
 

  בע"מ כלכלית ירושלים

 )"החברה"(

 2017 ביוני 5
       לכבוד     לכבוד

  בע"מ אביב-הבורסה לניירות ערך בתל   רשות ניירות ערך
www.isa.gov.il   www.tase.co.il 

 
 

 
 

וכוונה לפרסם טיוטת שטר נאמנות  הודעה על פדיון מוקדם מותנה של אגרות חוב )סדרה י'( – דיווח מיידי  הנדון:
 סדרה חדשה מגובה בבטוחות  -לאגרות חוב )סדרה טו'( 

על ביצוע פדיון החברה  דירקטוריון נכנסה לתוקף החלטת 2017 ביוני 5 כי ביום ,החברה מתכבדת להודיע .1

להלן(  3חלקי או מלא, מותנה )כמפורט בסעיף  ,רה י'( של החברהמוקדם ביוזמת החברה של אגרות חוב )סד

", לפי מועד הפדיון המוקדם"-" והפדיון המוקדם", "אגרות החוב )סדרה י'()" 2017ביוני  30ביום אשר יבוצע ו

 העניין(. 

חוב )סדרה אגרות הערך נקוב  ש"ח 566,605,594נכון למועד דיווח מיידי זה יתרת אגרות החוב )סדרה י'( הינה  .2

בע"מ,  מניות דרבן השקעות 46,073,672ללא הגבלה בסכום, על  ,בדרגה, יחידי'( מובטחות בשעבוד קבוע, ראשון 

לפרטים  ."(מניות דרבן המשועבדות)" ידי החברה-תאגיד מדווח אשר מלוא הון המניות המונפק שלו מוחזק על

 מ"בע( 2007) נאמנויותר.פ.ן  נבו החברה לרזניק פזאגרות חוב )סדרה י'( ראו שטר נאמנות בין נוספים אודות 

, אשר צורף לדוח 2012מאי ב 9מיום ( ", לפי הענייןי'סדרה שטר הנאמנות "-ו "הנאמן לאגרות חוב )סדרה י'()"

 (.2012-01-123807)מספר אסמכתא: 2012במאי  14הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 

של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה )"אגרות החוב הפדיון המוקדם יותנה בהשלמת הנפקה לציבור  .3

)סדרה טו'("(, שתירשם למסחר בבורסה, אשר התמורה מהנפקתה לאחר ניכוי הוצאות הנפקה )"תמורת 

בהתאם להיקף  -חלקי או מלא  ,של אגרות החוב )סדרה י'( ההנפקה נטו"( תשמש לשם ביצוע פדיון מוקדם

בהתאם  או חלק מהן )במקרה של פדיון חלקי( ניות דרבן המשועבדותתמורת ההנפקה נטו, ואשר תובטח במ

החברה תהיה . )"התנאי המתלה"(למנגנון הקבוע בטיוטת שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה טו'( 

ממקורותיה לצורך הגדלת סכום נוסף פי שיקול דעתה המוחלט, להוסיף לתמורת ההנפקה נטו -רשאית, על

 סכום הפדיון המוקדם.

טיוטת שר עם האמור, רצ"ב לדיווח זה טיוטת שטר נאמנות למחזיקי אגרות חוב )סדרה טו'( של החברה )"בק

 "(. טו'סדרה  שטר הנאמנות

 של הסופיים תנאיהן את משקפת בהכרח ואינה לשינויים כפופה' טו סדרה הנאמנות שטר טיוטת כי, יודגש

 בפועל שתועמדנה הבטוחות הרכב את, החברה דיי-על בפועל שתוצענה וככל אם'(, טו סדרה) החוב אגרות

 הצעת לדוח יצורף הנאמנות שטר של המחייב הנוסח. תיאורן את או/ו'( טו סדרה) החוב אגרות להבטחת

 .  לציבור שיפורסם וככל אם, המדף
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 אם, ההנפקה ביצוע בדבר סופית החלטה נתקבלה וטרם הנושא של בבחינה מצויה החברה זה בשלב כי, יובהר

 ביצוע(. נקבעו טרם אשר'(, טו סדרה) החוב אגרות ותנאי הבטוחות הרכב לרבות) ותנאיה היקפה, ללבכ

 רשות היתר לקבלת(, השוק למצב בכפוף) החברה דירקטוריון של סופית להחלטה, היתר בין, כפוף ההנפקה

 אביב-בתל ערך לניירות הבורסה אישור לקבלת וכן מדף הצעת דוח לפרסום, המדף הצעת לדוח ערך ניירות

 '(.טו סדרה) החוב איגרות של בה למסחר לרישום מ"בע

 או חלקן, לפי  העניין,כולן , , יוסר השעבוד על מניות דרבן המשועבדותהתנאי המתלה התקיימותבכפוף ל .4

ויירשם שעבוד מדרגה ראשונה ביחס לאותן מניות  ,חוב )סדרה י'(השנרשם לטובת הנאמן, כנאמן לאגרות 

. לפרטים אודות מנגנון הסרת ורישום '(טו סדרה) חובה לאגרות כנאמן, הנאמן לטובתמהשעבוד ששוחררו 

 טו'.סדרה הנאמנות  לטיוטת שטר 5.11השעבוד, ראו סעיף 

 אגרות למחזיקי שישולם הסכום שטר הנאמנות סדרה י'תוספת הראשונה של ל 15.2בהתאם להוראות סעיף  .5

 :הבאים מבין הגבוה הסכום יהיה דםמוק פדיון של במקרה( 'י סדרה) החוב

קרן אגרות החוב  דהיינו ,שבמחזור מוקדם לפדיון העומדות( 'י סדרה) החוב אגרות של התחייבותי הערך( א)

לפי חלופה זו הינו  שער הפדיון. בפועל המוקדם הפדיון למועד עד(, שישנם ככל) הצמדה והפרשי ריבית בתוספת

 חוב )סדרה י'(.  ע.נ. אגרתש"ח  1לכל  ש"ח 1.04889

 דהיינופי לוח הסילוקין המקורי )-)ב( סכומי התשלום בגין אגרות החוב )סדרה י'( העומדות לפדיון מוקדם, על

לפי שיעור תשואת האג"ח הממשלתי  ניםמהוו(, (שישנם ככל) הצמדה והפרשי ריבית בתוספת החוב אגרות קרן

. היוון אגרות החוב יחושב החל 1.5%עור שנתי של )כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות סדרה י'( בתוספת שי

פי לוח הסילוקין המקורי. -ממועד הפדיון המוקדם היזום ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע לאגרות החוב, על

 '(.י סדרה) חוב אגרת. נ.עש"ח  1 לכל ש"ח 1.22245 הינו זו חלופה לפי שער הפדיון

אגרות החוב  מחיר( 1הגבוה מבין: ) פי-על ייקבע אשר, שבמחזור( 'י סדרה) החוב אגרות יתרת של שוק שווי)ג( 

)סדרה י'( בבורסה בסוף יום המסחר הקודם למועד בו תתקבל החלטת דירקטוריון החברה לביצוע הפדיון 

ת להחלט שקדמו מסחר ימי (30) בשלושים( 'י סדרה) החוב אגרות של הממוצע הנעילה( מחיר 2המוקדם;  )

 אגרת. נ.עש"ח  1 לכל ש"ח 1.2187 הינו זו חלופה לפי שער הפדיון .מוקדםה פדיוןה ביצוע ברבדהדירקטוריון 

 '(.י סדרה) חוב

במועד הפדיון המוקדם, ובכפוף להתקיימות התנאי המתלה, תשלם החברה למחזיקי , לעיל לאמור בהתאם .6

 1.22245 הינו זו לחלופה התאםב הפדיון שער. לעיל )ב( ק"בס המפורטת החלופהפי -אגרות החוב )סדרה י'( על

'( י סדרה) החוב אגרות. נ.ע ח"ש 1 לכלאגורות  1.19312-שנפדה ו ('י סדרה) החוב אגרות. נ.עש"ח  1 לכל ש"ח

 .    בנטרול ריבית שנפדה

  .2.87671%-כ הינו הנפדה החלק קרן על המוקדם בפדיון שישולם הריבית שיעור .7

  .2017, ביוני 18 הינו קדםהמו הפדיון לקבלת לזכאות הקובע המועד .8

 לכלל ביחס ייפרע הנפדה החלק, סדרה י' הנאמנות שטרתוספת הראשונה של ל 15.2.6 בסעיף לאמור בהתאם .9

 .לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב )סדרה י'( פרי פסו'(, י סדרה) החוב אגרות מחזיקי

 פדיון או/ו ערך ניירות של לציבור ההצע או/ו הנפקה לביצוע החברה של התחייבות להוות כדי לעיל באמור אין

 תנאי יהיו מה או/ו יבוצעו אכן כאמור ההנפקה או/ו מוקדם פדיון כי ודאות כל ואין, ערך ניירות של מוקדם

 .ההנפקה
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משלים ע פדיון מוקדם, תפרסם החברה דוח מיידי לעיל ויבוצ 3שיתקיים התנאי המתלה כמפורט בסעיף ככל 

 פי הוראות-תוצאות הנפקת אגרות חוב )סדרה טו'( ובו הפרטים הנדרשים על וםעסקים ממועד פרס ימי 2תוך 

 .'י סדרה הנאמנות שטרתוספת הראשונה לל 15.2 סעיף

             

  ,בכבוד רב 

 בע"מכלכלית ירושלים             
                                                                                                        

 מנכ"ל, דודו זבידה  : בידינחתם      
 ומזכירת החברה ועמ"שסמנכ"ל, יעידית עמיר,   



 5.6.2017 -1מס'  טיוטה

 

  שטר נאמנות

 2017__ ביוני שנערך ונחתם בתל אביב ביום 

 בין

 בע"מ כלכלית ירושלים

 52-001707-0. צח.

 , תל אביב7תוצרת הארץ מרחוב 

 ;מצד אחד         "(החברה)"

 לבין

 בע"מרזניק פז נבו נאמנויות 

 51-368347-4ח.פ. 

 , תל אביב14יד חרוצים רחוב מ

 ;מצד שני      "(הנאמן)"

 

 

 (2016 במאי 26)הנושא תאריך החברה תשקיף מדף פרסמה  2016במאי  25 ביוםו הואיל:

 "(;תשקיף המדף" או "התשקיף)"

ם דוח הצעת מדף אשר ולפרס היתר לקבלת בבקשה ערך ניירות לרשות פנתהוהחברה       והואיל:

 הצעתדוח )"של החברה ( 'טוחוב )סדרה  איגרות לציבור, לראשונה, נהצעותיכול ו ופיעל 

 מידרוג בע"מידי  על A3ilדירוג של ב הנפקתן למועד נכון, מדורגותתהיינה  אשר"( המדף

 ;אביב בע"מ-לניירות ערך בתלואשר תירשמנה למסחר בבורסה  "(מידרוג)"

גרות חוב יא החברה להנפיקובכפוף לקבלת היתר רשות ניירות ערך כאמור, רשאית       והואיל:

 ;בדרך המתוארת בשטר זה

( בדרך המתוארת טו'חוב )סדרה  איגרותודירקטוריון החברה החליט לאשר הנפקה של  והואיל:     

החוב  איגרותוהתקבלו כל ההחלטות הנדרשות על פי דין להנפקת  בשטר נאמנות זה

  ;(טו')סדרה 

הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק מצהיר כי והנאמן  והואיל:

העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות "( החברות חוק)" 1999-תשנ"טהחברות, 

, הכשירות הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך

 חוב;  איגרותלנאמן ל( "ערך ניירות חוק") 1968-התשכ"ח

אין עליה כל מניעה על פי כל  בכפוף לתנאי שטר נאמנות זהכי  ,והחברה מצהירה בזאת והואיל:

להתקשר עם הנאמן בשטר ( ו/או 'טו ההחוב )סדר איגרותלבצע הנפקה של דין או הסכם 

 ;(טו'גרות החוב )סדרה יא להנפקת האישורים כל נתקבלו, וכן כי נאמנות זה

צהיר כי אין עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר מוהנאמן  :והואיל

, לרבות ביחס לאי קיומם של ניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם נאמנות זה

 וכי מטרתו העיקרית הינה לעסוק בענייני נאמנות;  החברה כאמור

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

החוב, על פי תנאי הנאמנות המפורטים  איגרותוהנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי  והואיל:

 . בשטר זה להלן

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן
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 תוכן עניינים

 סעיף בשטר נושא 

 1 והגדרותפרשנות 

 2 החוב איגרותהנפקת 

 3 חוב על ידי החברה או חברה בשליטתה איגרותרכישת 

 4 התחייבויות החברה

 5 החוב איגרותהבטחת 

 6 העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות

 7 תביעות והליכים בידי הנאמן

 8 נאמנות על התקבולים

 9 סמכות לעכב חלוקת הכספים

 10 הודעה על חלוקה

 11 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

 12 גרת החוביקבלה מאת מחזיק א

 13 תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה

 14 השקעת כספים

 15 התחייבויות החברה כלפי הנאמן

 16 כח-באי

 17 הסכמים אחרים

 18 שכר הנאמן

 19 סמכויות מיוחדות

 20 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

 21 שיפוי לנאמן

 22 הודעות

 23 שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה

 24 מרשם המחזיקים

 25 פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש

 26 סיפות של המחזיקיםא

 27 דיווח לנאמן

 28 דוחות על ענייני הנאמנות

הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום 

 חלקי

29 
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 סעיף בשטר נושא 

 30 דין חל וסמכות שיפוט

 31 מענים

 32 אחריות הנאמן

 33 הסמכה למגנ"א

תנאים שמעבר לדף ל 1סעיף  כללי

  תוספת הראשונהב

 "(לדף שמעבר התנאים)"

 לתנאים שמעבר לדף 2סעיף  ('טו)סדרה ובסיסי הצמדת הקרן החוב  איגרותקרן 

 לתנאים שמעבר לדף 3סעיף  ('טוהחוב )סדרה  איגרותהריבית של 

 לתנאים שמעבר לדף 0סעיף  החוב איגרותתשלומי הקרן והריבית של 

 לתנאים שמעבר לדף 5סעיף  בחברה הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה

 לתנאים שמעבר לדף 6סעיף  החוב ופיצולן איגרותתעודות 

 לתנאים שמעבר לדף 7סעיף  גרת החוביהעברת א

 לתנאים שמעבר לדף 8סעיף  החוב איגרותמרשם מחזיקי 

 לתנאים שמעבר לדף 9סעיף  הוראות כלליות

 לתנאים שמעבר לדף 10סעיף   בטוחות

 לתנאים שמעבר לדף 0סעיף  פדיון מוקדם

 לתנאים שמעבר לדף 12סעיף  גרת החובישינויים בתנאי א

 לתנאים שמעבר לדף 13סעיף  החוב איגרותמאת מחזיק קבלה 

 לתנאים שמעבר לדף 14סעיף  גרת החוביהחלפת תעודת א

 לתנאים שמעבר לדף 15סעיף  הדין החל וסמכות השיפוט

 לתנאים שמעבר לדף 16סעיף  הודעות

 תוספת שניה אסיפות מחזיקים

 יהילתוספת השנ 1סעיף  זימון אסיפות

 הילתוספת השני 2סעיף  יושב ראש

 יהילתוספת השנ 3סעיף  מניין חוקי

 יהילתוספת השנ 4סעיף  אסיפה נמשכת

 יהילתוספת השנ 5סעיף  הצבעה באסיפה

 יהילתוספת השנ 6סעיף  פרוטוקולים

 יהילתוספת השנ 0סעיף  עניין מנוגד

 יהילתוספת השנ 8סעיף  הודעות עמדה

 'אנספח  נציגות דחופה
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 סעיף בשטר נושא 

 'אלנספח  1סעיף  מינוי; תקופת כהונה

 'אלנספח  2סעיף  סמכות

 'אלנספח  3סעיף  התחייבויות החברה בקשר לנציגות

 'אלנספח  4סעיף  אחריות
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 פרשנות והגדרות .1

 המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

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

 להשתמש בהם לשם פרשנות.וכמראי מקום בלבד, ואין 

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר  .1.3

 הנאמנות. 

למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם  .1.4

  צוין מפורשות אחרת להלן:

" או גרת החוביא"

" או החוב איגרות"

 איגרותסדרת "

 איגרות" או "החוב

 "'(טוהחוב )סדרה 

רך ש"ח ע 1בנות ( רשומות על שם, 'טוחוב )סדרה  איגרות -

גרת החוב, ישתנאיהן בהתאם לתעודת א, כל אחת קובנ

 ;שתוצענה בהתאם לתשקיף באמצעות דוח הצעת המדף

גרות החוב י"א

 )סדרה י'(" 

 .גרות חוב )סדרה י'( שהנפיקה החברהיא -

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

דוח הצעת המדף "

דוח או " הראשונה"

 ההצעה הראשונה"

(, אשר יפורסם 'טוחוב )סדרה  איגרותדוח הצעת מדף של  -

על פיו שא)ו( לחוק ניירות ערך, 23בהתאם להוראות סעיף 

החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות  איגרות נהוצעת

כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו 

 ;באותה העת

החוב  איגרותהחלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי  - "החלטה רגילה"

חוב,  איגרותבה נכחו לפחות שני מחזיקי ש'( טו)סדרה 

כוח, המחזיקים או -ידי בא-הנוכחים בעצמם או על

מהיתרה הבלתי מסולקת של  25%יחדיו לפחות המייצגים 

החוב הנמצאות במחזור במועד  איגרותהערך הנקוב של 

או באסיפה נדחית של אסיפה זו  ,הקובע לאסיפה

שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה 

)בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב רגיל 

למנות את  של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי

 ;קולות הנמנעים

 איגרותהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי  - "החלטה מיוחדת"

כוחם, -ידי באי-בה נכחו, בעצמם או עלש'(, טוהחוב )סדרה 

החוב שלהם לפחות חמישים  איגרותשני מחזיקים ב

( מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או 50%אחוזים )

כוחם, -ידי באי-ו עלבאסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם א

החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים  איגרותשני מחזיקים ב

( מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה )בין 20%)
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באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של לפחות 

( מכלל הקולות של המשתתפים 75%שבעים וחמישה )

 ;הנמנעיםמבלי למנות את קולות בהצבעה, 

 מעת לעתהנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן  - "הנאמן"

 החוב לפי שטר זה; איגרותכנאמן של מחזיקי 

 למחזיקי"הנאמן 

)סדרה  החוב איגרות

 '("י

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

 )סדרה י'(; החוב בפעם כנאמן של מחזיקי איגרות 

 הנכסים"

 "המשועבדים

 גרותיא מחזיקי זכויות להבטחת ישועבדו אשר נכסים -

 ,זה נאמנות שטר להוראות בהתאם, '(טו)סדרה  החוב

  :הבאים מהנכסים יותר או אחד משמעם ואשר

ע.נ.  ש"ח 1מניות דרבן , בנות  -" המניות המשועבדות"

כ"א, שבבעלות החברה וכל הזכויות הנובעות מהן 

  ;להלן 5.1בסעיף וכהגדרתן והקשורות עימן כמפורט 

 "פיקדונות כספיים אשר יופקדו  -"פיקדונות כספיים

  ;בחשבון הנאמנות

 אשר  - מועד קצרי ומלווים ממשלתיים ערך ניירות

 ;יופקדו בחשבון הנאמנות

 "ערבויות אוטונומיות, בלתי  -"ערבויות בנקאיות

מותנות, בלתי חוזרות ובלתי תלויות של בנק בישראל 

או חברת ביטוח בישראל, הנמנים עם חמשת 

הבנקים/חברות הביטוח )לפי העניין(, הגדולים 

 AAבדירוג בישראל, המדורגים ע"י חברת דירוג, 

, אשר יועמדו מעת לעת )אם לפחות או דירוג מקביל לו

הנאמן על ידי החברה על פי תנאי שטר  בכלל( לטובת

 זה.

, אשר למועד 52-003890-2 דרבן השקעות בע"מ, ח.פ. - "דרבן"

חתימת שטר נאמנות זה, הינה חברה פרטית אשר מלוא 

 ;הונה המונפק והנפרע מוחזק על ידי החברה

הסכומים "

 "המובטחים

(, בתוספת ריבית 'טוהחוב )סדרה  איגרותיתרת קרן  -

הצמדה שטרם שולמו, ובתוספת ריבית פיגורים והפרשי 

אם וככל שתצטבר ותשלומים נוספים למחזיקים, שיחולו 

גרת החוב, ככל שטרם יעל החברה על פי שטר הנאמנות וא

  ;הישולמו על יד

בתוספת  ,שבמחזור '(טוהחוב )סדרה  איגרותיתרת קרן  - "מתואםהערך ה"

כון לאותו נ טרם שולמהנצברה והפרשי הצמדה וריבית ש

 ;, ככל שקיימים כאלו(מועד

שגיאה! בסעיף  כמפורטוכללים ל בהתאם שייקבע השווי -של  הבטוחתי השווי"
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 הנכסים

 "המשועבדים

  ;להלן מקור ההפניה לא נמצא.

" או חוק ניירות ערך"

 "החוק"

ותקנותיו כפי שיהיו מעת  1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח -

 ;לעת

   

יתנהל על שם הנאמן, ו ייפתח על ידי הנאמן חשבון אשר - "חשבון הנאמנות"

(, באחד 'טוהחוב )סדרה  איגרותבנאמנות עבור מחזיקי 

תופקד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל, ואשר בו 

יהיה בעל  הנאמן ;תמורת ההנפקה, עד לשחרורה לחברה

ומלוא זכויות  הנאמנות בחשבון הבלעדיהחתימה זכויות 

 ובכללהחברה בחשבון הנאמנות, על כל תתי חשבונותיו, 

 בו)ושיופקדו  הנאמנות חשבוןב המופקדים הנכסים כל זה

מעת לעת(, לרבות פירותיהם, ישועבדו לטובת הנאמן עבור 

שגיאה!  בסעיף כמפורט בשעבודגרות החוב ימחזיקי א

מדיניות ניהול הכספים . להלן מקור ההפניה לא נמצא.

 14 בסעיףכמפורט וביצועה, תקבע  מנותנאבחשבון ה

   ;להלן

"מדד המחירים 

 "המדד"או  לצרכן"

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל  -

ירקות ופירות המפורסם על ידי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם 

יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד 

רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם 

הקיים ואם לאו. אם אותו  הנתונים שעליהם בנוי המדד

גוף לא קבע את היחס בינו ובין המדד המוחלף, ייקבע 

היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

יקבע על יובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא 

ידי דירקטוריון החברה, בהתייעצות עם מומחים כלכליים 

 ;וישייבחרו על יד

גרת ימחזיק בא״

 ״מחזיק״ ״ אוהחוב

 ;כמשמעותו בחוק ניירות ערך -

 ;להלן 24בסעיף החוב כאמור  איגרותמרשם מחזיקי  - "מרשם"

   

 ;'(טוהחוב )סדרה  איגרותהערך הנקוב של סך  - "קרן"

"שטר " או שטר זה"

 הנאמנות"

שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק  -

 ;בלתי נפרד הימנו

 תוספת הראשונהשנוסחה מופיע ב גרת החוביתעודת א - "גרת החוביתעודת א"

 .ן, ככל שתונפקלהל 2תונפק כאמור בסעיף לשטר זה ואשר 

"LTV" - ( :שווי 2( יתרת הערך המתואם; לבין )1היחס שבין )
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יעשה כאמור בסעיף  LTV-המשועבדים. חישוב ההנכסים 

 להלן. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

 הינם מסוגכל עוד הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם,  - "הנדרש LTV"ה 

כאשר , 0.85 -אשר לא יפחת מ LTV –מניות משועבדות 

יובהר כי לצורך חישוב זה יופחת שווי הנכסים 

 .המשועבדים שאינם מסוג מניות מיתרת הערך המתואם

ככל שכלל הנכסים המשועבדים הינם מסוג של פקדונות 

כספיים ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או מלווים קצרי 

 .1 - אשר לא יפחת מ LTV –מועד ו/או ערבויות בנקאיות 

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

 בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר  .1.6

כשאין  - אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל

בשטר זה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו 

 מחייב אחרת.

בו כללי הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה, שבכל מקום  .1.7

 כללי הבורסה יגברו. 

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך  .1.8

 צעים או כדאיות ההשקעה בהם.המו

 החוב איגרותהנפקת  .2

העומדות  כל אחת, קובנ רךש"ח ע 1, בנות רשומות על שם ,('טו)סדרה חוב  איגרות .2.1

 יוניב 30ביום , אשר ישולמו לא שוויםתשלומים שנתיים   )עשרה( 10-בלפירעון )קרן( 

התשלומים בכל אחד מששת )כולל(, כדלקמן:  2028עד  2019של כל אחת מהשנים 

התשלומים משלושת בכל אחד מתשלום הקרן,  4%ישולם שיעור של  הראשונים

שיעור  שולםיהאחרון והעשירי ובתשלום הקרן, מתשלום  6%ישולם שיעור של הבאים 

 . מהקרן 58%של 

, כפי שתהא מעת לעת, תישא ('טו)סדרה החוב  איגרותהיתרה הבלתי מסולקת של קרן  .2.2

 פיו שעל המדף עתצה דוח פי על שייערך במכרז שייקבע תישנבשיעור ריבית שנתית 

אשר , "(שנתיתהריבית ה)" לציבור לראשונה'( טו)סדרה  החוב איגרות תוצענה

 עד 2017של כל אחת מהשנים  דצמברב 31 -ו ביוני 30 בימיםבשנה פעמיים תשולם 

 2017 בדצמבר 31)כולל(, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום  2028

. 2028 ביוני 30והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 

תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם 

"(, למעט תשלום הריבית הראשון תקופת הריביתלמועד תשלום הריבית הרלוונטי )"

תקופה המתחילה ביום הסליקה )יום , שישולם בגין ה2017 דצמברב 31 עשה ביוםישי

המסחר לאחר יום המכרז( והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי 

ימים בשנה.  365ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס  השנתיתריבית 

החוב והריבית בגינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם  איגרותקרן 
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לתנאים  2.2 בהתאם להוראות סעיף 2017 [מאי]בגין חודש  2017 [ביוני] 15ביום 

 שמעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר זה. 

 3.3כהגדרתו בסעיף  קשור מחזיקהחברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות ל .2.3

בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בהצעה פרטית או בכל דרך אחרת, ללא  להלן, בין

, נוספות (טו'ה סדר) חוב איגרותהחוב או הנאמן,  איגרותצורך בהסכמת בעלי 

לציבור בדוח ההצעה הראשונה,  נהוצעתהחוב ש איגרותשתנאיהן יהיו זהים לתנאי 

כיון או פרמיה שונים מהנפקות יבכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה לרבות שיעור נ

  בכפוף לתנאים המפורטים להלן: אחרות שבוצעו מאותה סדרה

(, אשר 'טוהחוב )סדרה  איגרותהתקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג  .2.3.1

חוב )סדרה  איגרותלרבות החוב הנוספות,  איגרותבמסגרתו נלקחו בחשבון 

ככל אם וחוב,  איגרות( נוספות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה ל'טו

החוב  איגרותדירוג מבדירוג שאיננו נופל  שיונפקו כתבי אופציה כאמור,

, כאשר הרחבת הסדרה כאמור( באותה עת קרי, טרם 'טוהקיימות )סדרה 

זמנית על ידי יותר -לעניין זה, ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו

יקבע דירוג איגרות החוב על פי ימחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה 

 .מביניהן הנמוך

החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות כאמור  ,עובר למועד ההרחבה .2.3.2

 - לוהכ, ההסדר הרחבת לאחר מיד בהן גם תעמודהיא ו ,להלן 4.5בסעיף 

 מועד טרם שפורסמו האחרוניםהמאוחדים  הכספיים לדוחות בהתאם

  ;הסדרה הרחבת

ותוך שנלקחות בחשבון אגרות החוב הנוספות סדרה, הבעת הרחבת  .2.3.3

. הנדרש LTV -הינו לפחות ה LTV-ה הרחבת הסדרה שתונפקנה עקב

 מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית להעמיד נכסים משועבדים נוספים

 זה בהתאם 2.3.3לצורך עמידה בתנאי המפורט בסעיף  בטוחות נוספותכ

ובמקרה כאמור  בקשר עם העמדת בטוחות נוספות לןהל 5.5 הוראות סעיףל

לשטר זה בקשר עם העברת תמורת הרחבת  5.1.1 ףתחולנה הוראות סעי

 .הסדרה לחברה, בשינויים המחוייבים

 

 2.3.1החברה תפרסם, עובר למועד ההרחבה, את דוח הדירוג כאמור בסעיף 

טרם ביצוע ההרחבה כאמור, אישור שני ימי עסקים לעיל וכן תמציא לנאמן, 

כי היא  ,מנכ"ל החברה ו/או נושא משרה בכיר בתחום הכספים על ידיחתום 

וכן בתנאי שבסעיף  לעיל 2.3.3 -ו 2.3.2יפים עומדת בתנאים המפורטים בסע

  .להלן 2.3.4

החוב לא הועמדו לפירעון מידי ו/או לא מומשו בטוחות כאמור  איגרות .2.3.4

 להלן. 6בסעיף 

החוב הנוספות )ממועד  איגרותח הצעת המדף הראשונה ווהחוב שתונפקנה מכ איגרות

 גרותיא כל לגבי גם יחול הנאמנות ושטר ן(, תהוונה סדרה אחת לכל דבר וענייןהוצאת
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איגרות החוב שתונפקנה  שתונפקנה על ידי החברה. כאמור נוספותה (טו')סדרה  חובה

תעמודנה , איגרות החוב הנוספות )ממועד הוצאתן(ומכוח הצעת המדף הראשונה 

זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני בדרגה שווה )פרי פסו( בינן לבין עצמן, בלי 

( כפי שיהיו מעת לעת 'טוהחוב )סדרה  איגרות. הנאמן יכהן כנאמן עבור כל השנייה

למען הסר ספק, מחזיקי איגרות במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה כאמור. 

