
    2017ביולי  12, כפי שתוקן ביום 2017במאי  30של החברה הנושא תאריך  להשלמה תשקיף

  
  מ "בע ישראל מוטורס יוניברסל

 ("החברה")
  

  להשלמה הנפקה ראשונה לציבור תשקיף

  של    

איגרות החוב (״של החברה ש״ח ערך נקוב כל אחת,  1(סדרה א') רשומות על שם, בנות איגרות חוב  601,833,150

 של החברהנקוב כל אחת,  ש״ח ערך 1בנות (סדרה ב') רשומות על שם, איגרות חוב  519,417,243 -ו, ")(סדרה א')

"); לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של איגרות החוב, ראו איגרות החובביחד: "( ")איגרות החוב (סדרה ב')(״

  לתשקיף. 2.4.3.4סעיף 

של  רכבכלי שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על : כדלקמןאיגרות החוב מובטחות בשעבודים 

 היפורטו ברשימ") אשר תחבורה פתרונותיוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (" -.טי.אס יו -חברת הבת של החברה 

שעבוד קבוע ויחיד ; ")המשועבדים הרכבים"שייחתם בקשר עם הבטחת איגרות החוב (שתצורף להסכם השעבוד 

 ו/או פתרונות תחבורה ה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של כל זכויות החברהוהמחא

ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום,  שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד,; בגין הרכבים המשועבדים

 קרן פיצויים,ומכוח חוק מס רכוש  המשועבדיםבגין הרכבים  פיצויים או תגמולים לקבלת פתרונות תחבורהשל זכויות 

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של מלוא זכויות ; 1961-תשכ"א

; )המצורפים לתשקיף לכל אחד משטרי הנאמנות 5.2.13.6בסעיף  ן(כמשמע תוחברתי הבין החוב תואגרהחברה מכוח 

 בשטרי כמשמעו הנאמן בחשבוןע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה שעבוד יחיד וקבווכן 

     .שטרי הנאמנות המצורפים לתשקיףכל אחד מל 5.2סעיף  ראו, נוספים לפרטים; לתשקיף המצורפים הנאמנות

) יציבה דירוג תחזית' (ilA, על מתן דירוג '")מעלות(" Standard and Poor’s Maalotהודיעה  2017ביוני  11 ביום

  . לתשקיף 2.4.3.5 בסעיף כמפורט, חובה לאיגרות' ilAהודיעה מעלות על מתן דירוג מקדמי ' 2017ביולי  9, וביום לחברה

  לתשקיף ושטרי הנאמנות המצורפים אליו. 2.4לפרטים נוספים בדבר תנאי איגרות החוב, ראו סעיף 

  מבנה ההצעה לציבור

) לחוק 2)(1(א16סעיף  להוראות בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם ,")התשקיף(" זה תשקיף של פרסומו לאחר

 2007-(הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס"ז תקנות ניירות ערךו ")חוק ניירות ערך(" 1968-ערך, תשכ"ח ניירות

 ו בהיכללוי בתשקיףהחסרים  הפרטים יעודכנו, לפי העניין, כל אוו/ יושלמו , אשר בה")משלימה תקנות הודעה("

 הודעהה(" לתשקיף 2.6כמפורט בסעיף  הנתונים ת,זא ובכלל משלימה הודעה לתקנות בהתאם הנדרשים הפרטים

   .")שלימההמ

בדרך של , תחבורה פתרונותמחזיקי איגרות החוב של לציבור באמצעות ההודעה המשלימה,  תוצענהאיגרות חוב 

מחזיקי לציבור תוצענה צמודות למדד המחירים לצרכן, שהנן , (סדרה א')איגרות החוב כדלקמן: הצעת רכש חליפין, 

לתשקיף וכפי שיפורט  )1(2.3.1.1ההחלפה כאמור בסעיף  פתרונות תחבורה, לפי יחס שלט')  ה(סדראיגרות החוב 

של מחזיקי איגרות חוב (סדרה ח') לציבור תוצענה  , שאינן צמודות,(סדרה ב')איגרות חוב בהודעה המשלימה; 

לפרטים בדבר . ) לתשקיף וכפי שיפורט בהודעה המשלימה2(2.3.1.1, לפי יחס ההחלפה כאמור בסעיף פתרונות תחבורה

  לתשקיף.  2, ראו פרק על פי התשקיף של איגרות החוב הצעתןאופן 
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 לתשקיף. 2.1.2, כמפורט בסעיף בהחלפת מלוא איגרות החוב של פתרונות תחבורה יתמותנ כאמורעת רכש החליפין הצ

לא תוקצינה ולא תירשמנה למסחר בבורסה המוצעות כאמור ההנפקה על פי התשקיף, איגרות החוב  ותבוטל היה

  . ")הבורסהאביב בע"מ ("-לניירות ערך בתל

 אינה מובטחת בחיתום., והיא ההחבר של הערך ניירות של לציבור ראשונה הצעה הנה על פי תשקיף זה ההצעה

 וכן

 מדף תשקיף

 על רשומות ,רגילות מניות - הדין להוראות בהתאם ,שונים ערך ניירות סוגי להנפיק החברה תוכל ,זה תשקיף על פי

 חוב גרותיא של קיימות סדרות הרחבת של בדרך (לרבותחוב  גרותיא ,החברה של ערך נקוב כל אחת ש״ח 1 בנות ,שם

 סדרות הרחבת של בדרך לרבות(החברה  למניות להמרה הניתנות חוב גרותיא ,לעת) ומעת שיהיו ככל ,החברה של

 למימוש הניתנים אופציה כתבי לעת), ומעת שיהיו ככל ,החברה למניות להמרה הניתנות חוב גרותיא של קיימות

 וניירות החברה למניות להמרה הניתנות חוב גרותיולא חוב גרותילא למימוש הניתנים אופציה כתבי ,החברה למניות

  ).ATMמנגנון  (בבורסה המסחר כדי תוךניירות ערך  להציע החברה תוכל בנוסף .מסחריים ערך

 דוחות באמצעות ,ערך ניירות א(ו) לחוק23סעיף  להוראות בהתאם תיעשה זה מדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת

 -  התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי(ערך  ניירות לתקנות 'ג פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו בהםש מדף הצעת

 בהתאם ,המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות ,הצעה לאותה ביחס 1968-חתשכ", )וצורה מבנה

   .העת באותה שיהיו כפי ערך ניירות רשות סגל ולעמדות הבורסה והנחיות לתקנון בהתאם זה ובכלל, דין כל להוראות

 ---------------  

תחום מכירת פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים (תחומי  5למועד התשקיף, לחברה 

 6.3), כמפורט בסעיף תחום הרכב הכבדו תחום השכרת הרכב, תחום הליסינג התפעולי, תחום השירות והחלפים, הרכב

ת המזרח חבר -לתשקיף) וחברת האם של החברה  3לתשקיף. בין החברה לבין בעלי השליטה בה (המפורטים בפרק 

הסדר לתיחום פעילות וחברת המזרח ובעלי השליטה האמורים לא  נקבע לא"), חברת המזרחלאחזקות בע"מ ("

  התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים שבהם פועלת החברה. 

לתשקיף; לפרטים  6.4לפרטים בדבר עסקאות שנעשו במניית החברה בשנתיים שקדמו לפרסום התשקיף, ראו סעיף 

  לתשקיף.  6.5.5 -ו 6.5.4 פיםבדבר מגבלות שחלות על החברה בחלוקת דיבידנדים, ראו סעי

 -  סיכוני מאקרוכדלקמן:  ,(נכון למועד התשקיף) על פעילות החברה גדולה םהשפעתש להלן תמצית גורמי הסיכון

סיכונים ; והיתרים תונוישיר - סיכונים ענפיים; לאורך זמן ובעולם בישראל והכלליהרעה במצב הביטחוני 

); לפרטים UMI(יצרנית כלי הרכב שמייבאת קבוצת  General Motors -וב זיכיוןי מכסהב תולת - מיוחדים לחברה

  לתשקיף.  6.24בדבר גורמי הסיכון המשפיעים על פעילות החברה, ראו סעיף 

ות ההנפקה ממחיר איגרות סך כל ההוצאות הכרוכות בהצעת איגרות החוב על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצא

, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה ההודעה פרסום שלפני ןהאחרו המסחר יוםהחוב של פתרונות תחבורה ב

  המשלימה.
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  מבוא - 1 פרק

 כללי 1.1

כחברה פרטית, בהתאם  ,1993בישראל בשנת  ) התאגדה"החברה(" בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

   .")חוק החברות(" 1999-להוראות חוק החברות, תשנ"ט

          ')" איגרות החוב (סדרה א(" של החברהואיגרות החוב (סדרה ב') איגרות החוב (סדרה א')  תהנפק

שתיעשה על פי תשקיף זה,  ")איגרות החוב המוצעות" ביחד:ו", בהתאמה, איגרות החוב (סדרה ב')" - ו

יוניברסל פתרונות  -.טי.אס יו -הבת של החברה  חברתלאיגרות החוב של  בהצעת רכש חליפין

, הנה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור. לאחר ")תחבורה פתרונות(" תחבורה בע"מ

על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, תהפוך החברה לחברת איגרות המוצעות  איגרות החוב ן שלהנפקת

            1968-ניירות ערך, תשכ"חולחברה מדווחת כמשמעה בחוק  חוב כמשמעה בחוק החברות

  .")חוק ניירות ערך("

 וכן תשקיף מדףהמוצעות הצעה ראשונה של איגרות החוב להשלמה לזה הנו תשקיף  תשקיף

  .")התשקיף"ביחד: (א לחוק ניירות ערך 23כהגדרתו בסעיף 

 ואישורים היתרים 1.2

  על פי תשקיף להשלמה זה להצעה ראשונה של איגרות החובהנוגעים היתרים ואישורים  1.2.1

 כל פי על הדרושים שיונותיוהר האישורים ,ההיתרים כל את קיבלה החברה 1.2.1.1

   .תשקיףה ולפרסום להנפקתם ,תשקיףה פי על הערך ניירות להצעת דין

הפרטים  אימות משום ,התשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות בהיתר אין 1.2.1.2

 על דעה הבעת משום בו ואין שלמותם, או מהימנותם אישור או בו המובאים

 .בתשקיף המוצעים הערך של ניירות טיבם

 אישורה את נתנה )"הבורסה"( בע"מ אביב-בתל ערך לניירות הבורסה 1.2.1.3

מן רישו .תשקיףה פי על ניירות הערך המוצעים של לרישום למסחרהעקרוני 

להשלמה זה וההודעה המשלימה  של איגרות החוב המוצעות בתשקיף

שתפורסם על פיו בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 

, ")תקנות הודעה משלימה(" 2007-(הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז

לקיום פיזור  , ביחס לכל אחת מסדרות איגרות החוב מוצעות, בנפרד,כפוף

מחזיקים לפחות, כשכל אחד  35( מזערי של החזקות הציבור באיגרות החוב

, לקיום שווי מזערי של )אלפי ש״ח לפחות 200מחזיק בשווי החזקות מזערי של 

ובכפוף לעמידת  מיליון ש"ח) 36(בסך של  החזקות הציבור באיגרות החוב

 או דירוג, )מיליון ש"ח 200של (החברה בהון עצמי מזערי או שווי החזקות ציבור 

      ., בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסהמהכפי שיפורט בהודעה המשלי
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מתן האישור כאמור אינו מהווה אישור לרישום איגרות החוב המוצעות  1.2.1.4

למסחר, ורישומן למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור לרישומן למסחר על פי 

 אישור הבורסה הודעה משלימה שתפורסם על פי תקנות הודעה משלימה.

לרישום למסחר של איגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה, יינתן טרם 

  להלן. 2.6כמפורט בסעיף  ,פרסומה של ההודעה המשלימה

בתשקיף  המובאים לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין 1.2.1.5

 על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין לשלמותם או או למהימנותם זה

בדוח הצעת  יוצעו לפיהם התנאים על או המוצעים הערךניירות  של טיבם

 .המדף

 לתשקיף המדף הנוגעים היתרים ואישורים 1.2.2

 כל פי על הדרושים שיונותיוהר האישורים ,ההיתרים כל את קיבלה החברה 1.2.2.1

ו תיעשה באמצעות דוחות פי על ערך ניירות הצעתתשקיף מדף זה ופרסום ל דין

   המיוחדים לאותה הצעה.הצעת מדף שבהם יושלמו הפרטים 

הפרטים  אימות משום ,התשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות בהיתר אין 1.2.2.2

 על דעה הבעת משום בו ואין שלמותם, או מהימנותם אישור או בו המובאים

 .הכלולים בתשקיף המדף הערך של ניירות טיבם

 ) ככל שתפרסם( הצעת המדף שתפרסם החברה על פי תשקיף זהדוחות  1.2.2.3

ותקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),  לחוק ניירות ערךבהתאם 

 ", בהתאמה),הצעת מדף ותדוח" -" ותקנות הצעת המדף(" 2005- התשס"ו

מידע משלים בגין התפתחויות מהותיות בחברה ממועד , על דרך ההפניה, יכללו

בהתבסס על הפרטים הדרושים על פי  -התשקיף וכן מידע משלים נוסף, והכול 

(ובכללם פרטים אודות ניירות הערך המוצעים וכל פרט  תקנות הצעת מדף

 .מדף)התקנות הצעת אחר הטעון תיאור על פי 

הכלולים ניירות הערך  של לרישום למסחר ה העקרוניאישור את נתנה הבורסה 1.2.2.4

      .תשקיףב

 המובאים לפרטים אישור אמורכ הבורסה שלר העקרוני באישו לראות אין 1.2.2.5

 החברה על דעה הבעת משום בו ואין ,לשלמותם או למהימנותםאו  בתשקיף

הם  לפיהםש התנאיםהכלולים בתשקיף או על  ניירות הערך של טיבם על או

 .הצעת מדף ותדוחאמצעות ב ,יוצעו

האישור העקרוני של הבורסה כאמור, אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך  1.2.2.6

היה כפוף לקבלת למסחר יהכלולים בתשקיף למסחר בבורסה, ורישומם 

שתפרסם החברה על  מדףהדוח הצעת אישור הבורסה לרישומם למסחר על פי 

 .פי התשקיף
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 למתן התחייבות משוםכאמור  הבורסהשל  העקרוני אישורה מתןב אין 1.2.2.7

 אישור על .דוח הצעת המדף פי על ערךה של ניירות למסחר לרישום אישור

 תחולנה ,דוח הצעת המדף פי על שיוצעו הערך ניירות למסחר של לרישום

 הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי ו,פי על הבורסה וההנחיות תקנון הוראות

 .כאמור למסחר לרישום הבקשה

 להמרה הניתנות חוב איגרותת, מניו של למסחר לרישום אישור כיר, יובה 1.2.2.8

 הניתנים אופציה וכתבי למניות למימוש הניתנים כתבי אופציה, למניות

 פי על בעתיד שיונפקו ככלת, למניו להמרה חוב הניתנות לאיגרות למימוש

 הבורסה והנחיות הבורסה תקנון לעמידה בדרישות כפוף ף,מד הצעת דוחות

 דמים, לרישו בקשה הגשת נוהל חדשה ולעניין חברה של למסחר רישום לעניין

 .חדשה חברה של רישום ודמי בדיקה

  החברה הון 1.1

 התשקיף למועד נכון החברה של והנפרע המונפק, הרשום המניות הון 1.1.1

לפרטים בדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והפרע של החברה למועד 

 להלן. 3.1התשקיף, ראו סעיף 

 החברה של העצמי ההוןהרכב  1.1.2

 , הנו כדלקמן: 2016בדצמבר  31ליום ההון העצמי של החברה  הרכב

  1,911  הון מניות רגילות

  103,994  מניות על פרמיה

  )8,318(  קרנות הון 

  514,695  עודפים

    

  612,282  לבעלי מניות החברה המיוחס הון

  626  שליטה מקנות שאינן זכויות

    
    

  612,908  , קרנות הון ועודפיםסה"כ הון

  

 שבמחזור ניירות ערך של החברהעל  פרטים 1.2

  במחזור נכון למועד התשקיף. יםה הנמצאהחבר ידי-על שהונפקולא קיימים ניירות ערך 
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   ההצעה פרטי - 2פרק 

 ) לחוק2)(1(א16סעיף  להוראות בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם ,זה תשקיף של פרסומו לאחר

   .להלן 2.6  סעיף ראו ,המשלימה להודעה בנוגע לפרטים .משלימה הודעהתקנות ו ערך ניירות

ט') של  -לחוק החברות, להחלפת איגרות חוב (סדרות ח' ו 350הצעה בדרך של הסדר לפי סעיף  2.1

    ב') של החברה -פתרונות תחבורה, באיגרות חוב (סדרות א' ו

 לחוק החברות  350בקשה לפי סעיף 

פתרונות תחבורה לבית  - חברת הבת של החברה החברה והגישו  2017ביוני  27יום ב 2.1.1

לכינוס  צו למתן(דחופה) בקשה ) בתל אביב יפו המחלקה הכלכליתהמשפט המחוזי (

איגרות החוב ט') של פתרונות תחבורה (" -אסיפות של מחזיקי איגרות החוב (סדרות ח' ו

לחוק החברות שבמסגרתו  350"), זאת לצורך אישור הסדר לפי סעיף פתרונות תחבורהשל 

באיגרות באותה עת, במחזור תהיינה תוחלפנה כל איגרות החוב של פתרונות תחבורה ש

, אשר מוצעות לראשונה על ")איגרות החוב המחליפות(" ב') של החברה -חוב (סדרות א' ו

 , בהתאמה), כמפורט להלן.   "ההסדר" -" והבקשהפי תשקיף זה ("

בהחלפת מלוא איגרות החוב של פתרונות  יתמותנכמפורט לעיל, הצעת רכש החליפין  2.1.2

להיות חברה מחד, החברה תהפוך תחבורה באיגרות החוב של החברה כאמור, באופן שבו 

להוראות בחובות הדיווח בהתאם להוראותיו וותחוב  כמשמעה בחוק ניירות ערךמדווחת 

, 1970-תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל על פיו, לרבותהתקנות 

ואשר  מסחריים אשר הונפקו על ידיההערך הניירות מלוא פירעון ובכפוף לומאידך, לאחר 

  . פתרונות תחבורה להיות חברה מדווחת כמשמעה בחוק ניירות ערך תחדל מצויים במחזור

 המוצעים הערך ניירות 2.2

לציבור מחזיקי איגרות החוב של פתרונות  מוצעות להלן, 2.3 וכפי שיפורט בסעיף  זהעל פי תשקיף 

   :תחבורה, איגרות חוב של החברה, כדלקמן

 - ט') של פתרונות תחבורה)  השל החברה (חלף איגרות החוב (סדר (סדרה א')איגרות חוב  2.2.1

 צמודות למדד המחירים לצרכן 

ש״ח ערך נקוב כל אחת,  1(סדרה א') רשומות על שם, בנות חוב איגרות  601,833,150

צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים , 2.65%נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 

יצוין, "). (סדרה א')איגרות החוב (״ 2015 יוניבגין חודש  2015 יולילצרכן שפורסם בחודש 

יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ההצמדה למדד כאמור תיעשה באופן שאם כי 

ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם 

החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד 
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; ה א'לסדר, כמפורט בתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות התשלום לעומת המדד היסודי

 .להלן 2.4.1 ראו סעיף לפרטים נוספים בדבר איגרות החוב (סדרה א') של החברה, 

 - של החברה (חלף איגרות החוב (סדרה ח') של פתרונות תחבורה)  (סדרה ב')איגרות חוב  2.2.2

 לא צמודות 

ערך נקוב כל אחת,  ש״ח 1רשומות על שם, בנות (סדרה ב') חוב  איגרות 519,417,243

אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו , 3.4%קבועה בשיעור של נושאות ריבית שנתית 

נוספים בדבר איגרות החוב (סדרה ב') של החברה,  לפרטים; ")(סדרה ב')איגרות החוב (״

  להלן. 2.4.2 ראו סעיף 

, המוצעות על פי תשקיף זה כאמור, תיקראנה ')באיגרות החוב (סדרה ו (סדרה א')איגרות החוב 

 המחליפות".איגרות החוב : "להלן ביחד

  אופן הצעת ניירות הערך המוצעים  2.3

איגרות החוב של פתרונות תחבורה באיגרות חוב החלפת  -הקצאת ניירות הערך המוצעים  2.3.1

 ")איגרות החוב המחליפותב') של החברה (" -(סדרות א' ו

אישור ההסדר בכל אחת מאסיפות מחזיקי איגרות החוב של פתרונות לכפוף ב 2.3.1.1

קבלת צו בית המשפט לאישור ההסדר בהתאם לסעיף לתחבורה כאמור לעיל, 

ורסה לרישום למסחר של איגרות קבלת אישור הבל, (ט) לחוק החברות)350

לכינוס האסיפות  בבקשהפורטו יאשר אישורים נוספים להחוב המחליפות ו

תוחלפנה כל איגרות החוב של פתרונות  ,")האישורים לביצוע ההסדר(ביחד: "

  :על פי יחסי ההחלפה שלהלןתחבורה שבמחזור באיגרות החוב המחליפות, 

ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ח') של פתרונות תחבורה,  1בגין כל  )1(

ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ב') של החברה, היינו,  1תקצה החברה 

 ");יחס ההחלפה לאג"ח ח'(" 1:1לפי יחס החלפה של 

ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה ט') של פתרונות תחבורה,  1בגין כל  )2(

נקוב איגרות חוב (סדרה א') של החברה, היינו,  ש"ח ערך 1תקצה החברה 

 .")יחס ההחלפה לאג"ח ט'(" 1:1לפי יחס החלפה של 

מחזיקי איגרות החוב של פתרונות  כי אישור כל אחת מאסיפות ,מובהר 2.3.1.2

תחבורה להסדר, תהווה הסכמה בלתי חוזרת, בלתי מותנית ובלתי מסויגת 

להעברת איגרות החוב של פתרונות תחבורה (הרלוונטיות לאותה אסיפה) 

לחברה במסגרת ההסדר, וכן יהווה קיבול בלתי חוזר, בלתי מותנה ובלתי 

תוקצינה לכל מחזיקי איגרות החוב מסויג להצעת איגרות החוב המוצעות אשר 

של פתרונות תחבורה כנגד העברת איגרות החוב של פתרונות תחבורה לחברה, 

התנאים לביצוע יתר וכמפורט לעיל, בכפוף לקבלת האישורים ולהתקיימות 

  .יום הקובע, כמפורט בתשקיף זה להלןעד לההסדר 
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גרות החוב של בהחלפת מלוא אי יתמותנכמפורט לעיל, הצעת רכש החליפין  2.3.1.3

 בכפוף, לעיל 2.1.2 בסעיף  פתרונות תחבורה באיגרות החוב של החברה כאמור

במסגרת ההסדר האמור לעיל, ברוב לאישור אסיפות מחזיקי איגרות החוב 

(ט) לחוק החברות ולאישור בית המשפט כמפורט לעיל, 350כנדרש לפי סעיף 

 . איגרות החוב מחזיקיללא קבלת אישור נוסף של זאת 

מובהר, כי לא יתקיים מכרז לקביעת המחיר לאיגרות החוב המחליפות  2.3.1.4

בורה על פי המוצעות, וכי הנפקתן למחזיקי איגרות החוב של פתרונות תח

 - תשקיף זה תבוצע בתמורה לאיגרות החוב של פתרונות תחבורה, והכול 

 .זה, לפי העניין 2.3 בהתאם למפורט בסעיף 

בסמוך לאחר קבלת כל האישורים לביצוע ההסדר, תפרסם החברה הודעה  2.3.1.5

 כי התקבלו כל האישורים לביצוע ההסדר וכן תפרסם את תצייןמשלימה ובה 

שבו יהא יום המועד שייקבע בתיאום עם הבורסה, ובלבד שהמועד האמור 

ימי מסחר ממועד  4 - ולא יפחת מ ")יום מסחר(" מסחר בבורסהמתקיים 

כל המחזיק באיגרות חוב  - אשר בו  ")הקובע היום(" פרסום ההודעה המשלימה

של פתרונות תחבורה יהיה זכאי לקבל איגרות החוב של החברה, כמפורט 

ככל שלא יתקיימו התנאים ולא יתקבלו האישורים ; לעיל 2.3.1.1  בסעיף

לביצוע ההסדר עד ליום הקובע, מכל סיבה שהיא, תפקע ההצעה הכלולה 

  בתשקיף זה לעיל.

יופסק המסחר באיגרות החוב של פתרונות תחבורה והחל , הקובעביום  2.3.1.6

מהפסקת המסחר כאמור לא ניתן יהיה לבצע עסקאות והעברות באיגרות החוב 

  פתרונות תחבורה בבורסה. של 

) תוקצינה 1: (")ההחלפה מועד(" יום הקובעימי מסחר בסמוך לאחר ה 3תוך ב 2.3.1.7

איגרות חוב (סדרה א') למחזיקי איגרות החוב (סדרה ט') של פתרונות תחבורה 

) תוקצינה 2של החברה בהתאם ליחס ההחלפה לאג"ח ט' המפורט לעיל; (

למחזיקי איגרות החוב (סדרה ח') של פתרונות תחבורה איגרות חוב (סדרה ב') 

בכפוף לכל  -של החברה בהתאם ליחס ההחלפה לאג"ח ח' המפורט לעיל, הכול 

  דין ולהנחיות והוראות הבורסה. 

 הראשוןוב המחליפות תחלנה להיסחר בבורסה החל ביום המסחר איגרות הח 2.3.1.8

 .לכל דין ולהנחיות והוראות הבורסהבכפוף  -, והכול ההחלפה מועדשלאחר 

, והחברה פתרונות תחבורה תימחקנה מהמסחר בבורסהשל איגרות החוב  2.3.1.9

 לישראל בע"מדיסקונט בנק ולחברה לרישומים של  תפנה למסלקת הבורסה

   .בבקשה למשוך את תעודות איגרות החוב בגינן
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 תנאי ניירות הערך המוצעים 2.4

 ')אאיגרות חוב (סדרה  2.4.1

 הנאמן 

בע״מ  רכב התקשרה החברה עם רזניק פז נבו נאמנויות 2017 במאי 29ביום  2.4.1.1

כפי שתוקן ביום בשטר נאמנות למחזיקי איגרות החוב (סדרה א׳) של החברה, 

לתשקיף  נספח א'כ בנוסחו המתוקן כאמור,, אשר מצורף, 2017ביולי  12

פרטי ההתקשרות של ", בהתאמה); ")שטר הנאמנות לסדרה א'" -״ ו״הנאמן(

; פקס: 03-6389200; טלפון: , תל אביב14רחוב יד חרוצים כתובת:  - הנאמן 

  . hagar@rpn.co.il , דוא"ל:שאול הגר"ד עוהקשר:  איש; 6389222-03

  תנאים נוספים של איגרות החוב (סדרה א') 

 שווים רבעונייםתשלומים  25 - בלפירעון  תעמוד - )'אקרן איגרות החוב (סדרה  2.4.1.2

 10שולם ביום י, כאשר התשלום הראשון של הקרן כל אחד) 4%(בשיעור של 

 2017נובמבר  10הנותרים ישולמו ביום התשלומים  24 -ו 2017 באוגוסט

של כל  ונובמבר אוגוסט, מאי, פברואר מהחודשים אחד בכל בחודש 10ובימים 

   .(כולל) 2023ואוגוסט  מאי, פברוארוכן  2022עד  2018אחת מהשנים 

 25 - בתשולם  -  ')אהריבית על הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה  2.4.1.3

 אוגוסטבכל אחד מהחודשים  חודשב 10 וםביאשר ישולמו , רבעוניים תשלומים

פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר  מהחודשים אחד בכל ,2017של שנת  ונובמבר

 מאי, פברואר יםחודשוכן בכל אחד מה 2022 עד 2018של כל אחת מהשנים 

חודשים שנסתיימה ביום הקודם  3(כולל), בעד התקופה של  2023אוגוסט ו

תהא בשיעור של כאמור לום רבעוני ש; הריבית בגין כל תלמועד התשלום

  .המשלימה בהודעה יצוין ששיעורו הראשון הריבית תשלום למעט, 0.6625%

ישולמו  (סדרה א') גרות החוביהתשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של א 2.4.1.4

 4יום בגרות החוב ימחזיקי א מרשםלאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים ב

מועד מבנובמבר של כל אחת מהשנים ש 4 או באוגוסט 4במאי,  4בפברואר, 

זה  2.4.1 כמפורט בסעיף ועד למועד פירעונן  ')אאיגרות החוב (סדרה הנפקת 

"), פרט לתשלום לתשלום היום הקובע"זה:  2.4.1 בסעיף ( לעיל), לפי העניין

שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים האחרון של הקרן והריבית 

גרות החוב לידי ייעשה כנגד מסירת תעודות אישו במרשם ביום התשלום

עליו ש, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר ביום התשלום החברה

ימי עסקים כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה  תודיע החברה. הודעת החברה

   .לפני מועד התשלום האחרון
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, לא יהיה זכאי לתשלום ביום הקובע מרשםמובהר, כי מי שאינו רשום ב 2.4.1.5

 .לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד

מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום  בכל 2.4.1.6

שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו 

לצורך קביעת הזכאות לפדיון או  לתשלוםללא תוספת תשלום, והיום הקובע 

 לריבית לא ישתנה בשל כך.

בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור  2.4.1.7

הבסיסית שנושאות  הריבית מעל 3% של שנתי בשיעור, םימי 7העולה על 

תפרסם  כאמור תשלום לפני מסחר ימי 2 לפחות. איגרות החוב (סדרה א')

בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית הכוללת  החברה דיווח מיידי

 לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור. 

, שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') יותאם בגין שינוי הדירוג 2.4.1.8

 של שטר הנאמנות לסדרה א'. תנאים הרשומים מעבר לדףל 5 כמפורט בסעיף

יבית של איגרות החוב (סדרה א') של החברה, לפרטים נוספים בדבר תשלומי הקרן והר

לפרטים נוספים ; א'לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות לסדרה  4עד  2 פיםו סעירא

   .להלן 2.4.3 סעיף , ראו (סדרה א') בדבר תנאי איגרות החוב

 ')באיגרות חוב (סדרה  2.4.2

 הנאמן 

בשטר נאמנות למחזיקי  הנאמןהתקשרה החברה עם  2017 במאי 29ביום  2.4.2.1

אשר , 2017ביולי  12כפי שתוקן ביום ׳) של החברה, באיגרות החוב (סדרה 

שטר הנאמנות לסדרה (" לתשקיף 'בנספח כ , בנוסחו המתוקן כאמור,מצורף

  "). ")'ב

  ') בתנאים נוספים של איגרות החוב (סדרה 

 שווים רבעונייםתשלומים  25 - בלפירעון  תעמוד - ')בקרן איגרות החוב (סדרה  2.4.2.2

 10שולם ביום י, כאשר התשלום הראשון של הקרן כל אחד) 4%(בשיעור של 

 2017נובמבר  10התשלומים הנותרים ישולמו ביום  24 -ו 2017 באוגוסט

של כל  ונובמבר אוגוסט, מאי, פברואר מהחודשים אחד בכל בחודש 10ובימים 

  .(כולל) 2023ואוגוסט  מאי, פברוארוכן  2022עד  2018אחת מהשנים 

 25 - בתשולם  - ')בהריבית על הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה  2.4.2.3

 אוגוסטבכל אחד מהחודשים  חודשב 10 וםביאשר ישולמו , רבעוניים תשלומים

פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר  מהחודשים אחד בכל ,2017של שנת  ונובמבר

 מאי, פברואר יםחודשוכן בכל אחד מה 2022 עד 2018של כל אחת מהשנים 

חודשים שנסתיימה ביום הקודם  3(כולל), בעד התקופה של  2023אוגוסט ו
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לום רבעוני כאמור תהא בשיעור של ש; הריבית בגין כל תלמועד התשלום

 .המשלימה בהודעה יצוין ששיעורו הראשון הריבית תשלום למעט, 0.85%

ישולמו  (סדרה ב')גרות החוב יהתשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של א 2.4.2.4

יום בגרות החוב ימחזיקי א מרשםלאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים ב

, בהתאם להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת, תשלוםהקובע לאותו 

בנובמבר של כל אחת מהשנים  4 או באוגוסט 4במאי,  4בפברואר,  4היינו ביום 

כמפורט בסעיף ועד למועד פירעונן  איגרות החוב (סדרה ב')הנפקת מועד מש

"), פרט לתשלום היום הקובע"זה:  2.4.2  בסעיף( זה לעיל), לפי העניין 2.4.1 

ולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו שישלתשלום האחרון של הקרן והריבית 

גרות החוב ייעשה כנגד מסירת תעודות אישו רשומים במרשם ביום התשלום

, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר ביום התשלום לידי החברה

ימי כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה  עליו תודיע החברה. הודעת החברהש

  .עסקים לפני מועד התשלום האחרון

, לא יהיה זכאי לתשלום ביום הקובע מרשםכי מי שאינו רשום במובהר,  2.4.2.5

 .לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום  2.4.2.6

שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו 

לצורך קביעת הזכאות לפדיון או  לתשלוםוהיום הקובע  ללא תוספת תשלום,

 לריבית לא ישתנה בשל כך.

החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית  2.4.2.7

הבסיסית שנושאות  הריבית מעל 3% של שנתי בשיעור, םימי 7העולה על 

תפרסם  ורכאמ תשלום לפני מסחר ימי 2 לפחות. איגרות החוב (סדרה ב')

החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית הכוללת 

 לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור. 

שתישאנה איגרות החוב (סדרה ב') יותאם בגין שינוי הדירוג,  הריביתשיעור  2.4.2.8

   של שטר הנאמנות לסדרה א'. לדף תנאים הרשומים מעברל 5 בסעיףכמפורט 

') של החברה, בלפרטים נוספים בדבר תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב (סדרה 

לפרטים נוספים '; בלתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות לסדרה  4עד  2 פיםו סעירא

  .להלן 2.4.3 סעיף , ראו ')ב(סדרה  בדבר תנאי איגרות החוב

  כללי 2.4.3

לשטר  5.2מובטחות בשעבודים כמפורט בסעיף איגרות החוב (סדרה א')  2.4.3.1

מובטחות בשעבודים כמפורט איגרות החוב (סדרה ב') הנאמנות לסדרה א'; 

 לשטר הנאמנות לסדרה ב'.  5.2בסעיף 



 

  

  7 - ב 

 

לפרטים בדבר עילות להעמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב המחליפות, ראו  2.4.3.2

  .הנאמנות ישטרכל אחד מל 7סעיף 

בדבר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב המחליפות,  לפרטים 2.4.3.3

 פיננסיות מידה באמות תחבורה פתרונות שללרבות התחייבות לעמידה 

כל אחד ל 19.4 עד 19.2, ראו סעיפים על ידי החברה חלוקה ביצוע על ומגבלות

   .הנאמנות ישטרמ

ף סעי ראו, המחליפות החוב איגרות של מוקדם דיוןפל האפשרות בדבר לפרטים 2.4.3.4

 .הנאמנות ישטרכל אחד מל 6

' ilA, על מתן דירוג 'Standard and Poor’s Maalotהודיעה  2017ביוני  11 ביום 2.4.3.5

 דירוגהודיעה מעלות על מתן  2017ביולי  9, וביום ) לחברהיציבה דירוג תחזית(

מיליארד ש"ח ערך נקוב  1.125לאיגרות חוב בהיקף של עד ' ilA' מקדמי

ב', במסגרת החלפת  - בדרך של הנפקת סדרות א' ו שתונפקנה על ידי החברה

  .'ג נספחכ לתשקיף המצורף הדירוג דוח ראו, לפרטים. תחבורה פתרונות עם חוב

; , ראו שטר הנאמנות לסדרה א'(סדרה א') איגרות החוב המלאים והמחייבים שללפרטים 

  .'ב, ראו שטר הנאמנות לסדרה (סדרה ב') איגרות החוב המלאים והמחייבים שללפרטים 

   מיסוי וניכיון 2.5

-ובהחלפתן עלשל פתרונות תחבורה התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באיגרות החוב 

ידי מומחים, - , הנו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי עלזהתשקיף פי תנאי 

 של פתרונות תחבורהאיגרות החוב מחזיקי בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ, כי 

) יבחנו את היבטי המיסוי להצביע באסיפה בעד ההסדר המוצעזה, כל משקיע השוקל (ובכלל 

לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין היתר באמצעות קבלת  , בהיענותההקשורים בהצע

ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים, בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל אחד מהם. 

האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעה 

  וא בעקבותיה.האמורה או בפעולות שעשויות לב

בדבר קביעת מנגנון מאת רשות המסים אישור מקדמי החברה קיבלה  2017ביוני  13ביום  2.5.1

 על פי העקרונות, )״הסדר המס״( זה תשקיףמושא  ההצעהבקשר עם ניכוי מס במקור 

  כדלקמן:

זה:  2.5 (בסעיף  תחבורה פתרונות שלט')  -(סדרות ח' והחלפת איגרות החוב  2.5.1.1

זה:  2.5 (בסעיף החברה  שלבתמורה לאיגרות החוב ") "ח המוחלפותהאג"

"ח האג מחזיקי במישור, הנה אירוע מס זה תשקיף פי על") "ח המוצעותהאג"

הוראות  ותחולנה "ח המוחלפות בתמורה לאג"ח המוצעותהאגשהחליפו את 

   לפי העניין. ״),הפקודה(״ 1961-פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ״א
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"ח האג מחזיקיבידי  האג"ח המוחלפותיראו בהחלפה כאמור, כמכירה של  2.5.1.2

בעבורן  שתתקבלנה"ח המוצעות לאגתמורה ב, "ח המוחלפותהאגשהחליפו את 

  ״).התמורהזה, ביחד: ״ 2.5 (בסעיף 

, ינוכה מס במקור האג"ח המוחלפותבגין רווח ההון המחושב, במכירתן של  2.5.1.3

מהתמורה, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון 

תקנות הניכוי (" 2002-במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס״ג

  .")מתמורה

והואיל וסדרות האג"ח המוצעות מונפקות לראשונה לצורך קביעת התמורה,  2.5.1.4

"ח האגבגין מכירת  מורההתולא נסחרות בסמוך למועד ההחלפה, אזי: 

יחושב  , אשרהאג"ח המוצעותשווי להמוחלפות כאמור, תחושב בהתאם 

האג"ח להן זכאי מחזיק האג"ח המוצעות המוקצות בהתאם למכפלת כמות 

לאחר  הראשוןהמסחר  ביום ,"ח המוצעותהאגהסגירה של  בשער המוחלפות

  .1מועד ההחלפה בפועל

  יהיה מועד ההחלפה בפועל. ,בלבד במקור המס ניכוי לעניין, מועד המכירה 2.5.1.5

יראו  ההסדר,שהתקבלו אגב האג"ח המוצעות בעת מכירת לעניין ניכוי במקור  2.5.1.6

אלו. כמו אג"ח לעיל כמחיר המקורי של  2.5.1.4 את השווי כפי שנקבע בסעיף 

  .מועד ההחלפה בפועליהיה לעניין זה הרכישה  מועדכן, 

הראשון שלאחר מועד בסמוך לאחר יום המסחר החברה תפרסם בדוח מיידי  2.5.1.7

 הכולל את המוחלפותהתקבול בגין איגרות החוב פירוט ההחלפה בפועל את 

 .המוצעות רה בגין האג"חהתמוואת , האג"ח המוצעותשווי ושערי הסגירה של 

החלטת המיסוי מתייחסת לאופן ניכויי המס במקור למחזיקי איגרות החוב  2.5.1.8

אין בהסדר המס לקבוע המוחלפות ואינו ממצה את חבות המס הסופית שלהם. 

 של פתרונות תחבורה את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי איגרות החוב

ידי פקידי -כאמור יכול וייבחן עלושומה , לכל דבר ועניין, סיווג או את שומתם

 . השומה הרלוונטיים

לא תצא  2017בדצמבר  31החלטת המיסוי תיחשב כמבוטלת אם עד ליום  2.5.1.9

  .ארכה על ידי מס הכנסהוהצעת רכש החליפין לפועל, אלא אם כן ה

                                                      
ככל שההסדר יאושר בהתאם להוראות הדין, תוקצינה האג"ח המוצעות  -" מועד ההחלפה בפועלבהתאם להסדר המס, "    1

  מהמסחר בבורסה. נהימחקתלכלל הניצעים ובאותו המועד האג"ח המוחלפות 
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   היבטי מס נוספים 2.5.2

  רווח הון ממכירת ניירות ערך מוצעים 2.5.2.1

ידי יחיד -ריאלי ממכירת ניירות ערך על לפקודה, רווח הון 91בהתאם לסעיף 

 121תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 

ידי -ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על

י״ בחברה (כהגדרת מונח זה כפי שתוארה לעיל), יחיד שהינו ״בעל מניות מהות

  . 30%אשר שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות 

, עד קביעת 30%הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 

 -) ו9א(א)(101לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים  הוראות ותנאים

א(ב) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה 101

בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״, בהתאם להוראות 

  ) לפקודה.1(2סעיף 

ערך בשיעור חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות 

, כי שיעור המס יצוין ;24% שיעור מס החברות הינו ,2017בשנת מס החברות (

 מס שיעור, לפיוש - 2016בדצמבר  29מיום  הלפקוד 234 נקבע לאורו של תיקון

 -  23% של ובשיעור ,2017 ינואר 1 מיוםהחל  - 24% יהא 2017 בשנת חברות

  ).2018 ינואר 1 מיום החל

) 2(9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור. על 

הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל 

על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ״עסק״ או ״משלח 

יד״, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, 

  לפקודה. 121תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 

ככלל, תושב חוץ (יחיד וחברה) פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך 

הנסחרים בבורסה, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם 

לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, יחולו  97ולמגבלות של סעיף  לתנאים

הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, 

בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים. האמור לעיל לא 

יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל, בהתאם לקבוע 

  א לפקודה.68ף בסעי

לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר  4בתקנה 

, נקבע כי 2002-בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס׳׳ג
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בפדיון של איגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו 

) 1קיימו כל אלה: (כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם הת

) במועד הפדיון נוצר הפסד 2רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; (

) הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום 3( -הון; ו

עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם  -שהוקצתה או הוצאה, והכול 

  ) לפקודה.4(2יחשבו כהכנסה לפי סעיף כתמורה לפי הוראות אלה, לא י

 - לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים 

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת 

, 2002- או בעסקה עתידית), התשס"ג תנייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנו

בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה במכירת חייב (כהגדרת מונח זה 

ל כאשר ומרווח ההון הריאלי, הכ 25%ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

) מרווח ההון הריאלי 2017בשנת  24%המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס חברות (

כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) 

מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע. כמו כן, 

לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים 

  מניכוי מס במקור לפי הדין. 

ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים - ה מס במקור עללא ינוכ

  תנאים מסוימים.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו 

- (ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על91הוראות סעיף 

  ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

פי דוח מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, -עות עלככל שאיגרות החוב המוצ

 30% -שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתן (לאחר המחיקה) יכול להגיע ל

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של 

  ניכוי מס במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

  ת החובשיעור המס שיחול על ריבית בגין איגרו 2.5.2.2

 25%ג(ב) לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על 125בהתאם לסעיף 

על ריבית או דמי ניכיון שמקורם באיגרות חוב הצמודות למדד, ויראו את 

  הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

במקרה שבו איגרות החוב צמודות למדד, ככלל, יחיד יהיה פטור ממס על 

ההצמדה או הפרשי השער לפי העניין שנצמחו בגין קרן איגרות החוב  הפרשי

  כאמור. 

חוב או  איגרות(ה) לפקודה, הפרשי הצמדה המתקבלים מפדיון 89פי סעיף  -על 

נייר ערך מסחרי, שההכנסה אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", 
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אגרת החוב (בפדיון  יראו אותם כחייבים במס לפי הוראות חלק ה' לפקודה

יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה) ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות 

  לחישוב רווח ההון, כמפורט לעיל. 

יצוין, כי לעניין זה יראו כמדד, את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה 

  המרכזית לסטטיסטיקה.

) 1(שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: 

) לפקודה או שהיא 1(2הריבית היא הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ לפי סעיף 

) היחיד תבע 2רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (

) היחיד הוא בעל 3בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל איגרות החוב; (

בחבר בני אדם  ) היחיד עובד4מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית; (

ששילם את הריבית, או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו 

יחסים מיוחדים אחרים עימו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה 

ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין 

אי אחר שקבע שר האוצר באישור ) מתקיים תנ5( - היחיד לבין חבר בני האדם; ו

 121ועדת הכספים של הכנסת. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף 

   .2לפקודה

יחיד יהיה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס ובלבד שהתקיימו כל אלה: 

) היחיד לא תבע ניכוי 2) הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; (1(

) הפרשי ההצמדה אינם הכנסה 3ה בשל הנכס; (הוצאות ריבית או הפרשי הצמד

  ) ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור.1(2לפי סעיף 

שיעור המס החל על הכנסות הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) או דמי הניכיון 

) 2(9של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

(ח) לפקודה לגבי ריבית 3הכנסתו, למעט לעניין סעיף לפקודה חלות בקביעת 

  שנצברה, הינו שיעור מס החברות.

) 2(9קרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

לפקודה, פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות 

נצברו בתקופת החזקתו של (ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון ש3סעיף 

אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור 

המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ 

או מ״משלח יד״, אלא אם נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, 

  לפקודה. 121יף תחויב ההכנסה בשיעור המירבי הקבוע בסע

ד) לפקודה, ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים 15(9בהתאם לסעיף 

                                                      
), בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות 48%( שיעור המס השולי המרבי (לפני מס יסף) עומד על ארבעים ושמונה אחוזים   2

  .2013-) (תיקון), התשע"ג2014-ו 2013לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 
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על אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם  לתושב חוץ,

תושבי ישראל, בכפוף להוראות אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת 

ס ובלבד שההכנסה אינה פטורים ממ ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ,

במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום 

, לפי העניין למעט אחד מאלה: קבלת הריבית דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה

(א) תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; או (ב) תושב 

לפקודה, של חבר בני  88להגדרת קרוב בסעיף ) 3החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה (

האדם המנפיק; או (ג) תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים 

לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי 

  שיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים).

האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ, אם היא מוחזקת בידי תושבי 

במקרה שלא חל הפטור כאמור א לפקודה. 68ישראל בהתאם לקבוע בסעיף 

לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד או חברה), 

שמקורן בניירות ערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה כמפורט לעיל או 

תאם להוראות האמנות למניעת כפל מס שנחתמו בין מדינת ישראל למדינת בה

  מושבו של תושב החוץ.

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), 

שיעור המס שיש לנכות במקור על  ״),תקנות הניכוי מריבית(״ 2005- התשס״ו

גרות החוב הצמודות במלואן המשולמת על אי 3ריבית (כהגדרתה בתקנות הנ״ל)

לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה  25%למדד המחירים לצרכן, הינו 

המשלמת את הריבית. שיעור המס שיש לנכות במקור לגבי יחיד שהינו בעל 

מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי 

ני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) לפקודה. לגבי חבר ב 121המרבי לפי סעיף 

(א) לפקודה ובכפוף 126הקבוע בסעיף  ינוכה מס במקור בשיעור מס החברות

  לפקודה. 9להוראות סעיף 

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת איגרות החוב בשנת המס ושאילו היו  2.5.2.3

רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין 

ות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר, וכן, כנגד לרב

ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי 

ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס 

וז הפסד ההון החברות), באותה שנת מס. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיז

) 3.5 - ל 1כנגד רווחי הון (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

יש לציין כי המס אשר חל על דיבידנד או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור. 

                                                      
) 13(9פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף -ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על - ריבית    3

  לפקודה ודמי ניכיון.
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. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת 30%ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 

קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית  המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר

  מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

בהתאם לתקנות ניכוי מתמורה, במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס 

במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות 

בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר יקזז החייב  (״ניירות סחירים״), עתידיות

ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת 

  מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד 

בשנות המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה בה (ב) לפקודה 92כאמור בסעיף 

  .נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד

  "גבוהות הכנסות על"מס  2.5.2.4

(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק בכנסת התקבל 2016בדצמבר  29 ביום

, נקבע לפיוש, 2016- תשע"ז ),2018 -  2017 לשנת התקציב יעדי להשגת חקיקה

 חלק על במס חייב יהא, ש"ח 640,000 על עולה החייבת שהכנסתו יחיד כי

 וזאת 3% של נוסף בשיעור, ש"ח 640,000 של סך על העולה החייבת מהכנסתו

הוראות התיקון חלות בין היתר, על רווחי הון  .2017 ינואר 1 מיום החל

מדיבידנדים  ועל הכנסות על מרכיב רווח ההון האינפלציוני למעט מניירות ערך,

  .ומריביות

  נוספות בעתיד של החברה )ב' -ות א' והנפקת איגרות חוב (סדר 2.5.2.5

צפויות לעניין הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת איגרות החוב, 

הוראות הסדר המס והוראות הדין כמתואר לעיל, וזאת, בין היתר, ככל לחול 

החוב הסדר אחר, או ישונו שלא יאושר בעת ההרחבה העתידית לסדרת איגרות 

  הוראות הדין באופן המשפיע על ההוראות שתוארו לעיל.

איזו מסדרות איגרות החוב חוב מהגרות יהיה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לא

גרות החוב יהסדרה יהיה שונה משיעור הניכיון של א הרחבתבשל  כאמור

 רחבתהמאותה סדרה הקיימות במחזור באותה עת, תפנה החברה, לפני 

, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס כאמור הסדרה

גרות החוב יגרות החוב האמורות, ייקבע לאיבמקור מדמי הניכיון בגין א

האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים 

 ,חברה תחשבבאותה סדרה, ככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור, ה

גרות החוב יהסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל א הרחבתלפני מועד 

הסדרה כאמור את  הרחבתמהסדרה האמורה, ותפרסם בדיווח מיידי לפני 

שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפירעון של 
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מור ובהתאם גרות החוב מאותה סדרה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאיא

ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי,  היהלהוראות הדין. 

הסדרה, על אי קבלת אישור כאמור  רחבתגרות חוב כתוצאה מהילפני הנפקת א

ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין 

גרות החוב ירעון איבעת פנטית. חברי הבורסה ינכו מס במקור ווהסדרה הרל

מאותה סדרה, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. לפיכך, ייתכנו מקרים 

בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון 

הסדרה. במקרה  הרחבתגרות חוב מאותה סדרה טרם ישנקבעו למי שהחזיק א

רעון יהסדרה ועד לפ הרחבת גרות החוב לפנייזה, נישום שהחזיק את אכ

גרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס יא

   שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

  משלימה הודעה 2.6

) 2)(1(א16לסעיף  בהתאם משלימה הודעה החברה תפרסם, זה תשקיף של פרסומו לאחר 2.6.1

החסרים  הפרטים כלו, לפי העניין, יעודכנ ו/או יושלמו, אשר בה ערך ניירות חוקל

 ת,זא ובכלל משלימה הודעה לתקנות בהתאם הנדרשים הפרטים ו בהיכללה ויז בתשקיף

 ן:כדלקמ הנתונים

 פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור 2.6.1.1

 .התשקיף

 היום הקובע. 2.6.1.2

 .לעיל 2.3.1.1 ויחסי ההחלפה כמפורט בסעיף  המוצעים הערך ניירות כמות 2.6.1.3

באופן  ותופץ א"המגנ מערכת באמצעות ערך ניירות לרשות תוגש המשלימה ההודעה 2.6.2

בלתי  לחלק המשלימה ההודעה תהפוך ,פרסומה עם .זה תשקיף פורסם שבהם ובמקומות

 .זה מתשקיף נפרד

, כי החברה תפנה לבורסה, לפני פרסום ההודעה המשלימה, לקבלת אישורה לרישום יובהר 2.6.3

  למסחר של איגרות החוב המחליפות. 

  הסדרים מעשיית הימנעות 2.7

 :זה תשקיף עלהחברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם  2.7.1

להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות  2.7.1.1

, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק תשקיףההערך על פי 

למכור את ניירות הערך אשר רכשו  תשקיףהפי -ערך על זכות לרוכשי ניירות

 מעבר למפורט בתשקיף.
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עם צד ג' הסותר את  להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם 2.7.1.2

  לעיל. 2.7.1.1  ההתחייבות כאמור בסעיף

להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד  2.7.1.3

 לעיל. 2.7.1.1  לאמור בסעיף

  הון מדילול הימנעות 2.8

 לא תעשהה, ז תשקיף פי על הערך ניירות הקצאת ועד התשקיף פרסום מתאריך שהחל בתקופה

 כמשמעותו "הון "דילול משום בה יש אשרה, ז תשקיף לפי ההנפקה להוציא ה,פעול כל החברה

פרטי  תקנות(" 1969- מבנה וצורה), תשכ"ט - וטיוטת תשקיף  תשקיףהפרטי ניירות ערך ( בתקנות

  .")תשקיף

  המדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת 2.9

 בהתאםם, שוני ערך ניירות סוגי להנפיק החברה תוכלף, מד תשקיף גם המהווה ה,ז תשקיף מכוח

 גרותיא ה,של החברערך נקוב כל אחת  ש״ח 1 בנותם, ש על רשומות ת,רגילו מניות - הדין להוראות

 לעת), ומעת שיהיו ככל ה,החבר של חוב גרותיא של קיימות סדרות הרחבת של בדרך (לרבות חוב

 גרותיא של קיימות סדרות של הרחבת בדרך (לרבות החברה למניות להמרה הניתנות חוב גרותיא

 למימוש הניתנים אופציה ומעת לעת), כתבי שיהיו ככל ה,החבר למניות להמרה הניתנות חוב

 להמרה הניתנות חוב גרותיולא חוב גרותילמימוש לא הניתנים אופציה כתבי ה,החבר למניות

 תוך את ניירות הערך האמורים להציע החברה תוכל ,בנוסף .מסחריים ערך וניירות החברה למניות

  "). הערך ניירות" זה: 2.9  (בסעיף )ATMמנגנון ( בבורסה המסחר כדי

ך, ער לחוק ניירות א(ו)23סעיף להוראות בהתאם תיעשה זה מדף תשקיף פי על הערך ניירות הצעת

פרטי  לתקנות ג' פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו בהםש מדף הצעת דוחות באמצעות

 בהתאםת, המוצעו היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות ה,הצע לאותה ביחס תשקיףה

 כפי ניירות ערך רשות סגל ולעמדות הבורסה והנחיות לתקנון בהתאם זה ובכלל ן,די כל להוראות

  .העת באותה יהיוש
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  הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 

   הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף 3.1

  הון מונפק ונפרע  הון רשום  סוג המניה

   ש"ח ע.נ. כ"א 1בנות מניות רגילות 

  )"המניותאו " "רגילות מניות("

  ש"ח 03831,15,  ש"ח 038,31,15

  החברהובהון המונפק של  הרשוםשינויים בהון  3.2

ש"ח ערך  1של החברה בנות  מניות הנהלה 1,000המירה החברה  2017במאי  24ביום  3.2.1

 - נקוב כל אחת (אשר היו בהונה הרשום ובהונה המונפק של החברה עד לאותו מועד) ל

 שקדמוהשנים  בשלושלמעט המרת המניות כאמור,  מניות רגילות של החברה. 1,000

  .המונפק של החברהבהון  אובהון הרשום  שינויים חלו לא, התשקיף למועד

  .להלן 3.4 האחרונות, ראו סעיף השנים בשלוש  במניות החברה לשינויים בדבר ההחזקות 3.2.2

   המחזיקים במניות החברה 3.3

  :1למועד התשקיףחברה, למיטב ידיעת החברה, בהחזקות בעלי העניין  פירוטלהלן  3.3.1

שיעור   כמות מניותשם בעל המניות
מסה"כ 

 הוןה
  המונפק

שיעור 
בזכויות 
  ההוניות 

שיעור 
בזכויות 
  ההצבעה

חברת המזרח לאחזקות 
  2בע"מ

702,488  60.925%  60.925%  60.93%  

  39.07%  39.066%  39.066%  450,450  3טאלדן מוטורס בע"מ

  0%  0%  0.009%  1004  החברה

                                                      

  דילול מלא.לרבות בנכון למועד התשקיף,  הנןההחזקות המפורטות בטבלה שלהלן    1

 חוק החברות, הנה חברה פרטית המאוגדת לפי ")המזרח חברת(" למיטב ידיעת החברה, חברת המזרח לאחזקות בע"מ    2

מזכויות ההצבעה בחברת  55% -וב המונפק והנפרע יהמהון מניות 23.5% - : דוד עיני (המחזיק בכה"ה הנם יהשבעלי מניות

 18% -הילדה עיני (המחזיקה בכמזכויות ההצבעה בחברת המזרח);  45% -וב 11.25% -דניאל עיני (המחזיק בכ); המזרח

(המחזיקים, כל אחד בנפרד, עיני עיני ואליהו -לייביצקיאיריס סנדרה ); של חברת המזרח המונפק והנפרעמניותיה מהון 

המונפק מניותיה מהון  2.8125% המחזיקרוני פורטיס (; )של חברת המזרח המונפק והנפרעמניותיה מהון  4.5% -בכ

 עיני (מוריס) משה; )מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המזרח 1.6875% המחזיק() וליאור הנרי פורטיס והנפרע

מהון המניות המונפק);  11.25% -בכ ה(המחזיקמהון המניות המונפק של חברת המזרח); קרן גבאי  11.25% -בכ(המחזיק 

   .של חברת המזרח)מהון המניות המונפק  11.25% -בכ (המחזיקויורם עיני 

ת ובעלבהמצויה , חוק החברות") הנה חברה פרטית המאוגדת לפי טאלדןלמיטב ידיעת החברה, טאלדן מוטורס בע"מ ("   3

 השהנה חברה בת בבעלות ")שותפויות קרדןקרדן שותפויות בע"מ ("חברת המזרח, באמצעות  שלמלאה שליטה ו

  .מלאה של חברת המזרחהה תושליט

  .דיבידנד לקבלת זכות או הצבעה זכויות מקנות שאינןלחוק החברות,  308 בסעיף כמשמען, רדומות מניות   4
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  החברה על ידי חברת המזרח מניות רכישת 3.4

 ישראל בחברה קרדןהחזקות  רכישת 3.4.1

 ישראל בע"מ קרדן עם המזרחחברת  התקשרה 2016 ספטמברב 28ביום  3.4.1.1

 ")הרכישה הסכם" או" ההסכם: "זה 3.4  בסעיף( בהסכם ")ישראל קרדן("

(מועד  2016 בנובמבר 3 יוםב, ישראל קרדןמ המזרחחברת  הרכש במסגרתוש

וזאת חברה, ב(במישרין ובעקיפין)  החזקותמה 46.1%, השלמת ההסכם)

, ")התמורהזה: " 3.4 (בסעיף  "חש 397,349,000כולל  לסכוםבתמורה 

  :להלן כמפורט

, אשר היוו נכון למועד החברה שלמניות רגילות  126,019 3.4.1.1.1

, החברהמהון המניות המונפק והנפרע של  10.94% -כ ההסכם

  "ח.ש 108,306,000בתמורה לסכום של 

אשר החזיקה,  קרדן שותפויות,של  רגילותמניות  210,210 3.4.1.1.2

מהון המניות המונפק והנפרע  90.01% - , במועדאותו לנכון 

 3.3 שהנה בעלת מניות של החברה כמפורט בסעיף ( של טאלדן

 ש"ח. 289,043,000ורה לסכום של בתמוזאת  ,)לעיל

השלמת לקרדן ישראל במועד  המזרחחברת שילמה הסכם, בהתאם ל 3.4.1.2

 מיליון ש"ח, ויתרת התמורה נזקפה 214 - , במזומן, סכום של כההסכם

על ידי חברת המזרח כלפי קרדן ישראל כהלוואה, שתיפרע לחברת המזרח 

 . ")ההלוואהזה: " 3.4 (בסעיף  2020בנובמבר  3עד ליום  - במספר תשלומים

  החברהמניות  שעבוד 3.4.1.3

 וטאלדן המזרחחברת  שעבדו, כביטחון לפירעון ההלוואה 3.4.1.3.1

, , בין היתרישראל קרדן לטובת ,בשעבוד קבוע ראשון בדרגה

במסגרת העסקה כאמור  שנמכרו החברה מניות) 1(: את

 181 -ורגילות  מניות 118,462) 2(; לעיל 3.4.1.1.1 בסעיף 

המוחזקות של החברה  (שהומרו למניות רגילות) הנהלה מניות

רשאית בכל עת להמיר המזרח חברת כי , יצוין .על ידי טאלדן

 עם שיוסכם כפיבבטוחות אחרות,  האמורותאת הבטוחות 

   .ישראל קרדן
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הועמדו , כאמורבין היתר לצורך מימון רכישת המניות , בנוסף 3.4.1.3.2

על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ ומספר  המזרחחברת ל

 ,ח"שמיליון  150בסך של  הלוואותה 5תאגידים קשורים לה

בשעבוד קבוע ראשון  המזרחחברת כנגדן, שיעבדה  אשר

(שהומרו מניות הנהלה  224 -רגילות וניות מ 286,538, בדרגה

  המוחזקות על ידי טאלדן.של החברה למניות רגילות) 

 נון בטאלדן-רכישת החזקות מר אביהו בן 3.4.2

שלפיה רכשה ממר סקה התקשרה חברת המזרח בע 2017 באפריל 3ביום  3.4.2.1

מניות  275,007 ) בע"מ)2000גלפנד נאמנויות ( -(באמצעות ירדני  נון-אביהו בן

מניות רגילות א'  9 -כל אחת של טאלדן ו רך נקובש"ח ע 0.10רגילות בנות 

 - כל אחת של טאלדן, המהוות, נכון למועד התשקיף, כ רך נקובעש"ח  1בנות 

טאלדן, וזאת בתמורה לסך של מהון המניות המונפק והנפרע של  9.99%

בתשלומים ולפיכך חלק  משולמתכאמור  התמורה. יצוין, כי ש"ח 31,104,000

המחיר הממוצע . נון- לטובת מר בן שועבדו כאמורמהמניות הנרכשות 

ש"ח  691 - בכ הסתכם ,למניה של החברה מהעסקה האמורההמשתקף 

בעלת  . לאחר השלמת העסקה האמורה, מחזיקה חברת המזרח,למניה

הון המניות המונפק והנפרע של במלוא השליטה בחברה, במישרין ובעקיפין, 

  .החברה

התקשרה חברת המזרח האמור,  ההסכם חתימת עם בבד בדיצוין, כי  3.4.2.2

 כדירקטורנון - בןמר  יכהןלפיו שנון -אביהו בןמר שירותים עם  בהסכם

שנים,  3למשך תקופה של  ,בדירקטוריון החברה מטעמה של חברת המזרח

קודם לכן על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות ההסכם אלא אם יבוטל 

לקבל נון זכאי - בן מר, יהיה כאמורהסכם. בתמורה למתן השירותים ה

(בתוספת מע"מ) עבור כל  ש"ח 83,300רת המזרח דמי ניהול בסך של מחב

 רבעון קלנדרי מלא.

הון המזרח, במישרין ובעקיפין, במלוא זה, מחזיקה חברת  3.4 לאחר רכישת המניות כאמור בסעיף 

  המונפק והנפרע של החברה.המניות 

   חברהבהסדרים בין בעלי המניות  3.5

 בעלי בין אחר מסוג הסדר או מניות בעלי הסכםלא קיים  ,התשקיף למועדלמיטב ידיעת החברה, 

  .וטאלדןהמזרח  חברת - בחברה המניות

                                                      

עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ, סל אשראי לא סחיר צמוד מדד שותפות  –אי.אם.אי. , הראל גמל והשתלמות בע"מ   5

  וסל אשראי לא סחיר שקלי שותפות מוגבלת.מוגבלת 
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  השליטה בחברה 3.6

 למיטב ידיעת החברה, קיים הסכם בעלי מניות בין בעלי המניות של חברת המזרח 3.6.1

 12(כפי שתוקן בתוספת מיום  2014בנובמבר  27, מיום לעיל) 2(המנויים בהערת שוליים 

, "). במסגרת הסכם בעלי המניותהמניות בעלי הסכםזה: " 3.6 ) (בסעיף 2016באפריל 

זה:  3.6 (בסעיף  2015בדצמבר  1נקבעו הסדרים שונים ביחס לתקופה שתחילתה ביום 

"), התקופה הראשונה"זה:  3.6 בסעיף ( מיום התחילה שנים 5ולמשך ") יום התחילה"

זה:  3.6 בסעיף ואילך ( 2020בדצמבר  1ביחס לתקופה שמיום  אחריםוהסדרים 

, הראשונה התקופה במהלך "), שלפיהם, בין היתר, נעשתה הפרדה,השנייה התקופה"

 במניות חברת המזרח, כדלקמן: ההוניותבין זכויות ההצבעה לזכויות 

 הראשונה התקופה במהלךהעיקריים  הסדריםה 3.6.1.1

להון הרשום של  -הצמודות למניות חברת המזרח שינוי הזכויות  )1(

אשר הזכות היחידה מניות הצבעה  100חברת המזרח התווספו 

 הצמודה להן היא הזכות להצביע באסיפה הכללית של חברת המזרח

קול , כאשר לכל מניית הצבעה ")ההצבעה מניותזה: " 3.6 (בסעיף 

במקביל, נקבע כי המניות . אחד באסיפה הכללית של חברת המזרח

הרגילות של חברת המזרח תחדלנה מלהקנות, במהלך התקופה 

    זכויות הצבעה באסיפה הכללית של חברת המזרח. הראשונה,

בתוקף מיום התחילה, הוקצו מניות  -הקצאת מניות ההצבעה  )2(

מניות הצבעה ולמר משה  55 -ההצבעה באופן הבא: למר דוד עיני 

 העביר, 2017 במאי 18ביום אולם, ; 6ניות הצבעהמ 45 -עיני (מוריס) 

מר משה עיני את מלוא מניות ההצבעה שהוחזקו על ידיו למר דניאל 

 מניות הצבעה. 45 - עיני, ולמועד התשקיף, מחזיק מר דניאל עיני ב

כל אחד  -  דירקטוריון חברת המזרח במהלך התקופה הראשונה )3(

ה"ה דוד עיני  התשקיף,, למועד היינוממחזיקי מניות ההצבעה (

, זכאי למנות דירקטור אחד לדירקטוריון חברת המזרח )עינידניאל ו

שבהחזקתו. כל הדירקטורים שמונו על מזכויות ההצבעה  15%בגין כל 

ידי בעל מניות כאמור יהיה מספר קולות בדירקטוריון חברת המזרח 

בהתאם למספר המניות של בעל המניות שמינה אותם; כל אחד 

יקי מניות ההצבעה זכאי לקבוע את זהותם של מחצית ממחז

הדירקטורים שאותם זכאית חברת המזרח להציע או למנות 

לדירקטוריון החברה ולדירקטוריון פתרונות תחבורה, כאשר במקרה 

                                                      

, מר דניאל עיני לעשות שימוש במניות ההצבעה בנובמעמד חתימת הסכם בעלי המניות, הסמיך מר משה עיני את יצוין, כי    6

  .ייפוי כוח שנוסחו צורף להסכם בעלי המניותשהוקצו לו כאמור, באמצעות 
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שמחצית מהדירקטורים כאמור איננו מספר שלם, המחזיק ברוב 

ייעצות מניות ההצבעה זכאי למנות את הדירקטור העודף, לאחר הת

  על המחזיק השני במניות ההצבעה.

תהא ברוב רגיל, ככלל,  -קבלת החלטות בדירקטוריון חברת המזרח  )4(

למעט הפחתה (שאינה עקב מגבלות הדין) של שיעור הדיבידנד שיחולק 

על ידי חברת המזרח וביצוע עסקה שאיננה בתחום ייבוא ושיווק כל 

החלטות הדורשות  -  שנקבע בסכם בעלי המניותרכב העולה על סכום 

 .רוב גבוה יותר

לא ניתן  הראשונה התקופה במהלך - המזרח חברת של מניות עבירות )5(

, המזרח חברתלבצע העברה של מניות רגילות או מניות הצבעה של 

 ההצבעה מניות כל העברת) ב, (הורשה מכוח מניות העברת(א)  :למעט

בוצעה כאמור (העברה ש עיני דניאל למר עיני משה מר בידיהוחזקו ש

העברת המניות הרגילות של חברת המזרח (ג)  ) לעיל),2בסעיף קטן (

 של הרגילות המניות העברת) ד( -משה עיני למי מילדיו, ו מרשבידי 

דים המנויים יהיח גב' הילדה עיני למי מבין שבידי המזרח חברת

 להלן. 3.6.1.2 בקבוצת דוד כמשמעה בסעיף 

 השנייהבמהלך התקופה  העיקריים הסדריםה 3.6.1.2

"קבוצת משה" (הכוללת את  - , כל אחת מואילך 2020בדצמבר  1מיום החל 

המחזיק בשיעור  ואשר עמה נמנה מר דניאל עיני מר משה מוריס עיני וילדיו)

"קבוצת דוד" (הכוללת את  -, ומזרחהת חברל הצבעה שממניות ה 45%של 

ממניות  55%בידיה אשר  לעיל) 2כל יתר היחידים המנויים בהערת שוליים 

רשאית לקבוע את זהות מחצית תהא , מזרחהת חברשל  ההצבעה

הדירקטורים שאותם זכאית חברת המזרח למנות לדירקטוריון החברה 

 לא יהאמחצית מהדירקטורים במקרה שולדירקטוריון פתרונות תחבורה. 

במספר מניות גבוה יותר תהא רשאית לקבוע  שתחזיקמספר שלם, הקבוצה 

  .שנייהלאחר התייעצות עם הקבוצה ה את זהות הדירקטור העודף,

הוראות בדבר זכות סירוב ראשון למקרה של העברת בעלי המניות בנוסף, נקבעו בהסכם 

) Tag Along(למכירת מניות של חברת המזרח מניות של חברת המזרח, זכות הצטרפות 

   . ), וכיו"בBring Alongזכות כפיית הצטרפות למכירת מניות של חברת המזרח (

היחידים נכון למועד התשקיף, וכל עוד הוא נשמר,  החברה, במצב הנוכחי בנתהלמיטב  3.6.2

 המזרח באמצעות חברת - בעלי השליטה בחברה נחשבים  לעיל 2המנויים בהערת שוליים 

הנה חברה פרטית (ש טאלדןבאמצעות ו )האמוריםה"ה  תהנה חברה פרטית בשליט(ש

  .לעיל) 3חברת המזרח, כמפורט בהערה  מלאה שלהה תשליטו הבעלותב
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  הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

ואינו ממצה. ") התקנון("התיאור להלן מהווה תיאור עיקרי התקנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה 

תיקון לתזכיר ולתקנון, ככל שיהיה, תזכיר ההתאגדות ותקנון ההתאגדות של החברה ובכל בניתן לעיין 

  .www.magna.gov.il באופן אלקטרוני, באתר ״מגנא״, של רשות ניירות ערך בכתובת

תקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות הכי בכל מקרה של סתירה בין הוראות  ,מובהר

   ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה. תגברנהאו בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, 

 תיכנסעל ידי החברה, וההחלטה בדבר אימוצן  אומצו טרם להלן המתוארות התקנון הוראותיובהר, כי 

  פי התשקיף.על  בבורסה למסחר ורישומן חובהועל, של איגרות , בכפוף להנפקה לציבור, בפלתוקף

 זכויות הנלוות למניות החברה 4.1

מניות רגילות  03831,15, -מחולק ל , ש"ח 03831,15, הון המניות הרשום של החברה הוא 4.1.1

  . ")המניות"" או מניות רגילות"( נקוב כל אחת ש"ח ערך 1בנות 

 .יןילכל דבר וענ לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, 4.1.2

  תקנינה לבעליהן זכויות כדלקמן: הרגילות  המניות

להשתתף בחלוקת דיבידנדים, בין במזומן ובין במניות הטבה,  זכות שווה 4.1.2.1

בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, לפי יחס ערכן הנקוב של המניות 

  המוחזקות על ידם;

זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן  4.1.2.2

  ;הנקוב של המניות המוחזקות על ידם

זכות שווה להשתתף ולהצביע באספות הכלליות של החברה, כאשר כל אחת  4.1.2.3

מניות תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, המ

 באמצעות שליח או באמצעות כתב, לקול אחד.

  ומניות הטבה חלוקת דיבידנד 4.2

הדירקטוריון רשאי, החברה.  דירקטוריוןהחלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל ב 4.2.1

להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם, כפי שימצא , בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד

לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד, לחלוקת מניות הטבה או למטרה 

  . י, כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתואחרת כלשה

עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים  4.2.2

שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי שימצא לנכון, לטפל 

מוש אחר, והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה יבהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן ש

לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי 
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להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה, הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים 

  שיקבע.

כולו או הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם,  4.2.3

מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך 

  אחרת, לפי שיקול דעתו.

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה, (א)  4.2.4

(ב) לחוק החברות, 302ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 

מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, האמורים בדוחות הכספיים 

האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של 

הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו  (ב) ;ניות ההטבהמ

להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי 

שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על 

  ייחשבו כנפרעות במלואן. הז סעיףמניות הטבה שיוקצו על פי  (ג) ;ידו

ד , דיבידנהחברה בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון 4.2.5

או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי 

  להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

  או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית. דיבידנד 4.2.6

הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות  4.2.7

 . להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך ההטבה או העברתם לזכאים

  פדיוןל הניתניםניירות ערך  4.3

בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך 

  .ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתושיקבעו על 

 שינוי זכויות של מניות החברה 4.4

לסוגים שונים, תהיה החברה רשאית בהחלטה בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק  4.4.1

שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל, מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג 

מתנים אחרת, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את 

לי זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה, בכתב, של כל בע

המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג 

ברוב רגיל, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה, 

  כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

יות רגילות הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות, שהונפקו בין בזכו 4.4.2

ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו 

או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה 

 שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא יחשבו כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו
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או שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל, אלא 

  אם כן הותנה, במפורש, אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

 הוןב םיישינו 4.5

החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות  4.5.1

  שתקבע. הרשום של החברה, בסוגי מניות, כפי

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית,  4.5.2

  ברוב רגיל:

לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים  4.5.2.1

  גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

ם לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכי 4.5.2.2

  נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

  להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון. 4.5.2.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי 

  שיתעורר בקשר לכך.

מניות רשום  החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל, לבטל הון 4.5.3

שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות 

  את המניות.

  כלליותאסיפות  4.6

  :ינים הבאים יתקבלו באסיפה הכלליתיהחלטות החברה בענ 4.6.1

  .החברהשינויים בתקנון  4.6.1.1

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן  4.6.1.2

את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית  הדירקטוריון להפעיל

  (א) לחוק החברות;52לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 

  והפסקת העסקתו;תנאי העסקתו רואה החשבון המבקר של החברה  מינוי 4.6.1.3

  ;לרבות דירקטורים חיצוניים דירקטורים לחברה ופיטוריהם מינוי 4.6.1.4

יפה הכללית לפי הוראות פעולות ועסקאות הטעונות אישור האס אישור 4.6.1.5

  לחוק החברות; 275עד  268 -ו 255סעיפים 

 287 -ו 286הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  הגדלת 4.6.1.6

  שינוי בהון;כל לחוק החברות וכן 

(א) 320מיזוג כאמור בסעיף ) לחוק החברות, 1(א320להוראת סעיף  בכפוף 4.6.1.7

  לחוק החברות;
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  בהחלטה של האסיפה הכללית. תקנון,הפי כל החלטה שיש לקבלה על  4.6.1.8

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים  4.6.2

  לאחר האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

דיון בדוחות הכספיים של  סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול נושאים, כדלקמן: 4.6.3

מינוי  הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית; חובדו החברה

דיווח של הדירקטוריון על שכרו של  מינוי רואה חשבון מבקר; דירקטורים וקביעת שכרם;

 רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה;

ל האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום ש

  על סדר היום.

) 1( דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה: 4.6.4

בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ) 2(דירקטור אחד; 

יותר, שלו לפחות חמישה ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או 

  אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים 

מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, ובלבד שמועד 

עה, והכל בכפוף הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההוד

  להוראות חוק החברות.

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה  4.6.5

ן אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, יאו תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון, לרבות לעני

שהתקיימו בה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים 

  בכפוף להוראות כל דין.

  הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

ין קולות המצביעים; יהחלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במנ 4.6.6

ן קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה. במקרה של יההצבעה במני

ול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפס

  הדבר והחלטתו בתום לב, תהא סופית ומכרעת.

ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב ההכרזת יושב  4.6.7

ין זה בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, יכלשהו והערה שנרשמה בענ

(או את חלקם היחסי), שניתנו בעד הצעת  ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות

  החלטה או נגדה.

תקנון בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה הבכפוף להוראות חוק החברות או הוראות  4.6.8

הכללית יתקבלו ברוב רגיל. במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה, לא יהיה ליושב ראש 

  האסיפה קול נוסף או קול מכריע.
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תקשורת אחר, בתנאי שנתקבלה החלטה באסיפה הכללית (לרבות באמצעי  החלטה בכתב 4.6.9

המאשרת מראש קבלת החלטות, דרך כלל או לעניין מסוים, באמצעי אחר  של החברה

 הזכאים להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה,המניות  כל בעליכאמור), חתומה על ידי 

  .לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין תהא תקפה

  וןדירקטוריה 4.7

  .להלן 7.3באשר לסעיפי התקנון הנוגעים למינוי ופעולות הדירקטורים, ראו סעיף 

  העברת מניות החברה 4.8

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה  4.8.1

רישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת על ידי החברה ל

יד בלבד, על ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים 

לחתימתם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון 

 למטרה זו. 

הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות יהיו ניתנות תקנון או לתנאי הבכפוף להוראות  4.8.2

  להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

  זכויות בפירוק 4.9

בכפוף להוראות כל דין, רשאי המפרק, בין בפירוק מרצון או באופן אחר, על פי החלטת האסיפה 

מקצתו, וכן  הכללית שנתקבלה ברוב רגיל, לחלק בעין בין בעלי המניות, את עודף הרכוש, כולו או

רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל, להפקיד כל חלק מעודף הרכוש 

בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות, כפי שהמפרק ימצא לנכון. לשם חלוקת 

ט כיצד עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחלי

תבוצע החלוקה בין בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה 

 .שבבעלותם
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  תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק 

  על פי התשקיףהמוצעות איגרות החוב  הנפקת תמורת .5.1

 כלהנן על פי תשקיף זה, המוצעות ב')  -(סדרות א' ושתתקבל בחברה בגין איגרות החוב התמורה 

אשר תוחזקנה על ידי מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה איגרות החוב של חברת הבת 

  לעיל. 2.3.1.5, כמשמעו בסעיף הקובע ביוםבתום יום המסחר שיחול  פתרונות תחבורה

  תמורת ההנפקה על תשקיף המדף .5.2

, אשר ביחס אליו תחולנה ההוראות תשקיף מדף לעיל, תשקיף זה הנו 5.1 לאמור בסעיף בנוסף 

 כדלקמן:

בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה, באמצעות דוחות הצעת מדף, היה והחברה תציע  .5.2.1

לצרכיה ועל פי החלטות התמורה שתתקבל מהנפקות אלו תשמש את החברה בהתאם 

  דירקטוריון החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

הייעוד שייקבע לתמורת ההנפקה כאמור (לרבות השקעת ההנפקה עד לשימוש שייעוד לה),  .5.2.2

 יפורט בדוח הצעת המדף.

  ., ככל שתהיינהשיש להשיגו בהנפקות על פי תשקיף המדףלא נקבע סכום מינימלי  .5.2.3

  



  

  

   תיאור עסקי החברה - 6פרק 

  תוכן עניינים

  2 -ו   ..............................................................................................................  ..............הגדרות

  4 -ו   ...............................................................  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  6.1

  9 -ו   ............  רכישה, מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל  6.2
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  והשירותים"

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יבוא רכב ומתן שירותים לרכב)  -

  ;2010- "עהתש(תיקון), 

  ;1961- תקנות התעבורה, התשכ"א -  "תקנות התעבורה"

תקנות הגבלת השימוש (רישום פעולות בחלקי רכב משומשים (מניעת  - "גניבות מניעת תקנות"

גניבות) (ניהול יומן ורישום בו, דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש 

  ;2007-בכלי רכב), תשס""ז

  ;חברת תעבורה אחזקות בע"מ -  "תעבורה אחזקות"

"Avis אוקראינה"  - "VIP-Rent" CFI;  

" Avisאירופה"  - Avis Budget EAMEA;  

" Avisבארה""  - Avis Budget Group inc.; 

"GM"  - General Motors; 
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  1פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1

  כללי .6.1.1

כחברה פרטית, בהתאם להוראות חוק החברות.  ,1993בשנת החברה התאגדה בישראל 

על פי תשקיף  ב') של החברה -(סדרות א' וחוב הת איגרות לעיל, הנפק 1כאמור בסעיף 

הנה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה  , באמצעות הצעת רכש חליפין,זה

לציבור. לאחר הנפקת ניירות הערך על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, תהפוך החברה 

 לחברת איגרות חוב כמשמעה בחוק החברות.

 לעיל, 3.3.1תחת סעיף  2ה יחידים המנויים בהערהם הנהשליטה בחברה  יבעל

הון המניות  )100%מלוא (מישרין ובעקיפין, בהמחזיקה ב חחברת המזר באמצעות

  .לעיל 3.6.2, כמפורט בסעיף 2המונפק והנפרע של החברה

מהון  46.1% -שבמסגרתה רכשה חברת המזרח כ 2016לפרטים בדבר עסקה משנת 

שבמסגרתה רכשה  2017משנת  המניות המונפק והנפרע של החברה ובדבר עסקה נוספת

מהון המניות של החברה באמצעות רכישת מניות חברה  3.9% -חברת המזרח כ

  לעיל.  3.4ראו סעיף  ,המחזיקה במניות החברה

, החכרת כלי רכב (ליסינג תפעולי) כלי רכב,ייבוא ומכירת עוסקת בעיקר ב הקבוצה

 לכלי הרכב שבבעלותהשירותי תחזוקה ומוסך מתן השכרת כלי רכב לזמן קצר ו

  . , בפריסה ארציתוהמשווקים על ידיה

החברה מייבאת ומשווקת בישראל  הםשלפיזיכיון  מיהסכבהקבוצה קשורה בין היתר, 

עוד קודם היווסדה של החברה),  ,מזה שנים רבות (באמצעות החברה או בעלי מניותיה

כמפורט בסעיף  ,, מיצרניות הרכב המובילות והוותיקות בעולםGMכלי רכב מתוצרת 

כמפורט  )Isuzu Motors(מקבוצת  IMIT וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת להלן 6.3.1 

 , בין היתר,הסכם זיכיון המתיר להבהקבוצה . בנוסף, קשורה להלן 6.8.17.2 בסעיף 

וכן לתחום  להשכרת כלי רכב Avisלעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר 

   .3להלן 6.1.3.1 , כמפורט בסעיף הקבוצההליסינג התפעולי שמפעילה 

האחרונות ניכרת בענף הרכב בישראל מגמה של יצירת קבוצות רכב, המשלבות  בשנים

 , מימוןכגון: תחזוקהכלי רכב, השכרה, ליסינג ומתן שירותים נלווים  בואייפעילות של 

                                                 
זה מובא ככלל, לתקופה  6פרק  , התיאור במסגרתתשקיףהפרטי בהתאם להוראות התוספת הראשונה לתקנות    1

  בינואר של השנה שבה מוגש התשקיף וסיומה סמוך למועד הגשת התשקיף. 1שתחילתה שנתיים לפני יום 

 במישרין על ידי חברת המזרח והיתרמהון המניות המונפק והנפרע של החברה מוחזק  60.925%מתוך זה, שיעור של    2

מוחזק על ידי טאלדן. טאלדן הנה חברה  - 39.066% -כשיעור של  -  (בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה)

בבעלות אף היא קרדן שותפויות בע"מ, המצויה  באמצעות המזרח חברת של מלאה ושליטה בבעלות המצויהפרטית 

   ושליטה מלאה של חברת המזרח.
עם  פתרונות תחבורה, חתמה 2016בחודש ספטמבר,  2016דצמבר  31עד ליום  נקבעתוקף הזיכיון האמור יצוין, כי    3

Avis  ,אירופה על מכתב כוונות, לפיו, אישרו הצדדים כי בכוונתם לנהל מו"מ במטרה להתקשר בהסכם רישיון חדש

 .2017בינואר  1לתקופה של חמש שנים, שתחילתה ביום 
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 רכש הצעת של הליך השלימה החברה, 2014 ינואריצוין, כי בחודש  זה בהקשרוביטוח. 

 יה, בנוסף למניותהציבור אשר הוחזקו על ידי פתרונות תחבורה מניות לרכישת מלאה

מחזיקה . בעקבות הצעת רכש מלאה זו, עובר להצעת הרכש החברה שהוחזקו על ידי

ממשיכה הקבוצה  ,נכון למועד התשקיף .פתרונות תחבורההחברה במלוא מניותיה של 

צמצום אפשרויות לאיחוד ו לבחוןוומי פעילות חופפים או דומים לאיתור תח לפעול

השלימו החברה  2016במסגרת זו, במהלך שנת  .מערכים חופפים או סינרגטיים

בעיר לוד. להערכת מעבר למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד  פתרונות תחבורהו

צפויים להוביל להתייעלות וחיזוק הסינרגיה כאמור, המהלכים האמורים החברה, 

  . מים שונים ולשיפור באיכות השירותבתחו קבוצההוחיסכון בהוצאות 
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 מבנה ההחזקות של החברה .6.1.2

   ד התשקיף:, נכון למוע*להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה

  

  

  

                    

                          
    

  

                                                                              

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .המוחזקות על ידי החברה ה,זניח האינשפעילותן  ,הפעילותמתוארות החברות * 

יוניברסל 
משאיות 
ישראל 
בע"מ 

)UTI(  

  )UMIהחברה (

50%  100%   

 - .טי.אסיו
יוניברסל 
פתרונות 
תחבורה 
  בע"מ

)Avis(  

CFI “VIP-
Rent”  

)Avis 
  אוקראינה)

TBIF Dan 
Leasing 

Ltd.  

  

Dan Rent 
a Car 

(USA) Inc  

אוטו 
איטליה 
איי.אל 
  בע"מ

 

בית קבוצת 
יוניברסל 
מוטורס 
ישראל 
  בע"מ 

ן ליס         ד
 1988 קאר- א

 (טרייד אין)
  בע"מ

  

100%  

34%  100%  100%  

75%  

99.99%  

דן רכב 
ותחבורה 

ד.ר.ת 
שירותי 
תיירות 
  בע"מ

100%   

כהן 
 מוטורס
חדרה 
  בע"מ 

שגיא 
מוטורס 

 2006סנטר 
  בע"מ

יו.אם.אי 
מרכז 

שירות 
 חיפה
  בע"מ

100%  100%  100%  

.אם.אי יו
סוכנות 
לביטוח 

)1994 (
  בע"מ

50% 

כוכבי 
הרכב 
שווק 

)1996 (
  בע"מ

50% 
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ידי החברה, ועיקר הפעילות - המוחזקות עלהעיקריות תיאור תמציתי של החברות  .6.1.3

   המבוצעת בהן

 הנה ה,החבר ידי- באמצעות החברות המוחזקות עלאשר מבוצעת  הקבוצהפעילות 

 כדלקמן: בתמצית, 

יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (בשמה הקודם קרדן רכב  -יו.טי.אס  .6.1.3.1

שהתאגדה בישראל בשנת  פרטיתחברה  - ")פתרונות תחבורהבע"מ) ("

 2013. בחודש דצמבר בבעלות ושליטה מלאה של החברהומצויה  1986

 ,2014בינואר  20, ביום פתרונות תחבורהיות ממנ 76.4%רכשה החברה 

 לחוק 336סעיף על פי הליך של הצעת רכש מלאה,  השלימה החברה

על ידי אשר הוחזקו  פתרונות תחבורה, לרכישת יתרת מניות החברות

בבעלות פרטית הנה חברה  פתרונות תחבורה ,ומאותו מועדהציבור, 

 פתרונות תחבורהיה של מניותבהתאם לכך,  .ושליטה מלאה של החברה

, כמשמעה בחוק גרות חוביבורסה והיא הפכה לחברת אמסחר במהנמחקו 

 - ח' ו נכון למועד התשקיף, קיימות במחזור איגרות חוב (סדרותהחברות. 

ובהתאם  פתרונות תחבורהשל ) 5 -ו 4ט') וניירות ערך מסחריים (סדרות 

. 4ק ניירות ערךהנה חברה מדווחת כמשמעה בחו פתרונות תחבורהלכך, 

, המתיר לה 5Avis Budget EAMEAזיכיון מטעם  פתרונות תחבורהל

ובמערכת המחשוב  Avis, בסימני Avisלעשות שימוש בישראל בשיטת 

לקבלת הזמנות להשכרת רכב  Avisלהשכרת כלי רכב ולפעול כסוכנה של 

פתרונות ו 2016דצמבר  31עד ליום  האמור הנו ברחבי העולם. תוקף הזיכיון

נחתם  2016יצוין, כי בחודש מאי בהקשר זה . פועלת להארכתו תחבורה

אירופה,  Avisלבין  פתרונות תחבורה) בין Letter Of Intentמכתב כוונות (

, כמפורט בסעיף 2021בדצמבר  31להארכת הסכם הרישיון עד ליום 

בתחומי  הקבוצה, פועלת פתרונות תחבורהבאמצעות  .להלן 6.10.1.1 

בסעיפים להלן קצר, כפי שיפורט  זמןהליסינג התפעולי והשכרת הרכב ל

  ., בהתאמה6.11  -ו 6.10 

                                                 
לעיל, באופן שבו, ככל  2יגרות החוב האמורות מוצעות על פי תשקיף זה בהצעת רכש חליפין, כמפורט בפרק א   4

ולאחר שייפרעו במלואם ניירות הערך המסחריים שהונפקו על ידי פתרונות  שתתקבל הצעת רכש החליפין במלואה

 להיות תאגיד מדווח כאמור. פתרונות תחבורה, תחדל תחבורה
 חברה שהנה ,ארה"ב  Avis על ידי , המוחזקתפרטית רשומה באנגליה חברה הנה אירופה Avis, החברהידיעת  למיטב   5

במותג  ה"ק והנה מחזיקהנאסדנסחרות בבורסת  מניותיה, החברהציבורית שהתאגדה בארה"ב (אשר למיטב ידיעת 

Avis  ובמותגBudget למיטבולם התיירות והמלונאות). השכרת רכב, וכן במספר מותגים נוספים, הקשורים עם ע 

ארה"ב.   Avis -אותו קיבלה מש Avisאירופה הנה בעלת הזיכיון לעשות שימוש בלעדי בשם  Avis, החברהידיעת 

להשכרת כלי רכב  Avis, בשיטות Avis, הזיכיון האמור כולל את זכות השימוש בסימן המסחר החברהלמיטב ידיעת 

 למיטביצוין, כי ברחבי אירופה, המזרח התיכון, אפריקה ואסיה.  2036עד לשנת  Wizardוהחכרתם ובתכנת המחשב 

  .לקבוצהבישראל ללא כל קשר  , אשר מופעלBudgetמותג מחזיקה גם באירופה   Avis, החברהידיעת 
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 חברה פרטית - ")דן ליסבע"מ ("(טרייד אין)  1988קאר - א דן ליס .6.1.3.2

על ידי  99.99%מוחזקת בשיעור של ו 1988שהתאגדה בישראל בשנת 

תו סוחר בכלי רכב על פי פקודת  . דן ליס הנה בעלתפתרונות תחבורה

המהווה תחליף לרישיון רכב ומאפשר שימוש בכלי רכב על ידי התעבורה 

 דן ליס באמצעות. ת רכב ומכירתו דרך עיסוקיסוחר רכב, בין היתר, לקני

) מכירת כלי רכב בתום תקופת 1( :עסקאות שלבעיקר ה מבצעת החבר

השכרה ל תחבורה פתרונות) מכירת כלי רכב ששימשו את 2ליסינג תפעולי; (

כלי  קבוצהלקוחות שרכשו מהמ) מכירת כלי רכב משומשים 3קצר; ( זמןל

ותגי החברה ) מכירת כלי רכב "אפס קילומטר" ממTrade In) ;(4( רכב

  .ויבואנים אחרים

חברה פרטית שהתאגדה  - בע"מ ישראל קבוצת יוניברסל מוטורסבית  .6.1.3.3

, פתרונות תחבורה, המצויה בבעלות ושליטה מלאה של 1970בישראל בשנת 

ואשר באמצעותה מחזיקה החברה במקרקעין בלוד שעליהם בנויים משרדי 

  .הקבוצה

חברה פרטית שהתאגדה  - אוטו איטליה איי.אל. בע"מ ("אוטו איטליה") .6.1.3.4

 .75%בשיעור של  פתרונות תחבורהמוחזקת על ידי ה ,2009בישראל בשנת 

בייבוא ומכירה של רכבי פרארי  הקבוצהה עוסקת אוטו איטלי באמצעות

  להלן. 6.15.1 ומזראטי לישראל, כמפורט בסעיף 

6.1.3.5. "Rent-VIP" CFI ")Avis על  הנה חברה כלולה המוחזקת - ")אוקראינה

אוקראינה  Avisבאמצעות . 34%6ידי הקבוצה, בעקיפין, בשיעור של 

תחת פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה ב הקבוצהעוסקת 

  .להלן 6.15.2  בסעיף, כמפורט Avisהמותג 

שהתאגדה חברה פרטית  - ")UTIיוניברסל משאיות ישראל בע"מ (" .6.1.3.6

ידי החברה ויתר על  50%, אשר מוחזקת בשיעור של 1994בישראל בשנת 

הנה חברה כלולה של  UTI. 7מניותיה מוחזקות על ידי תעבורה אחזקות

 31אשר דוחותיה מצורפים לדוחות הכספיים של החברה ליום  החברה

ייבוא ושיווק ב עיקרב הקבוצהעוסקת  UTI. באמצעות 2016בדצמבר 

כפי  -משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, הכול  דגמיבישראל של 

; יצוין, כי בהסכם בעלי מניות שנחתם בשנת להלן 6.12 שיפורט בסעיף 

                                                 
המאוגדת חברה פרטית , שהנה TBIF Dan Leasing Ltd הנה חברת בת בבעלות מלאה של אוקראינה Avisיצוין, כי    6

 המצויהחברה זרה ויתר מניותיה מוחזקות על ידי  34%בקפריסין, המוחזקת על ידי פתרונות תחבורה בשיעור של 

  בעקיפין של קרדן ישראל.  בשליטתה

על ידי אברהם לבנת בע"מ,  50%למיטב ידיעת החברה, תעבורה הינה חברה פרטית, אשר מוחזקת בשיעור של    7

  שר מפעלי מלט בע"מ אשר בשליטת כלל תעשיות בע"מ. על ידי נ 50%ובשיעור של 
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נקבע בין היתר, מנגנון למינוי בין תעבורה אחזקות לבין החברה,  1995

הוק לצורך הצבעה בעניין שלגביו לא נתקבלה החלטה -דירקטור נוסף אד

. כמו כן, נקבע בהסכם כי לצדדים UTIבשל שוויון קולות בדירקטוריון 

תהא זכות סירוב ראשון במקרה שהצד השני יהיה מעוניין למכור את 

  . UTI - החזקותיו ב

שהתאגדה בישראל  חברה פרטית - בע"מ יו.אם.איי מרכז שירות חיפה .6.1.3.7

אשר באמצעותה מפעילה בבעלות מלאה של החברה,  המצויה 2003בשנת 

 בחיפה.החברה מוסך מורשה 

שהתאגדה בישראל בשנת  חברה פרטית -  בע"מ 2006שגיא מוטורס סנטר  .6.1.3.8

החברה אשר באמצעותה מפעילה בבעלות מלאה של החברה,  המצויה 2006

  בפתח תקווה. מורשה אולם תצוגה ומוסך

 2008שהתאגדה בישראל בשנת  חברה פרטית -  כהן מוטורס חדרה בע"מ .6.1.3.9

החברה אולם אשר באמצעותה מפעילה בבעלות מלאה של החברה,  המצויה

  בחדרה. מורשה תצוגה ומוסך

חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת  -  ) בע"מ1996כוכבי הרכב שווק ( .6.1.3.10

, ויתר מניותיה החברה על ידי 50%מוחזקת בשיעור של אשר  1996

) 2011מפריה נכסים (א.א.א. אי מוחזקות, למיטב ידיעת החברה, על ידי

כוכבי באמצעות . )25%) בע"מ (2014 -זינו אחזקות (א.ז ו )25%בע"מ (

 מורשה החברה אולם תצוגה ומוסךמפעילה  ) בע"מ1996הרכב שווק (

 בחולון.

   מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל מכירה או העברה של נכסים בהיקף ,רכישה 6.2

 של (חברה בת GMODלפרטים בדבר רכישה עצמית של מניות החברה אשר הוחזקו על ידי 

GM,(  להלן.  6.4.1  ףראו סעי ,2014 - ו 2013שבוצעה במהלך השנים 

  הפעילות של החברה מיתחו 6.3

  פועלת תחת חמישה תחומי פעילות, כדלקמן: הקבוצה

 ")תחום מכירת הרכבחדשים לרבות טרייד אין (" רכבכלי מכירת  תחום 6.3.1

ההכנסות ממנו ו הקבוצהתחום מכירת הרכב מהווה את תחום הפעילות העיקרי של 

מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה  42.6% -, כ2016בדצמבר  31ם , נכון ליוהיוו

עוסקת זה תחת תחום . מגזריות)- (לאחר נטרול הכנסות בין המאוחדיםהכספיים 

 - ו "שברולט" תחת המותגים GMיבוא ושיווק של כלי רכב מתוצרת החברה בי

ושל כלי רכב מתוצרת  בצפון אמריקה ובקוריאה) GM(המיוצרים במפעלי  "קאדילק"

      .")מותגי החברה(" "איסוזו" (המיוצרים בתאילנד)

 - ) Trade Inאין (-פעילות טרייד הקבוצהמבצעת , תחת תחום מכירת הרכב כמו כן

ה משולם על ידי הלקוח בשיטת תמורכאשר חלק מהמכירת כלי רכב ממותגי החברה 
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נמכרים נמסרים לחברה במסגרת העסקה ומשים המשהכלי רכב אין, ו-הטרייד

כלי שיווקי בענף מכירת  מהווהאין -. פעילות הטריידללקוחות פרטיים וסוחרי מכוניות

 כלי רכבמעוניינים לרכוש ההרכב, על ידי רכישה של כלי רכב משומשים מלקוחות 

  . החברה חדשים המיובאים על ידי

  להלן. 6.8 בתחום מכירת הרכב, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 ")השירות והחלפיםתחום (" ותחזוקה מרכזי שירותתחום חלפים  6.3.2

של חלפים לכלי רכב יבוא ושיווק בי קבוצהעוסקת ה השירות והחלפיםבמסגרת תחום 

 מתן שירותי תחזוקה ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידהוכן ב המיובאים על ידה

מוסכים מורשים בבעלות  5, באמצעות או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

מוסכים  45ובאמצעות המרכזי)  מרכז השירות(לרבות  החברה מלאה או חלקית של

מורשים המופעלים על ידי זכיינים ושירותי ביטוח אלמנטרי (בעיקר עבור כלי הרכב 

חלפים למפיצים עצמאיים החברה ). בנוסף, משווקת החברההנמכרים על ידי 

יבוא ושיווק יוללקוחות פרטיים דוגמת חנויות חלפים, מוסכים לא מורשים וכיו"ב. 

 31ליום הסכמים עם יצרניות הרכב. נכון נעשה על פי החברה חלקי החילוף על ידי 

מסך ההכנסות של החברה  7.3% - כ השירות והחלפיםתחום היווה , 2016בדצמבר 

  . (לאחר נטרול הכנסות בין מגזריות) המאוחדיםהכספיים בדוחותיה 

  להלן. 6.9 , ראו סעיף השירות והחלפיםבתחום  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 )"תחום הליסינגאו " "התפעולי תחום הליסינג(" ליסינג תפעולי 6.3.3

, בהשכרה פתרונות תחבורה, באמצעות הקבוצהעוסקת  במסגרת תחום הליסינג

כלי רכב מסוגים שונים, פרטיים ומסחריים, בשיטת הליסינג התפעולי, בישראל, של 

שנים), תמורת  3לקהל לקוחות בעיקר מן המגזר העסקי, לתקופות משתנות (לרוב 

חבילת שירות,  מהחברהתשלום חודשי קבוע. בשיטת הליסינג התפעולי, מקבל הלקוח 

תשלום נזק במקרה תאונה או הגבלת הכוללת רכב, שירותי מוסך, רישוי, ביטוח חובה, 

ה תקופהגניבה, רכב חלופי, שירותי דרך ושירותי שינוע באמצעות מאגר נהגים. בתום 

פתרונות מוכרת בשיטת הליסינג התפעולי כאמור, שכרה הרכב להכלי שבה שימש 

, היווה תחום 2016בדצמבר  31נכון ליום . באמצעות דן ליס את כלי הרכב תחבורה

באמצעות דן ליס  ,החכירהבתום תקופת (לרבות ההכנסות בגין המכירה  הליסינג

 המאוחדיםהכספיים מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה  31.6% -כ כמתואר לעיל)

  .(לאחר נטרול הכנסות בין מגזריות)

   להלן. 6.10 בתחום הליסינג התפעולי, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

  ") תחום השכרת הרכב(" קצר זמןלרכב כלי השכרת  6.3.4

, בהשכרה פתרונות תחבורה, באמצעות הקבוצהבמסגרת תחום השכרת הרכב עוסקת 

כלי רכב מסוגים שונים, פרטיים ומסחריים, לקהל לקוחות ישראלים של בישראל 

שנה) ובתעריפים לתקופה של ועד  אחד יוםהחל בותיירים, לתקופות משתנות (



  11 -ו   

 

 פתרונות תחבורה. בתום התקופה שבה שימש הרכב להשכרה כאמור, מוכרת משתנים

, היווה תחום השכרת 2016בדצמבר  31את כלי הרכב באמצעות דן ליס. נכון ליום 

(לאחר  המאוחדיםם הכספיימסך ההכנסות של החברה בדוחותיה  5.9% -הרכב כ

  נטרול הכנסות בין מגזריות).

  להלן. 6.11 בתחום השכרת הרכב, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

 ")תחום הרכב הכבד(" ואוטובוסיםייבוא, שיווק והפצה של משאיות  6.3.5

בייבוא ושיווק בישראל של , UTI, באמצעות הקבוצהבמסגרת תחום זה, עוסקת 

  משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן בייבוא והפצה של אוטובוסים.

  להלן. 6.12 בתחום הרכב הכבד, ראו סעיף  הקבוצהלתיאור נרחב של פעילות 

ן אינשבפעילויות  הקבוצהלעיל, עוסקת  המפורטיםפעילותה במסגרת תחומי הפעילות נוסף על 

רת שוברים מכיבין היתר . פעילויות אלו כוללות הקבוצהרכיב עסקי מהותי של  מהוות

 מכירת רכבי ,לעיל 6.3.1 טרייד אין למעט כמפורט בסעיף פעילות  ,בחו"ללהשכרת כלי רכב 

   ., השכרת נדל"ן ופעילות ביטוחממותגי החברה שאינם רכב כלי של"אפס קילומטר" 

, בייבוא ומכירה של אוטו איטליה -של החברה , באמצעות חברה כלולה הקבוצהעוסקת בנוסף, 

  להלן. 6.15.1 ראו סעיף  ,; לתיאור פעילותה של אוטו איטליהרכבי פרארי ומזראטי לישראל

תחת המותג , (אוקראינה)פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה  לקבוצהכן,  כמו

Avis, של החברה באמצעות חברה כלולה - Avis להלן. 6.15.2 כמפורט בסעיף  - אוקראינה  

  ות במניותיהאהשקעות בהון החברה ועסק 6.4

ארגון שבוצע בחברה - במסגרת מהלך כולל של רה 2014 - ו 2013במהלך השנים  6.4.1

מונפק והנפרע ה מניותמהון ה 10%ובהחזקות בה, ביצעה החברה רכישה עצמית של 

 68,500,000, בתמורה כוללת של וכן מניות ניהול GMODאשר הוחזקו על ידי  שלה

  . ש"ח

התקשרה החברה בעסקה שלפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ  2013בספטמבר  16ביום  6.4.2

 . הרכישה כאמור נעשתה בחלקה,פתרונות תחבורהומחברת המזרח את החזקותיהן ב

  ש"ח למניה.  36פי מחיר של לבתמורה להקצאת מניות של החברה, 

בעסקה שלפיה  ישראל קרדן עםהתקשרה חברת המזרח  2016 בספטמבר 28ביום  6.4.3

. לעיל 3.4.1.1, כמפורט בסעיף מההחזקות במישרין ובעקיפין בחברה 46.1%רכשה 

 ממוצע והמחיר"ח ש אלפי 397,349 -ב הסתכמהבגין העסקה האמורה  התמורה"כ סה

 .ש"ח למניה 747 - בכ הסתכם החברה של למניה המשתקף

  חלוקת דיבידנדים 6.5

 17 -חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסכום כולל של כ 2015 ביוני 10יום ב 6.5.1

שלוש השנים מיליון ש"ח. פרט לכך, החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה ב
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ועד למועד  2016בדצמבר  31שקדמו לתאריך הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 . התשקיף

, לחברה "רווחים ראויים 2016בדצמבר  31על פי הדוחות הכספיים של החברה ליום  6.5.2

   .אלפי ש"ח 514,695, בסכום של לחוק החברות 302לחלוקה", כמשמעם בסעיף 

   .מדיניות חלוקת דיבידנדים לא אימצה החברה 6.5.3

להלן, החברה התחייבה כלפי הבנקים המממנים, לעמוד  6.16.2 כמפורט בסעיף  6.5.4

ים לבעלי באמות מידה פיננסיות, אשר עשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנד

  . מניותיה
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  מידע אחר - 2 חלק

  הקבוצההפעילות של  מימידע כספי לגבי תחו 6.6

  : מי פעילותהפי ש"ח), לגבי תחובאלמאוחדים, של החברה (להלן תמצית הנתונים הכספיים 

2016       

  
תחום מכירת 

  הרכב
תחום השירות 

  תחום הליסינג  והחלפים
תחום השכרת 

  הרכב
תחום הרכב 

  יםאחר  הכבד
  

  סה"כ התאמות

  
  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי 
  %  ש"ח

  
 אלפי ש"ח

)367,549( 5.7 209,709      4.1 152,779      6.3  230,699 29.6 1,092,688 9.0  333,113 45.2 1,668,200  הכנסות  3,319,639  

ת
יו
לו
ע

*
 

 

 729,105  - 24.6 70,256 19.9 17.525,097 38,768 11.3 51.9116,082 142,693 21.8 336,209  קבועות

  2,746,995  - 75.2  213,034 80  101,022 82.5  182,764 88.7  911,189 48.1 132,245 78.28 1,206,743  משתנות

  )337,243(  מאוחד לסך עלויות התאמת

)337,248( 8.1  283,291 3.6  126,120 6.4  221,532 29.6 1,027,271 7.9  274,938 44.4 1,542,953  "כסה  3,138,857  

)30,301( 11.5  24,245 12.6  26,659 4.3  9,167 31.0  27.665,417  58,175 13.0  27,420  רווח המגזר**  180,782 

 )176,992(   הוצאות שלא יוחסו למגזר

 3,790  רווח מפעולות רגילות

 257  חלק המיעוט בהכנסות

  3,825,945  31.12.2016ליום  נכסיםסך 

  3,215,200  31.12.2016ליום סך התחייבויות 

  

2015       

  
תחום מכירת 

  הרכב
תחום השירות 

  תחום הליסינג  והחלפים
תחום השכרת 

  הרכב
תחום הרכב 

  יםאחר  הכבד
  

  סה"כ התאמות

  
  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי
  %  ש"ח

  אלפי 
  %  ש"ח

  
 אלפי ש"ח

  3,024,662 )114,450( 3.8  127,088 3.9  129,373  7.0  235,354  31.4 1,049,204 9.2  308,416 44.6 1,489,677  הכנסות

ת
יו
לו
ע

* 
 

 

 524,698  - 23.4 26,091 33.1 14.335,681 32,739 10.9 42.7105,817 109,244 14.8 215,126  קבועות

  2,603,729  - 76.6  85,408 66.9  72,116 85.7  196,200 89.1  864,983 57.3  146,595 85.2 1,238,427  משתנות

  )296,419(  מאוחד לסך עלויות התאמת

  2,838,008  )290,419( 3.6  111,499 3.4  107,797 7.3  228,939 31.0  970,800 8.2  255,839 46.5 1,453,553  "כסה

 186,654  )24,031( 7.4  15,589 10.2  21,576 3.0  6,415 37.2  25.078,404  52,577 17.1  36,124  רווח המגזר**

 )169,865(   הוצאות שלא יוחסו למגזר

 16,789  רווח מפעולות רגילות

 318  חלק המיעוט בהכנסות

  3,485,538  31.12.2015ליום  נכסיםסך 

 2,877,004  31.12.2015סך התחייבויות ליום 

פי קריטריון שלפיו, הוצאה משתנה הנה הוצאה שסכומה הוא פועל יוצא -סיווג העלויות לעלויות קבועות ולעלויות משתנות, נעשה על  * 

  וישיר של היקף המכירה או הפקת השירות. לעומת זאת, הוצאה קבועה אינה תלויה באופן ישיר בהיקף המכירה או הפקת השירות.

 רווח (הפסד) גולמי, בניכוי הוצאות (הכנסות) מכירה והנהלה המיוחסות למגזר.  - " רווח (הפסד) המגזר"  *  *

 "נתונים עיקריים"סעיף לפרטים בדבר ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהסעיפים שלעיל, לרבות במרכיביהם, ראו 

    להלן. 6.1 לדוח הדירקטוריון המצורף בסעיף  מתוך תיאור עסקי החברה
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  6.7

כלכלית שבה פועלת - קרואלהלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית והמ

ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית , אשר למיטב הקבוצה

, והשלכותיהם; כל התייחסות המופיעה קבוצהעל התוצאות העסקיות או ההתפתחויות ב

באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית זה  6.7 בסעיף 

שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הנה בבחינת מידע הצופה פני 

או שאינו בשליטתה  הקבוצהעתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר אינו בשליטתה של 

 הבלעדית, ואינו ודאי.

  8ימצב כלכלי בשוק הישראל 6.7.1

. הרעה במצב הקבוצהעל פעילותה של  עשוי להשפיעמשק הישראלי ב המצב הכלכלי

לרכישת כלי רכב  ביקושרמות ה, לקיטון בין היתרהכלכלי בישראל עשויה לגרום 

ולשנות את תמהיל כלי הרכב החדשים הנרכשים, כך שיכלול פחות כלי רכב  יםחדש

להוביל לירידה  הכלכלי במשק הישראליהמצב עשוי  ,יוקרתיים ולא חסכוניים. כמו כן

אף בביקוש לשירותי ליסינג תפעולי ולפגיעה בשוק כלי הרכב המשומשים, דבר העלול 

על יכולתה של ו ההשכרהו ליסינגמי הלהשפיע על שווי צי כלי הרכב של החברה בתחו

 עלולההרעה במצב הכלכלי בישראל . בנוסף, כלי רכב מציי הרכב שלהלממש  הקבוצה

  .על נזילותה של החברהו אשראי בשוקועלויות הפיע זמינות להש

חל שיפור בשוק העבודה בישראל וחלה ירידה הדרגתית בשיעור  2016במהלך שנת 

נכון לחודש  4.9%לשיעור של  2015בסוף שנת  5.2%האבטלה במשק, משיעור של 

ד על עמ 2016הצמיחה של המשק הישראלי ברבעון השני של שנת  קצב. 2016ספטמבר 

, שיעור גבוה מהתחזיות המוקדמות של משרד האוצר, בנק ישראל וקרן המטבע. 3% -כ

בצריכה הפרטית ובהשקעה בנכסים קבועים, נרשם שיפור בקצב הצמיחה ביחס לשנת 

2015  .  

. בקצב הצמיחה ירידהאף באופיינה בדשדוש ו 2016הצמיחה הכלכלית בתחילת שנת 

נראתה צמיחה משמעותית בנתוני החשבונות  2016עם זאת, במחצית השנייה של 

ת של מכוניות (הן ומוגבר מרכישותשנבעה בעיקרה  של מדינת ישראל, הלאומיים

הגידול בהיקף מכירות הרכב  יצוין, כיליסינג). עסקאות לשימוש פרטי והן במסגרת 

מס מכוח תקנות מס חדשות ביחס לכלי על רקע השינוי הצפוי בשיעורי הארע כאמור, 

  .   2017 בינואר 1יום לתוקף בנכנסו המס הירוק), ש( מזהמים רכב

                                                 
, אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בכתובת: 2016בינואר  10ראו סקירה כלכלית שבועית,  8

kiraCalcalit_100116.aspxhttp://mof.gov.il/ReportsAndReviews/Pages/S  
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 ברמת הצריכה במשק , בשיעור הריבית ומדד המחירים לצרכןבשינויים  6.7.2

בתחומי  הקבוצהשינויים בשיעורי הריבית ובמדד עשויים להשפיע על פעילות 

, מחיר האשראי המועמד לה על ידי בנקים מסחריים לצורך פעילותה, על פעילותה

(כולל) עלה  2016עד  2011 -השנים האחרונות  5 -ברווחיה ותזרימי המזומנים שלה. 

האחרונות,  השנים 3 -. בתוך כך, ב2% - המדד המחירים לצרכן בשיעור מצטבר של כ

בשנת  1%לאחר ירידה של זאת , 0.2% -ירד המדד ב 2016בשנת חלה מגמה הפוכה ו

בתחום  להתקשר עם לקוחותיהנוהגת פתרונות תחבורה  יצוין, כי ככלל,. 20159

, כך שמתקיים מתאם בין השפעת שינויים מדדעליית הבהסכמים הצמודים ל הליסינג,

 . במדד על הכנסות הקבוצה והוצאותיה

ד בשנים האחרונות, דבר שהביא בין וסביבת הריבית הבסיסית בישראל נמוכה מא

תר בדרך של נטילת מימון בנקאי לצורך רכישת היתר, לגידול הצריכה הפרטית, בין הי

. כמו כן, משפיעים שינויים בריבית על תוצאות הקבוצה בגין כלי רכב חדשים

  . התחייבויות שניטלו על ידיה

היקף הצריכה עשויים להשפיע על  שיעור האבטלה ושינויים בשכר הריאלי במשק

כלי רכב חדשים וש להביק פיהיקהפרטית ובין היתר על היקף עסקאות הליסינג, 

ה מגמה חל 2016ולעיתים על הביקוש לכלי רכב משומשים. כאמור לעיל, במהלך שנת 

  . 10ירידה הדרגתית בשיעור האבטלה במשקשיפור בשוק העבודה בישראל ו של

שויים אף עאיש)  1,000 -קצב גידול האוכלוסייה ורמת המינוע (מספר כלי רכב ביחס ל

; בישראל רמת המינוע ביחס ממכירות כלי רכב החברה הכנסותיה שלעל להשפיע הם 

הצפי הוא לגידול במצבת כלי להערכת החברה, למדינות מפותחות נמוכה. משכך, 

 .הרכב

  11שערי החליפין של דולר ארה"ב 6.7.3

חלפים כן ומכירת הרכב חדשים הנמכרים על ידיה בתחום החברה רוכשת כלי רכב 

בדולר, בעוד שמרב הכנסותיה של החברה בעיקר , השירות והחלפיםהמשמשים לתחום 

הן שקליות. בהתאם לכך, לשינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל עשויה 

 להיות השפעה על תוצאות החברה. 

                                                 
 ראו באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בכתובת:   9

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201710014   

 , בכתובת:2016כלכלית של חטיבת המחקר, ספטמבר - ת המאקרוראו באתר התחזי   10

tions/DocLib3/ResearchDepartmentForechttp://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublica

ast/forecastseptember2016he.pdf   

 ./http://www.boi.org.ilהנתונים מתוך אתר בנק ישראל, בכתובת:    11
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, 12% - עלה שער החליפין של הדולר לעומת השקל בשיעור של כ 2014במהלך שנת 

דולר לעומת השקל חלה ירידה מזערית של שער החליפין של ה 2015ובמהלך שנת 

של שער החליפין של הדולר לעומת  ירידהחלה  2016. במהלך שנת 0.33% -בשיעור של כ

אופיין שער החליפין כאמור  2016, הגם כי במהלך שנת 1.45% -השקל בשיעור של כ

, הסמוך למועד 2017במאי  28עד ליום  2017בתנודתיות גבוהה יחסית. מתחילת שנת 

  . 7% - פין של הדולר לעומת השקל בשיעור של כשער החלי ירדהתשקיף, 

בשער החליפין של הדולר יצוין, כי ככלל, על מנת להקטין את חשיפת החברה לשינויים 

  .לבצע הגנות ביחס לשער החליפין כאמור, נוהגת החברה כאמור

 בישראל מדיני-המצב הביטחוני 6.7.4

עשוי בכלל ובישראל בפרט,  מדיני במזרח התיכון- צב הביטחוניהמלהערכת החברה, 

, המושפע בין היתר ממצב בייחוד בתחום ההשכרה, הקבוצהלהשפיע על פעילותה של 

בו  מהלקוחותאשר חלק ניכר הן ברמה הארצית והן ברמה מקומית ו התיירות בישראל

. ועל ורווחיותה הקבוצהעלויות השירותים הניתנים על ידי , ובין היתר על הנם תיירים

או הגיאופוליטי באזור ובייחוד מלחמות מדיני - המצב הביטחוניהתערערות כמו כן, 

ניות ולהשפיע על כניסת אורצף מתמשך של פעולות טרור קשות, ככל שיארעו, עשויים 

לגרום להאטה  , וכןעל ייבוא כלי הרכב לישראלבכך לישראל דרך נמלי הים שלה ו

ועל רמת הביקושים למוצרים במשק הישראלי ולהשפיע על מצב הרוח הכללי במדינה 

  .הקבוצהוהשירותים המסופקים על ידי 

  מדינת ישראל חשופה לאיומים ביטחוניים שונים, מלחמות ופעולות טרור. 

והשלכותיו, נפגע היקף  2014נוכח המבצע הצבאי "צוק איתן" שנערך בעזה בקיץ 

 ת במשקהאטה כלכלית כלליל , דבר שהוביללישראל לאחר המבצע התיירות הנכנסת

חלה ירידה בפעילות ההשכרה במהלך אותה תקופה . כפועל יוצא מכך, באותה תקופה

לעומת . מתחומים אלו וירידה בהכנסותיה פתרונות תחבורההתיירותית והפרטית של 

  זאת, בתחום מכירת הרכב לא חלה פגיעה משמעותית עקב המבצע. 

 2016דת היחידים". בשנת "אינתיפא שכונהפקד את ישראל גל טרור  2015 שנת בשלהי

 במצבונרשמה רגיעה משמעותית  2015הטרור בישראל לעומת שנת  התמעטו אירועי

, עד כדי חזרה 2016בשנת  הביא לצמיחה משמעותית בענף התיירותשדבר , הביטחוני

על רקע זה, למיטב  .2014ישראל מאז שנת במספר התיירים הנכנסים ללרמת שיא 

  .בישראלניכר גידול בענף השכרת הרכב  2016בשנת  ידיעת החברה,

השנים האחרונות לא הייתה למצב הביטחוני בישראל השפעה  3 - ב, למתואר לעילפרט 

  . הקבוצהמהותית על תוצאותיה של 

זה לעיל, מבוססות על ניסיון החברה ועל ניתוח  6.7.2 הערכות החברה בסעיף 

סובייקטיבי שלה בהתאם למידע המצוי בידיה נכון למועד התשקיף, והן עשויות שלא 

להתממש, בין היתר אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, 

  להלן.   6.24 כמפורט בסעיף 
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 מחירי כלי רכב 6.7.5

כחלק  , הןמכירות של כלי רכב משומשים הקבוצהבמסגרת תחומי פעילותה מבצעת 

ן כחלק המחידוש ציי הרכב המשמשים אותה במסגרת תחומי הליסינג וההשכרה ו

אין שמבצעת החברה במסגרת תחום מכירת הרכב. מחירי כלי הרכב -מעסקאות טרייד

המשומשים בישראל מושפעים בין היתר מכמות רישיונות הנהיגה, מצב המשק, היצע 

כלי הרכב המשומשים וכן ממחיריהם של כלי רכב חדשים. לפיכך, להערכת החברה, 

אל עשויה להיות השפעה מהותית על לשינויים במחירי כלי הרכב המשומשים בישר

מהווים נכס מהותי של החברה. יצוין, כי ערכם של ה הקבוצה,שווי ציי כלי הרכב של 

להקטין עלולה נבחן באופן שוטף. ירידת שווי כלי הרכב  הקבוצהכלי הרכב שבבעלות 

   את תזרים המזומנים הנובע ממכירת כלי רכב.

מעלויות רכישתם מהיצרן,  בעיקר עיםמושפ חדשים רכב כלי מחירי, זאת לעומת

 הרכב כלי על החלים יסוילעיל, משיעורי המ 6.7.3  משערי החליפין כמפורט בסעיף

  .למתחרים ביחס אטרקטיבי מחיר להציג ומהצורך

 מחירי הדלקים 6.7.6

בשנים האחרונות התאפיין שוק הדלק בעולם ובישראל, בתנודתיות גבוהה יחסית, בין 

תנודות במחירי הדלק היתר על רקע אי היציבות המדינית ביטחונית במזרח התיכון. 

על העדפות הצרכן ועל תמהיל כלי הרכב הנרכשים על ידי לקוחות הן יכולות להשפיע 

שינוי במחירי תפעולי ועל מחירי המכוניות. על הביקוש לעסקאות ליסינג והן  החברה

הדלקים עשוי להשפיע על תמהיל כלי הרכב החדשים הנרכשים על ידי לקוחות החברה 

התייקרות במחירי הדלקים, עשויה להוביל לרכישת יותר מכוניות קטנות בעלות כך,  -

. כמו כן, מנועים חסכוניים ופחות מכוניות בעלות נפח מנוע גדול שאינן חסכוניות בדלק

להעדיף  פתרונות תחבורהמחירי דלק גבוהים יכולים להניע את לקוחות הליסינג של 

מכוניות חסכוניות בדלק, המצוידות במנועים קטנים או בהנעה היברידית ולהקטין 

הביקוש למכוניות בנזין בעלות מנועים בגודל בינוני וגדול. עלייה במחיר הדלק עשויה 

י העובד להעדיף עסקת ליסינג תפעולי ועלולה להיות שיקול להיות גורם משפיע בשיקול

  כנגד הצעת עסקת ליסינג תפעולי לעובדים על ידי המעסיקים. 

 מדיני באוקראינה-המצב הביטחוני 6.7.7

באמצעות  הקבוצההמצב הכלכלי והפוליטי באוקראינה עשוי להשפיע על פעילות 

 2014אוקראינה. בראשית שנת  Avis -ב ,פתרונות תחבורה , באמצעותהחזקותיה

פרצה מלחמת אזרחים באוקראינה ובעקבותיה התערער המצב הכלכלי והפוליטי 

באוקראינה וחלו שינויים חדים בשערי החליפין מול מטבע הגריבנה המקומי. במהלך 

  נחתם הסכם הפסקת אש באוקראינה שהביא לרגיעה יחסית. 2015שנת 

זה לעיל באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות  6.7 כל התייחסות המופיעה בסעיף 

העתידיות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה, הנה 

או  הקבוצהאינו בשליטתה של שעתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, בבחינת מידע הצופה פני 
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שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו ודאי. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי 

יחול שינוי במבנה השווקים שבהם פועלת אם האמורות לעיל, בין היתר  מהערכות החברה

כמפורט בסעיף , בפעילותהסיכון הכרוכים יחול שינוי באחד או יותר מגורמי האם או החברה 

  .להלן 6.24 
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 הפעילות מיבתחו הקבוצהתיאור עסקי  - 3 חלק

  מכירת הרכבתחום  6.8

   מאפייני תחום הפעילות -  מידע כללי על תחום הפעילות 6.8.1

רובן ששוק הרכב בישראל מורכב משוק ראשוני, שהוא שוק המכוניות החדשות, 

נמכרות על ידי יבואניות הרכב הפועלות בישראל, ומשוק משני המתמקד בסחר 

  מכוניות משומשות. 

בשוק כלי הרכב בישראל קיימים לקוחות משני סוגים עיקריים: לקוחות פרטיים 

לקוחות מוסדיים (ציי רכב), כן עסקיים קטנים הרוכשים כלי רכב בודדים, וולקוחות 

 . להערכת הנהלת12כגון: חברות ליסינג, חברות השכרת רכב ומנהל הרכב הממשלתי

מנתח השוק הראשוני של כלי רכב פרטיים בישראל הוא רכישות של  50% -, כהחברה

ת השיווק והמכירה ואת . עסקאות אלה, מחד, מקטינות את הוצאו13חברות ליסינג

עלויות מימון המלאי מאחר שהמכירה הנה בהיקפים גדולים ובמרוכז לחברות 

. רכך שגם זמן האחסנה של כלי הרכב הנמכרים בעסקאות ליסינג קצר יות ,הליסינג

  שיעור הרווחיות ממכירה לציי הרכב הנו נמוך.   ,מאידך

 משמעותיתעורבות ממשלתית אחד המאפיינים הבולטים של שוק הרכב בישראל הוא מ

ממחיר  90% - ל 83% -כבין באה לידי ביטוי בשיעורי מס גבוהים (מסי קנייה של ש

CIF14  המיובאים על כלי רכב  90% - מאירופה ומארה"ב וכהמיובאים על כלי רכב

הגביר את לברגולציה ההולכת ומחמירה במגמה כן מאסיה, כולל מכס ומע"מ), ו

הבידוד  - בין היתר , כמו גם בישראל. גורמים אלה בשוק כלי הרכב התחרותיות

הגיאוגרפי, היעדרו של ייצור מקומי המצמצם את זירת התחרות ונתח מכירות גבוה 

תנודתיות  , הגם כילחברות הליסינג, יוצרים שוק בעל רגישות גבוהה מאוד למחיר

  נמוכה. בשוק הנה מחיר ה

קים (סולר, גז ובנזין), אשר עשויה בנוסף, שוק הרכב מושפע, בין היתר, ממחירי הדל

להיות להם השפעה על היקף רכישות כלי הרכב ועל תמהיל שוק הרכב (סוג הרכב אותו 

עלייה במחירי הדלקים גוררת עמה מעבר ככלל, יבקשו לקוחות פוטנציאלים לרכוש). 

 , דגמי מכוניותומטה ליטר 1.6של הצרכנים לכלי רכב קטנים יותר, בעלי מנועים בנפח 

מיני וסופר מיני עם תיבות הילוכים ידניות, המאופיינים גם הם בצריכת דלק נמוכה 

ביחס למכוניות עם תיבת הילוכים אוטומטית, ואף מעבר למכוניות המונעות באנרגיות 

חלופיות (כגון: היבריד, חשמל ותאי דלק). כמו כן, שוק הרכב מושפע מטעמם של 

                                                 
  .שלהם הסמך ויחידות בישראל הממשלה משרדי כלל עבור רכב כלי של ותחזוקה רכש על האחראי גוף  12
  .הרכב בתחום פעילות להן אשר ציבוריות חברות של ופרסומים, הרכב בשוק כלליות הערכות על מבוסס   13
  , כולל עלות, דמי ביטוח והובלה שנדרשו עד נקודה זו.ישראל מדינתסחורה שסופקה עד לגבולות המחיר    14
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, כל זאת, ינויים טכנולוגיים, מחיר וסחירותהצרכנים השונים והעדפותיהם על רקע ש

  באופן שעולה בקנה אחד עם המציאות המשתנה בהעדפות צרכנים בעולם.

באשר לסוג  צריכת דלק עדיין מהווה גורם משמעותי בהעדפות הצרכןחרף העובדה כי 

האחרונות  בשניםההשפעה של הירידה במחירי הדלק הרי ש הנבחר על ידיו, הרכב

גורם זה בשילוב רפורמת המיסוי הירוק (כמפורט  .הייתה זניחה ביחס ללקוח הישראלי

 מיטב ידיעתלהלן) והמודעות הסביבתית בשנים האחרונות, הובילה, ל 6.20.8 בסעיף 

ה, להתחזקות העדפתו של הצרכן הישראלי לכלי רכב קטנים (משפחתיות, מיני החבר

 70% -כ , למיטב ידיעת החברה,וסופר מיני), שצריכת הדלק שלהם פחותה, המהווים

(מכוניות המיני)  A סיגמנט 2015שוק הרכב הישראלי. כך, לדוגמא, בשנת היקף מ

המאופיינות במנועים קטנים וחסכוניים, אשר היוו  (מכוניות הסופר מיני), B סיגמנטו

 C סיגמנט, ומשוק הרכב 32% -כ 2016משוק הרכב, היוו בשנת  25% -כ 2010בשנת 

לנתח  2010משוק הרכב הישראלי בשנת  48%(המכוניות המשפחתיות) ירד מנתח של 

, חלה מגמה של ים האמוריםלעומת מגמת הקיטון בסיגמנט. 2016בשנת  24% -של כ

 SUVגידול בסיגמנט מכוניות המיני והסופר מיני כמפורט לעיל, וכן בסיגמנט 

 27% -לנתח של כ 2010משוק הרכב הישראלי בשנת  7% -כשעלה מנתח של  פונים)י(הג'

      .  2016משוק הרכב הישראלי בשנת 

שק היקף המכירות של כלי הרכב בישראל מושפע מהמצב הכלכלי של המ, כמו כן

בהיקף המכירות שחלה ירידה  לאחרבעולם. לעיתים גם מהמצב הכלכלי בישראל ו

נבעה בעיקר מההאטה במשק , ש2012 -ו 2011במהלך השנים בשוק הרכב בישראל 

מגמת , 2013, החלה, במהלך שנת ומירידה בביקושים מצד השחקנים המרכזיים בשוק

, 2014תאוצה במהלך שנת  התאוששות בשוק כלי הרכב בישראל, אשר המשיכה וצברה

הייתה שנת שיא במסירות כלי הרכב בישראל והתאפיינה בהיקף  2016כאשר שנת 

כלי רכב  254,748 -טון) בהשוואה ל 4כלי רכב חדשים (עד משקל  286,728 מכירות של

 2014כלי רכב חדשים מסיגמנט זה בשנת  239,771 -ו 2015מסיגמנט זה בשנת חדשים 

ביחס להיקף  20% - כושל  2015להיקף המכירות בשנת ביחס  12% -(עלייה של כ

    .15)2014המכירות בשנת 

של החברה בפרט, היקף המכירות של כלי הרכב בישראל והיקף המכירות , כמו כן

על (ביחס למותגי החברה) תנודות בשערי החליפין של מטבעות זרים, בדגש מ מושפע

הדולר אל מול השקל, המשפיעים על הרווחיות של יבואני הרכב,  החליפין של שער

 יכל, ואף מביאים לשינויים בתמהיל כלי הרכבמחירי היצרן וכתוצאה מכך מחירי 

 הדולר אל מול השקלהחליפין של התחזקות של שער מגמת ההמיובאים.  הרכב

מושפעים משער הדולר, היה במחירי היצרן יהביאה לעל לעיל, 6.7.3 כמתואר בסעיף 

בנוסף לאמור, . בתחום מכירת הרכב החברהיצרני כלי הרכב הנמכרים על ידי  כדוגמת

                                                 
  י איגוד יבואני הרכב. ל ידכולל משאיות כבדות. מבוסס על נתוני רישוי המופצים ע לא  15
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, בשילוב מגמת היחלשות שער כאמור אל מול השקל הדולר החליפין שלהתחזקות שער 

, משפיעה לרעה על יכולת ים האחרונותהיורו אל מול השקל הניכרת בשנ החליפין של

אל מול יבואני רכב אחרים שמחירי היצרן שלהם מושפעים משער החברה התחרות של 

המיובאים  כלי הרכבמיכולת תמחור טובה יותר של  ים האחרונותהיורו, הנהנים בשנ

  .  האירו מגוש םיהעל יד

פרקטיקה של מכירת כלי רכב בשוק כלי הרכב בישראל החלה בנוסף, בשנים האחרונות 

כלי רכב שאינם נמנים על  לשיבואנים וגורמים שונים, על ידי  "אפס קילומטר"

לגידול היקף  ,המותגים המיובאים על ידיהם דרך כלל. תופעה זו הביאה אף היא

   .2016 מכירת כלי הרכב החדשים בישראל בשנת

גורם נוסף שהשפיע בשנים האחרונות של היקף מכירות כלי הרכב בישראל, היה 

סביבת ריבית הנמוכה של האשראי הייעודי שהעמידו בנקים מסחריים למטרת רכישת 

  כלי רכב חדשים.  

 2016בהמשך לעלייה שחלה בהיקף מכירות כלי הרכב החדשים על ידי החברה בשנת 

 מחזורבנוספת ה יצופה עליהחברה הנהלת ), להלן 6.8.8.1 בסעיף (כפי שיפורט 

של החברה , זאת, בעיקר לאור השקות צפויות על ידי 2017בשנת החברה המכירות של 

ושינוי בתמהיל דגמי כלי הרכב  2017יים במהלך שנת דגמי רכב חדשים ואטרקטיב

  להלן.  6.8.8.1 , כמפורט בסעיף הנמכרים על ידי החברה

 2017בדבר העלייה הצפויה בהיקף מכירות כלי הרכב בישראל בשנת החברה הערכות 

כהגדרתו בחוק ניירות  ,מידע צופה פני עתידבבחינת נן ה, החברהוהשפעתה הצפויה על 

החברה על בסיס היכרותה עם הנהלת  סובייקטיביות של תוערך, המבוסס על הערכ

היקף ו החברהדגמי רכב חדשים על ידי  ה בפועל שלהשקוכן על , שוק הרכב בישראל

התוצאות בפועל עשויות להיות . 2017שנת במהלך בשוק הרכב  כלי הרכבמסירות 

שונות באופן מהותי מהערכות החברה כאמור, בין היתר אם יחולו שינויי חקיקה 

כלי הרכב בקשר מדיניות יצרני נוספים בחוק "המיסוי הירוק" ו/או אם יחול שינוי ב

של שוק הרכב הישראלי /או שינויים במצב הכלכלי הגלובלי וי היצרן ו/או עם מחיר

הכרוכים בפעילותה, כמפורט  מגורמי הסיכוןאם יתממש אחד או יותר בפרט, ו/או 

  .  להלן 6.24 בסעיף 

 פעילות ושינויים החלים בוהמבנה תחום  6.8.2

 מכירת כלי רכב חדשים  6.8.2.1

בהיקף מסירות כלי רכב חדשים על ידי  26% -חלה עלייה של כ 2016בשנת 

החברה, שנבעה בעיקר מגידול במגוון הדגמים ומספר השקות של דגמים 

 חדשים המיובאים על ידי החברה (ביניהן השקתה של שברולט ספארק

 2015שחלה בשנת  33.5% -האוטומטית), זאת לאחר ירידה בשיעור של כ

ירידה  -  2014בהיקף מסירות כלי רכב חדשים על ידי החברה לעומת שנת 

רכב אטרקטיביים ששווקו על כלי שנבעה בעיקר מחוסר בהיצע של דגמי 
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על רקע התחזקות שער החליפין של הדולר  2015ידי החברה במהלך שנת 

  החברה.  אשר ייקרה את מחירי כלי הרכב שיובאו על ידי מול השקל,

 אין-טרייד 6.8.2.2

שלפיו, החל בחודש ינואר שינוי מבני  הקבוצהביצעה  2016במהלך שנת 

, שהנה דן ליסבחברת הבת  הקבוצהשל אין -הטרייד רוכזה פעילות 2016

(כמפורט בסעיף עוסקת במכירת כלי רכב משומשים בעלת תו סחר ו

לרכז את פעילות מכירת כלי הרכב המשומשים לעיל), זאת במטרה  6.1.3.2 

  . ה בענף זההקבוצ את רווחיות גדילתתמקצע ותש בחברה

כאמור, כוללת רכישת כלי רכב משומשים  קבוצהאין של ה-פעילות הטרייד

ה יתרון קבוצאין מעניקה ל-. פעילות הטריידדן ליסומכירתם על ידי 

תחרותי ומשמשת ככלי שיווקי המתמרץ לקוחות פוטנציאליים לרכוש כלי 

   .קבוצהרכב המשווקים על ידי ה

מההכנסות בגין כמות כלי הרכב שנמכרו  85% -כשיעור של  2016בשנת 

מעסקאות עם לקוחות  ונבע ,אין של הקבוצה- פעילות הטריידבמסגרת 

  .2015בשנת  89% -פרטיים, זאת לעומת שיעור של כ

מהיקף המכירה של כלי רכב חדשים  23% - כשיעור של , 2016בשנת כמו כן, 

 197(בהיקף כספי של במסגרת תחום מכירת הרכב  ללקוחות פרטיים

, זאת לעומת אין של הקבוצה-הטריידכרוך בפעילות היה  מיליון ש"ח)

; יצוין, כי 2015מיליון ש"ח) בשנת  216(בהיקף כספי של  30% -שיעור של כ

אין -כלי רכב במסגרת פעילות הטרייד 3,566 הקבוצה מסרה 2016בשנת 

    .2015כלי רכב בשנת  3,153שלה, לעומת 

  ות מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעיל 6.8.3

 להלן. 6.20 ראו סעיף 

   מכירת הרכב שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על תחום 6.8.4

 אין היבריד",-רכב היברידים מסוג "פלאג כלי הושקו בישראל האחרונות בשנים

 2012במהלך שנת  .דלקחות אשר צורכים פוחשמלי  מנוע עם בנזין מנוע משלביםה

, לאחר שניתן לכך אישור החשמליים באופן מסחרי בישראלכלי הרכב החל שיווקם של 

החשמליים כלי הרכב . על פי נתוני איגוד יבואני הרכב בישראל, היקף משרד התחבורה

. יצוין, כי היה מצומצם ביותר שמאז תחילת שיווקם כאמור, תקופהבבישראל שנמכרו 

 נבע בין היתר מההיצע היקף המכירות המצומצם כאמור, החברהלהערכת הנהלת 

המוגבל שלהם, , טווח הנסיעה העצמאית המוגבל של כלי הרכב החשמליים בישראל

להטענה  מספקיםגובשו פתרונות ותשתיות  טרםהעובדה כי ם הגבוה ומחיר

זקות של כלי החלה מגמת התחבשנים האחרונות להערכת הנהלת החברה, ; החשמלית

את שיעור כלי הרכב ההיברידיים מתוך כלל כלי  אשר צפויה להגדילרכב היברידיים 
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נחשבת למובילה עולמית בפיתוח כלי רכב בעלי הנעה  GM כי ,יצוין. הרכב בישראל

אלטרנטיבית ואף הייתה הראשונה להציע רכב משפחתי חשמלי בעל מאריך טווח 

תחת המותג שברולט וולט. במהלך שנת  ופה,המיוצר ומשווק בארה"ב ובאירנסיעה 

בודדים מדגם שברולט וולט למטרות ניסוי ותקינה  ייבאה החברה כלי רכב 2012

הנו את הדגם שברולט בולט, ש GMהציגה  2016בשנת למיטב ידיעת החברה,  .בישראל

טווח הנחשב, למיטב ידיעת  -קילומטר  320 -של כללא טעינה,  נסיעהבעל טווח 

ממשיכה לבחון ייבוא  החברה. החשמליים הרכבכלי הארוך ביותר בענף החברה, 

  . של כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית בשנים הקרובותבישראל  ווק מסחריישו

בעולם לפתח כלי רכב אוטונומיים,  ותשונ ות רכבבנוסף, בשנים האחרונות החלו יצרני

אבטיפוס של  GM הציגה 2016דצמבר בחודש  המסוגלים לנווט ולנסוע באופן עצמאי.

כלי רכב שיטות תחבורה מתקדמות ורכב אוטונומי ונחשבת מובילה עולמית בפיתוח 

 ,החברה, שיווקם של כלי רכב אוטונומיים באופן מסחרי להערכת הנהלתמסוג זה. 

, נכון למועד התשקיף, לחסמי רגולציה משמעותיים אשר לא ניתן להעריך אימתי כפוף

    יוסרו.

הנן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  כאמור בסעיף זה לעילוהנהלתה החברה הערכות 

בחוק ניירות ערך, המבוסס על הכרותה עם שוק כלי הרכב בכלל ועם שוק כלי הרכב 

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי ההיברידיים והחשמליים בפרט. 

שינוי מהותי במחירי כלי הרכב  , בין היתר אם יחולוהנהלתה כאמור מהערכות החברה

הללו ו/או שינוי בטכנולוגיה הקשורה להפעלתם ו/או במדיניות משרד התחבורה ו/או 

בקשר לייבוא  GMבהיקף הביקושים בשוק ו/או בהסכמות המסחריות של החברה עם 

   .לישראל ההיברידיים והחשמלייםושיווק דגמי השברולט 

  רכבמכירת הגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  6.8.5

, לשוק הישראלי להערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום מכירת הרכב

  ם כדלקמן: ינה

החברה משווקת  התשקיףנכון למועד  - רחב ודגמים קיומו של קו מוצרים  6.8.5.1

דגמי רכב  2017במהלך שנת בכוונתה להשיק דגמי רכב שונים ו 20 -כ

 להלן. 6.8.8.1 כמפורט בסעיף  ,נוספים

רשת שיווק מקצועית בפריסה ארצית המתאפיינת ברמת  -שיווק ומיתוג  6.8.5.2

שירות ושביעות רצון לקוחות מהגבוהות בענף הרכב ומיתוג גבוה של דגמי 

 הרכב בקרב הצרכנים.

 המכונאיםבפריסה ארצית, זמינות ומקצועיות של  המורש שירותרשת  6.8.5.3

החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תחזוקה  -  במוסכים המורשים

מוסכים הפרוסים ברחבי הארץ, ושוקדת על עריכת  52צעות ומוסכים באמ

בסעיף ה וטכנאיה במוסכיה המורשים, כפי שיפורט החבר הדרכות למכונאי

   .להלן 6.9.5.4 
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החזקת מלאי כלי רכב המאפשר מכירה ללקוחות  -  זמינות מקורות אשראי 6.8.5.4

החברה ללא המתנה של תקופה ארוכה על ידי הלקוח, כרוכה בהעמדת 

 מימון בהיקפים גדולים יחסית.  

מכרה  2016, בשנת החברהדיעת למיטב י -  GMהגלובליזציה על  השפעת 6.8.5.5

GM בין יצרניות  ישיבמקום הש והיא ממוקמתמיליון כלי רכב  15.5 -כ

בשנים האחרונות החלה מבחינת כמות כלי הרכב הנמכרים.  הרכב בעולם

GM  גלובליים, שבהם מורכבים חלקים  כלי רכבלייצר יותר ויותר דגמי

שונים ממגוון מפעלים ומקומות שונים ברחבי העולם לאור התמחות גדולה 

 -יותר של גורמי הייצור במקומות שונים בעולם. הייצור הגלובלי מקנה ל

GM אחרים בייצור כלי רכב מהרכיבים יצרני רכב  יתרון תחרותי על פני

  האיכותיים ביותר ובמחירים תחרותיים.

גם  מבצעת הקבוצהחדשים,  כלי רכבלצד מכירת  - אין -פעילות הטרייד 6.8.5.6

 חברהרכב משומשים למכירה. פעילות זו מעניקה לכלי מגוון באין -טרייד

ומהווה כלי שיווקי לרכישת כלי רכב חדשים המיובאים על  יתרון תחרותי

 .ידי החברה

  ושינויים החלים בהם מכירת הרכבהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 6.8.6

   :םהרכב הנ מכירת בתחום יםהכניסה המרכזי מיחסלהערכת החברה, 

 במדינתהסכם בכתב עם יצרן רכב העובדה כי כניסה לתחום זה כרוכה ב 6.8.6.1

שנים  3 -לתקופה שלא תפחת מ , בישראל,למכירת רכב מתוצרתו חוץ

ואחזקת מלאי של מוצרי תעבורה אשר יאפשרו אספקתם ללקוחות 

  בתוך המועדים הקבועים בחוק. ם את כלי הרכב,הרוכשי

הון עצמי מינימלי, המתחייב מהיקפי הפעילות הכספית הגבוהים הכרוכים  6.8.6.2

 בייבוא רכב חדש לישראל. 

מהווה חסם יציאה  להערכת החברה הוא איננוחסם היציאה המרכזי בתחום, על אף ש

, לספק שירותים רישויחוק ח ומשמעותי, הנו החובה המוטלת על יבואני רכב, מכ

שנים לפחות מיום  7) לרכב המיובא במשך ואחריות חלפיםשירות, מוצרי תעבורה (

  להלן. 6.20 סעיף ראו , . לפרטים נוספיםלצרכןלראשונה מכירתו 

  ושינויים החלים בהם מכירת הרכבתחליפים למוצרי תחום  6.8.7

 שכירות של כלי רכב לזמן קצר או ליסינגנם יהתחליפים למוצרי החברה בתחום ה

  . תפעולי לתקופות ארוכות יותר

  מוצרים ושירותים  6.8.8

ומשווקים על ידיה נכון למועד  י החברהכלי הרכב המיובאים על יד 6.8.8.1

כדלקמן: מכוניות פרטיות ומסחריות ממותגי שברולט  התשקיף, הם
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(כלי רכב משפחתיים, רכבי שטח, כלי  GMוקאדילק, המיוצרים על ידי 

) כלי רכבי מדגמי יוקרהורכב מסחריים, משאיות קלות, כלי רכב מנהלים 

 וטנדרים מתוצרת איסוזו.  

גיר ( ספארקשברולט  - רכב כלי מספר דגמי השיקה החברה  2016בשנת 

), SRXדגם  חלף( XT5, מאליבו, אקווינוקס, קאמרו; קאדילק )אוטמטי

בכוונת החברה להשיק  2017בשנת שברולט קרוז החדשה. ו, CT6קאדילק 

נה, אסילוורדו, סוושברולט  - הרכב כלי לדגמי חדשים  םמספר דגמי

  מקס.- דיאיסוזו אקווינוקס, טרוורס ו

המונעים  )Segwayרכבי סאגווי ( ווקשלהחברה החלה  2013בתחילת שנת 

על ידי  מכירות המוצר האמור למועד התשקיף,. באמצעות סוללות נטענות

  בהיקפים שאינם מהותיים לחברה. ןה ,החברה

 : 2016 -ו 2015להלן פרטים אודות מסירות כלי רכב (ביחידות) בשנים  6.8.8.2

 

חד להלן יתוארו מגמות השינויים במסירות כלי הרכב השונים, לפי כל א

  מהדגמים, בנפרד: 

בשנת  במסירת רכבי שברולט 30% - בשיעור של כ ,גידולה: שברולט )1(

השקת דגמים חדשים וכמותיים נבע בעיקר מ, 2015לעומת שנת  2016

  . ספארק ומליבו -

לא חל שינוי מהותי במספר רכבי הקאדילק  2016בשנת : קאדילק )2(

   .2015שנמסרו על ידי החברה לעומת שנת 

 2016במסירת רכבי איסוזו בשנת  17% -הגידול, בשיעור של כ: איסוזו )3(

גידול הביקושים בשוק על רקע עלויות , נבע בעיקר מ2015לעומת שנת 

 . מימון אטרקטיביות
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להלן פרטים אודות מסירות כלי רכב (ביחידות) בהתפלגות לסוגי הרכב  6.8.8.3

  :2015 -ו 2016 בשנים

 

, נובע 2015לעומת שנת  2016בשנת  מיני רכביבמסירות  הגידול )1(

 . ומטיהאוט ספארקדגם שברולט  השקתמבעיקרו 

, נובע 2015לעומת שנת  2016בשנת  מיני סופר רכביבמסירות  הקיטון )2(

בתקינה הרלוונטית  הסוניקלהפסקת יצור של דגם  מהערכותבעיקרו 

 לישראל. 

לעומת שנת  2016במסירות כלי הרכב המשפחתיים בשנת  גידולה )3(

 . ספארקשברולט השקת דגם הנובע בעיקרו מ ,2015

נובע  ,2015לעומת שנת  2016במסירות רכבי הפנאי בשנת  קיטוןה )4(

  . 2017קיומם של דגמים המצויים לקראת ריענון בשנת בעיקרו מ

נובע  ,2015לעומת שנת  2016במסירות רכבי המנהלים בשנת  גידולה )5(

  .2016שנת מליבו חדש במהלך שברולט השקת דגם בעיקרו מ

לעומת שנת  2016בשנת  רכב מדגמי יוקרהבמסירות כלי  קיטוןה )6(

  .עיכובים בהגעת דגמים של קאדילק מהיצרןנובע בעיקרו מ ,2015

 ,2015לעומת שנת  2016במסירות כלי הרכב המסחריים בשנת  גידולה )7(

  . סילברדו בסיגמנט האמורשברולט התחזקות דגם נובע בעיקרו מ

נובע בעיקרו  ,2015לעומת שנת  2016במסירות הטנדרים בשנת  הגידול )8(

   .2015לעומת שנת  2016קיומם של תנאי מימון עדיפים בשנת מ

למכירה  החברה ציעהמ ,מכירת הרכב, במסגרת תחום אין-בענף הטרייד 6.8.8.4

, בין על ידי החברה נרכשו מלקוחות פרטיים או מוסדייםש כלי רכב

החברה ובין מדגמים אחרים, שאינם מיובאים מהדגמים המיובאים על ידי 

  . היעל יד
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   מכירת הרכב פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום 6.8.9

או יותר  10%להלן נתונים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות מוצרים, ששיעורן מהווה 

 : המאוחדים של החברהכספיים הבדוחותיה  הכנסותהמסך 

  

  

  

  

  

י

 הנמכרהתשקיף, שברולט הנו המותג העיקרי  ולמועד 2016 בדצמבר 31 ליום, כי צוין

היה מותג נוסף שהכנסות החברה ממנו היוו  אל 2016בדצמבר  31על ידי החברה. ליום 

 .המאוחדים כספייםבדוחותיה ה יהאו יותר מסך הכנסות 10%

  מוצרים חדשים 6.8.10

בכוונת החברה להשיק מספר דגמי  2017לעיל, במהלך שנת  6.8.8.1 כפי שפורט בסעיף 

 מקס.-דיאיסוזו וורס ואנה, אקווינוקס, טרארדו, סוובסילשברולט  -רכב חדשים כלי 

  לקוחות 6.8.11

דוגמת (לקוחות מוסדיים , הנם לקוחות פרטיים מכירת הרכב בתחום החברה לקוחות

מסך  55% -כ 2016בשנת חברות השכרת רכב. וחברות ליסינג ), מנהל הרכב הממשלתי

 תבשנ 57% - מחזור מכירותיה של החברה היו ללקוחות פרטיים (לעומת שיעור של כ

כפי  ).2015 תבשנ 43% - (לעומת שיעור של כ וצייםללקוחות מוסדיים  45% -), וכ2015

החברה בתחום מכירת מלקוחותיה של  23% -כ 2016בשנת , לעיל 6.8.2.2 שצוין בסעיף 

החלפה של רכב ישן ברכב חדש במסגרת פעילות  ביצעוללקוחות פרטיים,  הרכב

  . החברהאין של -הטרייד

ת בחוזה יוהתקשרו ןוהמוסדיים ה ציים ,ת עם הלקוחות הפרטייםיוההתקשרוככלל, 

 הכולל תנאים סטנדרטיים לחוזים מסוג זה, כאשר בעסקאות עם לקוחות מוסדיים

תנאי אשראי מיוחדים בהתאם להיקפי כן כמות ובגין מקובל לכלול הנחות  וציים

  העסקאות. 

בעיקר  - בתחום מכירת הרכב לקוחותיהמ מחלקמקדמות דורשת  יצוין, כי החברה

וזאת , בעסקאות של מכירת כלי רכב לציי רכב או בעסקאות אחרות בהיקפים גדולים

 חברה, ל2016בדצמבר  31בהתאם למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם. נכון ליום 

   .ש"חאלפי  75,131 - מקדמות כאמור בסך כולל של כ שולמו

. יםממשלתי יםמכרז ם שלזוכיהבין החברה  נמנית, 2006החל משנת יצוין, כי בנוסף 

מקס) -לטנדרים (איסוזו דיהחברה בהם זכתה שהוארכו שלושה מכרזים  2016בשנת 

, לתקופות של מקומות (שברולט טראוורס) 7וכלי רכב בעלי  וואנים (שברולט סוואנה)

. )2017 מאי לחודש עד שהוארךמקס -די לאיסוזו ביחסהמכרז  למעטשנתיים נוספות (

  גתומ

2016  2015  

  םוכס

  ש"ח)י פלא(ב

 ללמכ יעורש
  תהכנסו

    הקבוצה

  םוכס

  י ש"ח)פלא(ב

 ללמכ יעורש
  ת הכנסו

   הקבוצה

   31.7%   962,305  31.1%  1,099,214  טלברוש
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תקופות של ל ןהנעם מנהל הרכב הממשלתי כאמור, ות ויההתקשרככלל, יצוין, כי 

החברה הכנסות  .שנתייםוהן מוארכות מעת לעת, בדרך כלל בתקופות של שנתיים 

מסך  10% - נובעות מהתקשרותה עם מנהל הרכב הממשלתי כאמור מהוות פחות מה

התקשרויות אלו ת, המאוחדים. עם זאכספיים היה של החברה בדוחותיה הכנסות

חברת החשמל  דוגמתנוספים (חברה גם בהתקשרויות של החברה עם גופים תורמות ל

   ורשות הטבע והגנים).

לקוחות פרטיים  הנם, לקוחותיה העיקריים בתחום של החברה אין-פעילות הטריידב

   רכב משומשים.כלי וכן לקוחות מסחריים הכוללים סוחרי 

אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות וכן אין לקוח אשר שיעור המכירות  חברהל

כספיים היה של החברה בדוחותיה מסך מכירות 10%המיוחסות לו עולה על 

  .המאוחדים

שאינו עולה על נו בהיקף של משרד הביטחון שה הסכם התקשרות עם חברהכמו כן, ל

, אשר המאוחדים כספייםההחברה בדוחותיה מסך מכירותיה הכולל של  10%

החברה לתת שירותי אחזקה שוטפת לכלי רכב שנרכשו מהחברה במסגרתו מחויבת 

שנים ממועד רכישתם, וזאת  5נמצאים ברשות משרד הביטחון לתקופה של עד אשר 

תשלום גלובלי כפי שנקבע בהסכם. ההסכם כולל מנגנון חידוש אוטומטי בתמורה ל

לצי החברה חדשים של  כלי רכבמתווספים  בהששנים נוספות בכל שנה  5 - ומתחדש ל

   ל משרד הביטחון.הרכב ש

  שיווק והפצה  6.8.12

רכב נעשית הן באופן ישיר על ידי המכירת  החברה בתחוםפעילות השיווק והמכירה של 

מפיצים מורשים  12והן באמצעות המנוהלים על ידה תצוגה האולמות  6 -החברה, ב

  ערים ברחבי ישראל.  15 -המפעילים אולמות תצוגה ב

, שתנאיהם העיקריים קשורה בהסכמי שיווק עם כל אחד מהמפיצים המורשיםהחברה 

 עקרונות ההסכמים עם המפיצים המורשים המסדירים את פעילותםיפורטו להלן. 

