשאים לחזור בהם מהודעות קיבול שנתנו.

לעיל, יחזיר רכז  2.3במקרה של חזרת החברה מהצעת רכש החליפין, כמפורט בסעיף  .2.6.7

אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר לכל חבר בורסה, לא יאוחר מיום עסקים  ההצעה

שהינו גם יום מסחר, את הודעת  )לעיל 2.3כמפורט בסעיף (החליפין  ביטול הצעת רכש

ידי רכז ההצעה -אצל רכז ההצעה, בצירוף מסמך חתום על חבר הבורסה, אם נתקבלה

מבוטלת, וחבר הבורסה יחזיר למשתתפים שמסרו לו  פיו הודעת חבר הבורסה- על

  ידם.-שנמסרו על כל הודעות הקיבול הודעות קיבול את

  ורישומן למסחר בבורסההנוספות  )סדרה ח'(הקצאת אגרות החוב  .2.7

, תפנה החברה בבקשה להלןבכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור  .2.7.1

פרסום תוצאות ימי עסקים לאחר מועד  3לרשום בה את ניירות הערך למסחר תוך 

. אישור הבורסה כאמור הנוספת, לפי המאוחרהצעת הרכש, או מועד סיום התקופה 

יובהר כי ככל ולא תושלם כפוף לדרישות הבורסה ביחס לאגרות חוב (סדרה ח'). 

א' לתשקיף, 2לפרק  2.3של אגרות החוב (סדרה ח'), כאמור בסעיף  לציבורההנפקה 

 לא הן, לעיל 2.2.1כהגדרתן בסעיף  הנוספות, החוב אגרות הנפקת תתבטל אזי

 יוקצו לא הערך וניירות הצעת רכש החליפין תבוטל, בבורסה למסחר תירשמנה

  .והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי ,לניצעים

החברה תפרסם דוח מיידי לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול  .2.7.2

  .התשקיףפי  על תוצאות הצעת רכש החליפין על האחרון

, תבוצע עד ליום )סדרה ח'(העברת התמורה המגיעה למשתתפים, קרי אגרות החוב  .2.7.3

יום ״להלן: (השני שלאחר מועד הקיבול האחרון שהינו גם יום מסחר  העסקים

להלן. היה ויום העסקים השני שחל לאחר  2.7.4בסעיף  , באופן המפורט)״ההקצאה

חה יום ההקצאה למועד יום מסחר, ייד מועד הקיבול האחרון יחול ביום שאינו
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ומועד זה יהווה את יום  הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן, שהינו יום מסחר,

  ההקצאה.

בכל מועד כאמור, החברה תקצה לחברה לרישומים, לטובת רכז ההצעה, את אגרות 

  .התשקיףפי תנאי -בכמות התמורה המגיעה ממנה באותו מועד על )סדרה ח'( החוב

ידי החברה, -שתוקצינה על )סדרה ח'(העברת התמורה, קרי אגרות החוב  .2.7.4

, תתבצע באמצעות רכז התשקיףהמגיעה להם בהתאם להוראות  למשתתפים, בכמות

ידי זיכוי חשבונם של המשתתפים, בהתאם לפרטי  על ההצעה ביום ההקצאה,

י שמסרו, באמצעות מסלקת הבורסה וחבר החשבון המצוינים בהודעות הקיבול

  הבורסה.

פי תוצאות - שתבוצע על )סדרה ח'(במקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב  .2.7.5

החליפין כאמור, ייווצרו שברים של אגרות חוב כאמור, אזי שברי אגרות  הצעת רכש

יהיו זכאים המשתתפים שהינם מחזיקים בלתי רשומים באגרות  החוב כאמור להם

י בורסה, המצטברים לכדי אגרת חוב בהן באמצעות חבר , המחזיקים)סדרה ו'(החוב 

הבורסה באמצעותם מוחזקות אגרות החוב  ידי חברי-אחת, יימכרו על )סדרה ח'(

מכירת השברים המצטברים לאגרות החוב  המזכות לאותם שברים. תמורת )'סדרה ו(

ניכוי הוצאות מכירתן וכל היטל  ביחידות שלמות, אם יהיו כאלה, לאחר )סדרה ח'(

לזכויותיהם, בזיכויים  , תחולק בין המשתתפים האמורים בהתאםאו מס שיוטלו

הודעות בקשר  ימים לאחר מכירתן כאמור. )15(עשר - בנקאיים, לא יאוחר מחמישה

חברי  ידי- עם היווצרות ומכירת שברים כאמור תשלחנה למשתתפים האמורים על

  ).סדרה ו'(הבורסה שבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב 

ה יזכה רכז ההצעה את החברה, באמצעות מסלקת הבורסה, עד תום יום ההקצא .2.7.6

שהודעות קיבול  )סדרה ו'(שהחברה תורה עליו לרכז ההצעה, באגרות חוב  בחשבון

  .תשקיףכפוף לתנאים המפורטים ב בגינן נענו והכל

החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות. כל משתתף ייחשב  .2.7.7

בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש  )סדרה ו'(למכור לחברה את אגרות החוב  כמחויב

שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול  )סדרה ח'(אגרות החוב  מהחברה את

  .התשקיף כאמור בהתאם לתנאי

תתבטלנה תשקיף להשלמה זה ידי החברה לפי  שתירכשנה על )סדרה ו'(אגרות חוב  .2.7.8

חברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך באופן מהמסחר בבורסה. ה ותמחקנה

ידי החברה כאמור. מובהר -שתירכשנה על )סדרה ו'(אגרות החוב  מיידי את תעודות

שתירכשנה מהמסחר בבורסה תעשה רק  )סדרה ו'(החוב  בזאת, כי מחיקת אגרות

  .תשקיףבהתאם ל )סדרה ח'(החוב  לאחר השלמת הליך הקצאת אגרות

   מקרה של היענות מלאה להצעת הרכש )סדרה ח'(הקצאת אגרות החוב  .2.7.9

במידה ושיעור ההחזקה של הניצעים שלא נענו להצעה, או שנענו לה  .2.7.9.1

מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב  25% -באופן חלקי, יהיה נמוך מ

בניכוי החזקות החברה, בעלי השליטה בה (הקיימות במחזור ) סדרה ו'(

ר, או אם הסך הכולל של שווי בתאריך כאמו )בשליטתם ו/או תאגידים

הקיימות לגביהן לא היתה היענות להצעת רכש ) סדרה ו'(אגרות החוב 
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מכפליים השווי שהיה מביא למחיקתה של  החליפין המלאה יהיה נמוך

 תשקיףהעומד במועד (תקנון הבורסה  הסדרה מן המסחר בבורסה על פי

, )"הארכת מועד אירוע" כל אחד מהנ"ל:: להלן( מיליון ש"ח) 3.2זה על 

החליפין, או שנענו  שלא נענו להצעת רכש סדרה ו'אזי תוקנה לניצעים מ

מאגרות החוב  לה באופן חלקי, הזכות למכור לחברה את כל או חלק

פרסום  ימי מסחר נוספים, ממועד )3(שברשותם, וזאת במהלך שלושה 

, באותם )"התקופה הנוספת": להלן(תוצאות הצעת רכש החליפין 

  כמפורט בהצעת רכש חליפין זו. תנאים

יובהר, כי בהתאם לתקנון הבורסה ולהנחיותיה, במקרה ששווי אגרות  .2.7.9.2

שתיוותרנה במחזור לאחר השלמתה של הצעת רכש  )סדרה ו'( החוב

יהא  )"אגרות החוב הנותרותלהלן: "(וככל שתיוותרנה  החליפין, אם

על פי תקנון מביא למחיקתן מן המסחר בבורסה,  נמוך מסך השווי שהיה

 )"חשמיליון  1.6זה הינו  תשקיףלתאריך  הבורסה/הנחיותיה (אשר

הודעות הקיבול במלואן, כל  תבוצענה כל )"השווי למחיקהלהלן: "(

למסחר בבורסה, ואגרות  אגרות החוב הנותרות תימחקנה מן הרישום

כמפורט בשטר  החוב הנותרות לא תהיינה ניתנות לפדיון מוקדם,

  .ו' סדרההנאמנות ל

במקרה בו כתוצאה מההיענות להצעת רכש חליפין מלאה וככל שחל  .2.7.9.3

לאחר חלוף התקופה הנוספת, שווי אגרות החוב  -הארכת מועד  אירוע

יהא גבוה מסך השווי למחיקה, אך סך ערכם הנקוב  סדרה ו'מ הנותרות

יוקצו  ממכפלת התשלומים הנותרים, כהגדרת מונח זה להלן, יהא נמוך

ניירות הערך המוצעים בחליפין קרי, אגרות החוב  בין המשתתפים

כמפורט להלן, כך שהערך הנקוב הכולל של  , באופן יחסי,)סדרה ח'(

מסך מכפלת התשלומים הנותרים. כמות  אגרות החוב הנותרות לא יפחת

שתירכש מכל ניצע על ידי החברה,  סדרה ו'אגרות החוב הקיימות קרי, 

שננקב בכל  סדרה ו'החוב  רותתחושב כדלקמן: הערך הנקוב של אג

סך הערך הנקוב  )1( הודעות הקיבול של הניצע שנענה, מוכפל ביחס שבין

בניכוי סכום השווה למכפלת  )סדרה ו'(הכולל של אגרות החוב 

 סך הערך הנקוב הכולל של אגרות החוב )2(התשלומים הנותרים, לבין 

רכש החליפין. שהוגשו בגינן הודעות קיבול בהצעת  סדרה ו'הקיימות מ

ניירות הערך המוצעים בחליפין שיוקצו לכל ניצע שנענה תיקבע  כמות

ההחלפה ולכמות אגרות החוב הנותרות שתיוותרנה  בהתאם ליחס

  בסעיף זה לעיל. במחזור בהתאם לאמור

 " משמעה, סכום השווה לסכוםמכפלת התשלומים הנותריםלעניין זה, "

על פי תקנון הבורסה והנחיותיה שיקבעו  הפירעון האחרון המזערי, כפי

במספר תשלומי הקרן של אגרות החוב  עד מועד הקיבול האחרון, מוכפל

רכש החליפין עד לפירעון מלא  הנותרות שנותרו לתשלום לאחר הצעת

 6הצעת החליפין יוותרו  לאחר של אגרות החוב הקיימות על פי תנאיהן.
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התשלומים  ולכן מכפלת סדרה ו'תשלומי קרן עד לפדיון מלא של 

מיליוני  3.2כפול סך של  6, דהיינו "חשמיליון  19.2הנותרים תהא סך של 

 מיליוני ש"ח הינו סכום הפירעון האחרון המזערי על פי 3.2סך של ( "חש

  .)תקנון הבורסה והנחיותיה, למועד זה

  ביוזמת החברההמיפרט תיקון  .2.8

יבול האחרון, לתקן את הצעת החברה רשאית, עד יום עסקים אחד לפני מועד הק .2.8.1

בהתאם לכך  מיפרטההחליפין באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את  רכש

מן התיקון לרשות ניירות ערך ולבורסה, ובתוך יום עסקים אחד ממועד  ותגיש עותק

להלן: (תפרסם הודעה על כך בהתאם לתקנות הפרסום  הגשת התיקון כאמור

 )3(רכש החליפין כאמור, במהלך שלושת  את הצעת . תיקנה החברה)״הודעת תיקון״

מועד הקיבול האחרון הקבוע  ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה

 )3(מוקדם משלושה  לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא 2.5.2בסעיף 

ימים  )60(משישים  ימי עסקים ממועד התיקון או )5(ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה 

הקיבול האחרון ויום  , המאוחר מביניהם. במקרה כזה יידחו מועדהתשקיףמתאריך 

  בהודעת התיקון. ההקצאה בהתאם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל

 כל מיפרט עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית החברה לתקן ב .2.8.2

הניצעים לעניין כדאיות הצעת רכש תיקון, אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי 

התיקון כאמור יוגש לרשות ולבורסה והודעה על כך תפורסם כאמור בסעיף  החליפין.

  לעיל. 2.8.1

לעיל, החברה לא תהיה רשאית לתקן את  2.8.2- ו 2.8.1על אף האמור בסעיפים  .2.8.3

להלן  2.9כאמור, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף  מיפרטה

המתוקנים או אם החברה לא קיבלה התחייבות כאמור מחבר  ה גם בתנאיםתקפ

  בורסה אחר.

  התחייבות רכז ההצעה והחברה .2.9

פי - רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של החברה להעברת התמורה על .2.9.1

  .מיפרטה

החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של  .2.9.2

ובהתאם להיענות להצעת רכש החליפין,  מיפרטהפי תנאי - על )סדרה ח'( אגרות החוב

לניצעים שנענו להצעת רכש החליפין,  )סדרה ח'(הקצאת אגרות החוב  כדי לאפשר את

פי -רכש החליפין. התחייבות החברה לבצע את המוטל עליה על בהתאם לתנאי הצעת

  של רכז ההצעה. הניחה את דעתו המיפרט

  )סדרה ח'(ואגרות החוב  )סדרה ו'(הסכמים, הסדרים או הבנות ביחס לאגרות החוב  .2.10

לחברה, ולמיטב ידיעתה גם לבעלי השליטה בה או לתאגידים בשליטתם, אין הסכם, הסדר 

  של החברה. )סדרה ח'(או לאגרות החוב  )סדרה ו'(עם אחר הנוגעים לאגרות החוב  או הבנה

על כוונתם להיענות או שלא  )סדרה ו'(אגרות חוב  הודעות שקיבלה החברה ממחזיקי .2.11

  להצעת רכש החליפין להיענות

לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב התשקיף להשלמה זה עד מועד פרסום 

  להיענות או שלא להיענות להצעת רכש החליפין. על כוונתם )סדרה ו'(
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  מיסוי וניכיון .2.12

ובאגרות החוב  )סדרה ו'(התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב 

פי תנאי הצעת רכש החליפין, הינו כללי בלבד ואינו מהווה -ובהחלפתן על) סדרה ח'(

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. -אינדיבידואלי על תחליף לייעוץ

של החברה יבחנו את היבטי המיסוי  )סדרה ו'(ב באגרות החו מומלץ, כי המחזיקים

בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין  הקשורים בהצעת רכש החליפין,

בנושאים האמורים, טרם היענות להצעת  היתר באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי

להלן אינו אחד מהם. האמור  רכש החליפין, בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל

החליפין ו/או דיון ממצה  פי הצעת רכש- מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על

  בעקבותיה. בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעה האמורה או בפעולות שעשויות לבוא

א' לתשקיף, ועובר לפרסום 2לאחר רישום אגרות החוב (סדרה ח') למסחר, כמפורט בפרק 

בבקשה במסלול ירוק (לפי החברה לרשות המיסים ש, תפנה ההודעה המשלימה להצעת הרכ

לקבלת הסדר מס בקשר עם הצעת רכש החליפין תפנה  של רשות המיסים) או 924טופס 

שבכוונת החברה  ירוק במסלול בבקשה שיכללולהלן עקרונות הסדר מס  זה. תשקיףנשוא 

 יודגשמועד הקיבול האחרון. לפני החברה תפרסם את הסדר המס . להגיש לרשות המיסים

 יתקבל ואם היה. לבקשה המיסים רשות אישור את קיבלה טרםהחברה  זה בשלב כי

   כאמור: )״הסדר המס״: להלן( לעדכון דיווח החברה תוציא האישור

במסגרת הצעת  )סדרה ח'(בתמורה לאגרות החוב  )סדרה ו'(החלפת אגרות החוב  .2.12.1

הניצעים שנענו להצעת רכש החליפין ויחולו החליפין, הינה אירוע מס במישור  רכש

, לפי )״הפקודה״להלן: ( 1961-, התשכ״א]נוסח חדש[פקודת מס הכנסה  הוראות

  העניין.

בידי הניצעים שנענו  )סדרה ו'(יראו בהחלפה כאמור, כמכירה של אגרות חוב  .2.12.2

המוחלפות תחושב לפי  )סדרה ו'(החליפין. התמורה בגין אגרות החוב  להצעת רכש

  .)״התמורה״להלן: (שיתקבלו בעבורן  )סדרה ח'( וי אגרות החובשו

המוחלפות, ינוכה מס  )סדרה ו'(בגין רווח ההון המחושב, במכירתן של אגרות החוב  .2.12.3

ניכוי (מהתמורה, במועד ההחלפה כאמור, בהתאם לתקנות מס הכנסה  במקור

- התשס״ג ,)מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית מתמורה, מתשלום או

  .)"מתמורה תקנות הניכוילהלן: "( 2002

המוצעות יחושב בהתאם  )סדרה ח'(לצורך קביעת התמורה, שווי אגרות החוב  .2.12.4

) סדרה ו'(להן זכאי מחזיק אגרות החוב  )סדרה ח'(אגרות החוב  למכפלת כמות

בשלושת ימי המסחר  )סדרה ח'(הסגירה של אגרות החוב  המוחלפות בממוצע שערי

   6בפועל. האחרונים שקדמו למועד ההחלפה

  מועד המכירה יהיה מועד ההחלפה בפועל. .2.12.5

                                                      
בתום השלמת הליך הצעת רכש החליפין, יוקצו לניצעים אשר  - בהתאם להסדר המס, "מועד ההחלפה בפועל"    6

רו ניירות הערך המוחלפים ייענו להצעת רכש החליפין, ניירות הערך המוצעים ובמקביל באותו מועד יועב
 .לחברה
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שהתקבלו אגב הצעת רכש החליפין יראו את  )סדרה ח'(בעת מכירת אגרות חוב  .2.12.6

אלו.  )סדרה ח'(לעיל כמחיר המקורי של אגרות חוב  2.12.4שנקבע בסעיף  השווי כפי

  לעיל. 2.12.5כאמור בסעיף  יהיה כמו כן, יום הרכישה

לפקודה יחויב על חלק התמורה, נשוא  )ד(ג125יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף  .2.12.7

) סדרה ח'(המוצע, בגובה דמי הניכיון והריבית שנצברו בגין אגרות החוב  ההסדר

ההחלפה בפועל, בהתאם להוראות הסעיף. יחיד כאמור ידווח  הנרכשות למועד

הוראות הסעיף האמור בעת הגשת הדוח השנתי לצורכי ל וישלם את המס בהתאם

  מס.

לעיל, תשמש לצורך חישוב הניכיון בגין  2.12.4שווי התמורה בהנפקה כאמור בסעיף  .2.12.8

לאחר רישום אגרות החוב להסדר המס,  3.8ועל פי סעיף  )סדרה ח'(החוב  אגרות

משלימה א' לתשקיף, ועובר לפרסום ההודעה ה2(סדרה ח') למסחר, כמפורט בפרק 

מסלול ( בהסכםלרשות המיסים לקבלת החלטת מיסוי החברה להצעת הרכש, תפנה 

(להלן:  )של רשות המסים 907לפי טופס ( משוקלל בנושא חישוב שיעור ניכיון )ירוק

  , כדלקמן:")משוקלל ניכיון שיעור לחישוב מס הסדר"

יונפקו התשקיף שיוקצו על פי הנוספות  )סדרה ח'(ככל שאגרות החוב  .2.12.8.1

ייקבע לפי  )סדרה ח'(אגרות החוב  בניכיון, שיעור הניכיון לצורכי מס של

מהנפקת אגרות החוב  נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון היחסי

סדרה (אגרות החוב  הקיימות, שיעור הניכיון היחסי מהנפקת )סדרה ח'(

מהנפקת  ושיעור הניכיון היחסי התשקיףפי  שיוקצו עלהנוספות  )ח'

שיעור ״להלן: (נוספות בעתיד, ככל שתהיינה  )סדרה ח'(אגרות חוב 

  .)״המשוקלל הניכיון

שנוצר בהנפקה בגין אגרות החוב הקיימות (סדרה  סכום הניכיון המקורי .2.12.8.2

") ייקבע כסכום ההפרש שבין סך ערך סכום הניכיון המקוריח') (להלן: "

ת נקוב אגרות חוב הקיימות (סדרה ח'), לבין תמורת ההנפקה בגין אגרו

חוב הקיימות (סדרה ח'). שיעור הניכיון שנוצר בגין אגרות חוב הקיימות 

") הינו סכום הניכיון המקורי המקורי הניכיון שיעור(סדרה ח') (להלן: "

כשהוא מחולק בסך הערך הנקוב של אגרות חוב הקיימות (סדרה ח'). 