ו/או כל ( הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לריבית 'טוהחוב )סדרה 

 בגין התקופה שנסתיימה טרם מועד הנפקתן.  ום אחרתשל

, במסגרת הרחבת הסדרה, ( נוספות'טוחוב )סדרה  איגרותבו תנפיק החברה שבמקרה  .2.4

בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה )לרבות העדר ניכיון(, תפנה 

מנת לקבל את אישורה כי לעניין  לרשות המסים על ,הסדרה לפני הרחבת ,החברה

 ('טו)סדרה החוב  איגרותהחוב ייקבע ל איגרותניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין 

שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, 

"(. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה שיעור הניכיון המשוקללככל שהיו )"

תחשב לאחר הרחבת הסדרה, קרי לפני הרישום למסחר, את שיעור הניכיון המשוקלל 

בהתאם לאותו האישור, ולפני הרישום למסחר תגיש  ('טו)סדרה החוב  איגרותבגין כל 

בו שהחברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך )המגנ"א( 

 איגרותבמועדי הפדיון של ינוכה מס ה .תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה

לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין.  ('טו)סדרה החוב 

במקרה כאמור יחולו כל הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. באם לא יתקבל 

ורסה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל אישור כאמור מרשות המסים, ינכו חברי הב

בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה.  ('טו)סדרה  החוב איגרות

תגיש החברה דיווח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה )קרי לפני הרישום  כאמור,במקרה 

בו תודיע את שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר שלמסחר( 

וראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון ה

, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. בכל מקרה של הרחבת סדרת ('טו)סדרה 

 איגרותהחוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת  איגרות

הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה )לרבות , יהיה גבוה משיעור ('טו)סדרה החוב 

העדר ניכיון(, ייתכנו מקרים בהם ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי ניכיון 

גרת החוב מהסדרה טרם יבשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק בא

"(, וזאת בין אם התקבל אישור מרשות דמי הניכיון העודפיםהגדלת הסדרה )"

 איגרותביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. נישום שהחזיק את המיסים לק

גרת יועד לפירעון א (קרי לפני הרישום למסחר)לפני הרחבת הסדרה  ('טו)סדרה החוב 

ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס -החוב המוחזקת על

 פי דין.-נו זכאי להחזר כאמור עלבגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהי

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת  .2.5

החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין  איגרותהנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי 

חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג  איגרותבדרך אחרת, סדרות אחרות של 

שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין 
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 .החוב, שווים להם או נחותים מהם איגרותשהם עדיפים על פני תנאי 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בזכויות האמורות של החברה, כדי למעט מזכות הנאמן 

השלכות ההנפקה כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי  מלבחון את

החוב  איגרותהחוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את  איגרות

 ה.זלפי הוראות שטר  ('טו)סדרה 

 בשליטתה תאגידחוב על ידי החברה או  איגרותרכישת  .3

החוב  איגרותחוב מסדרת  איגרותהחברה שומרת לעצמה את הזכות לקנות בכל עת  .3.1

וזאת מבלי לפגוע בחובת  בכל מחיר ובתנאים שיראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה

החוב שתוחזקנה על ידי אחרים זולת החברה. במקרה של קניה  איגרותהפירעון של 

על ידי החברה, תיתן החברה הודעה על כך לנאמן, אך יראו בפרסום דוח מיידי  כאמור

 יה כאמור כמתן הודעה מספקת לנאמן. בגין קנ

החוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה, תימחקנה מן המסחר בבורסה  איגרות .3.2

 ,החוב תירכשנה כאמור איגרותוהחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה ש

 החוב.  איגרותהחברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את תעודות 

שפחתו )בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או בעל שליטה בחברה ו/או בן מ .3.3

בשליטתם של כל אחד ( ו/או תאגיד צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה

ו/או חברה כלולה של  אחר בשליטתה ו/או תאגיד חברה בת של החברהמהם ו/או 

"( יהיו רשאים קשור מחזיק)"אך למעט החברה עצמה החברה )במישרין או בעקיפין( 

לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הנפקה על ידי 

 החברהו/או מכירה כאמור תמסור  קניהשל  במקרה. ('טו)סדרה חוב  איגרותהחברה, 

החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי  איגרות. דין פי על נדרש שהדבר ככל, מיידי דיווח

מחקנה מהמסחר בבורסה יתיחשבנה כנכס של התאגיד הקשור, הן לא ת קשור מחזיק

 ינההיתהחוב  איגרותהחוב. כל עוד  איגרותוכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר 

לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי  ינהקנת, הן לא קשור מחזיקבבעלות 

עת קיומו של מניין חוקי. החוב של החברה והן לא תובאנה בחשבון לצורך קבי איגרות

החוב לשם חישוב המניין החוקי  איגרותכי לעניין יתרת הערך הנקוב של סדרת  ,יובהר

 מחזיקהחוב המוחזקות על ידי  איגרותבחשבון  נהילקחתכאמור בתוספת השנייה, לא 

 .קשור

 מחזיקאו כדי לחייב את החברה  ,לעיל כשלעצמם 3.3עד  3.1אין באמור בסעיפים  .3.4

החוב  איגרותחוב או למכור את  איגרותהחוב לקנות  איגרותאו את מחזיקי  קשור

 שבידיהם.

 התחייבויות החברה .4

, הפרשי סכומי הקרןהחברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל  .4.1

לרבות במקרה של תשלום ) המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב הריביתו ההצמדה

ולרבות תוספת ריבית בגין  לתוספת הראשונה 3.2בסעיף ריבית פיגורים כהגדרתה 

ירידת דירוג ו/או אי עמידה באמת מידה פיננסית, אם וככל שיחולו בהתאם להוראות 

ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי  ,שטר נאמנות זה(

 החוב ועל פי שטר הנאמנות.  יגרותאתנאי 
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בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום  .4.2

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

  תשלום, ריבית או הצמדה.

לציבור על פי תשקיף המדף והוראות שטר  נהונפקתאשר  ('טו)סדרה החוב  איגרות .4.3

 למסחר בבורסה. נהירשמתזה, 

 מגבלות על חלוקת דיבידנד .4.4

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי , כי מתחייבתהחברה 

לרבות לחדול , שלא לבצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות(, ('טו)סדרה החוב  איגרות

בו, ככל ש, באיזה מהמקרים הבאים, לרבות מצב מניותיהמלחלק דיבידנד לבעלי 

 שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה מהחלוקה כאמור: 

אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, על פי דוחותיה הכספיים  .4.4.1

 -המאוחדים של החברה )מבוקרים או סקורים, לפי העניין(, יקטן מתחת ל

  ש"ח.מיליארד  1.8

, "(למאזן החוב יחס)" היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין "מאזן נטו"אם  .4.4.2

מחושבים על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או 

 . 75%סקורים, לפי העניין(, יעלה על 

, על פי )מצטבר( "רווח הגולמי"אם היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין ה .4.4.3

)מבוקרים או סקורים, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה 

, "(גולמי לרווח החוב יחס)" רבעונים אחרונים 4העניין(, מחושב על בסיס 

  .18יעלה על 

 6מתקיימת עילה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כאמור בסעיף אם  .4.4.4

 .להלן

 4.5עומדת באיזו מהתניות הפיננסיות האמורות בסעיף החברה אינה אם  .4.4.5

ע החלוקה יביא להפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות להלן או שביצו

 .כאמור

חוב  -" משמעותו חוב פיננסי נטו: "להלן 6.1.17 -ו 4.5 פיםולעניין סעי לעניין זה

" מאזן נטו" -ו בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, ופיקדונות;

קדונות; יסך המאזן בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ופ -משמעותו 

למען הסר ספק, כי הרווח הגולמי אינו כולל שינויים , יובהר רווח גולמי"" -ל בנוגע

 4.5ובסעיף  בערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח. כל הפרמטרים בסעיף זה

דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או סקורים,  יפל ייקבעו ע להלן,

 לפי העניין(. 

זה והמתואר בסעיף  4.4מלבד האמור בסעיף נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות, 

 במרץ 30, כפי שפורסם ביום 2016לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  1.4.2

בהתייחס, בין היתר למגבלות על חלוקת דיבידנד  (,2017-01-033513)אסמכתא:  2017

(, לא חלה על החברה מגבלה יד'' עד החוב )סדרות י איגרותמכוח שטרי הנאמנות בגין 

נוספת ביחס לביצוע חלוקה )כמשמעות המונח בחוק החברות( או על רכישה עצמית 
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  .בכפוף לכל דין -ל ושל מניותיה, והכ

טרם ביצוע חלוקת דיבידנד וכתנאי לביצועה, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על 

ידי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת החברה 

. אישור כאמור יומצא לנאמן לא לעיל 4.4.5עד  4.4.1בהתחייבותה כאמור בסעיפים 

יאוחר משני ימי עסקים לאחר החלטת דירקטוריון החברה על ביצוע חלוקה ועובר 

למועד ביצוע החלוקה בפועל והנאמן יסתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה 

 נוספת מטעמו.

  פיננסיותמות מידה א .4.5

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על החברה מתחייבת כי  .4.5.1

של החברה,  המיוחס לבעלי המניות, ההון ('טוהחוב )סדרה  איגרותתנאי פי 

על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או סקורים, לפי 

  .רבעונים רצופים 2, במשך ש"ח ארדימיל 1.2 -העניין(, לא יפחת מ

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על החברה מתחייבת כי  .4.5.2

במשך  85%יעלה על  יחס החוב למאזן לא, ('טוהחוב )סדרה  איגרותפי תנאי 

נטיים לתום ווהרלהמאוחדים רבעונים רצופים, על פי הדוחות הכספיים  2

 כל אחד מהרבעונים האמורים. 

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על החברה מתחייבת כי  .4.5.3

, 20על  יעלה לא גולמי לרווח החוב יחס'(, טופי תנאי איגרות החוב )סדרה 

נטיים ווהרל המאוחדים על פי הדוחות הכספיים רבעונים רצופים, 2במשך 

  .לתום כל אחד מהרבעונים האמורים

הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי העניין בדבר החברה תכלול גילוי בדוחותיה 

 .לעיל 4.5.3עד  4.5.1הפיננסיות שבסעיפים  עמידתה או אי עמידתה באמות המידה

הערך המספרי של כל אחת מאמות  תציין את ,ככל שאינה עומדת באמות מידה אלו

  המידה הפיננסיות.

הבדיקה בדבר עמידת החברה באמות המידה הרלוונטיות תתבצע ביום פרסום 

קיימות במחזור,  ('טו)סדרה חוב  איגרותהדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד 

ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו 

 מועד.

 גרות החוב יא הבטחת .5

 המובטחות החוב גרותיא של הראשונה ההצעה .5.1

יבית )לרבות ריבית פיגורים(, סכומים להבטחת הפירעון של כל תשלומי הקרן והר

גרת ינוספים אשר תהא החברה חייבת בהם בקשר עם האמור בשטר הנאמנות ובא

( טו'גרות החוב )סדרה יהחוב והפרשי ההצמדה בגינם שעל החברה לשלם למחזיקי א

גרת החוב ולהבטחת הקיום המלא והמדוייק של כל יעל פי תנאי שטר הנאמנות וא

 הבטחונותאת  נאמןהטובת החברה ל תיצור(, טו'גרות החוב )סדרה ייתר תנאי א

, לרבות בהתאם למועדים להלן 5.11ובסעיף  זה, בהתאם למפורט בסעיף הבאים

 :  סעיף כאמורהקבועים ב
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 ראשון, קבוע שעבוד, החברות רשם אצל, כדין ותרשום תיצור החברה .5.1.1

ערך נקוב אשר  ש"ח 1בנות  מניות דרבן על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה

 נקיות כשהןבכמות שתקבע בהתאם למפורט להלן, בבעלות החברה, 

 וכן)לרבות מחיובים אובליגטוריים(  מכל זכויות צד שלישי כלשהו וחופשיות

 אלוו/או שתנבענה ממניות  אלו מניותבקשר עם  הנלוות הזכויות כל על

 אלולדיבידנד במזומן ו/או בעין וכל חלוקה אחרת בגין מניות  הזכות לרבות

לרבות , אלווכן זכויות אשר יונפקו בגין ו/או בקשר עם מניות והזכות לקבלה 

, זכות קדימה ו/או זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינם הטבה מניות

כל הזכויות הנובעות  וכן מכל סוג שהוא והתמורה שתתקבל ממכירתם

/או ו, העניין לפי, דרבן תקנון מכוח לרבות שלישיים צדדים כלפי אלוממניות 

, כמפורט המשועבדות במניות החברה לזכויות בכפוף והכל.אחר םהסכ כל

   . להלן  7.6.1בסעיף 

 המשועבדות המניותתעודת/ות המניה בגין  את הנאמן בידי תפקיד החברה

  .ללא תאריךבצירוף שטר העברה חתום  בכמות הנדרשת

וכן,  בסיסן ועלגרות החוב ישל א ההנפקה תוצאות פרסום לאחר סמוך

שפורסמו  החברההאחרונים של המאוחדים בהתבסס על דוחותיה הכספיים 

תודיע להלן,  5.11והכל כמפורט בסעיף  ,לפני מועד פרסום תוצאות ההנפקה

 בידי שתופקדנה דרבן מניות מספר מהו ההנפקה החברה בדוח על תוצאות

 כאמורהנדרש ו LTV-ה פי על החוב גרותיא להבטחת ותשועבדנה הנאמן

 . להלן 5.4.1 בסעיף

 ככל שיירשמו מניות דרבן למסחר בבורסה יחול האמור להלן:

המניות המשועבדות אותה עת יופקדו בחשבון הנאמנות והשעבוד בקשר  .1

המשועבדות יתוקן בגין הפיכת המניות המשועבדות למניות עם המניות 

 אלקטרוניות, ככל שיידרש תיקון כאמור.

מובהר כי לצורך הפיכת המניות המשועבדות למניות אלקטרוניות אגב  .2

רישום למסחר של דרבן, יכול ויידרש הנאמן למסור את תעודת/ות 

ברה המניה שתהיינה בידיו לשם הנפקת תעודת/ות מניה על שם הח

לרישומים וזאת עובר ולצורך הפקדת המניות האלקטרוניות בחשבון 

 הנאמנות כאמור.

רישום מניות דרבן למסחר בבורסה , בהתאם להוראות תקנון הבורסה .3

כך שלא ניתן יהיה למכור את  חסימת המניות המשועבדותביל לוי

המניות המשועבדות במהלך תקופת החסימה, כפי שתהא במועד 

הנאמן ישמש נאמן בקשר עם חסימת המניות  .למסחרהרישום 

 המשועבדות כאמור.

שווי המניות המשועבדות, לאחר רישום למסחר של דרבן, ימשיך  .4

 להלן. 5.4.1.1להיקבע בהתאם לאמור בסעיף 

 החברה זכויות כל על, בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון, קבוע  יחיד שעבוד .5.1.2

, יחיד שעבוד וכן )על תתי חשבונותיו( וכל המופקד בו הנאמנות בחשבון
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, כספיםב זכויות החברה כל על, בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, שוטף

)על תתי  הנאמנות בחשבון לעת מעת שיופקדו הערך וניירות פקדונותב

 ., לרבות פירותיהםממכירתם או/ו בגינם שתתקבל והתמורהחשבונותיו( 

 מדיניות אולם הנאמנות בחשבון בלעדיות חתימה זכויות תהיינה לנאמן

 ,וביצועה, לעת מעת כספים בחשבון שיופקדו ככל, זה בחשבון הכספים ניהול

 בהתאם הנאמן י"ע ותבוצע החברה של הבלעדי דעתה שיקול פי על תקבע

בהתאם להוראות  תהיה שההשקעה ובלבד ,לנאמן שיינתנו בכתב להוראות

 כלפי אחראי יהיה ולא לה להתנגד רשאי יהיה לא והנאמן לשטר זה 14סעיף 

 ההשקעות בשל שייגרם הפסד לכל, החברה או/ו החוב גרותיא מחזיקי

 . הנאמנות שטר להוראות בכפוף והכל, כאמור

כל עוד לא קמה עילה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות, החברה תהא 

שימוש בכספים המצויים בחשבון הנאמנות לצורך פירעון  להורות עלרשאית 

)קרן ו/או ריבית( של אגרות החוב ו/או לצורך ביצוע פדיון מוקדם של אגרות 

חת החוב בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלאחר שימוש כאמור לא יפ

 שתבקש כלכ. (5.5.3)כהגדרתו בסעיף  המקסימלי LTV -מה LTVיחס ה 

 לעיל, לאמור בהתאם הנאמנות שבחשבון בכספים שימוש לעשות החברה

 בתחום הבכיר המשרה נושא ידי על חתום אישור לנאמן החברה תמציא

ריבית( או  ו/או )קרן הפירעון לצורך הדרוש הסכום בדבר בחברה הכספים

כאמור לעיל אליו יצורף  המקסימלי LTVהפדיון המוקדם ובדבר עמידה ב 

תחשיב רלוונטי. ככל שלא יהיה די בכספים שבחשבון לצורך ביצוע מלוא 

התשלום הרלוונטי החברה תהא רשאית להעביר את הסכום הנוסף הדרוש 

לחשבון הנאמנות לשם העברתו לחברה לרישומים או ישירות לחברה 

לרישומים, במקרה כאמור תצורף לאישור האמור גם אסמכתא בדבר 

העברת הסכום הנוסף הדרוש לחברה לרישומים עובר להעברת יתרת הסכום 

 מחשבון הנאמנות.

  סדרה הגדלת של למקרה הוראות .5.2

פי סעיף -להרחיב את סדרת איגרות החוב על , לפי שיקול דעתה,החברה תהיה רשאית

, לאחר הרחבת הסדרה, תהא החברה רשאית הנדרש  LTV -ב. לצורך עמידה לעיל 2.3

וזאת ללא צורך בקבלת אישור הנאמן ו/או מהמחזיקים באיגרות החוב ככל שנדרש 

 .המשועבדים , לשעבד אילו מהנכסיםהקיימים באותה עת

בטוחות נוספות, להוסיף החברה  נדרשהכי במידה שבמועד הרחבת הסדרה  ,יובהר

לנאמן, בשינויים  להלן 5.10.3המסמכים הנדרשים בסעיף  להמציא אתתידרש החברה 

ובמקרה זה תמורת ההרחבה במלואה תועבר על ידי רכז ההנפקה לחשבון המחויבים, 

בקשר עם הבטוחות  הנאמנות ותשוחרר לחברה לאחר המצאת כל המסמים הדרושים

 נדרשה להוסיףבמועד ההרחבה החברה לא ככל שלמען הסר ספק,  .הנוספות כאמור

בטוחות נוספות כאמור, תועבר תמורת ההנפקה שתתקבל בידי רכז ההנפקה בגין 

 הנפקת איגרות החוב במלואה על פירותיה לחשבון על פי הוראת החברה.

לאיגרות החוב, התמורה  האופצי ככל שהגדלת הסדרה הינה בדרך של מימוש כתבי
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"( תופקד ישירות בחשבון תמורת המימוששתתקבל בגין מימוש כתבי האופציה )"

, עד להעמדת בטוחות אחרות נוספות LTV -ההנאמנות ותילקח בחשבון לצורך חישוב 

כאמור בסעיף זה לעיל. הנאמן יעביר את תמורת המימוש או חלק ממנה לחשבון בנק 

עליו תורה החברה, לאחר שהחברה תעמיד בטוחות שלחשבון אחר על שם החברה או 

)שיחושב כולל איגרות החוב הנדרש  LTV -שתעמוד בנוספות, ככל שנדרשות, כך 

האופציה ועל פי שווי הנכסים המשועבדים, כפי כתבי שתונפקנה כתוצאה ממימוש 

 האופציה(.  כתבישהיה במועד מימוש 

 משועבדים נכסים החלפת   .5.3

הנכסים  את להחליףעל פי שיקול דעתה, , לעת מעת, זכאית תהיה החברה .5.3.1

בנכסים משועבדים, , "(הנכס המוחלף)להלן: " םחלק או םכול, המשועבדים

וזאת בכפוף להתקיימות  (״ליףחהמ כסנה״: להלן) מסוג אחד או יותר

 התנאים שלהלן:

החברה אישרה לנאמן כי במועד ההחלפה לא מתקיימת עילה  .5.3.1.1

כאמור  בטוחותלהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש 

 .להלן 6בסעיף 

 הנדרש LTV ה לפחות יהא ההחלפה ביצוע לאחר LTV -ה .5.3.1.2

חתום על ידי  זה תנאי קייםתמ כיאישור  לנאמן מסרה והחברה

 מנכ"ל החברה ואיש הכספים הבכיר בחברה. . 

 נכסים החלפת לבצע כוונתה על מיידי בדיווח תדווח החברה .5.3.1.3

וכן על ביצוע  עובר לביצוע ההחלפה עסקים ימי שני משועבדים

 ההחלפה. 

 הנכס נכלל כאילו, המוחלף הנכס כדין יהיה עליו המשכוןו המחליף הנכס דין .5.3.2

 החברה של זכותה לרבות, הנאמנות שטר בהוראות מלכתחילה המחליף

 הנכס בדבר גילוי מתן ולרבות לעיל לאמור בהתאם לעת מעת ולהחליפו לשוב

 להוראות ובהתאם ערך ניירות רשות להנחיות בהתאם, דין פי על המוחלף

 .זה נאמנות שטר

 המלאה בבעלותה יהיו החברה תציע אותו מחליף נכס בכל הזכויות .5.3.3

 .החברה של והבלעדית

העמידה החברה נכס לעיל,  5.3.1בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף  .5.3.4

ללא , ישחרר הנאמן )ככל שנדרש שעבוד כאמור( מחליף, והנכס שועבד כדין

 . הנכס המוחלףאת  שיהוי

5.4. LTV  

 :הבאים הכללים יחולו ,LTVה  את לבחון הצדדים נדרשים בהם מקרים באותם

הנכסים המשועבדים ייקבע בהתאם למפורט שווי  ,LTV-לצורך חישוב ה .5.4.1

 להלן:

: א. ממכפלת המתקבלת התוצאה יהיה המשועבדות המניותשווי  .5.4.1.1

ב. מספר מניות דרבן  -ו ;הון למניית דרבן, כהגדרתו להלן

 המשועבדות )כפי שיהיו מעת לעת(.
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 לבעלי המיוחס ההון פי על ייקבע" דרבן למנית הון, "זה לעניין

 בתוספת (שליטה מקנות שאינן זכויות ללא, קרי) דרבן של המניות

 היתרה( 1: )בנטרול, לדרבן החברה שהעמידה בעלים הלוואות

 יתרות( 2)-ו ;לחברה דרבן שהעניקה הלוואות של מסולקת הבלתי

 שבא כפי והכל, במלואן נפרעו וטרם שהונפקו דרבן מניות בגין חוב

 של האחרונים המאוחדים הכספיים בדוחותיה ביטוי לידי

 המניות במספר מחולק, רבעון מדי ידה על שיפורסמו כפי ,החברה

  .(רדומות מניות ללא) דרבן של המונפקות

 של הכספיים הדוחות על בהתבססהנדרש  LTV -ה, למשל כך

    :יחושב כדלקמן 31.3.2017 ליום החברה

 לבעלי המיוחס דרבן של העצמי הונה חלוקת - ״דרבן למניית הון״

 של המונפקות המניות במספר( ח"ש מליון 1,138) שלה המניות

 .ש״ח 23.33 -( מניות 48,780,577) (רדומות מניות בניכוי) דרבן

 מספר תשועבדנה, לעיל כאמור 0.85 של LTV על שמירה לצורך

 הערך מחלוקת כתוצאה שתתקבל למנה השווה, דרבן מניות

 הדוגמא לצורך) שבמחזור( 'טו סדרה) החוב גרותיא של המתואם

 23.33) 0.85 -ב דרבן למניית ההון במכפלת(, ח"ש מיליון 400 -

.19.83=  0.85 כפול ש״ח ) 

-כ יהיה שתשועבדנה דרבן מניות מספרבמקרה כזה, 

 .מניות  20,169,475

 דוחותיה את לפרסם תידרש לא דרבן בו במקרה כי, יצוין

 שהיא סיבה מכל לציבור השנתיים/או ו הרבעוניים הכספיים

 החוב איגרות לפירעון בטוחה הרלוונטי במועד ישמשו ומניותיה

 הכספיים לדוחותיה לצרף החברה מתחייבת, )סדרה טו'(

תמצית נתונים  כל דין, לפי, המתפרסמים השנתיים/או ו הרבעונים

 אחרנתון  כל/או ו, העניין לפי, נסקרו או שבוקרוכספיים של דרבן, 

 הנחיות/או ו הדין הוראותפי  על עתה הכפי שיידרש באות ,נוסף או

    .  וכן את כמות המניות המונפקות של דרבן ערך ניירות רשות

 שווה יהא( כאלו שיהיו ככל) הכספיים הפיקדונות של שוויים .5.4.1.2

 וככל אם, בגינם שנצברו פירות לרבות, הפיקדונות לסכום

 קצרי מלווים או/ו ממשלתיים ערך ניירות של שוויים; שנצברו

 של שוויין; בבורסה שווים פי על יהא( כאלה שיהיו ככל) מועד

 לגובה שווה יהא( כאלה שתהיינה ככל) הבנקאיות הערבויות

 .הבנקאיות הערבויות מכוח לתבוע שניתן הסכומים

 שעבודים תוספת/  הסרה .5.5

החברה תהא זכאית לשחרר נכסים משועבדים משעבוד בהתאם לשיקול  .5.5.1

דעתה )לרבות ביחס לסוג הנכסים אותם היא תבקש להסיר משעבוד( בתוך 

ימים ממועד בדיקה )כהגדרתו להלן( וזאת בכפוף לעמידתה בתנאים  45

 המפורטים להלן:
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וכן לאחר שחרור  0.75 -הינו נמוך מ  LTV-ה בדיקהה במועד .5.5.1.1

הנכסים המשועבדים אותם מבקשת החברה לשחרר, בחישוב 

הנדרש. החברה  LTVלא יפחת מה  LTV -למועד הבדיקה, ה

תמסור לנאמן אישור חתום על ידי מנכ"ל החברה או נושא 

נכון למועד  LTV -המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר ה

 ; וף תחשיבהבדיקה וכפי שיהא לאחר שחרור כאמור, בציר

 קמה עילה להעמדת לא בדיקהה במועדהחברה אישרה לנאמן כי  .5.5.1.2

 6כאמור בסעיף ו/או למימוש בטוחות מיידי  לפרעוןהחוב  גרותיא

 ,  להלן

 מחלק שעבודים להסיר מהנאמן לדרוש רשאית תהיה החברה .5.5.2

 והנאמן, הרלוונטי במועד שיהיו כפי, המשועבדים מהנכסים

 על ולחתום כאמור החברה לדרישת בהתאם לפעול בזאת מתחייב

 השעבודים להסרת מועילים או נחוצים שיהיו אישור או/ו מסמך כל

 לדרישתה. החוב גרותיא של המתואם בערך בהתחשביום,  14בתוך 

 ונושא החברה"ל מנכ י"ע חתום, מפורט תחשיב החברה תצרף

 ופרטים נתונים לנאמן תמציא וכן הכספים בתחום הבכיר המשרה

 .ל"הנ התחשיב את לאמת מנת על לו ידרשו אשר

 LTV -ה)" 0.95 -ל מעל אל LTV-ה בדיקהיעלה במועד בו במקרה .5.5.3

 על, נכסים משועבדים נוספים, אחד או יותר החברה תשעבד, "(המקסימלי

, מחושב למועד LTV-ה ,ספהוהה שלאחר כך, שיקול דעתה הבלעדי פי

ממועד  ימים 45וזאת בתוך  הנדרש LTV -יהא שווה לפחות ל קה,יהבד

  .הבדיקה

 כספיים דוחות של פרסומם ממועד עסקים ימי 2: זה בשטר "בדיקה מועד" .5.5.4

ימי עסקים ממועד פרעון קרן  2-של החברה ו שנתיים או רבעונייםמאוחדים 

  .גרות החוביו/או ריבית של א

 2 בתוך לנאמן ותמציאו LTV-ה חישוב החברה תערוך בדיקה מועד מדי

מנכ"ל החברה  י"ע חתום אישור בצירוף, הבדיקה ממועד םימי עסקי

-ל בהתחייבותה עומדת החברה כי, הבכיר בתחום הכספים משרהה נושאו

LTV או בדבר הנכסים המשועבדים שעליה להעמיד לצורך  זה שטר פי על

  .הנדרש, לפי העניין LTVב  העמיד

לעיל מהווים הפרה יסודית של  5.5.4-ו 5.5.3אי עמידה בהוראות סעיפים 

ידי כמפורט בסעיף שטר הנאמנות שבגינה קיימת עילה להעמדה לפרעון מי

 .להלן 6.1

במקרה של הסרת/הוספת שעבודים כאמור בסעיף זה לעיל יעודכן הרישום  .5.5.5

 , ככל הנדרש,)ובכל פנקס או בכל רשות, כנדרש על פי דין( אצל רשם החברות

תדפיס או והחברה תמסור לנאמן אישור על רישום השעבודים הנוספים 

 .ממרשמי רשם החברות המעיד על תיקון השעבודים הקיימים, לפי העניין
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 יפקע, השעבוד במסמכי וכמפורט לעיל כאמור המשועבדים הנכסים שעבוד .5.5.6

 המובטחים הסכומים ובמועדם במלואם שולמו בו מקרה בכל מאליו

 זה שטר להוראות בהתאםוהתקיימו במלואן כל התחייבויות החברה 

 .גרת החוביוא

 שונות .5.6

 המשועבדות במניות החברה זכויות .5.6.1

 לא, הסכם או תקנון, דין מכוח המשועבדות במניות החברה זכויות כל

התקיימה עילה אחת או  לא עוד כל, בלעדי באופן בידיה ותהיינה תיפגענה

להעמדת אגרות החוב לפירעון  להלן 6.1ף יותר מבין העילות המנויות בסעי

 החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי.  מיידי ו/או למימוש בטוחות

 בזכויות, הבלעדי דעתה שיקול פי על, מלא שימוש לעשות ותוכל תחזיק

 לרכוש זכויותב, לדיבידנד זכויותב, באסיפה הכללית של דרבן ההצבעה

ובלבד שאין בשימוש כאמור כדי  ועוד דרבן ידי -על מניות בהנפקת מניות

 שתידרש ככל כי מתחייב הנאמן. גרות החובילפגוע בזכויות מחזיקי א

בכפוף  ,המשועבדות במניות החברה בזכויות כאמור לשימוש הסכמתו

וללא כל שיקול דעת  אוטומטי באופן הסכמתו תינתן לאמור בסעיף זה לעיל,

, המשועבדות המניות מכירת הינו הזכות של עניינה בו במקרה למעט, מצידו

  .להלן 5.6.2 בסעיף לאמור כפופה תהא היא זה ובמקרה

 בנוסח(, Proxy) מינוי כתב לחברה ימציא, הנאמן צורך בכך שיהיה ככל

 להצביע החברהשל  כוחה את המייפה, זה נאמנות לשטר ב' כנספח המצ״ב

 שתהיינה, לעת מעת מספרן שיהא כפי, המשועבדות המניות כל בגין

 של שהוא סוג מכל כלליות באסיפות, אצל הנאמן הרלוונטי במועד מופקדות

 לרבות(, שתהיינה וככל אם) אלה אסיפות של נדחית אסיפה ובכלדרבן 

 בתוקף יהא זה מינוי כתב. דין פי על אחרת דרך ובכל הצבעה כתבי באמצעות

 לביטול ניתן יהא והוא בידי הנאמן  המשועבדות המניות הפקדת ממועד החל

ובלבד שהתקיים אחד המקרים  דרבןול לחברה בכתב בהודעה, הנאמן ידי על

 .זה המפורטים ברישא לסעיף

בגין יובהר, כי זכויותיה של החברה לקבלת דיבידנד שיחולק על ידי דרבן 

תהיינה כפופות לבחינת החברה, כי היא עומדת המניות המשועבדות 

על פי הוראות שטר הנאמנות, וזאת על פי דוחותיה  LTV-בהתחייבויותיה ל

בניכוי סך הדיבידנד שיחולק, ולרבות  החברההכספיים האחרונים של 

לעיל, לשם  5.5אפשרותה של החברה להוסיף שעבודים כאמור בסעיף 

 ממסמכי וכחלק המשועבדות המניות שעבוד עם, . לפיכךLTV-שמירה על ה

 על יאושר אשר חוזרות בלתי הוראות כתב לדרבן החברה תמסור השעבוד

 ותהמני בגין שיחול דיבידנד כל להעביר  הוראה יכלול ואשר דרבן ידי

 .הנאמנות לחשבון ישירות המשועבדות

( 1כדלקמן: ) תפעלהחברה  ,חלוקת דיבידנד בדרבןבכל עת בה יוחלט על 

באישור חתום על ידי מנכ"ל החברה תאשר לנאמן,  (2תודיע על כך לנאמן; )
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לאחר חלוקת הדיבידנד כי או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, 

)בהתאם לנתונים הכספיים של דרבן שנכללו בדוחות הכספיים האחרונים 

 בסעיף כהגדרתו) המקסימלי LTV-בתעמוד היא  שפורסמו על ידי החברה(

 למועד העדכני LTV-ה של מפורט תחשיב להודעתה ותצרף( לעיל 5.5.3

יוותר סכום  ,המקסימלי LTV-ב החברה עמדה לא. הדיבידנד חלוקת

 LTVהדיבידנד שחולק, כולו או חלקו )בסכום הדרוש לצורך עמידה ב 

תהא רשאית להעמיד נכסים  החברה,  הנאמנותהמקסימאלי( בחשבון 

סכום הדיבידנד  העברתמשועבדים נוספים )לרבות מניות משועבדות( לצורך 

 . להלן 5.3סעיף  להוראות בהתאם

)לא המקסימלי   LTV-החברה ב עומדת הדיבידנד חלוקת במועדבמידה ו

של החברה , על פי הוראותיה החברהיועבר לידי  כולל הדיבידנד שיחולק(

ימי עסקים ממועד  2 -לא יאוחר מ סך הדיבידנד האמור מלוא, בכתב

 אישור לקבלת וכפוף זה במקרה המצאת האישור )כולל התחשיב( האמור.