(לגבי כלי רכב איסוזו  IMIT - (לגבי כלי רכב מתוצרתה) ו GMאושרו על ידי  כאמור,

 ,כמו גם כל מינוי של מפיץ חדש ,(לרבות ביטול והארכה)וכל שינוי בהם מתוצרתה), 

, החברה. בהתאם למדיניות השיווק של , לפי הענייןIMITאו  GMכפופים להסכמת 

פי קריטריונים אחידים שגובשו על ידי הנהלת - מופעלים כל אולמות התצוגה על

 מילוי התחייבויותיהם של המפיציםה לתמורב. IMIT -ו GMבשיתוף עם החברה 

עמלות בגין מכירת כלי הרכב, בכפוף לכך שמחיר כלי החברה המורשים, משלמת להם 

. בהתאם לתנאי התקשרות 16במלואו וכלי הרכב נמסר ללקוחחברה הרכב שולם ל

עם המפיצים כאמור, מתחייבים המפיצים שלא למכור ולשווק מכוניות של החברה 

                                                 

  .הרכב כלי במכירות הכרוכיםמאידך,  בתשואהמחד ו ניםסיכוהיא זו שנושאת ב (ולא המפיצים) החברה כי, יובהר   16
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כלי הנוגעות להסדרת אחריות המפיץ ליבואנים אחרים. כמו כן, נקבעו הוראות נוספות 

שנמסרים לו לצורך שיווק ומכירה. ההתקשרות עם המפיץ אינה מוגבלת בזמן,  רכב

אולם כל אחד מהצדדים יכול להביאה לסיום על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד 

 באופן לבטל את ההסכםהחברה . בנוסף לכך, זכאית מראשחודשים  3לפחות השני 

בהקשר זה  הודעה מוקדמת ובלא התראה, בקרות העילות המנויותלא , למיידי

 GMODבהסכם זיכיון עדכני עם החברה בהמשך להתקשרותה של יצוין, כי בהסכם. 

להלן) וכחלק מדרישות הסכם הזיכיון האמור,  6.8.17.1 (כמפורט בסעיף  2013בשנת 

 ניתנה בין היתר,כך ש הסכמי ההפצה עם המפיצים השונים, 2014במהלך שנת תוקנו 

   התחייבויות המפיצים בקשר עם קיום דינים למניעת שחיתות במדינות זרות.

, בין היתר, כלי שיווקי מהווה, כפי שפורט לעילבתחום, החברה אין של -פעילות הטרייד

ליס באולמות -דןחברת מבוצעת על ידי , החברהחדשים על ידי  כלי רכבלמכירת 

  וכן על ידי מרבית המפיצים המורשים ברחבי הארץ.החברה התצוגה של 

במדיה של החברה מתמקדת בפרסום המותגים השונים החברה פעילות הפרסום של 

החברה יה ובפעילויות פרסום נוספות. האינטרנטית, בעיתונות, ברדיו ובטלוויז

החברה . פעילות 2016 -ו 2015ים משקיעה מאמץ בפעילות הדיגיטל אשר התחזקה בשנ

מותגי החברה ובכלל זה  החברהשל  יהקידום מכירות בתחום יחסי הציבור כוללת

 2016בשנת בגין קידום מכירות ופרסום הסתכמו  יה של החברה. הוצאותהשונים

. 2015 תבשנ אלפי ש"ח 33,521 - כאלפי ש"ח, לעומת סכום של  27,675בסכום של 

מבצעי קידום מכירות מיוחדים המבטיחים הנחות על  החברה מעת לעת,, יוזמת בנוסף

, תנאי אשראי מיוחדים, אבזור נוסף של כלי הרכב ו/או ממותגי החברה מגוון כלי רכב

  אספקה בתנאים נוחים יותר.

   צבר הזמנות 6.8.13

כלי רכב בממוצע  1,000 -כ של בתחום מכירת הרכב הזמנות לחברהכללי,  באופן

צבר ההזמנות כולל בעיקרו הזמנות שבוצעו  .)"חש מיליון 130 -כ שלכולל  כספי(בהיקף 

במשך תקופה שאינה עולה על חודש, הן לגבי הזמנות של לקוחות פרטיים והן של 

ביטול ההזמנה כל עוד  נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על. לקוחות עסקיים

ניתן לראות בהזמנות אלה משום  . לפיכך, לאשבועיים שלתוך תקופה הביטול נעשה ב

    .הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים

  תחרות 6.8.14

 מכירת כלי רכב חדשים 6.8.14.1

בכל סוגי  ,טון) בישראל מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה 4שוק הרכב (עד 

, רכבי שטח וכיו"ב). התחרות בענף , ג'יפוניםמשפחתיים הרכב (קטנים,כלי 

איכות כן , מחיר ותנאי תשלום וכלי הרכבזה מתמקדת בעיקר במיתוג דגמי 

 20 -מתחרים בשוק כ למועד התשקיףלמיטב ידיעת החברה, השירות. 

לכל אחד אשר מותגים שונים של כלי רכב, כ 46 -יבואני רכב המייבאים כ
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יבואנים עיקריים  9או יצרני רכב מסוימים, מתוכם  מהם נציגות של יצרן

מנתח השוק בתחום זה. בהתבסס על נתונים  89% -המחזיקים ביחד כ

החברה  דורגה 2016המפורסמים על ידי איגוד יבואני הרכב בישראל, בשנת 

בשנה מבין יבואני הרכב בארץ, כאשר נתח השוק שלה עמד  תשיעיבמקום ה

 5.8% -ו 3.5% -כ שוק של יטון), לעומת נתח 4עד  (לכלי רכב 3.9% - על כזו 

  .  , בהתאמה2014 -ו 2015ים בשנ

, מתחרותיה העיקריות ונתח השוק שלהן בשנת 17החברה למיטב ידיעת

(יבואנית מרצדס, יונדאי ומיצובישי)  בע"מ כלמובילקבוצת : היו 2016

דלק מוטורס בע"מ (יבואנית מאזדה, פורד ; 20% -כ -  ")קבוצת כלמוביל("

(יבואנית פולקסווגן, אאודי,  בע"מצ'מפיון מוטורס , 8% -כ -) BMW -ו

 בע"מיוניון מוטורס  ;14% -כ -  ")צ'מפיון מוטורס("סיאט וסקודה) 

חברה  טלקאר ;11% -כ - ")יוניון מוטורס("(יבואנית טויוטה ולקסוס) 

וקרסו  ;13% - כ -") טלקאר("וסאנגיונג) (יבואנית קיה, דיהטסו  בע"מ

    .9% -כ -(יבואנית רנו, ניסאן ואינפיניטי)  בע"מ מוטורס

הגורמים העיקריים המשפיעים על התחרות בענף הרכב להערכת החברה, 

בישראל הנם גורמים חיצוניים, כגון: מצב התחרות בין היצרניות בשוק 

ואנים ושינויים בשערי הרכב העולמי, התנהלות יצרניות הרכב מול היב

סים, יחליפין, וכן גורמים פנימיים דוגמת מדיניות הרגולטורים, מ

החברה התנהלות היבואנים המתחרים וכניסה של מתחרים חדשים לשוק. 

פועלת על מנת להתמודד עם התחרות באמצעות פרסום יעיל, שימור 

נת מ על ,תדמית חיובית ומעקב מתמיד אחר שינויים בהעדפות הצרכנים

ומחיריהם לדרישות החברה להתאים את דגמי כלי הרכב המיובאים על ידי 

  הצרכן הישראלי. 

 אין-פעילות טרייד 6.8.14.2

אף הוא תחרותי ביותר וכולל שחקנים  ,בישראל כלי רכבאין ל- ענף הטרייד

אשר משלבים החברה, דוגמת  ,שונים רבים ומגוונים, ובכלל זה יבואני רכב

כלי רכב, חברות ליסינג, סוחרי כלי אין לצד מכירות -את פעילות הטרייד

רכב כלי וכן חברות נוספות אשר פעילותן כוללת רכישה של  ,משומשים רכב

משומשים ומכירתם. בשנים האחרונות גברה התחרות בענף לאור כניסתם 

יעת אין. למיטב יד-של מתחרים רבים וחברות קטנות לתחום הטרייד

: כלמוביל היו 2016שנת באין -, מתחריה העיקריים בתחום הטריידהחברה

, טרייד טרייד, לובינסקי טרייד, אוטו דיל, קרסו טרייד, ניו קופל, אלבר

                                                 

  , המפורסם על ידי משרד התחבורה. 2016ראו דוח רישוי רכב לשנת  17
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שלה להעריך את נתח השוק החברה אין באפשרותה של . 18ואלדן מוביל

  .  בענף זה של מתחריהו

באמצעים עיקר באין -עם התחרות בענף הטרייד החברה מתמודדת

 - שנים או פחות מ 5 -חלפו פחות משכלי רכב פרטיים שיווק של ) 1: (הבאים

כלי רכב המסווגים על ידי החברה  - אלף ק"מ ממועד עלייתם לכביש  100

שנייה  ידמרכב  יכלכוללים ה )"Certifiedרכבי " ("Certifiedכרכבי "

לאחר שעברו הליך בקרת איכות; וזאת  ,החברהמהדגמים שנמכרו על ידי 

אין במסגרת מרכזי מכירות -פריסה רחבה של נציגי מכירות הטרייד) 2(

מתן אחריות ) 4(עריכת מבצעים שונים ללקוחותיה;  )3( ;החברההרכב של 

הצעת אפשרויות ) 5(וכן  ;אין-הרכב הנרכשים במסגרת הטריידכלי לחלק מ

ריכוז כי כפי שפורט לעיל,  יצוין,אין. -מימון שונות ללקוחות הטרייד

להרחיב את נועד בין היתר בדן ליס,  הקבוצהשל אין -פעילות הטרייד

, כפי שפורט ה מפעילותה זולהגביר את רווחיותבענף ו הקבוצהפעילות 

 לעיל.  6.8.2.2 סעיף ב

  עונתיות 6.8.15

במכירות כלי רכב מסוימת ירידה , של קיימת מגמה כללית בענף מכירות הרכב בישראל

במכירות מסוימת ועלייה  (ברבעון הרביעי של השנה) לקראת סוף שנה קלנדרית

. מגמה זו נובעת, למיטב ידיעת (ברבעון הראשון של השנה) בתחילת שנה קלנדרית

החברה, מהעדפת הצרכנים לדחות את רכישת כלי הרכב לשנה הקלנדרית הבאה, על 

לכביש שתופיע ברישיון הרכב תהא שנה קלנדרית של כלי הרכב מנת ששנת העלייה 

  חדשה. 

  תוך חלוקה לרבעונים:ע"י החברה שנמכרו החדשים להלן פירוט כמות הרכבים 

  סה"כ  רבעון רביעי  רבעון שלישי  רבעון שני  רבעון ראשון

2,878  4,040  3,904  1,551  12,373 

   נכסים לא מוחשיים 6.8.16

. כמו כן, לחברה UMIלחברה סימני מסחר רשומים בישראל של השם והלוגו של 

ושאר יצרני הרכב שאיתם  GM ,ISUZUרישיון לשימוש בסימנים המסחריים של 

קשורה החברה בהסכמי זיכיון לשיווק, וזאת על פי ההסכמים האמורים ולשם ביצוע 

וחלפים  הפעילות לפי הסכמי הזיכיון, לרבות פרסום וקידום המכירות של כלי רכב

. זכות השימוש איננה בלעדית ואינה כרוכה בתשלום תמלוגים ליצרנים. עבור כלי הרכב

רה ניתנה זכות להעניק את זכות השימוש למשווקי כלי הרכב מטעמה, יצוין, כי לחב

                                                 

 .המסחריים בשמותיהן 18
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 - לחברה, כאשר בנוגע ל יצרני כלי הרכבבהתאם להוראות ההסכם הרלוונטי בין 

ISUZU -  העברה כאמור כרוכה בקבלת אישורה שלIMIT.   

  חומרי גלם וספקים 6.8.17

ספקיה עם של כלי רכב וחלפים, החברה קשורה בהסכמי זיכיון לייבוא ושיווק בישראל 

כולל  ביואיק,בעבר גם (רכבי שברולט ורכבי קאדילק ו GMODבאים: העיקריים ה

  יפן כולל חלפים).  (רכבי איסוזו תוצרת תאילנד/ Isuzu Motors Limited - וחלפים) 

הן לתחום מכירת הרכב והן לתחום רלוונטיים ההסכמים האמורים ם של יצוין, כי חלק

. על מנת להימנע מסרבול יתר, יתוארו עיקרי ההסכמים האמורים חלפיםהשירות וה

   , כדלקמן:זה 6.8 בסעיף 

  GMODהסכם זיכיון  6.8.17.1

), GM(שהנה הזרוע השיווקית של  GMODעם של החברה הסכם הזיכיון 

(והחליף את הסכם הזיכיון המקורי  2013באוקטובר  1אשר נחתם ביום 

כלי זכות לייבא ולשווק בישראל לחברה ), מעניק 1993באוגוסט  12מיום 

עד  -  דגמי ביואיקבעבר גם (רכבי שברולט, קאדילק ו GMמתוצרת  רכב

ואביזרים נלווים (להלן יחד  ), לרבות חלקי החילוף שלהם2013לשנת ייצור 

, "המוצרים" -", וההסכם" או "הסכם הזיכיון"זה:  6.8.17.1 בסעיף 

   . GM) וכן רישיון (לא בלעדי) לשימוש בסימני המסחר של בהתאמה

הסכם הזיכיון אינו כולל התחייבות חוזית לרכוש מהיצרן כמויות מסוימות 

וקבועות מראש של כלי רכב, מעבר לכלי הרכב שהיא מזמינה בפועל. עם 

 ,מפיציה המורשיםל ותה גם עעבאמצוהחברה על פי ההסכם, על זאת, 

מדי  GMODלעמוד בתוכניות השיווק האזוריות והכלליות המסוכמות עם 

בתוכנית עסקית שנתית אשר תסוכם בין הצדדים מדי שנה וכן  שנה

הכוללת גם יעדי מכירה, פלח שוק ושביעות רצון לקוחות החברה. ההסכם 

 קובע כי הצדדים יבחנו את הביצוע בפועל של יעדי התוכנית העסקית

במסגרת  .ויבצעו את ההתאמות הנדרשות בהתחשב לשינויים בשוק

היל המוצרים המיובאים על ידי תקבע את תמ GMOD ההסכם נקבע כי

, כאשר תנאי רכישת המוצרים, לרבות החברה, תוך התייעצות עם החברה

, והיא GMODמחיריהם, ייקבעו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

. כאמור תהיה רשאית בכל עת להפסיק או לשנות את תמהיל המוצרים

ידיה בהתאם החברה מתחייבת לשלם עבור כל המוצרים המוזמנים על 

כי החברה  ,הסכם נקבעמסגרת הב. GMODלמחירים הנקבעים על ידי 

על כל מקרה של פגמים פוטנציאליים במוצרים, אשר  GMODתעדכן את 

) של המוצרים ותשתף Recallעלולים להביא לביצוע של קריאה חוזרת (

החברה התחייבה כי . כאמורלבחינה של פגמים  GMODפעולה עם 
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מוסכיה המורשים יבצעו את כל הבחינות והתיקונים הדרושים במקרה של 

תידרש להעניק שירות תיקוני שהחברה . כמו כן, ככל כאמורפגמים 

או חברה קשורה שלה, היא  GMODאחרים של  כלי רכבאחריות לדגמי 

כן נקבע בהסכם, תהיה מחויבת לעשות כן כל עוד ברשותה הציוד הנדרש. 

או מי ממפיציה החברה או טענה כלשהי כנגד תביעה  גשבו תושבמקרה כי 

טען לגרימת נזקים ספציפיים שבהן ייהמורשים בקשר עם המוצרים, 

כיסוי לו GMOD -זכאית לשיפוי מהחברה המפורטים בהסכם, תהא 

טען לרשלנות, פזיזות, תיה המשפטיות, למעט בתביעות בהן ייהוצאו

, אשר בהם החברהדל מצד ) או מחwrong doingהתנהגות לא ראויה (

 GMOD. כמו כן, משפטיהזכות להתערב בהליך ה GMOD -תעמוד ל

רשאית להתערב בהליכים המשפטיים גם במקרה שעליה לשפות את 

החברה ובמקרה כאמור היא זכאית להתערב ולנווט את הליכי ההגנה בפני 

   . ההליך

 ,מהצדדים עד לביטולו על ידי מי - ללא הגבלת זמןההסכם יעמוד בתוקף 

חודשים מראש (ללא מתן שיפוי או  24במתן הודעה מוקדמת לצד השני 

בכפוף לעילות ביטול סטנדרטיות הכלולות , פיצוי כלשהו לצד השני)

בכפוף לעילות ביטול ספציפיות בהתקיים מקרים מסוימים, ו בהסכם

להסכמות לעניין תכנית  תגענהלא  GMOD -והחברה בו שלרבות במקרה 

החברה בישראל. כמו כן, נקבעה המכירות של המוצרים על ידי השיווק ו

בו יחול שינוי בבעלות או בשליטה שעילה לסיום ההסכם במקרה  בהסכם

. משקמה 19מזכויות ההצבעה במי מהצדדים להסכם הזיכיון 30%בלפחות 

עילת ביטול לצד להסכם, עליו ליתן לצד השני הודעה מראש ואפשרות 

לסיים את רשאית  GMODבנוסף, ימים.  90לתיקון העילה בתוך 

לא החברה ההתקשרות במקרים נוספים המנויים בהסכם, בין היתר, אם 

  קיבלה רישיון או היתר כלשהו אשר הכרחי לפעילותה במסגרת ההסכם. 

להחזיק כמות מלאי שתענה על צרכי החברה במסגרת ההסכם, התחייבה 

נאי האחריות היא שקובעת את ת GMODלקוחותיה. על פי ההסכם, 

לשפות את  GMODהתחייבה כמו כן, במסגרת ההסכם . החברהללקוחות 

עבור תיקוני כלי הרכב והחלפים  החברה בגין סכומים שתוציאהחברה 

בתקופת האחריות (לפרטים אודות האחריות הניתנת לצרכנים ראו סעיף 

לעמוד בסטנדרטים מסוימים החברה  מחויבתלהלן). בנוסף,  6.8.18.2 

  ). וכיו"בהמפורטים בהסכם (כדוגמת רמת שירות 

                                                 
  לעיל. 3.4נתנה את אישורה לעסקת רכישת מניות החברה על ידי חברת המזרח, המפורטת בסעיף  GMODיצוין, כי  19
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אשר על ( בהתאם לדרישת משרד התחבורה ,הסכם הזיכיון כולל נספח

, הכולל התחייבויות שונות מטעם )יבואני הרכב להמציא למשרד התחבורה

GMOD  לצורך התאמת הסכם הזיכיון לדרישות החוק הישראלי, התאמת

  . הנמכרים לתנאי האקלים בישראל, וכיו"ב כלי הרכב

, שהנה הספק העיקרי שלה. לפרטים GMOD - ב מהותית תלותלחברה 

 6.24.16 , ראו סעיף החברהאודות השפעות התלות כאמור על עסקיה של 

מבחינת אספקת החלפים  GMOD - תלות מסוימת בחברה להלן. בנוסף, ל

 GMODגם אם החברה אולם להערכת מתוצרתה,  כלי רכבהמקוריים ל

תפסיק לספק לה את החלפים המקוריים לרכביה אזי יהיה באפשרותה של 

לרכוש חלפים אלו ממפיצים אחרים ברחבי העולם, גם אם במחיר  החברה

   מעט גבוה יותר.

הערכת החברה כאמור, הנה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

 , היקף ייבוא חלקיGMODערך, המבוסס על יחסיה של החברה עם 

החילוף המקוריים על ידי החברה בשנים האחרונות ועל היכרותה של 

החברה את שוק חלקי החילוף המקוריים. הערכה זו עלולה שלא להתממש, 

 GMODכולה או חלקה, בין היתר אם יחול שינוי ביחסיה של החברה עם 

ו/או  GMODו/או במחירי חלקי החילוף המקוריים לכלי רכב מתוצרת 

עם מפיצי חלקי החילוף מתוצרתה ברחבי  GMODל בנהלי העבודה ש

העולם ו/או במצב הכלכלי והביטחוני בישראל ו/או אם יתממש אחד או 

  להלן.   6.24 יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט בסעיף 

 Isuzu - זיכיון מיהסכ 6.8.17.2

 IMIT; הסכם זיכיון Isuzu Motors -זיכיון  )1(

 Isuzu Motorsעם  ,לראשונה התקשרה החברה, 2006ביולי  1ביום 

גן את ייבואם ושיווקם של חלק מדגמי רכבי איסוזו יעשזיכיון סכם הב

זה:  6.8.17.2 (בסעיף  Isuzu Motorsשל  וחלקי חילוף מתוצרתה

 Isuzuהעבירה 2011. במהלך שנת על ידי החברה ,")המוצרים"

Motors   נכון למועד התשקיף מיפן לתאילנד ושלה את פעילות הייצור

בהסכם אשר עמה קשורה החברה  IMITהייצור באמצעות  נעשה

 . , כפי שיפורט להלןזיכיון חדש

זיכיון הבהסכם  IMITה עם ה החברהתקשר 2012באפריל  9ביום 

, Isuzu Motors עם, אשר החליף את הסכם הזיכיון כאמור חדשה

חברה הקיבלה  ,הסכםהבמסגרת  .")ההסכםזה: " 6.8.17.2 (בסעיף 

לייבא ולשווק בישראל כלי רכב מתוצרת (לא בלעדית)  זכותבין היתר, 

IMITוכן  לכלי הרכב כאמור, , לרבות חלקי חילוף ואביזרים נלווים
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(לצד איסור   IMITשלרישיון (לא בלעדי) לשימוש בסימני המסחר 

הזמנת כלי רכב מבוצעת על  ,לרשמם על שמה בישראל). על פי ההסכם

יום טרם  20ידי החברה אחת לחודש והתשלום בגינם מבוצע לפחות 

באחריות לחברה. יצוין, כי החברה נושאת  IMITשילוחם על ידי 

. IMITשיצאו את מחסני כלי הרכב מהמועד שבו בלעדית לאובדן 

מידה בסטנדרטי בטיחות הנהוגים בישראל, כל שינוי או בהתייחס לע

שינוי כמו כן, . IMITכפוף לאישור  שנעשה בכלי הרכב כאמור,תיקון 

בתקן  ם הנלווים, ככל שנדרש לצורך עמידהאו תיקון במוצרי

להפסיק את  , אשר רשאיתIMIT טעון את אישורה של, הישראלי

  מוצר.אותו הייצוא לארץ של 

התחייבה החברה לספק ללקוחות הרוכשים כלי , הסכםבמסגרת ה

הכלולות באחריות טיפול בתקלות , אחריות לIMITרכב מתוצרת 

, כאשר התיקונים הכלולים באחריותולבצע את  IMITשמעניקה 

IMIT במסגרת זו, התחייבה. םותבעל מחויבת לשאת IMIT לשפות 

את החברה במקרה של טענה או הפסד בגין שיבוש או פגם בייצור; 

במקרה של טענה או הפסד  IMITאת לשפות חברה , התחייבה המנגד

אי מתן אזהרות והנחיות שימוש כראוי או כשל בתחזוקה שוטפת  בגין

 או בגין הפרת הוראות ההסכם.

ד ת משרובהתאם לדריש, נחתם תיקון להסכם 2012באפריל  30ביום 

בין היתר, כלי הרכב שיסופקו יתאימו לתנאי  הן, לפיהתחבורה

האקלים בארץ ולדרישות המקומיות שיהיו בתוקף במועד ייבוא כלי 

הרכב לישראל. כמו כן, לא ייובאו לארץ כלי רכב שידוע שיש בהם 

פגם, בייצור או נזק אשר עלולים להשפיע באופן מהותי על הבטיחות, 

   .הרכב עמידות והסחירות של כלי

 כההוארו 2015באפריל  8יום תקופת ההסכם המקורית נקבעה עד ל

, בכפוף לעילות 2018באפריל  8שנים נוספות, עד ליום  3לתקופה של 

רשאית לבטל את  IMITבהסכם נקבע, כי  .שנקבעו בהסכם לביטולו

 ) אם החברה תנסה להמחות1( במקרים כדלהלן: בין היתרההסכם, 

) אם בוצע שינוי בסיסי במבנה העסקי 2( ;את זכויותיה מכוח ההסכם

המשך קיומו של ההסכם ברה, לרבות מיזוג, אשר בעקבותיו של הח

יחול שינוי בבעלות או ) אם IMIT) ;3יהיה לא מעשי, לדעתה של 

ממניות החברה או פחות, אם  10%בחברה (לרבות מכירה של בשליטה 

יכולת לכוון את ענייני החברה), או מכירה כאמור תעניק לרוכש 

בהעברת נכסיה המהותיים של החברה לצד ג', ללא קבלת אישורה 

וטלו סנקציות על החברה מטעם הרשויות, אם י) 4( ;מראש  IMITשל

למצב של פשיטת רגל או חוסר יכולת לעמוד  תיקלעאו שהחברה 
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רשאית לקבוע אמות מידה   IMITבתשלומים. בהקשר זה יצוין, כי

   .פיננסיות בהן תצטרך החברה לעמוד, לרבות הון חוזר מינימלי

 הסכמים נוספים עם ספקי שירותים 6.8.17.3

בהסכמים עם ספקי שירותים, החברה , קשורה למתואר לעיל בנוסף

ביניהם חברות תובלה ימית ויבשתית המובילים את כלי הרכב מארצות 

ברחבי הארץ. למועד החברה הייצור לנמלי הארץ ומהם למחסניה של 

בספקי ההובלה היבשתית ובספקי של החברה , לא קיימת תלות התשקיף

מארה"ב. עם זאת, החברה המיובאים על ידי  כלי רכבההובלה הימית של 

נכון  מקוריאה, שכן כלי רכבתלות בספק ההובלה הימית לייבוא חברה ל

 Nippon - החברהעמה קשורה שחברת התובלה הימית למועד התשקיף, 

Yusen Kaisha )NYK( כלי רכבלייבוא  הנה חברת התובלה היחידה 

לישראל. ההובלה היבשתית (מהנמל למחסני הערובה של  המזרח הרחוקמ

, אשר בע"מ אחזקותבאמצעות תעבורה ) נעשית, בדרך כלל, החברה

בבעלותה צי מוביליות המתאימות להובלת כלי רכב, במחירים הנקבעים 

החברה אם תופסק פעילותה של  החברה,להערכת  בין הצדדים מעת לעת.

, לא תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות בע"מ אחזקותתעבורה עם 

  . החברה

הערכת החברה כאמור, הנה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

ערך, המבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה וקיומן של 

קות שירותים דומים. הערכה זו עלולה חברות תובלה ימית רבות המספ

שלא להתממש, כולה או חלקה, בין היתר אם יחולו שינויים כלליים במערך 

התובלה הימית לישראל ו/או בהיצע חברות התובלה הימית והיבשתית 

הקיים ו/או במצב הכלכלי והביטחוני בישראל ו/או אם יתממש אחד או 

, כמפורט בסעיף הקבוצהל יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה ש

  להלן.   6.24 

פוליסת ביטוח בגין סיכונים הכרוכים בהובלה הימית של כלי הרכב המיובאים  חברהל

 על ידיה. 

לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים באי חידוש ההסכמים עם הספקים העיקריים 

  להלן. 6.24.16 כאמור, ראו סעיף 

  הון חוזר 6.8.18

  מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים 6.8.18.1

בהתאם לתחזיות שלה בנוגע לביקוש  רוכשת כלי רכב למלאיהחברה לרוב, 

מחזיקה במלאי כלי רכב המיועדים לאספקה מיידית. החברה הצפוי. 

מסופקים מהמלאי. לאור החברה, על ידי  הנמכריםכלי הרכב  מרבית

תחולתן של ההוראות בנוגע לרישום מועד העלייה של הרכב לכביש החל 
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בסמוך לפני חלוף  כלי רכבמלאים של  צמצמה החברה, 2008 מחודש אפריל

ח הדוק על הזמנות כלי רכב ודגמים ומקיימת פיקושנה ממועד ייצורם 

  שונים למלאי.

 93על  תחום מכירת הרכבהחברה בעמד ממוצע ימי המלאי של  2016בשנת 

בממוצע ימי המלאי  קיטון. ה2015ימים בשנת  119 -לבהשוואה  ,ימים

   . עליית קצב המכירות, נבע בעיקר מ2015לעומת שנת  2016בתחום בשנת 

 כלי רכבבמלאי של  הקבוצהאין, מחזיקה - במסגרת פעילות הטרייד

במטרה  ועלתפהחברה  .מיידית מכירההמוצעים למכירה והמיועדים ל

במלאי לתקופה ממושכת  כלי רכבלצמצם מלאים ולמנוע החזקה של 

  והצטברות של חודשים נוספים ממועד עלייתם לכביש.

עמד ממוצע ימי המלאי של  2016יצוין, כי בתוך תחום מכירת הרכב, בשנת 

ימים,  34שלה, על  כנגד הרכב החדשאין -בפעילות הטרייד הקבוצה

בממוצע ימי המלאי בפעילות  הקיטון. 2015ימים בשנת  76 -בהשוואה ל

  . קצב מכירה גבוה יותר, נבע בעיקר מ2016אין בשנת -הטרייד

  ות למוצריםמדיניות מתן אחרי 6.8.18.2

מספקת אחריות לכל כלי הרכב הנמכרים על ידיה לתיקון תקלות החברה 

האחריות,  תקופת מסוימות למקרה שתתרחשנה בכלי הרכב במהלך

ללקוח. תקופת החברה נמסר על ידי אשר כמוגדר בכתב האחריות 

על ידי חברה תואמת לתקופת האחריות אשר ניתנת לכאמור האחריות 

בגין הוצאות הנגרמות החברה יצרניות כלי הרכב, וזאת לצורך שיפויה של 

שנים, או  3לה בתקופת האחריות. תקופת האחריות הנה, בדרך כלל, למשך 

ק"מ, לפי המוקדם. בהתאם  100,000הרכב הנרכש צובר כלי עד ש

עם יצרני הרכב השונים, משפים היצרנים החברה בהם קשורה שלהסכמים 

בגין תיקון כלי הרכב החברה בגין ההוצאות אותן מוציאה חברה האת 

בתקופת האחריות. שירות התיקונים לכלי הרכב בתקופת האחריות, ניתן 

ועל ידי החברה המרכזי המופעל על ידי  מרכז השירותבין היתר, על ידי 

התניית תוקפה של האחריות איסור בעניין  .המוסכים המורשים מטעמה

שירותים ראו הוראות חוק רישוי  ,וסכים המורשים בלבדבקבלת שירות במ

     .להלן 6.20.2 החדש המפורטות בסעיף 

 כלי רכבאחריות להחברה עניקה מככלל, אין, -במסגרת פעילות הטרייד

 18 -מספר חודשים ועד ללתקופה של במסגרת טרייד אין שנמכרו על ידיה 

, לפי המוקדם, וזאת ק"מ 20,000עד שהרכב הנרכש צובר חודשים או 

כלי בנוסף לאחריות היצרן המקורית, ככל שזו עדיין קיימת בעת רכישת 

  הרכב המשומש. 
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  מדיניות האשראי  6.8.18.3

בתחום מכירת  ואשראי מספקים *אשראי ללקוחותלהלן פירוט ממוצע ימי 

  :2016 -ו 2015 שניםשל כל אחת מה בדצמבר 31ליום נכון , הרכב

 *** אין-הטרייד פעילות ** רכבכלי  מכירתפעילות   

2016  2015  2016  2015  

 אשראי
  *ללקוחות

90  90   --   --  

 אשראי
  ****מספקים

45  45   --   --  

 עסקיים ללקוחות רק אלא, פרטיים ללקוחות יארשא קילהענ והגתה נניא החברה *  

   ).וסוחרי רכב מוסדיים, (חברות ליסינג

לתקופות שונות, בהתאם לתנאים מוענק  כלי רכבהרוכשים האשראי ללקוחות ** 

ממועד חתימת שטר החל  הינו כלי הרכבמספקי ממוצע האשראי  הנקבעים עם כל לקוח.

בסמוך לאחר הזמנת כלי הרכב על ידי הלקוח ועוד קודם למועד אשר נעשית ( המטען

תקופת האשראי מספקים, לבין תקופת האשראי ללקוחות, הפער בין  .לקוח)מסירתו ל

  .מדרישות השוק וחברות הליסינג לקבלת אשראי לזמן ארוך יותרנובע בעיקר 

אשראי, וכן לא קיבלה אשראי מלקוחות  החברהאין לא העניקה -* ללקוחות הטרייד**

  אין.-רכבי הטרייד מהם היא רכשה את

באשר לרכבי איסוזו, המדיניות  - זהות היצרן בהתאם ל יםמשתנתנאי התשלום **** 

 ETTER OF(היינו מכתב אשראי לשיטת האשראי הדוקומנטריה בהתאם הננקטת הינ

CREDIT (המהווה התחייבות של בנק בפקודת היבואן לשלם לספק סכום כסף נקוב ;

באשר לרכבים המיובאים מדרום קוריאה, המדיניות הננקטת הינה בהתאם לשיטת 

כנגד מסירתם שהספק מוסר לבנק אשר  -(היינו מסמכים לגוביינא  נאהדוקומנטים לגוביי

 מצפון המיובאים לרכבים באשר; ליבואן הבנק גובה את התמורה הקבועה בעסקה)

(הסחורה ומסמכי היבוא נשלחים ישירות  פתוח יבואי הינה הננקטת המדיניות, אמריקה

ליבואן כנגד הסכמה של היבואן לשלם עבור הסחורה בתנאי אשרי מסוימים מוסכמים 

   .מראש)

  השירות והחלפיםתחום  6.9

  מאפייני תחום הפעילות  - מידע כללי על תחום הפעילות  6.9.1

לדגמי  חלקי חילוף, תיקון ושירותי אחזקה מציעה ללקוחותיההחברה כיבואנית רכב, 

חלקם נדרשים על פי חוק והרישיונות שקיבלה החברה,  כלי הרכב המיובאים על ידיה,

רה עם יצרני וחלקם מוענקים ביוזמת החברה או כחלק מתנאי השירות והסכמי החב

של מרכזי השירות  באמצעות השירותים כאמור מוענקים כלי הרכב ממותגי החברה.

וכן באמצעות  החברה ה שלבניהולבפריסה ארצית מוסכים מורשים רשת  -החברה 

במסגרת  זכייני החברה. שהנם מוסכים מורשים המופעלים על ידי צדדים שלישיים

לכלי הרכב  ה את כל סוגי חלקי החילוףפעילות זו, מייבאת החברה, מוכרת ומפיצ

  יצוין, כי עיקר הכנסות החברה מתחום הפעילות הן ממכירת חלפים. ממותגי החברה.

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.9.2

הייתה יציבה יחסית בשנים האחרונות , השירות והחלפים בתחום החברה פעילות

   מהותיים.אינה חשופה לשינויים להערכת החברה היא ו

עמד על סכום של  2016היקף ההכנסות של החברה מתחום השירות והחלפים בשנת 
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  . 2015בהשוואה לשנת  0.6% -כבשיעור של  עלייהאלפי ש"ח,  252,537

חלה  - ביחס לתיקונים באחריות היצרן  - בפעילות רשת מרכזי השירות של החברה

, בעיקר, להערכת 2015שנת  לעומת 2016ירידה קלה בכניסות כלי רכב לרשת בשנת 

לעומת זאת,  .החברה, בשל האיכות הטובה יותר של כלי הרכב משנות דגם מתקדמות

ככלל, חלה ירידה קלה בכניסות כלי רכב פרטיים  -ביחס לתיקונים וטיפולים אחרים 

, לעומת מגמת עלייה 2015לעומת שנת  2016לרשת מרכזי השירות של החברה בשנת 

, זאת, להערכת החברה, על רקע הנסועה הגבוהה יותר של כלי רכב של רכבים מסחריים

  מסחריים.

חלה ירידה ברווחיות בתחום השירות והחלפים, כתוצאה  2015 -ו 2014בשנים 

מהתחזקות שער החליפין של הדולר אל מול השקל, שגרם לייקור החלפים שיובאו על 

הדולר אל מול השקל בשיעור ירד שער החליפין של  2016ידי החברה. יצוין, כי בשנת 

. כמו כן, חלה ירידה ברווחיות בתחום השירות והחלפים כתוצאה משינוי 1.4% -של כ

  .במנגנון ההתחשבנות מול היצרן בגין אחריות יצרן

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.9.3

 להלן. 6.20 ראו סעיף 

   השירות והחלפים שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על תחום 6.9.4

היברידים  -רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית  כלי הושקו בישראל האחרונות בשנים

בין היתר לעיל). להערכת החברה,  6.8.4 בסעיף וחשמליים (ראו תיאור נרחב בעניין זה 

נחשבת למובילה עולמית בפיתוח כלי רכב בעלי הנעה  GMלאור העובדה כי 

גידול בהיקף הייבוא לישראל של כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית, אם  - אלטרנטיבית

 הקשורים לתחוםייחודיים וככל שיחול, עשוי להוות הזדמנות לחברה למכירת רכיבים 

בהתחשב בטכנולוגיות  יםלהיות גבוה ים(אשר חסמי הכניסה למכירתם בשוק עשוי

 שכיחיםהלקי וטיפול על חשבון חומרי וחזאת , המתקדמות הדרושות בתמיכה בהם)

 נמוכיםבעיקר שמנים ומסננים (אשר חסמי הכניסה למכירתם בשוק כיום  -כיום 

  . ביותר)

הערכת החברה כאמור הנה מידע צופה פני עתיד, שאינו ודאי ואינו בשליטת החברה, 

  .GMאשר מימושו תלוי בין היתר בהמשך ההתקשרות העסקית של החברה בעיקר עם 

כמו כן, בשנים האחרונות החלו יצרנים שונים בעולם לפתח כלי רכב אוטונומיים, 

לעיל. להערכת החברה,  6.8.4 המסוגלים לנווט ולנסוע באופן עצמאי, כמפורט בסעיף 

כל שיימכרו כלי רכב אוטונומיים בישראל על חשבון קיטון בכלי הרכב הרגילים כ

(שאינם אוטונומיים), עשוי לחול קיטון בשירותי המוסך והפחחות עקב ירידה אפשרית 

הערכת החברה כאמור הנה מידע צופה פני עתיד, שאינו ודאי ואינו  בכמות התאונות.

ר במידת אמינותם של כלי הרכב בשליטת החברה, אשר מימושו תלוי בין הית

  האוטונומיים ומידת מעורבותם בתאונות דרכים.
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  השירות והחלפיםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  6.9.5

  , הם כדלקמן: השירות והחלפיםלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

למיטב הבנתה, החברה מחזיקה מגוון חלפים הגדול  - מגוון חלפים 6.9.5.1

משמעותית ממגוון החלפים שמחזיקים המתחרים בענף חלקי החילוף של 

GM מגוון הכולל הן חלפים מקוריים והן חלפים תחליפיים (שאינם ,

מקוריים). מגוון זה מורכב מסוגי חלקי החילוף דוגמת חלקים לטיפולים, 

  קי פח לתאונות.חלקים מכניים, חשמליים וחל

החברה מפעילה מחסן חדיש ומודרני וכן מערך הפצה  - שירות וזמינות 6.9.5.2

עצמאי המספק חלפים למוסכי הרשת בין פעמיים לשש פעמים ביום. כמו 

  כן, מפעילה החברה רשת מוסכים בפריסה ארצית.

החברה בוחנת את מחירי השוק באופן תמידי,  -  מחירים תחרותיים 6.9.5.3

ך התחשבות במחירי השוק, באופן שבו המחירים ומתמחרת את מוצריה תו

 יהיו תחרותיים ביחס למחירי המתחרים בתחום. 

החברה יוזמת ומקיימת הדרכות והשתלמויות  - כוח אדם מקצועי ומיומן 6.9.5.4

טכניות למכונאים והטכנאים עובדי מוסכי החברה, בין היתר לגבי דגמים 

יכי החברה ומערכות חדשות ומתקדמות בכלי הרכב, זאת לאחר שמדר

  להלן. 6.14.5 מקבלים הדרכה בחו"ל על ידי היצרן, כמפורט בסעיף 

  ושינויים החלים בהם השירות והחלפיםהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 6.9.6

לפעילות מכירת חסמי כניסה משמעותיים להערכת החברה, לא קיימים  6.9.6.1

  .חלפים

להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים , מרכזי השירותלפעילות בנוגע 

  הנם כדלהלן: פעילות זול

של כלי הרכב מאותו  טעונה אישור היבואן מורשההקמת מוסך   ) 1(

 .המותג

עניין טעונה עמידה בקריטריונים שנקבעו ל מומחההקמתו של מוסך   )2(

, זאת לעומת הקמתו של כל מוסך, באשר בחוק רישוי שירותים זה

  הוא, הטעונה אישור מאת משרד התחבורה.

 בין, הרכב כלי יבואן התחייבות הנו זו בפעילות המשמעותי היציאה חסם 6.9.6.2

 ומתן חילוף חלקי של לאספקתם, בישראל הדין להוראות בהתאם היתר

 ידי על הרכב כלי רכישת לאחר ארוכה תקופה במשך ללקוחותיו אחריות

להערכת החברה, לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים , לכך פרט. הלקוח

  .מתחום הפעילות
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  ושינויים החלים בהם השירות והחלפיםתחליפים למוצרי תחום  6.9.7

ידי באים על וחלפים מקוריים המילהערכת החברה, תחליפים למוצרי התחום הנם 

חלפים שאינם מקוריים הנמכרים על ידי ספקים אחרים, וכן יבואנים אחרים, וכמו כן 

   על ידי החברה או זכייניה. םמוסכים שאינם נמנים בין המוסכים המורשים המופעלי

  מוצרים ושירותים  6.9.8

  מוצרים

הם חלקי חילוף שונים לכלי רכב ממותגי  השירות והחלפיםמוצריה של החברה בתחום 

ואיסוזו וכן  GMמספקת החברה חלקי חילוף מקוריים מתוצרת , במסגרת זו. החברה

חלקי חילוף תחליפיים (שאינם מקוריים). החברה מחזיקה מגוון חלפים רחב המורכב 

מסוגי חלקי החילוף דוגמת חלקים לטיפולים, חלקים מכנים, חשמליים וחלקי פח 

  לתאונות. 

  שירותים

 המופעלים על ידיבמרכזי השירות ( שונים מוסךה בתחום הם שירותי החבר שירותי

רשת המופעלים על ידי בעלי הרשאה להפעלת מוסך הבמרכזי השירות של כן החברה ו

  . ללקוחות שרכשו כלי רכב ממותגי החברה מורשה מטעם החברה)

חמישה מוסכים מורשים בבעלות מלאה או למועד התשקיף, החברה מפעילה ומנהלת 

) כמפורט להלן, כל אחד מבין המרכזי מרכז השירותחלקית של החברה (לרבות 

מותגי החברה (לרבות מרכז השירות מהאמורים משמש לכל כלי הרכב המוסכים 

  המרכזי):

 . החברה של ישירה בבעלות שהינו בראשון לציוןהממוקם  המרכזי השירות מרכז )1(

יו.אם.איי  - הבת (באמצעות חברת החברה שלמלאה הינו בבעלות ש בחיפהמוסך  )2(

 .)מרכז שירות חיפה בע"מ

שגיא , הבת (באמצעות חברת החברה שלמלאה הינו בבעלות ש בפתח תקווהמוסך  )3(

  .)בע"מ 2006מוטורס סנטר 

כהן מוטורס  הבת (באמצעות חברת החברה שלמלאה הינו בבעלות ש בחדרה מוסך )4(

 .)חדרה בע"מ

הבת כוכבי  (באמצעות חברת החברה 50%של בשיעור הינו בבעלות ש בחולון מוסך )5(

 .)) בע"מ1996הרכב שווק (

 .לעיל 6.1.3.10 עד  6.1.3.7  פיםסעי ורא, אמורותה חברותה לפרטים אודות

מוסכים מורשים  45 - באמצעות כמספקת החברה שירותי מוסך  בנוסף למוסכים אלו,

במסגרת זו, . בעלי מוסכים מורשים לטיפול במותגי החברה - על ידי זכיינים המופעלים

מחויבת החברה לספק למוסך את כל המידע המקצועי הרלוונטי, כלי העבודה 

במחירי עלות, ומוצרי תעבורה מקוריים במחירים ובתנאי תשלום שייקבעו  םהייחודיי
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שימוש בחלקי החילוף הזכיין מצדו, מחויב לעשות  על ידי החברה מעת לעת.

על ידי החברה בלבד, לצורך תיקון כלי רכב במסגרת אחריות החברה;  המסופקים לו

יצוין, כי בהתאם להסכמי החברה עם הזכיינים, אשר מפעילים את המוסכים 

המורשים כאמור, מחויב הזכיין לאפשר לנציגי החברה לבקר ולפקח על פעילות המוסך 

ים המבוצעים על ידיו בכלי הרכב, תואמים את הוראות ולוודא כי התיקונים והטיפול

הסכם החברה עמו ואת דרישות היצרן. יצוין, כי הזכיינים מחויבים לבטח על חשבונם, 

את המוסך המופעל על ידיהם, במלוא ערך כינונו, בביטוח הכולל את כל הסיכונים, וכן 

דים וכיו"ב. ככלל, את עובדיהם בביטוח הכולל ביטוח אחריות מקצועית, חבות מעבי

הסכמי החברה עם זכייניה כאמור, הנם לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר ככלל, כל צד 

חודשים מראש. יצוין, כי הזכיינים  3רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של 

אינם רשאים להמחות את הסכם החברה עמם (ובמקרים שהינם מאוגדים כתאגידים, 

בהם, תיחשב כהמחאה) ללא הסכמת החברה,  מזכויות ההצבעה 15%אף העברת 

      מראש ובכתב.

שירותי אחזקה שוטפים לכלי הרכב של לקוחות עסקיים  מספקת החברה ,כן כמו

בנוסף, מספקת החברה לגופים אלו גם שירותי תמיכה  .גדולים ושל גופים מוסדיים

 והדרכה שוטפים.

   והחלפיםהשירות  פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום 6.9.9

לחברה אין מוצר, שירות או קבוצת מוצרים או שירותים בתחום, שהכנסות החברה 

המאוחדים ליום כספיים דוחותיה הב או יותר מסך הכנסות החברה 10%מהווה מהם 

  . 2016 בדצמבר 31

  לקוחות 6.9.10

, מעמידה החברה ללקוחותיה, פרטיים ועסקיים, השירות והחלפיםבמסגרת תחום 

מרכזי השירות לשרכשו כלי רכב ממותגי החברה, שירותי מוסך, וכן מספקת חלפים 

  המורשים של החברה, כמו גם למפיצים עצמאיים וללקוחות פרטיים. 

המורשים של החברה,  הרשת מוסכילקוחותיה העיקריים של החברה בתחום, הם 

  . מוסדייםעסקיים וסוחרים וחנויות חלפים, מוסכים שאינם מרשת החברה וגופים 

ואין לקוח אשר שיעור המכירות  ,לחברה אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות בתחום

  המאוחדים.כספיים המסך מכירות החברה בדוחותיה  10%המיוחסות לו עולה על 

  שיווק והפצה  6.9.11

נעשית הן באופן ישיר  השירות והחלפיםק וההפצה של החברה בתחום פעילות השיוו

של החברה, סוחרים וחנויות חלפים,  המוסכים המורשים אל מולוהן באופן עקיף, 

לצרכי  ,בקשר ישירה ימצו. החברה מוסכים שאינם מרשת החברה וגופים מוסדיים

לקדם מנת -ם עלהנחות ומקיימת מבצעיאמור ומעת לעת מעניקה כגופים  עם ,שיווק

. לחברה מערך הפצה עצמאי בפעילות החלפים שלה, המספק את מכירותיה בתחום



  43 -ו   

 

חלק פני - שירות מהיר ונוח ללקוחות ומהווה, למיטב ידיעת החברה, יתרון לחברה על

  מתחריה. מ

  צבר הזמנות 6.9.12

הוק, -אד, הלקוח ברכב מורכבים או ללקוח נמכרים בתחום החברה מוצרי, ככלל

 צבר אין לחברה, בהתאם. בתחום החברה לקוחות של השוטפים הםלצרכי בהתאם

 . בתחום משמעותי הזמנות

  תחרות 6.9.13

 ייבוא ושיווק חלפים

גברה  החלפים מאופיין בתחרותיות גבוהה ובשחקנים רבים. בשנים האחרונות שוק

וחלה מגמה של ירידת מחירים, בעיקר בעקבות צו מוסכם שהוציא  בשוק זההתחרות 

מתחרה החברה להלן.  6.20.20.4  ףסעיב כמפורט ,הגבלים העסקייםבית הדין ל

בספקים מקומיים של חלפים תחליפיים (שאינם מקוריים) ובמספר קטן של יבואנים 

, מתחריה החברהריים, הנרכשים מספקים בחו"ל. למיטב ידיעת המייבאים חלפים מקו

: "ב.מ. מצתים" "אוטוליין", "עזרקו 20נםהחלפים ה בשוקהחברה העיקריים של 

חלפים", "זוקו", "מונטקיו", "סופר בודי", "סופר חלק" ו"ביתן ספרק". אין 

ל זה או את נתח השוק ש בשוקלהעריך את נתח השוק שלה החברה באפשרותה של 

  מתחרותיה.  

החלפים בין היתר באמצעות אחזקת מגוון  בשוקמתמודדת עם התחרות החברה 

חלפים גדול משמעותית, ממגוון החלפים שמחזיקים מתחריה, הכולל הן חלפים 

ה ימקוריים והן חלפים תחליפיים (שאינם מקוריים); הרחבת מערך הספקים; פני

מנת להוזיל את המחיר ללקוחות ועריכת מבצעים  ליצרנים להוזלת מחירי הרכישה על

המאפשר אספקת חלפים ללקוחות החברה שונים ללקוחות; הגדלת מערך ההפצה של 

מספר רב של פעמים ביום; מחסן חלפים חדש וגדול המאפשר אחסון של מגוון מוצרים 

רחב שמשמעותו זמינות מלאי גבוהה; התקנת מערכי שליטה ובקרה המאפשרים 

לפים בזמן מינימלי; וכן מתן הנחות למוסכים על הזמנות מרוכזות אספקת הח

  . ציי רכבלוהתקשרות בהסכמים לאספקת חלפים 

הכנסות החברה , על אף התחרות הגוברת בשוק החלפים, החברההנהלת להערכת 

   לא צפויות להיפגע באופן מהותי בשנים הקרובות.מפעילות זו 

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הערכת הנהלת החברה כאמור, הנה מידע 

המבוסס על מידע המצוי בידיה נכון למועד התשקיף, ואינה ודאית. התוצאות בפועל 

עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות כאמור, בין היתר אם ייכנסו מתחרים 

                                                 

 .המסחריים בשמותיהם 20
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ו/או אם יחול שיפור בשיטות ההתמודדות עם  החלפים שוקחדשים משמעותיים ל

רות על ידי מתחריה של החברה ו/או אם יחולו שינויים משמעותיים בתמחור התח

המוצרים על ידי מתחרי החברה ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון 

   להלן.  6.24 , כמפורט בסעיף הקבוצההכרוכים בפעילותה של 

  עונתיות 6.9.14

  לא קיימת עונתיות. השירות והחלפיםבתחום 

   נכסים לא מוחשיים 6.9.15

 6.9.16.1  - לעיל ו 6.8.17.2  -ו 6.8.17.1 לעיל. כמו כן, ראו בסעיפים  6.8.16 ראו סעיף 

לזיכיונות שקיבלה בנוגע , GM KOREA -ו  GMOD,Isuzuלהלן, ההסכמים עם 

 החברה מיצרנים אלו לייבוא להפצה של חלפים מתוצרתם.

  חומרי גלם וספקים 6.9.16

שמנים הם חלפי רכב,  השירות והחלפיםחומרי הגלם המשמשים את החברה בתחום 

  , מצברים וכיו"ב.נוזלי רכב שוניםו

והסכמי הזיכיון של  השירות והחלפיםלתיאור הספקים העיקריים של החברה בתחום 

לעיל. בנוסף למתואר לעיל, קשורה החברה בהסכם  6.8.17 חברה עמם, ראו סעיף ה

 ,GM KOREAזיכיון לייבוא ושיווק בישראל של חלפים (בלבד) לחלק מדגמי השברולט, עם 

  כדלקמן:

  GM KOREAהסכם זיכיון  6.9.16.1

" הסכם הזיכיוןזה: " 6.9.16.1 (בסעיף  GM KOREAהסכם הזיכיון עם 

מאז  למשך שנתיים ומתחדש 2005בפברואר  25") נחתם ביום ההסכםאו "

חודשים לפני תום תקופת ההסכם הודיע צד  3כל שנה למשך שנה, אלא אם 

ההסכם מתייחס לחלפים  .למשנהו כי הוא אינו מעוניין בחידוש ההסכם

בלבד למספר דגמים של רכבי שברולט. יצוין, כי התנאים העיקריים של 

לעיל, חלים גם על  6.8.17.1 שתואר בסעיף  GMODהסכם הזיכיון עם 

זה. עם זאת,  6.9.16.1 המתואר בסעיף  GM KOREAהסכם הזיכיון עם 

משקמה עילת ביטול לצד להסכם זה, עליו ליתן לצד השני הודעה מראש 

ימים. במסגרת הסכם הזיכיון נאסר על  30ואפשרות לתיקון העילה בתוך 

מחוץ  GM KOREAהחברה להפיץ את החלפים שיסופקו לה על ידי 

לשפות את החברה  GMODהתחייבה לגבולות ישראל. במסגרת ההסכם, 

בגין סכומים שתוציא עבור תיקוני החלפים בתקופת האחריות וכן בגין 

 KOREAהוצאות על הליכים משפטיים שיגרמו לחברה בקשר עם מוצרי 

GM .  

מבחינת אספקת החלפים GM KOREA  -לחברה תלות מסוימת ב
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מקרה שבו מתוצרתה, עם זאת, להערכת החברה, גם ב כלי רכבהמקוריים ל

GM KOREA  תפסיק לספק לה את החלפים המקוריים לרכבי השברולט

כאמור, יהיה באפשרותה לרכוש חלפים כאמור ממפיצים אחרים ברחבי 

הערכת החברה כאמור לעיל, הנה העולם, גם אם במחיר מעט גבוה יותר. 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על היקף ייבוא 

החילוף המקוריים על ידי החברה בשנים האחרונות ועל היכרותה את  חלקי

שוק חלקי החילוף המקוריים. הערכה זו עלולה שלא להתממש, כולה או 

 GM KOREAחלקה, בין היתר אם יחול שינוי ביחסיה של החברה עם 

ו/או אם יחולו שינויים במחירי חלקי החילוף המקוריים לכלי רכב מתוצרת 

GM KOREA ו בנהלי העבודה של ו/אGM KOREA  עם מפיצי חלקי

החילוף מתוצרתה ברחבי העולם ו/או במצב הכלכלי והביטחוני במדינת 

ישראל ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה 

    להלן. 6.24 , כמפורט בסעיף הקבוצהשל 

לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים באי חידוש הסכם הזיכיון, ראו סעיף 

  להלן. 6.24.16 

החלפים המיובאים על ידי החברה מובלים לישראל באמצעות תובלה ימית  6.9.16.2

ואווירית ומועברים בישראל למוסכים ולמחסנים על ידי החברה. במסגרת 

ועם הגורמים האמורים  GM KOREAהסכמי הזיכיון של החברה עם 

לעיל, מספקים יצרני כלי הרכב שאותם מייבאת ומשווקת  6.8.17 בסעיף 

החברה בישראל גם חלפים מקוריים, אביזרים ופריטים אחרים, לתקופות 

הקבועות בהסכמים (לרבות בתקופה שלאחר שיסתיים הייבוא הסדיר של 

). כמו כן, החברה רוכשת, , ככל שיסתייםדי החברהכלי הרכב לישראל על י

מייבאת ומשווקת, בהיקפים לא מהותיים, חלקי חילוף תחליפיים, 

אביזרים ופריטים אחרים מיצרנים נוספים בישראל ובחו"ל, שאינם יצרני 

 כלי הרכב, אשר להערכת החברה אין לה תלות במי מהם.

ובלה הימית של החלפים לחברה פוליסת ביטוח בגין סיכונים הכרוכים בה 6.9.16.3

 המיובאים על ידיה. 

  הון חוזר 6.9.17

  מדיניות החזקת מלאי  6.9.17.1

החברה מחזיקה במלאי של חלקי חילוף המיועד לאספקה שוטפת של חלקי 

על פי הסכמי הזיכיון עם יצרני כלי בין היתר חילוף על פי דין. כמו כן, 

הרכב, מחויבת החברה להחזיק מלאי חלפים המספיק על מנת לעמוד 

בדרישות הלקוחות לתיקונים שוטפים במסגרת האחריות הניתנת לכלי 

  הרכב.
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  מדיניות מתן אחריות למוצרים 6.9.17.2

החברה מעניקה אחריות מלאה על חלקי החילוף המותקנים בכלי רכב 

ממועד התקנת שנה (חצי חודשים לבין  3על ידיה לתקופה של בין  שנמכרו

ק"מ  20,000 - ל 6,000בין ) או עד שהרכב שבו הותקנו החלפים עבר המוצר

. ובהתאם לסוג החלף ), לפי המוקדם מביניהםממועד התקנת המוצר(

בהתאם להסכמים שבהם קשורה החברה עם חלק מיצרני החלפים, משפים 

יצרני חלפים אלו את החברה בגין ההוצאות שאותן מוציאה החברה 

י . תקופת האחריות המוענקת על ידבקשר עם החלפים בתקופת האחריות

אינה תואמת בהכרח את תקופת האחריות הניתנת  ביחס לחלפיםהחברה 

על ידי יצרני החלפים. עם זאת, במקרה שהחברה מעניקה תקופת אחריות 

ארוכה מזו המתקבלת מיצרני החלפים, מוזילים יצרני החלפים את מחירי 

הרכישה של חלקי החילוף על ידי החברה באופן המתקזז לרוב עם 

, ת שמוציאה החברה בגין תקופת אחריות ארוכה יותרההוצאות העודפו

אינה מעניקה אחריות לחברה  GM. יצוין, כי אשר הנן בהיקפים זניחים

  .לחברה GMבקשר עם החלפים שאותם מספקת 

לחברה מדיניות החזרת סחורה המאפשרת החזרה של חלק חילוף באריזתו 

  יום ממועד אספקתו. 30המקורית בתוך 

  מדיניות האשראי  6.9.17.3

ימי אשראי ללקוחות* ואשראי מספקים בתחום  להלן פירוט ממוצע

 - ו 2015בדצמבר של כל אחת מהשנים  31, נכון ליום השירות והחלפים

2016:  

ייבוא ושיווק  פעילות  מרכזי השירות פעילות   
  חלפים 

2016  2015    2016  2015    

 אשראי
  *ללקוחות

75  75    85  85    

 אשראי
  מספקים

55  55    60  60    

 עסקיים ללקוחות רק אלא, פרטיים ללקוחות יארשא קילהענ והגתה נניא החברה *  

   (חברות ליסינג).

  התפעולי תחום הליסינג 6.10

 מידע כללי על תחום הפעילות  6.10.1

באמצעות חברת הבת  הקבוצהבתחום ההשכרה, פועלת גם  וכמ ,בתחום הליסינג

  . פתרונות תחבורה

עיקר משמעותית של ליסינג מימוני ויובהר כבר כאן, כי לחברה אין פעילות 

  פעילותה בתחום הנה פעילות של ליסינג תפעולי.
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נעשה שימוש במערכים רבים המשותפים (ליסינג תפעולי והשכרה)  ם אלובתחומי

לשני תחומי הפעילות, כגון: רכש, רישוי, ביטוח, מכירות ושווק, תחזוקה, תפעול 

. כחלק מאסטרטגיית הקבוצהושירות וכיו"ב, כמו גם במתקניה השונים של 

תוך ניצול הסינרגיה בעיקר בין  הקבוצהבתחומים אלו, פועלת  הקבוצההפעולה של 

בין היתר על רקע פעילות החברה  הקבוצהשל  שני תחומים אלו ויתרון הגודל

  . בתחום מכירת הרכב

תחום  -הללו בין מאפייני שני תחומי הפעילות בנושאים מסוימים בשל הדמיון 

עניינים מסוימים הרלוונטיים  זה 6.10 בסעיף תוארו הליסינג ותחום ההשכרה, י

, ביחס לשני תחומי הפעילות האמורים יחד, תוך ציון התייחסות ם אלולשני תחומי

לאיזה ת לעניינים השונים בין תחומי הפעילות כאמור או הרלוונטיים רק מיוחד

    להלן). 6.11 בתחום ההשכרה, ראו סעיף  הקבוצה(לתיאור פעילות  מהם

, Avisתחת המותג  ,ההשכרההן התחום הליסינג ו םחובתהן פועלת הקבוצה 

לעיל, הנה  6.1.3.1  בסעיף, אשר כפי שפורט פתרונות תחבורהבאמצעות חברת הבת 

, Avisהמתיר לה לעשות שימוש בישראל בשיטת  אירופה Avis זיכיון מטעם בעלת

 Avisובמערכת המחשוב להשכרת כלי רכב ולפעול כסוכנה של  Avisבסימני 

, םמירותה בהסכ, בהתאם להתקשלקבלת הזמנות להשכרת רכב ברחבי העולם

  כמפורט להלן:

  )Licensee Agreementהסכם רישיון ( 6.10.1.1

מעניק אשר כאמור, , 1987במרס  30 מיוםהאמור,  הסכם הרישיון

 Avisובסימני  Avisרישיון להשתמש בשיטת  פתרונות תחבורהל

ועד  1986בנובמבר  1החל מיום  ,בישראל, לרבות בשטחים המוחזקים

 פתרונות תחבורהעל פי ההסכם, מחויבת . 2016בדצמבר  31ליום 

 - לאפשר לו פיה ואת הכללים והתקנות על Avisלקיים את שיטת 

Avis  אירופה פיקוח ובחינה ללא הודעה מראש, על קיום שיטתAvis .

 Avis -לשלם ל פתרונות תחבורהבתמורה להענקת הרישיון התחייבה 

 - יה ממחזור הכנסותאירופה תמלוגים (דמי רישיון) חודשיים הנגזרים 

פתרונות מהכנסותיה של  1.5% בשיעור שלדמי רישיון חודשיים 

ודמי רישיון בגין פעילות השכרה מפעילות הליסינג התפעולי  תחבורה

ואילך, על שיעור  2008אשר עומדים ביחס לשנים שמשנת קצר לזמן 

. 2016בדצמבר  31היו בתוקף עד ליום  אמוריםההסכמים ה .6%של 

 20יום בחתמו הצדדים  אמוריםהום תקופת ההסכמים לקראת ת

") שעל בסיס מכתב הכוונות(" על מכתב כוונות ,2016בספטמבר 

  ם הסכם רישיון חדש.ולחת , בכוונתםהעקרונות המפורטים בו

במכתב הכוונות אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן במטרה 

להתקשר בהסכם רישיון חדש, לתקופה של חמש שנים שתחילתה 
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. הצדדים מנהלים מו"מ לצורך גיבוש הסכם 2017 בינואר 1ביום 

טרם נחתם הסכם מפורט ובפועל  תשקיףרישיון חדש. נכון למועד ה

, על פי המוסכם במכתב 2017נוהגים הצדדים, החל בחודש ינואר 

 הכוונות.

תמלוגים בסך אירופה  Avis -לפתרונות תחבורה שילמה  2016בשנת 

אלפי ש"ח  17,466אלפי ש"ח, בהשוואה לסכום של  15,643כולל של 

  .2015 תבשנ

פתרונות תחבורה שילמה  ,Wizard -, בגין השימוש במערכת הבנוסף

אלפי ש"ח, בהשוואה  574סכום של  2016ת בשנ אירופה Avis -ל

  . 2015 תבשנאלפי ש"ח  1,419 לסכום של

יצוין, כי בהתאם למכתב הכוונות, הוסכם, כי שיעור דמי הרישיון בגין 

פעילות הליסינג התפעולי, בגין פעילות ההשכרה לזמן קצר ובגין 

ידי - , יהיה קטן מן השיעור המשולם עלWizard -השימוש במערכת ה

חלק מן ההפחתה כאמור חלה  , כאשרהרישיוןפי הסכם -החברה על

  .2016שנת יחס לתשלומים בגין ב

 )General Sales Agency Agreementהסכם סוכנות מכירות כללית ( 6.10.1.2

, 1987במרס  30 מיוםבמסגרת הסכם הסוכנות הכללית האמור, 

להיות סוכנות מכירות כללית בלעדית של  פתרונות תחבורה מונתה

Avis  ,למטרה של קבלת הזמנות (אירופה בישראלBookings (

 Avisנים להשתמש בשירותי השכרת הרכב של ימלקוחות המעוני

שיון יזהה לתקופת הסכם הרהאמור ברחבי העולם. תקופת ההסכם 

הסכם הרישיון כמתואר הארכת ל מההנזכר לעיל והוארכה בהתא

בו שהסכם הסוכנות יבוא לקצו בכל מקרה בהתאם לתנאיו, לעיל. 

 פתרונות תחבורהשיון המתואר לעיל יבוא לידי סיום. יהסכם הר

התחייבה לבצע פעילות קידום מכירות ושיווק של השכרת כלי רכב 

ללקוחות היוצאים מחוץ לישראל, לטפל בכל ההזמנות של כלי רכב 

בכוונת כאמור לעיל, כאמור ולהנפיק ללקוחות אלה שוברי תשלום. 

   זיכיון הנ"ל. פועל להארכת הסכמי הלפתרונות תחבורה 

  ושינויים החלים בוהתפעולי  הליסינגמבנה תחום  6.10.2

בתחום  שהחלה בשנים האחרונות התחזקה המגמה הכללית 2016במהלך שנת 

 חברות פניהליסינג, של פנייה הולכת וגוברת של השוק ללקוחות פרטיים על 

(כפי  לעובדים. זאת, כתוצאה משינוי חקיקה בעניין שווי השימוש ברכב עסקיות

הטבת  לצמצום הלהלן) שבוצעה לפני מספר שנים, שהביא 6.20.10 שיפורט בסעיף 

    המס הגלומה בשימוש בכלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
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ת חלה מגמה של שינוי הדרגתי בסיגמנטים של כלי רכב כמו כן, בשנים האחרונו

על חשבון יותר כלי  - פחות כלי רכב משפחתיים :פתרונות תחבורההמשמשים את 

  . מאידך גיסא יותר כלי רכב קטניםמחד גיסא ו פוניםירכב מסוג ג'

לרשות לקוחותיה כלי רכב מסוגים פתרונות תחבורה הליסינג, מעמידה  םבתחו

 36 של בדרך כלל -בחירת הלקוח, לנהיגה עצמית לתקופת זמן משתנה שונים, לפי 

מורכב מכלי רכב פרטיים ומסחריים, , פתרונות תחבורהחודשים. צי כלי הרכב של 

ברובו הגדול משנות הייצור האחרונות וממגוון הדגמים המיובאים לישראל. 

בשיטת . עסקייםהינם בעיקר לקוחות הליסינג בתחום  הקבוצהלקוחותיה של 

הליסינג התפעולי מקבל הלקוח, תמורת תשלום חודשי קבוע, בנוסף לזכות השימוש 

רכב, חבילת שירות הכוללת, על פי רוב, שירותי מוסך, רישוי, ביטוח חובה, כלי ב

הגבלת תשלום נזק במקרה תאונה או גניבה, רכב חילופי, שירותי דרך ושירותי 

. בתום תקופת פתרונות תחבורה של הרכב באמצעות מאגר נהגיםלכלי שינוע 

  וזו מוכרת אותו.קבוצה מוחזר הרכב ל החכירה

תחת שם המותג הבינלאומי פתרונות תחבורה , פועלת וההשכרההליסינג  תחומיב

Avis.  שיטתAvis  להשכרת כלי רכב והחכרתם מתבססת בין היתר, על שיטות

אחידות של פעולה, הדרכת עובדים, שירותי פרסום ושיווק, אחידות במראה 

הסניפים ובשילוט, אחידות במראה אתר האינטרנט, הנפקת כרטיסי מועדון, 

הגבלת תשלום נזק בגין גניבה או תאונה, מערכת התחשבנות ומערכת מחשוב 

. ההתקשרות "Wizard" המכונהוססת על תוכנת מחשב ייחודית מרכזית, המב

מי הרישיון והסוכנות הכללית הנה נפרדת מהסכ Wizard - בקשר לשימוש בתוכנת ה

, והתשלום בגינה הנו פונקציה של מספר חוזי ליסינג עילל 6.10.1  המפורטים בסעיף

 - אין תלות בשימוש ב קבוצהליצוין, כי או השכרה, לפי העניין, אשר בוצעו בפועל. 

Wizard כן מתבססת שיטת .Avis  על הענקת זיכיונות להשתמש בשיטתAvis 

ובסימני  Avisבאזור מסוים והענקת זיכיונות להשתמש בשיטת  Avisובסימני 

Avis .  

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.10.3

  להלן. 6.20 ראו סעיף 

  וברווחיותו הליסינגשינויים בהיקף הפעילות בתחום  6.10.4

 תפעוליהליסינג הנרשמה יציבות לצד ירידה קלה בביקושים לעסקאות  2016בשנת 

. מנגד, התחרות בענף, בעיקר לאור גידול בצי כלי הרכב המשמש לליסינג המוסדי

בתחומי  הקבוצהלהשכרה, הביאה לשחיקת מחירים. הנכס העיקרי של  ואתפעולי 

, הנו צי כלי הרכב שלה, ועל כן מחירי המכוניות המשומשות וההשכרה נגיהליס

ת המשומשות מחירי המכוניוככלל, . אלו םמיבתחו המשפיעים על שווי נכסי

מושפעים מגורמים שונים, וביניהם: האטה כלכלית ומצוקת אשראי, היצע גדול של 

מכוניות למכירה, רגולציה כגון: שינוי בשיטת שווי השימוש ברכב צמוד לעובדים 
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 ויישום רפורמות בשינוי מס קניה על כלי רכב חדשיםלהלן  6.20.10 כמפורט בסעיף 

להלן, וכן שינוי בשערי מט"ח המשפיע על  6.20.8 כמפורט בסעיף  ירוק)המס ה(

  מחיר המכוניות החדשות וכנגזרת מכך, גם על מחיר המכוניות המשומשות. 

 או שינויים במאפייני הלקוחות שלו הליסינגהתפתחויות בשווקים של תחום  6.10.5

בשנים התפתחו , 2013החל משנת בשוק הליסינג התפעולי לאור הקיטון בין היתר 

ליסינג לתקופות קצרות מוצרים נוספים, כגון:  המוסדיסינג הלי בשוקרונות חהא

מוצר הליסינג , וכמו כן, לצד הליסינג המוסדי התפתח גם וליסינג לרכב משומש

כמו כן, בשנים לעיל,  6.10.2 בנוסף, כפי שפורט בסעיף ללקוחות פרטיים.  - הפרטי 

סיגמנטים של כלי רכב ביקוש להאחרונות חלה מגמה של שינוי הדרגתי ב

קטנים כלי רכב ויותר  פחות כלי רכב משפחתיים - פתרונות תחבורההמשמשים את 

  פונים. יג'ו

 הליסינגגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  6.10.6

  , הם כדלקמן: הליסינגלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

היות והפעילות התחום כרוכה בהעמדת מימון  -  איתנות פיננסית 6.10.6.1

 בהיקפים גדולים לצורך רכישת צי רכב חדיש ותחרותי.

לצריכת בתי  -  על ידי חברות ועסקיםלרכב ביקושים לשירותי ליסינג  6.10.6.2

 .צמוד לעובדיהםהעסק עצמם או כרכב 

מובילה לצמיחה אשר  - רגיעה במצב הביטחוני ויציבות כלכלית 6.10.6.3

משפיעה על היקף הביקושים במשק ויציבות בשוק התעסוקה ובכך 

 לשירותי ליסינג. 

בתחום הליסינג התפעולי קיים יתרון לחברות בעלות  - יתרון לגודל 6.10.6.4

משופר כוח קנייה המקנה להן , היקף פעילות גדול, כוח קנייה גדול

הפזורים בכל  סניפיםמול יבואנים, יכולת מתן שירותים באמצעות 

הארץ ונתח הוצאות תפעולי מצומצם ביחס למתחרים בעלי היקף 

 .פעילות קטן יותר

, לעיל כאמור - פתרונות תחבורהעוצמת המותג והמוניטין של  6.10.6.5

ישראל במותג בזיכיון המתיר לה לעשות שימוש  תחבורה פתרונותל

Avis . לרוב, לקוחות מייחסים חשיבות רבה למוניטין של חברת

עמה הם מתקשרים ולמותג הבינלאומי, המעיד על יכולתה שהליסינג 

 .לספק שירות איכותי, אמין ומקצועי

פתרונות לקוחותיה של לצורך מתן מענה לצרכי  -  פריסה ארצית 6.10.6.6

, הן מבחינת סוגי כלי הרכב בפריסה ארציתבתחום הליסינג, תחבורה 

  .הן מבחינת טיפולים במוסכים ושירותי דרך במקרה הצורךו

 הליסינג.של כלי הרכב בצי  ניצול יעיל -  גמישות תפעולית 6.10.6.7
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אפשר נטרול סיכונים ענפיים של לקוחות אשר מ - פיזור לקוחות 6.10.6.8

 .על ידי פיזור והקטנת התלות בלקוחות מענף מסויםפתרונות תחבורה 

, בין החכירהבתום תקופת  המשומשים יכולת מימוש כלי הרכב 6.10.6.9

בזכות  , כמו גםפתרונות תחבורההיתר, בזכות המוניטין והאמינות של 

אדם הח וגבוהה של תחזוקת הרכב וכהרמה הארצית, הפריסה ה

  .פתרונות תחבורהשל  מיומןה

יצירת קשרים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מוסדיים  6.10.6.10

  תוך מתן מענה מתאים לצרכי הלקוח. גדולים ועסקיים

  ושינויים החלים בהם הליסינגהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 6.10.7

להערכת החברה, חסמי הכניסה (הבלתי פורמאליים) העיקריים  6.10.7.1

  בתחום הליסינג התפעולי, הם כדלקמן:

המשמש את  הצורך ברכישת צי רכב חדש - השקעה הונית גבוהה )1(

 .בהשקעות הוניות גבוהות לקוחות התחום,

על מנת ליתן שירות  - הקמת מערך שירות בעל פריסה ארצית )2(

 מהיר ויעיל ללקוחות החברה בתחום הליסינג, בפריסה ארצית. 

  .השקעה במותג ובפרסום )3(

 הם כדלקמן:בתחום הליסינג התפעולי  יםהיציאה העיקרי חסמי 6.10.7.2

ות הצורך לסיים את ההתקשרוי - סיום ההתקשרות עם הלקוחות )1(

 עם לקוחות קיימים או להעבירם לגורם אחר.

היכולת למכור את צי כלי הרכב ששימשו  -  מכירת כלי הרכב )2(

  לפעילות הליסינג, במחיר סביר.

  ושינויים החלים בהם הליסינגתחליפים למוצרי תחום  6.10.8

באופן כללי, פעילות הליסינג ופעילות ההשכרה הן לעיתים פעילויות תחליפיות. 

שנים (ליסינג תפעולי) בתעריפים  3לתקופה של  חכירהלקוח עסקי יכול לבחור בין 

מוזלים וכנגד התחייבות למשך תקופת ההתקשרות, לבין השכרה לתקופות קצרות 

חייבות לתקופה ארוכה. יצוין, יותר בתעריפים משתנים וגבוהים יותר, אך ללא הת

כי מוצר תחליפי נוסף לליסינג התפעולי, ביחס ללקוחות עסקיים, הנו ניהול צי רכב 

  עצמאי בבעלות ישירה של הלקוח.

גם רכישה  וכמ ,בתחבורה ציבוריתשימוש  -ן, ביחס ללקוחות פרטיים כמו כ

. יצוין, כי עוליתחליפים לשירותי הליסינג התפמהווים , שימוש בכלי רכב פרטייםו

בין היתר על רקע צמצום הטבת המס הכרוכה בשווי השימוש ברכב לעובדים, 

בפנייה ללקוחות פרטיים  2016את מאמציה בשנת  פתרונות תחבורההגדילה 

 לשירותי ליסינג התפעולי.
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  מוצרים ושירותים  6.10.9

ללקוחותיה,  פתרונות תחבורהבמסגרת עסקאות הליסינג התפעולי שאותן מציעה 

 12פתרונות תחבורה ללקוח לחכור את כלי הרכב לתקופות משתנות של מאפשרת 

חודשים) בתשלום חודשי קבוע. בשירותי  36חודשים (בדרך כלל לתקופה של  48עד 

הליסינג כאמור, כלולים על פי רוב גם השירותים הבאים: שירותי מוסך, רישוי, 

יבה, רכב חלופי, שירותי דרך וגרירה, הגבלת תשלום נזק במקרה של תאונה או גנ

  אבזור הרכב ושירותי שינוע הרכב לטיפולים באמצעות מאגר נהגים. 

) להפנות משאבים לתחומים מייצרי 1שיטת הליסינג התפעולי מאפשרת ללקוח: (

) 2ההון והפחת במאזניו (במקרה של לקוח עסקי); ( הכנסה, תוך הקטנת סעיפי

ם חיצוני (במקרה ידי גור-ה, שכן האחזקה נעשית עלחיסכון במנהלה ובשעות עבוד

) תזרים מזומנים מסודר, שכן כל ההוצאות הצפויות והבלתי 3( - ושל לקוח עסקי); 

  צפויות בהחזקת הרכב כלולות בדמי השכירות. 

מלקוחותיה בתחום, נגזרים ממספר  פתרונות תחבורהדמי השכירות אותם גובה 

, החכירהוהתוספות הנכללות בו, אורך תקופת פרמטרים: עלות הרכישה של הרכב 

, לצורך רכישת כלי רכב פתרונות תחבורהעל הלוואות שנוטלת עור הריבית יש

שיעור הפחת הכלכלי, סל השירותים הנלווים המוענקים ללקוח ומכסת 

בדרך כלל צמודים למדד המחירים  החכירההקילומטרים המוקצבת ללקוח. דמי 

  לצרכן ולהם מתווסף מע"מ. 

   התפעולי הליסינג בתחום הקבוצהפילוח הכנסות ורווחיות משירותי  6.10.10

 להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה (במאוחד) הנובעות מתחום הליסינג

(לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לתחום הליסינג התפעולי)  התפעולי

החברה, סכום הרווח הגולמי המאוחדות של הכנסות הוני ש"ח, באחוז מכלל במילי

(במאוחד) הנובע מליסינג תפעולי במיליוני ש"ח ושיעור הרווח הגולמי באחוזים, 

  : 2016 -ו 2015בשנים 

 2016  2015  

  1 1,092.7 "ח)ש ני(מיליו ליסינגתחום המ הכנסות

  33.3 31.6 ההכנסות מכלל אחוז

  80.0 67.7 )ח"ש ני(מיליו גולמי רווח

 7.63% 6.10 הגולמי הרווח שיעור

  לקוחות 6.10.11

בתחום הליסינג הנם בעיקר לקוחות עסקיים,  פתרונות תחבורהלקוחותיה של 

חברות מכלל תחומי המשק הזקוקות לרכב לשימושן העסקי וכן כרכב צמוד 

 תחבורהפתרונות לעובדיהן, הניתן כחלק מתנאי ההעסקה. מרבית לקוחותיה של 

בתחום זה מרוכזים באזור מרכז הארץ. באופן כללי, מחזיקים לקוחות החברה 

 31כלי רכב. נכון ליום  1,550 -בתחום כמות כלי רכב הנעה בין רכב אחד ועד כ
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 - כלקוחות בתחום הליסינג, בהשוואה ל 3,764 -כ פתרונות תחבורה, ל2016בדצמבר 

   .2015בדצמבר  31ליום  לקוחות 3,400

 עם לקוחותיה בתחום פתרונות תחבורה ה שלתנאים העיקריים של הסכמיל

, כי פתרונות תחבורה דורשת יצוין בנוסףלעיל.  6.10.9 ראו סעיף , הליסינג

לקוחותיה בתחום הליסינג, בהתאם למידת הסיכון הכרוכה  ממרביתטחונות יב

, לפתרונות תחבורה פיקדונות או 2016בדצמבר  31בעסקה עימם. נכון ליום 

  מיליון ש"ח.  75 -מקדמות כאמור בסך כולל של כ

כתוצאה משינוי חקיקה בעניין שווי השימוש ברכב לעיל,  6.10.2 כפי שצוין בסעיף 

שהביאה לצמצום הטבת המס הגלומה בשימוש בכלי רכב בשיטת הליסינג לעובדים 

המגמה הכללית בתחום הליסינג, של פניית  2016התפעולי, התחזקה במהלך שנת 

  עסקיות. השוק ללקוחות פרטיים על פני חברות 

כלל הלקוחות  מתוך( בתחום הליסינג התפלגות לקוחות פתרונות תחבורה פירוט בדברלהלן 

השנים כל אחת מלם, בהתאם לענף עיסוקמהם,  פתרונות תחבורה, והכנסות הליסינג) בתחום

  : 2016עד  2014

 

 תעשייה   
בנקאות, 
ביטוח 
 ופיננסים

קשורתת שירותים  
 עסקיים

שירותים 
 ציבוריים

 סה"כ  אחר

 2016בדצמבר  31ליום 
הכנסות 

אלפי ב(
 ש"ח)

125,639  30,603 43,179 356,138 91,270 88,952 735,781 

שיעור 
 100% 12% 12% 48% 6% 4% 17% הכנסות

שיעור 
 100% 62% 6% 20% 3% 2% 7%  לקוחות

 2015בדצמבר  31ליום 
הכנסות 
(באלפי 

 ש"ח)
124,802 29,652 40,037 365,908 96,482 73,404 730,285 

שיעור 
 100% 10% 13% 50% 6% 4% 17%  הכנסות

שיעור 
 100% 61% 6% 22% 2% 3% 6% לקוחות

 2014בדצמבר  31ליום 
הכנסות 
(באלפי 

 ש"ח)
126,652 30,119 31,827 366,389 85,246 63,572 703,805 

 שיעור
 100% 9% 12% 52% 5% 4% 18% הכנסות

שיעור 
 100% 55% 7% 28% 2% 3% 5% לקוחות
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בתחום מלקוחותיה  פתרונות תחבורהפרטים אודות התפלגות המצטברת של הכנסות  להלן

  : 2016עד  2014בדצמבר של השנים  31ליום , נכון מתוך סך הכנסותיה בתחום הליסינג,

  מצטבר מסך %
 ההכנסות בתחום

  הפעילות

  מספר לקוחות

  2014בדצמבר  31ליום  2015בדצמבר  31ליום 2016בדצמבר  31ליום 

10%  2  2  2  

20%  7  7  7  

30%  16  17  15  

40%  30  31  28  

50% 51  52  47  

60%  90  90  80  

70%  159  156  142  

80%  292  288  255  

90%  659  655  543  

100%  3,764   3,404  2,703  

הליסינג, בתחום  של פתרונות תחבורהלהלן פרטים אודות שיעור ותק הלקוחות 

הרכב כלי בחלוקה בהתאם לגודל הלקוחות, ושיעור  ,2016בדצמבר  31ליום 

  להם:  המוחכרים

 )% -כמות כלי רכב (ב  לקוחות
  

  ותק ממוצע בשנים

  11.1  23.8%  הגדולים 10

  10.9  49.1%  הגדולים 50

  10.5  61.0%  הגדולים 100

  9.3  100%  הלקוחות לכל

ה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של קבוצנכון למועד התשקיף, ל

  . הליסינגלקוחות אשר אובדנם עלול להשפיע באופן מהותי על תחום 

מסך ההכנסות  10%שההכנסות ממנו עולות על הליסינג אין לקוח בתחום  קבוצהל

  המאוחדים.כספיים השל החברה בדוחותיה 

  שיווק והפצה  6.10.12

והפצה של שימוש לשיווק  ורהפתרונות תחבעושה  ןהדרכים העיקריות שבה

  :כדלקמן ן, השירותיה בתחום הליסינג

נציגי המכירות בסניפים של ו מנהלי מכירותשיווק ומכירה באמצעות  6.10.12.1

הפונים לפלחי ומוקדי מכירות בפריסה ארצית,  פתרונות תחבורה

  .השוק השונים

השתתפות במכרזים ובהליכים תחרותיים הנערכים על ידי לקוחות  6.10.12.2

  שונים.ממגזרים 
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קשר עם  יצירת קידום מכירות בתחום נעשה בין היתר באמצעות 6.10.12.3

עסקיים  ובפנייה אישית ללקוחותעסקיות,  וחברותמוסדות 

  . ומוסדיים

להציע ללקוחותיה באולמות התצוגה  הקבוצהבשנה האחרונה החלה  6.10.12.4

  רכב חדשים של החברה, שירותי ליסינג תפעולי.  יוהמכירה של כל

 בכנסים של עולם הרכב. השתתפות 6.10.12.5

פרסום בעיתונות, על גבי שלטי חוצות ובאינטרנט ועריכת אירועי  6.10.12.6

 לקוחות. 

ך נוספת וחשובה של שיווק שירותי הליסינג, המבוססת על דר 6.10.12.7

ועל האיכות והמקצועיות של פתרונות תחבורה של מוניטין ה

שירותיה, היא באמצעות המלצות של לקוחות לחבריהם ("מפה 

  לאוזן").

באינטרנט, בכתובת:  פתרונות תחבורהיהול אתר הבית של נ 6.10.12.8

www.avis.co.il, אודות שירותי הליסינג  , בין היתרשבו מרוכז מידע

פתרונות והשירותים הנלווים להם. יצוין, כי באתר האינטרנט של 

שלה, שבאמצעותו מעבירה  ישנה קישורית לדף הפייסבוק תחבורה

  מידע.  פתרונות תחבורה

ואין לה תלות בתחום הליסינג שיווק ומכירות בנוגע לאין הסכמי בלעדיות  קבוצהל

  .  בתחום במי מצינורות השיווק שלה

   צבר הזמנות 6.10.13

בענף הליסינג תפעולי, על אף קבלת הזמנות מהלקוחות, נהוג על פי רוב שלא לחייב 

את הלקוח על ביטול ההזמנה כל עוד הביטול נעשה בטרם אספקת כלי הרכב 

לחברה. לפיכך, לא ניתן לראות בהזמנות אלה משום הזמנות מחייבות אשר טרם 

  הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים. 

הלן פירוט אודות הכנסות צפויות של החברה מחוזי ליסינג למובא בכפוף לאמור, 

  :2016 בדצמבר 31חתומים ליום 

 תקופה
צפויים מחוזים חתומים  תקבולים

  2016בדצמבר  31באלפי ש"ח ליום 

  165,432 2017ראשון של שנת  רבעון

142,737  2017שני של שנת  רבעון

  127,357  2017שלישי של שנת  רבעון

  114,403  2017רביעי של שנת  רבעון

  549,929 2017שנת 
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 תקופה
צפויים מחוזים חתומים  תקבולים

  2016בדצמבר  31באלפי ש"ח ליום 

  328,530 2018 שנת

  95,359  2019 שנת

  15   2020שנת 

  973,833  "כסה

בבחינת ההכנסות בפועל מחוזים חתומים אל מול ההכנסות הצפויות  2016בשנת 

מההכנסות  4.3% -מחוזים אלו, עולה כי ההכנסות בפועל בשנה זו היו גבוהות בכ

הצפויות. מרבית הגידול בהכנסות נובע מגידול בתקופת החכירה בפועל בהשוואה 

 לתקופה החזויה. 

  תחרות 6.10.14

 2015, בשנת 2016 יוליבחודש  BDIעל פי נתוני סקירה ענפית אשר פורסמו על ידי 

בגודל צי רכבי הליסינג התפעולי בישראל ומספר כלי הרכב  1.7% -חל גידול של כ

כלי רכב. בתחום פועלות מספר  224,800 - חכרו בליסינג תפעולי עמד על כשהו

: פתרונות 21מתוכן מובילות ומרכזות את עיקר הפעילות בתחום 4חברות כאשר 

אלדן. התחרות בתחום זה הינה במחיר  -ו, שלמה סיקסט, אלבר )Avis( תחבורה

ות עם להתמודד וברמת השירות. שיטותיה העיקריות של פתרונות תחבורה

התחרות הנן שמירה על רמת שירות גבוהה, תוך יצירת בידול איכותי בינה לבין 

וכל  עריכת מבצעים שונים ללקוחות,, Avisמתחרותיה וחיזוק המותג הבינלאומי 

 BDIזאת במחירים הוגנים. בהתאם לנתוני הסקירות הענפיות אשר פורסמו על ידי 

בהתאם למספר כלי הרכב לפי  כאמור לעיל, להלן הערכת התפלגות נתח השוק

 11% -; אלדן 11% -; אלבר 25% - ; שלמה סיקסט 11% -  חברות: פתרונות תחבורה

  . 42% -ואחרים 

 בתחוםפתרונות תחבורה של אינה צופה שינוי מהותי בחלקה  החברהיצוין, כי 

הערכת החברה בדבר היעדר שינוי מהותי בחלקה . 2017בשנת  הליסינג התפעולי

, כאמור לעיל, הנה בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערךבתחום 

המבוסס על הערכותיה של החברה את הפוטנציאל העסקי שלה והמידע הקיים 

חברה נכון למועד התשקיף. התוצאות עשויות להיות שונות ובבפתרונות תחבורה 

ים חדשים לשוק באופן מהותי מהערכת החברה כאמור, בין היתר אם ייכנסו מתחר

הליסינג, ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של 

 להלן.  6.24 , כמפורט בסעיף הקבוצה
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רוכשת כלי רכב מדגמים בעלי סחירות גבוהה  פתרונות תחבורה

בשוק המכוניות המשומשות תוך שימת דגש על הערך הצפוי של 

 הפתרונות תחבורהיו ל 2016כלי הרכב במועד המימוש. בשנת 

(שאינם ממותגי החברה) מספר ספקים עיקריים לרכישת כלי רכב 

להלן  .לזמן קצר השכרה ואשימשו לפעילות ליסינג תפעולי אשר 

פירוט שיעור רכישות כלי הרכב על ידי החברה ששימשו לפעילות 

 31ליסינג תפעולי מיבואני כלי הרכב, לשנים שהסתיימו ביום 

  :2016עד  2014בדצמבר של השנים 

 
 יבואן

רכישות מתוך סך הרכישות של כלי  %
 רכב

בדצמבר  31
2016 

בדצמבר  31
2015 

בדצמבר  31
2014 

  29%  22%  31%  כלמוביל

  13%  20%  18%  צ'מפיון מוטורס

  4%  12%  15% טלקאר

  12%  17%  12%  יבואן ד'

  10%  9%  8%  יבואן ה'

  22%  8%  6% יבואן ו'

  3%  5%  5%  יבואן ז'

  2%  3%  3%  יבואן ח'

  0%  1%  2%  יבואן ט'

  3%  3%  2%  יבואנים אחרים

  100% 100%  100%  סה"כ

פתרונות  רכב שלהלצי  הקבוצהכלי הרכב הנרכשים על ידי 

כאשר ככלל, קיימת הנם כלי רכב מקטגוריות שונות,  התחבור

מגמה של שינוי תמהיל הרכישות ליותר רכבי פנאי (ג'יפונים) וכלי 

רכב קטנים, על חשבון קיטון בכמויות כלי הרכב המשפחתיים. 

יצוין, כי מגמה זו משמעותית יותר בסיגנמט רכבי המנהלים. 

בשנת הרכב  ול ביותר של כליבה נרכש המספר הגדשהקטגוריה 

  . "משפחה רכב"הנה קטגורית , 2016

רכב הלצי ברכישת רכב  פתרונות תחבורההשיקולים העיקריים של 

 )2; (הנרכשהעדפות הלקוח לגבי דגם ) 1(הנם:  כאמור, השל

התנאים הכלכליים בעת רכישת הרכב (כגון: שיעורי ההנחה, תנאי 

הערכתה של  )3( וכן ;אשראי, התחייבויות לרכישה חוזרת ועוד)

הרכב כלי לגבי מידת הסחירות וערך הגרט של ה פתרונות תחבור

הרכב בתום כלי בשוק הרכב יד שנייה הצפויים במועד מכירת 

שקל גם לרצון הלקוח מ קייםתקופת השכירות. בשוק הליסינג 

רוכשת  פתרונות תחבורה ,יצוין, כי על פי רוב בדגם כזה או אחר.

את כלי הרכב עם המפרט הטכני הבסיסי המשווק על ידי היבואן 
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ורוכשת מספקים חיצוניים מערכות מיגון, מערכות שמע ומערכות 

  אחרות לכלי הרכב בהתאם לצורך.

לאור התחרותיות הגבוהה בין יבואני הרכב בישראל, המגוון הרחב 

פתרונות לשל דגמי מכוניות המתאימים לציי רכב והעובדה כי 

אין הסכמים ארוכי טווח לרכישת כלי רכב מיבואנים,  תחבורה

, ביכולתה לשנות את תמהיל רכישות כלי הרכב הקבוצהלהערכת 

ספת עלות מהותית. בהתאם לשיקולים המפורטים לעיל וללא תו

בנוסף, קיים מגוון רחב של דגמים בקטגוריות השונות המאפשרות 

  ה גמישות בבחירת הדגמים השונים.פתרונות תחבורל

  בציי כלי הרכב המשמשים את פתרונות תחבורהכלי הרכב  )2(

בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה, להלן פירוט 

 31ביחד, ליום  -ההשכרה  ששימשו אותה לתחום הליסינג ולתחום

  :2016עד  2014בדצמבר של כל אחת מהשנים 

 
 יבואן

  )% -יצרן (בפי התפלגות ל
בדצמבר  31

2016 
בדצמבר  31

2015 
בדצמבר  31

2014 

  25%  22%  21%  יונדאי

  8%  10%  12%  פורד

  6%  8%  10% טויוטה

  4%  6%  10%  ד' יצרן

  8%  9%  9%  ה' יצרן

  13%  11%  8% ו' יצרן

  17%  12%  8%  ז' יצרן

  3%  3%  4%  ח' יצרן

  5%  5%  4%  ט' יצרן

  12%  14%  14%  אחרים יצרן

  100%  100%  100%  סה"כ



  62 -ו   

 

בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה, להלן פירוט 

בדצמבר של כל אחת  31ששימשו אותה לתחום הליסינג, ליום 

  :2016עד  2014מהשנים 

 
 יבואן

  )% -יצרן (בלפי התפלגות 
בדצמבר  31

2016 
בדצמבר  31

2015 
בדצמבר  31

2014 

  25%  23%  22%  יונדאי

  8%  11%  12%  טויוטה

  7%  10%  11% סקודה

  3%  6%  10%  ד' יצרן

  19%  13%  8%  ה' יצרן

  11%  10%  7% ו' יצרן

  6%  7%  7%  ז' יצרן

  3%  3%  4%  ח' יצרן

  5%  4%  4%  ט' יצרן

  11%  3%  14%  אחרים יצרן

  100%  100%  100%  סה"כ

בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה, להלן פירוט 

בדצמבר של כל אחת  31ששימשו אותה לתחום ההשכרה, ליום 

  :2016עד  2014מהשנים 

 
 יבואן

  )% -יצרן (בלפי התפלגות 
בדצמבר  31

2016 
בדצמבר  31

2015 
בדצמבר  31

2014 

  13%  19%  17%  שברולט

  20%  18%  16%  יונדאי

  21%  15%  10% מזדה

  5%  6%  10%  ד' יצרן

  8%  4%  9%  ה' יצרן

  8%  8%  8% ו' יצרן

  6%  7%  8%  ז' יצרן

  3%  4%  5%  ח' יצרן

  7%  6%  4%  ט' יצרן

  10%  13%  13%  אחרים יצרן

  100%  100%  100%  סה"כ

  תחזוקת צי כלי הרכב )3(

נחלקת ה פתרונות תחבורהרכב של בצי תחזוקת כלי הרכב 

לתחזוקה מכנית של מכלולי הרכב השונים וכן לתיקוני נזקי 

 31מערך טכני מרכזי, שהעסיק נכון ליום  קבוצהתאונות ושברים. ל
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עובדים, שעיקר עיסוקם הוא בניתוב כלי  306 - כ 2016בדצמבר 

הרכב לביצוע טיפולים ותיקונים על ידי ספקי שירות ומוסכים, 

בקרה על ביצוע השירותים לרבות במוסכי יבואני הרכב, פיקוח ו

כאמור וכן ביצוע בפועל של חלק מהטיפולים בכלי הרכב. כפועל 

 ,הפתרונות תחבור, עיקר תחזוקת כלי הרכב שבבעלות מכךיוצא 

, כאשר מתבצעת על ידי מוסכים חיצוניים ונותני שירותים אחרים

פתרונות לכלי הרכב בצי הרכב של  השירות והחלפיםשירותי 

ממותגי החברה ושירותים נלווים לשירותים אלו, שהנם ה תחבור

. הפעילות מול מבוצעים ברשת המוסכים המורשים של החברה

מתבצעת הן במסגרת "אחריות היבואן" לכלי  מוסכי היבואנים

  . לים שוטפים בהתאם להוראות היצרןהרכב והן במסגרת טיפו

י כלי הרכב שבבעלותה יאינה מבטחת את צה פתרונות תחבור

ח מקיף. תחזוקת נזקי התאונות והשברים מתבצעת הן על בביטו

ידי רכישה של חלפים ושירותי תיקון נזקי תאונות ושירותים 

ה פתרונות תחבורלחלק מרכבי  אמוריםנלווים לשירותים ה

ממוסכים וכן  הקבוצהשל  השירות והחלפיםבמסגרת תחום 

י ידי התקשרות עם ספקי חלפים, מוסכ והן על החברה,בזיכיון מ

פחחות, ספקי זגגות ואחרים. בכל מקרה של תאונה קשה (אשר 

מבצעת ה פתרונות תחבוראינה אובדן מוחלט כהגדרתו בחוק), 

הערכת כדאיות כלכלית של תיקון הנזק. במקרה של חוסר כדאיות 

  . , כפי שהואמוכרת את הרכב הניזוק במצבו הקבוצהכלכלית, 

 ביטוח ורישוי צי כלי הרכב )4(

מחויבת ברכישת ביטוח חובה, ביטוח צד שלישי ה פתרונות תחבור

לעומת זאת, כאמור לעיל, . כלי הרכב בצי הרכב שלהורישוי לכל 

אינה מבטחת את צי כלי הרכב שבבעלותה ה פתרונות תחבור

ססים בין היתר, על ומשיקולים כלכליים המב בביטוח מקיף, זאת

תרונות פגודל צי הרכב מחד, מול עלויות פרמיית ביטוח מאידך. 

לעיל. על פי שדקת על בסיס תקופתי את המדיניות בוה תחבור

האמורות שנערכו לאורך השנים, כדאיות אי הביטוח הבדיקות 

ה ממשיכה נכון למועד התשקיף, פתרונות תחבורתקפה ו

פתרונות בוחנת אלו, בדיקות . כחלק מבמדיניותה האמורה

יצוין, כי . שלהמצי כלי הרכב  את כמות כלי הרכב שנגנבוה תחבור

 כלי הרכב בציי הרכב שלהפועלת למיגון ה פתרונות תחבור

ככל הניתן את הצי מפני  שנועדו להבטיחבמערכות מיגון חדישות 

מוגן ה פתרונות תחבור הרכב של צי הרכב במגרשי כמו כן,גניבה. 

באמצעים פיזיים מתאימים כגון גדרות ושמירה וכן מבוטח מפני 

  כיו"ב.אש, נזקי טבע, שוד ו
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 2014להלן טבלה המפרטת את כמות גניבות הרכב בישראל, בשנים 

  :*2016עד 

  באלפים גניבות כמות  שנה

2014  15  

2015  16  

2016  15  

  יחידת אתגר, משטרת ישראל. -* דו"ח סטטיסטי חודשי גניבות 

להלן נתונים בדבר גניבות ואובדן מוחלט של כלי הרכב שבבעלות 

   : 2016 -ו 2014 השניםבין ה פתרונות תחבור

  שנה

 אובדן מוחלטנזקי   גניבותנזקי 

כמות 
  ביחידות

  מיליוני
  ש"ח

כמות 
 ביחידות

מיליוני 
 חש"

2016  101  6.8  185  8.3 

2015  70  6.0  182  9.6  

2014  89  6.6  123  6.7  

בה נגרם נזק ניכר שלגבי הכרזה על רכב כ"אובדן להלכה" (תאונה 

לאירוע הנה כאל תאונה  תחבורהפתרונות לרכב), התייחסות 

נה אובדן מוחלט) כך שהרכב מתוקן או נמכר במצבו לפי נ(שאי

 של פתרונות תחבורהטיפול השיקולי כדאיות כלכלית. מבחינת 

  בתיק התאונה, אין הבדל מהותי בין תאונה קשה לתאונה קלה. 

  מכירת כלי הרכב )5(

ההשכרה לזמן מכירת כלי הרכב, הן מצי הליסינג התפעולי והן מצי 

חברת דן ליס בסניפי צעת באמצעות וב, מהפתרונות תחבורשל  קצר

המכירה נזקפת כהכנסה  תמורת, כאשר ה בפריסה ארציתמכיר

מוכרת את כלי הרכב מפעילות  הקבוצה. בתחום הפעילות הרלוונטי

חודשי חכירה. רוכשי  36עד  30 תקופה של הליסינג בדרך כלל בתום

והיתר הנם סוחרי ) 75% -(כן המגזר הפרטי כלי הרכב הנם בעיקר מ

יצוין, כי צי כלי הרכב מפעילות הליסינג  כלי רכב משומשים.

. כמו מחירון לוי יצחקביחס לבהפחתה מסוימת  יםנמכרוההשכרה 

פחית על פי רוב שיעור מ, כן יצוין, כי מחירון לוי יצחק כשלעצמו

משווים של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג  22% -ל 11%של בין 

ללא בחינת מצבו הטכני הפרטני של כלי זאת השכרה וכרכבי או 

  הרכב.   
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  פרטיים ללקוחות מכירה

בהתאם להסכם ההתקשרות עם לקוחות אלו, בדרך כלל, משלם 

הלקוח מקדמה ויתרה משולמת עם מסירת כלי הרכב ללקוח. 

קוח, מחויב הלקוח בסכום במקרה של ביטול העסקה על ידי הל

קבוע שנקבע בהסכם. פתרונות תחבורה מעניקה אחריות ללקוח 

בגין תקלות, ככל שתתגלינה תקלות במנוע כלי הרכב או בתיבת 

ההילוכים למשך תקופה מוגדרת או למגבלת קילומטראז', לפי 

  המוקדם, בהתאם לתנאי כתב האחריות.

  רכב סוחרי שהנם ללקוחות מכירת

ץ זה, מוכרת פתרונות תחבורה את כלי הרכב לסוחר במסגרת ערו

למסגרת האשראי שאושרה  0הרכב בעסקאות "אד הוק" ובהתאם

לו על ידי פתרונות תחבורה. עסקאות אלו מאופיינות, ככלל, 

במכירה של מספר כלי רכב בכל עסקה, בתנאי אשראי מוסדרים 

רה וללא אחריות, ובשל כך, מחיר העסקה ככלל, נמוך מזה שבמכי

  ללקוחות פרטיים.

להלן התפלגות כמויות כלי רכב ושיעורי ההכנסות ממכירתם מתוך 

כלל הכנסות פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב ששימשו את 

פתרונות תחבורה בתחומי הליסינג וההשכרה, שנמכרו על ידיה 

  ללקוחות פרטיים וסוחרי רכב:

  

 לקוחות פרטיים  סוחרי רכב

כמות כלי הכנסות   כמות  הכנסות 
 רכב 

2016  22.3%  27.9%  77.7%  72.1% 

2015  28.4%  33.5%  71.6%  66.5%  

2014  23.9%  28.1%  76.1%  71.9%  
   

   נכסים לא מוחשיים 6.10.17

ובשיטת Avis  הסכמי זיכיון לשימוש במותגפתרונות תחבורה ל 6.10.17.1

 6.10.1  בסעיף, כמפורט בישראל ומחוצה לה Avisהשכרת הרכב של 

 לעיל

הסכם שימוש ופיתוח בתוכנות מחשב, העומדות בפני  קבוצהלבנוסף,  6.10.17.2

 עצמן ומוסיפות פונקציונאליות נוספת לחומרה. 
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   ספקים וחומרי גלם 6.10.18

פתרונות הנם יבואני רכב שמהם רוכשת  פתרונות תחבורהספקיה העיקריים של 

כמפורט בסעיף  לפעילות ההשכרה והליסינג התפעוליאת צי רכביה  תחבורה

הן  ,הפתרונות תחבורהרכב של  יציתנאי הרכישה של כלי רכב ל לעיל. 6.10.16.8 

נקבעים  השונים,רכב היבואני , מהליסינג הן בנוגע לתחוםההשכרה ו םתחונוגע לב

  ובין היבואן הרלוונטי אד הוק, לפי העסקה הרלוונטית.הקבוצה בין 

   .שינועותחזוקה  שירותיספקים ב קבוצהל ,בתחומי הליסינג וההשכרה בנוסף,

אין תלות במי מספקיה האמורים והיא בוחרת את ספקיה על סמך  קבוצהל

   קריטריונים של איכות ומחיר. 

   הון חוזר 6.10.19

בתחומי הליסינג וההשכרה מורכב מנכסים  הקבוצהההון החוזר של  6.10.19.1

 וטפים, בניכוי התחייבויות שוטפות:ש

מורכבים בעיקר מיתרות מזומנים, חייבים  - הנכסים השוטפים

 31חובה, לקוחות, צי כלי רכב מיועד למכירה ומלאי. ליום ויתרות 

בתחומי הליסינג וההשכרה , יתרת הנכסים השוטפים 2016 בדצמבר

מיליון ש"ח, בהשוואה לסכום של  452 -הסתכמה לסך של כ(ביחד), 

  .2015בדצמבר  31ליום  מיליון ש"ח 429

כוללות בעיקר חלויות שוטפות של אשראי  -  התחייבויות שוטפות

מתאגידים פיננסים ואגרות חוב, אשראי ספקים, זכאים ויתרות זכות 

, יתרת ההתחייבויות השוטפות 2016בדצמבר  31אחרות. ליום 

 1,263מיליון ש"ח, בהשוואה לסכום של  1,172 - של כ הסתכמה לסך

 .2015בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום 

בתחומי  הקבוצהלהלן תיאור תמציתי של הרכב ההון החוזר של  6.10.19.2

 חודשים: 12לתקופה של  והתאמותהליסינג וההשכרה, 

שנכלל  הסכום  
בדוחות 
 הכספיים
של  המאוחדים

  החברה

 "ח)ש(מיליוני 

 התאמות
 12לתקופה של 

  חודשים 

  "ח)ש(מיליוני 

 סחיר"ח אג
 לאחר שגויס
הדוח  תאריך

על המצב 
 הכספי

  "ח)ש(מיליוני 

  "כסה

(מיליוני 
  "ח)ש

  1,470  253  788  429  שוטפים נכסים

  )1,263(  -  -   )1,263(  שוטפות התחייבויות

 הנכסיםרעון) י(ג עודף
 על השוטפים

 ההתחייבויות
  השוטפות

)834(   788  253  207  
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מפעילותה בתחומי  בהון חוזרמובנה גירעון  פתרונות תחבורהל 6.10.19.3

, פתרונות תחבורהשל הנובע מכך שהתחייבויותיה  הליסינג וההשכרה,

, נפרשות בדיווח על הללובתחומים  קבוצהה תשבאמצעותה פועל

לחלויות שוטפות ולהתחייבויות  פתרונות תחבורההמצב הכספי של 

(צי כלי פתרונות תחבורה של לזמן ארוך בעוד שנכסיה העיקריים 

ים לזמן ארוך, על במסגרת נכסבדיווח על המצב הכספי הרכב) מוצגים 

על פי  ,אף שחלקם עתיד להתממש במהלך השנה הקרובה. בנוסף

, לא נרשמות ההכנסות העתידיות המקובלים הכללים החשבונאיים

בגין הסכמי הליסינג התפעולי (אשר מורכבות בין השאר ממרכיב 

הפחת והמימון ללקוח) במסגרת הנכסים השוטפים (התקשרויות חוץ 

יצוין, שר עומדות כנגד החזר ההתחייבות הצפוי. מאזניות איתנות) וא

הציגה פתרונות תחבורה תזרים מזומנים חיובי  2016כי בשנת 

  .מפעילות שוטפת

  מדיניות אשראי 6.10.19.4

ללקוחותיה פתרונות תחבורה מעניקה בתחומי הליסינג וההשכרה 

פי יום, בהתאם לסוג הלקוח ועל  60עד  העסקיים אשראי לתקופות של

ההתקשרות עמו. לקוחות פרטיים משלמים, בדרך כלל, במזומן חוזה 

 או באמצעות כרטיסי אשראי. תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות

 31 לעומתימים,  26עמדה על  2016 בשנת נג וההשכרהיבתחומי הליס

בתחומים ללקוחות ההיקף הממוצע של האשראי . 2015 תבשנימים 

ליון ש"ח, לעומת סכומים מי 139בסכום של  2016אלו הסתכם בשנת 

 .2015בשנת מיליון ש"ח  138 -של כ

 אשראי ספקים  6.10.19.5

, הן בתחום הליסינג והן אשראי מספקיםמקבלת פתרונות תחבורה 

יום. תקופת האשראי  120לתקופות של עד שוטף +  בתחום ההשכרה,

 77ימים, לעומת  80עמדה על  ,2016 בשנתכאמור הממוצעת מספקים 

ההיקף הממוצע של האשראי מספקים בתחומים . 2015בשנת  ימים

מיליון ש"ח, לעומת סכום של  411בסכום של  2016אלו הסתכם בשנת 

  .2015מיליון ש"ח בשנת  303 -כ

  תחום השכרת הרכב 6.11

 מידע כללי על תחום הפעילות  6.11.1

באמצעות  הקבוצהכפי שפורט לעיל, בתחום הליסינג ובתחום ההשכרה, פועלת 

, אשר בהם נעשה שימוש במערכים רבים המשותפים רהפתרונות תחבוחברת הבת 

לשני תחומי הפעילות, כגון: רכש, רישוי, ביטוח, מכירות ושווק, תחזוקה, תפעול 



  68 -ו   

 

. Avis, וזאת, תחת המותג הקבוצהושירות וכיו"ב, כמו גם במתקניה השונים של 

בשל הדמיון בנושאים מסוימים בין מאפייני שני תחומי הפעילות הללו, עניינים 

לעיל, תוך ציון  6.10 מסוימים הרלוונטיים לשני תחומי פעילות אלו תוארו בסעיף 

לפרטים בדבר התייחסות מיוחדת לעניינים השונים בין תחומי הפעילות כאמור. 

של הקבוצה בתחום ההשכרה,  והון חוזר ,ספקים וחומרי גלם ,נכסים לא מוחשיים

    לעיל. ,, בהתאמה6.10.19  -ו 6.10.18 , 6.10.17 ראו סעיפים 

  ושינויים החלים בו ההשכרהמבנה תחום  6.11.2

לעיל. יצוין, כי  6.10.2 למבנה תחום ההשכרה ושינויים החלים בו, ראו סעיף 

לזמן קצר, כלי רכב  ,לרשות לקוחותיהפתרונות תחבורה בתחום ההשכרה, מעמידה 

מסוגים שונים, לפי בחירת הלקוח, לנהיגה עצמית לתקופות זמן משתנות. כן יצוין, 

לקוחות עסקיים, פרטיים תחום ההשכרה הנם ב פתרונות תחבורהכי לקוחותיה של 

  .ותיירים

נו כזה המתאים קבעה כי גודל צי ההשכרה הנוכחי ההנהלת פתרונות תחבורה 

לפעילותה. עם זאת, פתרונות תחבורה בוחנת באופן שוטף את תנאי השוק ומקבלת 

  .בהתאם לתנאים אלו ,החלטות לגבי גודל הצי והפעילות הנלווית אליו

תחת שם המותג הבינלאומי  פתרונות תחבורהבתחומי הליסינג וההשכרה, פועלת 

Avis שיטת לעיל. יצוין בהקשר זה כי  6.10.2 . כמפורט בסעיףAvis  על מתבססת

באזור מסוים והענקת  Avisובסימני  Avisיונות להשתמש בשיטת הענקת זיכ

לקבלת  Avisולפעול כסוכנה של  Avisובסימני  Avisזיכיונות להשתמש בשיטת 

  הזמנות להשכרת כלי רכב ברחבי העולם. 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.11.3

  להלן. 6.20 ראו סעיף 

  וברווחיותו ההשכרהשינויים בהיקף הפעילות בתחום  6.11.4

תחום ההשכרה מאופיין בתחרות גבוהה, ככלל, ובמהלך השנים האחרונות נכנסו 

מקומיות, אשר לא  –בעיקר חברות השכרה קטנות  –לשוק שחקנים חדשים 

השפיעו על השוק באופן מהותי. כמו כן, בשנים האחרונות חל גידול בהיקף 

התיירות הנכנסת לישראל, מה שהביא לגידול היקף פעילות ההשכרה לפלח תיירות 

הערכת . החוץ. להערכת החברה, הגידול האמור צפוי להימשך גם בשנים הקרובות

ור הנה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר החברה כאמ

התממשותו אינה בשליטת החברה ואינה ודאית, והיא תלויה בין היתר ביציבות 

  . המצב הביטחוני והמדיני במדינת ישראל

התחרות בענף, ענף השכרת כלי הרכב, אם כי בבביקושים יציבות חלה  2016בשנת 

 כלי הרכב המשמש להשכרה, הביאה לשחיקת מחירים בעיקר לאור גידול בצי

 פתרונות תחבורההחליטה  2014בשנת , על רקע זאת. מתמשכת בשנים האחרונות
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ים בעלי רווחיות נמוכה או הפסדית. סיגמנטעל צמצום צי ההשכרה ויציאה מ

 -ו 2014ים בשנהרכב להשכרה שלה צי את  פתרונות תחבורהבמסגרת זו, הקטינה 

חל שינוי  לא 2016בשנת לי רכב, בהתאמה. כ 4,097 -לי רכב וכ 4,905 -, ב2015

בדצמבר  31ביום גודלו ביחס ל פתרונות תחבורהצי ההשכרה של בגודל  מהותי

פתרונות  בתחום ההשכרה, הנו צי כלי הרכב של הקבוצה. הנכס העיקרי של 2015

 הקבוצה ה, ועל כן מחירי המכוניות המשומשות משפיעים על שווי נכסיתחבור

בתחום. מחירי המכוניות המשומשות מושפעים מגורמים שונים וביניהם: האטה 

כלכלית ומצוקת אשראי, היצע גדול של מכוניות למכירה, שינוי בשערי מט"ח 

המשפיע על מחיר המכוניות החדשות וכנגזרת מכך, גם על מחיר המכוניות 

לעיל, בפעילותה, חשופה החברה בתחום  6.7 המשומשות. בנוסף, כפי שפורט בסעיף 

לסיכונים הנובעים מגורמים חיצוניים כגון הידרדרות במצב ביטחוני וכיו"ב, אשר 

  ה ועל ורווחיותה. עשויים להשפיע על עלויות השירותים הניתנים על ידי החבר

, ראו ווברווחיות ההשכרהשינויים בהיקף הפעילות בתחום בדבר  לפרטים נוספים

  לעיל. 6.10.4 סעיף 

 שינויים במאפייני הלקוחות שלואו  ההשכרההתפתחויות בשווקים של תחום  6.11.5

בעיקר חברות השכרה  - במהלך השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים חדשים 

כמו כן, בשנים מקומיות, אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי.  -קטנות 

האחרונות חל גידול היקף פעילות ההשכרה לפלח תיירות החוץ, על רקע גידול 

   לעיל. 6.11.4 בסעיף  אמורכ בהיקף התיירות הנכנסת לישראל,

 ההשכרהגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  6.11.6

  , הם כדלקמן: ההשכרהלהערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום 

היות והפעילות התחום כרוכה בהעמדת מימון  -  איתנות פיננסית 6.11.6.1

 בהיקפים גדולים לצורך רכישת צי רכב חדיש ותחרותי.

כגון  על ידי חברות ועסקים השכרת רכב לזמן קצרביקושים לשירותי  6.11.6.2

חברות מהמגזר התיירותי, חברות ביטוח וחברות ליסינג עבר 

זרים כמוכן, קיימת חשיבות לפיזור הלקוחות בין המג .לקוחותיהן

 השונים ובתוכם.

מובילה לשגשוג בשוק אשר  - רגיעה במצב הביטחוני ויציבות כלכלית 6.11.6.3

השכרת רכב משפיעה על היקף הביקושים לשירותי התיירות ובהתאם, 

 . לזמן קצר

כרוכה בעלויות קבועות בתחום השכרת רכב הפעילות  – יתרון לגודל 6.11.6.4

קיים יתרון לחברות בעלות היקף פעילות  ומערך לוגיסטי נרחב. לפיכך,

 .ופריסת סניפים נרחבת כוח קנייה גדול ,גדול

להערכת החברה, לקוחות, הן שוכרי כלי  –עוצמת המותג והמוניטין  6.11.6.5
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כלי רכב משומשים, מייחסים חשיבות רבה למוניטין  רכב והן רוכשי

של חברת ההשכרה הנקשר ליכולתה לספק שירות איכותי, מקצועי 

רה זיכיון המתיר לה לעשות וחבפתרונות תכאמור לעיל, לוזמין. 

לקבלת הזמנות  Avisולפעול כסוכנה של  Avisבמותג בישראל שימוש 

 .להשכרת כלי רכב ברחבי העולם

לצורך מתן מענה לצרכי  -  לית ופריסה ארציתגמישות תפעו 6.11.6.6

בתחום ההשכרה, בפריסה ארצית, הן רה וחבפתרונות תלקוחותיה של 

מבחינת סוגי כלי הרכב והן מבחינת טיפולים במוסכים ושירותי דרך 

  במקרה הצורך.

יצוין, כי סניף מרכזי של  - מיקום אטרקטיבי של סניפי השכרת רכב 6.11.6.7

רה ממוקם בשדה התעופה בן גוריון, בתחום ההשכרה וחבפתרונות ת

ונועד ליתן שירות בתחום לפלח התיירות הנכנסת לישראל דרך שדה 

  .התעופה בן גוריון

 בצי ההשכרה. ניצול יעיל של כלי הרכב 6.11.6.8

 לצורך הקטנת תלות ופיזור סיכונים. פיזור לקוחות 6.11.6.9

בתום תקופת ההשכרה, בין  יכולת מימוש כלי הרכב המשומשים 6.11.6.10

  .רהוחבפתרונות תהיתר, בזכות המוניטין והאמינות של 

יצירת קשרים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מוסדיים  6.11.6.11

  תוך מתן מענה מתאים לצרכי הלקוח. גדולים ועסקיים

  ושינויים החלים בהם ההשכרההכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 6.11.7

י הכניסה (הבלתי פורמאליים) העיקריים להערכת החברה, חסמ 6.11.7.1

  בתחום ההשכרה על ידי חברות בפריסה ארצית, הם כדלקמן: 

הצורך ברכישת צי רכב חדש בהיקף גדול  - השקעה הונית גבוהה )1(

 המשמש את לקוחות התחום, בהשקעות הוניות גבוהות. 

הן על מנת שניתן יהיה  - הקמת מערך שירות בעל פריסה ארצית )2(

בתחום בפריסה ארצית  רהוחבה של פתרונות תלספק את שירותי

ובייחוד במיקומים מרכזיים מבחינת תיירות, והן על מנת ליתן 

בתחום ההשכרה,  רהוחבפתרונות תשירות מהיר ויעיל ללקוחות 

 בפריסה ארצית, בין היתר במקרים של תאונות וטיפול בתקלות.  

וד לרמה ארצית, ניתן למצוא שחקנים קטנים רבים עם זאת, בניג

 הפועלים בשוק ברמה המקומית, ללא חסמי כניסה משמעותיים.

להערכת החברה, בהשכרת רכב לזמן קצר חסמי היציאה קלים יחסית  6.11.7.2
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 ומתמצים ביכולת למכור את צי כלי הרכב במחיר סביר. 

  ושינויים החלים בהם  ההשכרהתחליפים למוצרי תחום  6.11.8

פעילות הליסינג ופעילות ההשכרה הן לעיתים פעילויות תחליפיות, כמפורט בסעיף 

שימוש ברכב פרטי, שימוש בתחבורה  - לעיל. בנוסף, ביחס ללקוחות פרטיים  6.10.8 

ציבורית ושירותי הסעה ליווי לתיירים, מהווים אף הם תחליפים לשירותי ההשכרה 

 קצר. זמןל

  מוצרים ושירותים  6.11.9

מספקת מגוון שירותי השכרת רכב עבור לקוחות מסוגים שונים  רהוחבפתרונות ת

יש ומגוון, לתקופות משתנות ובתעריפים משתנים. באמצעות צי כלי רכב חד

מבוססים בין היתר, על סוג הרכב ומשך תקופת  רהוחבה של פתרונות תתעריפי

ההשכרה. המחיר ללקוח מורכב ממחיר השכרה בסיסי שנקבע לפי קריטריונים של 

זמן וקילומטראז' (על פי רוב) ותשלומים אחרים, לרבות בגין פטור מתשלום נזק 

ניבה או תאונה. לוח התעריפים מורכב מתעריפים יומיים, שבועיים וחודשיים. בגין ג

מושפעים בין היתר, מעונתיות, משיקולי תחרות  רהוחבפתרונות ת ה שלתעריפי

מפרסמת את מחירוניה  רהוחבפתרונות תומעלויות והם מתעדכנים מעת לעת. 

כני נסיעות בארץ העולמית, האינטרנט וסו Avisלקהל לקוחותיה באמצעות מערכת 

מבצעים שונים גם ברשתות  רהוחבפתרונות תלעת מפרסמת  תובחו"ל, ומע

מחירונים  ,מחירונים המופנים ללקוחות ישראליים רהוחבפתרונות תהחברתיות. ל

  לתיירים על בסיס מזדמן ומחירונים המופנים ללקוחות עסקיים. פנים והמ

   ההשכרה בתחום הקבוצהפילוח הכנסות ורווחיות משירותי  6.11.10

) יםמאוחדההכספיים דוחותיה (ב החברהלהלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות 

הנובעות מתחום ההשכרה (לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לתחום 

ההשכרה לזמן קצר והכנסות מפעילויות אחרות), במיליוני ש"ח, באחוז מכלל 

ד) במיליוני ש"ח החברה, סכום הרווח הגולמי (במאוחהמאוחדות של הכנסות ה

  : 2016 -ו 2015ושיעור הרווח הגולמי באחוזים בשנים 

 2016  2015  

  216 198"ח)ש ני(מיליו השכרהתחום המ הכנסות

  6.9% 5.7% ההכנסות מכלל אחוז

 6.1 8.8 )ח"ש ני(מיליו גולמי רווח

  2.8% 4.5% הגולמי הרווח שיעור

  לקוחות 6.11.11

נוהגת לאפיין את לקוחותיה הקבועים בתחום ההשכרה, בחלוקה רה וחבפתרונות ת

  לקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים:  - בין שתי קטגוריות 
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 ,ככלל, שוכרים כלי רכב על בסיס יומי, שבועי - לקוחות עסקיים 6.11.11.1

. בקטגוריה זו נכללים לקוחות קבועים, השוכרים כלי או שנתי חודשי

רכב לתקופות של בין יום לבין חודש, וכן לקוחות קבועים, השוכרים 

כלי רכב לתקופות ארוכות יותר של בין חודש לשנה. במקרים של 

השכרה לתקופות ארוכות יחסית, כאמור, מאופיין שירות ההשכרה 

פתרונות הניתן על ידי בדומה לאפיון שירות הליסינג התפעולי 

לתקופת  רהוחבפתרונות ת, בלא שהלקוח מחויב כלפי רהוחבת

שנים. פעילות זו הנה בעלת אופי קבוע במהלך השנה  3שכירות של 

  ואינה עונתית. 

 או, חודשי שבועי ,רכב על בסיס יומישוכרים כלי  - לקוחות פרטיים 6.11.11.2

מחו"ל לקוחות ישראלים ולתיירים . לקוחות אלו נחלקים לשנתי

 רהוחבפתרונות ת יה שלהברית ואירופה). מכירות-(בעיקר מארצות

 6.11.15 מאופיינות בעונתיות, כמפורט בסעיף ללקוחותיה הפרטיים 

ההשכרה ללקוחות מן המגזר הפרטי מאופיינת בין היתר  להלן).

 רהוחבפתרונות תבתעריפים גבוהים יותר מהתעריפים הנוהגים ב

 בנוגע להשכרה ללקוחות עסקיים. 

ותיה בתחום עם לקוחרה וחבפתרונות ת ה שלתנאים העיקריים של הסכמיל

טחונות ידורשת ברה וחבפתרונות תלעיל. יצוין, כי  6.11.9 ראו סעיף הליסינג, 

בהתאם ו סוג הרכב שהועמד לרשותם, בהתאם לבתחום ההשכרה לקוחותיהמ

  . לאורך תקופת השכירות

 51% -כהיוו  בתחום ההשכרה, מלקוחות עסקיים הקבוצה הכנסות 2016שנת ב

 .2015שנת ב 50% - בהשוואה לשיעור של כו ,הכנסותיה של הקבוצה בתחוםסך מ

הכנסות הקבוצה מלקוחות פרטיים בתחום ההשכרה, היוו  2016בשנת , ובהתאמה

בשנת  50% -, ובהשוואה לשיעור של כמסך הכנסותיה של הקבוצה בתחום 49% -כ

2015.  

בתחום  -  בפתרונות תחבורה *להלן פירוט בדבר שיעור ותק הלקוחות החוזרים

עד  2014פרטיים ללקוחות עסקיים, בשנים ההשכרה, תוך חלוקה בין לקוחות 

2016:  

  2014  2015  2016 לקוחות

  44% 37%  30% חדשים עסקיים

  56% 63% 70% חוזרים

 75% 73% 73% חדשים פרטיים

  25% 27% 27% חוזרים

 ).2010 משנת החל( בעבר בחברה רכב ושכר השנה רכב ששכר לקוח - חוזר לקוח  *

  ).2010לקוח ששכר רכב השנה ולא שכר רכב בחברה בעבר (החל משנת  - לקוח חדש 
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 של מצומצם במספר או בודד בלקוח תלות אין קבוצהל, התשקיף למועד נכון

  ההשכרה. תחום על מהותי באופן להשפיע עלול אובדנם אשר לקוחות

מסך ההכנסות  10%שההכנסות ממנו עולות על בתחום ההשכרה אין לקוח  קבוצהל

  המאוחדים.כספיים השל החברה בדוחותיה 

  שיווק והפצה  6.11.12

שימוש לשיווק והפצה של רה וחבפתרונות תעושה  ןהדרכים העיקריות שבה

  כדלקמן: ןשירותיה בתחום ההשכרה, ה

שיווק ומכירה באמצעות מנהלי מכירות ונציגי המכירות בסניפי  6.11.12.1

החברה ומוקדי מכירות בפריסה ארצית, הפונים לפלחי השוק 

בתחום ההשכרה  רהוחבפתרונות תהשונים. יצוין, כי סניף מרכזי של 

ממוקם בשדה התעופה בן גוריון, ונועד ליתן שירות בתחום לפלח 

   דרך שדה התעופה בן גוריון.התיירות הנכנסת לישראל 

השתתפות במכרזים ובהליכים תחרותיים הנערכים על ידי לקוחות  6.11.12.2

 ממגזרים שונים.

הממוקמת  פתרונות תחבורהנסיעות של  חברתשיווק באמצעות  6.11.12.3

בארה"ב (סניף אחד), המוכוונת לפלח התיירות נכנסת מארה"ב 

 לישראל. 

  פרסום בעיתונות ובאינטרנט.  6.11.12.4

בכתובת: באינטרנט, רה וחבפתרונות תל ניהול אתר הבית ש 6.11.12.5

www.avis.co.il ,.שבו מרוכז מידע, בין היתר אודות שירותי ההשכרה 

ישנה קישורית לדף רה וחבפתרונות תיצוין, כי באתר האינטרנט של 

 מידע. רה וחבפתרונות ת, שבאמצעותו מעבירה ההפייסבוק של

אין הסכמי בלעדיות בנוגע לשיווק ומכירות בתחום ההשכרה ואין לה תלות  קבוצהל

  .   בתחום במי מצינורות השיווק שלה

   צבר הזמנות 6.11.13

בתחום ההשכרה, נהוגה קבלת הזמנות זמן קצר טרם השכרת הרכב בפועל. על אף 

נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על ביטול  ,קבלת הזמנות מהלקוחות

כל עוד זה נעשה זמן סביר טרם תחילת ההשכרה המתוכננת ובכפוף  ,ההזמנה

  כך, אין לחברה צבר הזמנות מחייב בתחום.בהתאם ללמגבלות על פי דין. 

  תחרות 6.11.14

תחום ההשכרה לזמן קצר מאופיין ברמת תחרות גבוהה, ככלל, העלולה להשפיע על 

בשוק פועלות . להערכת החברה, רהוחבפתרונות תתוצאות פעילותה העסקית של 

 -תחת המותגים נוספות ( שעשרות חברות השכרת רכב לזמן קצר כאשר החברה וש
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שלמה סיקסט, אלדן, הרץ, אלבר, קל אוטו, באדג'ט), הן המובילות בתחום 

ומרכזות את עיקר הפעילות בתחום. חלק מהחברות המתחרות כאמור, מפעילות 

  מותג בינלאומי וחלקן מפעילות מותג מקומי.

בעיקר חברות השכרה  - השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים חדשים  במהלך

  מקומיות, אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי.  -קטנות 

כמו כן, בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה של גידול בציי ההשכרה ושל התרחבות 

ת ה מסוימחברות קטנות שאינן מחזיקות במותג מוביל, דבר המביא לשחיק

   תעריפי ההשכרה.מחירים ב

התחרות בענף ההשכרה באה לידי ביטוי הן ברמת המחיר והן ברמת השירות, 

בשדה התעופה בן גוריון חשיבות ניכרת  )Avis( רהוחבפתרונות ת כאשר לסניף

רה וחבפתרונות תבמתן שירות לפלח התיירות הנכנסת לישראל דרך שדה התעופה. 

מתמודדת עם התחרות באמצעות שמירה על רמת שירות גבוהה, תוך יצירת בידול 

, וכל זאת במחירים Avisאיכותי בינה לבין מתחרותיה וחיזוק המותג הבינלאומי 

  סבירים והוגנים. 

  עונתיות 6.11.15

תחום ההשכרה לזמן קצר הנו בחלקו, בעל אופי עונתי וחלקו האחר, בעיקר השכרה 

פחות מעונות השנה. הביקוש לשירותי השכרת רכב  ללקוחות עסקיים, מושפע

ללקוחות מזדמנים גובר בתקופת החגים היהודיים, בתקופת החגים הנוצריים 

ובעונת הקיץ. באופן כללי ניתן לומר, כי הרבעון השלישי הנו הרבעון בעל היקף 

הפעילות הנרחב ביותר במהלך השנה בשל עונת הקיץ וחגי תשרי, לאחריו הרבעונים 

ני והראשון של השנה בשל חג הפסח ולבסוף הרבעון הרביעי בשל תקופת החורף. הש

לעתים חלים שינויים בהיקף הפעילויות הרבעוניות, זאת עקב העובדה שתאריכי 

הנם על בסיס לוח השנה העברי, בעוד שהרבעונים הנם על בסיס הישראליים החגים 

כלכלי, - ביטחוני- פוליטילוח השנה הקלנדרי. פעילות זו מושפעת גם מן המצב ה

  כאשר חוסר רגיעה ביטחונית ו/או חוסר יציבות כלכלית גורמים לירידה בביקוש. 

מהשכרת כלי רכב לזמן קצר, כוללות גם את ההכנסות  הקבוצהיצוין, כי הכנסות 

ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לפעילות ההשכרה. כתוצאה מכך, לא ניתן 

להבחין בעונתיות מובהקת בתוצאות תחום ההשכרה בכללותו. להלן התפלגות 

מהשכרת כלי רכב לזמן המאוחדים הכספיים בדוחותיה  פתרונות תחבורההכנסות 

 2015שו להשכרה לזמן קצר) בשנים ממכירת כלי רכב משומשים ששימקצר (לרבות 
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 תחום הרכב הכבד 6.12

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 6.12.1

יבוא, שיווק והפצה יב ,UTI, באמצעות הקבוצהבמסגרת תחום הרכב הכבד עוסקת 

בדרך של מכירתן או החכרתן , זאת Isuzuמתוצרת  22בישראל של דגמי משאיות

, UTIהמשווקות על ידי המיובאות והמשאיות בחכירות תפעוליות (ליסינג תפעולי). 

  כדלקמן:לפי החלוקה , טון 14עד  6.5במשקל כולל של משאיות הן 

פי  עלמשאיות חלוקה, המיועדות  - טון 9עד  6.5 שלמשאיות במשקל  6.12.1.1

פי על  ;אחרים לשימוש פרטיהנעלה ומוצרים רוב להפצת מזון, ביגוד ו

בה ששנת שיא, יתה יה 2016שנת  23נתוני הרישוי של משרד התחבורה

המהוות שיעור של , גמנט זהימשאיות בס 1,181 בישראל ו רישויעבר

בכל , 2016בשנת  בישראלשעברו רישוי מתוך כלל המשאיות  14.6% -כ

   .הסיגמנטים

קה כבדות יותר, משאיות חלו -  טון 12עד  9.5 של משאיות במשקל 6.12.1.2

נתוני פי על רווח יותר וכושר העמסה גבוה יותר; שלהן תא נהג מ

 1,089 בישראל רישוי 2016עברו בשנת  ,הרישוי של משרד התחבורה

מתוך כלל המשאיות שעברו רישוי  13.5% - (כ גמנט זהימשאיות בס

    . )2016בשנת  בישראל

עירונית, - ביןהמשמשות לחלוקה  - טון 15עד  13 של משאיות במשקל 6.12.1.3

; וכיו"במנופים, ארגז מתחלף  שונות כגון: עודיותיכמו גם למשימות י

רישוי  2016פי נתוני הרישוי של משרד התחבורה, עברו בשנת  על

מתוך כלל המשאיות  10.6% -גמנט זה (כימשאיות בס 857בישראל 

 פעילותה את החלה UTIיצוין, כי  ).2016 בשנתשעברו רישוי בישראל 

  .2015 שנת בשלהי זה שוק בפלח

 בעיקר, , בייבוא ושיווק של אוטובוסיםUTIעוסקת הקבוצה, באמצעות  ,כמו כן

 UTI. נכון למועד התשקיףלקבוצה  בהיקף שאינו מהותי , זאתIsuzuמתוצרת 

 עיקריים, כדלקמן: גמנטיםיס בשלושה זואת פעילותה  ממקדת

להסעת תיירים, המשמש דרך כלל אוטובוס  - מידיבוסים לתיירות 6.12.1.4

  נוסעים לכל היותר. 40יועד להסעה של ומ

                                                 

  . טון 3.5על פי הגדרת איגוד יבואני הרכב בישראל משאית הינה רכב במשקל העולה על    22

  .http://he.mot.gov.il/index.phpאינטרנט:  כתובת   23
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 29או  22 הכוללנובו,  Isuzuמיניבוס מדגם  - מיניבוסים גדולים 6.12.1.5

יתרונות משמעותיים  זה למיניבוסהחברה,  להערכתמקומות ישיבה. 

גמנט זה הנו ייצוין, כי ס בהיבטי הנוחות והמרחב לנהג ולנוסעים.

  . 2017בחודש אפריל  לאחרונה, קובשיוו חלה UTI -שחדש,  סיגמנט

מדגם  יםאוטובוס משווקתמייבאת ו UTI -  אוטובוסים עירוניים 6.12.1.6

Isuzu  ,מכרזי מסגרת רכש בעסקאות ל המיועד על ידיהסיטיפורט

  התחבורה הציבורית.

, הנה UTIכאמור, למועד התשקיף, פעילות הייבוא והשיוקו של אוטובוסים על ידי 

   לקבוצה. בהיקף שאינו מהותי

בישראל  ןושיווק ןבדבר ייבוא ,IMITעם  UTIלעיקרי הסכם הזיכיון שבו התקשרה 

  להלן.  6.12.17 , ראו סעיף כאמור Isuzuמתוצרת והאוטובוסים משאיות השל 

במתן שירותי אחזקה במרכזי שירות,  ,UTI באמצעות ,הקבוצהעוסקת  ,בנוסף

, לכלי הרכב הכבדים כאמור מכירת חלקי חילוף למוסכים ושירותים נלווים נוספים

 בבעלות 2 שמתוכם, הארץ ברחבי הפזורים מורשיםמוסכים  23זאת באמצעות 

UTI  .  

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 6.12.2

   להלן. 6.20 ראו סעיף 

  וברווחיותו הרכב הכבד שינויים בהיקף הפעילות בתחום 6.12.3

משאיות , בייחוד בסיגמנט בשנים האחרונות נרשמת מגמת גידול בשוק המשאיות

בין היתר,  זאת ,לעיל) 6.12.1.1 (כמפורט בסעיף  טון 9עד  6.5במשקל של  החלוקה

על רקע השיפור הכלכלי והצמיחה במשק הישראלי, זמינות האשראי ומחירו הזול 

מורגשת כאמור, בשוק בצד הגידול יצוין, כי השקל ועוד. מטבע יחסית, התחזקות 

  התגברות התחרות בתחום. 

וכן בסך בתחום ה בהיקף ובמחזור המכירות יעלי ניכרתבהתאם, בשנים האחרונות 

משאיות בסך  1,069כמות של  UTIמסרה  2016כך, בשנת בתחום. הקבוצה רווחי 

  .2015בשנת משאיות  724הכול, לעומת כמות של 

אלפי  305,558ום כולל של על סכ UTIעמדו הכנסותיה של  2016יצוין, כי בשנת 

); 18% -(גידול של כ 2015אלפי ש"ח בשנת  258,747ש"ח, לעומת סכום כולל של 

  מתוך זה:

אלפי ש"ח, לעומת  185,617על סכום של  2016עמדו בשנת  -ההכנסות ממכירות  -

  ). 22.5% - (גידול של כ 2015בשנת  151,528סכום של 
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עמדו בשנת  -ושירותים אחרים  תפעולי) ליסינגמחכירה תפעולית ( ההכנסות -

 2015בשנת  107,219אלפי ש"ח, לעומת סכום של  119,941על סכום של  2016

  .הליסינג פעילותהן בגין  כאמורההכנסות  עיקר); יצוין, כי 11.9% - (גידול של כ

  , או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהרכב הכבדהתפתחויות בשווקים של תחום  6.12.4

אשר  ,במגמת צמיחהמצוי בשנים האחרונות שוק המשאיות בישראל  כאמור לעיל,

. צמיחה זו נובעת בעיקרה מגידול בשיעורי מלווה בהתגברות התחרות בתחום

הצריכה הפרטית בישראל ובהיקפי ההשקעה בתשתיות וקיומם של אשראי זמין 

ה נבתקישחלו בשנים האחרונות עם זאת, שינויים  ושיעורי ריבית נמוכים יחסית.

תקני זיהום אוויר והתקנת מערכות למניעת  יתר בנושאת בתחום, בין ההישראלי

בתחום הרכב  הקבוצה תאונות, הביאו לעלייה בעלות כלי הרכב הנמכרים על ידי

  .הכבד

ומאפשר  2016אשר נכנס לתוקף בחודש אוקטובר  םשירותירישוי כמו כן, חוק 

בכלל עשוי להשפיע על היקף מכירות כלי רכב בישראל  ,יבוא מקביל של כלי רכבי

על מספר וסוג הגורמים אשר יפעלו כן ו, UTIעל ידי  ובכלל זה כלי רכב כבדים

  .בישראל בתחום

יצוין, כי בשנים האחרונות חל גידול במספר יצרני המשאיות בסין וזאת לאור 

עם גורמים  הצמיחה בכלכלה הסינית במקביל להתקשרויות של תאגידים סינים

אירופיים ואחרים בתחום הרכב. כפועל יוצא, התקשרו תאגידים סינים בעסקאות 

החקיקה למיטב ידיעת החברה, , התשקיףלמכירת משאיות ברחבי העולם. למועד 

והתקינה בישראל אינם מאפשרים ייבוא משאיות המיוצרות בסין כאמור לעיל, 

ידת ההשפעה של ייבוא משאיות ובשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את מ

אלה ככל שיחול שינוי בתקינה בישראל או ככל שמשאיות המיוצרות בסין 

  תותאמנה לתקינה הקיימת בישראל.

  הרכב הכבדשינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום  6.12.5

על המושם בשנים האחרונות שוק הרכב העולמי עובר שינויים לאור הדגש הרב 

נושאי איכות הסביבה והחקיקה הנובעת מכך (לרבות בקשר עם פליטת מזהמי 

מעבר למשאיות בשנים האחרונות , ניתן לראות הרכב הכבדאוויר ורעש). בתחום 

  בהיקפים זניחים.  , אם כיהמונעות בגז

מגמה כאמור על ההשפעה של את הלהעריך  ה של החברהלמועד זה, אין ביכולת

  בכלל. תחום הפעילות, אם 

  הרכב הכבדגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  6.12.6

  : כדלקמן הם רכב הכבד,בתחום ה המרכזיים, גורמי ההצלחה החברהלהערכת 

בניית מוניטין המבוסס על אספקה של כלי רכב ושירותים איכותיים ואמינים,   )1(

   .רמת מקצועיות ורמת ניהול גבוהות
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  .ו וכן שירותים נלוויםיידיכולת לספק ללקוח שירותים הנרכשים על   ) 2(

  .שמירה על מערכת יחסים מסחרית חיובית עם ספקים ולקוחות  ) 3(

  איתנות פיננסית.  )4(

  ושינויים החלים בהם הרכב הכבדהכניסה והיציאה העיקריים של תחום  חסמי 6.12.7

  הינם: הרכב הכבד תחום ב יםהמרכזי, חסמי הכניסה החברה להערכת

הון ואיתנות פיננסית אשר מאפשרים הקמת התשתית הדרושה ובכלל זה   ) 1(

  רכישת מלאי משאיות וחלקי חילוף ומתן שירותים נלווים בהיקפים נרחבים; 

, בעל הבנה בתחום הרכב הכבד, בצרכי הלקוחות כוח אדם מקצועי ומיומן  ) 2(

  ; בתחום ובטיפול בתקלות בכלי רכב כבדים

  ; בתחום ו/או יצרניםהתקשרות עם ספקים   ) 3(

  , לייבוא, השכרת והחכרת משאיות; היתררישיונות והיתרים הדרושים, בין   ) 4(

המספקת שירותי  בפריסה ארצית, תשתיות נלוות הכוללות רשת מוסכים  ) 5(

  . לרכב כבד אחזקה

  בתחום הפעילות הינם:  יםהמרכזיחסמי היציאה להערכת החברה, 

מושכרות הושירותים למשאיות הנמכרות,  התחייבויות למתן אחריות  ) 1(

  ; UTIי מוחכרות על ידהו

   קיימים של משאיות וחלקי חילוף. מכירת מלאים  ) 2(

  מוצרים ושירותים  6.12.8

  הינם:  בתחום הרכב הכבד,הקבוצה של  העיקריים הושירותי המוצרי

מייבאת, משווקת ומוכרת בעיקר  Isuzu - UTIמשאיות מתוצרת  6.12.8.1

ללקוחותיה בישראל לצורך מגוון רחב של  Isuzuמתוצרת משאיות 

ללקוח הן בדרך של מכירה והן בדרך של החכרתן  וזאתשימושים, 

  שנים;  7בליסינג תפעולי לתקופות של עד 

באמצעות מוסכים אשר מסופקים  - Isuzuשירותי אחזקה למשאיות  6.12.8.2

   ;UTIשמפעילה 

    במוסכיה; UTIאשר נמכרים על ידי , Isuzuבעיקר  -  חלפים למשאיות 6.12.8.3

כגון השכרת , UTIים על ידי פקומסה -נוספים  שירותים נלווים 6.12.8.4

  קצר ועוד. לזמן משאיות 
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  הרכב הכבדבתחום  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 6.12.9

אשר  ,UTIשל  ,קבוצת מוצרים או שירותים דומים אין הרכב הכבדבתחום 

בדוחותיה  החברה של ההכנסותאו יותר מסך  10% היוומהם ההכנסות הנובעות 

   .2016בדצמבר  31ליום  המאוחדים הכספיים

  לקוחות 6.12.10

בתחום הרכב הכבד, הנם מהמגזר העסקי לרבות הקבוצה מרבית לקוחותיה של 

  חברות תעשייתיות שונות, בפריסה ארצית. 

בלקוח בודד או במספר מצומצם של  תלות אין לקבוצה, התשקיף למועד נכון

כמו כן, אין  הרכב הכבד.לקוחות, אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום 

או יותר מסך  10%ממנו מהוות  יהשהכנסות, הרכב הכבד לקוח בתחוםלקבוצה 

  . 2016בדצמבר  31ליום  המאוחדיםהכספיים  יהבדוחות יההכנסות

  שיווק והפצה 6.12.11

יה תללקוחוהקבוצה ת אותם מוכרת ומספקשמוצרים והפצת השירותים וה שיווק

. UTIי נעשה באמצעות סוכני שיווק ומכירות המועסקים על יד, בתחום הרכב הכבד

  .שונים בתערוכות וכנסים מקצועיים UTIמעת לעת, משתתפים נציגי כמו כן, 

  .הרכב הכבד ה בתחוםצינורות השיווק שלאיזה מתלות באין לקבוצה 

  צבר הזמנות  6.12.12

לרכישת מורכב ברובו מהזמנות  בתחום הרכב הכבד, UTI ההזמנות של צבר

להלן פירוט  .וכן מכלי רכב המוחכרים בליסינג תפעולי  Isuzuׁ מתוצרת משאיות

  :2016 בדצמבר 31חתומים ליום  הסכמיםמ UTIאודות הכנסות צפויות של 

 תקופה

צפויים  תקבולים
מחוזים חתומים 

משאיות למכירת 
, Isuzu מתוצרת

 31באלפי ש"ח ליום 
   2016בדצמבר 

 צפויים מחוזי תקבולים
חתומים באלפי חכירה 

בדצמבר  31ש"ח ליום 
2016   

  25,567  24,046 2017ראשון של שנת  רבעון

  26,199 12,005  2017שני של שנת  רבעון

  25,414  -  2017שלישי של שנת  רבעון

  25,051  -  2017רביעי של שנת  רבעון

  92,082  - 2018 שנת

  187,107  - ואילך 2019 שנת

  381,420  36,051  "כסה

 אלפי 441,199 - הסתכם בכ 2017 אפרילב 30ליום  בתחום UTIצבר ההזמנות של 

אלפי ש"ח בגין מכירת משאיות  30,943 -של כ סכום, לפי החלוקה כדלקמן: ש"ח

Isuzu חתומים חכירה מחוזי תקבולים בגין"ח ש אלפי  410,256 של וסכום. 
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, ש"חאלפי  330,341 -בכהסתכם  ,2015בדצמבר  31ליום  UTIההזמנות של  צבר

וסכום של  Isuzuמשאיות בגין מכירת  ש"ח אלפי 21,485מתוך זה סכום של 

בצבר שחל  הגידול. עיקר חתומים חכירה מחוזי תקבוליםבגין  ש"ח אלפי 308,856

 31 צבר ההזמנות ליוםעומת ל(כמפורט לעיל)  2016בדצמבר  31 ליוםההזמנות 

 מפורטכ בתקופה האמורה, בשוק המשאיותשחלה צמיחה מנובע  ,2015בדצמבר 

 .לעיל 6.12.4 ף בסעי

  הון חוזר 6.12.13

והן על פי הזמנות  UTI מבוצעות הן ממלאי קיים שלהרכב הכבד המכירות בתחום 

זמן האספקה של מוצרים מסוימים תלוי בזמן  , כאשרהמתקבלות מלקוחותיה

  האספקה של היצרן, אשר על פי רוב, נע בין חודש אחד לשישה חודשים. 

  תחרות 6.12.14

מתוכם  ,מתחרים 10 - בוא המשאיות לישראל כולל כי, שוק יהחברה להערכת

, בע"מ יוניון מוטורס יעת החברה:, למיטב ידהינם UTIהמתחרים העיקריים של 

מאיר חברה למכוניות ולמשאיות בע"מ, כלמוביל בע"מ,  ,קרסו מוטורס בע"מ

, סמל"ת (סוכנות מכוניות לים התיכון) בע"מ ומכשירי 24תעבורה אחזקות בע"מ

, נתח השוק של 2016ת , בשנהחברה תנועה ומשאיות שותפות מוגבלת. להערכת

UTI בשנים  9.14% -ו 7.4%לעומת נתח שוק של , 8.94% -בשוק המשאיות היה כ

  .25בהתאמה, 2014 - ו 2015

 ,בשנים האחרונות חל גידול במספר יצרני המשאיות בסיןלעיל,  - כפי שפורט בסעיף 

במקביל להתקשרויות של תאגידים סינים עם גורמים אירופיים ואחרים בעסקאות 

 באופןשינוי בתקינה בישראל להערכת החברה, למכירת משאיות ברחבי העולם. 

משאיות התאמתן של או שיאפשר ייבוא של משאיות מתוצרת סין לישראל 

, עשוי לאפשר ייבוא של משאיות מתוצרת המיוצרות בסין לתקינה הקיימת בישראל

  .סין לישראל ולהגביר את התחרות בשוק

ר, מקשריה יתמושפע, בין ה בתחום UTIשל מעמדה התחרותי להערכת החברה, 

, שירות איכותי ואמין בפריסה ארצית, אחזקת Isuzuהמבוססים וארוכי השנים עם 

  וחלפים.   משאיותמלאי 

                                                 

  .UTIממניות  50% מחזיקהלעיל,  6.1.3.6 אשר כמפורט בסעיף            24

הרכב בישראל, בכתובת:  יבואני איגוד שפורסמו על ידי כאמור, מבוססת על נתוניםהערכת החברה    25

importers.org.il/Statistics-http://www.car .הרכב יבואני איגוד הגדרת פי-על( מוגדרת משאית, זה לעניין (
  .טון 3.5 מעלשל  כולל משקל בעל מסחרי כרכב



  83 -ו   

 

UTI  באמצעות העמקת מאמצי הפרסום (לרבות כאמור, מתמודדת עם התחרות

רשתות החברתיות), חיזוק מערך השיווק והשתתפות בתערוכות דרך של פעילות בב

  .וכנסים מקצועיים

   הרכב הכבד בתחום UTIקבוע המשמש את  רכוש 6.12.15

בפעילותה, הנו משאיות המיובאות על ידיה  UTIעיקר הרכוש הקבוע המשמש את 

 ת (ליסינג תפעולי).ה תפעוליהחכרתן בחכירבדרך של  UTIומועמדות ללקוחות 

על סכום  UTI, עמד שווי צי המשאיות בחכירה תפעולית של 2016בדצמבר  31ליום 

 .2015בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  188 -מיליון ש"ח, לעומת סכום של כ 232 -של כ

 - ל 9%יצוין, כי הפחת השנתי של משאיות בחכירה תפעולית, הנו בשיעור של בין 

   .בהתאם לתקופת החכירה הצפויהזאת , לשנה 15%

ראשון במתחם שורק בUTI ומבנה המוחזקים על ידי  מקרקעיןפרטים בדבר ל

, אשר עליהם בכוונתה להקים מרכז שירות, אזור הלמקרקעין בבעלותולציון, 

   ., בהתאמהלהלן 6.13.3  -ו 6.13.1 כירות יד שנייה ומשרדים, ראו סעיפים תפעול, מ

  נכסים לא מוחשיים 6.12.16

שעיקריו , על פי ההסכם Isuzu שלרישיון לשימוש בסימנים המסחריים  UTI -ל

 האמור, הסכם ההפצהולשם ביצוע הפעילות לפי  להלן 6.12.17 בסעיף מפורטים 

וחלפים מקוריים.  Isuzuמשאיות מתוצרת לרבות פרסום וקידום המכירות של 

  . איננה בלעדיתכאמור, בסימנים המסחריים זכות השימוש 

  חומרי גלם וספקים 6.12.17

UTI מתוצרת ואוטובוסים משאיות מייבאת Isuzu להן החילוף חלקי ואת מיפן 

              לבין UTIן בי הסכם פי על אוטובוסים UTI מייבאת. כמו כן, מאירופה

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret a.s ")בהיקף, כאמור, ")אנדולו 

   .לקבוצה מהותי שאינו

 Isuzu Motorsההפצה עם  הסכם

UTI  קשורה עםIsuzu Motors לייבוא  ,2005דצמבר , מחודש הפצה םבהסכ

   שעיקריו כדלקמן:, Isuzuמשאיות מתוצרת ושיווק בישראל של 

להפצה של רישיון  Isuzu Motors -מ UTIקיבלה ההפצה האמור, במסגרת הסכם 

בשטחה הגיאוגרפי של מדינת  Isuzuולמתן שירות למשאיות  Isuzuמשאיות 

ישראל. תקופת ההסכם נקבעה לשלוש שנים והיא מתחדשת באופן אוטומטי מדי 

  . חודשים של כל אחד מהצדדים 6סיום ההסכם בהודעה מוקדמת של שנה. 

, בין היתר, להעניק תמיכה טכנית Isuzu Motorsבמסגרת ההסכם, התחייבה 

  Isuzuוכן לספק חלפים למשאיות, UTIואחריות למוצריה המיובאים על ידי 

  שנים לפחות בהתאם לדרישות משרד התחבורה.  7של לתקופה 
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מאנדולו ורכש החלפים מאירופה , רכש האוטובוסים  Isuzu-מ המשאיותסך רכש 

 53%של  שיעוריםל 2016 -ו 2015בשנים הגיע  ,)UMIפקטו באמצעות -ההמתבצע ד(

של  תהשנתי האחזקה שירותי וקבלת ותשיהרכ עלותסך , מתוך בהתאמה ,54% -ו

UTI.  

משאיות וחלקי חילוף  כיצרנית  Isuzu-תלות ב  UTI-להחברה,  הנהלת להערכת

  . UTIהמיובאים על ידי 
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 נושאים שונים - 4 חלק

  רכוש קבוע ומתקנים  6.13

 התומורכב מנכסי המקרקעין והנדל"ן המשמשים א הקבוצההמשמש את ע ובקהרכוש ה

נג יהליס בתחומי פתרונות תחבורהאת  יםכלי הרכב המשמש ימציוכן , בתחומי פעילותה

    . ההשכרהו

  בבעלות או בחכירה מקרקעין 6.13.1

שבהם פועלת , הקבוצהאו בחכירה של  הקבוצההמצויים בבעלות המקרקעין העיקריים 

 :, הם כדלקמןהקבוצה

 מאפיינים כלליים והערות  שטח ומאפיינים הזכות בנכס  מיקום  האתר

 M - 1 בית
UMI - 

משרדי 
החברה, 

אולם תצוגה 
  ומרכז שירות

  

ראשון 
  לציון

בעלות 
  חלקית 

 24.5% -(כ
מהזכויות 
 ןבנכס הנ
בבעלות 
   החברה).