 או בפרמיהכי במידה ואגרות חוב הקיימות (סדרה ח') הונפקו  מובהר

  .0% יהא המקורי הניכיון שיעור, המותאם הנקוב רכםבע

 הנוספות שיוקצו על )סדרה ח'(סכום הניכיון שייווצר בגין אגרות החוב  .2.12.8.3

, ככל שיהיו, )״סכום הניכיון הנוסף״להלן: (ו/או בעתיד  התשקיףפי 

מועד ״להלן: ( )סדרה ח'(ההקצאה בפועל של אגרות החוב  ייקבע במועד

הנוסף יהא הפרש שבין סך הערך הנקוב של  הניכיון. סכום )״ההקצאה

כאמור כשהוא מותאם לפי תנאי אגרות  שיוקצו )סדרה ח'(אגרות החוב 

לבין תמורת ההנפקה של אגרות  עד למועד ההקצאה,) סדרה ח'(החוב 

צבורה אם קיימת, והכל  החוב שיוקצו כאמור ולאחר שהופחתה ריבית

אגרות החוב  ניכיון שנוצר בגיןאם ההפרש הוא חיובי בלבד. שיעור ה

הניכיון  הינו סכום )״שיעור הניכיון הנוסף״(שיוקצו כאמור  )סדרה ח'(
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) סדרה ח'(הנוסף כשהוא מחולק בסך הערך הנקוב של אגרות החוב 

עד למועד  )סדרה ח'(שיוקצו כאמור מתואם לפי תנאי אגרות החוב 

כאמור יונפקו הנוספות שיוקצו  )סדרה ח'(אם אגרות החוב  ההקצאה.

  .0%הנקוב המתואם, שיעור הניכיון הנוסף יהא  בפרמיה או בערכן

הסדר מס זה מיועד לקביעת שיעור הניכיון המשוכלל של אגרות חוב  .2.12.8.4

והינו לצורכי ניכוי מס במקור בלבד מדמי הניכיון, במועד ) סדרה ח'(

, ואינו ממצה את חבות המס הסופית של )סדרה ח'(אגרות החוב  פדיון

 ).סדרה ח'(החוב  מחזיקי אגרות

החברה טרם קיבלה את אישור רשות המיסים להסדר המס לחישוב  .2.12.8.5

שיעור ניכיון משוקלל. היה ויתקבל אישור כאמור תוציא החברה דיווח 

  לעדכון.

הסדר המס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים אשר יחליפו  .2.12.9

החליפין ואינו ממצה את חבות המס  בהצעת רכש )סדרה ו'(אגרות החוב  את

  הניצעים. הסופית של

אין בהסדר המס לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי אגרות החוב,  .2.12.10

  ידי פקידי השומה הרלוונטיים.- ועניין, סיווג כאמור יכול וייבחן על לכל דבר

החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מתום יום המסחר הראשון שלאחר מועד  .2.12.11

לרבות שווי ושערי הסגירה  )סדרה ו'(בפועל את התקבול בגין אגרות החוב  החלפהה

הריבית ו/או  ואת שיעורלעיל  2.12.4של אגרות חוב (סדרה ח'), כפי שנקבעו בסעיף 

וכן את  התשקיףפי -המוחלפות על) סדרה ו'(ניכיון הצבורים בגין אגרות החוב 

  וסכום התמורה בפדיון.

  היבטי מס נוספים .2.13

  ליכל .2.13.1

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס 

תשקיף להשלמה הקשורות בהשקעה באגרות החוב המוצעות. ההוראות הכלולות ב

על נספחיו, בדבר מיסוי אגרות החוב המוצעות הינן כלליות, אינן מתיימרות  זה

וץ מקצועי להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק ואינן באות במקום יע

אינדיבידואלי על ידי מומחים, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות 

 תשקיף להשלמה זהלכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי 

לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס שיחולו עליו, בשים לב 

  .לנסיבותיו הייחודיות

  

  ניירות ערך מוצעיםרווח הון ממכירת  .2.13.2

- על 8צמודה למדדאגרת חוב ממכירת  7לפקודה, רווח הון ריאלי 91בהתאם לסעיף 

 121חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  ידי יחיד תושב ישראל

, ויראו את רווח )25%(על עשרים וחמישה אחוזים  לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה

                                                      
  לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף    7
 לפקודה. 91כהגדרת מונח זה בסעיף    8
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החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות  בסולם הכנסתוההון כשלב הגבוה ביותר 

, אשר שיעור המס לגבי רווח 9ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה-ערך על

  ).30%(שלא יעלה על שלושים אחוזים  הון בידיו יהיה בשיעור

, 10למדדעל אף האמור לעיל, רווח הון בידי יחיד ממכירת אגרת חוב, שאינה צמודה 

לעניין בעל מניות מהותי, ויראו  20%, או של 15%מס בשיעור שלא יעלה על יחויב ב

ובלבד שההכנסה ממכירת אגרות החוב אינה  את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי

  מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" בידו ושלא תבע בניכוי הוצאות מימון.

, אגרות החובמדה בשל כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצ-כמו

, עד )30%(רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים  יחויב

- ו )9(א)(א101ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים  קביעת הוראות

המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו  לפקודה. שיעורא(ב) 101

או מ"משלח יד" או עסקת אקראי  הכנסה מ״עסק״ היא בגדרממכירת ניירות הערך 

, שאז יחול שיעור המס ) לפקודה1(2, בהתאם להוראות סעיף בעלת אופי מסחרי

  . לפקודה 121השולי כקבוע בסעיף 

הכנסתו כלל , על 2%יחול מס ייסף, בשיעור של  2013בנוסף, יש לציין כי החל משנת 

  ).2016(בשנת  ש"ח 810,720-כהחייבת של יחיד העולה על סכום של 

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס 

  ).2016בשנת  25%(לפקודה  126הקבוע בסעיף  החברות

) לפקודה, 2(9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

. על ובכפוף לתנאי הסעיף ת ערך כאמורממס בגין רווחי הון ממכירת ניירופטורים 

יחול שיעור המס החל על  אגרות חובממכירת  הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת

יחיד שההכנסה אינה  כאמור אילו היו מתקבלים על ידית והכנסרווחים או על 

הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא  מהווה בידו

מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  ורנקבע להכנסה שיע

  לפקודה. 121

פטור ממס על רווחי הון  , כהגדרתו בפקודה,)בני אדם וחבריחיד (ככלל, תושב חוץ 

, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע בישראל בבורסה הנסחרים אגרות חובבמכירת 

האמור לעיל לא לפקודה.  )2(ב97סעיף  שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של

יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו , או 

או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני אדם  25%- הנהנים, או הזכאים ל

במקרה  א לפקודה.68תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 

ישראל  בין )אם קיימת(הוראות אמנת המס  ת לחולעשויושפטור כאמור אינו חל, 

למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים 

על חייב  ,כן, הוראות תקנות הניכוי מרווח הון לא יחולו-כמוהמיסים.  מרשות

שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח 

                                                      
 10% -, ב)לפקודה 88כהגדרת מונח זה בסעיף (יחיד המחזיק, במישירין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר    9

בחברה, במועד  )לפקודה 88זה בסעיף כהגדרת נוח (מסוג כלשהו מאמצעי השליטה  לפחות באחד או יותר
  .)"בעל מניות מהותילהלן: "(החודשים שקדמו למכירה כאמור  12 -מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב

  לפקודה.  91כהגדרת מונח זה בסעיף    10
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ימים מיום פתיחת החשבון  14ם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך הון פטור, א

על  2402ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 

   היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, (לתקנות מס הכנסה  4בתקנה 

, נקבע כי בפדיון של אגרת 2002-, התשס׳׳ג)ן נאמנותמדינה או יחידה בקר מלווה

בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את  חוב הנסחרת

רווח ההון במכירת אגרת  )1(הניכיון, אם התקיימו כל אלה:  התמורה בתוספת דמי

בידי בעל  הפדיון אינו )3(-במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו) 2(החוב אינו פטור ממס; 

החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה  שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת

כתמורה לפי הוראות אלה, לא ייחשבו  הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם

  ) לפקודה.4(2כהכנסה לפי סעיף 

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון, בהתאם לתקנות הניכוי מרווח ההון, חייב 

ת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת (כהגדר

) מרווח 25%אגרות החוב המוצעות, ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (

ההון הריאלי ובאגרות חוב שאינן צמודות למדד (כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי 

ת הקבוע בסעיף מרווח ההון, ובשיעור מס חברו 15%מרווח ההון) בשיעור של 

) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני 2016בשנת  25%(א) לפקודה (126

מראש ובתוקף של אישור  לא יחול, אם המציא המוכר לחייב, אדם. האמור לעיל, 

כן, -פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על ידי רשות המיסים. כמו

, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי לא ינוכה מס במקור לקופות גמל

מס במקור לפי הדין וזאת לאחר המצאת אישורים מתאימים מראש על ידם. אם 

(ד) 91במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון, יחולו הוראות סעיף 

ידי המוכר בגין מכירה - לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

  .רכאמו

  

ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים -לא ינוכה מס במקור על

  מסוימים. תנאים

 אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון, יחולו הוראות סעיף

ידי המוכר בגין -לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על (ד)91

  כאמור. מכירה

זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור תשקיף פי -ככל שאגרות החוב המוצעות על

) 30%(שלושים אחוזים יהיה  )לאחר המחיקה(במקור שינוכה בעת מכירתן  הניכוי

מפקיד השומה המורה על שיעור אחר מראש מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור 

  .)לרבות פטור מניכוי מס במקור(במקור  של ניכוי מס

  המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב שיעור .2.13.3

לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על עשרים  )ב(ג125בהתאם לסעיף 

על ריבית או דמי ניכיון שמקורם באגרות חוב הצמודות  )25%(אחוזים  וחמישה

  הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. למדד, ויראו אתבמלואן 
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למדד, ככלל, יחיד יהיה פטור ממס על במלואן  צמודותרות החוב במקרה בו אג

שנצמחו בגין קרן אגרות החוב שאינם הפרשי הצמדה חלקייםהפרשי ההצמדה 

  ., בהתאם לתנאים בפקודה ובתקנות לעניין קביעת הפרשי הצמדה חלקייםכאמור

ת על הכנסו 15%ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של 125בהתאם לסעיף 

למדד, או שהינה צמודה בחלקה במלואה ריבית שמקורן באגרת חוב שאינה צמודה 

למדד עד לפדיון או במלואה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה 

  להחזר.

לפקודה, הפרשי הצמדה המתקבלים מפדיון אגרות חוב או נייר  )ה(89פי ס'  - על 

ה מ"עסק" או מ"משלח יד", יראו אותם שההכנסה אינה מהווה הכנס ערך מסחרי,

בפדיון אגרת החוב יראו את הפרשי (הוראות חלק ה' לפקודה  כחייבים במס לפי

ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון, ) ההצמדה כחלק מהתמורה

  כמפורט לעיל.

והכל  שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים

הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ לפי  הריבית היא) 1(: ג לפקודה125כקבוע בסעיף 

שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום ) לפקודה או 1(2סעיף 

) 3(בשל אגרות החוב;  היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה )2(כאמור; 

היחיד עובד ) 4(-שלמת את הריבית; והיחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה המ

מוצרים,  בחבר בני אדם ששילם את הריבית, או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו

 או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד

השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור 

מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ) 5(- ן חבר בני האדם; ולבי בין היחיד

  לפקודה.  121הכנסת. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף  ועדת הכספים של

הכנסתו החייבת של יחיד  חלקעל  2%בנוסף, יש לציין כי יחול מס ייסף בשיעור של 

  ).2016"ח (בשנת ש 810,720 -העולה על סכום של כ

 )1(יה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס ובלבד שהתקיימו כל אלה: יחיד יה

היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ) 2(ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים;  הפרשי

) 1(2הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי ס'  )1(הצמדה בשל הנכס;  ריבית או הפרשי

  חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור.ואינם רשומים בפנקסי 

או דמי הניכיון של  )לרבות הפרשי הצמדה(יעור המס החל על הכנסות הריבית ש

לפקודה חלות  )2(9אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף  חבר בני

 )ח(3למעט לעניין סעיף בבורסה,  תהנסחר באגרת חובשמקורן בקביעת הכנסתו, 

(א) 126בהתאם לסעיף  לפקודה לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור מס החברות

  .)2016בשנת  25%לפקודה (

) לפקודה, 2(9קרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

 )ח(3ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף פטורים 

או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על  לפקודה בדבר ריבית

מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על  ותיה של קרן נאמנות חייבתהכנס

בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״,  הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה
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מיוחד, תחוייב ההכנסה בשיעור  אלא אם נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס

  לפקודה. 121המירבי הקבוע בסעיף 

לפקודה, ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים ד) 15(9בהתאם לסעיף 

לתושב חוץ, על אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם תושבי 

 ישראל, פטורים ממס ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל

תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם  )א(למעט אחד מאלה: ו

 88להגדרת קרוב בסעיף  )3(תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה (ב) ק; או המנפי

תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים  )ג(המנפיק; או  לפקודה, של חבר בני האדם

אלא (המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו  או מוכר מוצרים לחבר בני האדם

קיומם של יחסים ובלי שהושפע מ אם הוכח כי שיעור הריבית נקבע בתום לב

  .)מיוחדים

האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ, אם היא מוחזקת בידי תושבי ישראל 

א לפקודה. במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור 68לקבוע בסעיף  בהתאם

, שמקורן בניירות ערך )יחיד או חברה(הכנסות ריבית של תושבי חוץ  המס שיחול על

כמפורט לעיל או בהתאם להוראות והתקנות ת הפקודה להוראו יחוייב בהתאם

 מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ האמנות למניעת כפל מס שנחתמו בין

  .ובכפוף לקבלת אישור מתאים מראש מרשות המיסים

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), 

מריבית ומדיבידנד"), שיעור המס שיש לנכות במקור ("תקנות ניכוי  2005- התשס"ו

מריבית והפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס על פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה 

, המשולמים על אגרות חוב ובצו מכוחו ) לפקודה13(9חלקיים כהגדרתם לפי סעיף 

 לגבי יחיד שאינו בעל מניות 25%נסחרות בבורסה, הצמודות במלואן למדד, הינו 

לגבי ריבית על אגרות חוב שאינן  15%-מהותי בחברה המשלמת את הריבית ו

למדד לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את במלואן צמודות 

  הריבית. 

שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי 

בני האדם משלם הריבית, או  בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחבר

שנותן לו שירותים או מוכר מוצרים לחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם 

לפקודה. לגבי חבר בני אדם ינוכה מס  121לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 

  ).2016בשנת  25%(א) לפקודה (126בהתאם לשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 

שינוכה במקור לתושב חוץ (יחיד וחבר בני אדם) האמור לעיל, שיעור המס  על אף

עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת 

  כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

ד) 15(9יצוין, כי לגבי ריבית המשולמת לתושב חוץ שחלות עליה הוראות סעיף 

  במקור. לפקודה, לא ינוכה מס

האמור לעיל, כפוף להצגה מראש של אישור פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס 

  במקור שהופק על ידי רשות המיסים.
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תשלום ריבית לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת 

לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד, פטור מניכוי מס במקור וזאת לאחר המצאת 

  מים מראש על ידם.אישורים מתאי

 בינואר 1 מיום החל, 2010 בדצמבר 27 מיום המיסים רשות הנחיית לפי כי, יצוין

 ינוכה, בבורסה נסחרות חוב אגרות בגין המשולמת מריבית במקור המס ניכוי, 2011

 החברה. המנפיקות החברות במקום הבורסה חבר ידי על המיסים לרשות ויועבר

 כמפורט ברשותה שיש המידע את וכן הריבית סכום את הבורסה לחברי תעביר

. כאמורהריבית  משולמת שמכוחההחוב  ולאגרת למחזיקים ביחסבהנחיה האמורה 

הבורסה ינכו מס במקור מתשלומי הריבית שישולמו על ידי החברה למחזיקי  חברי

אגרות החוב בהתאם לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד ויעברו אותו לרשות 

 מניות לבעלריבית  משולמת שבו במקרהסס על המידע האמור. המיסים גם בהתב

 או שירותים שנותן למי או הריבית משלם אדם בני בחבר העובד ליחיד או מהותי

 להשלמת אחראית תהיה החברה, הריבית את המשלם אדם בני לחברמוצרים  מוכר

 הניכוי בתקנות כקבוע המרבי המס לשיעורהריבית  מתשלומי במקור המס ניכוי

  .ומדיבידנד מריבית

  

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת אגרות החוב בשנת המס ושאילו היו רווחי 

חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות  הון היו

(למעט רווח בישראל או מחוצה לה ערך, נסחר או שאינו נסחר,  רווח ממכירת נייר

שנוצר בשנת הון  הפסד, וכן, )3.5 - ל 1ב אשר יקוזז ביחס של הון אינפלציוני חיי

כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו  יותר בקיזוז בשנת המס בה נוצר גם המס

בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד (ערך או בגין ניירות ערך אחרים  נייר

  .)2016בשנת  25%(א) לפקודה (126על השיעור הקבוע בסעיף עלה  כאמור לא

הפסד הון ממכירת אגרות החוב שלא ניתן לקזזו בשנת המס כאמור, יהיה ניתן 

לקיזוז בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה שבה היה ההפסד, כנגד רווח 

(ב) לפקודה, ובלבד שהוגש לפקיד 92הון ריאלי ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף 

  השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר 

, ("תקנות 2002-ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג

 במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור הניכוי מרווח ההון") נקבע כי

מנות ועסקאות עתידיות ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נא

  (כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח הון), יקזז החייב )סחירים״ ״ניירות(

לפקודה,  92בהתאם להוראות סעיף  הפסד הון שנוצר ממכירת ניירות סחירים

 שלבניהולו  שהיו ובלבד שהתקיימו כל אלו: ההפסד נוצר ממכירת ניירות סחירים

נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ובכפוף לכך שהרווח  החייב

  ובין לאחר המועד האמור. ההפסד
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  נוספות בעתיד )סדרה ח'(הנפקת אגרות חוב  .2.13.4

לעניין הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, צפויות לחול 

בין והוראות הדין כמתואר לעיל, וזאת, כפי שהוגדר לעיל הסדר המס  הוראות

העתידית לסדרת אגרות החוב הסדר אחר, או  היתר, ככל שלא יאושר בעת ההרחבה

  ההוראות שתוארו לעיל. ישונו הוראות הדין באופן המשפיע על

, במסגרת הרחבת סדרה ח'במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מ

, דר ניכיוןסדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה (לרבות הע

מנת לקבל - ) תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים עלככל שרלבנטי

סדרה ( את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב

, ייקבע לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי )'ח

שיעור הניכיון "להלן בסעיף זה: ( הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו

"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה המשוקלל

את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו אישור ולפני 

הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל 

לפי שיעור הניכיון אגרות החוב מס במועדי הפדיון של  ונכי חברי הבורסה. הסדרה

המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות 

  הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון.

באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים, תגיש החברה דיווח מיידי לפני 

האחיד שיעור הניכיון ר כאמור ועל כך שעל אי קבלת אישוהרחבת הסדרה בו תודיע 

ויחולו כל יתר הוראות הדין יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה 

מס במקור בעת פדיון הסדרה,  חברי הבורסה ינכוהנוגעות למיסוי דמי ניכיון. 

 בהתאם לשיעור שידווח כאמור.

סיבה שהיא, היה ושיעור , מכל )ח'אגרות החוב (סדרה בכל מקרה של הרחבת סדרת 

, יהיה גבוה משיעור הניכיון )חאגרות החוב (סדרה הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת 

יתכנו מקרים (לרבות העדר ניכיון),  )ח'אגרות החוב (סדרה של הסדרה ערב הרחבת 

בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו 

דמי הניכיון "להלן: רות החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה (למי שהחזיק באג

"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון העודפים

ובין אם לאו. נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה  לאותה סדרהאחיד 

ידיו, יהיה - לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על האמורה

זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון 

  פי דין.- העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על

  

למחזיקי אגרות  םיד-במקור מתשלומי הריבית שישולמו על חברי הבורסה ינכו

לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים  חובהתשלומי המס אותם  החוב את

חברי מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פרעון קרן אגרות החוב 

  מס במקור בגין דמי הנכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל ולהן. הבורסה ינכו
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כללי בלבד ואינו התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו 

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. - תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על מהווה

-זה, לפנות לייעוץ מקצועי עלתשקיף פי - המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על מומלץ לכל

ע ושל להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקי מנת

  הערך המוצעים. ניירות

  נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת רכש החליפין .2.14

נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת רכשה החליפין יפורטו בהודעה המשלימה 

  להצעת הרכש.

  סמכות רשות ניירות ערך .2.15

על החברה למסור לרשות ניירות ערך בכתב, לפי דרישת רשות ניירות ערך או עובד  .2.15.1

 מיפרטלכך, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים ב יכהשהסמ

פי תקנות הצעת רכש. -זה על מיפרטשהרשות סבורה שיש לכלול ב ולכל דבר אחר

 מיפרטניירות ערך, לרבות עובד שהסמיכה לכך, כי אין ב כן, אם ראתה רשות-כמו

תשקיף מתקיימות בחשובים לניצע סביר או כי לא  את כל הפרטים שלדעתה

רשות ניירות ערך להורות,  הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית להשלמה זה

להורות לחברה,  בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול האחרון, וכן רשאית

בתוך יום  לאחר שניתנה לחברה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפניה, לפרסם

מתוקן בצורה  מיפרטאו  מיפרטלתיקון  -עסקים אחד או תוך מועד אחר שקצבה 

  ובדרך שתורה.