 ידה על שיחולק הדיבידנד את להעביר אישורלדרבן הנאמן  ימסור, כאמור

 . החברה ידי על שיתבקש ככל, להוראותיה בהתאם, לחברה ישירות

 משועבדות מניות מכירת .5.6.2

 או כולן, המשועבדות המניות את למכור רשאית תהא החברה .5.6.2.1

 שלהלן: ההוראותיתקיימו ש ובלבד, במזומן תמורה כנגד, חלקן

 לשחרר בכתב הוראה לנאמןתמסור  החברה 5.6.2.1.1

 למכור החברה שברצון המניות מספר את מהשעבודים

(. "ותרמכנה יותנהמ" -ו "רורהשח אתרהו": להלן)

 המניות של המכירה מחיר את תציין השחרור הוראת

ועד המכירה לא נכון למ וכן תכלול אישור כי הנמכרות

 '(טו סדרה)מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב 

 6כאמור בסעיף  לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות

 חוזרת בלתי הוראה תצורף השחרור הוראתל .להלן

 ,הנמכרות המניות לרוכששנמסרה על ידי החברה 

 כל את להפקיד נדרש הוא הלפי אשר אושרה על ידו,

 בחשבון הנמכרות המניות בגין המכירה תמורת

  "(.חוזרת הבלתי ההוראה: "להלן) הנאמנות

 המכירה תמורת כל תופקד כאמור מכירה עם בבד בד 5.6.2.1.2

  .הנאמנות בחשבון הנמכרות המניות בגין

על ידי מנכ"ל  חתוםהחברה תמסור לנאמן אישור  5.6.2.1.3

כי החברה ואיש הכספים הבכיר בחברה המאשר 

לאחר ביצוע המכירה )בשים לב למניות הנמכרות 

 LTV-ב ולתמורת המכירה שתופקד( החברה תעמוד

ימי עסקים עובר לביצוע  2 -אשר יחושב נכון ל הנדרש

מתמורת מכירת המניות  סכום כל. המכירה בפועל
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 LTV -עמידה בהנמכרות אשר אינו נדרש לצורך 

 ימי 2 תוך ישוחרר, לעיל באישור כמפורט הנדרש

 החברה הוראת לפי ויועבר הנאמנות מחשבון עסקים

 . הבלעדי דעתה שיקול פי -על

 מיידית, לאחר יבוצע הנאמן ידי-על הנמכרות המניות שחרור .5.6.2.2

 חשבוןב המכירה תמורת הפקדתקבלת אישור מהבנק על 

 לחברה הנאמןימסור  ,המכירהלפני הפקדת תמורת . הנאמנות

הפקדת תמורה המכירה  עם קבלת האישור עלהמאשר כי  מכתב

הנמכרות , הנאמן יפעל לשחרור המניות חשבון הנאמנותב

 . מהשעבוד

 הנאמן ימסור, חלקן או כולן, משועבדות מניות שנמכרו ככל .5.6.2.3

( במקור חתומה כשהיא) החברות לרשם המופנית הודעה לחברה

 .הנאמן לטובת שניתנו( העניין לפי) השעבודים עדכון/ביטול בדבר

למען הסר ספק, מובהר כי החברה תהיה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול  .5.6.3

בהתאם להוראות  מחליףדעתה הבלעדי, להחליף את תמורת המכירה בנכס 

 של בדרך לבטוחה מתייחס זה נאמנות שטר בו מקום בכל.לעיל 5.3 סעיף

 חלק כל או הכספי הפיקדון חלף להעמיד רשאית החברה תהא, כספי פיקדון

 קצרי מלווים או/ו ממשלתיים ערך ניירות או/ו תובנקאי תיוערבו, ממנו

 ניירות, הבנקאיות הערבויות על גם תחולנה זה שטר והוראות(, מ"מק) מועד

 .המחויבים בשינויים, כאמור המלווים או, הערך

 המשועבדות המניות על נחות שעבוד .5.6.4

בכפוף להתקיימות כל התנאים המפורטים להלן, החברה תהא רשאית 

 המניות המשועבדות עללרשום לטובת צד ג' כלשהו שעבוד מדרגה שניה 

 מהנאמן אישור בקבלת צורך ללא והכל"(, בדרגה השני השעבוד)להלן: "

בדרגה לא יהיה  השני( השעבוד 1'(: )וט)סדרה  החוב אגרות ממחזיקי/או ו

רשאי  יהיהבכפוף לקבלת הסכמת הנאמן )הנאמן ניתן למימוש, אלא 

עד לקבלת החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  ולהשהות תשובת

'( אחריות טוולא תהיה לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב )סדרה '( בעניין וט

 השנישעבוד ה לבעלי)לרבות  דהוא למאןכלשהי בגין נזקים, ככל שייגרמו, 

 קבלתקבלת ההחלטה ו/או בכינוס האסיפה ו/או ב(, בגין שיהוי בדרגה

ו/או לאחר שהשלימה  (בדרגה השנישלא לאשר את מימוש השעבוד  החלטה

'( על פי והחברה את כל התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט

יהיה נחות לשעבוד לטובת מחזיקי  השני בדרגה( השעבוד 2שטר הנאמנות; )

'(, באופן שכל תמורה שתתקבל במסגרת מימוש ואגרות החוב )סדרה ט

'( על פי שטר זה תשולם והבטוחות שניתנו למחזיקי אגרות החוב )סדרה ט

'( עד לפירעון המלא של כל וקודם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ט

'(, ורק לאחר וט התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה

 השני בדרגהפירעון מלוא התחייבויות החברה כלפיהם יהיו בעלי השעבוד 

השני ( בעלי השעבוד 3זכאים לקבל כל יתרה שתיוותר, ככל שתיוותר; )



- 22 - 

 

למנוע, לעכב או להגביל להתנגד, ו/או מי מטעמם לא יהיו רשאים  בדרגה

שאים להתערב והם לא יהיו ר בכל צורה שהיא את מימוש השעבוד הראשון

כאמור אינו פוגע  השני בדרגההשעבוד ( 4) ;בשום צורה ואופן בהליכי מימוש

הומצאו לנאמן ( 5'( על פי שטר זה; )ובזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט

יכללו טיוטות סופיות של מסמכי השעבוד בגין השעבוד מדרגה שניה, אשר 

ימי  2, לפחות לעיל( כאמור 4)-(1סעיפים קטנים )במפורש את הוראות 

 עסקים טרם חתימתם. 

 או הנאמן לטובת שעה אותה משועבד שאינו רכושה את לשעבד רשאית תהא החברה .5.7

 ובכל שיעבוד בכל, מקצתו או כולו, הנאמן לטובת לשעבדו התחייבות קיימת שלא

 או מהנאמן כלשהי בהסכמה צורך ללא, כלשהו שלישי צד לטובת, שהיא דרך

 .החוב גרותיא ממחזיקי

לצורך מילוי התחייבויותיו על פי שטר נאמנות זה ובכפוף  כי מובהר ספק הסר למען .5.8

 חובה הנאמן עלזה לעיל, לא חלה  5לאמור בשטר זה, לרבות מכוח הוראות סעיף 

 למחזיקי התשלומים להבטחת יועמדו או/ו הועמדו אשר הביטחונות את לבחון

 להבטחת בטחונות בהעמדת הצורך את בחן לא הנאמן ובפועל, החוב גרותיא

 כדי די בהם יהיה או בהם יש כי העובדה את או/ו  החוב גרותיא למחזיקי התשלומים

 או כולם, מימוש בעת החוב גרותיא מחזיקי כלפי החברה התחייבויות את לפרוע

 Due) נאותות בדיקת ערך לא בפועל והנאמן לערוך התבקש לא הנאמן. חלקם

Diligence )החברה עסקי למצב באשר משפטית או חשבונאית, כלכלית .

, החוב גרותיא למחזיקי כנאמן לשמש ובהסכמתו הנאמנות בשטר בהתקשרותו

 של הכלכלי לערכן באשר, משתמע או מפורש באופן, דעתו את מחווה אינו הנאמן

והנאמן מתחייב . זה שטר פי על החברה י"ע יועמדו או/ו הועמדו אשר הבטוחות

. לבדוק כי החברה מסרה בידיו את כל האישורים הנדרשים על פי הוראות שטר זה

 הנכסים של LTV-ה את לבחון נדרש אינו הנאמן, זה שטר לתנאי בהתאם כי יובהר

 של במקרהבמועד בדיקה, כהגדרתו לעיל או  למעט, זה שטר פי על המשועבדים

  .בטוחות החלפת של במקרה או סדרה הגדלת

 באותם, השעבוד בהסכם שינוי לכל להסכים הסמכות תהא לנאמן כי, מובהר עוד .5.9

 בסעיף כמפורט, גופו הנאמנות בשטר לשינויים להסכים הנאמן רשאי בהם התנאים

 .המחויבים בשינויים, להלן 23

 הצהרות והתחייבויות בקשר עם הנכסים המשועבדים .5.10

ביחס לנכסים אשר ישועבדו לטובת מחזיקי איגרות החוב החברה מצהירה ומתחייבת 

 כדלקמן:

 ממניות דרבן 100%נכון למועד חתימת שטר זה החברה הינה הבעלים של  .5.10.1

 .וכל מניות אלו נפרעו במלואן

על כל הזכויות  ,מניות דרבן  46,073,672 נכון למועד חתימת שטר זה,  .5.10.2

משועבדות לטובת הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'(.  ,הנלוות להן

החוב  של מוקדם פירעוןבכוונת החברה להשתמש בתמורת ההנפקה לצורך 

י'( או לצורך ביצוע החלפת בטוחות לאיגרות  בגין איגרות החוב )סדרה
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החוב )סדרה י'( באופן אשר יאפשר את שחרור כלל המניות האמורות 

מהשעבוד לטובת הנאמן לאיגרות החוב )סדרה י'( ושעבודן לטובת הנאמן 

עבור מחזיקי אגרות החוב. השימוש בתמורת ההנפקה כאמור בסעיף זה 

 להלן. 5.11ף יתבצע בהתאם להוראות המפורטות בסעי

המניות המשועבדות הינן חופשיות ונקיות מכל חוב, משכון, שעבוד,  .5.10.3

)לרבות  משכנתא, עיקול, התחייבות לטובת צד ג' או זכות של צד' ג'

למעט השעבוד לטובת הנאמן למחזיקי איגרות  (מחיובים אובליגטוריים

 לעיל. 5.10.2החוב )סדרה י'( כאמור בסעיף 

ליצור שעבוד  הולא התחייב יצרהזה, החברה לא נכון למועד חתימת שטר  .5.10.4

  וכן לא רשום שעבוד צף כאמור במרשמי החברה.  נכסיה כללצף על 

מצהירה כי נתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין ו/או מסמכי  החברה .5.10.5

ו/או בהתאם לכל הסכם ו/או  דרבןההתאגדות של החברה ו/או של 

הנכסים לצורך שעבוד  דרבןהתחייבות שנטלה על עצמה החברה ו/או 

עומד בסתירה לכל  ואינהנכסים המשועבדים וכי שעבוד  המשועבדים

ו/או לזכות  הן הינן צד ל דרבןו/או  שהחברה ןהסכם כלשההתחייבות ו/או 

ואינם טעונים אישור ו/או הסכמה  דרבן,ו/או  החברהשל צד ג' כלשהו כלפי 

החוב )סדרה י'( כאמור  )למעט הנאמן למחזיקי איגרות של צד ג' כלשהו

  ו/או מתן הודעה לצד שלישי כלשהו. לעיל( 5.10.2בסעיף 

 הנכסים המשובדיםרשאית על פי כל דין ו/או הסכם לשעבד את  החברה .5.10.6

ואין כל מניעה, הגבלה או תנאי על פי דין או הסכם או התחייבות לרבות 

לא במסמכי ההתאגדות של החברה ו/או של דרבן על יצירת ורישום 

 םוכן לא על מימוש פיםואכי פיםתק יםזה כשעבוד שטרעל פי  יםהשעבוד

השעבוד לטובת הנאמן , למעט בנכסים המשועבדיםועל עבירות הבעלות 

בסעיף כמפורט  למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'( על המניות המשועבדות

  .לעיל 5.10.2

לא קיבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס לזכויותיה של  החברה .5.10.7

. החברה מתחייבת בזאת םאו חלק םכול, המשועבדים בנכסים החברה

)שני(  2להודיע לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה תוך 

  .עסקים מהמועד שבו ייוודע לה הדבר מיי

משפט -ה, לא הוגשה לביתמועד חתימת שטר זה, למיטב ידיעת החברל נכון

בקשה למינוי כונס נכסים או לפירוק או למינוי מפרק, /או נגד דרבן ונגדה 

להיות מוגשת עומדת  כינכון למועד חתימת שטר זה ידוע לחברה  לאוכן 

למיטב ידיעת החברה, לא הוצא צו כלשהו למינוי כונס ו, בקשה כאמור

/או והחברה ו ו/או דרבן נכסים ו/או מפרק ו/או צו כלשהו לפירוק החברה

 לקבל החלטה כזו. תומתעתד ןהחלטת פירוק ואינ ולא קיבלדרבן 

עסקים אחד ממועד שנודע  ימי 2-להודיע לנאמן בכתב בתוך לא יותר מ .5.10.8

לחברה על כל מקרה של הטלת עיקול ו/או נקיטת פעולה של הוצאה לפועל 

ו/או הליכי מימוש אחרים כנגד איזה מהנכסים המשועבדים ו/או מינוי 
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כונס נכסים לאיזה מהנכסים המשועבדים. החברה מתחייבת להודיע לכל 

הנכס המשועבד  גורם אשר נקט באיזו מהפעולות המפורטות בסעיף זה כי

הרלוונטי, משועבד לטובת הנאמן להבטחת זכויות מחזיקי איגרות החוב 

ולנקוט ללא דיחוי בכל הפעולות הנדרשות על מנת להסיר אותו עיקול ו/או 

 תביעה ו/או טענה בקשר עם אותו נכס משועבד.

החברה מתחייבת לא לוותר או למחול, ולא להתחייב לוותר או למחול, על  .5.10.9

שועבדים, כולם או חלקם, ולא לעשות, ולא להתחייב לעשות, הנכסים המ

דיספוזיציה אחרת כלשהי ישירה ו/או עקיפה בקשר עם הנכסים 

המשועבדים, כולם או חלקם, ולא לבצע, ולא להתחייב לבצע, פעולה אחרת 

נכסים באשר כתוצאה ממנה יוקנו לגוף כלשהו זכויות  ,כלשהי

ניתנה לכך הסכמת אסיפת מחזיקי  המשועבדים, כולם או חלקם, אלא אם

אגרות החוב בהחלטה מיוחדת )למעט במקרים המפורטים במפורש בשטר 

כל  -" משמע דיספוזיציההנאמנות ובהתאם להוראות שטר הנאמנות(. "

העברה, מכירה, שעבוד, מתן זכות, התחייבות להעביר, למכור או לשעבד 

ה תמסור לנאמן החבר או לתת זכות, או מתן אופציה לכל אחד מאלה

פרטים בקשר עם הנכסים המשועבדים, ככל שידרוש על פי שיקול דעתו 

 ובאופן סביר לרבות לצורך מימוש זכויותיו מכוח שטר זה.

  לחברה התמורה העברת .5.11

תמורת ההנפקה שתתקבל בידי רכז ההנפקה בגין הנפקת אגרות החוב,  .5.11.1

החברה  הנאמנות. על פירותיה, לחשבון תועבר על ידי רכז ההנפקה, במלואה,

תעביר לנאמן הוראות בכתב באשר לאופן השקעות הכספים המופקדים 

הן תתאמנה בחשבון הנאמנות והנאמן יפעל בהתאם להוראות אלה ובלבד ש

לשטר. הנאמן לא יהיה אחראי לבחון את טיב השקעות הכספים  15סעיף ל

 בחשבון הנאמנות ולא יהיה אחראי לתוצאות ההשקעה.

קבלת תמורת ההנפקה בחשבון רכז ההנפקה כקבלת החברה רואה ב

 '(טו)סדרה  ר זאת תבקש את רישום אגרות החובהתמורה בחברה ולאו

 . למסחר בבורסה

)בהתאם לאישור שיימסר  , בניכוי כל הוצאות ההנפקהנטוההנפקה  תמורת .5.11.2

הנאמנות  בחשבון)יחד עם כספים אחרים שיופקדו , לנאמן על ידי החברה(

לצורך פירעון  תשמש"( ההנפקה תמורת)"ידי החברה, ככל שיידרש(  על

בגין  החברה חוב של שתפרסם החברה, מיידי, בהתאם לדיווח מלאאו  חלקי

 המניות עלכנגד הסרת השעבודים הרשומים איגרות החוב )סדרה י'( 

הסדר  ולפי באופן("( )סדרה י' רות החובאג בגין חובה פירעון)" המשועבדות

  :הבא

לאחר הפקדת תמורת ההנפקה בחשבון הנאמנות, תמסור החברה  .5.11.2.1

לנאמן אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים 

איגרות בחברה בדבר הסכום הדרוש לצורך פירעון החוב בגין 

 שחרורו , כולו או חלקו, לפי שיקול דעת החברההחוב )סדרה י'(
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גרות החוב המניות המשועבדות מהשעבוד לטובת הנאמן לאי

, בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאיגרות , לפי העניין)סדרה י'(

 סכום הנאמנות בחשבון תפקיד, הנדרש וככל, (החוב )סדרה י'

אישור נושא )להלן: " באישור הנקוב לסכום השלמה לצורך נוסף

החברה  (."הסכום לשחרור המניות מאג"ח י'" -ו "המשרה

מצהירה כי בהתאם להוראות שטר הנאמנות לאיגרות החוב 

)סדרה י'( החברה זכאית להחליף את השעבוד על המניות 

המשועבדות לטובת הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'( 

בפקדון כספי אשר יופקד בחשבון הנאמן למחזיקי איגרות החוב 

  )סדרה י'(.

הנאמן למחזיקי  הסכמה מאתהחברה תמציא לנאמן מכתב  .5.11.2.2

המניות ליצירת שעבוד מדרגה שניה על איגרות החוב )סדרה י'( 

 למחזיקי הנאמן הסכמת במסגרת כימובהר  כאשר, המשועבדות

 כללי כאמור שניהדרגה מ שעבוד לרישום '(י סדרה) החוב איגרות

)סדרה  חוב אגרות בגין חובהפירעון  בוצע לא עוד כל לפיו, תנאי

משועבדות  ,חלקן או כולן, המשועבדות המניות עוד כל או '(י

, , לפי המוקדם לטובת הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'(

 זכות כל '(טו)סדרה  החוב אגרות למחזיקי/או ו לנאמן תהא לא

 על השעבוד למימוש לרבות, כאמור שניהמדרגה  השעבוד פי על

למעט הזכות השיורית לקבלת התמורה  ,המשועבדות המניות

התנאי  .'(י)סדרה  החוב איגרות בגיןהחוב  פרעוןשתיוותר לאחר 

 הנאמן לטובתהאמור ייכלל גם במסמכי השעבוד מדרגה שנייה 

  .'(טו)סדרה  החוב אגרות מחזיקי עבור

את כל השעבודים לטובת הנאמן כמפורט  ותרשום תיצור, החברה .5.11.2.3

לנאמן את כל המסמכים המפורטים בסעיף  תמציאבשטר זה וכן 

 להלן. 5.11.3

בחשבון המניות מאג"ח י'  לשחרורבכפוף להפקדת הסכום  .5.11.2.4

לעיל, בהתאם לאמור באישור  5.11.2.2הנאמנות כאמור בסעיף 

 5.11.3ולהמצאת המסמכים המפורטים בסעיף  ,נושא המשרה

הנאמן להלן )למעט תעודות המנייה לגביהן יחול האמור להלן(, 

 למחזיקי לנאמןלשחרור המניות מאג"ח י' יעביר את הסכום 

וזאת כנגד המצאת המסמכים הדרושים  '(י)סדרה  החוב אגרות

המניות המשועבדות לטובת איגרות החוב להסרת השעבוד על 

)סדרה י'( ותעודות המניה בגין המניות המשועבדות בצירוף שטר 

 .על ידי החברה תאריך ללאהעברה חתום 

הנאמן הנאמן ימסור את מסמכי הסרת השעבוד שימסרו לו על ידי  .5.11.2.5

 כאמור לרשם החברות.  למחזיקי אגרות החוב )סדרה י'(
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השעבודים המפורטים המסמכים שיש להמציא לנאמן בקשר עם  להלן .5.11.3

לעיל ויובהר כי המצאת המסמכים כאמור היא תנאי להעברת  5.1בסעיף 

ום לשחרור המניות מאג"ח העברת הסכתמורת ההנפקה לחברה לרבות 

  :י' כמפורט לעיל

 חשבון, לשעבוד החברה ידי על במקור םחתו שעבוד הסכם .5.11.3.1

, יחד עם טופס הגשת לעיל 5.1.2כמפורט בסעיף  הנאמנות

( הנושאים חותמת מקורית 10לרישום )טופס  הסכם השעבוד

)כאשר  "לבדיקהש וג"ה אול "נתקבל" שמאת רשם החברות 

יום מיום חתימת מסמכי  21חותמת כאמור ניתנה בתוך 

  השעבוד(;

בדרגה  שני, לשעבוד החברהבמקור על ידי  חתום הסכם שעבוד .5.11.3.2

 המניותמחזיקי אגרות החוב על  הנאמן עבור לטובת

, יחד עם טופס הגשת אגרת החוב לרישום )טופס המשועבדות

ל ש( הנושאים חותמת מקורית מאת רשם החברות 10

)כאשר חותמת כאמור ניתנה  "לבדיקהש וג"ה או"נתקבל" 

בהסכם השעבוד  ;יום מיום חתימת מסמכי השעבוד( 21בתוך 

 החוב איגרות בגין החובפירעון  בוצע לא עוד כליובהר השני 

, משועבדות לטובת המשועבדות המניות עוד כל או'( י)סדרה 

 לא ,המוקדם לפיהנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'(, 

 השעבוד פי על זכות כל החוב אגרות למחזיקי/או ו לנאמן תהא

 המניות על השעבוד למימוש לרבות, "להנ שניהמדרגה 

למעט הזכות השיורית לקבלת התמורה , המשועבדות

. כמו '(י)סדרה  החוב איגרות בגיןהחוב  פרעוןשתיוותר לאחר 

 בגין החוב פרעוןכאמור יובהר כי עם  הסכם השעבודבכן, 

'( או הסרת השעבוד לטובת הנאמן י)סדרה  החוב איגרות

יומר השעבוד  ,המוקדם, לפי למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'(

 יפעלוחברה והנאמן וה ראשונהמדרגה שניה לשעבוד מדרגה 

ללא הגבלה  ראשונה מדרגה שעבודל, השניהשעבוד  לתיקון

 בסכום.

 מצוין בו דרבןממרשם בעלי המניות של נאמן למקור  עותק .5.11.3.3

השעבוד מדרגה שניה על המניות המשועבדות לטובת  דבר

 .הנאמן

בס"ק המנויים  השעבודיםבגין  מקוריותשעבוד  תעודות .5.11.3.4

אולם ככל שהתקבלו בידי הנאמן לעיל ו 5.11.3.2 -ו 5.11.3.1

רשם החברות לפיו נרשמו השעבודים הרלוונטיים כאמור,  נסח

קבלת תעודות שעבוד מקוריות לא תהווה תנאי להעברת 

 תמורת ההנפקה כמפורט לעיל.
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 להעדר בקשר בישראל החברה של דין עורך של מקורי אישור .5.11.3.5

 . ההתאגדות של דרבן שלעבוד מניותיה המסמכימגבלה 

, מאושר בחברה של נושא משרה בכירהתצהיר חתום במקור  .5.11.3.6

השעבודים אינם עומדים בסתירה לפיו על ידי עו"ד, 

כפי שיוסכם מקובל החברה בנוסח  שללהתחייבויות אחרות 

  עם הנאמן.

תעודות מניה בגין המניות המשועבדות בצירוף שטרי העברה  .5.11.3.7

בהתאם לאמור בסעיף . דרבןעל ידי  תאריך ללא חתומים

תנאי  תהווהלעיל, מסירת תעודות המניה לא  5.11.2.4

כנגד  נהתועבר ואלו 'י"ח מאג המניותלשחרור להעברת הסכום 

העברת הסכום לשחרור המניות מנאמן אג"ח י' כמפורט 

  .לעיל 5.11.2.4בסעיף 

הסכום  העברת לאחר, הנאמנותכל יתרה שתיוותר, ככל שתיוותר, בחשבון  .5.11.4

ותשוחרר לחברה תיוותר בחשבון הנאמנות , לשחרור המניות מאג"ח י'

לאחר שיירשם התיקון לשעבוד מדרגה שנייה על המניות המשועבדות 

ככל שעד למועד . להלן 5.11.5לשעבוד מדרגה ראשונה כאמור בסעיף 

לא שילמה החברה את מלוא ההוצאות  לחברהשחרור תמורת ההנפקה 

אזי, מתוך הכספים  ,המדף הצעת בדוחבגין הנפקת אגרות החוב כמפורט 

שיוותרו בחשבון הנאמנות, ישחרר הנאמן לחברה את הסכומים הדרושים 

 לתשלום יתרת הוצאות ההנפקה שטרם שולמו על ידה.

 יתוקן ו/או יוחלף, העברת הסכום לשחרור המניות מאג"ח י' לאחר .5.11.5

על המניות  החברהידי  על םרשאשר נ שניהמדרגה  השעבוד

 החברהבדרגה וללא הגבלה בסכום.  ןראשושעבוד קבוע ל ,ותהמשועבד

לטובת מחזיקי  שניהרישום השעבוד מדרגה  תיקוןל לפעול תמתחייב

מדרגה ראשונה כאמור או להחלפת  לשעבוד '(טו)סדרה  אגרות החוב

 ימים 7בשעבוד מדרגה ראשונה כאמור, כך שבתוך  שניההשעבוד מדרגה 

או  תיקוןיוגשו מסמכי  העברת הסכום לשחרור המניות מאג"ח י'ממועד 

( כתב הוראות של 1וכן יומצאו לנאמן: ) החלפת השעבוד לרשם החברות

החברה לדרבן חתום על ידי החברה ומאושר על ידי דרבן בקשר עם שעבוד 

'( טו)סדרה המניות המשועבדות לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב 

לחשבון  העברת הדיבידנדים בגין המניות המשועבדות עם ובקשר

ממרשם בעלי נאמן למקור  עותק( 2לעיל; ו ) 5.6.1הנאמנות כאמור בסעיף 

השעבוד מדרגה ראשונה על המניות  דבר מצוין בו דרבןהמניות של 

המשועבדות לטובת הנאמן )לאחר שנמחקה ההערה בדבר השעבוד 

 . מדרגה ראשונה לטובת הנאמן לאיגרות החוב )סדרה י'((

ימים ממועד  90יועמדו לנאמן בתוך תקופה בת  הבטחונות האמורים לעיל

'(. הנאמן והחברה יהיו רשאים טוהרישום למסחר של איגרות החוב )סדרה 

 135 -ימים נוספים )היינו להאריכה ל 45 -להאריך את התקופה האמורה ב
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ל( וזאת ללא צורך בקבלת אישור מחזיקי איגרות החוב וימים סך הכ

יום  135 -'(. הארכת התקופה ליצירת ורישום שעבודים מעבר לטו)סדרה 

'(, ובלבד טואיגרות החוב )סדרה  תתאפשר בהחלטה רגילה של מחזיקי

  "(.להעמדת הביטחונות התקופהשהתקופה כאמור תהא תחומה בזמן )"

הסכמת הנאמן למחזיקי איגרות החוב תקבל בידי הנאמן תשלא  ככל

לעיל ו/או שלא יופקד מלוא הסכום  5.11.3.2בסעיף  )סדרה י'( כמפורט

כאמור לעיל אישור נושא המשרה ל, בהתאם לשחרור המניות מאג"ח י'

לעיל,  5.11.3ו/או ככל שלא יתקבלו בידי הנאמן כל המסמכים שבסעיף 

תפעל החברה לבצע פדיון  להעמדת הביטחונות, התקופהוהכל בתוך 

בערכן  ,'(טוה )סדר מוקדם ומחיקה מן המסחר של אגרות החוב

)ובהתאם תשלום של עמלת פירעון מוקדם כלשהי  ללא ההתחייבותי

 המחוייבים, בשינויים בתנאים הרשומים מעבר לדף 11.2 סעיף להוראות

לתנאים הרשומים מעבר לדף  11.2.10ולמען הסר ספק למעט הוראות סעיף 

במקרה כאמור יוסר השעבוד מדרגה (. שבתוספת הראשונה לשטר זה

על המניות המשועבדות )ככל ונוצר( והחברה והנאמן יחתמו על  שנייה

 המסמכים הדרושים לצורך הסרת השעבוד מדרגה שנייה כאמור.

 ו/או מימוש בטוחות העמדה לפירעון מיידי .6

בקרות אחד או יותר או מימוש בטוחות יעמדו לפירעון מיידי  ('טו)סדרה החוב  איגרות .6.1

 מהמקרים המנויים להלן:

 איגרותבקשר ללמחזיקים אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה  .6.1.1

או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה  )לרבות לפי שטר הנאמנות(החוב 

לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת  .המהותיות כלפי המחזיקים

 .( ימים לתיקון ההפרה7שבעה )

ידי בית משפט או -עלאו ניתן צו פירוק זמני אם נתמנה לחברה מפרק זמני  .6.1.2

)למעט פירוק למטרות מיזוג עם בעלת אופי דומה שיפוטית תתקבל החלטה 

ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על  להלן 6.1.7כאמור בסעיף  חברה אחרת

ו/או שינוי  גרות החוביעצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי א

ארבעים במבנה החברה( והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 

ף האמור לעיל, לא תינתן לחברה על אמיום נתינתם.  ימים( 45)וחמישה 

תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או ניתנו, 

 לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.
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, כולם או רובם, או אם תבוצע פעולה החברהי אם יוטל עיקול על נכס .6.1.3

או הפעולה והעיקול לא יוסר כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור; 

ממועד הטלתם או ( ימים 45)ארבעים וחמישה תוך לא תבוטל, לפי העניין 

תקופת ריפוי כלשהי חברה לביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן 

או  החברהביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי 

  .הבהסכמת
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או קבוע( על  זמני)ס נכסים כונ הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינויאם  .6.1.4

, כולם או רובם, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני אשר החברהנכסי 

ממועד הגשתם או ( ימים 45)ארבעים וחמישה תוך  לא נדחו או בוטלו

אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסי  –נתינתם, לפי העניין; או 

א תינתן לחברה תקופת ריפוי על אף האמור, ל, כולם או רובם. החברה

כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי 

 החברה או לבקשתה. 
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אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרות  .6.1.5

אם נתמנה לחברה מפרק קבוע או אם ניתן ו/או שינוי מבנה החברה( או 

 .נגדה צו פירוק סופי וקבוע

 או כאמורצו  גיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתןת החברה אם .6.1.6

לחוק  350לפי סעיף  הגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושית החברהאם 

החברות )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה, 

ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי 

, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת של החברה יותהאופציה ההמירים למנ

 החוב(.  איגרותרעון של יהפ

אם בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד,  .6.1.7

 וללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, אלא אם כן הצהיר

החברה הקולטת כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדיווח מיידי, החברה ו

שרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב לפחות ע

המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת, לקיים את ההתחייבויות 

 . החברה כלפי המחזיקים

אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי  .6.1.8

ללא )כהגדרתו להלן( בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו 

 לא כאמור השעבודים מימושש ובלבד, (Non-recourseזכות חזרה לחברה )

  .ימים (45) ארבעים וחמישה תוך בוטל

", יחד החברהבוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה )בעניין זה, " אם .6.1.9

עם חברות בשליטתה( באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן, 

מכירה של רוב החברה; לעניין סעיף זה "או בוצעה מכירה של רוב נכסי 

, במהלך בשליטת החברה(לתאגידים מכירה )למעט מכירה " נכסי החברה

נכס או צירוף של מספר נכסים, שבבעלות תשעה חודשים רצופים, של 

לא כולל נכסי ) החברה או בבעלות חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים

או ערכם המצרפי אשר ערכו  ,(הייזום למכירה של החברה לפי אותם דוחות

שפורסמו של החברה )לפי העניין( בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים 

מהיקף נכסיה במאזן על פי  50%טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 

מראש מבלי שהתקבל לכך אישור  כאמור, המאוחדים הדוחות הכספיים

מכירה אשר  גרות החוב בהחלטה רגילה; אך למעטיאסיפת מחזיקי אשל 

מרבית התמורה בגינה תשמש את החברה, בתוך תקופה של שישה חודשים 

ממועד השלמת עסקת המכירה, לרכישת נכס או נכסים אחרים בעלי 

מאפיינים התואמים לתחומי פעילותה של החברה כפי שהם במועד 

   .המכירה כאמור

חוב אחרת  איגרותסדרת  (1)אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה:  .6.1.10

חוב של החברה כלפי מוסד פיננסי, לרבות גוף  (2)שהנפיקה החברה; או 

(( בהיקף non-recourseמוסדי )למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה )

לא בוטלה  כאמורמיידי  לפירעון העמדהש ובלבד ש"חמיליון  400העולה על 
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 .ימים (30) שלושיםבתוך 

למעט השעיה בעילה של גרת החוב, יאם הבורסה השעתה את המסחר בא .6.1.11

רסה, היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבו

 ימים.  60וההשעיה לא בוטלה בתוך 

ינה מדורגות יהחוב לא תה איגרותימים רצופים,  60אם במשך תקופה של  .6.1.12

על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה 

" משמע כל חברת דירוג חברת דירוג, לעניין זה, "בלבד. להסרת ספק

בתנאי  -ל ו, והכמאושרת על ידי הממונה על שוק ההון במשרד האוצר

 .שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל

 על פי דירוגה של Baa3מתחת לדירוג אל החוב ירד  איגרותאם דירוג  .6.1.13

 & Standard ה של דירוגעל פי ( -BBB) מידרוג או מתחת לדירוג של

Poor's Maalot 6.1.12)כמשמעה בסעיף  גוריד תאו לדירוג מקביל של חבר 

זמנית על -נה מדורגות בויהחוב תהי איגרותכי ככל ש ,יובהר אחרת. לעיל(

החוב  איגרותיקבע דירוג יידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה 

  על פי הנמוך מביניהן.