בבעלות החברה (בחלקים 
 - מסוימים ולא במושע) כ

מ"ר שטח בנוי,  14,000
 4המתפרשים על פני 

בבעלות  ,כן וכמ. קומות
(בחלקים  החברה

 - כמסוימים ולא במושע) 
מ"ר של שטחי חניה  6,000

המשמשים לעובדי החברה 
ולצרכים המפורטים 

  . בסעיף זה

יצוין, כי המבנה הינו בניין 
משרדים ושטחי מסחר 
רחב היקף הרשום כבית 
משותף בבעלות בעלים 
שונים לרבות חברה 

  ;קשורה לחברה

המתחם כולל משרדים, 
אולמות מסחר ותצוגה, 

 ומרכזמחסן חלפים 
מש יש שירות, והוא

לצרכים מנהליים וכן 
לשיווק ומכירה של כלי 

 2016 שנת במהלך רכב.
עיר משרדי הנהלה עברו ל

, התשקיף למועדו לוד
מרבית המבנה עומדת 

  להשכרה

 קבוצת בית

UMI - 
משרדי 
החברה 
 מותואול

ומרכז  תצוגה
ניהול 

לוגיסטי 
  ותפעולי

  

 חכירה  לוד
באמצעות 

 -חברת הבת 
בית קבוצת 

יוניברסל 
מוטורס 
 בע"מ ישראל

(כמפורט 
בסעיף 

 6.1.3.3 
  לעיל)

מ"ר  65,000 -שטח כולל כ
מ"ר בניין  8,500 -כאשר כ

 - קומות, כ 4משרדים בן 
מ"ר מתחם אנרגיה  1,500

מ"ר  8,500 -כ וחדר אוכל,
 1,750 -מתחם תפעולי וכ

  מקומות חניה

תקופת החכירה היא 
בחלקה עד חודש אפריל 

ובחלקה האחר עד  2040
; 2043חודש מאי 

מתחם ההעבודות על 
חודש תפעולי החלו בה

וצפויות  2016נובמבר 
  2017להסתיים בסוף שנת 

מרכז 
 לוגיסטי

כולל מחסן (
  )חלפים

פארק 
התעשייה 

חבל 
  מודיעין

  

  

מ"ר, מתוכם  17,600 -כ   חכירה
 8,000 -שטח בנוי של כ

 2מ"ר, על פני מבנה בעל 
קומות. יצוין, כי השטח 
כולל חניון המכיל כמה 

  עשרות מקומות חניה

תקופת החכירה היא עד 
; 2050דצמבר לחודש 

משמש לשיווק, מכירה 
; חלק ואחסנה של חלפים

מן המתחם מושכר 
לחברה העוסקת בתחום 

  ושיווק קטנועיםייבוא 
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מרכז הכנה 
ומסירה, 

מחסן ערובה 
ומחסן 
  חלפים

פארק 
  ראם

החברה מחזיקה בשני   חכירה 
מגרשים בבעלות מלאה, 

 85,000-בשטח כולל של כ
בנוי שטח  מתוכםמ"ר, 
  מ"ר 5,000 - של כ

תקופת החכירה היא 
מועדי הסיום יצוין, כי 

שנקבעו לתקופות החכירה 
המקוריות חלו בחודשים 

, 2016מרץ  - פברואר
 מצויההחברה אולם 

בהליכי היוון ומשא ומתן 
עם רשות מקרקעי ישראל 

תקופות  ןלהארכת
   ;החכירה

משמש לאחסנה של כלי 
רכב ולהכנת כלי רכב 
למסירה ללקוח, לרבות 

יך בקרת האיכות הל
  אין-לרכבי הטרייד

מגרשים 
  בפארק ראם

פארק 
  ראם

בנוסף, לחברה ולתעבורה   חכירה
אחזקות (אשר כמפורט 

לעיל,  6.1.3.6 בסעיף 
 -מ 50% -מחזיקה בכ

UTI זכויות במגרשים ,(
נוספים בפארק ראם 

 22,700 -בשטח כולל של כ
 חברהה כי, יצויןמ"ר (

מהזכויות  50% הנה בעלת
  במגרשים אלו)

חלקה נוספת באזור זה, 
מ"ר,  2,400 - בשטח של כ

חברת המזרח למושכרת 
) 1994לשיווק מכוניות (

 בכוונת כי, יצוין. בע"מ
 השטח את להגדיל החברה
  "רמ 3,700 -ל, המושכר

מגרשים 
  בפארק ראם

פארק 
  ראם

, 2016בפברואר  21ביום   חכירה
החברה ותעבורה  והתקשר

הסכם למכירת באחזקות 
זכויות חכירה מהוונת 
בכפוף להעברת מלוא 
התמורה על ידי הקונה 
 -(בתמורה לחברה של כ

מיליון ש"ח). על פי  9.4
ומחו יההסכם האמור 

הזכויות והתחייבויות 
לקונה מכוח הסכמי 
השכירות עם חברת סקופ 
סחר מתכות ושירותים 
טכניים בע"מ. נכון למועד 
התשקיף העסקה טרם 

  הושלמה 

יצוין, כי החברה 
התקשרה בהסכם 

מ"ר  15,000 -להשכרת כ
מהשטח באזור זה לחברת 
יוניון מוטורס בע"מ, 

 28וזאת עד ליום 
   2019בפברואר 

  

אולם תצוגה, 
 מרכז שירות

ומחסן 
  חלפים

מ"ר,  4,700 -שטח של כ  חכירה   חדרה
שעליו בנוי מבנה בן שתי 
קומות וחניה ללקוחות 
החברה, בשטח כולל של 

  מ"ר  2,000 -כ

הינה תקופת החכירה 
בחלקה עד חודש מאי 

ובחלקה האחר עד  2049
משמש ; 2018חודש מרץ 

לשיווק, שירות ומכירה 
של כלי רכב וחלפים על 

חברת כהן מוטורס  ידי
 מלאה של בע"מ (בבעלות

  )החברה
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תקופת החכירה היא עד   מ"ר בעיר חדרה 2,600 -כ   חכירה  חדרה מגרש תפעולי
משמש ; 2053 מאילחודש 

לצורך פעילות למכירת 
 כלי רכב משומשים

  ולאחסנת כלי רכב

מרכז אחסנת 
כלי רכב 

מרכז ו
, שירות

בחכירה של 

UTI 

אזור 
התעשייה 

  שורק 

 חכרה דונם אשר 10 -כ   חכירה

UTI  לצורך הקמת מרכז
מרכז אחסנת כלי רכב ו

  שירות

תקופת החכירה היא עד 
; במהלך 2059לחודש יולי 

 UTI, החליטה 2015שנת 
להשקיע בפרויקט בנייה 
של מרכז שירות חדש 
 -ומבנה משרדים ותפעול ל

UTI מקרקעין, בעלות ב
 60 -בנייה כוללת של כ

במהלך שנת מיליון ש"ח. 
החלה הקמתו של  2016

  שירות במתחםמרכז 

מרכזי שירות 
והשבחה של 

כלי רכב 
  משומשים

  

דונם באשדוד אשר  6 -כ  בעלות  אשדוד
החברה חכרה לדורות 

שירות לצורך הקמת מרכז 
כלי רכב  רה ותיקוןלמכי

   משומשים

  

נכון למועד התשקיף, טרם 
הושלם הליך רישום 
המקרקעין במרשמי רשם 
המקרקעין על שם 

  החברה. 

מכרה  2015במהלך שנת 
דונם מתוך  10 - החברה כ

, דונם מהמקרקעין 16 -כ
 16בתמורה כוללת של 

מיליון ש"ח. בין הרוכשת 
לבין החברה נחתם הסכם 
לשיתוף במקרקעין 
שיעמוד בתוקף עד לביצוע 

  חלוקה במקרקעין 

מקרקעין 
  בחיפה 

צ'ק 
פוסט, 
  חיפה

בעלות 
(באמצעות 
  חברה בת)

מ"ר, מתוכם  4,400 -כ
מ"ר  2,300 -שטח בנוי כ

את החברה משמש 
רות ומכירה של ילשיווק ש

  כלי רכב וחלפים 

  

מקרקעין 
  במודיעין

אזור 
תעשיה 

עינב, 
  מודיעין

מ"ר המשמשים  1,500 -כ  חכירה
את החברה לפעילות 
מכירת רכב חדש 

כמו כן, בתחילת  ומשומש.
הסתיימה הקמתו  2017

  של אולם תצוגה במתחם

תקופת החכירה הנה עד 
  2059לחודש מאי 

  בע"מ בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל -מקרקעין המוחזקים באמצעות חברת הבת 

   לעיל) 6.1.3.3 (כמפורט בסעיף 

מקרקעין 
  בלוד

אזור 
תעשיה 
צפוני, 
  לוד

מטה תפעולי/לוגיסטי   בעלות
אשר שטחו הכולל עומד 

  דונם 8 -על כ

בכוונת הקבוצה להעביר 
את המטה האמור, למרכז 

לוגיסטי הניהול ה
בתחם בית  תפעוליהו

(ראו  בלוד UMIקבוצת 
  בטבלה זו לעיל)
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, אשר עליהם בכוונתה להקים מרכז שירות, אזור UTIלמקרקעין בבעלות החברה הכלולה 

  להלן. 6.13.3 תפעול, מכירות יד שנייה ומשרדים, ראו סעיף 

  וההשכרה הליסינגבתחומי  פתרונות תחבורהמתקנים המשמשים את  6.13.2

הרכב,  מכירתמתקנים ברחבי הארץ המשמשים לפעילותה בתחומי  30 -לחברה כ

וההשכרה, אשר בהם מעניקה החברה שירות ללקוחותיה בתחומים אלו  הליסינג

, מטות Avisבאמצעות מערך ניהול ובקרה ארצי הכולל בין היתר, מטה ניהולי של 

לוד), סניפי שירות והשכרה ומרכזי מכירת כלי רכב.  עירתפעוליים/ לוגיסטיים (ב

כמי שכירות החברה עושה שימוש ברוב המתקנים המשמשים לפעילותה מכוח הס

שנים. לחברה  5 - ממשכירים שונים, בשכירות חופשית, לתקופות הנעות בין שנה ל

אין תלות במשכיר מסוים והיא יכולה להעתיק את פעילותה בהתראה יחסית 

  קצרה.

 אותוסניף השכרת כלי רכב בנמל התעופה בן גוריון, ש תחבורה פתרונותיצוין, כי ל

סכמי הרשאה מתחדשים (תלויי מכרז) בינה לה בהתאם ,1994היא מפעילה משנת 

 הקבוצהמהותית לפעילות  של סניף נתב"ג הינהפעילותו לבין רשות שדות התעופה. 

 עם תחבורה פתרונותהתקשרה  2017 אפריל בחודשבתחום ההשכרה לזמן קצר. 

 עקב זאתלהפעלת הסניף האמור,  חדש הרשאה בהסכםרשות שדות התעופה 

. בהתאם ")הסכם ההרשאה(" בקשר עם הפעלתו שנערך לאחרונה במכרז זכייתה

הרשאה למתן שירותי השכרת כלי  פתרונות תחבורהלהוענקה  להסכם ההרשאה,

פתרונות לבמקומות שירות שהוקצו  בן גוריון רכב לנהיגה עצמית בנמל התעופה

. בתמורה להרשאה משלמת 2017 במאי 1 מיוםחודשים  36, לתקופה של תחבורה

לרשות שדות התעופה דמי הרשאה קבועים ומשתנים ודמי  ונות תחבורהפתר

יצוין, כי . שימוש במקומות השירות ובשירותים השונים של רשות שדות התעופה

רשות שדות התעופה רשאית לבטל את הסכם ההרשאה מכל סיבה סבירה לפי 

סכם ימים, זאת בנוסף לזכותה לבטל את ה 120שיקול דעתה, בהודעה מוקדמת בת 

ידי - ההרשאה בנסיבות בהן הפרה החברה את תנאיו. סך דמי השכירות ששולמו על

הסתכמו  , על פי הסכם ההרשאה הקודם,בגין המושכר האמור 2016החברה בשנת 

  .2015דומה בשנת מיליון ש"ח, לעומת סכום  1.56 -לסך של כ

ראו  הליסינג םבתחו פתרונות תחבורהלפרטים בדבר צי כלי הרכב המשמשים את 

לעיל; לפרטים בדבר צי כלי הרכב המשמשים את החברה בתחום  6.10.16 סעיף 

  לעיל. 6.11.16 סעיף ההשכרה, ראו 

 UTIמתקנים המשמשים את  6.13.3

UTI מ"ר 8,000 -פועלת ממטה הממוקם בשטח משרדים ומרכז שירות של כ, 

לתקופה , אותו היא שוכרת מצד שלישי בלתי קשורשהממוקם בפתח תקווה, 

  לא מהותי.  בסכוםתמורת דמי שכירות  ,2020שנת שסיומה ב
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אותו היא שוכרת שמ"ר בחיפה,  5,000 -כ בשטח שלמרכז שירות  UTI -כמו כן, ל

 ,)להלן 8.2.2.5 בסעיף"מ (כמפורט בע) 1994ושיווק מכוניות ( לייבואהמזרח  מחברת

 עם אופציה להארכת התקופה בחמש שנים נוספות, 2020לתקופה שסיומה בשנת 

אתרי אחסון ותפעול  שלושה UTI -ל ,. בנוסףמהותיתמורת דמי שכירות בהיקף לא 

תמורת דמי שכירות  ,קשור בלתיתח תקווה, שאותם היא שוכרת מצד שלישי בפ

   .מהותי לאבסכום 

ון לחנוך אתר נוסף באזור שורק בראש UTI צפויה 2017לקראת סוף שנת יצוין, כי 

ות יד שנייה כמרכז שירות נוסף, אזור תפעול, מכיראותה שמש עתיד לש לציון

על ידי  דונם שנרכשו 10 -מקרקעין בשטח של כממוקם על  האמוראתר הומשרדים. 

UTI  נו בגדר מידע ההאתר האמור לחניכת  הצפוי מועדההמידע בדבר . 2011בשנת

בהתבסס בין היתר, על קצב  UTIצופה פני עתיד המבוסס על הערכת הנהלת 

ותלוי בין היתר  UTIדית של , אשר אינו בשליטתה הבלעאתרההתקדמות הקמת 

  . בגורמים ונותני שירותים חיצוניים

  הון אנושי  6.14

 מבנה ארגוני 6.14.1

   להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה:
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  קבוצהמצבת עובדים ב 6.14.2

עובדי  כולם -עובדים  1,377 - בסה"כ כ קבוצהמועסקים ב 2017 במאי 25נכון ליום 

   .2016בדצמבר  31, זאת, ללא שינויים מהותיים ביחס ליום קבוצהה

    התפלגות העובדים לפי מחלקה/ תפקיד, היא כדלקמן:

  

  

  ה

  

  

  

  

  

  

 - ו 2015 בין השנים במצבת העובדים כמפורט בטבלה שלעיל, שינויים העיקרייםה

לשיוך אל של פתרונות תחבורה סניפי ההשכרה עובדי , נבעו ממעבר של 2017

 חטיבת השרות והתפעול של הקבוצה.

  תכנית התייעלות 6.14.3

לאיתור תחומי פעילות  לעיל, החברה ממשיכה לפעול 6.1.1 כפי שפורט בסעיף 

אפשרויות לאיחוד וצמצום  לבחוןו חברה ובפתרונות תחבורהחופפים או דומים ב

תפעולית ההתייעלות המשך הבאופן שיוביל למערכים חופפים או סינרגטיים, 

מעבר פתרונות תחבורה השלימו החברה ו 2016במסגרת זו, במהלך שנת  .קבוצהב

המהלכים בעיר לוד. להערכת החברה, למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד 

צפויים להוביל להתייעלות וחיסכון בהוצאות וחיזוק הסינרגיה כאמור, האמורים 

  .בתחומים שונים ולשיפור באיכות השירות קבוצהב

 תלות בעובדים 6.14.4

  בעובד מסוים לצורך פעילותה. קבוצהב להערכת החברה, לא קיימת תלות של

  באימונים והדרכה  בקבוצההשקעות  6.14.5

בנושאים הקשורים  לעובדיהמקצועיות עורכת מעת לעת הדרכות  קבוצהב

ובנושאים נוספים כגון השתלמויות בבטיחות בעבודה, מניעת הטרדה  לפעילותה

  מינית, פיתוח מנהלים ועוד. 

של  מקצועיים מדריכיםבעיקר על ידי  על פי רוב, מבוצעות ההדרכות המקצועיות

  כדלקמן:באותם נושאים,  קבוצהב

  2017 במאי 25 2016בדצמבר  31 2015בדצמבר  31  

        תפקידמחלקה/ 

  107  107  103  ומכירות שיווק חטיבת

  139  141  146  חטיבת שירות וחלפים

  181  172  177  יד שניה מכירת רכב חטיבת

  464  448  329  לותפעו שירות חטיבת

  50  49  216  ליסינג והשכרה חטיבת

  151  149  141  מטה וכספים

  158  150  150  חטיבת הרכב הכבד

  127  127  127  מוסכים מאוחדים

  1,377  1,343  1,389  סה"כ
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לצורך שמירה על רמת שירות גבוהה ואחידה באולמות  -  בתחום מכירת הרכב

התצוגה של החברה, יוזמת החברה פעילויות הדרכה שוטפות וסדנאות שיווק 

  שבהם משתתפים עובדי המכירות של החברה וכן עובדיהם של המפיצים המורשים. 

ואחרות כניות והשתלמויות טהדרכות  החברה עורכת - השירות והחלפיםבתחום 

וליתר עובדי התחום, בין היתר לגבי דגמים ומערכות חדשות של  המוסכים לעובדי

היצרנים בכלי הרכב המשווקים על ידיה, בהתאם לדרישות היצרן. ככלל, מדריכי 

החברה מקבלים הדרכה בחו"ל על ידי היצרן ועורכים אלוקליזציה (התאמה) של 

  . המידע לדגמים הנמכרים על ידי החברה בישראל

רכת החברה מעת לעת הדרכות על נושאים שונים, כפי שהיא מוצאת כמו כן, עו

  לנכון באותה עת, עקב תקלות טיפוסיות וכיו"ב.

בנוסף, עורכת החברה הדרכות ייעודיות שונות למכונאיה וטכנאיה, לפי דרישות 

היצרן, דוגמת הדרכות לשם סיווג רמה מקצועית של הטכנאים ברשת המוסכים 

  וכיו"ב.

משתתפים בהכשרות  פתרונות תחבורהעובדי  - הליסינג וההשכרהבתחומי 

את עובדיה המקצועיים  פתרונות תחבורהוהדרכות שוטפות ובין היתר, שולחת 

  לכנסים וימי עיון. 

מעודדת את עובדיה לצאת ללימודים אקדמאים  פתרונות תחבורהכמו כן, 

יקף הוצאות בתחומים המשיקים לתחום עבודתם ולעתים משתתפת במימונם. ה

בתחום ההדרכה לרבות היקף מימון הלימודים האקדמאים  פתרונות תחבורה

  . לקבוצה , אינו מהותיכאמור לרשות עובדיה פתרונות תחבורהאותו מעמידה ש

בסניפי החברה  ואחידה גבוהה תושיר תמר על מירהש צורךל -  הרכב הכבדבתחום 

 משתתפים בהםשת פשוטת הדרכה וליעפ UTI תמזוי, UTIהמופעלים באמצעות 

 ,. בנוסףמוסכי הרשת בתחום הרכב הכבד של הםידבועכן ו UTI לש השירות עובדי

שוטפות לעובדיה בנושאים שונים כגון מכירות, רכש וכיו"ב.  ותרכהד UTIיוזמת 

, שלה וןיורקטריהד לאישור וףכפוב UTI נהלתת הטלחי הלפם, לפע מפעםכמו כן, 

 . שונים מענקים UTI מקבלים עובדי

  תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה 6.14.6

ם ונקבעים לכל ימוסדרים בחוזים אישי הקבוצהעובדי מרבית תנאי ההעסקה של 

עובד בהתאם לכישוריו, השכלתו ותפקידו. ההסכמים האישיים של העובדים 

מסדירים את תנאי השכר, חופשה, הבראה, פיצויי הפיטורין, ימי המחלה, הפרשות 

  ופות וקרנות והטבות נוספות. לק

בתחום  עובדי השיווק והמכירות) 1( :משתכרים שכר חודשי, למעט הקבוצהעובדי 

רכיב המשתנה בהתאם להיקפי מקבוע ובסיסי שכרם מורכב מרכיב ש מכירת הרכב

אנשי המכירות ועובדי הסניפים של ) 2(, הרלוונטייםהמכירות באולמות התצוגה 
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מקבלים תמריצים על פי אשר  סינג וההשכרההלי בתחומי פתרונות תחבורה

של  מכירותהו וקיושה אנשי )3( - ו בנוסף לשכר הבסיס, מכירות ויעדים תפעוליים

UTI של  תהמכירו היקפיאם לבהת המשתנה ורכיב קבוע מרכיבמורכב  ששכרם

UTI.   

ובכפוף לאישור כל אחת מהחברות בקבוצה לפי החלטת הנהלת בנוסף, 

שונים, לפי  מענקים הקבוצה , מקבלים עובדישל אותה חברה הדירקטוריון

   .ה כאמורהנהלהקריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי 

 ותכפופ ןבלשכת המסחר ובהתאם לכך, ה ותחברופתרונות תחבורה החברה 

להוראות כל ההסכמים הקיבוציים אשר לשכת המסחר צד להם. לאור האמור, 

, בין היתר, חובה לבצע הפרשות פנסיוניות תחבורהפתרונות על ו חלה על החברה

מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי בענפי הייבוא, הייצוא, המסחר  ןבגין כל עובדיה

והורחב בצו  1987 - ו 1983(אשר עודכן בשנים  1977והשירותים שנחתם בשנת 

חובה  פתרונות תחבורהעל ו). כמו כן, חלה על החברה 1984הרחבה מחודש מאי 

בינואר  1מכוח צו הרחבה מיום  ןרשות לפיצויי פיטורין בגין כל עובדיהלבצע הפ

, המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף 2008

, בהתאם לשיעורי ההפרשות והמועדים 2007בנובמבר  19במשק שנחתם ביום 

ופתרונות  המנויים בצו ההרחבה כאמור, כפי שמעודכנים מעת לעת. החברה מ

ת את ההפרשות האמורות בהתאם להוראות ההסכמים וצווי ובצעתחבורה 

  ההרחבה כאמור. 

פיצויי פיטורין  , ביצעה הקבוצה הפרשות כנדרש בגין2016בדצמבר  31נכון ליום 

של המאוחדים הכספיים  יהלדוחות 14ראו ביאורים  ,לעובדיה. לפרטים נוספים

 . 2016בדצמבר  31החברה ליום 

ה, ות הקבוצנושאי המשרה בחברמקצועית של ביטוח לכיסוי אחריות הת ולפוליס

 . להלן 6.17.2 ראו סעיף 

   קבוצהנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בהניתנים ל תגמוליםמידע נוסף על  6.14.7

   .להלן 8.1או סעיף ר

   השקעות 6.15

  אוטו איטליה 6.15.1

מהון המניות המונפק  75% מחזיקה החברה, בעקיפין, בשיעור של התשקיףלמועד 

 של החברה. באמצעות אוטו איטליה חברה כלולה, שהנה אוטו איטליהוהנפרע של 

כפי  - , הכול טי"אשל כלי רכב מסוג "פרארי" ו"מזר ומכירהייבוא ב הקבוצה עוסקת

  להלן. שיתואר
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   ההחזקה באוטו איטליה 6.15.1.1

פתרונות  -חברת הבת של החברה  התקשרה 2011 באפריל 3 ביום )1(

, בעסקה פתרונות תחבורה רכשה לפיוש הסכםב תחבורה

מהון המניות המונפק  50% ,2011ביוני  12ביום שהושלמה 

  .מיליון ש"ח 10 -לוהנפרע של אוטו איטליה, בתמורה 

 מניותה יתראת  פתרונות תחבורהרכשה  2013באוגוסט  7ביום  )2(

  . ש"ח מיליון 8.6ל ש לסכום בתמורהשל אוטו איטליה.  )50%(

עם סוכנות  פתרונות תחבורה התקשרה, 2014בספטמבר  28ביום  )3(

", ההסכם" -ו "סמל"ת("הסכם במכוניות לים התיכון בע"מ 

הון מ 25%לסמל"ת  פתרונות תחבורה מכרהלפיו ש) בהתאמה

 5 -כ של לסכוםשל אוטו איטליה, בתמורה והנפרע המונפק 

מיליון ש"ח והתחייבות של סמל"ת להעמיד לאוטו איטליה 

מהלוואות הבעלים  25% -הלוואות בעלים בסכום השווה ל

ר ווכן לשחר ,פתרונות תחבורה ל ידיהועמדו לאוטו איטליה עש

ה לטובת ימהערבויות שהועמדו על יד 25% -מ פתרונות תחבורה

 אוטו איטליה. 

לסמל"ת אופציה לרכוש העניקה  פתרונות תחבורה יצוין, כי

) 2017בחודש מאי  ךהואר(כפי שהתקופה שסיומה  במהלך ,ממנה

ההון מ 25% בשיעור שלמניות נוספות  ,2017באוגוסט  9ביום 

סכום השווה למחיר הרכישה נפק של אוטו איטליה, בהמו

ם וככל אנקבע, כי  כמו כן .בתוספת הפרשי הצמדה וריבית

תהא  פתרונות תחבורהאמורה, שסמל"ת תממש את האופציה ה

לחייב את סמל"ת לרכוש ממנה את כל יתרת מניות אוטו  רשאית

, במחיר שייקבע על ידי מעריך ה על ידיהנשתוחזק )50%(איטליה 

 שווי בלתי תלוי. 

זכויות מיוחדות הקשורות  הוקנו לסמל"ת העסקהבמסגרת 

ת ממועד השלמ ,בהתאם .ועסקיה אוטו איטליה ה שלבניהול

 ה, ניטל2014בדצמבר  18יום אשר הושלמה ב - ההעסק

  .השליטה הבלעדית באוטו איטליה פתרונות תחבורהמ

 מהון 75% -ב פתרונות תחבורה, מחזיקה התשקיףלמועד 

 זכויות הניהולעם זאת, לאור הקניית המניות של אוטו איטליה. 

לאחד  פתרונות תחבורההפסיקה לסמל"ת כאמור,  מיוחדותה

ליה בדוחותיה הכספיים את תוצאות הפעילות של אוטו איט

  . כחברה כלולה מוצגת אוטו איטליה 2014החל מחודש דצמבר ו

יצוין, כי הצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן לגיבוש הסכם בעלי 

  לעיל. מניות חדש, חלף ההסכמות המתוארות
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   עסקיה של אוטו איטליה 6.15.1.2

צו הפיקוח  ל פירישיון לייבוא כלי רכב עהנה בעלת אוטו איטליה  )1(

- על מצרכים ושירותים (ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב) תשל"ט

וכן רישיון לסחר במוצרי  2006- "והתשס, צו ייבוא חופשי, 1978

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (יצור מוצרי  ל פיתעבורה ע

 .1983-תעבורה וסחר בהם) תשמ"ג

לייבוא  ורישיוןזיכיון  מיהסכהנה בעלת אוטו איטליה כמו כן,  )2(

   כפי שיפורט להלן. טי",אמסוג "פרארי" ו"מזר של כלי רכב ושיווק

   "פרארי"

 Ferrari S.p.Aאוטו איטליה עם התקשרה  2010במרס  15ביום 

, שירות לאחר מכירה למכוניות מסוג פרארימתן הפצה ובהסכם 

  שעיקריו כדלקמן:

את  הלעצמשמרה  Ferrari S.p.A -ו ההסכם האמור אינו בלעדי

, לאחר הודעה באופן ישיר  Ferrariרכביהזכות למכור בישראל 

 , ובלבד שמכירה ישירה לא תגרום להפרהאוטו איטליהלבכתב 

, כאמור של מכירה ישירהבמקרה  של ההסכם או תזיק ליבואן.

אוטו י ל ידבכפוף לשיפוי עבור כל ההוצאות הסבירות שהוצאו ע

לסייע ליצרן באספקת הרכבים,  אוטו איטליההתחייבה , איטליה

  אחסונם ושירותם לאחר המכירה.

אוטו  למעט מכוניות וחלקי חילוף של מזראטי, -אי תחרות 

ווק כל סחורה שהיא, לייבא, למכור או לש לא התחייבה איטליה

לרבות מכוניות וחלקי חילוף, אשר עשויה להיות תחליף או 

  .בתחרות למכוניות או חלקי חילוף של פרארי

לטיפול עם סוכן או מוסך מורשה  אוטו איטליהשל  תהתקשרו

 .Ferrari S.p.A מראש של הא בכפוף לאישור, ת Ferrariברכבי

חובותיה ו את זכויותיה להמחותאינה רשאית  אוטו איטליה

ובכתב של  אשמר , ללא אישורצדדים שלישייםבמסגרת ההסכם ל

Ferrari S.p.A.  התחייבה  אוטו איטליהכמו כן, במסגרת ההסכם

 Ferrariעל ידי להשתתף בכל ההכשרות הנדרשות מעת לעת 

S.p.A.  כלי הרכבמרגע קבלת כי  אוטו איטליהבנוסף, התחייבה 

על  אותםטח היא תבלידי הלקוח, עליהם ועד להעברת הבעלות 

  כנגד שריפה, פעולות במזיד, שיטפונות.  החשבונ
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Ferrari S.p.A  לכלי  האחריותהתחייבה במסגרת ההסכם, כי

לא תפחת בכל מקרה , אוטו איטליההרכב המסופקים על ידיה ל

 התחייבה אוטו איטליה. , כפי שמחייב החוק בישראלמשנתיים

בשל נזק  תיתבע אוטו איטליהפוי במקרה שלוותר על כל טענת שי

 שבהם במקריםאו פגיעה שאינם חוסים תחת אחריות היצרן, 

  .מוטלת האחריות הבלעדית על יבואן לפי כל דין

כל צד ככלל, , כאשר לתקופה בלתי מוגבלתתקופת ההסכם הנה 

. עם זאת,  וםי 180של ובכתב בהודעה מראש  רשאי לסיימו

Ferrari S.p.A  אל ההסכם בהודעה מראש ובכתב  םלסיירשאית

בשל צורך לבצע ארגון  במקרה שסיום ההסכם הנה יום 120של 

בישראל. כמו   Ferrariנמכרות מכוניותבו מלא או חלקי באופן ש

רשאית לסיים את ההסכם במקרים מסוימים,  Ferrari S.p.Aכן, 

לא ביצעה את כל המהלכים  אוטו איטליהבין היתר במקרה ש

על   Ferrariרכבי כל מנת לעמוד ביעדי המכירות של הסבירים

  .ידיה, כפי שצוינו בהסכם

  טיאמזר

 Maserati S.p.Aהתקשרה אוטו איטליה עם 2014באפריל  6ביום 

מזראטי, שירות לאחר מכירה למכוניות מסוג מתן הפצה ובהסכם 

  שעיקריו כדלקמן:

שמרה לעצמה את   Maserati S.p.Aההסכם הנו בלעדי. עם זאת,

 Maseratiהזכות למכור בישראל באופן ישיר. במקרה זה תצטרך 

S.p.A  על כוונותיה, ובלבד  אוטו איטליהלעדכן בכתב את

אוטו שמכירה ישירה לא תגרום להפרה של ההסכם או תזיק ל

 .איטליה

 Maseratiהתחייבה לעדכן מראש את  אוטו איטליה - אי תחרות 

S.p.A ינת לייבא, לרכוש, להפיץ, למכור, לתת במידה והיא מעוני

-שירות, להציג מכוניות אחרות או חלקי חילוף שאינם שייכים ל

Maserati S.p.A ,למכור את  התחייבה אוטו איטליה. כמו כן

י  ל ידרק לסוכנים המורשים שאושרו ע Maserati S.p.Aמוצרי 

Maserati S.p.A ,ולעשות את כל המאמצים כדי לוודא  מראש

 בלבד.  Maserati S.p.Aי החילוף משמשים לתיקון מכוניותשחלק

Maserati S.p.A  רשאית להמחות את זכויותיה לפי ההסכם ללא

 אוטו איטליהובלבד שזכויותיה של  אוטו איטליהצורך באישור 
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אינה רשאי  אוטו איטליהלא תיפגענה עקב כך. לעומת זאת, 

בכתב של להמחות זכויותיה לפי ההסכם, ללא אישור הראש ו

Maserati S.p.A .  

להשתתף בכל התחייבה  אוטו איטליהבמסגרת ההסכם, 

  .Maserati S.p.Aעל ידי ההכשרות הנדרשות מעת לעת 

Maserati S.p.A  בהתאם  -מעניקה אחריות מסחרית למוצריה

. יצוין, אוטו איטליהובכפוף למסירת כתב אחריות ללקוח על ידי 

אינה רשאית לתקן את המכוניות שנקנו בישראל  אוטו איטליהכי 

  .Maserati S.p.Aאו מחוץ לה, מבלי להיוועץ קודם עם 

הנו לתקופה בלתי מוגבלת, כאשר  Maserati S.p.Aההסכם עם 

ום. עם י 180של ובכתב בהודעה מראש  ככלל, כל צד רשאי לסיימו

רשאית לסיים אל ההסכם בהודעה מראש  Maserati S.p.Aזאת, 

בשל צורך לבצע ארגון מלא או חלקי באופן  יום 120תב של ובכ

 Maseratiבישראל. כמו כן,  Maserati נמכרות מכוניותבו ש

S.p.A  רשאית לסיים את ההסכם במקרים מסוימים ובין היתר

לא ביצעה את כל המהלכים הסבירים כל  אוטו איטליהבמקרה ש

יה, כפי על יד  Maseratiלעמוד ביעדי המכירות של רכבימנת 

  שצוינו בהסכם.

, באוטו איטליה, בעקבות ביקורת פנימית 2015בחודש אוגוסט  )3(

הגישה אוטו איטליה לרשות המסים בקשה לגילוי מרצון ודווחה 

רעון בתשלום מס קניה ומע"מ בגין רכיבים שהיו צריכים יעל ג

להיכלל בערך לצרכי מס קניה ומע"מ, ולא נכללו בחשבונות 

בגין  אוטו איטליהשהוגשו לרשות המסים. הסכום ששילמה 

 4 - רעון במס לרבות ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות הסתכם בכיהג

 ביטול/הגישה בקשה לרשות המסים ל אוטו איטליהמיליון ש"ח. 

   .טרם קיבלה תשובה התשקיף למועד ונכוןהקטנת הקנסות 

6.15.2 Avis אוקראינה  

 34% , בשיעור שלTBIF Dan למועד התשקיף מחזיקה החברה, בעקיפין, באמצעות

 .של החברה, שהנה חברה כלולה אוקראינה Avisמהון המניות המונפק והנפרע של 

פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר עוסקת החברה ב אוקראינה Avisבאמצעות 

  כפי שיתואר להלן. - , הכול Avisבמזרח אירופה תחת המותג 
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  אוקראינה Avis -ההחזקה ב 6.15.2.1

הבת של חברת אישרה האסיפה הכללית של  2007 יוניחודש ב )1(

 עםעסקת מסגרת להתקשרות  ,פתרונות תחבורה -החברה 

"TBIF Financial") TBIF Financial Services B.V( ,שהנה ,

בהסכם  26NVחברה זרה בשליטת קרדן למיטב ידיעת החברה, 

להפעלת מיזם לרכישת פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח 

"). המיזם"זה:  6.15.2 בסעיף ( Avisאירופה תחת המותג 

 TBIF Financial -ו פתרונות תחבורהבמסגרת המיזם, רכשו 

מהבעלות והשליטה של  100%חברה קפריסאית שהנה בעלת 

להשכרה לזמן קצר ולליסינג תפעולי  Avisחברה בעלת זיכיון 

 Financial - ו פתרונות תחבורה, העמידו 2008בשנת באוקראינה. 

TBIF ל - Avis  כל אחת פרו ראטה , בעליםאוקראינה הלוואת

זה:  6.15.2 בסעיף ( אוקראינה Avis - היחסי בלחלקה 

של (קרן)  סכום Financial TBIF, מתוך זה, העמידה ")ההלוואה"

 6.9 של (קרן) העמידה סכום פתרונות תחבורהש"ח ומיליון  12.6

 נקבעשל ההלוואה המקורי ן מועד הפירעויצוין, כי ש"ח.  מיליון

יפרע , אך הוא הוארך, כך שההלוואה ת2017ר מבדצחודש ל

כן יצוין, כי . 2020עד  2018בשלושה שיעורים שווים על פני השנים 

להגדיל את קרן  ות תחבורהפתרונהתחייבה  2015ינואר  בחודש

נכון , אולם ליון דולרימ 0.4אוקראינה בסך של  Avis - ההלוואה ל

    .אלף דולר 30רק  הועברו, 2016בדצמבר  31ליום 

   מימון 6.16

   כללי 6.16.1

וכן באמצעות  ממנת את פעילותה ממקורות עצמייםלמועד התשקיף, החברה מ

  ). On Callמימון בנקאי ממוסדות בנקאיים המעמידים לה הלוואות וקווי אשראי (

ות לטווחי זמן שונים: הלוואנוטלת  ,פתרונות תחבורה -כמו כן, חברת הבת 

  שנים). 5עד  ללתקופות ש) ועד הלוואות לזמן ארוך (ON-CALLמהלוואות יומיות (

ע"י החברה הינו בלתי צמוד, ובחלקו  פיננסיים מתאגידיםהניטל כאמור האשראי 

האשראי  נושא ריבית משתנה שקלית, ובחלקו האחר נושא ריבית קבועה שקלית.

שקלי צמוד בחלקו שקלי בלתי צמוד, ו בחלקו הינפיננסי  הניטל כאמור מתאגיד

                                                 
  ישראל.  בקרדןבשליטת בעלי השליטה  חברהשהנה, למיטב ידיעת החברה,    26
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השגת  קבוצהשקלי בריבית משתנה. האשראי לזמן קצר מאפשר לבחלקו למדד ו

, בין וההתחייבויות בגינוהרכב של פתרונות תחבורה גודל צי  גמישות בהתאמת

  .לפעילות ההשכרה לזמן קצר תלעונתיות האופייני היתר

 31 ליום נכוןש"ח  מיליוני 1,185 - בכ הסתכםקבוצה ה של האשראי היקףסך כל 

  .2015בדצמבר  31ליום  ש"חמיליוני  1,081 -כלעומת סכום של , 2016 בדצמבר

מיליון ש"ח,  43פרעה החברה הלוואת הבעלים, בסכום של  2015 ץבמר 31ביום 

שהועמדה לה על ידי חברת המזרח בקשר עם רכישת מניות פתרונות תחבורה על ידי 

   לעיל. 6.1.1 החברה, כמפורט בסעיף 

שדוחותיהן מאוחדים של הדוחות הכספיים של  בשליטתה בנות וחברות החברה

פי עמדה משפטית - על מהותיים ואשראי הלוואה בהסכמי קשורות אינן החברה,

סכומן הכולל של של רשות ניירות ערך: אירוע אשראי בר דיווח.  104-15מספר 

, על 2016בדצמבר  31, עמד נכון ליום שנטלה הקבוצה מבנקים מסחרייםהלוואות 

 - הלוואות שנטלה החברה ו מיליון ש"ח 546, מתוך זה מיליון ש"ח 1,185 - כסך של 

  . הלוואות שנטלה פתרונות תחבורה מיליון ש"ח 633

   )Covenants( אמות מידה פיננסיותו בטוחות 6.16.2

  החברהבהתייחס להסכמי המימון של  6.16.2.1

זה:  6.16.2  (בסעיף יםכתבי התחייבות שנתנה החברה לבנקבמסגרת 

", בהתאמה), התחייבה החברה כלפי הבנקים" -" וכתבי ההתחייבות"

 הבנקים, כדלקמן: 

   בטוחות  )א(

  החברה רשמה כלפי הבנקים שעבודים שתמציתם כדלקמן:

ש"ח ערך  1מיליון מניות בנות  14,082,578 של שעבוד קבוע )1(

מהונה  100% של פתרונות תחבורה, המהוות שיעור של נקוב

   .המונפק והנפרע של פתרונות תחבורה

של  ללא הגבלה בסכום על כל נכסיהכללי שעבוד שוטף  )2(

פנתה החברה לבנקים,  2017במהלך חודש יוני ; החברה

 איגרות החוב של פתרונות תחבורהבקשר עם מהלך החלפת 

 תשקיףההמחליפות שתונפקנה על פי  החובבאיגרות 

, על מנת לקבל לעיל 2.1.1 בסעיף האמור ההסדר במסגרת

את אישורם למהלך החלפת איגרות החוב כאמור, והגיעה 

"), המעודכנות ההסכמותמעודכנות ("עמם להסכמות 

לאחר ביצוע שבמסגרתן, התחייבה החברה כלפי הבנקים, כי 

שיצרה החברה כלפי ההסדר, השעבודים השוטפים הכלליים 

 של התחייבויותיה הבטחתגם ל וישמש לעיל, הבנקים כאמור
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ככל שיידרש על פי . יצוין, כי יםכלפי הבנק תחבורה פתרונות

תנאי השעבודים השוטפים הכלליים האמורים, תפנה 

 להחרגה םאת הסכמתהחברה לבנקים על מנת לקבל 

אמן החברה בחשבון הנ זכויות שלמהשעבודים האמורים 

בשטרי הנאמנות המתוקנים לאיגרות החוב  כמשמעו(

המצורפים , של החברה ב') -המחליפות (סדרות א' ו

ובאיגרות החוב הבין חברתיות  )ב' לתשקיף -כנספחים א' ו

לכל אחד משטרי הנאמנות  5.2.13.6כמשמען בסעיף 

לצורך שעבוד  - ") חברתיות הבין החוב איגרותהאמורים ("

מן לאיגרות החוב המחליפות, לטובת הנא אלוזכויות 

 .בהתאם להוראות שטרי הנאמנות כאמור

שעבוד קבוע על כל ניירות הערך, המסמכים והשטרות של  )3(

 החברה המוחזקים בתאגידים בנקאיים.

שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין של  )4(

 החברה.

החברה התחייבה שלא לשעבד את נכסיה לטובת צד שלישי  )5(

  . לקבל מראש את הסכמת הבנקים כלשהו מבלי

לפרטים אודות שעבודים, ערבויות או בטוחות נוספות  )6(

לדוחות הכספיים ג' 24 העמידה החברה לבנקים, ראו באור

   . 2016בדצמבר  31של החברה ליום 

 למיטב ידיעת החברה, קיימת הסכמה בין הבנקים המסחריים

פי  , שלפיה, במקרה הצורך ועלשמהם נטלה החברה הלוואות

תנאי הסכמי המימון ביניהם לבין החברה, הם יוכלו להיפרע 

 מהבטוחות פרי פסו, בהתאם ליתרת החוב של החברה כלפיהם. 

   תנאים מיוחדים עיקרייםתמצית   )ב(

  התניות פיננסיות: )1(

כמפורט  עם הבנקיםשגובשו המעודכנות במסגרת ההסכמות 

, התחייבה החברה כלפי הבנקים, ) לעיל2((א) 6.16.2.1 בסעיף 

מעודכנות, תניות פיננסיות ההסדר, בהלאחר ביצוע לעמוד, 

  :כדלקמן
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 )1(ב)(6.16.2.1 בסעיף (של החברה  27סך ההון המוחשי  )א(

 לא יפחת בכל עת שהיא:") המוחשי ההון סךזה: "

מסך הדוחות הכספיים  25%משיעור של  -

של החברה על מצבה הכספי הנפרדים השנתיים 

 (מאזן); 

 מיליון ש"ח. 400מסך של  -

: זה )1(ב)(6.16.2.1 בסעיף (של החברה  28יחס החוב  )ב(

 2.5 - ו 2016במהלך שנת  3לא יעלה על  ")החוב יחס"

 ואילך. 2017במהלך שנת 

היחס בין הרווח התפעולי של החברה לבין הוצאות   )ג(

 הפרשי שער) המימון שלה (בניכוי הוצאות מימון בגין

הוצאות ליחס רווח תפעולי : "זה )1(ב)(6.16.2.1 בסעיף (

ביחס לדוחות  1.5לא יפחת בכל עת מ:  ,")מימון

 ואילך. 2016של החברה לשנת  הנפרדים הכספיים

תפעולי של החברה (היחס בין החוב יחס הון חוזר   )ד(

הפיננסי של החברה בניכוי חוב פיננסי לזמן ארוך 

לבין הון חוזר תפעולי כמפורט בדוחותיה  29מיוחד

(בסעיף  השנתיים של החברה) הנפרדיםהכספיים 

, לא יעלה ")יחס הון חוזר תפעולי: "זה )1(ב)(6.16.2.1 

  .0.85בכל עת על 

על ידי  BBBשל  מדירוג יפחת לא החברה דירוג  )ה(

Standard and Poor’s Maalot ,ככל; כמו כן 

                                                 
סימני  ) נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, 1( -עצמי בניכוי  הון :זה לעניין" מוחשיהון "    27

) הלוואות ו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה החברה 2( - ו, מסחר, שמות מסחריים וכדו'

על ידי  במישריןלגוף בקבוצה הקשורה (למעט הלוואות ו/או שטרי חוב שהועמדו ו/או יועמדו לתאגיד המוחזק 

את אותן  לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמידשהלוואות בעלים  -ובתוספת , החברה)

   .)subordinationהלוואות בעלים, כתבי נחיתות (
" לעניין זה: היחס בין החוב הפיננסי לזמן ארוך שלא לצרכי הון חוזר תפעולי, לבין ממוצע הרווח החוביחס "   28

התפעולי של השנתיים אשר קדמו למועד הבדיקה הרלוונטי כפי שדווחו בשני הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים 

שקדמו לבדיקה, בתוספת דיבידנד מהחברות הבנות של החברה, כמדווח בדוחותיה הכספיים השנתיים של החברה 

 .נפרדיםה

 .תפעולי חוזר הון לצרכי שלא ארוך לזמן פיננסי חוב" לעניין זה:  חוב פיננסי לזמן ארוך מיוחד"     29
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 החברה דירוג, בע"מ מידרוג ידי על תדורג שהחברה

 .30ומטהBaa3 של  לדירוג ירדלא 

 תחבורהפתרונות  של 31המוחשי העצמי ההוןסכום   )ו(

האמור , אולם. מיליון ש"ח 250 - מ, עת בכל, יפחת לא

 של המוחשי העצמי ההון שיעור בו במקרהלא יחול 

, פתרונות תחבורה של 32המאזן מסך פתרונות תחבורה

 .15% שיעור של על יעלה, מאוחד בסיס על

יחס ההון העצמי המוחשי של פתרונות תחבורה לסך   )ז(

חבורה, על בסיס מאוחד, לא המאזן של פתרונות ת

 .12%יפחת משיעור של 

על פי  תבוצעבחינת העמידה באמות המידה הפיננסיות 

  .  הדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים, לפי העניין

אמות כל החברה עמדה ב 2016בדצמבר  31נכון ליום 

   , כדלקמן:) זה1(ב)(6.16.2.1 בסעיף  המידה האמורות

 המידה אמתתמצית 
   הפיננסית

 31 ליום
  2016בדצמבר 

 31ליום 
   2017במרץ 

(א) סך ההון 
  המוחשי 

לא יפחת  -
 400של  סךמ

 ;מיליון ש"ח

 -לא יפחת מ -
מסך  25%
  מאזן

עמד על סך  -
 650 -של כ

   ;מיליון ש"ח

 -היווה כ -
מסך  45%

  המאזן 

 סך על עמד -
 638 -כ של

  ח;"ש מיליון

 -כ היווה -
 מסך 45%

  המאזן

(ב) יחס 
  החוב

 3לא יעלה על 
במהלך שנת 

 2.5 -ו 2016
במהלך שנת 

  ואילך 2017

1.87  1.55  

                                                 
 .בע"מ מידרוגלהיות מדורגת על ידי  מתחייבת אינה החברה, כי יובהר      30
סימני , פטנטיםזכויות יוצרים, כסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, ) נ1( -עצמי בניכוי  הוןלעניין זה:  "מוחשי עצמי"הון     31

 פתרונותו/או שטרי חוב ו/או שטרי הון מכל מין וסוג שהוא שהעמידה הלוואות  )2( - ו ,מסחר, שמות מסחריים וכדו'

על  במישריןלגוף בקבוצה הקשורה (למעט הלוואות ו/או שטרי חוב שהועמדו ו/או יועמדו לתאגיד המוחזק  תחבורה

ועל ידי מי  תחבורה פתרונותהלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי  -), ובתוספת תחבורה פתרונותידי 

   ).subordination( שהעמיד את אותן הלוואות בעלים, כתבי נחיתות

תחבורה בניכוי יתרת  פתרונותלעניין זה: כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים של  "תחבורה פתרונות של מאזן"   32

  מזומנים.
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יחס (ג) 
רווח תפעולי 

הוצאות ל
  מימון

לא יפחת בכל 
 1.5עת מ: 

ביחס לדוחות 
של הכספיים 

החברה לשנת 
  ואילך 2016

4.88  5.55  

(ד) יחס הון 
חוזר 

  תפעולי

לא יעלה בכל 
 0.85עת על 

0.84  0.82 

באמות המידה  עומדתהחברה  ,למיטב ידיעת החברה

, לרבות באמות המידה המנויות בסעיפים קטנים האמורות

הסמוך למועד  ,2017 יוניב 28, גם ליום לעיל(ה) עד (ז) 

  .התשקיף

החברה התחייבה כלפי הבנקים כי כל עוד לא נפרעו כמו כן,  )2(

ההלוואות שתקבל החברה מהבנקים, אזי היא לא תשלם 

לבעלי מניותיה ו/או לחברות בשליטתם או בשליטת מי מהם 

או קרוביהם ו/או לצד שלישי אחר כלשהו (שיבוא במקומם 

") בכל צורה שהיא, בין הקבוצה הקשורהאו מטעמם) ("

פין, מבלי לקבל את הסכמת הבנקים לכך במישרין ובין בעקי

מראש ובכתב, כל סכום על חשבון הלוואות בעלים קיימות 

תשלומי קרן, ריבית, הפרשי  למעטו/או עתידיות שהועמדו, 

הצמדה או סכומים אחרים מכל מין וסוג שהוא, וכן לא 

תעמיד הלוואות בעלים לגוף בקבוצה הקשורה מבלי לקבל 

 אש ובכתב. את הסכמת הבנקים לכך מר

פירעון הלוואת הבעלים מחברת  לאחר כי, יצוין זאת עם

החברה רשאית  תהא, להלן 8.2.2.8 בסעיףהמזרח האמורה 

לפרוע הלוואות בעלים לגוף בקבוצה הקשורה, כל עוד 

   מתקיימים התנאים שנקבעו בכתבי ההתחייבות.

בנוסף, החברה התחייבה כלפי הבנקים שלא לבצע, שלא  )3(

ביצוע וכן לא להכריז או להתחייב לבצע חלוקה להחליט על 

כלשהי של תקבול אחר כלשהו לגוף בקבוצה הקשורה, מבלי 

לקבל את הסכמת הבנקים מראש ובכתב, וזאת למעט: (א) 

דמי ניהול לבעלי מניותיה של החברה בתנאים שנקבעו בכתב 

, אשר בכל מקרה לא יעלה סכום כלפי הבנק ההתחייבות

מיליון ש"ח, צמוד למדד חודש  10 מצטבר בסך שנתי של

(ב) לאחר פירעונה המלא של הלוואת  -; ו2001דצמבר 

 להלן 8.2.2.8 בסעיףהאמורה הבעלים מחברת המזרח 
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ויצירת השעבודים לטובת הבנק על מניות פתרונות תחבורה, 

רשאית לבצע חלוקת דיבידנדים או תקבולים תהא החברה 

התנאים שנקבעו  אחרים לגוף בקבוצה הקשורה, בהתקיים

 בכתבי ההתחייבות. 

 החברהלבנקים תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי של חוב  )4(

כלפיהם בקרות אחד מהמקרים הבאים המתייחסים 

 :החברה של') ב - ו' א(סדרות  החוב גרותילא

 החוב גרותיבא המסחר את תשעה והבורסה במידה  )א(

- אי היווצרות של בעילה השעיה למעט החברה של

 לתקנון הרביעי בחלק זו עילה כמשמעות, בהירות

 . יום 45 תוך בוטלה לא ההשעיה ואם, הבורסה

 או כולן, בהתחייבויותיה תעמוד לא החברה אם  )ב(

 .החברה של החוב גרותיא מחזיקי כלפי, חלקן

מהמסחר  תימחקנה החברה של החוב גרותיוא במידה  )ג(

 בבורסה.

ו כלפי הבנקים, התחייבופתרונות תחבורה  החברהכמו כן,  )5(

ותיהן לבנקים תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי של חובכי 

 ופתרונות היהכלפיהם, ושל פתרונות תחבורה החברה  של

 איגרות מתנאי כלשהו תנאי תקיים לא או תפר תחבורה

 120 בתוך תוקנה לא כאמור וההפרההבין חברתיות,  החוב

  .ההפרה קרות מיום ימים

 תתחייב יאשה ככל כיכלפי הבנקים,  התחייבה החברה )6(

, אחר שלישי צד כל כלפי כלשהם פיננסיים ביחסים לעמוד

 שנחתמוכתבי ההתחייבויות  יתוקנו, הבנקים שלבקשת הרי

 הפיננסיים היחסים את יכללוהם ש באופןהבנקים,  מול

 .האמורים

בנוסף, במסגרת ההסכמות המעודכנות, התחייבה החברה  )7(

ההסדר ולאחר פקיעת לאחר ביצוע כלפי הבנקים, לעמוד, 

, תוסרנה ההתניות 33הבנקים עםכתבי התחייבויות שנחתמו 

                                                 
מיליון  15 -מיליון ש"ח, מתוכם סכום של כ 25 - כ נהה ,2017 ביוני 28 ליום נכון האמורים ההתחייבויות כתבי יתרת   33

   .2018והיתרה צפויה להיפרע במהלך שנת  2017ש"ח צפוי להיפרע במהלך שנת 
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 סעיפים קטנים) 1((ב) 6.16.2.1  הפיננסיות המתוארות בסעיף

 :34להלןכדתחולנה ההתניות הפיננסיות , ולעיל (ד) עד  (א) 

המוחשי של החברה מסך כל המאזן שיעור ההון   )א(

 .25% - מ ,המוחשי לא יפחת בכל עת

מסכום  ,הון המוחשי של החברה לא יפחת בכל עתה  )ב(

 ש"ח.יליון מ 300 של

  :תחבורה פתרונות של המימון להסכמי בהתייחס 6.16.2.2

  בטוחות  )א(

שלה יוצרת במהלך העסקים הרגיל  תחבורה פתרונות )1(

שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הבנקים, הגופים 

הפיננסים בשוק ההון המממנים את פעילותה ונאמני סדרות 

שהונפקו על ידיה (אשר תוחלפנה על פי  ט' - ח' ורות החוב גיא

, על חלק תשקיף זה כנגד הנפקת איגרות החוב של החברה)

מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר 

של פתרונות עם כלי הרכב הנ"ל. השווי הכולל של כלי הרכב 

המשועבדים לטובת כל גוף נקבע על פי מפתח תחבורה 

תמחור מוסכם ובהתאם לאשראי המועמד על ידי אותו גוף 

 נותפתרול ,2016בדצמבר  31. נכון ליום תחבורה פתרונותל

 81% -כלי רכב משועבדים המהווים כ 23,300 - כ תחבורה

 פתרונותמצי כלי הרכב שבבעלותה. יתר כלי הרכב של 

, שאינם משועבדים, הינם חופשיים מכל שעבוד תחבורה

, להיות תחבורה פתרונות של הויכולים, על פי בחירת

 של המשועבדים לטובת כל גורם מממן, לרבות ספקי

ואני רכב, בעלי מניותיה וכל גורם אחר, , יבתחבורה פתרונות

, לצורך העמדת מימון תחבורה פתרונותלפי שיקול דעתה של 

                                                 
  ) זה: 8לעניין סעיף קטן (   34

למונחים הבאים יפורשו לעניין הגדרת ההון המוחשי כאמור,  כאשר, לעיל 27 בהערה כהגדרתו -  "מוחשי הון"

בעל מניות כלשהו או גוף קשור לבעל המניות או בעל עניין של בעל המניות או של  - " הקשורה בקבוצה גוף"כדלהלן: 

השולט בו, הנשלט על ידיו, או שנשלט על ידי מי ששולט בו,  -" קשור גוף"; של מי מהם הגוף הקשור האמור או קרוב

 בחוקו כמשמע - "קרוב" בחוק ניירות ערך; םכמשמע - "עניין בעל" - ו "שליטה" וכן קרובו של כל אחד מאלה;

 ;החברות

) נכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים, סימני 1( -סך המאזן של החברה בניכוי  - "מאזן מוחשי"

) יתרת אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה ומובטחות בביטחון כלי הרכב של 2מסחר, שמות מסחריים וכד')  (

) יתרת המזומנים עד לסכום יתרת אגרות החוב שהונפקו על ידי החברה במהלך ארבעת 3( –פתרונות תחבורה ו 

 .החודשים שקדמו למועד הבדיקה ושאינן מובטחות בביטחון כלי הרכב של פתרונות תחבורה
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בכל אופן שהוא וללא הגבלה בסכום  תחבורה פתרונותל

לגורם מממן  תחבורה פתרונותובלבד שסך חובותיה של 

מהסך הכולל של שווי כלי  60% -כלשהו לא יפחת בכל עת מ

  ורם מממן.הרכב המשועבדים לאותו ג

יובהר בהקשר זה, כי קיים פער בין שווים של כלי הרכב  )2(

המשועבדים בהתאם למחירון לוי יצחק (ללא הפחתות) לבין 

 פתרונותהעלות המופחתת של כלי הרכב הנ"ל בספרי 

(וזאת בהתאם למדיניות הפחת שאומצה על ידי  תחבורה

). כמו כן, קיים פער בין עלותם המופחתת של כלי קבוצהה

כאמור, לבין שווי  תחבורה פתרונות שלכב המשועבדים הר

כלי הרכב המשועבדים על פי מחירון לוי יצחק, אשר נוהג 

 22% עד 11%רוב שיעור של בין להפחית באופן כללי על פי 

ם של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג או השכרה משווי

וללא בחינת מצבו הטכני הפרטני של כל אחד מכלי הרכב 

   האמורים.

בסעיף על אף יצירת השעבוד הקבוע על כלי הרכב כאמור ( )3(

") לטובת הבנקים והגופים כלי הרכב המשועבדים"זה:  )4) 

תהא רשאית לעשות  תחבורה פתרונותהפיננסים כאמור, 

בכלי הרכב המשועבדים כל שימוש, הנדרש במהלך עסקיה 

 הרגיל, וכן להעניק ביחס לכלי הרכב המשועבדים זכויות

לצדדים שלישיים, לרבות הזכות לרכוש את כלי הרכב 

כשהוא נקי ומשוחרר מכל משכון, שעבוד וזכות צד שלישי 

כלשהו (למעט זכות הגופים כאמור), וזאת בכפוף לכך שבכל 

עת יהיו משועבדים לטובת כל בנק כלי רכב אשר שווים 

המצטבר לא יפחת בכל עת מהסכום המינימאלי עליו הוסכם 

  . עמו כאמור

כל עוד לא ארע אירוע המקנה לבנק זכות להעמדת הסכומים  )4(

כל תחבורה  פתרונותעל  חלההמובטחים לפירעון מיידי, לא 

מגבלה בקשר עם זכויותיה על פי הסכמי החכירה ו/או 

ההשכרה שנחתמו עם לקוחותיה, והיא רשאית לעשות כל 

פעולה על פי הסכמים אלה ו/או להימנע מעשיית כל פעולה 

להסכמים אלה, למעט שעבוד ו/או המחאת הזכויות  בהתאם

בגין הסכמי החכירה ו/או ההשכרה האמורים לצד שלישי 

  כלשהו.
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  :ותנאים מיוחדים עיקריים התניות פיננסיות  )ב(

העיקריים שנתנה פתרונות התניות פיננסיות ומגבלות האשראי 

, הינם בשוק ההוןשונים לטובת בנקים וגורמים תחבורה 

  :כדלקמן

לא  ")למאזן הון יחס: "זה )(ב)4)  בסעיף( 36למאזן 35הוןיחס  )1(

 .12% -יפחת מ

 - יחס הון למאזן לא יפחת מ -  חלוקת דיבידנד לעניין )2(

12.5%37. 

; BBB של יפחת מדירוג לא תחבורה פתרונות של דירוגה )3(

ההתחייבות לעמידה יצוין, כי בהתאם להסכמות המעודכנות, 

איגרות החוב של פתרונות תניה זו תוסר עם ביצוע החלפת ב

, כאמור בסעיף המחליפות החובבאיגרות  תחבורה

 .לעיל) 2((א) 6.16.2.1 

 ,לפי הגופים הנ"לכ פתרונות תחבורהכמו כן, התחייבה  )4(

לשינוי  םאישורלקבלת ובין היתר,  בהתחייבויות מקובלות

  .יו"בתחום פעילות וכשינוי חברה, הסוג שינוי שליטה, 

 250 - לא יפחת מ") עצמי הון: "זה )(ב)4)  בסעיף( 38הון עצמי )5(

במקרה שיחס ההון העצמי לסך המאזן  ש"ח, למעטמיליון 

  .15% - גבוה מהמאוחד 

פתרונות  2016בדצמבר  31נכון ליום , למיטב ידיעת החברה

, זה )(ב)4)  בסעיף אמות המידה האמורותכל עמדה ב תחבורה

    כדלקמן:

                                                 
פתרונות תחבורה בניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין  שלהון עצמי בדוחות הכספיים המאוחדים  - " יחס הון"   35

  ובניכוי ערבויות שניתנו להבטחת חובות בעל עניין. 1968לפי חוק ני"ע 

  תחבורה בניכוי יתרת מזומנים. פתרונותכפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים של  -" מאזן"   36

שני תאגידים פיננסים להם מגבלות על חלוקת דיבידנד, המותנות בגובה היחס בין ההון העצמי של  למעט, זאת   37

פתרונות תחבורה תהיה רשאית  17% -ל 15%לסך המאזן: באם יחס ההון העצמי למאזן ינוע בין  תחבורה פתרונות

 17%מהרווח השנתי הנקי. באם יחס ההון העצמי למאזן ינוע בין  25%לא יעלה על שיעור של ש בסכוםלחלק דיבידנד 

מהרווח השנתי הנקי.  50%  לא יעלה על שיעור שלש בסכוםתחבורה תהיה רשאית לחלק דיבידנד  פתרונות 19% -ל

לא יעלה על ש בסכוםתחבורה תהיה רשאית לחלק דיבידנד  פתרונות 19%באם יחס ההון העצמי למאזן עולה על 

  מהרווח השנתי הנקי. 70%שיעור של 
 תחבורה פתרונותפתרונות תחבורה בתוספת הלוואות נחותות שהעמידו ל שלכנקוב בדוחות הכספיים המאוחדים    38

  לבעלי המניות שלה. תחבורה פתרונותותיה ובניכוי הלוואות שניתנו על ידי בעלי מני
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 31 ליום  הפיננסית המידה אמת תמצית
בדצמבר 

2016  

 31 ליום
   2017 במרץ

)1) ,(2 (
 הון יחס

   למאזן

  12% -מ יפחת לא -

 - דיבידנד חלוקת לעניין -
  12.5% -לא יפחת מ

14.6%  13.3%  

 BBB ilA  ilA -יפחת מ לא  דירוג) 3(

 הון) 5(
  עצמי

 מיליון 250 -מ יפחת לא
 שיחס במקרה למעט"ח, ש

 המאזן לסך העצמי ההון
  15% -מ גבוה

374,409 
  "חש אלפי

374,728 
  "חש אלפי

  

בתנאים  תמדוע תחבורה פתרונות ,למיטב ידיעת החברה, כי יצוין

, הסמוך 2017 ביוני 28גם ליום  אמורות לעילובתניות הפיננסיות ה

   .למועד התשקיף

שגובשו מול  המעודכנות ההסכמותלעיל, במסגרת  מתוארל בנוסף

התחייבו החברה ופתרונות לעיל,  6.16.2.1 הבנקים כאמור בסעיף 

 להעמדה עילה תקום לבנקיםהיה וכי  כלפי הבנקים, תחבורה

 6.16.2.1 חוב החברה כלפיהם (כמתואר בסעיף  של דיימי לפירעון

 להעמדה עילהים לבנק תקוםאזי, כפועל יוצא מכך, , לעיל)

 .כלפיהם תחבורה פתרונותשל  גם של חובה מיידי לפירעון

 לעמוד תתחייב שהיא ככל כי תחבורה פתרונות התחייבה, כמו כן

 שלבקשת הרי, אחר שלישי צד כל כלפי כלשהם פיננסיים ביחסים

כתבי ההתחייבויות שנחתמו מול הבנקים, באופן  יתוקנו, הבנקים

חייבה מול היא הת שבהםהיחסים הפיננסיים  את יכללוהם ש

  .הצדדים השלישיים כאמור

הלוואות ומסגרות אשראי, שכל אחת מהן בנפרד, לקבוצה בנוסף על המתואר לעיל, 

של רשות  104-15פי עמדה משפטית מספר -אינה עולה כדי הלוואה מהותית על

ניירות ערך: אירוע אשראי בר דיווח. סכומן הכולל של הלוואות ומסגרות אלה, עמד 

  מיליון ש"ח.  550, על סך של 2016בדצמבר  31נכון ליום 

  :הקבוצה שלשיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית  6.16.3

להלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות 

, שאינן מיועדות לשימוש שייחודי בידי 2016 - ו 2015שהיו בתוקף במהלך השנים 

  :קבוצהה
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  שיעור ריבית ממוצעת
2015  

  שיעור ריבית ממוצעת
2016  

הלוואות 
  לזמן קצר

הלוואות 
  לזמן ארוך

הלוואות   ממוצע
  לזמן קצר

הלוואות 
  לזמן ארוך

  ממוצע

מקורות 
  בנקאיים

2.44%  2.65%  2.54%  1.98%  2.53%  2.19%  

מקורות לא 
  בנקאיים

3.66%  3.08%  3.39%  2.90%  2.83%  2.88%  

  2.21%  2.54%  2.02%  2.62%  2.69%  2.56% שיעור ממוצע
  

  

  שיעור ריבית אפקטיבית
2015  

  שיעור ריבית אפקטיבית
2016  

הלוואות 
  לזמן קצר

הלוואות 
  לזמן ארוך

הלוואות   ממוצע
  לזמן קצר

הלוואות 
  לזמן ארוך

  ממוצע

מקורות 
  בנקאיים

2.44%  2.65%  2.54%  1.98%  2.53%  2.19%  

מקורות לא 
  בנקאיים

3.66%  3.08%  3.39%  2.90%  2.83%  2.88%  

  2.21%  2.54%  2.02%  2.62%  2.69%  2.56% שיעור ממוצע

  מגבלות אשראי  6.16.4

ופתרונות  לעיל, אמות מידה פיננסיות והתניות נוספות שהחברה 6.16.2  ראו בסעיף

, כלפי בנקים מממנים לעמוד בהן. התחייבויות אלו עשויות למנוע והתחייב תחבורה

  , נטילת אשראי.או מפתרונות תחבורה, לפי העניין החברהמ במקרה של הפרה,

  מסגרות אשראי ויתרות אשראי מנוצלות  6.16.5

משתנות מעת לעת  הקבוצההאשראי העומדות לרשות  מסגרות 6.16.5.1

בהתאם לצרכיה ולסיכומים עם הגורמים המלווים השונים, כאשר 

חלק ממסגרות האשראי כאמור מובטחות בשעבודים וחלק מותנות 

  בתניות פיננסיות.בעמידה 

, לחברה מסגרות אשראי מבנקים מסחריים, 2017במאי  24נכון ליום  6.16.5.2

מנצלת  2017במאי  24מיליון ש"ח. נכון ליום  815 -בסך כולל של כ

, מיליון ש"ח מתוך מסגרות האשראי כאמור 520 - החברה סך של כ

 738 -שנוצל מתוך מסגרת בסך של כמיליון ש"ח  550 -סך של כלעומת 

   .2016בדצמבר  31נכון ליום  ליון ש"חמי

   אשראי בריבית משתנה 6.16.6

מיליון ש"ח, המהווה  390 -, סך של כ2016בדצמבר  31נכון ליום  6.16.6.1

מהנכסים בדוח על המצב הכספי של החברה  10.1% -שיעור של כ

  למועד האמור, הנו אשראי בריבית משתנה.

 Prime-0.1%טווח הריביות במהלך השנה בגין האשראי האמור הינו בין  6.16.6.2

, שיעור הריבית של האשראי 2017 במאי 28ליום  Prime-0.35.% לבין

  .Prime-0.45% -ל Prime-0.1%נה הנו תבריבית מש
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  ועד לסמוך למועד התשקיף  2016בדצמבר  31אשראי שנתקבל בין יום  6.16.7

אשראי  הקבוצהנטלה ועד למועד התשקיף,  2016בדצמבר  31בתקופה שבין יום 

. שאינו מהותי -מיליון ש"ח  20, במספר הלוואות שונות, בסכום כולל של לזמן ארוך

מעת לעת ובין  מתחדשכמפורט לעיל,  הקבוצהן, האשראי לזמן קצר שנטלה כמו כ

  . 2017היתר גם במהלך שנת 

  גיוס מקורות נוספים 6.16.8

גיוס מקורות מימון נוספים במהלך השנה הקרובה ייבחן תוך התחשבות בצרכי 

, מצב השוק, הזדמנויות עסקיות, פיתוח עסקיהן וכל הקבוצההפעילות השוטפת של 

בהתאם להחלטות שיקבלו הגופים המוסמכים בחברה ובכל  - צורך אחר, הכול 

  אחת מהחברות המוחזקות על ידיה.

   ערבויות 6.16.9

, על חברהחברת המזרח, בעלת השליטה בה , חתמ2016נובמבר בחודש  6.16.9.1

לשיפוי  ,2017בדצמבר  31, בתוקף עד ליום כתב התחייבות אוטונומית

רשות המסים בגין דרישה לתשלום כל סכום בו תנקוב רשות המסים 

  רכב.  החברה כיבואניתבוא שיוטלו על יבקשר עם תשלומי מסי י

 ,צדדים שלישייםהקבוצה לו חברות לפרטים בדבר ערבויות שהעמיד 6.16.9.2

  .2016בדצמבר  31ליום החברה לדוחות הכספיים של  ה'24אור יראו ב

  ביטוח  6.17

  הקבוצהמערך הביטוח של 

  : בעיקר כוללה יםמערך ביטוחמבוטחת בגין פעילותה, במסגרת  הקבוצה

ביטוח ביטוח תו סחר, ביטוח רכבי החברה, (אש מורחב), צד ג', רכוש  יביטוח 6.17.1

   .כספים בהעברה, נאמנות עובדים ואחריות מקצועיתמעבידים, 

 :נושאי משרהמקצועית של דירקטורים וביטוח אחריות  6.17.2

נושאי משרה בקבוצה (למעט פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ו 6.17.2.1

וסיומה  2017במרץ  1לתקופה שתחילתה ביום  - פתרונות תחבורה) 

מיליון דולר  10בגבולות אחריות של עד  2017באוגוסט  31ביום 

    .דולר 10,000 -כ של בסך שנתית בפרמיהלמקרה ולתקופה, 

לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בפתרונות תחבורה פוליסה  6.17.2.2

, 2017ביוני  30וסיומה ביום  2016ביולי  1לתקופה שתחילתה ביום  -

מיליון דולר למקרה ולתקופה, בפרמיה  30בגבולות אחריות של עד 

 דולר. 36,235 -כ שנתית בסך של

ביחס  ,באופן שוטף כיםנערה -של פתרונות תחבורה  הרכב יחובה וצד ג' לצי ביטוח 6.17.3

   .2018במרס  31בתוקף עד ליום  ,לכלי הרכב הפעילים בצי
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   ביטוח בקשר לביטוחים דלעיל.- אינה מצויה במצב של תת הקבוצהלהערכת הנהלת החברה, 

 מיסוי 6.18

 לדוחות הכספיים 23לפירוט בדבר דיני המס החלים על החברה ושומות מס, ראו ביאור 

  להלן.  9, המצורפים בפרק 2016בדצמבר  31של החברה ליום  המאוחדים

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 6.19

עוסקת בייבוא ומכירה של כלי רכב וכן במתן שירותי ליסינג  הקבוצהכפי שפורט לעיל, 

והשכרה, ייבוא ושיווק חלקי חילוף לרכב וכן שירותי תחזוקה ומוסך. בשל חלק מההיבטים 

שבפעילויות אלו ישנה חשיפה לסיכונים סביבתיים שונים, ובהן, בין השאר, בנושאי פסולת 

איכות הסביבה ביחס להיבטים מסוימים לרגולציה בתחום  הקבוצהואוויר. בהתאם, כפופה 

  של פעילותה. 

בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה של החברה בדרישות הסביבתיות ובמידת הפיקוח 

צפויה והאכיפה מצד הרשויות השונות בקשר עם דרישות אלה. להערכת החברה, מגמה זו 

  . להמשך ואף להתגבר בשנים הבאות

  חזור של צמיגיםיסילוק ומ 6.19.1

מסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על צמיגים זור חוק מיח

חובת סילוק ומיחזור האמור החוק הסביבה ומניעת מפגעים. בהתאם, קובע 

נקבעו  ,. בכלל זהכלי רכבצמיגים לבתי עסק, ליצרנים וליבואנים של צמיגים ושל 

לעמוד וכן חלות יעדי סילוק צמיגים בהם מחויבת החברה מיחזור צמיגים בחוק 

  חובות דיווח שונות.

על מנת לעמוד בהוראות חוק מיחזור צמיגים התקשרה החברה עם חברות שונות 

 צמיגים בהתאם ליעדים שהוגדרו בו,לאיסוף וסילוק צמיגים בהסכם לסילוק ה

ובכלל זה צמיגים מיחזור והיא מנהלת מרשמים ומעקב על ציות להוראות חוק 

לאחרונה, הגישה החברה למשרד משרד להגנת הסביבה. הגשת דיווחים שנתיים ל

בדבר  2016בדצמבר  31לבין  2014ביולי  1להגנת הסביבה דיווח בגין התקופה שבין 

  . צמיגים מיחזור כמויות בהתאם ליעדי מיחזור וסילוק, כנדרש בחוק מיחזור

כוונת המשרד להגנת  הודעה על בלה החברהיק 2015יצוין כי בחודש נובמבר 

בגין אי עמידה  ,בסך של כחצי מיליון ש"ח ,עיצום כספי החברההסביבה להטיל על 

המשרד להגנת קיבלה הודעה נוספת מאת  החברהכמו כן, ביעד מחזור הצמיגים. 

מיליון ש"ח, חצי עיצום כספי נוסף, בסך של  יה, בדבר כוונתו להטיל עלהסביבה

ועד חודש יוני  2013תקופה שמחודש יוני ב צמיגיםאי עמידה ביעד מחזור הבגין 

2016.  

בגין חובת סילוק ומיחזור צמיגים  2016 -ו 2015הוצאותיה של החברה בשנים 

 העיצומים כולל לא( כאמורהחלה עליה בהתאם להוראות חוק מיחזור צמיגים 

  הן בהיקף לא מהותי. ,)כאמור הכספיים
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  פסולת אריזות 6.19.2

קובע הסדרים לעניין איסוף ומיחזור של פסולת אריזות, שנועדו  אריזותהחוק 

לצמצם את כמות פסולת האריזות הנוצרת ולמנוע את הטמנתה, לשם הקטנת 

השפעתה השלילית הסביבתית של פסולת האריזות. חוק האריזות קובע יעד איסוף 

נת ומחזור מחייב עבור יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים. במהלך ש

התקשרה החברה עם חברת ת.מ.י.ר, 'גוף מוכר' כהגדרתו בחוק האריזות,  2012

לשם קיום החובות הקובעות בחוק האריזות, ובכלל זה עמידה ביעדי המחזור 

מייבאת החברה חלקי  השירות והחלפיםכפי שפורט לעיל, בתחום וחובות הדיווח. 

  רה בעיקר בפעילותה זו. חילוף לכלי רכב, והוראות חוק האריזות רלוונטיות לחב

בגין קיום החובות החלות עליה בהתאם  2016 -ו 2015הוצאותיה של החברה בשנים 

  לחוק האריזות, הן בהיקף לא מהותי.

   כלי רכבפליטות מזהמים לאוויר מ 6.19.3

") לקבוע השר: "זה 6.19.3 בסעיף מסמיך את השר להגנת הסביבה ( חוק אוויר נקי

הוראות בנוגע למניעה וצמצום של זיהום אוויר ממקורות פליטה ניידים, בהתאם 

לערכים הנהוגים במדינות המתפתחות בעולם. חוק אוויר נקי קובע כי אדם לא 

ימכור, ייבא או ישווק מקור פליטה נייד אלא בהתאם להוראות שקבע השר. חוק זה 

ול בגוף הפרסומת את דרגת זיהום אף קובע כי פרסומת לרכב חדש מחויבת לכל

האוויר של הרכב ונתונים על צריכת הדלק של הרכב וכי בעסק של מכירה ושיווק 

חדשים יוצגו נתונים אלו. בנוסף, תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר  כלי רכב

 למיטב הבנתה, בעות הוראות דומות.וק 2009-מרכב מנועי בפרסומת), תשס"ט

מת את הוראות חוק אוויר נקי והתקנות האמורות וכוללת את החברה מקיי

  .הנתונים הנדרשים בפרסומיה

מהו קובעות  2012-בנוסף, תקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב), התשע"ב

את החובה לבצע בדיקת זיהום אוויר מסדירות זיהום אוויר בלתי סביר מרכב ו

החדשים מיובאים  צוין, כי כלי הרכבילרכב לפני רישומו, מתן רישיון וחידושו. 

כן, גם כלי  וכמ .לישראל עוברים בדיקות על מנת לוודא כשירותם למסירה ורישום

נבחנים בבדיקת זיהום , הקבוצהשל אין -במסגרת פעילות הטריידרכב הנמסרים 

  בעת מתן רישיון רכב וחידושו.אוויר 

  להלן. 6.20.8 ראו סעיף לפרטים בדבר שיטת המיסוי הירוק והשפעותיה על החברה 

   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 6.20

ונכון להיום, עם  תחום עתיר מעורבות ממשלתית, רגולציה ופיקוח הנוהרכב בישראל  ענף

. להלן), האמור נכון ביתר שאת 6.20.2 כניסתו לתוקף של חוק רישוי שירותים (כמפורט בסעיף 

חוק מיחזור כמפורט לעיל (ובפרט  הבתחום איכות הסביב הקבוצהבנוסף לרגולציה החלה על 

להלן הוראות הדין העיקריות החלות על ), תובאנה חוק אוויר נקיו האריזות, חוק צמיגים

  :מי פעילותהתחוב הקבוצה
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   האחרונות בשנים בישראל הרכב בענף ברגולציה מהותיים שינויים 6.20.1

נכנס לתוקפו חוק רישוי שירותים (שעיקריו  2016באוקטובר  18יום ב 6.20.1.1

להלן), זאת לאחר דיונים של מספר שנים  6.20.2 יפורטו בסעיף 

יבורית להגברת התחרותיות הוועדה הצשקדמו לחקיקת החוק, של 

במטרה לבחון את , 2011בשנת מונתה , אשר בענף הרכב (ועדת זליכה)

צמצום הריכוזיות בענף הרכב בישראל ולגבש המלצות להסרת 

חסמים שיביאו להגברת התחרותיות ולהוזלת התעריפים לצרכן בכל 

  .39ענפי הרכב

 ,2011בשנת  -באותה תקופה , החברהבנוסף, למיטב ידיעת יצוין, כי  6.20.1.2

בבדיקת התחרותיות בענף הרכב רשות ההגבלים העסקיים החלה 

בוא הרכב והוזלת התעריפים ילצורך בחינת צמצום הריכוזיות בענף י

ממצאי  טרם פורסמו, התשקיף זהלצרכן בכל ענפי הרכב. נכון למועד 

 רשות ההגבלים העסקיים.  ה האמורה שלבדיקה

   רישוי שירותים חוק 6.20.2

, 2016באוקטובר  18אשר חוקק לאחרונה, נכנס לתוקפו ביום ותים חוק רישוי שיר

קורת גג אחת, בחקיקה ראשית, את הכללים וההוראות לכלל ומאגד תחת 

, ובכלל זה הוראות שהיו קיימות לפני העוסקים בענף הרכב והשירותים הניתנים בו

. להלן וכיו"ב) 6.20.20.4 חקיקת החוק (צווי פיקוח, הצו המוסכם האמור בסעיף 

חלק ניכר ממסקנות ועדת זליכה, שמסקנותיה הוגשו למשרד התחבורה  אימץהחוק 

ר יסדנועד להשירותים רישוי חוק . לעיל 6.20.1 בסעיף  כאמור, 2012בחודש אפריל 

, לרבות בתחום הייבוא, על מנת להבטיח כלל השירותים והעיסוקים בענף הרכבאת 

, הגנה על הרכב בטיחותשמירה על , השירותים נותני של הולמת מקצועיתרמה 

שלום הציבור, מתן שירותים סדירים וזמינים לציבור ותנאים הולמים באזורי מתן 

בין היתר, כולל . 40הצרכן הגנתב והרכ בענף תחרות, כמו גם קידומה של ההשירות

החוק החדש הוראות בדבר פיקוח, אכיפה ועיצומים כספיים שניתן להשית על מי 

  ראות החוק.שיימצא כי אינו פועל בהתאם להו

, לפני חתימת העסקה גילוי ליתן היבואןעל פי חוק רישוי שירותים, בין היתר, נדרש 

לרכישת רכב על ידי הלקוח, בדבר מצבו המכני של הרכב לרבות נזק בטיחותי, 

מספר הק"מ של כלל נסיעות הרכב מעת ייצורו, שנת היצור של הרכב, תקלות 

ות לרכב והיקפה, כמו גם ליתן הודעה בטיחות סדרתיות אם ישנן, תקופת האחרי

                                                 
, ראו בכתובת: 2012להמלצות צוות בינמשרדי שהוקם לצורך יישום דוח ועדת זליכה כאמור, מחודש אפריל    39

yisum.pdf-l/PDF/HE_RECHEV/tzevethttp://media.mot.gov.i   

  . 2016 -לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו 1סעיף  40
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ללקוח בדבר זכותו לקבלת ערבות בנקאית לכל רוכש של רכב בתשלום העולה על 

החדש אוסר על שירותים חוק רישוי בין היתר, , בהקשר זהממחיר הרכב.  20%

פל במוסך שירות ויבואן רכב להתנות את תוקפה של האחריות שנתן בכך שהרכב יט

בשימוש במוצר תעבורה מסוים, זאת למעט שירותי תחזוקה לרכב של היבואן או 

 90%הכלולים באחריות שהיבואן או מי מטעמו נושא בתשלום בעדם בשיעור של 

כמו כן, החוק מחייב כל בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו, בין היתר, בנוסף,  לפחות.

ו לראשונה שנים לפחות מיום מכירת 7לספק מוצרי תעבורה לרכב שייצר במשך 

  ללקוח, וכן שירותי תחזוקה לרכב, בהתאם להוראות החוק.

 247כהגדרתם בסעיף ( המוסכים וצו שמאי הרכב, צו ייבוא רכבאת צו  מחליףהחוק 

שהחוק ככל  פעימות; במספר") הצווים: "זה 6.20.2  בסעיף(בחוק השירותים) 

באוקטובר  18מתייחס לנושאים המנויים בצווים, הוראות החוק גוברות החל מיום 

תוקפם עד ככל שקיימות לקונות בחוק, הצווים יעמדו בכן נקבע בחוק, כי ; 2016

הצווים יפקע. , תוקף 2018באוקטובר  18החל מיום , ו2018באוקטובר  17ליום 

 נועד רכב לישראל, אלאכלי בוא יבאופן מהותי את התנאים לי החוק אינו משנה

יבוא מקביל, מוסכים ילעודד ולאפשר כניסתם של גורמים מתחרים לשוק הרכב (

"מומחים" שיתחרו במוסכי השירות, ספקי חלפים וכיו"ב), ולהעניק סמכויות 

ך, על פי הוראות החוק החדש, קבלת כ בשר התחבורה.נרחבות מאוד בעניינים אלה 

רישיון יבואן אינו דורש עוד הפקדת ערבויות בנקאיות אלא המצאת אישור המעיד 

כי למבקש רישיון כאמור יש הון עצמי כפי שנקבע בתקנות, בהתאם לכמות וסוג 

לטפל בכל  41כלי הרכב המיובאים על ידיו. כמו כן, מחייב החוק את היבואן הישיר

לא הרכב אם הוא מייבא (לא רק מהדגמים שאותם הוא מייבא ואף רכב מהתוצר ש

תן היצרן, וכן לטפל בכלי רכב יובא על ידיו), לפי האחריות, בהיקף ולתקופה שנו

ללא תשלום זאת  - שתתגלה בהם) RECALL(סדרתית בטיחות  בכל תקלתאלה 

  .מבעל הרכב למעט עלויות נלוות

להלן,  6.20.20.1 בסעיף  המפורט, והסחרצו הייצור בקשר עם הנושא המוסדר ב

חלופות  שתימוסכים להציע ללקוח לפחות על חובה  נקבעה בחוק רישוי שירותים

 ןיפי או משומש), לרבות מחירהקיימות (מקורי, חלשלוש למוצר תעבורה מבין ה

  .והסבר על ההבדל ביניהן

 חברות בנות של החברה ובכלל זה חלות גם על פעילותרישוי שירותים הוראות חוק 

פתרונות תחבורה, אשר על פיהן נדרשה פתרונות תחבורה לרישיון עבור עיסוקה 

כדרך עיסוק. יצוין, כי פתרונות תחבורה מחזיקה  מיבואן שאינו רכב כסוחר

  .כאמור הנדרשברישיון 

החברה, חוק רישוי שירותים לא צפוי לשנות באופן מהותי את מצב  להערכת

                                                 

  ").יבואן ישירשנים (" 3 - הקשור עם יצרן רכב במדינת חוץ בהסכם למכירת תוצרתו לתקופה שלא תפחת מ   41
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בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק החברה כאמור הנה  הערכת .הקבוצה

או שאינו בשליטתה הבלעדית, ואינו  הקבוצהניירות ערך, שאינו בשליטתה של 

ודאי. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה 

רישוי שירותים ו/או בתקנות וההנחיות  חוקו שינויים ב, בין היתר אם יחולכאמור

 אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותעל פיו, או 

 .להלן 6.24 , כמפורט בסעיף הקבוצה

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב),  6.20.3

  2016- תשע"ו

שיון לייבוא רכב, ובכלל זה הון דרישות סף לקבלת רי ,בין היתר קובעותהתקנות 

   , תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב וכיו"ב.עצמי

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (יבוא רכב ושיווקו ותיווך ביבוא  6.20.4

  2016-אישי), תשע"ו

כללים בדבר הודעה שיבואן מסחרי קובעות, בין היתר ובתמצית, התקנות האמורות 

) ברכב מתוצר שהוא RECALLתקלת בטיחות סדרתית (ליתן לציבור במקרה של 

ת מידע לגבי רמת האבזור הבטיחותי וכלול בפרסומ, חובה על משווק רכב למייבא

מסור לקונה תמצית הוראות שימוש ברכב לרכב המשווק חובת שווק, המרכב השל 

לרכב לפני  ים מסוימים שנגרמולקונה על נזק, חובת דיווח בשפות עברית וערבית

  וכיו"ב.רת החזקה בו לקונה, מסי

 צו הייבוא והשירותים  6.20.5

הצו מסדיר חובות שונות החלות על יבואן כלי רכב כתנאי לקבלת רישיון ייבוא, 

לרבות חובת אספקת מוצרי תעבורה לכלי רכב המיובא, קיומו של מוסך שירות 

ן עצמי מרכזי שניתן לגביו רישיון ייעודי, מתן אחריות לשירותי תחזוקה ודרישות הו

  מינימאלי. 

  יבוא והשירותיםיצו ההתיקון ל 6.20.6

פי הצו  . על2010בחודש אפריל נכנס לתוקפו יבוא והשירותים יצו ההתיקון ל

טון  3.5האמור, יותר לייבא לישראל רכב נוסעים שמשקלו הכולל אינו עולה על 

מאותו תוצר ובאותה התקינה המיובא על ידי היבואן הישיר, גם באמצעות 

עם סוכן מורשה של יצרן הרכב העומד בתנאים מסוימים שנקבעו בצו התקשרות 

פי הצו, יבואן מקביל לא יוכל לייבא יותר משלושה מותגים - "). עלבוא מקביליי("

יבוא רכב על ידי יבואן, ובכלל זה ישונים. במסגרת הצו נקבעו, בין היתר, תנאים ל

ות ערבות בנקאית בסך תנאים המבטיחים את האיתנות הפיננסית של היבואן (לרב

) לצורך קבלת רישיון יבואן אלפי ש"ח 10,000אלפי ש"ח וכן הון עצמי של  8,000

, ואת חובתו לספק תשתית תחזוקה ומתן אחריות לרכב לאחר יבואו לישראל

בוא של כלי רכב המיוצרים י. במסגרת הצו, אושר גם ישנים לפחות 7לתקופה של 

יצוין,  יקאית ואשר אינם משווקים בישראל., התואמים את התקינה האמרה"בבאר
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כי חלק מהוראות הצו האמור שונו באופן ספציפי במסגרת חוק רישוי שירותים, 

לעומת חלק אחר של הוראותיו אשר עומדות בתוקפן נכון למועד התשקיף, בהתאם 

  להוראת מעבר בחוק. 

השפעה מהותית על תוצאותיה  צפויה להיותהמקביל לא  בואילילהערכת החברה, 

, בין היתר, כיוון שלהערכתה יבואנים מקבילים לא יצליחו של החברה העסקיות

העיקריים,  השוקלרכוש את דגמי כלי הרכב הנפוצים בישראל המהווים את פלחי 

במחירים ו/או בתנאים עדיפים על אלו בהם רוכשים היבואנים את כלי הרכב 

ויות התאמת כלי רכב לתקינה האירופאית גבוהות בנוסף, על .מהיצרנים השונים

 נכון. החברהיותר ליבואן מקביל מאשר ליצרן רכב אשר לו התקשרות בלעדית עם 

כלי לא ידוע על יבואנים מקבילים המייבאים ומשווקים  לחברההתשקיף, למועד 

, הן בבחינת לעיל כאמורהערכות החברה ; מייבאת ומשווקת בישראל שהחברה רכב

צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות מידע 

סובייקטיביות של הנהלת החברה על בסיס היכרותה עם שוק הרכב בישראל. 

הערכות כאמור, בין היתר ההתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מ

ים או יבואנים מקבילים יצליחו לרכוש דגמי כלי הרכב נפוצים בישראל, במחיראם 

לתקינה  ההתאמהלויות או בעבתקינה אטרקטיביים או אם יחולו שינויים בתנאים 

ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, כמפורט  כאמור

  להלן. 6.24 בסעיף 

   קנייה מס 6.20.7

 למועד נכוןעל כלי רכב המיובאים לישראל חל מס קנייה בשיעורים שונים. 

לכלי רכב  83%הנה כדלקמן: רכב  לכלימס הקנייה בחבות ה שיעורי ,התשקיף

טון (על  4.5טון ועד  3.5מעל  כלי רכבלכלי רכב מסחריים ול 72% -ו ,פרטיים

 באוגוסט 1 ביום, החברה ידיעת למיטבטון לא חל מס קנייה).  4.5משאיות מעל 

 מס בשיעור העלאה לחול עתידה, הכנסת של הכספים ועדת לאישור בכפוף, 2017

לכלי רכב פרטיים, למעט על רכישת כלי רכב היברידיים וחשמליים,  92% -ל הקנייה

המידע בדבר  להלן. 6.20.8 בסעיף  המפורטלקיזוזים של המיסוי הירוק  בכפוףזאת 

מידע צופה פני עתיד, שאינו ודאי ואינו  וכאמור הנ השינוי הצפוי בשיעור מס הקניה

בהתפתחויות בהליכי החקיקה והתקינה בקשר מימושו תלוי וחברה, בשליטת ה

  לאמור, על ידי הכנסת וועדותיה.

    הירוק המיסוי 6.20.8

, שתכליתה של כלי רכב , נכנסה לתוקף שיטת מיסוי חדשה2009חודש אוגוסט ב

"). במסגרת המיסוי הירוקיצירת תמריצים כלכליים להפחתת הזיהום הסביבתי ("

המדרג את כלי הרכב בהתאם לרמת  "ירוק"רפורמת המיסוי הירוק, נקבע מדד 

המדד הזיהום שנקבעת לפי שקלול העלויות הציבוריות של פליטות המזהמים ("

. במסגרת הרפורמה האמוריה בהתאם לדירוג י"), ונקבעה הפחתה במס הקנהירוק

הרכב תצוין ברישיון הרכב בין היתר, כי דרגת הזיהום של כלי  האמורה נקבע
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ויבואני הרכב יחויבו לציין את נתוני הזיהום וצריכת הדלק של כל רכב חדש שיוצע 

ה בשיעור י, מוטל על רכב חדש מס קני2009למכירה. לפיכך, החל מחודש נובמבר 

 תוך הפחתה קצובה של המס לפי מידת ההטבה לרכב בהתאם למדד הירוק  83%של 

ש"ח לרכב בנזין (לא  16,384 נוההפחתה המקסימלי ה התשקיף, סכום למועד -

מופחתים על כלי רכב היברידיים וחשמליים.  יהיהיברידי), וכן מוטלים מיסי קנ

המיסוי הירוק כמעט ואינו מעניק הפחתת מס לכלי הרכב היוקרתיים ואילו 

מהותית  , להערכת החברה,השפעתו על מחירי כלי הרכב הקטנים והמשפחתיים

נכנסה לתוקף רפורמה נוספת שכללה עדכון הנוסחה של  2017במהלך שנת יותר. 

מסלול המיסוי הירוק במסגרתה הופחת הציון הירוק של חלק ניכר מהדגמים 

 עלאשר הושק  החדשספארק שברולט לדוגמא: דגם ה . כךהחברההמיובאים על ידי 

ליטר ושייך  1.4מצויד במנוע קטן וחסכוני בנפח  2016בישראל בשנת  החברהידי 

, דגם בהתאם לכךלפני העדכון האמור).  3(לעומת קבוצת זיהום  4לקבוצת זיהום 

 11,470ספארק זכאי במסגרת שיטת המיסוי הירוק לתמריץ בסך של שברולט ה

. גם דגם 2016בשנת  13,107סך של שעמד על , לעומת תמריץ 2017ש"ח לשנת 

בקבוצה  וממקם אות 2016בשנת השברולט קרוז עבר עדכון כך שהציון הירוק שלו 

, ולפיכך זכאי דגם השברולט קרוז 2016בה היה ממוקם בשנת ש 4לעומת קבוצה  7

). כאמור ש"ח לפני העדכון 13,107ש"ח (לעומת  9,011ל"תמריץ ירוק" בסך 

כתוצאה מהשינויים האמורים פחתו הטבות המס הניתנות לכלי הרכב בעלי דרגת 

שנהנו מהטבות מס הקניה  כלי הרכבעלייה במחירי חלה הזיהום הנמוכה, ובכך 

המפורטים לעיל. להערכת הנהלת  כלי הרכבבמסגרת המיסוי הירוק, כדוגמת 

צפויים לא במס הקנייה במסגרת המיסוי הירוק האמורים , השינויים החברה

באופן שיפגעו במעמדה התחרותי בשוק הרכב הישראלי, זאת  החברהלהשפיע על 

דומה תה יהי 2016פעת עדכון נוסחת המיסוי הירוק במהלך שנת לאור העובדה שהש

  יתר המתחרות בשוק.  להשפעות על

   2011- "אהתשע ),עסקה(ביטול  הצרכן הגנת תקנות 6.20.9

, רוכש רכב 2011על פי תקנות הגנת הצרכן, אשר אושרו בכנסת בחודש אוגוסט 

ימים ובלבד שהרכב טרם  14רשאי לבטל הזמנת רכב חדש אשר נרכש מהיבואן תוך 

   .החברה, לתקנות האמורות אין השפעה מהותית על התשקיףלמועד נמסר לקונה. 

דת והשכרת רכב), צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוח 6.20.10

  1985- התשמ"ה

הצו הקובע מגבלות על פעילות גופים העוסקים בתחום הליסינג, לרבות דרישה 

לרישיון הפעלה של משרד להחכרת רכב ורישיון הפעלה של משרד להשכרת רכב 

בהתאם לכך, פתרונות תחבורה מחויבת ברישיון כ"משרד"  מאת משרד התחבורה.

למועד התשקיף יצוין, כי י רכב לנהיגה עצמית. להחכרת (ליסינג) ולהשכרת כל

 2017בדצמבר  31בתוקף עד ליום  ,פתרונות תחבורה מחזיקה ברישיונות כאמור

בין היתר, קובע הצו האמור כי אי להשכיר כלי כמו כן, ונוהגת לחדשם מידי שנה. 



  118 -ו   

 

רכב לשם הסעת נוסעים בשכר. בנוסף, בהתאם להוראות הצו האמור, חלה חובה על 

יכת הסכם השכרה בנוסח שאושר על ידי המפקח על התעבורה ובו בין היתר, ער

פרטים בדבר השוכר ומענו, מספר רישיון הנהיגה שלו, מועד מסירת כלי הרכב 

לשוכר, תקופת השכירות, קריאת מונה הקילומטראז' ומד הדלק בעת המסירה 

 ראות הצו,בהתאם להו ופרטים נוספים כיו"ב, כמפורט בצו האמור. יצוין, כי

מבטחת פתרונות תחבורה את כלי הרכב בציי הרכב שלה בביטוח צד ג' מפני נזקי 

    רכוש בגין פגיעות של כלי רכב שכורים.

  ברכב השימוש שווי 6.20.11

, מיושמת שיטה, לפיה מחושב שווי השימוש ברכב כאחוז 2010החל מחודש ינואר 

 כלי רכב"). שיטה זו מיושמת על שווי שימוש לינארימתוך מחיר הרכב לצרכן ("

 - עמד על כ 2010בלבד. שווי השימוש בשנת  2010בינואר  1אשר נמכרו החל מיום 

 2.48% - ש"ח ועל כ 130,000ממחיר הרכב לצרכן עבור כלי רכב שמחירם עד  2.04%

עומד  2011ש"ח. החל משנת  130,000 -ממחיר הרכב עבור כלי רכב שמחירם גבוה מ

ממחיר הרכב לצרכן לכל כלי הרכב ועד לתקרת מחיר  2.48%רכב על שווי השימוש ב

עשויה , יישום שיטת שווי השימוש הלינארי, החברהש"ח. להערכת  478,000 -של כ

לכך שעובדים שוויתרו בעבר על מרכיב חודשי קבוע בשכר הברוטו שלהם  לגרום

של ויתור תמורת קבלת רכב צמוד מהמעביד, יבחנו מחדש את הכדאיות הכלכלית 

  כאמור כנגד קבלת רכב צמוד ויתכן שחלקם יבחרו שלא לממש הטבה זו. 

 פקודת התעבורה 6.20.12

הקבוצה פועלת בהתאם להוראות פקודת התעבורה. בהתאם לכך, כלי רכב בציי 

הרכב של פתרונות תעבורה, הנם בעלי רישיונות רכב בתוקף והם מחודשים על ידיה 

  רישוי. באופן שוטף ורשומים בלשכות רשות ה

   תקנות התעבורה 6.20.13

החברה פועלת בהתאם להוראות חלק י' לתקנות התעבורה, ומעסיקה קציני 

  בטיחות בתעבורה.

בוטלה חובת רישום  2008באפריל  1בהתאם לתקנות התעבורה, החל מיום כמו כן, 

בהתאם שנת הייצור למכוניות חדשות והרישום היחיד הינו מועד עלייתן לכביש. 

נדרשת לבצע  החברה, ככל שחלפה שנה ממועד ייצור הרכב והרכב טרם נמכר, לכך

חשב כמכירת רכב מיד יהליך רישוי לרכב ולרשום אותו על שמה, ומכירת הרכב ת

אנשי השיווק את  החברה מעדכנתמנת להימנע ממכירת רכב כיד שנייה, -שנייה. על

החודשים, ונותנת תמריצים גבוהים יותר לאנשי  12בסמוך לפני חלוף תקופת שלה 

אין - במסגרת פעילות הטרייד יםנמכר, אשר מסוג זה כלי רכבמכירות בגין מכירת 

  . הקבוצהשל 

שעניינו בדיווח שמאי  לתקנות התעבורהנכנס לתוקפו תיקון  2014בחודש אוגוסט 

לפיו נגרם לכלי רכב נזק בטיחותי הרכב או המנהל המקצועי לאחר תאונה, ש

(כמשמעו בתקנות התעבורה). עם קבלת דיווח כאמור מאת שמאי הרכב או המנהל 
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המקצועי בדבר נזק בטיחותי כאמור, תופיע הגבלה על גבי רישיון הרכב שלפי הנזק 

הבטיחותי תוקן ונבדק. ההערה כאמור נועדה ליצור מודעות בקרב רוכשים 

רכב עבר תאונה משמעותית. להערכת החברה, אין בתיקון פוטנציאליים כי כלי ה

  האמור כדי להשפיע באופן מהותי על הקבוצה או על פעילותה. 

  בטיחותי אבזור רמת בגין מס הטבת 6.20.14

ד לתקנות 270פרסם משרד התחבורה נוהל ליישום תקנה  2013חודש יולי ב

זאת בטיחות, שעניינו מתן תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות  ,התעבורה

ובטיחותיים יותר. בהתאם על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כלי רכב מאובזרים 

 (כהגדרתם M1 -ו N1 מנועיים המיובאים לישראל מסוגכלי רכב לנוהל האמור, 

זכאים להפחתה במס הקניה , טון 3.5התעבורה) שמשקלם עולה על בתקנות 

בהתאם לרמת האבזור הבטיחותי של הרכב, שתיקבע על פי מכלול מערכות 

הבטיחות המותקנות ברכב ובהתאם לשיטת ניקוד שנקבעה בנוהל. במסגרת 

הרפורמה האמורה נקבע, בין היתר, כי לכל דגם רכב תיקבע "רמת אבזור בטיחותי" 

ב יחויבו לדווח למשרד התחבורה על דבר שתצוין על גבי רישיון הרכב ויבואני הרכ

קיום מערכות הבטיחות בדגם הרכב. ככל שהרכב יהיה מאובזר יותר במערכות 

למועד התשקיף, בטיחות, כך רמת האבזור הבטיחותי שלו תהיה גבוהה יותר. 

 - ח תמריץ הבטיחות נעה בין רמות אבזור הבטיחות השונות בין כוהטבת המס מכ

"ח. שיטת תמריץ הבטיחות כמעט ואינו מעניק הפחתת מס ש 2,400 - כלח ש" 250

השפעתו על מחירי כלי הרכב להערכת החברה, לכלי הרכב הקטנים והמשפחתיים ו

אלה אינה  כלי רכבהיוקרתיים גבוהה יותר, על אף שביחס לרמת המחירים של 

, להטבת המיסוי בגין רמת האבזור זה תשקיףנכון למועד מהותית ואף זניחה. 

   .החברההבטיחותי אין השפעה מהותית על 

  חוק רישוי עסקים 6.20.15

 ,פעילותה לצורך אותה המשמשים םמתקני בגין עסק ברישיונות מחזיקה הקבוצה

בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, שתוקפם הנו לצמיתות או לתקופות קצובות. 

רישיון עסק או  קבלת/ קבוצה בשלבי חידושיצוין, כי בגין חלק ממתקניה, מצויה ה

רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, לצורך הפעלתם.  נדרשבהליכי בדיקה האם 

, מסוימים מתקנים לגבי כאמור עסק רישיונות יתקבלו ולא היה, החברה להערכת

 עסקי על מהותית השפעה לכך יהיה לא, מסוימים מתקנים לפנות תיאלץ והיא

 .פעילותה על או הקבוצה

  כללי 6.20.16

לצווים, תקנות ונהלים המסדירים מגבלות  החברהכפופה , למתואר לעיל בנוסף

 שאינו וממי מיבואן רכבסוחרי  עלו וחיובים שונים החלים על יבואני רכב בישראל

בוא והשירותים; ילצו הי 18ח סעיף י; נוהל משרד התחבורה שנקבע מכיבואן

בוא והשירותים בקשר עם סעיפים שעל יבואני יח צו היודרישת משרד התחבורה מכ

; 2011רכב לכלול בהסכמי זיכיון עם יצרני הרכב עמם הם קשורים החל משנת 
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תקנות התעבורה; ודרישות התקינה השונות המוגדרות ומתעדכנות מעת לעת על 

ידי מחלקת התקינה באגף הרכב במשרד התחבורה, העוסקות בעיקרן בבטיחות 

עומדת  הקבוצה, התשקיףלמועד . 42ם והולכי רגל ובזיהום אויררכב, בטיחות נוסעי

   .כאמור להם היא כפופהשבכל הדרישות וההסדרים 

   .ISO 9001לפתרונות תחבורה תקן איכות לחברה ו - איכות בקרת 6.20.17

, אשר UTI -החברה, פתרונות תחבורה ן של המידע מאגרי - מידע רשומים  מאגרי 6.20.18

בפנקס מאגרי  רשומים הגנת הפרטיות,חוק הוראות בהתאם ל נדרש לגביהם רישום

  .הגנת הפרטיותהמידע של משרד המשפטים, בהתאם לדרישות חוק 

 :השל אין-הטרייד בפעילות הקבוצהעל  תהוראות הדין העיקריות שחלותמצית  6.20.19

משומשים  כל רכבכחלק מפעילותה למכירת  -  בחוק הגילוי הנאות 6.20.19.1

לחוק הגילוי הנאות,  בין היתר, הקבוצה אין, כפופה-הטרייד פעילותב

, בעת מכירת רכב משומש, למסור לרוכש הקבוצה מחויבתבמסגרתו ש

הרכב מידע אודות הרכב הנרכש ובכלל זה פרטיו המלאים של בעל 

הרכב, מספר הבעלים הקודמים, פגיעות שנגרמו לרכב ומספר 

  הקילומטרים שעבר.

משומשים,  רכבכלי במסגרת מכירת  - נוהל משרד התחבורה הוראות 6.20.19.2

ובכלל זה  להנחיות משרד התחבורה השונות בין היתר, הקבוצה כפופה

 ידיעל  םאשר פורס, 2013 אימב 12, מיום 2/2013מספר נוהל  הוראות

בעת בהם לנקוט שיש מפורטים הליכים  אשר בומשרד התחבורה, 

 מכירת בעת וכן, הקבוצהרישום בעלות על רכב משומש שנרכש על ידי 

  .שלישי לצדעל ידיה  ומשהמש הרכב

 -  השירות והחלפיםתחום ב החברההחלות על  העיקריות הדין הוראותתמצית  6.20.20

  : יבוא ושיווק חלפיםי בפעילות

השירות תחום ב החברהבמסגרת פעילותה של  -  צו הייצור והסחר 6.20.20.1

, כפופה על ידי החברה יבוא ושיווק חלפיםי בפעילות - והחלפים

לצו הייצור והסחר, המתייחס, בין היתר, לסחר בחלפים של  החברה

כלי הרכב. צו הייצור והסחר קובע חובת קבלת רישיון מאת הגורם 

המוסמך במשרד התחבורה עבור ייצור וסחר במוצרי תעבורה (חלקי 

חילוף). הרישיון ניתן לשנה אחת, ומנהל האגף לרכב ולשירותי 

יצוין, ישיון או לסרב לחדשו. תחזוקה במשרד התחבורה רשאי לחדש ר

                                                 
הדורש ירידה  6את תקן זיהום אוויר יורו  דרישות תקינה אירופאית מתקדמת הכוללת בין השארלבמקביל זאת    42

(אשר היה בתוקף עד לחודש ספטמבר  5בפליטת מזהמים על ידי כלי רכב המיובאים לישראל בהשוואה לתקן יורו 

2015.( 
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פי צו הייצור והסחר, יש לתת  . עלהנה בעלת רישיון כאמור החברהכי 

חודשים או  3 - לחלקי חילוף כאמור אחריות לתקופה שלא תפחת מ

ק"מ, לפי המוקדם. בנוסף, צו הייצור והסחר קובע  6,000לנסיעה של 

גם כי אין למכור מוצר תעבורה במחיר העולה על המחיר לצרכן, 

. יצוין, כי בחוק רישוי שירותים קיימת הוראת מעבר כהגדרתו בצו

  . לגבי תוקפו של צו זה

בוא והשירותים כפופה כאמור לצו היי החברה - הייבוא והשירותים צו 6.20.20.2

הקובע, בין היתר, כי יבואן רכב מחויב להחזיק מלאי של מוצרי 

תעבורה (מכלול, מכשיר, חלק, חלק חילוף, לרבות חומר נוזלי או 

מוצק המשמש לתיקונו או לאחזקתו של הרכב, וכן אביזר המשמש או 

היכול לשמש להבטחת פעילותו התקינה של הרכב, או לבטיחותו או 

פי דין להיות -מוצר המתחייב על עלהמשתמש בו, לרבות לנוחיותו של 

חלק מציוד הרכב) בכמות שהמליץ עליה יצרן הרכב או בכמות 

עשר החודשים האחרונים או לפי - המתחייבת מתנועת המלאי בשנים

קביעת מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה. עוד 

ק לא יאוחר משבעה קובע צו הייבוא והשירותים, כי יבואן רכב יספ

ימים מקבלת ההזמנה, כל מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב שהוא 

מייבא, אולם אם הוכיח יבואן שנקט בכל האמצעים הדרושים 

להזמנתו, מכל מקור שממנו ניתן היה להשיגו באותה עת וכי העיכוב 

ימים מיום  14באספקה לא היה בשליטתו, יסופק המוצר ללקוח תוך 

ין, כי בחוק רישוי שירותים הוארכה תקופת הזמן (יצו ההזמנה

. בהתאם לתיקון לצו הייבוא והשירותים שאושר ימים) 45 - האמורה ל

ואשר נכנס  2010על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת בחודש פברואר 

, מוטלות על היבואן חובות נוספות, לרבות, 2010לתוקף בחודש אפריל 

כירה אחת לפחות, אספקת שיווק מוצרי תעבורה באמצעות נקודת מ

מוצרי תעבורה לרכב המיובא במשך שבע שנים לפחות מיום מכירתו 

  לצרכן, חובת אספקת מוצרי תעבורה תוך זמן קצוב וכיו"ב.

שבהם נקבעה, בין היתר,  - מניעת גניבותותקנות  חוק מניעת גניבות 6.20.20.3

רישום חלקי רכב משומשים בידי העוסקים בתיקונם, ביבואם,  חובת

בהם או בהעברתם בדרך אחרת, של חלקי רכב כאמור, במסחר 

ואיסור על פעולה בידי בעל עסק כאמור, בחלק שאינו רשום. יצוין, כי 

פורסם תיקון לחוק האמור, שלפיו על בעל צי  2014בחודש אוגוסט 

רכב/ מבטח להעביר רכב המיועד לפירוק או שהוכרז כ"אובדן גמור" 

    ישיון הרכב לרשות הרישוי. רק למורשה לפרק רכב ולהחזיר את ר

צו ה - 2003, מחודש אפריל צו מוסכם של בית הדין להגבלים עסקיים 6.20.20.4

רשות ההגבלים  הודיעה ועם פקיעתאולם  ,2008 שנתב ,זה מכברפקע 
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ו על פי להמשיך ולפעול הםמצפה מהיא כי  ליבואני הרכבהעסקיים 

כאילו עודנו בתוקפו. בהתאם לכך, החברה ולמיטב ידיעתה גם יתר 

על כוונתה העסקיים רשות ההגבלים הודיעה ליבואני הרכב בישראל, 

חוק רישוי שירותים כאמור. עם זאת, לפעול על פי הצו להמשיך ו

, )לעיל 6.20.2 כמתואר בסעיף ( 2016שנכנס לתוקפו בחודש אוקטובר 

הוראות הצו והחברה פועלת על פי הוראות החוק את מרבית שינה 

    כאמור.

  הליכים משפטיים 6.21

לדוחות  24אור יהנה צד להם, ראו ב שהחברה לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר

   .  2016בדצמבר  31ליום החברה  הכספיים של

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.22

על  ההמאגדת את מגוון האפשרויות והשירותים בעולם הרכב בישראל, חרט ,UMIקבוצת 

איכותי  להיות גורם מוביל בשוק הרכב בישראל באמצעות מתן שירות כוונותיה אתדגלה 

ושוחר קדמה, אשר שם את הלקוח במרכז העשייה ותשומת הלב. הסביבה התחרותית 

המאפיינת כיום את שוק הרכב בישראל מחייבת יצירת סל שירותים ומוצרים רחב היכול 

 פרטיים רכב כלי שלהקבוצה כולל מגוון רחב  של זהלהתאים לכל צרכן. למועד התשקיף, סל 

 השכרה, ליסינג, יחד עם שירותי יוקרהרכבי ות, אוטובוסים בעלות קודמת, משאיחדשים ומ

  .      "ל ומוסכיםובחו בארץ

יכולותיה לתוך מערך מאוחד האמון על טיפול בלקוח לפני המכירה,  את מנצלת הקבוצה

במהלך המכירה ובמתן שירות נלווה ומקיף לאחר המכירה. תפיסת התפעול היעיל ניכרת גם 

 מרכזי ובמערך, ומשומש חדש לרכב מכירה וסניפי באולמות לרבות ,תשתיות של צולב בניצול

  .לקוח לכל ויעיל איכותי מהיר למענה הארץ בכל הפרוס שירות

 של מתמדת בנייה, והשירות ללקוח על ת את יכולות הניהול, אחסנה, הפצההקבוצה מבסס

 ידיעת החברה,מיטב טכנולוגיות ומערכות מידע מתקדמות. מעגל טכנולוגי תומך זה הנו, ל

  מהמתקדמים בשוק הרכב בישראל.

האסטרטגיה העסקית שלה, הקבוצה מתווה את יעדיה על בסיס תקופתי, בהתאם  להגשמת

בה היא פועלת; במהלך השנים האחרונות התגברה שלהתפתחויות בסביבה הכלכלית והעסקית 

אשראי  זאת כתוצאה משחיקת מחירים ומהנגשתאופן משמעותי התחרות בענף הרכב, ב

  בהיקפים גדולים ובריבית נמוכה לשחקנים בענף הרכב. 

היערכות מיטבית לנסיבות אלו, גיבשה הקבוצה את יעדיה תוך מתן דגש לשיפור וגיוון  לטובת

הערך  .תפעולית להתייעלות דתמתמ חתירה ה לצדיהשירותים המוצעים על ידהמוצרים ו

להיות בהיקפים מהותיים.  צפוי עדיהכתוצאה ממימוש י לקבוצה עשוי לצמוחהמוסף הרב ש

יתכן י, היינו. זמן בשיל על פנילהשויים עמדובר בתהליכים ארוכי טווח שפירותיהם עם זאת, 

 עיקר השפעותיהם לא יהיו ניכרים בשנה הקרובה. ש
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 :של הקבוצה להלן פירוט היעדים העיקריים

והתפתחויות ה מושכלת של תמהיל מוצרים ושירותים בהתאם לצרכי לקוחות יבני 6.22.1

נולוגיות לקוחות, בהתפתחויות טכהקבוצה עוקבת אחר שינויים בטעמי  בשוק:

לשפר את התמהיל האמור. מעקב זה נערך תוך  כלכליות, על מנת-ובמגמות מאקרו

 שימת דגש על מקסום סינרגיה בין מוצרי הקבוצה ושירותיה.  

הקבוצה בוחנת  :מיצוי סינרגיות תפעוליות בתוך הקבוצה חיזוק מעמדה על ידי 6.22.2

צמצום מערכים חופפים או סינרגטיים. במהלך  או באופן שוטף אפשרויות לאיחוד

  השנים האחרונות ננקטו בקבוצה מספר צעדים למימוש יעד זה:

ושל  פתרונות תחבורהמעבר למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד של   -

  .)לעיל 6.1.1 כפי שפורט בסעיף ( עיר לודב, החברה

מאגדת בתוכה את מערך כלל הדן ליס,  -  פתרונות תחבורההקמת חברה בת של    -

התקבלו מכירות כלי הרכב אשר חזרו מליסינג תפעולי או השכרה, או לחלופין 

כמפורט מבעלות קודמת במסגרת רכישה של כלי רכב חדשים או משומשים (

 ).לעיל 6.1.3.2 בסעיף 

תחומי הפעילות שימוש ביכולות התפעוליות ובתשתיות של הקבוצה לטובת כלל    -

  שלה, על ידי ניצול היתרון לגודל.

ם המהלכים האמורים וכן אפשרויות סינרגיה ושיתופי פעולה אפשריים נוספים ע

וחיסכון בתחומים שונים  להתייעלות להובילצפויים , חברת הבת פתרונות תחבורה

לשיפור  עשויים להביאאיכות השירות. יתירה מכך, מהלכים אלו ולשיפור 

 כמתואר תפעוליות סינרגיות מיצוי .ערוצי התקשורת בתוך הקבוצהעלות ולהתיי

 הנקי השנתי ברווח ש"ח מיליון 11.5 -כ של לגידול שנים 5 -כ תוך להביא עשוי לעיל

, הייד על המוצעים השירותים היקף הרחבת לצורך: מימון פעילות. הקבוצה של

 בוחנת, מהאמור כחלק. הרכב לעולם המשיקות לפעילויות כניסה בוחנת הקבוצה

 לצמיחה נוסף מנוע יצירת לטובת וזאת, ללקוחותיה מימון מתן פעילות הקבוצה

 .לקוחותיה עבור יותר ושלם משוכלל שירות סל הענקת לצד ישירה

ביצעה מספר פעולות לצורך  פתרונות תחבורה :ההשכרה בתחום רווחיות שיפור 6.22.3

שינויים בתעריפי ההשכרה  ובתחום ההשכרה. הפעולות כללשיפור הרווחיות 

בתחומים שאינם רווחים דיים, הקטנת צי כלי הרכב להשכרה וסגירת פעילויות 

, גדל שיעור הרווח הגולמי במהלך הרבעון הרביעי לשנת מכך כתוצאה מפסידות.

ביחס לשיעור הרווח הגולמי במהלך הרביעי  34% -בכ ,ההשכרה מפעילות 2016

 .2015לשנת 

פועלת לצורך  פתרונות תחבורה :לקוחות איכותי בתחום הליסינגטיוב ושימור תיק  6.22.4

טיוב ושימור תיק הלקוחות תוך שמירה על רמת השירות הגבוהה המאפיינת את 

  הקבוצה תוך בחינה מתמדת של מציאות כלכלית משתנה.
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 גיוון וזאת לטובת בו, שזמינים המימון ולמקורות ההון לשוק החברה הנגשת 6.22.5

פועלת  הקבוצה: ניהולה תויכולשיפור ו הקבוצה מבנה פישוט המימון, מקורות

וזאת על מנת לנצל את  לה הניתן האשראי על כוללת הסתכלות ליצירת הניתן ככל

יתרונותיה לגודל תוך החלת מערך שיקולים מיטבי לכלל הקבוצה, בקבלת 

  .החלטותיה לגבי דרכי מימון פעילותה

 :םיעדים נוספים שהקבוצה שוקדת על מימוש

 פועלת הקבוצה :חילוף חלקי של ומכירה הפצה, בואייהשקעה בהוזלת עלויות  6.22.6

במטרה להגדיל את מכירות חלקי  ,חילוף חלקי במכירת הקשורות עלויות להוזלת

 של הקבוצה בתחום זה. יכולותיההחילוף ובכך לשפר את 

 ביתרונות מכירה הקבוצה: ארגוניים-יישום ושכלול תהליכי הבקרה הכלל 6.22.7

ושואפת לנצל את הידע  הבקרה תהליכי בתחום, בה מהחברות אחת בכל הקיימים

 .הקיים בה ולאמץ נהלים איכותיים לצורך חיזוק מערך הבקרה בה

ועל  החברהת החברה בדבר ההשפעות של המהלכים המתוארים לעיל, ככל שיושלמו, על והערכ

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  ן, הנהחברההתייעלותה של 

והמידע הקיים  האמורים כיםאת הפוטנציאל של המהל החברההמבוססת על הערכותיה של 

, או ןאו חלק ןשלא להתממש, כול ותהאמורה עשוי ות. ההערכהתשקיףלמועד  חברהב

ת הסינרגטיות בין היתר כתוצאה ממידת הצלח ביןלהתממש באופן שונה מהמתואר לעיל, 

יכולת התייעלותן ו/או התממשותם של כל או מופתרונות תחבורה וכן  החברהפעילויותיהן של 

  להלן.   6.24 , כמפורט בסעיף הקבוצהחלק מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 6.23

  :להערכת החברה, ההתפתחות בשנה הקרובה תבוא לידי ביטוי בנושאים הבאים

 פורטו שאלו כפי, ממנה הנגזרים היעדים ושל העסקית האסטרטגיה של מימושה םודיק המשך

  :2017 שנת במהלך הבאים התהליכים את לקדם החברה שוקדת, היתר בין לעיל. 6.22  בסעיף

 של התפעולי המערך שיפור יל ידע הקבוצה חברות בין סינרגיה מיצוי תהליך המשך 6.23.1

 ליס.-דן

פתרונות תחבורה  לפעילות, בלוד והשכרה ליסינג לרכבי שירות מרכז בניית השלמת 6.23.2

תיים לקראת תחילת ) ועתידה להס2016 שנת סוף לקראת החלה אשר בנייה(

 .2017 שנת לשהרבעון הרביעי 

 תפעולית גמישות שיפור לטובת פתרונות תחבורהב חדשה מחשוב מערכת הטמעת 6.23.3

 .מתקדמת בפלטפורמה מידע ולאחזר מידע לשלוף אפשרויות ובפרט

 ללקוחות יותר טוב שירות הענקת שיאפשרו טכנולוגיות של ויישום הטמעה 6.23.4

 .פוטנציאליים וללקוחות
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זה לעיל, הן בבחינת מידע צופה פני עתיד, אשר  6.23 הערכות החברה להתפתחות כאמור בסעיף 

אינו ודאי. ייתכן שהערכותיה של החברה כאמור לא תממשנה בשל גורמים שונים, ובין היתר 

שיוטלו על באופן כללי או באזורים מסוימים, חסמי שוק  הקבוצהירידה בביקוש לשירותי 

באזורים אלו או התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין גורמי  הקבוצהפעילותה של 

  להלן.  6.24 , כמפורט בסעיף הקבוצההסיכון הכרוכים בפעילותה של 

   דיון בגורמי סיכון 6.24

  להערכת החברה, פעילות החברה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים: 

  סיכוני מאקרו

: תנודות בשערי החליפין של המטבעות שבהם רוכשת החליפין יתנודות בשער 6.24.1

את כלי הרכב המשווקים על ידיה, עלולות להשפיע על מחירי הרכב החברה 

בהשוואה החברה בשקלים חדשים לצרכנים בישראל, וכן על מחירי כלי הרכב של 

. החברהלכלי רכב של מתחריה, ולפיכך, על הביקושים לכלי רכב המשווקים על ידי 

  ים. חשופה להתחייבויות צמודות למטבע חוץ, בעיקר מאשראי ספקהחברה 

כלי רכב פרטיים הנם מוצר צריכה  :והאטה כלכלית במשקכלכלי המצב הרעה ב 6.24.2

אשר הביקוש לו מושפע בין היתר מרמת החיים של משקי הבית. ירידה בהיקף 

הפעילות הכלכלית בישראל, ירידה ברמת החיים של משקי הבית וגידול באבטלה 

ללקוחות פרטיים חברה העלולים לגרום לפגיעה בכמות כלי הרכב שיימכרו על ידי 

לירידה בביקוש לשירותי השכרת , כמו גם ומוסדיים (ובכלל זאת חברות הליסינג)

רידה רכב לזמן קצר וליסינג תפעולי, לירידה בביקוש לכלי רכב משומשים ולי

) הקבוצהדבר המשפיע על שווי צי כלי הרכב של במחירון כלי הרכב המשומשים (

לגרום למחנק אשראי, אשר יפגע ביכולתן של חברות בנוסף, עלולה האטה כלכלית 

לפגוע ביכולתם של לקוחות לעמוד שכרה לממן את פעילותן והליסינג והה

  .הקבוצה, וכתוצאה מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של בהתחייבויותיהם

הרעה במצב הביטחוני  :זמן לאורך הרעה במצב הביטחוני והכללי בישראל ובעולם 6.24.3

בעיקר בתחום ההשכרה מאחר והיא  הקבוצההשפיע על פעילות בישראל עלולה ל

עשויה לפגוע בהגעת תיירים מחו"ל לישראל וכפועל יוצא לפגיעה בביקוש להשכרת 

כלי רכב לזמן קצר. כך, לדוגמא, נוכח המבצע הצבאי "צוק איתן" שנערך בעזה 

אטה והשלכותיו, נפגע היקף התיירות הנכנסת וחלה באותה תקופה ה 2014בקיץ 

כלכלית כללית במשק. כפועל יוצא מכך, חלה ירידה בפעילות ההשכרה התיירותית 

. בנוסף, למצב מתחומים אלו יהירידה בהכנסותו פתרונות תחבורהוהפרטית של 

באמצעות  הקבוצה הכלכלי והפוליטי באוקראינה עלולה להיות השפעה על פעילות

 לעיל. 6.1.2  , כמפורט בסעיףאוקראינה Avis - חזקותיה בה
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   סיכונים ענפיים

יבוא יצו ההתיקון לנכנס לתוקף  2010בחודש אפריל  יבוא מקביל:יהתפתחות  6.24.4

בוא מקביל. ימאפשר יאשר  לעיל), 0 (שתמצית הוראותיו פורטו בסעיף  והשירותים

כניסה של מתחרים חדשים לתחום, דבר שעלול  מאפשרתיבוא המקביל ירפורמת ה

מת כלי הרכב להביא להחרפת התחרות בעיקר בפלחי שוק מסוימים כדוג

 היוקרתיים ורכבי המנהלים.  

שינויים בהסדרים רגולטוריים, כגון הסדרת  שינויים בהסדרים רגולטוריים: 6.24.5

יבוא ושיווק חלפים יהתחרות, הן בענף הרכב והן בענף השירותים הנלווים (

ואביזרים נלווים לרכב), שינויים במדיניות המיסוי הממשלתית לרבות המיסוי 

לעיל, או שינוי במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב  6.20.8 סעיף הירוק כמפורט ב

כפרטיים או מסחריים לצורכי מס, עלולים להוביל לשינויים במבנה השוק שבו 

שישתנה הביקוש לרכב מגודל או מסוג מסוים או הביקוש , באופן הקבוצהפועלת 

לרכב המיוצר במדינות מסוימות. שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה מסוימת 

  . הקבוצהבתוצאותיה העסקיות של 

פועלת כיבואנית כלי רכב לישראל בכפוף לרישיונות החברה  רישיונות והיתרים: 6.24.6

ו/או שינוי לרעה בתנאיהם עלולים לפגוע והיתרים. ביטול הרישיונות ו/או ההיתרים 

  ובתוצאותיה הכספיות. החברה באופן מהותי לרעה במכירות 

כלי רכב משומש לבין  קיימת זיקה בין מחירו של :הפחתת מיסוי על רכב חדש 6.24.7

מחירו של כלי רכב חדש. בשל מרכיב המס הגבוה הכלול בעלות צי כלי הרכב של 

החברה, שינוי בשיעור המס על רכישת רכב חדש, משנה את מחירו של הרכב החדש, 

וכנגזרת מכך, עשויה להשפיע על מחירו של הרכב המשומש. שינוי כאמור גורם 

של החברה. להערכת החברה, לא ניתן להגן הגנה  לירידת/ עליית שווי צי כלי הרכב

, לאורך זמן החברה להערכתמפני שינויים בחוקי המס. יעילה על ערך צי כלי הרכב 

לעיל, השפעה מהותית על  6.20.7 לא יהיה לשינוי במס הקניה כמתואר בסעיף 

מידע צופה פני נה ה כאמורהערכת החברה  .החברה של הפעילות בתחומיהביקוש 

השיעור הקיים של מס הקניה כאמור עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על 

הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה. התוצאות בפועל עשויות להיות ועל 

יחולו שינויים נוספים בשיעורי כאמור, בין היתר אם  ההערכהמהותי משונות באופן 

ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה, מס הקניה 

  .לןלה 6.24 כמפורט בסעיף 

כלי הרכב שמייבאת החברה : הכניסה לישראל נמלי של השבתהשיבוש או  6.24.8

מיובאים לישראל בהובלה ימית. חלקי החילוף מיובאים לישראל בעיקר דרך נמלי 

הים של ישראל אך גם בדרך של הובלה אווירית. החברה מנהלת מלאי כלי רכב 

פרק זמן קצר, וחלקי חילוף באופן המאפשר לה ליתן מענה מהיר ללקוחותיה ב

מהמלאים הקיימים אצלה. עם זאת, החברה חשופה לשיבושים או השבתות של 

נמלי הכניסה לישראל, בין היתר מהרעה במצב הביטחוני או המדיני, שביתות 
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עובדים וכיו"ב, באופן העלול לגרום לשיבוש האספקה הסדירה של כלי רכב וחלפים 

 .המשמשים או הנמכרים על ידי החברה בפעילותה

הייבוא המבוצע  עיקר :שעמם קשורה החברה ימיים מובילים שיבוש פעילותם של 6.24.9

בסעיף  כמפורטנעשה באמצעות הובלה ימית. כפי שצוין לעיל  ,החברהידי  על

לייבוא כלי רכב נכון למועד התשקיף, חברת התובלה הימית לעיל,  6.8.17.3 

. לישראל המזרח הרחוקהנה חברת התובלה היחידה לייבוא כלי רכב מ מקוריאה

 בהתאם לכך, שיבושים בפעילות המוביל האמור עשויים לגרום לשיבוש האספקה

   הסדירה של כלי רכב וחלפים המיובאים על ידי החברה.

אינם מבוטחים בפני  פתרונות תחבורהציי כלי הרכב של  :היקף גניבות הרכב 6.24.10

עלייה בהיקף גניבות הרכב  ,לפיכך. לעיל 6.10.16.8 בסעיף , כפי שפורט ותגניב

  .הקבוצהשל  עלולה להשפיע על תוצאותיה

 0  בסעיף כמתואר ברכבשימוש ה שווינושא ל :העלאת שווי שימוש לרכב עובדים 6.24.11

, . כךהליסינג התפעולי בתחום הקבוצה של הפעילות השפעה על קיימת, לעיל

לצמצום היקף הביקוש לליסינג תפעולי, העלאת שווי השימוש כאמור עלול להביא 

הליסינג מחד,  ובהתאם להוביל לירידה בהיקף רכישות כלי הרכב על ידי חברות

ולמעבר של עובדים לרכישה ישירה של כלי רכב שתקזז חלק מההשפעות של 

 של האין באפשרות .הירידה ברכישות כלי רכב על ידי חברות הליסינג, מאידך

להעריך את היקף הצמצום בביקוש לליסינג תפעולי ואת מידת ההשפעה של  החברה

  . רההחבשל  העל רווחיות השימוש שווי שיטותיישום 

פיקוח  :והשכרהליסינג  חברותו כלי רכב יבואניעל  רגולטוריםפיקוח והגבלה  6.24.12

נושאים,  במגוון הקבוצה פעילותעלולים להשפיע על כאמור,  םירגולטוריוהגבלה 

 אחזקות איסור, והשכרה ליסינג וחברות יבואנים של שוק נתח על מגבלהדוגמת 

  .ועודבחוקי המס  שינויים, והשכרה ליסינג חברותו יבואן צולבות

לסיכון אשראי, היינו,  הקבוצהבתחומי הליסינג וההשכרה חשופה  :סיכון אשראי 6.24.13

ות בתחומי הליסינג , אם לקוחבתחומים אלו הקבוצה סיכון להפסד כספי שיגרם ל

, והוא נובע בעיקר מיתרות כלפיה החוזיות הםבהתחייבויותי יעמודלא  וההשכרה

  חובה של לקוחות וחייבים.

העלאת שיעור הריבית במשק, כמו גם העלאת פרמיית הסיכון של  :סיכוני ריבית 6.24.14

הבנקים בגין הלוואות ייעודיות שמעמידים הבנקים ללקוחות שונים לצורך רכישת 

 כלי רכב, עשויה להביא לצמצום רכישת כלי רכב באמצעות מימון בנקאי. 

האשראי העומדים לרשות קיימת חשיבות גדולה להיקפי וזמינות  :זמינות אשראי 6.24.15

. קיטון או הגבלת היקפי וזמינות האשראי ו/או , בעיקר בתחום הליסינגהקבוצה

עלולים לפגוע  יםהנדרש הקשחת תנאי המימון ו/או הרעה ביחס הביטחונות

    וביכולתה לנהל את עסקיה. הקבוצהבפעילות 
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   קבוצהסיכונים מיוחדים ל

מקורן בייבוא ושיווק החברה  יה שלותעיקר הכנס :GM - תלות בהסכמי זיכיון וב 6.24.16

לעיל). לפיכך, קיימת  6.8.17.1  ףכמפורט בסעי( GMשל כלי רכב וחלפים מתוצרת 

ובכלל זה, במדיניות התמחור של כלי  GMתלות מהותית בהמשך הקשרים עם 

אותם ניתן לייבא לישראל. הפסקתו של הסכם הזיכיון ש כלי הרכבהרכב ותמהיל 

ובתוצאותיה העסקיות.  קבוצהבתית האמור, מכל סיבה שהיא, תגרום לפגיעה מהו

אותם ניתן לייבא  כלי הרכבאו שינוי בתמהיל  GMהעלאת מחירי היצרן על ידי 

לישראל, באופן שלא יעלה בקנה אחד עם טעמי הצרכן הישראלי, עלול לפגוע לרעה 

  ובתוצאותיה העסקיות. הקבוצהבעסקיה של 

 של העלולה להשפיע על רווחיות Avisפגיעה במותג הבינלאומי של  :במותג תלות 6.24.17

אירופה  Avisהסכמי ההרשאה והזיכיון עם אם . בנוסף, ההשכרהם בתחו הקבוצה

 הקבוצה של ההשפעה שלילית על עסקי לכךעלולה להיות  ,יתבטלו מסיבה כלשהי

  . ההשכרהם בתחו

יבוא ומכירת כלי רכב כרוכים באחזקת מלאי גדול, אשר עלול י אחזקת מלאי: 6.24.18

מערכו כתוצאה מהתיישנות שנת דגם (כפועל יוצא, בין היתר, של שיווק לאבד 

דגמים משנת ייצור חדשה יותר), שיפורים טכנולוגיים, רגולציה, פגיעה כלכלית 

חמורה או פשיטת רגל של יצרן כלי הרכב, שינויים בשערי החליפין של מטבעות 

  .הקבוצה, ובכך להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של "בזרים וכיו

 יםרכב חדש כלימחירי ירידת  :פתרונות תחבורהי כלי הרכב של יירידת ערך שווי צ 6.24.19

במחירי הרכב המשומש או שינויים במחירי הרכב המשומש  שינוייםובעקבותיו 

 פתרונותכלי הרכב של  יכתוצאה מהיצע וביקוש בשוק, משפיעים על שוויו של צי

, סיכון זה בחלקו אינו ניתן להגנה יעילה ואילו החברההנהלת  להערכת. תחבורה

 לסיכון החשיפה את מצמצמת הקבוצהיכולת ההגנה לגבי חלק אחר מוגבלת. 

כלל על ערכם  בדרךשומרים העל ידי רכישה של כלי רכב מדגמים סחירים  האמור

  תמחור מתאים.  אמצעותוכן ב ),הקבוצהבשוק המשני (על סמך ניסיון העבר של 

הנה צד למספר הליכים משפטיים מהותיים, לרבות החברה  משפטיים: הליכים 6.24.20

 א24אור י. לפרטים נוספים ראו בהבקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגד

 שתתקבלנה במסגרת. ככל 2016בדצמבר  31ליום החברה הכספיים של  לדוחות

 עלולהדבר , החברהנגד  החלטותההליכים המשפטיים המהותיים האמורים 

  . הקבוצהלהשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של 
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 טבלת גורמי סיכון

קרו, סיכונים אסיכוני מ -פי טיבם - בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

פי -, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, עללקבוצהענפיים וסיכונים מיוחדים 

  : הקבוצההשפעתם על עסקי 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

השפעה   
  להגדו

השפעה 
 בינונית

השפעה 
  קטנה

סיכוני 
  מאקרו

    X   ן ייפחלה יבשער תודונת

    X    והאטה כלכלית במשק כלכליה מצבהרעה ב

 ובעולםבישראל  והכלליהרעה במצב הביטחוני 
  לאורך זמן

X   
  

סיכונים 
  ענפיים

  X     מקביל בואיי התפתחות
    X     ייםרוטלוגם בהסדרים רייוניש

      X   והיתרים תונוישיר

   X מיסוי על רכב חדשב שינוי

   X   לישראל הכניסה נמלי של השבתהאו  שיבוש

   X     ימיים מובילים של פעילותם שיבוש

  X    היקף גניבות הרכב
    X  העלאת שווי שימוש לרכב עובדים

    X   רגולטוריםפיקוח והגבלה 

    X    סיכון אשראי

    X    סיכוני ריבית

    X  זמינות אשראיסיכון 

   X    לאית מקזחא

   X    פתרונות תחבורהצי כלי הרכב של  ירידת ערך שווי

סיכונים 
מיוחדים 

  קבוצהל

     GM  X -וב זיכיוןי מכסהב תולת
   X   תלות במותג

     משפטיים הליכים
X  



  

  

   וקשורות בנות חברות 6.25

   :אלו בחברות החברה החזקות לשיעור בנוגע, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון, החברה שלפרטים בדבר חברות בנות וכלולות  להלן 6.25.1

  הון שטרי/ הלוואות כולל ההשקעות סכום -  ישירות החזקות 6.25.1.1

      שיעורי החזקה           

 סוג מניות  שם החברה

מספר 
המניות 

 המוחזקות

סה"כ ערך 
נקוב של 
המניות 

 המוחזקות

היקף 
השקעה 
(באלפי 

ע בהון ש"ח)  הבהצב
בזכות למנות 
 דירקטורים

מחזיקים אחרים 
 25% -בלמעלה מ

מהון המניות/ מכוח 
ההצבעה/ סמכות 
 למנות דירקטורים

יתרת 
הלוואות 
(באלפי 

ש"ח)/ תנאי 
 ערבויות שניתנו מימון 

יוניברסל  - יו.טי.אס 
 פתרונות תחבורה בע"מ

מניות רגילות 
 ש"ח 1בנות 

  
14,082,578 

  
14,082,578 

   
   אין אין 100% 100% 100%  370,281

יו.אמ.אי. סוכנות 
 ) בע"מ1994לביטוח (

מניות רגילות 
 ש"ח 1בנות 

  
5,106 

  
5,106 

   
626  50% 50% 50% 

מדנס סוכנות 
   אין לביטוח בע"מ

  

  
מניית הכרעה 

 ש"ח 1בת 
  

1 
  

1               
יו.אם.איי מרכז שירות 

 חיפה בע"מ
מניות רגילות 

 ש"ח 1בנות 
  

100,000 
  

100,000 
   

   אין אין 100% 100% 100%  6,727

שגיא מוטורס סנטר 
 בע"מ 2006

מניות רגילות 
  ש"ח 1בנות 

  
100 

  
100 

          
5,652  

 אין 100% 100% 100%

צמוד  678
 6,192מדד; 

שטר הון 
 צמית

ערבות מתמדת 
 - מוגבלת בסכום 

עד תקרה של 
ש"ח  1,750,000
 בבנק איגוד

  
מניית הנהלה 

               1 1 ש"ח  1בת 

 כהן מוטורס חדרה בע"מ
מניות רגילות 

 ש"ח 1בנות 
  

100 
  

100 
   

 אין 100% 100% 100%  6,077
שטר  2,489

   הון צמית
 2010יו.אם.איי. ליס 

 בע"מ
מניות רגילות 

 ש"ח 1בנות 
  

100 
  

100 
   

 אין אין אין 100% 100% 100%  -
יוניברסל משאיות 

 ישראל בע"מ
מניות רגילות 

 ש"ח 1בנות 
  

5,000 
  

5,000 
   

53,657  50% 50% 50% 
חברת תעבורה 
   אין אחזקות בע"מ

) 1996(כוכבי הרכב שווק 
 בע"מ

מניות רגילות 
 ש"ח 1בנות 

  
100 

  
100 

   
3,247  50% 50% 50% 

א.א.א. אימפריה 
) בע"מ 2011נכסים (

); זינו אחזקות 25%(
) בע"מ 2014 -(א.ז 

)25%( 

1,501 
; י3בריבית 

שטר  3,227
 הון צמית

ערבות מתמדת 
 - מוגבלת בסכום 

עד תקרה של 
ש"ח  3,500,000

 בבנק לאומי
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 קח"ן נכסים בע"מ
מניות רגילות 

 ש"ח 1בנות 
  

50 50 
   

 )50%חנן קימל ( 50% 50% 50%  2,081
543 

 1.15פריים+

ערבות מתמדת 
ללא הגבלה 

בסכום בבנק 
לאומי להבטלת 

התחייבויות קח"ן 
 נכסים בע"מ

 -יו.אם.איי.-גי.אם
טכנולוגיות מחקר 

 ופיתוח בע"מ
מניות רגילות 

 980 980 ש"ח 1בנות 
   

(154) 49%     

GM LAAM 
HOLDINGS 
LLC. אין   

יוניברסל מוביליטי 
 טכנולוג'י בע"מ

מניות רגילות 
 50 50 ש"ח 1בנות 

   
(265) 50% 50% 50% 

אסף אגמון סחר 
; שחף )25%בע"מ (

עוגן אחזקות בע"מ 
)25%( 

בריבית  400
 י3

ערבות מתמדת 
ללא הגבלה 

בסכום בבנק 
איגוד להבטחת 

התחייבויות 
יוניבסל מוביליטי 

 טכנולוג'י.

  

   הלוואות ללא השקעות -  עקיפות החזקות 6.25.1.2

      שיעורי החזקה           

 סוג מניות  שם החברה

מספר 
המניות 

 המוחזקות

סה"כ ערך 
נקוב של 

המניות 
 המוחזקות

היקף 
השקעה 
(באלפי 

 הבהצבע בהון ש"ח)
בזכות למנות 
 דירקטורים

מחזיקים אחרים 
 25% -בלמעלה מ

מהון המניות/ מכוח 
ההצבעה/ סמכות 
 למנות דירקטורים

יתרת הלוואות 
(באלפי ש"ח)/ 

 ערבויות שניתנו תנאי מימון 

 1988קאר -דן ליס א
 רגילה (טרייד אין) בע"מ

  
510   

  
12,300  

   
32,576   99% 1 0 0  אין 100%  %

לא קיימים 
הלוואות 

(קיימים חוז"ם 
   בין חברתיים)

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת 
 רגילה שירותי תיירות בע"מ

  
12,300  

  
12,300  

   
20,133  100% 1 0 0  אין 100% %

לא קיימים 
הלוואות 

(קיימים חוז"ם 
   בין חברתיים)

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת 
סוכנות לביטוח כללי 

ביום  חוסלה( ) בע"מ2003(
הליך מסגרת , ב5.4.2017
   חברה סגורה               רגילה )מרצון של פירוק
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 חוסלה( אדודה רכב בע"מ
מסגרת , ב17.5.2017ביום 

   חברה סגורה                רגילה פירוק מרצון) הליך של

Dan Rent a Car (USA) 
Inc רגילה 

  
1,000  

  
1,000  

   
9,664  100% 1 0 0  אין 100% %

לא קיימים 
הלוואות 

(קיימים חוז"ם 
   בין חברתיים)

 רסלקבוצת  יוניב בית
 רגילה בע"מ ישראל מוטורס

  
1,004,000  

  
1,004,000  

   
102,646  100% 1 0 0  אין 100% %

לא קיימים 
הלוואות 

(קיימים חוז"ם 
   בין חברתיים)

Avis  רגילה אוקראינה 
  

500  
  

500  
   

29,903  34% 3 4 % 34%   

הלוואה  6932
דולרית בריבית 

   3.5%ליבור+

אוטו איטליה איי.אל 
 רגילה בע"מ

  
516  

  
516  

   
18,719  75% 7 5 % 75% 

סוכנות מכוניות לים 
 )25%התיכון בע"מ (

שטרי  15,105
 60-הון ל

חודשים ממועד 
הנפקתם ללא 
ריבית או 
הצמדה ; 

    12,447הלוואות 

יוניברסל מוביליטי 
 ) בע"מ2015אלקטריק (

מניות 
רגילות בנות 

 100  100 ש"ח 1
   

(281)       
מצמן את מרוץ 

 )50%מילניום בע"מ (

ערבות מתמדת 
 - מוגבלת בסכום 

עד תקרה של 
מיליון ש"ח בבנק 

 איגוד.

  

  
מניות 

הנהלה בנות 
               4 4 ש"ח 1
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ריבית ודמי הניהול שהחברה קיבלה או שהיא זכאית , וכן פרטים בנוגע לדיבידנד, של החברה כלולותו בנות חברותרווחיהן של  אודות פרטים להלן 6.25.2

   ):ש"ח באלפי( 2016 -ו 2015 שניםלקבל מהן, בגין ה

  החזקות ישירות 6.25.2.1

 2014שנת  2015שנת   2016שנת   

 שם החברה
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 דמי ניהול ריבית
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 דמי ניהול ריבית
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית
דמי 
 ניהול

יוניברסל  -יו.טי.אס 
 פתרונות תחבורה בע"מ

  
(35,573) 

  
-   

  
-    (20,293) 

  
-   

  
- 

  
(39,391) 

   
-    

   
-  

יו.אמ.אי. סוכנות 
 ) בע"מ1994לביטוח (

  
513 

  
250 

  
- 

  
371          636 

  
550   

  
439 

  
515 

   
-                - 

   
350  

מרכז שירות  יו.אם.איי
 חיפה בע"מ

  
340 

  
-   

  
-          417 

  
-   

  
- 

  
156 

   
-    

   
-  

שגיא מוטורס סנטר 
 בע"מ 2006

  
328 

  
- 

  
17 

  
-          452 

  
-            19 

  
- 

  
(13) 

   
-             20 

   
-  

 כהן מוטורס חדרה בע"מ
  

215 
  

-   
  

-          434 
  

-   
  

- 
  

434 
   

-    
   

-  
 2010יו.אם.איי. ליס 

 בע"מ
חברה לא 

       פעילה 
חברה לא 

       פעילה 
חברה לא 

       פעילה 
יוניברסל משאיות 

 ישראל בע"מ
  

23,510 
  

- 
  

- 
  

960     14,800 
  

-               - 
  

960 
  

12,587 
   

-           488 
   

960  
) 1996כוכבי הרכב שווק (

 בע"מ
  

(635)   
  

35 
  

-         (699)              39 
  

- 
  

(411)              40 
   

-  

 574 קח"ן נכסים בע"מ
  

- 
  

13 
  

-          551 
  

-            18 
  

- 
  

517 
   

-             20 
   

-  
יו.אם.אי מרכז שיווק 
 ושירות רחובות בע"מ

-נמכרה ב
2015-נמכרה ב       2015        

  
(48) 

   
-                - 

   
-  
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 2014שנת  2015שנת   2016שנת   

 שם החברה
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 דמי ניהול ריבית
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 דמי ניהול ריבית
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית
דמי 
 ניהול

 -.יו.אם.איי-גי.אם
טכנולוגיות מחקר ופיתוח 

 בע"מ

חברה לא 
אין  - פעילה 

עדין דוחות 
      כספיים

חברה לא 
אין  - פעילה 

עדין דוחות 
      כספיים

  
(6) 

   
-                - 

   
-  

יוניברסל מוביליטי 
 טכנולוג'י בע"מ

  
(505) 

              
-  

  
10 

                 
-          (120) 

              
-               6  

                  
-  

  
(85) 

   
-               2 

   
-  

  החזקות עקיפות 6.25.2.2

 2014שנת 2015שנת   2016שנת   

 שם החברה
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 דמי ניהול ריבית
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 דמי ניהול ריבית
רווח (הפסד) 

 דיבידנד אחרי מס

הכנסות 
(הוצאות) 

 ריבית
דמי 
 ניהול

מוביליטי יוניברסל 
 ) בע"מ2015אלקטריק (

  
        (563) 

  
      -  

  
     -  

  
150  

טרם החלה 
 בפעילות
       עסקית

טרם החלה 
 בפעילות
       עסקית

יוניברסל  -יו.טי.אס 
 פתרונות תחבורה בע"מ

  
   (34,935) 

  
         -     

  
    -       (20,293) 

              
-    

                  
-   (39,391)  

               
-    

              
-  

(טרייד  1988קאר -דן ליס א
    329            467    797             17,997                אין) בע"מ

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת 
    2,598                  שירותי תיירות בע"מ

  
(836)   611             288    

Dan Rent a Car (USA) 
Inc                   (100)   1    (44)    0   

סיבוס רימון תעשיות 
    365   546   (14)                     מבנים ופתוח בע"מ

  
(74)   

Avis  144   907   273    4,327                  אוקראינה   

   637   (20,586)              אוטו איטליה איי.אל בע"מ
  

       (4,732)    642   
דן רכב ותחבורה ד.ר.ת 
) 2003סוכנות לביטוח כללי (

ביום  חוסלה( בע"מ
 הליךמסגרת ב, 5.4.2017

חברה לא 
                       פעילה
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מרצון) פירוק של
 חוסלה( אדודה רכב בע"מ

מסגרת ב, 17.5.2017ביום 
 )מרצוןפירוק הליך של 

חברה לא 
                       פעילה

יו.בי.אי. אולטרא 
) 1997אוטובוסים ישראל (

 בע"מ
ולפני  - 2015- פורקו/נמכרו ב -  UTIחברות לשעבר של 

                  כן לא פעילות
Isuzu Trucks CEE 

s.r.o 
ולפני  - 2015- פורקו/נמכרו ב -  UTIחברות לשעבר של 

                  כן לא פעילות
Isuzu Trucks Czech 

Republic s.r.o. 
ולפני  - 2015- פורקו/נמכרו ב -  UTIחברות לשעבר של 

                  כן לא פעילות
Isuzu Trucks Hungary 

Kft. 
ולפני  - 2015- פורקו/נמכרו ב -  UTIחברות לשעבר של 

                  כן לא פעילות
Isuzu Trucks Slovakia 

s.r.o. 
ולפני  - 2015- פורקו/נמכרו ב -  UTIחברות לשעבר של 

                  כן לא פעילות

  לעיל.  6.1.3 , ראו סעיף ידי החברה, ועיקר הפעילות המבוצעת בהן- תמציתי של החברות המוחזקות על לתיאור

  



  

  

   2016בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  6.26



  על מצב ענייני התאגיד דירקטוריוןהדוח 
  

1  

 ישראל מוטורס יוניברסלדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של     

דוח הדירקטוריון  .")תקופת הדוח(" 31.12.2016לשנה שהסתיימה ביום וחברות מאוחדות  ")החברה(" בע"מ

תקנות (" 1970-יים), תש"לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומייד בהתאם להוראותלתקופה זו נערך 

  ").הדוחות

פעילותה ואופן השפעתם של אירועים  דוח הדירקטוריון מכיל, בין היתר, תיאור של מצב עסקי החברה, תוצאות  

  .)"הדוחות הכספיים" ( 2016בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום  בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד

  חברה הנתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי 

שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם הדוחות הכספיים  ובאמצעות חברות בנות בשליטתה באמצעותה,, החברה

, עוסקת בעיקר בייבוא ומכירת כלי רכב, החכרת כלי רכב (ליסינג תפעולי), ")הקבוצהשל החברה (ביחד: "

  לכלי הרכב שבבעלותה, בפריסה ארצית.  חלפיםחזוקה ושירותי תמתן השכרת כלי רכב לזמן קצר ו
  

 General Motors החברה מייבאת ומשווקת בישראל כלי רכב מתוצרת הםשלפימי זיכיון הסכבקשורה הקבוצה 

, יבוא ושיווק משאיות קלות ובינוניות ואוטובוסים )Isuzu Motors(מקבוצת איסוזו  וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת

 חברת הבת באמצעות בנוסף, קשורה הקבוצה. כהגדרתה להלן) UTI (באמצעות חברה כלולהמתוצרת איסוזו 

, בין הסכם זיכיון המתיר להב )"פתרונות תחבורה"פתרונות תחבורה בע"מ ( יוניברסל - יו.טי.אס) 100%(

לי וכן לתחום הליסינג התפעו להשכרת כלי רכב Avis לעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר היתר,

  . הקבוצהשמפעילה 
  

להלן תחומי הפעילות של הקבוצה אשר מדווחים בנפרד במסגרת ביאור מגזרים לדוחותיה הכספיים המאוחדים 

  של החברה:
  
במכירת כלי רכב חדשים  ןמכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורמכירת כלי רכב:   .1

  החברה. ל ידישיובאו עכלי רכב בגין  "ק"מ 0"ועסקאות 

ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה ותיקונים שירות וחלפים:   .2

  .לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

 השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב בתוםליסינג תפעולי:   .3

  תקופת ההשכרה האמורה.

  פתרונות תחבורה. באמצעות קצר לזמן רכב כלי השכרת השכרה לזמן קצר:  .4

 ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן ייבוא והפצה של אוטובוסים כבד:רכב   .5

  )."UTI"מ ("עהשקעה בחברה כלולה, יוניברסל משאיות ישראל ב באמצעות (בהיקף לא מהותי)
  

במסגרת ביאור המגזרים  אשר מדווחים תחת פעילות "אחרים"נוספים תחומי פעילות ב בנוסף, הקבוצה עוסקת

  . עיקרי פעילויות אלו הינם: דוחותיה הכספים המאוחדיםב

בעיקר בתחום הרכב, ובנוסף בתחומי ביטוח מגוונים לרבות דירה, בית עסק,  שיווק פוליסות ביטוח -ביטוח  .1

  נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות, חיים ובריאות.

  שאינם מיובאים על ידי החברה.כלי רכב אין בגין -עסקאות טרייד  .2

  עסקאות ליסינג מימוני.  .3

  החברה. על ידישיובאו כלי רכב ק"מ" שאינם בגין  0עסקאות "  .4

  השכרת נכסי נדל"ן.  . 5

  מכירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"ל.  .6
  

אוטו ממניות  75%-עוסקת ביבוא רכבי פרארי ומזראטי לישראל (באמצעות החזקה של כ קבוצהה כמו כן,

), ועוסקת בפעילות השקעות הכוללת שותפת במיזם בתחום ליסינג והשכרה במזרח אל. בע"מ איטליה איי.