רשות ניירות ערך רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לנכון  .2.15.2

 2.8.1כן לשם הגנת עניינם של הניצעים. הורתה כן, יחולו הוראות סעיף  לעשות

  לעיל.

מילוי אם תורה רשות ניירות ערך כאמור, הצעת רכש חליפין זו לא תושלם לפני  .2.15.3

  הוראתה.

הורתה רשות ניירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז  .2.15.4

הכולל את הדחייה האמורה, אלא אם כן  תשקיף להשלמה זהכחלה על  ההצעה

לחברה. קיבלה החברה הודעה כאמור, תודיע על כך  הודיע אחרת בהודעה מיידית

  ש.רכ לתקנות הצעת (א)25מיד, כאמור בתקנה 

  הימנעות מעשיית הסדרים .2.16

 להימנע מלעשות הסדרים התשקיףהחברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על  .2.16.1

, הפצתם התשקיף שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי

פי -ערך על-ניירות ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי

  בתשקיף. רכשו מעבר למפורט למכור את ניירות הערך אשרהתשקיף 

 להודיע לרשות ניירות ערךהתשקיף החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על  .2.16.2

 2.16.1על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 

  לעיל.
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להימנע מלהתקשר עם התשקיף החברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על  .2.16.3

  לעיל. 2.16.1ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  צד

  היתרים ואישורים .2.17

 )סדרה ח'(החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב  .2.17.1

, והבורסה נתנה התשקיףפי -הצעת רכש החליפין על המוצעות בדרך שלהנוספות 

לרישום למסחר של אגרות החוב  אישור הבורסהלפרטים אודות  את אישורה לכך.

  לעיל. 2.7.1(סדרה ח') הנוספות, ראו סעיף 

, תשקיףאין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים ב .2.17.2

ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם  למהימנותם

  או על המחיר בו הם מוצעים.תשקיף ב של ניירות הערך המוצעים
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  מחזיק לא רשוםהודעת קיבול של  –ספח א' נ

 

  הודעת קיבול

  2000-"סלפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש

  

  לכבוד

  ")המציעה(להלן: " בע"מקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה 

  באמצעות חבר הבורסה ___________________________

  

  נ.,א.ג.

  אגרות חוב (סדרה ח') של המציעההנדון: 

 

מה המציעה וכל תיקון לו, ככל שפרס 2016____ ב __מיום מפרט הצעת רכש מלאה הואיל ועל פי 

ש״ח  144,944,728 תשילרכמלאה  חליפין הצעת רכש ה המציעה, הציע")המיפרטשיהיה (להלן: "

 ;")אגרות החוב (סדרה ו')(להלן: " )סדרה ו'(חוב  ערך נקוב אגרות

והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם, בפקדון מס' ___________ המתנהל בסניפכם מס' 

של המלאה החליפין רכש ענות להצעת י, וברצוני להאגרות החוב (סדרה ו')ב____________, 

 הכלולה במיפרט; מציעהה

כלולה ה השל המציעהמלאה רכש החליפין הצעת להריני להודיעכם בזאת כי ברצוני להיענות 

  .11")המועברות אגרות החוב(להלן: " אגרות החוב (סדרה ו')________________ במיפרט בגין 

מיפרט ב 2.6.2סעיף כמשמעה בשל מחזיק לא רשום בהודעתי זו יש לראות הודעת קיבול 

 .המועברות אגרות החובוהתחייבות להעברת 

מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון  ותנקיהמועברות  אגרות החובבזאת כי  /תומתחייב /האני מצהיר

 אגרות החובוכן כי  או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו

  המועברות תהיינה במצבן זה גם עד להעברתן למציעה.

  12בעל עניין אישי בקבלת ההצעה. הנני/אינניכמו כן, אני מצהיר/ה בזאת כי 

על ידי המועברות  אגרות החובידוע לי כי נכונות הצהרתי כאמור הינה תנאי מוקדם לרכישת 

 .החליפין המלאה ותשלום תמורתן על פי הצעת רכש ההמציע

  נא להעביר לפקדוני הנ"ל.אגרות החוב המועברות שתונפקנה לי בגין  אגרות החובאת 

  

  

  (תאריך)

    

  (שם)

  

                                                      
  .אגרות החוביש להשלים את מספר   11
 מחק את המיותר.   12
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  (מס' ת.ז. / מס' תאגיד)

  

      

  (חתימה / חותמת החברה)
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 חבר בורסה קיבול של הודעת –נספח ב' 

 

  הודעת קיבול

 2000 – "סלפי תקנות ניירות ערך (הצעת רכש), התש

  לכבוד

  ")המציעה(להלן: " בע"מקבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה 

   בע"מ_____ באמצעות 

 _____, _____רחוב מ

 

 נ.,א.ג.

  המציעהאגרות חוב (סדרה ח') של הנדון: 

 

מה המציעה וכל תיקון לו, ככל שפרס 2016____ ב __מיום מפרט הצעת רכש מלאה הואיל ועל פי 

ש״ח  144,944,728 תשילרכמלאה  חליפין הצעת רכש ה המציעה, הציע")המיפרטשיהיה (להלן: "

 ;")אגרות החוב (סדרה ו')(להלן: " )סדרה ו'(חוב  ערך נקוב אגרות

של  ןובעליה ןממחזיקיה החליפין המלאה קיבול להצעת רכשוהואיל וקיבלנו הודעות 

  , מתוכן:13")המועברות אגרות החוב(להלן: " אגרות החוב (סדרה ו')__________ 

 בעלי עניין אישי הינםאשר מחזיקיהן ובעליהן הצהירו כי אגרות חוב ___________   .א
 בקבלת ההצעה;

 בעלי עניין אישי אינםאשר מחזיקיהן ובעליהן הצהירו כי  אגרות חוב___________   .ב
  ;בקבלת ההצעה

והתחייבות  ,במיפרט 2.6.4בסעיף כמשמעה  של חבר בורסה, בהודעתנו זו יש לראות הודעת קיבול

מכל שעבוד, עיקול, חוב,  ותנקיהמועברות אגרות החוב , וכי המועברות אגרות החובלהעברת 

אגרות החוב וכן כי עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, 

 המועברות תהיינה במצבן זה גם עד להעברתן למציעה.

 נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.המועברות אגרות החוב את התמורה בגין 

על ידי המועברות אגרות החוב ר הינה תנאי מוקדם לרכישת ידוע לנו כי נכונות ההצהרות כאמו

  .החליפין המלאה ותשלום תמורתן על פי הצעת רכש ההמציע

  

  

  

  (תאריך)

    

  (שם חבר הבורסה)
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  (מס' חבר הבורסה)

  

  

      

  (חותמת וחתימה)
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  הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 

  

   כללי  -החברה הון  3.1

ש"ח ערך נקוב  1במועד פרסום התשקיף מורכב ממניות רגילות בנות לוזון קבוצת הון המניות של 

  "). מניות רגילותכל אחת ("

  

   החברה הון התפתחויות ב 3.2

 הון הרשום בהתפתחות  3.2.1

נים שקדמו לשנת התשקיף ועד למועד של החברה בשלוש השרשום לא חלו שינויים בהון המניות ה

  :התשקיף, למעט כמפורט להלן

  

  מספר מניות רגילות  ות השינוימה  תאריך
סה"כ מניות 
  בהון הרשום

 200,000,000  200,000,000יתרת פתיחה 2013בינואר  1יתרה ליום 
 450,000,000  250,000,000הגדלת הון רשום  2014בספטמבר  28

 450,000,000    עד התשקיףסה"כ הון רשום נכון למו

  

 והנפרע התפתחויות עיקריות בהון המונפק  3.2.2

לא חלו שינויים בהון המניות המונפק והנפרע של החברה בשלוש השנים שקדמו לשנת התשקיף 

  : ועד למועד התשקיף, למעט כמפורט להלן

  

 מהות השינוי  תאריך
מספר מניות 

  רגילות
ן גימורה במזומן שנתקבלה בהת

  המניות
 מניותסה"כ 

בינואר  1יתרה ליום 
2013  

 135,489,912  - --  135,489,912 יתרת פתיחה

  2014בספטמבר  28
הקצאה 
  1פרטית

 234,499,813  מיליון ש"ח 130  99,009,901

 234,499,813  סה"כ הון מונפק ונפרע נכון למועד התשקיף

  

                                                 
-2014(מספר אסמכתא:  2014באוגוסט  21הקצאה הפרטית כאמור, ראו דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים אודות ה   1

  ), אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.01-138867
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  ההחזקות בחברהתיאור  3.3

למועד התשקיף, החזקות בעלי העניין בניירות  פי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, נכוןל

  הערך של החברה הינן כדלקמן:

  

ידיעת החברה, מר עמוס לוזון מחזיק במניות החברה, באמצעות ע. לוזון נכסים  למיטב )1(

"). בעלת השליטה) (להלן: "99%(בשיעור של והשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותו 

בנוסף, מר עמוס לוזון מכהן כמנכ"ל החברה וכן, מכהן כדירקטור בה.

, בין בעלת השליטה לבין עו"ד ארז תיק, העומד 2016באוגוסט  17ם מיום הסכבמסגרת 

בראש משרד עורכי דין המלווה את מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה בשרשור סופי, 

 1 העניקה בעלת השליטה למר תיק אופציה, הניתנת למימוש עד ליום, נים רבותמזה ש

 ש"ח למניה 0.4, בתמורה לסך של של החברהמניות  2,344,998, לרכישת 2017בספטמבר 

מניות של החברה  2,344,998באותו המועד מכרה בעלת השליטה למר תיק כמו כן, (

  .)ש"ח למניה 0.4לסך של  בתמורה

החברה, בעלת השליטה בבעל עניין זה היא אדלטק נדל"ן בע"מ ח.פ.  למיטב ידיעת )2(

. 002254282, חברה פרטית בבעלותו המלאה של יוסף אדלסבורג ת.ז. 514705326

, 512969171למיטב ידיעת החברה, יוסף אדלסבורג מחזיק באמצעות אדלקום בע"מ ח.פ. 

"מ, שהינה חברה פרטית ה בעממניות דוראד אנרגי 18.75%חברה פרטית בבעלותו המלאה, 

   .9.6%(בעקיפין) בשיעור של החברה ידי  שמוחזקת על

להלן: זית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (גבעלת השליטה בחברה היתה  2016בינואר  14עד ליום 

  אשר במועד האמור החזיקה במניות החברה במישרין ובעקיפין. , ")ישראלגזית "

 1.3.2, המפורטים בסעיף בשטרי הון של החברהחזיקה מזית ישראל ג, התשקיףכון למועד נ

מניות של  95,201,828- , לרבות בשטר צמית שאינו רשום למסחר, אשר המיר בחלקו ללתשקיף

-מהוות כנכון למועד התשקיף, של החברה נה המונפק החברה (ואשר בהנחת המרה מלאה, לפי הו

  מהון המניות של החברה). 28.88%

  

בעל הענייןשם   סוג ניירות ערך 
כמות ניירות 

 ערך
זכויות שיעור החזקה ב

  וההצבעההון ה
הון זכויות השיעור החזקה ב

  וההצבעה (בדילול מלא)

  54.79%  77.04%  180,655,002  מניות רגילות  )1(עמוס לוזון 

חזקות אדלטק א

  )2( ) בע"מ2006(

  5.41%  7.61%  17,848,423  מניות רגילות

אגרות חוב 

  (סדרה ו')
8,600  ---  ---  

אגרות חוב 

  (סדרה ז')
10,000  

---  ---  
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  1הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

הזכויות הנלוות למניות החברה מעוגנות בתקנון החברה, כפי שפורסם על ידי החברה באתר 

במאי  31דוח מיידי מיום ב, www.magna.isa.gov.ilהמגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת: 

  ").התקנוןהפניה (להלן: "של דרך ב, המובא התשקיף זה )2016-01-040620א: אסמכת(מספר  2016

  להלן תובא תמצית הפרטים מתקנון החברה אודות הזכויות הנלוות למניות החברה: 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  1הון מניות החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם בנות  )1(

יהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה, שכל דרישות כל המניות הרגילות הינן שוות זכויות בינ )2(

 התשלום בגינה נפרעו במלואן, מקנה למחזיק את הזכויות המפורטות להלן:

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין כל    )א(

  מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף; 

  זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות לקבלת מניות הטבה, אם יחולקו;   )ב(

 זכות להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה.   )ג(

 להלן ריכוז הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות החברה:  )3(

  הסעיף/ים בתקנון  הוראות

  39 -  37  שינוי זכויות של מניות החברה

  31 -  21  העברת מניות החברה ומסירתן

ניירות ערך הניתנים לפדיון
2

  44  

  36 -  32  שינוי הון

  57 -  48  אסיפות כלליות של בעלי המניות

  79 -  58  דיונים וקבלת החלטות באסיפות כלליות

  89 -  80  הזכות למינוי דירקטורים

  145 - 135  חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

  163  זכויות בפירוק החברה

  

                                                 
למען הסר ספק יודגש כי הזכויות הנלוות למניות החברה כפופות להוראות הדין (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור    1

 )."חוק ניירות ערך") (להלן: 1968- ב לחוק ניירות ערך, התשכ"ח46לעיל, סעיף 
ת החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה תנאי לרישום מניו ,ב לחוק ניירות ערך46על פי סעיף    2

זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה 
  שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר.
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 , בסעיף78, בסעיף 61-ו 59, 58, בסעיפים 86- ו 83, 81, בסעיפים 49בסעיף יצוין כי החברה כללה 

 לחוק 259, 222, 107, 85, 81, 59, 50לתקנונה הוראות בהתאם לסעיפים  131, בסעיף 81בסעיף , 113

  , בהתאמה. להלן נוסחם:1999- החברות, התשנ"ט

  49סעיף 

החברות, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר בכפוף להוראות חוק . 49"

לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, ואם נטלה 

האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, יהיו בעלי המניות אחראים וחבים באחריות 

  ";.לחוק החברות (ב) 50 ובחובות הדירקטורים, כאמור בסעיף

  86-ו 83, 81סעיפים 

בכפוף להוראות חוק החברות (לרבות בענין דירקטורים חיצוניים), האסיפה הכללית של . 81"

החברה תמנה, בהחלטה ברוב רגיל, את חברי הדירקטוריון. אם לא נאמר אחרת בהחלטה בדבר 

ה השנתית הראשונה שלאחר מינוי הדירקטור, המינוי הינו לתקופה קצובה עד לתום האסיפ

  ";המינוי. דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

בהחלטה שניתנה על ידי רוב מחברי הדירקטוריון הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות . 83"

המכהנים במועד הישיבה והזכאים להשתתף בה או בהחלטה בכתב חתומה על ידי רוב מחברי 

, 80זכאים להצביע, בכפוף למספר הדירקטורים המירבי כאמור בתקנה הדירקטוריון המכהנים, ה

חברה. דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו דירקטוריון הדירקטור או דירקטורים נוספים ל

  ";בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

הוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי ל. 86"

לעיל. פחת  80מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המיזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 

מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם מינוי דירקטורים 

דירקטורים נוספים, לעיל, או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי  83נוספים כאמור בתקנה 

 ";אך לא לכל מטרה אחרת.

  61-ו 59, 58סעיפים 

. אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. 58"

מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח או באמצעות כתב הצבעה בהתאם 

"), שני כתב הצבעה(" 2005-כתב והודעות עמדה), התשס"ולהוראות תקנות החברות (הצבעה ב

, תוך ) לפחות מזכויות ההצבעה50%חמישים אחוזים (בעלי מניות לפחות, המחזיקים ביחד 

"; [ההדגשה .מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה

  ]אינה במקור

תום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, . לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית ב59"

תידחה האסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע 

או ליום, שעה על כך לבעלי המניות, או למועד  מאוחר יותר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה, 
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[ההדגשה  ";.")אסיפה נדחית(" המניות ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי

  ]אינה במקור

או באמצעות  מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח. 60"

) לפחות 25%אחוזים ( המחזיקים יחד עשרים וחמישה, לפחות בעלי מניותשני , כתב הצבעה

אלא אם כן נקבע אחרת  לפתיחת האסיפה, מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע

  "בתקנון זה.

, ישב יושב ראש הדירקטוריון או, בהעדרו, כל דירקטור שמונה לכך על ידי הדירקטוריון. 61"

בראש כל אסיפה כללית של החברה. באין יושב ראש, כאמור או אם באסיפה כלשהי אין מי מהם 

חילת האסיפה או אם סרבו לשמש כיושב נוכח אחרי עבור חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לת

ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים הנוכחים, ברוב קולות ביניהם, לבחור ביושב ראש מביניהם 

יבחרו בעלי המניות הנוכחים  –או מבין נושאי המשרה בחברה הנוכחים באסיפה, ואם לא יעשו כן 

המשרה הנוכחים לשבת בראש בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים או באחד מבין נושאי 

האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה או שהדירקטורים או נושאי המשרה 

, כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור

  ][ההדגשה אינה במקור ";.לשבת בראש האסיפה

  78סעיף 

 ק החברות או הוראות תקנון זה בדבר רוב אחר, החלטות האסיפהבכפוף להוראות חו. 78"

[ההדגשה  ";יתקבלו ברוב רגיל. ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף או קול מכריעהכללית 

  ]אינה במקור

  113סעיף 

 בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב. 113.1"

רים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמענים. קולות הדירקטו

  ][ההדגשה אינה במקור." ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע

  

  ";היו הדעות שקולות, תחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית. 113.2"

  81סעיף 

 , האסיפה הכללית של)לרבות בענין דירקטורים חיצוניים(ת בכפוף להוראות חוק החברו. 81"

 אם לא נאמר אחרת בהחלטה בדברהחברה תמנה, בהחלטה ברוב רגיל, את חברי הדירקטוריון. 

 , המינוי הינו לתקופה קצובה עד לתום האסיפה השנתית הראשונה שלאחרמינוי הדירקטור

  ][ההדגשה אינה במקור."; דירקטור אינו חייב להיות בעל מניות בחברהי. המינו

  131סעיף 
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כפוף להוראות החוק, החברה רשאית לפטור מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או . 131.1"

  .";מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

  

לעיל, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו  131.1 על אף האמור בתקנה ".131.2

  ";פרת חובת הזהירות בחלוקהכלפיה עקב ה
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  וייעודהההנפקה תמורת  - 5פרק 

  תמורת ההנפקה 5.1

התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה, להשלמה ותשקיף זה הינו תשקיף  לעיל, א'2כאמור בפרק 

ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו הצפויה מההנפקה, יפורטו בהודעה 

 1968-ך, התשכ"ח) לחוק ניירות ער2)(1(א16המשלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף 

. למועד התשקיף, טרם 2007-ותקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז

  .סוכמו פרטי התקשרות והתמורה לחתם מתמחר ולמפיצים

הצעת רכש חליפין על פיו מוצעות להשלמה של לעיל, תשקיף זה כולל תשקיף  'ב2כאמור בפרק 

') של החברה וה למכר לחברה של אגרות החוב (סדרה ') של החברה בתמורחחוב (סדרה  אגרות

תתקבל כל תמורה במזומן בידי החברה  שבבעלות הניצעים אשר ייענו להצעת החליפין ולפיכך לא

  רכש החליפין. ניירות הערך המוצעים מכוח תשקיף הצעת בגין

  

  תמורת ההנפקהיעוד  5.2

  

פי תשקיף זה, תשמש את  ת על') המוצעוחתמורת ההנפקה (נטו) מהנפקת אגרות החוב (סדרה 

בהתאם לשיקול דעתה של החברה ועל פי החלטותיה, החברה למימון פעילותה העסקית השוטפת, 

לרבות לצורך קידום פעילות היזמות של החברה, ביצוע השקעות בחברות , וכפי שתהיינה מעת לעת

  .ו אשראי קיים של החברהמוחזקות של החברה וכן הקטנה ו/או פירעון ו/או מחזור חוב ו/א

ידי החברה בהתאם למדיניות -עד לשימוש בתמורת ההנפקה, יופקדו ויושקעו כספים אלו על

 ההשקעה של החברה, כפי שתהא מעת לעת.

אפיקים ב   נכון למועד התשקיף, מדיניות ההשקעה של החברה כוללת השקעת כספים פנויים

ם, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות פקדונות במט"ח או בשקלי, כגון: סולידיים בלבד

  . ), מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת- Aדירוג אשראי גבוה (לפחות 

  

ההנפקה לצורך  תיובהר, כי נכון למועד פרסום התשקיף, אין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמור

   השקעה בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע.