 כהגדרתו בחוק ניירות ערך. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח,  .6.1.14

ו/או תודיע על כוונתה להפסיק  ה לנושיההחברה תפסיק את תשלומי אם .6.1.15

   .ה לנושיהאת תשלומי

אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת  .6.1.16

לעת, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו 

 מעת לעת ו/או לנהלם .

 יחולו אחד או יותר מהאירועים הבאים: אם .6.1.17
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אם ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה, על פי דוחותיה  .6.1.17.1

הכספיים המאוחדים )מבוקרים או סקורים, לפי העניין(, יפחת 

מיליארד  1.2 -במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מתחת ל

 רבעונים רצופים.  2למשך תקופה של  ,ש"ח
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על פי  ,לעיל 4.4.2 תו בסעיףחוב למאזן כהגדרהאם יחס  .6.1.17.2

דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או 

 2 תקופה של  למשך, 85%עלה מעל  ,סקורים, לפי העניין(

    .רבעונים רצופים
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על פי  לעיל, 4.4.2 חוב למאזן כהגדרתו בסעיףהאם יחס  .6.1.17.3

של החברה )מבוקרים או  הנפרדים )סולו(דוחות הכספיים ה

 2 תקופה של משךל 80%עלה מעל  ,סקורים, לפי העניין(

   .רבעונים רצופים

, על פי לעיל 4.4.3ף כהגדרתו בסעי יגולמ לרווח החוב יחסאם  .6.1.17.4

)מבוקרים או סקורים, לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים 

, 20ם אחרונים, יעלה על רבעוני 4מחושב על בסיס  העניין(,

  .  רבעונים רצופים 2תקופה של  למשך

 אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא. .6.1.18

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה,  .6.1.19

 החוב במועדן. איגרותוקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את 

קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי  אם .6.1.20

 .המחזיקים

 .לעיל 4.4אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להתחייבותה שבסעיף  .6.1.21

  .לעיל 2.3 הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיףאם החברה תבצע  .6.1.22

אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך  .6.1.23

או על פי הוראות שטר  בפרסומוימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת  30

 .נאמנות זה

 החוב נמחקו מהמסחר בבורסה. איגרותאם  .6.1.24

של יסודית הפרה בוצעה אם מבלי לגרוע מאיזו מהעילות האמורות לעיל,  .6.1.25

 אילו תקיים לא אם או שטר הנאמנות ואהחוב  איגרותתנאי 

מהותי ובכלל זה התברר כי מצג  ,במסגרתם המהותיות מהתחייבויותיה

 מלא, וו/או אינ ןנכו והחוב או בשטר הנאמנות אינ איגרותהחברה בשל 

אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה  - לווהכ

 ימים ממתן ההודעה. 10הפרה כאמור תוך 

נכס או צירוף של נכסים אשר ערכו או " הינו נכס מהותיזה כולו, " 6.1לעניין סעיף 

מסך המאזן של החברה,  40%ערכם המצרפי, לפי העניין, בספרי החברה עולה על 

 .רועיהאמאוחדים אחרונים )מבוקרים או מסוקרים( במועד  על פי דוחות כספיים

 נהחולת)כולל( לעיל  6.1.25עד  6.1.1בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  .6.2

  :להלן, לפי העניין 6.3או  0ההוראות שבסעיפים 

כינוסה החוב. אשר מועד  איגרותיהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי  הנאמן .6.2.1

ימים ממועד זימונה )או מועד קצר יותר בהתאם להוראות  21יהיה בחלוף 

להלן(, ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון  6.2.5סעיף 

החוב ו/או מימוש בטוחות,  איגרותמידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של 

)כולל(  6.1.25עד  6.1.1בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 

 .לעיל
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החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל  איגרותהחלטה להעמיד את  .6.2.2

( לפחות 50%באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים )

החוב מאותה סדרה, או באסיפת מחזיקים  איגרותמיתרת הערך הנקוב של 

( לפחות מהיתרה 20%נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )

החוב המיוצג  איגרותכאמור, ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של 

 .הנמנעים, לא כולל בהצבעה

בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים שבמקרה  .6.2.3

)כולל( לעיל, והחלטה באסיפת  6.1.25עד  6.1.1בסעיפים המפורטים 

הנאמן לעיל  6.2.2כאמור בסעיף החוב כאמור התקבלה  איגרותמחזיקי 

יהיה חייב, תוך זמן סביר, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי 

 החוב. איגרותמסולקת של 

חוב לפירעון מיידי ולא יממשו  איגרותאת הנאמן או המחזיקים לא יעמידו  .6.2.4

בכתב בטוחות, כאמור בסעיף זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה 

מחזיקים הנאמן או ה; ואולם מראש ימים 21 , לפחותעל כוונתם לעשות כן

אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת 

וב לפירעון מיידי או לממש הח איגרותההודעה תפגע באפשרות להעמיד את 

בטוחות. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן 

לחברה או שיפורסם יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול 

 .כאמור

הימים האמורים  21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  .6.2.5

לעיל( במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת  6.2.1)בסעיף 

חוב החברה לפירעון ו/או במימוש הבטוחות מסכנת את זכויות מחזיקי 

  .החוב איגרות

החוב  איגרותלעיל, ככל שקמה עילה להעמדת  6.2.1על אף האמור בסעיף   

' אוניתנה ארכה בהתאם להוראות נספח  6.1.17 לפירעון מיידי על פי סעיף

בקשר עם  6.2.1לשטר הנאמנות, לא יפעל הנאמן בהתאם להוראות סעיף 

  .העילות האמורות טרם תום תקופת הארכה, והכל בכפוף להוראות הדין

בו נקבעה תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל שמובהר כי מקום  .6.3

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש 

החוב לפירעון מיידי ו/או  איגרותבטוחות, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את 

, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לעיל 6לממש בטוחות כאמור בסעיף 

בעה בשטר הנאמנות אם סבר לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנק

 .שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים

למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או  .6.4

בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי 

החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי  איגרותהחוב או לנאמן על פי תנאי  איגרות

לעיל, לא  6.1העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 



- 37 - 

 

החוב או של הנאמן כאמור,  איגרותזיקי תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מח

 אלא אם נאמר במפורש אחרת.

זה, תהיה  6החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  איגרותכל עוד קיימת עילה להעמדת  .6.5

החוב הועמדו לפרעון מיידי  איגרותכל בטוחה ניתנת לאכיפה ולמימוש, וזאת בין אם 

התקופות כל לחלוף החוב טרם הועמדו לפירעון מיידי, וזאת בכפוף  איגרותובין אם 

למתן הודעה לחברה למעט בנסיבות בהן לעיל, ככל שקיימות, ו 6.1ף בסעי נקובותה

 כמפורט לעיל.אין חובה לתת לחברה הודעה, 

לעיל,  6.1.19בו בנסיבות האירועים המפורטים בסעיף שעל אף האמור לעיל, במקרה  .6.6

תבקש החברה מהנאמן בכתב, למנות נציגות דחופה, יש לפעול על פי ההוראות 

 לשטר הנאמנות. 'אנספח הקבועות ב

 תביעות והליכים בידי הנאמן  .7

, בכל עת אזילעיל,  6.1 לפירעון מיידי כאמור בסעיף נהעמדותהחוב  איגרותו היה .7.1

יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו, לנקוט בכל לאחר העמדתן לפירעון מיידי כאמור, 

וף להוראות כל דין, אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא לנכון ובכפ

החוב ואכיפת הביצוע על החברה של  איגרותלשם הגנה על זכויות מחזיקי 

 התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה. 

על פי דרישה של מחזיקים אשר לעיל,  7.1הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  .7.2

 תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים. 

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים  .7.3

קים אשר תתקבל בהחלטה רגילה ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזי

החוב לא הועמדו לפירעון מיידי, אך בכפוף  איגרותשל אסיפת המחזיקים, גם אם 

ימים. על אף האמור בסעיף זה, בדבר חובת מתן ההודעה  7למתן הודעה מוקדמת בת 

המוקדמת, הנאמן יהיה רשאי לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת וכן להפעיל את 

 איגרותזה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, בין אם הועמדו  7.3סמכותו על פי סעיף 

החוב לפירעון מיידי ובין אם לאו, אם לדעת הנאמן יש בתקופה שנקבעה או במתן 

על אף החוב.  איגרותההודעה המוקדמת, לפי העניין, כדי לפגוע בזכויות מחזיקי 

זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם  7.3האמור בסעיף 

  .זה 7.3לעיל ולא מכח סעיף  6.1להוראות סעיף 

הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפה כללית של מחזיקי  .7.4

החוב בכדי שיוחלט על ידיהם בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש  איגרות

החוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס  איגרותזכויותיהם על פי שטר הנאמנות ו

בלת הוראות בכל הנוגע לניהול החוב לצורך ק איגרותאסיפות כלליות של מחזיקי 

ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון 

 .האפשרי והסביר

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפה  .7.5

הנוגע החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין  איגרותכללית של מחזיקי 

 לשטר הנאמנות.
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הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על  .7.6

החוב ו/או  איגרותו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי ייד

החוב ו/או  איגרותלבית המשפט, עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי 

החוב  איגרותכיצד לפעול. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי הוראות מבית המשפט 

ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי 

והסביר. למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה לפירעון מיידי 

  .לעיל 6החוב בהתאם להוראות סעיף  איגרותעליהם החליטה אסיפת מחזיקי 

כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע  ,למען הסר כל ספק מובהר בזאת .7.7

ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על פי שיקול דעתו הבלעדי 

החוב יועמדו לפירעון מיידי, לצורך מתן כל צו  איגרותלערכאות משפטיות, גם לפני ש

 באשר לענייני הנאמנות.

  נאמנות על התקבולים .8

החוב לרבות כתוצאה מהעמדת  איגרותכל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן בגין  .8.1

החוב לפירעון מיידי ו/או ממימוש בטוחות, ולרבות כתוצאה מהליכים  איגרות

שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי 

 :סדר העדיפות הבא

  תחילה לסילוק שכר טרחתו. .8.1.1

שנית לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על  .8.1.2

ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות 

 תנאי שטר הנאמנות.  עםאו באופן אחר בקשר 

 21לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  -שלישית  .8.1.3

מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו  להלן

 .להלן 21.5בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 

 היתרה תשמש, בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת: .8.1.4

החוב את פיגורי הריבית  איגרותכדי לשלם למחזיקי  -ראשית  .8.1.4.1

-החוב פרי איגרותהמגיעה להם ובכפיפות לתנאי ההצמדה שב

פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא 

העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר 

החוב על ידי החברה או  איגרותלקדימות בזמן של הוצאת 

 באופן אחר. 

החוב את פיגורי הקרן  איגרותכדי לשלם למחזיקי  -שנית  .8.1.4.2

ב ובכפיפות לתנאי החו איגרותהמגיעים להם לפי תנאי 

פסו ובאופן יחסי לסכום -החוב פרי איגרותההצמדה שב

הריבית ו/או הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות 

 קדימה לגבי איזה מהם.

החוב את סכומי הריבית  איגרותכדי לשלם למחזיקי  -שלישית  .8.1.4.3

ידיהם -החוב המוחזקות על איגרותפי -המגיעים להם על
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פסו שמועד -החוב פרי איגרותהצמדה שבובכפיפות לתנאי ה

תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי 

-החוב על איגרותכל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת 

 ידי החברה או באופן אחר

החוב את סכומי הקרן  איגרותכדי לשלם למחזיקי  -רביעית  .8.1.4.4

הם החוב המוחזקות על ידי איגרותהמגיעים להם על פי 

פסו, שמועד -החוב פרי איגרותובכפיפות לתנאי ההצמדה שב

תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי 

החוב על  איגרותכל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת 

 ידי החברה או באופן אחר.

, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או העודףאת  .8.1.4.5

 לחליפיה, לפי העניין. 

החוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו על פי  איגרותמן התשלומים למחזיקי 

 כל דין. 

החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים  איגרותהסכומים על ידי הנאמן למחזיקי  תשלום .8.2

 .לכל דיןכפוף בשהתקבלו בידיו, 

הנאמן, רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לנאמן, כל תשלום אותו חייבת החברה  .8.3

חוב. החברה תפעל על פי הודעת הנאמן ויראו את החברה ה איגרותח ומחזיקים מכל

כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם העבירה את מלוא סכום החוב 

לזכות החשבון שפרטיו פורטו בהודעת הנאמן. העברה כאמור תיעשה במועד הקבוע 

(, או במועד מוקדם יותר 'טוהחוב )סדרה  איגרותלביצוע אותו תשלום, בהתאם לתנאי 

כפי שיסוכם בין הנאמן לחברה. הנאמן רשאי לקזז בכפוף להוראות כל דין כל סכום 

 . ח שטר נאמנות זהואותו חייבת החברה ו/או חייבים המחזיקים לנאמן מכ

זה לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן לפעול לגביית הכספים  8אין באמור בסעיף  .8.4

 ה.מהחברה, ככל שחובת התשלום חלה עלי

 סמכות לעכב חלוקת הכספים .9

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת  8 בסעיףלמרות האמור  .9.1

ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה 

 1סכום של מהחוב או  איגרותמיתרת הערך הנקוב של סדרת  10%שיעור של מפחות 

לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי  , לפי הנמוך מביניהם,מיליון ש"ח

, להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות

ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות  להלן, 14כאמור בסעיף 

  ל לפי ראות עיניו.והכ

לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי  האמורותלכשתגענה ההשקעות  .9.2

 10%אם יגיעו, לסכום של לפחות  החוב, איגרותהנאמן לצורך תשלומם למחזיקי 

מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם או  1החוב או  איגרותמיתרת הערך הנקוב של סדרת 

 איגרותהנאמן למחזיקי הבהגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית, לפי העניין, ישלמם 
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בו תוך שישה חודשים ממועד הפקדת הכספים כאמור שלעיל. במקרה  8כאמור בסעיף 

לשלם לפחות את הסכום אצל הנאמן לא יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי 

התאם ו ביהחוב את הכספים שביד איגרותהאמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי 

 להוראות כל דין.

 על אף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך, בהחלטה רגילה, שתתקבל .9.3

החוב, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה  איגרותבאסיפת מחזיקי 

מיתרת הערך הנקוב  10% מנקיטת ההליכים כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסך של

. וזאת בהתאם להוראות כל דין מיליון ש"ח, לפי העניין 1החוב או  איגרותשל סדרת 

האמורים מיד עם הגיע  תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים

מיתרת הערך  10% -ממועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים 

 .מיליון ש"ח 1 -החוב או מ איגרותהנקוב של סדרת 

 קההודעה על חלו .10

החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא  איגרותהנאמן יודיע למחזיקי  .10.1

לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן  9 -ו 8מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 

 להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש.  22הקבוע בסעיף 

החוב זכאים לריבית בגינן לפי  איגרותלאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי  .10.2

)אם תהיה כזו( לאחר השיעור הקבוע באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן 

 או שהוצע להם לתשלום כאמור.  , ככל ושולםניכוי הסכום ששולם

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .11

חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו  איגרותסכום כלשהו המגיע למחזיק  .11.1

 "(, יחדלהמניעהמסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו )"

החוב יהיה זכאי אך  איגרות, ואילו המחזיק בהועבר לנאמןלשאת ריבית מהמועד ש

ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון 

 הריבית.ו הקרן

יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום  7החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך  .11.2

החוב על ההפקדה  איגרותותודיע למחזיקי  שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה

חשב כסילוק אותו תשלום על ידי החברה, ובמקרה של יכאמור, והפקדה כאמור ת

 סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי החברה.

חוב, במסגרת חשבונות  איגרותהנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי  .11.3

להלן. עשה  14פי הוראות סעיף -פקודתו, בהשקעות המותרות לו עלנאמנות בשמו ול

כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל 

ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול 

חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל, זאת 

 לעיל. 8.1בכפוף לסדר החלוקה המפורט בסעיף 

החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או  איגרותהנאמן יעביר לכל מחזיק  .11.4

החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת  איגרותכספים המגיעים למחזיקי 

הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה בדבר זכותו  כנגד
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של המחזיק לקבל הכספים ובדבר הסרת המניעה לתשלום ובניכוי כל ההוצאות 

ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה 

 מקובל באותה עת.

האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד  הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך .11.5

החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים  איגרותהפירעון הסופי של 

לעיל )כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי הוצאותיו, ככל  11.4כאמור בסעיף 

שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי 

לסכומים החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע  איגרות

 11.4 -ו 11.3שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 

 איגרותלעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק 

 עברו לידי החברהו, יהפירעון הסופי של איגרות החובמועד מהחוב בתום שבע שנים מ

ימים ממועד  30לאחר שפרסמה דיווח מיידי בדבר העברת הכספים לידי החברה בתום 

, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה הדיווח המיידי כאמור

החוב לשלם להם  איגרותשהיא. האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי 

 את הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

ה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות החבר .11.6

החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם  איגרותעבור מחזיקי 

לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, ובלבד כי פעל בסבירות. עם 

הסכומים כאמור העברת הכספים מהנאמן לחברה, יהיה הנאמן פטור מתשלום 

 החוב הזכאים. איגרותלמחזיקי 

 גרת החוביקבלה מאת מחזיק א .12

קבלה מאת מחזיק איגרת החוב או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת  .12.1

ששולמו לו על ידי  והפרשי ההצמדה הריבית ,החברה לרישומים בגין סכומי הקרן

בכל הקשור לעצם ביצוע גרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט יהנאמן בגין א

 התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה. 

לעיל, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי  11.5למעט במקרה כאמור בסעיף  .12.2

אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל  הוהפרשי ההצמד הריבית ,הקרן

לעיל ביחס  12.1חשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף ית

ל הקשור לביצוע התשלום של לשחרור החברה )ולא ביחס לשחרור הנאמן( בכ

 הסכומים הנקובים בקבלה. 

 איגרותלעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של  10כספים שחולקו כאמור בסעיף  .12.3

 החוב.

 תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה .13

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לרבות חוק ניירות 

 לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם לדין. ,יתנים להתניהערך וכללי הבורסה שאינם נ

 השקעת כספים .14

קדונות יבפכל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו 
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או  מידרוגשל  Aa2 -שלא יפחת מ בדירוג באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראלשקליים 

 .חוב של מדינת ישראל איגרותאו ב, בשמו או בפקודתו, דירוג מקביל לו

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל 

ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה 

האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, 

 הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות השטר. וביתרת

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .15

 החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן: איגרותהחברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן ש

לשלם את כל סכומי הקרן, הריבית )לרבות ריבית הפיגורים, ככל שתהיה( והפרשי  .15.1

אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים  גרות החוב ולמלאיפי תנאי א ההצמדה על

 גרות החוב ושטר זה.יפי תנאי א המוטלים עליה על

 להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה. .15.2

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את  .15.3

 )לרבות שטרי משכוןהפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות 

בהקדם האפשרי אך לכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, לנאמן וולאפשר  (המשכנתו

בכל פנקס כאמור  ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, 10 -לא יאוחר מבכל מקרה 

 ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו. 

בו הוטל שלאחר שנודע לה, על כל מקרה  תוך יום עסקים אחדלהודיע לנאמן בכתב  .15.4

בו מונה לנכס מהותי של החברה שעיקול על נכס מהותי של החברה, וכן בכל מקרה 

כונס נכסים, מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה 

בהקדם חוק החברות, כנגד החברה, וכן לנקוט  350להקפאת הליכים לפי סעיף 

ים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או בכל האמצעים הסביר ,על חשבונההאפשרי, 

 .ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין

)מבלי להביא בחשבון את  לאחר שנודע לה ימים 2 -לא יאוחר מלהודיע לנאמן בכתב  .15.5

, על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים לעיל( 6.1תקופות הריפוי המצויות בסעיף 

  .לעיל 6.1 בסעיף

החוב,  איגרותסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי למסור לנאמן העתק מכל מ .15.6

 ככל שתעביר.

החוב  איגרותלמסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי  .15.7

 .להלן22  כאמור בסעיף

, להלן 20או לשלוח מטעמו, אשר מונה בהתאם להוראות סעיף לנאמן, תמסור החברה  .15.8

)לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע  מידע נוסף, לרבות בנוגע לחברה ולעסקיה

ומידע אשר יהיה דרוש באופן סביר לנאמן להגנה על זכויות  לחברה, עסקיה או נכסיה

חשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן ולהורות לרואי ה ,(החוב איגרותמחזיקי 

ימי עסקים ממועד בקשתו  10 -וזאת לא יאוחר מ הנאמן לפי דרישה סבירה בכתב של

   .של הנאמן

להזמין את הנאמן ולאפשר לו להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא  .15.9
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פרסום זימון אסיפה באמצעות מערכת המגנ"א ייחשב כזימון  זכות הצבעה באסיפה.

 הנאמן לצורך סעיף זה. 

 להלן. 27לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף  .15.10

החוב, כפי  איגרותהחברה אינה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת את  .15.11

 איגרותהחוב, עד למועד פירעון כל קרן  איגרותשתהיה במועד הנפקתן לראשונה של 

 איגרות יהיו החוב איגרות תקופת תום שעד לכך החברה תפעלהחוב והריבית בגינן. 

 כך לשהי )לפחות אחת(. לצורךידי חברה מדרגת כ על דירוג במעקב שבמחזור החוב

לחברה  לשלם התחייבה אותם התשלומים את לחברה המדרגת החברה תשלם

 הייד על הנדרשים והמידע את כל הדיווחים המדרגת לחברה המדרגת, ותמסור

המדרגת. לעניין זה מובהר, כי העברת  החברה לחברה ההתקשרות בין במסגרת

( או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על "watch list"החוב לרשימת מעקב ) איגרות

ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. מובהר, כי אין באמור 

לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה מדרגת, לפי שיקול דעתה 

ככל שהחברה תחליף את החברה המדרגת, הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה 

ביחס לסיבות לשינוי החברה בתוך יום מסחר אחד,  סם החברה דוח מיידיתפר

 המדרגת. 

לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין  .15.12

לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו 

 בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 

כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר בכפוף להוראות  .15.13

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

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

ת הסודיות כאמור תחול גם על ערך, לפי שטר הנאמנות או לפי צו של בית משפט. חוב

 כל שלוח של הנאמן )לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה(. 

לעיל, תבצע  6.1סעיף בהתאם להוראות  מיידי לפירעוןהחוב תעמודנה  איגרותש ככל .15.14

החברה את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת הסמכויות הנתונות בידי 

 או הנחוצות הפעולות וביצוע מסמכים על ימהחתלרבות על פי שטר זה, הנאמן 

 של וההרשאות הכוחות, הסמכויות להפעלת תוקף מתן לשם לחוק בהתאם הדרושות

 .זה נאמנות שטר פי-עלכאמור,  הנאמן

 כח-באי .16

החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל  .16.1

ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים 

הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע כל או חלק מהסמכויות 

שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן 

 סביר ממועד דרישת הנאמן בכתב.

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי  16.1אין במינוי לפי סעיף  .16.2

לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה פוטרת בזה את הנאמן 
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מראש במקרה שלא תעשה כל פעולה שהיא או שלא תעשה במועד או באופן הנכון, 

נגרם או עלול והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק ש

להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה שנעשתה או לא 

נעשתה כלל, או שלא נעשתה במועד על ידי הנאמן, והכל למעט אם פעלו הנאמן או 

 .ברשלנות חמורה או בזדוןשלוחיו 

 הסכמים אחרים .17

במילוי תפקידו של  בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה

הנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה 

 בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

  שכר הנאמן .18

 החוב, שכר כדלקמן: איגרותהחברה תשלם לנאמן עבור שירותיו כנאמן בגין הנפקת 

החוב ישולם שכר  איגרותבגין שנת הנאמנות הראשונה שתחל במועד הנפקת סדרת  .18.1

 ש"ח.  ]__[טרחה שנתי בסך של 

החוב וכל שנה נוספת  איגרותבגין שנת הנאמנות השנייה לאחר ההנפקה המקורית של  .18.2

החוב שטרם נפרעו במחזור ישולם לנאמן שכר טרחה  איגרותמהשנים בהן תהיינה 

 ש"ח.  ]__[שנתי בסך של 

 ."השכר השנתילעיל יכונו להלן: " 18.3עד וכולל  18.1הסכומים הנקובים בסעיפים 

 השכר השנתי ישולם בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת הנאמנות הקרובה. 

הנאמנות על פי שטר זה תקופת שכר טרחת הנאמן וההוצאות הנ"ל ישולמו עד תום  .18.3

ואף אם מונה כונס נכסים )או כונס נכסים ומנהל(, ומבלי להתחשב באם הנאמנות לפי 

  שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט ואם לאו.

עדר יבגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן ייטול בה חלק, גם אם לא התקיימה בשל ה .18.4

 .ישיבהש"ח ל 600מניין חוקי לפתיחתה, ישולם שכר נוסף של 

לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום  18.4עד  18.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים  .18.5

 :ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין 500שכר טרחה בסך של 

 פעולות הנובעות מהפרה של השטר על ידי החברה; .18.5.1

החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות  איגרותפעולות בקשר להעמדת  .18.5.2

חוב להעמיד את  איגרותו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי 

 ;החוב לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות איגרות

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על  .18.5.3

פי שטר זה בקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב לרבות כינוסן של 

 ; חוב כאמור בשטר זה איגרותאסיפות מחזיקי 

לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה עבודות מיוחדות )לרבות, אך  .18.5.4

החברה או עבודה בשל דרישת החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות 

נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי עתידי בחוקים ו/או 

תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן 

 ;ואחריותו לפי שטר נאמנות זה
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בגין איגרות החוב בטוחות ה)למעט רישום  ר לרישוםפעולות בקש .18.5.5

או ביטול  (על פי דוח הצעת המדף הנפקה הראשונה לציבורב השתונפקנ

רישום של בטוחות במרשם המתנהל כדין )לרבות בחו"ל(, כמו כן, בדיקה, 

פיקוח בקרה, אכיפה וכיו"ב של התחייבויות )כגון: הגבלות על חופש 

(, שנטלה או שתיטול החברה וכיו"בכסים הפעולה של החברה, שעבוד נ

ינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויות יאו ש

אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי 

החוב, לרבות באשר למהות תנאי  איגרותהחוב( כלפי בעלי  איגרות

  בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.

בכפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות )בהצמדה חיובית  .18.6

למדד המחירים לצרכן ממועד ההנפקה( שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח 

הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות לרבות )אך לא רק( מודעות בעיתונים 

 19.1מומחה, כמפורט בסעיף  וחוות דעת מומחה ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת

 בשטר הנאמנות, ייתן הנאמן הודעה לחברה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה. 

זה  18פי הוראות סעיף -מע"מ, אם יחול, יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על .18.7

צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם  ידי החברה. הסכומים האמורים-וישולם על

  .2017 [מאי]חודש , בגין [2017 ביוני] 15ביום 

להלן, לא יהיה הנאמן זכאי  25במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף  .18.8

בו פקעה שלתשלום שכר טרחה החל מיום תחילת כהונת הנאמן החליף. במקרה 

כהונתו של נאמן במהלך שנת הנאמנות ישולם לנאמן שכר טרחה עבור שנה מלאה 

 ב.החו איגרותבה שימש כנאמן למחזיקי ש

החוב, מהנפקתן ועד  איגרותהחברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה ב .18.9

טרחת נותני סביר ומקובל בגין לפירעונן הסופי. הוצאות אלו כוללות בין השאר שכר 

 איגרותככל שנשכרו, מיסים ו ,שירותי כגון עו"ד, חתמים, נאמן, יועצים כלכליים וכו'

 ח הדין או הוראות שטר זה.וחוב מכ איגרותשאינם מוטלים על מחזיק 

בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או שבמקרה  .18.10

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 שטר זה 

זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי   18 כאמור בסעיף

פים ו בהתאם לאמור בסעיילשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו ביד

  ומראש., ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב לעיל 9 -ו 8

זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים  18כל הסכומים האמורים בסעיף  .18.11

 למחזיקי איגרות החוב.

ולם, הסתיימה כהונתו החברה תישא בכל התשלומים המפורטים בסעיף זה לעיל. וא .18.12

 איגרותיד)ד( לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים ב35( או 1ב)א35של הנאמן לפי סעיף 

בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם  ('טו)סדרה החוב 

לנאמן שבמקומו מונה, אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר; ככל שתיקבענה הוראות 
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ניירות ערך בעניין הפרש לא סביר, תחולנה אותן הוראות על  לחוק 1ה35מכוח סעיף 

 האמור בסעיף זה.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באמצעות קיזוז החלק היחסי של ההפרש 

בהתאם לתנאי שטר  ('טו)סדרה החוב  איגרותמכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי 

 ידי החברה ישירות לנאמן.-הנאמנות, והעברתו על

 סמכויות מיוחדות  .19

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין ולפעול לפי  .19.1

חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו הכתובה של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, 

מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן 

הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה ו/או לבקשת החברה, ו

ו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן ימכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על יד

או בחוסר תום לב או בזדון. החברה מתחייבת לשאת, חמורה פעל הנאמן ברשלנות 

י הנאמן במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור שימונה על יד

ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות 

על כוונתו לקבל חוות דעת או  ובכתב המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש

עצה ממומחה כאמור בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה 

 כי פרסום ,גבולות הסביר והמקובל. יובהרוכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג מ

 ,תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה על מינוי יועצים כאמור לעילשל  בכתב

. כמו כן, ככל שמדובר בשירותים בהיקף מוערך יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה

ש"ח, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ושלא יהא בכך  50,000העולה על סכום של 

יפנה הנאמן בהתייעצות עם החברה לרשימה של לא  כדי לפגוע בזכויות המחזיקים,

יותר משלושה יועצים כאמור בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים, לקבלת הצעות שכר 

טרחה למינויים כיועצים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו 

בלבד שלא יהיה בעיכוב כאמור ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים על הצעתם ו

 החוב.  איגרותכדי לפגוע בזכויות מחזיקי 

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק,  .19.2

פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן 

שותן על סמך עצה ו/או חוות דעת או לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה או נמנע מלע

ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא 

 היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה. 