  ה).ממניות חברת אוויס אוקראינ 34%-אירופה תחת שם המותג אוויס אוקראינה (באמצעות החזקה של כ
 

 -מכרה החברה כ 2015 -ו 2016בשנים ייבוא ושיווק של כלי רכב.  תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו

מסך מחזור מכירותיה של החברה היו  55% -כ 2016בשנת  בהתאמה. ,כלי רכב חדשים 9,717-וכ 12,378

(לעומת שיעור  רכב וציים ללקוחות מוסדיי 45% -), וכ2015 תבשנ 57% -ללקוחות פרטיים (לעומת שיעור של כ



  על מצב ענייני התאגיד דירקטוריוןהדוח 
  

2  

חמישה מוסכים מורשים בבעלות מלאה או חלקית של החברה מפעילה ומנהלת  ).2015 תבשנ 43% -של כ

 45באמצעות ). ובנוסף למוסכים אלו, מספקת החברה שירותי מוסך המרכזי השירותמרכז החברה (לרבות 

  .מוסכים מורשים המופעלים על ידי זכיינים
  

תחום עיסוקה העיקרי של פתרונות תחבורה ביותר של החברה הינה פתרונות תחבורה. הבת המהותית  תחבר

 31נכון ליום  כלי רכב 31,500 -כ צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה מונה הינו מתן שירותי ליסינג והשכרה.

הארץ  מתקנים בכל רחבי 30 -. לפתרונות תחבורה כ2015לדצמבר  31נכון ליום  30,270-, וכ2016לדצמבר 

  המשמשים לכלל פעילויותיה לרבות סניפי השכרה, ליסינג, מכירת רכב ומרכזים לוגיסטיים. 
  

לפרטים נוספים אודות חברות בנות  תיאור עסקי החברה. 6 , ראה פרקלפרטים נוספים אודות פעילות הקבוצה
  לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. 10של החברה, ראה ביאור 

   בתקופת הדוח רועים עיקרייםיא

  השליטה בחברה .1
  

שהנה נכון לדוח זה, ), "חברת המזרח", התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ (2016בחודש ספטמבר 

השליטה בחברה, בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה.  בעלת

חברת  החזיקה 2016בדצמבר,  31. לאחר השלמת העסקה וליום 2016העסקה הושלמה בחודש נובמבר 

לאחר תאריך  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. 96.09% -, בשיעור של כהמזרח, במישרין ובעקיפין

נון את מניותיו - השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן 2017, באפרילבחודש המאזן, 

החברה. לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת  ממניות 3.91%-בחברה, אשר הוחזקו בעקיפין והמהוות כ

 ממניות החברה. 100% -המזרח, במישרין ובעקיפין ב

  

 שינויים מבניים .2
 

סינרגיה בין  החלה הקבוצה בתהליך שינוי במבנה הארגוני שלה אשר תכליתו יישום תקופת הדוחבמהלך 

  להלן: רטכמפוהחברה לבין פתרונות תחבורה. שינוי זה ניכר במספר צעדים אשר בוצעו 

 חברת הבת של פתרונותב , מרוכזת כל פעילות הטרייד אין של הקבוצה2016החל מחודש ינואר,    2.1

 2015מחודש מאי,  בהתאם להתקשרות .")דן ליס(טרייד אין) בע"מ (" 1998קאר -תחבורה, דן ליס א

ומהחברה, כלי  תרכוש דן ליס, בין היתר, מפתרונות תחבורהליס, ופתרונות תחבורה לדן החברה בין 

רכב בבעלותם, או שנרכשו על ידם מצדדים שלישיים, לצורך מכירתם. בנוסף, בהתאם לעסקה, נקבע 

כי דן ליס תפעיל נקודות מכירה באתר פתרונות תחבורה ובאתרי החברה, ותשלם עבור שטחים אלה 

  בהתאם לחלקה היחסי בהוצאות.

לבניין מטה מרכזי  2016הלך חודש ספטמבר מעבר המטות של החברה ושל פתרונות תחבורה במ   2.2

 לאלו שלתחומי פעילות חופפים או דומים החברה ממשיכה ופועלת לאיתור  מאוחד בעיר לוד.

  .צום מערכים חופפים או סינרגטייםובוחנת אפשרויות לאיחוד וצמפתרונות תחבורה 

 ודירוגי ניירות ערך הנפקות .3
 

. כמו כן, פתרונות מתאגידים בנקאיים ואחריםמממנת את פעילותה באמצעות אשראי  הקבוצה 3.1

אשראי חוץ בנקאי בדרך של הנפקת אגרות חוב קונצרניות וניירות ערך מסחריים  תחבורה, מגייסת

 החובלפרטים נוספים אודות גיוסי  ").הבורסההנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("

  .פיים המאוחדיםהכסלדוחות  21ראו ביאור  ,פתרונות תחבורהשביצעה 
  

") אגרות חוב מסדרה ח' ו/או מעלות, דירגה סטנדרד & פורס מעלות בע"מ ("2016בינואר  19ביום  3.2

 . A/Stableבדירוג  פתרונות תחבורהט' של 
 

ועדכנה את אופק  ilA/ilA-1' פתרונות תחבורה, אישררה מעלות את דירוג 2016באפריל,  14ביום  3.3

פתרונות אשררה מעלות את דירוג  2016באוגוסט,  2 -ביוני ו  6 הדירוג מיציב לשלילי. בתאריכים

   .negative ilA תחבורה
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   כספי צבמ

  :2016לדצמבר  31להלן נתונים עיקריים מתוך הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום 

  נכסים שוטפים

  . לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה2התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה ביאור * 

  

  

  באלפי ש"ח
שיעור  הפרש 31/12/2015 31/12/2016 סעיף

 ההפרש
  הסבר

  
  

מזומנים ושווי 
 מזומנים

144,821 140,857 3,964 3% 
מגידול ביתרת  הגידול נובע בעיקרו

קדונות לזמן קצר יבפ קיטוןמזומנים, בקיזוז 
 ישראלי במטבע

יסים שוטפים מ
  לקבל

מיסים  מקיטון ביתרת  הקיטון נובע בעיקרו (34%) (5,192) 15,194 10,002
 פתרונות תחבורהשל חברת הבת, שוטפים 

חובות יתרת מגידול ב הגידול נובע בעיקרו 3% 8,399 271,474 279,873  לקוחות
 פתוחים של לקוחות

חייבים ויתרות 
  חובה

128,185 92,965 35,220 38% 

  
מס מגידול בסך יתרת גידול נובע בעיקרו ה

לאור שחרור מהמכס של החברה  ערך מוסף
 של כלי רכב שנרכשו

מכשירים 
  נגזרים

נגזרים המשמשים להגנה מפני  שוויגידול ב 54% 1,338 75 3,813
 סיכונים הקשורים לסיכון שערי חליפין

צי כלי רכב 
מגידול בהיקף פעילות  בעיקרו הגידול נובע 21% 20,687 100,778 121,465  מיועד למכירה

 הקבוצה  של

 37% 152,888 409,569 562,457  מלאי

  
רכישות מלאי מכוניות מ הגידול נובע בעיקרו

ברבעון  גבוהותת מכירו לקראתחדשות 
ושחרור מלאי  2017 הראשון של שנת

 מהמכס לאור רפורמת מיסוי ירוק
נכסים 

המוחזקים 
  *למכירה

6,516 6,516 0 0% 
  

  1,039,828 1,257,132  כסים שוטפיםנ
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  ים נכסים לא שוטפ

  ל לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. 2* סווג מחדש, ראה ביאור 

  לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.2** התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה ביאור 

  באלפי ש"ח
שיעור  הפרש31/12/2015 31/12/2016 סעיף

 ההפרש
  הסבר

הלוואות 
וחובות 
 זמן ארוך

8,249 17,298 (9,049) (52%) 
בחובות בגין נובע בעיקרו מקיטון קיטון ה

בהסדרי מכירה  וביתרת לקוחותליסינג מימוני 
 בתשלומים

השקעות 
חברות 
  מוחזקות

של  מגידול בערך חלקה הגידול נובע עיקר 19% 18,112 96,428 114,540
 ואוויס אוקראינה UTI בחברות הקבוצה

כלי רכב 
להשכרה, 

  נטו
2,011,441 1,972,396 39,045 2% 

רכוש 
קבוע, 

 *נטו
375,327 305,284      70,043 23% 

 UMIבית בההשקעה עיקר הגידול נובע מ
נדל"ן 

להשקעה*
14,162 14,997 (835) (6%)   

מוניטין 
כסים ונ

בלתי 
  מוחשיים

השקעות עיקר הקיטון נובע מהפחתת  (11%) (3,012) 26,225 23,213
 במערכות מידע

נכסים 
בגין 

הטבות 
  עובדים

הגידול מקוזז בעיקרו מגידול מקביל ביתרת   109% 7,310 6,728 14,038
התחייבויות בגין הטבות לעובדים

מיסים 
 **נדחים

7,843 6,354 1,489 23% 
הגידול נובע מגידול ביתרת חלק ניכר מ

 המיסים הנדחים המיוחסים לחברה
נכסים לא 
  שוטפים

2,568,813 2,445,710     
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  ותשוטפהתחייבויות 

  

בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי  ,יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש * 

   .למפרע של מדיניות חשבונאית יישום לדוחות הכספיים המאוחדים. כט 2ראה באור , חוב צמודי המדד

  ש"חבאלפי 
שיעור  הפרש 31/12/2015 31/12/2016  סעיף

 ההפרש
  הסבר

 *אשראי מתאגידים בנקאיים

737,535 572,898 164,637 29% 

נטילת אשראי חלק ניכר מהגידול נובע מ
ומשחרור   לצורך רכישת מלאי מכוניות

 מלאי מהמכס לאור רפורמת מיסוי ירוק
  *אגרות חוב

455,469 507,293 (51,824) (10%) 
בחלויות שוטפות של אגרות נובע מקיטון 

 לזמן ארוך חוב 
  הלוואות בעלים

38,928 - 38,928 

כחלות שוטפת של גידול נובע מסיווג ה
אשר כמחציתה הלוואה לזמן ארוך 

 2017פברואר חודש נפרעה ב
מקדמות מלקוחות והכנסות 

  מראש

111,952 102,348 9,604 9% 

יה בסך נובע מעליגידול חלק ניכר מה
לקוחות בגין שהתקבלו מ מקדמות 

 רכישת כלי רכב
    3% 11,726 431,320 443,046  ספקים ונותני שירותים
 מיסים שוטפים לשלם

4,833 5,680 (847) (15%) 
קיטון נובע בעיקרו מתנועה במיסים ה

  שוטפים בפתרונות תחבורה
 זכאים ויתרות זכות

76,350 61,733 14,617 24% 

דול ביתרה נובע מעלייה חלק ניכר מהגי
ביתרת הזכות של המסלקה 

הבינלאומית של אוויס ומעלייה ביתרת 
  זכאים בגין מס ערך מוסף

  הפרשות

19,437 23,189 (3,752) (16%) 

נובע בעיקרו מירידה ביתרת קיטון ה
 ,הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכבה

עלייה ביתרת ע"י  בחלקהאשר קוזזה 
 הפרשה בגין תביעות

ייבויות המתייחסות התח
   2,350 - 2,350  לנכסים המוחזקים למכירה

  התחייבויות שוטפות
1,889,900 1,704,461    
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  לא שוטפותהתחייבויות 

  

בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי  ,יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש * 

   .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית לדוחות הכספיים המאוחדים. כט 2ראה באור , צמודי המדדחוב 

  הון

  

ופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי בדבר א ,יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש * 

   .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית לדוחות הכספיים המאוחדים. כט 2ראה באור , חוב צמודי המדד

  לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.2** התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה ביאור 

  

  ש"חבאלפי 
שיעור  הפרש 31/12/2015 31/12/2016  סעיף

 ההפרש
  הסבר

הלוואות מתאגידים 
 *בנקאיים

447,746 508,535 (60,789) (12%) 

ירידה בהיקף בעיקרו מ קיטון נובעה
נטילת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 

 בנקאיים 
  *אגרות חוב 

792,455 538,593 253,862 47% 
הרחבות של גידול נובע בעיקרו מה

 2016' במהלך טסדרה ח' וסדרה 
  הלוואות בעלים

- 38,928 (38,928) 

כחלות שוטפת של קיטון נובע מסיווג ה
אשר כמחציתה הלוואה לזמן ארוך 
 2017נפרעה בפברואר 

עודף הפסדים על 
השקעות בחב' 

   141% 245 174 419 מוחזקות
   4% 76 2,073 2,149 הפרשות

 הכנסות מראש

42,855 47,686 (4,831) (10%) 

סיווג לחלויות קיטון נובע בעיקרו מה
קדונות בגין כלי ישוטפות של מקדמות ופ

 רכב להשכרה
  הטבות עובדים

7,835 792 7,043 889% 
גידול מקוזז בעיקרו מגידול מקביל ה

  ביתרת נכסים בגין הטבות לעובדים
בות בגין מיסים התחיי
 (11%) (3,921) 35,762 31,841 *נדחים

ירידה ביתרת נובע בעיקר מ הקיטון
  פתרונות תחבורהמיסים נדחים של 

התחייבויות לא 
     1,172,543 1,325,300  שוטפות

  ₪באלפי 

2016שנת   סעיף 2015שנת    הפרש 
שיעור 
  הסבר ההפרש

0.36% 2,211 608,534 610,745        *,** סך הכל הון
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   פעילותה תוצאות

   :2016לשנת על בסיס רבעוני צה הקבופעילות להלן תמצית תוצאות 

  

  באלפי ש"ח 
  שנתי   4רבעון   3רבעון   2רבעון  1רבעון סעיף

 3,319,639 890,628906,016677,174 845,821  הכנסות 
 (2,960,868) (603,769)(809,467)(792,695) (754,937) עלות ההכנסות

 358,771 97,93396,54973,405 90,884 רווח גולמי

ות מכירה, הנהלה הוצא
 (272,568) (66,053)(67,424)(72,345) (66,746) וכלליות

 4,223 1,0541,0631,059 1,047 הכנסות אחרות

 (547) (3)(119)(197) (228) הוצאות אחרות
 89,879 26,44530,0698,408 24,957 רווח תפעולי
 2,275 110334996 835 הכנסות מימון
 (82,641) (28,383)(22,289)(7,763) (24,206) *הוצאות מימון
בגין חברה  רווח (הפסד)

המטופלות לפי שיטת 
 9,820 (429)3,2942,638 4,317 **השווי המאזני
 19,333 (19,408)22,08610,752 5,903 רווח לפני מס

הוצאות מסים על 
 (15,543) (11,233)(2,026)(5,088) 2,804 *הכנסה

 3,790 (30,641)16,9988,726 8,707 רווח נקי לשנה
רווח (הפסד) ממדידה 

מחדש בגין תוכניות 
 (1,333) (1,333)00 0 להטבה מוגדרת

חלק הקבוצה ברווח 
(הפסד) כולל אחר של 

חברה המטופלת בשיטת 
 (59) (59)00 0 השווי המאזני

התאמות מתרגום דוחות 
 63 1,430(859)747 (1,255) כספיים

 (1,329) 38(859)747 (1,255) סד) כולל אחררווח (הפ
 2,461 (30,603)17,7457,867 7,452 **סה"כ רווח כולל

  

חוב צמודי דידת הוצאות המימון בגין מכשירי של מדיניות חשבונאית בדבר אופן מ מפרע* כתוצאה מיישום ל

בכדי לשקף  2016של שנת  תאמו הנתונים התוצאתיים אשר מוצגים בדוחות הכספיים הרבעונייםהמדד, הו

הכספיים  כט לדוחות2את שינוי המדיניות האמור. להסבר בדבר מהות שינוי המדיניות האמור, ראה ביאור 

  המאוחדים.

 - החברה סיווגה מחדש את חלקה בתוצאותיה של החברה המוחזקת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ (להלן  **

"UTI"חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת  ) כך שהתוצאות האמורות תיכללנה בשורת"

חברות כלולות של הקבוצה, חלף סיווגן במסגרת הרווח החברה בהשווי המאזני", ביחד עם תוצאות 

  ל לדוחות הכספיים המאוחדים.2להסבר בדבר מהות שינוי הסיווג האמור, ראה ביאור  התפעולי.
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  ופות המדווחות:לתק קבוצהתוצאות הפעילות של הסקירת להלן 
  

  דוח על הרווח הכולל
  

  ש"חבאלפי 
2016שנת   סעיף 2015שנת   שיעור  הפרש 

 ההפרש
  הסבר

 הכנסות להלן סעיףראה  10% 294,977 3,024,662 3,319,639 הכנסות

 עלות הכנסות להלן סעיףראה  10% (281,342) (2,679,526) (2,960,868)  עלות ההכנסות

   4% 13,635 345,136 358,771  רווח גולמי
הוצאות מכירה, 
 הנהלה וכלליות

(273,918) (250,686) (23,232) 9% 
הוצאות מכירה, סעיף ראה 

 הנהלה וכלליות להלן

 (43%) (3,169) 7,392 4,223  הכנסות אחרות

ירידה נובעת בעיקרה מכך ה
הוכר רווח  2015שבמהלך שנת 

הון בגין מימוש השקעה בחברה 
  מאוחדת שאוחדה בעבר

 (547) - (547)  הוצאות אחרות
   

   (8%) (9,017) 110,704 101,687 רווח תפעולי

 (88%) (16,501) 18,776 2,275 הכנסות מימון

דה בהכנסות המימון נובעת יריה
ביתרת ליסינג מימוני מקיטון 

ולקוחות בהסדרי מכירה 
 בתשלומים

   (2%) 2,080 (84,721) (82,641)  **הוצאות מימון

וצה בחברות חלק הקב
 *מוחזקות, נטו

9,820 (8,930) 18,750  

חלק ניכר מהעלייה שחלה במהלך 
נובע משיפור  2016שנת 

-ואוטו UTIבתוצאותיה של 
  איטליה

רווח לפני מיסים על 
  הכנסה

19,333 26,967 (7,634) (28%)   

מיסים על 
 **,***הכנסה

(15,543) (10,178) (5,365) 53% 

נובע הגידול בהוצאות המיסים 
בעיקרו מעלייה בהוצאות המיסים 

של פתרונות תחבורה לאור 
מס. ראה  שומותהפרשה בגין 

לדוחותיה הכספיים  23ביאור 
  המאוחדים של החברה

   (77%) (12,999) 16,789 3,790 ***רווח נקי

 (1,704) 375 (1,329) רווח כולל אחר
 

עיקר הקיטון נובע מרווחים 
דה והפסדים אקטואריים בגין מדי

מחדש בגין תכניות להטבה 
 מוגדרת

   (86%) (14,703) 17,164 2,461 רווח כולל  
  

) כך "UTI" - החברה סיווגה מחדש את חלקה בתוצאותיה של החברה המוחזקת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ (להלן *

שווי המאזני", ביחד עם שהתוצאות האמורות תיכללנה בשורת "חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת ה

לדוחות הכספיים ל 2, ראה ביאור חברות כלולות של הקבוצה, חלף סיווגן במסגרת הרווח התפעולי.החברה בתוצאות 

  המאוחדים.

**כתוצאה מיישום לראשונה של מדיניות חשבונאית בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי חוב צמודי המדד, 

בכדי לשקף את שינוי המדיניות  2016ים אשר מוצגים בדוחות הכספיים הרבעוניים של שנת הותאמו הנתונים התוצאתי

  לדוחות הכספיים המאוחדים. כט2האמור. להסבר בדבר מהות שינוי המדיניות האמור, ראה ביאור 

  לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.2התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה ביאור ***
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לדוחות הכספיים  32וצאות הפעילות של הקבוצה ע"ב חלוקתה למגזרים, כפי שאלו מתוארים בביאור מניתוח ת

  המאוחדים, עולה כי:

  השקתם של מגוון דגמים חדשים המיובאים על ידי החברה, (ביניהם השקתו של דגם חדש של שברולט

כן, החלשות הדולר  . כמו2016ספארק) תרמה לגידול בהכנסות מגזר מכירת כלי הרכב במהלך שנת 

תרמה אף היא לגידול האמור. התחזקות הדולר בשיעור  2016במהלך שנת  1%-בשיעור ממוצע של כ

הביאה לקיטון בהכנסות המגזר במהלך שנה זו בהשוואה לשנת  2015במהלך שנת  9.6%-ממוצע של כ

2014 . 

 נובע בעיקרו מגידול  2016ת מגזריות המיוחסות למגזר שירות וחלפים במהלך שנ-הגידול בהכנסות הבין

 2016בהיקפי ההשבחות המיוחסות לציי כלי הרכב של פתרונות תחבורה אשר החל מתחילת שנת 

  מבוצעות בתוך הקבוצה, וזאת כחלק מתהליך מיצוי הסינרגיה והיתרונות לגודל של הקבוצה. 

 משאיות על ידי הגידול השנתי המגמתי בהכנסות מגזר הרכב הכבד נובע מגידול בהיקף מכירות הUTI 

דבר אשר השתקף בסעיף חלק הקבוצה  לצד כניסתה לפעילות ייבוא ושיווק של אוטובוסים חדשים.

 בחברות מוחזקות, נטו. 

  4.1%-בשיעור של כ 2015-ו 2016ההכנסות מחיצוניים בגין מגזר הליסינג התפעולי עלו במהלך השנים 

לנוכח הגידול בהיקפו, עלו הוצאות ההפעלה באופן  בהתאמה. לאור גידול בהוצאות הפעלת הצי 3.7%-וכ

 שהביא לקיטון ברווח המגזרי בשנים האמורות.

  הירידה במחזורי ההכנסות של מגזר ההשכרה לזמן קצר נובע בעיקרו מקיטון במספר ימי ההשכרה

ות מגמת הקיטון בהכנסות מגזר ההשכרה לזמן קצר לצד הגידול בהכנסות בגין פעיל ומצמצום בפעילות.

הליסינג התפעולי כמוסבר לעיל מתבטאות בכך כי לא היה שינוי משמעותי בשיעור הניצולת של כלי הרכב 

  של פתרונות תחבורה, וזאת כמפורט להלן:

  ניצולת צי  

  ניצולת  צי כולל  צי עובד  נהש

2014  26,267  30,863  85%  

2015  26,391  30,530  86%  

2016   26,400   30,989  85%  

  

  כמות כלי הרכב המצויים בעסקת ליסינג או עסקת השכרה. -דצי עוב     

  כלל צי כלי הרכב שבבעלות החברה.  -צי כולל

אור השוני באופי הפעילויות, קיים שוני בשיעור הניצולת של פעילות הליסינג בהשוואה לשיעור הניצולת ל
 . 10%-5%של פעילות ההשכרה, כך שהראשונה גבוהה מהשנייה בטווח שבין 
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סף, להלן תמצית נתונים אודות תוצאותיה העסקיות של הקבוצה כפי שמוצגות בביאורים נבחרים בנו
  לדוחותיה הכספיים של הקבוצה:

  הכנסותסעיף 
  

  ש"חבאלפי 
2016שנת   סעיף 2015שנת     הסבר שיעור ההפרש הפרש 

 12% 170,253 1,387,655 1,557,908  מכירות כלי רכב

 6.8.2.1כמתואר בסעיף 
אור עסקי התאגיד, לפרק תי

חלק ניכר מהגידול נובע 
השקה של דגמי כלי רכב מ

מכירה של מ חדשים, ובפרט
 . ספארקשברולט דגם ה

השכרת כלי רכב 
וליסינג תפעולי לרבות 

מכירות ועסקאות 
טרייד אין עוקבות 

(לרבות "אפס 
קילומטר" שאינם 
  ממותגי החברה)

1,481,804 1,359,039 122,765 9% 

מעלייה בהיקף גידול נובע ה
. פתרונות תחבורהפעילות 

בפרט גדלו הכנסות פתרונות 
תחבורה מפעילות הליסינג 

אין שאינם -התפעולי והטרייד
ממותגי החברה, בקיזוז 

ירידה בהכנסות מפעילות 
  ההשכרה לזמן קצר.

מכירת חלפים ומתן 
שירותי תחזוקה 

  ואחרים
266,510 263,484 3,026 1% 

  
   (7%) (1,067) 14,484 13,417 אחרים

  
  עלות ההכנסותסעיף 

  
  ש"חבאלפי 

2016שנת   סעיף 2015שנת    הפרש 
שיעור 
  הסבר ההפרש

 12% 150,428 1,258,791 1,409,219 עלות כלי רכב שנמכרו

שיעור העלייה בעלות כלי רכב 
שנמכרו הינו דומה לשיעור 
העלייה בהכנסות ממכירות 

כלי רכב, כמתואר בסעיף 
  הכנסות לעיל.

עלות חלפים ומתן 
 שירותי מוסך ותחזוקה

222,871 207,979 14,892 7% 

שיעור העלייה בסעיף האמור 
הינו גבוה משיעור העלייה 
בהכנסות ממכירת חלפים 

ומתן שירותי תחזוקה ואחרים, 
 6.9.2כמצוין בסעיף וזאת 

לפרק תיאור עסקי התאגיד, 
בין היתר כתוצאה משינוי 

במנגנון ההתחשבנות מול 
 ן בגין אחריות יצרןהיצר

השכרת כלי רכב עלות 
וליסינג תפעולי לרבות 

מכירות ועסקאות 
טרייד אין עוקבות 

(לרבות "אפס 
קילומטר" שאינם 
  ממותגי החברה)

1,239,151 1,130,023 109,128 9% 

שיעור העלייה בעלות 
האמורה  הינו דומה לשיעור 
העלייה בהכנסות הפעילות 

האמורה כמתואר בסעיף 
 ות לעיל.ההכנס

 7% 5,354 75,345 80,699  שכר משכורות ונלוות
גידול בהוצאות חלק ניכר מה

שכר שכר נובע מעדכון ה
 המינימום במשק

 20% 1,366 6,805 8,171  פחת והפחתות
חלק ניכר מהגידול נובע 

מעלייה בהוצאות הפחתות 
  בגין תוכנות 

   30% 174 583 757  הוצאות אחרות
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  הנהלה וכלליות: ,הוצאות מכירהסעיף 
  

  ₪באלפי 
2016שנת   סעיף 2015שנת   שיעור  הפרש 

ההפרש
  הסבר

שכר משכורות 
ונלוות ועמלות 

 14% 11,594 84,372 95,966 ששולמו
חלק ניכר מהגידול נובע מעלייה בעמלות לאור 

 גידול בהיקף הפעילות
  פרסום

42,961 33,521 9,440 28% 
בע חלק ניכר מהגידול בעלויות הפרסום נו

 עילותהיקף הפמהשקות דגמים חדשים וגידול ב
  תמלוגים

15,643 17,466 (1,823) (10%) 
לאור ירידה בשיעור התמלוגים בהתאם להסכם 

 הבינלאומית בין פתרונות תחבורה לאוויס
   (9%) (394) 4,159 3,765  שכר דירה

 קיוןיה ונקיטון בסעיפי הוצאות חשמל, שמיר (8%) (660) 8,737 8,077 אחזקת משרד
 (23%) (518) 2,211 1,693  משרדיות

  פחת והפחתות
10,156 11,050 (894) (8%) 

נבע בעיקרו מסיום הפחתת נכס  קיטוןה
 שיפורים במושכר 

   (31%) (1,787) 5,758 3,971  אחרות
 הנהלה וכלליות

272,568 250,686 21,882 9% 
חלק ניכר נובע מגידול בעלויות שכר, משכורות 

 ונלוות
  

  , מקורות מימון והון חוזרנזילות

אגרות  -, אשראי חוץ בנקאי תאגידים פיננסים (בנקאים ואחרים)החברה מממנת את פעילותה באמצעות  .1

יתרות עיקרי להלן פירוט  ספקים, מקדמות מלקוחות וזכאים אחרים., אשראי וניירות ערך מסחריים חוב

 : במאוחדהמאזניות של מקורות המימון 

 האשראי וההלוואות האמורותהיקף  31.12.2016ליום  - בנקאייםמתאגידים וואות והלאשראי  .א

אלפי  1,081,433הסתכם האשראי לסך של  31.12.2015, ליום אלפי ש"ח 1,185281-בכהסתכם 

) ועד הלוואות לזמן ארוך ON-CALLההלוואות נלקחות לטווחי זמן שונים: מהלוואות יומיות (. ש"ח

 שקליים צמודים למדד, י ההצמדה של האשראי הינם שקליים בלתי צמודיםבסיס שנים). חמש(עד 

השגת גמישות בהתאמת גודל הצי  לקבוצההאשראי לזמן קצר מאפשר . ושקליים בריבית משתנה

 הקבוצההאשראי הנלקח משמש למימון כלל פעילות וההתחייבות בגינו לעונתיות האופיינית לענף. 

  ולא למימון עסקאות ספציפיות.

המסווגים ח "שאלפי  144,821 -סך של כ במאוחד 31.12.2016ליום  - ושווה מזומניםמזומנים  .ב

המסווגים כמזומנים ושווה ש"ח  אלפי 140,857 -כבהשוואה לסך של כמזומנים ושווה מזומנים 

 .31.12.2015ליום מזומנים 

 1,247,924-כ סךהיקף האשראי הסתכם ל 31.12.2016ליום  -  וניירות ערך מסחריים גרות חובא .ג

החברה  .ש"חאלפי  1,045,886-כהסתכם היקף האשראי לסך של  31.12.2015, ליום ש"ח אלפי

-גיוס הכספים בוצע עלבמטרה לגוון את מקורות המימון.  בנקאיים-כספים ממקורות חוץנוהגת לגייס 

 ם של לקוחות., ללא איגוח ספציפי של תזרימי מזומניוניירות ערך מסחריים אגרות חוב ידי הנפקת

לפרטים נוספים ראה . על ידי חברת מעלות יםמדורגוניירות הערך המסחריים כל אגרות החוב 

 לעיל, הנפקות ודירוגי ניירות ערך. 3ף סעיארועים מהותיים בתקופת הדוח 

 אלפי 443,046-בכספקים ונותני שרותים הסתכם  היקף אשראי 31.12.2016ליום  - אשראי ספקים .ד

 אלפי 431,320-כ לסך של היקף אשראי ספקים ונותני שרותיםהסתכם  31.12.2015, ליום ש"ח

תנאי האשראי  יבואני רכב, מוסכים, ספקי ציוד ואחרים. ספקיה העיקריים של הקבוצה הם .ש"ח

פתרונות תחבורה  תנאי האשראי שליום.  30-לרוב כ םבהתייחס לעסקאות ייבוא מול היצרן הינ

 יום. 120 עדהינם  לי רכבבהתייחס לעסקאות רכישת כ
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כלי רכב  בגין חובות לקוחות (לזמן קצר ולזמן ארוך) של השכרת - מקדמות ופקדונות מלקוחות  .ה

אלפי  75,131הינה  2016בדצמבר  31מקדמות ופיקדונות מלקוחות שיתרתם ליום קיבלה הקבוצה 

הלקוחות בתנאי עמידת אלפי ש"ח), אשר נועדו להבטיח את  77,568 - 2015בדצמבר  31ש"ח (

  איתם. ההסכם

לעומת גרעון בהון ₪, מיליון  629.9 -, לקבוצה גירעון בהון החוזר בסך של כ2016לדצמבר  31נכון ליום 

. הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך 2015לדצמבר  31נכון ליום ₪ מיליון  661.7-החוזר בסך של כ

צגות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות שהתחייבויותיה של הקבוצה בגין רכישת כלי הרכב מו

והן כהתחייבויות לזמן ארוך, בעוד שצי כלי הרכב להשכרה (לרבות ליסינג תפעולי) מוצג בדוח על המצב 

הכספי במסגרת נכסים שאינם שוטפים. כמו כן, על פי כללי החשבונאות, ההכנסות העתידיות של הסכמי 

לא נכללות מורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח) (אשר הליסינג התפעולי וההשכרה 

(התקשרויות חוץ מאזניות איתנות), בעוד שהן עומדות כנגד החזר   במסגרת הנכסים השוטפים 

 ההתחייבויות הצפוי. 

את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון האפשריים.  ,באופן שוטףבוחן דירקטוריון החברה 

 מון האפשריים מתבססים, בין היתר, על:מקורות המי

         .ניסיון העבר של מחזור אשראי על ידי הגופים הממנים  

         .אפשרויות הגיוס בשוק ההון  

         .תשלומים עתידיים של לקוחות במסגרת חוזי הליסינג כמתואר לעיל  

         לות השכרה וליסינג תפעולי.הכנסות עתידיות צפויות ממכירת כלי הרכב המשמשים לפעי  

         חודשים הקרובים 12הצעדים שהקבוצה נוקטת לשיפור התוצאות העסקיות במהלך. 

         אשר יביא אפשרות הקבוצה, ככל שיידרש, לקבוע בכל עת כי קיים צורך להקטין את צי כלי הרכב ,

  .לתזרים פנוי

הקבוצה למול מקורות המימון האפשריים גם  בנוסף, דירקטוריון החברה בחן את התחייבויותיה של

בהתחשב במצבי קיצון. דירקטוריון החברה בדעה כי כל עוד לא מתרחש מקרה קיצוני, באפשרותה לשרת 

  לפעילותה.הידרש לפעולות קיצוניות בקשר , מבלי ל2017את חובותיה ואת צרכי המזומנים שלה גם בשנת 

על אף ההון החוזר השלילי בדוח על המצב הכספי כאמור לעיל, ולאחר שהדירקטוריון בחן את 

מעריך דירקטוריון החברה כי אין בך בכדי התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון כאמור, 

הקיימות  להצביע על בעיית נזילות בחברה וכי אין חשש סביר שהקבוצה לא תעמוד בהתחייבויותיה

  הצפויות בעתיד הנראה לעין.ו
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 ):ש"ח(באלפי  תזרים המזומנים .2

 

  ש"ח אלפי  2016  2015 2014  ת הדוחבשנהסבר לשינוי 

 נבעביתרת המלאי  עיקר הגידול

השקתם של דגמים חדשים, לצד מ

ברה להיקף מכירות מוגבר היערכות הח

  .2017שנת ראשון של ברבעון ה

נטו  מנים,תזרימי מזו (261,553)  40,460 (88,995)

פעילותלשנבעו (ששימשו) 

   :שוטפת

נבע  2016עיקר הגידול בשנת 

מהשקעות במקרקעין של הקבוצה 

בניין מטה מרכזי של ובפרט בבנייתו 

  .והמתחם התפעולי בלוד

תזרימי מזומנים, נטו   )95,885( (5,004)  )31,782(

לפעילות  (ששימשו)

  :השקעה

נובע  2016עיקר הגידול בשנת 

 אגידים בנקאיים שניטלמאשראי מת

 בכדי לממן רכישת כלי רכב חדשים.

תזרימי מזומנים, נטו   361,372 23,323  131,611

  :מימוןפעילות שנבעו מ

  

 31ליום התפלגות פירעונות אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים בהתאם למאזן החברה  .3

 ):ש"ח(באלפי  לפי שנות פירעון 2016בדצמבר 

 שנה

אגרות חוב 
רות וניי

ערך 
  מסחריים

אשראי 
והלוואות 

מתאגידים 
  בנקאיים

  סה"כ

2017  532,026  610,134  1,142,160 

2018  173,092  299,983  473,075  

2019-2021 413,559  196,602  610,161  

2022  -   10,185  10,185  

 2,235,581  1,116,904 1,118,677  סה"כ

תנאי אגרות החוב וההלוואות כל ב קבוצההת עומד ולמועד פרסום הדוחות, 31.12.2016ון ליום נכ

   .נטלהש מתאגידים פיננסים

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה 

 האחראי בחברה לניהול סיכוני השוקדוד עיני, מנכ"ל החברה, ולניהול סיכוני השוק הינו מר האחראי בחברה 

רונות תחבורה לניהול סיכוני השוק הינו שפונגין. האחראי בחברת פת יצחקהינו סמנכ"ל הכספים, מר  הפיננסיים

והאחראי על סיכוני השוק הפיננסיים הינו סמנכ"ל הכספים מר אשר  ,מנכ"ל פתרונות תחבורה ,מר אבישי לוי

   אלמוזנינו.

  הפיקוח על ניהול סיכוני השוק 

 אפשריות שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תכנית

 חשיפות במטרה לצמצם נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על

  . לסיכונים מסוימות
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  מדיניות החברה בניהולםסיכוני השוק ואור ית

 שוק שאינם פיננסיים: סיכוני .1

ת לחשיפה שלה החברה מבצעת הגנות הכרוכו -החברה על ידיהקשורים ביבוא כלי רכב סיכונים  .א

הן משער שיחול בעת שחרור מכוניות מהמכס, והן משער הרכישה. אופק ההגנה  -הנובעת ממכס

כשנה. ההגנה כנגד שינוי שער עד נקבע בהתאם לתחזיות חטיבת השיווק, ולרוב הינן לתקופה של 

ת חליפין הינה חשיפה כלכלית ואינה מהווה הגנה חשבונאית. הנהלת החברה שואפת להגן חלקי

, עלויות חברההעל ערך הייבוא והמכס של מכוניות חדשות, וזאת על בסיס רמת החשיפה של 

ההגנה והערכת הסיכון בהתחשב בתחזיות לגבי התפתחויות בשערי החליפין והריביות בשוק. 

החברה מבצעת את החשיפות רק באמצעות תאגידים בנקאיים המחויבים לעמידה בדרישות הון 

  רגולטוריות. 

שינויים  - צי כלי הרכב לליסינג, להשכרה ולמכירה של פתרונות תחבורהן לירידת ערכו של הסיכו .ב

במחירי הרכב החדש (בין השאר כתוצאה מהפחתות בשיעורי המס על רכישת רכב חדש, שינוי 

) ובעקבותיהם שינויים במחירי ושינויים רגולטוריים אחרים מדיניות יצרנים, שינוי שערי חליפין

ש או שינויים במחירי הרכב המשומש כתוצאה מהיצע וביקוש בשוק זה, משפיעים הרכב המשומ

  ל שוויו של צי הרכב של החברה.ע

הגיעה למסקנה כי סיכון זה בחלקו אינו ניתן להגנה יעילה ואילו יכולת ההגנה לגבי חלק  קבוצההנהלת ה

של כלי רכב  מגוונת רכישה מנסה להפחית את הסיכון של ירידת ערך הצי על ידי קבוצהאחר מוגבלת. ה

), פתרונות תחבורהסיון העבר של ימדגמים סחירים אשר שומרים על ערכם בשוק המשני (על סמך נ

, ) עם יבואני הרכב בעיקר לגבי דגמים יקריםBuy Backתמחור מתאים וכן בביצוע עסקאות רכישה חוזרת (

 Buy-היקף עסקאות ה .למחיר הרכישה לגביהם קיימת הבטחת מחיר ביחס למחירון "לוי יצחק" או ביחס

Back  אינו מהותי. קבוצההביחס לכלל עסקאות   

בחרה שלא לבטח את צי הרכב להשכרה בחברת ביטוח מפני הסיכון לאבדן, על בסיס  פתרונות תחבורה

מדדים כלכליים הנבדקים מעת לעת ע"י החברה. החברה פועלת למיגון המכוניות במערכות מיגון חדישות 

יבטיחו ככל הניתן את הצי מפני גניבה. יצוין כי צי הרכב במגרשי החברה מוגן באמצעים פיזיים כדי ש

 מתאימים כגון גדרות ושמירה וכן מבוטח מפני אש, נזקי טבע, שוד וכיו"ב.

להלן טבלה המתארת את רגישות השפעת ירידה במחירי כלי רכב על מחזור ההכנסות השנתי של החברה 

   :₪)(באלפי  ל עמידתה באמות המידה הפיננסיותממכירת כלי רכב וע

  

בהתאם לדוח על המצב הכספי ליום   

ולדוח רווח והפסד  31.12.2016

  2016לשנת 

  רווח (הפסד) משינויים

רגישות לירידה חד פעמית במחירי כלי 

  הרכב

0%  -2%  -5%  

הכנסות בגין מכירת כלי רכב, השכרת כלי

  רכב וליסינג תפעולי

3,042,875   )60,857( (152,144)  

  (134,768) (53,907)   2,659,363  31.12.2016יתרת צי כלי רכב ליום 

  יחס הון למאזן
%16.0  -1.37%  -3.52% 

, למרות קבוצההשל  כלי הרכבצי סך בתחשיב הנ"ל הונח כי מלוא הירידה במחירוני הרכב תשפיע על 

בעלותם או בשווי שלהם, מבין כלי רכב אלו, המסווגים כמלאי או ככלי רכב למכירה  אלושכיום מופיעים 

  כנמוך שבהם.
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  סיכון אשראי .2

, באם לקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, והוא קבוצהסיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם ל

   עוקבת באופן שוטף אחר חובות לקוחותיה. קבוצהנובע בעיקר מיתרות חובה של לקוחות וחייבים. ה

  

ידה אשראי בעיקר ללקוחות מוסדיים למימון רכישת כלי רכב, כמקובל בענף. חלק מהחשיפה החברה מעמ

אין חלק מהאשראי בגין ובטחונות נוספים. יחד עם זאת, באגרות חוב מבוטח על ידי שיעבוד כלי הרכב 

ף ולכן לחברה חשיפה לסיכון אשראי. החברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה באופן שוט שעבוד

ומעדכנת את היקפי החשיפה מדי תקופה בהתאם לתנאי השוק ובמידת הצורך מבצעת הפרשה ספציפית 

לחובות מסופקים וזאת כדי לשקף בצורה נאותה את יתרת החוב של לקוחותיה. בתחום מכירת הרכב, 

אות בעיקר בעסקאות של מכירת כלי רכב לציי רכב או בעסק - לקוחותיהמ מחלקטחונות ידורשת ב החברה

   בהתאם למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם.וזאת , אחרות בהיקפים גדולים

בתחילת העסקה אשר או פיקדון מספר חודשי מקדמה נוהגת פתרונות תחבורה לגבות בתחום הליסינג 

במידת  פתרונות תחבורהמשמשים כערובה לקיום החוזה, לרבות התשלומים החודשיים. בנוסף, דורשת 

לקוחותיה עיקר ליסינג. הן בתחום ההשכרה לזמן קצר והן בתחום הלקוחותיה העסקיים האפשר ערבויות מ

בהשכרה לזמן קצר משלמים בכרטיס אשראי ועל כן התשלומים מובטחים  פתרונות תחבורההפרטיים של 

  על פי רוב. 

ופקים מהכנסותיה. בדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מס 5%אין לקוח אחד אשר לו מעל  קבוצהל

  המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. 

  

 סיכון נזילות .3

 ייבויותיה הכספיות. מדיניות הקבוצהלא תוכל לכבד במועד את התח קבוצהסיכון נזילות הוא הסיכון שה

 המספקת למילוי התחייבויותי לניהול הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, שתמיד תהייה לה נזילות

נוהגת  קבוצהבמועד, בתנאים רגילים ובתנאי מצוקה גם יחד, ללא שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים. ה

את פעילותה ממקורות מגוונים בהם שוק ההון באמצעות אג"ח וניירות ערך מסחריים ומהלוואות לממן 

ת לשמור יה הבנקאיות עד תום ונוהגאינה מנצלת את מסגרות קבוצה ככלל,. המתאגידים פיננסיים

כמדיניות, מסגרת בנקאית שאינה מנוצלת אם כי המסגרות אינן מובטחות והחברה אינה נוהגת לשלם בגין 

הצורך בהתאמת גודל צי כלי הרכב לשם  במידתותפעל פועלת  הקבוצה. מנוצלות מסגרות בנקאיות שאינן

   עמידה בהתחייבויותיה.

  

  סיכוני שוק .4

הוא הסיכון ששינויים במחיר שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, שערי ריבית ומדד המחירים סיכון שוק 

או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק  קבוצההלצרכן, ישפיעו על הכנסות 

  אה לסיכון.הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים תוך כדי מקסום התשו

פעולות הגנה ולוקחת בחשבון את ההשפעות של מעת לעת במהלך עסקיה הרגילים מבצעת החברה 

שהינה לוקחת. החברה נעזרת בחברה חיצונית לניתוח והגנה  תהחשיפה בשיקוליה בקביעת סוג ההלוואו

  כאמור. (בעיקר סיכוני מטבע חוץ) על סיכוני השוק

 ברכב):(בעיקר ביבוא  א. סיכון מטבע חוץ

החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים בגין עסקאות לייבוא כלי רכב, 

ובעיקרם מטבע הדולר. סיכון שער החליפין נובע מעסקאות של החברה עם היצרנים של כלי הרכב 

  אותם היא מייבאת ומנגד התקשרויות עם הלקוחות בישראל במטבע המקומי. 

חודש ניתוח רגישות לפוזיציות מט"חיות ומתייעצת באופן שוטף עם יועץ חיצוני החברה עורכת בכל 

המתמחה בניהול סיכוני חוץ. הפוזיציות המט"חיות של החברה נבחנות בהתאם למידת הסיכון 

פיצוי מלא, פיצוי מותנה ופיצוי תחום. בהתייחס להגנות  -קבוצות 3-שמאפיינת כל פוזיציה, תוך פילוחן ל

  אחוז ההגנה המומלץ נבחן ברמת כל דגם . ת צפויות.לגבי רכישו
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  :ריבית ב. סיכון

במקביל  עדכוןבריבית המשתלמת בגיוס אשראי ו שינוייםאחר ה ברמת פתרונות תחבורה, נערך מעקב

 את שער הריבית הכלול בתמחור עסקאות חדשות.

 :ג.סיכון מדד המחירים לצרכן

ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה.  קבוצהחיות של השינויים בשיעור האינפלציה משפיעים על הרוו

 פתרונות תחבורהצמוד למדד ובמקביל מרבית הסכמי הליסינג של  הקבוצהשל  ההתחייבויותיחלק מ

מול לקוחותיה צמודים למדד. יחד עם זאת בטווח הקצר חשופה החברה לשינויים במדד המחירים 

ל מרכיב ההצמדה בגין ההלוואות והאג"ח של החברה לצרכן. מבחינה כלכלית, קיימת הגנה מסוימת ע

בוחנת באופן שוטף את ההגנה  פתרונות תחבורהבאמצעות הסכמי הליסינג התפעולי צמודי מדד. 

שלגביהם או חלקם בפני החשיפה לשינויי המדד ובמידת הצורך מבצעת הגנות לגבי הסכומים הראויה 

בביאור , כמתואר קבוצההאשר אותה מיישמת  AG7מבחינה חשבונאית שיטת  קיימת חשיפה כלכלית.

תקופת הגנה לשינויים קיצוניים בשיעורי שינוי המדד במהלך  מעניקהכט בדוחות הכספיים המאוחדים, 2

  הדוח.

בהיבטים החשבונאיים, הכלכליים יצויין כי הקבוצה בוחנת את הצורך בהגנות מטבע ומדד, וזאת 

  והתזרימיים.

   תרומות

ת לעת לעמותות בתחומים שונים. כמו כן מסייעת הקבוצה במתן שירותי רכב שכור הקבוצה מסייעת מע

אלפי ש"ח  100-בכ 2016-ו 2015בשנים רה. סך התרומות הכספיות הסתכם ועבור מיזמים שונים ללא תמ

  בכל שנה.
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   דוח בסיסי הצמדה

  2016בדצמבר  31ליום                        

הצמדה  ללא הצמדה  

  לפריים

מדה הצ

למדד 

  המחירים

במטבע חוץ 

או צמוד 

 למטבע חוץ

פריטים לא 

  כספיים

  סה"כ

 אלפי ש"ח                           

              נכסים

  144,821    11,691     32,002   101,128   מזומנים ושווי מזומנים

  10,002      10,002        מיסים שוטפים לקבל

 279,873     11,547       268,326   )1(לקוחות

 128,185   45,244   14,524       68,417   יבים ויתרות חובהחי

  3,813     3,813          מכשירים נגזרים

 121,465  121,465            צי כלי רכב מיועד למכירה

 562,457  562,457            מלאי

  9,400   9,400            נכסים המוחזקים למכירה

  8,249   71   6,932       1,246   הלוואות וחובות זמן ארוך

 114,540  114,540            השקעות חברות מוחזקות

2,011,4412,011,441           כלי רכב להשכרה, נטו

 389,489  389,489            רכוש קבוע, נטו

  23,213   23,213          מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים

  14,038   14,038            נכסים בגין הטבות עובדים

  7,122   7,122            מיסים נדחים

3,828,108 3,298,480   48,508   10,002   32,002   439,116   סך הכל נכסים
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              התחייבויות והון עצמי

 -אשראי מתאגידים בנקאיים 

  737,535      54,438  390,600  292,497  חלויות

  443,046    77,506      365,540  ספקים ונותני שירותים

  4,833          4,833  מיסים שוטפים לשלם

  76,350    9,087  7,861    59,402  זכאים ויתרות זכות

התחייבויות המתייחסות 

  2,350  2,350           לנכסים המוחזקים למכירה

  19,437  19,437           הפרשות

זמן  – הלוואות מבעלי מניות

  38,928          38,928  קצר

  111,952  91,741        20,211  מקדמות והכנסות מראש

ערך  אגרות חוב וניירות

 455,469     164,149   291,320  חלויות -מסחריים 

 447,746     145,725   302,021 הלוואות מתאגידים בנקאיים

 42,855  17,916      24,939  מקדמות והכנסות מראש

 792,455     406,458   385,997  אגרות חוב 

עודף הפסדים על השקעות 

 419  419         בחב' מוחזקות

 2,149   2,149          הפרשות

 7,835   7,835          הטבות עובדים

  31,841   31,841           התחייבות בגין מיסים נדחים

 612,908  612,908            הון עצמי

3,828,108  786,596   86,593  778,631  390,600  1,785,688 סך הכל התחייבויות והון עצמי

קוחות במאזן כוללת את סכומי החשבוניות שהופקו מרבית הסכמי הליסינג צמודים למדד, אולם יתרת הל )1(

  ללקוחות וטרם שולמו. בפער הזמן בין מועד החשבונית למועד התשלום, היתרה אינה צמודה למדד.

צמודות לשינוי בשיעור מדד המחירים לצרכן, מאידך נכסיה הינם בעיקר  קבוצהההתחייבויותיה של מ לק ניכרח

בין הנכסים להתחייבויות מאחר ומרבית מת מסוינה כלכלית, קיימת הגנה נכסים לא כספיים (כלי רכב). מבחי

, משפיע קבוצהההליסינג הינם צמודים למדד ושינוי במדד אשר משפיע באופן מיידי על התחייבויות הסכמי 

יש לציין כי המח"מ (משך חיים ממוצע) של התחייבויות מליסינג תפעולי.  קבוצההבאופן שוטף על הכנסות 

ארוך מן המח"מ של עסקאות הליסינג התפעולי, כך שמבחינה תזרימית החשיפה להתחייבויות החברה 

   הצמודות היא מינימאלית.

  בהתאם לתנאי השוק פיננסיםמבחני רגישות למכשירים 

להלן ניתוח רגישות לשוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים ביחס למשתני שוק שונים. נקודת המוצא בהתייחס 

. ניתוח 2016לדצמבר  31הרגישות שנערכו הינה השווי ההוגן של הפריט נשוא המדידה נכון ליום לכל ניתוחי 

  הרגישות נערך בהתייחס למשתני השוק המהותיים לפעילות הקבוצה:

  הנחות למבחני רגישות: 

  

לצורך קביעת השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור נעשה שימוש במחיר המצוטט בשוק ההון  .1

ם המאזן. לצורך קביעת השווי ההוגן של הלוואות מבנקים צמודות מדד, הלוואות מבנקים בריבית ליו

 חזוייםקבועה והלוואות מבנקים בריבית משתנה השתמשה החברה בשיטת היוון תזרימי המזומנים ה
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בהתאמה. לגבי נכסים/התחייבויות הצמודים לדולר  2.85% -ו 2.8%, 2.25% -בריביות בשיעור של כ

  . 2.8% -. לגבי נכסים/התחייבויות לא צמודים נלקחה ריבית של כ3.3% -לקחה ריבית בשיעור של כנ

השווי ההוגן של התקשרות חוץ מאזנית איתנה עם לקוחות ליסינג מייצג את תזרים המזומנים העתידי  .2

 המהוון של לקוחות הליסינג אשר חתומים, על פי רוב, על הסכמים לתקופות של שלוש שנים. 

יש לציין כי מבחני הרגישות לירידה בשער החליפין של הדולר  בהתייחס להתקשרויות חוץ מאזניות  .3

האפשרית, שכן לרובן הגדול של  תאיתנות במט"ח עם לקוחות ליסינג,  מציגים את ההשפעה המקסימאלי

העסקאות קיים שער בסיס, אשר הינו השער למועד העסקה, ובהתאם לחוזה שנחתם להתקשרויות 

  אמור,  לא ניתן לרדת מתחת לשערים אלה.כ

(תוספת או הפחתה) בגורמי  10%של  םניתוח הרגישות של המכשירים השונים בוצע בערכים מקסימאליי .4

 הסיכון השונים.
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  צמודות לא יתרות - ריבית לשערי רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי רווח (הפסד) משינויים   

10% ירידה 5% היריד  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי                     

 54 27 53,977 (27) (53)  בתשלומים לקוחות יתרת

 מתאגידים והלוואות אשראי

  (121)  (60)  389,451)(  60  120  משתנהריבית -פיננסים

  (214)  (107)  222,850)(  107  214  ניירות ערך מסחריים

 מתאגידים והלוואות אשראי

  1,702)(  849)(  627,385)(  846  1,690  עהקבוריבית -פיננסים

  5,077)(  2,529)(  453,095)(  2,509  4,998  חוב  אגרות

  245)(  122)(  60,941)(  122  244  מלקוחות מקדמות

  7,305)(  3,640)(  1,699,745)(  3,617  7,213  "כסה

  מדד צמודות יתרות - ריבית לשערי רגישות

 משינוייםהפסד) ( רווח  הוגן שווי רווח (הפסד) משינויים   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי                     

והלוואות מתאגידים  אשראי

  (199,242)   500          999             פיננסים 

  

(502)  

  

(1,006)  

  סחירים חוב אגרות

        4,364 

 

2,189   

 

 (567,041)  

  

(2,203)  

  

(4,420)  

  חוץ מאזנית איתנה  התקשרות

  ליסינג לקוחות עם

 

(2,436)  

 

(1,219)  

 

  947,161   

  

1,221   

  

2,446   

  "כסה

        2,927       1,470 

 

180,878   

  

(1,484)      (2,980) 

  הדולר לשער רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי משינויים(הפסד)  רווח   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

  אלפי ש"ח                     

  (1,020)   (510)           10,196        510       1,020          מזומנים ושווי מזומנים במט"ח 

 (27,888)  (10,749)      3,813          14,117     30,056        מכשירים נגזרים

 (1,155)     (577)           11,547       577           1,155          "חבמט לקוחות יתרת

 (1,452)    (726)           14,524         726    1,452          "חבמט חייבים יתרת

 (673)       (336)           6,725         336           673           הלוואות וחובות זמן ארוך במט"ח

  7,751      3,875          (77,506)    (3,875)      (7,751)       ספקים ונותני שירותים במט"ח

   909  454             (9,087)      (454)        (909)            "חבמט זכות ויתרות זכאים

 איתנה מאזנית חוץ התקשרות

  (18)      (9)               182              9      18               ליסינג לקוחות עם"ח במט

 (23,546)   (8,578)       (39,605)      11,946      25,714        "כסה
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  היורולשער  רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי רווח (הפסד) משינויים   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

  "חש אלפי                    

 (150) (75)             1,495          75             150             "חבמט מזומנים ושווי מזומנים

(61)          (30)              607         30             61               במט"ח בים ויתרות חובהחיי

 253           126             (2,528)     (126)    (253)           במט"ח ספקים ונותני שירותים

 42             21             (426)           (21)(42)              סה"כ

  הסברי הדירקטוריון למידת ההתאמה בין מדיניות ניהול סיכוני השוק לבין ניהול הסיכונים בפועל

תואם את דרכי הפעולה הראויות בניהול סיכוני הקבוצה לדעת הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק בפועל על ידי 

  .לעילהשוק הרלבנטיים, כמפורט 

  םפוזיציה ואחזקה בנגזרי

עיקרי הפוזיציות וההתקשרויות של הקבוצה בעסקאות בנגזרים הינן לשם גידור סיכון שער חליפין. לפרטים 

  נוספים בהקשר ראה לעיל ס' א. סיכון מטבע חוץ.

  הדיווח הפיננסי של התאגיד

הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, באומדנים ובהנחות אשר בעריכת הדוחות 

פיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של הנכסים וההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות של החברה. מש

  כז לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה. 2לפרטים נוספים ראה ביאור 

  

  היבטי ממשל תאגידי

  חברהגילוי בדבר המבקר הפנימי ב

  :תקופת הדוחב להלן פרטי מבקר הפנים

  רונן ארצי.שם המבקר: 

  .2007: ותאריך תחילת כהונת

  .בלימודי עבודה ומדה"מ BA) בביקורת ציבורית ופנימית, MAבעל תואר שני (מבקר הפנים הינו 

ובהוראות סעיף  ")חוק החברות(" 1999-, התשנ"ט(ב) לחוק החברות 146מבקר הפנים עומד בהוראות סעיף 

 ."),מיתחוק הביקורת הפני(" 1992 -התשנ"ב  לחוק הביקורת הפנימית 8

  מחזיק ניירות ערך של החברה ו/או של גוף קשור אליה. ולמיטב ידיעת החברה, מבקר הפנים אינ

  .שיף הזנפרץ ושות' RSM במשרד ףשות והנ ארצי, מר 2011החל משנת 

ינה שנתית. תכנית הביקורת ה יו"ר דירקטוריון החברה, מר דוד עיני.ו הינהממונה הארגוני על מבקר הפנים 

עבודה השנתית מוצעת ליו"ר דירקטוריון החברה והנהלת החברה. יו"ר דירקטוריון החברה מאשר את תוכנית ה

תוכנית העבודה השנתית. למבקר הפנים שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה השנתית, במידת הצורך 

  ובתיאום עם החברה.

 425 2016שקעו בשנת ובפועל הו עותש 400 -תוכנית הביקורת השנתית התבססה על מכסת שעות של כ

. (בתוספת מע"מ)₪ אלפי  89,300 -תגמול בסך של כ םבתקופת הדוח שילמה החברה למבקר הפני שעות.

 ושל המבקר הפנימי בבוא דעתולדעת דירקטוריון החברה התגמול הוא סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול 

   לבקר את החברה.
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הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים כאמור  את הביקורת ך, עורומבקר הפנים, על פי הודעת

  המבקרים הפנימיים בישראל. איגוד(ב) לחוק הביקורת הפנימית, ועל פי הנחיות מקצועיות של 4בסעיף 

ועל סמך בדיקת הדוחות של  והדירקטוריון הניח את דעתו כי מבקר הפנים עומד בדרישות הנ"ל על סמך הודעת

  מגישה חופשית לכל מאגרי הנתונים של החברה. הנהנמבקר הפנים  .םמבקר הפני

לדעת דירקטוריון החברה היקף, אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים הינם סבירים ויש בהם כדי להגשים את 

 מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

ידי הואיל ועד למועד פרסום תשקיף זה, הייתה החברה חברה פרטית, מינויו של מבקר הפנים לא נעשה על 

  ועדת ביקורת (שלא הייתה קיימת בחברה עד למועד זה) וכן דוחותיו לא נבחנו על ידה. 

  כ"ט רואי חשבון מבקרש

  י רואי החשבון המבקרים:משרד להלן פירוט הוצאות הביקורת ואחרים בגין

 2016 2015 
 אחרים שירותי ביקורת   אחרים ומיסים שירותי ביקורת  
שעות אלפי ש"ח  שעות אלפי ש"ח תשעו  ש"חאלפי  שעות   אלפי ש"ח 

החברה וחברות 
בנות בבעלות 
 מלאה שאינן
 מהותיות

רו"ח    (משרד
ליואי שלוי קופ 

 ושות'

2,313 524 - - 2,473479 - - 

פתרונות תחבורה
(משרד רו"ח 
קסלמן קסלמן)

3,200 540 - - 3,200512 400 110 

  

יקורת הדוחות הכספיים נקבע בהתאם למסגרת תקציב המתבססת על בגין ב טרחת רואה החשבון המבקרשכר 

ניסיון העבר. באשר לעבודות נוספות הנדרשות, מעת לעת, במסגרת הביקורת או עבודות אחרות, נקבעת 

  מסגרת השעות ו/או סכום התשלום בתיאום ובהסכמה עם רואי החשבון. 
  

  הכספיים הדוחות אישור הליך

  .2017במרס,  30חות הכספיים ואישרם ביום דירקטוריון החברה דן בדו
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שהונפקו על ידי החברה המאוחדת, גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב 
 פתרונות תחבורה

  פרטים בדבר סדרות אגרות החוב שבמחזור 

סדרה/ מועד 
  הנפקה

סך שווי 
ערך נקוב 

במועד 
  הנפקה

ריבית 
  נקובה
  קבועה

רישום 
למסחר 
בבורסה 

  (כן/לא)

מועדי 
תשלום 
  ריבית

מועד 
תשלום 

  קרן

פרטי 
  הנאמן

ע.נ נומינלי 
ליום 

31.12.16 

ע.נ נומינלי 
צמוד מדד 

כולל ריבית 
  לשלם ליום
31.12.16  

  

ערך בספרים 
של יתרות 

האג"ח כולל 
ריבית לשלם 

ליום 
31.12.16  

שווי שוק ליום 
31.12.16  

ראה הערה 
  כללי

  
במיליוני 
  במיליוני ש"ח  ראה הערה מס'      ש"ח

  ה'
  209  2006ר אוקטוב

  צמוד +
5.3%  

  0  0  0  0  13  5  1  כן

  הרחבה  -ה' 
  183  2011אפריל 

  הרחבה  -ה' 
  85  2012דצמבר 

  הרחבה  -ה' 
  205  2014פברואר 

  ו'
  320  2007מרס 

  צמוד +
5.15% 

  הרחבה  - ו'   93  94  93  76  14  6  2  כן
  83  2011אפריל 

  הרחבה  - ו' 
  111  2013וסט אוג

  
  
  313 2015פברואר  - ח'

  15  7  3  כן 3.40%

הרחבה ינואר –ח'   453  455  455  454
2016  180  

הרחבה יולי  - ח'
2016  52  

ינואר  -ח' הרחבה
2017  107  

        

  233  2015ט' יולי 

צמוד+ 
2.65% 

  16  8  4  כן

ינואר –ט' הרחבה   474  478  477  476
2016  70  

הרחבה יולי  -ט'
2016  235  

הרחבה ינואר  -ט'
2017  133          

הרחבה  -ט'
          40  2017פברואר 
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  פרטים בדבר סדרות ניירות ערך מסחריים שבמחזור 

סדרה/ מועד 
  הנפקה

סך שווי 
ערך נקוב 

במועד 
  הנפקה

ריבית 
  נקובה
  קבועה

רישום 
למסחר 
בבורסה 

  א)(כן/ל

מועד 
תשלום 

  קרן

ע.נ נומינלי ליום 
31.12.16  

ערך בספרים של יתרות 
ניירות ערך מסחריים ליום 

31.12.16  

שווי שוק ליום 
31.12.16  

  ראה הערה כללי

יוני  -2סדרה 
  0  0  0  9  כן  אין  75  2015

נובמבר  -3סדרה 
  0  0  0  10  כן  אין  68  2015

יוני  -4סדרה 
  124  124  125  11  כן  אין  125   2016

דצמבר  -5סדרה 
  99  98  100  12  כן  אין  100  2016

  

  הערות:

  כללי 

 -בדירוג ל ")מעלות" –( S&P Maalotמדורגות על ידי חברת  פתרונות תחבורהכל אגרות החוב של 

A/Negative המסחריים מדורגים על ידי חברת מעלות בדירוג . כל ניירות הערךilA-1.  

כל התחייבויותיה מכח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים ב פתרונות תחבורהלמועד הדו"ח עומדת 

לבצע פעולות לפי דרישות  פתרונות תחבורהעילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. כמו כן, לא נדרשה 

ט') חושב על  -ו ח' ,ו' -השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור (סדרות ד' הנאמנים, כהגדרתם להלן.

יצוין כי כל אחת מן הסדרות המפורטות לעיל הנה מהותית  חיר המצוטט בשוק ההון ליום המאזן.בסיס המ

  בהתאם להגדרת תקנות הדוחות.

  

  פירעון ריבית

 .2016באוקטובר  30והאחרון ביום  2007באפריל  30התשלום הראשון ביום  -סדרה ה'  .1

 .2017במרס  20ם והאחרון ביו 2007בספטמבר  20התשלום הראשון ביום  -סדרה ו'  .2

 .2023באוגוסט  10והאחרון ביום  2015במאי  10תשלום רבעוני, התשלום הראשון ביום  –סדרה ח'  .3

 .2023באוגוסט  10והאחרון ביום  2015בנובמבר  10תשלום רבעוני, התשלום הראשון ביום  –סדרה ט'  .4

  חות הכספיים להלן.בדו 13לפירוט נוסף בדבר מועדי פירעון ריבית ומועדי תשלום ראה ביאור 

 פירעון קרן

 .2009-2016באוקטובר של כל אחת מהשנים  30שמונה תשלומים שנתיים שווים, ביום  -סדרה ה'  .5

 .2010-2017במרס של כל אחת מהשנים  20שמונה תשלומים שנתיים שווים, ביום  -סדרה ו'  .6

 .2023באוגוסט  10ד יום וע 2015במאי,  10שלושים וארבע תשלומים רבעוניים החל מיום  –סדרה ח'  .7

 .2023באוגוסט  10ועד יום  2015בנובמבר,  10שלושים ושניים תשלומים רבעוניים החל מיום  –סדרה ט'  .8

 .2016ביוני  27תשלום אחד ששולם ביום  – 2ניירות ערך מסחריים סדרה  .9

 . 2016בנובמבר  23תשלום אחד ששולם ביום  – 3ניירות ערך מסחריים סדרה  .10

 . 2017ביוני  19תשלום אחד שישולם ביום  – 4מסחריים סדרה  ניירות ערך .11

 . 2017בנובמבר  30תשלום אחד שישולם ביום  – 5ניירות ערך מסחריים סדרה  .12
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   פרטי הנאמנים לסדרות אגרות החוב ("הנאמנים")

 (לשעבר: "זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ"). איש חברה לשירותי נאמנות בע"מ –משמרת  -סדרה ה'  .13

 .66184, ת"א, 46-48רח' דרך מנחם בגין  - כתובת  ).03-6374352מר רמי סבטי (טלפון  -הקשר 

 -כתובת       ).03-6389200מר יוסי רזניק (טלפון  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. איש הקשר -סדרה ו'  .14

 .67778, ת"א, 14רח' יד חרוצים 

 - כתובת       ).03-6389200מר יוסי רזניק (טלפון  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. איש הקשר -סדרה ח'  .15

 .67778, ת"א, 14רח' יד חרוצים 

(טלפון      אורן -מר דן אבנון ו/או גב' מרב עופר  -) בע"מ. איש הקשר 1975הרמטיק נאמנות ( -סדרה ט'  .16

 .63573, ת"א, 113רח' הירקון  -). כתובת03-5274867
  

  דירקטוריון  ישיבות 

   ישיבות של דירקטוריון החברה. 12התקיימו  בתקופת הדוח,

  

  .עבודתם המסורהולהנהלה על הקבוצה  לעובדימביע את הערכתו הדירקטוריון 

  

  

  

  

  

   2017במאי,  28תאריך: 

  

  

לחתום על דוח  2017, במאי 28רה בישיבה מיום חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החב*) 

  הדירקטוריון. 

  דוד עיני  *) בנימין גבאי

  ומנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  חבר הדירקטוריון



  134 -ו   

 

   2017במרץ  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  6.27
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 ישראל מוטורס יוניברסלדירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של     

תקופת (" 2017במרס,  31שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה חודשיםוחברות מאוחדות  ")החברה(" בע"מ

(דוחות תקופתיים ומיידיים), תקנות ניירות ערך  בהתאם להוראותדוח הדירקטוריון לתקופה זו נערך  .")הדוח

  ").תקנות הדוחות(" 1970-תש"ל

פעילותה ואופן השפעתם של אירועים  דוח הדירקטוריון מכיל, בין היתר, תיאור של מצב עסקי החברה, תוצאות  

  .)"הדוחות הכספיים" ( 2017, במרס 31הכספיים של החברה ליום  בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות

  ן למצב עסקי התאגידהסברי הדירקטוריו

  חברה הנתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי 

שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם הדוחות הכספיים  ובאמצעות חברות בנות בשליטתה באמצעותה,, החברה

, עוסקת בעיקר בייבוא ומכירת כלי רכב, החכרת כלי רכב (ליסינג תפעולי), ")הקבוצהשל החברה (ביחד: "

  לכלי הרכב שבבעלותה, בפריסה ארצית.  חלפיםשירותי תחזוקה ומתן ן קצר והשכרת כלי רכב לזמ
  

 General Motors החברה מייבאת ומשווקת בישראל כלי רכב מתוצרת הםשלפימי זיכיון הסכבקשורה הקבוצה 

וסים , יבוא ושיווק משאיות קלות ובינוניות ואוטוב)Isuzu Motors(מקבוצת איסוזו  וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת

 חברת הבת באמצעות בנוסף, קשורה הקבוצה. כהגדרתה להלן) UTI מתוצרת איסוזו (באמצעות חברה כלולה

, בין הסכם זיכיון המתיר להב )"פתרונות תחבורה"פתרונות תחבורה בע"מ ( יוניברסל - יו.טי.אס) 100%(

לתחום הליסינג התפעולי וכן  להשכרת כלי רכב Avis לעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר היתר,

  . הקבוצהשמפעילה 
  

להלן תחומי הפעילות של הקבוצה אשר מדווחים בנפרד במסגרת ביאור מגזרים לדוחותיה הכספיים המאוחדים 

  של החברה:
  
במכירת כלי רכב חדשים  ןמכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורמכירת כלי רכב:   .1

  החברה. ל ידישיובאו עי רכב כלבגין  "ק"מ 0"ועסקאות 

ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה ותיקונים שירות וחלפים:   .2

  .לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

בות מכירת הרכב בתום השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרליסינג תפעולי:   .3

  תקופת ההשכרה האמורה.

  פתרונות תחבורה. באמצעות קצר לזמן רכב כלי השכרת השכרה לזמן קצר:  .4

 ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן ייבוא והפצה של אוטובוסים כבד:רכב   .5

  )."UTI"מ ("ברסל משאיות ישראל בעהשקעה בחברה כלולה, יוני באמצעות (בהיקף לא מהותי)
  

במסגרת ביאור המגזרים  אשר מדווחים תחת פעילות "אחרים"נוספים תחומי פעילות ב בנוסף, הקבוצה עוסקת

  . עיקרי פעילויות אלו הינם: דוחותיה הכספים המאוחדיםב

בות דירה, בית עסק, בעיקר בתחום הרכב, ובנוסף בתחומי ביטוח מגוונים לר שיווק פוליסות ביטוח -ביטוח  .1

  נסיעות לחו"ל, תאונות אישיות, חיים ובריאות.

  שאינם מיובאים על ידי החברה.כלי רכב אין בגין -עסקאות טרייד  .2

  עסקאות ליסינג מימוני.  .3

  החברה. על ידישיובאו כלי רכב ק"מ" שאינם בגין  0עסקאות "  .4

  השכרת נכסי נדל"ן.  . 5

  רכב בחו"ל.מכירת שוברים להשכרת כלי   .6
  

אוטו ממניות  75%-עוסקת ביבוא רכבי פרארי ומזראטי לישראל (באמצעות החזקה של כ קבוצהכמו כן, ה

), ועוסקת בפעילות השקעות הכוללת שותפת במיזם בתחום ליסינג והשכרה במזרח אל. בע"מ איטליה איי.

  חברת אוויס אוקראינה). ממניות 34%-אירופה תחת שם המותג אוויס אוקראינה (באמצעות החזקה של כ
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והרבעון  2017הראשון לשנת  הרבעוןבמהלך תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו ייבוא ושיווק של כלי רכב. 

 הראשוןבמהלך הרבעון כלי רכב חדשים, בהתאמה.  2,880-וכ 3,450 -מכרה החברה כ 2016ראשון לשנת ה

 60% -היו ללקוחות פרטיים (לעומת שיעור של כמסך מחזור מכירותיה של החברה  49% -כ  2017לשנת 

 הראשוןברבעון  40% -(לעומת שיעור של כ וציי רכבללקוחות מוסדיים  51% -וכ ),2016לשנת  1-ברבעון ה

חמישה מוסכים מורשים בבעלות מלאה או חלקית של החברה החברה מפעילה ומנהלת  ).2016לשנת 

מוסכים  45באמצעות כים אלו, מספקת החברה שירותי מוסך ). ובנוסף למוסהמרכזי השירותמרכז (לרבות 

  .מורשים המופעלים על ידי זכיינים

  

תחום עיסוקה העיקרי של פתרונות תחבורה הבת המהותית ביותר של החברה הינה פתרונות תחבורה.  תחבר

 כלי רכב 31,952 -כ 2017במרס  31ליום נכון צי כלי הרכב של החברה מונה  הינו מתן שירותי ליסינג והשכרה.

  בתקופה מקבילה אשתקד.  30,750לעומת 

  

   רועים עיקריים בתקופת הדוחיא

  החזקת מניות החברה .1
  

נון את מניותיו בחברה, -השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן  2017באפריל,  3ביום 

חברת המזרח מחזיקה ממניות החברה. לאחר השלמת העסקה  3.91%-אשר הוחזקו בעקיפין והמהוות כ

  ממניות החברה. 100% -מישרין ובעקיפין בב ) בע"מ1984לאחזקות (
  

  ודירוגי ניירות ערך הנפקות .2

מממנת את פעילותה באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ובאמצעות אשראי חוץ  פתרונות תחבורה

סחרים בבורסה לניירות ערך בתל בנקאי בדרך של הנפקת אגרות חוב קונצרניות וניירות ערך מסחריים הנ

   ").הבורסה" - אביב בע"מ (להלן

ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה  107,286,000, הנפקת פתרונות תחבורה, גייסה 2017בחודש ינואר  2.1

ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט') בדרך של הרחבת סדרות קיימות, סכום  132,714,000-ח') ו

  ש"ח. 242,512,860ברוטו של 

ממשקיעים מוסדיים מסווגים, באמצעות הקצאה  פתרונות תחבורה, גייסה 2017רואר בחודש פב 2.2

  ש"ח. 39,800,000-ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ט), סכום ברוטו של כ 40,000,000פרטית של 

 , 2015ביולי,  13, שתוקן ביום תשקיף מדף פתרונות תחבורהפרסמה  ,2015במאי,  27ביום  2.3

ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש  אגרות חוב שאינן לגיוס הון עתידי באמצעות

, הודיעה פתרונות תחבורה כי רשות 2017באפריל  6ביום  .לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים

עד  חברהאת התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף של הניירות ערך החליטה להאריך 

  . 2018במאי  28ליום 
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   כספי מצב

  :2017למרץ  31נתונים עיקריים מתוך הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום  להלן

  נכסים שוטפים

  ₪באלפי 

שיעור  הפרש 31/12/2016 31/03/2017  סעיף
 ההפרש

  לשינויים עיקריים הסבר

חלק ניכר מהקיטון ביתרת  (34%) (49,519) 144,821 95,302 מזומנים ושווי מזומנים
 המזומנים ברבעון הראשון

נובע מכך שחלק  2017לשנת 
מהתמורה שהתקבלה במהלך 

רבעון זה בגין אגרות חוב 
שהונפקו ע"י פתרונות 
תחבורה מהווים יתרת 

מזומנים בנאמנות שאינה 
נכללת במסגרת יתרת 

 מזומנים ושווה מזומנים.
ראה הערה לעיל בסעיף   131,096 - 131,096  מזומנים בנאמנות

  מזומנים שווי מזומנים

הקיטון ביתרת מיסים שוטפים  (29%) (2,933) 10,002 7,069  שוטפים לקבלמיסים
לקבל נובע  מהחזרי מס 

שהתקבלו בגין שומה לשנת 
2015  

חלק ניכר מהסיבה לעלייה  23% 64,008 279,873 343,881 לקוחות
האמורה נובע מגידול בשיעור 

 המסירות ללקוחות ציי רכב. 

  (20%) (25,228) 128,185 102,957  חייבים ויתרות חובה

לאור שינויים בשער חליפין   (3,813) 3,813 -  נגזרים פיננסיים
שקל במהלך הרבעון -דולר

, יתרת 2017הראשון לשנת 
המכשירים הנגזרים, המהווה 

פוזיציה בגין שינויים בשערי 
חליפין, מוצגת כהתחייבות 
 שוטפת חלף הנכס שוטף.

צי כלי רכב מיועד 
  למכירה

העלייה נובעת באופן ישיר  47% 57,173 121,465 178,638
מגידול בכמות כלי הרכב אשר 

 מיועדים למכירה.

חלק ניכר מהירידה נובע מכך  (22%) (126,259) 562,457 436,198 מלאי
שיתרת המלאי לתום שנת 

מלאי מכוניות  כללה 2016
למכירות  ששימשו חדשות 

לשנת  1-במהלך הרבעון ה
. כמוסבר בדוח 2017
 2016ירקטוריון לשנת הד

הגידול האמור ביתרת המלאי 
  2016לקראת תום שנת 
רכישות מ הגידול נובע בעיקרו

 לקראתמלאי מכוניות חדשות 
ברבעון  גבוהותמכירות 

 2017 הראשון של שנת
ושחרור מלאי מהמכס לאור 

 .רפורמת מיסוי ירוק
נכסים המוחזקים 

  למכירה
6,516 6,516 0 0%  

    1,257,132 1,301,657  נכסים שוטפים
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  נכסים לא שוטפים 

   

  שוטפותהתחייבויות 

   

  

  ₪באלפי 
שיעור  הפרש 31/12/2016 31/03/2017  סעיף

 ההפרש
  לשינויים עיקריים הסבר

הלוואות וחובות זמן 
 ארוך

חלק ניכר מהעלייה האמורה נובעת מגידול  6% 505 8,249 8,754
לקוחות ציי רכב בכמות הרכבים הנמסרים ל

  בתנאי אשראי נדחים.
חברות בותהשקע

לרבות  מוחזקות
  בחברה אחרת

בהשקעה שבוצעה  חלק ניכר מהשינוי מוסבר  2% 2,150 114,540 116,690
 בחברת  2017במהלך הרבעון הראשון לשנת 

Saverone 2014 LTD 
העלייה האמורה נובעת מגידול בכמות  5% 106,310 2,011,441 2,117,751  כלי רכב להשכרה, נטו

וחות ציי רכב בתנאי הרכבים הנמסרים ללק
 אשראי נדחים.

ונדל"ן רכוש קבוע
 להשקעה

מהשקעה בבניית בית  הבעיקר העלייה נובעת 2% 6,681 389,489 396,170
 .בלוד הקבוצה

מוניטין ונכסים בלתי 
  מוחשיים

22,078 23,213 (1,135) (5%)  

נכסים בגין הטבות 
  עובדים

14,088 14,038 50   

  9% 609 7,122 7731מיסים נדחים

     2,568,092 2,683,262  נכסים לא שוטפים

  ₪באלפי 
  לשינויים עיקריים הסבר שיעור ההפרשהפרש 31/12/2016 31/03/2017  סעיף

אשראי מתאגידים
 בנקאיים

746,619 737,535 9,084 1%  

  (11%) (49,220) 455,469 406,249 אגרות חוב
מהלוואת הבעלים נפרעה כמחצית  50%- (19,451) 38,928 19,477 הלוואות בעלים

 .2017במהלך הרבעון הראשון לשנת 
מקדמות מלקוחות
  והכנסות מראש

הירידה ביתרה האמורה נובעת מכך  (34%) (38,057) 111,952 73,895
שמקדמות רבות משולמות ע"י לקוחות 

בתום השנה הקלנדרית,  בגין פרטיים 
במהלך שנת הדיווח  החלפות דגם שיחולו

 העוקבת.
חלק ניכר מהעלייה האמורה נובע  34% 149,494 443,046 592,540  ספקים ונותני שירותים

מרכישת כלי רכב חדשים ע"י פתרונות 
  תחבורה.

   (100%) (4,818) 4,833 15 מיסים שוטפים לשלם
   (44%) (33,655) 76,350 42,695זכאים ויתרות זכות
שקל במהלך -לאור שינויים בשע"ח דולר   - 6,703 נגזרים פיננסיים

, יתרת 2017לשנת ראשון רבעון 
המכשירים הנגזרים, המהווה פוזיציה 

בגין שינויים בשערי חליפין, מוצגת 
 כהתחייבות שוטפת חלף נכס שוטף.

  (24%) (4,647) 19,437 14,790 הפרשות
התחייבויות המתייחסות 

לנכסים המוחזקים 
  למכירה

2,350 2,350 0 0%   

    1,889,900 1,905,333  התחייבויות שוטפות



  על מצב ענייני התאגיד דירקטוריוןהדוח 
  

5  

  לא שוטפותהתחייבויות 

   

  הון

  

  ₪באלפי 

  הסבר שיעור ההפרש הפרש 31/12/2016 31/03/2017  סעיף

  11.5% 7,066 612,908 619,974סך הכל הון

  

  ₪באלפי 
שיעור  הפרש 31/12/2016 31/03/2017  סעיף

 ההפרש
  לשינויים עיקריים הסבר

הלוואות מתאגידים
 בנקאיים

נטו של  רעונותימהירידה נובעת מפ חלק ניכר  (11%) (50,975) 447,746 396,771
פתרונות הלוואות מתאגידים בנקאיים שניטלו ע"י 

 תחבורה .
חלק ניכר  מהעלייה נובע מהרחבות של אגרות  24% 193,673 792,455 986,128 אגרות חוב

חוב שבוצעו במהלך הרבעון הראשון לשנת 
2017 . 

עודף הפסדים על
 השקעות בחב' מוחזקות

435 419 16 4%  

  (4%) (76) 2,149 2,073הפרשות
  (14%) (6,066) 42,855 36,789הכנסות מראש
   1% 65 7,835 7,900 הטבות עובדים

התחייבות בגין מיסים 
 נדחים

29,516 31,841 (2,325) (7%)   

     1,325,300 1,459,612  התחייבויות לא שוטפות
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   פעילותה וצאותת

  לתקופות המדווחות: קבוצהתוצאות הפעילות של הסקירת להלן 
  

  ₪באלפי 

 3לתקופה של   סעיף
חודשים 

שהסתיימה ביום 
2017 סלמר 31  

 3לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
2016 סלמר 31  

שיעור  הפרש
 ההפרש

  לשינויים עיקריים הסבר

ברבעון ראשון חלק ניכר מהגידול בהכנסות  9% 75,143 845,821 920,964 הכנסות
נובע מגידול בכמות המסירות של  2017

 כלי רכב חדשים.
ברבעון לות ההכנסות חלק ניכר מהגידול בע 8% 57,398 754,937 812,335  עלות ההכנסות

מגידול בכמות המסירות  נובע 2017ראשון 
ול בעלות של כלי רכב חדשים. כמו כן, הגיד

 הינוההכנסות בגין מכירות כלי רכב חדשים 
בשיעור נמוך יותר מהגידול בהכנסות בגין 
מסירות כלי רכב חדשים. הסיבה העיקרית 
לאמור הינה שחלק ניכר מהרכבים שבגינם 

נרכשו  2017שנת ה במהלך סהוכרה הכנ
שער  כאשר  2016שנת לקראת תום 

יותר מהמועדים בהם הדולר היה נמוך 
שו רכבים שנמכרו בתקופה המקבילה נרכ

 אשתקד.
  20% 17,745 90,884 108,629  רווח גולמי

הוצאות מכירה, 
 הנהלה וכלליות

)70,061( חלק ניכר נובע מהגידול נובע מעלייה בסך  5% 3,315- (66,746) 
עמלות מפיצים, וזאת לאור גידול בכמות 

 מסירות כלי רכב חדשים.  
  20%- 209- 1,047 838  הכנסות אחרות

)846(  הוצאות אחרות  (228) -618 271%  

  55% 13,603 24,957 38,560 רווח תפעולי

  92%- 765- 835 70 הכנסות מימון

)33,290(  *הוצאות מימון העלייה בהוצאות המימון נובעת  מהפסד  38% 9,084- (24,206) 
בגין שערוך נגזרים המשמשים להגנת שער 

דה המשמעותית חליפין, וזאת לאור הירי
בשער הדולר שחלה במהלך הרבעון 

.סך הוצאות המימון 2017הראשון של שנת 
 מיליון. 14.2 -הינו בסך של כשהוכרו 

חלק הקבוצה בחברות 
 מוחזקות, נטו

חלק ניכר מהאמור נובע משיפור ברווחיות  74% 3,190 4,317 7,507
ברבעון הראשון של שנת  איטליה-של אוטו

2017.  
מיסים על  רווח לפני
  הכנסה

12,847 5,903 6,944 118%  

הכנסות מס (הוצאות 
  *)מיסים על ההכנסה

)1,433(  2,054  (3,487)    

  31% 2,707  8,707 11,414 רווח נקי

)2,185( רווח כולל אחר  )1,255( ההפרש האמור נובע מהפרשי תרגום בגין  74% 930- 
 השקעות בחברות כלולות.

   24% 1,777 7,452 9,229 רווח כולל  

  

* כתוצאה מיישום לראשונה של מדיניות חשבונאית בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי חוב צמודי 

בכדי לשקף את  2016בדוחות הכספיים הרבעוניים של שנת  הוצגוהמדד, הותאמו הנתונים התוצאתיים אשר 
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לדוחות הכספיים המאוחדים  2האמור, ראה ביאור  שינוי המדיניות האמור. להסבר בדבר מהות שינוי המדיניות

  של החברה.

  

(ראה  להלן ניתוח תוצאות מגזרי הפעילות של הקבוצה, כפי שהוצגו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

  :)2017במרס,  31לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  6באור 

        לתקופת המקבילה אשתקד נובע מגידול חלק ניכר מהגידול בהכנסות מגזר מכירות כלי רכב ביחס

בכמות המסירות של כלי רכב חדשים. כמו כן, חלק ניכר מהסיבה לגידול ברווחיות המגזר 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מהחלשות הדולר במועדים בהם החברה רכשה את 

לתקופה  , בהשוואה למועדים המקבילים בהתייחס2017כלי הרכב החדשים שנמכרו במהלך שנת 

 . אשתקד

        חלק ניכר מהשחיקה ברווחיות מגזר שירות וחלפים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע

 משינוי במנגנון ההתחשבנות מול יצרן בגין אחריות יצרן.

        השיפור בתוצאות מגזר ההשכרה לזמן קצר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מטיוב צי

תחבורה, סגירת פעילויות הפסדיות ופעולות ניהוליות אשר שיפרו את  הרכבים של פתרונות

  רווחיות המגזר.

        נובע מטיוב הצי  אשתקדשיפור בתוצאות מגזר הליסינג התפעולי בהשוואה לתקופה המקבילה

  המושכר, ומפעולות ניהוליות אשר שיפרו את רווחיות המגזר. 

       בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה  השחיקה ברווחיות מגזר הרכב הכבד

 שערי חליפין.מהשפעות 

החברה הכירה בהוצאות מימון בגין שערוך נגזרים המשמשים להגנת שער חליפין, וזאת לאור הירידה 
. סך הוצאות המימון שהוכרו 2017הראשון של שנת -המשמעותית בשער הדולר שחלה במהלך הרבעון ה

  .ש"חמיליון  14.2 -כ של בסךהינו 
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  , מקורות מימון והון חוזרנזילות

לעומת גרעון וזאת ₪, מיליון  603.7 -, לקבוצה גירעון בהון החוזר בסך של כ2017 למרס  31נכון ליום 

 716.1- כ, וגרעון בהון החוזר בסך של 2016לדצמבר  31נכון ליום ₪ מיליון  629.9 -כ בהון החוזר בסך של

הקיטון המגמתי האמור בסך הגרעון בהון החוזר הינו במגמה זהה . 2016 מרסל 31נכון ליום ₪ מיליון 

הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך שהתחייבויותיה של הקבוצה לשיפור בתוצאות מגזר כלי רכב חדשים. 

בגין רכישת כלי הרכב מוצגות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות והן כהתחייבויות לזמן ארוך, 

עוד שצי כלי הרכב להשכרה (לרבות ליסינג תפעולי) מוצג בדוח על המצב הכספי במסגרת נכסים שאינם ב

שוטפים. כמו כן, על פי כללי החשבונאות, ההכנסות העתידיות של הסכמי הליסינג התפעולי וההשכרה 

ם לא נכללות במסגרת הנכסים השוטפי(אשר מורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח) 

 (התקשרויות חוץ מאזניות איתנות), בעוד שהן עומדות כנגד החזר ההתחייבויות הצפוי.  

את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון האפשריים.  ,באופן שוטףבוחן דירקטוריון החברה 

 מקורות המימון האפשריים מתבססים, בין היתר, על:

         .ניסיון העבר של מחזור אשראי על ידי הגופים הממנים  

         .אפשרויות הגיוס בשוק ההון  

         .תשלומים עתידיים של לקוחות במסגרת חוזי הליסינג כמתואר לעיל  

         .הכנסות עתידיות צפויות ממכירת כלי הרכב המשמשים לפעילות השכרה וליסינג תפעולי  

        חודשים הקרובים 12וצה נוקטת לשיפור התוצאות העסקיות במהלך הצעדים שהקב. 

         אשר יביא אפשרות הקבוצה, ככל שיידרש, לקבוע בכל עת כי קיים צורך להקטין את צי כלי הרכב ,

  .לתזרים פנוי

בנוסף, דירקטוריון החברה בחן את התחייבויותיה של הקבוצה למול מקורות המימון האפשריים גם 

במצבי קיצון. דירקטוריון החברה בדעה כי כל עוד לא מתרחש מקרה קיצוני, באפשרותה לשרת  בהתחשב

מבלי  2017למרס  31החודשים העוקבים ליום  12מהלך את חובותיה ואת צרכי המזומנים שלה גם ב

  לפעילותה.הידרש לפעולות קיצוניות בקשר ל

יל, ולאחר שהדירקטוריון בחן את על אף ההון החוזר השלילי בדוח על המצב הכספי כאמור לע

מעריך דירקטוריון החברה כי אין בך בכדי התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון כאמור, 

הקיימות  להצביע על בעיית נזילות בחברה וכי אין חשש סביר שהקבוצה לא תעמוד בהתחייבויותיה

  והצפויות בעתיד הנראה לעין.
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 ):"חש(באלפי  תזרים המזומנים .1

 

 3לתקופה של   בתקופת הדיווח ים עיקרייםהסבר לשינוי

חודשים 

שהסתיימה ביום 

 2016 סלמר 31

 3לתקופה של 

חודשים 

שהסתיימה ביום 

 2017 סלמר 31

  

בתזרים המזומנים ששימש מהשינוי חלק ניכר 

כלי רכב מירידה במלאי לפעילות שוטפת נובע 

ברכישת כלי רכב  בקיזוז עלייהוזאת חדשים, 

אשר נובעת מגידול  ביתרת לקוחות השכרה, עלייהל

בשיעור מכירות כלי רכב חדשים ללקוחות ציי כלי 

  .וירידה במקדמות והכנסות מראש רכב

תזרימי מזומנים, נטו (ששימשו)  )2,986(  )70,191(

  פעילות שוטפתשנבעו ל

חלק ניכר מהירידה נובע מקיטון בסך המזומנים  

  וע.אשר שימשו להשקעות ברכוש קב
תזרימי מזומנים, נטו (ששימשו)   )14,878( )17,101(

  לפעילות השקעה

מהתמורה מהשינוי נובע מכך שחלק חלק ניכר 

 2017שנת  לש ראשוןשהתקבלה במהלך הרבעון ה

בגין הנפקת אגרות החוב בפתרונות תחבורה מהווה 

אשר לא נכללו בתזרים מזומנים בנאמנות אשר 

 ן.המזומנים שנבעו מפעילות מימו

שנבעו תזרימי מזומנים, נטו   )31,655( 174,493

  מימוןפעילות מ

  

  האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה 

 האחראי בחברה לניהול סיכוני השוקדוד עיני, מנכ"ל החברה, ולניהול סיכוני השוק הינו מר האחראי בחברה 

נות תחבורה לניהול סיכוני השוק הינו שפונגין. האחראי בחברת פתרו יצחקהינו סמנכ"ל הכספים, מר  הפיננסיים

והאחראי על סיכוני השוק הפיננסיים הינו סמנכ"ל הכספים מר אשר  ,מנכ"ל פתרונות תחבורה ,מר אבישי לוי

   אלמוזנינו.

  הפיקוח על ניהול סיכוני השוק 

 פשריותא שליליות השפעות למינימום לצמצום בפעולות מתמקדת הקבוצה של הכוללת הסיכונים ניהול תכנית

 חשיפות במטרה לצמצם נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה. הקבוצה של הפיננסיים הביצועים על

  . לסיכונים מסוימות
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  מדיניות החברה בניהולםסיכוני השוק ואור ית

  בהתאם לתנאי השוק פיננסיםמבחני רגישות למכשירים 

ים ביחס למשתני שוק שונים. נקודת המוצא בהתייחס להלן ניתוח רגישות לשוויים ההוגן של מכשירים פיננסי

. ניתוח 2017למרץ  31לכל ניתוחי הרגישות שנערכו הינה השווי ההוגן של הפריט נשוא המדידה נכון ליום 

  הרגישות נערך בהתייחס למשתני השוק המהותיים לפעילות הקבוצה:

  הנחות למבחני רגישות: 

  

וב שהונפקו לציבור נעשה שימוש במחיר המצוטט בשוק ההון לצורך קביעת השווי ההוגן של אגרות הח .1

לצורך קביעת השווי ההוגן של הלוואות צמודות מדד מגופים פיננסים, הלוואות בריבית קבועה ליום המאזן. 

מגופים פיננסים והלוואות בריבית משתנה מגופים פיננסים, השתמשה החברה בשיטת היוון תזרימי 

לגבי נכסים/התחייבויות הצמודים  בהתאמה. 2.5% -ו 3.05%, 2.7% -של כבריבית  חזוייםהמזומנים ה

   .3.05% -. לגבי נכסים/התחייבויות לא צמודים נלקחה ריבית של כ4.2% - לדולר נלקחה ריבית של כ

השווי ההוגן של התקשרות חוץ מאזנית איתנה עם לקוחות ליסינג מייצג את תזרים המזומנים העתידי  .2

 הליסינג אשר חתומים, על פי רוב, על הסכמים לתקופות של שלוש שנים.  המהוון של לקוחות

יש לציין כי מבחני הרגישות לירידה בשער החליפין של הדולר  בהתייחס להתקשרויות חוץ מאזניות  .3

האפשרית, שכן לרובן הגדול של  תאיתנות במט"ח עם לקוחות ליסינג,  מציגים את ההשפעה המקסימאלי

בסיס, אשר הינו השער למועד העסקה, ובהתאם לחוזה שנחתם להתקשרויות  העסקאות קיים שער

  כאמור,  לא ניתן לרדת מתחת לשערים אלה.

(תוספת או הפחתה) בגורמי  10%של  םניתוח הרגישות של המכשירים השונים בוצע בערכים מקסימאליי .4

 הסיכון השונים.
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  צמודות לא יתרות - ריבית לשערי רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי משינויים רווח (הפסד)   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי                     

(54)             יתרת לקוחות וחייבים בתשלומים
          

(27) 
              

35,545  
           

27  
           

54  
מתאגידים אשראי והלוואות 

 127            ריבית משתנה - בנקאיים 
          

64  
              

(411,623) 
           

(64) 
          

(127) 
אשראי והלוואות מתאגידים 

 2,134         ריבית קבועה - בנקאיים 
        

1,069  
              

(556,862) 
       

(1,072) 
       

(2,149) 

 126            ניירות ערך מסחריים 
          

63  
              

(223,730) 
           

(63) 
          

(126) 

 4,892         אגרות חוב
        

2,454  
              

(549,701) 
       

(2,469) 
       

(4,954) 

 261            מקדמות מלקוחות
          

131  
              

(61,487) 
          

(131) 
          

(263) 

  (7,565)  (3,772)( 1,767,858) 3,754       7,486        "כסה

  מדד צמודות יתרות - ריבית לשערי רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי רווח (הפסד) משינויים   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

 "חש אלפי                     
אשראי והלוואות מתאגידים 

 881            בנקאיים
          

442  
              

(185,528) 
          

(443) 
          

(888) 

 4,775         אגרות חוב
        

2,394  
              

(631,227) 
       

(2,407) 
       

(4,826) 
התקשרות חוץ מאזנית איתנה עם 

(2,526)        לקוחות ליסינג
       

(1,264) 
              

961,112  
        

1,267  
        

2,537  

  "כסה
3,1301,572144,357(1,583) (3,177) 

  הדולר לשער רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן וויש משינויים(הפסד)  רווח   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

  אלפי ש"ח                     

 1,076         2,152         מזומנים ושווי מזומנים במט"ח
            

21,515         (1,076) 
       

(2,152) 

 -                -                מכשירים נגזרים
            
-                 -                 -  

 486            972            יתרת לקוחות במט"ח
            

9,725            (486) 
          

(972) 

 378            755            יתרת חייבים במט"ח
            

7,554            (378) 
          

(755) 

 422            844            הלוואות וחובות זמן ארוך
            

8,437            (422) 
          

(844) 

(5,329)        ספקים ונותני שירותים
       

(2,665) 
            

(53,291)         2,665          5,329  

(1,647)        זכאים ויתרות זכות במט"ח
          

(823) 
            

(16,467)            823          1,647  
התקשרות חוץ מאזנית איתנה 

 2                5                במט"ח עם לקוחות ליסינג
            

49               (2) 
           

(5) 

 2,248 1,124(1,124)(2,248)  "כסה
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  היורולשער  רגישות

 משינויים(הפסד)  רווח  הוגן שווי רווח (הפסד) משינויים   

10% ירידה 5% ירידה  5% עליה 10% עליה 

  "חש אלפי                    

 146            291            ושווי מזומנים במט"ח מזומנים
            

2,911            (146) 
          

(291) 
  -                 -                  -                -                ספקים ונותני שירותים
  -                 -                  -                -                חייבים ויתרות חובה

סה"כ
           291            146 

            
2,911            (146) 

          
(291) 

  

  הסברי הדירקטוריון למידת ההתאמה בין מדיניות ניהול סיכוני השוק לבין ניהול הסיכונים בפועל

תואם את דרכי הפעולה הראויות בניהול סיכוני הקבוצה טוריון ניהול סיכוני השוק בפועל על ידי לדעת הדירק

  .לעילהשוק הרלבנטיים, כמפורט 

  פוזיציה ואחזקה בנגזרים

עיקרי הפוזיציות וההתקשרויות של הקבוצה בעסקאות בנגזרים הינן לשם גידור סיכון שער חליפין. לפרטים 

  ' א. סיכון מטבע חוץ.נוספים בהקשר ראה לעיל ס

  הדיווח הפיננסי של התאגיד

הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, באומדנים ובהנחות אשר בעריכת הדוחות 

משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של הנכסים וההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות של החברה. 

  .2016חותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת כז לדו 2לפרטים נוספים ראה ביאור 

  

  הכספיים הדוחות אישור הליך

  .2017, איבמ 28דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ואישרם ביום 



  על מצב ענייני התאגיד דירקטוריוןהדוח 
  

13  

  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב

  פרטים בדבר סדרות אגרות החוב שבמחזור 

סדרה/ מועד 
  הנפקה

סך שווי 
ערך נקוב 

במועד 
  הנפקה

ריבית 
  בהנקו

  קבועה

רישום 
למסחר 
בבורסה 

  (כן/לא)

מועדי 
תשלום 
  ריבית

מועד 
תשלום 

  קרן

פרטי 
  הנאמן

ע.נ נומינלי 
ליום 

31.3.17  

ע.נ נומינלי 
צמוד מדד 

כולל ריבית 
  לשלם ליום

31.3.17  
  

ערך בספרים 
של יתרות 

כולל  האג"ח
 ריבית לשלם

31.3.17ליום 

שווי שוק ליום 
31.3.17  

ראה הערה 
  כללי

  
י במיליונ
  במיליוני ש"ח  ראה הערה מס'      ש"ח

  ה'
  209  2006אוקטובר 

  צמוד +
5.3%  

  0  0  0  0  13  5  1  כן

  הרחבה  - ה'
  183  2011אפריל 

  הרחבה  - ה'
  85  2012דצמבר 

  הרחבה  - ה'
  205  2014פברואר 

  ו'
  320  2007מרס 

  צמוד +
5.15%  

  
   הרחבה -  ו'  0  0  0  0  14  6  2  כן

  83  2011אפריל 

  הרחבה  -  ו'
  111  2013 אוגוסט

  
  
  313 2015פברואר  - ח'

  550  542  542  540  15  7  3  כן 3.40%

הרחבה ינואר –ח' 
2016  180  

הרחבה יולי  - ח'
2016  52  

ינואר  -ח' הרחבה
2017  107  

  233  2015ט' יולי 

צמוד+ 
2.65% 

  631  628  626  626  16  8  4  כן

ינואר –ט' הרחבה 
2016  70  

הרחבה יולי  -ט'
2016  235  

הרחבה ינואר  -ט'
2017  133  

הרחבה  -ט'
  40  2017פברואר 
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  פרטים בדבר סדרות ניירות ערך מסחריים שבמחזור 

סדרה/ מועד 
  הנפקה

סך שווי 
ערך נקוב 

במועד 
  הנפקה

ריבית 
  נקובה
  קבועה

רישום 
למסחר 
בבורסה 

  (כן/לא)

מועד 
תשלום 

  קרן

ע.נ נומינלי ליום 
31.3.17  

ערך בספרים של יתרות 
ליום  ניירות ערך מסחריים

31.3.17  

שווי שוק ליום 
31.3.17  

  ראה הערה כללי

יוני   -2סדרה 
  0  0  0  9  כן  אין  75  2015

נובמבר  -3סדרה 
  0  0  0  10  כן  אין  68  2015

יוני  -4ה סדר
  125  124  125  11  כן  אין  125   2016

דצמבר  -5סדרה 
  99  99  100  12  כן  אין  100  2016

  

  הערות:

  כלליא. 

 - לדירוג ב)"מעלות" –להלן ( S&P Maalotמדורגות על ידי חברת של פתרונות תחבורה כל אגרות החוב 

negative ilA.   

  .ilA-1בדירוג  תמעלועל ידי חברת כל ניירות הערך המסחריים מדורגים 

  

בכל התחייבויותיה מכח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים  פתרונות תחבורהלמועד הדו"ח עומדת 

לבצע פעולות לפי דרישות  פתרונות תחבורהעילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. כמו כן, לא נדרשה 

 הנאמנים, כהגדרתם להלן.

  

) חושב על בסיס המחיר המצוטט בשוק ההון ט' -, ח' ו'הנפקו לציבור (סדרות השווי ההוגן של אגרות החוב שהו

  ליום המאזן. 

  

  .הדוחות–בהתאם להגדרת תקנות  מהותיתיצוין כי כל אחת מן הסדרות המפורטות לעיל הנה 

  

אושר על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח'), תיקון לשטר  2016באוגוסט,  25ביום 

"), כל שהיקף סדרת אגרות שטר הנאמנות סדרה ח" -(להלן  2015לפברואר,  5אמנות לאגרות החוב מיום הנ

החוב (סדרה ח') לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לפתרונות תחבורה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה, בכפוף 

  ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות סדרה ח'.

  

  רונות תחבורה פירעון סופי של אגרות החוב (סדרה ו').פרעה פת 2017במרס  20*ביום 
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  :דיווח אודות שיעור עמידה ביחס בטחונות נדרש ב. 

  

  ):LTVטחונות הכולל (יחס ייחסים שנקבעו בין היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הבקיום 

  

 2017במרס  31שיעור עמידה נכון ליום 
הביטחונותיחס

הנדרש
 הסדרה שם

97% 98% 
  חוב תאגרו

  )'ח סדרה(

96.9% 98% 
  חוב אגרות

  )'ט סדרה(
  

  
. יצויין כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות של כל סדרה 2017על פי מחירון לוי יצחק נכון לחודש מרס 

והתוספות להם, שווי כלי הרכב נקבע בהתאם לשווי כלי הרכב המשועבדים, במחירון לוי יצחק, בניכוי מע"מ 
  וללא הפחתות.

  

  

 פירעון ריביתג. 

 .2016באוקטובר  30והאחרון ביום  2007באפריל  30התשלום הראשון ביום  -סדרה ה'  .1

 .2017 מרסב 20ביום שולם והאחרון  2007בספטמבר  20התשלום הראשון ביום  -סדרה ו'  .2

 .2023באוגוסט  10והאחרון ביום  2015במאי  10התשלום הראשון ביום תשלום רבעוני,  –סדרה ח'  .3

  .2023באוגוסט  10והאחרון ביום  2015 נובמברב 10תשלום רבעוני, התשלום הראשון ביום  –' טסדרה  .4

 .2016לשנת  בדוחות הכספיים 13ביאור ראה לפירוט נוסף בדבר מועדי פירעון ריבית ומועדי תשלום 

  

 פירעון קרןד. 

 .2009-2016 יםבאוקטובר של כל אחת מהשנ 30ביום  ,שמונה תשלומים שנתיים שווים -סדרה ה'  .5

 .2010-2017 של כל אחת מהשנים מרסב 20ביום  ,שמונה תשלומים שנתיים שווים -סדרה ו'  .6

 .2023באוגוסט  10ועד יום  2015במאי,  10שלושים וארבע תשלומים רבעוניים החל מיום  –סדרה ח'  .7

 .2023באוגוסט  10ועד יום  2015, נובמברב 10תשלומים רבעוניים החל מיום  שנייםשלושים ו –' טסדרה  .8

 .2016 יוניב 27ביום ששולם תשלום אחד  – 2ניירות ערך מסחריים סדרה  .9

  .2016 בנובמבר 23ששולם ביום תשלום אחד  – 3ניירות ערך מסחריים סדרה  .10

  .2017 ביוני 19שישולם ביום תשלום אחד  – 4ניירות ערך מסחריים סדרה  .11

  .2017 בנובמבר 30 לם ביוםשישותשלום אחד  – 5ניירות ערך מסחריים סדרה  .12
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 פרטי הנאמנים לסדרות אגרות החוב ("הנאמנים")ה. 

(לשעבר: "זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ"). איש  חברה לשירותי נאמנות בע"מ –משמרת  -סדרה ה'  .13

 .66184, ת"א, 46-48רח' דרך מנחם בגין  -).  כתובת 03-6374352מר רמי סבטי (טלפון   -הקשר 

).           כתובת 03-6389200מר יוסי רזניק (טלפון  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. איש הקשר -סדרה ו'  .14

 .67778, ת"א, 14רח' יד חרוצים  -

).           כתובת 03-6389200מר יוסי רזניק (טלפון  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ. איש הקשר -' חסדרה  .15

 .67778, ת"א, 14רח' יד חרוצים  -

אורן          -מר דן אבנון ו/או גב' מרב עופר  -) בע"מ. איש הקשר 1975הרמטיק נאמנות ( -' ט סדרה .16

  .63573, ת"א, 113רח' הירקון  -). כתובת03-5274867(טלפון 
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  דירקטוריון  ישיבות 

   ישיבות של דירקטוריון החברה. 3התקיימו  בתקופת הדוח,

  

  .עבודתם המסורהולהנהלה על הקבוצה  לעובדיע את הערכתו מביהדירקטוריון 

  

  

  

  

  

   2017במאי,  28תאריך: 

  

  

לחתום על דוח  2017, במאי 28*) חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום 

  הדירקטוריון. 

  דוד עיני  *) בנימין גבאי

  ומנכ"ל יו"ר הדירקטוריון  חבר הדירקטוריון
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  ניהול החברה - 7פרק 

 דירקטוריון החברה .7.1

  המכהנים בחברה:להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים 

   עיני דוד  שם:

 דירקטוריון ומנכ"ל החברההיו"ר   תפקיד

 51936656  זיהוימספר 

 1.8.1953  תאריך לידה

, תל אביב41פיינשטיין   דין-להמצאת כתבי בימען 

  ישראלית  נתינות

  15.8.1993  תחילת כהונה כדירקטור

 טרם נקבע  חברות בוועדת דירקטוריון

  לא  דח"צ / דב"ת?נו האם ה

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  / כשירות מקצועית חשבונאית ופיננסית

 טרם נערך דיון

, של חברה בת חברההדירקטור הנו עובד של ה

  או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

  מכהן גם כמנכ"ל החברה כאמור לעיל כן. 

  אביב תל אוניברסיטת, חשבונאות  השכלה

מנכ"ל ויו"ר  ,החברה דירקטוריון"ל ויו"ר מנכ  השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

"ר יו, חברת המזרח לאחזקות בע"מ דירקטוריון

"ר יו, סוכנות לביטוח בע"מ .אם.אייודירקטוריון 

  UTIדירקטוריון 

"ל ויו"ר הדירקטוריון בחברות: בית מנכ  תאגידים בהם משמש כדירקטור

ויקטוריה בע"מ, מיוגה בע"מ ודוד עיני ניהול 

פארק  :בחברותוהשקעות בע"מ, מנהל ודירקטור 

מוטורס בע"מ, הפצת רכב דרום בע"מ, בית 

"מ, בע .עקדימה תל אביב בע"מ, אחוזת יפו (ג

מוטורס בע"מ,  טאלדןשותפויות בע"מ  קרדן

- .אם.איייו-'י.אםגבע"מ,  2016כרמים סנטר 

יוניברסל - .טי.אסיוטכנולוגיות מחקר ופיתוח, 

   .")תחבורה פתרונות(" "מבע תחבורה פתרונות

אחיינו מר דוד עיני הנו בעל שליטה בחברה, והנו   קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

עיני שאף הוא בעל שליטה  (מוריס) של מר משה

 הילדה של בנהו עיני דניאל של דודו בן, בחברה

  .עיני
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    עיני אלדנימאיר   שם:

 דירקטור  תפקיד

 58716978  זיהוימספר 

 28.2.1964  תאריך לידה

 הרצליה, 20הרצפלד    דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  נתינות

(כיהן כדירקטור חליף מחודש  2017חודש מרץ   תחילת כהונה כדירקטור

  )2011יולי 

 טרם נקבע  חברות בוועדת דירקטוריון

  לא  דח"צ / דב"ת?האם הנו 

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  / כשירות מקצועית חשבונאית ופיננסית

 טרם נערך דיון

, של חברה בת חברההדירקטור הנו עובד של ה

  בואו חברה קשורה שלו או של בעל עניין 

חברת המזרח לשיווק בע"מ - כן. מנכ"ל חברה קשורה 

שנים לימודי כלכלה וחשבונאות ללא תואר,  3  השכלה

 אוניברסיטת תל אביב

 שנים) 19מנכ"ל משותף של חברת המזרח (  השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

ישראל בע"מ; פתרונות  מוטורס יוניברס  תאגידים בהם משמש כדירקטור

מערכות . ס.ט.מוטורס בע"מ; י תחבורה; פארק

 פיגומים בע"מ; פרוטוטק בע"מ בע"מ; מונדו

כן. בנו של מר משה (מוריס) עיני, אחיין של גב'   קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

הילדה עיני ובן דודו של מר דוד עיני, הנמנים על 

 היחידים בעלי השליטה בחברה

  

  נון-אביהו בן  שם:

 דירקטור  תפקיד

  006710891  זיהוימספר 

  24/12/1939  תאריך לידה

 , שדמה77הזורעים   דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  נתינות

  1992שנת   תחילת כהונה כדירקטור

 טרם נקבע  חברות בוועדת דירקטוריון

  לא  דח"צ / דב"ת?האם הנו 

 נערך דיון טרםהאם החברה רואה בו כבעל מומחיות 
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  / כשירות מקצועית חשבונאית ופיננסית

, של חברה בת חברההדירקטור הנו עובד של ה

  או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

  לא

תואר ראשון כללי בתחום המדעים, אוניברסיטת   השכלה

אובורן, ארה"ב; תואר שני בלימודי ניהול 

   מתקדמים, אוניברסיטת הארוורד, ארה"ב

שנים); דירקטור  25( ישראל קרדןדירקטור ב  השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

ישראל  Firstשנים); יו"ר דירקטוריון  25(חברה ב

מכון טכנולוגי לישראל)  -(מלכ"ר דרך הטכניון 

א.ב.נ בריבוע השקעות  -  ומנהל בעליםשנים);  13(

  שנים) 25ונכסים בע"מ (

בריבוע השקעות ונכסים  א.ב.נ -יו"ר דירקטוריון   תאגידים בהם משמש כדירקטור

  בע"מ 

  לא  קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

  

  אייל אליהו האן  שם:

 דירקטור  תפקיד

 027787787  זיהוימספר 

  5.6.1970  תאריך לידה

תל אביב 2/28ויינשל   דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  נתינות

  1.1.2016  תחילת כהונה כדירקטור

 טרם נקבע  חברות בוועדת דירקטוריון

  לא  דח"צ / דב"ת?האם הנו 

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  / כשירות מקצועית חשבונאית ופיננסית

 טרם נערך דיון

, של חברה בת חברההדירקטור הנו עובד של ה

  או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

לא

 - תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים  השכלה

תואר שני במנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב; 

  INSGAD - (התמחות במימון)

 שנים); 3בייטמן ליטויין, ישראל ( -  יו"ר ומנכ"ל  השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

מנהל  בנק הפועלים (שנה); -מנהל פיתוח עסקי

מנהל  שנים); 6דויטשה בנק ( - מיזוגים ורכישות

 דויטשה בנק (שנתיים); -  בנקאות השקעות

  שנה וחצי)כ( בחברה דירקטור

 )דירקטוריוןהיו"ר בע"מ (נ.י. מדיקל   תאגידים בהם משמש כדירקטור

  לא  קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה
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   גבאי חגאיבנימין   שם:

 דירקטור  תפקיד

 022973606  זיהוימספר 

 16.3.67  תאריך לידה

 א' תל אביב24עמרי   דין-מען להמצאת כתבי בי

  ישראלית  נתינות

  1.1.2015  כהונה כדירקטורתחילת 

 טרם נקבע  חברות בוועדת דירקטוריון

  לא  דח"צ / דב"ת?האם הנו 

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות 

  / כשירות מקצועית חשבונאית ופיננסית

  בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

, של חברה בת חברההדירקטור הנו עובד של ה

  בואו חברה קשורה שלו או של בעל עניין 

נותן שירותים לבעלת השליטה, חברת המזרח 

  לאחזקות בע"מ

אוניברסיטת  -  תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה  השכלה

אוניברסיטת  -  תל אביב; תואר ראשון במשפטים

  תל אביב

קוסט, פורר, גבאי את  רואי חשבוןשותף במשרד   השנים האחרונות 5 -עיסוק ב

מנהל חברת  );2014שנים עד לשנת  16 -כקסירר (

 1.1.2015ב.ג.נ.י שירותי ניהול בע"מ ( -ייעוץ 

 פתרונות תחבורה יו"ר דירקטוריון ואילך);

  )2016מחודש נובמבר (

 ;)דירקטוריוןהיו"ר ( פתרונות תחבורה  תאגידים בהם משמש כדירקטור

מינואט טריידינג  ;בע"מטטרקטיס טריידינג 

  בע"מ 

שליטה , שהנו בעל עיני(מוריס) משה מר חתנו של   קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

  בחברה

  

 בכירה משרה נושאי .7.2

מנכ"ל החברה (מכהן גם כיו"ר  -דוד עיני   שם

  לעיל)  7.1 הדירקטוריון של החברה; ראו סעיף 
 

 יצחק שפונגין   שם

  14946370  מס' זיהוי

  24.6.1956  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

  של החברה כספיםהסמנכ"ל 

למנהלהמכללה  -חשבונאות תואר ראשון ב  השכלה
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דירקטור בחלק סמנכ"ל כספים בחברה;   אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

   מהחברות הבנות של החברה

  לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

 לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

  גלית עיני  שם

  032960379  מס' זיהוי

  27.8.1978  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

  שיווק ומכירותסמנכ"ל 

המכללה  - במדעי ההתנהגות תואר ראשון   השכלה

תואר שני במנהל ; יפו- האקדמית תל אביב

המכללה למנהל -עסקים  

  )2012סמנכ"ל שיווק ומכירות (משנת   אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

כן. בתו של מר דוד עיני (בעל שליטה בחברה   עניין בתאגידבן משפחה של בעלי 

  ומכהן כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה) 

 לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

  אליהו אסולין  שם

   059743286  מס' זיהוי

   14.07.1965  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

 שירות תפעול וחלפים מנכ"לס

לימודי תעודה ניתוח מערכות  ;שנות לימוד 12  השכלה

   לימודי תעודה מתכנת מערכות מידע ;מידע

 9 -  מ"בע מימונית שירותימשנה למנכ"ל אלבר   אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

  שנים

לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא   האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

  אבישי לוי  שם

   058430992  מס' זיהוי

   2.12.1963  תאריך לידה

 פתרונות תחבורה מנכ"להתפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 
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  החברה או בבעל עניין 

, אלבמה אוניברסיטת, כללי, ראשון תואר  השכלה

 אוניברסיטת, עסקים מנהל, שני תואר; ב"ארה

  אביב תל

 - מ"בע מערכות באלביט ההייטק בתחום יועץ  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

בתחום ההייטק בנס  יועץ; שנתיים במשך

"ל סמנכ; שנתיים במשך - "מבע טכנולוגיות

ל מנכ" ;שנים 3 במשך -  בחברה וחלפים שירות

  ואילך 2016ביולי  20 פתרונות תחבורה מיום

לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא   האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

   דורון ליאור  שם

   056006927  מס' זיהוי

   31.8.1959  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

 UTIמנכ"ל 

 מנהל; אביב תל אוניברסיטת, מכונות הנדסת  השכלה

 ובוסטון גוריון בן אוניברסיטת, עסקים

  UTI ל"מנכ  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

 לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

 לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

   אסוליןעינת   שם

  033180431  מס' זיהוי

  20.9.1976  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

  חשבת החברה

 -חשבונאות  -תואר ראשון במנהל עסקים   השכלה

 -תואר שני במנהל עסקים  למנהל; המכללה

 המכללה למנהל - מימון 

  חשבת החברה  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

  לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

 לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה
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   אסוליןשלמה   שם

  027114370  מס' זיהוי

  14.1.1974  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

  מנהל פיתוח עסקי ותשתיות

 -חשבונאות  -תואר ראשון במנהל עסקים   השכלה

 -תואר שני במנהל עסקים המכללה למנהל; 

 המכללה למנהל - מימון 

 5מנהל פיתוח עסקי בחברות בנות של החברה (  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

  שנים) 4מנהל נכסים ותשתיות בחברה (שנים); 

  לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

 לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

   צוררונורית   שם

  024886053  מס' זיהוי

  4.9.1970  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

  משאבי אנוש  מנהלת

 אוניברסיטה, החברה במדעי ראשון תואר  השכלה

עבודה,  לימודיב שני תואר; הפתוחה

 אביב תל אוניברסיטת

  בחברה אנוש משאבי מנהלת  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

   לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

 לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

  

  שמואל זמיר  שם

  057486086  מס' זיהוי

  20.3.1962  תאריך לידה

התפקיד אותו ממלא בחברה, בחברה בת של 

  החברה או בבעל עניין 

 מנהל אגף מערכות מידע

י; דרבאוניברסיטת  -  תואר ראשון במנהל עסקים  השכלה

ניהול מכללת תל אביב; קורס  -  הנדסאי מחשבים

מכללת ג'ון ברייס; קורס  - טכנולוגיית המידע

מייקרוסופט  - ניהול עסקי למנהלי מערכות מידע
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 וג'ון ברייס

 מערכות מידע בחברה אגף מנהל  אחרונותהשנים העיסוקו בחמש 

לא  בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

 

   משרה ונושאי החברה לדירקטוריון ביחס החברהתקנון הוראות  .7.3

מתקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של  ההוראות עיקרי יפורטו להלן

החברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומנויי וועדות 

מתקנון החברה מסוימות רי הוראות הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. בנוסף יפורטו עיק

בדבר נושאי המשרה בחברה. מובהר כי התיאור המובא להלן הנו תמציתי, ועל כן אינו מהווה תחליף 

על  הוראות התקנון המתוארות להלן טרם אומצויובהר, כי ; כן לעיון בנסח המלא של תקנון החברה

חוב ה, בכפוף להנפקה לציבור, בפועל, של איגרות לתוקףתיכנס ידי החברה, וההחלטה בדבר אימוצן 

     .פי התשקיףעל  ורישומן למסחר בבורסה

מובהר כי בכל מקרה של סתירה בן הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן 

או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות  בחוק החברות

  חברה.תקנון ה

  ותפקידיו הדירקטוריוןסמכויות 

תקנון, על פי חוק החברות הלדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי  .7.3.1

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה , תקנוןהמבלי לגרוע מהוראות  ועל פי כל דין.

  ופעולותיו.  המנהל הכלליויפקח על ביצוע תפקידי 

הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון סמכות של החברה שלא  .7.3.2

 להפעילה.

  וזכויות הצבעה הפסקת כהונה, מינוי דירקטוריון

, ייקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית ובכללם הדירקטורים החיצוניים, הדירקטורים .7.3.3

 .1עשר- על חמישה יעלה ולא משלושה יפחת שלאהשנתית, ובלבד 

באסיפה השנתית, ומשך כהונתם, למעט הדירקטורים החיצוניים, הנו הדירקטורים ימונו  .7.3.4

עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, 

אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה 

  כלו להתמנות שוב.השנתית הקודמת. דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יו

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור באסיפה  .7.3.5

השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו, או אם בעל מניות בחברה המבקש 

                                                      
  נכון למועד טיוטת תשקיף זו מכהנים בחברה חמישה דירקטורים.  1
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להציעו, הגיש למשרד, לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה, 

י בעל המניות, המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע כי מועמד מסמך בכתב חתום על יד

  זה ימונה כדירקטור, כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.

הדירקטוריון רשאי, מפעם לפעם, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין על  .7.3.6

מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או 

 המרבידירקטורים נוספים, ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר 

לעיל. דירקטור שמונה כאמור, יסיים את כהונתו בתום האסיפה  7.3.3 בסעיף הקבוע 

  השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

החברה רשאית, באסיפה מיוחדת, למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה, בין אם  .7.3.7

לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים 

 7.3.3 בסעיף הקבוע  המרבינוספים, ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר 

. דירקטורים שמונו, כאמור, למעט הדירקטורים החיצוניים, יסיימו את כהונתם לעיל

  בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים.

על ידם, האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה  .7.3.8

  ין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.ילפי הענ

על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל, להעביר  .7.3.9

ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום תקופת כהונתו, ובלבד שתינתן 

כללית. כן רשאית כל לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה ה

אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור 

לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה 

  אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.

למעט דירקטור חיצוני, לפני מבלי לפגוע בהוראות כל דין, תפקע כהונתו של דירקטור,  .7.3.10

תום התקופה שלה התמנה אם נמסרה לו דרישה חתומה בידי שני שלישים, לפחות, 

  מהדירקטורים המכהנים באותה עת, להתפטר ממשרתו.

ין כל עוד יאם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענ .7.3.11

 7.3.3 בסעיף של הדירקטורים הקבוע  מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי

אלא אך . פחת מספר הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול לעיל

לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה או 

כאמור, יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי ועד לכינוס האסיפה הכללית דירקטורים נוספים, 

  אך לא לכל מטרה אחרת.החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי, 

חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי  להוראותבכפוף  .7.3.12

  תפקידם כדירקטורים.
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  דירקטור חליף 

על ידי הדירקטוריון דירקטור רשאי למנות לו חליף וזאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף  .7.3.13

"). על אף האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו דירקטור חליף("

כשיר להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף 

  לדירקטור בחברה או כנציג תאגיד.

שאי להיות נוכח דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה ר .7.3.14

בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, להשתתף ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי 

  לעשות הדירקטור שמינה אותו.

דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להוראות הדין, לבטל בכל עת את המינוי.  .7.3.15

ינהו כמו כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת שמשרת הדירקטור, אשר מ

  כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך שהיא.

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו בהודעה בכתב שתימסר  .7.3.16

לדירקטור החליף ולחברה, ויכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי, כאמור או במועד 

  שנקבע בכתב המינוי, לפי המאוחר.

רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד בכפוף להוראות חוק החברות, החברה  .7.3.17

  השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

  דירקטורים חיצוניים

בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק החברות  .7.3.18

  זה. יןילענ

  ועדות הדירקטוריון

להקים ועדות דירקטוריון, כפוף לחוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון, ב .7.3.19

דירקטוריון לא בנות שני חברים או יותר, ולאצול להן מסמכויותיו. על אף האמור לעיל, ה

  רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן: 

  קביעת מדיניות כללית לחברה;  .7.3.19.1

חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת  .7.3.19.2

  שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון; 

הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן  ןבענייקביעת עמדת הדירקטוריון  .7.3.19.3

  ; בחוק החברות 329חוות דעת כאמור בסעיף 

  מינוי דירקטורים, אם הדירקטוריון רשאי למנותם;  .7.3.19.4

מניות או של ניירות ערך המירים למניות או  הקצאה שלהנפקה או  .7.3.19.5

למעט כמפורט בסעיף  הניתנים למימוש למניות, או של סדרת איגרות חוב,

  ; (ב) לחוק החברות288
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  אישור דוחות כספיים;  .7.3.19.6

אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי  .7.3.19.7

   .לחוק החברות 275עד  268-ו 255הוראות סעיפים 

לשם המלצה לעיל  7.3.19  בסעיףדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים המנויים ה

חבר יכהן מי שאינו עדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא ובו; בלבד

דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול  ועדתוב; דירקטוריון

  שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

 על פי סמכות שהואצלה לה ועדת דירקטוריוןוהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה ב .7.3.20

ן, , כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריומסמכויות הדירקטוריון

ין מסוים או לגבי ועדה יאם נקבע, במפורש, אחרת, על ידי הדירקטוריון, לענ אלא

ועדת ומסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות ל

דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של 

  ה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פי

ין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה שני חברי ועדה המכהנים במועד יהמנ .7.3.21

  הישיבה, הם או חליפיהם, כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

 ן פעולות הדירקטוריון, יחולו, בשינויים המחויבים, גם עליהוראות הכלולות בתקנון בעני .7.3.22

ין יועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענ

  זה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה. .7.3.23

או החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יוב

  .לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון

  ועדת ביקורת

  .יהיה בהתאם לקבוע בחוק החברות הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת .7.3.24

תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל  .7.3.25

  עליה על ידי הדירקטוריון.

ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת יהיה בהתאם לקבוע בחוק  המניין החוקי לדיון .7.3.26

  .החברות

  פעולות הדירקטוריון

תקנון, הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את הבכפוף להוראות  .7.3.27

  ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

"יושב ראש ירקטוריון (הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הד .7.3.28

). כן רשאי הדירקטוריון להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון "הדירקטוריון
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ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש 

עדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את יהדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בה

הנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה התקופה שבה יכ

  כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים כדירקטורים.

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. נעדר יושב ראש  .7.3.29

ראש, או לא הופיע לישיבת הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון, על פי הודעה שמסר מ

), כי אז ישב בראש עדרות"י"הדקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה ( 15דירקטוריון תוך 

עדרם של יושב ראש יהישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון (אם מונה כזה). בה

הדירקטוריון וסגנו, מהישיבה, גם יחד, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים, באחד 

 כיושב ראש הישיבה. מביניהם

  .ולפחות אחת לשלושה חודשים הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צרכי החברה .7.3.30

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את המקום והמועד  .7.3.31

  לקיום ישיבת הדירקטוריון. 

לפני מועד ביר זמן סהודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון,  .7.3.32

 רובבהסכמת במקרים דחופים ועל אף האמור, רשאי הדירקטוריון,  כינוס הדירקטוריון.

  , להתכנס לישיבה ללא הודעה.וןהדירקטוריחברי 

ין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא נכח בישיבת יהמנ .7.3.33

לת הישיבה מנין חוקי, תידחה הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחי

הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו הדירקטורים שנכחו 

(ארבעים ושמונה)  48בישיבה שזומנה, ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תמסר הודעה של 

שעות מראש לכל הדירקטורים. המנין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר 

הוא. למרות האמור לעיל, המנין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון בדבר משתתפים ש

 .הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון

  הצבעה בדירקטוריון 

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב  .7.3.34

ומצביעים בה, מבלי להביא בחשבון את קולות קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה 

היו הדעות שקולות,  הנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.

  חשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.ית

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל  .7.3.35

תתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן. הדירקטוריון רשאי להסדיר הדירקטורים המש

  את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים  .7.3.36

 הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון

יחתם תלרבות ההחלטה שלא להתכנס, , סעיף זהעל פי  ושנתקבל ותחלטה. הןענייותו בא
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תהא תקפה, לכל דבר ועניין, כאילו נתקבלה בישיבת ו בידי יושב ראש הדירקטוריון

  דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.

 .הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון .7.3.37

  פטור, ביטוח ושיפוי

, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או כל דיןבכפוף להוראות  .7.3.38

  מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה כל דיןבכפוף להוראות  .7.3.39

יותו נושא משרה בה, בכל אחד בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף ה

  מאלה:

  הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; .7.3.39.1

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב  .7.3.39.2

  והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; .7.3.39.3

בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל  הוצאות שהוציא נושא משרה בכירה .7.3.39.4

 .הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין בעניינו, לרבות

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור  .7.3.39.5

 )(א) לחוק ניירות ערך.1נד(א)(52בסעיף 

רוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא יכל א .7.3.39.6

  .על פי כל דין רהמש

  -  כל דיןבכפוף להוראות  .7.3.40

בשל חבות נושא משרה בה,  לשפותלתת התחייבות מראש  תרשאיחברה ה .7.3.40.1

פעולה שעשה בתוקף היותו נושא  עקבעליו או שיוציא  שהוטלהאו הוצאה 

   - )"התחייבות לשיפוי"בכל אחד מאלה ( ,משרה בה

, ובלבד שההתחייבות לשיפוי להלן 7.3.41.1  תקנת משנהכמפורט ב  (א) 

תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות 

השיפוי החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום 

, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים המרבי כהגדרתו להלן

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 

ההתחייבות או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם 

  ;ןהענייסבירים בנסיבות 

  להלן; 7.3.41.6 או  7.3.41.2  בסעיפיםכמפורט   (ב) 
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לעיל, החברה רשאית לשפות נושא  7.3.40.1  בסעיףמבלי לגרוע מן האמור  .7.3.40.2

להלן,  7.3.41 בסעיף משרה בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט 

 שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה בגין חבות כספית, לכל נושאי  .7.3.40.3

המשרה, על פי כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת 

ספיות שיוטלו עליהם, בגין אחד או יותר מסוגי השיפוי, ביחס לחבויות כ

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת האירועים 

על פי  מההון העצמי של החברה 25%, לא יעלה על מתן ההתחייבות לשיפוי

, , שפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועלדוחותיה הכספיים האחרונים

בתוספת סכומים שיתקבלו, ככל שיתקבלו, מחברות ביטוח במסגרת ביטוח 

שרה בו התקשרה ו/או תתקשר החברה מעת לעת דירקטורים ונושאי מ

"). יובהר כי התחייבות החברה לשיפוי נושאי סכום השיפוי המרבי("

המשרה הינה בנוסף ומעל, ולאחר מיצוי הזכות לקבלת סכומי שיפוי 

כלשהם בגין האירועים ברי השיפוי מאת המבטח/ים מהם רכשה החברה 

 ביטוח לאחריות נושאי המשרה.

לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או  7.3.40  בסעיףפוי או שיפוי, כאמור התחייבות לשי .7.3.41

להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב  7.3.41.6 עד  7.3.41.1  בסעיפיםהוצאה כמפורט 

  פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק  .7.3.41.1

  בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;דין שניתן 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  .7.3.41.2

משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל 

חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי 

, או שהסתיים ללא הגשת שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי

כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה 

  ;או בקשר לעיצום כספי שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא  .7.3.41.3

ה או בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החבר המשרה או שחויב בהן

בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי 

 שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בכירה בשל תשלום עבור נפגע הפרה  .7.3.41.4

 )(א) לחוק ניירות ערך.1נד(א)(52כאמור בסעיף 

קשר עם הליך מנהלי שהתנהל נושא משרה בכירה ב שהוציא הוצאות .7.3.41.5

  .ירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דיןהוצאות התדיינות סבבעניינו, לרבות 
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כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא  .7.3.41.6

 משרה.

  -  כל דיןבכפוף להוראות  .7.3.42

כל אדם לרבות נושא משרה לתת התחייבות מראש לשפות רשאית  חברהה .7.3.42.1

או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה המכהן , בחברה

 ןענייבמישרין או בעקיפין, או שלחברה  אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות,

 7.3.40  סעיףבכפוף להוראת  ),"דירקטור בחברה האחרת"כלשהו בה (

  לעיל, אשר תחול בשינויים המחויבים.

לעיל, החברה רשאית לשפות  7.3.42.1  בסעיףמבלי לגרוע מן האמור  .7.3.42.2

 בסעיףדירקטור בחברה האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט 

לעיל, שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור  7.3.41 

  בחברה האחרת.

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או  .7.3.43

פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית 

בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד  שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה

 של החברה.

בכפוף להוראות חוק החברות, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את  .7.3.43.1

מתן  ןלענייהתקשרותה בחוזה ביטוח, או  ןלענייהחברה, בכל דרך שהיא, 

  פטור או שיפוי:

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח,  .7.3.43.2

  וי אינם אסורים על פי כל דין.הפטור או השיפ

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת, לרבות  .7.3.43.3

  אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים.

 פרטים נוספים .7.4

   ., אזור תעשייה צפוני, לוד10המסגר   -  המשרד הרשום של החברה

  .ליוואי רואי חשבוןליוואי את   -  רואי החשבון של החברה

  .פישר בכר חן וול אוריון ושות'  -  הנפקההעורכי הדין 
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  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 8פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  8.1

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה תגמולים שניתנו ל 8.1.1

  בחברה או בחברה בשליטתה

להלן פירוט התגמולים שניתנו בשתי שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף, 

י התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בעלששת אחד מ לכל

(בכללם, שלושה נושאי המשרה הבכירה בעלי  בחברה או בתאגיד בשליטתה

, ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או התגמולים הגבוהים ביותר בחברה)

   בתאגיד שבשליטתה (התגמולים מובאים במונחי עלות לחברה):
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   2016שנת 

  תגמולים בעבור שירותים   ל התגמוליםפרטי מקב
  (אלפי ש"ח)

  תגמולים אחרים 
  (אלפי ש"ח)

  סה"כ 
(אלפי 
  ש"ח)

  תפקיד   שם
היקף 
  משרה

שיעור 
  חזקה ה

בהון 
  *התאגיד

  מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 

  מניות 

דמי 
 ניהול 

דמי 
  יעוץ

  עמלה
 אחר

***  
 ריבית

דמי 
 שכירות

  אחר

  מר יואב הורביץ
תחבורה  פתרונותמנכ"ל 

   )1(משנה למנכ"ל החברה ו
100%  

-  1,468  2,370  -  -  -  -  -  -  -  -  3,838  

  מר דוד עיני
יון דירקטוריו"ר מנכ"ל ו

החברה; דירקטור בפתרונות 
  )2( תחבורה

100%  
-   704-1,800--108 - -- 2,612 

 UTI 100%  -1,104 654----- - -- 1,758מנכ"ל   מר דורון ליאור

 1,376 -- - -----360 1,016-  100%סמנכ"ל כספים  מר יצחק שפונגין

סמנכ"ל שירות, תפעול   מר אבישי לוי
מנכ"ל וחלפים של החברה; 

 )3(פתרונות תחבורה 

100%  -873 360----- - -- 1,233 

 979 -- - -----240 739-  100%סמנכ"לית שיווק ומכירות  גלית עיני

  ד התשקיף.נכון למועבמישרין,   *

  .ללא פרמטרים מדידיםהדירקטוריון והערכת הנהלת החברה ות ענקבעו בהתאם להסכמים הרלוונטיים עם נושאי המשרה, לפי שיקול ד 2016שנת לנושאי המשרה בגין המענקים   **

   תגמול בגין שכר דירקטורים.  ***

 סכום שלש"ח שולם כמענק על ידי החברה ולפי א 2,370סכום של , 2016התגמול הכולל שקיבל מר הורביץ בגין שנת . מתוך 2016ביולי  20חדל לכהן במשרות האמורות ביום  הורביץ מר  ) 1(
  ש"ח שולם על ידי פתרונות תחבורה עבור כהונתו בפתרונות תחבורה. לפי א 1,468

 מנכ"לכעבור כהונתו  שולמו על ידי החברה ש"חלפי א 2,504, 2016ל שקיבל מר עיני בגין שנת . מתוך התגמול הכול2016יצוין כי מר עיני מונה כיו"ר דירקטוריון החברה בחודש נובמבר   )2(
  עבור כהונתו כדירקטור בפתרונות תחבורה.שולמו על ידי פתרונות תחבורה ש"ח לפי א 108 -החברה ו

 647, 2016לוי בגין שנת  מר שקיבל הכולל התגמול מתוך. תחבורה פתרונותהוא מכהן כמנכ"ל החברה ומהמועד האמור  כסמנכ"ל שירות תפעול וחלפים שלמר לוי  כיהן 3.7.2016ליום  עד  ) 3(
  ש"ח שולמו על ידי פתרונות תחבורה עבור כהונתו בפתרונות תחבורה. לפי א 586 -ש"ח שולמו על ידי החברה עבור כהונתו בחברה כאמור ולפי א
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   2015שנת 

  ים תגמולים בעבור שירות  פרטי מקבל התגמולים
  (אלפי ש"ח)

  תגמולים אחרים 
  (אלפי ש"ח)

  סה"כ 
(אלפי 
  ש"ח)

  תפקיד   שם
היקף 
  משרה

שיעור 
  חזקה ה

בהון 
  *התאגיד

  מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 

  מניות 

דמי 
 ניהול 

דמי 
 יעוץ

  עמלה
 אחר

***  
 ריבית

דמי 
 שכירות

  אחר

  מר דוד עיני
החברה וכן דירקטור מנכ"ל 

  )1( בפתרונות תחבורה
100%  

-  - 861-1,800--96 - -- 2,757 

 UTI 100%  -1,038600----- - -- 1,638מנכ"ל   מר דורון ליאור

מנכ"ל פתרונות תחבורה   מר יואב הורביץ
 ומשנה למנכ"ל החברה

100%  
-1,340230----- - -- 1,570 

 1,324 -- - -----964360-  100%סמנכ"ל כספים  מר יצחק שפונגין

 1,000 -- - ------1,000-  100%דן ליס מנכ"ל מר דניאל בן חיים

סמנכ"ל שירות, תפעול   מר אבישי לוי
 וחלפים של החברה

100%  
-709252----- - -- 961 

  נכון למועד התשקיף.במישרין,   *

  .נושאי המשרה, לפי שיקול דעת הדירקטוריון והערכת הנהלת החברה וללא פרמטרים מדידיםנקבעו בהתאם להסכמים הרלוונטיים עם  2015לנושאי המשרה בגין שנת המענקים   **

   דירקטורים. שכרתגמול בגין   ***

ל ידי פתרונות תחבורה ש"ח שולמו עלפי א 96 סכום שלש"ח שולמו על ידי החברה עבור כהונתו בחברה כאמור ולפי א 2,661סכום של , 2015מתוך התגמול הכולל שקיבל מר עיני בגין שנת   ) 1(
   בפתרונות תחבורה.כדירקטור עבור כהונתו 
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  יוןדירקטוריו"ר הומנכ"ל  - דוד עינימר  8.1.1.1

יו"ר מכהן כמנכ"ל וכ , הנמנה על בעלי השליטה בחברה,מר דוד עיני  .א

 . בפתרונות תחבורה דירקטורוכן כ חברהיון של הדירקטורה

דוד למר  החברהבין  ,2015באפריל  1מיום  ניהול שירותיבהתאם להסכם   .ב

: זה 8.1.1.1 בסעיף ( בשליטתוחברה פרטית , שהנה מיוגה בע"מחברת ועיני 

 מעמידה חברת הניהול ),, בהתאמה"חברת הניהול" - ו "הניהול הסכם"

כפי בהיקף שירותי ניהול וייעוץ,  באופן אישי, באמצעות מר עיני, חברהל

חברה מעת לעת, תוך מתן עדיפות ראשונה לחברה שיידרש על ידי ה

להעמדת שירותי הניהול בתמורה בהקצאת זמנו לטובת ענייני החברה. 

 150,000בסך של חודשיים דמי ניהול כאמור, משלמת החברה למר עיני 

, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר ש"ח לחודש

 החברהשל מהרווח הנומינאלי  1.7%בשיעור של , בתוספת דמי ניהול 2014

 דמי הניהול משולמים בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין.. לפני מס

יצוין, כי בנוסף לדמי הניהול שלהם זכאית חברת הניהול מהחברה, 

פתרונות תחבורה, זכאי מר עיני לגמול בדירקטוריון חברת הבת, כדירקטור 

ש"ח  59,100שנתי בסך של כדלהלן: גמול  מפתרונות תחבורה דירקטורים

תקנות צמוד למדד בהתאם ל -, הכול ש"ח לישיבה 2,200בסך של  וכן גמול

 2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס

 . ובתוספת מע"מ כדין ")תקנות גמול דירקטורים("

שירותי הניהול מועמדים לחברה על ידי חברת הניהול כאמור, בלא   .ג

 . ימים בין מר עיני לבין החברה יחסי עובד ומעבידשמתקי

תקרה ללא מר עיני זכאי להוצאות שיוציא במסגרת מתן שירותי הניהול,   .ד

  .כנגד המצאת חשבוניות הגבלה בסכום,או 

. בחברה , מעמידה החברה למר עיני רכב ותנאים נלווים כמקובלכמו כן  .ה

חופשה במהלכה לא , במקרה שמר עיני ייצא להסכם הניהולבהתאם לתנאי 

בגין  יופחתו דמי הניהולידי מר עיני,  על ניהוליסופקו לחברה שירותי 

   ימים בשנה, באופן יחסי.  26חופשה שתעלה על 

הסכם לסיים את  רשאית החברהאינה מוגבלת בזמן. הניהול תקופת הסכם   .ו

 רשאית הניהולחברת . מראש יום 180 בת ,בכתבמוקדמת, הודעה ב, הניהול

 . מראש יום 90 בת ,בכתבמוקדמת, הודעה ב, הסכם הניהולאת לסיים 

קבלת תשלום השווה לזכאי יהיה מר עיני  - סיום ההתקשרותבעת  ,בנוסף  .ז

על ידי  שייקבעבסכום חודשי חופשה בתשלום ולמענק פרישה  לשישה

, בדומה למענק ששולם לבכירי החברדירקטוריון החברה, כמקובל ב

 . החברה אחרים שפרשו
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 UTIמנכ"ל  –ורון ליאור מר ד 8.1.1.2

  .1996שנת מ UTIליאור מכהן כמנכ"ל מר   .א

ש"ח  65,520בגין כהונתו כאמור, זכאי מר ליאור לשכר חודשי בסך של   .ב

סוציאליות מלאות וכן  שכר זה כולל הפרשות. נכון למועד התשקיףברוטו, 

  אובדן כושר עבודה. רן השתלמות וביטוחקהפרשות ל

באופן מלא בשכרו, וכן מגולם ל בקבוצה, ה, כמקוברכבמר ליאור זכאי ל  .ג

  בשנה. עבודה ימי 22 של שנתית חופשהל

מהרווח  4% כמו כן, זכאי מר ליאור למענק שנתי, מידי שנה, בשיעור של  .ד

  מנה.דמי הניהול שניגבו מנטרול ב, UTIשל השנתי הנקי אחרי מס 

 של החברה סמנכ"ל כספים -  ק שפונגיןחיצמר  8.1.1.3

הן כסמנכ"ל הכספים ומכ 1999באפריל  1רה מיום בחב מועסקמר שפונגין   .א

  .2005בינואר  1מיום של החברה החל 

אלפי  60בגין כהונתו כאמור, זכאי מר שפונגין לשכר חודשי בסיסי בסך של   .ב

 . 2015ש"ח ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרץ 

החברה, מעמידה לרשות מר שפונגין רכב מצי כלי הרכב של  החברה  .ג

כמקובל בקבוצה בהתאם לתפקידו ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב, 

שווי החורג מ סכוםל ביחס( לרבות גילום חלקי בגין החזקת הרכב כאמור

 ). 3רכב קבוצה 

מר שפונגין זכאי לתנאים סוציאליים, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות   .ד

  כמקובל בחברה. 

, בסכום משתנה, כנגזרת נקמידי שנה, למע, זכאי מר שפונגין, כמו כן  .ה

ולמדיניות  דירקטוריון החברה בכפוף לשיקול דעתו של ,מרווחי החברה

  .התגמול בחברה

חודשי חופשה  6במועד פרישתו, לקבלת  ,בנוסף, יהא זכאי מר שפונגין  .ה

 באותו בתשלום וכן למענק פרישה כפי שייקבע על ידי הנהלת החברה

ימי הודעה  180 -ל מר שפונגין כאיזבמקרה של פיטורים, ; יצוין, כי מועד

  .ומשכר 150%ולפיצויי פיטורים בשיעור של  מוקדמת

 פתרונות תחבורהמנכ"ל  - מר אבישי לוי 8.1.1.4

מכהן ו 2013בחברה משנת  סמנכ"ל שירות תפעול וחלפיםמר לוי כיהן כ  .א

  .2016 ביולי 20כמנכ"ל פתרונות תחבורה מיום 

בסיסי חודשי לשכר לוי י מר , זכאכמנכ"ל פתרונות תחבורהבגין כהונתו   .ב

משכורת תשלום ל, וכן ש"ח ברוטו 60,000בסך של מפתרונות תחבורה, 

 .)13בגין כל שנת עבודה (משכורת נוספת בשנה אחת 
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 , ביטוח מנהלים וקרן השתלמותלתנאים סוציאלייםכמו כן, זכאי מר לוי   .ג

 . בפתרונות תחבורה כמקובל

 הקבועה בחוק.  המרביתת למר לוי זכאות לימי חופשה שנתית בכמו  .ד

בסכום השווה לעד  שנתי, זכאי מר לוי למענק בגין כל שנה קלנדרית, בנוסף  .ה

או ים שייקבעו על ידי ועדת התגמול ליעדהחודשי, בכפוף  ופעמים שכר 5

פתרונות תחבורה לקבלת המענק בהתאם לתוכנית  של דירקטוריוןה

מעת  ויים שיחולוהתגמול שאומצה על ידי פתרונות תחבורה בכפוף לשינ

 בתוכנית התגמול. לעת

, כמקובל הרכב מצי כלי הרכב של לוילרשות מר  מעמידה פתרונות תחבורה  .ו

, לרבות גילום בקבוצה בהתאם לתפקידו ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב

   .מלא של שווי הרכב

 .בתפקידוזכאי להחזר הוצאות כנהוג בפתרונות תחבורה בהתחשב  לוימר   .ז

וגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי משל מר לוי אינו  הסכם ההעסקה  .ח

 .חודשים 6סיום בהודעה מוקדמת בכתב בת 

  ומכירותסמנכ"לית שיווק  -  גב' גלית עיני 8.1.1.5

 2001בחברה החל משנת  מועסקתגב' גלית עיני, בתו של מר דוד עיני,   .א

כסמנכ"לית שיווק  היא מכהנת 2013אפריל ומחודש  ,בתפקידים שונים

 ת של החברה. ומכירו

 אלפי ש"ח לחודש. 45לשכר חודשי ברוטו בסך של גב' עיני זכאית   .ב

מעמידה לרשות גב' עיני רכב מצי כלי הרכב של החברה, כמקובל החברה   .ג

בקבוצה בהתאם לתפקידה ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב, לרבות 

סכום החורג משווי רכב ל ביחס( גילום חלקי בגין החזקת הרכב כאמור

 ). 3 קבוצה

זכאית לתנאים סוציאליים, ביטוח מנהלים וקרן השתלמות גב' עיני   .ד

ימי חופשה שנתית, כאשר לחופשה השנתית  24 -ל, וכן כמקובל בחברה

 . 1951- יתווספו ימים בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית, תשי"א

חי , בסכום משתנה, כנגזרת מרוולמענק, שנה מידי, זכאית גב' עיני, כמו כן  .ה

ולמדיניות התגמול  דירקטוריון החברהבכפוף לשיקול דעתו של  ,החברה

  .בחברה

אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי  גב' עיניהסכם ההעסקה של   .ו

  . חודשים 6סיום בהודעה מוקדמת בכתב בת 
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 מר יואב הורביץ  8.1.1.6

  .2016 ביולי 7 ועד ליום 2008בפברואר  2מר הורביץ הועסק בקבוצה מיום   .א

ש"ח ברוטו לחודש. כמו כן,  73,000של מר הורביץ עמד על  שכר היסוד  .ב

הועמד לרשותו רכב מצי כלי הרכב של החברה, כמקובל בקבוצה בהתאם 

מר לשהועמד  נשאה בכל עלויות החזקת הרכב . פתרונות תחבורהלתפקידו

 . הורביץ, לרבות גילום מלא

ל שנת בנוסף, מר הורביץ היה זכאי למענק בגובה משכורת אחת בגין כ  .ג

) ולתנאים סוציאליים והפרשות בגין משכורתו ללא 13עבודה (משכורת 

 המענק האמור. 

 הסתיימה העסקתו של מר הורביץ בקבוצה. 2016ביולי  7כאמור, ביום   .ד

 גמול דירקטורים 8.1.2

על ידי  לעיל,  8.1.1 פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה שאינם נמנים בסעיף

 החברה או על ידי תאגיד שבשליטתה 

  ביטוח, שיפוי ופטור

כתבי פטור לפירוט בעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, וכן בעניין 

המאוחדים  לדוחות הכספיים ט31שהוציאה החברה לנושאי המשרה בה, ראו ביאור  ושיפוי

  .2016בדצמבר  31של החברה ליום 

 םגמול דירקטורי

זכאים ולא שולם להם גמול לא יהיו הדירקטורים של החברה  2016 -ו 2015ים שנגין הב

 לה מעניקים או החברה ידי על המועסקים דירקטוריםיצוין, כי  .מהחברה דירקטורים

 נוסף לתשלום זכאים יהיו לא, 1או שהנם מקבוצת השליטה תמורה קבלת כנגד שירותים

   .דירקטוריםכ כהונתם בגיןמהחברה  נפרד או/ו

 תגמולמדיניות  8.1.3

, בנוסח המצורף בהלנושאי המשרה  החברה מדיניות תגמול צהאימ 2017במאי  28ביום 

לתקנות החברות (הקלות  1. בהתאם לתקנה ")מדיניות התגמול(" 'דלתשקיף זה כנספח 

 שנקבעה כאמור, תהאמדיניות התגמול  ,2013-לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג

כמשמעה  שנים מהמועד שבו תהפוך החברה לחברת איגרות חוב 5עונה אישור רק בחלוף ט

  .שנים ממועד הנפקת איגרות החוב על פי תשקיף זה 5, היינו, בחלוף החברותבחוק 

                                                      
נושאת חברת המזרח , , כפי שהן למועד התשקיףלהלן 8.2.2.1 בסעיף האמור  הניהול הסכם בהתאם להוראות   1

 .ין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיובגן החברה, בדירקטוריו מהדירקטורים מטע תשלום שכרב

או דירקטורים בלתי תלויים (שאינם מטעם  דירקטורים חיצוניים ככל שימונו לדירקטוריון החברה יובהר, כי

   ., שכרם ישולם על ידי החברהחברת המזרח)
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 פרטים אודות עסקאות עם בעל שליטה 8.2

פרטים, למיטב ידיעת הקבוצה, בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או יובאו להלן 

בחברה יש עניין אישי באישורה, אשר הקבוצה התקשרה בה במהלך  על השליטהשלב

  , כדלקמן:השנתיים שקדמו למועד התשקיף, או שהיא עדיין בתוקף במועד התשקיף

לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים  (א)41כמשמען בתקנה  ,נוהל עסקאות זניחות 8.2.1

 ")תקנות דוחות כספיים(" 2010-שנתיים), תש"ע

קווים נוהל הקובע  דירקטוריון החברהעל ידי ץ אומ, 2017במאי  18ביום  8.2.1.1

או  כללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדתמנחים ו

עסקאות : "זה 8.2.1 בסעיף ( עם בעל עניין בה") הקבוצה("שלה  קשורה

) לתקנות דוחות כספיים. 3(א41נה ") כעסקה זניחה כקבוע בתקבעלי עניין

פי החלטת הדירקטוריון, כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת  על

 22 הכקבוע בתקנהיקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקאות בעלי עניין 

תקנות (" 1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), תש"ל

רת דיווח מיידי בגין עסקה לבחינת הצורך במסי, ")דוחות תקופתיים

לבחינת היקף וכן  ) לתקנות דוחות תקופתיים6א(37כאמור כקבוע בתקנה 

לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף  54הגילוי בתשקיפים לפי תקנה 

  .1969- מבנה וצורה), תשכ"ט - וטיוטת התשקיף 

בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים על פי הנוהל שאומץ כאמור,  8.2.1.2

שאינה עסקה חריגה נסיבות העניין, עסקת בעל עניין  העולים מכלל

במקרה שבו היחס בין תיחשב כעסקה זניחה  ,)2(כהגדרתה בחוק החברות

היקף העסקה (במונחים שנתיים, ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף) לבין 

הפרמטר הרלוונטי (אחד או יותר) לבחינת אותה עסקה הנו בשיעור הקטן 

. לשנה מיליון ש"ח 4סך של ינו עולה על וכן היקף העסקה א 1% - מ

ביחס אליהם תיעשה ההשוואה, הנם נתונים רלוונטיים הפרמטרים ש

המאוחדים המבוקרים של לאותה עסקה מתוך דוחותיה הכספיים 

  .החברה, לשנת הדיווח האחרונה

הפרמטרים שביחס אליהם תיעשה ההשוואה הנם, לפי סוגי העסקאות, 

  כדלקמן:

ייבחן  -") נכס שאינו בשוטףש של רכוש קבוע ("בעסקאות מכר ורכ )1(

היקף העסקה אל מול סך הנכסים בדוחות הכספיים המאוחדים 

 סך המאזן. -האחרונים (סקורים או מבוקרים) 

                                                      
ויה להשפיע באופן , או עסקה עשאינה בתנאי שוקאו ששאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה,  היינו, עסקה   2

  מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.
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בעסקאות למכירת או השכרת מוצרים (למעט נכס קבוע) או  )2(

עסקאות למתן שירותים לבעל השליטה (כגון מכירה ו/או השכרה 

ייבחן היקף העסקה  -לי רכב ו/או מוצרי ביטוח) ו/או החכרה של כ

הרבעונים  4 - אל מול סך ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים ב

שקדמו למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או 

סקורים; (ביחס לעסקאות רב שנתיות, יחושב היקף העסקה לצרכי 

ות למספר בחינת הזניחות על בסיס שנתי. לדוגמה, בעסקת שכיר

 שנים, כהיקף העסקה יחשבו דמי השכירות השנתיים המשולמים). 