  

  יסכום מינימל 5.3

 לא נקבע סכום מינימלי אשר יש להשיגו על ידי הנפקה זו. 
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  תיאור עסקי התאגיד – 6פרק 

 כללי 6.1

מבנה וצורה),  -לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  )1(א44-ו ב6 ותבהתאם לתקנ

, תיאור עסקי החברה נכלל בתשקיף זה על דרך ")תקנות פרטי תשקיף(להלן: " 1969- התשכ"ט

, אשר פורסם 2015שנת פרק א' ("תיאור עסקי התאגיד") בדוח התקופתי של החברה לההפניה ל

תקופתי דוח להלן: "אשר יקרא לעיל ו() 2016-01-020223(מספר אסמכתא:  2016במרץ  30ביום 

2015(".  

 2015שינויים, חידושים הבהרות ותוספות לדוח התקופתי של החברה לשנת  6.2

(מספר  2016פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון הראשון של שנת  2016במאי  31ביום  6.2.1

חלק א', עדכון תיאור עסקי ") הכולל, במסגרת דוח מרץ(להלן: " )2016-01-040752א: אסמכת

דוח דירקטוריון לתקופה האמורה, התייחסות לשינויים וחידושים מהותיים יד, ובמסגרת גהתא

ולאחר תאריך  2016במרץ  31אשר אירעו בעסקי החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 

  מרץ מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.הדוח. המידע האמור בדוח 

(מספר  2016של שנת השני פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון  2016באוגוסט  16ביום  6.2.2

במסגרת חלק א', עדכון תיאור עסקי ") הכולל, דוח יוני(להלן: " )2016-01-104707אסמכתא: 

ם וחידושים מהותיים התייחסות לשינויי התאגיד, ובמסגרת דוח דירקטוריון לתקופה האמורה,

ולאחר תאריך הדוח.  2016ביוני  30החודשים שהסתיימו ביום  בששתאשר אירעו בעסקי החברה 

 מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה. יוניהמידע האמור בדוח 

(מספר  2016של שנת השלישי פרסמה החברה את דוח הביניים לרבעון  2016בנובמבר  30ביום  6.2.3

") הכולל, במסגרת חלק א', עדכון תיאור ספטמברדוח (להלן: " )2016-01-083961אסמכתא: 

עסקי התאגיד, ובמסגרת דוח דירקטוריון לתקופה האמורה, התייחסות לשינויים וחידושים 

 2016 ספטמברב 30ת החודשים שהסתיימו ביום עשתמהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ב

 .שקיף זה בדרך של הפניהמובא בת ספטמברולאחר תאריך הדוח. המידע האמור בדוח 

, בעל השליטה בה, עמוס לוזון מרנכון למועד התשקיף לא נקבע הסדר תיחום פעילות בין החברה ו 6.2.4

עם זאת, מכח היותו מנכ"ל החברה ודירקטור בה, חייב מר לוזון בחובת אמונים, בשרשור סופי. 

ברה היא הקמת . יצוין כי הליבה של עסקי הח1999-, התשנ"טלחוק החברות 254מכח סעיף 

הקבוצה בתחום ביצוע הפרויקטים, אחת מחברות פרויקטים למגורים, כאשר במידה ותפעל 

לפרטים אודות פרויקטים של בעל השליטה  בכוונתה לפעול לביצוע של פרויקטים של הקבוצה.

, לבחינה של אורגני החברה, , ובטרם התקשרותו בהםמסוג מחיר למשתכן שהובאו, למען הזהירות

  לתשקיף זה. 8.2סעיף ראו 

לפרטים בדבר אירועים מהותיים שאירעו לאחר פרסום דוח יוני, ראה דוח האירועים הכלול  6.2.5

 לתשקיף זה. 9.5בסעיף 
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  השקעות בחברות בת ובחברות קשורות  6.3

  עיקריות כלולותפרטים על השקעות בחברות בת וחברות  6.3.1

   :2016ביוני  30חברה נכון ליום העל ידי  המוחזקות 1עיקריותלהלן יפורטו החזקות והשקעות בחברות בנות וחברות כלולות 

שם החברה 
  המוחזקת

שיעור ההחזקה 
של החברה בהון 
המניות המונפק, 

בכח ההצבעה 
ובסמכות למנות 

דירקטורים 
 בחברה המוחזקת

סוג 
 המניה

סך המניות 
בהון המונפק 
והנפרע של 

החברה 
המוחזקת או 
ניירות הערך 
 ההמירים

שוויים 
של  הנקוב

המניות או 
ניירות הערך 
  ההמירים

ערכם 
בדוח 

הכספי 
הנפרד של 

החברה 
(באלפי 
 )ש"ח

  2016ביוני 30הלוואות ואגרות חוב ליום

מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

ביוני  30ליום 
2016  

יתרה 
(אלפי 
  ש"ח)

מועד 
  פירעון

הצמדה 
  קרן

הצמדה 
  ריבית

בסיס 
  ההצמדה

 30שערן ביום 
  2016ביוני 

א. דורי בניה 
  בע"מ 

דורי "להלן: (
  ")בניה

  976  75,573  ש"ח 0.01  84,819,587  רגילה  83.4%2

לדוחות  10.ב)2.10- ו 9.ב)2.10 כמפורט בבאורים
בר מבדצ 31של החברה ליום המאוחדים הכספיים 

הדוחות (להלן: " 2015דוח תקופתי , אשר צורפו ל2015
  ")הכספיים השנתיים

-- -  
1118322;  

  אג' 32.5

א. דורי 
תשתיות 

  אנרגיה בע"מ
דורי "להלן: (

 ")אנרגיה

  78,948 69,803  ש"ח 0.01  20,000  רגילה 50%
טרם 
  נקבע

  - --  - -- - -- 8.5%  צמוד

3Ronson 
Europe N.V 

להלן: (
 ")ונסוןר"

  283 176,623  אירו 0.02  108,350,000  רגילה 39.8%
טרם 
  נקבע

  - --  - -- - -- 5% שקל

א. דורי ייזום 
 בע"מ

  ש"ח 0.001  1,000  רגילה 100%
)6,492( 16,500  

טרם 
  נקבע

- 3.05% - -  
-  

Irena 2006 50%  100  50  רגילה leva )10,443(  10,847   8.5%  אירוטרם  -    -  

                                                 
  מיליון ש"ח (בערך מוחלט). 1 סך שלגבוה מ 2016ביוני  30לתקופה שהסתיימה ביום החברה בחברות בת וכלולות אשר ערכן בדוח הכספי הנפרד של החברה בטבלה זו נכללות השקעות של    1
 ).דוחות רבעון שניל.ב. 5דורי בניה הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה (לפרטים נוספים ראה באור  2016ביולי  24נכון ליום    2
טבלה זו אינה כוללת התייחסות לחברות הפרויקט  .נוספים) (דוח פרטים 2015לפרק ד' בדוח תקופתי  11תקנה ב 3 , ראו הערת שולייםהשקעת החברה ברונסוןלפרטים אודות אופן         3

  ).2015לחלק א' לדוח תקופתי  11סעיף  וידי רונסון (לפרטים נוספים רא המוחזקות על
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שם החברה 
  המוחזקת

שיעור ההחזקה 
של החברה בהון 
המניות המונפק, 

בכח ההצבעה 
ובסמכות למנות 

דירקטורים 
 בחברה המוחזקת

סוג 
 המניה

סך המניות 
בהון המונפק 
והנפרע של 

החברה 
המוחזקת או 
ניירות הערך 
 ההמירים

שוויים 
של  הנקוב

המניות או 
ניירות הערך 
  ההמירים

ערכם 
בדוח 

הכספי 
הנפרד של 

החברה 
(באלפי 
 )ש"ח

  2016ביוני 30הלוואות ואגרות חוב ליום

מספר נייר ערך 
בבורסה ושערו 

ביוני  30ליום 
2016  

יתרה 
(אלפי 
  ש"ח)

מועד 
  פירעון

הצמדה 
  קרן

הצמדה 
  ריבית

בסיס 
  ההצמדה

 30שערן ביום 
  2016ביוני 

Eoodנקבע  

Regina 2006 
Eood

  leva  )3,705(  4,199 100  1004  רגילה  50%
טרם 
  נקבע

  -  -  -  8.5%  אירו

Brande 
Enterprises 
Company 
Ltd.

  15,404  )18,446(  אירו 1  1,710  רגילה  50%
טרם 
  נקבע

  -  -  -  8%  דולר

Episanio 
Enterprises 
Limited 

  CY£ 2,281  2,339 1  1,000  רגילה  100%
טרם 
  נקבע

  -  -  -  8%  דולר

Elagador 
Management 
Company 
Limited5

  42,968  )22,894(  אירו 1.71  1,000  רגילה  100%
טרם 
  נקבע

  -  -  -  8%  יורו

גבס חיפוי רום 
) 1997וקירוי (

  בע"מ 
  ") רום גבס("

  --   --   --   --   --   --   --   114,237  ש"ח 1  8,000,000  רגילה  100%6

אינובייט בע"מ 
  ")אינובייט("

  --   --   --   --   --   --   --   19,505  ש"ח 0.05  1,000  רגילה  7(בעקיפין) 50.1%

  

 

                                                 
 בהון המניות המונפק של חברה זו רשומות כהון נפרע. הכלולותמהמניות  75   4
 זקותיו של תאגיד זה בחברה בת פרטית בבעלות מלאה בסלובקיה.הנתונים המתוארים בטבלה ביחס לתאגיד זה כוללים גם את הח   5
  .השנתיים. לדוחות הכספיים 10.ב)2.10לפרטים בדבר מימוש אופציית מכר במסגרתה רכשה החברה את מלוא ההחזקות ברום גבס מדורי בניה, ראה באור    6
  לעיל. 6 ולייםת שהמוצג בטבלה מתייחס להחזקותיה של רום גבס באינובייט. ראה גם הער   7



 4-ו

 

   כלולות מהותיותשינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות  6.3.2

המתוארות בדוח  לא חלו שינויים מהותיים ביחס להשקעות החברה בחברות בת מהותיות שלה 2016ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום שישה  בתקופה של

  , למעט כמתואר להלן:2015תקופתי 

, השנתייםלדוחות הכספיים . 10.ב)2.10באור  ולפרטים בדבר מימוש אופציית מכר במסגרתה רכשה החברה את מלוא ההחזקות ברום גבס מדורי בניה, רא 6.3.2.1

 .")דוחות רבעון שני(להלן: " רבעון שני, אשר צורפו לדוח 2016ביוני  30ליום  המאוחדים של החברה.ד. לדוחות הכספיים 1ובאור 

, 50% שיעור שלבדורי אנרגיה ל אלומיי אנרגיה נקייה שותפות מוגבלתלהגדלת שיעור החזקותיה של  1%לפרטים בדבר מימוש אופציה נוספת בשיעור של  6.3.2.2

   .לחלק א' לדוח רבעון שני 6.1סעיף ראה 

  המחזיקים הנוספים בחברות הקבוצה 6.3.3

   של החברה: 8העיקריותמזכויות ההון וההצבעה בחברות הבנות והקשורות  25%-להלן פירוט המחזיקים ב

  שיעור בהון ובזכויות הצבעה  שם המחזיק (בנוסף לחברות הקבוצה)  התאגידשם 

 50%  9לתבי אנרגיה נקייה שותפות מוגיאלומ  דורי אנרגיה

 10")דוראד"להלן: דוראד אנרגיה בע"מ (

 

 37.5%  11אשקלון בע"מ  -רותי תשתיות אילתיש

Zorlu Enerji Elektrik Uretim A.S12 25% 

 18.75% 13 אדלקום בע"מ

 Global City Holdings N.V 39.8%  14רונסון 

 49.9%  15") אפיק(להלן: " ולרי (א.י.ר) החזקות בע"מאפיק מוד  אינובייט בע"מ

                                                 
  לעיל. 1ראו ה"ש    8
  . 2015לחלק א' לדוח תקופתי  13.1לפרטים בדבר הסכם בעלי המניות בדורי אנרגיה ראה סעיף    9

   . 2013. לדוח התקופתי לשנת 12.2.1.3 סעיףלפרטים בדבר הסכם בעלי מניות בדוראד ראה  10
  אשקלון בע"מ.- נה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בבעלות של חברת קו צינור אילתאשקלון בע"מ הי-למיטב ידיעת החברה, שירותי תשתיות אילת   11
 למיטב ידיעת החברה, תאגיד זה הינו תאגיד תורכי אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר בתורכיה.   12
  .) לתשקיף זה2(3.3לפרטים נוספים, ראו סעיף    13
   .2014לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  11.1ביחס להחזקה ברונסון ראה סעיף  Global City Holdings N.Vהמניות עם כם בעלי לפרטים בדבר אופן ההחזקה במניות רונסון והס 14
יתר הוראות ביחס למינוי קינל. יחסי בעלי המניות באינובייט מוסדרים בהסכם הכולל בין הלמיטב ידיעת החברה, אפיק הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל והינה בבעלות מר אבנר    15

מיליון ש"ח, זכות סירוב ראשון  2ידי רום גבס בסכומי אשראי שלא יעלו על סך של -מהון המניות מקנה זכות למינוי של דירקטור אחד), מימון אינובייט על 16%דירקטורים (כל החזקה של 
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Irena 2006 Eood   50%  16דנירקו בע"מ 

Regina 2006 Eood  50%  17 דנירקו בע"מ 

Brande Enterprises Company Ltd.  Caysummer Ltd 18  50% 
  

  )ש"חהחברה מהן (באלפי  והכנסות עיקריות וכלולותהכנסות של חברות בנות  6.3.4

, 2014בדוח תקופתי של החברה לשנת ד'  פרקל 13תקנה ראו  2014בשנת והכנסות החברה מהן  19עיקריותנסות של חברות בנות וכלולות לפרטים אודות הכ

לפרטים אודות הכנסות של חברות בנות  הפניה.של דרך בזה  בתשקיףהנכללת  ,)2015-01-058705(מספר אסמכתא:  2015במרץ  23אשר פורסם ביום 

זה  בתשקיףהנכללת  כהגדרתו לעיל, (דוח פרטים נוספים), 2015תקופתי דוח בד'  פרקל 13תקנה ראו  2015בשנת והכנסות החברה מהן  וכלולות מהותיות

   הפניה.של דרך ב

  

  

  

  

  

  

_____________________  

שישיות מחברי דירקטוריון - תונים לסמכות הדירקטוריון אינובייט ושהחלטה בגינם תהיה ברוב של  חמשוזכות הצטרפות לצדדים להסכם, וכן קביעת נושאים מסוימים כנושאים שיהיו נ
  .אינובייט המכהנים באותה עת

 . 2015הכלול בחלק ד' לדוח התקופתי  11לפירוט לפי תקנה  4 "שלפרטים נוספים ראה ה   16
 .2015' לדוח התקופתי הכלול בחלק ד 11לפירוט לפי תקנה  4"ש לפרטים נוספים ראה ה   17
 .תאגיד זר   18
 לעיל. 1ראו ה"ש    19
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   :2016ביוני  30, והכנסות החברה מהן נכון ליום של החברה 20עיקריות הכנסות של חברות בנות או חברות קשורות להלן יפורטו 

 

  החברהשם 
  רווח (הפסד)
  נקי כולל

  דיבידנד  דמי ניהול  ריבית

  --   --   -- )24,740(  דורי בניה

  --   --   3,116)1,706(  דורי אנרגיה 

  --   --   223)819(  א. דורי ייזום בע"מ

  רונסון

1,06914  

 --  

  
 2015לעניין חלוקת דיבידנד שאשרה רונסון בחודש דצמבר 

 10.1, ראו באור 2016ר ואשר התקבלה בחברה בחודש ינוא
  . לדוחות הכספיים השנתיים.4ב)

Irena 2006 Eood )607(298   --   --  

Regina 2006 Eood )4( --   --   --  

Brande Enterprises 
Limited )44(

 --   --   --  

Episanio Enterprises 
Limited 67

 --   --   --  

Elagador Management 
Company Limited )1,498(1,071  

 --   --  

                                                 
 לעיל. 1ראו ה"ש    20
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  הסברי הדירקטוריון 6.4

א(א) לתקנות פרטי התשקיף, הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני 44-ב ו6בהתאם לתקנות  6.4.1

(דוח  2015תקופתי מובאים בדרך של הפניה לחלק ב' לדוח  2015בדצמבר  31החברה ליום 

  הדירקטוריון).

ם בדרך של הפניה מובאי 2016במרץ  31הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום  6.4.2

  .מרץדוח ל

דוח מובאים בדרך של הפניה ל 2016ביוני  30הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום  6.4.3

  יוני.
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  ניהול החברה- 7פרק 

   דירקטוריון החברה 7.1

   :להלן פרטי הדירקטורים של החברה נכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה

רון אלעזר   אהוד (אודי) ארז  רות דהן פורטנוי  רינת רמלר  שמשון הראל  ליה לוזון  עמוס לוזון  שם הדירקטור:
  קליינפלד

  054571112  053615845  024807927  029257821  006330336  301559944  057799959  מספר זיהוי:
בספטמבר  16  לידה: תאריך

1962 

  14.8.1955  1970בפברואר  1  1972באפריל  19  1947במרץ  18  1988באוקטובר  31
16.11.1956  

-להמצאת כתבי בי ןמע
    דין:

, 6רחוב זרובבל 

 פתח תקוה

, תל 13רחוב טיומקין 

  אביב

, 33הרופא רחוב 

  חיפה

ם רחוב הנרקיסי

  ב, חיפה8

, 26ארלוזורוב 

  גבעתיים

  ,12מיכאל נאמן 

  אביב-תל 

, 97יהודה הנשיא 
  הרצליה 

  ישראלית  ישראלית וקנדית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית   נתינות:
ומנכ"ל  דירקטור  תפקיד בחברה:

  החברה
מנהלת ו דירקטורית

פיתוח עסקי ועוזרת 
אישית למנכ"ל 

  החברה

דירקטורית בלתי   יוןיו"ר הדירקטור
  תלויה

דירקטורית 
  חיצונית

דירקטור בלתי 
  תלוי

  דירקטור חיצוני

חברות בוועדות 
  דירקטוריון:

  לא  לא  לא

ועדת ביקורת, ועדת 
מאזן, ועדת תגמול, 
ועדת ממשל תאגידי 

  ואכיפה מנהלית.

ועדת ביקורת, 
ועדת מאזן, ועדת 
תגמול, ועדת 
ממשל תאגידי 

  ואכיפה מנהלית.

ועדת ביקורת,   ןועדת מאז
ועדת מאזן, ועדת 

תגמול, ועדת 
ממשל תאגידי 
  ואכיפה מנהלית.

  כן  לא  כן  לא  לא  לא  לא  דירקטור חיצוני:
  כן  כן  כן  כן  לא  לא  לא  דירקטור בלתי תלוי:

בעל מומחיות חשבונאית 
או כשירות  1ופיננסית

  מקצועית:

כשירות 
  מקצועית

בעל מומחיות   כשירות מקצועית
  סיתחשבונאית ופיננ

בעלת מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

בעלת מומחיות 
חשבונאית 
  ופיננסית

בעל מומחיות 
חשבונאית 

  ופיננסית 

בעל מומחיות 
חשבונאית 

  ופיננסית 
עובד של החברה, חברה 

בת, חברה קשורה או של 
  בעל עניין:

מנהלת פיתוח עסקי   לא
ועוזרת אישית 

  .למנכ"ל החברה

  לא  לא  לא  לא  לא

לכהן היום בו החל 
  כדירקטור בחברה:

באוגוסט  16

2016  

בספטמבר  25  2014באוגוסט  14  2012במאי  17  2016באפריל  13  2016במאי  31

2016  
  2016בנובמבר  27

                                                 
  .1999-) לחוק החברות, התשנ"ט12(א)(92קבע הדירקטוריון לפי סעיף דירקטור שהחברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי ש   1
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רון אלעזר   אהוד (אודי) ארז  רות דהן פורטנוי  רינת רמלר  שמשון הראל  ליה לוזון  עמוס לוזון  שם הדירקטור:
  קליינפלד

  השכלה:
  

בוגרת במשפטים   --
 –ומנהל עסקים 

המרכז הבינתחומי 
  הרצליה.

מוסמך במנהל 
 -עסקים 

אוניברסיטת 
ארסמוס, רוטרדם, 

 -; בוגר כלכלה הולנד
אוניברסיטת 

ארסמוס, רוטרדם, 
  .הולנד

מוסמכת במנהל 
 – (MBA)עסקים 

הטכניון (המכון 
הטכנולוגי 

לישראל); בוגרת 
 –בכלכלה 

אוניברסיטת חיפה; 
בוגרת בחשבונאות 

אוניברסיטת  –
  חיפה.

מוסמכת במנהל 
עסקים (התמחות 

במימון), 
האוניברסיטה 

העברית 
בירושלים; בוגרת 

בכלכלה, 
האוניברסיטה 

ברית הע
  בירושלים.

רואה חשבון. בוגר 
בחשבונאות 

וכלכלה, 
האוניברסיטה 

העברית, 
  ירושלים.

תואר ראשון 
בכלכלה ויחסים 

בינלאומיים 
מהאוניברסיטה 

העברית 
  בירושלים.