כל עצה או חוות דעת כאמור יכולה להינתן בכתב או בעל פה. ככל שחוות הדעת ניתנה  .19.3

 הנאמן תרשומת בכתב על כך. בעל פה, יערוך 

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב, לרבות כתב הוראות,  .19.4

הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף 

 ו.יכלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על יד

להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב  .19.5

רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף 

 זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.
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בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו  .19.6

זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה, ולא יהיה  לפי שטר

ברשלנות כל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם הנאמן פעל אחראי ל

כפי שיהיה מעת לעת, או כי נהג בחוסר תום  למעט רשלנות הפטורה על פי חוקחמורה 

 ., בניגוד לאמור בשטר זהלב או בזדון

 להעסיק שלוחיםסמכות הנאמן  .20

הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לעשות 

או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל 

שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי 

וג או פיצול של החברה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר מיז

שהוא, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה. 

מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות 

במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל שלוח כאמור שלוחיו. החברה מתחייבת לשאת, 

שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי 

על כוונתו למנות שלוח ובכתב לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש 

תוצאות אסיפת בכתב של ום כי פרס ,כאמור לעיל ועל העלויות הכרוכות בכך. יובהר

יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין  ,מחזיקים אודות החלטה על מינוי שלוח כאמור לעיל

 .זה

 לנאמן  שיפוי .21

להלן, כל  21.6החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  איגרותהחברה ומחזיקי  .21.1

להלן(, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן  21.4 אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף

 "(: הזכאים לשיפוי)" כל נושאי משרה בו, עובדיו ובעלי מניותיוו

בגין חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על פי  .21.1.1

פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה 

לפשרה( אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם 

לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות 

החוב ו/או לפי  איגרותכל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי  מוסמכת ו/או

  ; וכןדרישת החברה

בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים  .21.1.2

להוציא בקשר לפעולות שביצעו או שלפי דעת הנאמן דרושות לביצוע 

ביחס לנאמנות ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף 

וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין שטר זה, 

ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, 

הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות 

ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו 

 ביחס לנדון.

הנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את 
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הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור ושכר טרחתו. כל 

החוב  איגרותהסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי 

ובכפוף להוראות כל דין לתנאים שלהלן. לעניין סעיף זה, פעולה של 

החוב, תיחשב  איגרותו/או מחזיקי הנאמן שאושרה על ידי החברה 

 כפעולה שהייתה דרושה באופן סביר. 

 בתנאי כי: - לווהכ

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי; וזאת  .21.1.3

מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום לו זכות 

 .כאמור

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום  .21.1.4

נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם לב ושפעולה זו 

 להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלנות  .21.1.5

 ; מעת לעת שאינה פטורה על פי חוק כפי שיהיהחמורה 

 .לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון .21.1.6

 ".התחייבות השיפויהתחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא " .21.2

( פעלו שלא בתום לב, שלא 1מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי )

( 2נות; ו/או )במסגרת מילוי תפקידם או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמ

יהיו  –( פעלו בזדון 3שאינה פטורה על פי חוק; ו/או ) חמורה התרשלו ברשלנות

הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום 'התחייבות השיפוי' אך ככל 

כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל,  חלוטהשיקבע בהחלטה שיפוטית 

 . 'התחייבות השיפוי' ששולמו להםישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה  21.2מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .21.3

או הוראה של רשות מוסמכת ו/או פי חוק ו/-חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על

החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה  איגרותכל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי 

 איגרותכלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי 

החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד 

"( כרית המימוןעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' )"שיקבל לשבי

בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד 

החוב שהחזיקו  איגרותבו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקי 

להלן(, בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית  21.6במועד הקובע )כאמור בסעיף 

המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו מחזיקי 

החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן  איגרות

באמור כדי לפטור את הנאמן  חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין

 איגרותמנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי 

 .  החוב
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ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' 

 ו. יקבע על ידיכרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שי

 : 'התחייבות השיפוי' .21.4

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע 1בכל מקרה של ) תחול על החברה .21.4.1

החוב  איגרותזכויות מחזיקי  לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על

( פעולות 2שם הגנה כאמור(; וכן ))לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה ל

 שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

להלן(  21.6שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  תחול על המחזיקים .21.4.2

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת 1בכל מקרה של )

החוב )ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת  איגרותמחזיקי 

החוב, כאמור בסעיף  איגרותמחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי 

( אי תשלום על ידי החברה של סכום 'התחייבות 2לעיל(; וכן ) 21.4.1

 21.6להלן )בכפוף להוראות סעיף  21.5.1השיפוי' החלה עליה על פי סעיף 

( לעיל בכדי לגרוע 2להלן(. יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן )

מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 

 .לעיל 21.4.1

את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות  לא תשלםהחברה  )א(בו: שבכל מקרה  .21.5

חובת השיפוי  ו/או )ב(את סכום 'כרית המימון', לפי העניין;  לא תפקידהשיפוי' ו/או 

לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד  21.4.2ח הוראות סעיף וחלה על המחזיקים מכ

 :ההוראות הבאות נהחולתלעיל,  21.4את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 

  יגבו באופן הבא:יהכספים 

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם  -ראשית  .21.5.1

הוראות  נהחולתהחוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ו איגרותלמחזיקי 

 לעיל;  8.1.2-ו 8.1.1סעיפים 

הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון  ככל שלדעת -שנית  .21.5.2

כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד 

להלן( בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח  21.6הקובע )כאמור בסעיף 

זה( בידי הנאמן הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא את ריבית 

החוב )כאמור בתוספת  איגרותשנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על 

 זה.  21.5הראשונה( וישולם בקדימות כאמור בסעיף 

החוב אותם החזיק המחזיק במועד  איגרות" משמעו: החלק היחסי של חלקו היחסי"

להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד.  21.6הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך 

 החוב שבידי המחזיק.   איגרותהנקוב של 

החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף  איגרותיובהר, כי מחזיקי 
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זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה 

  .לעיל 8זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית  .21.6

 המימון' הינו כדלקמן:

בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים שבכל מקרה  .21.6.1

בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה 

החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת  איגרותבזכויות מחזיקי 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של  -החוב  איגרותמחזיקי 

ת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום נקיטת הפעולה או קבל

 יום המסחר הקודם לו. 

בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים שבכל מקרה  .21.6.2

יהיה המועד הקובע לחבות  -חוב  איגרותעל פי החלטת אסיפת מחזיקי 

המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( 

 מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.ותחול גם על 

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה 

זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ואין  21על פי סעיף 

באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן לפעול לגביית הכספים מהחברה, 

 ככל שחובת התשלום חלה עליה.

 הודעות  .22

 החוב תינתן כדלקמן: איגרותכל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי 

החוב יינתנו באמצעות  איגרותהודעות מטעם החברה ו/או מטעם הנאמן למחזיקי  .22.1

ייחשב  ,דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור

רשאי להורות לחברה  החוב ביום פרסומו. הנאמן איגרותכאילו נמסר למחזיקי 

והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו 

ייחשבו  ,כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה. דיווח או מודעה שיפורסמו כאמור

 .החוב ביום פרסומם איגרותכאילו נמסרו למחזיקי 

אזי, לאחר ירות ערך, בו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק נישבמקרה  .22.2

כל , לעיל( 6.1.14)ומבלי לגרוע מהוראות סעיף  שהחברה חדלה מחובת הדיווח כאמור

החוב תינתן על ידי משלוח הודעה  איגרותהודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי 

חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה  איגרותבדואר רשום לכל מחזיק רשום של 

למחזיק המשותף  -ם במשותף החוב )ובמקרה של מחזיקי איגרותמחזיקי  מרשםב

באמצעות פרסום מודעה  -(, ולכל מחזיק שאינו רשום מרשםאשר שמו מופיע ראשון ב

שלח כאמור יבשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שת

ימי עסקים מיום מסירתה  3החוב כעבור  איגרותתיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי 

החוב  איגרותחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק ישתפורסם כאמור תבדואר, וכל הודעה 

 ביום פרסומה כאמור.
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בלבד, בנוסף לפרסום דיווח מיידי כאמור לעיל, במקרים המחייבים זאת על פי דין  .22.3

תפרסם החברה ו/או הנאמן, לפי העניין, מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים 

חשב כאילו נמסרה לידי מחזיק יור תבישראל בשפה העברית כל הודעה שתפורסם כאמ

 החוב ביום פרסומה כאמור. איגרות

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי  .22.4

מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או 

הנאמנות או, בהתאם באמצעות דואר אלקטרוני, לפי הכתובת המפורטת בשטר 

לכתובות עליהן יודיע צד כלשהו למשנהו, וכל הודעה או דרישה שכזו שתישלח בדואר 

ימי עסקים מיום  3חשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור ירשום ת

חשב כאילו ית ,מסירתה בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח

העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה לנאמן. כל נתקבלה על ידי הנאמן ביום 

הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה ו/או הדואר האלקטרוני )בתוספת 

וידוא טלפוני בדבר קבלתה( תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ביום עסקים 

 וידוא הטלפוני.והראשון שלאחר מועד ה

החוב ישלחו על  איגרותידי החברה למחזיקי ינתנו על יהעתקים מהודעות ומהזמנות ש .22.5

 איגרותינתנו על ידי הנאמן למחזיקי יידיה גם לנאמן. העתקים מהודעות והזמנות ש

 ו גם לחברה.יהחוב ישלחו על יד

 שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה  .23

כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהיה הנאמן רשאי מעת  .23.1

החוב,  איגרותעת, אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי  לעת ובכל

החוב או שטר הנאמנות  איגרותלוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי 

, תשלומי הריבית, ןמועדי הפירעו הוראות סעיף זה לא תחולנה לעניין. על ידי החברה

 .של איגרות החוב שיעור הריבית ותנאי ההצמדה

כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם בהחלטה  .23.2

החוב, שנכחו בה המחזיקים בעצמם, או  איגרותשתתקבל באסיפה כללית של מחזיקי 

( מהערך הנקוב של היתרה הבלתי 50%על ידי באי כוחם, לפחות חמישים אחוזים )

ת, שנכחו בה המחזיקים בעצמם או החוב, או באסיפה נדחי איגרותמסולקת של קרן 

( מן היתרה האמורה, ושנתקבלה ברוב 20%על ידי באי כוחם, לפחות עשרים אחוזים )

 איגרותהחוב המחזיקים בלפחות שני שלישים מהערך הנקוב של  איגרותשל בעלי 

, יהיה אסיפה הכלליתאותה המצביעים בעד או נגד ההחלטה בשל המחזיקים החוב 

החוב תעמודנה לפירעון מיידי, להתפשר  איגרותלפני ובין אחרי ש הנאמן רשאי, בין

החוב או מי מהם ולהסכים  איגרותעם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי 

עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי 

 .החוב או מי מהם כלפי החברה איגרות

כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, החברה והנאמן רשאים,  .23.3

החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או  איגרותבין לפני ובין אחרי שקרן 

, תשלומי הריבית, שיעור הריבית ןמועדי הפירעו למעט את) החוב איגרותאת תנאי 

 יים אחד מאלה:אם נתק של איגרות החוב(, ותנאי ההצמדה
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ראות וה .החוב איגרותב םהנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי .23.3.1

 ,שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנותפסקה זו לא יחולו לעניין 

 . נאמן שהסתיימה כהונתושל  מולשם מינוי נאמן במקו

שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי  השינוי המוצע אושר בהחלטה .23.3.2

 .לעיל 23.2אמור בסעיף בהתאם ל החוב איגרות

החוב הודעה באמצעות דוח מיידי שיפורסם באתר  איגרותהחברה תמסור למחזיקי  .23.4

או  23.1האינטרנט של רשות ניירות ערך )במגנ"א( על כל שינוי כאמור לפי סעיף 

 לאחר ביצועו. מידלעיל,  23.3.1

ה הנאמן רשאי לדרוש בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהי .23.5

החוב, לשם רישום  איגרותהחוב למסור לו או לחברה את תעודות  איגרותממחזיקי 

הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום 

החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על 

 החוב תוך זמן סביר. גרותאיכך, בכתב, למחזיקי 

 המחזיקים  מרשם .24

בהתאם להוראות חוק  החוב איגרותמחזיקי  מרשםהחברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום 

 ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם. 

 פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש  .25

יחולו  ופיטוריו וו )לרבות פקיעת כהונתו(, התפטרותכהונתמינוי הנאמן, החלפתו, על  .25.1

 הוראות חוק ניירות ערך.

 פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים. .25.2

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות, החובות וההרשאות האחרות כשל  .25.3

הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יפעל בהתאם להוראות שטר זה, לכל דבר ועניין כאילו 

 החוב מלכתחילה. רותאיגהתמנה כנאמן ל

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו  .25.4

החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד  איגרותלחברה ו/או למחזיקי 

סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין, 

וכי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן 

מת למועד סיום החוב, ככל ויהיו, שעילתן קוד איגרותכלפי החברה ו/או מחזיקי 

החוב מחבות  איגרותכהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי 

 .כלשהי על פי כל דין

למרות האמור לעיל, החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר  .25.5

חמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של ה נכחו תיעשה באסיפה מחזיקים ב

ובלבד שנכחו בה  -ב מאותה סדרה, ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית החו איגרות

מחזיקים בעשרה אחוזים לפחות מהיתרה כאמור, וכן שההחלטה התקבלה ברוב 

 .בהצבעה הנדרש לצורך החלטה מיוחדת

  .דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר םפרסתהחברה  .25.6
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 סיפות של המחזיקיםא .26

 המחזיקים יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.אסיפות 
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 דיווח לנאמן  .27

 החוב: איגרותהחברה תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו במלואן כל 

 31יום מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה במאוחדים דוחות כספיים  .27.1

 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה. 

של החברה מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת כל דוח כספי ביניים  .27.2

 רו"ח ביחס לאותו דוח כספי.

אישור רו"ח של החברה ו/או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה )ובמקרה  .27.3

שלא יכהן באותו המועד נושא משרה בכיר בתחום הכספים אזי יוכל להינתן גם אישור 

 איגרותם הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי החברה( בדבר ביצוע תשלומנכ"ל של 

ימים לאחר  7החוב שבמחזור, וזאת בתוך  איגרותהחוב ויתרת הערך הנקוב של 

 שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.

בדצמבר של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף, אישור מאת החברה,  31לא יאוחר מיום  .27.4

רה הבכיר בתחום הכספים כי לא קיימת חתום על ידי מנכ"ל החברה ו/או נושא המש

מצד החברה הפרה של שטר זה, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל 

בנוסף, במועד האמור לעיל, תמציא החברה לנאמן  .ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה

 . ( לחוק2ח)ב()35אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש הנאמן בקשר עם הוראות סעיף 

ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה )מבוקרים  10לרבעון, בתוך אחת  .27.5

החברה  מאת רואה החשבון המבקר של החברה לפיו או סקורים, לפי העניין( אישור

בצירוף תחשיב של  לעיל 4.5אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף בעומדת 

 .אמות המידה האמורות

על פי דוח לחברה לרישומים החוב  איגרות הקצאתימים ממועד  15לא יאוחר מתום  .27.6

גרת ישל תעודת א "נאמן למקור"העתק  ,סדרהההצעת המדף ו/או ממועד הרחבת 

 .החוב

 לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה של החברה. להודיע .27.7

 איגרותהעתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים ב .27.8

החוב, לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור 

 )דיווחים מיידיים(, מייד עם פרסומו. 

 ,דרבן/או ועל ידי החברה  שבוצעניירות ערך, דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות  .27.9

  לנאמן.שנמסרה  כהודעהייחשב  ,ועניין דבר לכל

אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, החברה  .27.10

וכן תעמוד באמצעות הנאמן את הדיווחים  ('טו)סדרה החוב  איגרותתמסור למחזיקי 

של אגף שוק זר המאוחד ומתאגיד שאינו מדווח בהתאם לח כנדרש בכל ההוראות

לעניין הוראות השקעת גופים הכולל הוראות ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר 

, וזאת מבלי לגרוע כפי שיהיה מעת לעת - מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות

  .לעיל 6.1.14מהוראות סעיף 

ימים ממועד הנפקתן של איגרות החוב לפי שטר  30למסור לנאמן, לא יאוחר מתום  .27.11

 .זה, לוח סילוקין לפירעון )קרן וריבית( של איגרות החוב
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 דוחות על ענייני הנאמנות  .28

לחוק  1ח35ות שביצע בהתאם להוראות סעיף הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעול .28.1

 ניירות ערך.

ח פרסומים ונודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה, מכ .28.2

לעיל, יודיע  15.5 עיףח הודעת החברה לנאמן לפי סופומביים של החברה או מכ

( על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום 'טוהחוב )סדרה  איגרותלמחזיקי 

התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי 

 .הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמורפי הדין. חובה זאת של -החברה על

הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית דוח שנתי על ענייני הנאמנות  .28.3

 "(.הדוח השנתיבגין השנה הקלנדרית הקודמת )"

 :וכל נושא אחר הנדרש לפי כל דין הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים .28.4

 הנאמנות בשנה שחלפה.פרוט שוטף על מהלך ענייני  .28.4.1

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה  .28.4.2

 שחלפה.

הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח  .28.4.3

 .השנתי במערכת המגנ"א

 זה. 27.11הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף  .28.5

 הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי .29

הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית  .29.1

לעיל, את תעודת  10 -ו 9, 8ריבית לפי סעיפים ו כלשהי או תשלום חלקי של קרן

 החוב שבגינן משולמים התשלומים. איגרות

החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו  איגרותהנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת  .29.2

 כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

 איגרותיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מ .29.3

החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת 

ל כפי ולהנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכ

 שימצא לנכון.

קיים רישומים באופן אחר, למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו ל .29.4

 לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 דין חל וסמכות שיפוט  .30

בכל עניין שלא . בלבד הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי .30.1

 אשר לא ניתן להתנות עליהן נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין

לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה 

הוראות  נהגברתהחוב  איגרותבין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או 

 שטר זה. 

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך -לבתי המשפט בעיר תל אביב .30.2
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 הנוגע לשטר נאמנות זה. 

 מענים  .31

ובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה כת

 מתאימה בכתב לצד שכנגד.

 אחריות הנאמן .32

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי  .32.1

תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר 

החוב לנזק שנגרם לו כתוצאה  איגרותבנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי מחזיק ב

לחוק, אלא  1ט35( או 1ח)ד35מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 

כי ככל שתתעורר סתירה  ,אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר

 הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר 

( 3ח)ד35( או 2ח)ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  .32.2

 לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 הסמכה למגנ"א .33

זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו  ,הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר

 בשטר זה וחתימתו עליו.במערכת המגנ"א על התקשרותו 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 

 

 

 )מנכ"ל החברה( דוד זבידהכי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה  תעו"ד, מאשר, ____ אני הח"מ 

 בקשר עם שטר נאמנות זה. החברהוחתימתם מחייבת את  יועמ"ש החברה(סמנכ"ל ו) ועידית עמיר

 

________________________ 

   עו"ד, ________         

 

 בע"מ  כלכלית ירושלים  בע"מרזניק פז נבו נאמנויות 
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 התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

 

 בע"מ כלכלית ירושלים

 גרת החוב"(י)"א ('טו)סדרה גרת חוב יא

 

 גרת חוב רשומה על שםיא

 מספר: ______.

 ערך נקוב של תעודה זו: ________ ש"ח.

 

"( תשלם במועד הפירעון כהגדרתו החברהבע"מ )" כלכלית ירושליםגרת חוב זו מעידה כי יא .1

בע"מ ולמי שיהיה  בנק דיסקונט לישראלבתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של 

, והכל והפרשי הצמדה גרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן ריביתיהמחזיק הרשום בא

 לדף ולשטר הנאמנות.  בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר

"סדרת גרת זו )יחוב בתנאים זהים לתנאי א איגרותגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של יא .2

, אשר 2017]__[ ( מיום "שטר הנאמנות"(, המונפקת בהתאם לשטר נאמנות )החוב" איגרות

כי הוראות  ,. מובהר (הנאמן"בע"מ )"רזניק פז נבו נאמנויות נחתם בין החברה מצד אחד ובין 

את החברה ואת  נהחייבתגרת חוב זו, וישטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות א

 נהדועמתהחוב מהסדרה הנ"ל  איגרותהחוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל  איגרותהמחזיקים ב

 פסו(, מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.-בדרגה שווה בינן לבין עצמן )פרי

מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים  גרת חוב זויא .3

 גרת החוב.יחלק בלתי נפרד מא

 

 

 נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום ___________

 

 

_____________________ 

 בע"מ כלכלית ירושלים

 

 

 



- 58 - 

 

 התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

 המשמעויות הבאות:גרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים יבא

, אשר ('טו)סדרה החוב  איגרותדוח הצעת מדף של 

א)ו( לחוק ניירות 23יפורסם בהתאם להוראות סעיף 

 איגרות נהוצעת, ואשר על פיו 1968-ערך, התשכ"ח

החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין 

ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו 

 באותה העת.

" או הראשונה דוח הצעת מדף"

  – "דוח ההצעה הראשונה"

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" 

ידי הלשכה -הכולל ירקות ופירות המפורסם על

המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו 

ידי גוף או מוסד רשמי אחר, -מדד אף אם יפורסם על

וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם 

בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד יהיה 

הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר 

ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או -שיפורסם על

מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, 

ידי הלשכה המרכזית -ייקבע היחס האמור על

לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע 

ידי הנאמן, בהתייעצות עם -א יקבע עלכאמור, אזי הו

 ו.ייד-מומחים כלכליים שייבחרו על

" או מדד המחירים לצרכן"

 –" המדד"

 – " בתאריך כלשהוהמדד הידוע" המדד האחרון הידוע שפורסם לפני אותו תאריך.

[ מאי]בגין חודש  2017[ ביוני] 15המדד שפורסם ביום 

2017. 

 – "המדד היסודי"

חשבון -ביום הקבוע לתשלום כלשהו עלהמדד הידוע 

 קרן ו/או ריבית, בכפוף לאמור להלן.

 –" מדד התשלום"

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

החוב לפי שטר  איגרותפעם בפעם כנאמן של מחזיקי 

 הנאמנות.

 – "הנאמן"

בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע שכל יום 

 עסקאות.

יום עסקים " או "סקיםיום ע"

 –" בנקאי

 .('טו)סדרה החוב  איגרותסך הערך הנקוב של 

 

 –" קרן"

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי 

-בעצמם או על ,בה נכחוש, ('טו)סדרה החוב  איגרות

החוב שלהם  איגרותשני מחזיקים ב ,כוחם-ידי באי

( מזכויות ההצבעה 50%לפחות חמישים אחוזים )

 –" החלטה מיוחדת"
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מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם 

החוב  איגרותכוחם, שני מחזיקים ב-ידי באי-או על

( מזכויות 20%שלהם לפחות עשרים אחוזים )

ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה )בין באסיפה 

ות המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של לפח

( מכלל הקולות של 75%שבעים וחמישה )

המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות 

. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף הנמנעים

 שטר הנאמנות.השניה לתוספת ל 3להוראות סעיף 

 –" הבורסה" אביב בע"מ.-בתל הבורסה לניירות ערך

לישראל בע"מ  דיסקונטהחברה לרישומים של בנק 

על פי שיקול  או חברה לרישומים שתבוא במקומה

דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך 

של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה 

 לרישומים.

 –" החברה לרישומים"

" ו/או החוב איגרותמחזיקי " כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

" ו/או החוב איגרותבעלי "

 – "זכאים" ו/או "מחזיקים"

לניירות ערך  בו מתבצעות עסקאות בבורסהשכל יום 

 בתל אביב בע"מ.

 –" יום מסחר"

 –" הבורסה מסלקת" אביב בע"מ.-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל

אלא אם גרת חוב זו תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות ילכל מונח או ביטוי אחר בא

 .משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם, או אם צוין מפורשות אחרת להלן

 החוב ובסיסי הצמדת הקרן איגרותקרן  .2

תשלומים שנתיים לא שווים, אשר 10 -תיפרע ב ('טו)סדרה החוב  איגרותקרן  .2.1

בכל  )כולל(, כדלקמן:  2028עד  2019של כל אחת מהשנים ביוני  30ישולמו ביום 

מתשלום הקרן, בכל אחד  4%אחד מששת התשלומים הראשונים ישולם שיעור של 

ובתשלום מתשלום הקרן,  6%משלושת התשלומים הבאים ישולם שיעור של 

 .מהקרן 58%ל שיעור ש שולםיהאחרון העשירי ו

החוב והריבית בגינה, תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן  איגרותקרן  .2.2

באופן שאם יתברר במועד , 2017[ מאי]בגין חודש  2017[ ביוני] 15ביום שפורסם 

החוב כי מדד התשלום הינו  איגרותת בגין יתשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריב

גבוה לעומת המדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, 

שהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור הגידול במדד התשלום לעומת המדד היסודי. 

מובהר כי אם מדד התשלום יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יוקטן תשלום הקרן או 

 המדד הנ"ל, ומדד התשלום יהיה המדד היסודי.הריבית האמור עקב ירידת 

  החוב איגרותהריבית של  .3

  תישא ריבית כמפורט להלן: ('טו)סדרה החוב  איגרותהקרן של 
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החוב  איגרותהריבית על היתרה הבלתי מסולקת, כפי שתהא מעת לעת, של קרן  .3.1

של כל אחת  בדצמבר 31-וביוני  30 בימים בשנה פעמיים, תשולם ('טו)סדרה 

)כולל(, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום  2028 עד 2017מהשנים 

והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן  2017 בדצמבר 31

תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים  .2028ביוני  30ביום 

(, "תקופת הריבית"הרלוונטי )שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית 

שישולם בגין , 2017 בדצמבר 31יעשה ביום ילמעט תשלום הריבית הראשון ש

לאחר יום המכרז(  הראשון התקופה המתחילה ביום הסליקה )יום המסחר

ויחושב  השנתיתוהמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי ריבית 

ימים בשנה. החברה תודיע בדוח  365יס לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בס

מיידי, לא יאוחר מיום הסליקה, כהגדרתו בתשקיף המדף, את שיעור הריבית 

 הראשונה כאמור.

( תישא ריבית שנתית 'טוהחוב )סדרה  איגרות של קרן מסולקת הבלתי היתרה

עת המדף שעל פיו תוצענה הצתי שייקבע במכרז שייערך על פי דוח קבועה בשיעור שנ

 "(.הריבית השנתית)" ( לראשונה לציבורטו'איגרות החוב )סדרה 

ימי  7ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על הכל תשלום על חשבון הקרן ו/או  .3.2

עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי איגרת חוב זו, וזאת מסיבות התלויות 

ע לתשלומו ועד למועד תשלומו בחברה, יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבו

. במקרה 3%שנתית בתוספת הריבית הבפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה 

לפני  ימי מסחר 2בו תשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות ש

 תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של ריבית הפיגורים.

ישולם ביחד  ('טו)סדרה החוב  איגרותהתשלום האחרון של הריבית על הקרן של  .3.3

וזאת כנגד  ('טו)סדרה החוב  איגרותעם התשלום האחרון על חשבון הקרן של 

 החוב מאותה סדרה לידי החברה.  איגרותמסירת תעודות 
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כתוצאה משינוי החוב,  איגרותשתישאנה שיעור הריבית  שלמנגנון התאמה  .3.4

 :דירוג

החוב  איגרותיותאם בגין שינוי בדירוג של  ,החוב איגרותשיעור הריבית שתישאנה 

  כמפורט להלן:

ידי חברת דירוג אשר תפורט -על ('טו)סדרה החוב  איגרותככל שדירוג  .3.4.1

בדוח ההצעה הראשונה או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה 

החברה לידי ״( )במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר חברת הדירוג)״

הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם 

הדירוג של חברת הדירוג החדשה( יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, 

 דרגות בשתייהיה נמוך  ('טו)סדרה החוב  איגרותכך שהדירוג שייקבע ל

״(, הבסיסדירוג )״ מידרוגשל  A3ilמדירוג ״( הדירוג המופחת)״ או יותר

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

שיעור הריבית , בשיעור שיפורט להלן )״('טו)סדרה החוב  איגרות

כדלקמן: )א(  "(הבסיס ריבית)" השנתית״(, מעל שיעור הריבית הנוסף

 יעלה -מדירוג הבסיס  בשתי דרגותבמקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך 

 איגרותשיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

; 0.4%בתוספת  שווה לריבית הבסיס, כך שיהיה 0.4%בשיעור של החוב 

מדירוג הבסיס,  ( במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגותב)

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס 0.2%ר נוסף של החוב בשיעו איגרות

( במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או ג; )0.6%בתוספת 

א יתרת הקרן שיותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתי

, כך שיהיה שווה 0.2%החוב בשיעור נוסף של  איגרותהבלתי מסולקת של 

 ."(שיעור הריבית הנוסף המקסימלי)" 0.8%לריבית הבסיס בתוספת 

להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה )למעט עקב הוספת ריבית פיגורים 

כתוצאה מירידה  ףלעיל( לא יעלה שיעור הריבית הנוס 3.2כאמור בסעיף 

הריבית במקרה של אי עמידה כן תוספת ו 0.8%החוב על  איגרותבדירוג 

שיעור להלן ביחד עם  3.5באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 

 לשנה במצטבר. 1.4%על  ובמקרה של ירידת דירוג, לא יעל ףהריבית הנוס

עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל  .3.4.2

חל שינוי מתחילת תקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה 

עד להלן  3.4.5בכפוף לאמור בסעיף ו ,הדירוג על ידי כל חברות הדירוג

)סדרה החוב  איגרותלפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

 . ('טו

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר  .3.4.3

 יףעלדירוג המופחת כהגדרתו בס ('טו)סדרה החוב  איגרותהורדת דירוג 

בו תציין החברה: )א( את דבר שלעיל, תפרסם החברה דוח מיידי,  3.4.1
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הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת, את דוח הדירוג ואת מועד תחילת 

״מועד הורדת בדירוג המופחת ) ('טו)סדרה החוב  איגרותדירוג 

; )ב( את שיעור הריבית השנתית המעודכנת )קרי, שיעור ריבית הדירוג״(

הבסיס בתוספת שיעור הריבית הנוספת(, שתחול בגין התקופות הבאות; 

 )ג( את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופה -ו

 מספר תשלומי הריבית לשנה(. תחושב כריבית השנתית חלקי ש)הבאה 

ידי חברת -על ('טו)סדרה החוב  איגרותבמקרה של עדכון הדירוג של  .3.4.4

)סדרה החוב  איגרותהדירוג, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה 

לעיל, תודיע החברה על כך לנאמן בכתב  3.4.1כאמור לעיל בסעיף  ('טו

 תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.

יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור  .3.4.5

 3.4.1סעיף ( כאמור לעיל ב'טוהחוב )סדרה  איגרותהריבית שתישאנה 

( כלפי 'טוהחוב )סדרה  איגרות, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג ללעיל

מעלה, לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס או לדירוג אשר בו שיעור 

״(, אזי הדירוג הגבוההריבית הנוספת הנו נמוך יותר, כמפורט לעיל )״

החוב  איגרותידי החברה למחזיקי -טן שיעור הריבית שישולם עליק

(, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה 'טו)סדרה 

שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה, כך ששיעור הריבית שתישא 

( יהיה שיעור 'טוהחוב )סדרה  איגרותהיתרה הבלתי מסולקת של קרן 

וספת או בתוספת נמוכה יותר כאמור לעיל הריבית השנתית ללא כל ת

(. במקרה כאמור תפעל השנתית)ובכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית 

לעיל, בשינויים  3.4.4 עד 3.4.2 עיפיםהחברה בהתאם לאמור בס

כי, המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת. יובהר 

 3.5 -זה ו 3.4החוב )על פי סעיפים  איגרותככל ותוספת הריבית למחזיקי 

, יקטן שיעור 1.4%להלן( עמדה במועד עדכון הדירוג כלפי מעלה על 

הריבית הנוסף רק אם שיעור הריבית הנוסף כתוצאה מעדכון הדירוג 

ביחד עם תוספת הריבית לה זכאים המחזיקים כתוצאה מהפרת אמות 

  .1.4% -להלן, תהיה נמוכה מ 3.5המידה, מחושבת בהתאם לסעיף 

 רעון מיידי כאמור בסעיף יהחוב לפ איגרותמבלי לגרוע מהזכות להעמדת  .3.4.6

( תפסקנה להיות 'טוהחוב )סדרה  איגרותלשטר הנאמנות, ככל ש 6.1.12

ימים תיחשב  60מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 

( לדירוג 'טוהחוב )סדרה  איגרותהפסקת הדירוג כהורדת דירוג של 

( לשיעור הריבית 'טוהחוב )סדרה  איגרותחזיקי המופחת בגינו זכאים מ

הנוסף המקסימלי, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג 

( לא דורגו מחדש 'טוהחוב )סדרה  איגרותאחת פעילה בישראל. ככל ו

ימים, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת  60בטרם חלפו 

 3.4.5עד  3.4.1 עיפיםריבית והוראות סהדירוג המופחת לעניין תשלום 
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 בהתאם. נהחולעיל תל

-החוב מדורגות או תהינה מדורגות בו איגרותמובהר בזאת, כי ככל ש .3.4.7

זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת/העלאת דירוג לצורך 

והדירוג  סעיף זה משמעה הורדת/העלאת דירוג על ידי חברת דירוג אחת

)אך מובהר כי הפסקת דירוג על ידי חברת  ייקבע על פי הנמוך מביניהם

רעון מיידי יתהווה עילה לפחשב כהפסקת דירוג ולא יתדירוג אחת לא 

כי התאמת שיעור  ,לשטר הנאמנות(. כן מובהר 6.1.13כאמור בסעיף 

תחול החל מתקופת הריבית לעיל  3.4.1הריבית בהתאם להוראות סעיף 

 .בה חל שינוי הדירוגשהבאה לאחר תקופת הריבית 

כתוצאה מאי עמידה  החוב, איגרותשתישאנה  הריביתשיעור  שלמנגנון התאמה  .3.5

  :באמות מידה פיננסיות

לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה  6.1.17הוראות סעיף ממבלי לגרוע 

 ותהקבועבאיזו מאמות המידה הפיננסיות החוב יותאם בגין אי עמידה  איגרות

  לשטר הנאמנות, וזאת כמפורט להלן:    4.5.3עד  4.5.1 בסעיפים

מאמות המידה הפיננסיות  ובו לא תעמוד החברה באיזשבמקרה  .3.5.1

ללא "(, אמות המידהלשטר הנאמנות )בסעיף זה: " 4.5 בסעיףהקבועות 

דרישה כי אי העמידה תהיה למשך התקופות הנזכרות בסעיפים הנ"ל, 

יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

שיעור הריבית השנתית כפי  מעל 0.2%החוב בשיעור שנתי של  איגרות

עד לתוספת אחת מאמות המידה  בגין הפרה של כל, שיהיה באותה עת

"(, תוספת הריבית)בסעיף זה: " 0.6%ריבית מקסימאלית בשיעור של 

התקופה שתחילתה במועד הריבית הראשון שלאחר מועד וזאת בגין 

על פיהם לא עמדה החברה באמות המידה, שפרסום הדוחות הכספיים 

החוב או עד  איגרותועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

 תות המידה הרלוונטיואממי מבו תחזור החברה לעמוד בשלמועד 

החוב  איגרותלהלן( או עד למועד העמדתן של  3.5.3)כאמור בסעיף 

לפירעון מיידי, המועד המוקדם מביניהם. מובהר, כי העלאת שיעור 

בגין הפרה של כל אחת  הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד

פעם נוספת בית לא יעלה וכי שיעור הרימאמות המידה, ככל שתהא 

  במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך, ככל שתימשך.

הדוחות הכספיים בהם לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום  .3.5.2

לא עמדה החברה באמות המידה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין 

החברה: )א( את דבר אי העמידה באמות המידה, תוך פירוט התחשיב של 

)קרי, שיעור המעודכנת )ב( את שיעור הריבית השנתית  ;המידהאמות 

)ג(  -ו ;(המידה באמות העמידה אי בגיןריבית הבסיס בתוספת הריבית 

 לתקופה הבאה ואת שיעור הריבית השנתית את שיעור הריבית השנתית

)הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית 
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 ה על כך לנאמן בכתב. וכן תודיע החבר ,לשנה(

או יותר מאמות המידה, באופן  תיובהר, כי במקרה של חריגה באח .3.5.3

(, 'טוהחוב )סדרה  איגרותשהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה 

יתוקנו אמות המידה האמורות באופן בו תחדל להתקיים  ושלאחריה

החוב להיות זכאים לתוספת ריבית  איגרותחריגה )ולפיכך, יחדלו מחזיקי 

(, אזי יקטן שיעור הריבית מאותה אמת מידה פיננסית בגין החריגה

החוב, החל מתקופת הריבית  איגרותידי החברה למחזיקי -שישולם על

שתחל לאחר פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה כי תוקנה  הבאה

ור תוקנו כל אמות המידה האמורות, שיע ה בו, כך שבמקרהחריגה

החוב )סדרה  איגרותהריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן 

ללא תוספת ריבית בגין חריגה מאמות  השנתית( יהיה שיעור הריבית 'טו

)או בתוספת ריבית נמוכה יותר מקום בו תוקנו רק חלק  מידה בלבדה

המידה או בו הועלה שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור מאמות 

. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם , לפי העניין(לעיל 3.4בסעיף 

יובהר כי, ככל לעיל, בשינויים המחויבים.  3.5.2 -ו 3.5.1עיפים לאמור בס

 3.5 -לעיל ו 3.4)על פי סעיפים החוב  איגרותותוספת הריבית למחזיקי 

, אזי 1.4%מועד תיקון אמות המידה, כולן או חלקן, על עובר לעמדה זה( 

הריבית כתוצאה מתיקון אמות המידה, רק אם לאחר  תוספת קטןת

תיקון אמות המידה לא יהיו זכאים המחזיקים כלל לתוספת ריבית 

יהיו זכאים לתוספת ריבית ו וככל או אם מידההכתוצאה מהפרת אמות 

הריבית רק  שיעורקטן ישאז מידה, הנמוכה יותר כתוצאה מהפרת אמות 

 שיעורמידה ביחד עם ההריבית כתוצאה מהפרת אמות  תוספתאם 

)או  זכאים המחזיקים כתוצאה מירידת דירוג החברה ול הנוסף הריבית

כאמור  ימים 60מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על הפסקת דירוג 

  .1.4% -מ ךהיה נמוילעיל,  3.4, מחושב בהתאם לסעיף לעיל( 3.4.6בסעיף 

בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות  .3.5.4

הריבית במקרה של אי עמידה תוספת ו ,0.6%המידה )אחת או יותר( על 

במקרה  ףהנוסהריבית שיעור באמות המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם 

 3.6לשנה במצטבר, כאמור בסעיף  1.4%על  ושל ירידת דירוג, לא יעל

  להלן.

לעיל, ו/או  3.4השינויים בשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כאמור בסעיף  .3.6

לעיל, הינם מצטברים  3.5אה מאי עמידת החברה באמות מידה כאמור בסעיף כתוצ

 -ו 3.4ואינם תלויים זה בזה, ובלבד שבכל מקרה השיעור שיתווסף מכוח סעיפים 

לשנה. מובהר כי בשום מקרה  1.45%, לא יעלה על השנתיתלריבית , ביחדלעיל  3.5

לעיל(, לרבות במקרה של אי  3.2)למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 

אמות המידה ושל ירידת דירוג בארבע דרגות ויותר, לא יתווסף לריבית כל עמידה ב

  לשנה. 1.4%שיעור העולה על  השנתית
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  החוב איגרותתשלומי הקרן והריבית של  .4

ישולמו '( טו)סדרה החוב  איגרותהתשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן בגין  .4.1

 ('טו)סדרה החוב  איגרותלאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי 

ביחס  בדצמבר 25וביום  ביוני 30ביחס לתשלום המשולם ביום  - ביוני 24ביום 

"(, פרט לתשלום אחרון של הקרן היום הקובע)" בדצמבר 31לתשלום המשולם ביום 

שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום והריבית שישולם לאנשים אשר 

לידי החברה ביום  ('טו)סדרה החוב  איגרותיעשה כנגד מסירת תעודות יוש

עליו תודיע שאו בכל מקום אחר בישראל  במשרדה הרשום של החברההתשלום, 

( ימי עסקים לפני מועד 5לא יאוחר מחמישה ) מסרית . הודעת החברההחברה

 התשלום האחרון.

 ('טו)סדרה החוב של החברה  איגרותמי שאינו רשום כמחזיק במרשם  מובהר כי

באיזה מהמועדים האמורים בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין 

 תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו  .4.2

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

 תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון לא ישתנה בשל כך.

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של  .4.3

האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם לסדרה הרלוונטית ואשר יצוין 

להלן. אם  4.4בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף בפרטים שימסרו 

החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו 

 הנאמנות. לשטר 11הוראות סעיף 

יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי  ('טו)סדרה החוב  איגרותמחזיק  .4.4

החוב מאותה סדרה כאמור לעיל, או על  איגרותפי -בתשלומים לאותו מחזיק על

שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שתישלח 

פי הודעתו של המחזיק -בדואר רשום לחברה, אולם החברה תהא חייבת לפעול על

( 15עשר )-בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה

גרת החוב. במקרה יעד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אימי עסקים לפני המו

שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס 

 לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים  איגרותלא מסר מחזיק  .4.5

בון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדבר חש

בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם לסדרה הרלוונטית. משלוח שיק 

לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו 

 בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

-ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על ('טו)סדרה החוב  איגרותשלום בגין מכל ת .4.6

 פי דין.

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .5
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לשטר  11סעיף  ולהוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה רא

 הנאמנות.

 החוב ופיצולן  איגרותתעודות  .6

חוב, אשר סך כל  איגרותהחוב ניתנת לפיצול למספר תעודות  איגרותכל תעודת  .6.1

סכומי הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש 

 ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. 

החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל  איגרותפיצול תעודת  .6.2

במענה לקבלת  החוב שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה איגרות

דין בישראל )או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה(, בצרוף תעודת -כתבי בי

 החוב שפיצולה מבוקש. איגרות

( ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במענה 7ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ) .6.3

דין בישראל )או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה(. תעודות -לקבלת כתבי בי

החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים  איגרות

 חדשים שלמים כל אחת.

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על  .6.4

 מבקש הפיצול. 

 גרת החוב יהעברת א .7

החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים  איגרות .7.1

החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה, תיעשה  איגרותחדשים שלמים. כל העברה של 

על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי 

גיו החוקיים, המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נצי

דין בישראל )או במקום אחר בישראל עליו -שיימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי

החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה  איגרותתורה החברה( בצרוף תעודות 

 אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. 

ברה ביחס לאופן העברת מניות בכפוף לאמור לעיל, הוראות הנכללות בתקנון הח .7.2

החוב ועל  איגרותיחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת 

 הסבתן. 

החוב, יימסרו לחברה  איגרותאם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של  .7.3

הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של 

 החברה.

החוב שבתעודה זו,  איגרותת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של במקרה של העבר .7.4

חוב  איגרותלעיל התעודה למספר תעודות  6תפוצל תחילה עפ"י הוראות סעיף 

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

 החוב האמורה. איגרותהנקוב של תעודת 

החוב  איגרותלאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם מחזיקי  .7.5

גרת החוב ביחס יויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובא

 לאותה סדרה.



- 68 - 

 

 כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .7.6

 החוב  איגרותמרשם מחזיקי  .8

 לשטר הנאמנות. 24סעיף  ורא

 הוראות כלליות .9

גרת החוב מבלי להתחשב בכל יסכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של א .9.1

זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין 

הנ"ל. תשלומים כאמור למחזיק שאינו רשום יבוצעו דרך החברה לבין המחזיק 

החברה לרישומים ובאמצעות מסלקת הבורסה, בהתאם להוראות תקנון הבורסה 

 והנחיותיה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

 גרת חוב זו.יהוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מא .9.2

 החוב תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך. איגרות .9.3

 טוחות ב .10

 לשטר הנאמנות. 5סעיף  ורא

 פדיון מוקדם  .11

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה  .11.1

ידי הבורסה על מחיקה -החוב למסחר, היה ויוחלט על איגרותלאחר רישום 

 ('טו)סדרה החוב  איגרותסדרת החוב מפני ששווי  איגרותמהרישום למסחר של 

חוב,  איגרותפחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של 

 תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן: 

( ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה 45תוך ארבעים וחמישה ) .11.1.1

בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון 

החוב לפדותן. ההודעה על מועד  איגרותמוקדם שבו רשאי המחזיק ב

( 2הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני )

עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל 

 החוב.  איגרותהמחזיקים הרשומים ב

בלבד, יחול לא  ('טו)סדרה החוב  איגרותמועד הפדיון המוקדם ביחס ל .11.1.2

( יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים 17)לפני שבעה עשר 

( יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע 45וחמישה )

 לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. 

 ('טו)סדרה החוב  איגרותבמועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את  .11.1.3

הערך  שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון לא תפחת מסכום

)סדרה החוב  איגרותהנקוב של הערך היינו, )של איגרות החוב  המתואם

בתוספת הפרשי הצמדה, וריבית שנצברו עד ליום התשלום בפועל,  ('טו

 החוב(. איגרותכקבוע בתנאי 

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון  .11.1.4

החוב שלא יפדו אותן  איגרותהחוב של מי ממחזיקי  איגרותהקבועות ב

 ('טו)סדרה החוב  איגרותבמועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך 
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מחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס ית

 הנובעות מכך. 

החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק  איגרותפדיון מוקדם של  .11.1.5

בית בגין התקופה החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום רי איגרותב

 שלאחר מועד הפדיון. 

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה  .11.2

 60החל מתום החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם 

, בכל עת ובמקרה כאמור ('טו)סדרה החוב  איגרותשל  יום ממועד הרישום למסחר

ולהוראות תקנון  יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך

 הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .11.2.1

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד  .11.2.2

לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם 

 בע לתשלום כאמור. במועד שנק

מרץ,  –" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלעניין זה "

 דצמבר. –ספטמבר, אוקטובר  –יוני, יולי  –אפריל 

מיליון ש"ח. למרות  1-ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ .11.2.3

מיליון  1-האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

 ד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. ש"ח ובלב

כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי  .11.2.4

החוב  איגרותשל  קובנ רךרטה לפי ע-, פרו('טו)סדרה החוב  איגרות

 המוחזקות.

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם  .11.2.5

תפרסם דוח מיידי ותעביר העתק ממנו לנאמן, לא  כאמור לעיל, החברה

( ימים לפני 45( ימים ולא יותר מארבעים וחמישה )17פחות משבעה עשר )

 מועד הפדיון המוקדם.

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום  .11.2.6

 לבין מועד תשלום הריבית בפועל. ('טו)סדרה החוב  איגרותריבית בגין 

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון  .11.2.7

בגין סכום הקרן האמור עד  ושנצברוההצמדה מוקדם וכן את הריבית 

 להלן. 11.2.10למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור בסעיף 

אם סכום הפדיון  ('טו)סדרה החוב  איגרותלא ייעשה פדיון מוקדם לחלק  .11.2.8

 מיליון ש"ח. 3.2 -האחרון יפחת מ

( 1במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: ) .11.2.9

( שיעור הפדיון 2שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )

( שיעור הריבית בפדיון החלקי על 3החלקי במונחי הסדרה המקורית; )

( שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי 4החלק הנפדה; )
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( עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, 5הבלתי מסולקת; ) היתרה

( המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון 6במונחי הסדרה המקורית; )

ימים לפני המועד שנקבע  שישההחוב שיהיה  איגרותהמוקדם של קרן 

 לפדיון המוקדם.

במקרה של פדיון  ('טו)סדרה החוב  איגרותהסכום שישולם למחזיקי  .11.2.10

( שווי שוק 1וזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: )מוקדם בי

פי מחיר -שבמחזור, אשר ייקבע על ('טו)סדרה החוב  איגרותשל יתרת 

 בבורסה ימי המסחר 30 -ב ('טו)סדרה החוב  איגרותהנעילה הממוצע של 

 שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

"(, מוכפל בשיעור הפדיון החוב גרותיא יתרת של השוק שווי)להלן: "

גרות החוב שבמחזור. על אף האמור לעיל, במידה והפדיון יהמוקדם של א

המוקדם )החלקי או המלא( יקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום 

גרות החוב )סדרה טו'(, יריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי של א

)ביחד עם תשלום הפדיון המוקדם ון והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבע

, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב לעיל( 11.2.2בהתאם להוראות סעיף 

( זה, 1)אשר ישולם למחזיקים על פי ס"ק  גרות החובישווי השוק של א

גרות החוב )כהגדרתו לעיל(, הסכום אשר ייופחת משווי השוק של יתרת א

משולם באותו הרבעון על חשבון תשלומי קרן ו/או ריבית כאמור )להלן: 

, ויתרת הסכום, לאחר הפחתת הסכום ששולם "(ברבעון ששולם הסכום"

( הערך ההתחייבותי של 2; )ברבעון, תוכפל בשיעור הפדיון המוקדם

העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן  ('טו)סדרה החוב  ותאיגר

בתוספת ריבית והפרשי הצמדה )ככל שישנם(, עד למועד הפדיון המוקדם 

. הריבית שנצברה עד למועד הפידיון המוקדם, תשולם על הערך בפועל

 איגרות( יתרת תזרים המזומנים של 3; )פדה בפדיון המוקדםנהנקוב ה

העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא  ('טו)סדרה החוב 

שיעור מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי )כהגדרתה להלן( בתוספת 

העומדות לפדיון מוקדם  ('טו)סדרה החוב  איגרותהיוון  .2.5%שנתי של 

יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע 

יקבע יהעומדות לפדיון מוקדם, כפי ש ('טו )סדרההחוב  איגרותביחס ל

 בדוח ההצעה הראשונה. 

" משמעה, ממוצע התשואה תשואת האג"ח הממשלתילעניין זה: "

)ברוטו( לפדיון, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי 

 איגרותעסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שלוש סדרות 

ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך  צמודות חוב ממשלתי

  במועד הרלוונטי. ('טו)סדרה החוב  איגרותהחיים הממוצע של 

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבת 

 הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד. 

 גרת החובישינויים בתנאי א .12



- 71 - 

 

גרת החוב והזכויות הנובעות יר ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אלא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתו

 לשטר הנאמנות. 23ממנה, אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 

 החוב איגרותקבלה מאת מחזיק  .13

קבלה מאת מחזיק ו/או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מהחברה  .13.1

גרת החוב ילרישומים בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין א

ן בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים שלו תשחרר את הנאמ

 בקבלה. 

לשטר הנאמנות, קבלה מאת הנאמן בדבר  11.5למעט במקרה כמפורט בסעיף  .13.2

 ,הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל

ביחס לעיל  13.1חשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף ית

לשחרור החברה )ולא ביחס לשחרור הנאמן( בכל הקשור לביצוע התשלום של 

 הסכומים הנקובים בקבלה. 

חשבו כתשלום על חשבון ילשטר הנאמנות י 10כספים שחולקו כאמור בסעיף  .13.3

 החוב. איגרותהפירעון של 

 גרת החוביהחלפת תעודת א .14

החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא  איגרותבמקרה שתעודת 

החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס  איגרותבמקומה תעודה חדשה של 

 איגרותלהוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות ב

החוב הבלויה תוחזר  איגרותהחוב, כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרה של בלאי, תעודת 

כות בהוצאת לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרו

 התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

 הדין החל וסמכות השיפוט .15

גרת ייפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לא-לבתי המשפט בעיר תל אביב

החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת  איגרותהחוב, לשטר הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו 

 ישראל בלבד.

 הודעות  .16

 לשטר הנאמנות. 22עיף ס ורא

 

 

-----------------------        
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 חוב איגרותהוראות בדבר אסיפות מחזיקי  –ה לשטר הנאמנות יהתוספת השני

 בע"מ כלכלית ירושלים

  ('טו)סדרה  חוב איגרותאסיפות כלליות של מחזיקי 

 

 אסיפותזימון  .1

לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב בכל הנאמן רשאי  .1.1

 עת. 

הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי דרישת החברה או לפי בקשה בכתב של  .1.2

( מהערך הנקוב של היתרה 5%המחזיקים, אחד או יותר, בלפחות חמישה אחוזים )

ים את זימון האסיפה הם הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. אם המבקש

החוב כאמור, יהיה הנאמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי,  איגרותהמחזיקים של 

לשביעות רצון הנאמן עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. נדרש הנאמן לכנס 

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע  21אסיפה כאמור, יזמנה בתוך 

ימים  21 -א יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מבזימון, ובלבד שמועד הכינוס ל

ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות 

לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה 

 כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על

אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה 

 .והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין

מועד לרבות להקדים את  לשנות את מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים,הנאמן רשאי  .1.3

כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם 

 .להלן 1.6הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 

לעיל, רשאי  1.2פה לפי דרישת מחזיק בתוך המועד האמור בסעיף לא זימן הנאמן אסי .1.4

ימים, מתום  14המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 

בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק התקופה לזימון האסיפה 

 בקשר עם כינוס האסיפה.

 החוב יפורסם איגרותזימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי  .1.5

"(. לאסיפת התייעצות לא אסיפת התייעצותלפחות יום אחד לפני מועד כינוסה )"

 יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

ימים ולא פחות  21 -פה שאינה אסיפת התייעצות יפורסם לא יותר מזימון לאסי .1.6

משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת האסיפה, המניין 

החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים לעניין הצבעה 

הצעות ההחלטה שיועלו בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה ו

להצבעה. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס 

 .לעיל 1.3 -ו 1.2האסיפה בהתאם לאמור בסעיפים 

, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב חוב איגרותמחזיק ב .1.7
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החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת  איגרותשל סדרת 

 מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

ת כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן בהתאם להוראו .1.8

 לשטר הנאמנות. 22סעיף 

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור, אם בשגגה לא  .1.9

על החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה  איגרותניתנה הודעה עליה לכל מחזיקי 

החוב שבמחזור ובלבד שפורסם הזימון לאסיפה במערכת  איגרותכל מחזיקי  ידי

 המגנ"א. 

מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן  אסיפת .1.10

, ככל או החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה

 .כי אין באפשרותה לערוך את האסיפה במשרדהשהודיעה 

 יושב ראש .2

יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על ידי הנאמן. אסיפת מחזיקי איגרות 

 החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון.

 מניין חוקי .3

בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה,  .3.1

מניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה למעט הו)ולהוראות שטר הנאמנות 

 לשטר הנאמנות 1אשר יהא כמפורט בסעיף  מיוחדת, באסיפת מחזיקי איגרות החוב

, יהוו מניין חוקי לפחות שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או לעיל(

באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים 

( מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב באותה עת. 25%)

 .ואעל אף האמור, אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שה

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מניין חוקי כאמור,  .3.2

תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום 

האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה 

יפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון החוב; נדחתה האס איגרותעל זכויות המחזיקים ב

 האסיפה את הסיבות לכך. 

בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה,  .3.3

 מניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת)ולמעט הולהוראות שטר הנאמנות 

אשר זומנה , באסיפה נדחית כאמור, (שטר הנאמנותל 1אשר יהא כמפורט בסעיף 

ביוזמת הנאמן, שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו 

מניין חוקי ללא התחשבות בערך הנקוב של איגרות החוב שבידיהם. אם זימון 

יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית  -חוב  איגרותהאסיפה התבקש על ידי מחזיקי 

)חמישה אחוזים( לפחות מזכויות  5%, שלהם החוב, אחד או יותר איגרותמחזיקים ב

 .החוב איגרותההצבעה בסדרת 

 לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית. .3.4

לשטר הנאמנות( לא יובא בחשבון  3.3)כהגדרתו בסעיף  קשור מחזיקמחזיק שהוא  .3.5
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לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה 

 באסיפה.

כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן  .3.6

עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי 

לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל  3כאמור בסעיף 

דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא 

התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה 

החוקי הנדרש  אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין (לרבות באסיפה נדחית שלה)

לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת 

אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי 

קיום העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך 

 העניין.נדחית, לפי האסיפה המקורית או האסיפה ה

 איגרותמחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים, הם מחזיקים ב .3.7

 בהתאם להוראות החוק. חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים

 אסיפה נמשכת .4

אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו  .4.1

 בה מושב אחד או יותר.

מחזיקים שיש בה מניין חוקי )ברוב רגיל(, או הנאמן, רשאים להחליט על אסיפת  .4.2

אסיפה "קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על ידי הנאמן )

 ; "(נמשכת

הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם יתכנס המושב הנוסף  .4.3

 רם כינוסו של המושב הנוסף.שעות לפחות ט 12ובלבד שהודעה כאמור תינתן 

באסיפה נמשכת ניתן לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא  .4.4

 נתקבלה לגביו החלטה בלבד. 

 הצבעה באסיפה .5

 ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד. .5.1

מחזיקי איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם,  .5.2

צעות באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה באמ

תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן 

ועל פי שיקול דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים 

זיקי איגרות חוב אלו בהתאם לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מח

כוחו, יהיה -תתנהל ההצבעה לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא

מאיגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוכיח  קובנרך עש"ח  1זכאי לקול אחד בגין כל 

את החזקתו בהן ושמכוחן הוא רשאי להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי 

חוב שלא נכחו באסיפה ובלבד  איגרותחזיקי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מ

שהוכיחו את זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת 

ההצבעה/אסיפה. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש 
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 להצביע הרשום ראשון מביניהם במרשם, אם בעצמו ואם על ידי שלוח. 

החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד  איגרותכתב הצבעה שבו ציין מחזיק ב

למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי 

 באסיפה.

אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה, הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה באסיפת  .5.3

עה מחזיקים מהסדרה הרלוונטית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצב

 .והכול בכפוף להוראות הדיןוהמצביעים בעד או נגד 

בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת  .5.4

ל לפי ראות עיניו. קולות הנמנעים לא יובאו והחלטה מסוימת, ובגין חלק אחר נגד, הכ

 בחשבון במניין קולות המשתתפים בהצבעה.

 ף ללא זכות הצבעה.הנאמן שישתתף באסיפה ישתת .5.5

 איגרותהחברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי  .5.6

החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של מחזיקי 

החוב. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם  איגרות

סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל 

 .)לפי העניין(

הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בפרוטוקול  .5.7

 האסיפה ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

 : מינוי שליח .5.8

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא  .5.8.1

בכתב כהלכה. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק  כוחו שיש לו סמכות

 איגרות החוב.  

כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק  .5.8.2

מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד במשרדה של החברה לפני פתיחת האסיפה 

לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את 

  האסיפה.

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף  .5.8.3

אם עובר לה בוטל כתב המינוי או הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, 

דין בישראל )או -אלא אם נתקבלה במענה של החברה לקבלת כתבי בי

במקום אחר בישראל עליו תורה החברה( עובר למועד האסיפה הודעה 

 ל לפי העניין.ואו ההעברה הנ"ל, הכ בכתב בדבר הביטול

כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על ידי הרשאה בכתב חתומה  .5.8.4

כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של 

בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד 

 שהוא מייצג.

ל ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים אדם או אנשים שיתמנו ע .5.9

ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים בפתיחת האסיפה לשם הבעת -שיורשו לכך על
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עמדת החברה בקשר עם נושא שעל סדר היום ו/או הצגת נושא מסוים, לפי הענין, אך 

לא יהיו  לא יהיו זכאים להצביע באסיפות של מחזיקי איגרות החוב. נציגי החברה

 פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.-נוכחים באסיפה, אלא אם תותר נוכחותם, על

דין -כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במענה של החברה לקבלת כתבי בי .5.10

בישראל )או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה( ותהא על חשבון החברה, או 

 במען אחר עליו יודיע מזמן האסיפה.

 פרוטוקולים .6

יו"ר האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול, לרבות בדרך של הקלטה, של כל הדיונים וההחלטות 

בכל אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, ולשמירתו בספר הפרוטוקולים של אסיפות 

מחזיקי איגרות החוב. כל פרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה ישמש הוכחה לכאורה 

הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו לעניינים 

 חשב כהחלטה שנתקבלה כדין.ית

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה פתוח 

 החוב שביקש זאת. איגרותהחוב, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק ב איגרותלעיון מחזיקי 

או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה בה( אינה זכאית לקבל פרוטוקול השיחות החברה )ו/

החוב המתנהל ללא החברה או באסיפות  איגרותוהדיונים בחלק של אסיפות מחזיקי 

 .מחזיקים המתנהלות ללא החברה

 עניין מנוגד  .7

חוב, יבחן הנאמן קיומו של ניגוד עניינים אצל  איגרותבעת עריכת אסיפת מחזיקי  .7.1

החוב לבין עניין אחר  איגרותהחוב, בין עניין הנובע מהחזקתם ב איגרותקי מחזי

   "(.עניין אחרשלהם, כפי שיקבע הנאמן )"

חוב המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו, לפני  איגרותהנאמן רשאי לדרוש ממחזיק  .7.2

ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור. הנאמן יסתמך על 

 ההצהרות כאמור בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד: .7.3

 שטר הנאמנות(;ל 3.3בסעיף )כהגדרת מונח זה  קשור מחזיקנו מחזיק אשר ה .7.3.1

מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס  .7.3.2

 ההחלטה באסיפה;

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן  .7.3.3

כת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמ

בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל 

החוב הרלוונטית. מחזיק אשר  איגרותהחוב באסיפת מחזיקי  איגרותמחזיקי 

ידי הנאמן, יחשב כמי -לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

כאמור, ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו  שהצהיר שיש לו עניין אישי

זה, הנאמן יבחן אם  7.3מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

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 
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ורט בכתב ההצבעה(, אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה )כפי שיפ

 בהתאם להצהרת אותו מחזיק. 

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך 

 איגרותהנאמן. כמו כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי 

חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות 

חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד  איגרותניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי 

 הבחינה.

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית  .7.4

 הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.שיזמין, ויחולו עליה 

יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך  .7.5

בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד 

לשהי, יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כ

כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר 

 יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן  .7.6

, או לעיל 7.1עיף בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בס

מחזיקים בעלי של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור )ביחד: "

 "(. עניין מנוגד

לעיל, פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם  7.2עיף על אף האמור בס .7.7

מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של 

החוב מאותה סדרה, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם  איגרות

 את קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד. 

הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת. 

בבחינת קיומו של ניגוד עניינים, הנאמן יפעל בהתאם להוראות שטר הנאמנות, 

 והנחיות רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותו מועד ובהתאם לקבוע בדין.הוראות 

 הודעות עמדה .8

החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב  איגרותמחזיק  .8.1

החוב במכתב  איגרותהחוב מאותה סדרה רשאי לפנות בכתב למחזיקים ב איגרותשל 

אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי 

 "(.הודעת עמדהלדיון באותה אסיפה )"

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט  .8.2

שעות ממועד  24על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 

 אותו מושב.

החוב  איגרותחוב או על ידי מחזיקי  איגרות באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי .8.3

 כמפורט לעיל יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה כאמור. 

הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת  .8.4

לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי  8.3או  8.1עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים 
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 החוב. איגרות

 באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה. .8.5

 

 

************ 
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  לשטר הנאמנות' אנספח  

 החוב איגרות למחזיקי דחופה נציגות

 מינוי; תקופת כהונה .1

יהיה חייב למנות ולכנס נציגות דחופה  –הנאמן יהיה רשאי או לבקשת החברה בכתב  .1.1

 "(.הדחופה הנציגותהחוב, כפי שיפורט להלן )" איגרותמבין מחזיקי 

החוב, אשר על פי נתונים  איגרות( מחזיקי 3הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת ) .1.2

 איגרותותר מבין כלל מחזיקי שקיבל מהחברה, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה בי

חברי הנציגות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן )"

"(. במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור, ימנה הדחופה

החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר  איגרותהנאמן, במקומו את מחזיק 

 בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן. הבא 

 ואלו התנאים:

החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין  איגרותמחזיק  .1.2.1

מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו 

 קשור מחזיקהחוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו  איגרותב

לשטר הנאמנות( ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור  3.3)כהגדרתו בסעיף 

 ולא יכהן בנציגות הדחופה; 

מכהן בנציגויות דומות  החוב לא איגרותבמהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק  .1.2.2

חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים  איגרותשל 

ו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה יהמנוהל על יד

  .לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת  .1.3

לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד  1.2.2 -ו 1.2.1הנסיבות המנויות בסעיפים 

 לעיל. 1.2החוב כאמור בסעיף  איגרותבמקומו מבין מחזיקי 

בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות  .1.4

הדחופה, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 

לעיל. כמו כן, הנאמן  1.2.2לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף  1.2.1

לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של יהא רשאי 

הנציגות הדחופה. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים 

מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי 

נאמן יבחן קיומם של עניינים ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים כאמור, ההעניין. 

מנוגדים ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים כדי לפסול את אותו המחזיק 

מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב  מכהונה בנציגות הדחופה.

 קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. 

תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות  .1.5

הנציגות הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות 
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 להלן. 4.3כמפורט בסעיף 

 סמכות  .2

לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה  .2.1

ימים או עד  90באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות, וזאת לתקופה של עד 

למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים, לפי המוקדם. יובהר, כי פרק הזמן שעד 

פה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא למינויה של הנציגות הדחו

 פעילות כי, כן יובהר יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל.

חבריה,  בין יועבר לא וכי, כאמור ארכה מתן של באפשרות לדיון תוגבל הנציגות

 .כאמור ארכה למתן נוגע שאינו אחר מידע כל הנציגות, בתפקידם כחברי

אם לא מונתה נציגות דחופה בהתאם לנספח זה, או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא  .2.2

 0לעיל, הנאמן יפעל בהתאם להוראות סעיף  2.1לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 

  לשטר הנאמנות.

 התחייבויות החברה בקשר לנציגות .3

והנאמן ככל הנדרש החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה  .3.1

ם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ולהעביר יהלצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על יד

לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף 

למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות הדחופה את 

 חלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.המידע הרלוונטי לצורך גיבוש ה

החברה תישא בעלויות הנציגות הדחופה, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים  .3.2

  על ידי הנציגות הדחופה או מטעמה.

 לזהות בקשר שבידיה מידע כל ,, בכפוף למגבלות הדיןלנאמן לספק מתחייבת החברה .3.3

 המידע לקבלת יפעל הנאמן, כן כמו. ותיהםהחזק והיקף החוב גרותיבא המחזיקים

 .דין פי על לו המוקנות לסמכויות בהתאם האמור

 אחריות .4

הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט  .4.1

ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, 

החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות  איגרותוהחברה ומחזיקי 

ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול 

הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ותוספת זו ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת 

 ם לב. אותה ביצעו על פיהן, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תו

על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות  .4.2

 , כאילו היו הנאמן.הנאמנותלשטר  21בסעיף 

מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה של החברה תפרסם דיווח מיד עם  .4.3

הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות 

החלטת הנציגות הדחופה כאמור. עם סיום כהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את 

 יןהמידע אשר הועבר לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי ד
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  נאמנותה לשטר ב' נספח

 (Proxy)כתב מינוי 

 

: להלן) אביב תל, 14 חרוצים יד מרחוב 4-368347-51. פ.ח בע״מפז נבו נאמנויות  רזניק ,הח״מ אנו

דרבן  של אחת כל נקוב ערך ש״ח 1 בנות רגילות מניות]__________[  ב המחזיקים (,״הנאמן״

של כלכלית ( 'טו סדרה) החוב אגרות מחזיקי עבור בנאמנות"(, דרבן)להלן: " השקעות בע"מ

52-. צ.ח ,מ"בע כלכלית ירושלים את, בזה וממנים של כוחה את מייפים כבטוחהירושלים בע"מ 

 באמצעות או/ו הבעצמ "(,כלכלית ירושלים)להלן ", תל אביב 7תוצרת הארץ  מרחוב 0-001707

 שהוא סוג מכל הכלליות באסיפות ולהצביע להשתתף, המטעמ כח מיופה או/ו שלוחים או/ו שלוח

, דין לפי אחר אופן ובכל הצבעה כתבי באמצעות לרבות, זו אסיפה של נדחית אסיפה ובכל דרבן של

 יהא(, טו' סדרה) החוב אגרות לפירעון בטוחה המשמשות, בידינו המוחזקות דרבן מניות בגין וזאת

 .הרלוונטי במועד שיהא כפי מספרן

בידי  המשועבדות המניות הפקדת ממועד החל בתוקף יהאניתן למען הזהירות בלבד ו זה מינוי כתב

 לאחר, לכלכלית ירושליםלחברה,  בכתב בהודעה, הנאמן ידי על לביטול ניתן יהא והואהנאמן 

 .לשטר הנאמנות 6.1שהתקיימה עילה אחת או יותר מבין העילות המנויות בסעיף 

 .2017, ב___________ __ וםבי החתום על באנו ולראיה

 

 בע״מרזניק פז נבו נאמנויות 

 

 

 דין עורך אישור

 

 (,"הנאמן" :להלן) רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ של ד"כעוה,  _______________ ד"עו, מ"הח אני

, חתימתו אשר, ____________________ ה"ה ידי על נחתם זה מינוי כתב כי בזאת ת/מאשר

 .ל"הנ לעניין הנאמן את מחייבות הנאמן חותמת בצירוף

 

  ___________ :תאריך

 ד"עו, ______________

 

 



 5.6.2017טיוטה 

  חוב ואגרת שעבוד הסכם

 לא מוגבל בסכום 

 2017ביוני  __שנחתם בתל אביב ביום 

 

 כלכלית ירושלים בע"מ      על ידי:

 520017070מס' חברה      

 , תל אביב7תוצרת הארץ מרח'      

 ("החברהלהלן: ")     

      לטובת:

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ                              

 51-368347-4 מס' חברה    

 , תל אביב 14מרח' יד חרוצים               

 '( של החברהטוכנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 "(הנאמן)להלן: "              

 

 של החברה, כפי שיהיו מעת לעת'( טומחזיקי אגרות החוב )סדרה    ולטובת:

 "(החוב אגרות מחזיקי)להלן: "    

 

 

 "(; תשקיף המדף)" 2016מאי ב 25 יוםמוהחברה פרסמה תשקיף מדף  הואיל: 

"(  על דוח הצעת המדףפרסמה החברה, מכוח תשקיף המדף, דוח הצעת מדף )" 2017יוני ב __וביום  :והואיל

 "(;'(טואגרות החוב )סדרה '( )"טופיו הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה 

התקשרה החברה עם הנאמן בשטר נאמנות )שטר הנאמנות האמור, על התוספת  2017יוני ב __וביום  והואיל:

, ויראו את שטר להסכם שעבוד זה כנספח א'"(, המצ"ב שטר הנאמנותלו ועל נספחיו יקרא להלן: "

יראו את כל הוראותיו ככלולות  ואשרו ממנ ומהווה חלק בלתי נפרד בהסכם שעבוד זההנאמנות ככלול 

 ;בהסכם שעבוד זה

 ;(, כקבוע בשטר הנאמנות'טוכנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  והנאמן מונה :והואיל

גרות א מחזיקי עבור כנאמן, הנאמן לטובת, לשעבד החברה בהיהתחיועל פי הוראות שטר הנאמנות,  והואיל:

 ('טו)סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה של התחייבויותיה כלל הבטחת לצורך ('טו)סדרה  החוב

 ;הסכם שעבוד זה)כהגדרתו להלן(, בהתאם לתנאי  ותהמשועבד המניות את

הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'( אשר הומצאה לנאמן, ניתנה הסכמת  2017יוני __ בוביום  והואיל:

המשועבדות )כהגדרתן להלן( לרישום השעבוד מדרגה המניות שהינו בעל שעבוד מדרגה ראשונה על 

 ;הסכם שעבוד זהשנייה נשוא 

 להלן( ן)כהגדרת המניות המשועבדותאישר דירקטוריון החברה את שעבוד  2017יוני ב __וביום  והואיל:

  ;לטובת הנאמן הסכם שעבוד זהבהתאם להוראות 

 

 אשר על כן הוצהר, הותנה והוסכם כדלהלן:
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 והגדרות מבוא, פרשנות .1

 .וחלק בלתי נפרד ממנ המהוו להסכם שעבוד זהמבוא ה 1.1

 נועדו לשם הנוחות בלבד והן לא תשמשנה לצרכי פרשנות. הסכם שעבוד זהכותרות סעיפי  1.2

תהיה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות, על נספחיו. בכל  בהסכם שעבוד זהלכל המונחים  1.3

האמור בשטר הנאמנות, כהגדרתו לעיל, יגבר  לבין בהסכם שעבוד זהמקרה של סתירה בין האמור 

 .האמור בשטר הנאמנות

 מהות אגרת החוב  .2

להבטחת הפירעון של כל תשלומי הקרן והריבית )לרבות ריבית פיגורים(, סכומים  ךנער הסכם שעבוד זה

גרת החוב והפרשי ההצמדה ינוספים אשר תהא החברה חייבת בהם בקשר עם האמור בשטר הנאמנות ובא

גרת החוב י'( על פי תנאי שטר הנאמנות ואלשלם למחזיקי איגרות החוב )סדרה טו שעל החברה בגינם

 הסכומים"להלן: ביחד ) ('טוגרות החוב )סדרה יולהבטחת הקיום המלא והמדוייק של כל יתר תנאי א

  (."המובטחים

 השעבוד .3

( טו'סדרה )אגרות החוב בגין החברה קיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה של להבטחת ה 3.1

החברה , לסילוק המלא והמדויק של הסכומים המובטחיםוכבטוחה  בהתאם להוראות שטר הנאמנות

 1מניות רגילות בנות  בדרגה, ללא הגבלה בסכום,שני , בשעבוד קבוע, משעבדת בזאת לטובת הנאמן

חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה , 520038902מס' חברה   דרבן השקעות בע"מ א שלע.נ. כ" ח"ש

למועד מהוות נכון ההמסומנות במס' __ עד __ על פי תעודת/ות מניה מס' __,   "(,דרבן)"ישראל ב

שעבוד ו/או  מכל וחופשיות נקיות כשהןדרבן, המונפק והנפרע של  המהונ % ___הסכם זה חתימת 

לרבות ו/או זכות צד שלישי כלשהו ) משכון ו/או עיקול ו/או תביעה ו/או חוב ו/או עיכבון ו/או דרישה

 אלו/או שתנבענה ממניות ו אלו מניותבקשר עם  הנלוות הזכויות כלוכן את מחיובים אובליגטוריים( 

וכן זכויות  והזכות לקבלה אלולדיבידנד במזומן ו/או בעין וכל חלוקה אחרת בגין מניות  הזכות לרבות

ו/או זכויות לקבלת , , זכות קדימההטבה מניותבות לר, אלואשר יונפקו בגין ו/או בקשר עם מניות 

כל הזכויות הנובעות  וכןבגינם מכל סוג שהוא והתמורה שתתקבל ממכירתם ניירות ערך אחרים 

 לעיל) .אחר הסכם כל/או ו, העניין לפי, דרבן תקנון מכוח לרבות שלישיים צדדים כלפי אלוממניות 

  (."המניות המשועבדות" להלן:ו

  כהגדרתו להלן: קרות אירוע הפרהעד למועד  לעיל, 3.1מהאמור בסעיף  מבלי לגרוע 3.2

ו/או הסכם בעלי  דרבןבמניות המשועבדות, לרבות מכוח הדין ו/או תקנון  החברהכל זכויות  3.2.1

לא תיפגענה ותהיינה בידיה באופן מלא ובלעדי. מבלי לגרוע מכלליות האמור , דרבןבהמניות 

פי שיקול דעתה הבלעדי, בזכויות ההצבעה -תחזיק ותוכל לעשות שימוש מלא, על החברהלעיל, 

ובלבד שלא יהא באופן הצבעתה כאמור, כדי , דרבןובזכויות למינוי דירקטורים של  דרבןב

. בהתאם לכך, המניות המשועבדותבקשר עם '( טו)סדרה לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב 

צביע בגין המניות המשועבדות, בכל אסיפה כללית של בעלי תהיה רשאית להשתתף ולה החברה

לרבות בהחלטות ללא התכנסות, כבעלים של המניות המשועבדות לכל דבר  דרבןהמניות של 

 או/ו הנדרשת פעולה בכל לנקוט או/ו החלטה כל לקבל רשאית תהא החברה, כן-כמוועניין. 

( היענות אי או) היענות( רק לא אך) לרבות, הסכם או/ו דין לפידרבן ב מניות כבעלת לה המותרת

 .דרבן של המניות בעלי של כללית אסיפה לכנס דרישה או/ו זכויות בהצעת או/ו רכש בהצעת



- 3 - 

תוכל לעשות שימוש מלא, על פי שיקול  החברהכן, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, -כמו 3.2.2

עתידי בין בעלי המניות דעתה הבלעדי, בכל זכות שתוקנה לה מכוח הסכם קיים ו/או הסכם 

 המשועבדות המניות על השעבוד בתקפות לפגוע כדי בכך יהיה שלא ובלבדככל שיהיו , דרבןב

 . וכפוף למגבלות בגין המניות המשועבדות הקבועות בשטר הנאמנות ויכולת אכיפתו

על אף האמור לעיל, כל הדיבידנדים שיחולקו בגין המניות המשועבדות, ככל שיחולקו, יופקדו  3.2.3

 בחשבון הנאמנות )כהגדרתו בשטר הנאמנות( וישמשו בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

לפירעון מיידי ו/או למימוש השעבוד על  קמה עילה" משמעו: החל מהמועד בו אירוע הפרה"

 .שטר הנאמנותל 6.1סעיף להוראות  בהתאםהנכסים המשועבדים 

וכן בדרך של הפקדת  בדרך של רישום שעבוד אצל רשם החברותשעבוד המניות המשועבדות ייעשה  3.3

תעודת המניה בגין המניות המשועבדות בידי הנאמן ורישומו בכל מרשם המחויב על פי דין או על פי 

 .שטר הנאמנות

 תחולת שטר הנאמנות .4

ומהווה חלק  בהסכם שעבוד זהשטר הנאמנות, על נספחיו והתיקונים לו )ככל שיהיו מעת לעת( נחשב ככלול 

באות להוסיף  הסכם שעבוד זה. הוראות בהסכם שעבוד זהויראו את כל הוראותיו ככלולים  ובלתי נפרד ממנ

הסכם שעבוד זה ות על הוראות שטר הנאמנות, ולא לגרוע ממנו, ובכל מקרה שתתגלה סתירה בין הורא

 והוראות שטר הנאמנות, יגברו הוראות שטר הנאמנות.

 החברהוהתחייבויות הצהרות  .5

 מצהירה ומתחייבת כדלקמן: החברהנכון למועד זה, 

הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה בדרגה על המניות המשועבדות לטובת  ראשון שעבוד רשום 5.1

איגרות החוב )סדרה י'( או העברת הסכום לשחרור המניות בגין החוב  פירעון לאחר יוסר, אשר י'(

נתן הסכמתו ליצירת  מאג"ח י' כמפורט בשטר הנאמנות. הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה י'(

 .שעבוד שני בדרגה על המניות המשועבדות

בבעלותה הבלעדית  םהינ ,לרבות מלוא הזכויות הנלוות למניות המשועבדותהמניות המשועבדות,  5.2

 לזכות מעוקלות או משועבדות, ממושכנות אינן, חלקן או כולן, אלו וזכויות ומניות, החברה של

 במניות הבעלות העברת על הסכם או דין פי על החלים תנאי או הגבלה כל ואין אחר מישהו

  .לעיל 5.1בסעיף ן, למעט כמפורט אליה הנלוות והזכויות המשועבדות

 .נפרעו במלואן המשועבדותהמניות  5.3

, יומר השעבוד על המניות הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה י'(הסרת השעבוד לטובת  עם 5.4

המשועבדת ויתוקן רישום השעבוד לטובת הנאמן לשעבוד יחיד ראשון מדרגה כשהן נקיות וחופשיות 

 .הן)כהגדרת מונח זה לעיל(, לרבות מחיובים כלשהם ביחס אלי

  .נכסיה כלל על צף דשעבו ליצור התחייבה ולא יצרה לא החברה 5.5

הקפאת הליכים, או בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים )זמני או קבוע( ו/ ותמצוי ןאינ דרבןהחברה ו/או  5.6

בקשה להוצאת צו כלשהו למינוי כונס נכסים ו/או מפרק ו/או צו כלשהו  מי מהן ולא הוגשה נגד

לקבל  ותצפוי ןפירוק ואינלא קיבלה החלטת דרבן והחברה ו/או , דרבןהחברה ו/או לפירוקה של 

 החברהעל איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור.  דרבןלחברה ו/או להחלטה כזו ולא ידוע 

 מתחייבת להודיע לנאמן בכל מקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה וזאת מיד לכשייוודע לה הדבר.
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או  ן, כוליות המשועבדותבמנלא קיבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס לזכויותיה  החברה 5.7

באמור ו/או צפוי לחול שינוי מקרה בו יחול שינוי כל מתחייבת בזאת להודיע לנאמן ב החברה. ןחלק

 .לה הדבריוודע ימיד לכשבס"ק זה 

עיקול,  על כל מקרה של הטלת לנאמן להודיע החברה מתחייבת, לחברה כך עלדע ויויסמוך לאחר ש 5.8

המניות המשועבדות, כולן או  עלנקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים 

, להודיע מיד על דבר השעבוד לטובת הנאמן לרשות לחברהכמו כן, לאחר שנודע על כך  .חלקן

שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ולצד שלישי שיזם 

בכל האמצעים הסבירים  החברהאו ביקש את אלה או את חלק מאלה וכן לנקוט מיד על חשבונה של 

הדרושים לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה, בהקדם 

 האפשרי.

 אגרות החוב בגין החברהולא מולאו כל התחייבויות  הסכומים המובטחיםכל עוד לא נפרעו כל  5.9

מחזיקי אגרות החוב לטובת הנאמן עבור  המניות המשועבדות משועבדות, וכל עוד '(טו)סדרה 

המניות מתחייבת לא לוותר או למחול, ולא להתחייב לוותר או למחול, על  החברה, '(טו)סדרה 

דיספוזיציה אחרת כלשהי ישירה , ולא לעשות, ולא להתחייב לעשות, המשועבדות, כולן או חלקן

, ולא לבצע, ולא להתחייב לבצע, פעולה המניות המשועבדות, כולן או חלקןפה בקשר עם ו/או עקי

במניות המשועבדות, כולן או חלקן, אחרת כלשהי אשר כתוצאה ממנה יוקנו לגוף כלשהו זכויות 

)למעט במקרים  אסיפת מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדתאלא אם ניתנה לכך הסכמת 

כל  -" משמע דיספוזיציה(. "ובהתאם להוראות שטר הנאמנות הנאמנותהמפורטים במפורש בשטר 

העברה, מכירה, שעבוד, מתן זכות, התחייבות להעביר, למכור או לשעבד או לתת זכות, או מתן 

 אופציה לכל אחד מאלה.

 שיתקבל /או כל זכות ו/או כל נכסומתחייבת להודיע לנאמן מראש ובכתב על כל דיבידנד  החברה 5.10

 בשטר)כהגדרתו  הנאמנותהמשועבדות, ככל שיתקבל אצלה, ולהעבירם מיד לחשבון יות בגין המנ

  (.הנאמנות

ים הנדרשים במוסדותיה השונים והאישורים הנדרשים על מצהירה כי נתקבלו כל האישור החברה 5.11

ו/או בהתאם לכל הסכם ו/או התחייבות דרבן ו/או של  החברהשל  פי דין ו/או מסמכי ההתאגדות

המניות שעבוד וכי  המניות המשועבדותלצורך שעבוד דרבן ו/או  החברהלה על עצמה שנט

ו/או  הינן צד לודרבן ו/או  שהחברהעומד בסתירה לכל הוראת הסכם כלשהו  ואינ המשועבדות

ו/או  החברהו/או לזכות של צד ג' כלשהו כלפי דרבן  עלו/או  החברה התחייבות כל שהיא החלה על

ו/או אישור ו/או הסכמה של צד ג' כלשהו דרבן  ו/או של  החברהים מצידה של ואינם טעונ, דרבן

 .העניין לפי/דרבן, החברה ידי על/הושגה ניתנה שלא, מתן הודעה לצד שלישי כלשהו

רשאית על פי כל דין ו/או הסכם לשעבד את המניות המשועבדות ולקיים את כל הנובע  החברה 5.12

זה, ואין כל מניעה, הגבלה או תנאי על פי דין או הסכם או התחייבות לרבות לא שעבוד מהסכם 

דרבן ו/או של  החברהו/או בהסכמי בעלי מניות של  ו/או של דרבן החברהבמסמכי ההתאגדות של 

עבירות  ועלו וכן לא על מימוש ףואכי ףזה כשעבוד תק שעבוד על יצירת ורישום השעבוד על פי הסכם

כמפורט  השעבוד לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה י'(, למעט המשועבדות במניותהבעלות 

 לשטר הנאמנות. 5.10.2 ףבסעי

כי לא נדרש רישום ו/או מסמך ו/או הודעה נוספים על מנת לשכלל את השעבוד על פי הסכם שעבוד  5.13

תבצע בוד זה, על פי הסכם שעזה וככל שידרשו פעולות ו/או אישורים נוספים לשם שכלול השעבוד 
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בתוך זמן סביר את כל אותן הפעולות הנדרשות ותמציא לנאמן כל אישור ו/או מסמך אשר  החברה

 ה.ידרשו לצורך כך לרבות הסכמת

תחתום על כל דרבן שעל מנת  דרבןמתחייבת לעשות שימוש בכח הנובע מהחזקתה במניות  החברה 5.14

ו/או על פי דרישת הנאמן. לתאריך מסמך שיידרש בהתאם לשטר הנאמנות ו/או הסכם שעבוד זה 

אינה נדרשת לחתום על מסמך כלשהו בקשר עם שעבוד המניות בה דרבן  הסכם שעבוד זהחתימת 

ולהמציא לנאמן  את דבר השעבוד לטובת הנאמןדרבן מלבד לציין במרשמיה של  החברהעל ידי 

 .להסכם שעבוד זה 'נספח בעותק ממרשם זה ומלבד כתב ההוראות המצורף כ

, כל שיהיה דרוש לדעת הנאמן, על מנת שכוחו של השעבוד הנוצר החברהלעשות, על חשבונה של  5.15

, החברהשל  -קיימים או עתידיים  -בזה יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים 

ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות  ,ולמניות המשועבדותויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לשעבוד 

, וכן לחתום טובת הנאמן יירשם אצל רשם החברותלעיל, לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה ל האמור

 על כל מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצועו של כל רישום כאמור או בקשר עמו.

כלשהו במסמכי מהותי על כל כוונה לערוך שינוי  לחברהבכתב, מיד לכשייוודע  נאמןלהודיע ל 5.16

, וכן להתנגד לעריכתו של כל שינוי שהוא במסמכי ההתאגדות של דרבןו/או החברה ההתאגדות של 

בקשר עם  מחזיקי אגרות החובבזכויות מהותי אשר יפגע או עלול לפגוע באופן , דרבןהחברה ו/או 

 .המניות המשועבדות

 הנאמן בידי החברה תפקיד ראשונה בדרגה לשעבוד המשועבדות המניות על השעבוד המרת במועד 5.17

 החברה ידי על חתום מניות העברת שטר בצירוף, המשועבדות המניות בגין שמה על מניה תעודות

להסכם שעבוד  'כנספח ב, בהוראה בלתי חוזרת בנוסח המצורף וכן תודיע ותורה לדרבן ללא תאריך

 . זה

, בהתאם להוראות הסכם שעבוד זה ושטר הנאמנות השעבוד על המניות המשועבדותבמועד פקיעת  5.18

את תעודות המניה בגין המניות המשועבדות ואת שטר העברת  לחברהלהשיב חייב הנאמן מת

 .המניות

 מימוש השעבוד .6

הנוצר בזה לא  השעבוד, המשועבדותעוד לטובת הנאמן רשום שעבוד מדרגה שנייה על המניות  כל 6.1

יקנה לנאמן זכויות כלשהן לרבות למימוש השעבוד על המניות המשועבדות למעט הזכות השיורית 

בשעבוד מדרגה ראשונה במקרה של מימוש  המובטחהחוב  פירעוןלקבלת התמורה שתיוותר לאחר 

 '(. י)סדרה  החוב איגרות למחזיקי הנאמן לטובתהשעבוד 

 המשועבדות המניות על '(י)סדרה  החוב איגרות למחזיקי הנאמןהסרת השעבוד לטובת  לאחר 6.2

על  שעבודהנאמן יהיה רשאי לממש את ה ראשונה מדרגה יחיד לשעבוד השני השעבוד והפיכת

/או ו מיידי לפירעון עילה שתקום וככל אם, הנאמנות בשטר לקבוע בכפוףהמניות המשועבדות, 

( כאמור העילה להתקיים חדלה לא עוד)וכל  הנאמנות לשטר 6 בסעיף כמפורט בטוחות למימוש

( המשועבדות המניות במימוש הקשורים מיסים תשלומי לאחר)נטו,  בכספים שימוש ולעשות

 .הנאמנות שטר להוראות בהתאם המשועבדות המניות ממימוש הנובעים

, בהתקיים איזו מהעילות ולאמור בשטר הנאמנות מסכימה בזה כי, בכפוף לאמור לעיל החברה 6.3

שטר הנאמנות, לנאמן הסמכות לנקוט בכל ל 6סעיף לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות כקבוע ב

  .הליכי המימוש וההוצאה לפועל המוקנים על פי הוראות כל דין לבעלי שעבודים
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 אגרת החובבהתאם להוראות , בו חל קרות אירוע הפרהמועד יהיה רשאי, בכל עת לאחר  הנאמן 6.4

ו/או למשרד ההוצאה לפנות לבית המשפט  שטר הנאמנות,הוראות ובכפוף ל)וכל עוד הוא מתקיים( 

המניות כונס נכסים על  , לרבות על ידי מינויהמניות המשועבדותלממש את  ולבקשולפועל 

, ולחזור ולפנות לבית המשפט לשם המניות המשועבדותמנהל מיוחד לשם ניהול  ו/או המשועבדות

בין הנכסים שימונה כאמור וכן המנהל המיוחד, יהיה רשאי  ביטול מינוי כזה או החלפתו. כונס

, בכפוף להוראות בית המשפט, מבלי לגרוע מסמכותו לנקוט בכל הליך על פי הוראות כל דין היתר

 .( ובכפוף לאמור בכל דיןאו חליפיההחברה )ובכל מקרה בלי להיזקק להסכמה נוספת מצד 

המניות את , בתוקף באותה עתכפוף להוראות הדין שתהיינה ב, לקבל לרשותו 6.4.1

 ;מהןולגבות כל הכנסה המופקת  הןולהחזיק ב המשועבדות

למניות לעשות או לגרום לעשיית כל הפעולות, התקשרויות בהסכמים שונים, בנוגע  6.4.2

שא בכל אחריות לאיזה שהוא הפסד או נזק י, והוא לא יןמימוש, ובנוגע להמשועבדות

ולא מתוך אינטרס להשיא את הרווחים  ,בתום לבהעלול להיגרם על ידי כך ובלבד שפעל 

 ;התרשל

או להסכים  ן, להעבירהמניות המשועבדות, כולן או חלקןלמכור או להסכים למכירת  6.4.3

בכל אופן אחר לפי תנאים שימצא לנכון, ולעשות את כל הנדרש על מנת לקבל  ןלהעברת

שיחול ו/או המוטל פטור, הנחה או החזר מתשלום כל מס, אגרה, ארנונה, היטל וכיו"ב 

 . המניות המשועבדותו/או שיוטל ו/או חל בקשר עם מכירת 

יהיה רשאי בכפוף להוראות כל דין,  מובהר כי כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד ו/או הנאמן, לפי העניין

, ישולמו תחילה כל המשועבדת המניותלפנות לבית המשפט בבקשה כי מתוך הכספים שיתקבלו מניהול 

או תוך השימוש בסמכויות  ןו/או בקשר עימ המניות המשועבדותההוצאות הסבירות שייגרמו אגב ניהול 

 .  ו/או לבאים מכוחו ו/או מטעמו לרבות כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחדלנאמן אשר ניתנו 

 רישום השעבוד .7

 אצל רשם החברות.  כם שעבוד זההסהחברה מתחייבת בזה לרשום כדין את השעבוד הנוצר על פי 

 מהות הבטוחות  .8

שאר יתהיא בעלת אופי מתמיד ועל פי אגרת חוב זו  לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב הבטוחה הניתנת 8.1

קבלת אישור חתום של נושא לאחר הסכמתו לסילוק השעבוד, יאשר בכתב  שהנאמןבתוקף עד 

וא הסכומים המובטחים, והכל המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, כי החברה פרעה את מל

  .בהתאם להוראות שטר הנאמנות

הנאמן לא יהיה לעיל,  8.1וקבלת האישור כמפורט בסעיף , הסכומים המובטחיםלאחר פירעון מלוא  8.2

 . רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את הסרת השעבוד

רעון ילפ נוספות או אחרותבטוחות טו'( סדרה ) לנאמן ולמחזיקי אגרות החובנתנה יאו תו/ וניתנ 8.3

 .בלתי תלויות זו בזוו מצטברות הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות

"( מצד מי מהצדדים לגבי ויתור": כל ויתור, ארכה, פשרה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה )להלן 8.4

אגרת חוב  פי-אי קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבויות הצד שכנגד על

אלא  אגרת חוב זופי שטר הנאמנות ו/או -, לא יחשב כויתור על זכות כלשהי המוקנית לו עלזו

אגרת חוב כהסכמה מוגבלת למקרה המיוחד בו ניתנה, וכל הבטוחות וההתחייבויות של החברה ש

  עליהן תשארנה בתוקף מלא. החל זו
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התחייבות מהתחייבויות הנאמן ישנה היה ו, חברהארכה או הקלה ל הנאמןיתן ייתפשר או היה ו 8.5

ים אחר /שעבודיםעל בטוחותהנאמן ישחרר או יוותר היה ובקשר לסכומים המובטחים, החברה 

וההתחייבויות  השעבודו ושאגרת חוב זו חלה עלי השעבודלא ישנו דברים אלה את מהות  –שניתנו לו 

 יודיע הנאמן לחברה בכתב אחרת., אלא אם שאר בתוקף מלאיי ושאגרת חוב זו חלה עלי החברהשל 

בכל מקרה של חילופי נאמנים על פי שטר הנאמנות, יהיה הנאמן רשאי להעביר אגרת חוב זו לנאמן  8.6

שיבוא תחתיו מבלי להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה. ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה 

הם ו/או מקבל ההעברה בשולי או על גב איגרת חוב זו או בכל דרך אחרת שהנאמנים ו/או מי מ

 ימצאו לנכון.

 שונות .9

מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו או בכל עניין הקשור לה מוקנים לבית המשפט המוסמך  9.1

 יפו. –תל אביב עיר ב

כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פדיונה או ביטולה לרבות הוצאות  9.2

 , יחולו וישולמו על ידי החברה.ואו מקצת והקשורות למימוש הנכס המשועבד, כול

 החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו ולבצעה. 9.3

 .הצדדיםשני זו ייעשה במסמך בכתב חתום בידי חוב אגרת ו/או תיקון לכל שינוי  9.4

תעשה בהתאם לקבוע  כל הודעה למי מהצדדים ת הצדדים הן כמפורט במבוא לאיגרת חוב זו.וכתוב 9.5

 בשטר הנאמנות.