יבחן  -בעסקאות לרכישת מוצרים או לקבלת שירותים כלליים  )3(

אל מול סך עלות המכירות והשירותים בתוספת  היקף העסקה

הרבעונים שקדמו למועד הבחינה ואשר  5 -הוצאות המכירה ב

 ים. קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקור

ייבחן היקף העסקה  -  שירותי ייעוץ ו/או ניהולבעסקאות לקבלת  )4(

אל מול סך הוצאות "הנהלה וכלליות" וסעיפים רלוונטיים אחרים 

הרבעונים שקדמו למועד  4 - הקשורים למתן שירותים דומים ב

 הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים. 

סקה עם בעל עניין, שאינן אחרות הנובעות מע הוצאות תפעוליות )5(

היקף ההוצאה נשוא עסקת בעל ייבחן  - לעיל  )4(כלולות בסעיף 

 סך ההוצאות התפעוליות השנתיות.אל מול העניין 

היקף ההוצאה ייבחן  - הוצאות מימון המשולמות לבעל העניין )6(

 סך הוצאות המימון של חברה.אל מול עסקת בעל העניין  מושא

/ ייבחן היקף הוצאות - קרקעיןשכירות של נכסי מבעסקאות  )7(

סך הוצאות/ הכנסות השכירות של אל מול הכנסות השכירות 

 החברה.

רכישת נכסים ו/או שירותים מצדדים בעסקאות בקשר עם  )8(

ביחד עם בעל עניין או הקשורים למוצרים של בעל העניין  שלישיים

(כגון: רכישת נכסים ביחד, עריכת מבצעי שיווק משותפים, פרסום 

, ערכית ביטוחים משותפים, רכישת שירותים משפטיים משותף

אל מול היקף ההוצאה המיוחסת לבעל העניין ייבחן  -משותפים) 

 -רות ביש ה לגבי אותו מוצר/רבסך ההוצאה הכוללת שהוציאה הח

הרבעונים שקדמו למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות  4

 מבוקרים או סקורים.

בהם לדעת דירקטוריון החברה ש במקרים אחרים, או במקרים

הפרמטרים שצוינו לעיל אינם מתאימים לבחינת עסקת בעל עניין, יבחר 

יחס בין הדירקטוריון החברה פרמטר רלוונטי אחר ו/או נוסף ויקבע האם 
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היקף העסקה לבין הפרמטר הרלוונטי (אחד או יותר) לבחינת אותה 

 4של  נו עולה על סךוכן היקף העסקה אי 1% -עסקה הנו בשיעור הקטן מ

אותה ה של ת, ובהתאם תתקבל החלטה אודות הגדרלשנה מיליון ש"ח

  עסקה.

בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסיווג 

העסקה שאינה זניחה למרות המפורט לעיל. כך לדוגמה, עסקת בעל עניין 

עותי על ידי לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת כאירוע משמ

הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות, או אם 

ל העניין צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה שיש עמסגרת עסקת בב

  ציבור.אודותיהן לחשיבות במסירת דיווח 

מובהר, כי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, או שאינה 

החברה,  ותמהותי על רווחי יה להשפיע באופןבתנאי שוק, או העשו

  או התחייבויותיה, לא תסווג כעסקה זניחה. ו/ רכושה

ן תקיימת ביניהן תלות, כך שבפועל העסקאות בעלי עניין נפרדות אשר מ

חלק מאותה התקשרות (לדוגמה, ניהול משא ומתן מרוכז לגבי מכלול 

  כעסקה אחת. תיבחנהעסקאות), 

ידי חברה בת של החברה, תיחשב עסקת בעליי עניין שסווגה כזניחה על 

זניחה גם ברמת החברה האם. עסקה כאמור, אשר סווגה על ידי החברה 

הבת כלא זניחה, תיבחן אל מול אמות המידה הרלוונטיות ברמת החברה 

האם. בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך ולהחלטת דירקטוריון החברה, 

החברה את כלל בעת בחינתה של עסקת בעלי עניין יבחן דירקטוריון 

העסקאות מאותו סוג שעשתה החברה עם בעל העניין אם עם תאגידים 

  בשליטתו שלבעל העניין באותה תקופה (שנה בדרך כלל).

הנהלת החברה תהיה רשאית, במסגרת הניהול השוטף של עסקי החברה, 

לסווג עסקה מסוימת (או עסקאות מסוימות) כ"עסקה זניחה", בהתאם 

הקבועות בנוהל זה ותוך התייעצות עם היועצת  לבחינות הרלוונטיות

ועדת המשפטית של החברה (מבלי שיהיה צורך לקבל את אישור 

   הביקורת בנוגע לכל עסקה). 

 לחוק החברות )א4(270המנויות בסעיף עסקאות  8.2.2

   חברת המזרחהחברה לבין  בין שירותי ניהול וייעוץהסכם  8.2.2.1

, בהסכם למתן זרחחברת המהתקשרה החברה עם  2017במאי  18ביום 

החליף , ש")הסכם הניהולזה: " 8.2.2.1 (בסעיף  וייעוץשירותי ניהול 

התקשרה החברה בהם  ,2001שנת ם, משירותי ניהול וייעוץ נפרדיהסכמי 

"). הסכמי הסכמי הניהול הקודמים(ביחד: " עם כל אחד מבעלי מניותיה

יצוין, כי . עם חתימת הסכם הניהול החדש באו לסיומם קודמיםהניהול ה
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התנאים המסחריים העיקריים המעוגנים בהסכם הניהול, שבתוקף, 

הניהול  משקפים את התנאים המסחריים העיקריים כפי שהיו בהסכמי

  . 2001משנת ואשר לפיהם פעלה החברה כאמור, ם הקודמי

לחברה שירותי ניהול , מעמידה חברת המזרח הניהולבהתאם להסכם 

פגישות שוטפות של נציגי חברת המזרח עם נושאי שונים, ובין היתר 

טיפול אד הוק של החברה,  עוץ בתחומי הפעילותייהחברה,  משרה ועובדי

שירותי פיתוח עסקי ואסטרטגיה, איתור חברה, בנושאים שונים ב

וסיוע בניהול עוץ יי, השקעות פוטנציאליות וקשרים עם משקיעים

פי  כמו כן, עלוכיו"ב; ות בעסקאות מט"ח נבניית הגיכונים פיננסיים, ס

 מהדירקטורים מטע תשלום שכרהסכם הניהול, נושאת חברת המזרח ב

 בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיון החברה, בדירקטוריו

  .")הניהול שירותיזה: " 8.2.2.1 (בסעיף 

קבועים דמי ניהול חברת המזרח משלמת החברה ל שירותי הניהול, בגין

  , כדלקמן: ומשתנים

, צמוד למדד לשנה י ש"חמיליונ 3בסך של  -דמי ניהול קבועים  )1(

, ללא הניהולהמדד הידוע במועד חתימת הסכם המחירים לצרכן 

דמי הניהול הקבועים . החברהתלות בתוצאותיה הכספיות של 

 ,יום מתום כל רבעון קלנדרי 60 בתוך, אחת לרבעון יםמשולמ

 .אחת לשנה על פי עליית מדד המחירים לצרכן ומעודכנים

 -  שנתיים דמי ניהול משתניםלחברת המזרח  משלמת החברהבנוסף,  )2(

, ובלבד שסכומם 3של החברה מהרווח המאוחד 4% בשיעור של

, לא כאמור, ביחד המצטבר של דמי הניהול הקבועים והמשתנים

הידוע במועד מיליון ש"ח צמוד למדד  10יעלה על סך שנתי של 

 . חתימת הסכם הניהול

התמורה בגין הסכם הניהול כמפורט לעיל, אינה משקללת את יצוין, כי 

 םגביהלהשירותים הניתנים לחברה על ידי נושאי המשרה בחברה אשר 

, ההחבר הערכתהתקשרה החברה בהסכמים נפרדים עם נושאי המשרה; ל

  התמורה המשולמת לחברת המזרח בגין הסכם הניהול סבירה והוגנת.

 - סכום של כב דמי ניהול חברת המזרח,להחברה שילמה  ,2016שנת גין ב

  . 20154 תש"ח בשנ אלפי 2,937 - ש"ח, לעומת סכום של כ אלפי 3,096

                                                      
רווח לפני מסים על ההכנסה בתוספת סכום דמי הניהול כפי שנכללו בדוח מאוחד על הרווח הכולל על בסיס    3

  .(IFRS)ים הנערכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיהדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה 

של חברת המזרח בחברה, נרכשו ישרין ובעקיפין) במ(נכון למועד התשקיף מהחזקותיה  50% -וין, כי שיעור של כיצ   4

  לעיל.   3.4, כמפורט בסעיף 2017ובחודש אפריל  2016על ידיה בעסקאות שבוצעו בחודש נובמבר 
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 ממיוגה בע"החברה לבין ניהול בין שירותי הסכם  8.2.2.2

של  ההתקשרותאת  החברה רקטוריוןאישר די, 2015באפריל  12ביום 

כם למתן שירותי מנכ"ל סמר דוד עיני ומיוגה בע"מ, בההחברה עם 

  ודירקטור, על ידי מר דוד עיני.

  לעיל. 8.1.1.1 לתיאור עיקרי ההסכם האמור, ראו סעיף 

 בין החברה לבין גב' גלית עיני  העסקההסכם  8.2.2.3

של  ההתקשרותאת דירקטוריון החברה אישרר  ,2017במאי  18ביום 

, כסמנכ"לית שיווק של מר דוד עיני בתו - גב' גלית עיניהחברה עם 

 לתיאור עיקרי הסכם .לעיל 8.1.1.5  סעיףכמפורט בומכירות בחברה, 

   לעיל. 8.1.1.5  ראו סעיף, העסקתה בחברה

בעלי וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם  אביה של גב' עיני -  מר דוד עיני

 העסקתה של עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי ,5השליטה בחברה

משפחתית ביניהם לבין גב' עיני, ההקרבה  , בשלבחברה גב' גלית עיני

  לעיל. 7.1 -ו 3.6כמפורט בסעיפים  - הכול 

 עיני  הובין החברה לבין מר אליה העסקהסכם  8.2.2.4

בהסכם מיום  התקשרות ירקטוריון החברהדאישרר , 2017במאי  18ביום 

החברה  "), ביןהסכם ההעסקהזה: " 8.2.2.4 (בסעיף  2017באפריל  20

במרץ  1מיום המועסק בחברה , של מר דוד עיני אחיו -  מר אלי עיני לבין

עיני  הויצוין, כי נכון למועד התשקיף, מר אלי .פקידים שוניםבת ,1994

   .במחלקת מערכות המידע של הקבוצהבחברה עובד 

 למרמלאה, משלמת החברה  משרה, בהיקף של בחברה לעבודתו בתמורה

החברה רשאית,  .ש"ח ברוטו לחודש 11,200 של בסךעיני משכורת  הואלי

שנתיים (עד עיני מענקים  הוילפי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק למר אל

ה ביעדים אישיים, תבהתאם לעמיד) משכורות 4 עדלתקרה של 

ובהתחשב , מחלקתיים ומפעליים כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת

א והבה שרווחי החברה בשנה החולפת, תקציב החטיבה בין היתר, ב

, . יצוין, כי במסגרת הסכם ההעסקה נקבעועבודתוותק  ו, תפקידמועסק

כי היה והחברה תשלם לעובדיה תשלומים נוספים מעבר למשכורת 

החודשית, כגון מענק, יהא מר עיני זכאי לתשלומים אלו אם הועסק 

בפועל במועד שנקבע לתשלום ואם החברה קבעה כי הוא זכאי לתשלום 

  זה. 

                                                      
 לעיל.   3.6 -ו 3.3ראו סעיפים    5
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חברה וכן ב כמקובל סוציאליים לתנאיםעיני  הוכמו כן, זכאי מר אלי

  השתלמות. עיני לקרן הוין העסקתו של מר אלימפקידה החברה בג

מצי כלי הרכב של החברה רכב למר אליהו עיני בנוסף, החברה מעמידה 

   .מר אליהו עינישל  ולתפקידובהתאם וכמקובל בחברה 

עיני רשאים לסיים את קשרי העבודה כאמור בכל עת,  הוהחברה ומר אלי

  .בהתאם להוראות הדין, בהודעה בכתב

 וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם עיני הושל מר אליאחיו  - מר דוד עיני

 עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי ,6בעלי השליטה בחברה

 משפחתית ביניהםההקרבה  , בשלבחברה עיני הומר אלי של והעסקת

 .לבין מר אליהו עיני

 ביצקייליבין החברה לבין גב' איריס העסקה הסכם  8.2.2.5

בהסכם מיום  דירקטוריון החברה התקשרות רראיש, 2017במאי  18ביום 

החברה  "), ביןהסכם ההעסקהזה: " 8.2.2.5 (בסעיף  2017באפריל  20

המועסקת בחברה , של מר דוד עיני אחותו -  ביצקייליגב' איריס  לבין

נכון ו ההעסקהבהתאם להסכם  .בתפקידים שונים ,2005בנובמבר  1מיום 

מנהלת אולם תצוגה בתל עד התשקיף, מכהנת גב' לייביצקי בחברה כלמו

   .אביב

 היקף של, בבתמורה לעבודתה בחברה כאמור, ההעסקהבהתאם להסכם 

 17,000של בסך לייביצקי משכורת  'לגבהחברה , משלמת מלאה משרה

שיקול דעתה הבלעדי, להעניק י החברה רשאית, לפ ש"ח ברוטו לחודש.

בהתאם  )משכורות 4 עדשנתיים (עד לתקרה של נקים מע לגב' לייביצקי

ביעדים אישיים, מחלקתיים ומפעליים כפי שייקבעו על ידי  תולעמיד

רווחי החברה בשנה החולפת, ובהתחשב בין היתר, ב, החברה מעת לעת

 יצוין, כי .עבודתהוותק  ה, תפקידהיא מועסקתבה שתקציב החטיבה 

תשלם לעובדיה  החברהבמסגרת הסכם ההעסקה נקבע, כי היה ו

תשלומים נוספים מעבר למשכורת החודשית, כגון מענק, תהא גב' 

לייביצקי זכאית לתשלומים אלו אם הועסקה בפועל במועד שנקבע 

    לתשלום ואם החברה קבעה כי היא זכאית לתשלום זה. 

כן ו כמקובל בחברה לתנאים סוציאלייםלייביצקי  כמו כן, זכאית גב'

  .השתלמות קרןל

מצי כלי הרכב של החברה רכב נוסף, החברה מעמידה לגב' לייביצקי ב

   ה של גב' לייביצקי.לתפקידובהתאם וכמקובל בחברה 

                                                      
 לעיל.   3.6 -ו 3.3ראו סעיפים    6
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החברה וגב' לייביצקי רשאים לסיים את קשרי העבודה כאמור בכל עת, 

  ., בהתאם להוראות הדיןבהודעה בכתב

וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם  ביצקיילישל גב'  יהחא -  מר דוד עיני

 עניין אישי בהסכם ילהיחשב בעל יםעשוי ,7בעלי השליטה בחברה

לבין  משפחתית ביניהםההקרבה  , בשלבחברה יביצקיילגב'  העסקתה של

  .ביצקייליגב' 

 הסכם העסקה בין החברה לבין מר אלון עיני 8.2.2.1

מיום , אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם 2017במאי  24ביום 

"), בין החברה לבין הסכם ההעסקהזה: " 8.2.2.1 (בסעיף  2017במאי  21

בנו של מר דוד עיני המכהן בתפקיד מנהל פרויקטים  -מר אלון עיני 

  ופיתוח עסקי. 

בהתאם להסכם ההעסקה, מועד תחילת ההעסקה של מר אלון עיני יהא 

ודתו בחברה כאמור, בהיקף של משרה . בתמורה לעב2017ביוני  18

 15,000מלאה, תשלם החברה למר אלון עיני משכורת חודשית בסך של 

ש"ח ברוטו. החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק למר 

בהתאם  )משכורות 4.5 עדשנתיים (עד לתקרה של אלון עיני מענקים 

שייקבעו על ידי  לעמידתו ביעדים אישיים, מחלקתיים ומפעליים כפי

רווחי החברה בשנה החולפת, ובהתחשב בין היתר, בהחברה מעת לעת, 

. יצוין, כי ועבודתוותק  ו, תפקידא מועסקוהבה שתקציב החטיבה 

במסגרת הסכם ההעסקה נקבע, כי היה והחברה תשלם לעובדיה 

תשלומים נוספים מעבר למשכורת החודשית, כגון מענק, יהא מר אלון 

תשלומים אלו אם הועסק בפועל במועד שנקבע לתשלום ואם עיני זכאי ל

   א זכאי לתשלום זה.וברה קבעה כי ההח

כמו כן, זכאי מר אלון עיני לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה וכן לקרן 

  השתלמות.

מצי כלי הרכב של החברה רכב מר אלון עיני ל תעמידבנוסף, החברה 

   .בחברה ולתפקידובהתאם וכמקובל בחברה 

חברה ומר אלון עיני רשאים לסיים את קשרי העבודה כאמור בכל עת, ה

  בהודעה בכתב, בהתאם להוראות הדין.

                                                      
 לעיל.   3.6 -ו 3.3סעיפים ראו    7
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וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם מר דוד עיני, אביו של מר אלון עיני 

, עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם 8בעלי השליטה בחברה

 שפחתית ביניהם.העסקתו של מר אלון עיני בחברה, בשל הקרבה המ

דירקטוריון של חברת הבת, השירותי יו"ר  שירותים להעמדתהסכם  8.2.2.2

  , על ידי מר בנימין גבאיפתרונות תחבורה

 23ביום  ,פתרונות תחבורהשל  דירקטוריוןהכיו"ר לכהן  החל מר גבאי

  . 2016בנובמבר 

, פתרונות תחבורהאישרה האסיפה הכללית של , 2016בנובמבר  29ביום 

פתרונות של דירקטוריון האישורי ועדת התגמול ותקבלו לכך לאחר שה

, 2016בנובמבר  23 -ו 2016בנובמבר  17בישיבותיהם מיום ( תחבורה

חברת עם בהסכם שירותים התקשרות של פתרונות תחבורה , )בהתאמה

, ")לחברת הניהוזה: " 8.2.2.2 (בסעיף  ב.ג.נ.י שירותי ניהול בע"מ

של מר גיסו  - מר בנימין גבאילמיטב ידיעת החברה, בשליטת  המצויה,

לעיל  3.6כמפורט בסעיף  ,הבעלי השליטה בחבר, הנמנה עם עינידניאל 

  .")הסכם השירותיםהזה: " 8.2.2.2 (בסעיף 

, לפתרונות תחבורה חברת הניהול המעמידהסכם השירותים, בהתאם ל

 שירותי, 2016בנובמבר  23החל ביום  אמצעות מר גבאי באופן אישי,ב

 לדמי ניהולבתמורה וזאת  ,משרה 40% שלבהיקף  יו"ר דירקטוריון

(בתוספת מע"מ). כמו כן, נושאת פתרונות  ש"ח 50,000בסך של  יםחודשי

המוחזק על ידי מר גבאי.  מעלות הרכב 40% -בסכום השווה לתחבורה 

התאם ב ,קשר עם מתן השירותיםהחזר הוצאות בגבאי למר בנוסף, זכאי 

  .פתרונות תחבורהלנהלי 

ומר גבאי רשאים לסיים את ההסכם בהתאם להוראות  פתרונות תחבורה

  הדין. 

עניין  ילהיחשב בעל יםעשוי ,9בעלי השליטה בחברההיחידים הנמנים עם 

  .לבין מר גבאי משפחתית ביניהםההקרבה  , בשלהשירותים אישי בהסכם

 , על ידי מרבפתרונות תחבורה שירותים להעמדת שירותי דירקטורהסכם  8.2.2.3

 דניאל מאיר עיני 

 23החל מיום  ,כדירקטור בפתרונות תחבורהמר דניאל מאיר עיני מכהן 

  .2011באוגוסט 
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פתרונות תחבורה אישרה האסיפה הכללית של  2011באוגוסט  23ביום 

זה:  8.2.2.3  (בסעיףמ בע"פרוטוטק עם פתרונות תחבורה התקשרות של 

דניאל מר , המצויה, למיטב ידיעת החברה, בשליטת ")חברת הניהול"

לעיל,  3.6כמפורט בסעיף  ה,בעלי השליטה בחברמאיר עיני, הנמנה עם 

 8.2.2.3  (בסעיף לפתרונות תחבורהבהסכם להעמדת שירותי דירקטור 

  .")הסכם השירותיםזה: "

מכהן מר דניאל עיני כדירקטור בפתרונות , השירותים בהתאם להסכם

בסך של  ש"ח וכן גמול 59,100גמול שנתי בסך של תחבורה, בתמורה ל

 גמול תקנותללמדד בהתאם  צמוד -הכול ש"ח לישיבה,  2,200

   .ובתוספת מע"מ כדין דירקטורים

 בית ויקטוריה בע"מבין החברה לבין הסכם שכירות  8.2.2.4

של החברה  התקשרות החברה דירקטוריון ראישר 2017 במאי 18ביום 

") שהנה, למיטב ידיעת החברה, בית ויקטוריהעם בית ויקטוריה בע"מ ("

, מחודש מרץ שכירות בלתי מוגנתבהסכם  חברת המזרח,חברה בשליטת 

  ").ההסכםזה: " 8.2.2.4  בסעיף( 2003

וסיומה,  2003באפריל  1תקופת השכירות על פי ההסכם החלה ביום 

במרץ  31על ידי הצדדים להסכם, ביום בהארכה קודמת לאחר שהוארכה 

לתצוגת כלי  אולםשוכרת החברה מבית ויקטוריה . בהתאם להסכם, 2023

ה בתל ויקטורימקומות חניה בבית  15 -ו, מ"ר) 1,319(בשטח של רכב 

  .בתל אביב 76בדרך מנחם בגין  מ"ר) 220חלפים (בשטח של ומחסן  אביב,

, עמדובגין המושכר כאמור,  שנקבעו בהסכם חודשייםהשכירות הדמי 

 אלפי ש"ח 200 -כסכום של על  - 2018במרץ  31בגין התקופה שעד ליום 

מדד זה: " 8.2.2.4 (בסעיף  2012צמוד למדד שפורסם בגין חודש דצמבר 

 31ועד ליום  2018באפריל  1בגין התקופה שתחילתה ביום , ו)"הבסיס

   .למדד הבסיס צמוד אלפי ש"ח 220 -כעל סכום של  - 2023במרץ 

של החברה עם  התקשרות החברה דירקטוריון אישר 2017 במאי 18ביום 

סמוך לאחר אישור בית ויקטוריה, בתיקון להסכם שנחתם ב

, שלפיו"), התיקון להסכם"זה:  8.2.2.4 בסעיף הדירקטוריון כאמור (

בבית  מ"ר 580בשטח של  טוריה לחברה אולם תצוגה חדשקבית וי תשכיר

, חלף ")אולם התצוגה החדש: "זה 8.2.2.4 בסעיף ( בתל אביבויקטוריה 

), 76(ברחוב מנחם בגין לעיל אולם התצוגה שאותו שוכרת החברה כאמור 

אשר תקופת השכירות לגביו תסתיים בד בבד עם מסירת אולם התצוגה 

החדש לחברה. מועד מסירת אולם התצוגה החדש נקבע בתיקון להסכם 

 אולם מסירת מועד) 2( ,2017ביולי  1) יום 1( :למועד המאוחר מבין
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 31 מיום יאוחר אך ,ויקטוריה לבית החדש מהשוכר הנוכחי שלו התצוגה

   .2017בדצמבר 

תיקון להסכם הוארכה תקופת ההסכם בתקופה ה מסגרתכמו כן, ב

 2027בדצמבר  31וסיומה ביום  2023באפריל  1נוספת, שתחילתה ביום 

, יעלו תקופה הנוספתיחס לב"). התקופה הנוספתזה: " 8.2.2.4 בסעיף (

ר של ודמי השכירות החודשיים למ"ר בגין אולם התצוגה החדש בשיע

  .כנם על יוותרו, ודמי השכירות החודשיים בגין החניות והמחסן 10%

האחראית הבלעדית לכל נזק בהתאם להוראות ההסכם, החברה הנה 

בדיה או לגופו ו/או רכושו של אדם ו, לעת ויקטוריהלבי, מושכריגרם ליש

, החברהכלשהו שישהה במושכר או בקרבתו, עקב מעשה או מחדל של 

  מחויבת לבטח את המושכר על חשבונה, בביטוחים כמקובל.החברה ו

עשויים להיחשב  10החברבבה ובעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

, בית ויקטוריה של של היותה, באמורהשכירות ה בעלי עניין אישי בהסכם

  חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל. למיטב ידיעת החברה,

   חברת המזרחשל  בתחברה לבין  UTIבין הסכם שכירות  8.2.2.5

עם  UTIהתקשרות של  החברהדירקטוריון  ראישר 2017במאי  18ביום 

, שהנה, למיטב ידיעת החברה ) בע"מ1994לשיווק מכוניות ( חברת המזרח

, בהסכם ")חברת המזרח לשיווק("ת בשליטת חברת המזרח חברה ב

זה:  8.2.2.5 (בסעיף  2014בנובמבר  5, מיום שכירות בלתי מוגנת

 UTI - ל לשיווקבהתאם להסכם, משכירה חברת המזרח  ").ההסכם"

שייה הצפוני מ"ר, הממוקם באזור התע 4,000 -מבנה בשטח כולל של כ

כמוסך ומרכז שירות  UTIשל מפרץ חיפה (הצ'ק פוסט), המשמש את 

למכירה, השכרה וליסינג של כלי רכב מסחריים ומשאיות המיובאים 

אולמות תצוגה  2המשווקים על ידיה במסגרת תחום הרכב הכבד, וכן 

  כאמור.כבד לכלי רכב 

 31מן ביום שנים שסיו 5שנקבעה בהסכם הנה יסית סתקופת השכירות הב

דמי שנים נוספות.  5ארכה לתקופה של , עם אופציה לה2019בדצמבר 

אלפי ש"ח  80השכירות בגין תקופת השכירות הבסיסית, הנם בסך של 

דמי , ובתקופת האופציה יועלו 2014לחודש, צמוד למדד חודש דצמבר 

  ר לשיעורם בתקופה הבסיסית כאמור.מעב 10% -בהשכירות 

UTI מחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם, אינה רשאית לה

לשוכר חלופי שיפעיל את המושכר למטרת  אואלא לחברות קשורות שלה 
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רשאית להמחות את זכויותיה  לשיווקשכירות זהה. חברת המזרח 

, UTIוהתחייבויותיה על פי ההסכם בכל עת, ללא הסכמה מראש של 

שבכל מקרה של העברת  , בכפוף לכךUTIלמעט לגוף מתחרה לעסקיה של 

זכות סירוב  UTI - כאמור, תינתן ל לשיווקעל ידי חברת המזרח זכויות 

  .לרכוש את המושכר בתנאים שסוכמו מראש

עשויים להיחשב  11החברבבה ובעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

, לשיווקחברת המזרח  של , בשל היותההאמור בעלי עניין אישי בהסכם

  חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל. למיטב ידיעת החברה,

 לשיווק בין החברה לבין חברת המזרח לוגיסטיים ם למתן שירותיםהסכ 8.2.2.6

  )"מרלו"ג שוהםשוהם (" מרכז לוגיסטיב

של  ההתקשרותאת דירקטוריון החברה  , אישר2017במאי  18ביום 

על בהסכם לקבלת שירותים לוגיסטיים לשיווק חברת המזרח החברה עם 

זה:  8.2.2.6 (בסעיף  שוהם ו"גלרבמ, לשיווק ה מחברת המזרחידי החבר

   :כדלקמן ,")ההסכם"

) 2; (קליטת משלוחי חלפים מהספקים השונים בחו"ל) 1(השירותים: 

חזוקת מלאי ) ת3; (איסוף והכנת הזמנות ללקוחות השונים בארץ

שינוע ) 5( -; ומלאי החלפיםאחסנת ) 4; (החלפים במחסן (ספירות מלאי)

   .משלוחי חלפים ליעדים השונים בארץ

בסיס התמחור בסיס התמחור בגין השירותים האמורים הנו, כדלהלן: 

ש"ח בגין כל שורת  17 -לעיל הינה לפי כמות שורות פעולה ) 1(קטן  ףלסעי

קטן בסיס התמחור לסעיף ; (ללא תלות בכמות הפריטים בשורה) פעולה

פעולה (ללא ש"ח בגין כל שורת  10 -ינה לפי כמות שורות פעולה ) לעיל ה2(

) לעיל הינה 3( קטןתלות בכמות הפריטים בשורה); בסיס התמחור לסעיף 

 40,000הינו לעיל  )4(קטן בסיס התמחור לסעיף ש"ח למק"ט;  5 - לפי 

מיליון ש"ח (כאשר החיוב החודשי  10ש"ח בחודש עבור מלאי בשווי של 

קטן בסיס התמחור לסעיף ; למלאי בפועל בחודש החיוב)יהיה בהתאם 

   .חבילה/ ארגז סטנדרטיש"ח ל 50לפי  ש"ח לחודש 40,000הנו לעיל ) 5(

 3שנים, עם אופציות לשתי תקופות נוספות של  4 - לתקופת ההסכם הינה 

שנים כל אחת, שבהן יותאמו המחירים בגין השירותים, לשינויים שיחולו 

   .ןבמדד המחירים לצרכ

, שתדאג גם לביטוח לשיווק י חברת המזרחל ידהחלפים ישולמו וימומנו ע

  .בוא, הזמנות ושחרור ממכס חלפיםיוטיפול בכל הנוגע לרישיונות י
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ה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם, חברבעלי השליטה בהיחידים 

(חברת האם של חברת  12ם בעלי המניות של חברת המזרחבשל היות

 .וק)המזרח לשיו

) 1994יו.אם. אי סוכנות לביטוח (לבין חברת המזרח הסכם שכירות בין  8.2.2.7

  ")ביטוחהסוכנות : "זה  8.2.2.7בסעיף בע"מ (

דירקטוריון החברה את התקשרותה של  ראישר, 2017במאי  18ביום 

סוכנות הביטוח, שהנה חברה בת של החברה, עם חברת המזרח בהסכם 

 24יום ב כפי שהומחה לסוכנות הביטוח ,2000בפברואר  20ירות מיום שכ

 2017במאי  15, וכן אישר את הארכת תוקפו בתוספת מיום 2012בדצמבר 

") שלפיו משכירה חברת הסכם השכירות: ", ביחדזה 8.2.2.7 (בסעיף 

באזור התעשייה  מ"ר 167 - בשטח של כמשרדים המזרח לסוכנות הביטוח 

  ראשון לציון. 

על פי הסכם השכירות, על תיקוניו, סיומה של תקופת השכירות לרבות 

מומשו על ידי סוכנות הביטוח, תקופות אופציה שניתנו בהסכם ואשר 

, בהסכם השכירות שנקבעודמי השכירות . 2022באוגוסט  31ביום  הינה

ש"ח  8,400הנם בסך של  - 2017באוגוסט  31ביחס לתקופה שסיומה ביום 

, , בתוספת מע"מ כדין2012מדד שפורסם בגין חודש נובמבר לצמוד 

יעמדו דמי השכירות של סכום של  -  2017בספטמבר  1ובתקופה שמיום 

, בתוספת מע"מ 2017אפריל בגין חודש  שפורסםמדד לצמוד ש"ח  9,200

    .כדין

 להיחשב בעלי עניין אישי בהסכםה עשויים חברבעלי השליטה בהיחידים 

  .13ם בעלי המניות של חברת המזרח, בשל היותהאמור

 הסכם הלוואה בין החברה לבין חברת המזרח  8.2.2.8

אישר דירקטוריון החברה התקשרות של החברה  2013בנובמבר  28 יוםב

שלפיו רכשה , 2013בספטמבר  16מיום , עם חברת המזרח וקרדן ישראל

חברת המזרח וקרדן ישראל בפתרונות החברה את החזקותיהן של 

, נקבע בין 2014במרץ  4הסכם האמור, מיום תוספת לתחבורה. במסגרת 

היתר, כי חלק מהתמורה עבור מניות פתרונות תחבורה שנמכרו לחברה 

, תשולם לחברת המזרח ש"ח 19,477,000, בסך של עלי ידי חברת המזרח

, שתיפרע ברת המזרחבדרך של הלוואת בעלים שתועמד לחברה על ידי ח

, ובלבד שפירעון כאמור יתאפשר 2016בדצמבר  31לא יאוחר מיום 

בהתאם לתזרים המזומנים של החברה ועמידתה באמות המידה 
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 8.2.2.8 (בסעיף  הפיננסיות שלהן היא התחייבה מול מוסדות פיננסיים

נכון למועד . יצוין, כי ")בעליםההלוואת " - " והסכם ההלוואהזה: "

התשקיף, הלוואת הבעלים טרם נפרעה. הלוואת הבעלים נושאת ריבית 

 1961-בשיעור הנהוג בהתאם לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א

  על פיה, עד למועד הפירעון בפועל.והתקנות 

יצוין, כי התקשרות החברה בהסכם ההלוואה, אושרה על ידי דירקטוריון 

במאי  18 ואושררה על ידי הדירקטוריון ביום 2014רץ מחודש החברה ב

2017 .  

עשויים להיחשב , 14החברבבה ובעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

  חברת המזרח צד לו. , בשל היותה שלההלוואה בעלי עניין אישי בהסכם

 שיפוי וביטוח ,פטור 8.2.2.9

 פטור ושיפוי  )א(

ה החבר ה האסיפה הכללית שלאישר ,2017במאי  28ביום      )1(

לרבות דירקטורים ( מתן פטור מראש לנושאי המשרה בחברה

ונושאי משרה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או 

או ייגרם אחריות כלפיה בשל כל נזק שנגרם  מכל, )קרוביהם

כלפיה  נושא המשרה לה עקב הפרת חובת הזהירות של

נושא משרה בחברה ו/או  ובתום לב בתוקף היות ובפעולותי

קשתה, נושא משרה בחברה אחרת כלשהי, וזאת בקשר לפי ב

 כתב(" הפטור כאמור לאירועים האמורים בתוספת לכתב

  .")פטורה

 ה האסיפה הכללית שלאישר ,2017במאי  28ביום כמו כן,      )2(

לנושאי המשרה מתן התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי  החברה

לרבות דירקטורים ונושאי משרה העשויים להיחשב ( חברהב

, בשל כל חבות או )בעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהםכ

הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליו עקב פעולות שעשה 

(לרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי) ו/או שיעשה בתוקף 

  :")שיפויכתב ה(" היותו נושא משרה בחברה, בכל אחד מאלה

וציא, חבות כספית שתוטל על נושא המשרה או שי  .א

על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  לטובת אדם אחר

בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, ובלבד 

שהפעולות האמורות תהיינה/ היו קשורות במישרין או 
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בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים 

ושהסכום המרבי של השיפוי לא השיפוי לכתב  בתוספת

 להלן; 'ו יעלה על הסכום המפורט בסעיף 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין,   .ב

 יא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגד נושא המשרהשתוצ

בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

ומבלי  נושא המשרה יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגד

, או חבות כספית כחלופה להליך פלילי ושהוטלה עלי

אך בהטלת חבות  ושיסתיים ללא הגשת כתב אישום נגד

כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

סיום "; או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית

הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה 

לחוק סדר  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף  - "פלילית

חוק סדר "( 1982-לב], תשמ"בהדין הפלילי [נוסח משו

) או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי "הדין הפלילי

חבות " לחוק סדר הדין הפלילי; 231לממשלה לפי סעיף 

חבות כספית שהוטלה  -" כספית כחלופה להליך פלילי

על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי 

על עבירה  , קנס1985-חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו

שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין 

 .הפלילי, עיצום כספי או כופר

ות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, הוצאות התדיינות סביר  .ג

חויב בהן בידי בית משפט, שיוציא נושא המשרה או שי

אדם בידי החברה או בשמה או בידי  ובהליך שיוגש נגד

ה, או באישום פלילי אחר, או באישום פלילי שממנו יזוכ

ורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה שבו י

 פלילית.

בשל תשלום עבור  שתוטל על נושא המשרהחבות כספית   .ד

)(א) לחוק ניירות 1נד(א)(52נפגע הפרה כאמור בסעיף 

  ערך.

ו בקשר עם הליך מנהלי שיתנהל בעניינ שתוציא הוצאות  .ה

רות, , לרבות הוצאות התדיינות סבינושא המשרהשל 

הליך  -הליך מנהלי" "בכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

(הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות  3לפי פרקים ח'

(הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת  4ערך), ח'

(הסדר להימנעות מנקיטת  1או ט'ו/האכיפה המנהלית) 



  

 

 22 - ח

 

ו/או או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים) ו/הליכים 

וכן לחוק ניירות ערך, ) ה עם רשות חוץשיתוף פעול( 2ט'

הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק 

החברות, ובכפוף לכל דין, כל הליך דומה לאלה, יהיה 

  .שמו אשר יהיה

לעיל, ביחד עם סכומי השיפוי  'א סכום השיפוי בגין סעיף   .ו

פי שאר כתבי השיפוי - לעיל על 'א בגין העילה נשוא סעיף 

אשר הוענקו ו/או יוענקו לעניין זה לנושאי משרה בחברה 

ולעובדים של החברה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת 

החברה כנושאי משרה בחברות אחרות (בנוסף לסכומים 

שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח 

ושאי המשרה בחברה, במצטבר, החברה) לכל נשרכשה 

בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת, 

 25%לא יעלה על סכום מצטבר השווה לשיעור של 

מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים 

השנתיים האחרונים שיהיו ידועים בשנת התשלום בפועל 

 2016בדצמבר  31או על פי דוחותיה הכספיים ליום 

וא מותאם מזמן לזמן לפי שיעור העלייה במדד כשה

לפי הנמוך  הכספי האמור, המחירים לצרכן ממועד הדוח

 ").סכום השיפוי המרבי("מבניהם 

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם   .ז

לעיל, יעלה על סכום  'א לנושאי משרה בה, כאמור בסעיף 

י או על יתרת סכום השיפוי המרבי (כפי השיפוי המרב

לעיל, יחולק  'ו שתהיה קיימת באותה עת) לפי סעיף 

סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו 

זכאים לשיפוי, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד 

מנושאי המשרה, בפועל, יחושב על פי היחס שבין סכום 

חבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין ה

סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה 

 האמורים, במצטבר, באותו אירוע.

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי   .ח

נושא  בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשות

, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי המשרה

מים האחרים למיניהם הכרוכים ההוצאות והתשלו

דרש שהוא לא ייבטיפול באותו הליך משפטי, באופן 

בכפוף לתנאים  - הכול ו, לשלמם או לממנם בעצמ

 שיפוי.הכתב ולהוראות 
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עשויים , 15החברבבה ובעלי השליטה היחידים ו חברת המזרח

, בשל בכתבי הפטור וכתבי השיפוילהיחשב בעלי עניין אישי 

באמצעות מי מטעמם, כדירקטורים או כהונתם, בעצמם או 

ם של אלו המוטבים או היותכנושאי משרה אחרים בחברה, ו

  הנהנים מכתבי השיפוי והפטור.

 ביטוח   )ב(

את  החברה ה האסיפה הכללית שלאישר ,2017במאי  28ביום 

מקצועית של בפוליסה לביטוח אחריות  ה של החברההתקשרות

ירקטורים ונושאי דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה, לרבות ד

, בתנאים או קרוביהם 16השליטה בחברה ם בעלימשרה הנמנים ע

. כמו כן, אישרה האסיפה לעיל 6.17.2שעיקריהם פורטו בסעיף 

כי החברה תהא רשאית להתקשר בעתיד ומעת לעת  ,הכללית

דירקטורים ונושאי משרה מקצועית של בפוליסות לביטוח אחריות 

או השליטה בחברה בעלי  םבקבוצה, לרבות כאלו הנמנים ע

שנתיות בסכומים מרביים , בגבולות אחריות ובפרמיות קרוביהם

 5%לעיל בתוספת של  6.17.2של עד הסכומים שפורטו בסעיף 

  מידי שנה.  לשנה,

 השליטה תבעלמ ערבויות 8.2.2.10

דירקטוריון החברה קבלת כתב התחייבות  ראישר 2017במאי  18ביום 

להבטחת המסים, מחברת המזרח,  לערבות, ללא הגבלה בסכום לרשות

בוא שיוטלו יההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם תשלומי מסי י

לדוחות הכספיים  3ה24לפרטים, ראו ביאור  על החברה כיבואן רכב.

  .2016בדצמבר  31המאוחדים של החברה ליום 

 ) לחוק החברותא4(270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  8.2.3

מבצעת הקבוצה או עשויה לבצע מעת לעת,  במהלך העסקים הרגיל שלה, 8.2.3.1

עסקאות עם בעלי עניין, שהן בבחינת "עסקאות זניחות" כפי שנקבע על 

  ידי הדירקטוריון כאמור לעיל, שהן בעלות מאפיינים ומהסוגים כדלקמן:

 ),PDIאחסנת כלי רכב, שירותי חניה, הכנת כלי רכב למסירה ללקוח (

טיפת כלי רכב, שירותי תחזוקה לכלי הובלת כלי רכב, תדלוק כלי רכב, ש

רכב, אבזור כלי רכב; מכירת או רכישת חלפים, מתן שירותי מוסך ותיקון 

לכלי רכב (חדשים או משומשים); קניה/ מכירה של כלי רכב חדשים או 

                                                      
   .לעיל 3.6 -ו 3.3 פיםסעיראו    15

   .לעיל 3.6 -ו 3.3 פיםסעיראו    16
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 השכרת כלי רכב; משומשים, עמלות בגין מכירת כלי רכב כאמור;

וכן חיובים בגין תשלומי שכירות והשכרת נכסי מקרקעין ומקומות חניה, 

ארוחות לעובדים, מכירה/ רכישה של תלושי שי לעובדים, ביגוד  ארנונה;

שיווק, פרסום ושילוט, ספרות אלקטרונית; השתתפות  לעובדים;

השתתפות בהוצאות מימון;  וכיו"ב); ADSLבהוצאות תקשורת (

שירותים  ;שירותי ייעוץהשתתפות בפוליסות ביטוח קבוצתי; 

 ,מובהר; רטיביים והתקשרויות עם ספקי ציוד לשימוש שוטףאדמיניסט

  . האמורות לעיל אינן מהוות רשימה סגורהכי העסקאות 

עם בעל לא בוצעו עסקאות  בשנתיים שקדמו למועד התשקיףיצוין, כי  8.2.3.2

, וכן ) לחוק החברות ושאינן זניחותא4(270שליטה שאינן מנויות בסעיף 

   ן בתוקף במועד התשקיף. עדיי שהןעסקאות כאמור  תלא קיימו
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  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 8.3

 12 -חזקות בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בחברה בניירות ערך של החברה בתאריך סמוך למועד פרסום התשקיף ובתאריך שקדם בהלהלן פירוט 

   חודשים למועד זה:

  
  חודשים למועד התשקיף 12 -במועד שקדם ב

  ) 31.5.2016 (נכון ליום
  )28.5.2017סמוך למועד התשקיף (נכון ליום 

  המחזיק
כמות 
 מניות
  רגילות

כמות 
 מניות
  1הנהלה

  חזקההשיעור 
  חזקה השיעור 

  (דילול מלא)
  רגילות כמות מניות

  חזקההשיעור 
  חזקההשיעור 

  (דילול מלא)

בהון     
  % -ב

בזכויות 
הצבעה 

  % -ב

בהון     
  % -ב

בזכויות 
הצבעה 

  % -ב

  בהון 
  % -ב

בזכויות 
הצבעה 

  % -ב

  בהון 
  % -ב

בזכויות 
הצבעה 

  % -ב

 60.93 60.9360.925 5050702,48860.925 4505050  576,019 2חברת המזרח
טאלדן מוטורס 

  3("טאלדן") בע"מ
450,000  450 39.06 50 39.06 39.06 450,450 39.066 39.07 39.066 39.07 

  -  0.009  -  0.009  100 - - - - 100 0  4החברה

 - - - - - - 10.94 - 10.94 - 126,019  5ישראל קרדן

                                                      
מניות רגילות  1,000 -ש"ח ערך נקוב כל אחת (אשר היו בהונה הרשום ובהונה המונפק של החברה עד לאותו מועד) ל 1של החברה בנות  מניות הנהלה 1,000המירה החברה  2017 במאי 24ביום    1

 ת מניות רגילות בלבד. , ונכון למועד התשקיף, בהון החברה כלולושל החברה
    .לעיל 3.3תחת סעיף  2, בעלת השליטה בחברה, ראו הערה בחברת המזרח לפירוט המחזיקים   2
טאלדן חזקה הו 2016במאי  31; יצוין, כי נכון ליום לעיל 3.3תחת סעיף  3כמפורט בהערה  - המזרח חברתאשר למועד התשקיף מצויה בבעלות ושליטה מלאה, בעקיפין, של חברה פרטית    3

רכשה חברת המזרח את מלוא  2016 בנובמבר 3 יוםבעל ידי מר אביהו בן נון.  9.99%ובשיעור של  ("קרדן ישראל") ישראל בע"מ קרדןעל ידי  90.01%בעקיפין, בשיעור של , מוטורס בע"מ

  נון בטאלדן. רכשה חברת המזרח את מלוא החזקותיו של מר אביהו בן  2017 באפריל 3לעיל. כמו כן, ביום  3.4ובחברה, כמפורט בסעיף  החזקותיה של קרדן ישראל, בטאלדן

  .דיבידנד לקבלת זכות או הצבעה זכויות מקנות שאינןלחוק החברות,  308 בסעיף כמשמעןמניות רדומות,    4

 לעיל. 3.4.1ט בסעיף מקרדן ישראל את החזקותיה (במישרין ובעקיפין) בחברה, כמפור המזרחחברת רכשה  2016 בנובמבר 3ביום    5
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  דוחות כספיים - 9פרק 

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף .9.1

, להלן דוחות הכספייםמצורפים תשקיף, הלתקנות פרטי  (א)56 תקנהבהתאם להוראות 

  כדלקמן:

לתקופה ו 2016בדצמבר  31ליום דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים של החברה,  .9.1.1

 .2016בדצמבר  31 שנסתיימה ביום

ולתקופה  2016בדצמבר  31נפרדים מבוקרים של החברה, ליום דוחות כספיים  .9.1.2

 .2016בדצמבר  31 שנסתיימה ביום

 31, ליום )UTI(מ יוניברסל משאיות ישראל בע"דוחות כספיים של החברה הכלולה  .9.1.3

 .2016בדצמבר  31 ולתקופה שנסתיימה ביום 2016בדצמבר 

לתקופה ו 2017במרץ  31ליום של החברה,  סקוריםדוחות כספיים מאוחדים  .9.1.4

 .2017במרץ  31 שנסתיימה ביום

לתקופה ו 2017במרץ  31ליום , של החברה סקוריםנפרדים דוחות כספיים  .9.1.5

  .2017במרץ  31 שנסתיימה ביום

 31 ליום, )UTI(מ יוניברסל משאיות ישראל בע"של החברה הכלולה כספיים  דוחות .9.1.6

 . 2017במרץ  31 ביום שנסתיימה ולתקופה 2017 במרץ

  החשבון ירוא תוהסכמ .9.2

המבקרים של החברה ושל החברות  החשבון יל רואה שהסכמ ימכתבפים להלן מצור

 , כדלקמן:כאמורהכלולות 

דוחות המבקר של החברה להכללה בתשקיף של הסכמה של רואה החשבון  ימכתב .9.2.1

 . יםהאמור ים, כמפורט במכתבהכספיים יהלדוחותרואה החשבון המבקר 

דוחות להכללה בתשקיף של  UTIהמבקר של מכתב הסכמה של רואה החשבון  .9.2.2

  . , כמפורט במכתב האמורהכספיים יהלדוחותרואה החשבון המבקר 

 דוח אירועים .9.3

תשקיף, מובא להלן דוח אירועים כהגדרתו הב(ב) לתקנות פרטי 60בהתאם להוראות תקנה 

תשקיף, בדבר אירועים מהותיים שהתרחשו לאחר מועד חתימת הא לתקנות פרטי 56בתקנה 

  . 2017במאי  28 הדוחות הכספיים, אשר נחתמו ביום
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

       2016 בדצמבר 31ליום מאוחדים דוחות כספיים 
  
  

  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  

  עמוד  
    

  2   יםחשבון המבקרה ידוח רוא
   

  3-4   דוחות מאוחדים על המצב הכספי
    

  5   הכוללרווח על המאוחדים דוחות 
    

  6-8  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
    

  9-10  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות 
    

  11-85  המאוחדיםים לדוחות הכספיים באור
    

  86-88  רכי מסותמצית נתונים לצ - לדוחות הכספיים המאוחדים נספח
  
  
     

  
*   *   *   *  

  
  
  
  

    



    

| רואי חשבון שלוי קופ ושות' ליואי

03 560 7002    טל'  78שדרות רוטשילד 

03 560 7046   פקס  14260ת.ד. 
www.lsk-cpa.com 61142אביב -תל  

 

 :בירושליםמשרדנו  

  חוצבים הר , 11 מדע קרית ,אמות בית
  91450 , ירושלים 45032ת.ד. 

  

  
  

  02  548 5000         'טל
 02 5001  548        פקס

  

 

  
  יםהחשבון המבקר ידוח רוא

  
                                                                                               מ"יוניברסל מוטורס ישראל בעלבעלי המניות של 

  
  
  

 31 לימיםהחברה) - (להלן יוניברסל מוטורס ישראל בע"משל  הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפיםביקרנו את 
לכל אחת משלוש  ,מנים, השינויים בהון ותזרימי המזוהכוללרווח המאוחדים על ה ותדוחהאת , 2015- ו 2016 בדצמבר

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של . 2016בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
  החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
מכלל הנכסים  76%-כו 73%-כמהווים הכלולים באיחוד  ן, אשר נכסיהחברות שאוחדוהדוחות הכספיים של לא ביקרנו את 
מכלל  41%-וכ 45%-, כ50%- כ תמהוו איחודהכלולות ב ןהכנסותיהו, בהתאמה, 2015-ו 2016 בדצמבר 31 מיםהמאוחדים לי

, בהתאמה. כמו כן, לא ביקרנו את הדוחות 2014-ו 2015, 2016בדצמבר  31ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים 
הסתכמו לסך  2015-ו 2016בדצמבר  31ספיים של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני, אשר ההשקעות בהן לימים הכ

אלפי ש"ח, בהתאמה, ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות הנ"ל לשנים שהסתיימו בימים  43,689-אלפי ש"ח ו 55,738של 
הדוחות אלפי ש"ח, בהתאמה.  6,704- אלפי ש"ח ו 7,737אלפי ש"ח,  12,095הסתכם לסך של  2014-ו 2015, 2016בדצמבר  31

הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת  בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הכספיים של אותן חברות
  לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.

  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של בישראל קני ביקורת מקובליםערכנו את ביקורתנו בהתאם לת
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של -. על1973-ג"רואה חשבון), התשל

ל ראיות התומכות בסכומים ובמידע בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית ש
ידי -שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על

ודוחות הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 
  בסיס נאות לחוות דעתנו. יםספקמרואי החשבון האחרים 

  

מכל  ,משקפים באופן נאות ,ל"הדוחות הכספיים הנ ,דוחות של רואי חשבון אחריםהבהתבסס על ביקורתנו ועל לדעתנו, 
את תוצאות  ,2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים והחברות המאוחדות שלההבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה 

, 2016בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים, בתקופה שהסתיימה ביום  שלהן,, השינויים בהון ותזרימי המזומנים יהןפעולות
  ).IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (

  
  
  

  ליואי את ליואי
  רואי חשבון

  
  

  2017במאי  28תל אביב, 
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                       על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
      
      

_________________  ___________________  ___________________ 
  יצחק שפונגין  )1בנימין גבאי    דוד עיני

  סמנכ"ל כספים ומינהל  חבר דירקטוריון  מנהל כללי  
      ויו"ר הדירקטוריון

      
  .אלו כספיים דוחות על לחתום 2017 במאי 28 מיום בישיבה החברה דירקטוריון ידי על הוסמך האמור הדירקטוריון חבר )1

  
                    2017במאי  28תאריך אישור הדוחות: 

  
  

  .ל 2ראה באור  - *) סווג מחדש
  לא.  2ראה באור  –**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

  
  מהדוחות הכספיים.מהווים חלק בלתי נפרד  המצורפיםים אוריבה

  בדצמבר 31    
    2016  2015  
  ח"אלפי ש  באור  
        
        

        נכסים שוטפים
  140,857  144,821  4  מזומנים ושווי מזומנים
   15,194  10,002    מיסים שוטפים לקבל

  271,474  279,873  5  לקוחות
  *) 92,965  128,185  6  חייבים ויתרות חובה

  *) 2,475  3,813  ג26  נגזרים פיננסיים
  100,778  121,465  7  צי כלי רכב מיועד למכירה

  409,569  562,457  8  מלאי
    1,250,616  1,033,312  

  **)         6,516  **)         6,516  3  נכס המוחזק למכירה
    1,257,132  1,039,828  
      

        שוטפים לאנכסים 
  17,298  8,249  9  הלוואות וחובות לזמן ארוך

  96,428  114,540  10  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניחברות השקעות ב
  1,972,396  2,011,441  11  צי כלי רכב להשכרה

  *)       305,284  *)     375,327  א12  רכוש קבוע
  *)         14,997  *)       14,162  ב12  נדל"ן להשקעה

  26,225  23,213  13  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
  6,728  14,038  14  נכסים בגין הטבות לעובדים

  **)         6,354  **)        7,843  ו23  נדחים מיסים
    2,568,813  2,445,710  

    
    3,825,945  3,485,538  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  
 
  

 
  בדצמבר 31  

  2016  2015  

  ח"אלפי ש באור  

   
    התחייבויות שוטפות

  *)**        572,898  737,535  15  אשראי מתאגידים בנקאיים
  431,320  443,046  16  ספקים ונותני שירותים

  5,680  4,833    לשלםמיסים שוטפים 
  61,733  76,350  17  זכאים ויתרות זכות

  23,189  19,437  18  הפרשות
  -  38,928  19  הלוואות מבעלי מניות

  102,348  111,952  20  מקדמות והכנסות מראש
  *)**         507,293  455,469  21  אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

    1,887,550  1,704,461  
  -  2,350  3  לנכסים המוחזקים למכירה המיוחסותהתחייבויות 

    1,889,900  1,704,461  
  

   

    לא שוטפותהתחייבויות
  *)**         508,535  447,746  22  הלוואות מתאגידים בנקאיים

  38,928  -  19  הלוואות מבעלי מניות
  47,686  42,855  20  מקדמות והכנסות מראש

  *)**         538,593  792,455  21  אגרות חוב
        עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי

  174  419  10  שיטת השווי המאזני 
  2,073  2,149  18  הפרשות

  792  7,835  14  הטבות לעובדים בגיןהתחייבויות 
  *)**           35,762  31,841  ו23  הפרשות למיסים ומיסי הכנסה נדחים

    1,325,300  1,172,543  
  

   

      25 המיוחס לבעלי מניות החברההון
  1,911  1,911    מניותההון 

  103,994  103,994    פרמיה על מניות
  *)**        )10,265(  )10,265(    קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
  1,884  1,947    התאמות מתרגום דוחות כספים

  *)***) ,*   510,391  **)           512,532    יתרת רווח
   610,119  607,915  

  619  626  25  שאינן מקנות שליטהזכויות 
  608,534  610,745  הכל הון-סך

   
   

    3,825,945  3,485,538  
  

  
  לא.  2ראה באור  –**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

     .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש *) **
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה
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  מאוחדים על הרווח הכוללדוחות 
  
  
  

  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2016  2015  2014  
  ח"אלפי ש  באור  

 **) 3,631,176 **) 3,024,662  3,319,639  27  הכנסות
 **) 3,176,467 **) 2,679,526  2,960,868  27  ההכנסותעלות 
  454,709  345,136  358,771    למיורווח ג

      
 )306,320( )250,686( )272,568(  28  הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

  12,298  7,392  4,223  29  הכנסות אחרות
  -  -  )547(  29  הוצאות אחרות

  160,687  101,842  89,879    תפעולירווח 
  31,535  18,776  2,275  30  הכנסות מימון     

  *) )116,532(  *) )84,721(  )82,641(  30    הוצאות מימון 
          המטופלותות בתוצאות של חבר הקבוצהחלק 

  *)*      3,457  *)*   )8,930(  **)      9,820  10  , נטולפי שיטת השווי המאזני
  79,147  26,967  19,333    על ההכנסה מיסיםרווח לפני 
 ,***)*) )39,976( *),***) )10,178(  ***) )15,543(  ז23  על ההכנסה  מיסים

  ***)    39,171  ***)    16,789      3,790   רווח נקי
    

          (לאחר השפעת המס) כולל אחר(הפסד)רווח
    

         סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד
  )178(  180  )1,333(    רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת

          חלק הקבוצה ברווח (הפסד) כולל אחר של חברה המטופלת 
  )105(  68  )59(    בשיטת השווי המאזני 

     
         סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

          בהתקיים תנאים ספציפיים
  3,215  127  63    התאמות מתרגום דוחות כספיים
  2,932  375  )1,329(    סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר

    
  42,103  17,164  2,461    רווח כולל סה"כ 

     
          רווח נקי מיוחס ל:
  38,951  16,471  3,533   לבעלי מניות החברה

  *) 220  318  257   שאינן מקנות שליטהזכויות 
  3,790  16,789  39,171  

          רווח כולל מיוחס ל:
  41,883  16,846  2,204   לבעלי מניות החברה

  *) 220  318  257   שאינן מקנות שליטהזכויות 
  2,461  17,164  42,103  

   

       
   
  

  .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש  *) 
  ל. 2 ראה באור - סווג מחדש )**

  .לא 2ראה באור  - ***) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה
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  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 

  
  

      החברה מניות לבעלי מיוחס  
     זכויות       התאמות  בגין  קרן        
    שאינן      מתרגום  עסקאות        
  הכל -סך  מקנות    יתרת  דוחות  בעלי עם  מניות  על  פרמיה  הון  
  הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה באוצר  מניות המניות  

  "חש אלפי  

                   
                   2016שנת
  608,534  619  607,915  , **)*) 510,391  1,884  *) )10,265(  -  103,994  1,911 2016בינואר1ליוםיתרה

           

                    כולל רווח
  3,790  257  3,533  **) 3,533  -  -  -  -  -  נקי רווח
                    :אחר כולל רווח
ממדידה מחדש בגין  רווח

  תוכניות 
                  

  )1,333(  -  )1,333(  )1,333(  -  -  -  -  -  להטבה מוגדרת 
כולל אחר  ברווחהקבוצה  חלק

  של חברה
                  

המטופלת לפי שיטת השווי  
  )59(  -  )59(  )59(  -  -  -  -  -  המאזני
  63  -  63  -  63  -  -  -  -  כספיים דוחות מתרגום התאמות

  -  -  -  -  63  2,141  2,204  257  2,461  
          

                    
לבעלי זכויות שאינן  דיבידנד

  )250(  )250(  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה 
  -  -  -  -  -  -  -  )250(  )250(  

                    
  610,745  626  610,119  512,532  1,947  )10,265(  -  103,994  1,911  2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש  *) 

  לא. 2ראה באור  -**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
  
  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
 

  
  

      החברה מניות לבעלי מיוחס  
          

  בגין  קרן
  עסקאות

  בעלי עם
  שליטה

  
   התאמות
  מתרגום
  דוחות
  כספים

      
   זכויות
  שאינן
  מקנות
  שליטה

  
              
  

  הון
 פרמיה

  הכל -סך    יתרת  מניות  על 
  הון  הכל-סך  רווח  באוצר  מניות  המניות  

  "חש אלפי  

                   
                   2015שנת
  608,920  851  608,069  , **)*) 510,672  1,757  *) )10,265(  - 103,994  1,911 2015בינואר1ליוםיתרה

           

                    כולל רווח
  16,789  318  16,471  , **)*) 16,471  -  -  -  -  -  נקי רווח
                    :אחר כולל רווח
ממדידה מחדש בגין  רווח

  תוכניות 
                  

  180  -  180  180  -  -  -  -  -  להטבה מוגדרת 
כולל אחר  ברווחהקבוצה  חלק

  של חברה
                  

המטופלת לפי שיטת השווי  
  68  -  68  68  -  -  -  -  -  המאזני
 דוחות מתרגום התאמות
  כספיים

-  -  -  -  127  -  127  -  127  

  -  -  -  -  127  16,719  16,846  318  17,164  
          

                    
  )17,000(  -  )17,000(  )17,000(  -  -  -  -  -  החברה מניות לבעלי דיבידנד
לבעלי הזכויות שאינן  דיבידנד

  )550(  )550(  -  -  -  -  -  -  -  מקנות שליטה 
  -  -  -  -  -  )17,000(  )17,000(  )550(  )17,550(  

          
          

  608,534  619  607,915  510,391  1,884  )10,265(  - 103,994  1,911  2015 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

  .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש  *) 
  לא. 2באור ראה  -**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

  
  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  על השינויים בהון מאוחדים דוחות 
  
  

      החברה מניות לבעלי מיוחס  
     זכויות       התאמות  בגין  קרן        
    שאינן      מתרגום  עסקאות        
  הכל -סך  מקנות    יתרת  דוחות  בעלי עם  מניות על  פרמיה  הון  
  הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  באוצר  מניות  המניות  

  "חש אלפי  

                   
                   2014שנת
  688,770 *)** 120,402  568,368  , **)*) 474,186  )1,458( *)** )10,265(  -  103,994  1,911 2014בינואר1ליוםיתרה

           

                    כולל רווח
  39,171  *) 220  38,951  , **)*) 38,951  -  -  -  -  -  נקי רווח

                    :אחר כולל רווח(הפסד) 
                    תוכניות  בגיןממדידה מחדש  הפסד

  )178(  -  )178(  )178(  -  -  -  -  -  להטבה מוגדרת 
 של אחר כולל בהפסד הקבוצה חלק
  חברה

                  

  )105(  -  )105(  )105(  -  -  -  -  -  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
  3,215  -  3,215  -  3,215  -  -  -  -  כספיים דוחות מתרגום התאמות

  -  -  -  -  3,215  38,668  41,883  220  42,103  
           

                    
 שליטה מקנות שאינן זכויות רכישת
  במסגרת

                  

  )118,945(  *)** )112,232(  )6,713(  *)** )6,713(  -  -  -  -  -  הצעת רכש מלאה  
ההטבה בהענקת אופציות  מרכיב

  לעובדי 
                  

  694  694  -  -  -  -  -  -  -  חברה בת 
מניות חברת בת שהונפקו  רכישת

  במסגרת 
                  

  )3,702(  )8,233(  4,531  4,531  -  -  -  -  -  מימוש אופציות לעובדיה 
  -  -  -  -  -  )2,182(  )2,182(  )119,771(  )121,953(  

                    
  608,920  851  608,069  510,672  1,757  )10,265(  -  103,994  1,911  2014בדצמבר  31ליום  יתרה

 
  .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש  *) 

  לא. 2ראה באור  -**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
  ***) סווג מחדש.

 
  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  על תזרימי המזומניםמאוחדים  דוחות
  

 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016  2015  2014  
  ח"אלפי ש  

        תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
  39,171  16,789  3,790  רווח נקי 

   
       :התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

        התאמות לסעיפי רווח והפסד:
  402,111  404,905  409,341  פחת צי כלי רכב להשכרה

  505,985  458,209  574,526  עלות מופחתת של כלי רכב להשכרה
  )940,061(  )868,673(  )1,034,182(  רכישת כלי רכב להשכרה

  13,306  15,657  18,181  הפסד בגין גניבה ואובדן מוחלט של כלי רכב להשכרה
  26,057  23,113  24,079  אחרות פחת והפחתות

  )10(  )469(  345  הון ממכירת רכוש קבוע הפסד(רווח) 
  )3,457(  8,930  )9,820(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ותחלק הקבוצה בתוצאות חבר

  )7,765(  )3,001(  -  רווח הון ממימוש השקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר
  694  -  -  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדי חברה בת

  )754(  927  )2,020(  עובדים, נטולשינוי בנכסים ובהתחייבויות בגין הטבות 
  *),**) 39,976  ,**)*) 10,178  **)   15,543  על הכנסה הוצאות מיסים

  *),**) 107,160  *),**) 66,259  75,893  הוצאות מימון, נטו
  71,886  116,035  143,242  

   
        :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 

  )17,447(  64,487  )569(  בלקוחות(עליה)  ירידה
  )46,854(  31,122  )35,395(בחייבים ויתרות חובה )עליהירידה (

  )26,538(  98,855  )152,888( במלאי ירידה (עליה)
  3,984  1,173  )27,598(  מיועד למכירהכלי רכב  בצי )עליהירידה (

  )69,430(  36,527  13,916ובנותני שירותים בספקים(ירידה) עליה 
  21,547  )16,424(  15,611  בזכאים ויתרות זכות עליה(ירידה) 
  3,052  )904(  )3,676(  עליה בהפרשות(ירידה) 
  17,492  )15,537(  4,773  הכנסות מראש מקדמות ועליה ב(ירידה) 
  )185,826(  199,299  )114,194(  

   
        מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:

  )145,195(  )123,831(  )117,667(  ריבית ששולמה
  3,316  739  510  ריבית שהתקבלה

  )19,440(  )170,321(  )34,528(  ששולמו מיסים
  4,105  1,750  282  שהתקבלו מיסים

  )151,403(  )291,663(  )157,214(  
    

  )88,995(  40,460  )261,553(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
   

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 )47,118( )34,794( )89,999( רכישת רכוש קבוע 

  )6,163(  )6,858(  )4,152(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  )66(  -  -  להשקעה ן"נדלרכישת 

  502  -  -  פירעון פיקדונות לזמן קצר
  3,809  17,880  -  תמורה ממימוש השקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר (א)

  5,121  18,551  3,531  תמורה ממימוש רכוש קבוע
  -  -  2,350  תשלומים על חשבון מכירת מקרקעין

  )200(  )319(  )7,632(  המטופלות לפי שיטת השווי המאזניהלוואות לחברות  מתן
  12,025  494  -  המטופלות לפי שיטת השווי המאזנילחברות גביית הלוואות שניתנו 

  308  42  47  גביית הלוואות למפיצים לזמן ארוך, נטו
  )31,782(  )5,004(  )95,855(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

   
  .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש  *) 

  לא. 2ראה באור  -**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
 

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  )המשך(על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות 

  
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2016  2015  2014  
  ח"אלפי ש  

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  )67,040(  )19,125(  241,128  אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו

  601,500  424,000  326,000  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )427,651(  )545,787(  )462,609(  מתאגידים בנקאיים פירעון הלוואות לזמן ארוך

  )43,000(  )43,434(  -  לוואות מבעל מניותהפירעון 
        תמורה מהנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים,

  435,450  680,082  762,609  בניכוי הוצאות הנפקה
  )245,001(  )454,863(  )505,506(  פירעון אגרות חוב וניירות ערך מסחריים 

  -  )17,000(  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה
  -  )550(  )250(  לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 

  )118,945(  -  -  רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה במסגרת הצעת רכש מלאה
  )3,702(  -  -  רכישת מניות חברה בת שהונפקו במסגרת מימוש אופציות לעובדיה

    131,611  23,323  361,372שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון ם נטומזומני
   

 58,77910,834 3,964  במזומנים ובשווי מזומניםעליה 
  71,244  82,078  140,857  השנהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
  82,078  140,857  144,821  שנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

  
  

 
  

       בעברומאוחדת שאוחדותבחבר ותתמורה ממימוש השקע. א
      :המכירהת ליום ומאוחדה ותהחברנכסים והתחייבויות של 

   
  )8,789(  -  -  הון חוזר (למעט מזומנים ושווי מזומנים)

  )14,495(  -  -  השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
  10,767  14,879  -  רכוש קבוע

  7,992  -  -  נכסים בלתי מוחשיים
  1,262  -  -  מיסים נדחים

  )650(  -  -  לצד קשור לזמן ארוךהלוואה 
  )43(  -  -  התחייבות בגין הטבות לעובדים

  7,765  3,001  -  בעבר ות שאוחדומאוחד ותבחבררווח הון ממימוש ההשקעות 

  -  17,880  3,809  
  
  
       פעילות מהותית שלא במזומן. ב

  -  22,217  7,500  הסבת חובות לשטרי הון והלוואות 

  -  -    כנגד הלוואות בעליםרכישת השקעה בחברה בת 

  -  -    רכישת השקעה בחברה בת כנגד הנפקת הון מניות
  
   

  מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. המצורפיםים אוריבה 
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מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע  
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  לילכ  -   1 באור

תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל פרטית הינה חברה  "החברה") -(להלן  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע  .א
תחומי עיסוקה העיקריים של החברה, של החברות . בלוד 10המסגר ברחוב  ומשרדיה הראשיים ממוקמים

של כלי רכב ובתחומים השכרה ומכירה יבוא, הינם הבנות שלה ושל חברות כלולות שלה (להלן "הקבוצה") 
), כולל מכוניות מניות לשעבר תמכוניות מתוצרת ג'נרל מוטורס (בעלוהינה המפיצה בישראל של  ,קשורים

כמו כן, מחזיקה החברה בבעלות מלאה במניות  ואיסוזו. וקוריאה מתוצרת ג'נרל מוטורס צפון אמריקה
עיקר שעוסקת ב ",AVIS"בע"מ, חברה בעלת הזיכיון בישראל למותג  יוניברסל פתרונות תחבורה -יו.טי.אס 

 .תפעולי לזמן קצר ובליסינגבהשכרת רכב 
 

   בחברה השליטה  .ב
  

, התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ (להלן: חברת המזרח), מבעלות השליטה 2016בחודש ספטמבר 
בחברה, בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה. העסקה הושלמה 

ן מחזיקה חברת המזרח, במישרי 2016בדצמבר,  31. לאחר השלמת העסקה וליום 2016בחודש נובמבר 
 3 ביוםלאחר תאריך המאזן, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.  96.09% -ובעקיפין, בשיעור של כ

נון את מניותיו בחברה, אשר -השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן  2017, באפריל
המזרח, במישרין ממניות החברה. לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת  3.91%-הוחזקו בעקיפין והמהוות כ

 ממניות החברה. 100% -ובעקיפין ב
 

 הגדרות  .ג
  

  -בדוחות כספיים אלה
  
) ואשר דוחותיהן IFRS 10 -חברות ושותפויות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתן ב  -ברות מאוחדות ח

  מאוחדים עם דוחות החברה.
  

ביהן הסכם שליטה משותפת חברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לג -חברות כלולות 
  ואשר השקעת החברה בהן מטופלת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לפי שיטת השווי המאזני.

  
  חברות מאוחדות או חברות כלולות ושותפויות כלולות. -חברות מוחזקות 

  
  .2010-התש"עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),  -בעלי עניין ובעלי שליטה 

  
  (מתוקן). IAS 24 -כהגדרתם ב - צדדים קשורים 

  
  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. -מדד 

  
  דולר של ארה"ב. -דולר 

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2 באור

במקרים המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט 
  שצוין אחרת.

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.

   ).IFRS-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן
  

ות (כולל מכשירים פיננסיוהתחייבויות נכסים  למעטהדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות,   
  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. נגזרים) המוצגים

  
  החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.

   
  תקופת המחזור התפעולי  ב.

  הינה שנה.  הקבוצהתקופת המחזור התפעולי של   
  

  דוחות כספיים מאוחדים  ג. 
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה 
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה 

שינבע מהישות  וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות ,ממעורבותה בישות המושקעת
שקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד והמ

  הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) המדיניות החשבונאיתעיקרי   -   2באור 
  

  (המשך)דוחות כספיים מאוחדים   ג. 
  

הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית 
בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה. 

דיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו יתרות ועסקאות הד
  במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

  
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או 

צגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח או הפסד בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מו
וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן 
מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה 

  שלילית.
  

חברה בת, ללא איבוד שליטה, מוכר כשינוי בהון. בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה, מימוש החזקה ב
  החברה:

 .הבת החברה של ההתחייבויות ואת) מוניטין(לרבות  הנכסים את גורעת  -
 .שליטה מקנות שאינן הזכויות של הכספיים בדוחות היתרה את גורעת  -
  כספיים שנזקפו להון העצמי.גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות   -
 .שהתקבלה התמורה של ההוגן בשווי מכירה  -
  .שנותרה כלשהי השקעה של ההוגן בשווי מכירה  -
את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח (הפסד) כולל אחר, באותו אופן שהיה נדרש אם החברה מסווגת מחדש   -

  ם.הבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורי
  בהפרש כלשהו שנוצר (עודף או גרעון) כרווח או כהפסד. יםמכיר  -

 
  

  צירופי עסקים ומוניטין  .ד
צירופי עסקים הכוללים ישויות הנמצאות תחת אותה שליטה , למעט צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה

התמורה שהועברה במועד . עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של לפי שיטת איחוד הענייןואשר מטופלים 
הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת. בכל צירוף עסקים, החברה בוחרת האם למדוד את 
הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן 

  של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
 

  רות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.עלויות רכישה ישי
  

בצירוף עסקים המושג בשלבים, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות 
  בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.

 
ההוגן במועד הרכישה. תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות פיננסית  תמורה מותנית מוכרת בשוויה

הפסד או בדוח על  וארווח ב. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים IAS 39-בהתאם ל
הרווח הכולל האחר. אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני, היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה 

  לא מדידה עוקבת. ל
 

מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות, שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין 
הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו. אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי, 

  הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
  

). As poolingלפי שיטת איחוד העניין (מטופלים צירופי עסקים הכוללים ישויות הנמצאות תחת אותה שליטה 
מאחר שבעסקאות מסוג זה לא מתרחש שינוי בשליטה, ובסופו של דבר כל הישויות נשלטות על ידי אותם 

משקפת באופן הנאות ביותר את ) As poolingהצדדים, הן לפני צירוף העסקים והן לאחריו, שיטת איחוד העניין (
  העסקה.

  
בהתאם לכך, הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הינם הנכסים וההתחייבויות, כפי שנכללו בדוחות הכספיים 
של החברות המועברות תחת אותה שליטה, לרבות עודפי עלות המיוחסים לאותם נכסים והתחייבויות כפי 

   שנכללו בספרי החברות המעבירות.
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  מ"ברסל מוטורס ישראל בעיוני
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 
  

  בהסדרים משותפיםהשקעה   ה.
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת. שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של 

לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של שליטה על הסדר, אשר קיימת רק כאשר החלטות 
  הצדדים שחולקים שליטה.

  )Joint Venturesעסקאות משותפות (  .1
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר. עסקה 

  (ראה סעיף ז' לעיל) משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
  )Joint Operationsמשותפות (פעילויות   .2

בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר, זכויות לנכסים ומחויבויות 
להתחייבויות של ההסדר. החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים, בהתחייבויות, 

  (ראה סעיף ו' לעיל) בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת.
  

  בחברות כלולות ותהשקע  .ו
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן, אך לא 

  שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.
  

  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ותהשקע  .ז
  מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים 
שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת. 

בין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה ל
  לשיעור ההחזקה.

מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה 
המשותפת, נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי. מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה 

  או בעסקה המשותפת בכללותה. בחברה הכלולה
 

המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם 
  זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.

 
במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים, כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הנרכשת 

לגבי צירוף עסקים המושג בשלבים.  IFRS 3, הקבוצה מיישמת את עקרונות IAS 39ם להוראות טופלה בהתא
כפועל יוצא, זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או השליטה 

בהתאם המשותפת נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד 
  למדידה בשווי ההוגן כאמור .

 
בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה, הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה 
הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה 

הערבות או התמורה הפיננסית האחרת. לצורך כך,  פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו, עד לגובה
ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך (כגון הלוואות שניתנו) אשר אין כוונה לסלקם והם אינם 

  צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.
 

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת 
  בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.  

החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה 
על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה  IFRS 5יישמת את הוראות בעסקה משותפת, ולהיפך. החברה מ

או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה. חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה, 
  ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני.

 
הוגן השקעה כלשהיא שנותרה עד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת, הקבוצה מודדת בשווי ובמ

בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת, ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה 
הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה 

  במועד זה.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםות הכספייבאורים לדוח
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  
  חוץ ומטבע , מטבע ההצגההפעילות מטבע  .ח

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  .מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח

 
י, מהו מטבע חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזנ לרבות, בקבוצההקבוצה קובעת עבור כל חברה 

  הפעילות של כל חברה.
 

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער 
סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות 

  ל אחר.המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח (הפסד) כול
 

חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין מהוות -הלוואות בין
במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ, ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו נזקפים, בניכוי השפעת המס, 

  לרווח (הפסד) כולל אחר.
  

פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה, הרווח (הפסד) המצטבר  בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת מימוש חלקי של
המתייחס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ 
תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש 

  לזכויות שאינן מקנות שליטה.
 

  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר 
ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע 

ער, למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי ש
בעסקאות גידור, נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי 
עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ 

  מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן. המוצגים לפי שווי הוגן
 

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
החברה בחרה לשנות את המדיניות החשבונאית הננקטת בהתייחס לאופן מדידת נכסים והתחייבויות צמודי 

בסוף כל תקופה את תזרימי  מחדש אומדתהחברה בהתאם למדיניות החדשה,  מדד שאינם נמדדים בשווי הוגן.
וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון  המזומנים צמודי המדד, 

שמש מו מועד. שיעור ריבית אפקטיבי זה המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי לאות
 אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה, עד לקביעת שיעור 

  .כט 2 באור ראה, להסבר בדבר השפעת שינוי המדיניות
  
  שווי מזומנים  .ט

ם נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, אשר אינם שווי מזומני
מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה 

  חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
  
  לקוחות (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים)  .י

חובות לקוחות חובות לקוחות, אשר צפויים להיגבות בשנה שלאחר תקופת הדיווח, מסווגים בנכסים השוטפים. 
מסווגים להיגבות בתקופה של יותר משנה מתום תקופת הדיווח,  צפוייםבהסדרי מכירה בתשלומים, אשר 

ברווח או יכוי הכנסות ריבית שטרם הורווחה. הכנסות הריבית מוכרות בנוהם מוצגים בנכסים לא שוטפים, 
  .הריבית האפקטיבית שיטתל בהתאםעם צבירתן,  הפסד

 
 חובות הלקוחות מוצגים בניכוי הפרשה לחובות מסופקים. ההפרשה נקבעת באופן ספציפי בגין חובות, שלהערכת

ינה ספציפית מוכרת בגין יתרות לקוחות הפרשה לירידת ערך שאהנהלת החברה, גבייתם מוטלת בספק. 
חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,  המוערכות באופן קבוצתי בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם.

  נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

 
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
  מלאי  .אי

מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי 
ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי 

החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו  ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.אומדן עלויות להשלמה 
  ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.

 
  נקבעת כדלהלן:המלאי העלות 

  
  .לפי עלות ספציפית -  מכוניות

   
   .עלות ממוצעת לפי -ודלק ףחלקי חילו

   
  

  הכרה בהכנסות  יב.
כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות הכנסות מוכרות ברווח או הפסד, 

כאשר החברה  לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן.
פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו. במקרים בהם 

פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה, ההכנסות מוצגות על בסיס נטו. החברה 
  ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות, הנחות כמות והחזרות.

  
  להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:

 
  הכנסות ממכירת סחורות

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על 
הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת. בדרך כלל מועד המסירה הינו המועד שבו 

  הועברה הבעלות.
 

   ניהול)הכנסות ממתן שירותים (לרבות דמי 
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך הדיווח. על פי שיטה זו, ההכנסות 
מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים. במקרה שתוצאות החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן, 

  ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה.
 

  מי שכירות בחכירה תפעוליתהכנסות מד
  הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות. 

 
  בקשר עם השכרות מחו"לשל חברה מאוחדת הכנסות ממכירת שוברים 

איננה פועלת כגורם עיקרי ואיננה נושאת במרבית  שהחברה המאוחדתמוצגות על בסיס נטו מכיוון הכנסות אלה 
   התשואות הנגזרים מהמכירה.הסיכונים ו

  
  הנחות ללקוחות

הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים, נכללות בדוחות 
  הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות, ומנוכות מסעיף המכירות.

 
מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים, כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן 

(כמותי או כספי) מינימלי, גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד, נכללות בדוחות הכספיים, באופן 
יחסי, בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים, 

  רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר. וזאת
  
  על ההכנסה מיסים .גי

שוטפים או נדחים, נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים  מיסיםתוצאות המס בגין 
  הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

יר הוני ולעלויות עסקה של עסקה הונית מטופלים לפי מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכש
IAS 12.  

 
  שוטפים מיסים  .1

שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה  מיסיםחבות בגין 
  למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
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  מ"מוטורס ישראל בעיוניברסל 
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  

  (המשך)מיסים על ההכנסה  יג.
  

 
  נדחים מיסים  .2

נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים  מיסים
  המובאים בחשבון לצרכי מס. 

 
, הנכס ימומש או ההתחייבות תסולקהנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר  מיסיםיתרות ה

  . בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח
 

 בגינםזמניים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים. הפרשים  מיסיםבכל תאריך דיווח נכסי 
  מוכר נכס מס נדחה מתאים.  ,ובמידה שניצולם צפויבכל תאריך דיווח נדחים נבחנים  מיסיםלא הוכרו נכסי 

 
שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות  מיסיםבחשבון ה מובאיםהנדחים לא  מיסיםבחישוב ה
  כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין. מוחזקות, 

 
נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר  מיסיםלא הובאו בחשבון  ,כמו כן

על ידי או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד , שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת
  הגוררת חבות מס נוספת.חברה מאוחדת 

 
 מיסיםוה פתקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטלנדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית  מיסים

  הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
  

  נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו  .די
למכירה, כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים 

מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי, 
  קיימת מחויבות של החברה למכירה, קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה

)highly probableהסיווג. נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה  ) להסתיים בתוך שנה ממועד
 ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד, לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה.

הפסד כולל אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד או רווח 
  בהון.

 
כלי הרכב ששימשו להשכרה, מסווגים בתום תקופת ההשכרה לצי כלי רכב מיועד למכירה, ונמדדים לפי הנמוך 

  מבין העלות המופחתת בתום תקופת השכירות או שווי מימוש נטו. 
 

  
  חכירות  .טו

ההתקשרות המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית, מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד 
  .IAS 17-על פי הכללים שנקבעו ב

   כחוכרהקבוצה   .1
  חכירה מימונית  א.

, מסווגים כחכירה מימונית. לחוכרנכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו 
הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך 

הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו,  .םהמינימאלייהנוכחי של תשלומי החכירה 
  או תקופת החכירה כנמוך שבהם.

 
  תפעוליתחכירה   .ב

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור, מסווגים נכסים אשר 
  .כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה

 
  כמחכירהקבוצה   .2

  חכירה מימונית  א.
ועברו לקבוצה, מסווגים כחכירה נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס ה

מימונית. הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום הערך הנוכחי של 
תקבולי החכירה. לאחר ההכרה הראשונית, תקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של 

ירידת ערך וגריעה על פי ימונית מטופל לעניין החייבים בגין חכירה. הנכס הפיננסי חייבים בגין חכירה מ
  .IAS 39הוראות 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  (המשך) חכירות  טו.

  
  (המשך)כמחכיר הקבוצה   .2

  
  תפעוליתחכירה   .ב

כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס, מסווגים  נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי
כחכירה תפעולית. תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה. 
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה, מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה 

. תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה ו בסיסאורך תקופת החכירה לפי אותל
  במועד שבו לחברה זכאות לקבלם.

  
  רכוש קבוע  .זט

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, בניכוי הפסדים 
ת כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים מירידת ערך שנצברו, ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלו

  את הרכוש הקבוע.
 

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, לפי שיטת 
  הרכיבים.

  
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, 
  כדלקמן:

  %    
    4  *מקרקעין

  (לאורך תקופת השכירות כולל האופציה)  8.5-10  התקנות ושיפורים במושכר
  )7%(בעיקר   7-15  ציוד מוסך

  )25%(בעיקר   6-33  ציוד וריהוט משרדי
  )15%(בעיקר   15-20  כלי רכב

 
  ב.12 באורקרקעות בחכירה מימונית ראה  לגבי* 
  

על פני תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר 
  , לפי הקצר שבהם.השיפורשבידי הקבוצה ושבכוונתה לממש) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של 

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים 

  ולהבא. -ן של מכאןכשינוי אומדן חשבונאי באופ
 

  הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. 
  

  צי כלי רכב להשכרה
  דת ערך. יצי כלי רכב להשכרה נמדד לפי עלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מיר

המתומחר  ,המביאה בחשבון את ערך הגרט ,כלי רכב בחכירה תפעולית מופחתים על פני תקופת ההחכרה
כרה מופחתים על בסיס חישוב פרטני לכל דגם בנפרד. שיעור הפחת נקבע על בסיס תקופת שבעסקה. כלי הרכב לה

 12%השימוש הצפויה ותמורת המימוש הצפויה ובהתחשב בניסיון העבר. שיעור הפחת למרבית כלי הרכב נע בין 
  . 16%-ל

האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של צי כלי הרכב. בהתקיים  ,ת לשנהלפחות אח נבחן,בנוסף, 
  באופן הבא: סכום בר ההשבה של צי כלי הרכבנבחן כאמור,  ,סימנים

(א) הערכה של השווי ההוגן של צי הרכב לעומת ערכו בדוחותיה הכספיים. הערכת השווי ההוגן של הצי נעשית על 
ות של לוי יצחק, לגבי כל קבוצה של כלי רכב בנפרד לפי דגמי כלי הרכב, בחתך לפי בסיס מחירון מכוניות משומש

בחינת הרווחיות הכוללת הנובעת שנות דגם, בניכוי עלויות מכירה ובניכוי הנחה מתאימה ממחיר המחירון (ב) 
  מעסקאות ההשכרה לזמן קצר והליסינג התפעולי, אשר תוצאת המימוש של כלי הרכב היא חלק ממנה.

  
  צי כלי רכב מיועד למכירה

פריטים הנכללים בצי כלי רכב המיועד למכירה מסווגים בסיום תקופת ההשכרה לצי כלי רכב מיועד למכירה על 
פי העלות המופחתת לאותו מועד. לאחר הסיווג כאמור, מוצגים פריטים אלו על פי העלות המופחתת או שווי 

  עלות. כולל מלאי כלי רכב בטרייד אין המוצג לפי  בנוסף, מלאי זה מימוש נטו, כנמוך שביניהם.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  

  עלויות אשראי   .זי
תקופת זמן הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה, הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר נדרשת 

  משמעותית להכנתם, לשימושם המיועד או מכירתם.
 

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו 
עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או 

עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי  למכירתו. הסכום של
  על פי שיעור היוון משוקלל.

  
  להשקעה ן"נדל  .יח

הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או , המוחזק על ידי (קרקע או מבנה, או שניהם) ן"נדללהשקעה הינו  ן"נדל
או לשם עליית ערך, או שניהם, ושלא לצורך שימוש בייצור או  לצורך הפקת דמי שכירות חוכר בחכירה מימונית

  .הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל
 

להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות  נדל"ן
ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה 

  שבה נגרע הנכס.
ישירות. לאחר ההכרה  ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות, כולל עלויות רכישה המיוחסות"נדל

ן להשקעה נמדד לפי העלות, בניכוי מענקי השקעה, פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך "הראשונית, נדל
   לרכוש קבוע הנמדד לפי עלות.  דומהשנצברו ומטופל ב

  
  נכסים בלתי מוחשיים  .יט

עלויות רכישה נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת 
ישירות. נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה. עלויות בגין 
נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד בעת 

  התהוותן. 
ך חיים מוגדר. הנכסים מופחתים על פני אורך החיים הנכסים הבלתי מוחשיים בקבוצה הינם בעלי אור

ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. תקופת  ,השימושיים שלהם
  ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה. 

  תוכנות
וכנות. תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה, נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ות

לתוכנות  תאשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה, מסווגות כרכוש קבוע. לעומת זאת, רישיונו
  העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה, מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.

  שנים. 5עד  3מסווגות כרכוש בלתי מוחשי הינו אורך החיים השימושיים של תוכנות ה
   זיכיון
הינו בעל אורך חיים שימושי  ןהזיכיושנרכש במסגרת צירוף עסקים מוכר בשווי הוגן במועד הרכישה.  ןזיכיו

  מוגדר, ומוצג בעלות בניכוי הפחתה שנצברה. 
  קשרי לקוחות

על פני אורך החיים על בסיס שיטת הקו הישר , והם מופחתים במסגרת צירוף עסקיםקשרי הלקוחות הוכרו 
  שנים. 10השימושיים הצפוי, שהינו 

  
 

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  .כ
כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים  ,החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים

  השבה.-בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת
ההשבה שלהם, מופחתים -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

הוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי הווי שהההשבה הינו הגבוה מבין -ההשבה שלהם. סכום בר-הנכסים לסכום בר
שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את 

ההשבה עבור -הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר
  הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד. היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך

  סכום משו בקביעת נכס, למעט מוניטין, מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששי של ערך מירידת הפסד
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין -בר

ההשבה של הנכס. לגבי נכס -ס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום ברסכום ירידת הערך של הנכ
  הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

 
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) פיננסייםירידת ערך נכסים לא   .כ
  הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:

  
  מוניטין בגין חברות מאוחדות

או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות  ירידת ערך של מוניטיןבסוף כל שנה החברה בוחנת 
  מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.

ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או קבוצה של -בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר
ההשבה של היחידה מניבת המזומנים (או -סכום ברים) שאליה הוקצה המוניטין. כאשר יחידות מניבות מזומנ

ידה מניבת המזומנים (או קבוצה של קבוצה של יחידות מניבות מזומנים) נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היח
יחידות מניבות מזומנים) שאליה הוקצה המוניטין, מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין. הפסדים 

  מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
  

  או בעסקה משותפת השקעה בחברה כלולה
בגין ירידת ערך ההשקעה נוסף יש צורך להכיר בהפסד לאחר יישום שיטת השווי המאזני, החברה בוחנת אם 

בחברות כלולות או בעסקאות משותפות. בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית 
לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת. בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה 

  ברה הכלולה או לעסקה המשותפת.בכללותה, כולל המוניטין המיוחס לח
  

  מכשירים פיננסיים   .אכ
  נכסים פיננסיים   .1

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה בשווי הוגן  נכסים פיננסיים הנמדדיםישירות, למעט לגבי 

  נזקפות לרווח והפסד.
  

  , כמפורט להלן:לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם
 

  הפסד וארווח דרך נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן   .א
עם ההכרה הראשונית  אשר יועדונכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים  בקבוצה זו נכללים

  דרך רווח או הפסד.בהם להיות מוצגים בשווי הוגן 
נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה חוזרת 
בתקופה הקרובה, מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד להשגת רווחים בזמן 

למסחר אינו מיועד כמכשיר הגנה. רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות הקצר, או שהם נגזר ש
  רווח או הפסד.נזקפים במועד התהוותם ל

 
  השקעות המוחזקות לפדיון  .ב

השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים במועדי פדיון קבועים שאותם 
מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בהן עד לפדיון. לאחר ההכרה הראשונית, השקעות המוחזקות 

יכוי לפדיון נמדדות לפי העלות בניכוי עלויות עיסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובנ
  הפרשה לירידת ערך. 

 
  וחייביםהלוואות   .ג

הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק 
עלויות עיסקה  בתוספתפעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות 

 יםלזמן קצר מוצג חייביםישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
  .הנומינלי ם, בדרך כלל בערכיהםלפי תנא

 
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה  .ד

כירה או נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) שיועדו כזמינים למ
שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים 
 ,למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן. רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, למעט בגין ריבית

ר. במועד גריעת , מוכרים ברווח כולל אחודיבידנד ממכשיר הוני הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב
  ההשקעה או במקרה של ירידת ערך, הרווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד. 

 
   תפיננסיו התחייבויות  .2

מוצגות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת, הלוואות  .ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן
  ישירות. עסקהבניכוי עלויות 

  הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:לאחר ההכרה הראשונית, 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

 
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך)מכשירים פיננסיים    כא.
  

  התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת  .א
, מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות והתחייבויות אחרות הראשונית, הלוואותלאחר ההכרה 

   הריבית האפקטיבית. עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת
  הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח הנמדדות יות התחייבויות פיננס  .ב

התחייבויות פיננסיות המוחזקות התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות 
למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח 

התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה  או הפסד.
נגזרים, לרבות  סחר נזקפים לרווח או הפסד.הקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למ

נגזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה 
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות  אפקטיבית.

דת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי לראשונה צד להתקשרות. הערכה מחדש של הצורך בהפר
ניתן לייעד התחייבות במועד  בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
  .IAS 39-ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, בכפוף לתנאים שנקבעו ב

 
  קיזוז מכשירים פיננסיים  .3

זכות  מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימתסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות נכ
ההתחייבות על את וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ושהוכרו, הסכומים את משפטית לקזז שניתנת לאכיפה 

  .מקבילבסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות ב
אלא גם  ,ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזההזכות לקזז חייבת להיות 

במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, 
אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו 

  .לפקיעתה
 

  גריעת מכשירים פיננסיים  .4
  נכסים פיננסים  א.

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או כאשר 
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה 

המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף מחויבות לשלם את תזרימי 
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או לא העבירה ואף לא הותירה באופן 

  ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
 

  התחייבויות פיננסיות  ב.
פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות התחייבות 

פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים 
  אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.

לפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית, כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוח
או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של 
ל "ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה. ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ

במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים, הם מטופלים כשינוי בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד. 
ההתחייבות המקורית ולא מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה. בעת הבחינה האם מדובר  יתנא

  בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת, מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
 

  ירידת ערך נכסים פיננסיים  .5
צה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או קבוצה של הקבו

   הנכסים הפיננסיים הבאים:
  נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  א.

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן 
סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. 

כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 
  (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו), המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
 
  

 
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך)מכשירים פיננסיים    כא.
  
  (המשך) ירידת ערך נכסים פיננסיים  .5

  (המשך) נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת  א.
  

המקורית של הנכס הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית 
 יהאפקטיבית הנוכחית. בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב

שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד את השבת ערכו של הנכס לאירוע 
  לגובה ההפסד שהוכר.

  
  נכסים פיננסיים זמינים למכירה   ב.

, כוללת ירידה משמעותית הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים
שינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית או או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת 

המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר. הבחינה של ירידה משמעותית או 
מתמשכת, תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח, כאשר, במסגרת הבחינה, מובאות בחשבון התנודתיות 

בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה משמעותית מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן או שמשך  תההיסטוריו
הזמן של הירידה בשווי ההוגן הוא משמעותי. כאשר קיימת ראיה לירידת ערך, ההפסד המצטבר שנזקף 

בתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח  .לרווח או הפסד מסווג מחדש לרווח כולל אחר
  ל אחר.כול

ראיות לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב, כוללות אירוע אחד או יותר 
אשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה. כאשר 

רידת ערך ברווח או קיימת ראיה לירידת ערך, ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר, מוכר כהפסד מי
הפסד. בתקופות עוקבות, הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה 
בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד 

  לגובה ההפסד שהוכר.
  

  מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי הגנה  .6
) ואופציות על Forwardבוצה מבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון: חוזי אקדמה (הק

מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ. רווחים או 
  או הפסד.הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה, נזקפים מיידית לרווח 

נגזרים אלו, אשר לא יועדו כגידור של תזרים מזומנים, שווי הוגן או השקעות נטו בפעילות חוץ אינם נחשבים 
  .IAS 39לפי כגידור 

  
  פיננסיות ערבויות בגין התחייבויות. 7

בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם בעלויות עסקה  ההתחייבויות
ישירות המיוחסות למתן הערבות. לאחר ההכרה הראשונית, ההתחייבות נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין 

דרש) הסכום שהוכר לראשונה (בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות) והאומדן לסכום שנדרש (אם נ
  בהתייחס להסכם הערבות. IAS 37להכיר בו לתאריך הדיווח על פי 

  
  מדידת שווי הוגן  .בכ

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין 
  משתתפים בשוק במועד המדידה.

בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת 
  ) ביותר.advantageousשוק עיקרי, בשוק הכדאי (

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או 
  ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.

ווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות מדידת ש
  הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
תנים להשגה הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שני

כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם 
  ניתנים לצפייה.

 בתוך לקטגוריות מחולקים שלהם ההוגן לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות הנכסים כל
  :בכללותה ההוגן השווי למדידת המשמעותית, ביותר הנמוכה הנתונים רמת על בהתבסס, ההוגן השווי מידרג
  זהים. והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק) התאמות(ללא  מצוטטים מחירים  :1 רמה
  .בעקיפין או במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים  : 2 רמה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  (המשך) מדידת שווי הוגן  כב.

  
 ניתנים שוק בנתוני שימוש ללא ערכהה(טכניקות  לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים  : 3 רמה

  ).לצפייה
  
  מניות באוצר  .גכ

החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון מניות החברה המוחזקות על ידי 
  החברה. כל רווח או הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף ישירות להון.

  
  הפרשות  .דכ

מאירוע מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן 
מהימן. כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק 

  רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח 
 

  להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
 

  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
ההפרשה הינה בגין עלויות, שלהערכת הנהלת הקבוצה היא צפויה לשאת בגין חוזי תחזוקה ותיקונים של כלי רכב, 

י רכב משומשים. הסכמי התחזוקה הינם בגין כלי רכב, לרבות בגין כלי רכב באחריות, ללא כיסוי מלא מהיצרן וכל
  וכן בגין טיפולים תקופתיים שהוענקו לרוכשי כלי רכב ללא תמורה.

 
  

  תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה 

יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות כאשר מאירוע שהתרחש בעבר, 
  וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .כה

  בקבוצה קיימות מספר סוגי הטבות לעובדים:
 

  הטבות עובד לזמן קצר  .1
לאחר תום  החודשים 12במהלך לואן הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במ

תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי 
חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין 

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים, 
  .לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום

  
  הטבות לאחר סיום העסקה  .2

  התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הטבה מוגדרת.
הטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. לפי החוק, זכאים להקבוצה מפעילה תוכנית 

לפי שיטת שווי  העסקה נמדדתעובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם. ההתחייבות בשל סיום 
עתידיות ושיעור עזיבת  אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה. החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר

עובדים, וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים 
, אשר מועד חוב קונצרטיות צמודות מדד באיכות גבוהה אגרותלפי שיעורי הריבית של העתידיים הצפויים, 

  שה.לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרי דומהפירעונן 
עובדיה באופן שוטף בקרנות הפנסיה וחברות להחברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים 

נכסי התוכנית). נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או -ביטוח (להלן
ולא ניתן לשלמם ישירות  בפוליסות ביטוח כשירות. נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה,

  לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות 

  .ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית
  .בתקופת התהוותן מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר

 
  ריןהטבות בגין פיטו  .3

פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה 
המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה, או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל 

  תשלום של הטבות בגין פיטורין, כמוקדם מבניהם.
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  מ"ישראל בעוניברסל מוטורס י
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
  בחברה מאוחדת מניות מבוסס תשלום  .וכ

. (אופציות) התוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים, המסולק במכשירים הוניים של הפעילה מאוחדת חברה
 הסכום סך. והפסד ברווח כהוצאה מוכר האופציות להענקת בתמורה המתקבלים השירותים של ההוגן שוויים
 תקופת במהלך מוכרת ההוצאה סך. האופציות של הענקה במועד ההוגן לשווי התייחסות תוך נקבע כהוצאה הנזקף

. המניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים כל את לקיים נדרש שבה התקופה שהיא, ההבשלה
 בהשוואה השינוי השפעתו ,בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל םאומדניה מעודכנים, יווחד תאריך בכל

  .בהון ובמקביל והפסד רווח בדוח מוכר ,המקוריים לאומדנים
  
  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  .כז

  השיקולים  . 1
הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות 

  השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
 

  סיווג חכירה  . א
לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית, בוחנת החברה האם החכירה מעבירה 
במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס. בכלל זאת בוחנת החברה, בין היתר, את קיומה 

ואת  של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי, את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס 
   שווי ההוגן של הנכס.הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס ל

 
  הכרה בהכנסה בעסקאות חכירה  . ב

בהתאם לסיווג העסקאות בהן הקבוצה היא המחכיר, כעסקאות חכירה מימונית או תפעולית, נקבע האם 
קופת השירות (חכירה תיש להכיר בהכנסות מהעסקה בעת ביצוע העסקה (חכירה מימונית) או לאורך 

   תפעולית).
  

  אומדנים והנחות  .2
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על יישום 
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבות, הכנסות והוצאות. השינויים באומדנים 

  בה נעשה השינוי באומדן.החשבונאיים נזקפים בתקופה 
 
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים 
שחושבו על ידי הקבוצה, ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות, עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות 

  בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח הבאות:
 

  
 

  תביעות משפטיות  . א
מוחזקות שלה, הסתמכו  התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברותתוצאות בהערכות סיכויי 

יועצים המשפטיים מתבססות על מיטב ההחברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה של 
בנושאים השונים.  המשפטי שנצבר ןהניסיושיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על 

    מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
 

  פחת צי כלי רכב להשכרה  . ב
צי כלי הרכב להשכרה מופחת על פני אורך החיים השימושי הצפוי שלו. בדבר אומדני שיטת הפחת, אורך 

  טז. 2 באורהחיים השימושיים וערכי השייר ראה 
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  מ"וניברסל מוטורס ישראל בעי
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  .כז
  
  (המשך)אומדנים והנחות   .2

 
  ירידת ערך נכסים  . ג

אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך בכל תאריך דיווח נבחן אם אירעו 
באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים בקבוצה. בהתקיים סימנים לירידת ערך, נערכת בחינה באם הסכום 
בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס, ובמידת 

לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה. היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי  הצורך נרשמת הפרשה
שיעור ניכיון המתאים לתזרים המזומנים שינבעו מהנכס. קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים 
מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים, ועל מיטב הערכה לגבי התנאים הכלכליים שישררו 

  רת אורך החיים השימושיים של הנכס.במהלך ית
  נדחים מיסים נכסי  . ד

נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ניתנים לניכוי, שטרם  מיסיםנכסי   
נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על 

עיתוי, סכום ההכנסה החייבת הלהכיר בו, בהתבסס על הנדחים שניתן  מיסיםנכס המנת לקבוע את סכום 
  ואסטרטגית תכנון המס. ומקורה  הבמס הצפוי

 
  סיום העסקההטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר   . ה

העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה סיום ת לאחר מוגדר הטבהלהתחייבות בגין תוכניות   
חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון, שיעורי תשואה צפויים אקטואריות. 

יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה על נכסים, שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים. 
  משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו.

  
   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   .כח

  
1.  IFRS 15 - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות  

15 IFRS התקן) פורסם על ידי ה-(להלן-IASB  18. התקן מחליף את 2014במאי IAS  ,11הכנסות IAS  חוזי
העברות של  IFRIC 18הסכמים להקמת מבנים,  IFRIC 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13הקמה ואת 

  עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום. -הכנסות   SIC 31-נכסים מלקוחות ו
   

  התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות: 
 

  ) בחוזים. modificationsזיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים (  - 1שלב 
  ) בחוזה.distinctנפרדות ( זיהוי מספר מחויבויות ביצוע  - 2שלב 
קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי, תמורות שאינן   - 3שלב 

  במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש   - 4שלב 

  במחירים נצפים אם הם זמינים, או באומדנים והערכות. 
הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום  - 5שלב 

  מחויבות לאורך זמן. 
 

או לאחריו.  2018בינואר  1ושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום התקן יי
אימוץ מוקדם אפשרי. התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, שלפיו התקן ייושם על 

  .אהידרש הצגה מחדש של מספרי ההשווחוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך, ולא ת
 

  צופה כי ליישום התקן האמור לא תהיה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים.החברה 
  
2.  9 IFRS  מכשירים פיננסיים  

 IASמכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS 9את הנוסח המלא והסופי של  פרסם IASB-ה 2014בחודש יולי 
התקן) מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים -(להלן IFRS 9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה.  - 39

  .IAS 39והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת  ,פיננסיים
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2 באור
  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כח

2.  9 IFRS  (המשך)מכשירים פיננסיים  
  

התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש למדוד 
  מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:

 
סקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומנים הנכס מוחזק במסגרת מודל ע  -

  החוזיים הנובעים מהם.
 

, לקבל תזרימי מזומנים מסוימיםעל פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים   -
  המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.

 
מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן קובע המדידה העוקבת של כל יתר 

הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח 
  כולל אחר.

ייזקפו לרווח והפסד נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים 
או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר במכשירים הוניים 

  המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
  וראותקובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי ה ,לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות

IAS 39  .לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן  
ייזקף לרווח כולל  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 

  אחר. כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד. 
  ת חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . התקן כולל דרישו

  . אימוץ מוקדם אפשרי.2018 בינואר 1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את השפעתו, אם בכלל, 

  על הדוחות הכספיים.
  

בדבר מכירה או העברה של נכסים בין חברה מחזיקה לחברה כלולה או  IAS 28-ול IFRS 10-תיקונים ל  .3
  עסקה משותפת שלה

התיקונים) אשר דנים בטיפול החשבונאי -(להלן IAS 28-ול IFRS 10-תיקונים ל IASB-, פרסם ה2014בספטמבר 
כלולה או במכירה או העברה של נכסים (נכס, קבוצת נכסים או חברה בת) בין החברה המחזיקה לבין חברה 

  עסקה משותפת שלה.
התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שאינה מהווה 
עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה, יבוטל הרווח באופן חלקי, כך שהרווח שיוכר הוא 

מידה והזכויות הנותרות בידי החברה המחזיקה הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד. התיקונים מוסיפים כי ב
  , יוכר הרווח באופן מלא.IFRS 9 -מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב

אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה 
  משותפת שלה, יוכר הרווח באופן מלא.

 
אימוץ , אולם IASB-מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע על ידי ה. קונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבאהתי

  מוקדם אפשרי.
  

  דוח על תזרימי מזומנים, בדבר גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות  IAS 7-תיקונים ל  .4
התיקונים) אשר דורשים מתן -דוח על תזרימי מזומנים (להלן IAS 7-תיקונים ל IASB-פרסם ה 2016בינואר 

גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות. התיקונים דורשים להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת 
הסגירה של התחייבויות פיננסיות, לרבות השינויים הנובעים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון, מרכישת או 

  איבוד שליטה במוחזקות, משינויים בשערי חליפין ומשינויים בשווי הוגן.
 

או לאחריו. לא נדרש לכלול  2017בינואר  1התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
גילויים כאמור בהתייחס למספרי השוואה לתקופות הקודמות למועד התחילה של התיקונים. אימוץ מוקדם 

  אפשרי.
 

  החברה תכלול את הגילויים הנדרשים בדוחותיה הכספיים הרלוונטיים.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2 באור
  (המשך) חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  .כח

  
5.  16 IFRS  חכירות  

 התקן החדש).-בדבר חכירות (להלן 16את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר   IASB-פרסם ה 2016בינואר 
בהתאם לתקן החדש, חכירה מוגדרת כחוזה, או חלק מחוזה, אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש 

  בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
 

  להלן עיקרי התקן החדש:
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי (פרט   •

  דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן למקרים מסוימים) באופן 
  חכירות.  IAS 17-הקיים

שימוש. כמו כן, החוכרים יכירו -ומנגד יכירו בנכס זכות ,חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה  •
  בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.

: וססים על ביצוע או שימוש (לדוגמהתשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מב  •
  אחוז מהפדיון) יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.

במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד, על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין   •
  השימוש.-החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות

קן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים הת  •
בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות 

  לתקופה של עד שנה. 
יים, קרי, סיווג כחכירה מימונית הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הק  •

  או כחכירה תפעולית.
  

, או לאחריו. אימוץ מוקדם 2019בינואר  1התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 
  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות, מיושם במקביל. IFRS 15אפשרי, כל עוד 

 
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי עם הקלות 
  מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר, אשר לפיה לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה. 
 

על הדוחות  השפעתוהחברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את 
  הכספיים.

  
  העברות של נדל"ן להשקעה -נדל"ן להשקעה  IAS 40-ל  תיקונים  .6

  
התיקונים). התיקונים  -נדל"ן להשקעה (להלן  IAS 40 -תיקונים ל IASB -פרסם ה 2016דצמבר  בחודש

לגבי העברות של נדל"ן להשקעה או לנדל"ן להשקעה.  IAS 40מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות 
עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי העברות נדל"ן להשקעה מהוות 
דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה סגורה. כמו כן, התיקונים מבהירים כי שינוי 

  א מספקת ראיה לשינוי בשימוש.בכוונת ההנהלה, כשלעצמה, ל
 אימוץ. 2018, בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות הכספיים מהדוחות החל למפרע ייושמו התיקונים
 העברות לגבי ייושמו התיקונים שלפיו, חלקי למפרע ביישום לבחור מאפשרים התיקונים. אפשרי מוקדם

, זה במקרה. ההשוואה מספרי של מחדש הצגה תידרש ולא, ואילך לראשונה היישום מתקופת החל שהתרחשו
  .להון ישירות יזקפו התיקונים של לראשונה היישום למועד נכסים של בספרים לערך תיאומים

    
  חדשה חשבונאית מדיניות של למפרע יישום . כט

  
, החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם לשינויים במדד בפועל שבה נקטה הקודמתהחשבונאית בהתאם למדיניות 

מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי  אומדתהחדשה, החברה  בהתאם למדיניותלתאריך הדוח על המצב הכספי. 
וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון   המזומנים צמודי המדד, 
ע את שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד. שיעור ריבית אפקטיבי זה ישמש בקביעת המכשיר הפיננסי ולקבו

  הוצאות המימון לתקופה הבאה, עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של בנק ישראל, המסתמכים בין 

  רשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות שונות.היתר על הפ
  

 
  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
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  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה. כט
  

בצורה רלוונטית  משקפתהחברה, מדיניות זאת  תהעסקיים על בסיסם פועללפי עמדת החברה, בהתחשב במודלים 
, להלן ההשפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל מצבה הכספי יותר את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי.

  :להלן לא2השפעה של ההתאמה הלא מהותית של מספרי השוואה המתוארת בבאור  לאחר
  

  (באלפי ש"ח) 2015דוח רווח והפסד לשנת 
 

      פער חדשהלפי מדיניות חשבונאית לפי מדיניות חשבונאית ישנה   
 )5,442( )84,721()79,279(הוצאות מימון

 1,442   )10,178()11,620(מיסים על הכנסה
 )4,000(   20,78916,789 רווח נקי

     
  2014דוח רווח והפסד לשנת   

  
       פער מדיניות חשבונאית חדשהלפי לפי מדיניות חשבונאית ישנה   

 )8,703(   )116,532(  )107,829(  הוצאות מימון
 2,307   )39,976(  )42,283(  מיסים על הכנסה

 )6,396(   39,171  45,567   רווח נקי
     

  
  (באלפי ש"ח) 31.12.2015הדוח על המצב הכספי ליום 

  
   

      פער חדשה לפי מדיניות חשבונאית לפי מדיניות חשבונאית ישנה   
אשראי מתאגידים 

   96  572,802572,898   בנקאיים
  6,993  507,293  500,300  אגרות חוב

  7,089  1,704,461  1,697,372 סך התחייבויות שוטפות
        

הלוואות מתאגידים 
  23  508,535  508,512  בנקאיים

  2,891  538,593  535,702  אגרות חוב
   )2,651(   35,762  38,413    מיסים נדחים

סך התחייבויות לא 
  263 1,172,543 1,172,280  שוטפות

    
קרן הון מעסקאות עם 

בעלי שליטה
)15,384( )10,265(  5,569   

  )12,921(  510,391 523,312 עודפים
 )7,352(   615,886608,534  הון עצמי
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  המאוחדים םבאורים לדוחות הכספיי
  

  
  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  (המשך) יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה כט.
  

  (באלפי ש"ח) 01.01.2015הדוח על המצב הכספי ליום 
   

      פער לפי מדיניות חשבונאית חדשהלפי מדיניות חשבונאית ישנה    
אשראי מתאגידים 

  310  625,513625,823   בנקאיים
חלויות שוטפות של 

  5,485  475,829  470,344  אג"ח
  5,795  1,861,046  1,855,251 סך התחייבויות שוטפות

        
הלוואות מתאגידים 

  9  598,935  598,926  בנקאיים
  )1,243(  394,746  395,989  אג"ח 

   )1,209(   88,106  89,315    מיסים נדחים
סך התחייבויות לא 

  )2,443(  1,173,874  1,176,317  שוטפות
    

קרן הון מעסקאות עם 
 בעלי שליטה

)15,384( )10,265(  5,569   

  )8,921(  510,672 519,593 עודפים
 )3,352(    612,272608,920  הון עצמי

  
  סווג מחדש. ל
  

  החברה ביצעה את הסיווגים הבאים:
  
. ההכנסות עלות בסעיף בנטו מוצגים אגרה וכבישי מדלק תחבורה פתרונות של ההכנסות, 2016 משנת החל .1

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימו לשנים ההכנסות ועלות ההכנסות קטנו לכך ובהתאם מחדש סווגו ההשוואה מספרי
  .בהתאמה"ח, ש אלפי 14,838 -ו"ח ש אלפי 13,505 של בסך 2014 -ו 2015

 - ות ישראל בע"מ (להלן החברה סיווגה מחדש את חלקה בתוצאותיה של החברה המוחזקת יוניברסל משאי .2

"UTI" כך שהתוצאות האמורות תיכללנה בשורת "חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת (
חברות כלולות של הקבוצה, חלף סיווגן במסגרת הרווח התפעולי. החברה בהשווי המאזני", ביחד עם תוצאות 

הדוחות הכספיים. ההשפעה הסיווג האמור לשנים  לדעת החברה בסיס סיווג כאמור הינו רלוונטי יותר לקוראי
  ."חשאלפי  6,294 -"ח ושאלפי  7,462"ח, שאלפי  1,808, בהתאמה, ה, הינ2014-ו 2015, 2016

וזאת  מסעיף רכוש קבוע לסעיף נדל"ן להשקעה, ,להשכרההחברה סיווגה מחדש את נכסי הנדל"ן המשמשים  .3
 יח' לעיל. 2בביאור  כמתוארבהתאם למדיניות החשבונאית הננקטת בדבר הצגה ומדידה של נדל"ן להשקעה 

 
  לא מהותית של  מספרי השוואה התאמה. לא

  
 את מודדת החברה, לעיל' יח 2 בביאור כמתואר להשקעה ן"נדללמדיניות החשבונאית בדבר מדידת  בהתאם

לפי מודל השווי ההוגן,  בעבר נמדד אשר יחיד מושכר לנכס בהתייחס. העלות מודל לפי שבבעלותה להשקעה ן"הנדל
ע"י  שננקטתבכדי לשקף את המדיניות החשבונאית  החברה ביצעה התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

  : והתוצאתייםהשפעות ההתאמה כאמור על הסעיפים המאזניים  להלן. החברה
   



  

29 
 

  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  
  לא מהותית של  מספרי השוואה התאמה. לא
  

  (באלפי ש"ח) 2015דוח רווח והפסד לשנת 
 

      פער לאחר התאמהלפני התאמה    
 )1,400( -1,400רווח משערוך 

 371   )10,178()10,549(מיסים על הכנסה
 )1,029( 17,81816,789 רווח נקי

    
  (באלפי ש"ח) 2014דוח רווח והפסד לשנת   

  
      פער לאחר התאמהלפני התאמה    

 )384( - 384רווח משערוך 
 102 )39,976()40,078(  מיסים על הכנסה

 )282(   39,45339,171 רווח נקי
  

  (באלפי ש"ח) 31.12.2016הדוח על המצב הכספי ליום 
  

      פער לאחר התאמהלפני התאמה    
 )2,884( 9,4006,516נכס מוחזק למכירה 
 721 7,1227,843נכסי מסים נדחים

 )2,163( 514,695512,532 עודפים
  )2,163(  610,745  612,908  הון

  
  (באלפי ש"ח) 31.12.2015הדוח על המצב הכספי ליום 

  
      פער לאחר התאמהלפני התאמה    

 )2,884( 9,4006,516נכס מוחזק למכירה 
 764 5,5906,354נכסי מסים נדחים

 )2,120( 512,511510,391 עודפים
  )2,120(  608,534  610,654  הון

  
  

  המוחזק למכירה נכס  -   3 באור
 

 בשטח ראם בפארק במקרקעין משותפות זכויות בעלות ןהינ) "תעבורה" -"מ (להלןבע אחזקות ותעבורה החברה  .א
 החכירה תקופת). מהזכויות 50% מחזיקה אחת(כל  ישראל מקרקעי מרשות מהוונות בחכירה"ר, מ 22,700-כ של
 אחר חלק לגבי. נוספות שנים 49-ב להארכה ניתנת והיא 2016 בשנת מסתיימת מהמקרקעין חלק לגבי

 ששולמו החכירה דמי. 2061 שנת עד נוספות שנים 49-ב 2014 שנת במהלך החכירה תקופת הוארכה, מהמקרקעין
  "ח.ש אלפי 66-כ של בסך הסתכמו החכירה תקופת הארכת בגין 2014 בשנת

 
אשר הוארך בשנת  2010השוכר), בהתאם להסכם השכירות משנת -(להלן לצד ג' שאינו קשור המקרקעין מושכרים

  הסכם השכירות). -(להלן 2020יולי עד  2015
 

  המוכרות) משא ומתן עם יוניון נכסים בע"מ -ניהלו החברה ותעבורה (להלן 2015במהלך שנת 
הרוכש) למכירת זכויותיהן במקרקעין והסבת הסכם השכירות לרוכש, אשר הבשיל להסכם שנחתם בחודש -(להלן

קה של החברה אלפי ש"ח (חל 18,800הסכם המכירה). התמורה בהתאם להסכם המכירה הינה - (להלן 2016פברואר 
  אלפי ש"ח), שישולמו בהתאם לאבני הדרך שבהסכם המכירה. 9,400

 
ן להשקעה סווג לסעיף ", בשל החלטת החברה למכור את זכויותיה במקרקעין, הנדל2015בדצמבר  31נכון ליום 

  נכסים המוחזקים למכירה. 
   טכניים. מתלים תנאים של קיומם בשלהעסקה,  הושלמה טרם, הכספיים הדוחות פרסום למועדנכון 

  
  .ג24 באורראה  -עבודים לש באשר  .ב
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  מזומנים ושווי מזומנים    -   4 באור

  בדצמבר 31  

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
      מזומנים למשיכה מיידית

  42,839  101,128  במטבע ישראלי  
  5,734  11,691  במטבע חוץ  

      לזמן קצר תפיקדונו -שווי מזומנים 
                 284,92                002,32  במטבע ישראלי

  144,821  140,857  
  

מיליוני ש"ח. מתוך המסגרות  1,558 -בכ 2016בדצמבר  31מסגרות אשראי שאינן מובטחות, שהסתכמו ליום  לקבוצה    
אינה נוהגת לשלם עבור מסגרות אשראי בלתי מנוצלות,  הקבוצהמיליוני ש"ח.  1,208 -ליום זה כ הקבוצההנ"ל ניצלה 

   .אשר כאמור אינן מובטחות
  

   לקוחות  -   5 באור

  בדצמבר 31  

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
  169,003  189,800   חובות פתוחים
  66,580  54,427   המחאות לגביה

  16,184  28,462  חברות כרטיסי אשראי

  30,122  18,366   )1( שוטפות של חובות לקוחות לזמן ארוךחלויות 
  291,055  281,889  

  10,415  11,182  הפרשה לחובות מסופקים - בניכוי

  271,474  279,873  )2לקוחות, נטו (

    
  3,392  -   ) כולל חברות כרטיסי אשראי 1(

  21,759  14,449    כולל חובות מובטחים בשעבוד כלי רכב )2(
  

  ב.31 באורבאשר ליתרות צדדים קשורים, ראה 
  ימים. 60-90חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי האשראי לקוחות הינו 

  
מלקוחות שיתרתם ליום  תמקדמות ופיקדונוקיימים בגין חובות לקוחות (לזמן קצר ולזמן ארוך) של השכרת כלי רכב 

אלפי ש"ח), אשר נועדו להבטיח את קיום  77,568 - 2015בדצמבר  31ש"ח ( אלפי 75,131הינה  2016בדצמבר  31
  ההסכם איתם.

  
      להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים: 

  ח"אלפי ש    
  11,201   2015בינואר 1יתרה ליום 

  900    הפרשה במשך השנה
  )1,169(    הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  )517(    ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
  10,415    2015בדצמבר 31יתרה ליום 

  883    הפרשה במשך השנה
  )25(    הכרה בחובות אבודים שנמחקו

  )91(    ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו

  11,182   2016בדצמבר 31יתרה ליום 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) לקוחות  -   5 באור
  

לפי תקופת הפיגור לקוחות נטו, , הוכרה בגינם ירידת ערך (הפרשה לחובות מסופקים)להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא 
מספר לקוחות בלתי תלויים, ועל פי הערכת הקבוצה וניסיון העבר הינן בגין  תאריך הדיווח. היתרות בגבייה ביחס ל

     חובות אלו ייגבו במלואם. 
          לקוחות שטרם  
          הגיע מועד   
    לקוחות שמועד פירעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו  (ללא םפירעונ  
  כ"סה  חודשים 12מעל   חודשים 4-12  חודשים 3עד   פיגור בגבייה)  
           בדצמבר 31

 2016   250,044  14,827  5,154  9,848  279,873  
           בדצמבר 31

 2015   250,643  8,533  3,337  8,961  271,474  
  

  
להלן פירוט משכירה ללקוחותיה כלי רכב בליסינג תפעולי לתקופות משתנות, לרוב לשלוש שנים.  פתרונות תחבורה

  דמי השכירות שצפויים להתקבל נכון לתאריך הדיווח:
 

    משלוש עד ארבע   משנתיים עד      
  סה"כ  שנים  שלוש שנים  משנה עד שנתיים  עד שנה  
  אלפי ש"ח  
           בדצמבר 31

 2016   549,929  328,530  95,359  15  973,833  
           בדצמבר 31

 2015   557,194  333,800  106,680  -  997,674  
  

בדצמבר  31למדד ( יםצמודהינם ש"ח מדמי השכירות החזויים  נימיליו 972-סך של כ 2016בדצמבר  31נכון ליום 
  ).ש"ח נימיליו 998-כ -2015

  
  חובהחייבים ויתרות     -   6 באור

                        בדצמבר 31  
  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
  164  120  9 באורראה  ,לזמן ארוך וחובותחלויות שוטפות של הלוואות 

  1,072  179  ג'נרל מוטורס ארה"ב (בעלת מניות לשעבר)
  422  298  כלולותחברות 

  134  366  חברה בעלת עניין בחברה
  4,715  2,417  אחריות  ספקים בגין

  23,708  24,517  הכנסות לקבל (בעיקר בגין תביעות ביטוח כלי רכב)
  3,940  40,438  מס ערך מוסף 
  55,954  57,352  ומקדמות לספקים  הוצאות מראש

  2,856  2,498  חייבים ויתרות חובה אחרים 

  128,185  92,965  
  

  צי כלי רכב מיועד למכירה    -   7 באור
הן בתחום הליסינג  פתרונות תחבורה כלי רכב אשר שימשו את לקוחותצי כלי רכב מיועד למכירה כולל בעיקר 

התפעולי והן בתחום ההשכרה לזמן קצר. בסיום תקופת הליסינג/ההשכרה מסווגים כלי הרכב להשכרה כמיועדים 
  למכירה.

 
לעלותו מימוש נטו על פי הנמוך מבין שווי ה רכב המיועד למכירה מוצגהלתאריך הדוח על המצב הכספי, צי כלי 

- הינה לאחר ירידת ערך בסך של כ 2016בדצמבר  31. בהתאם לכך, יתרת צי כלי הרכב המיועד למכירה ליום המופחתת
   אלפי ש"ח). 7,350לאחר ירידת ערך בסך  - 2015בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 12,150

 
  
  



  

32 
 

  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםהכספיי באורים לדוחות
  

  מלאי  -  8  באור

  בדצמבר                        31  

  2016  2015  

  אלפי ש"ח   
  163,510  369,315  מכוניות חדשות 

  27,012  6,712  מכוניות משומשות 
  51,022  46,242  חלקי חילוף 

  158,803  130,642  מכוניות -אי בדרך מל
  9,222  9,546  חלקי חילוף - מלאי בדרך

  562,457  409,569  
  

  
לאחר  הוא 2016בדצמבר  31הקבוצה בוחנת באופן שוטף את מצב המלאי וגילו, ובהתאם לכך ערך המלאי ליום 

  לאחר הפחתה בסך של  הוא, מלאי מכוניות משומשות ללא הפחתה -חדשות: מלאי מכוניות דלקמןהפחתה כ
 31אלפי ש"ח ( 17,770-ומלאי חלפים לאחר הפחתה בסך של כאלפי ש"ח)  1,742-כ -2015בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 535-כ

  אלפי ש"ח). 17,563-כ -2015בדצמבר 
  
  

   הלוואות וחובות לזמן ארוך  -   9 באור

                         בדצמבר 31  ההרכב  א.

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  

  45,982  26,396  ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי מכירה בתשלומים (ב)
  315  268  הלוואות למפיצי החברה

  1,287  71  אחרים

  26,735  47,584  

  30,286  18,486  חלויות שוטפות -בניכוי 

  17,298  8,249  )2);(1סה"כ (
   

  4,985  92  בהמחאות לגבייה וכרטיסי אשראיכולל סכומים ) 1(
   

  2,215  1,571   כלי רכבבשעבוד כולל חובות מובטחים ) 2(
  

  
   לקוחות בהסדרי מכירה בתשלומיםמימוני וליסינג   ב.

  בדצמבר                        31  

  2016  2015  

  אלפי ש"ח   

  49,506  29,203  דמי העסקאות  סך

  3,524  2,807  ריבית שטרם הורווחה -ניכוי ב

  45,982  26,396  נוכחי של דמי העסקאות בתשלומים ערך
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בע"מיוניברסל מוטורס ישראל   
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) הלוואות וחובות לזמן ארוך  -   9 באור
  

 
   2016בדצמבר  31פירעון הלוואות וחובות לזמן ארוך לאחר תאריך הדיווח ליום   .ג

 
    מעל            
  סך  חמש שנה שנה שנה  שנה  שנה   
  הכל  שנים חמישית  רביעית שלישית  שנייה ראשונה*  
  אלפי ש"ח  

                ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי
  26,396  -  -  -  1,780  6,250  18,366   מכירה בתשלומים 

  268  -  -  -  32  116  120  הלוואות למפיצי חברה
  71  71  -  -  -  -  -  אחרים

  18,486  6,366  1,812  -  -  71  26,735  
  

  * מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
            

              18,366  לקוחות
              120  ויתרות חובה חייבים

  18,486              

                
  
  

  2015בדצמבר  31פירעון הלוואות וחובות לזמן ארוך לאחר תאריך הדיווח ליום   .ד
 

    מעל            
  סך  חמש שנה שנה שנה  שנה  שנה   
  הכל  שנים חמישית  רביעית שלישית  שנייה  ראשונה*  
  אלפי ש"ח  

                ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי
  45,982  -  -  -  2,879  12,981  30,122  מכירה בתשלומים 

  315  -  -  15  66  70  164  הלוואות למפיצי חברה
  1,287  71  -  11  569  636  -  אחרים

  30,286  13,687  3,514  26  -  71  47,584  
  

  * מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
            

              30,122  לקוחות
              164  חייבים ויתרות חובה

  30,286              
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
 

  השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
  הרכב  א.
 בדצמבר 31  
  2016  2015  
  ח "אלפי ש  

     חברות כלולות  .1
       מ"טכנולוגיות מחקר ופיתוח בע-יו.אם.איי. -י.אם ג'

  )154(  )154(  השקעה במניות
      

      מ"יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע
  )420(  )665(  השקעה במניות

  400  400  הלוואה
  )265(  )20(  

     אוטו איטליה איי.אל. בע"מ
  645  )3,832(  השקעה במניות

  20,636  27,552  הלוואות ושטרי הון
  23,720  21,281  

  5,000  5,000  הפרשה לירידת ערך-בניכוי
  18,720  16,281  

   
  18,301  16,107  
      
      עסקאות משותפות (השקעות בחברות בשליטה משותפת)  .2

       מ") בע1996כוכבי הרכב שווק (
  )1,213(  )1,481(  השקעה במניות

  4,549  4,728  הלוואות ושטרי הון
  3,247  3,336  
       מ"ן נכסים בע"קח

  1,251  1,538  השקעה במניות
  530  543  הלוואה 

  2,081  1,781  
       יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

  41,908  53,657  השקעה במניות
      

     אוקראינה אוויס
  26,094  29,903  השקעה במניות

  7,028  6,932  הלוואה 
  36,835  33,122  

   
  95,820  80,147  
    
    הכל-סך

  16,107  18,301  חברות כלולות
  80,147  95,820  בשליטה משותפת)עסקאות משותפות (השקעות בחברות 

  114,121  96,254  
      

     ההשקעות מוצגות בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:
  96,428  114,540  נכסים לא שוטפים

  )174(  )419(  התחייבויות לא שוטפות
  114,121  96,254  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
 

   (המשך)השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
  2016תנועה בשנת   ב.

    עסקאות  חברות  

  כ"סה  משותפות  כלולות  

 ח "אלפי ש 
  96,254  80,147  16,107 יתרה לתחילת השנה

        
       תנועה במשך השנה

        ת המטופלות לפיוחלק הקבוצה בתוצאות חבר
  9,820  15,573  )5,753(  שיטת השווי המאזני, נטו  

  63  63  -התאמות מתרגום דוחות כספיים -רווח כולל אחר 
        רווח ממדידה מחדש בגין  -רווח כולל אחר 

  )59(  )59(  -תוכניות להטבה מוגדרת (לאחר השפעת המס) 
  7,500  -  7,500  הנפקת שטרי הון

  )7,500(  -  )7,500(  הסבת חובות לשטרי הון
  7,632  150  7,482  הלוואות שניתנו

  411  )54(  465הלוואות ושטרי הון שערוך

  114,121  95,820  18,301 יתרה לסוף השנה
  
  

  השקעות בחברות מאוחדות  .ג
  :מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה  .1

    יתרת      
  היקף  הלוואות  זכויות    
  ההשקעה  ושטרי  החברה    
  (כולל   הון  בהון    
  הלוואות  שהחברה  ובזכויות    
  )שניתנו  העמידה  ההצבעה  מדינת  
  "חש אלפי  %  התאגדותה  
         2016בדצמבר 31

         החברהידיעלבמישריןהמוחזקות חברות
  370,281  -  100  ישראל  )2"מ (בע יוניברסל פתרונות תחבורה -יו.טי.אס 

  626  -  50  ישראל  )3( מ"בע) 1994( אלמנטרי לביטוח סוכנות.אם.אי. יו
  6,727  -  100  ישראל)4"מ (בע חיפה שירות מרכז.אם.איי. יו

  5,652  6,870  100  ישראל)5( מ"בע) 2007( סנטר מוטורס שגיא
  6,077  2,489  100  ישראל)6( מ"בע חדרה מוטורס כהן
  -  -  100  ישראל  )8"מ (בע 2010 ליס.אם.איי. יו
      9,359  389,363  
          

          החברה ידי על בעקיפין המוחזקות חברות
          "מבע יוניברסל פתרונות תחבורה - .טי.אס יו באמצעות

  100  ישראל  )9"מ (בע) אין(טרייד  1988קאר -א-ליס דן
      100  ישראל  )10"מ (בע תיירות שירותי.ר.ת ד ותחבורה רכב דן
      100  ישראל  )11"מ (בע) 2003( כללי לביטוח סוכנות ותחבורה רכב דן

      100  ישראל  )12"מ (בע רכב אדודה
Inc. )USA (Dan Rent a car )13(  100  "בארה      

      100  ישראל)14"מ (בע ופתוח מבנים תעשיות רימון סיבוס
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
 

   (המשך)השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
  (המשך)השקעות בחברות מאוחדות   ג.

  (המשך): בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברהמידע נוסף   .1
    יתרת      
  היקף  הלוואות  זכויות    
  ההשקעה  ושטרי  החברה    
  (כולל   הון  בהון    
  הלוואות  שהחברה  ובזכויות    
  )שניתנו  העמידה  ההצבעה  מדינת  
  "חש אלפי  %  התאגדותה  
          2015 בדצמבר 31

          החברה ידי על במישרין המוחזקות חברות
  411,139  -  100  ישראל  )2("מ בע יוניברסל פתרונות תחבורה -יו.טי.אס 

  620  -  50  ישראל  )3( מ"בע) 1994( אלמנטרי לביטוח סוכנות.אם.אי. יו
  6,433  -  100  ישראל)4"מ (בע חיפה שירות מרכז.אם.איי. יו

  5,259  6,850  100  ישראל)5( מ"בע) 2007( סנטר מוטורס שגיא
  5,815  2,489  100  ישראל)6( מ"בע חדרה מוטורס כהן
  -  -  100  ישראל  411)8"מ (בע 2010 ליס.אם.איי. יו
      9,339  429,266  

          החברה ידי על בעקיפין המוחזקות חברות
          "מבע יוניברסל פתרונות תחבורה - יו.טי.אס  באמצעות

  100  ישראל  )9"מ (בע) אין(טרייד  1988קאר -א-ליס דן
      100  ישראל  )10"מ (בע תיירות שירותי.ר.ת ד ותחבורה רכב דן
      100  ישראל  )11"מ (בע) 2003( כללי לביטוח סוכנות ותחבורה רכב דן

      100  ישראל  )12"מ (בע רכב אדודה
Inc. )USA (Dan Rent a car )13(  100  "בארה      

      100  ישראל)14"מ (בע ופתוח מבנים תעשיות רימון סיבוס
          

  
הינה  - יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (בשמה הקודם קרדן רכב בע"מ) -יו.טי.אס  -"פתרונות תחבורה"   .2

- במסגרת רה , עוסקת בעיקר בהשכרת רכב לזמן קצר ובליסינג תפעולי.אוויסבעלת הזיכיון בישראל למותג 
חברת -(חברת המזרח לאחזקות בע"מ וקרדן ישראל בע"מ, להלן ארגון בהחזקות בעלי המניות של החברה

שהוחזקו  פתרונות תחבורהאת מניות  2013 בשנת, רכשה החברה הבעלים)- המזרח וקרדן, בהתאמה. ביחד
שהוחזקו על ידי  פתרונות תחבורה, רכשה החברה את יתרת מניות 2014במהלך שנת . הבעליםקודם לכן על ידי 

   .פתרונות תחבורההציבור והעובדים של 
 

מהון המניות של החברה (קרדן בעקיפין  45%-כל אחת ב החזיקוחברת המזרח וקרדן הארגון, -ערב ביצוע רה
מהון המניות  45%-בבאופן ישיר  החזיקהמהון המניות של טאלדן מוטורס בע"מ ש 90%באמצעות החזקה של 

כמו  ).GM-(להלן General Motors Overseas Distributionעל ידי  הוחזקו) 10%יתר מניות החברה (של החברה). 
   .קרדן רכבמהון המניות של  76.36%-ב יויחד חברת המזרח וקרדן החזיקוכן, 

 
שהוחזקו על ידי הציבור באמצעות  פתרונות תחבורהרכשה החברה את יתרת מניות  2014במהלך חודש ינואר  

ש"ח. ההפרש בין תמורת  36אלפי ש"ח, לפי מחיר למניה של  118,945הצעת רכש מלאה. תמורת הרכישה הינה 
אלפי ש"ח), אשר  112,232אלפי ש"ח), לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שנרכשו ( 118,945הרכישה (

  לעודפים.  2014אלפי ש"ח, נזקף בשנת  6,713מסתכם לסך של 
 

להאיץ את מועדי ההבשלה של  פתרונות תחבורהלאחר השלמת הצעת הרכש המלאה, החליטה הנהלת 
האופציות, שהיא העניקה לעובדיה, אשר טרם הבשילו בהתאם לתנאי תוכנית האופציות. במהלך חודש מרס 

ש"ח ע.נ., והחברה רכשה  1בנות  פתרונות תחבורהשל אלפי מניות  105-, בעלי האופציות מימשו אותן ל2014
  אלפי ש"ח.  3,807את המניות שנבעו מהמימוש בתמורה לסך של 

  
עוסקת בכל הסוכנות ביטוח  הינה -) "סוכנות לביטוח" -(להלן מ") בע1994יו.אם.אי. סוכנות לביטוח אלמנטרי (  .3

בנוסף  נות אישיות, חיים, בריאות, סיעוד וחסכון.תחומי הביטוח: רכב, דירה, בית עסק, נסיעות לחו"ל, תאו
 ית הכרעה המקנה לה זכות הכרעה בשאלות הקשורות לניהול השוטף.ילמניות הרגילות מחזיקה החברה במנ

אלפי ש"ח  250-אלפי ש"ח לחברה ו 250אלפי ש"ח:  500, חילקה סוכנות לביטוח דיבידנד בסך 2016בשנת 
  לזכויות שאינן מקנות שליטה.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
 

   (המשך)השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
  (המשך)השקעות בחברות מאוחדות   ג.

  
  . בניהול מוסךהעוסקת חברה  - "מרכז שירות חיפה") -(להלן  יו.אם.איי. מרכז שירות חיפה בע"מ  .4
  
של כלי רכב  תעוסקת בניהול מוסך והפצהחברה  -) "שגיא מוטורס" -(להלןמ ") בע2007שגיא מוטורס סנטר (  .5

 678הינה  2016בדצמבר  31צמודה למדד שיתרה ליום לא החברה העמידה לשגיא מוטורס הלוואה החברה. 
אלפי ש"ח), ושטר הון צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה  658: 2015בדצמבר  31( אלפי ש"ח

  אלפי ש"ח. 6,192הינה  2015-ו 2016בדצמבר  31שיתרתו לימים 
  
של החברה. כלי רכב  תעוסקת בניהול מוסך והפצהחברה  -) "כהן מוטורס" -מ (להלן"כהן מוטורס חדרה בע  .6

 31נו נושא ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו לימים החברה העמידה לכהן מוטורס שטר הון צמית אשר אי
  אלפי ש"ח. 2,489הינה  2015-ו 2016בדצמבר 

  
ממניות יו.אם.אי. מרכז שיווק  100%למכירת  שלישיים דיםהתקשרה החברה עם צד 2015במהלך חודש ינואר   .7

הבעלים של מקרקעין בחכירה  המועד באותו הייתההחברה הנמכרת), אשר -ושירות רחובות בע"מ (להלן
דונם באזור התעשייה קריית עקרון. תמורת המכירה הינה  9-מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל בשטח של כ

אלפי ש"ח כנגד המחאת שטר ההון,  5,324אלפי ש"ח תמורת המניות וסך של  12,676אלפי ש"ח:  18,000
  .יםשהנפיקה החברה הנמכרת לחברה, על שם הרוכש

 
  אלפי ש"ח.  3,001, הניבה לחברה רווח הון בסך 2015שנת  של השלישי הרבעון במהלך הושלמה ראש העסקה

 
כנגד  שהתנהלו יםמשפטי כיםכתב שיפוי בקשר עם הלי יםבמסגרת עסקת המכירה העניקה החברה לרוכש

   2015 בדצמבר 31החברה, החברה הנרכשת וצד ג. הליכים אלה אשר נכללו בהפרשה להליכים משפטיים לימים 
   אלפי ש"ח. 200- בפשרה לפיה חבות החברה לתובעים הסתכמה בכ 2016בתחילת שנת  והסתיימ, 2014-ו
  

  חברה לא פעילה.  .8
  

 
עוסקת במכירת כלי רכב מבעלות קודמת והינה  -) "ליסדן " -(להלן(טרייד אין) בע"מ  1988קאר -א-דן ליס  .9

דן ליס את פעילות תרכז התקשרה החברה עם דן ליס בהסכם לפיו  2015מהלך חודש ספטמבר . בבעלת תו סחר
לדן ליס, כאשר מטרת הקבוצה הינה לרכז את  פתרונות תחבורהבין  קייםדומה  הסכםהטרייד אין של החברה. 

מבעלות קודמת בגוף שיתמקצע וירחיב את הפעילות בתחום, יגביר את היעילות,  כלי הרכבפעילות מכירת 
וינצל את היתרונות הגלומים בהיותו סוחר רכב מורשה על פי חוק. בהתאם להסכמים הנ"ל, רכבים מבעלות 

ביו, על פי סחירות יקודמת ימכרו לדן ליס על פי תמחור מקובל בשוק, בהתבסס על מחירון לוי יצחק על מרכ
הפעילות על פי  הרכבים ומרכיבים נוספים, בניכוי עמלת מכירה, ודן ליס תמכור אותם לצדדים שלישיים.

במהלך שנת  עם החברה. 2016 ובתחילת שנת פתרונות תחבורהעם  2015אלה החלה בחודש אוגוסט הסכמים 
  , מרבית עובדי הטרייד אין של החברה סיימו את העסקתם בחברה, ונקלטו כעובדים מן המניין בדן ליס.2015

 
 .עוסקת במכירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"להחברה  -דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שרותי תיירות בע"מ   .10

 
פוליסת בהפקת בעבר אשר עסקה  ,ה סוכנות לביטוחהינ -) בע"מ 2003דן רכב ותחבורה סוכנות לביטוח כללי (  .11

(לבקשת  בוטל על ידי המפקח על הביטוח 2013. בחודש יולי פתרונות תחבורהביטוח אלמנטרי לכלי רכב של 
 והחברה 1981-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א-שיון לסוכן ביטוח תאגיד עלירסוכנות הביטוח) 

 .פעילותה את הפסיקה
  

  . פתרונות תחבורהלצורך רישום שעבודים על כלי רכב של  2003התאגדה במהלך שנת  -אדודה רכב בע"מ   .12
  

13. Dan Rent a Car (USA) Inc -  פועלת כמרכז הזמנות בארה"ב.החברה  
  

דונם  66- בעלת זכויות חכירה מהוונות במקרקעין בשטח של כ הינה -תעשיות מבנים ופתוח בע"מ  רימוןסיבוס .14
 החל אשר, מרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי פתרונות תחבורה הקימה עליו, יה בלודיהמצויים באזור התעש

  .2016לשנת  הרביעיהחל מהרבעון  החברה ואת פתרונות תחבורה את לשמש
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  מ"וניברסל מוטורס ישראל בעי
  

  ם המאוחדיםהכספייבאורים לדוחות 
  

   (המשך)השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
  

  )השקעות בחברות בשליטה משותפתעסקאות משותפות (  ד.
  :חברות בשליטה משותפת המוחזקות על ידי החברהמידע נוסף בדבר   .1

    יתרת      
  היקף  הלוואות  זכויות    
  ההשקעה  ושטרי  החברה    
  (כולל   הון  בהון    
  הלוואות שהקבוצה  ובזכויות    
  )שניתנו  העמידה  ההצבעה  מדינת  
  "חש אלפי  % התאגדותה  
          2016 בדצמבר 31

          החברה ידי על במישרין המוחזקות חברות
  53,657  -  50  ישראל)2( מ"בע ישראל משאיות יוניברסל
  3,247  4,728  50  ישראל)3( מ"בע) 1996( שווק הרכב כוכבי
  2,081  543  50  ישראל  )4( מ"בע נכסים ן"קח

       5,271  58,985  
          החברה ידי על בעקיפין המוחזקת חברה

          פתרונות תחבורה באמצעות
  36,835  6,932  34  אוקראינה  )5( נהאוויס אוקראי

    
      12,203  95,820  

  
  

    יתרת      
  היקף  הלוואות  זכויות    
  ההשקעה  ושטרי  החברה    
  (כולל   הון  בהון    
  הלוואות  שהקבוצה  ובזכויות    
  )שניתנו  העמידה  ההצבעה  מדינת  
  "חש אלפי  %  ההתאגדות  
          2015 בדצמבר 31

          החברה ידי על במישרין המוחזקות חברות
  41,908  -  50  ישראל)2( מ"בע ישראל משאיות יוניברסל
  3,336  4,549  50  ישראל)3( מ"בע) 1996( שווק הרכב כוכבי
  1,781  530  50  ישראל  )4( מ"בע נכסים ן"קח

       5,079  47,025  
          החברה ידי על בעקיפין המוחזקת חברה

          פתרונות תחבורה באמצעות
  33,122  7,028  34  אוקראינה  )5( אוקראינה אוויס

    
      12,107  80,147  
          

  
חברה העוסקת בייבוא משאיות מתוצרת איסוזו ושיווקן  -) "UTI" - מ (להלן"יוניברסל משאיות ישראל בע  .2

אין למשאיות. במהלך -באמצעות מכירה או בליסינג תפעולי, וכן מספקת שירותי מוסך, חלקי חילוף וטרייד
  לייבא ולשווק אוטובוסים המבוססים על מכלולי איסוזו.  UTIהחלה  2014שנת 

של כלי רכב  תעוסקת בניהול מוסך והפצהחברה  -) "כוכבי הרכב" -ן מ (להל") בע1996כוכבי הרכב שווק (  .3
, נושאות ריבית בשיעורים המקובלים מדדלצמודות שאינן החברה. החברה העמידה לכוכבי הרכב הלוואות 

 1,322 - 2015בדצמבר  31ש"ח ( אלפי 1,501 הינה 2016בדצמבר  31שיתרתן ליום  לפי הוראות מס הכנסה
-ו 2016בדצמבר  31 לימיםושטר הון צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו   "ח),ש אלפי
   "ח.ש אלפי 3,227 הינה 2015

חברה אשר בבעלותה המקרקעין עליו פועל המוסך של  -) "קח"ן נכסים" - מ (להלן"ן נכסים בע"קח  .4
. החברה העמידה לקח"ן נכסים הלוואה ומחסן חלפים של החברה יו.אם.איי. מרכז שירות חיפה בע"מ

 31. יתרת ההלוואה ליום בשיעורים המקובלים לפי הוראות מס הכנסהשאינה צמודה, אשר נושאת ריבית 
  אלפי ש"ח). 530 - 2015בדצמבר  31אלפי ש"ח ( 543הינה  2016בדצמבר 
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  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

 
  

   (המשך)השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
 (המשך) עסקאות משותפות (השקעות בחברות בשליטה משותפת)  ד.

חברה זרה שבבעלות בעלי  TBIF financial serviced BVבמיזם משותף עם  34%מחזיקה   פתרונות תחבורה  . 5
ממניות  100%-ממניות חברה קפריסאית, שמחזיקה ב 100%-השליטה בחברה מקבוצת קרדן. המיזם מחזיק ב

  ). "אוקראינה אוויס" - באוקראינה (להלן אוויסחברה אוקראינית שהינה זכיינית 
 

 אוקראינה לאוויס העמידה שפתרונות תחבורה אחת דולריתהלוואה  נותרה 2016בדצמבר  31ליום  נכון
. במהלך 3.5%+רנושאת ריבית שנתית בשיעור ליבוההלוואה  .דולר) נימיליו 1.8-(כ ש"ח נימיליו 7-כ שיתרתה

לפירעון  2017בדצמבר  31לדחות את מועד הפירעון ההלוואה מיום  פתרונות תחבורהאישרה  2015שנת 
   .2018-2020בשלושה תשלומים שווים בשנים 

  
בכל תקופת דיווח נבחנים סימנים לירידת ערך ההשקעה, ובהתאם להערכות שווי שמבוצעות מעת לעת, אשר 

אוקראינה  באוויסהופחת ערך ההשקעה מביאות בחשבון, בין היתר, את השפעת המצב הביטחוני באוקראינה, 
, וזאת ההשקעהלירידת ערך  ותהפרש בוצעולא  2015-ו 2016 יםבשנ ש"ח. מיליון 3.3-כ של בסך 2014 בשנת

ת השווי נלקחו בחשבון הערכות של הקרן למטבע הבינלאומית ו. בהערכושבוצעבהתאם להערכת שווי 
על  והתבסס 2015 -ו 2016 בשניםת השווי ו. הערכ2015 משנתלהתייצבות מסוימת במצב הגיאופוליטי החל 

 אוויס. סכום בר ההשבה של בהתאמה 18.8% -ו 17.8% ושיעור היוון של 4%טווח של  כיארוצמיחה  ישיעור
 31וליום  ש"ח ניליוימ 82.3-הינו כ 2015בדצמבר  31 יום) בהתאם להערכת השווי נכון ל100%( אוקראינה
   ."חש מיליוני 97.3 -כ הינו 2016 בדצמבר

  
   חברה לא פעילה.  .6
(ללא התאמה  (כוכבי הרכב, קח"ן נכסים) תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת  .7

  לשיעורי ההחזקות)
    

 
 בדצמבר 31    
    2016  2015  
  ח "אלפי ש    

     דוחות על המצב הכספי
  3,223  3,200  נכסים שוטפים

  11,508  10,867  שוטפים לאנכסים 
  )4,070(  )3,796(  התחייבויות שוטפות

  )5,899(  )5,570(  לא שוטפותהתחייבויות 

  4,762  4,701  הוןסה"כ 

      
  2,381  2,351  חלק החברה בעסקאות המשותפות

  )2,343(  )2,410(  התאמות 
  38  )59(  השקעה במניות

  5,079  5,085  הלוואות ושטרי הון

  5,117  5,026  סה"כ השקעות בעסקאות משותפות
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016  2015  

  אלפי ש"ח  
     דוחות על הרווח הכולל

  13,748  12,981  הכנסות 
  )13,472(  )12,604(  , נטוהוצאות תפעוליות

  276  377  רווח תפעולי
  )425(  )438(  ומיסים על הכנסה הוצאות מימון

  )149(  )61(  מפעילויות נמשכותהפסד 
  -  -  הפסד מפעילות שהופסקה, נטו

  )149(  )61(  נקיהפסד 
  -  -  כולל אחר ) הפסדרווח (
  )149(  )61(  כולל  הפסדסה"כ 
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  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

 
  

   (המשך)השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור
  (המשך)עסקאות משותפות (השקעות בחברות בשליטה משותפת)   ד.

(ללא התאמה  (כוכבי הרכב, קח"ן נכסים)  תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת  .7
  (המשך) לשיעורי ההחזקות)

 
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016  2015  

  אלפי ש"ח  
     (המשך)דוחות על הרווח הכולל

  )75(  )31(  חלק החברה בעסקאות המשותפות
  13  )112(  התאמות

  )62(  )143(  חלק החברה ברווחי העסקאות המשותפות
  

  של אוטו איטליה ואוויס אוקראינה (ללא התאמה לשיעורי ההחזקות): תמצית נתונים מהדוחות הכספיים. 8  

              2014              2015              2016  אוקראינה אוויס

  "חש אלפי  

  39,341   48,166  40,065  שוטף רכוש

  99,675   110,762  128,646  שוטף שאינו רכוש

  28,759   28,098  21,909  שוטפות התחייבויות

  46,610   52,185  54,645  שוטפות שאינן התחייבויות

  63,647   78,645  92,157  הון

  69,691   67,138  72,150  הכנסות

  17,790   23,012  22,041  תפעולי רווח

  4,454   14,716  14,644  נקי רווח
  

    

             2014             2015             2016  איטליה אוטו

  "חש אלפי  

  22,757  19,921 40,252  שוטף רכוש

  12,396  7,700  6,604  שוטף שאינו רכוש

  30,522  27,904  43,137  שוטפות התחייבויות

  693  11,497  20,640  שוטפות שאינן התחייבויות

  3,938  )11,780(  )16,921(  הון

  45,219  34,764  65,433  הכנסות

  )5,252( )14,445(  )5,037(  תפעולי הפסד

  )3,860(  )18,033(  )6,515(  נקי הפסד
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  וניברסל מוטורס ישראל בע"מי
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   (המשך) השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור

  (המשך)עסקאות משותפות (השקעות בחברות בשליטה משותפת)   ד.
  

  )ההחזקה לשיעורי התאמה(ללא  UTI תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של .9  
 בדצמבר 31    
    2016  2015  
  ח "אלפי ש    

     דוחות על המצב הכספי
  90,066  153,235  נכסים שוטפים

  230,179  289,272  שוטפים לאנכסים 
  )122,281(  )202,944(  התחייבויות שוטפות

  )113,174(  )131,381(  לא שוטפותהתחייבויות 

  84,790  108,182  סה"כ הון

      
  42,395  54,091  בעסקאות המשותפותחלק החברה 

  )487(  )434(  התאמות 
  41,908  53,657  השקעה במניות

  -  -  הלוואות ושטרי הון

  41,908  53,657  סה"כ השקעות בעסקאות משותפות
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016  2015  

  אלפי ש"ח  
     דוחות על הרווח הכולל

  258,747  305,558  הכנסות 
  )234,275(  )270,975(  , נטוהוצאות תפעוליות

  24,472  34,583  רווח תפעולי
  )9,533(  )11,073(  ומיסים על הכנסה הוצאות מימון

  14,939  23,510  מפעילויות נמשכותרווח 
  )139(  -  הפסד מפעילות שהופסקה, נטו

  14,800  23,510  רווח נקי
  137  )118(  כולל אחר ) הפסדרווח (
  14,937  23,392  רווח כולל סה"כ 

  
  7,400  11,755  חלק החברה בעסקאות המשותפות

  62  53  התאמות
  7,462  11,808  חלק החברה ברווחי העסקאות המשותפות

  
  

  .UTIחלוקות דיבידנד מ  בוצעולא  2015-2016בשנים 
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  וניברסל מוטורס ישראל בע"מי
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   (המשך) השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור

  
  השקעות בחברות כלולות  ה.