עיסוק בחמש השנים 
(בנוסף לאמור  האחרונות

  :לעיל)
  
  

בעל שליטה 
בחברה החל 

בינואר  14מיום 
מנכ"ל , 2016

ן ובעלים, ע. לוזו
נכסים והשקעות 
בע"מ; מנכ"ל 

  החברה.

בל בידור  בעלים,
 ; ותערוכות בע"מ

סיוע שוטף וטיפול 
 ,בתחום היזמות

ע.לוזון נכסים 
; והשקעות בע"מ

תיק גלעד מתמחה, 
משרד עורכי  -קינן
  .דין

אמריקה מנכ"ל, 
ישראל להשקעות 

  . בע"מ

סמנכ"ל כספים 
באס.סי.אר 

(מהנדסים) בע"מ; 
דירקטורית 
תקשורת  בסטרלינג

מתקדמת בע"מ; 
סמנכ"ל כספים 
באלרון תעשייה 
אלקטרונית בע"מ; 

 013-דירקטורית ב
  נטוויז'ן בע"מ.

מייסדת ומנהלת 
TMF – Tailor 
Made Finance ;

סמנכ"ל, אחראית 
תחום מוצרים 

 –מובנים 
Standard & 

Poor Maalot.  

בעלים ומייסד 
חברת ארז קפיטל 
פאנד, יו"ר אלעד 
 גרופ בע"מ, מנכ"ל

אלעד גרופ בע"מ, 
יו"ר אלעד קנדה 
אינק., דירקטור 
ויו"ר בחברות 
פרטיות בקבוצת 
אלעד גרופ, 

דירקטור 
  במליסרון בע"מ.

 OMIמנכ"ל 
בע"מ ומנכ"ל 

ARP  ,בע"מ
דירקטור חיצוני 

) 1963דנשר (ב
בע"מ ומאקפל 
תעשיות בע"מ, 
דירקטור בלתי 
תלוי במנדלסון 
תשתיות ותעשיות 
בע"מ ובאלרן 

ל"ן (ד.ד.) נד
  בע"מ.



 

 3-ז

 

רון אלעזר   אהוד (אודי) ארז  רות דהן פורטנוי  רינת רמלר  שמשון הראל  ליה לוזון  עמוס לוזון  שם הדירקטור:
  קליינפלד

תאגידים נוספים בהם 
  כדירקטור: ןמכה הוא

  
  

חברות בנות ו/או 
מוחזקות של 

א. דורי החברה: 
בניה בע"מ, רום 
גבס חיפוי וקירוי 

) בע"מ, 1997(
אינובייט בע"מ, 
א. דורי תשתיות 
אנרגיה בע"מ, 

Ronson 
Europe N.V.   

ע. לוזון נכסים 
והשקעות בע"מ, 
וחברות פרטיות 

נוספות 
  תו.בשליט

רום גבס חיפוי וקירוי 
) בע"מ, חברה 1997(

מוחזקת במלואה על 
ידי החברה, בל בידור 

  ותערוכות בע"מ.

קרית הספורט 
והפנאי בע"מ 
(אצטדיון סמי עופר); 
לדיקו ליפט בע"מ; 
בשן רדיאטורים 
בע"מ; סטודיו סי 
בע"מ; כלכלית 

  ירושלים בע"מ.
בגופים הציבוריים: 
יו"ר אגודת הידידים 

ן ויצמן למדע, של מכו
חבר הנהלת אגודת 
הידידים "אילן", 
חבר בחבר הנאמנים 
של אוניברסיטת 

  חיפה.

אל על נתיבי אויר   אין
לישראל בע"מ; 
אסותא מרכזים 

 רפואיים בע"מ.

  ארז קפיטל פאנד

דירקטור חיצוני 
באלביט מדיקל 
טכנולוג'יס בע"מ, 
וויטסמוק תוכנה 
בע"מ, ננו דיימנשן 

אל -בע"מ, אדרי
נכסים  ישראל

בע"מ, וקופרליין 
אמריקאס 

לימיטד; 
דירקטור בלתי 
תלוי בקופיקס 

  גרופ בע"מ.

בן משפחה של בעל עניין 
  בחברה:

מר עמוס לוזון 
הינו אביה של 
גב' ליה לוזון, 
בעלת עניין 
בחברה מכח 

כהונתה 
כדירקטורית 

  בחברה.

גב' ליה לוזון הינה 
בתו של מר עמוס 

 דירקטור,לוזון, 
מנכ"ל החברה ובעל 

  השליטה בה.

  לא  לא  לא  לא  לא
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  נושאי משרה בכירה 7.2

מנהלת פיתוח עסקי ועוזרת  ית,דירקטורלפרטים אודות הדירקטורים המכהנים בחברה למועד התשקיף, דהיינו:  עמוס לוזון (מנכ"ל ודירקטור), ליה לוזון (

  לעיל. 7.1סעיף (דירקטורית בלתי תלויה), ראו  רטנוי (דירקטורית חיצונית) ורינת רמל), שמשון הראל (דירקטור), רות דהן פוראישית למנכ"ל החברה

  , למיטב ידיעת החברה:התשקיףנכון למועד  ,שאינם דירקטורים ,להלן פרטי נושאי המשרה הבכירה של החברה

  שם
מספר 
  זיהוי

תחילת כהונה 
  בחברה

  תאריך לידה
תפקיד בחברה, בחברה 
בת של החברה, בחברה 

 ורה או בבעל עניין בהקש

בעל עניין בחברה, 
בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה או של בעל 
  עניין בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

רועי 
  וישנוביצקי

  1982ביוני  3  2015בינואר  1 060515111

 סמנכ"ל כספים בחברה
; 2016במאי  1(החל מיום 

עד למועד האמור כיהן 
  כחשב החברה)

  אל

רואה חשבון, בוגר מנהל עסקים וחשבונאות, המסלול 
; M&Eהאקדמי המכללה למנהל; חשב באלקטרה 

רואה חשבון בקוסט פורר גבאי את קסירר, משרד רואי 
  חשבון.

  2016במאי  5 049167273  יהונתן כהן
בדצמבר  9

1981  
  לא  חשב בחברה

רואה חשבון, בוגר כלכלה וחשבונאות, מכללת רופין; 
ון בדלויט בריטמן אלמגור זוהר ושות' רואה חשב

  משרד רואי חשבון.

  לא  מבקר פנימי בחברה   1973ביולי  22  2015בפברואר  19  25495300  יצחק נפתלין

בוגר מנהל עסקים, הקרייה האקדמית קריית אונו; 
שותף ומנהל ביקורת בפאהן קנה ניהול ובקרה בע"מ 

במבקר . יצוין כי מר נפתלין מכהן גם 2000החל משנת 
לשעבר שליטה הגלוב בע"מ, בעלת - פנימי של גזית

  בחברה.

  57192718  יעקב לוזון

 – 2016באפריל  15
החל לכהן כמנכ"ל 
א. דורי בניה בע"מ, 

חברה בת של 
החברה; מסווג 
בחברה כנושא 
  משרה בכירה.

  1961במאי  22
מנכ"ל א. דורי בניה בע"מ, 
  חברה בת של החברה

מר יעקב לוזון הינו 
של מר עמוס אחיו 

 דירקטור,לוזון, 
מנכ"ל החברה 
, ובעל השליטה בה

ליה ודודה של הגב' 
לוזון, בעלת עניין 

דירקטורית 
  .בחברה ומנהלת

השכלה תיכונית; מנכ"ל ובעלים פינות קפה בע"מ 
(אילן'ס); מנכ"ל ובעלים הקניה הבטוחה בע"מ; מנכ"ל 
ובעלים קאר סנטר פתח תקווה בע"מ; מנכ"ל ובעלים 

  ליסינג בע"מ. לוזון

  23006737  גיל זלצמן

 – 2011בנובמבר  14
מנכ"ל החל לכהן כ

רום גבס חיפוי 
, ) בע"מ1997וקירוי (

חברה בת של 

באוגוסט  5
1967  

רום גבס חיפוי מנכ"ל 
, ) בע"מ1997וקירוי (

  חברה בת של החברה
  לא

שון בהנדסה אזרחית, הטכניון חיפה; סמנכ"ל תואר רא
) בע"מ, חברה בת 1997הנדסה ברום גבס חיפוי וקירוי (

  של החברה.



 

 5-ז

 

  שם
מספר 
  זיהוי

תחילת כהונה 
  בחברה

  תאריך לידה
תפקיד בחברה, בחברה 
בת של החברה, בחברה 

 ורה או בבעל עניין בהקש

בעל עניין בחברה, 
בן משפחה של 
נושא משרה 

בכירה או של בעל 
  עניין בחברה

  השכלה וניסיון עסקי בחמש השנים האחרונות

; דירקטור החברה
באינובייט בע"מ; 

מסווג בחברה כנושא 
  משרה בכירה.
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  מורשי חתימה עצמאיים 7.3

  .בחברה עצמאיים חתימה מורשי קיימים לאעד התשקיף, נכון למו

  

  הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים 7.4

רה, כפי שפורסם על ידי החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך בכתובת: תקנון החב

www.magna.isa.gov.il 2016-01-040620(מספר אסמכתא:  2016במאי  31, בדוח מיידי מיום ,(

את ההוראות הבאות ") כולל, בין היתר, התקנוןהמובא התשקיף זה בדרך של הפניה (להלן: "

      ביחס לחברי הדירקטוריון:

  הנושא
סעיפים 

  בתקנון

ספר חברי הדירקטוריון, דרכי מינויים וסיום כהונתם, זכותו של מ

דירקטור למינוי דירקטור חליף תחתיו, זכותו של הדירקטור לשכר בגין 
כהונתו ומס' הדירקטורים החיצוניים המינימלי בדירקטוריון החברה 

  םומשך כהונת

80 - 90  

סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו, לרבות התוויית מדיניות החברה 

ופיקוח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, זכותו להאציל 
  מסמכויותיו ו/או ליטול מסמכויותיו של המנהל הכללי

91 - 97  

ישיבות הדירקטוריון, לרבות, אופן זימון הישיבות, דרכי כינוסן, סדר 

שיבות הדירקטוריון, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי היום בי

  ניהולה ואופן קבלת ההחלטות בה

101 - 117  

  100 - 98  הקמת ועדות הדירקטוריון, סמכויותיהן ואופן פעולתן

מתן פטור מאחריות מראש לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושא 
צאה כמפורט משרה, שיפוי בדיעבד של נושאי משרה בשל חבות או הו

בתקנון והתחייבות מראש לשפות נושא משרה שתוגבל לאירועים ולסכום 

  או לאמת מידה

131 - 134  
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  פרטים נוספים 7.5

  :החברהשרדה הרשום של מ

  

  , רעננה34רחוב ירושלים   

  שמעונוב ושות', עורכי דין    :ההנפקהעורכי דין 

  ן, רמת ג23, מגדל רוגובין תדהר, קומה 11דרך מנחם בגין 

  

  קסלמן וקסלמן, רואי חשבון    :החברהרואי החשבון של 

  , מגדל הסחר, תל אביב25רד המ רחוב
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  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 8פרק 

  

 בחברה תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1

לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים : (א) 2016ביוני  30התקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום גין להלן פרטים אודות התגמולים שניתנו ב 8.1.1

; וכן (ב) 1או בתאגיד בשליטתה הבתאגיד בשליטתה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם ב אובחברה הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה 

עצמה (אם לא בחברה לכל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שהתגמולים ניתנו לו בקשה עם כהונתו 

   :נמנה בס"ק (א) לעיל)

 (באלפי ש"ח) תגמולים בעבור שירותיםפרטי מקבל התגמולים

   * סה"כ
היקף משרה התשקיףלמועד  תפקיד שם (באלפי ש"ח)

שיעור החזקה בהון
  נכון  התאגיד

 התשקיףלמועד 
 מענק שכר

תשלום 
מבוסס 
  מניות

  ייעוץ/דמי 
  ניהולדמי 

 קבועים 

דמי ניהול 
 משתנים

 אחר**

  מר אבנר קינל 
) 3(ראה הערה (

לפרק ד'  21תקנה ב
 2015בדוח תקופתי 

ח פרטים (דו
  ***)נוספים)

בע"מ, חברה בת של  מנכ"ל אינובייט
) בע"מ, 1997חיפוי וקירוי ( רום גבס

חברה פרטית בבעלות מלאה של 
רום "- " ואינובייט(להלן: " החברה

  ", בהתאמה)גבס

100%   -  516 392  -  - 335 30 1,273 

  מר שרגא וייסמן 
) 2(ראה הערה (

לפרק ד'  21תקנה ב
 2015בדוח תקופתי 

 )וח פרטים נוספים)(ד

חברה ., Ronson Europe N.Vמנכ"ל 
על ידי  39.8%מוחזקת בשיעור של 

  ")רונסון(להלן: " החברה (בעקיפין)
100%   -  134  -  - 847  - 110 1,091 

  מר גיל זלצמן 
 ) להלן)1(ראה הערה (

 1,008 58 -  -  -  476 474  -   100%  רום גבס מנכ"ל 

   דורי לפקוביץמר 
 הלן)) ל2(ראה הערה (

  ;ביצוע בחברת רום גבססמנכ"ל 
  

100%   -  354   -  -  - 70 424 

 ליפינסקי תומס מר
 ) להלן)3(ראה הערה (

  406  20  -   -   92  -   293  -   100% רונסוןסמנכ"ל הכספים בחברת 

                                                
כמו כן  ).2016ספטמבר ועד  2016שעבר בחברה שכיהנה בתפקידה פחות משלושה חודשים (מחודש יוני יוער כי בטבלה זו לא נכללים נתונים אודות נושאת משרה בכירה ל   1

  ).2015כבר לא כיהנו (ואשר פרטים אודותם נכללו בדוח התקופתי  2016ביוני  30הטבלה אינה כוללת נושאי משרה שסיימו כהונתם בחברה ושליום 
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 (באלפי ש"ח) תגמולים בעבור שירותיםפרטי מקבל התגמולים

   * סה"כ
היקף משרה התשקיףלמועד  תפקיד שם (באלפי ש"ח)

שיעור החזקה בהון
  נכון  התאגיד

 התשקיףלמועד 
 מענק שכר

תשלום 
מבוסס 
  מניות

  ייעוץ/דמי 
  ניהולדמי 

 קבועים 

דמי ניהול 
 משתנים

 אחר**

מר רועי וישנוביצקי 
 ) להלן)4(ראה הערה (

 סמנכ"ל הכספים בחברה
  

100%   -  250  -  -  -  - 30 280 

 טנוירות דהן פורגב' 
 8.1.2(ראה סעיף 
  להלן)
  

  116  116  --   --   --   --   --   --   --   דירקטורית בלתי תלויה

   רינת רמלרגב' 
 8.1.2(ראה סעיף 
  להלן)
  

  79  79  --   --   --   --   --   --   --   דירקטורית חיצונית

  
  
  סכום התגמול הינו במונחי עלות לחברה המשלמת את התגמולים לנושא המשרה.  *

, ולמעט בהתייחס לדירקטוריות ה"ה רינת רמלר ורות דהן פורטנוי, אשר ביחס זה מייצגים הוצאות רכב, ולא כוללים החזרי הוצאות (למעט ביחס לרונסון סכומי התגמול ברכיב  ** 
  להלן).  8.1.2אליהן הסכום הינו גמול דירקטורים כמתואר בסעיף 

חברה פרטית שהתאגדה בישראל, בבעלות מר אבנר ידיעת החברה, למיטב  ,לרי (א.י.ר) החזקות בע"מ, שהינהידי חברת אפיק מודו- המניות של אינובייט מוחזק עלמהון  49.9%   ***
  מהון המניות של אינובייט. 50.1%רום גבס מחזיקה ביתרת קינל, מנכ"ל אינובייט. 

  

 לנתונים שבטבלה לעיל: הערותלהלן 

 מנכ"ל רום גבס –גיל זלצמן  )1(

כפי שנמסר לחברה, עיקרי תנאי מכהן כמנכ"ל יחיד של רום גבס.  2012, והחל מחודש יולי 2011החל מחודש נובמבר  ברום גבס מר גיל זלצמן כיהן כמנכ"ל משותף

  העסקתו של מר גיל זלצמן כמנכ"ל רום גבס הינם: 

 ש"ח ברוטו (בהיקף משרה מלאה).  65,000: משכורת חודשית בסך של התמורה  ]א[

 המענקולא פחות מסכום של שתי משכורות חודשיות, ובכל מקרה  ,של רום גבס(לפני מס) מהרווח  2.5%בסך של שנתי  מענק: מר זלצמן זכאי לקבל מענק שנתי  ]ב[

 אלפי ש"ח בשנה, אלא בהחלטה מיוחדת של דירקטוריון רום גבס. 700לא יעלה על סך של 

החזר הוצאות, בנוסף, זכאי מר זלצמן ל .ת אחזקתו, כולל גילום המסבהוצאו נושאתו ,רכב חברה: רום גבס העמידה לשימושו של מר זלצמן הוצאות רכב וטלפון  ]ג[

 .הוצאות רכב וטלפוןובכללן 

 26; ובכלל זה הפרשה לביטוח מנהלים, לקרן פנסיה (כולל אובדן כושר עבודה) ולקרן השתלמות: מר זלצמן זכאי לתנאים סוציאליים, תנאים סוציאליים ואחרים   ]ד[
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 ימי חופשה שנתית. 

 .יום מראש 120כל אחד מהצדדים רשאי להביא את הסכם ההעסקה לסיום בהודעה מוקדמת של : ה מוקדמתתקופת הודע   ]ה[

מענק זכאי למענק בגין התחייבות לאי תחרות לתקופה של שישה חודשים לאחר סיום יחסי עובד מעביד ברום גבס, וזאת בתמורה ליהא  זלצמןמר : אי תחרות   ]ו[

תקופה. רום גבס תהא רשאית על פי שיקול אותה משכורות חודשיות, להפרשות סוציאליות ושימוש ברכב שברשותו לסכום בשיעור השווה לשלוש עד ארבע ב

 .דעתה הבלעדי, לוותר על ההתחייבות לאי תחרות, כולה או חלקה, ועל התשלום בגינה

, בהתאם לתנאי תכנית דורי בניהשל מניות  70,000-ימוש להעניקה דורי בניה למר זלצמן אופציות הניתנות למ 2011בחודש אוגוסט : תשלום מבוסס מניות   ]ז[

 . לדוחות הכספיים).15.ב)2.10האופציות של דורי בניה (לפרטים אודות תנאי התכנית ראה באור 

פרע מר זלצמן הלוואה , 2015אלפי ש"ח. כמו כן במהלך שנת  300, בנוסף למענק השנתי כאמור לעיל, אושר למר זלצמן מענק חד פעמי מיוחד בסך של 2015בשנת 

  ידי רום גבס.- שהועמדה לו בעבר על

 סמנכ"ל ביצוע –דורי לבקוביץ  )2(

  . (מיום הקמת החברה)1997ביוני  1מר דורי לבקוביץ מכהן כסמנכ"ל ביצוע בחברה החל מיום 

  תנאי העסקתו של מר לבקוביץ :

  ברוטו בהיקף משרה מלאה. ₪  49,000ל לסך ש 2015התמורה: משכורתו החודשית של מר לבקוביץ  עודכנה בחודש מאי   ]א[

 ידי האורגנים המוסמכים של החברה, ככל שיוחלט על הענקתו.-מענק שנתי: מר לבקוביץ  זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף כפי שייקבע על  ]ב[

לויות הקבועות והמשתנות של הרכב (כולל גילום לצרכי הוצאות רכב וטלפון: החברה העמידה לשימושו של מר לבקוביץ רכב כפי שנהוג בחברה, נושאת בכל הע  ]ג[

 מס). בנוסף, החברה מספקת למר לבקוביץ טלפון סלולארי ונושאת בהוצאות האחזקה והשימוש במכשיר (ללא גילום לצרכי מס). 

ימי מחלה, דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות ימי חופשה שנתיים,  24תנאים סוציאליים ואחרים: מר לבקוביץ זכאי לתנאים סוציאליים, כפי שעודכנו, כגון   ]ד[

ילום לצרכי אשר הוצאו לצרכי עבודתו. החברה מפקידה כספים לביטוחי מנהלים, על חשבון תשלומי אובדן כושר עבודה ומבצעת הפרשות לקרן השתלמות (ללא ג

  ודתו בחברה. מס). מר לבקוביץ יהא זכאי לפיצויי פיטורים מלאים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עב

יום  90תקופת ההסכם וסיומו: הסכם ההעסקה הינו לתקופה בלתי קצובה. החברה ומר לבקוביץ  יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של   ]ה[

 מראש.