 

 :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

 

 

 

 מ"בע ירושלים כלכלית  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

 

 

 

 עו"ד אישור 

כלכלית בשם  הסכם שעבוד זה על מוחת____________, ____ ה"ה כי בזאת מאשר______,  ד"עו, מ"הח אני

 ההחלטות כל כי לאשר הריני עוד. לחייב את החברה בחתימתם יחדיו לעניין זה הינם מוסמכים וכי ,ירושלים בע"מ

 .החברה של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, הסכם שעבוד זה נשוא השעבוד מתן לשם הנדרשות

 

 

_____________ 

 , עו"ד________
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 7201 יוני ב___ ב' לאגרת חוב מיום  נספח

 2017  יוניב ___        

 

 לכבוד

 520038902מס' חברה דרבן השקעות בע"מ 

 , תל אביב7תוצרת הארץ ' רחמ

 

 "(דרבן)" 520038902מס' חברה השקעות בע"מ  דרבןלחברת והוראות בלתי חוזרות הודעה הנדון: 

 

 תל אביב, 7תוצרת הארץ מרח'   520017070מס' חברה , כלכלית ירושלים בע"מ ואני, הח"מ, חברת  הואיל

ע.נ. כל אחת של  ₪ 1מניות רגילות בנות  ___, 7201  ___ב ___"(, שעבדתי ביום החברה)להלן: "

על כל זכויותיהן הנלוות   ___ת מניה שמספרה עפ"י תעוד ___עד מס'   ___ממס' שמסומנות חברתכם 

, שבבעלותי, לטובת רזניק פז נבו אליו מצורפות הוראות אלה כנספח ב' בהתאם לאמור בהסכם השעבוד

"; השעבודתל אביב, ישראל )" 14, חברה פרטית מרחוב יד חרוצים 51-368347-4. נאמנויות בע"מ, ח.פ

 ;"(מניות המשועבדותה"

 ;המניה האמורה לידי הנאמן /ותולהבטחת ביצוע ומימוש השעבוד, מסרנו את תעודת והואיל

 

 הריני מורה לכם בזאת באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

 

 ;את עובדת קיומו של השעבוד כמפורט לעילדרבן יות של במרשם בעלי המנלרשום  .1

ו/או כל לא לרשום בכל מרשם רלבנטי כל שעבוד או משכון או כל זכות אחרת של כל גורם שהוא  .2

 ;ללא הסכמת הנאמן מראש ובכתב בקשר עם המניות המשועבדותדיספוזיציה 

 מניות המשועבדותתביעה/ות בקשר עם הלהודיע לכל גורם המעלה )ככל שיעלה( טענה/ות ו/או המנהל  .3

מכוח השעבוד, ואשר פנה אליכם בכתב בדבר טענה או ניהול תביעה כאמור, באשר לקיומו של השעבוד 

  ימי עסקים בכתב בדבר אותן טענה/ות ו/או תביעה/ות; 3תוך לנו לטובת הנאמן ולהודיע 

 הנאמן; ש את אישורלקבל מראמבלי ת מניה חלף תעודת המניה דלעיל להנפיק תעודלא  .4

המניות המשועבדות  ישירות כל חלוקה בגין אלינולא להעביר אלא אם תתקבל הוראה אחרת מהנאמן,  .5

ושאנו נהיה זכאים לה בגין המניות המשועבדות,  ככל שתחולקו/או כל תמורה ו/או זכות נלווית אחרת 

להלן פרטי . מפורטים להלןנאמנות אשר פרטיו החשבון  לישירות אאותן אלא להעביר דרבן, במניות  יכבעל

  חשבון הנאמנות:

 של הנאמנות שטר תנאי עם בקשר מידע לכם אין כי לנו דועכמו כן, בחתימתנו מטה, אנו מצהירים כי י .6

זה אתם  ובקשר לכתב הוראות בלתי חוזרות כן ועל, החוב אגרות תנאי עם בקשר מידע כל או, החוב אגרות

 בלבד.  על ההודעה הכתובה של הנאמן תהיו רשאים להסתמך

, ואין לשנותה אלא בהסכמה בכתב ומראש הואיל ותלויות בה זכויות צד ג'הוראתנו זו הינה בלתי חוזרת  .7

  של הנאמן.

שעבוד הבהתאם להוראות הסכם  השעבוד על המניות המשועבדותבמועד פקיעת כתב הוראות זה יתבטל  .8

 .הנאמנות ושטר

 .המצוינת בראש כתב הוראות בלתי חוזרות זה כל שינוי שחל בכתובתכםלהודיע לנו בכתב על  .9
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 בכבוד רב

 

      

 רזניק פז נבו נאמנויות  בע"מ  כלכלית ירושלים בע"מ

 

 

 עו"ד אישור

, באמצעות "(החברה)" כלכלית ירושלים בע"מ חברת, מאשר בזאת כי , מ ________עו"ד _______ אני הח"מ

וכי זו והוראות בלתי חוזרות אלו  הודעה___________, ____________, חתמה על  מורשי החתימה ה"ה

לכל דבר  ,בצירוף חותמת החברה או שמה המודפסחתימתם של מורשי החתימה הנ"ל מחייבת את החברה הנ"ל 

ו כדין , התקבללהודעה ולהוראות הבלתי חוזרות תוקף. עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות הנדרשות לשם מתן ועניין

אלה בשם החברה  ההודעה וההוראות הבלתי חוזרות, וכי החתומים על ובהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה

הנ"ל הינם מורשי חתימה מטעמה אשר הוסמכו בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה ולכל דין, וחתימתם מחייבת 

 . הללו ההודעה וההוראות הבלתי חוזרותאת החברה בקשר עם 

 

  ___תאריך: 

 

 

  

 

 , עו"ד                   
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 לכבוד

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

 "הנאמןלהלן: "

 רשמנו לפנינו את ההוראות הבלתי חוזרות הנ"ל ואנו מתחייבים לפעול על פיהן.

הסכמת  אנו מבינים ומאשרים כי ההוראות הבלתי חוזרות הנ"ל הינן בלתי חוזרות ולא ניתן לבטלן ו/או לשנותן ללא

 הנאמן וללא הסכמתנו מראש ובכתב.

בע"מ אינה מצויה בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים זמני או קבוע ו/או הקפאת דרבן השקעות כמו כן, הננו לאשר כי 

בע"מ בקשה לפירוק ו/או כינוס נכסים ו/או הקפאת דרבן השקעות הליכים וכי למיטב ידיעתנו לא הוגשה נגד 

 הליכים כאמור

 

 ,2017  ___ב[ ___באתי על החתום, היום, ] לראייה

 

]_______________________________[ 

 ___מס' חברה  ___

 שם החותם: ______________________

 

 

 עו"ד אישור

מורשי החתימה "(, באמצעות  ___)"  ___מס' חברה  ___, מאשר/ת בזאת כי ______________ אני הח"מ, עו"ד 

וכי חתימתם של מורשי החתימה הנ"ל מחייבת את החברה לכל  מסמך זהחתמה על _______________,  ה"ה

מסמך זה, התקבלו כדין בהתאם למסמכי תוקף לעוד הריני לאשר כי כל ההחלטות הנדרשות לשם מתן דבר ועניין. 

הינם מורשי חתימה מטעמה אשר הוסמכו בהתאם  ___בשם  זה מסמךוכי החתומים על   ___ההתאגדות של 

 .בקשר עם התחייבויותיה אלה ___מכי ההתאגדות שלה ולכל דין, וחתימתם מחייבת את למס

 

 

 

 

 

 

 

 , עו"ד                   
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 "מבע כלכלית ירושלים

 

 2017 יוניב 5 :תאריך

 בהנפקה תניות תמצית

 
 יוניב 5 ביום על ידי החברהאשר פורסמה  ,(טו'ה סדרלאגרות החוב ) הנאמנות שטרשל  1מס' ה טיוטל בהמשך

 ."(טיוטת השטר" או "טיוטת שטר הנאמנות)" , להלן תמצית תניות בהנפקה2017

  הוא אינו ממצה ואינו שטר הנאמנותטיוטת י בלבד חלק מתנאי מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כלל .

  1מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים.

   " מוסדיים גופים השקעת לעניין הוראות שעניינו 2010-9-3 מוסדיים גופים חוזר" משמעו החוזרבמסמך זה 

 .(נה לו, וכולל כל הבהרה שניתביותר העדכני)בנוסחו  ממשלתיות לא חוב באיגרות

         .למונחים במסמך זה תהא אותה משמעות שניתנה להם בטיוטת שטר הנאמנות 

 

 החוב אגרות מעמד

 החוב מובטחות בבטחונות.  אגרות 

 2הבטחונות של תמציתי פירוט: 

-52-003890 ח.פ. מניות דרבן השקעות בע"מ,בגין  תעודת המניות החברה תפקיד בידי הנאמן את .1

בכמות  ,כ"א, שבבעלות החברה וכל הזכויות הנובעות מהן והקשורות עימןש"ח ע.נ.  1, בנות 2

 מופקד כמשכון תחשבנה והן "(המניות המשועבדותלטיוטת השטר )" 5.1.1הנדרשת על פי סעיף 

 ראשון, קבוע שעבוד, החברות רשם אצל, כדין ותרשום תיצור החברה, כן וכמו הנאמן בידי

מכל זכויות צד  וחופשיות נקיות כשהןת המשועבדות, המניו על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה

 אלו מניותבקשר עם  הנלוות הזכויות כל על וכן)לרבות מחיובים אובליגטוריים(  שלישי כלשהו

לדיבידנד במזומן ו/או בעין וכל חלוקה אחרת בגין  הזכות לרבות ו/או שתנבענה ממניות אלו

 מניותו בגין ו/או בקשר עם מניות אלו, לרבות מניות אלו והזכות לקבלה וכן זכויות אשר יונפק

, זכות קדימה, ו/או זכויות לקבלת ניירות ערך אחרים בגינם מכל סוג שהוא והתמורה הטבה

 מכוח לרבות שלישיים צדדים כלפי אלוכל הזכויות הנובעות ממניות  וכןשתתקבל ממכירתם 

, המשועבדות במניות החברה זכויותל בכפוף והכל. אחר הסכם כל/או ו, העניין לפי, דרבן תקנון

 לטיוטת השטר[ 5.1.1]סעיף לטיוטת השטר.  7.6.1כמפורט בסעיף 

)על  הנאמנות בחשבון החברה זכויות כל על, בסכום הגבלה ללא בדרגה ראשון, קבוע  יחיד שעבוד .2

 על, בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשון, שוטף, יחיד שעבוד וכן תתי חשבונותיו( וכל המופקד בו

)על  הנאמנות בחשבון לעת מעת שיופקדו הערך וניירות פקדונותב, כספיםב זכויות החברה כל

 5.1.2]סעיף ., לרבות פירותיהםממכירתם או/ו בגינם שתתקבל והתמורהתתי חשבונותיו( 

 לטיוטת השטר[

                                              
 ההנפקה. סעיפים שלהלן, בנוסף לתיאור התמציתי הנדרש, יצוינו הסעיפים הרלוונטיים במסמכיבכל אחד מה  1
 תצוין בתמצית ובכלליות מהות הנכסים המשועבדים ודרגת השעבוד.  2
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 במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

 ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה בכירהחוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד  אגרות:_______. 

 :___________________________________________________.ל ביחס בכירות

 3.___________________________________________ ת הבכירות:הוראו תמצית

 רהביחס לסדרות אג"ח אחרות של החב נחות מעמד להן המקנות הוראות כוללות החוב אגרות.: 

 :___________________________________________________.ל ביחס נחיתות

 הנחיתות הוראות תמצית.: 

 סדרות בין"בכירות"  מדרג המייצרותהחוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות  אגרות . 

 למסחר רישום

 מוסדיים לגופים המסחר תבמערכ או בבורסה למסחר החוב אגרות לרישום בקשר מפורשת קביעה קיימת 

 לטיוטת שטר[ 4.3]המבוא לטיוטת השטר וכן סעיף  4.("מוסדיים רצף)" הבורסה ידי על המופעלת

 "מדללות" פעולות על מגבלות

 2.3קיימות מגבלות ביחס להרחבת סדרה כמפורט בסעיף  - לא :נוסף פיננסי חוב נטילת על מגבלות קיימות 

  5.שטרהטיוטת ל

 לא. "(:שלילי)"שעבוד  שעבודים יצירת לאי התחייבות קיימת 

 פיננסיות מידה אמות

 [לטיוטת השטר 4.5סעיף ] :6פיננסיות מידה באמות לעמידה התחייבויות קיימות  

החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב )סדרה 

 :('טו

ה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או של החבר המיוחס לבעלי המניותההון  -

 .רבעונים רצופים 2, במשך ש"ח מיליארד 1.2 -סקורים, לפי העניין(, לא יפחת מ

רבעונים רצופים, על  2במשך  85%יעלה על  לא לטיוטת השטר( 4.4.2)כהגדרתו בסעיף  יחס החוב למאזן -

 . תום כל אחד מהרבעונים האמוריםנטיים לוופי הדוחות הכספיים המאוחדים הרל

רבעונים רצופים,  2, במשך 20על  יעלהלא  לטיוטת השטר( 4.4.3)כהגדרתו בסעיף  גולמי לרווח החוב יחס -

  .נטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמוריםוועל פי הדוחות הכספיים המאוחדים הרל

 "חלוקה" על מגבלות

 חברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותהאם קיימות הגבלות על ה קיימת קביעה מפורשת 

 7 .[שטרהטיוטת ל 4.4ראו סעיף ] .כן

  8:"חלוקה" על מגבלותקיימת 

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי איגרות החוב )סדרה כי  החברה מתחייבת

איזה ב ,לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה)כהגדרתה בחוק החברות(, לרבות לחדול משלא לבצע חלוקה , '(טו

                                              
אם ניתן, תצוין בתמצית ובכלליות מהות הבכירות )למשל, עיכוב תשלומים למחזיקי אגרות חוב נחותות במקרה הפרה של   3

 החוב הבכירות(. אגרות
 .לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב  4
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  5
 יצוין בתמצית סוג אמות המידה.  6
 זו בתנאי אגרות החוב.כ קביעהלפי החוזר חובה כי תיכלל    7
 . אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.תצוין בתמצית מהות המגבלה  8
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בו, ככל שתתבצע חלוקה, יתרחש אחד מהמקרים שלהלן כתוצאה שמקרים הבאים, לרבות מצב מה

 :מהחלוקה כאמור

של החברה, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים  המיוחס לבעלי המניותאם ההון  -

  .מיליארד ש"ח 1.8 -או סקורים, לפי העניין(, יקטן מתחת ל

, מחושבים על פי דוחותיה "(למאזן החוב יחס)" אם היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין "מאזן נטו" -

 . 75%הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או סקורים, לפי העניין(, יעלה על 

על פי  "(,גולמי לרווח החוב יחס)" )מצטבר(" רווח הגולמי"אם היחס בין "חוב פיננסי נטו" לבין ה -

 4דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה )מבוקרים או סקורים, לפי העניין(, מחושב על בסיס 

  .18רבעונים אחרונים, יעלה על 

 .לטיוטת השטר 6 אם מתקיימת עילה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כאמור בסעיף -

או שביצוע  לטיוטת השטר 4.5 אם החברה אינה עומדת באיזו מהתניות הפיננסיות האמורות בסעיף -

 . החלוקה יביא להפרה של אילו מאמות המידה הפיננסיות כאמור

"מאזן  -ו חוב בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר, ופיקדונות; -"חוב פיננסי נטו" משמעותו 

"רווח  -ל בנוגעת; קדונויסך המאזן בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ופ -נטו" משמעותו 

למען הסר ספק, כי הרווח הגולמי אינו כולל שינויים בערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה , יובהר גולמי"

 .בפיתוח

לפרק א' לדוח התקופתי של  1.4.2והמתואר בסעיף  לטיוטת השטר 4.4 , מלבד האמור בסעיףזהנכון למועד 

(, בהתייחס, בין היתר 2017-01-033513)אסמכתא:  2017 במרץ 30, כפי שפורסם ביום 2016החברה לשנת 

(, לא חלה על החברה ' עד יד'למגבלות על חלוקת דיבידנד מכוח שטרי הנאמנות בגין איגרות החוב )סדרות י

מגבלה נוספת ביחס לביצוע חלוקה )כמשמעות המונח בחוק החברות( או על רכישה עצמית של מניותיה, 

 .בכפוף לכל דין -ל ווהכ

 9.לא: בעלים הלוואות פירעון על מגבלות ותקיימ  

 "שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות

 10.לא":שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות קיימות 

 מבנה שינויי

 11.לא: שליטה שינוי על מגבלות קיימות 

 אם בוצע מיזוג, במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או כן.  :ורכישה מיזוג עסקאות על מגבלות קיימות

היעד, ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה חברת 

ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים  10הקולטת כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדיווח מיידי, לפחות 

פי חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת, לקיים את התחייבויות החברה כל

 [לטיוטת השטר 6.1.7]סעיף  12המחזיקים.

 דירוג

 דירוג של ב הנפקתן למועד נכון, מדורגותתהיינה של החברה ( טו'חוב )סדרה האיגרות : מדורגות החוב אגרות

A3il 13.[שטרהראו המבוא לטיוטת ] מידרוג בע"מ. ידי על 
  

                                              
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  9

 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  10
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  11
 מצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.תצוין בת  12
 יצוין הדירוג שניתן לאגרות החוב.  13
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 [שטרהטיוטת ל 15.11 סעיף]כן : דירוג רצף לשמירת התחייבות קיימת. 

 14.[תנאים הרשומים מעבר לדףל 3.4סעיף ] כן: דירוג ירידת בעת החוב אגרות תנאי של התאמה הוראות קיימות 

  לפרסם ואם שינתה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת קיימת

, בדיווח יעלא קיימת התחייבות שלא להחליף חברה מדרגת, קיימת התחייבות להוד - 15סיבות להחלפה.

 לטיוטת השטר[ 15.11]סעיף  .החלפת חברה מדרגתל הסיבות על מיידי,

  מיידיהעמדה לפירעון  עילות
 

מס' ) קיים העילה

 קייםלא  סעיף(/

 16הערות

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה " 6.1.1 תשלום אי
)לרבות לפי שטר בקשר לאיגרות החוב למחזיקים 

באילו מהתחייבויותיה  או לא תעמוד הנאמנות(
המהותיות כלפי המחזיקים. לעניין סעיף זה, 

  ".ימים לתיקון ההפרה 7תעמוד לחברה תקופה בת 
יסודית או הפרת התחייבויות  הפרה

  מהותיות
6.1.1 

 

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה "
)לרבות לפי שטר בקשר לאיגרות החוב למחזיקים 

באילו מהתחייבויותיה או לא תעמוד  הנאמנות(
המהותיות כלפי המחזיקים. לעניין סעיף זה, 

 ".ימים לתיקון ההפרה 7תעמוד לחברה תקופה בת 
מבלי לגרוע מאיזו מהעילות האמורות לעיל, אם " 6.1.25

 ואבוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב 
 אילו תקיים לא אם או שטר הנאמנות
, ובכלל זה תםבמסגר המהותיות מהתחייבויותיה
של החברה באיגרות החוב מהותי התברר כי מצג 

 לומלא, והכ וו/או אינ ןנכו ואו בשטר הנאמנות אינ
אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה  -

ימים  10והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 
 ".ממתן ההודעה

יל, אם מבלי לגרוע מאיזו מהעילות האמורות לע" 6.1.25 נכונות מצגים  אי
 ואבוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב 

 אילו תקיים לא אם או שטר הנאמנות
, ובכלל זה במסגרתם המהותיות מהתחייבויותיה
של החברה באיגרות החוב מהותי התברר כי מצג 

 לומלא, והכ וו/או אינ ןנכו ואו בשטר הנאמנות אינ
אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה  -

ימים  10לא תיקנה הפרה כאמור תוך  והחברה
 ".ממתן ההודעה

 -ת ות ספציפייוהתחייבו הפרת
 סדרה   הרחבתמגבלות על 

אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד " 6.1.22
 "לטיוטת השטר. 2.3 להתחייבותה שבסעיף

אי  -התחייבות ספציפית  הפרת
 יצירת שעבודים )שעבוד שלילי(

- - 

  -  התחייבות ספציפית הפרת
 חלוקה על מגבלות

אם החברה תבצע חלוקה בניגוד להתחייבותה " 6.1.21
 ".הנאמנות לשטר 4.4 שבסעיף

 -התחייבות ספציפית  הפרת
 עסקאות בעלי שליטה על מגבלות

- - 

אי  -התחייבות ספציפית  הפרת
פרסום דוחות כספיים במועד 

 הנדרש 

אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת " 6.1.23
ימים מהמועד  30בפרסומו לפי כל דין, בתוך 

האחרון שבו היא חייבת בפרסומו או על פי 
 ".נאמנותההוראות שטר 

 - - –התחייבות ספציפית  הפרת

                                              
 תצוין בתמצית מהות ההוראה.  14
 לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.   15
 .חריגים לה נוספו אם או, מלא באופן נוסחה לא ההוראה האם בתמצית יצוין  16
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מס' ) קיים העילה

 קייםלא  סעיף(/

 16הערות

שמירה על מעמד של קרן השקעות 
 במקרקעין

אמות  -התחייבות ספציפית  הפרת
 המידה הפיננסיות 

 :אם יחולו אחד או יותר מהאירועים הבאים" 6.1.17
של החברה, על  המיוחס לבעלי המניותאם ההון  -

פי דוחותיה הכספיים המאוחדים )מבוקרים או 
סקורים, לפי העניין(, יפחת במועד הדוחות 

 ,ש"חמיליארד  1.2 -הכספיים הרלוונטיים מתחת ל
 .רבעונים רצופים 2למשך תקופה של 

 4.4.2 חוב למאזן כהגדרתו בסעיףהאם יחס  -
על פי דוחותיה הכספיים  ,הנאמנות לשטר

המאוחדים של החברה )מבוקרים או סקורים, לפי 
 2למשך תקופה של , 85%עלה מעל  ,העניין(

 .רבעונים רצופים
 4.4.2 חוב למאזן כהגדרתו בסעיףהאם יחס  -

הנפרדים דוחות הכספיים העל פי  ,הנאמנות לשטר
של החברה )מבוקרים או סקורים, לפי  )סולו(

 2למשך תקופה של , 80%על עלה מ ,העניין(
    .רבעונים רצופים

 4.4.3ף כהגדרתו בסעי גולמי לרווח החוב יחסאם  -
, על פי דוחותיה הכספיים הנאמנות לשטר

 )מבוקרים או סקורים, לפי העניין(,המאוחדים 
, 20רבעונים אחרונים, יעלה על  4מחושב על בסיס 
    ."רבעונים רצופים 2למשך תקופה של 

 קבוע פירוקו צ, ירוקפ טתלהח
 וסופי

אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט למטרת " 6.1.5
מיזוג עם חברה אחרות ו/או שינוי מבנה החברה( 
או אם נתמנה לחברה מפרק קבוע או אם ניתן נגדה 

 ".צו פירוק סופי וקבוע
 או זמני מפרק מינוי, זמני פירוק צו
 אופי בעלת שיפוטית החלטה כל

 דומה

נתמנה לחברה מפרק זמני או ניתן צו פירוק  אם" 6.1.2
ידי בית משפט או תתקבל החלטה -זמני על

שיפוטית בעלת אופי דומה )למעט פירוק למטרות 
 לשטר 6.1.7 מיזוג עם חברה אחרת כאמור בסעיף

ובלבד שהחברה הקולטת נטלה על עצמה  הנאמנות
גרות יאת מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי א

במבנה החברה( והמינוי כאמור או  החוב ו/או שינוי
ימים מיום  45ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 

נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה 
תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים 
כאמור שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי 

  ".החברה או לבקשתה
 פעולת ביצועאו  עיקול הטלת
 "פ הוצל

, כולם או רובם, החברהם יוטל עיקול על נכסי א" 6.1.3
או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד 
נכסים כאמור; והעיקול לא יוסר או הפעולה לא 

ימים ממועד הטלתם או  45תבוטל, לפי העניין תוך 
ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן 

תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או חברה ל
 החברהוים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי צו

  ".האו בהסכמת
למינוי כונס  צו או זמנימינוי כונס 

 קבוע
אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס " 6.1.4

, כולם או החברהנכסים )זמני או קבוע( על נכסי 
רובם, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני 

ימים ממועד  45ו תוך אשר לא נדחו או בוטל
אם ניתן צו  –הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או 

, כולם או החברהלמינוי כונס נכסים קבוע על נכסי 
רובם. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת 
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או 

 ".ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה
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מס' ) קיים העילה

 קייםלא  סעיף(/

 16הערות

 הקפאת צו; הליכים הקפאת תבקש
 או לפשרה החברה בקשת; הליכים

 350לפי סעיף  ר עם נושיה להסד
 לחוק החברות

גיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ת החברהאם " 6.1.6
גיש בקשה ת החברהאם יינתן צו כאמור או אם 

לחוק  350לפי סעיף  הלפשרה או להסדר עם נושי
החברות )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת 

מבנה החברה, ולמעט עשיית הסדרים  ו/או שינוי
בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי 

, שאין בהם של החברה האופציה ההמירים למניות
 ".רעון של איגרות החוב(יכדי להשפיע על יכולת הפ

חדלה או הודיעה על כוונתה  החברה
לחדול מניהול עסקיה, החברה 
הפסיקה או הודיעה על כוונתה 

 לומיהתש אתלהפסיק 

אם החברה תפסיק את תשלומיה לנושיה ו/או " 6.1.15
 ".תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה לנושיה

אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל " 6.1.16
את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או תודיע על 
כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי 

 ".שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם
, החברה בעסקי מהותיתהרעה  חלה

 לא שהחברה ממשי חשש וקיים
 המהותיות בהתחייבויותיה תעמוד

  החוב אגרות מחזיקי כלפי

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת " 6.1.19
מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי 
שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב 

 ".במועדן
 תעמוד לא שהחברה ממשי חשש
 כלפי המהותיות חייבויותיהבהת

 החוב אגרות מחזיקי

אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד " 6.1.20
 ".בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים

גרת החוב, יאם הבורסה השעתה את המסחר בא" 6.1.11 בבורסה ממסחר מחיקה או השעיה
למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, 

לק הרביעי לתקנון הבורסה, כמשמעות עילה זו בח
 "ימים. 60וההשעיה לא בוטלה בתוך 

 ".אם איגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה" 6.1.24

Cross Default/Cross 

Acceleration הפרה צולבת :
)במקרי אי תשלום חובות אחרים 

 מיידיאו במקרי העמדה לפירעון 
 של חובות אחרים(

סדרת  (1)ד מאלה: אם הועמד לפירעון מיידי אח" 6.1.10
חוב  (2)איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה; או 

של החברה כלפי מוסד פיננסי, לרבות גוף מוסדי 
-non)למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה )

recourse חשמיליון  400(( בהיקף העולה על" 
לא בוטלה  כאמורמיידי  לפירעון שהעמדה ובלבד
  ".ימים 30בתוך 

ימים רצופים, איגרות  60אם במשך תקופה של " 6.1.12 דירוג  הפסקת
ינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, יהחוב לא תה

עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה 
" חברת דירוגבלבד. להסרת ספק, לעניין זה, "

משמע כל חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על 
ותו בתנאי שבא -ל ושוק ההון במשרד האוצר, והכ

מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה 
 ".בישראל

מתחת לדירוג אל אם דירוג איגרות החוב ירד " 6.1.13 דירוג ירידת
Baa3 מידרוג או מתחת לדירוג  על פי דירוגה של

 Standard & Poor's על פי דירוגה של ( -BBB) של

Maalot גוריד תאו לדירוג מקביל של חבר 
אחרת.  (הנאמנות לשטר 6.1.12)כמשמעה בסעיף 

-כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו ,יובהר
זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי 

יקבע דירוג איגרות החוב על פי הנמוך יסעיף זה 
 ".מביניהן

 - - שליטה שינוי

 לשינויים בקשר התחייבויות הפרת
 ורכישות מיזוגים, מבניים

6.1.7 

 

וג, במסגרתו החברה היא החברה אם בוצע מיז"
הקולטת או חברת היעד, ללא קבלת אישור מוקדם 
של מחזיקי איגרות החוב, אלא אם כן הצהירו 
החברה והחברה הקולטת כלפי מחזיקי איגרות 
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מס' ) קיים העילה

 קייםלא  סעיף(/

 16הערות

ימי עסקים לפני  10החוב, בדיווח מיידי, לפחות 
מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג 

החברה הקולטת, לקיים את  לא יהיה ביכולתה של
 ".ההתחייבויות החברה כלפי המחזיקים

, ממרשם רשם החברות מחיקה
  למעט בשל מיזוג

 ".אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא" 6.1.18

אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש " 6.1.8 עילות נוספות שאינן מנויות לעיל 
שטר ל 6.1 בסעיףלהם על נכס מהותי )כהגדרתו 

( בחברה, למעט אם השעבוד הינו הנאמנות
להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה 

(Non-recourse) ,השעבודיםמימוש ש ובלבד 
 ".ימים 45 תוך בוטל לא כאמור

בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה  אם" 6.1.9
", יחד עם חברות בשליטתה( החברה)בעניין זה, "

ות החברה אינו בתחום הנדל"ן, באופן שעיקר פעיל
או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין 

מכירה " מכירה של רוב נכסי החברהסעיף זה "
)למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה(, 

נכס או צירוף במהלך תשעה חודשים רצופים, של 
של מספר נכסים, שבבעלות החברה או בבעלות 

לא כולל ) םחברות המאוחדות בדוחותיה הכספיי
נכסי הייזום למכירה של החברה לפי אותם 

, אשר ערכו או ערכם המצרפי )לפי העניין( (דוחות
של בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים 

שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי החברה 
מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות  50%עולה על 

מבלי שהתקבל לכך  הכספיים המאוחדים כאמור,
מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב  אישור

בהחלטה רגילה; אך למעט מכירה אשר מרבית 
התמורה בגינה תשמש את החברה, בתוך תקופה 
של שישה חודשים ממועד השלמת עסקת המכירה, 
לרכישת נכס או נכסים אחרים בעלי מאפיינים 
התואמים לתחומי פעילותה של החברה כפי שהם 

 ".במועד המכירה כאמור
אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, " 6.1.14

 ".כהגדרתו בחוק ניירות ערך
 

 דחופה נציגות

 [שטרהטיוטת ל' אנספח ]. דחופה נציגות של מינוי המסדירות הוראות קיימות 

 

  17:מדווח שאינו בתאגיד

 18ודיווחים דוחות .א

 הערות. לחוזר' א בנספח המפורט המידע את כולל ההנפקה מזכר____________ :.________  

 ו' -', ה' וד נספחיםהמפורטים ב והמיידייםהתחייבות למסור את הדיווחים השנתיים, הרבעוניים  קיימת

 ___________________________ . הערות: לחוזר

                                              
 רתו בחוזר.כהגד  17
 המפורט להלן ייכלל בתנאי אגרות החוב. לפי החוזר חובה כי המידע  18
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 דרישות נוספות בתאגיד שאינו מדווח: .ב

  לחוזר .ב .8התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה כאמור בסעיף  החברה.  

 לחוזר( 1ג.  .8נאמן לאגרות החוב כאמור בסעיף  מינתה החברה. 

 לחוזר( 2. ג. 8בסעיף  כאמורדיווח על פי דרישתו  לנאמן למסור התחייבה החברה. 

 לחוזר. ד. 8 בסעיףבכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור  התחייבה החברה.  

 

 19השיפוט וסמכות החל הדין

 [שטרהטיוטת ל 30 סעיף] הישראלי הדין: החל הדין נקבע 

 תהיה  נאמנותהבכל סכסוך הנוגע לשטר הבלעדית בכל ו הייחודיתסמכות השיפוט : השיפוט סמכות נקבעה

   .[שטרטיוטת הל 30סעיף ] יפו -נתונה לבתי המשפט בתל אביב 

                                              
 לפי החוזר חובה כי הוראות בעניין זה ייכללו בתנאי אגרות החוב.  19
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               _________________________ 

   כלכלית ירושלים בע"מ                        
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