  המוחזקות על ידי החברה: כלולותמידע נוסף בדבר חברות   .1
    יתרת      
  היקף  הלוואות  זכויות    
  ההשקעה   ושטרי  החברה    
  (כולל  הון  בהון    
  הלוואות  שהקבוצה  ובזכויות    
  )שניתנו  העמידה  ההצבעה  מדינת  
  "חש אלפי  %  התאגדות  
          2016 בדצמבר 31

          החברה ידי על במישרין המוחזקות חברות
  )154(  -  49  ישראל  )2( מ"בע ופיתוח מחקר טכנולוגיות -יו.אם.איי.-.אםגי

  )265(  400  50  ישראל)3( מ"בע'י טכנולוג מוביליטי יוניברסל
      400  )419(  

          החברה ידי על בעקיפין המוחזקת חברה
          פתרונות תחבורה באמצעות

  18,721  27,552  75  ישראל  )4"מ (בע.אל איי איטליה אוטו
          

         החברהידיעלבעקיפיןהמוחזקת חברה
          מ"עב'י טכנולוג מוביליטי יוניברסל באמצעות
"מ בע) 2015( אלקטריק מוביליטי יוניברסל

)3(  
  25%      

     
      27,952  18,301  
          
          2015 בדצמבר 31

         החברהידיעלבמישריןהמוחזקות חברות
  )154(  -  49  ישראל  )2( מ"בע ופיתוח מחקר טכנולוגיות -יו.אם.איי.-.אםגי

  )20(  400  50  ישראל)3( מ"בע'י טכנולוג מוביליטי יוניברסל
      400  )174(  

          החברה ידי על בעקיפין המוחזקת חברה
          תחבורהפתרונות  באמצעות

  16,281  20,636  75  ישראל  )4"מ (בע.אל איי איטליה אוטו
          

          החברה ידי על בעקיפין המוחזקת חברה
'י טכנולוג מוביליטי יוניברסל באמצעות

  מ"בע
        

"מ בע) 2015( אלקטריק מוביליטי יוניברסל
)3(  

      25  ישראל

     
      21,036  16,107  
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  וניברסל מוטורס ישראל בע"מי

  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   (המשך) השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור

  (המשך)השקעות בחברות כלולות   ה.
  

  חברה לא פעילה.  .2
  
ביבוא ושיווק של כלי רכב חשמליים דו חברה העוסקת  -) "UMT" - (להלן מ"יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע  .3

, שמצטרפת להלוואה אלפי ש"ח 200בסך נוספת הלוואה  UMT-העמידה החברה ל 2015במהלך שנת  .גלגליים
בשיעורים המקובלים לפי ריבית ת ו, נושאותצמוד ןאינ ות. ההלווא2014אלפי ש"ח שהועמדה בשנת  200בסך 

  .הוראות מס הכנסה
 

 בעלת, )"מצמן" -(להלן מילניום בע"מבהסכם עם מצמן את מרוץ  UMTהתקשרה  2015חודש דצמבר  במהלך
 הצדדים הקימו במסגרתו, נלווים ומוצרים אופניים של והפצה שיווק, לייבוא ארצית רשת" מרוץ את"מצמן 

  .שווה באופן ידם על המוחזקת), "UME" - "מ (להלןבע) 2015( אלקטריק מוביליטי יוניברסל חברת את
 A2B-ו Segwayבייבוא, שיווק והפצה של מוצרי  UMEומצמן במשותף באמצעות  UMTעסקו  2016במהלך שנת 

ומצמן. מצמן  UMTהמקצועיים והמסחריים של  והקשריםבאמצעות רשת "מצמן את מרוץ", תוך שימוש בידע 
  .אלה שירותים בגין תמורה וקיבלה, הנדרשים הלוגיסטיים השירותים כלאת  UME-ל סיפקה
  .מצמן עם הפצה הסכםנחתם  ובמקביל UMEחלקה של מצמן ב  את UMTתאריך המאזן רכשה  לאחר

  
חברה בעלת רישיון וזיכיון לייבוא כלי רכב מסוג פרארי  - "אוטו איטליה") -(להלן  ליה איי.אל. בע"מטאוטו אי  .4

עם סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ  פתרונות תחבורה, חתמה 2014בספטמבר  28לישראל. ביום  ומאזרטי
מן  25%לסמל"ת מניות המהוות  פתרונות תחבורההסכם המכר), לפיו תמכור -סמל"ת) על הסכם (להלן -(להלן

מחיר הרכישה), -להלןש"ח ( נימיליו 5.25- ההון המונפק של אוטו איטליה בתמורה לתשלום בסך של כ
מהלוואות הבעלים  25%-וואות בעלים בסכום השווה לוהתחייבות של סמל"ת להעמיד לאוטו איטליה הל

מהערבויות  25%-מ פתרונות תחבורה, וכן לשחרר את פתרונות תחבורהשהועמדו לאוטו איטליה על ידי 
לסמל"ת, אופציה בתום תקופה של  פתרונות תחבורהשהועמדו על ידה לטובת אוטו איטליה. בנוסף, העניקה 

מן ההון המונפק של אוטו איטליה, בתמורה לתשלום  25%ת שתהווינה שנתיים, לרכוש ממנה מניות נוספו
סכום השווה למחיר הרכישה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. אם וככל שסמל"ת תממש את האופציה הנ"ל, 

הזכות לחייב את סמל"ת לרכוש ממנה את כל יתרת המניות של אוטו איטליה  פתרונות תחבורהתוקנה ל
מעריך שווי בלתי תלוי,  ידי ללוי. שווי האופציה הנ"ל שנקבע על ידי מעריך שווי בלתי ת), במחיר שייקבע ע50%(

השווי ההוגן של האופציה הוערך על ליון ש"ח אותו שילמה סמל"ת במסגרת מחיר הרכישה. ימ 0.4-עומד על כ
 ותקופת ס בסיסוהתבסס על הנחות שונות כגון: סטיית תקן, ריבית חסרת סיכון, שווי נכ המודל הבינומי  פי

ליום אישור הדוחות הכספיים פתרונות תחבורה  .2017באפריל  9תקופת המימוש הוארכה עד ליום .  המימוש
  וסמל"ת מנהלים משא ומתן באשר למימוש האופציה כאמור. 

  
 אוטוהוקנו לסמל"ת זכויות מיוחדות הקשורות בניהול  ,2014בדצמבר  18אשר הושלם ביום  על פי הסכם המכר

, ומכאן ולהבא השליטה באוטו איטליה פתרונות תחבורהמ הניטל מהמועד האמור ,ובהתאם ,ועסקיה איטליה
  . ההשקעה באוטו איטליה טופלה לפי שיטת השווי המאזני

 
הכנסות אחרות בנכלל  , אשרש"ח נימיליו 7.8-כבסך של הון רווח נוצר בעקבות איבוד השליטה באוטו איטליה 

  .2014הקבוצה לשנת  בדוח רווח והפסד של
ש"ח שנוצר כתוצאה ממדידת השווי ההוגן של הזכויות ההוניות הנותרות,  נימיליו 11.5עודף העלות בסך של 

כיון אוטו איטליה בגין יבוא כלי רכב מסוג פרארי ומזראטי לישראל בניכוי מיסים נדחים ילז ויוחס בעיקר
  ומוניטין.

  
באוטו  פתרונות תחבורה, לפני החתימה על הסכם המכירה האמור לעיל, הושקע על ידי 2014בחודש אוגוסט 
   ליון ש"ח. ימ 1-איטליה סך של כ
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  וניברסל מוטורס ישראל בע"מי
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   (המשך) השקעות בחברות מוחזקות   -   10 באור

  (המשך)השקעות בחברות כלולות   ה.
  (המשך)  .4

אוטו איטליה לרשות המיסים בקשה לגילוי , בעקבות ביקורת פנימית שנערכה, הגישה 2015בחודש אוגוסט 
רכיבים שהיו צריכים להיכלל בערך לצרכי מס בגין  ס ערך מוסףודווחה על גרעון בתשלום מס קניה ומ מרצון

בגין הגרעון  אוטו איטליה. הסכום ששילמה המיסים, ולא נכללו בחשבונות שהוגשו לרשות ס ערך מוסףקניה ומ
הגישה בקשה לרשות  אוטו איטליהש"ח.  נימיליו 4-במס לרבות ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות הסתכם בכ

  "ח.ש אלפי 582-בכ הקנסות סכום הופחת 2016 ובשנתהמיסים לביטול/הקטנת הקנסות 
 

ש"ח מיתרת החוב של אוטו איטליה לשטרי הון. שטרי  וניליימ 7.5 פתרונות תחבורה, המירה 2016 שנת במהלך    
ת "במקביל סמל חודשים ממועד הנפקתם, אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. 60ההון הינם לתקופה של 

 המירה יתרת חוב לשטרי הון על פי חלקה.
  

 של הצפוישווי המימוש  לאומדן, הועמדה יתרת ההשקעה באוטו איטליה בהתאם 2015בדצמבר  31נכון ליום 
 2016 בשנת ש"ח. ניליוימ 5-בסך של כ ההשקעה ערך מירידת הפסד 2015 בשנת הוכר. בהתאם לכך, ההשקעה

התבססה על שיעור  2016לא בוצעה הפרשה לירידת ערך בהתאם להערכת שווי שבוצעה. הערכת השווי בשנת 
הערכת השווי סכום בר ההשבה של החברה על פי . 11.1%ושיעור היוון של  1.5%  צמיחה ארוך טווח של

  הכלולה אינו מצריך עדכון של שווי ההשקעה בחברה הכלולה.
   

  
   כלי רכב להשכרהצי   -  11 באור

  
  ותנועה ההרכב  א.

  בדצמבר  31  

  2016  2015  

  ח"אלפי ש  

      עלות
  2,652,029  2,608,487  יתרה לתחילת השנה

  868,673  1,034,182  תוספות 
  )912,215(  )998,647(  כלי רכב מיועד למכירההעברה לצי 

  2,608,487  2,644,022  יתרה לסוף השנה
  

  

      שנצבר פחת
  652,265  636,091  יתרה לתחילת השנה

  404,905  409,341  פחת 
  )421,079(  )412,851(  העברה לצי כלי רכב מיועד למכירה

  636,091  632,581  יתרה לסוף השנה
   

  1,972,396  2,011,441   עלות מופחתת
      

  כלי הרכב אינם מבוטחים בביטוח מקיף.  ב.
  
  ג.24 באור ראה -שעבודים באשר ל  .ג
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

   
  רכוש קבוע  -   א12 באור

   א. הרכב ותנועה
              

      ציוד     התקנות     
      וריהוט   ציוד   ושיפורים     
  כ"סה  כלי רכב  משרדי  מוסך   במושכר  )ב( מקרקעין  
  ח "אלפי ש  

              2016 שנת
              

              עלות
  536,005  12,985  75,386  7,684  46,491  393,459 2016בינואר 1יתרה ליום 

  89,999  9,135  5,406  721  73,0811,656  תוספות במשך השנה
  )46,774(  )6,119(  )34,417(  )52(  )5,700(  )486(  גריעות במשך השנה

  )14,162(  -  -  -  -  )14,162(  *) להשקעה"ן לנדלמחדש  סיווג
  565,068  16,001  46,375  8,353  42,447  451,892 2016בדצמבר 31יתרה ליום 

        

              פחת שנצבר
  215,724  3,923  63,195  4,692  32,890  111,024 2016בינואר 1יתרה ליום 

  16,915  2,222  2,690  569  3,292  8,142  השנה פחת
  )42,898(  )2,288(  )34,374(  )52(  )5,700(  )484(  גריעות במשך השנה

  189,741  3,857  31,511  5,209  30,482  118,682 2016בדצמבר 31יתרה ליום 
       

             31עלות מופחתת ליום
  375,327  12,144  14,864  3,144  11,965  333,210  2016בדצמבר  

              
              
              2015 שנת

              
              עלות

  536,006  13,415  72,400  6,810  44,803  398,578 2015בינואר 1יתרה ליום 
  34,794  3,759  2,986  874  1,688  25,487  תוספות במשך השנה

  )15,380(  -  -  -  -  )15,380(  הופסק שאיחודה חברה
  )19,415(  )4,189(  -  -  -  )15,226(  גריעות במשך השנה

סיווג מחדש לנדל"ן להשקעה 
 (*  )14,997(  -  -  -  -  )14,997(  

  521,008  12,985  75,386  7,684  46,491  378,462 2015בדצמבר 31יתרה ליום 
        

              פחת שנצבר
  200,442  3,226  59,655  4,140  29,225  104,196 2015בינואר 1יתרה ליום 

  17,116  2,030  3,540  552  3,665  7,329  השנה פחת
  )501(  -  -  -  -  )501(  הופסק שאיחודה חברה

  )1,333(  )1,333(  -  -  -  -  גריעות במשך השנה
  215,724  3,923  63,195  4,692  32,890  111,024 2015בדצמבר 31יתרה ליום 

       
             31עלות מופחתת ליום

  305,284  9,062  12,191  2,992  13,601  282,435  2015בדצמבר  
       

  .לעילל 2 באור ראה -סווג מחדש *) 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

 
  מקרקעין     .ב

  פרטים נוספים לגבי המקרקעין
  מרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי בלוד  .1

, הינה בעלת זכויות חכירה מהוונות תחבורהפתרונות סיבוס רימון תעשיות מבנים ופיתוח בע"מ, חברה בת של 
בתקופת הדוח הסתיימה בנייתו של מרכז מ"ר המצויים באזור התעשייה לוד.  66,000-במקרקעין בשטח של כ

פתרונות בבעלות . בנוסף, ואת החברה פתרונות תחבורהלוגיסטי ובניין מטה מרכזי בשטח זה אשר משמש את 
 2015-ו 2016בדצמבר  31מ"ר. יתרת ההשקעות במקרקעין הנ"ל לימים  8,500-מקרקעין בלוד בשטח של כ תחבורה

הוונו למקרקעין הנ"ל  2016אלפי ש"ח, בהתאמה. במהלך שנת  147,889אלפי ש"ח ולסך  212,812 סךהסתכמה ל
  אלפי ש"ח). 4,786 -2015אלפי ש"ח (שנת  3,457ך עלויות אשראי בס

 
  )1M פרויקטלציון (-חלק ממבנה בראשון  . 2

במקרקעין משמש כבניין משרדים, אולם תצוגה ומוסך מרכזי. יתרת ההשקעה  1Mהחברה בפרויקט של חלק ה
  , בהתאמה.אלפי ש"ח 43,748אלפי ש"ח ולסך  40,314 סךלהסתכמה  2015- ו 2016בדצמבר  31לימים 

  רשם המקרקעין.בזכויות החברה במקרקעין נרשמו על שם החברה 
  

  פארק תעשיות ראם  . 3
ר "מ 85,000-כ מקרקעין בשטח שלב ממינהל מקרקעי ישראלזכויות חכירה  רכשה החברה, 1995בחודש יוני 
, והן ניתנות להארכה 2016בשנת  שהסתיימושנים  49זכויות החכירה מהוונות והינן לתקופה של . בפארק ראם

רשם בזכויות החכירה נרשמו על שם החברה  ).שנים (החברה בהליכים להארכת זכויות החכירה 49נוספת של 
 2015-ו 2016בדצמבר  31במקרקעין לימים יתרת ההשקעה . הזכויות מסווגות כחכירה מימונית. המקרקעין
  .בהתאמה, ח"אלפי ש 35,008ולסך  "חש אלפי 33,276סך להסתכמה 

  
  חבל מודיעין ההתעשיימרכז לוגיסטי בפארק   .4

ר "מ 17,600- כמקרקעין בשטח של ב ממינהל מקרקעי ישראלזכויות חכירה רכשה החברה  2001בחודש אפריל 
שנים  49זכויות החכירה מהוונות והינן לתקופה של  חבל מודיעין לצורך הקמת מרכז לוגיסטי. ההתעשייבפארק 

. הזכויות מסווגות כחכירה רשם המקרקעיןבזכויות החכירה נרשמו על שם החברה  .2050המסתיימת בשנת 
  מימונית. 

אלפי  26,681ש"ח ולסך  אלפי 25,294סך להסתכמה  2015- ו 2016 בדצמבר 31 מיםבמקרקעין לייתרת ההשקעה 
  .בהתאמה ,ח"ש

  
  מודיעיןאזור התעשייה עינב (ישפרו) בב שיווק של כלי רכב חדשים ומשומשיםמרכז   .5

במקרקעין בשטח של  זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראלהתקשרה החברה עם צד ג לרכישת  2014 מאיבחודש 
אלפי ש"ח. לסכום זה נוספו עלויות  4,260בתמורה לסך של  מודיעיןעינב (ישפרו) ב ההתעשיי איזורר ב"מ 1,499-כ

שיווק כלי רכב למרכז  החברה החלה בפעולות להקמתאלפי ש"ח.  330משפטיות ומס רכישה בסכום כולל של 
, והן 2059שנים המסתיימת בשנת  49זכויות החכירה מהוונות והינן לתקופה של  .במקרקעין חדשים ומשומשים

. הזכויות מסווגות רשם המקרקעיןבזכויות החכירה נרשמו על שם החברה  שנים. 49להארכה נוספת של ניתנות 
  כחכירה מימונית. 

אלפי  5,203ח ולסך "ש אלפי 10,172סך להסתכמה  2015-ו 2016בדצמבר  31במקרקעין לימים יתרת ההשקעה 
    , בהתאמה.ח"ש

   חדרהב מרכז שיווק ושירות  .6
ר "מ 4,705- כ מקרקעין בשטח שלב ממינהל מקרקעי ישראלזכויות חכירה רכשה החברה  2005בחודש אוגוסט 

זכויות החכירה מהוונות ומסתיימות לגבי חלק  בחדרה, לצורך הקמת מרכז שיווק ושירות. ההתעשייבאזור 
   .2050-ו 2049ולגבי היתרה בין השנים  2018מהמקרקעין בשנת 

מקרקעין ב ממינהל מקרקעי ישראלזכויות חכירה עם צד ג בהסכם לרכישת  החברה התקשרה 2013 במהלך שנת
- (להלן אלפי ש"ח 4,500המצויים בסמוך למקרקעין הנ"ל, בתמורה לסך של , מ"ר 2,631-בשטח של כנוספים 

שנים המסתיימת בשנת  49לתקופה של , והינן מהוונותבמקרקעין הנוספים . זכויות החכירה המקרקעין הנוספים)
2053.  

זכויות ה, טרם נרשמו לגבי חלק מהמקרקעיןזכויות החכירה של כל המקרקעין הנ"ל מסווגות כחכירה מימונית. 
  על שם החברה במינהל מקרקעי ישראל. 

אלפי  13,811ש"ח ולסך  אלפי 15,432סך להסתכמה  2015- ו 2016 בדצמבר 31 מיםבמקרקעין לייתרת ההשקעה 
     , בהתאמה.ח"ש

  באשדוד מרכז השבחה, שיווק ושירות  .7
 רכב כלי להשבחת מרכז הקמת לצורךבאשדוד  "רמ 15,913-כ של בשטחרכשה החברה קרקע  2011בחודש ינואר 

  .הושלם טרםרישום המקרקעין על שם החברה אצל רשם המקרקעין,  הליך. והפצה שירות ומרכז משומשים
   



  

47 
 

  
  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

  
  (המשך) רכוש קבוע  -   א12 באור

  (המשך)מקרקעין   . ב
  (המשך) פרטים נוספים לגבי המקרקעין

  
מ"ר מתוך  10,000-כחלק מסוים מזכויותיה במקרקעין בשטח של  שלישיצד למכרה החברה  2015 שנתבמהלך 

. עלויות 2015 שנת במהלך במלואם שולמו אשראלפי ש"ח,  16,000מ"ר, בתמורת לסך של  15,913-כשטח כולל של 
החברה כתוצאה מהמכירה, הכירה אלפי ש"ח.  280של  משפטיות בסך דמי תיווך והוצאות כללוהמכירה שהתהוו 

  אלפי ש"ח. 494- ברווח הון בסך של כ
 

אלפי ש"ח,  9,324ולסך  י ש"חאלפ 9,326סך להסתכמה  2015-ו 2016בדצמבר  31 לימיםבמקרקעין יתרת ההשקעה 
   .בהתאמה

   
  מרכז שיווק ושירות באזור התעשייה קריית עקרון  .8

החזקותיה בחברת הבת: יו.אם.אי. מרכז שיווק ושירות רחובות בע"מ, מכרה החברה את מלוא  2015במהלך שנת 
מ"ר  8,964-ממינהל מקרקעי ישראל בקרקע בשטח של כמהוונת זכויות חכירה  אשר הייתה באותה העת בעלת

 2014בדצמבר  31במקרקעין למועד המכירה וליום יתרת ההשקעה  המצויים באזור התעשייה קריית עקרון.
  . 7ג10 באור"ח. לפרטים נוספים ראה אלפי ש 14,878סך להסתכמה 

  
בדצמבר,  31נכסים כאמור ליום ה. עלותם המקורית של בשימושבקבוצה קיימים נכסים שהופחתו במלואם ועדיין   . ג

  ש"ח. מיליוני 43 -כהינה בסך של  2016
  

  ש"ח. מיליוני 42.5 - כרכוש קבוע שהופחת במלואו בסך של  הקבוצהגרעה  2016בשנת 
  
  ג.24 באורראה שעבודים,   ד.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

 
  

  נדל"ן להשקעה  -ב 12 באור
  

  להלן תיאור נכסי הנדל"ן להשקעה של הקבוצה  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

 משמש אשר שטח  כללי תיאור  מיקום  האתר  
   כנדל"ן להשקעה

 הערכה טכניקת
 שווי לקביעת שננקטה

 השטחים של הוגן
 ן"כנדל המשמשים
  להשקעה

בית    1

UMI  

ראשון 
  לציון

המבנה הינו בניין 
משרדים ושטחי 
מסחר רחב היקף 
הרשום כבית 
משותף בבעלות 
בעלים שונים 
לרבות חברה 

  קשורה לחברה;

המתחם כולל 
משרדים, אולמות 
מסחר ותצוגה, 
מחסן חלפים 

שירות,  ומרכז
 משיוהוא ש

לצרכים מנהליים 
וכן לשיווק ומכירה 

   של כלי רכב.

 אשר ברוטו"ר מ 447
 בחוזה מושכרים
 ליום עד שכירות

31.01.2018 .  

 ההשוואה  גישת

מרכז   2
  לוגיסטי

פארק 
התעשייה 

חבל 
  מודיעין

מ"ר,  17,600 -כ
מתוכם שטח בנוי 

מ"ר,  8,000 -של כ
 2על פני מבנה בעל 

קומות. יצוין, כי 
חניון השטח כולל 

המכיל כמה 
עשרות מקומות 

  .חניה

 מושכר"ר מ 2,130-כ
 לצד 2006 משנת החל
 והינו ההסכם'. ג

 לדצמבר עד בתוקף
2019.  

ההשוואה  גישת
בשילוב עם גישת 
העלות, והערכה נוספת 
בגישת היוון הכנסות 

  מדמי שכירות. 

 

מרכז   3
הכנה 

ומסירה, 
מחסן 
ערובה 
ומחסן 
  חלפים

פארק 
  ראם

-בשטח כולל של כ
מ"ר,  85,000
בנוי שטח  מתוכם
  .מ"ר 5,000 - של כ

-חלקה בשטח של כ
מ"ר, מושכרת  2,400

לחברה קשורה, 
המזרח לשיווק 

) 1994מכוניות (
   בע"מ.

  

 ההשוואה גישת
 גישת עם בשילוב
  .העלות

פארק   מגרשים  4
  ראם

לחברה ולתעבורה 
זכויות במגרשים 
בפארק ראם 
 -בשטח כולל של כ

  .מ"ר 22,700

מ"ר מושכר  15,000 -כ
לצד שלישי, בחוזה 
שכירות שהינו בתוקף 

בפברואר  28עד ליום 
2019.  

 ההשוואה גישת
 גישת עם בשילוב
  .העלות
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) להשקעהנדל"ן   -   ב12באור 
  

השווים ההוגנים של נכסי הנדל"ן להשקעה נקבעים על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בעל כישורים וניסיון מתאימים לגבי 
  סוג הנכס נשוא הערכת השווי ומיקומו. כל הערכות השווי מועברות לעיון סמנכ"ל הכספים של החברה.

  הנדל"ן להשקעה של הקבוצה לשווים ההוגן:להלן השוואה בין עלותם המופחתת של נכסי 
  

  31.12.2015ליום   31.12.2016ליום 
  באלפי ש"ח

  שווי הוגן  עלות בספרים  שווי הוגן  עלות בספרים
14,16234,994 14,99733,100

  
  להלן סוגי נתונים עיקריים אשר הובאו בחשבון לצורך קביעת השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן נשואי ההערכה:

  ייעוד הנכס. -
  מיקום הנכס, מיקום האזור בו הנכס ממוקם ונגישות לנתיבי תנועה ארציים ראשיים. -
  מיקום הנכס בסביבתו המידית ורמת הפיתוח בסביבה. -
  שטח החלקות הנידונות וצורתן הפיסית. -
  רמת הבנייה של המבנים הנידונים, עבודות הגמר ומצב התחזוקה. -
  נכס. היתרי בנייה קיימים ומצב הרישוי ב -
 מחירי נכסים דומים בסביבה, ביעודים שונים, תוך ביצוע התאמות נדרשות. -
  

  בהירארכיית השווי ההוגן. 3השווי ההוגן לגבי כל נכסי הנדל"ן נקבע בהתאם לרמה 

  
  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים  -   13 באור

   ותנועההרכב   .א
          
    תוכנות  קשרי    
  סה"כ  מחשב  לקוחות  מוניטין  
  אלפי ש"ח   

              2016שנת 
          עלות

  62,794  41,920  16,836  4,038 2016בינואר 1 יתרה ליום
  4,152  4,152  -  -  תוספות במשך השנה

  )6,075(  )6,075(  -  -  גריעות
  60,871  39,997  16,836  4,038 2016בדצמבר 31יתרה ליום 

      

         הפחתה נצברת
  36,569  27,665  8,904  - 2016בינואר 1 יתרה ליום
  7,164  5,536  1,628  -  השנה הפחתה
  )6,075(  )6,075(  -  -  גריעות

  37,658  27,126  10,532  - 2016בדצמבר 31יתרה ליום 
     

  23,213  12,871  6,304  4,038 2016בדצמבר31עלות מופחתת ליום
          
          

              2015שנת 
          עלות

  55,936  35,062  16,836  4,038 2015בינואר 1 יתרה ליום
  6,858  6,858  -  -  תוספות במשך השנה

  62,794  41,920  16,836  4,038 2015בדצמבר 31יתרה ליום 
      

         הפחתה נצברת
  30,572  23,411  7,161  - 2015בינואר 1 יתרה ליום
  5,997  4,254  1,743  -  השנה הפחתה

  36,569  27,665  8,904  - 2015בדצמבר 31יתרה ליום 
     

  26,225  14,255  7,932  4,038 2015בדצמבר31עלות מופחתת ליום
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך)  מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים  -   13 באור

  
  מוניטין ערך ירידת בחינת לגבי הנחות  .ב

חברות והינו בגין  2016, בדצמבר 31 ליום נכון"ח ש מיליוני 4,038 -כ של בסך הינו הכספיים בדוחות המוכר המוניטין    
  כהן מוטורס חדרה בע"מ ויו.אם. איי. מרכז שירות חיפה בע"מ.הבנות 

נקבע על בסיס שווי השימוש, המחושב לפי אומדן  בגין המוניטין המיוחס לשתי פעילויות אלוההשבה -סכום בר    
בהתאם לתקציב שאושר על  וזאת, מיחידות מניבות מזומנים אלו, להתהוות מי המזומנים העתידיים הצפויים תזרי

  .7.26%ידי הנהלת החברה. שיעור הניכיון לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו 
  
  ג.24 באורראה שעבודים,     .ג

  
   הטבות לעובדיםבשל נכסים והתחייבויות   -   14 באור

  סיום העסקההטבות לאחר   א.
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה.   

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. 
את הזכות לקבלת יוצרים אשר פת העסקתו ותקומתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד 

  הפיצויים.
  

  מוגדרת הטבהתוכניות   ב.
  לדוח על הרווח הכוללשנזקפו הוצאות   .1

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
      הוצאות (הכנסות) ברווח או הפסד

  7,810  8,325  עלות שירות שוטף 
  418  -  עלות שירות עבר והשפעת סילוקים

  2,025  1,900  הוצאות ריבית, נטו 
  )2,149(  )2,590(  תשואה על נכסי התוכנית

  222  338  תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
  7,973  8,326  

      (לאחר השפעת המס) כולל אחר )הפסדרווח (
  180   )1,315(  רווח (הפסד) ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת

  
  

    התוכנית, נטונכסי   .2

                         בדצמבר 31  

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
  68,311  68,631  שווי הוגן של נכסי התוכנית

  )62,375(  )62,428(  התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
  5,936  6,203  כ נכסים, נטו"סה
      

      מוצג בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:
  6,728  14,038  שוטפיםנכסים לא 

  )792(  )7,835(  התחייבויות לא שוטפות
  6,203  5,936  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)הטבות לעובדים בשל נכסים והתחייבויות   -   14 באור
  (המשך) מוגדרת הטבהתוכניות   ב.

  
  
 הטבה מוגדרתלהשינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית   .3

                         בדצמבר 31    
    2016  2015  
   ח"אלפי ש    

  66,426  62,375    יתרה לתחילת השנה 
  2,025  1,900    הוצאות ריבית, נטו
  7,810  8,325    עלות שירות שוטף 

  418  -    עלות שירות עבר והשפעת סילוקים
  )12,542(  )10,105(    תשלומים מהתוכנית

  )1,762(  )67(    רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
  62,375  62,428    יתרה לסוף השנה 

  
  נכסי התוכנית  .4

  נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך, וכן פוליסות ביטוח מתאימות.
  

 :בשווי ההוגן של נכסי התוכניתהתנועה להלן 
                         בדצמבר 31    
    2016  2015  
   ח"אלפי ש    

  73,044  68,311    השנה תיתרה לתחיל
  2,149  2,590    תשואה צפויה על נכסי התוכנית

  )222(  )338(    תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
  6,897  7,727    המעבידסכומים שהופקדו על ידי 

  )12,040(  )7,839(    תשלומים מהתוכנית
  )1,517(  )1,820(    ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת הפסד

  68,311  68,631    יתרה לסוף השנה 
 

   
  
  

  :תחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרתההנחות העיקריות בקביעת הה  .5

  2016  2015  

  %  
  3.0-3.4  3.3-3.4  שיעור ההיוון

    

  3.0-3.4  3.3-3.4  שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית
    

  1.4-1.5  1.4-1.5  שיעור עליית שכר צפויה
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 



  

52 
 

  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

   אשראי מתאגידים בנקאיים  -   15 באור
      בהצמדה    
      למדד    
    ללא   המחירים   שיעור  
  כ"סה  הצמדה  לצרכן  ריבית  

   ח"אלפי ש  %  
          א. הרכב

          2016בדצמבר  31
  392,486  392,487  -  1.25-1.5  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
  345,049  290,611  54,438  2.2-5.1  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

    54,438  683,097  737,535  
          2015בדצמבר  31

  151,359  151,359  -  1.10-1.15  אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
  421,539  408,692  *) 12,847  1.74-5.10  חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

    12,847  560,051  572,898  
          
          מחדש סווג*) 
          

          ג.24 באורראה ב. בטחונות, 
  
  

  ספקים ונותני שירותים  -   16 באור

                בדצמבר 31  

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
      חובות פתוחים:

  161,232  139,760  מקומיים
  70,845  77,506  ל "חו
  217,266  232,077  

  199,243  225,780  ןלפירעו המחאות
  443,046  431,320  

 
  .ריבית ללא) יום 60(בעיקר  יום 30-90 של לתקופות מקומיים ספקים אשראי מקבלת הקבוצה
  יום), ללא ריבית. 45יום (בעיקר  30-45של  ותלתקופ למקבלת אשראי ספקים מחו" הקבוצה

  ז להלן.31 באורוצדדים קשורים, ראה  ןבאשר ליתרות בעלי עניי
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -   17 באור
  בדצמבר 31  
  2016  2015  
   אלפי ש"ח  

  2,435  2,183  בעלי מניות
  3,404  8,432  מס ערך מוסף

  6,638  9,087  מסלקת פתרונות תחבורה חו"ל
  29,417  26,188  התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות

  18,770  26,683  הוצאות לשלם
  1,069  3,777  אחרים

  76,350  61,733  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   הפרשות  -   18 באור

  בדצמבר 31  

  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
     התחייבויות שוטפות

  14,505  16,893  ]א24 באורראה [הליכים משפטיים 
  8,684  2,544  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב

  19,437  23,189  
   התחייבויות לא שוטפות

  2,073  2,149  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
      
      הכל-סך

  14,505  16,893  ]א24 באורראה [הליכים משפטיים 
  10,757  4,693  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב

  21,586  25,262  
 

  
  הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב

, שלהערכת הנהלת הקבוצה היא צפויה לשאת בגין חוזי תחזוקה ותיקונים של כלי רכב ,ההפרשה הינה בגין עלויות
וכן  ,. הסכמי התחזוקה הינם בגין כלי רכבבאחריות, ללא כיסוי מלא מהיצרן וכלי רכב משומשים לרבות בגין כלי רכב

  בגין טיפולים תקופתיים שהוענקו לרוכשי כלי רכב ללא תמורה.
  

  
  הלוואות בעלים  -   19 באור

  בדצמבר  31  
  2016  2015  
  "חש אלפי  

  38,928  38,928  בעלים הלוואות
  -  )38,928(  שוטפותחלויות -בניכוי

  -  38,928  

      
  

. ההלוואות אינן 2ג10 באורהחברה, כמפורט בהארגון בהחזקות בעלי המניות של -ההלוואות התקבלו במסגרת רה
 הסתכמו לסך של 2016 הוצאות הריבית בשנתמידי רבעון.  תושנפרע, בשווי שוק למועד העסקהצמודות, נושאות ריבית 

 2017אלפי ש"ח נפרעה בחודש פברואר  19,451 -בסך של כהלוואות בעלים . ש"ח) אלפי 1,626 - 2015( אלפי ש"ח 997
  ג.25 באורלגבי בטחונות ראה  לבעלת המניות לשעבר קרדן ישראל בע"מ.

  
  מקדמות והכנסות מראש  -   20 באור

  בדצמבר 31      

    2016  2015  

   ח"אלפי ש    
      א. הרכב

  72,466  79,676  מקדמות מלקוחות בגין רכישת כלי רכב
  32,219  31,125  מקדמות מלקוחות בגין כלי רכב להשכרה*

  45,349  44,006    פיקדונות מלקוחות בגין כלי רכב להשכרה*

    154,807  150,034  

  102,348  111,952    חלויות שוטפות-בניכוי

    42,855  47,686  

  
תקופה של מספר חודשי עבור כוללים בעיקר דמי שכירות בגין כלי הרכב להשכרה קדונות יפהמקדמות וה  *

  התשלום מן השוכרים מראש.נגבה אחרונים, עבורם השכירות ה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך) מקדמות והכנסות מראש  - 20 באור

  
  

       פירעון לאחר תאריך הדיווחמועדי ב. 
    

  102,348  111,952  חלויות שוטפות-ראשונהשנה 
  24,286  24,233  שנה שנייה

  21,923  17,997  שנה שלישית

  1,477  625  שנה רביעית

  154,807  150,034  

  
   וניירות ערך מסחריים אגרות חוב  -  21 באור

  :להלן הרכבן ותנאים חוזיים .פתרונות תחבורההונפקו על ידי אגרות החוב ניירות ערך מסחריים ו 

  2015בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  ריבית  
 בספרים ערך  נקוב ערך  נקובה  

(*  
   ערך  נקוב ערך

  *) בספרים
  "חש אלפי  %  

            סחירות חוב אגרות
  29,084  24,370  -  -  4.90  ד סדרה
  178,469  144,149  -  -  5.30  ה סדרה
  188,259  152,964  92,223  76,482  5.15  ו סדרה
  284,296  285,160  455,365  453,685  3.40  ח סדרה
  225,373  225,251  478,384  475,727  2.65  ט סדרה

            
            מסחריים ערך ניירות
  -  -  -  -  -  1 סדרה
  74,194  75,000  -  -  -  2 סדרה
  66,211  67,568  -  -  -  3 סדרה
  -  -  123,798  125,000  -  4 סדרה
  -  -  98,154  100,000  -  5 סדרה

    1,230,894  1,247,924  974,462  1,045,886  
            שוטפות חלויות -  בניכוי
  366,888  310,860  233,516  214,173    סחירות חוב אגרות
  140,405  142,568  221,953  225,000    מסחריים ערך ניירות

    439,173  455,469  453,428  507,293  
      

    791,721  792,455  521,034  538,593  
            

          :הדיווח תאריך לאחר פירעונות
  507,293    455,469     ראשונה שנה
  159,453    138,424     שנייה שנה
  65,859    137,691     שלישית שנה
  65,859    137,691     רביעית שנה
  247,422    378,649     ואילך חמישית שנה

     1,247,924    1,045,886  
  

  
  

     .כט 2ראה באור , למפרע של מדיניות חשבונאית חדשהיישום  -הוצג מחדש *) 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך) וניירות ערך מסחריים אגרות חוב  -  21 באור

  פרטים נוספים:
  סדרה דאגרות חוב   .א

אלפי ש"ח במסגרת הנפקת אגרות  246,274בבורסה בתל אביב סך של  פתרונות תחבורהגייסה  2006במאי  28ביום 
, צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל 4.9%חוב (סדרה ד) לציבור. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 

ת . הריבי2016עד  2008במאי של כל אחת מהשנים  23ועומדות לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים שווים ביום  2006
(כאשר  2016עד  2006בנובמבר של כל אחת מהשנים  23במאי וביום  23משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום 
   ).2016במאי  23והתשלום האחרון שולם ביום  2006בנובמבר  23התשלום הראשון של הריבית שולם ביום 

  
  סדרה האגרות חוב   .ב

אלפי ש"ח במסגרת הנפקת  209,265בתל אביב סך של  בבורסה פתרונות תחבורהגייסה  2006באוקטובר  24ביום 
, צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש 5.3%אגרות חוב (סדרה ה) לציבור. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 

עד  2009באוקטובר של כל אחת מהשנים  30ועומדות לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים ביום  2006ספטמבר 
עד  2007באוקטובר של כל אחת מהשנים  30באפריל וביום  30משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום  . הריבית2016
באוקטובר  30והתשלום האחרון שולם ביום  2007באפריל  30(כאשר התשלום הראשון של הריבית שולם ביום  2016
2016.(   

  
לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ה, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורההציעה  2011באפריל  7ביום 
. התמורה הכוללת 2011באפריל  4, כפי שתוקן ביום 2009באוגוסט  13על פי תשקיף מדף מיום  2011באפריל  7מיום 

אלפי ש"ח ובמחיר  228,718-בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ פתרונות תחבורהאשר קיבלה 
  , צמוד למדד המחירים לצרכן. 2.76%- יקף ריבית אפקטיבית של כאשר ש

  
לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ה, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורההציעה  2012בדצמבר  4ביום 
בגין  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2012במאי  24על פי תשקיף מדף מיום  2012בדצמבר  2מיום 
  אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של  102,359-החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ הנפקת

  , צמוד למדד המחירים לצרכן.4.5%-כ
  

לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ה, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורה, הציעה 2014פברואר  5ביום 
בגין הנפקת החוב כאמור לעיל,  פתרונות תחבורהו אשר קיבלה . התמורה הכוללת ברוט2014בפברואר  4מיום 

צמוד למדד  1.76%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ 265,270-הסתכמה בסכום כולל של כ
  המחירים לצרכן.

  
  סדרה ואגרות חוב   .ג

אלפי ש"ח במסגרת הנפקת אגרות  320,000בבורסה בתל אביב סך של  פתרונות תחבורהגייסה  2007במרס  18ביום 
, צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש 5.15%חוב (סדרה ו) לציבור. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של 

. 2017עד  2010במרס של כל אחת מהשנים  20ועומדות לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים ביום  2007פברואר 
 2017עד  2007בספטמבר של כל אחת מהשנים  20במרס וביום  20יבית משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום הר

  ). 2017במרס  20והתשלום האחרון ישולם ביום  2007בספטמבר  20(כאשר התשלום הראשון של הריבית שולם ביום 
  

מסדרה ו, בהתאם לדוח הצעת מדף  לציבור הרחבה של אגרות חוב פתרונות תחבורההציעה  2011באפריל  7ביום 
. התמורה הכוללת 2011באפריל  4, כפי שתוקן ביום 2009באוגוסט  13על פי תשקיף מדף מיום  2011באפריל  7מיום 

אלפי ש"ח ובמחיר  103,420-בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ פתרונות תחבורהאשר קיבלה 
  , צמוד למדד המחירים לצרכן. 2.8%- אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ

   
לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ו, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורההציעה  2013באוגוסט  14ביום 

בגין הנפקת החוב כאמור לעיל  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה 2013באוגוסט  13מיום 
, צמוד למדד 2.4%-פי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כאל 145,583-הסתכמה בסכום כולל של כ

  המחירים לצרכן.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך) וניירות ערך מסחריים אגרות חוב  -  21 באור

  
  (המשך): פרטים נוספים

  סדרה חאגרות חוב   .ד
אלפי ש"ח במסגרת הנפקת  312,756בבורסה בתל אביב סך של  פתרונות תחבורה, גייסה 2015בפברואר  11ביום 

אגרות חוב (סדרה ח) לציבור בהתאם לדוח הצעת מדף. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית לא צמודה למדד 
ועד  2015מאי ב 10ים החל מיום תשלומים רבעוניים שוו 34-ועומדות לפירעון ב 3.4%המחירים לצרכן בשיעור של 

תשלומים רבעוניים. במסגרת הנפקת  34- . הריבית על היתרה הבלתי מסולקת, משולמת ב2023באוגוסט  10ליום 
ליצור שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות  פתרונות תחבורהאגרות חוב, התחייבה 

בעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל וכן על חשבון החוב (סדרה ח) על חלק מכלי הרכב שב
  הנאמנות המנוהל על ידי הנאמן.

  
לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורההציעה  2016בינואר  20ביום 
גין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום ב פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2016בינואר  19מיום 

  .3.1%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ 183,737-כולל של כ
  

לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורההציעה  2016ביולי  13 ביום
החוב כאמור הסתכמה בסכום  הנפקתבגין  תחבורהפתרונות . התמורה הכוללת אשר קיבלה 2016ביולי  12מיום 

  .2.64% -אלפי ש"ח  ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ 53,391 -כולל של כ
  

, חלציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה  פתרונות תחבורההציעה  2017 בינואר 19תאריך המאזן, ביום  לאחר
בגין הנפקת החוב  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2017 בינואר 18בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 

  .3.1% -ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ אלפי 109,003 - כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ
  
  סדרה טאגרות חוב   .ה

אלפי ש"ח במסגרת הנפקת אגרות  232,517בבורסה בתל אביב סך של  פתרונות תחבורה, גייסה 2015ביולי  22ביום 
ובהתאם לדוח  2015ביולי  13, כפי שתוקן ביום 2015במאי  28חוב (סדרה ט) לציבור בהתאם לתשקיף המדף מיום 

 2.65%. אגרות החוב נושאות ריבית שנתית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 2015ביולי  21הצעת מדף מיום 
  . 2023באוגוסט  10ועד ליום  2015בנובמבר  10תשלומים רבעוניים שווים החל מיום  32-ועומדות לפירעון ב

תשלומים רבעוניים. במסגרת הנפקת אגרות החוב, התחייבה  32-הריבית על היתרה הבלתי מסולקת, משולמת ב
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט) על  ליצור שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הנאמן עבור פתרונות תחבורה

חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל וכן על חשבון הנאמנות המנוהל 
  על ידי הנאמן.

  
לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט, בהתאם לדוח הצעת מדף  פתרונות תחבורההציעה  2016בינואר  20ביום 
בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2016 בינואר 19מיום 

  , צמוד למדד המחירים לצרכן.2.94%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ 69,720-כולל של כ
  

לדוח הצעת מדף  לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט, בהתאם פתרונות תחבורההציעה  2016ביולי  13ביום 
החוב כאמור הסתכמה בסכום  הנפקתבגין  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2016ביולי  12מיום 

  , צמוד למדד המחירים לצרכן.2.18% -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ 239,694 -כולל של כ
  

, טלציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה  ות תחבורהפתרונהציעה  2017 בינואר 19ביום לאחר תאריך המאזן, 
החוב בגין הנפקת  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2017 בינואר 18בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 

, צמוד 2.65% - ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ אלפי 133,510 - כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ
  למדד המחירים לצרכן.

  
, הקצאה פרטית של אגרות חוב פתרונות תחבורהאישר דירקטוריון  2017בפברואר  19לאחר תאריך המאזן, ביום 

בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה  פתרונות תחבורהמסדרה ט למשקיעים מסווגים. התמורה הכוללת אשר קיבלה 
, צמוד למדד המחירים 2.87% -של כאלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית  39,800 -בסכום כולל של כ

  לצרכן.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

  
  (המשך) וניירות ערך מסחריים אגרות חוב  -  21 באור

  (המשך): פרטים נוספים
  

  1סדרה  -ניירות ערך מסחריים   .ו
 17לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  פתרונות תחבורה, הנפיקה 2014בספטמבר  17ביום 

. הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי 2012במאי  24ובהתאם לתשקיף המדף מיום  2014בספטמבר 
בגין הנפקת החוב כאמור לעיל  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה ilA-1מעלות בדירוג זמן קצר 

לשנה. ניירות  1.55%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 172,287-מה בסכום כולל של כהסתכ
  .2015בספטמבר  17הערך המסחריים נפרעו במלואם ביום 

  
  2סדרה  -ניירות ערך מסחריים   .ז

במאי  28מיום  לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לתשקיף מדף פתרונות תחבורה, הנפיקה 2015ביוני  29ביום 
. הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי מעלות 2015ביוני  28ובהתאם לדוח הצעת מדף מיום  2015

בגין הנפקת החוב כאמור לעיל  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה ilA-1בדירוג זמן קצר 
ניירות הערך לשנה.  1.8%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 73,650-הסתכמה בסכום כולל של כ

  .2016 ביוני 27המסחריים נפרעו במלואם ביום 
  

  3סדרה  -ניירות ערך מסחריים   .ח
 28ת ערך מסחריים בהתאם לתשקיף מדף מיום לציבור ניירו פתרונות תחבורה, הנפיקה 2015בנובמבר  30ביום 
. הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי 2015בנובמבר  25ובהתאם לדוח הצעת מדף מיום  2015במאי 

בגין הנפקת החוב כאמור לעיל  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה ilA-1מעלות בדירוג זמן קצר 
ניירות הערך לשנה.  1.8%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 66,352-של כהסתכמה בסכום כולל 

  .2016 בנובמבר 23המסחריים נפרעו במלואם ביום 
  
  4סדרה  -ניירות ערך מסחריים   .ט

 ביוני 21לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לדו"ח הצעת מדף מיום  פתרונות תחבורה, הנפיקה 2016 ביוני 23ביום 
. התמורה הכוללת ברוטו ilA-1. הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי מעלות בדירוג זמן קצר 2016

אלפי ש"ח  122,875 -בגין הנפקת החוב כאמור לעיל הסתכמה בסכום כולל של כ פתרונות תחבורהאשר קיבלה 
   לשנה. 1.7%-ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ

   
  5סדרה  -ות ערך מסחריים נייר  .י

 30לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לדו"ח הצעת מדף מיום  פתרונות תחבורה, הנפיקה 2016 בדצמבר 4ביום 
. התמורה ilA-1. הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי מעלות בדירוג זמן קצר 2016 בנובמבר

 98,300 -בגין הנפקת החוב כאמור לעיל הסתכמה בסכום כולל של כ פתרונות תחבורההכוללת ברוטו אשר קיבלה 
   לשנה. 1.7%-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ

  
  כלפי בעלי אגרות החוב וניירות ערך מסחריים  פתרונות תחבורהשל התחייבות   .יא

לא תמלא  פתרונות תחבורהכלפי מחזיקי אגרות החוב, לפיה במקרים בהם  פתרונות תחבורהקיימת התחייבות של 
כל תנאי או התחייבות הכלולים באיגרת החוב אשר הנאמן יראה בהם כפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב 

ד, יהיה כגון: מינוי כונס נכסים, אי פירעון תשלום למחזיקי אגרות החוב, העמדת סדרה אחרת לפירעון מיידי ועו
  רשאי הנאמן להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.

  
  בתנאי אגרות החוב. פתרונות תחבורהולמועד פרסום הדוחות, עומדת  2016בדצמבר  31נכון ליום 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  



  

58 
 

  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

   תאגידים בנקאייםהלוואות מ  -   22 באור
  ההרכב  א.
  יתרה בניכוי          
  חלויות         
  שוטפות  יתרה  שיעור ריבית      

   ח"אלפי ש  %      
           2016בדצמבר 31ליום 

  145,725  200,163  1.75-2.68      בהצמדה למדד המחירים לצרכן
  302,021  592,632  2.2-5.10      ללא הצמדה

        792,795  447,746  

           2015בדצמבר 31ליום 
  *) 39,902  *) 52,749  1.75-1.95      למדד המחירים לצרכןבהצמדה 

  468,633  877,325  1.74-5.10      ללא הצמדה

        930,074  508,535  

            
     .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש *) 

  
  

   ןהפירעומועדי   ב.

  בדצמבר 31  

  2016  2015  

  ח"אלפי ש  
  *) 421,539  344,049  חלויות שוטפות -שנה ראשונה 

  *) 252,865  183,866  השניישנה 
  122,698  148,154  שנה שלישית
  82,491  95,455   שנה רביעית
  50,481  21,271  שנה חמישית

  792,795  930,074  
  

     .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש *) 
  
  ג. 24 באורראה  -בטחונות   .ג
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   על ההכנסה מיסים  -  23 באור

  1985-ה"חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ  א.
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים  2007פי החוק, עד לתום שנת -על  

 1985-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה 2008לצרכן. בחודש פברואר 
, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת 

. 2007בדצמבר  31ופה שעד ליום נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתק
תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. 
התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת (לנכסים 

  .2008) החל משנת 2007מס בני פחת שנרכשו לאחר שנת ה
 

  הקבוצה שיעורי המס החלים על   .ב
  .26.5%היה  2014-ו 2015ובשנים  25%הוא  2016בשנת  שיעור מס החברות בישראל  
  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.     

, אשר כולל בין היתר, 2016- ), התשע"ו216הכנסה (מספר פורסם ברשומות החוק לתיקון מס  2016בינואר  5ביום 
  .2016בינואר  1, וזאת החל מיום 25%לשיעור של  26.5%את הורדת מס החברות משיעור של 

 
 בינואר 1-ו 2017בינואר  1, אישרה ועדת הכספים הפחתה נוספת במס החברות החל מיום 2016דצמבר  בחודש

  . בהתאמה, 23%-ו 24% של יעוריםלש החברות מס שיעור ירד לפיה, 2018
 

בגין  התחייבותה קטנה 2016בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום כאמור לעיל, המס  יהשינוי בשיעורמ כתוצאה
  .הכנסה על מיסים בהוצאות ירידה כנגד, אלפי ש"ח 978-מיסים נדחים בסך של כ

  
  (חברה בת) פתרונות תחבורהבעלי השפעה על  תיקוני חקיקה  ג.

, פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2013באוגוסט  5ביום 
לפקודת מס  96תוקן גם סעיף  במסגרת חוק התקציב .חוק התקציב)-(להלן 2013-שע"ג), הת2014-ו 2013לשנים 

, ההקלות הקבועות 2013אוגוסט ב 1הפקודה), כך שנקבע שהחל מיום -(להלן 1961- הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א
 1961-לפקודה לא תחולנה על רווח הון ממכירת רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א 96בסעיף 

ששימש בידי המוכר להחכרה או להשכרה אחרת, כך שלא תינתן האפשרות לחברות השכרת רכב וליסינג לבצע 
  כלי רכב פרטיים.  'שחלוף' ולדחות את רווח ההון הנוצר ממכירת

 
, על פיהן שיעור הפחת השנתי 2013-, פורסמו תקנות מס הכנסה (פחת) (תיקון), התשע"ג2013ביולי  29בנוסף, ביום 

על כלי רכב שסווגו ברישיון הרכב שלהם כרכבי "השכרה/החכרה"  2013באוגוסט  1לצורך מס הכנסה החל מיום 
  . 16%לשיעור של  20%ואילך, יפחת משיעור של  2013באוגוסט  1שהחלו לשמש לראשונה להחכרה (ליסינג) ביום 

  
לתיקוני החקיקה כאמור לא הייתה השפעה תוצאתית היות ומדובר בהפרשי עיתוי אשר מקבלים את ביטויים 

  במסגרת המיסים הנדחים. 
  

  שומות מס   .ד
החברה על הסכם שומות לשנים  , חתמה2016בסוף חודש מאי  .2014עד וכולל שנת  לחברה שומות מס סופיות  . 1

 218אלפי ש"ח והוצאות מימון בסך  3,553עם רשויות המס, במסגרתו שילמה החברה מסים בסך של  2011-2014
אלפי ש"ח. בהתאם להסכם נדחתה ההכרה בהוצאות מסוימות לצרכי מס לשנים הבאות ולכן הוכרו נכסי מסים 

  אלפי ש"ח. 3,075נדחים בסך 
 

   .2012מס סופיות עד וכולל שנת  שומות, פתרונות תחבורהבישראל, למעט  המוחזקות לחברות  . 2
  
  תחבורה פתרונותמס הכנסה של  שומות  . 3

  2008-2005 לשנים הכנסה מס שומות
 פתרונות תחבורהבנתקבלו  2010בדצמבר . 2004שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  פתרונות תחבורהל

, שנערכו על ידי פקיד השומה לפי מיטב השפיטה. על פי נימוקי השומות 2005-2008 שומות מס הכנסה לשנים
לפקודה על רווחיה/הכנסותיה  96את יישום סעיף  פתרונות תחבורההנ"ל, עמדת מס הכנסה היא כי אין להתיר ל

. הסעיף עוסק באפשרות של דחיית רווח ההון שנוצר במכירת רכוש קבוע בר בשנים האמורות ממכירת הרכבים
לפקודה על פיו היא דחתה  96יישמה את הוראות סעיף  ,בענף החברות מרבית כמו, פתרונות תחבורהפחת. 

לצרכי מס את רווחי ההון הריאליים שנוצרו במכירת כלי רכב והפחיתה אותם מהעלות לצורכי מס של כלי רכב 
ם שנרכשו. באופן זה הרווח הריאלי שנוצר בשנה מסוימת נדחה לתקופות מאוחרות יותר. דחייה זו מהווה חדשי

 או, בשומות שהוצהמיסים רשות. נדחים עתודות למיסים פתרונות תחבורה"הפרשי עיתוי", בגינם יוצרת 
ולא לדחותם כאמור.  להכיר ברווחי ההון הריאליים בשנים בהם נמכרו כלי הרכב ת, מבקשפתרונות תחבורהל

בשנים הבאות הוצאות פחת גבוהות יותר ו/או רווח הון  פתרונות תחבורה, תרשום המיסים רשותמנגד, לעמדת 
נמוך יותר בעת מכירת כלי הרכב בסיום העסקה. משכך, לכאורה לדרישת מס הכנסה לא אמורה להיות השפעה 

שינוי בשיעורי מס החברות מדי שנה, בהתאם תוצאתית על הדוחות, אלא תזרימית בלבד. עם זאת, עקב ה
ומאחר והעתודות למס נוצרות על פי  ,2013ואוגוסט  2011, דצמבר 2009, יולי 2005לתקנות מחודשים אוגוסט 

שיעורי המס האמורים לחול במועד "היפוך" ההפרשים בעיתוי, תתכן השפעה על הרווח והפסד וזאת לאור 
  ) לבין שיעור המס הכנסה סין שיעורי המס בשנת מכירת הרכב (לפי דרישת מבלבד (הפער בהשינוי בשיעורי המס 
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  מ"מוטורס ישראל בע יוניברסל
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) מיסים על ההכנסה  -  23 באור
  (המשך)שומות מס   .ד

  (המשך) תחבורה פתרונותמס הכנסה של  שומות  . 3
  (המשך) 2008-2005מס הכנסה לשנים  שומות

  
)) כמו גם חבות בהפרשי הצמדה וריבית נוכח הקדמת החבות פתרונות תחבורהבמועד ההיפוך הצפוי (לפי עמדת 

קיבלה  2012במרס  11ביום השגה על שומות מס הכנסה. פתרונות תחבורההגישה  2011במרס  21ביום  במס.
   2005-2008(ב) לפקודה, בגין השנים 152צווי מס הכנסה לפי סעיף  פתרונות תחבורה

ממכירת כלי רכב הינן  פתרונות תחבורההצווים), אשר מפרטים את עמדת מס הכנסה, לפיה הכנסות -(להלן
 96אינה זכאית ליישם את סעיף  פתרונות תחבורההכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס הכנסה 

ואילך (עם תום תחולתן של  2008סכומים אינפלציוניים לגבי השנים  לפקודה וכמו כן אינה זכאית לפטור בגין
 המיסים רשותהוראות חוק התיאומים) בעת מכירת הרכב המהווים הפרש קבוע אשר ככל שתתקבל עמדת 

ניתנה הגנה אינפלציונית חלקית בשל  2008בעניין זה עשויה להיות לכך גם השפעה תוצאתית (יצוין כי בשנת 
  (ב) לחוק התיאומים על ידי פקיד השומה).12מעבר של סעיף החלת הוראות ה

 2015ביולי  28ביום  את נימוקי הערעור לצווים עבור שנים אלה. תחבורה פתרונותהגישה  2012ביולי  15ביום 
בהליך ערעור שניהלה נגד רשות המיסים, בבית המשפט המחוזי בתל אביב,  פתרונות תחבורהניתן פסק דין ל
) על מכירת רכבי ליסינג והשכרה. בפסק דינו דחה 96סעיף - להלןלפקודת מס הכנסה ( 96סעיף  בנוגע לתחולת

 2005-2008על הצווים שהוציאה רשות המיסים לגבי שנות המס  פתרונות תחבורהאת ערעורה של  המשפט תבי
יו אין להחיל למכירה בשנות המס שבערעור היו מלאי עסקי על פתרונות תחבורהוקבע כי כלי הרכב שהוציאה 

  . 96את הוראות סעיף 
בנובמבר  27ביום ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין.  פתרונות תחבורההגישה  2015בנובמבר  25ביום 
וחברות נוספות בענף נגד רשות המיסים, בבית  פתרונות תחבורהניתן פסק דין בהליך הערעור שניהלה  2016

על מכירת רכבי ליסינג והשכרה. בפסק דינו דחה ביהמ"ש העליון את  96המשפט העליון, בנוגע לתחולת סעיף 
על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע לצווים שהוציאה רשות  פתרונות תחבורהערעורה של 

  .2005-2008המיסים לגבי שנות המס 
  

   2009שומת מס הכנסה לשנת 
, שנערכה על ידי פקיד השומה לפי 2009שומת מס הכנסה לשנת  פתרונות תחבורהקיבלה  2012באפריל  30ביום 

, בדומה לצווים מעגנת את עמדת מס הכנסה לפיה 2009). השומה לשנת 2009השומה לשנת -מיטב השפיטה (להלן
הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס הכנסה  ממכירת כלי רכב פתרונות תחבורההכנסות 

לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין סכומים אינפלציוניים.  96אינה זכאית ליישם את סעיף  פתרונות תחבורה
יצוין כי בשנה זו שלילת הפטור בגין הסכום האינפלציוני כאמור לעיל הינה בעלת השלכה כספית משמעותית 

  .2008פקיד השומה העניק הגנה אינפלציונית חלקית לרכבים שנרכשו לפני שנת יותר, שכן 
- (להלן 2009(ב) לפקודה בגין שנת 152צו מס הכנסה לפי סעיף  פתרונות תחבורהקיבלה  2014בדצמבר  30ביום 

  .2015בינואר  29הודעת ערעור לבית המשפט המחוזי ביום  פתרונות תחבורה). על צו זה, הגישה 2009הצו לשנת 
קדם משפט נוסף קבע נוהתקיים קדם משפט ובמסגרתו הוחלט כי הליכי הערעור יושהו,  2016בינואר  7ביום 
, ביום כאמור ).2005-2008, בהמתנה להכרעת בית משפט העליון בערעור לשנים קודמות (2016בנובמבר  15ליום 

  .2005-2008לשנים  פתרונות תחבורהדחה בית המשפט העליון את ערעורה של  2016בנובמבר  27
  

  2012-2010שומות מס הכנסה לשנים 
, שנערכה על ידי פקיד השומה לפי 2010שומת מס הכנסה לשנת  פתרונות תחבורהקיבלה  2014בדצמבר  30ביום 

, מעגנת את עמדת מס הכנסה 2009זו, בדומה לשומה לשנת  ). שומה2010השומה לשנת -מיטב השפיטה (להלן
ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס  פתרונות תחבורהלפיה הכנסות 

לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין סכומים  96אינה זכאית ליישם את סעיף  פתרונות תחבורההכנסה 
  אינפלציוניים.

, שנערכו על ידי פקיד השומה 2011-2012מס הכנסה לשנים  שומות פתרונות תחבורה, קיבלה 2015 ביוני 7ביום 
לפי מיטב השפיטה. שומות אלו, בדומה לשומה לשנים קודמות, מעגנות את עמדת מס הכנסה לפיה הכנסות 

   ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון. פתרונות תחבורה
לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין  96אינה זכאית ליישם את סעיף  פתרונות תחבורהעל כן, לעמדת מס הכנסה, 

  .2015ביולי  29הגישה השגה בגין שומות אלו ביום  פתרונות תחבורהסכומים אינפלציוניים. 
  

נסה ובהתאם את הערכתה בנוגע לסבירות תשלום הדרישה של מס הכ פתרונות תחבורהעדכנה  2014בשנת 
לפקודה, הן בנוגע לסכומים האינפלציוניים  96את ההפרשות הן בנוגע לסעיף  פתרונות תחבורההגדילה 

רווח והפסד בשנת למיליוני ש"ח, אשר נזקף כהוצאה  42-הפטורים והן בגין ריבית והצמדה, בסך כולל של כ
  בסעיפי הוצאות מימון ומיסים. 2014

  
אשר דחה את ערעורה של  2005-2008שנים הבגין  פתרונות תחבורהאשר ניתן ל , בעקבות פסק הדין2015בשנת 

רשמה בעבר הפרשה על מרבית סכום המס,  פתרונות תחבורהכמתואר לעיל, ולאור העובדה כי  פתרונות תחבורה
  מיליון ש"ח. 1.3-הפרשה נוספת בסך של כ  נרשמה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

  
  (המשך) מיסים על ההכנסה  -  23 באור

  (המשך)שומות מס   .ד
  (המשך)שומות מס הכנסה של פתרונות תחבורה   . 3

  (המשך) 2012-2010שומות מס הכנסה לשנים 
  

מיליון ש"ח, המהווים את יתרת  140-לרשויות המס סך של כ פתרונות תחבורה, שילמה 2015בחודש אוגוסט 
ש"ח) כדי להימנע מצבירת ריבית  נימיליו 45-החוב השנוי במחלוקת לאותו יום (כולל ריבית והצמדה בסך של כ

   והצמדה נוספים.
 

לפקודת מס  96בנוגע לתחולת סעיף  פתרונות תחבורהדחיית בית המשפט העליון את ערעורה של  בעקבות
הגדילה ), 2008-2010לעיל בהתייחס לשומות מס ( כמתואר ") על מכירת רכבי ליסינג והשכרה96הכנסה ("סעיף 

  ש"ח. נימיליו 29.8של  בסך 2016ההפרשה למס בשנת את  פתרונות תחבורה
  

   הפסדים מועברים  .ה
בדצמבר  31לחברות הקבוצה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום 

  ליוני ש"ח). ימ 6 -כ 2015בדצמבר  31ש"ח (ליום  נימיליו 7-לסך של כ 2016
      
  נדחים מיסים  .ו  

  מיסים הנדחים:ב ההרכב ותנוע
          רכוש     
          , נדל"ןקבוע    
להשקעה     

  ונכסים
        

      הפסדים  "חאג  בלתי  חובות  
  סה"כ אחרים  להעברה **)והלוואות  *) מוחשיים  מסופקים  
           אלפי ש"ח  
              

  )127,956(  89  27,733  )4,982(  )153,804(  3,008  2014בינואר  1יתרה ליום 
  )1,262(  -  )3,589(  -  2,327  -  חברה שאיחודה הופסק

  80,382  -  -  -  80,382  -  מיון לזכאים
              שינויים שנזקפו לדוח על

  )33,014(  18  )24,144(  3,423  )12,144(  )167(  *הרווח הכולל 
  )81,850(  107  -  )1,559(  )83,239(  2,841  2014בדצמבר  31יתרה ליום 
  2,245  -  -  -  2,245  -  מיון לזכאים

              שינויים שנזקפו לדוח על
  50,197 )2,079(  -  2,596  49,888  )208(  *הרווח הכולל 

  )29,408( )1,972(  -  1,037  )31,106(  2,633  2015בדצמבר  31יתרה ליום 
  )17,373(  -  -  -  )17,373(  -  מיון לזכאים

              שינויים שנזקפו לדוח על
  22,783  2,798  -  )1,067(  21,103  )51(  )*** הרווח הכולל 

  )23,998(  826  -  )30(  )27,376(  2,582  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
       

  לא.  2ראה באור  –לא מהותית של מספרי השוואה  התאמה  *) 
    . כט 2באור  ראה, חדשה חשבונאית מדיניות של למפרע יישום -  מחדש הוצג**)  

-ו 2015בשנים להוצאות מימון  פתרונות תחבורהבש"ח נזקפו  נימיליו 30-כש"ח ו נימיליו 1.5-כמתוכם   *)**
  (ראה סעיף ד לעיל)., בהתאמה 2014

  
  :כדלקמן דוחות על המצב הכספיהנדחים מוצגים ב מיסיםה

  בדצמבר  31           
           2016  2015  
  אלפי ש"ח           

  *)       6,354  *)      7,843            לא שוטפיםנכסים 
  **)    )35,762(  **)  )31,841(           לא שוטפותהתחייבויות 

           )23,998(  )29,408(  
  לא.  2ראה באור  –*)   התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

     .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה - הוצג מחדש **)  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך) מיסים על ההכנסה  -  23 באור
  

  (המשך) נדחים מיסים  .ו
   
בדצמבר  31נכון ליום  .כמפורט לעיל לחול בעת המימוש יםהמס הצפוי ישיעורבהתבסס על  חושבו הנדחים מיסיםה

 - 2015( העדר ודאות לרווחים בעתידח, בשל "אלפי ש 259א רשמו נכסי מיסים נדחים בסך לחברות הקבוצה  2016
  .ח)"אלפי ש 352

  
    הכנסות (הוצאות) מס - הכוללבדוחות על הרווח על ההכנסה הכלולים  מיסים  .ז

  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2016  2015  2014  

   ח"אלפי ש  
       ברווח או הפסדהכלוליםמיסים על הכנסה

   )37,358(   )61,558(  )17,554(  שוטפים מיסים
  , **)*) )2,621(  , **)*) 51,346  *) 21,441  נדחים  מיסים

  3  34  )20,352(  מיסים בגין שנים קודמות 
        התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות שינוי

  -  -  922  בשיעורי המס 

  )15,543(  )10,178(  )39,976(  

       רווח כולל אחרמיסים על הכנסה ב
        (הפסד) רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות

  64  )65(  420  להטבה מוגדרת
  לא.  2ראה באור  –*)   התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

     .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה - הוצג מחדש **)  
  

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או   .ח
   על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד: מיסיםהפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום 

  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2016  2015  2014  

   ח"אלפי ש  

  , **)*) 79,147  , **)*) 26,967  *)19,333  *) על ההכנסה  מיסיםרווח לפני 

   
  26.5%  26.5%  25%  הסטטוטורישיעור המס 

        
      20,973  7,146  4,833  שמחושבות לפי שיעור המס הסטטוטורימס הוצאות 

            על הכנסה בשל: מיסיםעלייה (ירידה) ב
        חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות

  )916(  2,366  )2,455(  לפי שיטת השווי המאזני* 
  5,696  475  198  הכנסות פטורותוהוצאות שאינן מותרות בניכוי 

       נזקפובגינם לא שהפרשים זמניים והפסדים לצורכי מס 
  )14(  )150(  )23(  מיסים נדחים 

  16,519  1,291  10,863  ד לעיל)-הפרשי מיסים בגין העבר (ראה סעיפים ג
        ניצול הפסדים לצרכי מס משנים קודמות, בגינם לא

  )2,058(  )932(  )6(  הוכרו בעבר מיסים נדחים 
  )221(  16  )193(  בסיס המדידה והפרשים אחריםב יםהפרש
  -  -  )879(  יתרת מיסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המסעדכון 
  )3(  )34(  3,205  בגין שנים קודמות מיסים

  39,976    10,178  15,543  ברווח והפסד הוצאות מס
        

  
  לא.  2ראה באור  –*)   התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 

     .כט 2באור ראה , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה - הוצג מחדש **)  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

   התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -   24 באור
   תביעות  א.

(להלן: "התביעה") וכן יפו -לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגד החברה תביעה הוגשה 2016במאי  26ביום   .1
הטעתה את חברי החברה , התובעיםלטענת (להלן: "הבקשה").  תובענה ייצוגיתהתביעה כבקשה לאישור 

", במקום Nומכרה להם רכבי "משא" להובלת סחורה, המסווגים " -נכים ובעלי רכבי הסעות  - ה"קבוצה" 
מרוויחה על חשבון הנכים ובעלי רכבי הסעות, הואיל ורכבי  החברה, התובעים". לטענת Mרכבי נוסעים "

עילות התביעה העיקריות הן:  משא זולים יותר מאשר רכבי נוסעים, ואילו המחיר לצרכן נותר זהה.
, ו"הפליה" 1981- פי חוק הכנת הצרכן, התשמ"א-"הטעיה", "הפרת חובת הגילוי" ו"הטעיה בפרסומת" על

מעמידים את הבקשה, על סך של  התובעים .1998- נשים עם מוגבלות, תשנ"חפי חוק שוויון זכויות לא-על
רכבי חברות הסעה). סכום  1,600 -רכבי נכים, ו 1,600 -לכל בעל רכב (להערכתם מדובר בכ ש"ח 10,000

 התובעיםפי הערכת -הסכום על(מדובר בטעות חישוב,  ש"ח נימיליו 36התובענה הייצוגית המבוקשת הוא 
, הוגשו באותו עניין תביעות גם כנגד היבואנים: "דלק מוטורס", חברהפרט ל). ש"ח נימיליו 32אמור להיות 

"קרסו מוטורס". החברה ובאי כוחה מקיימים בירור של העובדות  -"צ'מפיון מוטורס", "כלמוביל" ו
 סיכויי את להעריך קשה. נכון למועד הדיווח, 2017במהלך חודש מרץ  הוגשההרלוונטיות, ותשובת החברה 

  הבקשה.
 

יפו (להלן: -החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כנגדהוגשה  2015באוקטובר  28ביום   .2
תובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה"). סכום התובענה הייצוגית כ התביעהבקשה לאישור  וכן"התביעה") 

כי החברה ידעה על קיומה של תקלה  התובעש"ח. נושא התובענה הוא טענת  נימיליו 15המבוקשת הוא 
) בכלי הרכב נשוא התובענה (שברולט קרוז משנת Recallבטיחותית סדרתית ועל קיומה של קריאת תיקון (

זאת לידיעת בעלי כלי הרכב במועד שהיה עליה לעשות זאת על פי הדין, אלא באיחור.  ), אך לא הביאה2011
יה", לפיו נפגעה הזכות של התובע ושל שאר חברי הקבוצה התובע טוען לנזק מסוג של "פגיעה באוטונומ

(בעלי כלי הרכב שרכבם נכלל בקריאת התיקון) לקבל החלטה מודעת לגבי "סיכון שלמות גופם ורכושם", 
שלהם ושל אחרים, שכן לכאורה מדובר בתקלה בטיחותית בכלי הרכב. חישוב סכום התובענה נעשה על יסוד 

ש"ח לכל בעל רכב.  1,000כלי רכב ולפי פיצוי בסך של  15,000-ריאת התיקון: כמספר הכלי הרכב שנכללו בק
והתיק קבוע לחקירות מצהירים. לדעת  2016תשובת החברה לבקשה הוגשה לבית המשפט במהלך חודש מאי 

הנהלת החברה, בהסתמך על הערכות יועציה המשפטיים, עומדות לחברה טענות הגנה ממשיות כנגד 
   ם בבקשה, אולם קשה בשלב זה להעריך את התוצאה של הליך זה.העניינים העולי

תביעה חברת שגיא מוטורס בע"מ (חברה בת של החברה) הוגשה כנגד החברה וכנגד  2011בנובמבר  14 ביום    .3
: (להלן תובענה ייצוגיתהתביעה כבקשה לאישור וכן  יפו (להלן: "התביעה")-לבית המשפט המחוזי בתל אביב

ניכרת  מידהצריכת הדלק ברכב מסוג "שברולט ספארק" אותו רכשו גבוהה ב התובעים). לטענת "הבקשה"
 מנתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג הרכב ובמפרט הטכני המצורף לו, שנמסרו ללקוחות החברה.

 .1981-הבקשה לאישור תובענה ייצוגית מבוססת על טענת "הטעייה" לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א
טוענים כי החברה מטעה את לקוחותיה ומוסרת להם נתונים שגויים ומטעים בדבר צריכת הדלק  יםהתובע

עותרים להתיר להם לנהל תובענה ייצוגית בשם כל רוכשי הרכבים מהדגם  התובעים של דגם הרכב האמור.
התיק "ח. ש נימיליו 43.2לקוחות. סכום התביעה הייצוגית המצוין בבקשה הוא  4,000-האמור, לטענתם כ

נמצא לאחר שלב הסיכומים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית, והחברה ממתינה להכרעת בית המשפט 
הנהלת החברה, בהסתמך על יועציה המשפטיים ועל דרכי הפעולה שנקטה החברה בנושא  בבקשה. להערכת

ות, בין היתר, הן הנדון בבקשה, עומדות לחברה טענות הגנה טובות ותשובות כבדות משקל לבקשה, המבוסס
על כך שהבקשה והתביעה אינן מבוססות ואינן נתמכות בראיות ממשיות או בחוות דעת מקצועית, והן על כך 

פי בדיקות מעבדה, כפי שהיא -היצרן, על על ידישהחברה פרסמה את נתוני צריכת הדלק כפי שנמסרו לה 
  יך בשלב זה, סיכויי הבקשה נמוכים.על כן, ככל שניתן להער פי הדין הישראלי.-מחויבת לפרסמם, על

  
(להלן:  המחוזי בחיפה המשפט ביתל תביעה פתרונות תחבורהכנגד  וגשהה, 2009בפברואר  22ביום   .4

מבוססת על הטענה,  תביעהה "התביעה") וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה").
חייבה אותו, בגין השלמת מיכל הדלק, בסכום  פתרונות תחבורהרכב וכי  פתרונות תחבורהכי התובע שכר מ

. התובע טוען, בין היתר, כי בגביית הסכום כאמור, פתרונות תחבורהעל עלות הדלק ל 41%-העולה בכ
 פתרונות תחבורההתעשרה שלא במשפט על חשבונו וכי הסעיף בהסכם השכירות שלפיו  פתרונות תחבורה

השלמת דלק חסר מטעה ומהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד שדינו להתבטל. תגבה משוכר הרכב עמלה בגין 
הגישה תגובה  פתרונות תחבורהש"ח.  נימיליו 66-התובע העמיד את סכום התביעה הייצוגית על סך של כ

   כאמור. פתרונות תחבורה של הלבקשה והתובע הגיש תגובתו לתגובת
 

בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בסכום , הגישו הצדדים לבית המשפט 2011בדצמבר  22ביום 
ומתבסס על מתן הנחה ללקוחות ששכרו רכב בעבר וחויבו בגין תדלוק,  פתרונות תחבורהשאינו מהותי ל

 ממחיר ההשכרה הבאה שלהם. הצדדים הגישו בהסכמה, בקשה למתן פסק דין. בית המשפט מינה בודק
לבדיקת הסדר הפשרה וזה הגיש חוות דעתו. כמו כן, היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדתו לפיה אינו מתנגד 

  עקרונית להסדר המוצע, אך העיר הערות ובוצעו שינויים בהסכם הפשרה על פי הערות אלה. 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך) תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות התחייבויות  -   24 באור

  (המשך) תביעות  א.
  (המשך)  .4

 
התקיים דיון בהסכם הפשרה במסגרתו נדונה, בין היתר, סוגיית מנגנון היידוע  2014בנובמבר  25ביום 

שהוצע בהסכם הפשרה, אשר עורר לשיטת בית המשפט קושי באישור הסכם הפשרה. בתום הדיון קבע בית 
אינו מניח את הדעת ומאחר והצדדים לא  פתרונות תחבורההמשפט כי השינוי במנגנון היידוע שהוצע על ידי 

. בהתאם להחלטת בית המשפט 2015ביוני  9הגיעו להסכמות בנדון, התקיים דיון הוכחות בתובענה ביום 
נקבע, כי ראוי להמתין לפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ערעורים שהגישו חברות  2015ביולי  8מיום 

, כיוון שקרוב לוודאי שלפסק דינו של בית המשפט העליון תהיה מהענף בבקשת האישור למנגנון היידוע
הגישה מעת לעת לבית המשפט הודעות  פתרונות תחבורה. פתרונות תחבורההשלכה על ההכרעה בעניינה של 

 30לפיה עד יום  ,המשפט בית החלטת התקבלה 2017בינואר  25עדכון לגבי סטאטוס הדיון בערעורים וביום 
ו הצדדים הודעת עדכון בקשר עם ההליכים המתקיימים בבית המשפט העליון כאמור יגיש 2017באפריל 

. להערכת הנהלת לעיל, וכי תינתן החלטה נוספת בבוא העת בנוגע להמשך ניהול התיק בפני שופט אחר
  דחות גבוהים מסיכוייה להתקבל.יויועציה המשפטיים, סיכויי הבקשה לה פתרונות תחבורה

 
(להלן:  לבית המשפט המחוזי מרכז לוד תביעה פתרונות תחבורהנגד כהוגשה  2014ר באוקטוב 2ביום     .5

 פתרונות תחבורה. למיטב ידיעת כתובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה") התביעה לאישור"התביעה") ובקשה 
תביעות דומות הוגשו גם כנגד חברות ליסינג נוספות. בבקשה נטען, בין היתר, כי חלק משמעותי מהרכבים 

מוצגים ללא מידע כלל והחלק האחר מוצג באופן  פתרונות תחבורההמשומשים המוצעים למכירה על ידי 
, פקודת הנזיקין, 1981חסר וללא פרטים מהותיים וזאת לכאורה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 

סכום התובענה . 1979וחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט  1973חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 
ש"ח לפי אומדן שערכו המבקשים לפי הערכתם את חלקה של  נימיליו 82-הייצוגית הועמד על סך כולל של כ

את תגובתה  פתרונות תחבורההגישה  2015לאוגוסט  6בשוק הרכב המשומש. ביום  פתרונות תחבורה
, הוגשה תשובה מאוחדת מטעם המבקשים לתגובות המשיבות לבקשה לאישור. 2016בינואר  4לבקשה. ביום 

התקיים דיון מקדמי בבקשה לאישור (ביחד עם הבקשות לאישור האחרות, כאמור  2016במרס  17ביום 
בפברואר  12יך גישור וביום התקיים הל הצדדים ביןלעיל). בדיון נקבע, כי הצדדים יפנו להליך של גישור. 

הגישו המגשרים הודעה עדכון לבית המשפט הנכבד, לפיה אין בידי הצדדים לסיים את ההליך  2017
 באמצעות גישור.

לסיים את המחלוקת התקיים דיון קדם במשפט, במהלכו קבע בית המשפט כי יש לנסות ובמרס  19 ביום    
 20 ולהודיע עמדתם עד ליום או להסתלקות להגיע לפשרהלצדדים אפשרות נוספת  ןנתאף ו פשרהדרך של ב

בית המשפט ישקול מתווה ככל שהמחלוקות בין הצדדים לא יסתיימו במסגרת הסדר פשרה,  2017באפריל 
פעל לבירורה תוך כדי עיכוב יתר הבקשות לאישור יבקשה אחת מתוך הבקשות לאישור ובמסגרתו הוא יבחר 

 .2017ביולי  20 קדם משפט נוסף נקבע ליוםשור שתנוהל. עד לאחר קבלת הכרעה בבקשה לאי
  ויועציה המשפטיים, סיכויי הבקשה להידחות גבוהים מסיכוייה להתקבל. פתרונות תחבורהלהערכת הנהלת 

 
(להלן:  תביעהוחברות נוספות בענף השכרת הרכב  פתרונות תחבורהנגד כהוגשה  2015במאי  26ביום   .6

בטענה להפליה מחמת גיל  (להלן: "הבקשה") תובענה ייצוגיתכ התביעהובקשה לאישור "התביעה") 
שנה אשר נמנעת מהם האפשרות לשכור רכבים  18שמבצעות, לכאורה, המשיבות כנגד לקוחות מעל גיל 

מחמת גילם ובניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 
 1ש"ח. ביום  נימיליו 3-הוערך בכ פתרונות תחבורההתביעה כנגד  סכום .2014ביולי  15וזאת החל מיום 

, הוגשה תשובה לתגובה על ידי 2016בינואר  5את תגובתה וביום  פתרונות תחבורה, הגישה 2015בדצמבר 
 יערכו לא הצדדים ובהסכמת, בתיק סיכומים להגיש יש כי קבע המשפט בית, 2016 ביוני 28 ביוםהתובע. 
. 2017באפריל  3ומטעם יתר המשיבות יוגשו עד ליום  פתרונות תחבורההסיכומים מטעם  .בתיק חקירות

 בקשר המבקש עם הידברות מתקיימת כי, יצוין .2017במאי  2סיכומי תשובה מטעם התובע יוגשו עד ליום 
  .פשרה של בדרך ההליך סיום לאפשרות
המשפטיים, סיכויי הבקשה להידחות, גבוהים מסיכוייה יועציה ו פתרונות תחבורה הנהלתלהערכת 
  להתקבל.

 
(להלן:  תביעה הרכב השכרת מתחום נוספות וחברות פתרונות תחבורה כנגד הוגשה, 2015ביוני  7ביום   .7

. בתביעה נטען, בין היתר, כי אין (להלן: "הבקשה") תביעה כתובענה ייצוגיתהבקשה לאישור ו"התביעה") 
, בכך שאינן 1998-המשיבות עומדות לכאורה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

מחזיקות ואינן מעמידות רכב הסעה נגיש להסעת אדם עם מוגבלות ובכלל זה לא במחיר זהה לרכב לא נגיש 
הגישה את תגובתה לבקשה  פתרונות תחבורהם העסקיים. ושהינן שותפות להסדר כובל בניגוד לחוק ההגבלי

קבע בית המשפט, כי לאור הסכמת הצדדים הוא  2016 בנובמבר 15 ביום. 2015בדצמבר  8לאישור ביום 
  התקיימה ישיבת גישור כאמור. הצדדים  2017 במרס 7 מורה על מינויו של מגשר בין הצדדים וביום
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  (המשך)  .7
  

. ככל שיוכח, קיומן של ההסכמות ממשיכים בהדברות ועליהם לעדכן את בית המשפט בדבר המגעים ביניהם
 פתרונות תחבורהלבין דרך הלב לכך שדרך הלב תשכיר לכל מי שיופנה אליה על ידי  פתרונות תחבורהבין 

עצמה; וכן,  פתרונות תחבורהרכב נגיש במחיר שאינו עולה על מחיר השכרת רכב מקביל (לא נגיש) על ידי 
ענו והופנו לדרך הלב נ פתרונות תחבורהככל שיוכח שכתוצאה מכך בפועל פניות של בעלי מוגבלות תנועה ל

  לבין דרך הלב כאמור לעיל; וכן, ככל שתוכח הטענה,  פתרונות תחבורהבהתאם להסכמות שבין 
  

שמספר הפניות להשכרת רכבים נגישים הן נמוכות ביותר וממילא הצורך והביקוש בשירות זה נמוך ביותר; 
מו של פטור הנסיבות המיוחדות והחריגות לקיו פתרונות תחבורהוכן, ככל שתוכח הטענה שמתקיימות ב

 - מחובת ההנגשה הרלוונטית, כי בשלב זה ובזהירות המתחייבות (בין היתר נוכח השלב המוקדם של ההליך
בטרם הוגשה תשובה לתגובות ובטרם התקיים דיון כלשהו בפני בית המשפט), מעריכים יועציה המשפטיים 

  ל.כי סיכויי הבקשה להידחות גבוהים מסיכוייה להתקב פתרונות תחבורהשל 
  
 התביעה לאישור(להלן: "התביעה") ובקשה  תביעה פתרונות תחבורהנגד כהוגשה  2015לספטמבר  16ביום   .8

את לקוחותיה ומנעה מהם  פתרונות תחבורהלפיה לכאורה הטעתה  כתובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה")
מידע הכרחי וחיוני לפני כריתת החוזה עימם, בכך שהציגה את החיוב בדמי הטיפול שהיא גובה בגין חיובי 
כביש אגרה, כתשלום חובה שאינו ניתן לביטול אשר הינו חלק בלתי נפרד מההסכם בין הצדדים ובכך שלא 

עילת כביש אגרה כלשהוא ובכך לחסוך את דמי ציינה בפניהם כי קיימת אפשרות להתקשר ישירות עם מפ
ש"ח.  נימיליו 8.4- על סך של כ פתרונות תחבורההטיפול כאמור. התובעת העריכה את סכום התביעה כנגד 

. 2016ביוני  8יום ב התקיים. דיון קדם משפט 2016 במאי 22יום באת תגובתה  ההגיש פתרונות תחבורה
ו להגיע להסכמות באשר לאופן סיום הסכסוך, אולם אלה לא בהתאם להחלטות בית המשפט, הצדדים ניס

התקיים דיון, במסגרתו קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט, והגיעו  2017במרס  20 וביוםצלחו 
להסכמות בנוגע למתווה של הסתלקות מתוגמלת מהבקשה לאישור, ללא פרסום, במסגרתה יתוקן נוסח 

באפשרותם להתקשר עצמאית עם מפעילי כבישי אגרה, על הסכם השכירות כך שיובהר לשוכרים כי 
אחריותם בלבד, ובכך לחסוך את דמי הטיפול. בהתאם להחלטת בית המשפט, בקשת הסתלקות על תצהיריה 

יועציה המשפטיים, סיכויי הבקשה הנהלת החברה ולהערכת בשלב זה  .2017במרס  27 תוגש עד יום
  .להידחות, גבוהים מסיכוייה להתקבל

 
תביעה (להלן: וחברות נוספות בענף השכרת הרכב  פתרונות תחבורהנגד כ הוגשה 2016בינואר  11ביום   .9

, לפיהם דמי הביטול אותם גובים, תובענה ייצוגית (להלן: "הבקשה")כ התביעהובקשה לאישור  "התביעה")
לכאורה, המשיבים מלקוחותיהם בגין ביטול/שינוי עסקת מכר מרחוק של שובר השכרת רכב בחו"ל, 
באמצעות האינטרנט, הינם בסך מסוים קבוע, ללא קשר למחיר העסקה. כמו כן, המשיבים פועלים שלא כדין 

רטים בדבר האופן בו יכול לקוח לממש את בכך שאינם שולחים, לכאורה, ללקוחותיהם מסמך הכולל פ
  .אישר בית המשפט בקשת הסתלקות מבקשת האישור 2016באפריל  24יום בזכותו לבטל עסקה. 

 
תביעה הבקשה לאישור ו תביעה (להלן: "התביעה") פתרונות תחבורההוגשה כנגד  2016במאי  15ביום   .10

את לקוחותיה בכך שהיא  ,לכאורה ,מטעה תחבורה פתרונותבטענה כי  (להלן: "הבקשה") כתובענה ייצוגית
נמנעת ממתן שירותי תיקון תקרים ללקוחות הליסינג התפעולי ומחריגה שירות זה מהשירותים המסופקים 

חישוב הנזק בתובענה נעשה  על ידה ללקוחות אלה וזאת לטענת המבקשת, בניגוד לאמור בחוזה ההתקשרות.
לקוחות שחכרו מהחברה רכב בליסינג תפעולי בשבע השנים שקדמו על יסוד הערכת המבקשת לגבי מספר ה

להגשת הבקשה, ארע תקר ברכבם, והחברה לא סיפקה להם שירותי תיקון תקרים. לטענת המבקשת מדובר 
הגישה תגובתה  פתרונות תחבורהעבור כל לקוח.  ש"ח 2,000אלף לקוחות והפיצוי המבוקש הוא  25 -בכ

רכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים, סיכויי הבקשה להידחות , גבוהים . להע2017בינואר  19 ביום
  מסיכוייה להתקבל.

  
תביעה הבקשה לאישור ו תביעה (להלן: "התביעה") פתרונות תחבורההוגשה כנגד  2016ליוני  19ביום   .11

לא שילמה לעובדיה זכויות מוקנות להם על  פתרונות תחבורהשבטענה (להלן: "הבקשה")  כתובענה ייצוגית
פי הוראות ההסכם הקיבוצי באי ביצוע הפרשות לפנסיה ואי תשלום ימי בחירה בהתאם להסכם הקיבוצי, 

הבקשה הוגשה בשם כל עובדי החברה אשר הועסקו בחברה  אלא בהתאם לצו ההרחבה הכללי במשק.
באפריל  19ליום  להגיש את תגובתה עד  תחבורה פתרונותעל  תביעה.ה ועד מועד הגשת 2009מחודש מאי 

בשלב זה, לאור מורכבות הנושא והחישובים, לא ניתן  .2017במאי  14 והדיון בבקשה קבוע ליום 2017
  .להעריך את סיכויי התביעה להתקבל

  
נגד ארבע חברות נוספות העוסקות בתחום כוכן  פתרונות תחבורההוגשה כנגד  2016בנובמבר  15ביום   .12

 (להלן: "הבקשה") תובענה ייצוגיתהתביעה כובקשה לאישור  תביעה (להלן: "התביעה")השכרת רכבים 
בטענה כי הנתבעות אינן מאפשרות לבצע הזמנת שירותי השכרת רכב של כלי רכב המותאמים לאנשים עם 

  . הקבוצה פתרונות תחבורהמוגבלויות, באתרי האינטרנט שלהן וכן טענה נוספת שאינה רלוונטית כלפי 
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  (המשך)  .12
  

אותה מבקש התובע לייצג, כמפורט בתובענה, כוללות את כל ציבור הנכים בעלי מוגבלויות ניידות, אשר   
אנשים שנזקו של כל אחד מהם  271,487 -הינם בעלי רישיון נהיגה, כאשר לטענת התובע ציבור זה מונה כ 

לנוכח . 2017באפריל  30 להגיש תגובה לבקשה לאישור עד ליום פתרונות תחבורה. על ש"ח 150מוערך ב 
 והבקשה. התביעהלהעריך את סיכויי  פתרונות תחבורההשלב המקדמי שבו מצוי ההליך אין ביכולתה של 

  
. להערכת הנהלת UTIעות משפטיות על ידי עובדים לשעבר של שתי תבי UTIהוגשו כנגד  2015 שנת במהלך  .13

UTI שאכן התביעות תמומשנה, וכן לא  50%- המשפטיים, לא ניתן לקבוע ברמת סבירות הגבוהה מ ויועציה
  , אם בכלל.UTIניתן לאמוד את הסכום שבו תחויב 

  
הליכים משפטיים נוספים בסכום כולל של בנוסף למפורט לעיל, החברה ו/או החברות המאוחדות הינן צד ל  .14

או נזקים שנגרמו לכלי רכב של צדדים  "ח בעיקר בגין נזקים וליקויים לכאורה בכלי רכבמיליוני ש 23.7-כ
   שלישיים.

 של הכספיים בדוחותיהן הפרשות מבוצעות לעיל המתוארות מהתביעות לנבוע העשויות העלויות בגין  .15
דהיינו,  - more likely than not( לא מאשר סביר יותר אם רק, הרלוונטיות המאוחדות והחברות החברה

) שתיווצר חבות לתשלום הנובעת מאירועי העבר, ושסכום החבות ניתן לכימות או 50%ההסתברות עולה על 
להערכה בטווח סביר. סכומי ההפרשות שבוצעו מבוססים על הערכת מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות 

  וות דעת היועצים המשפטיים.בהתבסס על ח
בגין כלל התביעות המשפטיות האמורות לעיל  2016בדצמבר  31ההפרשה הנכללת בדוחות הכספיים, ליום   

  .מיליוני ש"ח) 14.5 - 2015בדצמבר  31(ליום  מיליוני ש"ח 16.9 -כבסך של הינה 
      

   התקשרויות  .ב
וחלקי החברה קשורה בהסכמים שונים מכוחם משמשת החברה כיבואנית ומפיצה בישראל של מכוניות   . 1

. בהסכמים אלה התחייבה החברה בין היתר, ואיסוזו מוטורס מתוצרת חברות מקבוצת ג'נרל מוטורסחילוף 
אלא אם כן  ידי קבוצת ג'נרל מוטורס-שלא להציג או לשווק כלי רכב אחרים זולת כלי הרכב המיוצגים על

  קיבלה לכך הסכמה מראש בכתב.
 

, התקשרה החברה בהסכם עם ג'נרל מוטורס, מכוחו מונתה החברה כמייצגת של ג'נרל 1994בחודש ספטמבר   .2
  בארצות הברית. ןהביטחושל משרד  תהביטחונימוטורס, כלפי המשלחת 

קף ההסכם האמור נקבע לתקופה פי הסכם זה. תו-עד כה, לא היו הכנסות בסכום מהותי שהחברה קיבלה על  
  והוא מתחדש מדי שנה. 1996שהסתיימה בחודש ספטמבר 

 
יבת לתת שירותי אחזקה שוטפת לכלי רכב ובמסגרתו היא מח ,ןהביטחולחברה הסכם התקשרות עם משרד   .3

כפי שנקבע  ,וזאת תמורת תשלום גלובלי ,שנים ממועד רכישתם חמשלתקופה של  ,שנמצאים ברשותו
ההסכם כולל מנגנון חידוש אוטומטי ומתחדש לחמש שנים נוספות בכל שנה בה מתווספים רכבים  בהסכם.

  לצי הרכב של משרד הביטחון החברהחדשים של 
 

- (להלן בחברה השליטהחברת בת של בעלי  ,) בע"מ1994החברה מספקת לחברת המזרח לשווק מכוניות (  .4
 בסך 2016כנסות החברה משירות זה הסתכמו בשנת ללקוחות. ה שרותי הכנת רכב למסירה חברת המזרח)

   .אלפי ש"ח) 168 -כ - 2015(בשנת  ח"אלפי ש 254-ככולל של 
 

ן נכסים "אביב. כמו כן, החברה שוכרת מקח-החברה שוכרת מחברת המזרח אולם תצוגה ומחסן חלפים בתל  .5
ן נכסים "מ שוכרת מקח"חיפה בעמ (חלק ממבנה המשמש כמחסן חלפים בחיפה. יו.אם.איי מרכז שירות "בע
מ מבנה המשמש כמוסך בחיפה. החברה משכירה לכהן מוטורס חדרה בע"מ מבנה המשמש כאולם "בע

תצוגה ומוסך בחדרה. כמו כן, משכירה החברה שטח בפארק ראם לחברת המזרח. פירוט באשר לדמי 
צדדים שלישיים להשכרת  . בנוסף החברה קשורה בהסכמים עם31 באורב מוצגשכירות לצדדים קשורים 

שטחים בפארק ראם, במבנה ההנהלה בראשל"צ ובמרכז הלוגיסטי בשוהם, ושוכרת מצד שלישי אולם 
. חברות נוספות בקבוצה קשורות בהסכמי שכירות משרדים ושטחי אחסון לתקופות של התצוגה בהרצלי

  שנה עד עשר שנים.
  
 31עד ליום ניתן במסגרת הסכם שתוקפו הוארך ש AVISבמותג כיון יהזהיא בעלת  פתרונות תחבורה    .6

 ם הרישיון., היא לא הפרה ואין בכוונתה להפר את הסכפתרונות תחבורהשל  הלמיטב ידיעת .2016בדצמבר 
וליסינג תפעולי מהשכרת רכב  פתרונות תחבורהיה של התמלוגים מחושבים בשיעורים מוסכמים מהכנסות

אירופה על הפחתה בסכום  אוויסלהסכמה עם  פתרונות תחבורההגיעה  2012בנובמבר  6בישראל. ביום 
ועד  2012בדצמבר  1יום אירופה החל מ לאוויסש"ח לשנה מן התשלומים שיגיעו ממנה  נימיליו 6-בכ המוערך

  בהתאם להסכמים שבין הצדדים.  ,2014בנובמבר  30ליום 
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   (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -   24 באור

  (המשך) התקשרויות  .ב
  (המשך)  .6
  

 פתרונות תחבורהחל שינוי בתנאי הזיכיון ובשיטות העבודה הבינלאומיות של למעט ההפחתה האמורה, לא     
 פתרונות תחבורהחתמה  2016בחודש ספטמבר  אירופה. אוויס, בהתאם להסכמים עם שימושעושה היא בהן 
אירופה על מכתב כוונות, לפיו, אישרו הצדדים כי בכוונתם לנהל מו"מ במטרה להתקשר בהסכם  אוויסעם 

יצוין, כי בהתאם למכתב הכוונות,  .2017בינואר  1רישיון חדש, לתקופה של חמש שנים, שתחילתה ביום 
ילות הליסינג התפעולי ובגין פעילות ההשכרה לזמן קצר יהיה קטן מן הוסכם, כי שיעור דמי הרישיון בגין פע

פי הסכם הרישיון. כמו כן, הסכום בגין השימוש במערכות המחשוב המרכזית -ידה על-השיעור המשולם על
     . ), יהיה קטן מן הסכום הנוכחיwizardשל החברה (

 17,466הסתכמו לסך של  2015בגין שנת ש"ח, אלפי  15,643לסך של הסתכמו  2016סך התמלוגים בגין שנת     
מחשוב בגין השימוש במערכת הבנוסף,  . אלפי ש"ח 15,602הסתכמו לסך של  2014ובגין שנת  אלפי ש"ח

אלפי  574הוצאות בסך של  2016בשנת  פתרונות תחבורהרשמה  Wizard-ה, פתרונות תחבורהשל  מרכזיתה
  ).אלפי ש"ח 200 -2014אלפי ש"ח ; בשנת  1,419 - 2015ש"ח (בשנת 

  
קשורות בהסכמים לשכירת מבנים ושטחים המשמשים אותן  שלה והחברות המאוחדות פתרונות תחבורה  .7

. לדולר או למדדדמי השכירות צמודים חלקם של , לתקופות של שנה עד עשר שנים. מתקניהלצורך הפעלת 
 2015 לשנת"ח, שאלפי  21,582 -מסתכמים לסך של כ, כאמור מתקניםבגין  2016 לשנתדמי השכירות 

    אלפי ש"ח. 20,914 -מסתכמים לסך של כ 2014אלפי ש"ח ולשנת  17,270 -כ של לסך מסתכמים
  
לעניין הסכם דמי ניהול בין החברה לבין בעלי מניותיה וכן הסכמי העסקה של בעלי עניין בחברה ראה באור   .8

  להלן.  31
  

   שעבודים  .ג
להבטחת התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים, רשמה החברה שעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום על כל   .1

נכסיה, שעבוד קבוע על כל ניירות הערך, המסמכים והשטרות בתאגידים בנקאיים, וכן שעבוד קבוע על הון 
  המניות הבלתי נפרע והמוניטין.

 
וחברת  יםבנקאי ים, לטובת תאגידפתרונות תחבורהכמו כן, נרשמו שעבודים על אחזקות החברה במניות של 

 פתרונות תחבורהההלוואה מחברת המזרח שגובתה בשעבוד מניות  ן, עם פירעו2015במהלך שנת  המזרח.
התאגידים שקודם לכן שועבדו לטובת חברת המזרח, שועבדו לטובת  פתרונות תחבורה, מניות כאמור

  הבנקאיים.
 

אשר  פתרונות תחבורה, יתרת ההלוואות ששימשו את החברה ברכישת מניות 2016בדצמבר  31נכון ליום 
 אלפי 40,000של  סךב  הינה, לעיללטובת הגורמים המממנים, כאמור  פתרונות תחבורהמגובות בשעבוד מניות 

  "ח.ש
 

מנים את ממלתאגידים בנקאיים וגורמים פיננסים בשוק ההון אשר  פתרונות תחבורהלהבטחת התחייבויות   .2
פעילותה, נרשמים שעבודים קבועים בדרגה ראשונה על חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות 
בגין ובקשר עם כלי הרכב האמורים. השווי הכולל של כלי הרכב המשועבדים לטובת כל גורם נקבע על פי 

פתרונות , ל2016בדצמבר  31ובהתאם למסגרת האשראי הקיימת בכל בנק. נכון ליום  מפתח תמחור מוסכם
כלי הרכב שאינם  מצי כלי הרכב שבבעלותה. 81%-כרכבים משועבדים המהווים  23,300-כ תחבורה

, להיות משועבדים פתרונות תחבורהמשועבדים, הינם חופשיים מכל שעבוד שלילי, ויכולים, על פי בחירת 
פתרונות גורם מממן, לרבות ספקיה, יבואני רכב, בעלי מניותיה וכל גורם אחר, לפי שיקול דעתה של  לטובת כל
בכל אופן שהוא וללא הגבלה בסכום, ובלבד שסך חובותיה  פתרונות תחבורה, לצורך העמדת מימון לתחבורה

של שווי כלי הרכב אחוזים מהסך הכולל  60%-לגורם מממן כלשהו לא יפחת בכל עת מ פתרונות תחבורהשל 
כלי הרכב  -המשועבדים לאותו גורם מממן. על אף יצירת השעבוד הקבוע על כלי הרכב כאמור (להלן

תהא רשאית לעשות בכלי הרכב  פתרונות תחבורההמשועבדים) לטובת הגורמים המממנים כאמור, 
משועבדים זכויות המשועבדים כל שימוש, הנדרש במהלך עסקיה הרגיל, וכן להעניק ביחס לכלי הרכב ה

לצדדים שלישיים, לרבות הזכות לרכוש את כלי הרכב כשהוא נקי ומשוחרר מכל משכון, שעבוד וזכות צד 
שלישי כלשהו, וזאת בכפוף לכך שבכל עת יהיו משועבדים לטובת כל בנק כלי רכב אשר שווים המצטבר לא 

א ארע אירוע המקנה לגורם המממן זכות יפחת בכל עת מהסכום המינימאלי עליו הוסכם עמו כאמור. כל עוד ל
כל מגבלה בקשר עם זכויותיה  פתרונות תחבורהלהעמדת הסכומים המובטחים לפירעון מיידי, לא תחול על 

על פי הסכמי החכירה ו/או ההשכרה שנחתמו עם לקוחותיה, והיא תהא רשאית לעשות כל פעולה על פי 
ם להסכמים אלה, למעט שעבוד ו/או המחאת הזכויות הסכמים אלה ו/או להימנע מעשיית כל פעולה בהתא

לאחר תאריך הדיווח, בנוסף למתואר לעיל,  בגין הסכמי החכירה ו/או ההשכרה האמורים לצד שלישי כלשהו.
, 21 באורכמתואר ב ,פתרונות תחבורהשל בדרך של הרחבת סדרה ח וסדרה ט במסגרת הנפקת אגרות חוב 

עבור מחזיקי אגרות  הנאמניםליצור שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת  פתרונות תחבורההתחייבה 
על חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל סדרה ח וסדרה ט החוב 

  .הנאמניםוכן על חשבון הנאמנות המנוהל על ידי 
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  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
 

   (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -   24 באור
  (המשך) שעבודים  .ג

להבטחת התחייבויותיה של כוכבי הרכב לטובת תאגידים בנקאיים, נרשם שעבוד קבוע על זכויותיה לקבלת   .3
כספים מחברות אשראי, המחאות שמסרה לביטחון או לגביה, הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין שלה, וכן 

 620הינו  2016צמבר בד 31שיעבוד שוטף על יתר נכסיה, ללא הגבלה בסכום. סך ההלוואות והאשראי ליום 
  אלפי ש"ח). 310(חלק החברה  אלפי ש"ח

 
להבטחת מחויבויותיה של קח"ן נכסים לטובת תאגיד בנקאי, נרשמה משכנתא על מקרקעין שבבעלותה, ללא   .4

, ועל זכויותיה בהתאם להסכם השכירות של המקרקעין עם השוכרים: החברה, מרכז שירות הגבלה בסכום
אלפי ש"ח (חלק החברה  3,504הינה  ההלוואה, יתרת 2016 בדצמבר 31נכון ליום  בע"מ."ן סוכנויות וקחחיפה 
   "ח).ש אלפי 1,752

 
  אמות מידה פיננסיות   ד.

אמות המידה הפיננסיות בהן החברה  2013בתחילת חודש דצמבר  דכנווע פתרונות תחבורה רכישתבעקבות   .1
ואשראים. אמות המידה הפיננסיות נבחנות  נדרשת לעמוד על ידי התאגידים הבנקאיים שהעמידו לה הלוואות

  לפי הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה, ועיקרן כדלהלן: 
 

  .25%-הכל מאזן שלא יפחת מ יחס הון עצמי מוחשי לסך  -
  מיליון ש"ח. 400-הון עצמי מוחשי שלא יפחת מ  -
, לרווח התפעולי פתרונות תחבורהיחס ההלוואות הבנקאיות שהתקבלו בקשר לרכישת ההשקעה ב  -

  ).2.5ואילך  2017(בשנת  3הממוצע בשנתיים שקדמו למועד הבדיקה, שלא יעלה על 
  יחס הרווח התפעולי השוטף להוצאות המימון השוטפות בניכוי הוצאות מימון בגין הפרשי שער, שלא יפחת   -

  .1.5 - מ
בתוספת  פתרונות תחבורהיחס בין האשראי והלוואות מתאגידים בנקאים שלא התקבלו בקשר לרכישת   -  

 General Motors Overseas Distributionסכום ערבויות בנקאיות ואשראים דוקומנטרים שהוצאו לטובת 
 .0.85תפעולי שלא יעלה על החוזר ההון הלבין 

 
בנוסף, התחייבה החברה כי לא תלווה הלוואות בעלים או תפרע כאלו, למעט הלוואות הבעלים שהתקבלו 

  , וכן שלא תחלק תקבולים, אלא בהתקיים תנאים מסוימים. פתרונות תחבורהלרכישת מניות 
 

    "ל.הנ המידה באמות החברה עומדת 2016בדצמבר  31ליום  נכון
אשר  לטובת תאגידים בנקאיים וגורמים פיננסיים בשוק ההון פתרונות תחבורהבהתאם להתחייבות של   .2

, בין היתר, כי יחס ההון העצמי לסך הכל מאזן בניכוי יתרת פתרונות תחבורהמממנים אותה, נדרשת 
. כמו כן, הוטלו 12%-, לא יפחת מפתרונות תחבורההמזומנים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של 

, והיא התחייבה כי לא כתלות ביחס ההון העצמי למאזן מגבלות על סכום הדיבידנדים שהיא רשאית לחלק
טה בה ופעילותה העסקית, ללא הסכמת הגורמים המממנים. כמו כן, היה יתבצע שינוי בבעלות ובשלי

לא תפרע חובות מהותיים שלה או שחוב מהותי שלה יועמד לפירעון מיידי, יהיה רשאים  פתרונות תחבורהו
   כלפיהם. פתרונות תחבורהמיידי את חובות  ןהגורמים הממנים אותה להעמיד לפירעו

 
 חובות, עומדת זכות להעמיד לפירעון מיידי את פתרונות תחבורה פעילותבנקים המממנים את ל ,בנוסף

פתרונות ו במידהומטה.  BBB-ידי מעלות ירד ל-על פתרונות תחבורהדירוג של המקרה וב פתרונות תחבורה
 התחייבה לא פתרונות תחבורה כי(יובהר  ומטה Baa2-לתדורג על ידי חברת מדרוג ודירוגה ירד  תחבורה
 או כולן, בהתחייבויותיה תעמוד לא פתרונות תחבורה בו ובמקרה) מדרוג חברת ידי על מדורגת ואינה להיות
  .שלה חוב אגרות בעלי כלפי, חלקן

 
   "ל.הנ המידה באמות פתרונות תחבורה עומדת 2016בדצמבר  31ליום  נכון

 
  

   ערבויות  .ה
פי אל 92,894 הינה םדוקומנטרייאשראים באמצעות חברה יתרת התחייבויות ה 2016בדצמבר  31נכון ליום   .1

   ש"ח.
 

  כדלקמן:  ,2016בדצמבר  31, שעיקרן נכון ליום העמידה ערבויות בנקאיות החברה  .2
 

אלפי ש"ח לזכות לקוחות שונים, בעיקר גופים ממשלתיים, בקשר עם השתתפות במכרזים,  3,217  .א
  אספקת רכבים, חלפים ושירותים נוספים.

 .רכב יבואנית החברה היות ובשל, מצרכים פיקוח על צו לפי, התחבורה משרד לזכות חאלפי ש" 8,426  .ב
  עם חקיקת הצו החדש. 2017הערבות פקעה בחודש פברואר 

, במקרקעין חורג לשימוש בקשה עם בקשרמקרקעי ישראל ואחרים  מינהלאלפי ש"ח לזכות  267  .ג
  .במקרקעין תשתית עבודות ביצוע ולהבטחת

  .מקרקעין משכירי לזכות חאלפי ש" 228  .ד
  .שבח מס תשלום להבטחת רעות מכבים עיריית לזכות"ח ש אלפי 64  .ה
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  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
 

   (המשך) התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -   24 באור
  (המשך) ערבויות  .ה
  

ההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם תשלומי מיסי יבוא שיוטלו על החברה כיבואן רכב להבטחת   .3
(בעלי שליטה בחברה) כתב התחייבות ללא הגבלה בסכום  טאלדןוחברה בבעלותה  המציאו חברת המזרח

  לרשות המיסים.
 

להבטחת ההתחייבות של שגיא מוטורס ישראל בע"מ (חברה בת) לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה בדוח המאוחד   .4
ערבות מתמדת מוגבלת בסכום החברה לפי ש"ח, העמידה א 2,249 הינה 2016בדצמבר  31על המצב הכספי ליום 

  ש"ח. אלפי 1,750 שלעד לסך 
 

אלפי  620הינה  2016בדצמבר  31להבטחת ההתחייבויות של כוכבי הרכב לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה ליום   .5
  ש"ח. אלפי 3,500עד לסך של  בסכוםערבות מתמדת מוגבלת החברה ש"ח, העמידה 

 
אלפי ש"ח,  731הינה  2016בדצמבר  31לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה ליום  UMTלהבטחת ההתחייבות של   .6

  אלפי ש"ח. 2,000מוגבלת בסכום עד לסך של ערבות מתמדת החברה העמידה 
 

 ש"ח אלפי 2,014 הינה 2016בדצמבר  31לתאגיד בנקאי, אשר יתרתה ליום  UMEלהבטחת ההתחייבות של   .7
  ש"ח.אלפי  1,000מוגבלת בסכום עד לסך של ערבות מתמדת החברה , העמידה אלפי ש"ח) 1,007(חלק החברה 

  
- כ מתוכן, ש"ח נימיליו 21.6-ערבויות להבטחת התחייבויותיה לצדדים שלישיים בסך של כ פתרונות תחבורהל  .8

פתרונות ח ערבות לסיבוס רימון (חברה בת של "ש מיליון 0.25-כו איטליהש"ח ערבות לחברת אוטו  נימיליו 15
  .21 באורלגבי אגרות החוב שהנפיקה, ראה  פתרונות תחבורה). בקשר להתחייבויות של תחבורה

 
הינה  2016בדצמבר  31לזכות משכירי משרדיה, שיתרתן נכון ליום  ת בנקאיתיוערבו סוכנות לביטוח העמידה  .9

   "ח.אלפי ש 48
 

  "ח.ש אלפי 52,503התחייבויות בגין ערבויות ואשראי דוקומנטרי בסך כולל  UTI-ל ,2016בדצמבר  31נכון ליום   .10
  
  

  הון   -  25 באור
  :2015-ו 2016בדצמבר  31הרכב הון המניות לימים   א.

  מונפק ונפרערשום,   

  מספר מניות  
  

  1,152,038  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
  

  1,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות הנהלה בנות 
  
   
  זכויות הנלוות למניות  .ב

מזכות את המחזיקים בהן לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית, להשתתף ולהצביע בה. כל מניית  -ות הנהלה מני  .1
  הנהלה תקנה קול אחד בעת ההצבעה באסיפה הכללית.

  מניות אלו אינן מעניקות את הזכות לקבל דיבידנדים או להשתתף בחלוקת רכוש החברה.  
 

  ל דיבידנדים ולהשתתף בחלוקת רכוש החברה.מזכות את המחזיקים בהן לקב -מניות רגילות   .2
  

  מניות החברה המוחזקות על ידה - מניות באוצר   .ג
ממניות  10%ש"ח ע.נ., המהוות  1מניות הנהלה בנות  100-, החברה מחזיקה ב2015-ו 2016בדצמבר  31נכון לימים 

  ההנהלה המונפקות והנפרעות.
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  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  
  ם המאוחדיםהכספייים לדוחות באור

 
  

  (המשך)הון   -  25 באור
  קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה  .ד

ארגון בהחזקות הבעלים, במסגרתו רכשה החברה מידי בעלי מניותיה את אחזקותיהם -בוצע רה 2013במהלך שנת 
הנכסים וההתחייבויות של לפיה ), As poolingאיחוד העניין (. הרכישה בוצעה לפי שיטת פתרונות תחבורהבמניות 

הפער בין  בספרי הבעלים ערב המכירה.נרשמו בספרי החברה לפי ערכם  ,עלותה, לרבות עודפי פתרונות תחבורה
שנקלטו בספרי החברה, נזקף לקרן  פתרונות תחבורההתמורה לבעלים לבין הערך של הנכסים וההתחייבויות של 

  הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה.  
 

  
  דיבידנד  .ה

אלפי  17,000הכריזה החברה על תשלום דיבידנד בסך של  2015, בשנת לבעלי המניותדיבידנד לא חולק  2016שנת ב
  .2015יוני ש"ח אשר שולם בחודש 

   
  הרכב הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי  .ו

  בדצמבר 31  
  2016  2015  
  אלפי ש"ח  

  619  626  החלק בשווי המאזני
      

  
  מכשירים פיננסים     -   26 באור

  ים פיננסי סיכון גורמי  א.
סיכון מדד , חוץ מטבע סיכון( שוק סיכון כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות הקבוצה פעילויות

 פיננסיים במכשירים משתמשת הקבוצה. נזילות סיכוןו אשראי סיכון), מחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר
  .לסיכונים מסוימות חשיפות במטרה לצמצם נגזרים

 
  חליפין שער סיכון  .1

 למטבעות מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה והיא ל,"מייבאת כלי רכב מספקים בחו הקבוצה  
 שהוכרו נכסים, עתידיות מסחריות מעסקאות נובע חליפין שער סיכון .ב"ארה לדולר בעיקר, שונים

, לרבות עסקאות במכשירים הקבוצה של המדידה מטבע שאינו במטבע הנקובים שהוכרו והתחייבויות
כמו כן, לקבוצה יש חשיפה מטבעית גם בשל העובדה כי לא ניתן להצמיד באופן  .מטבע חוץנגזרים על 

בנוסף, שינוי במחירי  .מטבע החוץמוחלט את מחיר המכירה של הרכבים לשינויים בשערי החליפין של 
 יאשר מושפעים משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, עשוי להשפיע גם על ערכו של צירכבים חדשים, 

  הקבוצה. שלכלי הרכב 
  

  :חוץ למטבע רגישות ניתוח
  

שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין של הדולר כאשר  הטבלה
כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה הוא בגין השינויים של השווי ההוגן 

  חוץ. של נכסים והתחייבויות כספיים, כולל נגזרים על מטבע
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  מ"שראל בעיוניברסל מוטורס י
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך) מכשירים פיננסים    -   26 באור

  (המשך) יםפיננסי סיכון גורמי  .א
  (המשך) חליפין שער סיכון  .1
  

   
השינוי בשער 
 ההשפעה על הרווח לפני מס    החליפין של 

  אלפי ש"ח    הדולר   
           

2016   5%+    12,043  
   5%-    )8,675(  
           
   10%+    25,909  
   10%-    )23,741(  
           

2015   5%+    15,732  
   5%-    )13,930(  
           
   10%+    33,215  
   10%-    )34,779(  
           

   
השינוי בשער 
 ההשפעה על הרווח לפני מס    החליפין של 

  אלפי ש"ח    האירו   
           

2016   5%+    )96(  
   5%-    96  

          
   10%+    )192(  
   10%-    192  
         
           

2015   5%+    )73(    
   5%-    73    
           
   10%+    )146(    
   10%-    146    

  
התנועה בהשפעה לאחר מס, נובעת משינוי בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים פיננסיים שלא יועדו לגידור 
ומנכסים כספיים והתחייבויות כספיות הנקובים בדולר (בעוד מטבע הפעילות של החברה שונה מדולר). 

בסיסם בעת למרות שהנגזרים לא יועדו לגידור, הם משמשים כגידור כלכלי ויקזזו את העסקאות שב
  התהוותן. 

  
  

 
   מדד מחירים לצרכן סיכון  .2

וזאת כמוסבר  שינויים בשיעור האינפלציה משפיע על הרווחיות של הקבוצה ועל תזרימי המזומנים שלה  
  להלן:

   .התחייבויות אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן לקבוצהמצד ההתחייבויות,   
שהועמדו ע"י הלוואות הסכמי ליסינג של כלי רכב, גין לקוחות ב מולקיימים חוזים קבוצה למצד הנכסים,   

  גם הן לשינויים במדד. צמודות אשר ויתרות חובה אחרות,  הקבוצה
  יחד עם זאת, בטווח הקצר הקבוצה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן.   
"ח של החברה באמצעות והאגכלכלית, קיימת הגנה מסוימת על מרכיב ההצמדה בגין ההלוואות  מבחינה  

הסכמי הליסינג התפעולי צמודי מדד. הקבוצה  בוחנת באופן שוטף את ההגנה הראויה בפני החשיפה 
לשינויי המדד ובמידת הצורך מבצעת הגנות לגבי הסכומים או חלקם שלגביהם קיימת חשיפה כלכלית. 

כט בדוחות הכספיים 2אשר אותה מיישמת הקבוצה, כמתואר בביאור  AG7מבחינה חשבונאית שיטת 
  המאוחדים, מעניקה הגנה לשינויים קיצוניים בשיעורי שינוי המדד במהלך תקופת הדוח.
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)מכשירים פיננסים     -   26 באור
  (המשך) יםפיננסי סיכון גורמי  .א

  (המשך)מדד מחירים לצרכן  סיכון  .2
  

 ההשפעה על הרווח לפני מס     במדד השינוי    
  אלפי ש"ח    המחירים לצרכן   
           

2016   2%+    )8,129(  
   2%-    8,129  
           
   4%+    )16,258(  
   4%-    16,258  
           

2015   2%+    )5,884(  
   2%-    5,884  
           
   4%+    )11,769(  
   4%-    11,769  

  
 

  אשראי סיכון  .3
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות 

  ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. 
הכנסות הקבוצה נובעות בעיקר מלקוחות בישראל. כמו כן, הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות 

וחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות הלקוחות ותנאי האשראי שהיא מעניקה, ובד
  בצורה נאותה, לדעת הנהלת הקבוצה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.

הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה (בעיקר מיתרות לקוחות) ומהפעילות 
 מעסקאות במטבע חוץ וממכשירים פיננסיים אחרים הלוואות שהקבוצה העמידה,מ הפיננסית שלה, לרבות

  וזאת כמוסבר להלן:
מכירת הרכב, החברה מעמידה אשראי בעיקר ללקוחות מוסדיים למימון רכישת כלי רכב, כמקובל  בתחום

בענף. חלק מהחשיפה מבוטח על ידי שיעבוד כלי הרכב באגרות חוב ובטחונות נוספים. יחד עם זאת, בגין 
ן שעבוד ולכן לחברה חשיפה לסיכון אשראי. החברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של חלק מהאשראי אי

לקוחותיה באופן שוטף ומעדכנת את היקפי החשיפה מדי תקופה בהתאם לתנאי השוק ובמידת הצורך 
  מבצעת הפרשה ספציפית לחובות מסופקים וזאת כדי לשקף בצורה נאותה את יתרת החוב של לקוחותיה. 

  
בעיקר בעסקאות של מכירת כלי רכב  -לקוחותיה מ מחלקטחונות ידורשת ב החברה, הרכב מכירת בתחום

  בהתאם למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם.   וזאתלציי רכב או בעסקאות אחרות בהיקפים גדולים, 
הליסינג נוהגת פתרונות תחבורה לגבות מספר חודשי מקדמה או פיקדון בתחילת העסקה אשר  בתחום

רובה לקיום החוזה, לרבות התשלומים החודשיים. בנוסף, דורשת פתרונות תחבורה במידת משמשים כע
האפשר ערבויות מלקוחותיה העסקיים הן בתחום ההשכרה לזמן קצר והן בתחום הליסינג. עיקר 
לקוחותיה הפרטיים של פתרונות תחבורה בהשכרה לזמן קצר משלמים בכרטיס אשראי ועל כן התשלומים 

  פי רוב. מובטחים על 
  

 
  :(ערך בספרים) החשיפה המרבית לסיכוני אשראילהלן מידע בדבר 

                        בדצמבר 31  
  2016  2015  

   ח"אלפי ש  
  140,857  144,821  מזומנים ושווי מזומנים
  15,194  10,002  מסים שוטפים לקבל

  271,474  279,873  לקוחות
  36,938  70,833  חייבים ויתרות חובה

  *) 2,475  3,813  נגזרים פיננסיים
  17,227  8,179  הלוואות וחובות לזמן ארוך

  33,143  39,755  כלולות הלוואות ושטרי הון שניתנו לחברות 

  557,276  517,308  
  מחדש סווג*) 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)מכשירים פיננסים     -   26 באור
   (המשך) יםפיננסי סיכון גורמי  א.

  
   סיכון נזילות  .4

לעניין סיכון הנזילות, הינה לשמור על היקף יתרות מזומנים ונכסים אחרים אשר יאפשר הן מטרת הקבוצה   
   את התממשותה של האסטרטגיה העסקית של הקבוצה והן את עמידתה בכל התחייבויותיה הפיננסיות.

 
הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים הטבלה שלהלן מציגה את זמני 

  בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומי ריבית):
  

    שנה           
  מעל  שלישית      תזרים    
  חמש  עד שנה  שנה  שנה  מזומנים  ערך  
  שנים  חמישית  שנייה  ראשונה  חזוי  בספרים  
  אלפי ש"ח  
             2016בדצמבר 31

  -  -  -  443,098  443,098  443,098  שירותים ספקים ונותני
  -  -  -  4,833  4,833  4,833  מיסים שוטפים לשלם
  -  -  -  76,350  76,350  76,350  זכאים ויתרות זכות

              אשראי והלוואות מתאגידים 
  -  266,298  193,821  751,583 1,211,702 1,185,281  בנקאיים 

  -  -  -  39,925  39,925  38,928  הלוואות מבעלי מניות
              פיקדונות מלקוחות בגין כלי 

  -  11,317  13,221  19,415  43,953  44,006  רכב להשכרה 
  248,226  455,120  160,013  483,227 1,346,586 1,247,924 אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

  3,040,368 3,166,395 1,818,379 367,055  732,735  248,226  

  
  

את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים  הטבלה שלהלן מציגה
  בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומי ריבית):

  
    שנה           
  מעל  שלישית      תזרים    
  חמש  עד שנה  שנה  שנה  מזומנים  ערך  
  שנים  חמישית  שנייה  ראשונה  חזוי  בספרים  
  אלפי ש"ח  
              2015בדצמבר  31

  -  -  -  431,320  431,320  431,320  ספקים ונותני שירותים
  -  -  -  5,680  5,680  5,680  מיסים שוטפים לשלם
  -  -  -  61,733  61,733  61,733  זכאים ויתרות זכות

              אשראי והלוואות מתאגידים 
  10,185  195,602  299,983  610,134 1,115,904 1,081,314  בנקאיים 

  -  -  39,925  997  40,922  38,928  הלוואות מבעלי מניות
              פיקדונות מלקוחות בגין כלי 

  -  14,525  15,874  15,247  45,646  45,349  רכב להשכרה 
  -  413,559  173,092  532,026 1,118,677 1,036,002 אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

  2,700,326 2,819,882 1,657,137 528,874  623,686  10,185  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)מכשירים פיננסים     -   26 באור
   (המשך) יםפיננסי סיכון גורמי  א.

 
  ריבית שיעור סיכון  .5

 הלוואותנושאות ריבית משתנה. ההקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות   
   .הוגן שווי בגין ריבית שיעור לסיכון הקבוצה את חושפות קבועים ריבית שיעורי הנושאות

  
  :הריבית שיעור רגישות ניתוח

  
שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעורי הריבית על החלק המושפע מכך  הטבלה

 על הריבית בשיעורי שינויים של ההשפעה, שינוי ללא האחרים המשתנים כל כאשר. ובאשראיםבהלוואות 
  :כדלקמן תהיה החברה של מס לפני הרווח

  

    
/ירידה עליה
  המוצא בנקודת

 על ההשפעה
 מס לפני הרווח

  "חש אלפי       
2016:         

         
  1,953   +0.5%     "חבש הלוואות
  3,906   +1%    "חבש הלוואות

         
  )1,953(   -0.5%    "חבש הלוואות
  )3,906(    -1%    "חבש הלוואות

         
2015:         

         
  1,061   +0.5%    "חבש הלוואות
  2,122   +1%    "חבש הלוואות

         
  )1,061(   -0.5%    "חבש הלוואות
  )2,122(   -1%    "חבש הלוואות

         
   

  שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ב.
המוצגים, החברה של הפיננסיים מכשיריה של ההוגן השווי לבין בספרים היתרה בין משווה שלהלן טבלה

לשווים סביר קירוב מהווה המופחתת עלותם אשר אלו(מלבד  ההוגן שוויםפי -על שלא הכספיים בדוחות
 ):ההוגן

  
  הוגן שווי   בספרים יתרה   
  בדצמבר 31   בדצמבר 31   
   2016   2015   2016   2015  
  "חש אלפי   
              

מתאגידים הלוואות לזמן ארוך 
  51,318   199,954   52,630   200,164   צמוד מדד -בנקאיים 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
  88,820   363   88,978   363   ריבית משתנה -בנקאיים 

הלוואות לזמן ארוך מתאגידים 
  788,839   594,431   788,347   592,269   ריבית קבועה -בנקאיים 

  38,840   39,102   38,928   38,928   הלוואות מבעלי מניות
  622,123   567,041   617,377   572,384   אגרות חוב סחירות צמודות למדד

אגרות חוב סחירות שאינן צמודות 
  292,374   453,095   284,296   455,365   למדד

  140,914   222,850   140,405   221,952   ניירות ערך מסחריים
              
 2,023,228   2,076,836   2,010,961   2,081,425   "כסה
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך)מכשירים פיננסים     -   26 באור

  (המשך) שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ב.
  

המכשירים הפיננסים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים, יתרות חובה לזמן 
הלוואות  ,ארוך, אשראי לזמן קצר, זכאים, ספקים ונותני שירותים, הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים

  וניירות ערך מסחריים. , והתחייבויות בגין אגרות חובמצדדים קשורים
  מהווים קירוב לשווים ההוגן. 2015-ו 2016בדצמבר  31 מיםהמכשירים הפיננסיים ליהערך בספרים של 

  
 קונים בין בעסקה להימכר יכול המכשיר בו אשר הסכום הוא הפיננסיים וההתחייבויות הנכסים של ההוגן השווי  

  ).לחץ בתנאי מכירה או כפוי(פירוק  כפויה מעסקה בשונה, מרצון ומוכרים
  

  :ההוגן השווי לקביעת ששימשו וההנחות השיטות להלן
 פרמטרים על בהתבסס החברה ידי על הוערכו משתנה ובריבית ארוך לזמן קבועה בריבית/לקבל לשלם הלוואות - 

 צפויים הפסדים בגין הפרשות בחשבון נלקחו, אלו הערכות על בהתבסס. ודירוגי אשראי ריבית שיעורי כגון
 הייתה לא, מהפרשות נטו, כאמור לקבל היתרות של היתרה, 2016 בדצמבר 31 ליום. לקבל ליתרות המיוחסים

 .שחושב ההוגן משוויה מהותי באופן שונה
מכשירים לא  של ההוגן השווי. החתך לתאריך מצוטטים מחירים על מבוסס סחירות חוב אגרות של ההוגן השווי - 

והתחייבויות  מימוניתנסחרים, הלוואות מבנקים, התחייבויות פיננסיות אחרות, התחייבויות בגין חכירה 
פיננסיות לא שוטפות אחרות מוערך באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים בריבית המקובלת למכשירים בעלי 

 מאפיינים דומים מבחינת תנאים, סיכוני אשראי וזמני פירעון.
מול תאגידים בנקאיים. לצורך חישוב הערכות  מתקשרת בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים הקבוצה - 

ווי של הפוזיציות של הקבוצה אשר הקבוצה צד להן דרך חוזי נגזרים, הקבוצה מסתמכת על מערכות תמחור הש
המקובלות על משתתפי שוק בארץ ובעולם.  כמו כן, מתקפת הקבוצה את שווים ההוגן של הפוזיציות האמורות 

הקבוצה קבוצה. באמצעות אישורי יתרות המתקבלים מהתאגידים הבנקאיים מולם מתקשרת בעסקאות ה
) ואופציות על מטבע חוץ, Forwardמבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון: חוזי אקדמה (

ב, כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ, "בעיקר על דולר ארה
 31ל, מהם היא רוכשת כלי רכב וחלקי חילוף. ביום "המשפיעים בעיקר על התחייבויות הקבוצה לספקים בחו

ח, בהתאם לשווי ההוגן כפי "אלפי ש 3,813סך של בבגין מכשירים נגזרים  נכסרשמה החברה  2016בדצמבר 
נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור  אלפי ש"ח). 2,475נכס בסך   - 2015בדצמבר  31( שהופיע באישורי הבנקים

 מבחינה חשבונאית.
 ההיוון בשיעור שימוש תוך, DCFנושאי ריבית של החברה נקבע במודל  ואשראיםההוגן של הלוואות  השווי - 

 ביצוע לאי הסיכון, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון. הדיווח תקופת לסוף נפיקמה של הריבית שיעור את המשקף
 .משמעותי כלא הוערך החברה מצד
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  מ"בע יוניברסל מוטורס ישראל

  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
  (המשך)מכשירים פיננסים     -   26 באור

  
  נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים  ג.

) ואופציות על Forwardהקבוצה מבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון: חוזי אקדמה (
מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של ב, כדי להגן על עצמה "מטבע חוץ, בעיקר על דולר ארה

ל, מהם היא רוכשת כלי רכב וחלקי חילוף. "מטבע חוץ, המשפיעים בעיקר על התחייבויות הקבוצה לספקים בחו
ח, בהתאם לשווי ההוגן "אלפי ש 3,813סך של בבגין מכשירים נגזרים  נכסרשמה החברה  2016בדצמבר  31ביום 

נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור  .אלפי ש"ח) 2,475נכס בסך   - 2015בדצמבר  31( הבנקים כפי שהופיע באישורי
  מבחינה חשבונאית.

  
  

  ההכנסות  ועלות  הכנסות  -   27 באור
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2016  2015  2014  
  אלפי ש"ח  
        הכנסות  .א
        

  1,892,994  1,387,655  1,557,908  מכירת כלי רכב       
מכירות לרבות  השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי   

"אפס  ועסקאות טרייד אין עוקבות (לרבות
  1,471,118  1,359,039  1,481,804  )קילומטר" שאינם ממותגי החברה

  253,689  263,484  266,510  מכירת חלפים ומתן שירותי מוסך  ותחזוקה       
  13,375  14,484  13,417  אחרים

  3,319,639  3,024,662  3,631,176  

        
        
        ההכנסות עלות  .ב

        
  1,710,259  1,258,791  *)1,409,219  עלות כלי רכב שנמכרו       
  183,321  207,979  222,871  עלות חלפים ומתן שירותי מוסך ותחזוקה   
עלות השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי לרבות  

  1,204,284  1,130,023  *)1,239,151  מכירתו העוקבת
  70,143  75,345  80,699  שכר והוצאות נלוות       
  7,393  6,805  8,171  פחת והפחתות       
  1,067  583  757  הוצאות אחרות       

  2,960,868  2,679,526  3,176,467  

  
אין העוקבות לעסקאות -נאות של עלויות כלי רכב שנמכרו בעסקאות טרייד סיווג*) סווג מחדש  על מנת לשקף 

מכירת כלי רכב חדש. 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור
  

  נהלה וכלליותההוצאות מכירה   -   28 באור

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2016  2015  2014  
   אלפי ש"ח  
        
       הוצאות מכירה    א.

  62,115  56,065  49,180  שכר משכורות ונלוות 
  51,015  33,521  42,961  פרסום

  38,026  28,307  46,786  עמלות ששולמו
  15,602  17,466  15,643  תמלוגים

  *) 4,171  *) 4,159  *) 3,765  שכר דירה 
  *) 8,392  *) 8,737  8,077  אחזקת משרד

  1,493  2,211  1,693  משרדיות
  12,213  11,050  10,156  פחת והפחתות

  6,762  5,758  3,971  אחרות 
  182,232  167,274  199,789  

  
   

       הוצאות הנהלה וכלליות    ב.
  48,918  38,587  43,198  שכר משכורות ונלוות    
  12,712  8,590  8,132  דמי ניהול     
  2,190  2,186  *) 2,049  שכר דירה     
  6,444  6,965  6,569  אחזקת משרד     
  9,731  8,134  10,390  משרדיות    
  5,928  3,747  3,866  פחת והפחתות    
  1,433  445  470  חובות אבודים ומסופקים     
  19,175  14,758  15,663  אחרות     
 90,336  83,412  106,531          
  
 

272,568  250,686  306,320  

  
  

  אחרות (הוצאות) הכנסות  -   29 באור
  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  
  2016  2015  2014  
   אלפי ש"ח  

       הכנסות אחרות
        רווח הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת

  7,765  3,001  -  שאוחדה בעבר 
  1,675  1,022  1,060  הכנסות מדמי ניהול ואחרות

  10  469  -  רכוש קבועממימוש  רווח הון
  2,848  2,900  *) 3,163  הכנסות מדמי שכירות

  4,223  7,392  12,298  
  

   

       הוצאות אחרות
  -  -  )202(  הוצאות אחרות

  -  -  )345(  רכוש קבועממימוש הון  הפסד
        

  3,676  7,392  12,298  
   

  
   * ) סווג מחדש
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור

  
   (הוצאות) מימון הכנסות  -   30 באור

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
  2016  2015  2014  
   אלפי ש"ח  

       הכנסות מימון
  489  53  51  הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים

  13,415  18,723  2,224  הכנסות ריבית מחייבים ומהלוואות שניתנו
  17,631  -  -  מימון משערוך נגזרים פיננסים הכנסות

  2,275  18,776  31,535  
   
   

       מימון הוצאות
  )5,804(  )4,566(  )2,653(  הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר

        הוצאות ריבית על התחייבויות פיננסיות
  *)  )110,728(  *)  )67,167(  )78,570(  הנמדדות לפי עלות מופחתת 

  -  )12,988(  )1,418(  הוצאות מימון משערוך נגזרים פיננסים
  )82,641(  )84,721(  )116,532(  

    
    

  )80,366(  )65,945(  )84,997(  

       הכנסות (הוצאות) מימון לפי סוגי
       מכשירים פיננסיים 

  13,904  18,776  2,275  הלוואות וחייבים
        התחייבויות פיננסיות הנמדדות

  )116,532(  )71,733(  )81,223(  בעלות מופחתת 
        נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות 

  17,631  )12,988(  )1,418(  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
  )80,366(  )65,945(  )84,997(  

 
  

  .כט 2ראה באור , יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש *) 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  ן יקשורים ובעלי עניעסקאות ויתרות עם צדדים   -   31 באור
  

 ידיעת למיטב אשר, המזרח חברתנה יעלת השליטה בחברה הב, לעיל' ב 1 בביאור כאמור  -השליטה בחברה   .א
, עם השלמת הסכם 2016מחודש נובמבר  החל .עיני והילדה, עיני דוד, עיני משה"ה ה ידי על נשלטת החברה
בחברה על ידי חברת המזרח  (להלן: הסכם  (להלן: קרדן ישראל) ישראל בע"מ קרדןמניות  לרכישת

 ב' לעיל,  מכהן מר דוד עיני הן כמנכ"ל והן כיו"ר החברה.  1בביאור  כמתוארהרכישה) 
  

טרם השלמת ההסכם, כיהן מר דוד עיני כמנכ"ל החברה, וכיו"ר החברה כיהן מר יוסף גרינפלד, אשר 
  ל בע"מ.  למיטב ידיעת החברה הינו מבעלי השליטה בחברת קרדן ישרא

  
 ודמי השכר הוצאות סך להלן. ישראל קרדןו המזרח חברת של קשורים צדדים מועסקים הקבוצה במסגרת  .ב

  :במהלך תקופת הדיווח קשורים לצדדים החברה ידי על שולמו אשר ניהול
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     "חש אלפי

    2016  2015  2014  

בעלי המניות בחברה 

ראה ג' (בגין דמי ניהול) 

  להלן

  5,008  2,937  3,096  חברת המזרח

  4,617  2,708  2,106  )1קרדן ישראל  (

חברה בשליטת בעל 

  בחברה מניות

211  229  391  

אנשי מפתח ניהוליים 

בקבוצה שהינם צדדים 

קשורים של חברת 

  המזרח

יו"ר ומנכ"ל  - החברה 

)2(  

2,612  
  

  

2,757  3,372  

סמנכ"לית  -החברה 

  מכירות ושיווק

979  894  954  

יו"ר   -פתרונות תחבורה 

  )3דירקטוריון (

62  -  -  

 -  פתרונות תחבורה

  דירקטור

98  96  90  

צדדים קשורים אחרים 

של חברת המזרח אשר 

  מועסקים בקבוצה

  466  509  519  עובדים 2

אנשי מפתח ניהוליים 

בקבוצה   לשעבר

שהינם צדדים קשורים 

  של קרדן ישראל

יו"ר  -החברה 

  )4דירקטוריון (

780  856  -  

יו"ר  -פתרונות תחבורה 

  )5דירקטוריון (

536  636  636  

 - פתרונות תחבורה  איש מפתח ניהולי נוסף 

  )6מנכ"ל (

586  -  -  

איש מפתח ניהולי נוסף 

  לשעבר

מנכ"ל לשעבר חברת 

  )7פתרונות תחבורה (

3,837  1,570  1,660  

  
  
 .3.11.2016חדלה להחזיק במניות החברה ביום  )1(
 .2016חודש נובמבר דירקטוריון ב רמנכ"ל החברה מונה כיו" )2(
 .23.11.2016מונה ביום   יו"ר דירקטוריון פתרונות תחבורה )3(
 .3.11.2016חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום  )4(
 .3.11.2016ביום  UTSחדל לכהן כיו"ר דירקטוריון  )5(
, כיהן לפני כן כנושא משרה בחברה, הדיווח הנ"ל 3.7.2016החל לכהן כמנכ"ל פתרונות תחבורה ביום  )6(

 הינו בגין תפקידו כמנכ"ל פתרונות תחבורה בלבד. 
  .20.7.2016חדל לכהן כמנכ"ל פתרונות תחבורה ביום  )7(
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)ן יעסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עני  -   31 באור
  

בסעיף א' כאמור  המתואר לפי הסכם דמי הניהול שהיה בתוקף גם טרם הסכם הרכישה -הסכם דמי ניהול   .ג
בשיעור של הינם ניהול הדמי . בגין שירותי ניהול וייעוץ דמי ניהול ,לבעלי מניותיה משלמתהחברה , לעיל
בתוספת וכן  , לאחר התאמות,כללי חשבונאות מקובלים בישראללפי  הנומינלי לפני מסמהרווח השנתי  5%

 סכום דמי הניהולבהתאם לתנאי ההסכם, . 2014חודש יוני  אלפי ש"ח צמוד למדד 3,666סכום קבוע בסך 
חברה, דמי הניהול האמורים נהלת הה דעתל .2001מיליון ש"ח צמוד למדד חודש דצמבר  10לא יעלה על 

  משקפים תנאי שוק ומשכך הינם בשווי הוגן. 
  
ב' לעיל, פרש מר יוסף  1בעקבות העסקה בין חברת המזרח לבין חברת קרדן ישראל, המתוארת בביאור   .ד

היה זכאי יושב ראש  ,2015גרינפלד מתפקידו כיו"ר דירקטוריון של החברה. עד למועד פרישתו, והחל משנת 
, וכן להשתתפות 2014אלפי ש"ח צמוד למדד נובמבר  50ר חודשי בסך הדירקטוריון, מר יוסף גרינפלד, לשכ

 . (ראה סעיף ג' לעיל) מהרווח המותאם 0.55%ברווחים עד לשיעור של 
  
 , וכן2014חודש נובמבר אלפי ש"ח צמוד למדד  150בסך  בעלות כוללת ימר דוד עיני,  זכאי לשכר חודש  .ה

. תנאי תגמולו של מר דוד עיני (ראה סעיף ג' לעיל) המותאםמהרווח  1.7% בשיעור להשתתפות ברווחים
 , לצד כהונתו כמנכ"ל, לא השתנו.לאחר פרישת יו"ר החברה הקודם החל מכהונתו גם כיו"ר החברה

  
) מניות לשעברמקבוצת ג'נרל מוטורס (בעלת  נובעת מחברותמעלות המכירות של החברה  90%-מעל ל  .ו

יות מתוצרתה. מחירי הרכישה, תנאי האשראי והתנאים שהחברה משמשת כמפיצה בישראל של מכונ
האחרים של העסקאות דומים להסכמים הנהוגים בקבוצת ג'נרל מוטורס עם מפיצים בלעדיים אחרים 

  ברחבי העולם.
  

 
  הבאים: םבסעיפי על המצב הכספיהמאוחד דוח נכללו באשר יתרות של צדדים קשורים להלן   .ז

 
      חברות בעלות  חברות בעלות  

  

שליטה או 
השפעה 
  מהותית

שליטה או 
השפעה 
      מהותית

       על החברה   על החברה  
  חברות  עסקאות  ובעלי עניין   ובעלי עניין   
  כלולות  משותפות  אחרים אחרים לשעבר  

  אלפי ש"ח  
         2016בדצמבר 31ליום 

  2  3,358  832  -  לקוחות
  -  298  545  -  חייבים ויתרות חובה

מוחזקות השקעות בחברות 
  (הלוואות שניתנו)

-  
-  12,203  27,952  

  -  317  1,471  -  ספקים ונותני שירותים
  -  -  1,092  1,091זכאים ויתרות זכות

  -  -  70  -  מקדמות והכנסות מראש
  -  -  19,477  19,451  מבעלי מניות  הלוואות לזמן ארוך

 
   

         2015בדצמבר 31ליום 
  2  3,124  1,068    לקוחות
  125  297  1,206    ויתרות חובהחייבים 

השקעות בחברות מוחזקות 
  (הלוואות שניתנו)

  
-  12,107  21,036  

  -  476  1,557    ספקים ונותני שירותים
  -  -  2,435  זכאים ויתרות זכות

  -  -  638    מקדמות והכנסות מראש
  -  -  38,928    מבעלי מניות הלוואות לזמן ארוך
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)ן יעסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עני  -   31 באור
  
למעט פעולות במהלך העסקים  ,על הרווח הכוללהמאוחד עסקאות עם צדדים קשורים שנרשמו בדוח   .ח

  ) לעיל:וסעיף (-הרגיל עם קבוצת ג'נרל מוטורס, ראה תת
 

      חברות בעלות  חברות בעלות  
     השפעה מהותית  השפעה מהותית  
      על החברה  על החברה  
  חברות  עסקאות  ובעלי עניין   ובעלי עניין   
  כלולות  משותפות  אחרים  אחרים לשעבר  

  אלפי ש"ח  

         2016בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
          הכנסות

  4  32,440  6,678  )174(  חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב
 באורשירות הכנת רכבים חדשים (ראה 

  )4ב24
-  282  -  -  

  -  1,393  71  5,964  השכרת כלי רכב
  -  960  124  -  הכנסות אחרות
  -  -  828  -  מכירת כלי רכב

  
  

          ההכנסותעלות 
  -  )14,280(  -  -  עמלות 

  -  )2,824(  )4,640(  -  תביעות אחריות
  -  )3,885(  7    רכישת חלפים, השבחה ותחזוקת כלי רכב

  -  )635(  -  -  דמי שכירות
          
         וצאות מכירה, הנהלה וכלליותה

  -  149  )4,269(  )5,739(  שכר משכורות ונלוות*
  -  -  )3,307(  )2,106(  דמי ניהול*

  -  -  )4,267(  -  פרסום ועמלות מכירה
    )188(  )2,414(  )884(  דמי שכירות

    )1,083(  )233(  )576(  אחזקת משרד, משרדיות ואחרות

         
  643  324  )499(  )498( הוצאות (הכנסות) מימון

          
  
 

      חברות בעלות  
      השפעה מהותית  
      על החברה  
  חברות  עסקאות  ובעלי עניין   
                 כלולות             משותפות                 אחרים  
  אלפי ש"ח  

       2015בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
       הכנסות

  -  29,805  2,925  חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב
  -  -  168  )4ב24 באורשירות הכנת רכבים חדשים (ראה 

  -  1,034  7,458  השכרת כלי רכב
  -  960  64  הכנסות אחרות

 
  

       ההכנסותעלות 
  -  12,607  362  עמלות 

  -  3,024  1,991  תביעות אחריות
  -  -  172  רכישת כלי רכב 

  -  3,084  678  חלפים, השבחה ותחזוקת כלי רכב רכישת
  -  657  -  דמי שכירות
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי
  

  (המשך)ן יעסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עני  -   31 באור
  
למעט פעולות במהלך העסקים  עסקאות עם צדדים קשורים שנרשמו בדוח המאוחד על הרווח הכולל,  .ח

  (המשך) ) לעילוסעיף (-הרגיל עם קבוצת ג'נרל מוטורס, ראה תת
  

      חברות בעלות  
      השפעה מהותית  
      על החברה  
  חברות  עסקאות  ובעלי עניין   
                 כלולות             משותפות                 אחרים  

      אלפי ש"ח 2015בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום
       הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

  -  )150(  4,311  שכר משכורות ונלוות (ראה ביאור ד' להלן)
  -  -  5,875  דמי ניהול*

  -  842  3,098  פרסום ועמלות מכירה
  -  -  3,286  דמי שכירות

  -  40  1,327  אחזקת משרד, משרדיות ואחרות

  )271(  )330(  1,626 הוצאות (הכנסות) מימון
  

  
       2014בדצמבר31לשנה שהסתיימה ביום

       הכנסות
  -  705  939  כלי רכב חדשים 

  -  28,895  6,975  חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב
  -  -  224 )4ב24שירות הכנת רכבים חדשים (ראה ביאור 

  -  630  7,453  השכרת כלי רכב
  -  960  123  הכנסות אחרות

 
  

       ההכנסותעלות 
  -  10,734  488  עמלות 

  -  4,809  2,267  תביעות אחריות
  -  -  538  רכישת כלי רכב 

  -  448  116  רכישת חלפים, השבחה ותחזוקת כלי רכב
  -  661  -  דמי שכירות

 
  

       הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
  -  )44(  3,471  שכר משכורות ונלוות*

  -  -  10,016  דמי ניהול*
  -  1,465  4,709  פרסום ועמלות מכירה

  -  -  3,308  דמי שכירות
  -  74  1,450  אחזקת משרד, משרדיות ואחרות

  )2(  )1,334(  4,357 הוצאות (הכנסות) מימון
  
  
  

  בעיקר שכר ודמי ניהול כמפורט בסעיף ג' לעיל.   *
  
  
  

לתקופה  -לקבוצה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה (למעט פתרונות תחבורה)  ט.
מיליון דולר  10בגבולות אחריות של עד  2017בפברואר  28וסיומה ביום  2015בספטמבר  1שתחילתה ביום 

דולר. הפוליסה האמורה חודשה לתקופה זהה , החל  9,930 -למקרה ולתקופה, בפרמיה שנתית בסך של כ
ת פוליסה לביטוח אחריות דולר. כמו כן קיימ 10,000 -, בפרמיה שנתית בסך של כ2017למרץ  1-מיום ה

ביוני  30וסיומה ביום  2016ביולי  1לתקופה שתחילתה ביום  -דירקטורים ונושאי משרה בפתרונות תחבורה 
 דולר. 36,235 -מיליון דולר למקרה ולתקופה, בפרמיה שנתית בסך של כ 30, בגבולות אחריות של עד 2017
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםהכספייבאורים לדוחות 

  
  מגזרי פעילות  - 32 אורב

  כללי  .א
 התפעוליות ההחלטות מקבל, מנכ"ל החברה, מר דוד עיני ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי
 בהתאם. פעילויותיה העסקיות ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת לצורכי) CODM( הראשי
  של הקבוצה נקבעו כדלקמן:, מגזרי הפעילות לזאת

       
מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורם במכירת כלי רכב - רכב כלי מכירת

  ק"מ בגין רכבים שיובאו ע"י החברה. 0חדשים ועסקאות 
  

ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה -  שירות וחלפים
 ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

  
השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב - תפעולי ליסינג

 בתום תקופת ההשכרה האמורה.
       
 .תחבורהפתרונות  באמצעות קצר לזמן רכב כלי השכרת-קצר לזמן השכרה 
       
ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן ייבוא והפצה  -  כבד רכב 

  .UTIבאמצעות  של אוטובוסים
       
)פעילות 1:  הינן"אחרים"  טור תחת כלולות תוצאותיהן אשר הפעילויות עיקרי    אחרות פעילויות 

 )4.המימוני הליסינג פעילות) 3. הקבוצה של"ן הנדל השכרת פעילות) 2. הביטוח
" ק"מ בגין רכבים שלא יובאו ע"י החברה אלא נרכשו ע"י פתרונות 0" עסקאות
  . אין שאינן עוקבות לעסקאות מכירת כלי רכב חדשים-) עסקאות טרייד5 תחבורה

       
למעט כך שההכנסות וההוצאות  2זהה לזו המוצגת בבאור הינה החשבונאית של מגזרי הפעילות  המדיניות 

המיוחסות למגזר הרכב הכבד מוצג ע"ב ברוטו, כאשר השיעור שלפיו מוצג האמור הינו  בהתאם לחלקה של 
  .UTIהחברה ברווחיה של 

       
 מימון עלויות(כולל  מימון, וכלליות הנהלה עלויות, הקבוצה של מטה נכסי בעיקר הכוללים, הוקצו שלא פריטים 

 בסיס על מנוהלים, ההכנסה על ומסים) פיננסיים מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות, מימון והכנסות
כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל  .קבוצתי

  מגזר.
       
  ושיווק מכירה הוצאות בניכוי הגולמימוערכים בהתבסס על רווח (הפסד)  ]רווח (הפסד) מגזרי[המגזרים  ביצועי 
       
המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר  תוצאות 

  באופן סביר.  לייחסםופריטים אשר ניתן 
 מימון עלויות(כולל  מימון, וכלליות הנהלה עלויות, הקבוצה של מטה נכסי בעיקר הכוללים, הוקצו שלא פריטים
 בסיס על מנוהלים, ההכנסה על ומסים) פיננסיים מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות, מימון והכנסות
כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל  .קבוצתי

  מגזר.
   

  בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.מחירי העברה  
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע

  
  ם המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיי

  
  (המשך)מגזרי פעילות   - 32 באור

  
  דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

  

 
 כלי מכירת
 כבד רכבוחלפים שירותרכב

 ליסינג
 תפעולי

 השכרה
 "כסההתאמות אחריםקצר לזמן

"חש אלפי 
    2016, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

      
3,319,639)167,084(207,535 1,092,688230,416 1,557,908252,537145,639 מחיצוניים הכנסות
 -)200,466( 2,174 283 -110,29280,5777,140 מגזריות-בין הכנסות

      
3,319,639)367,549(209,709 1,092,688230,699 1,668,200333,113152,779 הכנסות"כ סה

    
180,782 )30,301( 24,245 9,167 27,42058,17526,65965,417 מגזרי(הפסד)  רווח

    
 )90,903(     נטו, אחרות הוצאות

 )80,366(     נטו, מימון(הוצאות)  נסותהכ
 חברות(בהפסדי)  רווחיכלל ב הקבוצה חלק

   נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות
 

 9,820 
           

 19,333     ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח
      

    2015בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  לשנה
           

3,024,662)142,780(126,252 1,044,463235,047 1,387,655250,954123,071 מחיצוניים הכנסות
 -)171,670( 836 307 102,02257,4626,3024,741 מגזריות-בין הכנסות

           
3,024,662)314,450(127,088 1,049,204235,354 1,489,677308,416129,373 הכנסות"כ סה

    
186,654 )24,031( 15,589 6,415 36,12452,57721,57678,404 מגזרי(הפסד)  רווח

      
 )84,812(     נטו, אחרות הוצאות
 )65,945(     נטו, מימון(הוצאות)  הכנסות

 חברות(בהפסדי)  ברווחי הקבוצה חלק
   נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות

 
 )8,930( 

      
 26,967     ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח

    
    2014, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

           
3,631,176)120,700(242,172 1,006,414261,804 1,892,994241,159107,333 מחיצוניים הכנסות
 -)166,411( 788 289 123,50631,0606,3024,466 מגזריות-בין הכנסות

      
3,631,176)287,111(242,960 1,010,880262,093 2,016,500272,219113,635 הכנסות"כ סה

    
267,602 )11,776( 12,562 2,163 116,14736,90120,51491,091 מגזרי(הפסד)  רווח

    
)106,915(     נטו, אחרות הוצאות

 )84,997(     נטו, מימון(הוצאות)  נסותהכ
 חברות(בהפסדי)  ברווחי הקבוצה חלק

   נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות
 

 3,457 
      

 79,147     ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  ם המאוחדיםים לדוחות הכספייבאור
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  - 33 באור
  

 Saverone 2014 LTDאלף דולר בחברה  750-בפברואר בהסכם לפיו תשקיע כ 28החברה התקשרה ביום   .א
ההשקעה  סלולארי בעת נהיגה.העוסקת בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש בטלפון 

 ממניות המושקעת. 13%-האמורה תקנה לחברה בדילול מלא כ
  

 1בחברה, ראה באור  ואת החזקותי נון-חברת המזרח בעסקה לפיה רכשה ממר אביהו בן ותהתקשרלעניין   .ב
 ב' לעיל. 