 שתשולם בשני חצאים  בפסח ובראש השנה. 13אחת לשנה העובד זכאי לקבל משכורת  -  13משכורת   ]ו[
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 של רונסוןכספים  לסמנכ" – תומס ליפינסקי )3(

מנכ"ל סכ תומס ליפינסקיכפי שנמסר לחברה, עיקרי תנאי העסקתו של מר  .של רונסון Management Board -בכחבר  ליפינסקי מכהן כסמנכ"ל הכספים וכן סמר תומ

  :הכספים של רונסון הינם

 ברוטו (בהיקף משרה מלאה). זלוטי 42,000של  ת בסךחודשי תרושכמ :התמורה  ]א[

 בכפוף להחלטת עדת תגמול של רונסון. לפני מס בשנה פיננסית רונסוןמהרווח של  0.85%לתשלום מצטבר אשר יהיה שווה ערך של : מר ליפנסקי זכאי ימענק שנת  ]ב[

נכון  אלפי זלוטי. 316 -הינו כ 2016ביוני,  30אופציות של רונסון. השווי ההוגן של האופציות האמורות ליום  1,187,500למר ליפינסקי הוקצו  : תוכנית תמריצים  ]ג[

 האמורות. אופציותהמומשו  לא למועד הגשת התשקיף

  רכב צמוד.ו רפואילהחזר עלויות הביטוח תומס זכאי גם : רכב ותנאים סוציאליים  ]ד[

 סמנכ"ל הכספים של החברה –רועי וישנוביצקי  )4(

, ובתפקידו הראשון בחברה כיהן 2014קי מועסק בחברה החל מחודש נובמבר . מר וישנוביצ2016במאי  1מר רועי וישנוביצקי מכהן כסמנכ"ל כספים בחברה החל מיום 

 , אשר להלן עיקריו:2016, כפי שעודכן בחודשים ינואר ויוני 2014כחשב. תנאי העסקתו של מר וישנוביצקי הינם בהתאם להסכם העסקה מחודש נובמבר 

אלפי ש"ח ברוטו.  40עודכנה לסך של  2016אלפי ש"ח ברוטו, ובחודש יוני  28לסך של  2016התמורה: משכורתו החודשית של מר וישנוביצקי עודכנה בחודש ינואר   ]א[

 בהיקף משרה מלאה. 

ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם למדיניות תגמול -מענק שנתי: מר וישנוביצקי זכאי לקבל בונוס אחת לכל שנה קלנדארית בהיקף כפי שייקבע על  ]ב[

 ל שיוחלט על הענקתו.נושאי משרה של החברה, ככ

המשתנות של הוצאות רכב וטלפון: החברה העמידה לשימושו של מר וישנוביצקי רכב כפי שנהוג לגבי סמנכ"לים אחרים בחברה, נושאת בכל העלויות הקבועות ו  ]ג[

  ימוש במכשיר (ללא גילום לצרכי מס). הרכב (ללא גילום לצרכי מס). בנוסף, החברה מספקת למר וישנוביצקי טלפון סלולארי ונושאת בהוצאות האחזקה והש

ימי חופשה שנתיים, ימי מחלה, דמי הבראה והחזר הוצאות סבירות  24תנאים סוציאליים ואחרים: מר וישנוביצקי זכאי לתנאים סוציאליים, כפי שעודכנו, כגון   ]ד[

כושר עבודה ומבצעת הפרשות לקרן השתלמות (ללא גילום לצרכי אשר הוצאו לצרכי עבודתו. החברה מפקידה כספים לביטוחי מנהלים, על חשבון תשלומי אובדן 

לחוק פיצויי פיטורים, למעט  14מס). מר וישנוביצקי יהא זכאי לפיצויי פיטורים בכל מקרה שבו תופסק או יפסיק את עבודתו בחברה בהתאם להוראות סעיף 

 זכאי לקבל אך ורק את אותם כספים שהפריש לפוליסה. פי דין, שאז יהיה- בנסיבות שיש בהם כדי לשלול ממנו פיצויי פיטורים על

 שמירת סודיות: מר וישנוביצקי התחייב במסגרת הסכם העסקתו לשמירה על סודיות במשך תקופת עבודתו בחברה ולאחריה.  ]ה[

יום  60בלתי קצובה. החברה ומר וישנוביצקי יהיו רשאים לסיים את הסכם ההעסקה בהודעה מוקדמת של תקופת ההסכם וסיומו: הסכם ההעסקה הינו לתקופה 
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  מראש.

 גמול דירקטורים 8.1.2

 ית(דירקטור רינת רמלר גב') ול2מתי דבו רות דהן פורטנויגמול דירקטורים (גמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי) כולל תשלום לדח"צים (ה"ה 

בגובה הסכומים המרביים הקבועים גמול שנתי וגמול השתתפות נתם כדירקטורים בחברה בהתאם לתנאים כדלקמן: ) בגין כהוהבלתי תלוי

, בהתאם לסיווגה של 2000- החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"סבתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות 

 2016ביוני  30בתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום  הבגין כהונתם כדירקטורים ב חברהדירקטורים של כל הסך הגמול שניתן להחברה. 

), ולא קיבלו מהחברה גמול דירקטוריםבתקופה כאמור נו בחברה כדירקטורים ה, אשר כישמשון הראלועמוס לוזון, ליה לוזון ה"ה  (למעט

  ש"ח.אלפי  423-סך של כלרבות ההוצאות הנלוות אליו, הסתכם ב

 21תקנה , ראו 2014- ו 2015שנים במועסקים בחברה אשר היו טים אודות תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה הבכירה ולבעלי העניין לפר

, אשר פורסם ביום 2014בדוח התקופתי של החברה לשנת ד'  פרקל 21תקנה ו כהגדרתו לעיל, (דוח פרטים נוספים), 2015תקופתי דוח בד'  פרקל

   ., בהתאמההפניהשל דרך בזה  בתשקיףת והנכלל ),2015-01-058705(מספר אסמכתא:  2015במרץ  23

 פטור, שיפוי וביטוח נושאי משרה 8.1.3

 2015א(ד) בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) בדוח תקופתי 29לפרטים אודות פטור, שיפוי וביטוח אחריות נושאי המשרה בחברה ראו תקנה 

  (כהגדרתו לעיל).

                                                
  .2016במאי  16ום בגין כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה עד לי   2
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  י שליטהעסקאות עם בעל 8.2

, לפי מיטב ידיעת החברה, ביחס לכל עסקה אשר התאגיד התקשר בה במהלך השנתיים שקדמו הדוחותלתקנות  22לפרטים כאמור בתקנה 

 כהגדרתו לעיל, (דוח פרטים נוספים), 2015תקופתי לדוח בפרק ד'  22תקנה לתאריך התשקיף או שהיא עדיין בתוקף במועד התשקיף ראו 

   וכן את ההתקשרויות שלהלן: 2015.ו. לדוחות הכספיים המצורפים לדוח תקופתי 32- .ד. ו29וכן, ביאורים  הפניהשל רך דבהנכללת בדוח זה 

האורגנים שאישרו   
  את ההתקשרות

  תיאור העסקה
העניין האישי של בעל 
  השליטה בהתקשרות

  פרטים נוספים

1.

(גם  ועדת הביקורת
בכובעה כועדת 

, התגמול)
 דירקטוריון החברה

אסיפה הכללית וה
של בעלי המניות 

  .של החברה

ועדת , אישרו 2016באפריל  13ביום 
הביקורת (גם בכובעה כועדת התגמול) 

 2016במאי  19, ביום ודירקטוריון החברה
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות 

את תנאי אישור תנאי  של החברה,
העסקתה בחברה של גב' ליה לוזון, בתו 

(מנכ"ל החברה ובעל של מר עמוס לוזון 
השליטה בה), בתפקיד מנהלת פיתוח עסקי 

  .ועוזרת אישית למנכ"ל החברה

למר עמוס לוזון עניין 
אישי באישור התקשרות 
החברה בתנאי ההעסקה 
 בחברה של בתו, הגב'
ליה לוזון, הנובע מעצם 
היות בתו צד 

  .להתקשרות האמורה

ביוני  30ל החברה ליום לדוחות הכספיים ש 3.כ.3לפרטים נוספים ראו באור 
, המצורפים לתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח רבעון שני, כהגדרתו לעיל, 2016

-2016-01(מספר אסמכתא:  2016באפריל  13וכן דיווח מיידי של החברה מיום 
  ), אשר המידע על פיו מובא בתשקיף בדרך של הפניה.048475

2.

ועדת הביקורת 
(כעסקה לא חריגה) 

ודירקטוריון 
  חברה.ה

אישרו ועדת הביקורת  2016ביוני  14ביום 
נטילת הלוואה  ודירקטוריון החברה,

 12.6מבעלת השליטה בחברה, בסך של 
מיליון ש"ח, לטובת תשלום תמורה 
לרכישת זכויות במקרקעין במתחם הפיל 
(רחוב בני אפרים בתל אביב), בתנאים 
זהים (גב אל גב) לתנאי הלוואה שנטלה 

ק הפועלים לצורך בעלת השליטה מבנ
העמדת ההלוואה לחברה, וכן מתן שעבוד 
לבנק הפועלים על חלקה במקרקעין לצורך 

 לבעלת הפועליםבנק מ ההלוואההבטחת 
 בעלת זכויות להבטחת ,וכן השליטה
 לבין בינה חתםנש ההסכם לפי השליטה
 החדש האשראי העמדת עם בקשר החברה
  .לחברה

ע. לוזון נכסים והשקעות 
בשליטתו  בע"מ (חברה

של מר עמוס לוזון, 
שבאמצעותה הוא 
 מחזיק במניות החברה)

הינה צד להתקשרות 
  האמורה.

ביוני  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  3.כ.3לפרטים נוספים ראו באור 
  ., המצורפים לתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח רבעון שני, כהגדרתו לעיל2016

3.

ועדת הביקורת 
(כעסקה לא חריגה) 

ירקטוריון וד
  החברה.

.ח. לדוחות 5בהמשך לאמור בבאור 
בדבר הסכם  2016הכספיים של רבעון שני 

הקומבינציה בו התקשרה החברה עם בעלי 
להלן: הזכויות במתחם הפיל בתל אביב (

האמורה הלוואה ה") ובדבר הפרויקט"
 29, יצוין כי ביום לטבלה זו לעיל 2בסעיף 

 העמידה בעלת השליטה 2016בנובמבר 
 12 - לחברה הלוואה נוספת בסך של כ

מיליון ש"ח. לצורך העמדת ההלוואה 

ע. לוזון נכסים והשקעות 
בע"מ (חברה בשליטתו 
של מר עמוס לוזון, 
 שבאמצעותה הוא
 מחזיק במניות החברה)

הינה צד להתקשרות 
  האמורה.

ביוני  30לדוחות הכספיים של החברה ליום  .ח.5לפרטים נוספים ראו באור 
  ., המצורפים לתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח רבעון שני, כהגדרתו לעיל2016
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הנוספת האמורה תיטול בעלת השליטה 
הלוואה בסכום זהה מהבנק אשר לטובתו 
משועבדות זכויות החברה בפרויקט, 
ותעמיד אותו בד בבד, ובאותם תנאים (גב 
אל גב) לחברה, מבלי שבעלת השליטה 

רה לטרחה תותיר לעצמה שום רווח בתמו
ולסיכון שהיא נוטלת על עצמה. העמדת 

ידי בעלת - ההלוואה לחברה כאמור על
השליטה תתבצע באותם התנאים לרבות 
הבטוחות (שיעבוד על הקרקע בפרויקט) 
כפי שהועמדה ההלוואה המתוארת בבאור 

  האמור. 

4.

ועדת הביקורת 
(כעסקה לא חריגה) 

ודירקטוריון 
  החברה.

ועדת הביקורת אישרו  2016במאי  15ביום 
, למען הזהירות, ודירקטוריון החברה

את ההתקשרות של דוחה החברה ש
החברה במכרזי "מחיר למשתכן" עבור 

 בגדרה ,פיתוח פרויקטים בראשל"צ
תיר למר לוזון לגשת תו ובראש העין, 

אליהם במסגרת הסכם שותפות שלו עם 
 ")דניה סיבוס(להלן: " דניה סיבוס בע"מ

כישת השליטה על שנחתם עובר למועד ר
   .ידי מר לוזון

יצוין כי על אף שמדובר בהזדמנות עסקית 
של מר לוזון מכח התקשרותו עובר 
לרכישת השליטה בחברה בהסכם שותפות 

, למען הזהירות, בטרם עם דניה סיבוס
הגיש מר לוזון יחד עם דניה סיבוס הצעות 
למכרזים האמורים, הן הובאו לפתחה של 

  החברה.

ים והשקעות ע. לוזון נכס
בע"מ (חברה בשליטתו 
של מר עמוס לוזון, 
שבאמצעותה הוא 
 מחזיק במניות החברה)

להסכם צד הינה 
עם דניה השותפות 

  .כאמור סיבוס

להלן יפורטו נימוקי החברה לדחיית השתתפותה בפרויקטים מסוג "מחיר 
  :"למשתכן

  
  ועדת הביקורת

 במאי 15 ליום ה כי נכון, החליטה ועדת הביקורת של החבר2016במאי  15ביום 
 הפיננסית, לא בעצמה ולא באמצעות אחרים, היכולת את לחברה אין, 2016
 החברה של במצבה, וכן ולהביא את ההון העצמי הנדרש המכרזים בתנאי לעמוד
 שיעור לאור בפרויקטים בהשתתפות כדאיות אין, קבלת ההחלטה במועד

בנוסף לכך שההזדמנות ), וזאת 14%עד  11%- (כ יחסית הנמוך רווחיותם
  .העסקית היא של מר לוזון ולא של החברה

יצוין כי במועד ההחלטה עדכן מר לוזון את ועדת הביקורת כי הוא מעמיד את 
למען  הביקורת וועדת החליטה, האמור חלקו בהון העצמי הנדרש בעצמו. לאור

   שנידונו בפניה. האפשרות להשתתף במכרזים את הזהירות לדחות
  

  ריוןהדירקטו
, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את המלצת וועדת 2016במאי  15ביום 

הביקורת לפיה יש לקבוע שפרויקטים מסוג "מחיר למשתכן" נמצאים בתחום 
הפעילות של החברה, עם זאת נכון למועד קבלת ההחלטה, לאור אי נכונותם של 

החברה,  הבנקים המלווים את פעילות החברה להגדיל את מסגרות האשראי של
מיליון ש"ח לטובת מימון  50-ולאור העובדה כי החברה נדרשת לגייס כ

פרויקטים הנמצאים בצבר פיתוח עתידי, ולאור אי הכדאיות הכלכלית להיכנס 
בנעליו של עמוס לוזון במסגרת מתווה העסקה עם דניה סיבוס, והעדר יכולת 

תקשרות של מימון, לרבות מטעמים של רווחיות נמוכה; יש לדחות את הה
החברה במכרזי "מחיר למשתכן" עבור פיתוח פרויקטים בראשל"צ ובגדרה 

  (ראש העין כבר נדחה בעבר).  
יצוין שוב כי על אף שמדובר בהזדמנות עסקית של מר לוזון מכח התקשרותו 
עובר לרכישת השליטה בחברה בהסכם שותפות עם דניה סיבוס, למען הזהירות, 

עם דניה סיבוס הצעות למכרזים האמורים, הן הובאו בטרם הגיש מר לוזון יחד 
  לפתחה של החברה.
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 החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין בחברה 8.3

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי עניין במניות ובניירות ערך המירים של החברה ו/או חברת בת ו/או חברה קשורה, סמוך 

וכמפורט בדיווח מיידי של  לעיל 3בפרק  3.3כמפורט בסעיף  בהתאמה, ,הן חודשים למועד כאמור 12- שקדם בובתאריך למועד פרסום התשקיף 

  .), אשר המידע על פיו מובא בתשקיף בדרך של הפניה2015-01-174606אסמכתא: (מספר  2015בדצמבר  7החברה מיום 
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  דו"חות כספיים  – 9 פרק

  

 הכספיים הנכללים בתשקיף  הדוחות 9.1

לתקנות ניירות ערך  ב60 הבתשקיף זה על דרך ההפניה בהתאם לתקנ יםנכללהדו"חות הכספיים ה 9.1.1

, ")תקנות פרטי התשקיף(להלן: " 1969-מבנה וצורה), התשכ"ט - (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 

 הינם:

להלן: ( 2015בדצמבר  31של החברה ליום  הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים 9.1.1.1

 לדוח, הנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה ")2015הדוחות הכספיים השנתיים "

אסמכתא:  פרמס( 2016 מרץב 30יום ב ם, כפי שפורס2015התקופתי של החברה לשנת 

 ").2015תקופתי  דוח(להלן: " )2016-01-020223

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9הדוח על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה  9.1.1.2

") של החברה תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים(להלן: " 1970- ומיידיים), התש"ל

 . 2015, הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח תקופתי 2015בדצמבר  31ליום 

, חברה מוחזקת .Ronson Europe N.Vשל הדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים  9.1.1.3

, 2015בדצמבר  31ליום  "),רונסוןעל ידי החברה (בעקיפין) (להלן: " 39.8%בשיעור של 

הדוח על המידע הכספי  .2015תקופתי  לדוחהנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה 

  ., הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה2015בדצמבר  31הנפרד של רונסון ליום 

 9.6%וחזקת בשיעור של , חברה מדוראד אנרגיה בע"משל הדוחות הכספיים השנתיים  9.1.1.4

, הנכללים בתשקיף 2015בדצמבר  31ליום  ")דוראד(להלן: " על ידי החברה (בעקיפין)

 .2015תקופתי  לדוחזה בדרך של הפניה 

הדוחות "להלן: ( 2016ביוני  30הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום  9.1.1.5

 רבעוניה לדוחשל הפניה  , הנכללים בתשקיף זה בדרך")2016רבעון שני של הכספיים 

באוגוסט  16יום דיווח מיידי מב ם, כפי שפורס2016שנת רבעון השני של של החברה ל

 ").2016 שנירבעון  דוח) (להלן: "2016-01-104707אסמכתא:  פרמס( 2016

ד לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים של 38הדוח על המידע הכספי הנפרד לפי תקנה  9.1.1.6

  .2016 שני רבעון, הנכלל בתשקיף זה בדרך של הפניה לדוח 2016ביוני  30החברה ליום 

, הנכללים בתשקיף 2016ביוני  30ליום  רונסוןהדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של  9.1.1.7

 .2016רבעון שני  לדוחזה בדרך של הפניה 

, הנכללים בתשקיף זה בדרך 2016ביוני  30ליום  דוראדהדוחות הכספיים ביניים של  9.1.1.8

 .2016רבעון שני  וחלדשל הפניה 

בתשקיף זה על  יםנכללה הדוחות בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 9.1.2

  הינם:לתקנות פרטי התשקיף  ה60 הדרך ההפניה בהתאם לתקנ
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דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתוספת הצהרות  9.1.2.1

הפניה של דרך בנכללים בתשקיף זה  2015בדצמבר  31מנהלים לשנה שהסתיימה ביום 

 .2015תקופתי לדוח 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתוספת הצהרות  9.1.2.2

דרך בנכללים בתשקיף זה  2016ביוני  30מנהלים לתקופת הביניים שהסתיימה ביום 

 .2016רבעון שני הפניה לדוח של 

 בתשקיף לכלול, החברההחשבון המבקרים של  יהסכמה של רוא ימכתב פיםורמצלהלן  9.2 לסעיף 9.1.3

 אחד לכל, העניין לפי, הסקירה דוחות ואת המבקר החשבון רואה דוחות את הפניה של בדרך

  .ההפניה דרך על זה בתשקיף נכללים אשר, לעיל 9.1.1 בסעיף המפורטים מהדוחות

 בתשקיף לכלול, רונסוןהחשבון המבקרים של  יהסכמה של רוא ימכתב פיםלהלן מצור 9.3 לסעיף 9.1.4

 אחד לכל, העניין לפי, הסקירה דוחות ואת המבקר החשבון רואה דוחות את הפניה של בדרך

 .ההפניה דרך על זה בתשקיף נכללים אשר, לעיל 9.1.1 בסעיף המפורטים מהדוחות

 בתשקיף לכלול, דדוראהחשבון המבקרים של  יהסכמה של רוא ימכתב פיםלהלן מצור 9.4 לסעיף 9.1.5

 אחד לכל, העניין לפי, הסקירה דוחות ואת המבקר החשבון רואה דוחות את הפניה של בדרך

 .ההפניה דרך על זה בתשקיף נכללים אשר, לעיל 9.1.1 בסעיף המפורטים מהדוחות

א לתקנות פרטי התשקיף, בדבר 56להלן מצורף דוח אירועים, כהגדרתו בתקנה  9.5 לסעיף 9.1.6

  .2016 רבעון שניו לאחר תאריך המאזן ולאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים אירועים שאירע

, 2016בספטמבר  30לפרטים אודות הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה ליום  9.1.7

, 2016דוח הרבעוני של החברה לרבעון השלישי של שנת להנכללים בתשקיף זה בדרך של הפניה 

  ).2016-01-083961אסמכתא:  פרמס( 2016בנובמבר  30יום דיווח מיידי מראו 
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 רואי חשבון מבקרים של החברה הסכמה ימכתב      9.2

  



   

 

 +972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
, 3עמינדב ' רח  
  6706703אביב -תל

 

 

 
 
 
 
 
 

29/11/2016 
 לכבוד

 של הדירקטוריון
  מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת

 "(החברה("( מ"בע דורי.א קבוצת לשעבר)
 
 
 ,.נ.א.ג

 דורי.א קבוצת לשעבר) מ"בע ואנרגיה יזמות לוזון עמוס קבוצת שללהשלמה  תשקיף :הנדון

  2016 נובמברבחודש  להתפרסםהמיועד  (מ"בע

 
 
 

שבנדון של הדוחות  שקיףתב( הפניה של בדרך)לרבות  הכללהללהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו
 שלנו המפורטים להלן:  

 
 של מאוחדים הכספיים הדוחות על 2016, במרץ 29 מיום המבקר החשבון רואה דוח .א

 בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים החברה

 . 2015 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

 של נפרד כספי מידע על 2016, במרץ 29 מיום המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח .ב

 1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי החברה

 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת ולכל 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים

 .2015 בדצמבר 31

 על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת על 2016, במרץ 29 מיום המבקר חשבון רואה דוח .ג

 .2015 בדצמבר 31 ליום החברה של כספי דיווח

 

 

 קסירר את גבאי פורר קוסט

 חשבון רואי

 



 

   6150001אביב -תל 50005, ישראל, ת.ד 6812508אביב -, תל25 רחוב המרד ,, מגדל הסחרוקסלמן קסלמן
 www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: +, פקס972-3-7954555טלפון: 

 
 
                                  Kesselman & Kesselman is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity 
 

 

 
  2016 בנובמבר 29
 
 

 לכבוד 
  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 רעננה
 
 

 א.ג.נ
 
 

קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה של להשלמה תשקיף ב דוח הסקירהשל  ההסכמה להכלל הנדון:
  2016נובמבר  בחודש יפורסםאשר  "החברה"( - )להלן בע"מ

 
 

 
 בתשקיף( הפניה של בדרך)לרבות  להכללהלהודיעכם כי אנו מסכימים  הננו, ולבקשתה החברה של החשבון כרואי

 שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:  החברה 
 
של  ביניים תמציתיים מאוחדים כספיים דוחותעל  2016 באוגוסט 16מיום  המבקרים החשבון רואי שלדוח סקירה  .א

 .באותו תאריך שהסתיימושלושה חודשים ו שישהשל  ולתקופות 2016 ביוני 30החברה ליום 
 של הנפרד הביניים הכספי המידע על  2016 באוגוסט 16מיום  יםהחשבון המבקר ימיוחד של רוא סקירהדוח  .ב

לתקנות ' ד38באותו תאריך לפי תקנה  שהסתיימושלושה חודשים ו שישהשל  ולתקופות 2016 ביוני 30ליום  החברה
 .1970 –ל "התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך 

של  דוחות כספיים מאוחדים תמציתיים בינייםעל  2016נובמבר ב 29מיום  של רואי החשבון המבקרים דוח סקירה .ג
 .באותו תאריך שהסתיימושלושה חודשים ה ותשעשל  ולתקופות 2016 בספטמבר 30החברה ליום 

על המידע הכספי הביניים הנפרד של   2016נובמבר ב 29מיום  יםהחשבון המבקר ימיוחד של רואסקירה דוח  .ד
' ד38לפי תקנה  באותו תאריך שהסתיימושלושה חודשים ו תשעהשל  ולתקופות 2016 בספטמבר 30ליום החברה 

  .1970 –ל "התש(, דוחות תקופתיים ומיידיים)לתקנות ניירות ערך 
 
 

 .2016 נובמברבחודש יפורסם אשר תשקיף של החברה ביכלל מכתב זה יאנו מסכימים כי 
 

 
 
 
 

 ,בברכה

 

 קסלמן וקסלמן 

 רואי חשבון

PwC Israel 
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 רונסוןרואי חשבון מבקרים של  הסכמה מכתב      9.3



 
 

 
 
 
 
  

   

Ernst & Young Accountants LLP is a limited liability partnership incorporated under the laws of England and Wales and registered with Companies House under number OC335594. The 
term partner in relation to Ernst & Young Accountants LLP is used to refer to (the representative of) a member of Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP has its 
registered office at 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom, its principal place of business at Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, the Netherlands and is registered with 
the Chamber of Commerce Rotterdam number 24432944. Our services are subject to general terms and conditions, which contain a limitation of liability clause. 

 
 
CONFIDENTIAL 
The management board of 
Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. 
Attn Mr. R. Vishnovizki 
34 Jerusalem St. Raanana  
43501, JERUSALEM, ISRAEL 
And 
 
The management board of 
Ronson Europe N.V. 
Attn. Mr. T. Łapiński 
al. Komisji Edukacji Nardowej 57 
02-797 WARSZAWA, POLAND 

Zwolle, 29 November 2016   

Consent of the auditor 
 
 
Dear Sirs, 
 
In connection with the supplementary prospectus regarding the issuance of new debentures on the  
Tel Aviv Stock Exchange of Amos Luzon Development and Energy Group Ltd. (the “Offering”) to be published  
30 November 2016 (the “Prospectus”), we hereby give our consent and confirm that we have not withdrawn our consent to the 
incorporation by reference in the Prospectus of:  
• our independent auditor’s report dated 2 March 2016 to on the Consolidated Financial Statements of Ronson Europe N.V. for 

the year ended 31 December 2015 by means of incorporating these by reference in the Prospectus; and 
• our independent auditor’s review report dated 3 August 2016 on the Interim Condensed Consolidated Financial Statements of 

Ronson Europe N.V. for the six-month period ended 30 June 2016 by means of incorporating these by reference in the 
Prospectus, and. 

• our independent auditor’s review report dated 14 November 2016 on the Interim Condensed Consolidated Financial 
Statements of Ronson Europe N.V. for the nine-month period ended 30 September 2016 by means of incorporating these by 
reference in the Prospectus. 

 
Our reports were not prepared to incorporate them by reference in to the Prospectus. 
 
We also authorize you to include the reference to our name in the form and context it is mentioned in the Prospectus. 
 
We have attached relevant pages of the Prospectus for identification purposes. 
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This letter is only for the information of those persons to whom it is addressed and is not to be quoted  
or referred to, in whole or in part, in any document relating to the Offering (other than in the Prospectus and any signing and 
closing agenda relating to the Offering). 
 
Yours faithfully, 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
signed by M. Rooks 
 
 
Initialed for identification purposes: 
 
 
Enclosures: Relevant pages of the Prospectus dated 29 November 2016 initialed for  

identification purposes  
Information sheet Publication of auditor’s report 
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 דוראדרואי חשבון מבקרים של  הסכמה מכתב      9.4



 

 קדרון ושות' רואי חשבון                                                                  
 

 

 

 
 

 9רחוב המסגר                                                                        סומך חייקין
 67776תל אביב                                                     KPMGמגדל המילניום 

 03-6370606טלפון                                       609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 03-6370600פקסימיליה                                                          6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 שוויצרית.ישות  KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 
 2016 בנובמבר 29
 
 
 

 דלכבו
  של דירקטוריוןה

 דוראד אנרגיה בע"מ
 בני ברק

 
 

 .נ,גא.
 
 
 

 בחודשהמיועד להתפרסם  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"משל  תשקיף :הנדון
      2016נובמבר            

 
 

שבנדון של  ףבתשקי)לרבות בדרך של הפניה(  הלהכלל מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
 הדוחות שלנו המפורטים להלן: 

 
 של הכספיים הדוחות על 2016 סבמר 2 מיום יםהמבקר החשבון ירוא דוח (1)

 ולכל 2014-ו 2015 בדצמבר 31 לימים "(החברה" -להלן )דוראד אנרגיה בע"מ 
 .2015 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת

 
 30 ליום החברה של תמציתי כספי מידע על 2016באוגוסט  8 מיום סקירה דוח (2)

 .תאריך באותו שהסתיימו חודשים ושלושה ששה של ולתקופות 2016 ביוני

 30 ליום החברה של תמציתי כספי מידע על 2016בנובמבר  21 מיום סקירה דוח (3)
 באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של ולתקופות 2016 בספטמבר

 .תאריך

 
 

 בכבוד רב,
 

 קדרון ושות'                                 חייקיןסומך 
 רואי חשבון                         רואי חשבון 
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שאירעו לאחר חתימת הדוחות הכספיים מהותיים רועים בדבר אירועים ידוח א 9.5

  6201ביוני  30ליום  המאוחדים של החברה

חתימת הדוחות הכספיים של החברה  ממועדנכון למועד התשקיף לא אירעו אירועים מהותיים 

  , למעט כמפורט להלן: 2016באוגוסט  16יום בשנחתמו  ,2016ביוני  30ליום 

מר עמוס  ע. לוזון נכסים והשקעות בע"מ, חברה פרטית בבעלותהתקשרה  2016באוגוסט  17ביום  9.5.1

עו"ד ארז תיק, העומד בראש משרד עורכי בהסכם עם , ")בעלת השליטה(" )99%(בשיעור של  לוזון

מניות  2,344,998, למכירת דין המלווה את מר עמוס לוזון, בעל השליטה בחברה, מזה שנים רבות

העניקה . בנוסף, במסגרת ההסכם כאמור, ש"ח למניה 0.4לסך של  של החברה למר תיק, בתמורה

 2,344,998, לרכישת 2017בספטמבר  1 למר תיק אופציה, הניתנת למימוש עד ליוםבעלת השליטה 

 ש"ח למניה. 0.4, בתמורה לסך של של החברהמניות 

אשר על פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניותיה  2016באוגוסט  17ביום  9.5.2

(על בסיס ארבע חלופות  חברהידי ה- אשר הוצע על חברהלמינוי דירקטור חיצוני נוסף סדר יומה 

 ) בע"מ2006ידי אדלטק החזקות (- אשר הוצע עללחברה , וכן מינוי דירקטור חיצוני נוסף שונות)

לפרטים בדבר האסיפה האמורה ראה דוח זימון האסיפה . ")אדלטק(" (בעלת עניין בחברה)

חברה מאת לפרטים בדבר הודעת עמדה שנתקבלה ב. כמו כן )2016-01-104992(אסמכתא מס' 

ראה דיווח  בתמצית להודעת העמדה האמורה,החברה וכן בדבר תשובת הדירקטוריון  אדלטק

  .)2016-01-127030(אסמכתא מס'  2016בספטמבר  21מיידי של החברה מיום 

לא אושר מינוי  ההאמורה במסגרתהכללית התקיימה האסיפה  2016בספטמבר  22ביום 

 2016בספטמבר  22ראה דיווח מיום אות האסיפה (לפרטים בדבר תוצ המועמדים האמורים

לאור האמור לעיל, במועד התשקיף מכהן בחברה דירקטור )). 2016-01-127801(אסמכתא מס' 

  . חיצוני אחד בלבד

ידי החברה - על 2016מרצת פתיחה אשר הוגשה בעניין זה בחודש אוגוסט ה בדברלפרטים נוספים 

ות .ה. לדוח5ראה באור  ,אביב-המחוזי בתל במחלקה הכלכלית בבית המשפטנגד אדלטק 

כי במסגרת ההליך האמור הוגשו בקשות והתייחסויות שונות,  יוסף .2016רבעון שני  הכספיים

   .2016הדיון בהמרצת הפתיחה נקבע לחודש אוקטובר ו

פרסם  2016באוגוסט  25, ביום 2016רבעון שני  ות הכספיים.ד. לדוח3בהמשך למתואר בבאור  9.5.3

אגרות החוב מסדרה ז' של החברה זימון לאסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב הנאמן ל

, אשר על סדר יומה דיווח מאת הנציגות בקשר עם מצב החברה 2016בספטמבר  1האמורים ליום 

וכן דיון בקשר לנקיטת הליכים משפטיים בקשר לחובות החברה כלפי הנאמן, ב"כ מחזיקי אגרות 

 לכלי והמפקח.החוב, הנציגות, היועץ הכ

הודיעה משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, הנאמן למחזיקי  2016בספטמבר  18במכתב מיום  9.5.4

", "מחזיקי אגרות החוב- הנאמן"; "אגרות החוב"; ואגרות החוב (סדרה ז') של החברה ("

בצע למחזיקי אגרות על החברה למהתשלום ש ש"ח 490,000סך של קיזוז לחברה על בהתאמה), 

, וזאת לצורך תשלום שכר טרחת הנאמן והוצאותיו לרבות, שכר 2016בספטמבר  30ום החוב בי
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מתוך הסכום בהתאם, הודיעה החברה כי ציגות מחזיקי אגרות החוב. נוהוצאות יועציו של הנאמן ו

הינו תשלום קרן (שלמחזיקי אגרות החוב  האמורלחברה לרישומים בגין התשלום עליה להעביר ש

ש"ח ישירות לחשבון  490,000, תעביר החברה סך של )חודשים 6ור תקופה של בצירוף ריבית בעב

תיחשב לכל דבר ועניין  כאמורכי העברת התשלום לנאמן לחשבון הנאמן כ , והדגישהעל שם הנאמן

 2016בספטמבר  25. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום כתשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב

  ).2016-01-127972אסמכתא: מספר (

 :עדכון בקשר לפעילות החברה בתחום היזמות 9.5.5

 Appealבהתייחס לפרויקט  2015לחלק א' לדוח התקופתי  10.7.4בהמשך למתואר בסעיף    .א

By Dori - ") חתמה  2016"), יצוין כי בחודש ספטמבר הפרויקט"מתחם הפיל" בתל אביב

בעלי ("עלות במקרקעין החברה על עדכון נוסף להסכם הקומבינציה עם בעלי זכויות הב

המיועדים להקמת הפרויקט, במסגרתו ניתנה לחברה אופציה, הניתנת למימוש ") הקרקע

   לפי שיקול דעתה עד להוצאת ההיתר לפרויקט, לרכישת חלקים נוספים

מהמקרקעין מבעלי הקרקע (בנוסף לאלו שנרכשו בהסכם הקומבינציה המקורי כפי  )12%-(כ

")), וכן להמרת חלק מהתשלום שנקבע בהסכם סכם המקוריההשעודכן במהלך השנים ("

המקורי, עבור חלקים מסוימים שנרכשו במסגרתו, לעסקת מזומן במקום תשלום עבורם 

. במועד קבלת לבעלי הקרקע מיליון ש"ח 20.4במתן שרותי בניה, והכל בתמורה כוללת של 

על חשבון תמורת בלבד (ש"ח  400,000 - האופציה האמורה שילמה החברה סכום של כ

ידי החברה, תשלום - העסקה, אם וככל שתמומש האופציה). במקרה בו תמומש האופציה על

מלוא התמורה יבוצע עם ו/או בסמוך למועד מימוש האופציה, המיועד להיות מועד הוצאת 

  היתר הבניה לפרויקט והעמדת הליווי הבנקאי לפרויקט (היינו, מועד פתיחת הפרויקט).

בדבר התקשרותה , 2016 רבעון שני ות הכספיים.ד. לדוח5 - .ב. ו3ר בבאורים בהמשך למתוא  .ב

של החברה בהסכם אופציה עם צדדים שלישיים, מארגני קבוצות רכישה, במסגרתו העניקה 

זכות לרכוש מהחברה את יתרת זכויותיה בחטיבת האמורים החברה למחזיקי האופציה 

חולק לצרכי הסכם האופציה לשלושה קרקע בפתח תקווה (מתחם "דורי פארק"), אשר 

מחזיקי האופציה  ובדבר הודעת, (ובהתאמה, לשלוש אופציות) מתחמי קרקע משניים

, תמורת סך לפי ההסכם האופציה האמור על רצונם לממש את האופציה השנייההאמורים 

 2016, בחודש ספטמבר אלפי ש"ח בגין מכירת האופציה) 600מיליון ש"ח (כולל  13- של כ

שרה החברה עם מחזיקי האופציה בהסכם למכירת המגרש השני נשוא האופציה השניה התק

האמורה, והתמורה הופקדה בנאמנות עד להשלמת הליכי סגירת העסקה (לרבות הסרת 

  השיעבוד הקיים על הקרקע האמורה לטובת בנק).

 :רונסון חברה בתחוםה עדכונים בקשר לפעילות 9.5.6

), בתמורה כוללת P(סדרה  ן אגרות חוב מסדרה חדשההנפיקה רונסו 2016בחודש אוגוסט    .א

, העומדות לפירעון בחודש אוגוסט 5.25%בריבית קבועה של  מיליון זלוטי, 10(ברוטו) של 

סדרות החוב האמורות נרשמו למסחר בבורסה בוורשה, וביחס אליהן חלות אותן  .2020

רונסון (לפרטים נוספים  של M - ו  Lאמות מידה פיננסיות החלות ביחס לסדרות אגרות חוב

  ).   2015לחלק א' לדוח התקופתי  11.11.2ראה סעיף 

, יעודכן 2016לדוח דירקטוריון החברה הכלול בדוח רבעון שני  4בהמשך למתואר בסעיף    .ב

התקשרה רונסון בהסכם לרכישת מקרקעין נוספים בעיר  2016בחודש ספטמבר כדלקמן: 

ליון ימ 9.5מורת סך כולל של יח"ד), ת 300-ויקט של כפוזנן בפולין (עליהם ניתן להקים פר
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; Kamienica jezyce 1פרויקט הקמת את  רונסוןסיימה  2016חודש ספטמבר זלוטי; ב

 .Nova krolikarniaפרויקט הקמת את  רונסוןהחלה  2016בחודש אוגוסט 

דש , יצוין כי בחו2015לחלק א' לדוח התקופתי לשנת  11.11.3בהמשך למתואר בסעיף   .ג

 היד-התקשרה רונסון בשני הסכמי ליווי נוספים לפרויקטים המוקמים על 2016ספטמבר 

 מיליון זלוטי.  23 - מיליון זלוטי ובסך של כ 62- בסך של כ

 :דוראדעדכון בקשר לפעילות החברה בתחום  9.5.7

, בעניין הסכם התפעול 2015[ד] לחלק א' לדוח התקופתי  13.4.8בהמשך למתואר בסעיף 

בהמשך לאישור  ,יעודכן כי ")O&M -הסכם ה(להלן: " ל תחנת הכוח של דוראדוהתחזוקה ש

לאחר החתימה על הדוחות , 2016במהלך חודש אוגוסט דירקטוריון ובעלי המניות של דוראד, 

המממנים של התאגידים ניתנה הסכמת בוצעו ההשלמות הנדרשות ו ,2016ביוני  30הכספיים ליום 

וזאת בהתאם למנגנון   אמורק מהסעיפים הנכללים בהסכם ההפרויקט לעדכון של מחירי חל

  .2016תחילת שנת מעדכון הקיים בהסכם. יצוין כי העדכון יחול רטרואקטיבית ה

 נושאי משרה בחברה -הון אנושי  - 2015לחלק א' לדוח התקופתי עדכון  9.5.8

 ה.סיים מר גדעון אלטמן את כהונתו כיו"ר דירקטוריון החבר 2016באוגוסט  16ביום   .א
סיימה עו"ד חגית רוס את כהונתה כסמנכ"ל, יועצת משפטית ומזכירת  2016ספטמבר חודש ב  .ב

  החברה.
, מינה דירקטוריון החברה את מר אהוד ארז כדירקטור בלתי תלוי 2016בספטמבר  25ביום   .ג

 השמשון הראל כחבר בועדמר של החברה (חלף כהונתו של  המאזןבחברה, וכן כחבר בועדת 

 מינה את מר שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון החברה. , וכןאמורה)ה
 

 :עדכונים להליכים משפטיים של חברות הקבוצה 9.5.9

, לרבות ביחס לדרישה 2016רבעון שני  ות הכספיים.ז. לדוח5- .יג. ו3בהמשך לאמור בבאורים   .א

בע"מ  דורי בניהא. -מיליון ש"ח שנשלחה ל 15- לחילוט ערבויות בנקאיות בסכום כולל של כ

התקבלה אצל דורי בניה החלטת בית המשפט  2016בספטמבר  7, יצוין כי ביום ")י בניהדור("

מיליון  7.5המחוזי מהמועד האמור לפיה בטל הצו הארעי ביחס לערבויות בהיקף כולל של 

מיליון ש"ח, ניתן צו מניעה זמני האוסר על  7.7-ש"ח, וביחס ליתרת הערבויות בסך של כ

ידי דורי בניה -חודשים. על ההחלטה האמורה הוגשה עלתשעה פה של מימושן/חילוטן לתקו

 12בקשת רשות הערעור ובקשה לסעד זמני בערעור למניעת חילוט הערבויות, וביום 

) ניתן 1התקבלו החלטות בית המשפט העליון בבקשות האמורות, ולפיהן: ( 2016בספטמבר 

דה דורי בניה לטובת המזמין צו ארעי למניעת מימוש או חילוט כלל הערבויות שהעמי

) הוחלט 2מיליון ש"ח וזאת עד להחלטה אחרת; ( 15.2-(כהגדרתו בבאור האמור), קרי, כ

שהבקשה לרשות ערעור והבקשה לעיכוב ביצוע מצריכות תשובות וכי על המשיבות להגיש 

בספטמבר  8ראה גם דיווח מיידי של החברה מיום לפרטים נוספים יום.  14תשובתן בתוך 

(אסמכתא  2016בספטמבר  12) וכן דיווח מיידי מיום 2016-01-119950(אסמכתא מס'  2016

 ).2016-01-121615מס' 

בהתאם לבקשת יצוין כי , 2016רבעון שני  ות כספיים.א. לדוח5בהמשך למתואר בבאור   .ב

אורכה בהסכמה שהוגשה לבית המשפט, המועד להגשת תשובתה של א. דורי תשתיות אנרגיה 

. בעקבות 2016, נדחה לחודש אוקטובר בהליך האמור כנזכר בבאור ")דורי אנרגיהבע"מ ("

קביעותיהם של שופטי המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב כי הם מנועים 
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מלדון בתיק זה, העביר נשיא בית המשפט המחוזי את התיק לנשיאת בית המשפט העליון, 

פט שבו ראוי לדעתם לנהל את ההליך. טרם נקבע אשר הורתה לצדדים להודיע מהו בית המש

 מועד לדיון בתיק זה.