  

 9יום לעד  האמור,בביאור  המתוארת הוארכה האופציה 2017לעיל, בחודש מאי  4ה10המשך לביאור ב  .ג
הצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן לגיבוש הסכם בעלי מניות חדש חלף ההסכמות  .2017באוגוסט 

 .לעיל 4ה10בביאור המתוארות 
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  מ"ישראל בעיוניברסל מוטורס 

  
  נספח לדוחות הכספיים המאוחדים

   
  להלן נתונים לצורכי מס הכנסה בלבד. - רכי מסותמצית נתונים לצ

בערכים נומינליים, על בסיס המוסכמה  ,IFRSולא בהתאם לתקני  )Israeli GAAPלתקינה הישראלית (הנתונים נערכו בהתאם 
  של העלותה היסטורית ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי. 

 
  החברהדוחות על המצב הכספי של    .א

  בדצמבר 31ליום   
  2016  2015  
  אלפי ש"ח  

      נכסים שוטפים
  5,489  3,359  מזומנים ושווי מזומנים

  1,954  9,736  שוטפים לקבל מיסים
  169,723  188,642  לקוחות

  *) 26,943  60,335  חייבים ויתרות חובה
  *) 2,475  3,813  נגזרים פיננסיים
  1,855  -  צדדים קשורים

  406,659  559,476  מלאי
  825,361  615,098       

     נכסים לא שוטפים
  2,366  1,836  הלוואות וחובות לזמן ארוך

  487,096  450,096  שיטת השווי המאזניהשקעות בחברות המטופלות לפי 
  9,400  9,400  להשקעה ן"נדל

  149,769  154,741  רכוש קבוע
  1,408  858 םנכסים בלתי מוחשיי

  1,617  1,476  מעביד, נטו עודף יעודה על התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
  4,964  5,715  נדחים מיסים

  624,122  656,620     
  

  1,449,483  1,271,718  
  

     התחייבויות שוטפות
  233,573  468,469  אשראי מתאגידים בנקאיים

  127,404  134,945  ספקים ונותני שירותים
  17,223  27,584  זכאים ויתרות זכות

  565  448  הפרשות להליכים משפטיים
  8,684  2,544  ולתחזוקת כלי רכבאחריות ל הפרשות

  -  38,928  הלוואות מבעלי מניות
  72,372  79,505  והכנסות מראשמקדמות 

  2,435  -  צדדים קשורים
  752,423  462,256       

     לא שוטפותהתחייבויות 
  149,529  81,410  יםבנקאי יםמתאגיד ותהלווא

  38,928  -  הלוואות מבעלי מניות
      עודף הפסד על השקעה בחברה המטופלת לפי

  20  265  שיטת השווי המאזני 
  2,073  2,149  ולתחזוקת כלי רכבאחריות ל הפרשות

  83,824  190,550      
      הון עצמי

  1,153  1,153  הון המניות
  103,994  103,994  פרמיה על מניות

  )26,185(  )26,185(  קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
  1,884  1,947  התאמות מתרגום דוחות כספיים

  538,066  532,327  יתרת רווח
  613,236  618,912  

     

  1,449,483  1,271,718  
   

  .מחדשסווג *) 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
 

  
 

  (המשך) רכי מסותמצית נתונים לצ
  של החברההכולל רווח על הדוחות   .ב

  בדצמבר 31 לשנה שהסתיימה ביום  

  2016  2015  2014  

  ח"אלפי ש  
  2,258,596  1,760,846  1,785,624   הכנסות

  1,957,417  1,554,941  1,563,252   ההכנסותעלות 
  301,179  205,905  222,372  רווח גולמי 
  384  1,400  -  להשקעה ן"נדלעליית ערך 

  )203,537(  )155,416(  )168,961(  הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
  4,959  8,214  5,418  הכנסות אחרות
  -  -  )281(  הוצאות אחרות
  102,985  60,103  58,548  רווח תפעולי

  24,892  15,915  402  הכנסות מימון
  )18,706(  )26,316(  )15,244(  מימון הוצאות

   )33,794(   )14,435(  )37,270(  המאזני השווי שיטת לפי המטופלות חברות של בתוצאות החברה חלק
  75,377  35,267  6,436  רווח לפני מיסים על ההכנסה

  )29,071(  )12,370(  )12,175(   מיסים על ההכנסה
  46,306  22,897  )5,739(  רווח נקי 

       (לאחר השפעת המס)רווח (הפסד) כולל אחר
  3,215  127  63  התאמות מתרגום דוחות כספיים

       

  49,521  23,024  )5,676(  סה"כ רווח כולל
 

  
  
  

 
   על השינויים בהון העצמידוחות   .ג

 
      התאמות  קרן בגין        
      מתרגום  עסקאות        
    יתרת  דוחות  עם בעלי  מניות  פרמיה   הון  

  סה"כ  רווח  כספיים  שליטה  באוצר  על מניות  מניות  
  אלפי ש"ח  
                2016שנת

  618,912  538,066  1,884  )26,185(  -  103,994  1,153  2016בינואר  1יתרה ליום 
                רווח כולל
  )5,739(  )5,739(  -  -  -  -  -  רווח נקי

                התאמות-כולל אחררווח 
  63  -  63  -  -  -  -  מתרגום דוחות כספיים 

  -  -  -  -  63  )5,739(  )5,676(  
       

  613,236  532,327  1,947  )26,185(  -  103,994  1,153  2016בדצמבר  31יתרה ליום 
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  מ"יוניברסל מוטורס ישראל בע
  

  נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
 

  
  (המשך) מסרכי ותמצית נתונים לצ

  (המשך)על השינויים בהון העצמי דוחות   .ג
      התאמות  קרן בגין        
      מתרגום  עסקאות        
    יתרת  דוחות  עם בעלי  מניות  פרמיה   הון  

  סה"כ  רווח  כספיים  שליטה  באוצר  על מניות  מניות  
  אלפי ש"ח  

               
                2015שנת

  612,888  532,169  1,757  )26,185(  -  103,994  1,153  2015בינואר  1יתרה ליום 
                רווח כולל
  22,897  22,897  -  -  -  -  -  רווח נקי

                התאמות-רווח כולל אחר
  127  -  127  -  -  -  -  מתרגום דוחות כספיים 

  -  -  -  -  127  22,897  23,024  
               עסקת בעלים שנזקפה להון

  )17,000(  )17,000(  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה 
       

  618,912  538,066  1,884  )26,185(  -  103,994  1,153  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

               
               
               

                2014שנת
  563,367  485,863  )1,458(  )26,185(  -  103,994  1,153  2014בינואר  1יתרה ליום 
                רווח כולל
  46,306  46,306  -  -  -  -  -  רווח נקי 

                התאמות-כולל אחר רווח
  3,215  -  3,215  -  -  -  -  מתרגום דוחות כספיים 

  -  -  -  -  3,215  46,306  49,521  
       

  612,888  532,169  1,757  )26,185(  -  103,994  1,153  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

               
  
  
 

  
* * * *  



 

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ 

  מידע כספי נפרד

  2016בדצמבר  31ליום 
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 1     נתונים על המצב הכספי 
      
 3    נתוני רווח והפסד 
      
 4     נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר 
       
  6    נתונים על תזרימי המזומנים  

      
 7-20    מידע נוסף למידע הכספי הנפרד 
      
      
      
 
 
 
 

  



    

| רואי חשבון שלוי קופ ושות' ליואי 

03 560 7002    טל'  78שדרות רוטשילד 

03 560 7046   פקס  14260ת.ד. 
www.lsk-cpa.com 6114201אביב -תל  

  
  
  

 :בירושליםמשרדנו  

  חוצבים הר , 11 מדע קרית ,אמות בית
  91450 , ירושלים 45032ת.ד. 

  

  
  

  02  548 5000         'טל
 02 5001  548        פקס

  

 

  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מלבעלי המניות של דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר 
  1970- ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9על מידע כספי נפרד לפי תקנה 

  
  

של  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן  2015-ו 2016בדצמבר  31החברה) לימים  -יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (להלן 

. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות 2016בדצמבר  31הסתיימה ביום 
  דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

  
  

רד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לא ביקרנו את המידע הכספי הנפ
, בהתאמה, ואשר חלקה של 2015- ו 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  454,828-אלפי ש"ח ו 426,019להן, נטו הסתכמו לסך של 

אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו  40,891-ח ואלפי ש" 19,450אלפי ש"ח,  28,188החברה בהפסדי החברות הנ"ל הסתכם לסך של 
, בהתאמה. הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים 2014-ו 2015, 2016בדצמבר  31בימים 

שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו, ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי 
  החשבון האחרים.

  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה 
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע 
בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת 

פקים בסיס נאות נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מס
  לחוות דעתנו.

  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 
  .1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9בהתאם להוראות תקנה 

  
  

  ליואי את ליואי
  רואי חשבון

  
  2017 במאי 28תל אביב, 



  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  2016בדצמבר  31כספי נפרד ליום  מידע

  

 
1 

 

נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה 
  

בדצמבר 31ליום  
 2015 2016מידע נוסף ש"חבאלפי 

        

 
         נכסים

  5,489  3,359  3   מזומנים ושווי מזומנים
  169,723  188,642     לקוחות 
  *) 27,662  58,891     ויתרות חובהחייבים 

  406,659  559,476     מלאי 
  *) 2,475  3,813     פיננסיים נגזרים

   1,954  9,736     נכסי מסים שוטפים
     823,917  613,962  

  ***) 6,516  ***) 6,516      מוחזק למכירהנכס ה
  620,478  830,433     סה"כ נכסים שוטפים

        
  2,366  1,836     הלוואות וחובות לזמן ארוך
  5,718  5,806     נכס בגין הטבות לעובדים

  *)* 476,291  448,348     יתרה בגין חברות מוחזקות
  *) 133,503  *)137,471     רכוש קבוע

  *) 14,997  *)14,162     נדל"ן להשקעה
  1,408  858     נכסים בלתי מוחשיים

  ***) 6,114  ***)7,606  6   נכסי מסים נדחים
  640,397  616,087     סה"כ נכסים שאינם שוטפים

         
  1,260,875  1,446,520     סה"כ נכסים

 
  .*) סווג מחדש

    ג'. 2ראה באור  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש **) 
  ד'.2ראה באור  -מהותית של מספרי השוואה***) התאמה לא 

  
  
  

     המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.



  יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  2016בדצמבר  31כספי נפרד ליום  מידע

  

 
2 

 

נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה 
 
  

בדצמבר 31ליום  
 2015 2016מידע נוסף ש"חבאלפי 

         

 
     התחייבויות 

  233,573  468,469  4 מתאגידים בנקאיים אשראי
  127,404  4134,945 ונותני שירותיםספקים 
  17,223  425,234  ויתרות זכותזכאים 

  -  38,928 4  הלוואות מבעלי מניות
  565  448   הפרשות להליכים משפטיים

  8,684  2,544  לאחריות ולתחזוקת כלי רכב הפרשות
  72,372  79,505  מקדמות והכנסות מראש

  2,435  -  צדדים קשורים
  750,073  462,256  

  -  2,350  למכירה ותמוחזקהמסווגות כ
  462,256  752,423  שוטפות סה"כ התחייבויות

     
  149,529  481,410  תאגידים בנקאייםהלוואות מ

  38,928  -4  הלוואות מבעלי מניות
עודף  הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי 

  174  419  השווי המאזנישיטת  
              073,2                2,149  לאחריות ולתחזוקת כלי רכב הפרשות

  190,704  83,978  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
  652,960  836,401   סה"כ התחייבויות

     
     הון

  1,911  1,911 הון מניות
  103,994  103,994  פרמיה על מניות

  *)*) 8,381(  )8,318(  קרנות
  ,***)*)* 510,391  ***)512,532  יתרת עודפים

  607,915  610,119  לבעלי מניות החברההמיוחס סה"כ הון
     

  1,260,875  1,446,520  סה"כ התחייבויות והון
  
  
  

          
  יצחק שפונגין  )1בנימין גבאי   דוד עיני

יו"ר הדירקטוריון 
  ומנכ"ל

סמנכ"ל כספים     חבר הדירקטוריון  
  ומינהל

 
  2017במאי  28תאריך אישור המידע הכספי הנפרד: 

 
  ד'.2ראה באור  -**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

    ג'. 2ראה באור  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש ***) 
  
  לחתום על דוחות כספיים אלו. 2017במאי  28חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום   )1
  

     המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה

  
בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  2014 20162015 נוסף מידעש"חבאלפי 
  

 2,258,596 1,785,6241,760,846הכנסות
 )1,957,417( )1,554,941()1,563,252( עלות המכר
 301,179 222,372205,905 רווח גולמי

  
 )204,031( )158,234()169,667(, הנהלה וכלליותהוצאות מכירה

 4,959 5,1358,715 אחרות הכנסות
 102,107 57,84056,386 רווח תפעולי

  
 24,892 40215,915 הכנסות מימון
 )18,706(  )26,316()15,244( הוצאות מימון

 6,186 )10,401()14,842( הוצאות מימון, נטו
  

 108,293 42,99845,985רווח לאחר הוצאות מימון, נטו
  

 *) )40,504( *) )18,262()27,516( מוחזקותחברות הפסד מ
    

 67,789 15,48227,723 מסים על הכנסהרווח לפני
  

 **) )28,838( **) )11,252(**) )11,949(5 מסים על הכנסה
  מניות שנה המיוחס לבעלירווח ל

 **) 38,951 **)  16,471 3,533  החברה 
  

    ג'. 2ראה באור  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש *) 
  ד'.2ראה באור  -מהותית של מספרי השוואה**) התאמה לא 

 
    המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 המיוחסים לחברה כולל נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד

  
בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

  2014 20162015  באלפי ש"ח

  
      המיוחס לבעלי הלשנרווח 

 38,951 3,53316,471   המניות של החברה 
     

     שהוכרופריטי רווח כולל אחר שלאחר 
     הכולל הועברו או יועברו לראשונה ברווח 
     והפסדלרווח  

 3,215 63127  חוץ פעילויות בגין חוץ מטבע תרגום הפרשי
    שהוכרלשנה שלאחר  אחר כולל רווחסה"כ 

      לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר  
 3,215 63127  ממס נטו, לרווח והפסד 

  
    לרווחיועברו שלא אחר כוללרווחפריטי
     והפסד
 304 341)695(    מוגדרתמחדש של תוכנית הטבה  מדידה
 )587( )93()697(    תמוחזקו חברות בגין אחר כולל(הפסד)   רווח
      לשנהרווח כולל אחר "כסה

 )283( 248)1,392(    לרווח והפסד, נטו ממס שלא יועבר 
     

     כולל לשנה המיוחסרווחסה"כ
 41,883 2,20416,846    החברה מניות לבעלי 
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 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014 20162015  באלפי ש"ח

  
   שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 

 , **)*) 38,951 , **)*) 3,53316,471החברה מניות  שנה המיוחס לבעלילנקי רווח 
   :התאמות

 13,516 11,55512,634 הפחתותו פחת
 15,977  10,27211,240 נטו ,הוצאות מימון

 *) 40,505 *) 27,51618,262  (רווח) הפסד בגין חברות מוחזקות
 )33( )517(283רכוש קבוע ממכירת(הפסד)  רווח

רווח הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת 
 - )3,001(- שאוחדה בעבר

 )918( 301)990(שינוי בנכסים בגין הטבות עובדים, נטו
 **) 28,838 **)  11,233**)  11,949 הוצאות מסים על הכנסה

  60,58550,152 97,885 
      

 )26,706( 97,446)152,817( שינוי במלאי
 )26,613( 66,115)18,392( שינוי בלקוחות

 )41,608( 36,982)32,620(  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 18,900 )17,478(7,133מראשובהכנסות  שינוי במקדמות
 )19,856( )25,922(  7,541ונותני שירותיםשינוי בספקים 

  5,429  )8,726(5,546  שינוי בזכאים ויתרות זכות
 3,173 136)6,181( שינוי בהפרשות

  )189,790(148,553 )87,281( 
    

 1,293 426697 ריבית שהתקבלה
 )17,869( )12,261()10,721( ריבית ששולמה 

 - 250550 ולדיבידנדים שהתקב
 3,893 1,279-  שהתקבלו הכנסהעל  מסים
 מוהכנסה ששול על יםמס

)21,016()27,388( )17,091( 
 )31,061()37,123( )29,774( 

  שנבעומזומנים נטו (ששימשו לפעילות)
 19,780 178,053)156,733( מפעילות שוטפת 

  
   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

   
 4,348 2,40618,102 תמורה ממכירת רכוש קבוע

 - -2,350תשלומים על חשבון מכירת מקרקעין
ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה  תמורת
 - 17,880-  בעבר

 )14,755( )5,974()16,710( רכישת רכוש קבוע
 )66( -- רכישת נדל"ן להשקעה

 )822( )457()117(נכסים בלתי מוחשייםרכישת 
 )205( )200()150(לחברות מוחזקות הלוואות מתן

  10,108  100-  מוחזקותפירעון הלוואות שניתנו לחברות 
 308 4742מפיצים לזמן ארוך, נטול הלוואות פירעון

)12,174(29,493 )1,084( 
    

  ששימשו(מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )1,084( 29,493)12,174( השקעה)לפעילות

 
    ג'. 2ראה באור  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -הוצג מחדש *) 

  ד'.2ראה באור  -**) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
  

  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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 (המשך) המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 
  

בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2014 20162015  באלפי ש"ח

 
   תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 )66,225( )19,548(240,649 אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו

 250,000 30,00050,000 לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות
 )39,572( )177,379()103,872( לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים רעון הלוואותיפ

 )43,000( )43,434(-  פירעון הלוואות מבעל מניות
זכויות שאינן מקנות שליטה במסגרת  רכישת

  הצעת רכש מלאה
 

-- )118,945( 
רכישת מניות חברת בת שהונפקו במסגרת 

  מימוש אופציות לעובדיה
 

-- )3,807( 
 - )17,000(-  דיבידנדים ששולמו

    
   מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו

 )21,549( )207,361(166,777  ) מימון לפעילות 
   

 )2,854( 131)2,130( גידול/קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים
 8,212 5,4895,358 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

   
 5,358 3,3595,489   שנהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 

  
  

 בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק 
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  מידע נוסף
 

  כללי .1
"דוחות מאוחדים"),  -(להלן  2016בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
"מידע כספי נפרד"), המוצגים בהתאם לתקנה  -המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה (להלן 

"התוספת  -(להלן  1970-"התקנה") והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל -ג (להלן 9
  העשירית"), בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.

  
  יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.

 
   -כספי נפרד זה  במידע

 
  .ישראל בע"מיוניברסל מוטורס  - החברה  )1(
  שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה. חברות -   בנות/חברות מאוחדות חברות  )2(
שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על וחדות וחברות חברות מא - מוחזקות חברות  )3(

  בסיס השווי המאזני. 
 
  החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי .2
  

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על 
  ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:

  
 הכספיים הנתונים הצגת .א
 
 נתונים על המצב הכספי )1(

בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה מידע נתונים אלו כוללים 
מידע (למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו, 

בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך 
ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.

 
 נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר )2(

המאוחדים, בפילוח בין רווח או הפסד נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות 
ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה (למעט בגין חברות מוחזקות), תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. 
כמו כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של 

ירידת ערך ו אות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות, לרבות ירידת ערך מוניטיןסך ההכנסות בניכוי סך ההוצ
.השקעה בחברה כלולה או ביטולה

  
 על תזרימי המזומנים נתונים )3(

נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
ת), כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים (למעט בגין חברות מוחזקו

מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, 
פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות 

  המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.
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 מידע נוסף
 

 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית .2
  
 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות .ב
 
  הצגה )1(

יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות 
חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם יתרות דומות מול המאוחדים, הוצגו בנפרד מהיתרה בגין 

  צדדים שלישיים.
  

רווחים והפסדים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת היתרה בגין 
  חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.

  
  מדידה )2(

בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני עסקאות שבוצעו 
"), המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים IFRSדיווח כספי בינלאומיים ("

  שלישיים.
  
  חשבונאית ותנימדי של למפרע יישום  .ג
 

  מדד צמודי כספיים פריטים
החברה בחרה לשנות את המדיניות החשבונאית הננקטת בהתייחס לאופן מדידת נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם 

מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי המזומנים צמודי  אומדתהחברה נמדדים בשווי הוגן. בהתאם למדיניות החדשה, 
ציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפל  המדד, 

שמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה, עד משיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד. שיעור ריבית אפקטיבי זה 
  לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.

  
המדד בהתאם לשינויים במדד בפועל לתאריך בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה, החברה הכירה בהשפעת 

מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי המזומנים צמודי  אומדתהחדשה, החברה  בהתאם למדיניותהדוח על המצב הכספי. 
וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את   המדד, 

שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד. שיעור ריבית אפקטיבי זה ישמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה, עד לקביעת 
  יעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.ש

התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של בנק ישראל, המסתמכים בין היתר על 
  הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות שונות.
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 מידע נוסף

 
 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית .2
  (המשך) חשבונאית ותנימדי של למפרע יישום  .ג

  
בצורה רלוונטית יותר  משקפתהחברה, מדיניות זאת  תפי עמדת החברה, בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועלל

  להלן ההשפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל מצבה הכספי: את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי.
  2015לשנת דוח רווח והפסד 

 
      פערלפי מדיניות חשבונאית חדשהלפי מדיניות חשבונאית ישנה  

הפסד מחברות 
 )4,000(  )18,262()14,262(   מוחזקות

    
  2014דוח רווח והפסד לשנת   

  
       פערלפי מדיניות חשבונאית חדשהלפי מדיניות חשבונאית ישנה  

מחברות  הפסד
 )6,320(  )40,504()34,184(   מוחזקות

    
  

  31.12.2015הדוח על המצב הכספי ליום 
   

      פער לפי מדיניות חשבונאית חדשהלפי מדיניות חשבונאית ישנה  
יתרות בגין חברות 

  )7,352(  476,291  483,643  מוחזקות
 שאינם נכסיםסך 

  )7,352(  476,291  483,643  יםשוטפ
        
    

קרן הון מעסקאות עם 
 בעלי שליטה

)15,384( )10,265(  5,569   

   )12,921(  512,511 525,432 עודפים
 )7,352(    617,387610,035   הון עצמי

    
  

 01.01.2015הדוח על המצב הכספי ליום   
   

      פער לפי מדיניות חשבונאית חדשהלפי מדיניות חשבונאית ישנה    
יתרות בגין חברות 

  )3,352(  509,900  513,252  מוחזקות
 שאינם נכסיםסך 

  )3,352(  509,900  513,252  יםשוטפ
        
    

 עם מעסקאות הון קרן
 שליטה בעלי

)15,384( )10,265(  5,569   

  )8,921(  511,763 520,684 עודפים
 )3,352(    612,512609,160   הון עצמי
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 מידע נוסף
 

 (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית .2
  לא מהותית של  מספרי השוואה התאמה. ד

  
 מודל לפי שבבעלותה להשקעה ן"הנדל את מודדת החברה, להשקעה ן"נדללמדיניות החשבונאית בדבר מדידת  בהתאם
לפי מודל השווי ההוגן, החברה ביצעה התאמה לא מהותית של  בעבר נמדד אשר יחיד מושכר לנכס בהתייחס. העלות

השפעות ההתאמה כאמור על הסעיפים  להלן. בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י החברה מספרי השוואה
  : והתוצאתייםהמאזניים 
  

  (באלפי ש"ח) 2015דוח רווח והפסד לשנת 
 

      פער לאחר התאמהלפני התאמה   
 )1,400(-1,400 רווח משערוך 

 371    )11,252()11,623( מיסים על הכנסה
 )1,029( 17,50016,471החברה מניות לבעלי מיוחסרווח 

    
  (באלפי ש"ח) 2014דוח רווח והפסד לשנת   

  
      פער לאחר התאמהלפני התאמה   

 )384(- 384 רווח משערוך 
 102 )28,838()28,940(   מיסים על הכנסה

 )282(   39,23338,951החברה מניות לבעלי מיוחסרווח 
  
  "ח)ש(באלפי  31.12.2016המצב הכספי ליום הדוח על 

  
      פער התאמה לאחרהתאמה  לפני  

 )2,884( 9,4006,516 מוחזק למכירה  נכס
 721 6,8857,606 נדחים מסים נכסי

 )2,163( 514,695512,532 עודפים
  )2,163(  610,119  612,282  מניות לבעלי מיוחס הון

 
  "ח)ש(באלפי  31.12.2015הדוח על המצב הכספי ליום 

  
      פער התאמה לאחרהתאמה  לפני  

 )2,884(9,4006,516 מוחזק למכירה  נכס
 5,3506,114764 נדחים מסים נכסי

 )2,120(512,511510,391 עודפים
  )2,120(  607,915  610,035  מניות לבעלי מיוחס הון

 
  
 מזומנים ושווי מזומנים .3
  

 בדצמבר 31ליום 
 2015 2016אלפי ש"ח

  
 4,225 2,343שקל חדשנקובים במזומנים ושווי מזומנים 
 1,264 1,016במט"חמזומנים ושווי מזומנים 

 5,489 3,359סה"כ  מזומנים ושווי מזומנים
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נוסף מידע

  
 פיננסייםמכשירים  .4
  
הלוואות ואשראי  .א

   עלות מופחתת.בהנמדדים  החברה,זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של  סעיף
 
והצמדהריביתבדברפרטים  .1

  2016בדצמבר  31ליום   

    או צמוד                     

    נקוב                     

    במטבעות  בדולר נקוב או לדולר צמוד  מדד צמוד ש"ח  צמוד לא ש"ח ערך ערך  

 הכל סך אחרים סך הכל 9%-7% 7%-5% הכל סך 6%-4% 4%-2% הכל סך 5%-2% 2%-1% בספרים נקוב אפקטיביתשיעור ריבית 

  
      שוטפותהתחייבויותואשראי במסגרת הלוואות

                          :אשראי מתאגידים בנקאיים

 390,600-  - ----- 390,600 - 390,600 390,600390,600הלוואות לזמן קצר   
       :חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך

     86977,       -              - --         ---     86977, 77,869-   86977,  86977,מבנקיםחלויות שוטפות של הלוואות    
     התחייבויות במסגרת ואשראי  הלוואותסך 

 468,469-  - - 468,469  468,469468,469  (*)שוטפות 

   
  2016בדצמבר  31ליום   

    או צמוד                     

    נקוב                     

    במטבעות  בדולר נקוב או לדולר צמוד  מדד צמוד ש"ח  צמוד לא ש"ח ערך   

 הכל סך אחרים סך הכל 9%-7% 7%-5% הכל סך 6%-4% 4%-2% הכל סך 5%-2% 2%-1% בספרים נקוב ערך אפקטיביתשיעור ריבית 

  
      הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות

      שוטפות שאינן  
 81,410-  - ----- 81,410 81,410- 81,41081,410התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 38,928-  - -----38,92838,928-38,92838,928הלוואה מבעל עניין 

       סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
 120,338-  - - 120,338  120,338120,338  שאינן שוטפות 
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נוסף מידע

  
 (המשך)פיננסייםמכשירים  .4
  
(המשך)הלוואות ואשראי  .א
(המשך)והצמדהריביתבדברפרטים  .1
 

  2015בדצמבר  31ליום   

    או צמוד                     

    נקוב                     

    במטבעות  בדולר נקוב או לדולר צמוד  מדד צמוד ש"ח  צמוד לא ש"ח ערך ערך  

 הכל סך אחרים סך הכל 9%-7% 7%-5% הכל סך 6%-4% 4%-2% הכל סך 5%-2% 2%-1% בספרים נקוב 

  
      שוטפותהתחייבויותבמסגרתואשראי הלוואות
     :מתאגידים בנקאייםאשראי 

 149,951-  - ----- 149,951 - 149,951 149,951149,951הלוואות לזמן קצר   

      
     חלויות שוטפות של התחייבויות 

       :לזמן ארוך 
 83,622-  - -----83,622 83,62283,622-83,622  מבנקיםחלויות שוטפות של הלוואות    

       סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
 233,573-  -  233,573  233,573233,573 תשוטפו  

  
  2015בדצמבר  31ליום   

    או צמוד                     

    נקוב                     

    במטבעות  בדולר נקוב או לדולר צמוד  מדד צמוד ש"ח  צמוד לא ש"ח ערך   

 הכל סך אחרים סך הכל 9%-7% 7%-5% הכל סך 6%-4% 4%-2% הכל סך 5%-2% 2%-1% בספרים נקוב ערך אפקטיביתשיעור ריבית 

  
      הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות

      שוטפות שאינן 
 149,529-  - ----- 149,529 149,529- 149,529149,529התחייבויות לתאגידים בנקאיים

       התחייבויות אחרות לזמן ארוך בניכוי
       חלויות שוטפות: 

 38,928-  - -----38,92838,928-38,92838,928  הלוואה מבעל עניין   

       סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
 188,457 -  -   -   188,457   188,457188,457  שאינן שוטפות 
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  מידע נוסף

 (המשך)מכשירים פיננסיים .4
 

  
ונותני שירותיםספקים  .ב
 
 
 2016בדצמבר  31ליום    
    צמוד או נקוב  צמוד        
    במטבעות  לדולר או   ש"ח  ש"ח    

  הכל סך  אחרות  נקוב בדולר  צמוד מדד  לא צמוד    "חש אלפי

 
  132,576  2,528  76,788  -  53,260    ספקים

 2,369 ---2,369 המחאות לפירעון
55,623-76,788 2,354134,945 

  
  
  

 2015בדצמבר  31ליום    
    צמוד או נקוב  צמוד        
    במטבעות  לדולר או   ש"ח  ש"ח    

  סך הכל  אחרות  נקוב בדולר  צמוד מדד  לא צמוד    "חש אלפי

 
  123,449  2,177  69,341  -  51,931    ספקים

 3,955 ---3,955 המחאות לפירעון
55,886-69,341 2,177127,404 
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   מידע נוסף

 (המשך)מכשירים פיננסיים .4
 
 
  נזילותסיכון   .ג
 

 גם עלבסכומים בלתי מהוונים, וזאת בהתבסס  להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות
 אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:

  2016בדצמבר31ליום
              
              

 מעל    תזרים 
 חמש 2-5 1-2  12עד  מזומנים הערך

 שנים שנים שנים חודשים חוזי בספריםש"חאלפי 
 

          התחייבויות פיננסיות שאינן 
          נגזרים 

אשראי והלוואות מתאגידים 
  - 31,511 472,03847,132  549,879550,681  בנקאיים
  - --134,945  134,945134,945  ונותני שירותים ספקים

  - --25,234  25,23425,234  זכאים אחרים
  - - - 39,925  39,925 38,928  י מניותהלוואה מבעל

          
  - 31,511 672,14247,132  748,986750,785  סך הכל

  
 

  2015בדצמבר31ליום  

          
              

 מעל    תזרים 
 חמש 2-5 1-2  12עד  מזומנים הערך

 שנים שנים שנים חודשים חוזי בספריםש"חאלפי 
  

          התחייבויות פיננסיות שאינן 
          נגזרים 

אשראי והלוואות מתאגידים 
  - 73,134 238,21582,387  383,102393,736  בנקאיים
  - --127,404  127,404127,404  ונותני שירותים ספקים

  - --17,223  17,22317,223  זכאים אחרים
  - - 39,925 997  40,922 38,928  י מניותהלוואה מבעל

          
  - 73,134 383,839122,312  566,657579,285  סך הכל

  
  
  

 נוסף למידע, המאוחדים הכספיים לדוחות 9 באור ראה, פיננסיים נכסים של הפירעון מועדי בדבר למידע
 למידע, המאוחדים הכספיים לדוחות 6-ו 5 באורים ראה אחרים וחייבים לקוחות בדבר נפרד כספי למידע
  ים.ג לדוחות הכספיים המאוחד26ראה באור  בדבר השקעות אחרות לרבות נגזרים נפרד כספי למידע נוסף
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 מידע נוסף

  
 (המשך)מכשירים פיננסיים .4
 סיכון מדד ומטבע חוץ .ד
  
 להלן פירוט בדבר חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ בגין מכשירים פיננסיים נגזרים:  )1(

  
 2016בדצמבר  31ליום 

   סכוםסכוםמטבע/מטבע / 
  שווי הוגן מועד פקיעה לשלם לקבל  הצמדה לשלם  לקבל הצמדה

 אלפי ש"ח        
 

   
 3,813  5,8252,012שקלדולר  חוזי אקדמה על שערי חליפין   
         

 2015בדצמבר  31ליום 
   סכוםסכוםמטבע/מטבע / 
  שווי הוגן מועד פקיעה לשלם לקבל  הצמדה לשלם  לקבל הצמדה

 אלפי ש"ח        
 

   
        2,475  4,1961,721שקלדולר  חוזי אקדמה על שערי חליפין   

   ניתוח רגישות  )2(
  

במדד  ושינויבדצמבר  31לתאריך  , כאמור להלן,השקלאל מול  המטבעות הבאיםשינוי בשערי חליפין של 
) ים(מקטינ יםמגדיל והיחוץ ומשפיעים על מדידת מכשירים פיננסים הנקובים במטבע המחירים לצרכן, 

הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים . (לאחר מס) ההון בסכומים המוצגים להלןהרווח וההפסד ואת את 
בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת 

ובהתעלם  עורי הריבית, נשארו קבועיםיניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שהדיווח. 
 נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2015. הניתוח לגבי שנת מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות

 
  2016בדצמבר  31ליום   

  ירידה  עליה  

 הפסדורווח  הפסדורווח  הערה באלפי ש"ח
  

בשער החליפין  שינוי
 של:

)21,601(23,769)1(10% -דולר ארה"ב ב
  )7,605(  10,973  )1(  5% -דולר ארה"ב ב

192)192(  )2(  10% -אירו ב
96)96()2(  5% -אירו ב

מנגזרים ומיתרות ספקים הנקובים במטבע  בעיקרה נובעת הרגישות  )1(
 .חוץ

 הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ.  )2(

  
  

  2016בדצמבר  31ליום   

  ירידה  עליה  

 הפסדורווח  הפסדורווח  הערה אלפי ש"ח
  

בשער החליפין  שינוי
 של:

)10,778(9,996)1(10% -דולר ארה"ב ב
  )3,659(  4,560  )1(  5% -דולר ארה"ב ב

146)146(  )2(  10% -אירו ב
73)73()2(  5% -אירו ב

במטבע מנגזרים ומיתרות ספקים הנקובים  בעיקרה נובעת הרגישות  )1(
 .חוץ

 הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ.  )2(
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  מידע נוסף

 

  הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה .5
 

  מרכיבי הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה א.
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2014 2015  2016 אלפי ש"ח

  
  שוטפיםהוצאות (הכנסות) מסים

 29,229 10,02711,110)1ה השוטפת (שנבגין ה
 1 )30(3,207התאמות בגין שנים קודמות, נטו

13,23411,080 29,230 
 

  מסים נדחים(הכנסות) הוצאות 
 )392( 172)2,263() 2יצירה והיפוך של הפרשים זמניים (

  978 שינוי בשיעור המס 
)1,285(172 )392( 

  
  הוצאות (הכנסות) מסים על הכנסה מפעילויותסך 

 28,838 11,94911,252 נמשכות 
  

  מתוכם סכום הטבה הנובע מהפסד לצורך מס,   )1(  
  זיכוי מס או הפרש זמני מתקופה קודמת שלא      
  הוכר בעבר ואשר שימש להפחתת הוצאות     
  932  מסים שוטפים    
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  מידע נוסף
 
 הוצאות (הכנסות) מסים על ההכנסה (המשך)  .5
  
  
 מיסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר  .  ב
  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2016 2015 2014 

  הוצאת    הוצאת    הוצאת   
 נטו ממס (הטבת) מס לפני מס נטו ממס (הטבת) מס לפני מס נטו ממס (הטבת) מס לפני מס באלפי ש"ח

 
 רווחים (הפסדים) אקטואריים מתוכנית 

304 464123341414110 )695()207()902(  הטבה מוגדרת 
   רווח כולל אחר בגין חברות מוחזקות

)587( )212()799()93()33()126( )697()231()928(  שלא יועבר לרווח והפסד 
   סה"כ מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח

)283( )102()385(33890248 )1,392(464)1,856( כולל אחר 
  



  ישראל בע"מ יוניברסל מוטורס
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 מידע נוסף
 
נדחיםנכסי והתחייבויות מסים  .6
 

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו  א.
  .לעיל כמפורט ההיפוך במועד לחול הצפוי מס שיעור לפי מחושבים הנדחים המסים

  
  התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:

 
 רכוש קבוע, 
נדל"ן 

להשקעה
ונכסים בלתי 

 סך הכל אחרים מוחשיים חובות מסופקים באלפי ש"ח
 

בינואר  1יתרת נכס (התחייבות) מס נדחה ליום  
2016

2846,493)663(6,114

71,3421,285)64(שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד 
207207--  שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 
20162206,5008867,606 בדצמבר 31 ליום נדחה מס(התחייבות)  נכס יתרת
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 מידע נוסף

 
(המשך)נכסי והתחייבויות מסים נדחים  .6

 
נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו (המשך)  א.   

 רכוש קבוע, 

נדל"ן 
להשקעה

ונכסים בלתי 

סך הכל אחרים מוחשיים חובות מסופקים באלפי ש"ח
 

6,016)200(20155055,711בינואר1נכס (התחייבות) מס נדחה ליוםיתרת
221)340(782)221( שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
)123()123(  אחר שינויים אשר נזקפו לרווח כולל

  
6,114)663(2846,493 2015בדצמבר31ליוםנדחהמסנכס (התחייבות)יתרת

  
 
 
  
פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים  ב.

  
נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין הפריטים הבאים:

 
 בדצמבר  31ליום   

 2015 2016 באלפי ש"ח
 

-283הפסדים לצורך מס
 283-

  
הניתנים לפי חוקי המס הקיימים, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים 

לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת, 
שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.

    
 

, בדבר מסים על הכנסה בדוחות הכספיים המאוחדים.23למידע בדבר שומות מס של החברה ראה ביאור 
 

 



  ישראל בע"מ יוניברסל מוטורס
  

  2016בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום 
  

  
20 

 

  
  התקשרויות .ב

אביב. כמו כן, החברה שוכרת -החברה שוכרת מחברת המזרח אולם תצוגה ומחסן חלפים בתל .1
מ (חלק ממבנה המשמש כמחסן חלפים בחיפה. יו.אם.איי מרכז שירות חיפה "ן נכסים בע"מקח
מ מבנה המשמש כמוסך בחיפה. החברה משכירה לכהן מוטורס "ן נכסים בע"מ שוכרת מקח"בע

חדרה בע"מ מבנה המשמש כאולם תצוגה ומוסך בחדרה. כמו כן, משכירה החברה שטח בפארק 
. בנוסף החברה 31 באורב מוצגראם לחברת המזרח. פירוט באשר לדמי שכירות לצדדים קשורים 

בפארק ראם, במבנה ההנהלה בראשל"צ קשורה בהסכמים עם צדדים שלישיים להשכרת שטחים 
. חברות נוספות בקבוצה הובמרכז הלוגיסטי בשוהם, ושוכרת מצד שלישי אולם תצוגה בהרצלי

  קשורות בהסכמי שכירות משרדים ושטחי אחסון לתקופות של שנה עד עשר שנים.
  

  
  שעבודים .ג

שוטף ללא הגבלה להבטחת התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים, רשמה החברה שעבוד  .1
בסכום על כל נכסיה, שעבוד קבוע על כל ניירות הערך, המסמכים והשטרות בתאגידים בנקאיים, 

  וכן שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין.
 

 ים, לטובת תאגידפתרונות תחבורהכמו כן, נרשמו שעבודים על אחזקות החברה במניות של 
ההלוואה מחברת המזרח שגובתה  ן, עם פירעו2015נת במהלך ש וחברת המזרח. יםבנקאי

שקודם לכן שועבדו לטובת  פתרונות תחבורהכאמור, מניות  פתרונות תחבורהבשעבוד מניות 
  חברת המזרח, שועבדו לטובת התאגידים הבנקאיים.

  
פתרונות , יתרת ההלוואות ששימשו את החברה ברכישת מניות 2016בדצמבר  31נכון ליום 
, לעיללטובת הגורמים המממנים, כאמור  פתרונות תחבורהאשר מגובות בשעבוד מניות  תחבורה
  .המאוחדים השנתיים הכספיים לדוחות) 2(ג)(10 באור ראה ."חש אלפי 40,000של  סךב  הינה

  
  

  
  
  
  
  
  
  

* * * *  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 2016 שנתי דוח

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 

 2016 שנתי דוח

 

 

 

 

 

 העניינים תוכן

 

 

 

 
 ף ד 

 2 המבקר החשבון הרוא דוח

  (:ח"ש) חדשים בשקלים - הכספיים הדוחות

 3 הכספי המצב על דוחות

 4 הכולל הרווח על דוחות

 5  בהון השינויים על דוחות

 6-7 המזומנים תזרימי על דוחות

 8-39 םהכספיי לדוחות ביאורים
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 המבקר החשבון הרוא דוח

 של המניות לבעלי

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 

 
 הבנות והחברות( החברה - להלן) מ''בע ישראל משאיות יוניברסל של המצורפים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו

 שניםל המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הכולל הרווח על ותהדוח ואת, 2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים שלה
 לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות .תאריכים באותם סתיימוהש

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה
 

 פעולתו דרך) החשבון רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. 1973 - ג"התשל(, חשבון רואה של

 התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה
 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע בסכומים

. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו

 

 והחברות החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות ,לדעתנו

 סתיימוהש לשנים המזומנים ותזרימי בהון השינויים, לותוהפע תוצאות ואת 2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים שלה הבנות

 .(IFRS) בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם, תאריכים באותם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2017 במרס   16

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
 
 
 



 

3 

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 הכספי המצב על דוחות

 

 בדצמבר 31  

 2015 2016 ביאור 

 ח"ש אלפי  ש ו כ ר

 

    :שוטפים נכסים
 774 51  מזומנים ושווי מזומנים

 חייבים ויתרות חובה:

  לקוחות   
4 

34,092 28,304 
 3,862 9,490   אחרים   

 829 2,495  לקבל הכנסה מסי
 56,297 107,107 5       מלאי      

  153,235 90,066 

    :שוטפים בלתי נכסים
 3,087 4,937 6 ארוך לזמן לקוחות
 188,360 231,782 8 נטו, תפעוליתבהחכרה  משאיות

 36,060 50,282 9 נטו, קבוע רכוש
 2,672 2,271 10 נטו, מוחשיים בלתי נכסים

  289,272 230,179 

  442,507 320,245 

    והון התחייבויות

    :שוטפות התחייבויות
    ם וחלויות שוטפות פיננסיי ממוסדותלזמן קצר  אשראי

 42,460 104,170 'א11 של הלוואות ממוסדות פיננסיים   
 זכאים ויתרות זכות:

 שירותים ונותני ספקים
 

62,990 54,908 
 *23,765 33,980 א'12       אחרים
 *1,148 1,804 ב'12       הפרשות

  202,944 122,281 

    :שוטפות שאינן התחייבויות
 82,516 89,994 'ג11 )בניכוי חלויות שוטפות( פיננסיים ממוסדות הלוואות

 20,591 26,498 13 פיקדונות בשל התחייבויותהכנסות מראש ו
 343 356 'ד7 לעובדים הטבות בשל נטו התחייבויות

 8,319 12,589 'ב15 , נטונדחים מסים
 1,405 1,944  הפרשות

  131,381 113,174 

   21 והתקשרויות תלויות התחייבויות

 235,455 334,325  התחייבויות  ך ס

    :הון
 15 15 14 רגילות מניות הון   

 84,775 108,167   עודפיםקרנות הון ו   

 84,790 108,182  הון   ך ס

 320,245 442,507  והון התחייבויות   ך ס

 
 *סיווג מחדש                                                                     

      

_______________________ _________________________ ___________________ 
 ברק אילן עיני דוד ליאור דורון

  כספים ל"סמנכ יוןדירקטורה ר"יו ל"מנכ

 

 .2017 במרס 16: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך
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 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
 

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 הכולל הרווח על דוחות

 

 

  

 שנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 

 2015 2016 ביאור 

 ח"ש אלפי  

 

 258,747 305,558 'א16  הכנסות

 201,721 238,420 'ב16 ההכנסות עלות

 57,026 67,138  גולמי רווח

 13,851 13,836 'א17 ושיווק מכירה הוצאות

 18,680 18,734 'ב17 וכלליות הנהלה הוצאות

 (23) 15   קבוע רכוש ממכירת הון (הפסדרווח )

  32,555 32,554 

 24,472 34,583  מפעולות רווח

 1,215 439 18 מימון הכנסות

 4,382 5,914 18 מימון הוצאות

 3,167 5,475  נטו, מימון הוצאות

 21,305 29,108  ההכנסה על מסים לפני רווח

 6,366 5,598 (1)'ג15  ההכנסה על מסים

 14,939 23,510  נמשכת מפעילות רווח

  - שהופסקה פעילות

 139 -  שהופסקה מפעילות הפסד

 14,800 23,510  לשנה רווח

 137 (118)   אחר כולל (הפסדרווח )

 14,937 23,392  לשנה כולל רווח

 
 

 
 

 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 בהון השינויים על דוחות

 
 
 

 מניות הון 
 רגילות

 הון קרנות
 הכל סך עודפים אחרות

 ח"ש אלפי 

     
 69,853  70,452  (614) 15 2014 בדצמבר 31 ליום יתרה

     :2015 בשנת תנועה
     :כולל רווח

 14,800  14,800    לשנה רווח
 137   137    אחר כולל רווח           

 14,937  14,800  137   הכולל הרווח סך

     
 84,790  85,252  (477) 15 2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

     :2016 בשנת תנועה
     :כולל רווח

 23,510 23,510   לשנה רווח
 (118)  (118)   אחר כולל הפסד           

 23,392 23,510 (118)  הכולל הרווח סך

     
 108,182 108,762 (595) 15 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 1 -( המשך)

 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 המזומנים תזרימי על דוחות

 

 
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 

   :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 14,800  23,510 הכולל הרווח על הדוחות לפי לשנה רווח

 ,  שוטפת מפעילות המזומנים תזרימי את להציג כדי הדרושות התאמות
 1,819  (75,733) להלן' א נספח ראה

 16,619  (52,223) שוטפת לפעילות( ששימשו) שנבעו נטו מזומנים

   

   :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (3,989) (17,155) קבוע רכוש רכישת
 (627) (610) מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 -  120 קבוע רכוש ממימוש תמורה

 (4,616) (17,645) השקעה לפעילות ששימשו נטו מזומנים

   

   :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 (15,441) 56,133 פיננסיים ממוסדותלזמן קצר  אשראי (פירעוןקבלת )

 41,000  49,500 פיננסיים ממוסדות ארוך לזמן הלוואות קבלת
 (36,984) (36,422) פיננסיים ממוסדות ארוך לזמן הלוואות פירעון

 (11,425) 69,211 מימון לפעילות( ששימשו) שנבעו נטו מזומנים

   

 578  (657) מזומנים ובשווי במזומנים שינוי

 212  774 השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים

 (16) (66) מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין ותרגום שער הפרשי

 774  51 השנה לגמר מזומנים ושווי מזומנים

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 2 -( סיום)
 מ"בע ישראל משאיות יוניברסל

 המזומנים תזרימי על דוחות

 
 

 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 'א נספח

 
   :מזומנים בתזרימי כרוכות שאינן והוצאות הכנסות

 2,043  2,245 קבוע רכוש פחת
 27,817  31,299 תפעולית בחכירה משאיות פחת

 832  1,011  מוחשיים בלתי נכסים הפחתת
 4,701  4,270 נדחים מסים

 16  66 מזומנים ושווי מזומנים יתרות בגין שער הפרשי
 190  (105) נטו, לעובדים הטבות בשל בהתחייבויות גידול

 23  (15) קבוע רכוש ממימוש הון )רווח( הפסד
 (114) (23) ארוך לזמן הלוואות שיערוך

 38,748  35,508 

   :תפעוליים והתחייבויות רכוש בסעיפי שינויים
 (2,828) (7,638)  לקוחותב גידול
 442  (7,294) אחרים חובה יתרותבו חייביםב)גידול(  קיטון

 (57,487) (124,948)  למכירה והשכרהרכישת כלי רכב 
 16,050  8,082 שירותים ונותני בספקיםגידול 
 7,739  12,196 אחרים זכות ויתרות בזכאים גידול
 2,395  5,121 מראש והכנסות פיקדונות בשל בהתחייבויות גידול

 (114,481) (33,689) 

 (75,733)  1,819 

   

   :המזומנים תזרימי על נוסף מידע -' ב נספח
 4,493  4,696 במשך השנה עבור ריבית מזומנים ששולמו

 2,152  2,931 נטו, מיסיםעבור  השנה במשך שולמוש מזומנים

 284  375 ריבית עבור השנה במשך שהתקבלו מזומנים

 
 

 
 
 
 

 .אלה כספיים מדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 :כללי - 1 ביאור

 
 איסוזו מכלולי על המבוססים ואוטובוסים איסוזו מתוצרת משאיות ביבוא עוסקת החברה .א

 של בדרך או מכירתן של בדרך החברה ידי על מבוצע המשאיות שיווק .בישראל םושיווק
  (.תפעולי ליסינג) תפעוליות בחכירות החכרתן

 
 חלקי ומוכרת,  איסוזו למשאיות אין וטרייד השכרה, תיקונים שירותי החברה נותנת, בנוסף
 .שונים למוסכים חילוף

 
 :הגדרות .ב
 

 (;50%) מניות בעלת  מ"בע ישראל מוטורס יוניברסל
   

 (;50%) מניות בעלת  מ"בע אחזקות תעבורה
   
 אוטובוסים אולטרא. אי.בי.יו

 מ"בע( 1997) ישראל
 - להלן) בישראל המאוגדת( 100%) בת חברה 

 (.אי.בי.יו
 המשך את החברה בוחנת כן וכמו פעילות אין ליו.בי.אי
 .של יו.בי.אי העסקית הפעילות

   
 במישרין) 100% ההחזקה שיעורחברות בחו"ל   זרות בנות חברות

 (: ובעקיפין
 

Isuzu Trucks CEE s.r.o.; 
Isuzu Trucks Czech Republic s.r.o.; 

.Isuzu Trucks Hungary Kft ; 

. Isuzu Trucks Polska Sp. z o.o  
Isuzu Trucks Slovakia s.r.o.. 

 )נכון ליום המאזן חברות אלו אינן פעילות(. 
 

 .24 מספר בינלאומי חשבונאות בתקן כהגדרתם  קשורים צדדים
   

 .ב"ארה של דולר  דולר
   

 .לצרכן המחירים מדד  מדד
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 :החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור

 
 :הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס .א

 
 ולשנים 2015 בדצמבר 31 -ו 2016 בדצמבר 31 לימים חברהה של הכספיים הדוחות (1

 הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, תאריכים באותם שהסתיימו
(International Financial Reporting Standards )אשר ופרשנויות תקנים שהם 

 International Accounting) בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי על פורסמו
Standard Board( )ה תקני - להלן-IFRS .) 

 
 השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי (2

  . אחרת צוין אם אלא, המוצגות
 

 בגין להתאמות בכפוף, סטוריתיהה העלות למוסכמת בהתאם נערכו הכספיים הדוחות (3
 .לפיצויים יעודה נכסי שערוך

 
 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת (4

 דעת שיקול להפעיל חברהה הנהלת את מחייבת היא, כן כמו.  מהותיים מסוימים
 בהם לתחומים גילוי ניתן 3 בביאור. חברהה של החשבונאית מדיניותה יישום בתהליך
 להנחות יש בהם תחומים או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה מעורבת

 להיות עשויות בפועל התוצאות. הכספיים הדוחות על מהותית השפעה ולאומדנים
 . חברהה הנהלת את ששימשו וההנחות מהאומדנים מהותית שונות

 
 .חודשים 12 הינה חברהה של הפעילות מחזור תקופת (5

 
 על המבוססת סיווג שיטת לפי והפסד רווח בדוח שהוכרו ההוצאות את מנתחת חברהה (6

 .ההוצאות של הפעילות מאפיין
 

 :חוץ במטבע ועסקות יתרות תרגום .ב
 

 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1
 

 הכלכלית הסביבה של במטבע נמדדים החברה של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים
 בשקל מוצגים הכספיים הדוחות(.  הפעילות מטבע - להלן) פועלתהיא  בה העיקרית

 .החברה של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא, חדש
 

 ויתרות עסקות (2
 

 למטבע מתורגמות (חוץ מטבע -להלן) הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות
, שער הפרשי. העסקות למועדי שבתוקף החליפין בשערי שימוש באמצעות הפעילות
 במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים ומתרגום כאמור עסקות מיישוב הנובעים

 .הפסד או לרווח נזקפים, התקופה לתום החליפין שערי לפי חוץ
 

 ושווי ולמזומנים לאשראי הקשורים חליפין בשערי משינוי הנובעים והפסדים רווחים
 ". מימון( הוצאות) הכנסות" במסגרת ברווח או הפסד מוצגים מזומנים

 
 מזומנים שווי .ג

 
, קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פיקדונות, בקופה מזומנים כוללים מזומנים ושווי מזומנים
, חודשים 3 על עולה לא שלהן ההפקדה ותקופת, גבוהה שנזילותן קצר לזמן אחרות השקעות

 אשר אינם מוגבלים בשימוש.
 

 קבוע רכוש .ד
 

 הנכס של בערכו נכללות עוקבות עלויות. הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע הרכוש
 הכלכליות ההטבות כי צפוי כאשר רק, למקרה בהתאם, נפרד כנכס מוכרות או בספרים

 . מהימן באופן הפריט עלות את למדוד ניתן וכן, חברהל יזרמו לפריט המיוחסות העתידיות
 

 ועבודות התיקונים עלויות שאר כל. מהספרים נגרע ערכו, הקבוע ברכוש חלק מוחלף כאשר
 .נבעו בה הדיווח תקופת במהלך והפסד רווחל נזקפות האחזקה
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 להפחית כדי, הישר הקו שיטת לפי מחושב אחרים נכסים על הפחתקרקע אינה מופחתת. 
 :כדלהלן, שלהם השימושיים החיים אורך אומדן פני-על שלהם השייר לערך עלותם את

 
 %   

 6-33 משרדי וציוד ריהוט, מחשבים
 20-33 להדגמה ומשאיות רכב כלי

 10-20 מוסך ציוד
 8-33 במושכר שיפורים

 
 אורך או השכירות חוזה תקופת פני על, השווה הפחת שיטת לפי מופחתים במושכר שיפורים

 . מביניהם הקצר לפי, השיפורים של המשוער החיים
 

לצורך,  בהתאם ומעודכנים, נסקרים שלהם השימושיים החיים ואורך הנכסים של השייר ערכי
 לפחות אחת לשנה.

 
 בספרים שערכו במידה, מיידית מוכרת שלו השבה בר לסכום נכס של בספרים ערך ירידת

 נזקפות הקבוע הרכוש בגין ערך וירידות הפחתות .ההשבה בר הסכום מאומדן גדול הנכס של
 .הפסדאו  לרווח

 
 

 לערך שהתקבלה התמורה תהשווא ידי על נקבעים נכסים מימוש בגין הפסדים או רווחים
 .בספרים

 
 תפעולית בהחכרה משאיות .ה

 
. הפחת מחושב לפי שנצבר פחת בניכוי העלות בסיס על מוצגות תפעולית בחכירה משאיות

שלהן  שיירשיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלות המשאיות בחכירה תפעולית לערך 
 )ראה להלן(.

 
 .15%-9% הינו תפעולית בהחכרה המשאיות שלהשנתי  הפחת שיעור

 
 ומעודכן תקופה מידי נבחן, תפעולית שבחכירה המשאיות עבור שנקבע שיירה ערך אומדן

 בהתאם וזאת השימוש תקופת בתום הצפוי שיירה לערך באשר חברהה תחזיות פי על
 .משומשות ומשאיות רכב כלי למחירי מקובלים פומביים פרסומים או/ו בפועל מימוש למחירי

 
 לצורך, )ראה גם סעיף ז'(תפעולית בחכירה המשאיות של ההשבה בר הסכום קביעת בעת

 מימוש למחירי בהתאם המשאיות של ההוגן שוויין נקבע, המשאיות של ערך ירידת בחינת
 .משומשת משאית למחירי מקובלים פומביים פרסומים או/ו בפועל

 
 מוחשיים בלתי נכסים .ו

 
 הרכישה בגין שנוצרו העלויות בסיס על מהוונים שנרכשו מחשב בתוכנות לשימוש רישיונות
 על הישר הקו שיטת בסיס על מופחתות האל עלויות. הספציפית התוכנה של לשימוש וההכנה

 .שלהן השימושיים החיים אורך אומדן פני
 

 . התהוותן עם כהוצאה מוכרות מחשב תוכנות באחזקת הקשורות עלויות
 

    זמין הנכס בה הזמן מנקודת מופחתות, כנכסים המוכרות מחשב תוכנות פיתוח עלויות                        
  באופן לפעול שיוכל מנת על לו הנדרשים ובמצב במיקום הוא כאשר כלומר, לשימוש                        
  שלהן השימושיים החיים אורך אומדן פני-על הישר הקו שיטת בסיס על, ההנהלה שהתכוונה                        
 (.שנים 10 על עולה שאינו)                        
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי   - 2 ביאור

 
 
 

 כספיים-לא נכסים של ערך ירידת .ז
 

, בנסיבות שינויים או אירועים שחלו במידה, נבחנת כספיים לא נכסים של בערכם ירידה
 ערך ירידת בגין המוכר ההפסד סכום. השבה בר יהיה לא בספרים שערכם כך על המצביעים

 של השבה בר סכום. שלו השבהה בר הסכום על בספרים נכס של ערכו עולה בו לסכום שווה
. שלו השימוש שווי לבין, מכירה עלויות בניכוי, הנכס של ההוגן שוויו מבין הגבוה הוא נכס

 ירידת של אפשרי ביטול זיהוי לצורך נבחנים, בערכם ירידה חלה אשר, כספיים-לא נכסים
 . הכספי המצב על דוח תאריך בכל בגינם שהוכרה הערך

 
 

 אשראי עלויות .ח
 

 נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחוס הניתנות וכללי ספציפי אשראי בגין עלויות
 מהוונות( למכירתו או שלו המיועד מושילש אותו להכין כדי מהותי זמן פרק שנדרש נכס) כשיר
 התנאים כל לראשונה מתקיימים בו מהמועד החל התקופה במהלך, הנכס מעלות כחלק

( ג) וכן; אשראי עלויות לחברה מתהוות( ב; )הנכס בגין יציאות לחברה מתהוות( א: )הבאים
 עלויות היוון. למכירתו או המיועד לשימושו הנכס הכנת לשם הנדרשות פעילויות מבצעת היא

 הכנת לשם הנדרשות הפעילויות כל הושלמו, מהותי באופן, כאשר מופסק כאמור האשראי
 .למכירתו או המיועד לשימושו הכשיר הנכס

 
 אותן הן כשיר נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחסן שניתן האשראי עלויות
 .  מבוצעת הייתה לא הכשיר הנכס בגין היציאה אילו נמנעות היו אשר אשראי עלויות
 . התהוו בה בתקופה הפסד או ברווח כהוצאה נזקפות אחרות אשראי עלויות

 
 נרכשההניתנות לייחוס לקרקע אשר  ושאינו ספציפי ספציפי אשראי עלויות מהוונת החברה
 עלויות .2016אשר החברה החלה בהקמתו בתחילת שנת  ולמרכז שורק, 2011 שנת במהלך

 .9 ביאור גם ראה, הקבוע הרכוש סעיף במסגרת מוכרות אלו
 

 :פיננסיים נכסים .ט
 
 סיווג (1
 

. לראשונה בהם ההכרה בעת הפיננסיים הנכסים סיווג את קובעת חברהה הנהלת
 לקטגוריית "הלוואות וחייבים".  סווגו חברהה של הפיננסיים הנכסים

  
 ניתנים או קבועים תשלומים עם, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם וחייבים הלוואות
 כלולים חברהה של והחייבים ההלוואות. פעיל בשוק מצוטטים אינם ואשר, לקביעה

 על בדוחות המופיעים "חובה ויתרות חייבים"-ו "מזומנים ושווי מזומנים: "בסעיפים
 .הכספי המצב

 
 ומדידה הכרה (2

 
 סליקת במועד חברהה בספרי נרשמות פיננסיים נכסים של רגילות ומכירות רכישות
 פיננסיים נכסים. חברהה ידי על נמסר או חברהל נמסר הנכס בו המועד שהינו, העסקה
 חברהוה, הועברו או פקעו מההשקעות מזומנים תזרימי לקבלת הזכויות כאשר נגרעים

 וחייבים הלוואות. אלה נכסים על הבעלות בגין והתשואות הסיכונים כל את העבירה
 .האפקטיבית הריבית שיטת בסיס על, מופחתת עלות לפי מוצגים

 
 פיננסיים מכשירים קיזוז (3
 

 המצב על בדוח מוצגים נטו והסכומים מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
, שהוכרו הסכומים את לקזז לאכיפה ניתנת מיידית משפטית זכות קיימת כאשר הכספי

 או נטו בסיס על הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסיים הנכסים את לסלק כוונה קיימת וכן
 .זמנית-בו ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי   - 2 ביאור
 
 פיננסיים נכסים ערך ירידת (4
 

 אובייקטיבית ראייה קיימת האם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת חברהה
 או פיננסי נכס של ערכו.  פיננסיים נכסים קבוצת של או פיננסי נכס של ערך לירידת
 קיימת אם רק מתהווים ערך מירידת והפסדים נפגם פיננסיים נכסים קבוצת של ערכה
 לאחר שהתרחשו יותר או אחד מאירוע כתוצאה ערך לירידת אובייקטיבית ראייה

( ההפסד לאירועי או) האמור ההפסד ולאירוע"( הפסד אירוע)" בנכס לראשונה ההכרה
 קבוצת של או הפיננסי הנכס של העתידיים המזומנים תזרימי אומדן על השפעה יש

 . מהימן באופן אותה לאמוד שניתן הפיננסיים הנכסים
 

 שקיימת במידה. ערך לירידת אובייקטיבית ראייה קיימת אם תחילה בוחנת חברהה
 בין כהפרש נמדד הכספיים בדוחות שמוכר ערך מירידת ההפסד סכום, כאמור ראייה
  העתידיים המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי הערך לבין הנכס של בספרים הערך
 הריבית בשיעור המהוונים( התהוו שטרם עתידיים אשראי הפסדי למעט) ממנו לנבוע

 שחושב האפקטיבי הריבית שיעור כלומר) האמור הפיננסי הנכס של המקורי האפקטיבי
 מופחת הנכס של בספרים הערך(. הכספיים בדוחות לראשונה בו ההכרה בעת לגביו
 . והפסד רווח בדוח מוכר ההפסד וסכום

 
 מלאי .י

 
 ההוצאות את כוללת המלאי עלות. שבהם כנמוך, נטו מימוש שווי או העלות לפי נמדד המלאי 

 מחיר אומדן הינו נטו מימוש שווי. הנוכחיים ולמצבו למקומו ולהבאתו המלאי לרכישת
 לביצוע הדרושות ועלויות להשלמה עלויות אומדן בניכוי, הרגיל העסקים במהלך המכירה
 :כדלהלן נקבעת העלות .המכירה

 ספציפית עלות לפי -ואוטובוסים  ומשומשות חדשות משאיות. 

 נע ממוצע לפי - חלפים. 
  

 למלאי הפרשות הצורך במידת ומבצעת וגילו המלאי מצב את תקופה מדי בוחנת החברה
 .איטי

 
  לקוחות .אי

  
 סחורות עבור חברהה של מלקוחותיה המתקבלים מיםלסכו מתייחסת הלקוחות יתרות

 . הרגיל העסקים במהלך שהוענקו שירותים או שנמכרו
 

 מוצגים מראש ריבית והכוללים ארוך לזמן באשראי מכירות בגין שנתקבלו והמחאות שטרות
 עם והפסד רווחל נזקפות הריבית הכנסות .בגינה הכנסה נצמחה שטרם הריבית בניכוי

 .מימון כהכנסות התהוותן
 

 בסיס על, מופחתת בעלות מכן לאחר ונמדדים, ההוגן בשוויים לראשונה מוכרים לקוחות
  .מסופקים לחובות הפרשה בניכוי, האפקטיבית הריבית שיטת

 
 שלהערכת, משפטי בטיפול חובות בגין ספציפי באופן נקבעת מסופקים לחובות ההפרשה 

 מסופקים לחובות הפרשה רושמת חברהה, כן כמו. בספק מוטלת גבייתם, החברה הנהלת
 ירידת בגין קולקטיבי באופן המוערכות לקוחות קבוצות של החובות מסך מסוים שיעור פי על

 ייקבע בו במועד ייגרעו, בערכם ירידה שחלה לקוחות חובות. ותהחוב גיל על בהתבסס, ערך
 .לגבייה ניתנים אינם אלה שחובות

 
 המניות הון .בי

 
 .  מניות כהון מסווגות החברה של רגילות מניות
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור
 

  ספקים .גי
 

 שנרכשו שירותים או טובין עבור לשלם חברהה של התחייבויות כוללות הספקים יתרות
 . הרגיל העסקים במהלך מספקים

 
 בסיס על, מופחתת בעלות נמדדות מכן ולאחר, הוגן בשווי לראשונה מוכרות ספקים יתרות
 .האפקטיבית הריבית שיטת

 
 ונדחים שוטפים מסים .יד

 
. נדחים ומסים קודמות שנים בגין מסים, שוטפים מסים כוללות המדווחות לשנים המס הוצאות
 .הכולל הרווח על בדוחות מוכרים המסים

 
 הושלמה שחקיקתם או, שנחקקו המס חוקי בסיס על מחושב שוטפים כמסים שנזקף הסכום

 הכנסה הומפיק פועלת החברה בהן במדינות, הכספי המצב על הדוח לתאריך למעשה
 החייבת הכנסתה על החלים המס היבטי את תקופה מדי בוחנת חברהה הנהלת. חייבת
 .לצורך בהתאם הפרשות ויוצרת, הרלבנטיים המס לדיני בהתאם, מס לצרכי

 
 זמניים הפרשים בגין, ההתחייבות שיטת בסיס על, מלא באופן נדחים במסים מכירה חברהה

 שיובאו הסכומים לבין,  הכספיים בדוחות הכלולים, וההתחייבויות הנכסים של הסכומים בין
 בעת נוצרים הזמניים ההפרשים אם, מוכרים אינם נדחים מסים, זאת עם. מס לצרכי בחשבון
 העסקה במועד אשר, עסקים צירוף במסגרת שלא, בהתחייבויות או בנכס הראשונית ההכרה

 סכום.  מס לצרכי המדווח זה או החשבונאי אם בין -ההפסד או הרווח על השפעה כל להם אין
 שחקיקתם או שנחקקו( המס וחוקי) המס לשיעורי בהתאם נקבע ההכנסה על הנדחים המסים

 ימומשו המס נכסי כאשר לחול וצפויים הכספי המצב על הדוח לתאריך נכון למעשה הושלמה
 .ייושבו הנדחות המס שהתחייבויות או
 

 בגבולות, מס לצרכי לניכוי הניתנים זמניים הפרשים בגין נעשית נדחים מסים בנכסי ההכרה
 . במס חייבות הכנסות כנגד בעתיד לנצלם יהיה ניתן כי שצפוי, הפרשים סכום

 
 :אם ורק אם מקוזזים נדחות מסים והתחייבויות נדחים מסים נכסי

 
 מסים התחייבויות כנגד שוטפים מסים נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות קיימת -

 וכן; שוטפים
 הכנסה על למסים מתייחסים הנדחים המסים והתחייבויות הנדחים המסים נכסי -

 החייבות שונות ישויות על או חייבת ישות אותה על מס רשות אותה ידי על המוטלים
 . נטו בסיס על היתרות את לסלק מתכוונות אשר במס
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 ביאור

 
 :עובדים הטבות .וט

 
  פרישה לפיצויי התחייבות (1

 
 חייבת, החברה של לנוהג ובהתאם בישראל העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
 בנסיבות מעבודתם שיפרשו או שיפוטרו לעובדים פרישה פיצויי בתשלום החברה

 . מוגדרת להטבה כתוכנית מטופלת פרישה פיצויי לתשלום החברה התחייבות. מסוימות
 

 לפיצויים הזכאי העובד שיקבל ההטבות סכומי לעובדים החברה להתחייבות בהתאם
 .האחרונה ומשכורתו הוותק שנות מספר על מתבססות, פרישה בעת

  
 של הנוכחי הערך הנה הכספי המצב על בדוח המוצגת פרישה לפיצויי ההתחייבות
 של ההוגן השווי בניכוי, הכספי המצב על הדוח לתאריך מוגדרת להטבה ההתחייבות

 על, אקטואר ידי על, שנתי בסיס על נמדדת מוגדרת להטבה ההתחייבות. התכנית נכסי
 .Projected Unit Credit method -ה שיטת בסיס

 
 העתידיים המזומנים תזרימי היוון באמצעות נקבע ההתחייבות של הנוכחי הערך

 הריבית שיעורי בסיס על(, שכר עליית של צפוי שיעור בחשבון שנלקח לאחר) הצפויים
 עד תקופתן ואשר, ההטבות ישולמו שבו במטבע הנקובות קונצרניות חוב אגרות של

 . הפרישה לפיצויי המתייחסות ההתחייבויות לתקופת קרובה לפירעון
 

 לרווח מוגדרת הטבה בגין נטו( הנכס) ההתחייבות של מחדש מדידות זוקפת החברה
 בהנחות משינויים כתוצאה נוצרות אלה מחדש מדידות. נבעוה ב בתקופה, אחר כולל

 בין ומהפרשים בפועל התוצאות לבין בעבר שהונחו הנחות בין משוני, אקטואריות
 נטו( הנכס) ההתחייבויות על נטו בריבית שנכללו לסכומים התוכנית נכסי על התשואה

 .מוגדרת הטבה בגין
 

 .הפסד או רווח בדוח שוטף באופן מוכרות עבר שירותי בגין עלויות
 

 תכנית נכסי מהוות האמורות היעודות. ההוגן שוויין לפי נמדדות לפיצויים היעודות
 לצורכי מעביד-עובד יחסי בגין ההתחייבות מיתרת קוזזו כן ועל, IAS 19 -ב כהגדרתם

 .הכספי המצב על בדוח ההצגה
 
 

 והבראה חופשה דמי (2
 

 על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי חופשה לימי עובד כל זכאי, החוק במסגרת
 התחייבות זוקפת החברה. ההעסקה תקופת משך על מתבססת הזכאות. שנתי בסיס

 .עובד כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס, והבראה חופשה דמי בגין והוצאה
 

 הפרשות .זט
 

 מאירועים כתוצאה, משתמעת או משפטית, קיימת מחויבות חברהל כאשר מוכרות הפרשות
 לערוך ניתן וכן; המחויבות סילוק לצורך משאבים של שלילי תזרים יידרש כי צפוי; מהעבר

 תפעוליים הפסדים בגין בהפרשות מכירה אינה חברהה. המחויבות סכום של מהימן אומדן
 . עתידיים

 
 נקבעת סילוקן לצורך שלילי תזרים שיידרש הסבירות, דומות מחויבויות מספר קיימות כאשר

 שלילי תזרים של הסבירות אם אף מוכרת הפרשה. בכללותן המחויבויות סוג בחינת ידי על
 .נמוכה הנה מחויבויות סוג באותו הנכללים מהפריטים אחד כל סילוק לצורך

 
   ליישוב שידרשו החזויים המזומנים תזרימי של הנוכחי לערך בהתאם נמדדות הפרשות

 שוטפות שוק הערכות המשקף, מס לפני היוון בשיעור שימוש באמצעות המחושב, המחויבות
 הזמן חלוף עקב בהפרשה הגידול. למחויבות הספציפיים והסיכונים הכסף של הזמן ערך לגבי
 .ריבית כהוצאת מוכר
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור

 
 גידור ופעילויות נגזרים פיננסיים מכשירים .זי

 
 ,הנגזר בחוזה ההתקשרות במועד הוגן בשווי לראשונה מוכרים נגזרים פיננסיים מכשירים
 הנובעים, בהפסד או ברווח ההכרה שיטת .ההוגן בשוויים עוקבות בתקופות מחדש ונמדדים
 ובמקרה ,מגדר כמכשיר מיועד הנגזר המכשיר האם בשאלה תלויה, ההוגן בשווי משינויים

 .המוגן הפריט של בטבעו, שכן
 

, לפיכך. גידור לצורכי ידיה על יועדו לא החברה התקשרה בהם הנגזרים הפיננסים המכשירים
 הכולל הרווח על בדוח שוטף באופן מוכרים אלה נגזרים מכשירים של ההוגן בשווי שינויים

 .המימון סעיף במסגרת
 

 בהכנסות הכרה .חי
 

 חברההש התמורה או שהתקבלה התמורה של ההוגן השווי לפי נמדדות חברהה הכנסות
. חברהה פעילות של הרגיל העסקים במהלך שסופקו ושירותים מכירות בגין לקבל זכאית

 מחלקות בין הכנסות ביטול ולאחר והנחות זיכויים, החזרות, מ"ממע נטו מוצגות ההכנסות
 .חברהה
 
 ההטבות כי צפוי, מהימן באופן למדידה ניתן ההכנסה סכום כאשר, בהכנסה מכירה חברהה

 מפעילויות אחת כל בגין ספציפיים קריטריונים ובהתקיים, לישות יזרמו העתידיות הכלכליות
 שכל עד, מהימן באופן למדידה כניתן נחשב אינו ההכנסה סכום.  להלן כמתואר, חברהה

, העבר ניסיון על אומדניה את מבססת חברהה  .יושבו למכירה המתייחסות ההתניות
 .הסדר לכל המיוחדים והפרטים העסקה סוג, הלקוח בסוג בהתחשב

 
 ת כלי רכב וחלפים ממכיר הכנסות (1
 

 הסיכונים כל הועברו כאשר מוכרות וחלפים אוטובוסים, משאיות ממכירת הכנסות
 שומרת אינה והמוכרת לקונה הסחורות על מהבעלות הנגזרים המשמעותיים והתשואות

במועד מסירת כלי כלל תנאים אלה מתקיימים בדרך  .נמשכת ניהולית מעורבות על
 הרכב והחלפים ללקוחות. 

 
 (Bill and Hold)מכירות מסוג "חייב והחזק"  (2
 

 - להלן) ללקוחות הסופית המסירה לפני מוכרות" והחזק חייב" מסוג ממכירות ההכנסות
 :הבאים התנאים מתקיימים כאשר(, המסירה

 
 ;תתבצע שהמסירה צפוי א(
 ;במכירה ההכרה במועד לקונה למסירה ומוכן לזיהוי ניתן,  יד בהישג נמצא הפריט ב(
 ;הנדחית המסירה הוראות את, בכתב כלל בדרך, במפורש מאשר הקונה ג(
 הסחורות למסירת קבוע במועד נוקבות לעיל ג בסעיף כאמור המסירה הוראות ד(

 וכן;  הקונה של העסקית המטרה עם ועקבי סביר הוא והמועד
 . רגילים תשלום תנאי חלים ה(

 
  שירותים ממתן הכנסות (3
 

 בתאריך העסקה של ההשלמה לשלב בהתאם מוכרות מוסך שירותי ממתן ההכנסות
 .הכספי המצב על הדוח המאזן

 
 ידיה על הניתנת האחריות בתקופת החזויים התיקונים בגין מראש הכנסות לחברה
 האחריות לתקופת שמעבר בתקופה הצפויים התיקונים בשל, חדשות משאיות לרוכשי
הכנסות אלה  (.שנים 3 עד שנה של נוספת תקופה) היצרן ידי על הניתנת הרגילה

 בקו ישר. הנוספת מטופלות כהכנסות מראש והן מופחתות על פני התקופה
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 
 
 משאיות של תפעולית מהחכרה הכנסות (4
 

 של והתשואות הסיכונים של מהותי שיעור במסגרתם, חברהה שמבצעת החכירה הסכמי
 הכנסות. תפעולית חכירה כחוזי מסווגים(, המחכיר) החברה בידי נשמרים הבעלות

 . החכירה תקופת פני על הישר הקו שיטת לפי מוכרות משאיות של תפעולית מהחכרה
 

 ריבית הכנסות (5
 

 כך הנוכחי בערכן נרשמות, מימון עסקת הכוללות, באשראי מכירה מעסקאות הכנסות
 הרווח על ותבדוח מוכר התמורה של הנקוב לסכום העסקה של ההוגן השווי בין שההפרש

 .האפקטיבית הריבית בשיטת שימוש תוך, מימון כהכנסות הכולל
 

 שהופסקו פעילויות .יט
 

 הן כאשר שהופסקו פעילויות מהוות למכירה כמוחזקות מסווגות או מומשו אשר פעילויות
 מהווה או, ונפרד עיקרי שהוא פעילויות של גיאוגרפי אזור או עסקית פעילות תחום מייצגות

, פעילויות של גיאוגרפי איזור או, עסקית פעילות תחום של למימוש ומתואם יחיד מתכנון חלק
 הכנסות. מחדש מכירה למטרת בלעדית שנרכשה בת חברה מהווה או ונפרד עיקרי שהוא

 מסים בניכוי, נטו, הכולל הרווח על בדוח מוצגות שהופסקו לפעילויות שייכות אשר והוצאות
 ".שהופסקה מפעילות לשנה( הפסד) רווח" סעיף במסגרת המוצגות השנים בכל הכנסה על
 

 :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני .כ
 

 באימוצם בחרה לא חברהה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר קיימים לתקנים ותיקונים תקנים
 : המוקדם
 
 (. IFRS 9 - להלן" )פיננסיים מכשירים" - 9 בינלאומי כספי דיווח תקן (א

IFRS 9 של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות הכרהמדידה ו, עוסק בסיווג .
. תקן זה מחליף את 2015פורסמה בחודש יולי  IFRS 9הגרסה המלאה של 

"מכשירים פיננסיים: הכרה  39ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי 
מותיר  IFRS 9( באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים. IAS 39 -ומדידה" )להלן 

על כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו וקובע 
: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ושווי הוגן עיקריותשלוש קטגוריות 

 תזרים המודל העסקי של הישות ועל מאפייני על מבוסס הסיווג דרך רווח או הפסד.
שווי הוגן ב תימדדנהבמכשירים הוניים הנכס הפיננסי. השקעות  של החוזי המזומנים

, במועד ההכרה הישות יכולה לבחורדרך רווח או הפסד. עם זאת, הנהלת 
להציג את השינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני  ,הפיך-באופן בלתי בראשונה,

 . (recycling), ללא סיווג מחדש לרווח והפסד ברווח כולל אחר
 

הפסדי , המבוסס על של נכסים פיננסיים לירידת ערךהתקן מציג מודל חדש 
(. מודל זה מחליף את המודל "Expected Credit Loss Modelהאשראי הצפויים )"

 . ("Incurred loss model"), המבוסס  על הפסדים שהתרחשו IAS 39-הקיים ב
 

המודל לבחינת ירידת ערך המבוסס על הפסדי אשראי צפויים כולל גישה המבוססת 
על שלושה שלבים, הנקבעים בהתאם לשינויים בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי. 

בע כיצד יש למדוד את הפסדי האשראי וכיצד יש ליישם את שיטת כל שלב קו
הריבית האפקטיבית. כמו כן, עבור נכסים פיננסיים שאין להם מרכיב מימון 

משמעותי, כגון חייבים, ניתן ליישם שיטה פשוטה יותר. במועד ההכרה לראשונה 
ים החודש 12-בנכס הפיננסי, על הישות להכיר בהפסד בגובה ההפסד הצפוי ב

הקרובים, או בהפסד הצפוי לכל אורך חיי המכשיר עבור יתרת חייבים, אלא אם 
 הנכס נחשב כבעל "דירוג אשראי פגום".

 
לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי 

, הנובע מסיכון האשראי העצמי שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסדבהתחייבויות 
 של הישות, ברווח כולל אחר. 
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור

 
IFRS 9  מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה

 IFRS 9לעמידה בקווים מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידור. 
דורש כי יהיה יחס כלכלי בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר, וכי "יחס הגידור" 
יהיה זהה ליחס הגידור בו הנהלת הישות משתמשת בפועל לצורכי ניהול הסיכונים 

שלה. התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך כל תקופת הגידור, אך התיעוד 
 . IAS 39שונה מזה הנדרש לפי 

 
 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות תקופותן רטרוספקטיבי החל מהתקן ייושם באופ

 . אפשרי מוקדםה , יישומוIFRS 9בהתאם להוראות . 2018
 

על דוחותיה  IFRS 9לא סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של  החברה
לא צפויה להיות השפעה משמעותית על  IFRS 9הכספיים, אולם להערכתה ליישום 

 הדוחות הכספיים.
 

 (IFRS 15 - להלן" )לקוחות עם מחוזים הכנסות" 15 בינלאומי כספי דיווח תקן (ב

IFRS 15 הקיימות בהכנסה ההכרה בנושא ההנחיות את לראשונה יישומו עם יחליף 
 .הבינלאומיים הכספי הדיווח בתקני כיום

 
 בדרך לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכיר יש כי הינו IFRS 15 של הליבה עקרון

 ללקוחות המסופקים בשירותים או בסחורות השליטה העברת את המשקפת
 תהיה כי צופה הישות אשר התמורה את המשקפים בסכומים, החוזים במסגרת

 . שירותים או סחורות אותם בגין לקבל זכאית
 

IFRS 15 בהתאם בהכנסה תכיר הישות לפיו, בהכנסה להכרה יחיד מודל קובע 
 :שלבים חמישה יישום ידי על האמור הליבה לעיקרון

 
 . הלקוח עם החוזה זיהוי( 1)
 . בחוזה הביצוע מחויבויות זיהוי( 2)
 . העסקה מחיר קביעת( 3)
 .בחוזה השונות הביצוע למחויבויות העסקה מחיר ייחוס( 4)
 .הביצוע ממחויבויות אחת כל מבוצעת כאשר בהכנסה הכרה( 5)
 

IFRS 15 ביישום הקשורים נושאים של רחב במגוון החשבונאי לטיפול מתייחס 
 תיאום, בחוזה שנקבעה משתנה מתמורה בהכנסה הכרה: ביניהם, האמור המודל
 השגה ועלויות הכסף של הזמן ערך את לשקף בכדי בחוזה שנקבע העסקה למחיר
 .חוזה של וקיום

 
 כמותי מידע מתן דורש היתר ובין, להכנסות ביחס הגילוי דרישות את מרחיב התקן

 לשם בחשבון הובאו אשר ההנהלה של משמעותיים דעת לשיקולי בנוגע ואיכותי
 .שהוכרה ההכנסה קביעת

 
הודעה על החלטתו לדחות בשנה את מועד  IASB-, פרסם ה2015ביולי  22ביום 

היישום לראשונה של התקן, כך שהתקן ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות 
 או לאחריו, בהתחשב בהקלות המפורטות  2018בינואר  1שנתיות המתחילות ביום 

 
, יישומו המוקדם IFRS 15. בהתאם להוראות IFRS 15 -בהוראות המעבר ל

 אפשרי. 
 

על דוחותיה  IFRS 15סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של  לא החברה
לא צפויה להיות השפעה משמעותית  IFRS 15הכספיים, אולם להערכתה ליישום 

 על הדוחות הכספיים.
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 (:המשך) החשבונאית המדיניות עיקרי  - 2 ביאור
 

 (IFRS 16 -"חכירות" )להלן  16תקן דיווח כספי בינלאומי   (ג

 
IFRS 16  יחליף עם יישומו לראשונה, את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות
התקן עוסק בהכרה, מדידה, הצגה וגילוי של  "(.IAS 17"חכירות" )" 17בינלאומי 

חכירות, וצפוי להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי 
 המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.

 
IFRS 16  ההנחיות הקיימות במשנה את-IAS 17 ודורש מחוכרים להכיר ,

בהתחייבות בגין חכירה, המשקפת את תשלומי החכירה העתידיים, ומנגד ב"נכס 
בגין זכות שימוש", וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה )למעט האמור להלן(, ללא 

פוטר חוכרים מיישום  IFRS 16הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית. 
הוראותיו עבור חכירות לטווח קצר ועבור חכירות בהן הנכס נשוא החכירה הינו בעל 

 ערך נמוך.  
 

-נותרו כמעט זהים לאלה שב IFRS 16עבור מחכירים, כללי החשבונאות במסגרת 
IAS 17 כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות, כחכירות תפעוליות או כחכירות ,

 .IAS 17-מימוניות, בדומה לכללים שב
 

IFRS 16 .משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה באם חוזה מכיל חכירה 
 

IFRS 16  ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום 
 או לאחריו, בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר  2019בינואר  1
, יישומו המוקדם אפשרי רק עבור ישויות IFRS 16בהתאם להוראות  .IFRS 16 -ל

 IFRSלפני או בד בבד עם יישומו המוקדם של  IFRS 15שתיישמנה את הוראות 
16.  
 

על דוחותיה  IFRS 16לא סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של  החברה
לא צפויה להיות השפעה משמעותית  IFRS 16הכספיים, אולם להערכתה ליישום 

 פיים.על הדוחות הכס
 

 מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  - 3 ביאור
 

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים מתמיד באופן נבחנים דעת ושיקולי אומדנים
 .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

 
 מהותיים חשבונאיים והנחות אומדנים

 
 החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת החברה

 . בפועל המתייחסות לתוצאות זהים יהיו המתקבלים
 הערכות, באומדנים ולהסתייע דעת שיקול להפעיל ההנהלה נדרשת, הכספיים הדוחות הכנת בעת

, נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על המשפיעים והנחות
 השינויים. שוטף באופן, נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים. והוצאות הכנסות, התחייבויות

 .באומדן השינוי נעשה בה בתקופה נזקפים החשבונאיים באומדנים
 

 המצב על בדוח לתאריך הוודאות לאי בקשר הכספיים בדוחות שנעשו העיקריות ההנחות להלן
 עשויים, ובהנחות באומדנים מהותי שינוי ואשר החברה ידי על שחושבו קריטיים ואומדנים הכספי
 :הבאה הדיווח בשנת הכספיים בדוחות והתחייבויות נכסים של ערכם את לשנות
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 )המשך(: מהותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים  - 3 ביאור

 
  תפעולית בהחכרהצי כלי רכב  פחת .א

 
צי כלי הרכב להשכרה הינו האומדן המהותי ביותר שזוהה על ידי החברה. צי כלי הרכב  פחת

להשכרה מופחת על פני אורך החיים השימושי הצפוי שלו. בדבר אומדני שיטת הפחת, אורך 
 '.ה 2החיים השימושיים וערכי השייר ראה ביאור 

 
 ירידת ערך נכסים     ב.

 
אירועים או חלו שינויים בנסיבות  אירעו אם הכספי המצב על דוח תאריך בכל בוחנת החברה 

המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים. בהתקיים סימנים 
לירידת ערך, נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך 

ת תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס, ובמידת הצורך נרשמת הפרשה ליריד
ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה. היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי שיעור ניכיון 

המזומנים שינבעו מהנכס. קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים  לתזריםהמתאים 
העבר של נכס זה או נכסים דומים, ועל מיטב הערכת החברה לגבי  ןמתבססת על ניסיו

 רת אורך החיים השימושיים של הנכס.התנאים הכלכליים שישררו במהלך ית
 

 
 :חובה ויתרות חייבים - 4 ביאור

 
 :לקוחות .א
 

 בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
   :כדלקמן מורכבת לקוחות יתרת

 19,475  22,200 פתוחים חובות 
 ריבית בניכוי אשראי וכרטיסי לגבייה המחאות 

  מראש
12,418  9,446 

 (617) (526) מסופקים לחובות הפרשה - בניכוי

 28,304  34,092 נטו - לקוחות יתרת

 
 בדצמבר 31) ח"ש אלפי 6,339 בסךלקוחות  חוב יתרות, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון

 בגינן הכירה לא חברהה אך החוזי התשלום ממועד חורגות( ח"ש אלפי 701 -2015
 פי ועל, תלויים-בלתי לקוחות למספר קשורותאלה  יתרות. מסופקים לחובות הפרשהב

 . במלואם חובותיהם את אלו לקוחות יפרעו, האחרונות מהשנים חברהה של ניסיונה
 

הפרשה לחובות מסופקים בגין יתרות ב חברההכירה ה, 2016 בדצמבר 31 ליום נכון
 . (ש"חאלפי  642 – 2015בדצמבר  31) ח"שאלפי  556סך כולל של בלקוחות 

 ש"חאלפי  526עומד על סך של  2016בדצמבר  31ההפרשה נכון ליום  ךס
(, ההערכה היא כי חלק מיתרת חובות אלה צפויה ש"חאלפי  617 – 2015בדצמבר  31)

  להיפרע.
 

 :כדלקמן הנו אלה חובות יתרת גיול (1
 
 בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
 130 6 חודשים 6 עד

 512 550 חודשים 6-מ יותר

 556 642 
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 :)המשך( חובה ויתרות חייבים - 4 ביאור

 
 :כדלקמן נהיה מסופקים לחובות בהפרשה התנועה (2
 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
 505  617 השנה לתחילת יתרה

   סכומים בניכוי מסופקים לחובות הפרשה
 211  59 נוצלו ולא בעבר שהופרשו  

    כחובות השנה במהלך שנמחקו חובות
 (99) (150) אבודים   

 617  526 השנה לגמר יתרה

 
 סעיפי במסגרת נכללו ממנה משוחררים או מסופקים לחובות להפרשה הנזקפים סכומים

-בדרך נמחקים להפרשה הנזקפים סכומים. הכולל הרווח על בדוחות הרלוונטיים ההוצאות
 .נוספים מזומנים לגבות צפוי לא כאשר כלל

 
 הפיגור תקופת לפי מסופקים לחובות הפרשה בניכוי פתוחים חובות יתרת ניתוח להלן

  .הכספי המצב על הדוח לתאריך ביחס בגביה
 

 
        לקוחות 

   שטרם 

   מועד הגיע 
  הינו בגבייתם והפיגור עבר פירעונם שמועד לקוחות  פירעונם 

 

 פיגור ללא)
 יום 30 עד (בגבייה

60-30 
 יום

90-60 
 יום

120-90 
 יום

 120 מעל
 הכל סך יום

 21,674 157 - 159 800 5,223 15,335 2016 בדצמבר 31

 18,858 85 90 - 87 439 18,157 2015 בדצמבר 31

 
משכירה החברה ללקוחותיה משאיות לתקופות משתנות.  התפעולי הליסינג בתחום (3

להלן דמי הליסינג אשר חזויים להתקבל בהתאם להסכמים שנחתמו עם לקוחות אלה 
 נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי:

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
 86,913 102,231 עד שנה

 72,400 92,082 משנה עד שנתיים
 60,675 79,578 משנתיים ועד שלוש שנים

 48,064 60,271 ארבע שנים ועד שנים משלוש
 29,021 34,263 מארבע שנים ועד חמש שנים

 11,783 12,996 מעל חמש שנים

                                                               381,421                    308,856 
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 :)המשך( חובה ויתרות חייבים - 4 ביאור
 
 :אחרים .ב

 בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"  ש  י פ ל א 

 
 112 89 עובדים
 - 3,503 מוסדות
 1,699 3,249 לקבל הכנסות
 1,988 2,164 מראש הוצאות

 63 381 מקדמות לספקים
 - 104 אחרים

 9,490 3,862 

 
 

 כוללות אינן כספיים פריטים בגין" אחרים - חובה ויתרות חייבים" במסגרת הכלולות היתרות
 . פירעונם מועד שעבר סכומים כוללות ואינן מסופקים חובות

 
 :החובה ויתרות החייבים על נוסף מידע .ג

 
מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר  החובה ויתרות החייבים של ערכם בספרים

 .מהותיתשהשפעת ההיוון אינה 
 

 החייבים יתרות בגין, הכספי המצב על הדוח לתאריך אשראי לסיכוני המרבית החשיפה
 לעיל כאמור החובה ויתרות החייבים קבוצת כל של בספרים הערך נהיה, חובה ויתרות
 ח"ש אלפי 41,418 של סך דהיינו(, מראש מהוצאות הנובעות) כספיות הלא היתרות בניכוי

 בגין כלשהי בבטוחה מחזיקה אינה חברהה. (ח"ש אלפי 30,178 – 2015 בדצמבר 31)
 .האל חובה יתרות

 
 :מלאי - 5 ביאור

 
 בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
 49,442 95,142 כלי רכב חדשים

 4,477 7,115 כלי רכב משומשים
 2,378 4,850  חלפים

 107,107 56,297 

 
 סך תוכולל מכירה עלויות בניכוי הוגן בשווי ותמוצגה מלאית הויתר, 2016 בדצמבר 31 ליום
אלפי ש"ח בגין כלי רכב חדשים וכלי רכב משומשים,  1,468-ו ח"ש אלפי 565 של

 בהתאמה.
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 :ארוך לזמן לקוחות - 6 ביאור
 

 :תשלומים בהסדרי לקוחות
 

 בדצמבר 31  

 2015 2016 ביתיר שיעור 

 ח"ש אלפי  

 
 6,096 9,767 0-8.9% ביתיר נושאות המחאות

 347 484  מראש ריבית - בניכוי

  9,283 5,749 
 2,662 4,346  שוטפות חלויות - בניכוי

  4,937 3,087 

    
    :הפירעון מועדי

 2,662 4,346  ראשונה שנה
 1,727 3,221  שנייה שנה
 1,024 1,509  שלישית שנה
 336 207  רביעית שנה

  9,283 5,749 

 
 

 :העסקה סיום לאחר הטבות -  7 ביאור
 

 מעביד-עובד יחסי סיום בגין התחייבות א.
 

 פרישה פיצויי בתשלום החברה חייבת, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם
ו/או פנסיה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות. סכומי ההטבות 

שיקבל עובד שיהיה זכאי לפיצויים בעת פרישה כאמור, מתבססים על מספר שנות הוותק שלו 
 ומשכורתו האחרונה.

 
( משולב)נוסח  הרחבה צו לרבות, שבתוקף העבודה ולהסכמי העבודה לחוקי בהתאם, בנוסף
 מחויבת(, ההרחבה צו -)להלן  1957-"זהתשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי חובה הלפנסי

 -)להלן  באלה כיוצא אחרות קרנות או פנסיה קרנות, גמל לקופות הפקדות בביצוע החברה
 פיטורים לפיצויי ממחויבותה חלק כיסוי לשם עובדיה של פנסיוני ביטוח כיסוי לשם(, הקופות

 .לעובדיה
 

לתנאים האמורים בצו ההרחבה, הפקדות החברה כאמור בגין פיצויי פיטורים  בכפוף
המחויבות מכוח צו ההרחבה, וכן הפקדות החברה שלגביהן בחרה החברה שיבואו "במקום 

פיצויי פיטורים" והודיעה על כך באופן המפורט בצו ההרחבה, באות במקום תשלום פיצויי 
פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים לחוק פיצויי  14פיטורים בהתאם לסעיף 

 (. 14הפקדות לפי סעיף  -בגינם נעשתה ההפקדה בלבד )להלן 

 
, 14 סעיף לפי הפקדות באמצעות מכוסה שאינה פיטורים לפיצויי החברה מחויבות יתרת בגין

 יתרת -)להלן  ההרחבה צו של לתוקף כניסתו למועד שקדמו העסקה תקופות בגין לרבות
 על לפיצויים אישיות גמל לקופות כספים שוטף באופן החברה מפקידה(, לפיצויים המחויבות

 באים ואינם לפיצויים המחויבות יתרת חשבון על הינם כאמור שהופקדו סכומים. העובדים שם
 הפקדה לרמת מחויבת אינה החברה לפיצויים המחויבות יתרת בגין. פיטורים פיצויי במקום

 .כלשהי מינימלית
 

החברה לביצוע הפקדות לכיסוי ביטוח פנסיוני של עובדיה וכן התחייבות החברה  התחייבות
מהוות תכניות המכוסות עלי ידי ההפקדות השוטפות , , 14לביצוע הפקדות לפי סעיף 

ככל שלא קיימת לחברה מחויבות משפטית או משתמעת לבצע הפקדות להפקדה מוגדרת 
עובד בסיום העסקתו, במצב שבו לא יהיה די בנכסים נוספות או לשלם סכומים נוספים ל

שנצברו בקופות או בקרנות כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד 
 מוגדרת הפקדה תכניות במסגרת שהופקדו סכומים בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.

 .הכספי המצב על בדוחות כלולים אינם כאמור
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 )המשך(: העסקה סיום לאחר הטבות -  7 ביאור
 

 לסיכון החברה את חושפת אשר מוגדרת להטבה תכנית מהווה לפיצויים המחויבות יתרת
 על)שהתשואות  השקעה ולסיכון( מהחזוי גבוהות תהינה השכר שעליות)בעיקר  אקטוארי
 ההשקעות(. מהחזוי נמוכות תהינה לפיצויים האישיות הגמל בקופות שהושקעו הנכסים

 הקופות של המנהלות החברות ידי על מנוהלות לפיצויים האישיות הגמל בקופות המבוצעות
)לרבות  האוצר במשרד וחיסכון ביטוח ההון שוק אגף של ולפיקוח שונות לתקנות וכפופות

 (.ההשקעה דרכי לגבי
 
 הטבה מוגדרתל תכניות .ב
 

הטבה מוגדרת.  תכניותלעיל, לחברה התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות  כאמור
החברה כספים.  מפקידהיעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם  קיימיםבגין התחייבות זו 

בדצמבר  31בדוחות על המצב הכספי לימים  יםההתחייבויות לפיצויים, נטו, הכלול מיסכו
ת ופיצויי פרישה לבין נכסי תכנילאת הפער שבין ההתחייבות  יםמשקפ 2015-ו 2016

 ד' להלן.-פורט בהפיצויים, כמ
 

 :הכספי המצב על בדוח המוצגים הסכומים .ג
 

 בדצמבר 31 

  2016 2015  

 ח"ש אלפי 

הנובעות מתכניות  מחויבויותהערך הנוכחי של ה
 8,903  8,986 הממומנות )במלואן או בחלקן(

 (7,624) (7,687) השווי ההוגן של נכסי התוכנית

 (936) (943) לעובדיםבניכוי נכסים אחרים בגין הטבות 

 343  356 התחייבות נטו בדוח על המצב הכספי
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 )המשך(: העסקה סיום לאחר הטבות -  7 ביאור

 
 :נטו בהתחייבות התנועה .ד
 

ערך נוכחי  
של 

 המחויבות

שווי הוגן 
של נכסי 
 יתרה התוכנית

 ח"ש אלפי 

 1,279 (7,624) 8,903  2016בינואר  1ליום  יתרה
 1,705  1,705 שירות שוטףעלות 

 9 (261) 270 ריבית )הכנסות( הוצאות

 10,878 (7,885) 2,993 

    מדידות מחדש של ההתחייבות נטו:
בהכנסות התשואה על נכסי התכנית, למעט סכומים שנכללו 

 320 (320) - הריבית 
 (56) - (56) אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות דמוגרפיות רווחים

 49 - 49 אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות פיננסיות הפסדים      
 (187) - (187) רווחים אקטואריים הנובעים מסטיות מול עזיבות בפועל

של תקרת הנכס, למעט סכומים שנכללו  השפעהשינוי ב
 69 (38) 31 בהכנסות הריבית

 (163) (358) 195 

    הפקדות לתוכנית:
 (1,550) (1,550) - הפקדות המעביד
    :תשלומים מהתוכנית

 (339) (1,390) (1,729) סילוקים

 1,299 (7,687) 8,986  2016בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 

ערך נוכחי  
של 

 המחויבות

שווי הוגן 
של נכסי 
 יתרה התוכנית

 ח"ש אלפי 

 1,221 (6,882) 8,103  2015בינואר  1ליום  יתרה
 1,264  1,532 עלות שירות שוטף

 285 (268) 285 ריבית )הכנסות( הוצאות

 9,920 (7,150) 2,770 

    מדידות מחדש של ההתחייבות נטו:
  הכנסותהתשואה על נכסי התכנית, למעט סכומים שנכללו ב

 231 231  הריבית
 (169)  (169) אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות דמוגרפיות רווחים

 (66)  (66) הנובעים משינויים בהנחות פיננסיותרווחים אקטואריים       
 64  64 הפסדים אקטואריים הנובעים מתיאומים בהתאם לניסיון
 (357)  (357) רווחים אקטואריים הנובעים מסטיות מול עזיבות בפועל

של תקרת הנכס, למעט סכומים שנכללו  השפעהשינוי ב
 153 43 110 בהכנסות הריבית

 (418) 274 (144) 

    הפקדות לתוכנית:
 (1,476) (1,476)  הפקדות המעביד
    :תשלומים מהתוכנית

 129 728 (599) סילוקים

    

 1,279 (7,624) 8,903  2015בדצמבר  31ליום  יתרה
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 (:המשך) העסקה סיום לאחר הטבות - 7 ביאור

 
 אקטואריות הנחות .ה

 
 של הנוכחי הערך את לקבוע כדי ששימשו המשמעותיות האקטואריות ההנחות להלן

 :מוגדרת להטבה המחויבות
 בדצמבר 31 

 2016 2015 

 3.4% 3.4% ההיוון שיעור

 1.4% 1.4% המדד עליית שיעור

 7.8% 7.8% צפוי פרישה שיעור

 1% 1% בשכר הגידול שיעור

 
 

 והניסיון שפורסמו לסטטיסטיקות בהתאם נקבעות עתידיים תמותה לשיעורי ביחס הנחות
 .בישראל זה בנושא שנצבר

 
 התוכנית נכסי .ו

 
 קרנות או/ובקופות הגמל האישיות לפיצויים  המבוצעות התוכנית נכסי של ההשקעות

 קרנות או/ועל ידי החברה המנהלת של הקופה  מנוהלות המנהלים ביטוחי או/ו הפנסיה
 ביטוח ההון שוק אגף של ולפיקוח שונות לתקנות וכפופות המנהלים ביטוחי או/ו הפנסיה
 .וקונצרניות ממשלתיות ח"באג מבוצעות ההשקעות עיקר. האוצר במשרד וחיסכון

 
 אליהם הישות את חושפת שהתוכנית סיכונים .ז
 

למספר סיכונים, כשהמשמעותיים ביותר הינם  החברה את חושפותהטבה מוגדרת ל תכניות
 ושינויים, הוניים מכשירים של משמעותית כמות הכוללים, התוכנית נכסי בשווי תנודתיות
 מזו גבוהה תהיה בפועל השכר שעליית סיכון וכן, ממשלתיות חוב אגרות על בתשואות
 .האקטואריים החישובים לצורך בחשבון שנלקחה
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 : נטו, תפעולית בחכירה משאיות - 8 ביאור
 

 :כדלקמן הינה 2016 בשנת תפעולית בחכירה במשאיות התנועה
 

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ    ש
העברה  תוספות יתרה 

 למלאי
העברה  תוספות יתרה יתרה

 למלאי
 יתרה

 מופחתת יתרה

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2015 2016 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 188,360 231,782 81,976 (15,084) 31,299 65,761 313,758 (30,944) 90,581 254,121 תפעולית בחכירה משאיות

 
 :כדלקמן הינה 2015 בשנת תפעולית בחכירה במשאיות התנועה

 
ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ    ש
העברה  תוספות יתרה 

 למלאי
העברה  תוספות יתרה יתרה

 למלאי
 יתרה

 מופחתת יתרה

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2014 2015 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 174,577 188,360 65,761 (14,418) 27,817 52,362 254,121 (29,892) 57,074 226,939 תפעולית בחכירה משאיות
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 נטו, קבוע רכוש - 9 יאורב
 

 :כדלקמן הינם, 2016 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצבר והפחת הקבוע הרכוש הרכב
 

ת  ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ  ש

 מופחתת יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2015 2016 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 2,982 2,219 11,163 - 805 10,358 13,382 - 42 13,340 במושכר שיפורים
 897 804 1,786 - 167 1,619 2,590 (14) 88 2,516 מוסך ציוד
 2,336 1,533 1,370 (305) 650 1,025 2,903 (1,189) 731 3,361 להדגמה ומשאיות רכב כלי

           וציוד ריהוט, מחשבים
 2,416 2,190 3,698 - 623 3,075 5,888 - 397 5,491 משרדי  

ומבנה מרכז שירות  קרקע
 27,429 43,536 - - - - 43,536 - 16,107 27,429 *בהקמה

 52,137 17,365 (1,203) 68,299 16,077 2,245 (305) 18,017 50,282 36,060 
 

 
 :כדלקמן הינם, 2015 בשנת בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצבר והפחת הקבוע הרכוש הרכב

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ  ש

 מופחתת יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2014 2015 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 3,336 2,982 10,358 - 768 9,590 13,340 - 414 12,926 במושכר שיפורים
 372 897 1,619 (15) 131 1,503 2,516 (30) 671 1,875 מוסך ציוד
 1,241 2,336 1,025 (99) 522 602 3,361 (203) 1,721 1,843 להדגמה ומשאיות רכב כלי

           וציוד ריהוט, מחשבים
 1,713 2,416 3,075 (39) 622 2,492 5,491 (47) 1,333 4,205 משרדי  

  ומבנה מרכז שירות  קרקע
 27,429 - 1,491 25,938 *בהקמה

- 
 - - - 27,429 25,938 

 46,787 5,630 (280) 52,137 14,187 2,043 (153) 16,077 36,060 32,600 
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 (:המשך) נטו, קבוע רכוש - 9 ביאור
 
 

, שורק מעויין במתחם דונם 10-כ של בשטח במקרקעין חכירה זכויות מהמוכר החברה רכשה לפיו הסכם על"( המוכר" – להלן' )ג וצד החברה חתמו, 2011 מרס בחודש  *
 בסך תיווך ועמלת רכישה מס של בתשלום החברה  נשאה, בנוסף. החברה של נוסף שירות מרכז הקמת לצורך, ח"ש מיליון 20-כ של בסכום"( הקרקע" – להלן) לציון ראשון

 .ח"ש מיליון 1.5-כ של כולל
עם אופציה להארכת  2059 יולי לחודש עד ישראל מקרקעי ממנהל כולו מוחכר ואשר זה במתחם המוכר של המקרקעין שטח מסך 23.657% מהווה הנרכשת הקרקע

  שנים נוספות. 49-התקופה ב
 

 .בעלים מנהג לו שהוקצה בחלק ינהג מהם אחד וכל, בקרקע מסוים חלק הוקצה מהצדדים אחד לכל לפיו, שיתוף הסכם על חתמו והמוכר החברה
-כ הינו 2015) ח"אש 3,826- כ הינו 2016בדצמבר  31סכום עלויות האשראי שהוון עד ליום . רכושה לעלות מהוונותשורק  מרכזאשראי בגין רכישת הקרקע והקמת  עלויות
 (.ח"ש אלפי 3,231
 .להלן 4'ב21 ביאור ראה - לרכישתו מימון לחברה העמיד אשר בנקאי תאגיד לטובת לעיל האמור המקרקעין לשעבוד באשר
 (. 6ג')21עודנו בהקמה. באשר להתקשרות בדבר הקמתו, ראה ביאור שורק  מרכז

 
 

 נטו, מוחשיים בלתי נכסים - 10 ביאור
 

 :כדלקמן הינם, 2016 בשנת בהם והתנועה, בגינם שנצבר והפחת מוחשיים הבלתי הנכסים הרכב
 

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ   ש

 מופחתת יתרה יתרה תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2015 2016 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

   אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 ורישיונות תוכנות
והוצאות פיתוח 

 2,672 2,271 4,811 1,011 3,800 7,082 - 610 6,472 שהוונו

 
 :כדלקמן הינם, 2015 בשנת בהם והתנועה, בגינם שנצבר והפחת מוחשיים הבלתי הנכסים הרכב

 

ת ת ו ל ע ה  ח ר פ ב צ נ   ש

 מופחתת יתרה יתרה תוספות יתרה יתרה גריעות תוספות יתרה 

 בדצמבר 31 לגמר במשך לתחילת לגמר במשך במשך לתחילת 

 2014 2015 השנה השנה השנה השנה השנה השנה השנה 

   אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 2,877 2,672 3,800 832 2,968 6,472 - 627 5,845 ורישיונות תוכנות
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 :פיננסיים ממוסדות הלוואותו אשראי -11 ביאור
 
 :ההרכב .א
 

 :הלוואותו אשראי 
  בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
   :שוטפות התחייבויות

 8,743  64,876 פיננסיים ממוסדותלזמן קצר  אשראי   

 33,717  39,294 ארוך לזמן הלוואות של שוטפות חלויות  

 42,460  104,170 שוטפות התחייבויות כ"סה

   :ארוך לזמן התחייבויות
 116,233  129,288 פיננסיים ממוסדות אשראי   

 (33,717) (39,294)  שוטפות חלויות בניכוי   

 82,516  89,994 ארוך לזמן התחייבויות כ"סה

 124,976  194,164 פיננסיים ממוסדות והלוואות אשראי כ"סה

  
 : הצמדה ובסיסי ריבית שיעורי לפי ההתחייבויות ופירוט סיווג .ב

 
 ושיעורי לפירעון ההתחייבויות עומדות, להם בהצמדה או, בהם המטבעות מבחינת (1

 :  כדלקמן הכולל סכומן את לסווג ניתן, הריבית
 

 יתרה    
 בניכוי    
 חלויות   שיעור סכום 
 שוטפות יתרה  רבית הקרן 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי % ח"ש אלפי 

 
     :2016 בדצמבר 31 ליום

     :פיננסיים ממוסדות הלוואות
 - 340 2.78 333 מדד צמודות שקליות
 89,994 128,948 2.49-5.55 128,948 צמודות לא שקליות

 129,281  129,288 89,994 

     :2015 בדצמבר 31 ליום
     :פיננסיים ממוסדות הלוואות

 341 5,661 2.4-3.25 5,516 מדד צמודות שקליות
 82,175 110,572 2.49-5.55 110,572 צמודות לא שקליות

 116,088  116,233 82,516 

 
 שינוי ומועדי הריבית בשיעור לשינויים החשופים חברהה שנטלה האשראי סכומי להלן (2

 :האשראי לחוזי בהתאם הריבית שיעור
 

  בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ש"ח אלפי 

 
 8,743 64,876 חודשים 6 עד

 - 9,833 חודשים 6מעל 

 74,709 8,743 
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 (:המשך) פיננסיים ממוסדות הלוואותו אשראי -11 ביאור
 

 הבאות בשנים לפירעון עומדות( שוטפות חלויות ניכוי לאחר) ארוך לזמן ההתחייבויות .ג
 : המאזנים תאריכי לאחר

  בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
 29,497 38,063 שנייה שנה
 28,206 30,805 שלישית שנה
 20,888 13,904 רביעית שנה
 3,925 7,222 חמישית שנה

 89,994 82,516 

 
 .'ב21 ביאור ראה - ההתחייבויות להבטחת שהוטלו מידה אמותל באשר .ד

 
 :כדלקמן הינו, שוטפות שאינן ההתחייבויות של ההוגן ושוויין בספרים ערכן .ה

   
 הוגן שווי בספרים ערך 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2016 2015 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 78,751 86,219 82,516 89,994 אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים

 
 שהשפעת כיוון, בספרים מערכן מהותית שונה אינו השוטפות ההתחייבויות של ההוגן השווי
 שיעור לפי מהוונים מזומנים תזרימי על מבוססות ההוגן השווי מדידות. מהותית אינה ההיוון
 (.3.25%-2.9% -כ - 2015 בדצמבר 31) 3.5%-2.55%כ של ריבית

 
 זכאים ויתרות זכות: – 12 ביאור

 
 :אחרים .א

 בדצמבר 31 

 2016 2015 
 ח"ש אלפי 

 
 564 564 צדדים קשורים

 9,797 18,003 מלקוחות מקדמות
 *2,114 2,812 לשלם הוצאות

 5,643 5,857 ומשכורת שכר בגין אחרות והתחייבויות לעובדים התחייבות
 - 1,528 הגנה עסקאות בגין התחייבות

 1,909 - מוסדות
 3,738 4,104 13 ביאור גם ראה, משאיות החכרת בגין ופיקדונות מראש הכנסות

 - 1,112 הכנסות נדחות

 33,980 23,765 

 
 :הפרשות .ב

 
 בדצמבר 31 

 2016 2015 
 ח"ש אלפי 

 936 1,148 פתיחה יתרת
 *212 656 בהפרשה תנועה
 1,148 1,804 סגירה יתרת

                                                          
  *סיווג מחדש                                                 
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 :מראש והכנסות פיקדונות בשל התחייבויות - 13 ביאור
 

 :ההרכב .א
 

  בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 : מראש הכנסות .ב
 2,234  2,066 (1) משאיות חכירת בגין
 1,666  4,903 (2) מורחבת אחריות בגין

 3,900  6,969 השנה לסוף יתרה
 (1,359) (1,323) שוטפות חלויות-בניכוי

 5,646  2,541 

   
   (:3) משאיות חכירת בגין פיקדונות .ג

 19,699  23,633 השנה לסוף יתרה
 (1,649) (2,781) שוטפות חלויות-בניכוי

 20,852  18,050 

 26,498  20,591 

 
ערכם בספרים של הפיקדונות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון 

 אינה מהותית.
 

 כדלקמן:  הבאות בשנים לפירעון עומדות מראש והכנסות פיקדונות בשל ההתחייבויות. ד
 

 
 

 פיקדונות
  בגין

  תחכיר הכנסות 
 הכל סך משאיות מראש 

 ח"ש אלפי 

 
2017 1,323 2,781 4,104 
2018 1,211 1,847 3,058 
 23,440 19,005 4,435 ואילך 2019

סך הכל לזמן ארוך   5,646 20,852 26,498 

סך הכל התחייבויות   6,969 23,633 30,602 
  

 .משאיות של תפעולית חכירה חוזי של אחרונים חודשים עבור מראש הכנסות (1)
 מעבר נוספות לשנים משאיות של תיקונים אחריות עבור בשל מראש הכנסות (2)

 (.לשנתיים שהינה) היצרן לאחריות
 למדד צמודים הפיקדונות (3)
 

 
 

 :המניות הון - 14 ביאור
 

 :הינו 2015-ו 2016 בדצמבר 31 מיםלי החברה של המניות הון הרכב
 

 ונפרע מונפק רשום 

 המניות מספר 

 10,000 25,200 ח"ש 1 בנות רגילות מניות

 
 לבעל כאשר) המניות בעלי באסיפות והשתתפות הצבעה זכות לבעליהן מקנות הרגילות המניות

 פירוק בעת הרכוש בעודפי להשתתף וזכות רווחים לקבלת זכות(, אחד קול ח"ש 1 בת מניה
 .החברה
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 :ההכנסה על מסים  -15 ביאור
 

 :בישראל החברה מיסוי .א
 

, מס לצרכי, בישראל החברה של תוצאותיה נמדדות ואילך 2008 המס משנת החל (1
 החברה של מס לצורכי התוצאות נמדדו 2007 המס שנת לתום עד. נומינליים בערכים

(, אינפלציה בשל תיאומים) הכנסה מס לחוק בהתאם, במדד בשינוי בהתחשב
 (.התיאומים חוק - להלן) 1985 -ה"התשמ

 
 המס שיעורי (2

 
 .רגיל בשיעור חברות במס חייבות החברה הכנסות

 
(, התשע"ו 216פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מספר  2016בחודש ינואר 

ואילך, משיעור של  2016, אשר קובע הפחתה של מס החברות, החל משנת 2016
 .25%לשיעור של  26.5%

 
הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי חוק ההתייעלות , פורסם 2016בחודש דצמבר 

, אשר קבע הפחתה נוספת 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב לשנות התקציב 
. יחד עם זאת, נקבעה במסגרת 23%לשיעור של  25%של מס החברות משיעור של 

. כפועל 24%יהיה  2017החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות בשנת 
ושיעור מס החברות שיחול  24%יהיה  2017שיחול בשנת  יוצא, שיעור מס החברות

 . 23%ואילך יהיה  2018משנת 
 

 התחייבויותב קיטון 2016 בשנת חל, לעיל כאמור המס שיעורי תומהורד כתוצאה
 .ח"ש אלפי 1,612 של בסך החברה של נדחים מסים

 
 : נדחים הכנסה מסי .ב
 

 :כדלקמן הנו נדחים מסים והתחייבויות נכסי ניתוח (1
 

  בדצמבר 31 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

   :נדחים מסים נכסי
    לאחר צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי 

 91  299 הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים 12-מ יותר
   חודשים 12 בתוך צפויה שהשבתם נדחים מסים נכסי

 2,032  933 הכספי המצב על הדוח מתאריך

 1,232  2,123 

   :נדחים מסים התחייבויות
   לאחר צפוי שסילוקן נדחים מסים התחייבויות

 (10,442) (13,821) הכספי המצב על הדוח מתאריך חודשים 12 -מ יותר

 (13,821) (10,442) 

 (8,319) (12,589) (נטו) נדחים מסים התחייבויות 
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 :)המשך( ההכנסה על מסים  -15 ביאור
 
 שנים באותן בהם והתנועה הכספי המצב על הדוחות לתאריכי הנדחים המסים הרכב (2

 :כדלקמן הינם
 

 

 לזכויות הפרשות
    עובדים

 רכוש 
 בר קבוע

 פחת
 ומשאיות
בחכירה 
 תפעולית

 פיצויי
 פרישה

 דמי
 חופשה
 והבראה

 הפרשות
והיוון 
עלויות 
  אשראי

 הפסדים
 הכל סך מועברים 

 ח"ש אלפי 

 (3,618) 4,544  443 323 77 (9,005) 2014 בדצמבר 31 ליום יתרה    

       - 2015 בשנת שינויים    
 (4,701) (3,360) 30 52 14 (1,437) הכולל הרווח על לדוח זקיפה   

 (8,319) 1,184  473  375 91 (10,442) 2015 בדצמבר 31 ליום יתרה    

       - 2016 בשנת שינויים    
 (4,270) (1,184) 97 (64) 208 (3,327) הכולל הרווח על לדוח זקיפה   

 (12,589) - 570 311 299 (13,769) 2016 בדצמבר 31 ליום תרהי    

 
 מחושבים לפי שיעור 2015בדצמבר  31וליום  2016בדצמבר  31( המיסים הנדחים ליום 3

 בהתאמה., 26.5%-ו 23%-24%מס של 
    

 :המוצגות לתקופות הכולל רווחה על בדוחות הכלולים ההכנסה על מסים הוצאות .ג
 

 :כדלקמן (1
 2016 2015 

  ח"ש אלפי 

 

   :שוטפים מסים

 1,603  1,289 המדווחת השנה רווחי בגין שוטפים מסים  

 111  - הוצאות מיסים שנים קודמות  

 1,289  1,714 
   :נדחים מסים

 4,701  4,270 נדחים מסים של והיפוך יצירה  

 4,270  4,701 

 6,415  5,559 ההכנסה על מסים הוצאות

 (49) 39 הוצאת )הטבת מס( שנכללה ברווח כולל אחר

 6,366  5,598  הוצאות מיסים על ההכנסה

 
 25%-ו 26.5% של מס שיעור לפי חושבו 2016-ו 2015 בשנים השוטפים המסים

 .בהתאמה
 

 היו ההכנסות  כל אילו חל שהיה", התיאורטי" המס סכום בין התאמה מובאת להלן (2
(, לעיל( 2)א ראה) בישראל חברות על החלים הרגילים השיעורים לפי במס מתחייבות

 :המדווחת לשנה והפסד רווח בדוחות שנזקף המס סכום לבין
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 :)המשך( ההכנסה על מסים  -15 ביאור

 
 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
   בדוחות כמדווח, ההכנסה על מסים לפני רווח

 21,166 29,108 הכולל הרווח על
  25% 26.5% 

 7,277 5,609 
 170 195 נטו, מוכרות לא הוצאות

    המס שיעור לעומת ל"בחו המס בשיעור פער
 10 - התיאורטי

 - (1,612) המס בשיעור משינוי הנובעים הפרשים
 577 (262) אחרים הפרשים

 6,366 5,598 הכנסה על מסים

 
 מס שומות .ד
 

ת ו, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק ההתייעל2015בנובמבר  19ביום 
( התשע"ה 2016 -ו 2015הכלכלית )תיקוני החקיקה להשגת יעדי התקציבים לשנות התקציב 

, במסגרתו נכלל תיקון לפקודת מס הכנסה אשר האריך את תקופת ההתיישנות של 2015 –
ואילך,  2013ים לגבי שומות עצמיות בגין שנת המס שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומ

עד למועד התיקון האמור עמדה  .שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה 4לתקופה של 
 שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה. 3תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות על 

 
 2011ת בהתאם, על פי הוראות הדין , שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד שנ

 נחשבות לסופיות.
 

 :  ההכנסות ועלות הכנסות - 16 ביאור
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
   :הכנסות. א

 151,528 185,617 מכירות
 107,219 119,941 ושירותים אחרים חכירה תפעולית

 305,558 258,747 

   
   :ההכנסות עלות. ב

 148,977 179,366 והשירותים המכירות עלות
 29,332 32,975  תפעולית בחכירה משאיות בגין כולל, פחת

 14,182 15,359  ונלוות משכורות
 4,504 5,525 ואחזקה שכירות דמי

 2,733 2,541  ואחרים תקשורת, משרדיות

 1,993 2,654 חוץ עבודות

 238,420 201,721 
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 :וכלליות הנהלה ,שיווק, מכירה הוצאות - 17 ביאור
 שנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
   :ושיווק מכירה. א

 7,070 7,281 ונלוות משכורת

 3,371 3,130 ופרסום ציבור יחסי

 977 832 ואחזקה שכירות דמי

 863 713  ואחרות תקשורת, משרדיות

 902 1,096  רכב אחזקת

 668 784  פחת

 13,836 13,851 

   

   :וכלליות הנהלה. ב

 11,260 11,636 ונלוות משכורת

 701 776 ואחזקה שכירות דמי

 1,671 1,801 מקצועיים שירותים

 1,335 962 ואחרות תקשורת, משרדיות

 761 715 רכב אחזקת

 340 128 ל"לחו נסיעות

 1,920 1,920 הוצאות דמי ניהול

 692 796  פחת

 18,734 18,680 

 
 

 :מימון הכנסותו הוצאות - 18 ביאור
 שנה שהסתיימה  

 בדצמבר 31ביום 

 2016 2015 

 ח"ש אלפי 

 
   :מימון הוצאות

 3,818 3,719 ארוך לזמן הלוואות בגין מימון הוצאות
 - 1,052  הפרשי שער

 432 872 אחרות
 132 271 קצר לזמן אשראי בגין מימון הוצאות

 5,914 4,382 

   
   :מימון הכנסות

 277 365 ארוך לזמן באשראי משאיות מכירת מעסקאות ריבית
 203 41 ממוסדות ריבית

 629 - הפרשי שער
 106 33 אחרות

 439 1,215 

 3,167 5,475 נטו, מימון הוצאות
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 קשורים צדדים עםויתרות  עסקאות -19 ביאור
 

 בבעלותה אשר, מ"בע ישראל מוטורס יוניברסל חברת ידי על משותפת בשליטה נשלטת חברהה
   .חברהה ממניות 50% בבעלותה אשר, מ"בע אחזקות תעבורה וחברת חברהה ממניות 50%

 
 ".קשור לצד בהקשר גילויים" - IAS 24-ב זה מונח כהגדרת -" קשורים צדדים"
 

 בדצמבר 31 :יתרות .א

 2016 2015 

 ש"ח אלפי 

 
 1,841 2,141 לקוחות

 5,487 5,953 ספקים         

 564 564 זכאים   

 
 

 שנה שהסתיימה :עסקאות .ב

 בדצמבר 31ביום 

 2016 2015 

 ש"ח אלפי 
 

   

 4,721  4,798 מכירות

 (17,929)  (18,610) חלקי חילוף רכישות

 (1,920) (1,920)  דמי ניהול

 (1,764)  (2,452) אחרות

 (18,184) (16,892) 

 
 
 

 פיננסיים מכשירים - 20 ביאור
 

 כללי
 

 סיכוני, נזילות לסיכוני, אשראי ילסיכונ השאר בין חברהה חשופה, הרגיל העסקים במהלך
 מטרתו חברהב הסיכונים ניהול. לצרכן המחירים ומדד מטבע שערי ולסיכוני ריבית לסיכוני,שוק

 זו מחשיפה הנובעות האפשריות ההשפעות את ולמזער הסיכונים אחר שוטף באופן ולעקוב להגדיר
 .הסיכון על המשפיעים הפרמטרים לגבי וציפיותיה להערכותיה בהתאם

 
 סיכון אשראי א.

 
 בקשר אשראי לסיכון החשיפה. בארץ לקוחות של מחובותיהם נובעת הלקוחות יתרת

 שוטף באופן בוחנת החברה. הלקוחות של יחסית הגדול המספר בשל מוגבלת הינה ללקוחות
 .הצורך במידת חשיפות ומצמצמת הלקוחות חוב את והדוק
 לגביה שקים) דחויים ממסרים של רב מספר החברה מקבלת, לקוחות של מחובות חלק כנגד

 של אשראי הערכות שוטף באופן בוחנת החברה. סופיים לקוחות של( אשראי כרטיסי ושוברי
, ההנהלה הערכת לפי, נאותה בצורה המשקפות, מסופקים לחובות הפרשות וכוללת הלקוחות

 .בספק מוטלת שגבייתם בחובות הגלום ההפסד את
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 )המשך(:  פיננסיים מכשירים - 20 ביאור
 

 סיכון נזילות ב.
 

לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות.  חברהסיכון נזילות הוא הסיכון שה
לניהול הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, שתמיד תהייה לה נזילות   חברהמדיניות ה

מספקת למילוי התחייבויותיה  במועד, בתנאים רגילים ובתנאי מצוקה גם יחד, ללא שיגרמו 
בנקים ומוסדות פיננסיים  אמצעותבלה הפסדים בלתי רצויים. החברה נוהגת לממן עצמה 

 כמדיניות לשמור ונוהגת תום עד הבנקאיות המסגרותי את מנצלת אינה החברהשונים. 
 לשלם נוהגת איננה והחברה מובטחות אינן המסגרות כי אם מנוצלת שאינה בנקאית מסגרת

 ביאור ראה פיננסיים מכשירים של פירעון מועדי לגבי .מנוצלות שאינן בנקאיות מסגרות בגין
 .13 וביאור 11

 
 חוץ ומטבע מדד,  ריבית סיכוני - שוק סיכוני .ג

 
 ריבית שערי, חוץ מטבע של יןחליפ שערי כגון, שוק במחיר ששינויים הסיכון הוא שוק סיכון
 במכשירים החזקותיה ערך על או חברהה הכנסות על ישפיעו, לצרכן המחירים ומדד

 במסגרת שוק לסיכוני החשיפה על ולפקח לנהל הינה השוק סיכוני ניהול מטרת. פיננסיים
 מבצעת הרגילים עסקיה במהלך. לסיכון התשואה מקסום כדי תוך מקובלים פרמטרים

 סוג בקביעת בשיקוליה החשיפה של ההשפעות את בחשבון ולוקחת הגנה פעולות חברהה
שהינה לוקחת. החברה נעזרת בחברה חיצונית לניתוח והגנה על סיכוני השוק  ההלוואות

 כאמור.
 

 ריבית סיכון
 

 ביטוי לידי הבא דבר חוב אותו בגין הנקובה בריבית שינוי גורר המשתנה הריבית בבסיס שינוי
 לסיכון החברה את חושפות קבועים ריבית שיעורי הנושאות הלוואות. המימון הוצאות בסעיף

, למדד צמודה שאינה קבועה בריבית פיננסי חוב לחברה. הוגן שווי בגין ריבית בשיעור שינוי
 בריבית השינויים אחר עוקבת החברה. משתנה בריבית וכן בריבית קבועה שצמודה למדד

 עסקאות בתמחור הכלול הריבית שער את שוטף באופן ומעדכנת אשראי בגיוס המשתלמת
 .הריבית סיכון את מצמצמת ובכך חדשות ליסינג

 
 לצרכן המחירים מדד סיכון

 
 העתידיים םהמזומני תזרימי ועל חברהה של הרווחיות על משפיע האינפלציה בשיעור שינויים

 מהותי לא קחל .למדד צמודים לקוחותיה מול החברה של הליסינג הסכמי מרבית. שלה
 משמעותי באופן חשופה אינה החברה ,לכן. למדד צמודות החברה של מהתחייבויותיה

  .לצרכן המחירים במדד לשינויים
 

 חוץ מטבע סיכון
 

 שינוי, בנוסף. היין למטבע או ב"ארה הדולר לשער צמודות או נקובות החברה מהכנסות חלק
 צי שווי על להשפיע עשוי כן ועל חדשים רכב כלי מחיר על להשפיע עשוי חוץ מטבע בשערי

 . הרכב כלי
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 :והתחייבויות תלויות התקשרויות, פיננסיות מידה באמות מובטחות התחייבויות - 21 ביאור

 
 פיננסיות מידה באמות המובטחות והערבויות ההתחייבויות יתרות, המאזנים לתאריכי .א

 :כדלקמן הן החברה של
 בדצמבר 31 

 2016 2015 

  ח"ש אלפי 

   :התחייבויות
 8,743 64,876 פיננסיים ממוסדות קצר לזמן אשראי

   לזמן אחרות והתחייבויות הלוואות
 116,233 129,288 (שוטפות חלויות כולל) ארוך

 30,162 52,503 דוקומנטרי ואשראי ערבויות

 
 החברה התחייבה האמורים הדוקומנטרים והאשראים הערבויות, ההתחייבויות להבטחת .ב

 המוסדות באישור אלא' ג צד לטובת כלשהו שעבוד לרשום שלא פיננסיים למוסדות
 :כדלהלן(, Covenants) פיננסיות מידה באמות ולעמידה, הפיננסיים

 
 הנכסים מסך 20% ל השווה מסכום יפחת לא החברה של המוחשי העצמי ההון סכום (1

 של העצמי כהון מוגדר מוחשי עצמי הון .החברה של הכספי המצב על התמציתי בדוח
 בלתי נכסים ובניכוי בעלים הלוואות בתוספת  הכספיים בדוחותיה המופיע החברה

 . מוחשיים
 ל השווה מסכום יפחת לאסכום ההון העצמי המוחשי של החברה  2016-2018לשנים 

במקרה שהחברה  19%-או מ החברה של הכספי המצב על בדוח הנכסים מסך 18%
 תחלק דיבידנד.

 
 למדד בהצמדה ח"ש מיליון 50 של מסך יפחת לא החברה של המוחשי העצמי ההון (2

 .לצרכן המחירים
 

 , בניכוי אשראי שהועמד לטובת הקמת המבנה בשורק, פיננסיים ממוסדות האשראי סך (3
 משאיות בתוספת החוזר מההון 80% על יעלה לא החברה של הכספיים הדוחות פ"ע

 "(.ספקים בניכוי מלאי בתוספת לקוחות –" חוזר הון. )"נטו, תפעולית בחכירה
 

 שיעבדה, החברה פועלת איתם הפיננסיים המוסדות ובאישור לעיל האמור אף על (4
 מימון לחברה שנתן בנקאי תאגיד לטובת שורק במרכז והמבנה הקרקע את החברה
 .שורק מרכז לבניית ספציפי

 
 . ממנה הנדרשות המידה אמות בכל החברה עומדת, 2015-ו 2016 בדצמבר 31 לימים

 
 :התקשרויות .ג

 
 מקום נמצא בו המתחם את לחברה ישכיר' ג צד לפיו' ג צד עם שכירות הסכם לחברה(1

 .2020 בספטמבר 4 ליום עד"( המתחם" - להלן) מושבה
 

 אלפי 1,025-כ של סך על השנתיים השכירות דמי עומדים 2016 בדצמבר 31 ליום נכון
 ש"ח.
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 המשך(: ) והתחייבויות תלויות התקשרויות, פיננסיות מידה באמות מובטחות התחייבויות - 21 ביאור
 

 ר"מ 10,355- כ של שטח' ג מצד החברה תשכור לפיו' ג צד עם שכירות הסכם לחברה ( 2
  .2017באוקטובר  31 עד היא השכירות תקופת. אחסנה לצורכי תקווה בפתח

  .ח"ש אלפי 930 – כ על השנתיים השכירות דמי עומדים 2016 בדצמבר 31 ליום נכון
 

מ"ר  7000-לחברה הסכם שכירות עם צד ג' לפיו תשכור החברה מצד ג' שטח של כ (3
בפתח תקוה לצורכי אחסנה, הכנת רכב חדש, פעילות מכירת רכבים משומשים 

 השכירות דמי עומדים 2016 בדצמבר 31 ליום נכון. 2014, החל מחודש יוני ומשרדים
 ש"ח. אלפי 1,115-כ של סך על השנתיים

 
החברה התקשרה עם אותו צד ג' בהסכמי שכירות נוספים לפיהם תשכור החברה מצד 

מ"ר לצורכי אחסנה. השטחים הנ"ל התווספו בהדרגתיות  8500-ג' שטחים של כ
 .2016לדצמבר  2016בתקופה שבין מאי 

 .₪אלפי  305-עומדים על כ 2016דמי השכירות בגין שטחים אלו בשנת 
  

 הסכם על קשורה חברה עם שכירות הסכם על החברה חתמה 2014 נובמבר בחודש (4
 החל חודשים 60-ל הינו השכירות הסכם. חיפה באזור ר"מ 4000-כ של שטח לשכירת

 60-ב השכירות תקופת להארכת אופציה קיימת לחברה. 2015 לפברואר 15מתאריך 
 באזור ומכירות תפעול, שירות כמרכז לשמש מיועד המושכר השטח. נוספים חודשים

 .ח"ש אלפי 960-כ על עומדים 2016 לשנת השכירות דמי. הצפון
 

. שברשותה עובדים לשימוש רכבים 44 עבור' ג צד עם תתפעולי חכירה הסכם לחברה (5
 דמי, ההסכם פי על. 2020 ינואר עד 2017 ינואר החודשים בין הינו החכירה תום

  .לצרכן המחירים למדד צמודים הינם החודשיים החכירה
 אלפי 1,402-כ של סך על השנתיים השכירות דמי עומדים 2016 בדצמבר 31 ליום נכון

 .ח"ש
 
, חתמה החברה עם צד ג' קבלן מבצע על הסכם לפיו יקים 2015במהלך חודש נובמבר  (6

צד ג' אתר של החברה באזור שורק. האתר יכלול מרכז שירות, משרדים ושטח ה
צד ה. ההתקשרות מול 2017תפעולי. האתר צפוי להימסר לידי החברה בחודש אוגוסט 

 ג' הינה על בסיס כתב כמות בפועל. 
 מיליוני ש"ח. 44-צד ג' הינה כהעל פי הערכה ראשונית עלות ההתקשרות מול 

 מיליון ש"ח. 14.3-ת בפועל מול הצד ג' עמדה על כסך העלו 2016בשנת 
  

 תביעות תלויות .ד
 

 מליון ש"ח. 3 -בסכום כולל של כ ותתביע החברה כנגד והוגש 2016ו  2015 יםשנ במהלך
 שאכן 50%-מ הגבוהה סבירות ברמת לקבוע ניתן לא החברה של הדין עורכי להערכת
 .אלו הוצאות בגין בספריה הפרשה רשמה לא החברה, ל"הנ לאור, תמומש התביעה
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                                                                                               יוניברסל מוטורס ישראל בע"מלבעלי המניות של 

  
  
  

  מבוא
הקבוצה), הכולל - וחברות הבנות שלה (להלן "מבע ישראל מוטורס יוניברסלאת המידע הכספי המצורף של  סקרנו

ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח  2017במרס  31המאוחד ליום  התמציתיעל המצב הכספי  הדוחאת 
הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים, לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון 

 - IAS 34וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
יים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על "דיווח כספי לתקופות בינ

  סקירתנו.
  
  
 76%- כ מהווים באיחוד הכלולים נכסיה אשר בת חברהסקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של  לא

ההכנסות  מכלל 47%-כ מהוות באיחוד הכלולות והכנסותיה, 2017במרס  31מכלל הנכסים המאוחדים ליום 
המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד. כמו כן, לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי 

הסתכמה  2017במרס  31המטופלות לפי שיטת השווי מאזני, אשר ההשקעה בהן ליום  חברותלתקופת הביניים של 
נ"ל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ש"ח, וחלקה של הקבוצה ברווחי החברות ה אלפי 53,417לסך של 

 נסקר, חברות אותן של הביניים לתקופת, התמציתי הכספי המידע"ח. ש אלפי 2,782באותו תאריך הסתכם לסך של 
 בגין הכספי למידע מתייחסת שהיא ככל, ומסקנתנו לנו הומצאו שלהם הסקירה שדוחות אחרים חשבון רואי ידי על

  האחרים החשבון רואי של הסקירה ותדוח על מבוססת, חברות אותן
  

  
  הסקירה היקף
 לתקופות כספי מידע של"סקירה  -  בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, וחשבונאיים כספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים
 בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה
 מזוהים להיות יכולים שהיו, המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך

  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת
  

  מסקנה
ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  סקירתנו על בהתבסס

  .IAS 34שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  

  
  
  
  

  ליואי את ליואי
  חשבון רואי

  

  

  2017 במאי 28אביב, -תל
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  בדצמבר 31    במרס 31      
      2017    2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר      
  אלפי ש"ח      
                
                

                נכסים שוטפים
  144,821    228,058    95,302      מזומנים ושווי מזומנים

  -    -    131,096      מזומנים בנאמנות
  10,002    4,016    7,069      מיסים שוטפים לקבל

  279,873    302,985    343,881      לקוחות
  128,185    99,890    102,957      חייבים ויתרות חובה

  3,813    -    -      נגזרים פיננסיים
  121,465    156,202    178,638      צי כלי רכב מיועד למכירה

  562,457    416,921    436,198      מלאי
      1,295,141    1,208,072    1,250,616  

  *) 6,516    *) 6,516    6,516      המוחזקים למכירהנכסים 
      1,301,657    1,214,588    1,257,132  

       

                
                

                נכסים לא שוטפים
  8,249    11,970    8,754      הלוואות וחובות לזמן ארוך

השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי 
  המאזני

    
113,965  

  
99,471  

  
114,540  

  -    -    2,725      השקעה בחברה אחרת
  2,011,441    2,010,929    2,117,751      צי כלי רכב להשכרה

  **) 375,327   **) 320,311    382,073      רכוש קבוע
  **) 14,162    **) 14,754    14,097      נדל"ן להשקעה

  23,213    25,141    22,078      מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
  14,038    6,764    14,088      לעובדיםנכסים בגין הטבות 

  *) 7,843    *) 6,384    7,731      מיסים נדחים
      2,683,262    2,495,724    2,568,813  

        
      3,984,919    3,710,312    3,825,945  

  
  
  
  

 
         

  יצחק שפונגין   )1 בנימין גבאי   דוד עיני
  סמנכ"ל כספים ומינהל    חבר דירקטוריון     מנהל כללי

          ויו"ר הדירקטוריון
          
  

                   2017במאי  28: תאריך אישור הדוחות
  

  להלן 2 באור ראה - השוואה מספרי של מהותית לא התאמה*) 
  להלן 2ראה באור   - **) סווג מחדש 

  .דוחות כספיים אלולחתום על  2017במאי,  28חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום   )1
  
  ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.באורה

   



  בע"מיוניברסל מוטורס ישראל 
  

                       על המצב הכספי מאוחדים דוחות
  

  

4 
  

  
 בדצמבר 31    במרס 31 
 2017  2016    2016 
  מבוקר    בלתי מבוקר 

  אלפי ש"ח 

     
      התחייבויות שוטפות

  737,535    **) 684,589    746,619      אשראי מתאגידים בנקאיים
  443,046    513,005    592,540      ספקים ונותני שירותים
  4,833    5,833    15      מיסים שוטפים לשלם
  76,350    *) 70,336    42,695      זכאים ויתרות זכות

  19,437    22,152    14,790      הפרשות
  38,928    -    19,477      הלוואות מבעלי מניות

  111,952    85,397    73,895      מקדמות והכנסות מראש
  455,469    **) 541,704    406,249      וניירות ערך מסחריים אגרות חוב

  -    *) 5,320    6,703      נגזרים פיננסיים
      1,902,983    1,928,336    1,887,550  

התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים 
  למכירה

    
2,350  

  
2,350  

  
2,350 

      1,905,333    1,930,686    1,889,900  

  
       

     
      לא שוטפותהתחייבויות 

  447,746    *)* 419,974    396,771      הלוואות מתאגידים בנקאיים
  -    38,928    -      הלוואות מבעלי מניות

  42,855    47,090    36,789      מקדמות והכנסות מראש
  792,455    )** 637,924    986,128      אגרות חוב

                בחברות המטופלות לפיעודף הפסדים על השקעות 
  419    166    435      שיטת השווי המאזני 

  2,149    1,972    2,073      הפרשות
  7,835    944    7,900      התחייבויות בגין הטבות לעובדים

  31,841    )** 16,642    29,516      הפרשות למיסים ומיסי הכנסה נדחים
      1,459,612    1,163,640    1,325,300  
  

       

               
               המיוחס לבעלי מניות החברההון

  1,911    1,911    1,911      הון המניות
  103,994    103,994    103,994      פרמיה על מניות

  )10,265(    )** )10,265(    )10,265(      קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
  1,947    629    )238(      התאמות מתרגום דוחות כספים

  ***) 512,532    ), ***)** 519,026    523,830      יתרת רווח
     619,232    615,295    610,119  

  626    691    742     זכויות שאינן מקנות שליטה
  610,745    615,986    619,974    סך הכל הון

                
     3,984,919    3,710,312    3,825,945  

  
  

  מחדש סווג*) 
  חשבונאית חדשה)(יישום למפרע של מדיניות  2ראה באור  - הוצג מחדש **) 

  להלן 2ראה באור  -***) התאמה לא מהותית של מספרי השוואה 
  
מהדוחות הכספיים.ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד באורה
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  שהסתיימהלשנה      חודשים שהסתיימוה 3-ל    
  בדצמבר 31יום ב    במרס 31ביום     
    2017    2016  2016  
 מבוקר    בלתי מבוקר    
 אלפי ש"ח      
                

  3,319,639    845,821    920,964      הכנסות
  2,960,868    754,937    812,335      ההכנסותעלות 
  358,771    90,884    108,629      למיורווח ג

 )272,568(   )66,746(   )70,061(      הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
  4,223    1,047    838      הכנסות אחרות
 )547(    )228(    )846(      הוצאות אחרות

  89,879    24,957    38,560      תפעולירווח 
  2,275    835    70      הכנסות מימון     

  )82,641(    *) )24,206(    )33,290(        הוצאות מימון 
                ות המטופלותחברשל בתוצאות  הקבוצהחלק 

  9,820    4,317    7,507      לפי שיטת שווי מאזני, נטו 
  19,333    5,903    12,847      רווח לפני מיסים על ההכנסה

מיסים על הוצאות ( הכנסות מיסים על ההכנסה
  )ההכנסה

    
)1,433(    2,804 *(    )15,543( 

  3,790    8,707    11,414     רווח נקי
        

                (לאחר השפעת המס): (הפסד) רווח כולל אחר
               סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד:

  )1,333(    -    -      ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרתהפסד 
                כולל אחר של חברה המטופלת בהפסד חלק הקבוצה 

  )59(    -    -      בשיטת השווי המאזני 
        
               סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד

               בהתקיים תנאים ספציפיים
  63    )1,255(    )2,185(      התאמות מתרגום דוחות כספיים

  )1,329(    )1,255(    )2,185(      סה"כ הפסד כולל אחר
       

  2,461    7,452    9,229      סה"כ רווח כולל 
               

                רווח נקי מיוחס ל:
  3,533    8,635    11,298     בעלי המניות החברה

  257    72    116     זכויות שאינן מקנות שליטה
    11,414    8,707    3,790  

                מיוחס ל:רווח כולל
  2,204    7,380    9,113     בעלי המניות החברה

  257    72    116     זכויות שאינן מקנות שליטה
    9,229    7,452    2,461  

           
  
  (יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה) 2ראה באור  -הוצג מחדש   *)

 
  ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.באורה
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    זכויות       התאמות   קרן בגין         
    שאינן      מתרגום  עסקאות        
  הכל -סך  מקנות    יתרת  דוחות  עם בעלי  מניות פרמיה על   הון  
  הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  באוצר  מניות  המניות  

  אלפי ש"ח  

                   חודשים שהסתיימו ביום 3-ל
                    (בלתי מבוקר)2017במרס 31
                    

  610,745  626  610,119  512,532  1,947  )10,265(  -  103,994  1,911  (מבוקר) 2017בינואר1יתרה ליום
           

                    כוללרווח 
  11,414  116  11,298  11,298  -  -  -  -  -  נקירווח 
  )2,185(  -  )2,185(  -  )2,185(  -  -  -  -  התאמות מתרגום דוחות כספיים -כולל אחר הפסד

  -  -  -  -  )2,185(  11,298  9,113  116  9,229  
          

  619,974  742  619,232  523,830  )238(  )10,265(  -  103,994  1,911  2017במרס  31יתרה ליום 

                    
                    

  
  ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.באורה
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    זכויות       התאמות   קרן בגין         
    שאינן      מתרגום  עסקאות        
  הכל -סך  מקנות    יתרת  דוחות  עם בעלי  מניות פרמיה על   הון  
  הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  באוצר  מניות  המניות  

  אלפי ש"ח  

                   חודשים שהסתיימו ביום 3-ל
                    (בלתי מבוקר)2016במרס 31
                    

  608,534  619  ***) 607,915  , ***)**) 510,391  1,884  **) )10,265(  -  103,994  1,911  (מבוקר) 2016בינואר1יתרה ליום
           

                    רווח כולל
  8,707  72  8,635  **) 8,635  -  -  -  -  -  רווח נקי

  )1,255(  -  )1,255(  -  )1,255(  -  -  -  -  התאמות מתרגום דוחות כספיים -כולל אחרהפסד 
  -  -  -  -  )1,255(  8,635  7,380  72  7,452  
           

          
  615,986  691  615,295  519,026  629  )10,265(  -  103,994  1,911  2016במרס  31יתרה ליום 

                    
                    

  
  (יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה) 2ראה באור  - הוצג מחדש **) 

  להלן 2 ראה באור -התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ***) 
  
  ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.באורה
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    זכויות       התאמות   קרן בגין         
    שאינן      מתרגום  עסקאות        
  הכל -סך  מקנות    יתרת  דוחות  עם בעלי  מניות פרמיה על   הון  
  הון  שליטה  הכל-סך  רווח  כספים  שליטה  באוצר  מניות  המניות  

  אלפי ש"ח  

                    
                   (מבוקר)2016שנת

  608,534  619  607,915   510,391  1,884  )10,265(  -  103,994  1,911 2016בינואר1יתרה ליום
           

                    רווח כולל
  3,790  257  3,533   3,533  -  -  -  -  -  רווח נקי

                    רווח כולל אחר:
                    ממדידה מחדש בגין תוכניות הפסד 

  )1,333(  -  )1,333(  )1,333(  -  -  -  -  -  להטבה מוגדרת 
                    כולל אחר של חברהבהפסד חלק הקבוצה 

  )59(  -  )59(  )59(  -  -  -  -  -  המטופלת לפי שיטת השווי המאזני 
  63  -  63  -  63  -  -  -  -  התאמות מתרגום דוחות כספיים

  -  -  -  -  63  2,141  2,204  257  2,461  
           

                    
  )250(  )250(  -  -  -  -  -  -  -  דיבידנד לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה 

  -  -  -  -  -  -  -  )250(  )250(  
                    

  610,745  626  610,119  512,532  1,947  )10,265(  -  103,994  1,911  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  
  הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.ים באורה
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  לשנה      
  שהסתיימה    חודשים שהסתיימו 3-ל  
  בדצמבר 31-ב    במרס 31ביום   

 2017  2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר 

  ש"חאלפי   
            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  3,790    *) 8,707    11,414  רווח נקי 
          

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות 
   :שוטפת

  
  

  
  

           התאמות לסעיפי רווח והפסד:
  409,341    102,671    95,340  פחת צי כלי רכב להשכרה

  574,526    130,011    170,869  עלות מופחתת של כלי רכב להשכרה
  )1,034,182(    )299,441(    )425,075(  רכישת כלי רכב להשכרה

  18,181    3,943    5,952  הפסד בגין גניבה ואובדן מוחלט של כלי רכב להשכרה
  24,079    5,779    6,632  אחרות פחת והפחתות

  345    22    137  הפסד (רווח) הון ממכירת רכוש קבוע
ות המטופלות לפי שיטת בתוצאות חבר הקבוצהחלק 

  )7,507(  השווי מאזני
  

)4,317(  
  

)9,820(  
  )2,020(    116    15  שינוי בנכסים ובהתחייבויות בגין הטבות עובדים, נטו

  15,543    *) )2,804(    1,433  (הכנסות) הוצאות מיסים על הכנסה
  75,893    *) 14,414    18,746  הוצאות מימון, נטו

  )133,458(    )49,606(    71,886  
        

           :והתחייבויות נכסיםשינויים בסעיפי 
  )569(    )26,204(    )64,613(  בלקוחות (עליה) ירידה

  )35,395(    )4,474(    29,631ירידה בחייבים ויתרות חובה(עליה) 
  )152,888(    )7,352(    126,259 במלאי(עליה) ירידה 

  )27,598(    )31,141(    )10,569(  מיועד למכירה(עליה) ירידה בצי כלי רכב 
  13,916    82,314    154,264ובנותני שירותים בספקיםעליה (ירידה) 
  15,611    13,958    )26,969(  בזכאים ויתרות זכותעליה (ירידה) 

  )3,676(    )1,138(    )4,723(  ירידה בהפרשות
  4,773    )17,547(    )44,123(  ירידה במקדמות והכנסות מראש 

  159,157    8,416    )185,826(  
   

           מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
  )117,667(    )32,856(    )39,715(  ריבית ששולמה

  510    163    176  ריבית שהתקבלה
  -    -    5,000  דיבידנד שהתקבל
  )34,528(    )5,141(    )8,651(  מיסים ששולמו

  282    126    3,091  מיסים שהתקבלו
  )40,099(    )37,708(    )151,403(  

      
  )261,553(    )70,191(    )2,986(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

    
  

  (יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה) 2ראה באור  - הוצג מחדש *) 
 
  ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.באורה
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  לשנה       
  שהסתיימה    חודשים שהסתיימו 3-ל  
  בדצמבר 31-ב    במרס 31ביום   
  2017    2016    2016  
  מבוקר    בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח  

           תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 )89,999(  )19,844(  )12,809(להשקעה"ן ונדלרכישת רכוש קבוע 

  )4,152(    )682(    )783(  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  3,531    1,025    1,277  תמורה ממימוש רכוש קבוע

  2,350    2,350    -  תמורה על חשבון מימוש נדלן להשקעה
  -    -    )2,725(  השקעה בחברה מוחזקת

  )7,632(    -    - מתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
גביית הלוואות שניתנו לחברות המטופלות לפי שיטת השווי 

  129  המאזני
  

8  
  

-  
  47    42    33  גביית הלוואות למפיצים לזמן ארוך, נטו
  )95,855(    )17,101(    )14,878(  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

            
      

            תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  241,128    145,191    43,750  אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו

  326,000    -    -  מתאגידים בנקאיים קבלת הלוואות לזמן ארוך
  )462,609(    )121,082(    )85,365(  מתאגידים בנקאיים פירעון הלוואות לזמן ארוך
  -    -    )19,451(  פירעון הלוואות מבעל מניות

תמורה מהנפקת אגרות חוב בחברה בת בניכוי הוצאות 
  הנפקה

149,205    251,411    762,609  

  )505,506(    )101,027(    )119,794(  מסחריים בחברה בת פירעון אגרות חוב וניירות ערך
  )250(    -    -  לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטהדיבידנד 

  361,372    174,493    )31,655(מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות)  מימון
     

 3,964   87,201  )49,519(  במזומנים ובשווי מזומנים(ירידה) עליה 
  140,857    140,857    144,821  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  144,821    228,058    95,302  התקופהמזומנים ושווי מזומנים לסוף 
            
            

           פעילות מהותית שלא במזומן
  -    -    131,096  רות חוב בתמורה למזומנים שבנאמנותאגהנפקת 

  7,500    -    -  חובות לשטרי הון והלוואות סבתה

  131,096    -    7,500  
            

  
  ים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.באורה
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  לילכ  -   1 באור
  

החודשים  3של  ינייםבה ולתקופת 2017 במרס 31 ליום החברה של המאוחד התמציתי הכספי המידע
חשבונאות  קן"המידע הכספי לתקופת הביניים") נערך בהתאם לת -שהסתיימה באותו תאריך (להלן 

הכספי לתקופת הביניים אינו  המידע"). IAS 34" -" (להלן ביניים לתקופות כספי"דיווח  - 34בינלאומי מספר 
כולל את כלל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים. יש לעיין במידע הכספי לתקופת 

אשר נלוו אליהם, אשר נערכו לפי תקני  והבאורים 2016הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 
  .)"IFRS -"תקני ה -דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

      
  .מבוקר ואינו סקור הינו הביניים לתקופת הכספי המידע    

  
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2 באור
  

 הינם, הביניים לתקופת הכספי המידע בעריכת יושמו אשר, החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי
  .2016 לשנת השנתיים הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו עם עקביים

 קיימים לתקנים ופרשנויות תיקונים, תקנים, 2016 לשנת החברה של השנתיים הכספיים בדוחות שפורט כפי
 ליישומם אולם, 2016 בינואר 1 -ב המתחילות חשבונאיות תקופות עבור ומחייבים לתוקף נכנסו נוספים

  .החברה של) השוואה מספרי לרבות( ביניים לתקופת הכספי המידע על השפעה אין לראשונה
 באימוצם בחרה לא החברה ואשר בתוקף אינם עדיין אשר נוספים קיימים לתקנים ותיקונים חדשים תקנים

   .2016 לשנת החברה של השנתיים הכספיים הדוחות במסגרת פורטו, המוקדם
  

  סווג מחדש
        

, מסעיף רכוש קבוע לסעיף נדל"ן להשקעה, וזאת להשכרההחברה סיווגה מחדש את נכסי הנדל"ן המשמשים 
' יח 2בביאור  כמתוארבהתאם למדיניות החשבונאית הננקטת בדבר הצגה ומדידה של נדל"ן להשקעה 

 . 2016לשנת  החברה של המאוחדים הכספיים לדוחות
  

  חדשה חשבונאית מדיניות של למפרע יישום
  

למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה, החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם לשינויים במדד  בהתאם
מחדש בסוף כל תקופה את  אומדתבפועל לתאריך הדוח על המצב הכספי. בהתאם למדיניות החדשה, החברה 

ד וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה ע תזרימי המזומנים צמודי המדד, 
למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד. שיעור ריבית אפקטיבי זה 
ישמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה, עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות 

  המעודכנות.
בנק ישראל, המסתמכים  התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של

בין היתר על הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות שונות. לפי עמדת 
בצורה רלוונטית יותר  משקפתהחברה, מדיניות זאת  תהחברה, בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועל

  .את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי
  

  השוואה רימספ של מהותית לא התאמה
  

 הכספיים לדוחות' יח 2 בביאור כמתואר להשקעה ן"נדללמדיניות החשבונאית בדבר מדידת  בהתאם
. העלות מודל לפי שבבעלותה להשקעה ן"הנדל את מודדת החברה, 2016 לשנת החברה של המאוחדים
בעבר לפי מודל השווי ההוגן, החברה ביצעה התאמה לא מהותית של  נמדד אשר יחיד מושכר לנכס בהתייחס

  מספרי השוואה בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י החברה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 

  
ההתאמה הלא  להלן השפעה על הדוחות הכספיים של היישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ושל

  כפי שתוארו לעיל. מהותית של מספרי ההשוואה
  

  "ח):ש(באלפי  2016במרס,  31 הדוח על המצב הכספי ליום
  

  
  :"ח)ש(באלפי  2016 סבמר 31דוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 כפי סכומים
 בדוח שהוצגו
 ראשון רבעון
2016 

 ליישום המיוחס הפרש
 מדיניות של למפרע

חדשה חשבונאית

 המיוחס הפרש
 לא להתאמה
 מספרי של מהותית
השוואה

 שמוצגים כפי סכומים
הכספיים בדוחות  

          :נכסים

  6,516 )2,884( -  9,400  למכירה מוחזק נכס

  6,384  764 - 5,620  נדחים מיסים נכסי

התחייבויות 
      :שוטפות

 מתאגידים אשראי
  684,589  - 96 684,493 בנקאיים
 532,0949,610-541,704חוב אגרות

 לא התחייבויות
      :שוטפות

 מתאגידים הלוואות
  419,974 - 23 419,951 בנקאיים
 636,1511,773-637,924חוב אגרות

 16,642 - )3,026( 19,668 מיסים נדחים
      הון עצמי:

 מעסקאות הון קרן
 10,265 - 5,569 )15,834(  שליטה בעלי עם

 519,026 )2,120( )14,045( 535,191  עודפים
 615,295 )2,120( )8,476( 625,891  הון עצמי

 

 כפי סכומים
 בדוח שהוצגו
2016 ראשון רבעון  

 ליישום המיוחס הפרש
 מדיניות של למפרע

חדשה חשבונאית

 המיוחס הפרש
 לא להתאמה
 של מהותית
השוואה מספרי

 שמוצגים כפי סכומים
הכספיים בדוחות  

  )24,206( - )1,499(  )22,707(    הוצאות מימון

  2,804  -  375 2,429    מיסים על הכנסה

  8,707 - )1,124(  9,831   רווח נקי
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -   2באור 
  

  :"ח)ש(באלפי  01.01.2016יתרות הון עצמי ליום 
  

  

       
  מכשירים פיננסים  -   3 באור

  פיננסיות: התחייבויות של הוגן שווי
  

 המוצגים, החברה של הפיננסיים מכשיריה של ההוגן השווי לבין בספרים היתרה בין משווה שלהלן הטבלה
 לשווים סביר קירוב מהווה המופחתת עלותם אשר אלו(מלבד  ההוגן שוויםפי -על שלא הכספיים בדוחות
  ):ההוגן

  
  2016, בדצמבר 31   2017, במרס 31   
 בספרים ערך   הוגן שווי  בספרים ערך   הוגן שווי   
  מבוקר   מבוקר בלתי   
  "חש אלפי   

 ערך ניירות, חוב אגרות
              והלוואות מסחריים

  852,553   821,650   736,963   770,886   שוטף 
  1,259,769   1,223,098   1,383,017   1,356,743   לא שוטף 

              
   2,127,629   2,119,980   2,075,651   2,081,419  
  

  ט -הרחבת אגרות חוב של אוויס סדרות ח  -   4 באור
  

', בהתאם לדוח חלציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה  פתרונות תחבורההציעה  2017 בינואר 19ביום   .א
בגין הנפקת  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2017 בינואר 18מיום ה הצעת מדף של

ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית  אלפי 109,003 -החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ אגרות
 .3.1% -אפקטיבית של כ

 
', בהתאם לדוח טלציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה  פתרונות תחבורההציעה  2017 בינואר 19ביום   .ב

בגין הנפקת  פתרונות תחבורה. התמורה הכוללת אשר קיבלה 2017 בינואר 18מיום ה הצעת מדף של
ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית  אלפי 133,510 -החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ אגרות

  .לצרכן המחירים למדד צמוד, 2.65% -אפקטיבית של כ
  
, הקצאה פרטית של אגרות חוב מסדרה ט' פתרונות תחבורהאישר דירקטוריון  2017בפברואר  19 ביום  .ג

בגין הנפקת אגרות החוב כאמור  פתרונות תחבורהלמשקיעים מסווגים. התמורה הכוללת אשר קיבלה 
, צמוד 2.87% -שיקף ריבית אפקטיבית של כאלפי ש"ח ובמחיר אשר  39,800 -הסתכמה בסכום כולל של כ

 למדד המחירים לצרכן.
  