, בעניין בקשות לאישור 2015 ות הכספיים השנתיים. לדוח3.ד.18 בהמשך למתואר בבאור  .ג

הוגשה לבית המשפט מטעם המבקשים  2016באוגוסט  28תובענות ייצוגיות, יצוין כי ביום 

בקשה להמשך בירור הבקשה לאישור הודעה ובבקשות לאישור התובענות הייצוגיות 

לבית המשפט כי הליך הגישור לא צלח, ולפיכך מתבקש  הודיעו הבמסגרת, כתובענה ייצוגית

להסיר וכן  בית המשפט ליתן הוראות להמשך בירורה של הבקשה לאישור תובענה ייצוגית

ובתם ולהורות למשיבים להגיש תג 2015חודש דצמבר את ההקפאה בבקשה לגילוי מסמכים מ

בית המשפט קבע  לחייב אותם ליתן גילוי ועיון במסמכים. םולאחר קבלת תשובת - לבקשה 

כאשר בתגובתם רשאים המשיבים גם (מועד להגשת תגובות לבקשת גילוי המסמכים 

 אמור). כ להתייחס לשאלת המשך בירור התובענה

בסדר דין יעה תבבדבר  2016רבעון שני  ות הכספיים) לדוח3.ג.5מתואר בבאור בהמשך ל  .ד

שעניינה , לבית המשפט במחוז מרכז 2016יולי חודש שהגישה אדלטק כנגד דורי בניה במקוצר 

בספטמבר  19אלפי ש"ח, ביום  15,250על סך של בתביעה טענה לדמי ייזום בסכום שהועמד 

עד סכום התביעה  בקשה למתן צו עיקול זמנית המשפט האמור הגישה אדלטק לבי 2016

מחזיקים צדדים שלישיים (הכוללים, בין היתר, את החברה, רום גבס, בנקים האמור, אצל 

. בית המשפט קבע את עד להכרעה בתביעה וזאת, שונים ומזמיני עבודות של דורי בניה)

 .2016הבקשה לתגובות ולדיון בחודש אוקטובר 

 2016, בחודש ספטמבר 2016רבעון שני  ות הכספיים.יח.ג) לדוח3בבאור  למתוארבהמשך   .ה

הגיש קבלן ההקמה את כתב ההגנה לתביעה שכנגד וכן כתב תשובה לכתב ההגנה של החברה 

ודורי בניה, בליווי מספר תצהירים. המועד להגשת כתבי הטענות מצד החברה ודורי בניה 

 . 2017קבוע לחודש ינואר 

סדר דין בעניין כתב תביעה ב 2016רבעון שני  ות הכספיים) לדוח3.ג.5בהמשך למתואר בבאור   .ו

 2016) בע"מ, בחודש ספטמבר 2006ידי אדלטק אחזקות (-מקוצר שהוגש נגד דורי בניה על

הוגשה במעמד הצדדים בקשה לעיקול זמני במסגרת התביעה האמורה. על דורי בניה להגיש 

 .2016באוקטובר  30. דיון בתיק קבוע ליום 2016תגובתה בחודש אוקטובר 

לחלק א'  5.7סעיף ול 2015א. לדוחות הכספיים השנתיים .12ב) 10.2בבאור בהמשך למתואר   .ז

הוציאה  2016, יצוין כי בחודש אוגוסט בעניין פרויקט "מגדלי הצעירים" 2016לדוח רבעון שני 

, אשר מועדה מיליון ש"ח 11-דרישת תשלום היטל הפקה בסך של כלדורי בניה רשות המים 

שפרצו באתר. לעמדת דורי בניה בהתאם הזרמת מי התהום בגין  ,2016בספטמבר  6חל ביום 

לתנאי ההסכם שבינה לבין המזמין בפרויקט זה, התשלום של ההיטל האמור יחול על המזמין 

ולא על דורי בניה. רשות המים אישרה לדורי בניה ארכה להגשת ערר בעניין זה עד לחודש 

 . 2016נובמבר 

רך בוורשה, בפולין, דיווח הכולל פרסמה רונסון בבורסה לניירות ע 2016בנובמבר  10ביום   .ח

זימון של אסיפה כללית של בעלי המניות של רונסון וזאת לשם אישור עסקה של רונסון, 

במסגרתה, בתמצית, תמכור רונסון את מלוא זכויותיה במישרין ובעקיפין בפרויקט נדל"ן של 

מחוז דונם במוקאטוב בורשה ( 17-" (במקרקעין של כNOVAרונסון הידוע כפרויקט "

 ITR 2012ישמינובה), שרונסון החלה בהקמתו ושיווקו), וזאת בתמורה למכירת כל מניות 
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B.V) להלן: ., תאגיד הולנדי בשליטת קבוצת תיאטראות ישראל"ITR("1,  ברונסון לרונסון

לרונסון במועד  ITRמיליון זלוטי  שתשלם  20-עצמה, ובתוספת תמורה במזומן בסך של כ

"). העסקה האמורה כפופה בין היתר לאישור בעלי העסקה" :יחד להלןהשלמת העסקה (

 המניות של רונסון ומותלית בתנאים מתלים שונים. 

ידי רונסון  ברונסון על ITRכתוצאה מהעסקה, אם וככל שתושלם, נוכח רכישת מניותיה של 

רנה (אשר כתוצאה מכך תהפוכנה למניות רדומות, שלא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד תיוות

מהון המניות  66%-בבעלות רונסון), יגדל שיעור החזקותיה של החברה ברונסון לשיעור של כ

בהתאמה, יגדל שיעור החזקות של רונסון והחברה תהיה בעלת השליטה היחידה ברונסון. 

לפרטים נוספים  מהון המניות של רונסון. 34%-לשיעור של כ 20.4%-הציבור ברונסון מכ

-2016(מספר אסמכתא:  2016בנובמבר  10יווח מיידי של החברה מיום ראו דאודות העסקה, 

  ), אשר המידע על פיו מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה.01-075606

יחידות  8-יח"ד ו 98לעניין הפרויקט האמור, יצוין כי השלב הראשון של הפרויקט יכלול עד 

אשון בפרויקט החלה אלפי מ"ר. הבניה של השלב הר 10.6-מסחריות, בשטח כולל של כ

. השלמת 2017, והשלמתו מתוכננת להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2016בחודש יוני 

 .2022הפרויקט במלואו מתוכננת להסתיים בשנת 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את מינויו של  2016בנובמבר  27ביום   .ט

לפרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה כדירקטור חיצוני בחברה. מר רן אלעזר קליינפלד 

ודוח מיידי ), 2016-01-074034(מספר אסמכתא:  2016בנובמבר  8ביום שפרסמה החברה 

-2016(מספר אסמכתא:  2016בנובמבר  27אודות תוצאות האסיפה שפרסמה החברה ביום 

 .), אשר המידע על פיהם מובא בתשקיף זה בדרך של הפניה01-082443

, לאחר תאריך המאזן, פירסמה רשות החשמל שימוע בעניין עדכון 2016 בחודש אוקטובר  .י

תעריפים, אשר במסגרתו עודכנו תעריפים שונים ובכללם גם תעריף רכיב הייצור המשמש את 

דוראד כבסיס לגבייה מלקוחותיה ואשר אליו צמוד מחיר הגז. בהתאם לפרסום עשויה רשות 

. יצוין כי מחיר הגז של דוראד כבר 8% - ייצור בכהחשמל להפחית, בכפוף לשימוע, את רכיב ה

מעודכן למחיר הרצפה המינימלי האפשרי בהתאם להסכם הגז של דוראד. להערכת דוראד, 

להפחתת התעריף כאמור לעיל תהיה, ככל שיתקבל השימוע, השפעה שלילית מהותית על 

היא  2017שנת תזרימי המזומנים שלה, הרווחים שלה ויחסי הכיסוי שלה, והחל מתחילת 

עשויה שלא לעמוד ביחסי הכיסוי לחלוקה. יודגש כי דוראד לא צופה שלא תוכל לעמוד ביחסי 

 הכיסוי להפרה כמתחייב מהסכמי המימון שלה.

לחברה נמסר כי המועד להגשת התגובות לשימוע האמור, נכון למועד הדוח, נקבע לתחילת 

, וכי בכוונת דוראד 2016דצמבר חודש ף (לאחר אורכה) והשימוע נקבע לסו 2016דצמבר חודש 

 וגורמים נוספים להגיש תגובות המתנגדות לעדכון התעריפים האמור. 

ההערכות בדבר השפעת עדכון התעריפים, ככל שיהיה, הצפי לעניין אי עמידה ביחסי 

ידי דוראד ולעניין עמידה ביחסי הכיסוי לפי הסכמי המימון של דוראד -הכיסוי לחלוקה על

לעיל הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבססות על  כמתואר

הערכותיה של דוראד למועד הדוח בהתאם לנוסחו הנוכחי של הפרסום של רשות החשמל, 

תחזיותיה של דוראד בדבר נתוניה הכספיים ותוצאות פעילותה לתקופות הרלוונטיות ועל 

ות המידה הפיננסיות והמחויבויות בסיס הוראות הסכמי המימון שלה, לרבות אמ

                                                 
החברה הינה  .מונפק של רונסוןמהון המניות ה 39.8%מחזיקים בעקיפין, כל אחד,  ITR-נכון למועד התשקיף החברה ו   1

 ., אשר מקנה להן שליטה משותפת (בעקיפין) ברונסוןITRצד להסכם בעלי מניות עם 
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המפורטות בהם. ההערכות האמורות עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

באופן שונה מכפי שנצפה, כתוצאה משינויים בעדכון התעריפים ככל שיהיו, משינויים 

י בנתוניה הכספיים ותוצאות פעילותה של דוראד בתקופות הרלוונטיות ו/או כתוצאה מגורמ

 .2015 בחלק א' לדוח תקופתי 13.4.13הסיכון המפורטים בסעיף 

בקשה לגילוי ועיון בעניין  2016.ו. לדוחות הכספיים של רבעון שני 3בהמשך לאמור בבאור   .יא

ידי -במסמכים אשר הוגשה במחלקה לעניינים כלכליים בבית המשפט המחוזי בתל אביב על

דיווחה  2016באוקטובר  6, יצוין כי ביום ישראלכנגד גזית גלוב וגזית בעל מניות של גזית 

גזית גלוב כי המבקש בבקשה האמורה הגיש לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור ביחס 

 2016באוקטובר  5להחלטה של בית המשפט המחוזי הנזכרת בבאור האמור וכי ביום 

 .רעורהתקבלה החלטת בית המשפט העליון על פיה תשיב גזית גלוב לבקשת רשות הע

, יצוין כי בחודש אוקטובר 2016.ב. לדוחות הכספיים של רבעון שני 3בהמשך לאמור בבאור   .יב

לישית, והחברה הש האופציה אתגם  לממש רצונם על האופציה מחזיקיהודיעו  2016

יה יהתקשרה עם מחזיקי האופציה בהסכם למכירת המגרש השלישי נשוא האופציה השנ

. )האופציה מכירת בגין ח"ש אלפי 600 כולל( ח"ש יוןמיל 13-כ של סך תמורתהאמורה, 

התמורה האמורה הופקדה בנאמנות עד להשלמת הליכי סגירת העסקה (לרבות הסרת 

 השעבוד הקיים על הקרקע האמורה לטובת בנק).

בדבר הליך בקשה לאישור  2016.יא. לדוחות הכספיים של רבעון שני 3בהמשך לאמור בבאור   .יג

 עדכון הודעה החברה הגישה 2016 אוקטובר בחודשדוראד, יצוין כי  תביעה נגזרת בשמה של

 המחלוקות להעברת באשר הסכמות הושגו טרם כי הודיעה בה העליון ש"ביהמ לנשיאת

 לקבוע ת המשפטבי התבקש הדעות וחילוקי המגעים הימשכות ונוכח, לבוררות זה בהליך

, הודיעו המשיבים 2016וקטובר בהודעותיהם מחודש אואילו . בהליך ויכריע שידון מותב

שצורפו מטעם אדלטק, כי המגעים להעברת ההליך לבוררות מצויים בשלבים מתקדמים וכן 

בניסיון להגיע  2016בחודש נובמבר בפני שופטת בדימוס נוספת עדכנו כי נקבעה ישיבה 

 .להסדר בוררות מוסכם

עו"ד ארז תיק למנכ"ל אישר דירקטוריון החברה את מינוי של  2016בנובמבר  29ביום   .יד

, בכפוף להבאת תנאי התגמול שלו לאישור 2017בפברואר  1החברה, וזאת בתוקף מיום 

האורגנים המוסמכים של החברה, לרבות האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, 

ולאישורם בהתאם. במועד האמור וכפוף לכניסתו לתוקף של מינויו של עו"ד תיק למנכ"ל 

מר עמוס לוזון את כהונתו כמנכ"ל החברה. בנוסף, אישר דירקטוריון החברה  החברה, יסיים

כי כפוף לכניסתו לתוקף של מינוי של עו"ד תיק למנכ"ל החברה כאמור, במועד האמור 

תסתיים כהונתו של מר שמשון הראל כיו"ר דירקטוריון החברה (והוא ימשיך לכהן בחברה 

 ון ימונה כיו"ר דירקטוריון החברה.), ומר עמוס לוזיוןדירקטורסגן יו"ר הכ

תסתיים כהונתו של מר רועי וישנוביצקי כסמנכ"ל הכספים של  2016בדצמבר  30ביום   .טו

 יחל לכהן רו"ח אלון חבר כסמנכ"ל הכספים של החברה. 2017בינואר  1החברה, וביום 

יה בו בדבר הסכם הקומבינצ 2016.ח. לדוחות הכספיים של רבעון שני 5בהמשך לאמור בבאור   .טז

") ובדבר הפרויקט"להלן: התקשרה החברה עם בעלי הזכויות במתחם הפיל בתל אביב (

ידי בעלת השליטה בחברה, ע. -מיליון ש"ח אשר הועמדה לחברה על 12.6- הלוואה בסך של כ

לוזון נכסים והשקעות בע"מ (חברה בשליטתו של מר עמוס לוזון, שבאמצעותה הוא מחזיק 

העמידה בעלת  2016בנובמבר  29"), יצוין כי ביום בעלת השליטה"להלן: במניות החברה) (

מיליון ש"ח. לצורך העמדת ההלוואה הנוספת  12 -השליטה לחברה הלוואה נוספת בסך של כ
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האמורה תיטול בעלת השליטה הלוואה בסכום זהה מהבנק אשר לטובתו משועבדות זכויות 

ם (גב אל גב) לחברה, מבלי שבעלת החברה בפרויקט, ותעמיד אותו בד בבד, ובאותם תנאי

השליטה תותיר לעצמה שום רווח בתמורה לטרחה ולסיכון שהיא נוטלת על עצמה. העמדת 

ידי בעלת השליטה תתבצע באותם התנאים לרבות הבטוחות -ההלוואה לחברה כאמור על

(שיעבוד על הקרקע בפרויקט) כפי שהועמדה ההלוואה המתוארת בבאור האמור. העסקה 

, לאחר שוועדת הביקורת 2016בנובמבר  29ה אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום האמור

 .של החברה קבעה כי אין מדובר בעסקה חריגה

 

 עמוס לוזון   שמשון הראל

 מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון

 2016 בנובמבר 29
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  פרטים נוספים – 10פרק 

 חוות דעת עורך דין 10.1
 
 

  

  החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

  
  

  

  
 Israel Shimonov ישראל שמעונוב

 Oren Elkabetz אורן אלקבץ

 Jonathan Robinson יונתן רובינזון

 Nir Cohen Sasson ניר כהן ששון

 Dudi Berland דודי ברלנד

 Igor Katz איגור כץ

 Liron Azriel לירון עזריאל

 Corinne Bitton קורין ביטון

 Ran Felder רן פלדר

 Barak Baruch ברק ברוך

 Eyal Natanian איל נתניאן

 Maayan Blumenfeld מעיין בלומנפלד

 Benjamin Ben Zimra בנימין בן זמרה

 Asaf Ohayon אסף אוחיון

 Nadav Katz נדב כץ

  
  דלכבו

 קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ
  34ירושלים רחוב 
                 רעננה

  2016בנובמבר  30רמת גן, 
  5141 מספרנו:

  
  ג.א.נ.,

קבוצת אגרות חוב (סדרה ח') של של והצעת רכש חליפין בדבר הצעה לציבור להשלמה תשקיף   הנדון:

"החברה", - התשקיף" ו" ,"צעים"ניירות הערך המו(להלן:  עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

  בהתאמה)

  לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי:

חברה תוארו נכונה הון הב ותעל ידיכם ולמניות הקיימניירות הערך המוצעים הזכויות הנלוות ל  א.

 ניירות הערך. בכוונת החברה להציע ועל פיתשקיף ב

 תשקיף.בשבנדון באופן המתואר ניירות הערך החברה מוסמכת להנפיק את   ב.

 .תשקיףבנכלל  םכדין ושמ ושל החברה נתמנ יםהדירקטור  ג.

  תשקיף.בכלל יזו ת דעתנוכי חוות  מסכימים והרינ

  בכבוד רב,

  , עו"דרן פלדר  , עו"דקורין ביטון

  דין-עורכי - שמעונוב ושות'



 

 2-י

 

 הוצאות ההנפקה 10.2

) לחוק 2)(1(א16לאחר פרסומו של תשקיף זה, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

. במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו ההוצאות הקשורות בפרסום 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

  תשקיף זה.

  דמי עמלות בקשר לניירות ערך המוצעים וניירות ערך אחרים  10.3

  לעיל.א' 2לפרק  2.4.7.5התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ראו בסעיף  לפרטים אודות עמלת  10.3.1

  .לעילא' 2לפרק  2.9 בסעיףהמתמחר ולמפיצים ראו  לחתםלפרטים אודות עמלות   10.3.2

החברה לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה   10.3.3

  על ניירות ערך שהנפיקה.

  את ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומניםהקצ 10.4

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא   

  בתמורה למזומנים. 

 עיון במסמכים 10.5

החברה ניתנים לעיון ההתאגדות של וכן תקנון  וכן מכל חוות דעת הנזכרת בתשקיף עותק מהתשקיף

, 34ירושלים ברחוב  ובמשרדי החברה www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך  באתר ההפצה של

  לות.מקובבשעות העבודה ה, רעננה

 הסכמה להכללת הערכת שווי בדרך של הפנייה 10.6
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 לכבוד 
 "(החברה)" עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מקבוצת 

 

 

  IAS 36בחינת שווי שימוש לצורך יישום )על דרך של הפניה( של עבודת  ההסכמה להכלל הנדון:
 תשקיף של החברהב

עד לא יאוחר מתום חודש בתשקיף שיתפרסם  דרך של הפניה(דיעכם כי אנו מסכימים להכללה )בהננו להו
עבודתנו בדבר בחינת שווי שימוש לצורך  ,על דרך של הפניה, ובתיכלל אשר "(, התשקיף)" 2016 נובמבר
, שנחתמה 2015פטמבר בס 30ליום "( ונסוןר)" .Ronson - Europe N.Vלגבי השקעת החברה ב  IAS 36יישום 

 2015בספטמבר  30כפי שצורפה לדוחות הכספיים של החברה ליום  ,"(חוות הדעת)" 2015 בחודש נובמבר
בדרך  ,צורפה . חוות הדעתידי החברה(-שפורסם על 2015)אשר נכללו בדוח החברה לרבעון השלישי של שנת 

 .2015מבר בדצ 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  ,של הפניה

ולא למועד זה, ולפיכך אין להסיק ממנה ביחס למצב  2015בספטמבר  30ליום  נערכהיובהר, כי חוות הדעת 
 . בהתייחס לרונסון ו/או להשקעת החברה בה הנוכחי

 תשקיף.ימים כי מכתבנו זה ייכלל באנו מסכ

 

 בכבוד רב,

 

IEDC & Co 

 

 
 

 
 

 



  

 

 1-אי"

 

  חתימות - 11פרק 



  :החברה

  קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה בע"מ

 

  



  :הדירקטורים

  שמשון הראל

 

  
  
  
  

 עמוס לוזון

 

  

  
  רינת רמלר

 

  

  רות דהן פורטנוי

 

  

   
 אהוד (אודי) ארז

 

  

  ליה לוזון
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