  
   יםמשפטי כיםהלי  -   5 באור

שהוגשה בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית  2016בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  8'א 24לבאור  בהמשך
את  2017במאי  10 ביוםאישר ביהמ"ש המחוזי  ,אגרה בכבישי טיפול בדמי חיוב בגיןכנגד פתרונות תחבורה 

  מהבקשה שהגיש המבקש ואת הסיכום בין הצדדים. המוסכמתבקשת ההסתלקות 
  

 
  
  
  
  
  
  

 

 כפי סכומים
 בדוח שהוצגו
 ראשון רבעון
2016 

 המיוחס הפרש
 של למפרע ליישום
 חשבונאית מדיניות
חדשה

 המיוחס הפרש
 לא להתאמה
 מספרי של מהותית
השוואה

 שמוצגים כפי סכומים
הכספיים בדוחות  

  )10,265(-5,569  )15,834(  שליטה בעל בגין הון קרן

  )510,391(  )2,120( )12,921( 525,432  עודפים

 לבעלי המיוחס הון סך
  607,915 )2,120( )7,352( 617,387 החברה של מניות

  608,534  )2,120( )7,352( 618,006 הון"כ סה
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  מגזרי פעילות  - 6באור 

  כללי  .א
 התפעוליות ההחלטות מקבלמנכ"ל החברה, מר דוד עיני,  ידי על הנבחן המידע על בהתבסס נקבעו הפעילות מגזרי
 בהתאם. פעילויותיה העסקיות ביצועים והערכת משאבים הקצאת לגבי החלטות קבלת לצורכי) CODM( הראשי
  , מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעו כדלקמן:לזאת

       
מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורם במכירת כלי רכב - רכב כלי מכירת

  ק"מ בגין רכבים שיובאו ע"י החברה. 0חדשים ועסקאות 
  

ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה -  שירות וחלפים
 ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

  
השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב - תפעולי ליסינג

 ה.בתום תקופת ההשכרה האמור
       
 .תחבורהפתרונות  באמצעות קצר לזמן רכב כלי השכרת- קצר לזמן השכרה 
       
ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו, וכן ייבוא והפצה  -  כבד רכב 

  .UTIבאמצעות  של אוטובוסים
       
פעילות  )1: הינן"אחרים"  טור תחת כלולות תוצאותיהן אשר הפעילויות עיקרי    אחרות פעילויות 

 )4 .המימוני הליסינג פעילות) 3. הקבוצה של"ן הנדל השכרת פעילות) 2. הביטוח
" ק"מ בגין רכבים שלא יובאו ע"י החברה אלא נרכשו ע"י פתרונות 0" עסקאות

  תחבורה. 
       
למעט כך שההכנסות וההוצאות  לב'2זהה לזו המוצגת בבאור הינה החשבונאית של מגזרי הפעילות  המדיניות 

המיוחסות למגזר הרכב הכבד מוצג ע"ב ברוטו, כאשר השיעור שלפיו מוצג האמור הינו  בהתאם לחלקה של 
  .UTIהחברה ברווחיה של 

       
 מימון עלויות(כולל  מימון, וכלליות הנהלה עלויות, הקבוצה של מטה נכסי בעיקר הכוללים, הוקצו שלא פריטים 

 בסיס על מנוהלים, ההכנסה על ומסים) פיננסיים מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות, מימון והכנסות
כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל  .קבוצתי

  מגזר.
       
  ושיווק מכירה הוצאות בניכוי הגולמימוערכים בהתבסס על רווח (הפסד)  ]רווח (הפסד) מגזרי[המגזרים  ביצועי 
       
המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר  תוצאות 

  באופן סביר.  לייחסםופריטים אשר ניתן 
 מימון עלויות(כולל  מימון, וכלליות הנהלה עלויות, הקבוצה של מטה נכסי בעיקר הכוללים, הוקצו שלא פריטים
 בסיס על מנוהלים, ההכנסה על ומסים) פיננסיים מכשירים של הוגן שווי התאמת בגין לרבות, מימון והכנסות
כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל  .קבוצתי

  מגזר.
   

  בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.מחירי העברה  
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  (המשך)מגזרי פעילות   - 6באור 

  
  פעילות מגזרי בדבר דיווח  .ב

  

 כלי מכירת
כבד רכבוחלפים שירותרכב

 ליסינג
תפעולי

 לזמן השכרה
 "כסה התאמותאחרים קצר

"חש אלפי
 31 ביום שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 2017, במרס
 

 
     

 920,964 )52,179(80,272 435,82286,19948,316275,39147,143מחיצוניים הכנסות
 - )80,452( 1,358--55,97221,0972,025מגזריות-בין הכנסות

     
 920,964 )132,631(81,630 491,794107,29650,341275,39147,143הכנסות"כ סה

    
 56,071 )19,357( 6,940 26,32713,9456,92020,1941,102מגזרי(הפסד)  רווח

    
 )17,511(    נטו, אחרות הוצאות
 )33,220(    נטו, מימון(הוצאות)  הכנסות

 חברות(בהפסדי)  רווחי בכלל הקבוצה חלק
   נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות

 

7,507 
        

 12,847    ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח
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  (המשך)מגזרי פעילות   - 6באור 

  
  (המשך) דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

  

 כלי מכירת  
כבד רכבוחלפים שירותרכב

 ליסינג
תפעולי

 לזמן השכרה
 "כסה התאמותאחרים קצר

"חש אלפי
 31 ביום שהסתיימה לתקופה של שלושה חודשים

 2016, במרס
 

 
     

 845,821 )40,143(39,002 417,72564,95837,089272,95854,232מחיצוניים הכנסות
 - )49,484( 27,45219,9621,787-86197מגזריות-בין הכנסות

     
 845,821 )89,627(39,199 445,17784,92038,876272,95854,318הכנסות"כ סה

    
 48,416 )9,062( 6,976 )3,662(11,88316,8217,47617,984מגזרי(הפסד)  רווח

    
 )24,958(    נטו, אחרות הוצאות
 )21,872(    נטו, מימון(הוצאות)  הכנסות

 חברות(בהפסדי)  רווחיכלל ב הקבוצה חלק
   נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות

 

4,317 
        

 5,903    ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח
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  (המשך)מגזרי פעילות   - 6באור 

  
  (המשך) דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

  
  

 כלי מכירת
כבד רכבוחלפים שירותרכב

 ליסינג
תפעולי

 לזמן השכרה
 "כסה התאמותאחרים קצר

"חש אלפי
   2016, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

     
3,319,639 )167,084(294,307 1,471,136252,537145,6391,092,688230,416מחיצוניים הכנסות
 - )200,466( 110,29280,5777,140-2832,174מגזריות-בין הכנסות

     
3,319,639 )367,549(296,481 1,581,428333,113152,7791,092,688230,699הכנסות"כ סה

    
 180,782 )30,301(13,190 38,47558,17526,65965,4179,167מגזרי(הפסד)  רווח

    
 )90,903(    נטו, אחרות הוצאות
 )80,366(    נטו, מימון(הוצאות)  הכנסות

 חברות(בהפסדי)  רווחיכלל ב הקבוצה חלק
   נטו, המאזני השווי שיטת לפי המטופלות

 

9,820 
        

 19,333    ההכנסה על מסים לפני(הפסד)  רווח
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  לאחר תאריך הדיווחו ים בתקופת הדוחאירוע  -   7 באור
  

 Saverone 2014 LTDאלף דולר בחברה  750- בפברואר בהסכם לפיו תשקיע כ 28החברה התקשרה ביום   .א
נהיגה. ההשקעה האמורה העוסקת בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש בטלפון סלולארי בעת 

 ממניות המושקעת. 13%-תקנה לחברה בדילול מלא כ
 

, התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ (להלן: חברת המזרח), מבעלות השליטה בחברה, 2016בחודש ספטמבר   .ב
בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה. העסקה הושלמה בחודש 

מחזיקה חברת המזרח, במישרין ובעקיפין,  2016בדצמבר,  31. לאחר השלמת העסקה וליום 2016נובמבר 
  2017, באפריל 3 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. לאחר תאריך המאזן, ביום 96.09% - בשיעור של כ

יפין נון את מניותיו בחברה, אשר הוחזקו בעק-השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן
 100% -ממניות החברה. לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת המזרח, במישרין ובעקיפין ב 3.91%-והמהוות כ

 ממניות החברה.
  
  

  
  

* * * *  



  
  
  
  
  
  

  בע"מ יוניברסל מוטורס ישראל
  

  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  

  2017, במרס 31ליום 
  
  

  בלתי מבוקרים
  
  

  
  תוכן עניינים

  
  

  
  
  עמוד  
    

  2  ד'38דוח מיוחד לפי תקנה 
    

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
  

  המיוחסים לחברה המצב הכספינתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

3  
  
4  

  
  6  המיוחסים לחברההפסד  וארווח נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על 

    
  7  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

    
  8  לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים 

    
  10  מידע נוסף
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  'ד38דוח מיוחד לפי תקנה 
  
  המאוחדיםביניים  הדוחות הכספיים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך

  
  לחברההמיוחסים 

  
  
  

המאוחדים של הקבוצה ביניים מתוך הדוחות הכספיים  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2017, במרס 31ליום 

  .1970-התש"ל ,ידיים)ילתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומ 'ד38לתקנה 
  
  



 

3 

  

    

| רואי חשבון שלוי קופ ושות' ליואי 

03 560 7002    טל'  78שדרות רוטשילד 

03 560 7046   פקס  14260ת.ד. 
www.lsk-cpa.com 61142אביב -תל  

  
  
  

  לכבוד
  בעלי המניות של

                                                                                               ישראל בע"מוניברסל מוטורס יחברת 
  
  

  א.ג.נ.,
  
  

  ד' לתקנות ניירות ערך38דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה הנדון: 
  1970- (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  

  מבוא
  

ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 38ביניים הנפרד המובא לפי תקנה את המידע הכספי ה סקרנו
ולתקופה שלושה חודשים  2017במרס  31ליום ), חברהה-(להלן "מבע ישראל מוטורס יוניברסלשל  1970-התש"ל

שהסתיימה באותו תאריך. המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. 
  בהתבסס על סקירתנו. הנפרד לתקופת ביניים זוביניים הכספי המידע האחריותנו היא להביע מסקנה על 

  
הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי הביניים סקרנו את המידע הכספי  לא

ואשר חלק החברה  2017במרס  31אלפי ש"ח ליום  421,534-ההתחייבויות המיוחסות להן, נטו הסתכמו לסך של כ
אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.  2,803-ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ

ת הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו, ככל שהיא הדוחו
  מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.

  
  

  הסקירה היקף
 לתקופות כספי מידע של"סקירה  - בישראל חשבון רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 מורכבת ביניים לתקופותנפרד  כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום, וחשבונאיים כספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר, מבירורים
 בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה
 מזוהים להיות יכולים שהיו, המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך

  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין, לכך בהתאם. בביקורת
  

  

  מסקנה
ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור  סקירתנו על בהתבסס

ד' לתקנות 38הוראות תקנה הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להביניים הנפרד שהמידע הכספי 
  .1970-ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל

  
  
  

  ליואי את ליואי
  חשבון רואי

  

  2017 במאי 28אביב, -תל
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  מידע נוסף
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 חברההמיוחסים ל ים על המצב הכספיהמאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
  
  

  במרס 31 ליום  
  ליום

 בדצמבר 31
  2017 2016 2016 
 מבוקר מבוקר בלתי  
  ש"ח  אלפי  
       

      נכסים שוטפים
       

  3,359 4,670  4,174 מזומנים ושווי מזומנים
  9,736 3,208  6,737 מסים שוטפים לקבל

  188,642 275,567  307,349לקוחות
  58,891 24,049  34,590 חייבים ויתרות חובה

  559,476 412,797  433,049מלאי
  3,813 -    - פיננסיים נגזרים

785,899  720,291 823,917  
   6,516 *) 6,516  6,516 נכסים המוחזקים למכירה

     
  792,415  726,807 830,433  
       

      נכסים לא שוטפים
       

  1,836 2,081  3,639וחובות לזמן ארוךהלוואות 
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות, נטו לרבות 

  448,348**) 476,447  447,063 מוניטין 
  5,806 5,673  5,806נכסים בשל הטבות לעובדים

  137,471***) 134,440  136,314 רכוש קבוע
  14,162***) 14,754  14,097  נדל"ן להשקעה

  858 1,226  665 נכסים בלתי מוחשיים
   7,606 **)  6,082  7,517 מסים נדחים

  615,101  640,703 616,087  
       
  1,407,516 1,367,510 1,446,520 
  
  
  .להלן 2באור התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה   *)

  .(יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה)להלן   2ראה באור  -הוצג מחדש   **)
  .להלן 2סווג מחדש, ראה באור   ***)

  
 נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי 
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  החברלהמיוחסים  המצב הכספיעל המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח
  
  
  
 

  במרס 31ליום   
  ליום

 בדצמבר 31
  2017 2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר  
  אלפי ש"ח   

      התחייבויות שוטפות
     

  468,469 370,105  503,244אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
  134,945 142,482  119,209התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  79,505 50,244  37,016  מקדמות והכנסות מראש
  25,234 *) 18,421  26,500 זכאים ויתרות זכות
  - *) 5,320  6,703  נגזרים פיננסיים

  2,992 8,982  2,388  הפרשות
  38,928 -    19,477 הלוואות מבעלי מניות

714,537  595,554 750,073  
  2,350 2,350  2,350התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה

     
716,887  597,904 752,423  

      שוטפותהתחייבויות לא 
     

  81,410 113,245  68,889הלוואות מתאגידים בנקאיים
עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי

  419 166  435  המאזני
  2,149 1,972  2,073הפרשות

  -   38,928  - הלוואות מבעלי מניות
       
  71,397  154,311 83,978  

     המיוחס לבעלי מניות החברההון 
       

  1,911 1,911  1,911 הון מניות 
  103,994 103,994  103,994 פרמיה על מניות

  )10,265() **)10,265(  )10,265(קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
***) 512,532, ***)**) 519,026  523,830 יתרת רווח (הפסד)

  1,947 629  )238( קרנות אחרות
     

  610,119 615,295  619,232 סה"כ הון 
     

1,407,516  1,367,510 1,446,520  
  
  
  
  
  

               2017, במאי 28
   דוד עיני    תאריך אישור הדוחות הכספיים

  יו"ר הדירקטוריון
  ומנכ"ל

  )1 בנימין גבאי  
 חבר הדירקטוריון

  יצחק שפונגין  
   ומינהלסמנכ"ל כספים 

  
  
  .מחדש סווג  *)

  .(יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה)להלן   2ראה באור  -הוצג מחדש   **)
  .להלן 2באור התאמה לא מהותית של מספרי השוואה, ראה   ***)

  

  .זהמידע כספי נפרד לחתום על  2017במאי,  28חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  )1
  
  

  .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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  החברלהמיוחסים  על רווח והפסדעל המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  
  
  

    
החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום 
  בדצמבר 31

  2017  2016 2016 
 מבוקר מבוקר בלתי  
  אלפי ש"ח    
        

  1,785,624  486,665   524,482הכנסות
      

  )1,563,252(  )425,987(   )450,118(עלות המכירות והשירותים
      

  222,372  60,678   74,364 גולמי רווח
      

  )169,667(  )41,145(   )47,370(הנהלה וכלליותושיווק ה, הוצאות מכיר
  5,135  1,378   1,368  הכנסות אחרות
  - -   )833( הוצאות אחרות

      
  57,840  20,911   27,529 תפעולי רווח

      
  402  410   69 הכנסות מימון
  )15,244(  )11,667(   )17,365( הוצאות מימון

חלק החברה ברווחי (בהפסדי) חברות מוחזקות (לרבות 
  )27,516(  *) 1,418   3,380  נטו), ירידת ערך מוניטין

      
  15,482  11,072   13,613לפני מסים על ההכנסה רווח

   11,949  2,437   2,315(הטבת מס) מסים על ההכנסה
      

  3,533  8,635   11,298 המיוחס לחברהרווח נקי 
  
  
  
  .(יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה)להלן   2ראה באור  -הוצג מחדש   *)
  
  

  .הנפרד הכספי ומהמידע הכספיים מהנתונים נפרד בלתי חלק מהווה המצורף הנוסף המידע
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  החברלהמיוחסים  על הרווח הכוללעל המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  

 

      
החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

    2017  2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח    
          

   3,533  *) 8,635   11,298    חברההמיוחס לי רווח נק
        

(לאחר השפעת  חברהרווח (הפסד) כולל אחר המיוחס ל
        המס):

        
         :הפסד או לרווח מכן לאחר מחדש יסווגו שלא סכומים
  )695( -   -   מוגדרת להטבה תוכנית ממדידה מחדש בשלהפסד 

המיוחס לחברות  נטוהפסד כולל אחר, חלק החברה ב
  )697( -   -    המוחזקות

          
כיבים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או ר"כ סה

  )1,392( -   -    הפסד
          

 הפסד או לרווח מחדשהמסווגים  או שיסווגו סכומים
          :ספציפיים תנאים בהתקיים
הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות  התאמות
  63  )1,255(   )2,185(    חוץ

          
כיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או ר"כ סה

  63  )1,255(   )2,185(    הפסד
        

  )1,329(  )1,255(   )2,185(   חברההפסד כולל אחר המיוחס ל סה"כ
        

  2,204  7,380   9,113   חברהכולל המיוחס ל סה"כ רווח
  
  
  
  .(יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה)להלן   2ראה באור  -הוצג מחדש   *)
  

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  החברלהמיוחסים על תזרימי המזומנים המאוחדים  ותמתוך הדוח נתונים כספיים

  
  

      
החודשים שהסתיימו  3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
 שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31
    2017  2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר    
  אלפי ש"ח   

        החברהתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של 
        

   3,533  *) 8,635   11,298   המיוחס לחברה ירווח נק
        

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות
         :החברהשל  שוטפת

        
        :החברההתאמות לסעיפי רווח והפסד של 

        
  11,555  2,843   2,810   פחת והפחתות

  10,272  2,207   2,434   הוצאות מימון, נטו
  283  )21(   137  (רווח) ממימוש רכוש קבוע הפסד

   11,949  2,437   2,315    מסים על ההכנסה
  )990(  45   -   שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

  27,516  *) )1,418(   )3,262(   חלק החברה בהפסדי (ברווחי) חברות מוחזקות, נטו
        
  4,434   6,093  60,585  

        :החברהשל  שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות
        

  )18,392(  )105,580(   )120,539(   בלקוחות עלייה
  )32,620(  6,064   28,108  ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  )152,817(  )6,138(   126,427   ירידה (עלייה) במלאי
ולנותני עלייה (ירידה) בהתחייבויות לספקים 

  7,541  15,121   )15,707(   שירותים
  )6,181(  )368(   )680(    בהפרשות ירידה

  5,546  4,118   7,923  עלייה בזכאים ויתרות זכות
  7,133  )22,128(   )42,489(    עלייה (ירידה) במקדמות והכנסות מראש

        
  )16,957(   )108,911(  )189,790(  
        

ה בחבר התקופהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 
        :עבור

  )10,721(  )2,395(   )2,519(   ריבית ששולמה
  426  147   133   ריבית שהתקבלה
  )21,016(  )3,702(   )2,347(   מסים ששולמו

  - -   3,091   מסים שהתקבלו
  250 -   5,000   דיבידנד שהתקבל

  3,358   )5,950(  )31,061(  
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) 

  )156,733(  )100,133(   2,133   החברהשוטפת של 
  
  .(יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה)להלן   2ראה באור  -הוצג מחדש   *)
  

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  החברלהמיוחסים על תזרימי המזומנים המאוחדים  ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  

      
החודשים שהסתיימו 3-ל

  במרס 31ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31 ביום
  בדצמבר

     2017  2016 2016 
 מבוקר בלתי מבוקר     
  אלפי ש"ח    
           

         החברהתזרימי מזומנים מפעילות השקעה של 
         

  )16,710(  )3,770(   )2,860(  ונדל"ן להשקעה רכישת רכוש קבוע
  2,350  2,350   -  תשלומים על חשבון מכירת מקרקעין

  )117(  )10(   52  רכישת נכסים בלתי מוחשיים
  2,406  446   1,276  תמורה ממימוש רכוש קבוע

  -  -   )2,725(    השקעה בחברה מוחזקת
  )150(       מוחזקותלחברות מתן הלוואות 

  47  42   33  למפיצים לזמן ארוך, נטוהלוואות  פירעון
  -  8   103    לחברות מוחזקותגביית הלוואות 

         
  )12,174(  )934(   )4,121(  החברההשקעה של  מזומנים נטו ששימשו לפעילות

           
         החברהתזרימי מזומנים מפעילות מימון של 

         
  -  -  )19,451(   הלוואת בעליםפרעון 

  30,000  -   -  קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
  )103,872(  )44,929(  )21,659(  פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך

  240,649  145,177   43,913    אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחריםקבלת 
         

  166,777  100,248   2,803  החברהמזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של 
         

  -  -     הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים 
         

  )2,130(  )819(   815  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 
         

  5,489  5,489   3,359   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 
         

  3,359  4,670   4,174   התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 
  
  

 המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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  כללי  .1
  

שלושה חודשים של  הולתקופ 2017, במרס 31ליום מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת 
), מיידייםד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ו38בהתאם להוראות תקנה תו תאריך, ובא שהסתיימה

על הדוחות הכספיים השנתיים הנפרד . יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי 1970-התש"ל
  .אליהם האשר נלוו ע הנוסףמידולשנה שהסתיימה באותו תאריך ול 2016בדצמבר,  31ליום של החברה 

  
  החשבונאית המדיניות עיקרי  .2
  

בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע  יושמההמדיניות החשבונאית אשר   א.
  .2016בדצמבר,  31הכספי הנפרד ליום 

  
  סווג מחדש

        
מסעיף רכוש קבוע לסעיף נדל"ן  ,להשכרההחברה סיווגה מחדש את נכסי הנדל"ן המשמשים 

וזאת בהתאם למדיניות החשבונאית הננקטת בדבר הצגה ומדידה של נדל"ן להשקעה  להשקעה,
 . 2016יח' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת  2בביאור  כמתואר

  
  חדשה חשבונאית מדיניות של למפרע יישום

  
בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה, החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם 

 אומדתהחדשה, החברה  בהתאם למדיניותלשינויים במדד בפועל לתאריך הדוח על המצב הכספי. 
וזאת על מנת לשקף את התחזיות   מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי המזומנים צמודי המדד, 

ציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית המעודכנות לשיעורי האינפל
האפקטיבי לאותו מועד. שיעור ריבית אפקטיבי זה ישמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה, 

  עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
ים של בנק ישראל, התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמי

המסתמכים בין היתר על הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות 
החברה, מדיניות זאת  תשונות. לפי עמדת החברה, בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועל

  בצורה רלוונטית יותר את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי. משקפת
  

  ל מספרי השוואההתאמה לא מהותית ש
  

לדוחות הכספיים ' יח 2 בביאור כמתואר להשקעה ן"נדללמדיניות החשבונאית בדבר מדידת  בהתאם
 מודל לפי שבבעלותה להשקעה ן"הנדל את מודדת החברה ,2016המאוחדים של החברה לשנת 

לפי מודל השווי ההוגן, החברה ביצעה התאמה  בעבר נמדד אשר יחיד מושכר לנכס בהתייחס. העלות
  .בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י החברה לא מהותית של מספרי השוואה
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  (המשך)  החשבונאית המדיניות עיקרי  .2
  

הלא מהותית של להלן השפעה על הדוחות הכספיים של היישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ושל ההתאמה ב. 
  מספרי ההשוואה כפי שתוארו לעיל.

  
  "ח):ש(באלפי  2016במרס,  31 הדוח על המצב הכספי ליום

  

  
  :"ח)ש(באלפי  2016במרס  31דוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
  
  לאחר תקופת הדיווחמהותיים בתקופת הדוח ואירועים   .3
  

 Saverone 2014 LTDאלף דולר בחברה  750- בפברואר בהסכם לפיו תשקיע כ 28החברה התקשרה ביום   .א
העוסקת בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה. ההשקעה האמורה 

 ממניות המושקעת. 13%-תקנה לחברה בדילול מלא כ
 

, התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ (להלן: חברת המזרח), מבעלות השליטה בחברה, 2016בחודש ספטמבר   .ב
קרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה. העסקה הושלמה בחודש בעסקה לפיה רכשה מ

מחזיקה חברת המזרח, במישרין ובעקיפין,  2016בדצמבר,  31. לאחר השלמת העסקה וליום 2016נובמבר 
  2017, באפריל 3 ביוםלאחר תאריך המאזן, מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.  96.09% - בשיעור של כ

נון את מניותיו בחברה, אשר הוחזקו בעקיפין -שלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בןה
 100% -ממניות החברה. לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת המזרח, במישרין ובעקיפין ב 3.91%-והמהוות כ

 ממניות החברה.
  

 -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  
  

 

 כפי סכומים
 בדוח שהוצגו
 ראשון רבעון
2016 

 ליישום המיוחס הפרש
 מדיניות של למפרע

חדשה חשבונאית

 המיוחס הפרש
 לא להתאמה
 מספרי של מהותית
השוואה

 שמוצגים כפי סכומים
הכספיים בדוחות  

          :נכסים

  6,516 )2,884( -  9,400  למכירה מוחזק נכס

  6,082  5,318-764  נדחים מיסים נכסי
נכסים בניכוי 

התחייבויות 
המיוחסים לחברות 

 476,447 - )8,476( 484,923  מוחזקות
      הון עצמי:

 מעסקאות הון קרן
 )10,265( - 5,569 )15,834(  שליטה בעלי עם

 519,026 )2,120( )14,045( 535,191  עודפים
 615,295 )2,120( )8,476( 625,891  הון עצמי

 

 כפי סכומים
 בדוח שהוצגו
2016 ראשון רבעון  

 ליישום המיוחס הפרש
 מדיניות של למפרע

חדשה חשבונאית

 המיוחס הפרש
 לא להתאמה
 של מהותית
השוואה מספרי

 שמוצגים כפי סכומים
הכספיים בדוחות  

חלק ברווחי חברות 
  1,418 - )1,124(  294 מוחזקות
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ 

 

 
 מבוא

 
הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי , את המידע הכספי המצורף של חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ סקרנו
החודשים  3 של העל הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ הדוח התמציתי ואת 2017במרס  31ליום 

 בהתאם אלה ביניים לתקופות כספי מידע של אחראים לעריכה ולהצגה וההנהלה תאריך. הדירקטוריון באותו השהסתיימ
 לתקופת כספי מידע על מסקנה היא להביע אחריותנו ביניים". לתקופות כספי "דיווח IAS 34בינלאומי  לתקן חשבונאות

 .על סקירתנו בהתבסס זו ביניים
 

 היקף הסקירה
 

 ביניים לתקופות כספי מידע של חשבון בישראל "סקירה רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 עם בעיקרמבירורים,  ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של היישות". סקירה של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת

בהיקפה  הינה מצומצמת ואחרים. סקירה אנליטיים סקירה נהלי הכספיים והחשבונאיים ומיישום לעניינים האחראים אנשים
ביטחון  להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה

 של דעת חוות מחווים אנו לכך, אין מזוהים בביקורת. בהתאם להיות יםיכול שהיו המשמעותיים העניינים לכל דעושניו
 .ביקורת

 
 מסקנה 

 
 הבחינות , מכלערוך ל אינו"הנ הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם דבר ליבנו בא לתשומת סקירתנו, לא על בהתבסס

  .IAS 34בינלאומי  חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם
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 יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

 על המצב הכספיתמציתי דוח 

 2017במרס  31ליום 
 

 בדצמבר 31 מרסב 31 

 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ח"שאלפי  

 
    ר  כ  ו  ש

    נכסים שוטפים:
 51 369 776 מזומנים ושווי מזומנים

 חייבים ויתרות חובה:

 34,092 27,542 36,382 לקוחות  
 9,490 5,143 10,619 אחרים  

 2,495 270 3,152 מסי הכנסה לקבל
 107,107 62,903 101,742 מלאי 

  152,671 96,227 153,235 

    נכסים בלתי שוטפים:
 4,937 3,499 5,545 ארוך לזמן לקוחות

 231,782 197,694 248,877 נטו בחכירה תפעולית,משאיות 
 50,282 38,167 57,317 , נטורכוש קבוע

 2,271 2,670 2,144 , נטונכסים בלתי מוחשיים

 313,883 242,030 289,272 

 442,507 338,257 466,554  ס ך נכסים

    התחייבויות  והון
    :התחייבויות שוטפות

 ממוסדות פיננסיים וחלויות שוטפות אשראי 
 104,170 53,369 109,108 של הלוואות ממוסדות פיננסיים  

 זכאים ויתרות זכות:
 62,990 60,630 80,075 שירותים ונותני ספקים
 33,980 23,679 34,445 אחרים
 1,804 936 1,851 ותהפרש

 225,479 138,614 202,944 

    שאינן שוטפות:התחייבויות 
 89,994 74,959 93,104 חלויות שוטפות(פיננסיים )בניכוי  ממוסדות ותהלווא

 26,498 22,340 28,741 פיקדונותהתחייבות בשל ו הכנסות מראש
 356 339 353 הטבות לעובדיםבשל  נטו תיוהתחייבו

 12,589 9,154 13,590 , נטומסים נדחים
 1,944 1,405 1,944 הפרשות

 137,732 108,197 131,381 

 334,325 246,811 363,211 ס ך התחייבויות

    הון:
 15 15 15 הון מניות רגילות   

 108,167 91,431 103,328  ועודפים קרנות הון   

 108,182 91,446 103,343 ך הוןס

 442,507 338,257 466,554 סך התחייבויות והון

                              
 
 
 

   

 אילן ברק דוד עיני דורון ליאור
 סמנכ"ל כספים  יוןדירקטורהיו"ר  מנכ"ל

 
 .2017 במאי 21שור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: תאריך אי

 
 

 אלה. תמציתיים כספייםפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות מצורהביאורים ה
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 יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

 הרווח הכולל עלתמציתי  דוח

 2017במרס  31ביום  החודשים שהסתיימה 3 של הלתקופ
 
 

 

 שהסתיימו חודשים 3

 בדצמבר 31 מרסב 31ביום 

 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 
 305,558 77,752  100,682 הכנסות

 238,420 59,682  82,938 עלות ההכנסות

 67,138 18,070  17,744 רווח גולמי

 13,836 3,117  3,904 ושיווקמכירה הוצאות 

 18,734 4,578  5,551 הנהלה וכלליותהוצאות 

 15 (2)  -  קבוע רכוש ממכירת הון (הפסדרווח )

 9,455  7,697 32,555 

 34,583 10,373  8,289 תפעולירווח 

 439 163  661 הכנסות מימון

 5,914 1,939  2,110 מימון הוצאות

 5,475 1,776 1,449 נטו ,מימון הוצאות

 29,108 8,597  6,840 על ההכנסהרווח לפני מסים 

 5,598 1,941  1,679  מסים על ההכנסה

 23,510 6,656  5,161 רווח לתקופה

 (118) - -  אחר כולל הפסד

 23,392 6,656  5,161 רווח כולל לתקופה

 
 
 
 
 
 

 אלה. תמציתיים כספייםפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות מצורהביאורים ה
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 ישראל בע"מיוניברסל משאיות 

 השינויים בהון על יםתמציתי ותחדו

 2017במרס  31ביום  החודשים שהסתיימה 3של  הלתקופ
 
 

 הון מניות 
 רגילות

קרנות הון 
 לוהכ סך עודפים אחרות

 ש"חאלפי  

 
 108,182  108,762  (595) 15 (מבוקר) 2016 בדצמבר 31יתרה ליום 

     החודשים שהסתיימו  3תנועה במהלך 
     -( מבוקר בלתי) 2017במרס  31ביום    
      :רווח כולל   

  5,161    רווח לתקופה        
  (10,000)   דיבידנד ששולם        

 103,343  103,923 (595) 15 (מבוקר בלתי) 2017במרס  31יתרה ליום 

     
 84,790  85,252  (477) 15  (מבוקר) 2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

      שהסתיימו החודשים 3 במהלך תנועה
     -( מבוקר בלתי) 2016במרס  31ביום    

     : כולל רווח    
 6,656 6,656    לתקופה רווח  

 91,446 91,908 (477) 15 (מבוקר בלתי) 2016 במרס 31 ליום יתרה 

     
 84,790  85,252  (477) 15 (מבוקר) 2015 בדצמבר 31 ליום יתרה 
     - 2016תנועה במהלך שנת  

     : כולל רווח    
 23,510 23,510    לשנה רווח  
 (118)  (118)  כולל אחר הפסד  

 23,392 23,510 (118)  הכולל הרווח סך 

 108,182 108,762 (595) 15 (מבוקר) 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה 

 
 
 
 
 
 
 
 

 אלה. תמציתיים מדוחות כספייםפים מהווים חלק בלתי נפרד מצורהביאורים ה
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 1 -)המשך( 
 

 יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

 ח תמציתי על תזרימי המזומניםדו

 2017במרס  31ביום  החודשים שהסתיימה 3של  הלתקופ
 

 

 

 שהסתיימו חודשים 3

 בדצמבר 31 במרס 31ביום 

 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 אלפי ש"ח 

 
    :תות שוטפיומפעילו תזרימי מזומנים

 23,510 6,656 5,161 לשנה לפי הדוחות על הרווח הכוללרווח 

    התאמות הדרושות להצגת המזומנים

 (75,733) (7,662) 2,660 להלן , ראה נספח אמפעילות שוטפת

 (52,223) (1,006) 7,821 שוטפת לפעילות (שנבעו מפעילות )ששימשומזומנים נטו    

    
    :ת השקעהיומזומנים מפעילותזרימי 

 (17,155) (2,526) (4,881) רכוש קבוערכישת 
 (610) (236) (143) רכישת נכסים בלתי מוחשיים

 120 12   רכוש קבועתמורה ממימוש 

 (17,645) (2,750) (5,024) השקעה שימשו לפעילותשמזומנים נטו 

    

    :ת מימוןיותזרימי מזומנים מפעילו
 56,133 12,597  4,194 ממוסדות פיננסייםאשראי קבלת 

 49,500 -  14,000 ממוסדות פיננסייםלזמן ארוך  ותקבלת הלווא
 (36,422) (9,206) (10,147) ממוסדות פיננסייםפירעון הלוואות לזמן ארוך 

   (10,000) דיבידנד ששולם

 69,211 3,391  (1,953) פעילות מימון ( לשנבעו) ששמשומזומנים נטו 

 (657) (365) 844 במזומנים ובשווי מזומנים שינוי

 774 774  51 התקופה מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

 (66) (40) (119) הפרשי שער ותרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

 51 369  776 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 2 -( סיום)
 ישראל בע"מיוניברסל משאיות 

 ח תמציתי על תזרימי המזומניםדו

 2017במרס  31ביום  החודשים שהסתיימה 3של  הלתקופ

 
 :התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת -  א נספח

 

 

 חודשים 3

 שהסתיימו

 בדצמבר 31 מרסב 31ביום 

 2017 2016 2016 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

 ח"שאלפי  

 
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 2,245 581  535 פחת רכוש קבוע
 31,299 7,341  8,881 תפעולית בחכירה משאיות פחת

 1,011 238  270 הפחתת נכסים בלתי מוחשיים 
 4,270 835  1,001 מסים נדחים

 66 40  119 ושווי מזומנים הפרשי שער בגין יתרות מזומנים
 (105) (4) (3) בהתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו קיטון

 (15) 2  -  קבוע רכוש ממימוש הון )רווח( הפסד

 (23) (39) 1 שיערוך הלוואות לזמן ארוך

 10,804  8,994 38,748 

    :תפעוליים שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
 (7,638) 350  (2,898) לקוחות קיטון )גידול( ב

 (7,294) (722) (1,785) יתרות חובה אחריםבחייבים וב גידול
 (124,948) (23,457) (20,611) רכישת כלי רכב למכירה והשכרה

 8,082 5,722  14,396 נותני שירותיםבו ספקיםגידול )קיטון( ב
 12,196 (334) 870 אחריםיתרות זכות בו זכאיםגידול )קיטון( ב

 5,121 1,785  1,884 מראש והכנסות פיקדונות בשל בהתחייבויות גידול

 (8,144) (16,656) (114,481) 

 2,660 (7,662) (75,733) 

 
 

    :פעילות שלא במזומן – ב נספח

 - - 2,689 כישת רכוש קבוער      

 
 

    :מזומנים תזרימי על נוסף מידע – ג נספח
    :עבור התקופה במשך או התקבלו ששולמו מזומנים

 4,696 1,131  1,292 ששולמה ריבית

 2,931 544  1,281 ההכנסה על מסים

 375 89  116 מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור ריבית

 
 
 
 
 

 אלה. תמציתיים פים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספייםמצורהביאורים ה
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 יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

 לדוחות הכספיים התמציתיים  םירואיב
 

 כללי - 1ביאור  
 

שיווק המשאיות מבוצע . ושיווקן בישראל מתוצרת איסוזו ואוטובוסים משאיותיבוא וסקת בעהחברה 
 על ידי 

 או בדרך של החכרתן בחכירות תפעוליות )ליסינג תפעולי(.בדרך של מכירתן  חברהה
 

השכרה וטרייד אין למשאיות איסוזו, ומוכרת חלקי חילוף בנוסף, נותנת החברה שירותי תיקונים, 
 למוסכים שונים.

 
 

 התמציתיים בסיס העריכה של הדוחות הכספיים - 2ביאור 
 

החודשים  3של  ינייםבולתקופת ה 2017במרס  31ליום  החברההמידע הכספי התמציתי של  .א
קן בהתאם לת"המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך  -באותו תאריך )להלן  שהסתיימה

"(. יש לעיין IAS 34" -"דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  - 34חשבונאות בינלאומי מספר 
 2016בדצמבר  31במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

והביאורים אשר נלוו אליהם, אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 
 "(.IFRS -"תקני ה -בינלאומיים )להלן 

 המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.      
 
 :אומדנים .ב

עריכת דוחות כספיים ביניים, דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש 
והנחות, אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של באומדנים חשבונאיים 

החברה/הקבוצה ועל סכומי הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המדווחים. התוצאות 
  בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

אשר  בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים/מאוחדים אלה, שיקולי הדעת המשמעותיים 
ל ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה/הקבוצה ואי הודאות הופעלו ע

הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של 
  .2016בדצמבר  31החברה לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
 

 :עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים, הינם  עיקרי .א
 2016בדצמבר  31עקביים עם הכללים ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
 

ההנהלה בנוגע  שלפות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר והכנסה לתקל הם עיסמ
 שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים. עצויעור המס הממלש

 
קיימים  IFRS, תיקונים לתקני 2016כפי שפורסם בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  .ב

, אולם 2017בינואר  1-המתחילות בימים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות מסו
לתקופות ביניים )לרבות מספרי  ליישומם לראשונה אין השפעה מהותית על המידע הכספי

 השוואה( של הקבוצה.
 

חדשים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה ביישומם המוקדם, פורטו  IFRSתקני  .ג
כ'. להערכת החברה  2, במסגרת ביאור 2016מסגרת הדוחות השנתיים של החברה לשנת ב

 יים.לתקנות אלו לא צפויה להיות השפעה משמעותית על הדוחות הכספ
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 יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

 )המשך( לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים םירואיב
 
 

 אירועים בתקופת הדוח: - 4ביאור 
 

החליטה החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום  2017במרס  20 ביום
 .2017במרס  23הדיבידנד שולם ביום מיליון ש"ח.  10של 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 החשבון ירוא תוהסכמ



 

| רואי חשבון שלוי קופ ושות' ליואי 

03 560 7002    טל'  78שדרות רוטשילד 

03 560 7046   פקס  14260ת.ד. 
www.lsk-cpa.com 6114201אביב -תל  

 

 :בירושליםמשרדנו  

  חוצבים הר , 11 מדע קרית ,אמות בית
  91450 , ירושלים 45032ת.ד. 

  

  
  

  02  548 5000         'טל
 02 5001  548        פקס

  

 

  2017 במאי 29
  
  

 
  לכבוד

  הדירקטוריון של 
  מ "בע ישראל מוטורס יוניברסל

 , לוד10המסגר 
  
  

  א.נ.,
  
  

  2017, מחודש מאי (להלן "החברה") תשקיף של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ  הנדון:
  

  

שבנדון של  תשקיףב) צירוףהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של 

  הדוחות שלנו המפורטים להלן:

על על הדוחות הכספיים המאוחדים  2017במרס  30דוח רואה החשבון המבקר מיום  .1

את הדוחות ו 2015-ו 2016בדצמבר  31לימים וחברות בנות של החברה המצב הכספי 

רווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש המאוחדים על ה

 .2016בדצמבר  31הסתיימה ביום השנים שהאחרונה בהן 

על מידע כספי נפרד של  2017במרס  30מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום דוח  .2

ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן  2015-ו 2016בדצמבר  31החברה לימים 

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 9, לפי תקנה 2016בדצמבר  31הסתיימה ביום 

 .1970-ומיידיים), התש"ל

על הדוחות הכספיים  2017 מאיב 28ן המבקר מיום רואה החשבוסקירה של דוח  .3

ואת הדוחות  2017מרס ב 31ם והמאוחדים על המצב הכספי של החברה וחברות בנות לי

תקופה של שלושה המאוחדים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים ל

 .חודשים שהסתיימה באותו תאריך

נפרד של ביניים על מידע כספי  2017 במאי 28מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום דוח  .4

, אותו תאריךהסתיימה בולתקופה של שלושה חודשים ש 2017 מרסב 31ם והחברה לי

  .1970-לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לד' 38לפי תקנה 

 
 

  

  בכבוד רב,

  ליואי את ליואי
   רואי חשבון



 

| רואי חשבון שלוי קופ ושות' ליואי 

03 560 7002    טל'  78שדרות רוטשילד 

03 560 7046   פקס  14260ת.ד. 
www.lsk-cpa.com 61142אביב -תל  

 

 :בירושליםמשרדנו  

  חוצבים הר , 11 מדע קרית ,אמות בית
  91450 , ירושלים 45032ת.ד. 

  

  
  

  02  548 5000         'טל
 02 5001  548        פקס

  

 

  2017 מאיב 29
  
  
  

 לכבוד
  של הדירקטוריון

 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
  
 
 ,.נ.ג.א
  
  

 ביקורת בדבר ודוחות סקירה דוחות ,המבקרים החשבון רואי דוחות להכללת הסכמה    :הנדון
 תשקיף פי על שיפורסמו מדף הצעת בדוחות כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של
 להתפרסם "החברה") המיועד -(להלן  )מ"בע של יוניברסל מוטורס ישראל מדף

 2017מאי  בחודש
 
 

 דוחות לפרסם עשויה שהחברה לנו ידוע כי לאשר ולבקשתה, הרינו החברה של החשבון כרואי

  ").המדף תשקיף" -(להלן  2017מאי  בחודש להתפרסם המיועד מדף תשקיף פי על מדף הצעת

 הסקירה דוחות או המבקרים החשבון רואי דוחות כן,  תעשה והחברה במידה כי מסכימים אנו

 הנפרד הכספי המידע על המבקרים החשבון רואי דוחות או המאוחדים הכספיים הדוחות על

 לפי 1970-ומידיים), תש"ל תקופתיים ערך (דוחות ניירות ד' לתקנות38תקנה  ג' ולפי9 תקנה לפי

 לפי כספי דיווח על פנימית בקרה רכיבי של ביקורת בדבר המבקר החשבון רואה ודוחות ,העניין

 ידנו על שניתנו ,1970-ומידיים), תש"ל תקופתיים ערך (דוחות ניירות ב' לתקנות9תקנה 

 החברה, ייכללו של המבקרים החשבון כרואי מכהנים אנו עוד כל ידנו לחברה, על ושיינתנו

 שבה התקופה במהלך החברה ידי על כאמור שיפורסמו המדף הצעת .בדוחות הפנייה של בדרך

 .לעיל כאמור המדף תשקיף פי על מדף הצעת דוחות לפרסם ניתן

 
  

  בכבוד רב,
  

  ליואי את ליואי
  רואי חשבון
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  אירועים דוח

 

טת ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוא(ג) לתקנות 56להלן פרטים בדבר אירועים (כהגדרת המונח בתקנה 

מועד חתימת הדוחות הכספיים  לאחר") אשר אירעו אירועים(" 1969- מבנה וצורה), התשכ"ט - התשקיף 

החברה ליום הדוחות הכספיים של ו 2016 בדצמבר 31ליום  ")החברהבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסלשל 

החברה                            של מצורפים לתשקיףואשר ) 2017במאי  28יום (אשר נחתמו ב 2017במרץ  31

  התשקיף:  פרסוםמועד לועד  )"יםהכספי ותהדוח("

  

לא חלו  ,ועד למועד דוח אירועים זה יםהכספי ותכי בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוח הרינו לאשר

  אירועים מהותיים.בחברה 

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,          

  

  

______________________  

  דוד עיני 

 יו"ר הדירקטוריון

 ומנכ"ל החברה

______________________  

  יצחק שפונגין

  סמנכ"ל כספים

  

  

  2017 במאי 28 תאריך:

  

  



 

  

  אירועים דוח

 

א(ג) לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף 56להלן פרטים בדבר אירועים (כהגדרת המונח בתקנה 

") אשר אירעו לאחר מועד חתימת אירועים(" 1969-מבנה וצורה), התשכ"ט - וטיוטת התשקיף 

, אשר 2016בדצמבר  31") ליום החברהבע"מ (" ישראל שאיותמ יוניברסלהדוחות הכספיים של 

  וניברסל מוטורס ישראל בע"מיואשר מצורפים לתשקיף של  2017במרס   16יוםנחתמו ב

  התשקיף:  רסוםפועד למועד  )הכספיים" ותהדוח("

ות הכספיים ועד למועד דוח אירועים זה, לא כי בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוח הרינו לאשר

  .23.03.17מש"ח שבוצעה ביום  10אירועים מהותיים למעט חלוקת דיבידנד ע"ס חלו בחברה 

  

  

  

  

  

  בכבוד רב,          

  

  

______________________  

  דוד עיני 

  יו"ר הדירקטוריון

______________________  

  אילן ברק

  סמנכ"ל כספים

  

  

   2017במאי  28 תאריך:

  



  
  

  פרטים נוספים - 10פרק 

 חוות דעת עורך דין 10.1

  :החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטיות הבאות

 
  

  1 -י 
  
  

  

  2017 במאי 29  
    

   לכבוד

     בע"מישראל מוטורס יוניברסל

  , אזור תעשייה צפוני10המסגר רחוב 

  לוד

 

   
  

  ,שלום רב

להשלמה מהווה תשקיף ), אשר "החברה"( בע"מ ישראל מוטורס יוניברסלתשקיף   הנדון:

  )"תשקיף המדף", בהתאמה - ו "התשקיף"( ותשקיף מדףראשונה לציבור הנפקה 

   :כדלקמןלאשר בזאת  לבקשתכם, הרינו

למניות תשקיף, על פי ה המוצעות ב') של החברה - (סדרות א' ו הזכויות הנלוות לאיגרות החוב .1

 תוארו נכונה בתשקיף., ולניירות הערך הנכללים בתשקיף המדף הקיימות בהון החברה

 באופן המתואר בתשקיף. הכלולים בתשקיף,החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך  .2

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף. .3

  דעת זו תיכלל בתשקיף המדף. הננו מסכימים כי חוות

  

   ,ובברכה בכבוד רב                                

  

  ואב חובב, עו"דבועז נוימן, עו"ד               י     

  פישר בכר חן וול אוריון ושות'



  
 

 2 -י 
 

 
  

   

  2017 ביולי 12  
    

   לכבוד

     בע"מישראל מוטורס יוניברסל

  , אזור תעשייה צפוני10רחוב המסגר 

  לוד

 

   
  

  שלום רב,

להשלמה מהווה תשקיף ), אשר "החברה"( בע"מ ישראל מוטורס יוניברסלתשקיף   הנדון:

         2017ביולי  12התיקון לו מיום  לרבות ,ותשקיף מדףראשונה לציבור הנפקה 

  )"תשקיף המדף", בהתאמה - ו "התשקיף"ביחד: (

   :כדלקמןלאשר בזאת  לבקשתכם, הרינו

למניות ב') של החברה המוצעות על פי התשקיף,  - הזכויות הנלוות לאיגרות החוב (סדרות א' ו .1

 , תוארו נכונה בתשקיף.ולניירות הערך הנכללים בתשקיף המדף הקיימות בהון החברה

 החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך הכלולים בתשקיף, באופן המתואר בתשקיף. .2

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף. .3

  דעת זו תיכלל בתשקיף המדף. הננו מסכימים כי חוות

  

   ,ובברכה בכבוד רב                                

 

  בועז נוימן, עו"ד               יואב חובב, עו"ד     

  פישר בכר חן וול אוריון ושות'



  
 

 3 -י 
 

  הוצאות ההנפקה 10.2

   ש"ח. מיליון 2 -כזה, הנו בפרסום תשקיף  סך ההוצאות המשוערות הכרוכות

הוצאות אלו אינן כוללות את ההוצאות שיהיו כרוכות בהצעת ניירות הערך על פי תשקיף 

  . דוחות הצעת המדף באמצעותהמדף, אם וככל שיוצעו 

  ערך שלא בתמורה מלאה במזומניםהקצאת ניירות  10.3

בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך 

  נים.שלא בתמורה למזומ

  עיון במסמכים 10.4

משטר מתקנון ההתאגדות של החברה, מהדוחות הכספיים,  העתקים מתשקיף מדף זה,

לעיון במשרדה הרשום  עומדים ,מהאישורים ומחוות הדעת הנזכרים בתשקיף זההנאמנות, 

  של החברה, בשעות העבודה הרגילות, החל מתאריך פרסומו של תשקיף זה.

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך  נספחיו עומד לעיון הציבור,כמו כן, עותק מתשקיף זה על 

  .www.magna.isa.gov.ilשכתובתו: 

 



  יםנספח

  
  

  של החברה איגרות החוב (סדרה א') מחזיקי למתוקן שטר נאמנות  - נספח א'

   של החברה איגרות החוב (סדרה ב')מחזיקי למתוקן שטר נאמנות  -  נספח ב'

   דוח דירוג - נספח ג' 

  מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה - ' דנספח 

  

  



  נספח א'

  למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') של החברהמתוקן שטר נאמנות 



 

 

  טר נאמנותש

  2017ביולי  12  שנערך ונחתם ביום

  2017 במאי 29 מיום הנאמנות שטר את המתקן ומחליף

  

  בין

  בע"מ  ישראל מוטורס יוניברסל

  51-180907-1 .פמס' ח

  , אזור תעשייה צפוני, לוד10המסגר  מרחוב

  ")החברה("

  ;מצד אחד

  לבין

  

  בע"מרכב רזניק פז נבו נאמנויות 

  51-519222-7ח.פ. 

  , תל אביב14חרוצים מרחוב יד 

  ")הנאמן("

  ;מצד שני

  

, כפי שתוקן להשלמה הנפקה ראשונה לציבורפרסמה החברה תשקיף  2017 במאי 29ביום ו  הואיל:

 1968- א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח25סעיף בהתאם ל ,2017ביולי  12מיום  בתיקון תשקיף

לציבור מחזיקי איגרות החוב של חברת הבת של פיו עשויה החברה להנפיק - "), עלהתשקיף("

במסגרת הסדר "), פתרונות תחבורהיוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (" - יו.טי.אס  - החברה 

 350בין החברה ופתרונות תחבורה לבין מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה, לפי סעיף 

  כדלקמן:  אגרות חוב), בהתאמה, "חוק החברות" -" וההסדר"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט

למחזיקי , , בדרך של הצעת רכש חליפיןאשר תונפקנה (סדרה א') של החברה אגרות חוב

של פתרונות  )ט' ותאגרות חוב (סדרחלף אגרות החוב (סדרה ט') של פתרונות תחבורה 

אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב (סדרה א')  המוחזקות על ידיהםתחבורה 

וממסלקת  ")הבורסה(" לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותימחקנה מהמסחר בבורסה ורכאמ

  וכן  ;הבורסה

אגרות חוב (סדרה ב') של החברה אשר תונפקנה, בדרך של הצעת רכש חליפין, למחזיקי 

אגרות החוב (סדרה ח') של פתרונות תחבורה חלף אגרות חוב (סדרות ח') של פתרונות 

ידיהם אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') תחבורה המוחזקות על 

  ;וממסלקת הבורסה ותימחקנה מהמסחר בבורסה כאמור

 תחלפנה את אגרות החובו תונפקנהאשר  של החברהב')  - סדרות א' וואגרות החוב החדשות   והואיל

של פתרונות תחבורה כאמור, תובטחנה בערבות שתועמד על ידי פתרונות  ט') -(סדרות ח' ו

כפי שיפורט  ובבטוחותכאמור,  תחבורה לטובת מחזיקי אגרות החוב החדשות של החברה

  בשטר זה להלן.
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אשר מטרתה  והנאמן, שהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות  :והואיל

 שתוקן, כפי יות, נתן את הסכמתו להתקשר בשטר נאמנות זההעיקרית הינה עיסוק בנאמנו

  ; ")הנאמנות שטרייקרא להלן: "כאמור, (שטר הנאמנות המתוקן  2017 ביולי 12ביום 

' ilA'על מתן דירוג "), מעלות(" Standard and Poor’s Maalot הודיעה 2017ביוני  11 ביוםו  והואיל

' ilA' מקדמי דירוגהודיעה מעלות על מתן  2017ביולי  9, וביום חברהל )יציבה דירוג תחזית(

בדרך של  מיליארד ש"ח ערך נקוב שתונפקנה על ידי החברה 1.125לאיגרות חוב בהיקף של עד 

  ;פתרונות תחבורה - ב', במסגרת החלפת חוב עם חברת הבת  -הנפקת סדרות א' ו

(בדרך  לציבורהחליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני הנפקה  ,2017 במאי 28וביום   :והואיל

למסחר  תירשמנהאשר ) של החברה 'אשל אגרות חוב (סדרה של רכש חליפין כאמור לעיל), 

   ;בבורסה

שהם באים ) כפי 'אושטר נאמנות זה קובע באופן בלעדי וממצה את תנאי אגרות החוב (סדרה    :והואיל

בתשקיף ובהודעה המשלימה שתפורסם על שיובאו לידי ביטוי לידי ביטוי בשטר זה להלן וכפי 

  ;2007-תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס"זפיו, בהתאם ל

, או כל דין אחר, 1968-פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח- והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על  והואיל:

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

 , לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה1968-ניירות ערך, התשכ"ח הקבועים בחוק

   ;ועומד בהן

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, והנאמן הסכים    :והואיל

, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי הנאמנות ולפעול כנאמן למחזיקי אגרות החובחתום על שטר ל

  שטר נאמנות זה להלן;

והחברה והנאמן בדקו כל אחד בנפרד את שאלת קיומו של ניגוד עניינים בין כהונתו של    :והואיל

לסדרה ב' של החברה לבין כהונתו כנאמן  'אהנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה 

ל דעה, כל אחד בנפרד, כי לא קיים ניגוד עניינים למינויו של הנאמן לתפקידו והגיעו לכל

  ;'אסדרה מאגרות החוב  מחזיקיכנאמן בעבור 

פי כל דין להתקשר - כי אין כל מניעה על אין לה כל עניין אישי בנאמן וכן יכוהחברה מצהירה   והואיל:

  פי שטר נאמנות זה;-עם הנאמן על

וברצון הצדדים להעלות על הכתב במסגרת שטר נאמנות זה את ההוראות והתנאים   :והואיל

  .כאמור לעיל ולהלןאשר בכוונת החברה להציע (בלבד) ') אהייחודיים לאגרות החוב (סדרה 

  

  :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

  פרשנות והגדרות .1

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

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

 מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.
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כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין  .1.3

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

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

בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם  .1.4

 :, או אם צוין מפורשות אחרת להלןמשתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם

 ")א'אגרות החוב (סדרה " או "אגרות החוב"

-  

ש"ח ערך נקוב  1בנות ), א' האגרות חוב (סדר

על פי רשומות על שם, שתוצענה כל אחת, 

ו/או במסגרת הנפקה פרטית ו/או תשקיף ה

בכל דרך אחרת בה יהיה ניתן להציע ניירות 

   ;ערך

ההודעה המשלימה שתפורסם על פי התשקיף   - "ההודעה המשלימה"

, חובהתוצענה לראשונה אגרות  הפי-עלש

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה בהתאם ל

  ;2007-וטיוטת תשקיף), תשס"ז

לישראל דיסקונט החברה לרישומים של בנק   - "החברה לרישומים"

בע"מ או חברה לרישומים שתבוא בנעליה על 

פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד 

אשר יהיו שכל ניירות הערך של החברה 

רשומים למסחר בבורסה, יהיו רשומים על 

  שם אותה חברה לרישומים;

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות   - "החלטה מיוחדת"

כוחם, -ידי באי- החוב, בה נכחו, בעצמם או על

) 50%מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 

ברוב של  שבמחזור במועד הקובע לאסיפה,

לפחות מיתרת  בשלושה רבעיםהמחזיקים 

הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג 

בהצבעה, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים 

-ידי באי- נדחית שנכחו בה, בעצמם או על

כוחם, מחזיקים באגרות חוב שלהם לפחות 

  ) מהיתרה כאמור;20%עשרים אחוזים (

והתקנות  1968-ניירות ערך, התשכ"חחוק   - "חוק ניירות ערך" או "החוק"

  לפיו, כפי שיהיו מעת לעת;

 2015יוני מדד המחירים לצרכן בגין חודש     - "המדד היסודי"

  .2015יולי ב 15אשר פורסם ביום 

בע"מ ו/או כל מי  רזניק פז נבו נאמנויות רכב   -  "הנאמן"
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שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי 

  אגרות החוב לפי שטר זה;

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה,   - "יום מסחר"

  כהגדרתה להלן;

כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל   - "יום עסקים בנקאיאו ""יום עסקים" 

  לביצוע עסקאות, למעט יום שישי;

מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות   - "מגנ"א"

  ניירות ערך;

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים   -"מדד המחירים לצרכן" או "המדד" 

- לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם על

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר 

כלכלי בישראל, וכולל אותו מדד אף אם 

ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן - יפורסם על

כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם 

נוי יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם ב

המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו 

ידי גוף או מוסד -מדד אחר שיפורסם על

כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס 

שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס 

ידי הלשכה המרכזית -האמור על

לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא 

ידי הנאמן -ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על

לוונטית, בהתייעצות עם מומחים לסדרה הר

   ;ידיו-כלכליים שייבחרו על

  כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;  - "המחזיקיםו/או "מחזיק באגרות החוב" "

 27 בסעיף מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור   - "מרשם"

  לשטר זה;

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות   - "קרן"

  החוב;

  ;רשות ניירות ערך לישראל  -  "רשות ניירות ערך"

שטר נאמנות זה לרבות הנספחים והתוספות   -  "שטר הנאמנות" או "שטר זה"

חלק בלתי נפרד המצורפים אליו ומהווים 

  הימנו;

תעודת אגרת חוב אשר נוסחה מצורף   -  "החוב אגרת תעודת"

  .כתוספת הראשונה לשטר זה
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 לשטר זה מצורפים התוספות והנספחים הבאים:   .1.5

  תעודת אגרות החוב (סדרה א') והתנאים הרשומים מעבר לדף;  - התוספת הראשונה 

  כלליות של מחזיקי אגרות החוב; אסיפות -התוספת השנייה 

הנאמן לאגרות לבין  תחבורה פתרונות בין שנחתםואגרת חוב  שעבודנוסח הסכם  -  1נספח 

  ; ")'ט"ח אג נאמן(" החוב (סדרה ט') של פתרונות תחבורה

 עבור הנאמן לטובת השעבודים הסבת לצורךשעבוד ההתיקון להסכם  נוסח -א 1נספח 

   ;החוב אגרות מחזיקי

 חברתית הבין החוב אגרתבזכויות החברה  נוסח הסכם שעבוד ואגרת חוב לשעבוד -  ב1 נספח

   וחשבון הנאמן;

  ;הסכם שעבוד ואגרת חוב בגין כלי רכב בבעלות חברה בת משעבדת נוסח - ג1נספח 

  התחייבות חברה בת משעבדת; -  2נספח 

  ;לשעבוד רכב כלי גריעת/ הוספת בדבר אגרת חובהסכם שעבוד ונוסח תיקון ל -  3נספח 

  נוסח מכתב שחרור רכב משעבוד;  -  4נספח 

  נוסח כתב ערבות; -  5נספח 

 שכר הנאמן. - 31 נספח 

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר  .1.6

 הודעה המשלימהבו/או הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף 

למיטב ידיעת  יגברו הוראות שטר זה. ,, לבין שטר זהבקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב

בקשר  אין כל סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף חתימת שטר זה,החברה, נכון למועד 

  לשטר זה ו/או אגרות החוב.

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף  .1.7

  לכל דין שאינו ניתן להתניה.

  ; הרחבת סדרה וניירות ערך נוספיםותחולת שטר הנאמנות הנפקת אגרות החוב .2

, אגרות ההודעה המשלימהלהנפיק על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום  החברה עשויה .2.1

 ), רשומות על שם, ועומדות לפרעון (קרן) כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה.א'חוב (סדרה 

החברה תהא רשאית, מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בקבלת אישור  .2.2

חוב כאמור, להרחיב את החוב שבמחזור אותה עת ו/או ממחזיקי אגרות המהנאמן לאגרות 

(בין בהצעה פרטית, בין במסגרת  א'סדרה שבמחזור ולהנפיק אגרות חוב נוספות מ א'ה סדר

), ולרבות לחברה בת של החברה פי דוח הצעת מדף ובין בכל דרך אחרת- תשקיף, בין על

בכל מחיר ובכל אופן שייראו , א' סדרהמו שתנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב שהונפק

לחברה, ובכלל זה בשיעור ניכיון או בפרמיה (לרבות העדר ניכיון או העדר פרמיה) שונים מאלה 

תמסור על כך הודעה החברה (א) שהיו (אם בכלל) בהנפקות אחרות מאותה סדרה, ובלבד ש

(והחברה  החוב הנוספותבעקבות הנפקת אגרות הנדרש  LTV- תעמוד בשיעור ה; (ב) לנאמן
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) תעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות ג( );שיידרש וככל אם, וסיף לצורך כך בטחונותת

החוב (סדרה דירוג אגרות הנפקת אגרות החוב,  בעקבות )ד( ;להלן 19.2 החוב הקבועות בסעיף 

  .)א'אגרות החוב (סדרה הרחבת ) כפי שהיה ערב א') לא יפחת מדירוג אגרות החוב (סדרה א'

ההנפקה כאמור, וזאת ככל  אין בזכות זו של החברה, כדי לפטור את הנאמן מלבחון את

שחובה כזו מוטלת על הנאמן על פי כל דין ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל 

 אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה בהתאם להוראות כל דין.

מועד הרחבת מ עסקים שלושה ימיהרחבת סדרת אגרות החוב כאמור, תתאפשר בכפוף לכך ש

החברה לנאמן אישור מנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים  סדרת אגרות החוב, תציג

; (ב) כי לא לעיל (ב) עד (ד)2.2 בסעיפים היא עומדת בתנאים הקבועים (א)  :בחברה לפיו

זה וכי אין חשש לכך; (ג) לשטר  7 מתקיימות איזה מעילות הפרעון המיידי הקבועות בסעיף 

  .)א'אין בהרחבת הסדרה האמורה כדי לפגוע בכושר פרעון החברה את אגרות החוב (סדרה 

(ככל שיונפקו כאמור), יהוו, החל ממועד הנפקתן, סדרה אחת  א' אגרות חוב נוספות מסדרה .2.3

הנאמנות ותנאי שטר באותה עת במחזור תהיינה ש א'לכל דבר ועניין עם אגרות החוב מסדרה 

הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות . יחולו על אגרות החוב הנוספות שיונפקו כאמור

פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת לעת, על ידי כל רוכש אגרות חוב, -החוב שיונפקו כאמור על

 ידי הציבור, אלא אם כן נאמר אחרת. -לרבות על

, תורחב א'אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב מסדרה כי , עם זאת יובהר

ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב, אשר תונפקנה במסגרת - אותה סדרת אגרות החוב על

הרחבת אותה סדרה, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות 

 עד הנפקתן כאמור.החוב האמורות, שהמועד הקובע לתשלומן יחול קודם למו

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת (בין מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.4

פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך - בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור ובין בכל אופן אחר) על

בהסכמת מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן, אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של 

לוח רות חוב ו/או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי ריבית, הצמדה, בטוחות, אג

אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות  סילוקין, ותנאים

יובהר, כי ככל שיונפקו אגרות חוב שאינן מגובות . החוב, שווים להם או נחותים מהם

). החברה תמסור א'בפירוק לא תעלה על זו של אגרות החוב (סדרה בבטחונות, הרי שזכותן 

 7-לנאמן אישור בכתב בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה לא יאוחר מ

ימים קודם לביצוע ההנפקה הנוספת כי ההנפקה הנוספת אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב 

  ) בפירוק.א'(סדרה 

בקשר עם התחייבויות פרי פסו, בינן לבין עצמן,  ,שווה ןת בטחואגרות החוב תעמודנה בדרג .2.5

  בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.פי תנאי אגרות החוב, - החברה על

, על פי לראשונהידי החברה -שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על .2.6

 . ההודעה המשלימה

 הנאמן מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות .3
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עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות ראשון החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן  .3.1

 .ב לחוק ניירות ערך35סעיף 

היה ונאמן הראשון ו/או הנאמן, לפי העניין, הוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן  .3.2

 ב לחוק ניירות ערך.35עבור מחזיקי אגרות החוב מכח הוראות סעיף 

למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם הנאמנות  .3.3

 .במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה

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

 ) לחוק ניירות ערך. 1ב(א35להוראות סעיף 

 התפטרות ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו, פקיעה,  .3.5

 בעצמם, מחזיקים נכחו בההחלטה בדבר העברת הנאמן מכהונתו, תתקבל באסיפת מחזיקים  .3.6

) לפחות מיתרת הערך 50%חמישים אחוזים ( בלפחות המחזיקים, כוחם באי באמצעות או

 מחזיקים בה נכחוש - נדחית מחזיקים אסיפת ולעניין ,הנקוב של אגרות החוב שבמחזור

) 75%וחמישה אחוזים ( שבעים של, וכן ברוב כאמור מהיתרה לפחות) 10%( אחוזים בעשרה

 . הנמנעים למעט, בהצבעה המשתתפים מהקולות

אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך  .3.7

 המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

 על חתימת שטר זה.  כלשהו להודיע לצדהנאמן לא יהיה חייב  .3.8

בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות  .3.9

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

 בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב, יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו. 

רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  הנאמן .3.10

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

 הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

 כנאמן הנאמן של כהונתו עם בקשר שאינם אחרים בהסכמים עם הנאמן תקשרת לא החברה .3.11

 לפי, ביניהם להתקשר םרשאי יהיו והחברה הנאמן, האמור אף על. החוב איגרות למחזיקי

 סדרות עם בקשר אחרים הסכמים/או ו נאמנות בשטרי, דין לכל ובכפוף הבלעדי דעתם שיקול

ו/או כנאמן בקשר עם  החברה ידי על שתונפקנה/או ו שהונפקו חוב איגרות של אחרות

 .להלן 32 בהתאם ובכפוף להוראות סעיף  - ל ווהכ ,צד להםהסכמים שהחברה 

פי תשקיף המדף תיצור ניגוד עניינים עבור הנאמן, תפעל -ככל שהנפקת אגרות החוב על .3.12

  החברה בעניין זה בהתאם לדין החל באותו מועד.
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 ת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשוררכיש .4

החברה שומרת לעצמה, את הזכות לרכוש בכל עת, בכל מחיר ובתנאים בכפוף לכל דין,  .4.1

שיהיו במחזור מעת לעת. החברה תודיע אגרות חוב ראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה, ישי

ידי החברה -בדוח מיידי על כל מקרה של רכישה כאמור על ידי החברה. אגרות חוב שנרכשו על

תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית , תפקענה באופן אוטומטי

והחברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב  ;להנפיקן מחדש

אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות  .שנרכשו כאמור

 .החוב

בשליטת מי מהם או מי מטעמם אך למעט ו/או תאגיד בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו  .4.2

") יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור, בכל עת ומעת לעת, בבורסה או אדם קשורהחברה עצמה ("

מחוצה לה, לרבות במסגרת של הנפקה על ידי החברה, את אגרות החוב. אגרות החוב אשר 

חקנה תוחזקנה כאמור על ידי אדם קשור תיחשבנה כנכס של האדם הקשור, הן לא תמ

מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב 

זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות הן לא יקנו לו יהיו בבעלות אדם קשור, 

קביעת המניין החוקי באסיפות לא תימננה לצורך החוב של החברה של אותו אדם קשור והן 

 . ה החלה עליו מכוח הדיןוכן כל הגבל אלה

לשטר הנאמנות וכל עוד  19.2 אך ורק במקרה שהחברה תפר התחייבויותיה הקבועות בסעיף 

חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ההפרה לא תוקנה, תפעל החברה לכך ש

 ). א'אגרות חוב (סדרה  תרכושנהו/או חברה כלולה של החברה, לא 

לעיל כשלעצמם כדי לחייב את החברה, אדם קשור ו/או את  4.2 עד  4.1 אין באמור בסעיפים  .4.3

  מחזיקי אגרות החוב לקנות אגרות חוב או למכור אגרות החוב שבידיהם.

 והבטחת אגרות החוב התחייבויות החברה .5

 זה להלן.  5 , כמפורט בסעיף בבטוחותבערבות ומובטחות תהיינה ) א'(סדרה אגרות החוב  .5.1

  לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:  .5.2

יום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים בו בוצע   -" "מועד ההתחשבנות

הפירעון הרבעוני של קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב, 

כספים וכן המועד בו ביקשה החברה מהנאמן לשחרר לה 

  .להלן 5.2.10 סעיף כמפורט ב

כאמור  ,כספיםלשחרור בקשה אותה תגיש החברה -  "כספים בקשת שחרור"

  להלן. 5.2.10 בסעיף 

כאמור  ,מועד בו תבקש החברה לבצע שחרור כספים  - " כספים מועד בקשת שחרור"

  להלן. 5.2.10 בסעיף 

שווי רכב לפי מחירון לוי יצחק (ללא הפחתות), בניכוי   -" ווי רכב"ש

מע"מ, כפי שיהיה ידוע במועד החישוב הרלוונטי, 
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בהתחשב במועד העלייה לכביש של הרכב ועל פי קוד 

בהעתק רישיון הרכב של אותו הרכב  יםמופיעשכפי הדגם 

יומצא לנאמן על ידי החברה. במקרה שלפי דיווח אשר 

החברה הרכב הנבדק הוא בעל גיר אוטומטי, אזי אם 

קיימת במחירון לוי יצחק תוספת מחיר בגין פרמטר זה, 

תובא תוספת זו בחשבון בקביעת שווי הרכב המשועבד. 

לרכב חדש משנה  היה ויקבע במחירון לוי יצחק שווי שונה

מסוימת ולרכב משומש, החלטה לגבי הגדרת הרכב 

המשועבד כחדש או משומש וכן לקביעת שוויו יעשו 

בהתאם לקריטריונים שיקבעו במחירון לוי יצחק, אך 

ללא התחשבות במספר הק"מ שנסע הרכב. למען הסר 

ספק יובהר, כי בקביעת שווי הרכב המשועבד לא יבוצעו 

ין העובדה שהרכב נמצא בבעלות הפחתות מחיר א) בג

ובשימוש של חברה ליסינג והשכרה; ב) מספר 

הקילומטרים שהרכב נסע; ג) תאונות שהרכב עבר; ד) כל 

פרמטר אחר המופיע במחירון לוי יצחק ושאינו מצוין 

באופן מפורש בהגדרה זו לעיל כפרמטר אשר בגינו תבוצע 

  הפחתה.

יר הקבוע בדיקת מחירון לוי יצחק תעשה על פי המח

במהדורה הרשמית והעדכנית ביותר של מחירון לוי 

יצחק. במקרה שיופסק פרסומו של מחירון לוי יצחק או 

במקרה שהוא לא יפורסם בחודש מסוים, יפעל הנאמן על 

פי מחירון הרכב בו ישתמשו באותה העת שני הבנקים או 

  שני המבטחים הגדולים ביותר בישראל.

יובהר בהקשר זה, כי קיים פער בין שווים של כלי הרכב 

המשועבדים בהתאם למחירון לוי יצחק (ללא הפחתות 

כאמור לעיל) אשר משמש לצורך חישוב דוח הביטחונות 

להלן) לבין העלות המופחתת  5.2.10.1 (כהגדרתו בסעיף 

(וזאת  פתרונות תחבורהשל כלי הרכב הנ"ל בספרי 

כמו . )בהתאם למדיניות הפחת שאומצה על ידי החברה

של כלי הרכב עלותם המופחתת קיים פער בין  כן,

 ונות תחבורהפתרבדוחותיה הכספיים של המשועבדים 

מחירון כאמור, לבין שווי כלי הרכב המשועבדים על פי 

נוהג להפחית באופן כללי על פי רוב שיעור אשר  ,לוי יצחק

משוויים של כלי רכב המשמשים  22% - 11% של בין

וללא בחינת מצבו הטכני כרכבי ליסינג או השכרה 

יתר על כן, . הפרטני של כל אחד מכלי הרכב האמורים

בעת מכירת  פתרונות תחבורההסכומים שיתקבלו אצל 
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כלי הרכב המשועבדים בתום תקופת השימוש בהם, או 

שיתקבלו אצל הנאמן בעת מימוש השעבוד על פי שטר 

הנאמנות, עלולים להיות שונים מאומדן שווי כלשהו, והם 

תלויים במספר רב של גורמים ותנאי שוק באותו מועד, 

גרום לכך שהשווי הכלכלי של השעבוד דבר שעלול ל

שיינתן להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי 

 של אגרות החוב, יהיה נמוך מהיתרה הבלתי מסולקת

החוב באותו מועד ו/או מאומדן שווי הביטחונות  אגרות

כהגדרתו להלן ואשר משמש לצורך חישוב דוח 

  .   הביטחונות כמפורט להלן

שווי רכב של כלל כלי הרכב המשועבדים על פי שטר   -" שווי הביטחונות"

 .נאמנות זה, נכון למועד החישוב הרלוונטי, במצטבר

  נכון למועד החישוב הרלוונטי. שווי הבטחונות    - "שווי הבטחונות הכולל"

יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בתוספת   -" היתרה הבלתי מסולקת"

ולמה בניכוי מזומנים שהצטברה וטרם שוהצמדה ריבית 

או פקדונות המצויים בחשבון הנאמן, נכון למועד החישוב 

  הרלוונטי.

, כמפורט הערבות שתעמיד פתרונות תחבורה כלפי הנאמן  - " ערבות פתרונות תחבורה"

   להלן. 5.2.8  בסעיף

חשבון נפרד בגין סדרת אגרות חוב, אשר יתנהל ע"ש   -" חשבון הנאמן"

הנאמן בנאמנות לטובת החברה ומחזיקי אגרות החוב בו 

תופקד תמורת ההנפקה עד לשחרורה לידי החברה 

להלן. זכויות החתימה  5.2.10 בהתאם להוראות סעיף 

  בחשבון הנאמן יהיו של הנאמן בלבד.

לשמור, בין  החברההשיעור המקסימאלי עליו תידרש   -" הנדרש LTV-שיעור ה"

היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל, 

   .98%אשר יעמוד על שיעור של 

השיעור אשר יתקבל בפועל מחלוקת היתרה הבלתי   -" בפועל LTV -יחס ה"

  מסולקת בשווי הביטחונות הכולל.

פי אגרות החוב - להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על .5.2.1

ושטר הנאמנות, ובכלל כך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן 

לטובת הנאמן  תשעבד תחבורה פתרונות כי לכך תגרוםוכן והריבית, תשעבד החברה 

 טים להלן: (כנאמן למחזיקי אגרות החוב), את הנכסים והזכויות המפור

הגבלה בסכום, על כל הרכבים שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא  .5.2.1.1

שיפורטו ב"רשימת הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת 
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, ")הסכם השעבוד" -" והרכבים המשועבדיםהחוב (להלן, בהתאמה: "

 פתרונותעליו תחתום ש הנכללים בצי הרכב של פתרונות תחבורה,

עם השעבוד כאמור, כפי שתעודכן מעת לעת, כאמור , בקשר תחבורה

  ; וכןבסעיף זה להלן

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה  .5.2.1.2

 , קיימות ועתידיות,פתרונות תחבורהוללא הגבלה בסכום, של כל זכויות 

בגין הרכבים המשועבדים, בין היתר, על פי הסכמי החכירה ו/או 

לבין לקוחותיה בקשר  ן פתרונות תחבורהו ושיחתמו ביהשכירות שנחתמ

עם הרכבים המשועבדים, ככל שקיימים הסכמים כאמור וככל שניתן 

כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, לשעבדם כאמור, לרבות 

ככל שיגיעו, ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או 

ו/או על פי הסכמי  בגין הרכבים המשועבדיםפתרונות תחבורה ל שיגיעו

תמורה  לרבות ו/או חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים

לרבות הזכות לקבלת תשלום ו שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים

בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה, ככל 

האמורים  שזכות כאמור קיימת. מובהר, כי ככל שהסכמי החכירה

המשועבדים,  יםשאינם כלולים ברשימת הרכב לרכביםמתייחסים גם 

 יםייחשב כהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכב

  המשועבדים; וכן

ראשונים בדרגה  שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, .5.2.1.3

ם או , לקבלת תגמוליפתרונות תחבורהוללא הגבלה בסכום, של זכויות 

 ,קרן פיצוייםומכוח חוק מס רכוש  בגין הרכבים המשועבדים צוייםפי

  ; וכן")חוק מס רכוש(" 1961-תשכ"א

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא  .5.2.1.4

 חברתית הבין החוב אגרתהגבלה בסכום, של מלוא זכויות החברה מכוח 

תיפרע מעת  חברתית הבין החוב אגרת). להלן 5.2.13.6  בסעיף(כמשמעה 

 הבין החוב אגרתלעת על פי תנאיה, והשעבוד האמור יהיה על יתרת 

כפי שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן את השעבוד על  חברתית

  ; וכן המשועבדת חברתית הבין החוב אגרת

וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה  שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה .5.2.1.5

וכן שעבוד שוטף, ראשון  ועל כל המופקד בו בחשבון הנאמןשל החברה 

בדרגה יחיד וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות ו/או כל נכס 

 ועל פירותיהם.  אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעתאחר 

  ). "הנכסים המשועבדיםוכן " "יםהשעבודלן יחדיו: "(לה

לעיל  5.2.1.3 עד  5.2.1.1 המפורטים בסעיפים  השעבודיםבגין  השעבודנוסח הסכם 

 ),החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת השעבודים הסבת לצורךוהתיקון לו (

  זה. נאמנות לשטר  א1 - ו 1 יםנספחכ פיםמצור
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פתרונות תחבורה  ,מומשו השעבודיםכל עוד לא למען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

כל שימוש, הנדרש ובזכויות המשועבדות המשועבדים  ברכביםתהא רשאית לעשות 

המשועבדים  הרכביםבמהלך עסקיה הרגיל, לרבות להשכיר ו/או להחכיר את 

המשועבדים לשימוש הלקוחות בדרך של "רכב  הרכביםללקוחותיה, להעמיד את 

המשועבדים (כולם  הרכביםגישור" או "רכב חלופי" או בכל דרך אחרת, למסור את 

 לרכביםאו חלקם) לידי נותני שירותים, כגון מוסכים וגוררים, וכן להעניק ביחס 

ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי  המשועבדים זכויות לצדדים שלישיים

כל עוד כי  ,כן מובהרכמו  .על הרכבים המשועבדים אגרות החוב מכוח השעבודים

כל מגבלה בקשר  פתרונות תחבורהו/או לא תחול על החברה , מומשו השעבודיםלא 

ת לעשות כל ורשאי יינהתה פתרונות תחבורהו עם הזכויות המשועבדות והחברה

פעולה ביחס אליהן או להימנע מעריכת כל פעולה ביחס אליהן, לרבות ביטולן, 

כל צמצומן, שינוין בכל אופן שהוא, הענקת כל ויתור ו/או ארכה לגביהן, הגעה ל

פשרה ביחס אליהן, נטילת כל הכספים בקשר אליהן ועריכת כל שימוש בכספים 

אלה, נתינת כל סייג ו/או זכות בהן (אולם למעט שעבודן ו/או המחאתן לצד שלישי 

ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים  כלשהו)

כל התקבולים האמור לעיל, יודגש כי מבלי לגרוע מכלליות . הזכויות המשועבדות על

הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה 

בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם 

ו/או תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או 

הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים, ככל התשלומים על פי 

הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת , לרבות תשלום בגין מימוש שישולמו

 וכל עוד לא מומש פתרונות תחבורהככל שיתקבל, ישולמו להחכירה ככל שישנה, 

תהיה חופשית לשנות, לעדכן  פתרונות תחבורה, ומכוח שטר הנאמנות יםהשעבוד

על פי שיקול עם לקוחותיה בקשר לרכבים המשועבדים ו/או לסיים התקשרויות 

  דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. 

את  כלולל מתחייבות, זה לשטר 2 נספח על בחתימתה, ופתרונות תחבורה החברה .5.2.2

, וככל שלנאמן לא פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים

תמציא לו עותקים מרישיון  תחבורה פתרונות, יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי

במסגרת פרטי כל  הרכב של כל אחד מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן.

בתום שנה, חצי . אחת לההמשמש להחכר רכב ייכללו שמות החוכרים של כל רכב

תמסור החברה לנאמן רשימה הרבעון השני ובתום הרבעון הרביעי של כל שנה, 

עדכנית של הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים 

למען (שם, מס' ח.פ. ומען למשלוח דברי דואר).  הרכהמשמשים להחהמשועבדים 

ת ומתחייב, זה לשטר 2 נספח על בחתימתה, תחבורה ופתרונותהסר ספק, החברה 

חיבור למסוף משרד  על מנת שלנאמן יהיה דןמצ דרושה את כל הינעשתהן כי 

 .לצורך קיום הוראות שטר נאמנות זה הרישוי

 .חקנמ .5.2.3
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ת בזה, כי כל ומתחייבלשטר זה,  2ופתרונות תחבורה, בחתימתה על נספח החברה  .5.2.4

יהיו  ברשימת הרכבים המשועבדיםהרכבים המשועבדים, כפי שיהיו מעת לעת 

 5.2.5 (או, בכפוף לאמור בסעיף  פתרונות תחבורהשמה של - רכבים הרשומים על

או  ההינ פתרונות תחבורהכי ולהלן, על שמן של החברות הבנות, כהגדרתן להלן) 

(או לחלופין,  תהיה בעלת זכויות הבעלות המלאות והבלעדיות באותם רכבים

; וכי לא יהיו קיימים כל עיקול, שעבוד, משכון, זכות החברות הבנות, לפי העניין)

עיכבון או זכות צד שלישי כלשהו על הרכבים, למעט זכויותיהם של החוכרים ו/או 

  עימם. ם השוכרים של אותם רכבים, בהתאם להסכמי

 נספחבנוסח המצורף לשטר זה כ על התחייבות מתאימה םתחתופתרונות תחבורה  .5.2.5

בנוסח המצורף  כאמור המשועבדיםהסכם שעבוד ואגרת חוב בגין הרכבים  על וכן, 2

כמו כן, ככל שהרכבים  ").הסכם שעבוד החברות הבנות(" ג1נספח כלשטר זה 

המשועבדים יכללו גם רכבים שבבעלות חברות בנות, בבעלות מלאה או לא מלאה, 

"), אזי החברות הבנות החברות הבנותלרבות בעקיפין, של פתרונות תחבורה ("

   תחתומנה אף הן על הסכם שעבוד החברות הבנות.

, ועל שחרור או פי הסכם שעבוד החברות הבנות-על מימוש הרכבים המשועבדים על

   פקיעת השעבוד, לפי העניין, יחולו הוראות שטר הנאמנות בשינויים המחויבים.

במסגרת הסכם  וכן זה לשטר 2 נספח על בחתימתה, ופתרונות תחבורההחברה  .5.2.6

שלא למכור, לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא  ותתחייבמ שעבוד החברות הבנות,

פי שטר הנאמנות) ולכל מטרה שהיא - לשעבוד על(בין בזכות בכורה, שווה או נחותה 

את הרכבים המשועבדים ו/או שישועבדו, כולם או חלקם, ו/או את הזכויות לקבלת 

ככל המשועבדים,  יםהתשלומים על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכב

שתהיינה, לרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש זכות החוכרים לרכישת 

ככל שזכות כאמור קיימת ו/או את  ים בתום תקופת החכירההרכבים המשועבד

בגין גניבת רכב הנמנה על הרכבים המשועבדים או  , ככל שתהיינה,זכויות הביטוח

לטובת בגין אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על הרכבים המשועבדים 

ת צד שלישי כלשהו, ללא הסכמת הנאמן בכתב ומראש ולמעט אם הותר מפורשו

פתרונות ככל שתהיינה ל .הנאמנותאחרת בהוראות שטר הנאמנות או תיקון לשטר 

זכויות ביטוח כאמור בקשר עם איזה מהרכבים המשועבדים החברה  תחבורה

מתחייבת כי פתרונות תחבורה מתחייבת להודיע לנאמן מיידית על קיומן וכן 

פתרונות נכון למועד שטר זה,  שעבדן לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.ת

  אינה נוהגת לבטח את רכביה בביטוח מקיף. תחבורה 

(וכן כל תוספת  כל אחד מהשעבודיםבקשר עם את הסכם השעבוד  הנאמן יגיש .5.2.7

בהקדם האפשרי ולא יאוחר  שתיערך לו, ככל שתיערך), לרישום אצל רשם החברות

 כאמור לצורך רישום יםהנדרש לו כל המסמכים ושנמסרימים ממועד  21מחלוף 

בדבר השעבוד על  הערה, הנאמן ירשוםכמו כן, . פתרונות תחבורהם על ידי מיחתו

ששועבדו להבטחת חובות פתרונות תחבורה הרכבים המשועבדים שבבעלות 

החברה, כאמור לעיל, ברשות הרישוי. רישום זה יתבצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר 
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ו ממועד צירוף רכב כרכב משועבד, לפי ימים מחתימת הסכם השעבוד (א 21מתום 

  סעיף זה).

 מכירת רכבים משועבדים .5.2.8

החברה ו/או פתרונות תחבורה רשאיות למכור לצדדים שלישיים את הרכבים 

המשועבדים (כפי שיהיו מעת לעת), כולם או מקצתם, ללא צורך בקבלת אישור 

יחולו הוראות  זה אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך, ולענייןהחברה ו/או הנאמן ו/או 

  ).עבוד(בקשה לשחרור רכב מש להלן 5.2.12  סעיף

בנוסף לשעבודים כמפורט לעיל, פתרונות תחבורה, שלמועד שטר זה הנה חברה בת  .5.2.9

, עם הנפקתן של אגרות ערבהחברה, תהא על ידי ה 100%המוחזקת בשיעור של 

החוב על פי ההודעה המשלימה, בערבות אוטונומית ובלתי מסויגת, למלוא 

המוגבלת ') של החברה, אהתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

 עד בתוקף תהיה אשר, ')א סדרהבסכום הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (

, זאת על פי נוסח כתב הערבות המצורף ')א(סדרה  החוב אגרות של המלא לפירעון

 ").כתב הערבותלשטר זה (" 5 כנספח

שחרור ו החוב אגרות של הראשונה ההנפקה במסגרת השעבודים ויצירת תיקון .5.2.10

  לחברה כספים

לעיל,  5.2.1  בסעיף המפורטים השעבודים ורישום יצירת עם בקשר .5.2.10.1

במסגרת וכתוצאה מההנפקה לראשונה של אגרות החוב, מבהירה 

 ומצהירה החברה כדלקמן:

 כמפורט שעבודים ונרשמו נוצרולמועד שטר נאמנות זה  עובר 5.2.10.1.1

 ',ט"ח אגלעיל, לטובת נאמן  5.2.1.3 עד  5.2.1.1  בסעיפים

ות תחבורה, פתרונ של') ט סדרהעבור מחזיקי אגרות החוב (

במרשמי פתרונות תחבורה אצל  304המסומנים כשעבוד מס' 

 1רשם החברות באמצעות הסכם השעבוד המצורף כנספח 

לשטר זה (כפי שתוקנו מעת לעת) וכן נרשמה הערה בדבר 

 וזאתבמשרד הרישוי  'ט"ח אגקיומו של שעבוד לטובת נאמן 

הכולל, נכון למועד שטר  שווייםרכבים משועבדים אשר בגין 

 במועד הכולל הבטוחות שווי(" "חש מיליון 615 - כזה, הינו 

 "). ההנפקה

היתרה הבלתי מסולקת של אגרות  ,זה שטר למועד בסמוך 5.2.10.1.2

 ערך ש"ח מיליון 602 -כעל סך של  העמד') טהחוב (סדרה 

בפועל בין שווי הבטוחות הכולל  LTV -ה יחס, ומשכךנקוב 

היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב  במועד ההנפקה לבין

 .97.8%פתרונות תחבורה עמד על  של') ט סדרה(
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לשטר זה,  2החברה וכן פתרונות תחבורה, בחתימתה בנספח  5.2.10.1.3

לעיל  5.2.10.1.1  מתחייבות כי השעבודים המפורטים בסעיף

 נאמןחלף ( הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב לטובת יוסבו

') של פתרונות טמחזיקי אגרות החוב (סדרה  עבור' ט ח"אג

את אגרות החוב (סדרה יבטיחו שעבודים אלו ש כך ),תחבורה

 השעבוד להסכם וןהתיק באמצעות וזאת, של החברה ')א

ימים ממועד  30בתוך זאת ו ,א לשטר זה1כנספח  המצורף

כן, מתחייבת החברה לגרום לכך כי  כמו .הנפקת אגרות החוב

נאמן אג"ח ט' יפעל להסרת ההערה בדבר השעבוד לטובתו 

במשרד הרישוי בקשר עם הרכבים המשועבדים וזאת על מנת 

 המשועבדים הרכבים שעבוד בדבר הערה לרשוםשהנאמן יוכל 

 .הרישוי במשרד לטובתו

החברה מתחייבת כי ככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב  5.2.10.1.4

תידרש להשלים  היא לראשונה) ןלראשונה (נכון למועד הנפקת

הנדרש, וזאת  LTV - ביטחונות על מנת לעמוד בשיעור ה

) להלן 5.2.11.1  בטחונות (כהגדרתו בסעיףהבהתאם לדוח 

תפעל בהתאם להוראות היא אשר תמציא החברה לנאמן, 

ממועד הנפקת אגרות ימים  30להלן וזאת בתוך  5.2.11 סעיף 

 .החוב

מתחייבת החברה לרשום את השעבודים המפורטים  ,בנוסף 5.2.10.1.5

וכן להמציא לנאמן את כל לעיל  5.2.1.5  -ו 5.2.1.4  בסעיפים

ימים ממועד  30המסמכים המפורטים להלן וזאת בתוך 

 :הנפקת אגרות החוב לראשונה

בוד הסכם שעעותק מקורי ממסמכי רישום השעבוד (  )א(

 זה לשטר ב1 שבנספחבמקור בידי הצדדים, בנוסח  חתום

מצורפים שטר הנאמנות וטופס פרטי משכנתאות  ואלי

)), הנושאים חותמת "נתקבל" או 10ושעבודים (טופס 

בקשר עם השעבודים  "הוגש לבדיקה" של רשם החברות

 .לעיל 5.2.1.5  -ו 5.2.1.4  שבסעיפים

מכתבי הסכמה מאת תאגידים בנקאיים שהחברה יצרה   )ב(

, להחרגת לטובתם שעבוד שוטף כללי (על כלל נכסיה)

לעיל מהשעבוד  5.2.1.5  - ו 5.2.1.4 השעבודים שבסעיפים 

   .השוטף הכללי שיצרה החברה לטובתם כאמור

ום נכון ומדויק פלט עדכני מרשם החברות המעיד על ריש  )ג(

 5.2.1.5  - ו 5.2.1.4 ים המפורטים בסעיפים של השעבוד

פים וכן על הסבת של השעבודים המפורטים בסעילעיל 
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ת הנאמן עבור מחזיקי לעיל לטוב 5.2.1.3 עד  5.2.1.1 

תעודת . כמו כן, החברה תעביר לנאמן את אגרות החוב

בקשר עם השעבודים האמורים בסעיף מקורית השעבוד ה

  .לעיל, לכשתתקבל על ידי החברה מרשם החברות (א) קטן 

, בנוסח לפתרונות תחבורההוראות בלתי חוזר  כתב  )ד(

י החברה ומאושר ל ידהמקובל על הנאמן כשהוא חתום ע

  פתרונות תחבורה.על ידי 

דעת מאת עורך דין החברה בקשר עם תוקפו ודרגת  חוות  )ה(

 5.2.1  בסעיףים המפורטים השעבודכל אחד מנשייתו של 

 .הנאמן, והכול בנוסח כפי שיוסכם עם לעיל

 כתב הערבות חתום במקור על ידי פתרונות תחבורה.  )ו(

בנוסח  ,התחייבות פתרונות תחבורה כחברה בת משעבדת  )ז(

חתום במקור על ידי פתרונות  ,לשטר זה 2שבנספח 

 תחבורה.

נכון  ,)להלן 5.2.11.1 בסעיף דוח בטחונות (כהגדרתו   )ח(

  למועד הנפקת אגרות החוב לראשונה.

 תופקד הסדרה הרחבת בגין התמורה מלוא, סדרה הרחבת של במקרה .5.2.10.2

עד לחלוף שלושה כאמור,  במקרה. ההנפקה רכז ידי על, הנאמן בחשבון

בצרוף , ימי עסקים ממועד הגשת בקשת החברה לנאמן לשחרור כספים

להלן, הנאמן יחתום על כל המסמכים  5.2.10.3  עיףמסמכים כמפורט בס

 5.2.10 עיף , בהתאם לאמור בסלחברה כספיםההנדרשים לצורך העברת 

  זה, מחשבון הנאמן לטובת החברה.

בצירוף המסמכים  כספים כאמורהחברה תמסור לנאמן בקשה לשחרור  .5.2.10.3

הבאים: (א) דוח הכולל פרטים אודות הרכבים המשועבדים ושווי רכב 

ישיונות הרכב בגין (ב) עותקים מרביחס לכל אחד מהרכבים האמורים; 

כל כלי הרכב המשועבדים, אולם כל עוד לנאמן יש חיבור למסוף משרד 

עיף הרישוי, לא תמציא החברה לנאמן את המסמכים האמורים בס

    .)להלן 5.2.11.1 בסעיף ) דוח הבטחונות (כהגדרתו ג( זה; 5.2.10.3 

לעיל  5.2.10.1 עיף כאמור בס מובהר בזאת כי, הנאמן לא ישחרר כספים  

טרם קבלת טפסי רישום פרטי משכנתאות ושעבודים חתומים על ידי 

החברה בגין השעבודים (כולל הצרופות להם ולרבות הסכם השעבוד, שטר 

 התיקון כתב באמצעות הקיימים השעבודים תיקון, לחלופין או הנאמנות)

, כשהם חתומים בחותמת "נתקבל" ממשרדי זה לשטר 3 כנספח המצורף

פלט ו(ככל שיירשמו שעבודים חדשים) וכן תעודות רישום השעבודים  רשם
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או תיקון השעבודים  עדכני מרשם החברות המעיד על רישום השעבודים

    .הקיימים, לפי העניין

 משרד הרישוי,היה ולנאמן לא יהיה חיבור למסוף בנוסף לאמור לעיל,   

תמסור החברה לנאמן את המסמכים הבאים: (א) תצהיר חתום במקור 

של נושא משרה בכירה בתחום הכספים של החברה כי השעבודים אינם 

כלפי ופתרונות תחבורה סותרים או עומדים בניגוד להתחייבויות החברה 

חוות דעת עורך  צדדים שלישיים, בנוסח שיוסכם בין הנאמן לחברה; (ב)

ן החברה, בדבר הבעלות בנכסים המשועבדים, תוקף השעבודים, דרגת די

הנשייה והיותם ברי אכיפה כנגד הגורם המשעבד כנגד הגורם המשעבד על 

   ;בנוסח שיוסכם בין הנאמן לחברה פי דיני מדינת ישראל

בסעיף מובהר כי הנאמן יסתמך על המסמכים והאישורים המפורטים 

בלבד, וכי אין באפשרות הנאמן לדעת באם נותר שיעבוד רשום  זה 5.2.10 

ברשם החברות לטובת צד שלישי על רכב המשועבד למחזיקי אגרות החוב 

ואשר שועבד בעבר לטובת צד שלישי אשר אמור היה להסיר את השעבוד 

תדאג פתרונות תחבורה  לטובתו על הרכב ברשם החברות.אשר היה רשום 

להסיר כל שעבוד הרשום לטובת צד שלישי על רכבים שהיא עתידה לשעבד 

תר שעבוד זה בעת רישום וו, כך שלא יילטובת מחזיקי אגרות החוב

  . השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב

שיועברו הכספים  - לעיל כאמורכספים  רבמקרה של שחרו כי ,מובהר .5.2.10.4

 הנדרש בשווי LTV-לחברה יהיו בסך השווה למכפלה של שיעור ה

הביטחונות הכולל במועד הבקשה לשחרור ואשר בגינם נמסרו המסמכים 

  .לעיל 5.2.10.3  עיףכמפורט בס

היה ויוחזקו כספים  .ניתנות לנאמן בלבד ןזכויות החתימה בחשבון הנאמ .5.2.10.5

בהתאם לקבוע בסעיף הנאמן יושקעו הכספים בחשבון בחשבון הנאמן, 

  להלן. 15 

א תבוא בטענה ו/או דרישה כלפי הנאמן בגין כל מובהר, כי החברה ל עוד .5.2.10.6

ו/או  ו/או הסבתם עיכוב ו/או דחייה בקשר עם רישום השעבודים

לחברה  פשריהחלפתם ו/או הסרתם כאמור בשטר זה, ובלבד שהנאמן א

לעשות זאת  היקשב ככל שהחברה לבצע את הפעולות הנ"ל במקומו

  .  בעצמה

  ההתחשבנות הרבעונית .5.2.11

ממועד  ימים, 14ימי עסקים ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  5בתוך  .5.2.11.1

תמסור החברה לנאמן דוח המפרט את כל הנתונים הבאים  ,ההתחשבנות

(ב) שווי רכב נכון למועד ההתחשבנות: (א) פירוט הרכבים המשועבדים; 

(ד) היתרה הבלתי  - ו ;של כל רכב משועבד; (ג) שווי הביטחונות הכולל

   .")דוח הבטחונות(" בפועל LTV-(ה) יחס ה -ו מסולקת של אגרות החוב



18  

  

בפועל גבוה  LTV-היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי יחס ה

רכבים נוספים אשר פתרונות תחבורה הנדרש, תשעבד  LTV-משיעור ה

לפחות בפועל לעמוד  LTV-רכב המצטבר שלהם יביא את יחס ההשווי 

החברה תמסור לנאמן רשימה של  .הנדרש, כאמור לעיל LTV-בשיעור ה

לשעבד בצירוף כל  פתרונות תחבורה רכבים נוספים אותם מבקשת

הפרטים והמסמכים הנדרשים לצורך יצירת ורישום השעבוד על רכבים 

. היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי אלו ביחד עם דוח הבטחונות

בפועל נמוך  LTV-שווי הביטחונות הכולל הינו גבוה באופן שיחס ה

ישוחררו רכבים מן אזי על פי בקשת החברה, הנדרש,  LTV-משיעור ה

- בפועל לא יעלה על שיעור ה LTV -שעבוד, כך שלאחר השחרור יחס הה

LTV החברה תמסור לנאמן רשימה של הרכבים אותם היא  .הנדרש

 .מבקשת לשחרר מהשעבוד בהתאם לאמור יחד עם דוח הבטחונות

מובהר, כי בחירת הרכבים שישועבדו, כאמור לעיל, או בחירת הרכבים 

אמור לעיל, לפי העניין, תהיה לפי המשועבדים שישוחררו מהשעבוד, כ

  .ופתרונות תחבורה הבלעדי של החברה ןשיקול דעת

בהתאם לנתוני דו"ח הביטחונות, לאחר מועד ההתחשבנות יחולו  .5.2.11.2

   ההוראות הבאות:

שלח הודעות לרשות הרישוי על רכבים נוספים הנאמן י  )א(

, כאמור לעיל, או על רכבים שיש להסיר מהם את לוהמשועבדים 

; לצורך הודעה על החברה , בהתאם להוראותלפי העניין השעבוד,

עיף שימוש במכתב השחרור האמור בסהנאמן עשה יהסרת שעבוד 

וספים להלן; הודעה לרשות הרישוי על רכבים נ 5.2.12.1 

בו  ימים מהיום 14המשועבדים לנאמן תימסר לא יאוחר מתום 

דוח הבטחונות והוראות החברה בדבר הרכבים  לנאמן ונמסר

נאמן יפעל ישירות לצורך ה. הנוספים אותם יש לשעבד כאמור

רישום הערה בדבר שעבוד הרכבים הנוספים או בדבר הסרת 

תמציא החברה ההערה מרכבים המשועבדים לנאמן, לפי העניין, ו

לו לצורך זה את רישיונות הרכב של הרכבים הנוספים וכן כל 

מסמך אחר אשר יידרש לנאמן לצורך רישום ההערה בדבר 

אולם כל עוד  השעבוד, או הסרתה, לפי העניין, במשרד הרישוי.

ידרש הנאמן למשלוח לנאמן חיבור למסוף משרד הרישוי, לא 

החברה להמציא לנאמן תידרש ההודעות האמורות בס"ק זה ולא 

 את המסמכים האמורים בס"ק זה.

ישלח הודעה לרשם החברות על רשימת הרכבים הנאמן   )ב(

פי הסכם השעבוד -המשועבדים המעודכנת (הן ביחס לשעבוד על

פי הסכם שעבוד החברות הבנות, לפי העניין). -והן ביחס לשעבוד על
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די י-ידי הנאמן והן על-ההודעה האמורה תיחתם במשותף הן על

(או מי מהחברות הבנות, לפי העניין) והיא פתרונות תחבורה 

תימסר לרשם החברות לרישום בצירוף תיקון להסכם השעבוד 

(ו/או הסכם שעבוד החברות הבנות, לפי העניין) בנוסח המצ"ב 

ימים מהיום בו  21שיהיה בהתאם לא יאוחר מתום  3נספח כ

 נחתמו.

 בקשה לשחרור רכב משעבוד  .5.2.12

לשחרר רכב מסוים הנמנה על או פתרונות תחבורה החברה  תבקשבמקרה בו 

הרכבים המשועבדים משעבוד, יבוטל השעבוד המוטל על אותו רכב ויחולו ההוראות 

  הבאות:

לצורך הסרת רישום השעבוד ברשם  -  הסרת השעבוד מהרכב המשועבד .5.2.12.1

מנת לאפשר את מכירת הרכב האמור, יחתום - החברות וברשות הרישוי על

, במעמד חתימת הסכם השעבוד, על מכתבי פתרונות תחבורהלהנאמן 

לשטר הנאמנות וזאת ביחס לכל רכב  4נספח שחרור בנוסח המצורף כ

יחתום הנאמן  ,משועבד. בכל עת בו ישועבד רכב נוסף לטובת הנאמן

במקביל ליצירת השעבוד על אותו רכב גם על מכתב שחרור כאמור ביחס 

רור יהיו מופקדים בידי הנאמן והם לאותו רכב משועבד; מכתבי השח

או  יועברו לחברה, לגבי הרכבים אשר שחרורם יתבקש על ידי החברה

, בתוך יום ממועד הגשה לנאמן של דוח בטחונות ביחד פתרונות תחבורה

בתחום הכספים שתיחתם על ידי נושא המשרה הבכיר עם הצהרת החברה 

הבלתי מסולקת של אגרות כי שווי הביטחונות הכולל והיתרה של החברה, 

"); תאריך מועד הביטולהנדרש (" LTV-החוב מקיימים את שיעור ה

תבקש  פתרונות תחבורהידי החברה במועד בו -מכתב השחרור ימולא על

לעשות שימוש במכתב השחרור, והכל בתיאום כאמור עם הנאמן ו/או מי 

 רישוי,על אף האמור, כל עוד לנאמן חיבור ישיר למסוף משרד המטעמו. 

הנאמן יבצע ישירות מול משרד הרישוי את הסרת ההערות בדבר השעבוד 

 4ולא יעשה שימוש בנספח  הרשום לטובתו בגין כל רכב שישוחרר כאמור

  הנ"ל.

הביטול יחס  במידה ובמועד – החלפת הרכב המשועבד בבטוחה חלופית .5.2.12.2

הנדרש, וזאת כתוצאה מגריעתו  LTV-בפועל יעלה על שיעור ה LTV -ה

של הרכב כאמור ממצבת הרכבים המשועבדים, תחולנה אחת משתי 

, לפי או פתרונות תחבורה האפשרויות הבאות, בהתאם להחלטת החברה

  הבלעדי:  ןשיקול דעת

תשעבד לטובת הנאמן, על דרך של חתימה על  פתרונות תחבורה  )א(

אשר יביאו, נכון בבעלותה ים נוספים /תיקון להסכם השעבוד, רכב

בפועל המחושב על פי שווי  LTV-הביטול, את יחס הלמועד 
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ים הנוספים) לעמוד בדרישת /הבטחונות הכולל (בצירוף הרכב

 פתרונות תחבורהבמסגרת זו תצרף הנדרש.  LTV-שיעור ה

/ים הנוספים לתיקון הסכם העתקים של רשיונות רכב של הרכב

אולם כל עוד לנאמן חיבור למסוף משרד הרישוי, לא  השעבוד,

הנאמן  ציא החברה לנאמן את המסמכים האמורים בס"ק זה.תמ

הרכב/ים הנוספים לרישום אצל  לצורך שעבוד המסמכיםאת  יגיש

מהמועד בו תמסור לו ימים  21-לא יאוחר מ - רשם החברות 

החברה את המסמכים הנדרשים לצורך רישום השעבוד כאמור 

- לא יאוחר מ -ולרשות הרישוי  הי פתרונות תחבורחתומים על יד

  ; או מהמועד האמורימים  14

בסך שוויו של הרכב האמור נכון  במזומן החברה תעביר סכומים  )ב(

למועד הביטול, לחשבון הנאמן (כהגדרתו לעיל) אשר ישמור על 

סכומים אלו וישקיעם בהתאם להוראות החלות על הכספים 

בחשבון הנאמן וזאת עד למועד ההתחשבנות הראשון בו יתברר כי 

י הביטחונות הכולל נכון לאותו מועד התחשבנות (לרבות, למען שוו

הסר ספק, שווי רכבים נוספים שישועבדו, ככל שישועבדו, באותו 

מועד התחשבנות או סמוך לו אך בניכוי הסכומים שנוספו לחשבון 

הנדרש נכון לאותו מועד  LTV-השיעור ) מקיים את הנאמן

פים שהועברו כאמור, התחשבנות, ובמקרה כאמור יועברו כל הכס

מחשבון הנאמן כאמור לעיל (בצירוף הפירות שנצברו עליהם) לידי 

  החברה, לשם שימושה בכספים על פי צרכיה.

לעניין סעיף זה מובהר, כי החברה לא תהיה חייבת להעביר את כל 

כאמור לחשבון הנאמן אלא רק את בסך שוויו של הרכב הסכומים 

יביא, בצירוף עם שווי אותו חלק מהסכומים כאמור אשר 

, נכון למועד הנדרש LTV- ה שיעורהביטחונות הכולל, לעמידה ב

הביטול, כהגדרתו לעיל, והכל בהתאם לדוח הבטחונות העדכני 

  אשר תמסור החברה לנאמן באותו מועד.

הסרת השעבוד הפורמאלית ברשם החברות, בגין השעבוד שבוטל על   .5.2.12.3

זה, תהיה במועד המסירה לרשם החברות  5.2.12  עיףהרכב, כאמור בס

   לעיל. 5.2.12.1  עיףשל המכתב שיישלח לרשם החברות לפי ס
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  הוראות שונות .5.2.13

השכרתם ישמשו, בין היתר, לצורך המשועבדים הרכבים יודגש כי  .5.2.13.1

, פתרונות תחבורההרגיל של  םשונים במהלך עסקיללקוחות החכרתם ו

 לזכויותכאמור יהיה כפוף המשועבדים  רכביםהומימוש השעבוד על 

של החוכרים (שירותי ליסינג תפעולי) על פי הסכמי  השימוש והחכירה

החכירה שנחתמו עימם, ו/או זכויות השוכרים על פי הסכמי השכירות 

, לרבות זכותם לעשות שימוש המשועבדים ברכבים שנחתמו איתם,

ברכבים המשועבדים עד תום תקופת ההסכם ולגבי חוכרים, לרבות 

מובהר בזאת, כי במסגרת הזכות לרכוש את הרכב בתום תקופת ההסכם. 

, לא קיימת מגבלה על שעבוד פתרונות תחבורהרוב ההתקשרויות של 

כויות , לרבות הזכאמור על פי ההסכם פתרונות תחבורהוהמחאת זכויות 

 פתרונות תחבורהלקיום ההסכם על ידי צד שלישי. יחד עם זאת יודגש, כי 

על המחאת זכויותיה, מתקשרת מעת לעת גם בהסכמים הכוללים מגבלות 

") המגבלות ההסכמיותכאמור לעיל (" לרבות הזכות לקיום ההסכם

החברה תציין ביחס לכל רכב משועבד במסגרת דוח הבטחונות האם חלה 

לה הסכמית כאמור וביחס לאותו רכב, תמציא לנאמן את לגביו מגב

 פתרונות תחבורהאישור הצד השלישי לשעבוד כלי הרכב והמחאת זכויות 

  על פי ההסכם.

להיות עשויות  הרכבים המשועבדיםמימוש במסגרת הליכי  יובהר כי  

 בגינם החכירהחוזי הזכויות על פי מגבלות על מכירת הרכבים ביחד עם 

מגבלות כאמור עלולות . ) רישא לעיל1מכוח המגבלות המפורטות בס"ק (

 (חוזי החכירה יחד עם פתרונות תחבורהפעילות לעכב מכירה מיידית של 

על ידי בעל  פתרונות תחבורהאת הפעלת ולחייב ) הרכבים המשועבדים

  )RUN OFFתפקיד עד לגמר חוזי החכירה (

רשאית, בכל עת, להחליף רכב מסוים מבין  התהי פתרונות תחבורה .5.2.13.2

או מספר /") ולשעבד רכב אחר והרכב המקוריהרכבים המשועבדים ("

") כפוף לכך שנכון למועד ההחלפה, שווי הרכב האחררכבים במקומו ("

הרכב של הרכב האחר (כהגדרתו לעיל) הינו לפחות כשווי הרכב של הרכב 

החברה הודעה לרשם ובמקרה של החלפה כאמור ישלחו הנאמן  .המקורי

 ועשיהחברות על רשימת הרכבים המשועבדים המעודכנת. כמו כן, 

שימוש במכתב השחרור האמור לעיל ובהתאם להוראותיו, לשם הצדדים 

 הסרת השעבוד על הרכב המקורי ברשות הרישוי.

בה לשלם התחיי הריבית שהחברהובמועד פירעון כל תשלומי הקרן  .5.2.13.3

למחזיקי אגרות החוב, לשביעות רצון הנאמן, וכן הצגה לנאמן של אישור 

החברה כי אגרות החוב נפרעו במלואן, יפקעו השעבודים, והנאמן מתחייב 

לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך מחיקתם ממרשמי רשם החברות 

 ומשרד הרישוי. 
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להיות  החברה מתחייבת לגרום לכך שאגרות החוב תמשכנה - דירוג  .5.2.13.4

ידי חברה -ידי החברה המדרגת את אגרות החוב או על-מדורגות על

מדרגת אחרת (שאושרה בידי הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון 

. במשרד האוצר או כל גוף מפקח אחר שיבוא במקומו) עד לפדיונן המלא

תשלם החברה לחברה המדרגת את התשלומים אותם  ,לצורך כך

המדרגת, ותמסור לחברה המדרגת את הדיווחים התחייבה לשלם לחברה 

והמידע הסבירים הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה 

לחברה המדרגת. למען הסר ספק יובהר, כי אי עמידת החברה 

בהתחייבויותיה המפורטות בס"ק זה לעיל, תהווה עילה להעמדה לפרעון 

 .להלן 7.1.19 מיידי בהתאם להוראות סעיף 

 חברת בו הינה החברה המדרגת במועד את תחליף החברה בו במקרה

 תפרסם החברה דיווח מיידיהחוב,  אגרות את הדירוג היחידה המדרגת

 הסיבות את בהודעתה ותצייןלא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה 

 לגרוע כדי באמור לעיל אין המדרגת. מובהר, כי זהות החברה לשינוי

שיקול דעתה  מדרגת, לפי חברה עת בכל להחליף החברה של מזכותה

דירוג על ידי במקרה של גם יובהר, כי  .לנכון שתמצא סיבה ומכל הבלעדי

תופסק דירוגה של חברה אחת, יחול האמור ככל שמספר חברות דירוג 

  על החברה.זה בסעיף 

, את דוח עסקים מיי 3תוך החברה תמציא לנאמן מדי מועד התחשבנות,  .5.2.13.5

נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של הביטחונות כשהוא חתום ע"י 

החברה. וכן כל נתון סביר ו/או אישור סביר נוסף אשר יידרש לנאמן על 

  וב.מנת לוודא את החיש

תחוב מכוח  פתרונות תחבורהבעקבות ההסדר,  כי, מבהירה החברה .5.2.13.6

תהפוכנה כלפי החברה, ואלו פתרונות תחבורה ') של טאגרות החוב (סדרה 

אגרת החוב ("פתרונות תחבורה אגרת חוב בין חברתית בין החברה לבין ל

  ; ")הבין חברתית

 מועדי - חברתית הבין החוב אגרת של הכלכליים התנאיםיובהר, כי 

 החוב אגרות לתנאי זהים יהיו - ההצמדה ותנאי הריבית שיעור, פירעון

  .(סדרה א')

 לטובת ישועבדו, חברתית הבין החוב אגרתמכוח  זכויותיה של החברה

    לעיל. 5.2.1.4 בסעיף  כמפורט החוב איגרות מחזיקי

יובהר, כי החברה לא תהא רשאית למחול לפתרונות תחבורה על החוב 

 פירעון את לדחות/או ו מכוח איגרת החוב הבין חברתית באופן כלשהו

ל פי . כמו כן, במסגרת הגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב עעל פיה החוב

-, תש"לומיידיים תקופתיים דוחות ערך ניירות ) לתקנות13(ב)(10תקנה 

את "), תפרט החברה ומיידיים תקופתיים תקנות דוחות(" 1970
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במהלך הרבעון מכוח אגרת על ידי פתרונות תחבורה ירעונות שבוצעו הפ

 .     בגינה החוב יתרתהחוב הבין חברתית ו

ולא  לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן,למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן  .5.3

להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. נוספים את הצורך בהעמדת ביטחונות  יבחן

                       בדיקת נאותות  ולא יערוך הנאמן לא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך

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

בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב, 

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

של חייבויותיה ככל שהועמדו ו/או יועמדו (אם בכלל) על ידי החברה או להבטחת הת

. כמו כן אין הנאמן מחווה דעתו באשר ליכולתה של החברה לעמוד על פי שטר זההחברה 

פי -אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב.

כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו  וכל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין ב

פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך -מן עלחלה על הנא

ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי 

 איגרות החוב.

למכור, להחכיר, להמחות, למסור או החברה תהא רשאית  ,לעיל 5 בכפוף לאמור בסעיף  .5.4

להעביר בכל דרך אחרת את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי 

החוב או  מחזיקי איגרותשל כלשהו, ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי של הנאמן ו/או 

  במתן הודעה למי מהם על כך.

לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, החברה תהא רשאית  ,לעיל 5 בכפוף לאמור בסעיף  .5.5

ללא הגבלה כלשהי, ובכל דרגה בכל שעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, 

שהיא, לרבות להבטחת אגרות חוב כלשהן (או סדרות כלשהן של אגרות חוב) או 

ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות התחייבויות אחרות ו

 החוב. 

זה  5 עשה כל שינוי בבטוחות כאמור או בתנאיהן, אלא בהתאם להוראות סעיף לא יי .5.6

 לשטר זה. 26 סעיף לשטר זה או בהתקיים התנאים המפורטים ב

כל הבטוחות שניתנו להבטחת אגרות החוב, אם ניתנו, יהיו ניתנות לאכיפה ולמימוש אך  .5.7

בטוחות למימוש  ואורק עם התקיימותה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי 

 . להלן 7 בסעיף כמפורט 

 פדיון מוקדם .6

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .6.1

ה ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי-במקרה בו יוחלט על

מחיקה מהמסחר של אגרות בקשר עם פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה  של הסדרה

 תפעל החברה כדלקמן:תבצע החברה פדיון מוקדם וחוב, 
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יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר  45תוך  .6.1.1

כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב 

 .במערכת המגנ"אדי לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיי

) יום 17מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפני שבעה עשר ( .6.1.2

) יום מהתאריך האמור, 45מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (

 אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. 

קוב של אגרות החוב בתוספת הריבית תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנ

עד ליום התשלום בפועל, כקבוע בתנאי אגרות החוב  השנצטברוהפרשי הצמדה 

 "). הערך המתואם של אגרות החוב("

אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות  ,קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל .6.1.3

באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם 

 ., אך אגרות החוב יימחקו מהמסחר בבורסהכאמור לעיל

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב  .6.1.4

 ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון. שייפדו כאמור את הזכות לתשלום

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .6.2

הרישום יום ממועד  60החל מתום דעתה הבלעדי, ובכל עת, החברה תהא רשאית, לפי שיקול 

לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב מסחר, ל

ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ובמקרה כאמור יחולו בתוספת הפרשי הצמדה 

  :ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. נקבע פדיון מוקדם  .6.2.1

ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד 

  לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. 

יוני,  –מרץ, אפריל  –ינואר " משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: רבעוןלעניין זה "

 דצמבר. –ספטמבר, אוקטובר  –יולי 

מיליון ש"ח. למרות האמור  1-ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ .6.2.2

מיליון ש"ח ובלבד  1-חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהלעיל, 

קדם לחלק שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. לא ייעשה פדיון מו

מיליון  3.2 -מסדרת אגרות החוב הרלוונטית אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי  ש"ח.

 .על ידם רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות- אגרות החוב, פרו

ן מוקדם כאמור לעיל, עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיו .6.2.3

) ימים לפני מועד 45) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (17ולא פחות משבעה עשר (

ביצוע פדיון מוקדם מועד דוח מיידי על החברה תפרסם הפדיון המוקדם, ביצוע 

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום  במגנ"א.
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מועד תשלום הריבית בפועל אך יכול שיחול במועד ריבית בגין אגרות החוב לבין 

 תשלום הריבית בפועל עצמו.

במקרה של פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב  .6.2.4

במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון 

במועד פדיון מוקדם . המוקדם ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב

) שיעור הפדיון החלקי במונחי 1חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (

) 3) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (2היתרה הבלתי מסולקת; (

) שיעור הריבית שישולם בפדיון 4שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (

) עדכון הפדיונות שנותרו, במונחי 5רה הבלתי מסולקת; (החלקי, מחושב לגבי הית

) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן 6הסדרה המקורית; (

בדוח  .) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם12עשר (-אגרות החוב שיהיה שנים

המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם בתוספת 

רשי הצמדה וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור בתוספת הפרשי הפ

 הצמדה עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה,  .6.2.5

) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, 1יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (

) ימי 30(בשלושים פי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב - קבע עלאשר יי

המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; 

) הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו 2(

) יתרת 3ל; (ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועהפרשי הצמדה וקרן בתוספת 

תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) 

 1%(כהגדרתה להלן) בתוספת הצמוד מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי כשהיא 

. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד בחישוב שנתי

לאגרות החוב העומדות  נקבע ביחסהפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון ש

) 3או () 1( ניםקט פיםככל שישולם התשלום לפי סעי ;מלא או חלקי לפדיון מוקדם

  .לעיל, אזי, ההפרש בין הערך ההתחייבותי לבין הסכום שישולם, ייחשב כריבית

" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) הצמוד תשואת האג"ח הממשלתילעניין זה: "  

מועד שני ימי עסקים לפני ימי עסקים, המסתיימת שבעה לפדיון, בתקופה של 

צמודות למדד על הפדיון המוקדם, של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי ההודעה 

שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב 

  .במועד הרלוונטי

 פתרונות ידי על אגרת החוב הבין חברתית של תשלום אי אירוע של במקרה כפוי מוקדם פדיון .6.3

  תחבורה

משמעו, מקרה בו אירעו אילו  -" אירוע אי תשלום אגרת החוב הבין חברתית" .6.3.1

) פתרונות תחבורה לא שילמה לחברה את מלוא הכספים 1(מהאירועים שלהלן: 

 במועד'), וזאת אאו ריבית הקרוב של אגרות החוב (סדרה המיועדים לתשלום קרן ו/

 הפרה תיקנה לא, ופתרונות תחבורה חברתית הבין החוב באגרת לתשלומם הקבוע
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 7.1.6  ,7.1.3  ,7.1.2  שבסעיפים ) אירע איזה מהאירועים2( ;ימי עסקים 14 בתוך זו

להלן, על תנאיהם ביחס לפתרונות תחבורה (כאשר לאחר התגבשות אירוע  7.1.10  -ו

 הימים לביצוע פדיון כפוי). 120הרלוונטית במניין כאמור, תימנה תקופת הריפוי 

הנאמן אסיפת  יזמן, אגרת החוב הבין חברתיתוע אי תשלום של של איר במקרה .6.3.2

מוקדם  פידיון ביצועהחלטה בדבר  תעמודמחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה 

ימים ממועד אירוע אי  120בתוך  ,') שבמחזוראיתרת אגרות החוב (סדרה ל כפוי

יבוצע פדיון  כי, בהחלטה מיוחדת, המחזיקיםאסיפת  החליטה .תשלום דלעיל

 את אגרות החוב במלואן בתוך תקופת זמן זו החברה, תפרע כאמור כפוימוקדם 

, בדרך של פדיון מוקדם מלא באופן תשלום דלעיל)הימים ממועד אירוע אי  120(של 

), כאשר הסכום שישולם למחזיקי המחוייביםלעיל (בשינויים  6.2 האמור בסעיף 

הערך ההתחייבותי של אגרות החוב  ') במקרה כאמור יהיהאאגרות החוב (סדרה 

וריבית (לרבות  הצמדה') העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת א(סדרה 

ריבית פיגורים, ככל שתהיה, שנצברה עליה לפני מועד הפדיון וטרם שולמה) עד 

על היתרה  2%למועד הפדיון המוקדם בפועל בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 

הבלתי מסולקת לתקופה שבין מועד קרות אירוע פדיון מוקדם כפוי ועד למועד 

  הפדיון המוקדם בפועל.

 6.3 המקים פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  בו יחול האירועשכי במקרה  ,יובהר .6.3.3

לעיל,  ואסיפת מחזיקי איגרות החוב החליטה על ביצוע פדיון מוקדם כפוי כאמורזה 

לעיל  6.2.5  לעיל למעט הוראות סעיף 6.2 תחולנה ההוראות המפורטות בסעיף 

'), אשר יהא כמפורט אלעניין קביעת הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

   .לעיל 6.3.2  בסעיף

כי אירוע פדיון כפוי, על סוגיו ונסיבותיו, לא יהווה עילה למען הסר ספק, יובהר, כן  .6.3.4

 חובתלהלן לעניין  6.3 מיידי של אגרות החוב ויחול האמור בסעיף  להעמדה לפירעון

החברה לבצע פדיון  עלביצוע פדיון מוקדם כפוי וזאת עד לתום התקופה שבה 

ככל שהחברה לא פרעה את אגרות החוב בדרך של פדיון  דם כפוי כאמור, שאזמוק

מיידי ו/או למימוש בטוחות כמפורט מוקדם מלא, תקום עילה להעמדה לפירעון 

  להלן.  7.1.22 בסעיף 

, ישמשו הסכומים לעילזה  6.3 בסעיף , במקרה של פדיון מוקדם כפוי כאמור בנוסף .6.3.5

המצויים אותה עת בחשבון הנאמנות, ככל שמצויים, לצורך ביצוע הפדיון המוקדם 

תעביר את  תחבורה פתרונותהכפוי והחברה מתחייבת כי תעביר או תגרום לכך כי 

 חשבון אל ישירות הכפוי המוקדם הפדיון צועבי לשם דרשוימלוא הסכומים שי

 .בפועל המוקדם הפדיון ביצוע מועד לפני עסקים ימי משני יאוחר לא וזאת הנאמנות

גם במקרה בו קמה חובה על  תחולנה לעיל 5.2.8 סעיף  הוראותכי  ,כן יובהר כמו .6.3.6

, כך שהחברה תוכל לעיל זה 6.3 החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף 
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 ובכפוף ובהתאם, לעיל 5.2.12 לפעול למכירת הרכבים המשועבדים כמפורט בסעיף 

  .בו המפורטים לתנאים

 או למימוש בטוחות זכות להעמדה לפירעון מיידי .7

בכפוף לאמור בשטר הנאמנות ובסעיף זה להלן, יהיו הנאמן וכן המחזיקים באגרות החוב,  .7.1

או לממש ו/רשאים להעמיד לפרעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על פי אגרות החוב 

החברה כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב והנאמן  ייבויותבטוחות שניתנו להבטחת התח

יהיה חייב לעשות כן אם יידרש לעשות כך על ידי החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי 

   , והכל בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:להלן 7.6 כאמור בסעיף אגרות החוב 

 ימי עסקים 7 תוךב זו הפרה תיקנה לא והחברה אגרות החוב לא נפרעו במועדןאם  .7.1.1

 בתוך פתרונות תחבורה ידי עלאשר לא נפרע במועד כאמור, לא שולם גם  והסכום

ובלבד שלא תינתן, לעניין עילה  -(הכול  הערבות בכתבלעניין זה  האמורה התקופה

יותר מפעמיים במהלך התקופה שעד לפירעונן המלא של , כלשהיזו, תקופת ריפוי 

לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת אם או  ,איגרות החוב)

מהתשלומים בהם היא  , או אם החברה לא פרעה תשלום אחר כלשהוהמחזיקים

  . חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות

 אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת .7.1.2

) או אם ינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי להלן 7.1.18 כאמור בסעיף 

   .בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע

ינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט, או ימונה לחברה מפרק זמני, או אם  .7.1.3

מה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או תתקבל החלטה שיפוטית בעלת אופי דו

על אף האמור,  ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי הענין. 30בוטלו בתוך 

לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, 

  . לפי הענין, על ידי החברה או בהסכמתה

או אם  רוב או כל נכסי החברה על ש"ח,מיליון  1העולה על  כוםבסיוטל עיקול אם  .7.1.4

תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר, או הפעולה 

ממועד הטלתם או ביצועם, לפי הענין. על אף ימים  45לא תבוטל, לפי הענין, בתוך 

האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי בחס לבקשות או לצווים שהוגשו או 

 .ו, לפי הענין, על ידי החברה או בהסכמתהניתנ

 רוב או כל לנכסים (זמני או קבוע) עמינוי כונס כינוס נכסים או לאם הוגשה בקשה ל .7.1.5

או אם ינתן צו למינוי כונס נכסים זמני, אשר לא נדחו , ו/או על החברה חברהה נכסי

 ניתן צוימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי הענין; או אם  45או בוטלו בתוך 

על נכסי החברה, כולם או רובם. על אף האמור, או זמני קבוע כונס נכסים למינוי 

לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, 

 .לפי הענין, על ידי החברה או בהסכמתה
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צו כאמור או אם החברה  לצו הקפאת הליכים או אם ינתןאם החברה תגיש בקשה  .7.1.6

לחוק החברות (למעט  350סעיף פי לתגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה 

אינם אסורים שפיצול או  למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה

ניותיה שאינם מהסדרים בין החברה לבין בעלי בנוסף לפי תנאי שטר זה, ולמעט 

ל החברה לפרוע שתנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה  אסורים לפי

בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור,  ההחברה תציע לנושי), או אם את אגרות החוב

; או אם תוגש על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן

טלה כנגד החברה (שלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בו 350בקשה לפי סעיף 

 .ימים ממועד הגשתה 45בתוך 

אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת  .7.1.7

  אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.או לעת, 

(לא ו/או אשראי בנקאי אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים  .7.1.8

 כולל אשראי ספקים, אובליגו בגין ערבויות) הועמדו לפירעון מיידי בסך העולה על

תיה של החברה על פי דוחותיה הכספיים ומתוך סך התחייבוי 10%שיעור של 

ו/או אם סדרה  מיליון ש"ח 50סך העולה על בולכל הפחות  המאוחדים האחרונים

. ה הועמדה לפירעון מיידיאחרת של אגרות חוב נסחרות בבורסה שהנפיקה החבר

  .החברה תדווח לנאמן ולמחזיקים בדיווח מיידי על אירוע כאמור

לשטר הנאמנות ותרחיב את סדרת  2.2 אם החברה תפר את התחייבותה לפי סעיף  .7.1.9

  .אגרות החוב בניגוד להוראותיו

 פעילותהלעניין זה, " .את עיקר פעילותה תשנהאו  אם החברה תחוסל או תימחק .7.1.10

  תחום הרכב.בפעילות " משמע של החברה

במקרה של הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב, ושטר הנאמנות, ובכלל זה אם  .7.1.11

מצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ממהותי מצג יתברר כי 

ו/או מלאים, והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא 

  ימים ממתן ההודעה. 14תיקנה הפרה כאמור תוך 

או  והחברה לא תפרסם דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דיןבמקרה  .7.1.12

ימים מהמועד האחרון שבו היא הייתה  30, בתוך בהתאם להוראות שטר הנאמנות

חייבת בפרסומו, למעט אם קיבלה החברה ארכה לפרסום הדוחות כאמור מרשות 

  מוסמכת. 

מכל סיבה שהיא, ידי חברה מדרגת, - אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על .7.1.13

  .ימים 60והדבר לא יתוקן בתוך 

שני דוחות על פי לשטר הנאמנות  19.2  ףעל פי סעי תהאם החברה תפר את התחייבו .7.1.14

 , לפי העניין,פתרונות תחבורה או החברהשל  מאוחדים רצופים רבעונייםכספיים 

או אם  לשטר הנאמנות 19.3 או אם החברה הפרה את התחייבותה על פי סעיף 
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ולא פעלה בהתאם  הנדרש LTV -בשיעור הלעמידה הפרה התחייבותה החברה 

 .לשטר הנאמנות 5.2.11 להתחייביותיה על פי סעיף 

 לחברות בנות שלא הפעילות עיקראו החברה נכסי  רובבמקרה של מכירה של  .7.1.15

חברות בנות שאינן בבעלות מלאה של החברה ל אוו/בבעלות מלאה של החברה 

בהתאם לחלקה היחסי  החברה(במקרה זה תיבדק מכירה של רוב נכסי או פעילות 

מכירת רוב נכסי החברה או עיקר  או במקרה של ,)של החברה באותה חברת הבת

חשש שהחברה פעילותה לחברות בנות כמתואר בסעיף זה לעיל, ובלבד שיהיה בכך 

  .לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן

(על פי הדוחות הכספיים  י פתרונות תחבורהנכסבמקרה של מכירה של רוב  .7.1.16

שלא לחברות פתרונות תחבורה שנערכו לפני אותו מועד) של  המאוחדים האחרונים

החברה ו/או לחברות בנות שאינן בבעלות מלאה  ה או שלבנות בבעלות מלאה של

ה של מכירה של רוב נכסי או פעילותההחברה (במקרה זה תיבדק  ה או שלשל

של פתרונות תחבורה או של החברה, לפי סי בהתאם לחלקה היח פתרונות תחבורה

בלבד שיהיה בכך חשש שהחברה לא תוכל  -הכול ו ,באותה חברת הבת) העניין,

  .לפרוע את אגרות החוב במועדן

ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות  בחברה במקרה של שינוי שליטה .7.1.17

לא תחול במקרה  כי עילה זו להעמדה לפרעון מיידי ,. מובהרבהחלטה רגילההחוב, 

, אלא אם כן חזקות בעל השליטה עקב הנפקת או מכירת מניות לציבורהשל דילול 

מהון המניות  25% - , במישרין ובעקיפין, מנכון למועד ההנפקהירד בעל השליטה 

המונפק של החברה ולא יהא בעל מניות אחר לבד ו/או ביחד עם אחרים, במישרין 

. נכון למועד ההנפקהת רבה יותר מבעל השליטה ובעקיפין, אשר יחזיק בכמות מניו

 דודהמפורטים להלן:  כלעסקה שכתוצאה ממנה  -" שינוי שליטה"לעניין ס"ק זה, 

, עיני- לייביצקיסנדרה  איריס(מוריס) עיני,  משה, עיני הילדה, עיני דניאל ,עיני

יחדלו מלהיות,  ,עיני ויורם גבאי קרן, פורטיס הנרי ליאור ,, רוני פורטיסעיני אליהו

  כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. במישרין או בעקיפין, בעלי השליטה בחברה

שהתקבל ברוב  במקרה של מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב .7.1.18

, אלא אם הצהירה החברה הקולטת, כלפי מחזיקי אגרות החוב בהודעה מיוחד

לפני מועד המיזוג, כי לא  עסקים (עשרה) ימי 10חתומה שתימסר לנאמן, לפחות 

קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את 

מיזוג ו/או  כל הליך של ,לצורך סעיף זה ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב.

ובין יוניברסל חברה פיצול ו/או שינוי ארגוני או מבני ככל שאלה יתקיימו בין ה

ולא ידרוש את  חשב "מיזוג"ילא י ו/או חברה בשליטה שלה בע"מ מוטורס ישראל

חשש שהחברה לא , ובלבד שלא יהיה בכך אישור החברה הקולטת כאמור לעיל

   .תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן

                  במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך  .7.1.19

ידי חברה מדרגת -" (ואם אותה עת תהיינה אגרות החוב מדורגות עלBBB-" - מ

מקבילה בשיעוריה לדרגה הנ"ל), והדבר לא יתוקן הורדה לדרגה  - ממעלות אחרת 
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) תדורגנה על ידי שתי חברות א'ל שאגרות החוב (סדרה ככ ימי עסקים. 21בתוך 

  .הדירוג הנמוך דירוג או יותר, תבחן עמידת החברה בהוראות ס"ק זה לעיל על פי

במידה והבורסה תשעה את המסחר באגרות החוב, למעט השעיה בעילה של  .7.1.20

בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, ואם - היווצרות אי

 ) יום.(ארבעים וחמש 45ההשעיה לא בוטלה תוך 

זה בדבר אי  לשטר 5.2.6 בסעיף במקרה של הפרת התחייבות החברה המפורטת  .7.1.21

יצירת שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים (ככל ויוטלו שעבודים נוספים על 

 ולא העמידאו פתרונות תחבורה והחברה  נכסים משועבדים להבטחת אגרות החוב)

בטוחות אחרות בהתאם להוראות שטר זה חלף הבטוחות ששועבדו בשעבוד נוסף 

 . כאמור

 בסעיף המונח כהגדרת אגרת החוב הבין חברתית של תשלום אי אירועהתקיים  אם .7.1.22

ואסיפת מחזיקי איגרות החוב קיבלה החלטה בדבר ביצוע פדיון מוקדם  לעיל 6.3.1 

 מוקדםה פדיוןאת ה ביצעה לא, והחברה לעיל 6.3  כמפורט כמפורט בסעיף ,כפוי

 אגרת של תשלוםה איאירוע  קרות ממועד ימים 120 בתוך החוב אגרות של כפויה

 .חברתית הבין החוב

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש  .7.1.23

אם קיים חשש ממשי או  תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדןממשי שהחברה לא 

; או אם נכללה עמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקיםשהחברה לא ת

  .הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים של החברה והיא לא הוסרה בתוך שני רבעונים

 אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה. .7.1.24

הנאמן יהיה חייב  ,לעיל 7.1.24 עד וכולל  7.1.1 בקרות איזה מהאירועים המנויים בסעיפים  .7.2

) ימים 21סה יהיה בחלוף עשרים ואחד (לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר מועד כינו

) ואשר על סדר לתוספת השנייה 4 ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 

יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

  ו/או מימוש בטוחות.החוב 

לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של הנאמן  7.2  ףלמען הסר ספק יובהר, כי אין באמור בסעי .7.3

ו/או לגרוע או לפגוע מסעד או זכות  להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול דעתו

 .העומדים למחזיקי אגרות החוב על פי דין

ד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת מחזיקים החלטה להעמי .7.4

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, או 50%שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (

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

  .של אגרות החוב המיוצג בהצבעה כאמור, ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב

במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  .7.5

באסיפת בדבר העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות התקבלה לעיל, והחלטה  7.1 
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, להעמיד מיידי אופןביהיה חייב, לעיל, הנאמן  7.4 מחזיקי אגרות החוב ברוב האמור בסעיף 

 .ת של אגרות החוב ו/או לממש בטוחותלפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולק

כאמור בסעיף לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות,  הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב .7.6

בהודעה האמורה תידרש זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן;  7 

החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון 

לעיל אשר בגינו  7.1 או למימוש בטוחות של אותו מקרה מהמקרים המנויים בסעיף  מיידי

מחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה הנאמן או הואולם ניתנה ההודעה הנ"ל; 

אמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב כ

. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן בטוחותלפירעון מיידי או לממש 

לחברה מיד עם פרסום ההודעה או פרסום זימון האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה 

 הנאמן לפעול כאמור. מראש ובכתב לחברה על כוונתו של

בסעיף לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות כאמור הנאמן או המחזיקים  .7.7

לעיל והחברה לא מילאה אחר  7.6 מסרו הודעה כאמור בסעיף לעיל, אלא לאחר שזה  7 

ימים מיום קבלתה. ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה  15האמור בהודעה עד תום 

אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות  או לא למסור הודעה כאמורהאמורה 

 המחזיקים. 

, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל לעיל 7.1 נקבעה באיזה מסעיפי  .7.8

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או 

זה, רק אם חלפה  7 המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה 

 שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

ו להעמיד לפירעון מיידי או לממש בטוחות כאמור בטרם ישתמש בסמכות רשאיהנאמן יהיה  .7.9

, וזאת בהתאם ולקבל את הוראותיה לכנס אסיפת מחזיקי אגרות החובבשטר הנאמנות, 

 .להוראות התוספת השנייה לשטר הנאמנות

(ולאחר קבלת זה  7 בסעיף כל עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט  .7.10

החלטה מתאימה על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב) תהיה כל בטוחה ניתנת לאכיפה 

ומימוש, וזאת בין אם אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי ובין אם אגרות החוב טרם הועמדו 

את בכפוף למתן הודעה לחברה, למעט בנסיבות בהן ניתן שלא לתת לחברה לפירעון מיידי וז

 הודעה כמפורט לעיל.

 הוראות שונות .7.11

ויחולו עילות פתרונות תחבורה וישועבדו רכבים על ידי חברה בת של ככל  כי ,מובהר .7.11.1

 7.1.10 ו/או  7.1.7 , 7.1.6 , 7.1.5 , 7.1.3 , 7.1.2 הפירעון המיידי המופיעות בסעיפים 

"), מתחייבת החברה לפעול האירועים המטרידיםלעיל ביחס לאותה חברת בת ("

 כדלקמן:
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להודיע לנאמן, באופן מיידי ובכתב, מייד עם היוודע הדבר לחברה על  .7.11.1.1

 האירועים המטרידים.

יהא לשעבד רכבים חלופיים במקום  או פתרונות תחבורה על החברה .7.11.1.2

, בהתאם למנגנון המפורט כאמור הרכבים ששועבדו על ידי חברת הבת

יום מהמועד בו נודע לה על האירועים  30 לעיל, וזאת בתוך 5.2 בסעיף 

המטרידים. היה ובתום התקופה הנ"ל שועבדו רכבים חלופיים לטובת 

הנאמן כאמור לעיל, לא יהיה באיזה אירוע מהאירועים המטרידים, כדי 

 ירעון מיידי.להוות עילה לפ

לעיל, אין בחתימת  5.2.5 מובהר כי, ככל שחברת בת תשעבד רכבים בהתאם לסעיף  .7.11.2

מכח לשטר זה ו/או על מסמכי השעבוד שייחתמו  2מי מהחברות הבנות על נספח 

שטר זה, משום יצירת ערבות או התחייבות מצד מי מהחברות הבנות בקשר לחוב 

כלשהו מכוח שטר זה, ומובהר כי הסעדים הבלעדיים כלפי כל אחת מהחברות 

 הבנות יהיו במימוש הרכבים המשועבדים על ידן ופירעון החוב מתוכם בלבד. 

 תביעות והליכים בידי הנאמן  .8

ר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול בנוסף לכל הוראה אחרת בשט .8.1

לפגוע באופן מהותי ככל שאין בהודעה כאמור  ימים מראש 7דעתו, ובהודעה בכתב לחברה של 

, לנקוט כלפי החברה, בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים כפי המחזיקים בזכויות

פי שטר הנאמנות -התחייבויות החברה על שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם אכיפת

 פי שטר הנאמנות. - ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על

כאמור לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה  8.1  הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף .8.2

מחזיקי אגרות החוב אלא אם כן ראה כי שנתקבלה באסיפה כללית של  לעיל 7.4 בסעיף 

בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה 

החלטה להורות לנאמן לפעול לפרק כי מובהר,  לקבלת הוראות בנדון במועד הסביר הראשון.

שנכחו בה מחזיקים בחמישים  את החברה, תתקבל באסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, או באסיפת מחזיקים נדחית 50%אחוזים (

) לפחות מהיתרה כאמור, ברוב של המחזיקים 20%שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

פרסום החלטת אסיפת המחזיקים . ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה

 לעיל.   8.1 ה יהווה מתן ההודעה הנדרשת בסעיף לעניין ז

 ה יוחלטגרות חוב במחזיקי א תהנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפ .8.3

(כאשר לעניין החלטה  זהאילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר  בהחלטה רגילה

. כן )לעיל 8.2 כאמור בסעיף  לאחר קבלת החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב – על פירוק

לצורך קבלת הוראות בכל  כאמור חובגרות יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי א

בקשה לפירוק החברה על אף האמור לעיל, הנאמן יגיש הגשת הנוגע לניהול ההליכים כאמור. 

  .באסיפת מחזיקי אגרות החוב רק לאחר שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת
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הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי כפוף להוראות שטר זה, רשאי  .8.4

 אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.

פי שטר -ידו על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על- הנאמן רשאי, על .8.5

לבית המשפט עד שיקבל הוראות הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או 

 מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול.

  סדר קדימויות בנשיה; חלוקת התקבולים .9

ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק, - כל התקבולים שיתקבלו על

ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד  רעון מיידייכתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפ

  ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:- החברה, יוחזקו על

לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן,  - תחילה .9.1

עם אחר בקשר  הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן

   תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו;

   לשטר); 24 פי ההתחייבות לשיפוי (כהגדרת מונח זה בסעיף -לתשלום כל סכום אחר על -שנית  .9.2

  . לשטר 24 לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  - שלישית  .9.3

כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את  –היתרה תשמש, למטרות לפי סדר העדיפות הבא: (א) ראשית 

ובכפיפות לתנאי ההצמדה של המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב שבאגרות החוב  פיגורי הריבית

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או - פריאגרות החוב 

כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן  –ימה לגבי איזה מהם; (ב) שנית זכות קד

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית ו/או הקרן המגיע לכל -המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב פרי

כדי לשלם למחזיקי אגרות  –אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; (ג) שלישית 

ובכפיפות לתנאי ידיהם -פי אגרות החוב המוחזקות על- ריבית המגיעים להם עלהחוב את סכומי ה

פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, - פריההצמדה של אגרות החוב 

ידי החברה או באופן אחר; (ד) -בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

פי אגרות החוב -י אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם עלכדי לשלם למחזיק -רביעית 

פסו, וזאת בין אם הגיע זמן -פריובכפיפות לתנאי ההצמדה של אגרות החוב ידם -המוחזקות על

סילוק סכומי הקרן והריבית ובין לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר 

את העודף,  -(ה) חמישית  -ו ;ידי החברה או באופן אחר- עללקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב 

ידי הנאמן - במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין. תשלום הסכומים על

תשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מה .בהתאם להוראות הדיןוכפוף יהא למחזיקי אגרות החוב 

  י כל דין.מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פ

מחזיקי אגרות החוב יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין 

  (ד) לעיל בלבד.-באסיפת מחזיקים, וזאת ביחס לחלופות (א)

יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל הנאמן לקבלת 

יח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצל

  ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.
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תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו 

  בידיו, ייעשה בהתאם להוראות הדין.

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .10

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים  9  למרות האמור בסעיף .10.1

לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב, כאמור  8 האמורים בסעיף 

מיליון ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי  1לעיל, יהיה פחות מסך של 

 .שטרל 15 סעיף פי -עללהשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות 

לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן  .10.2

לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את 

פי תנאי אגרות החוב, יהיה הנאמן חייב לחלק את -סכום הריבית לתשלום הקרוב שנקבע על

או בתוספת הפרשי הצמדה גרות החוב במועד תשלום הקרן הסכום האמור למחזיקי א

אף האמור בסעיף זה, -על. לעיל 9 ועל פי סדר הקדימויות המפורט בסעיף  הריבית הקרוב

ידם, להורות לנאמן לשלם - על רגילה שתתקבלרשאים מחזיקי אגרות החוב, לפי החלטה 

או הריבית הקרוב לפי לוח הסילוקין של בתוספת הפרשי הצמדה להם, במועד תשלום הקרן 

, לעיל 9 בסעיף ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור -את הכספים שנתקבלו עלאגרות החוב, 

פי תנאי אגרות - אף אם סכומם עומד על פחות מסכום הריבית לתשלום הקרוב שנקבע על

 .והכל בהתאם ובכפוף להנחיות הבורסההחוב 

  הודעה על חלוקה .11

שלום כל שהוא מבין הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע ת .11.1

יום  )14( עשר- ארבעה מוקדמת שללעיל, וזאת בהודעה  10  -ו 9 התשלומים הנזכרים בסעיפים 

 . הלןל 25 שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף שתימסר באופן הקבוע בסעיף 

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע  .11.2

ת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם או באגרות החוב, אך ורק על יתר

 שהוצא להם לתשלום כאמור.

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .12

סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל, במועד הקבוע לתשלומו,  .12.1

"), יחדל המניעהלשלמו ("ויכולה מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהיא הייתה מוכנה 

מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם והפרשי הצמדה לשאת ריבית 

ו/או הפרשי על חשבון הקרן  סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום

 ו/או הריבית (לפי העניין).הצמדה 

 מיידי באופןיעה כתוצאה מהמנשלא שולם נאמן את הסכום כאמור תפקיד בידי ההחברה  .12.2

פקיד בחשבונות בנק על תשלומו אשר י) ימים מהמועד שנקבע ל14(ולא יאוחר מארבע עשר 

בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב שמו ולפקודתו 

להלן. היה הסכום  12.3 אותו סכום למחזיק זה, בכפוף לאמור בסעיף וכסילוק כתשלום 
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תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות  -האמור התשלום האחרון 

ידו -להלן. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על 12.3 החוב האמורות, בכפוף לאמור בסעיף 

פי שטר הנאמנות. לאחר שיקבל מהמחזיק - בנאמנות עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על

יק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה הודעה על הסרת המניעה, הנאמן יעביר למחז

והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי כל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס 

התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר  .פי דין- על

 .זכותו של המחזיק לקבלו

(בהנחה שלא שולמו קודם כאמור בסעיף  בבתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החו .12.3

הסכומים שהצטברו בידו (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם)  , יעביר הנאמן אתלעיל) 12.2 

לחברה, בניכוי הוצאותיו, והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על פי 

נים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, ) ש7שטר הנאמנות עבור המחזיק עד לתום שבע (

ידי -ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על

זה, בשינויים המחויבים. לאחר  12 הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף 

העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין 

 ידו כאמור.-הסכומים שהוחזקו על

החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות  .12.4

ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור, 

שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור, ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או 

ידי מחזיק אגרות החוב -בזדון ו/או ברשלנות. כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על

ברו לבעלות החברה והיא ) השנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יוע7בתום שבע (

 .תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא

  קבלה מאת מחזיק אגרת החוב .13

ידי הנאמן בגין - קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על .13.1

אגרת החוב תשחרר את הנאמן והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים 

 הנקובים בקבלה.

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב  .13.2

 13.1 לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף  12.2 כאמור בסעיף 

 לעיל.

 .לשטר יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב 11 כספים שחולקו כאמור בסעיף  .13.3

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן  .14

הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום (ריבית ו/או קרן) אותו על החברה 

") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות התשלום הרלוונטילן בסעיף זה: "לשלם למחזיקים (לה

") ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום סכום המימוןו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "

המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי 

הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם 
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ניין ביצוע התשלום להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים לע

  אליהם במועדו אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור. 

עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני למועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום 

המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים 

  שולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. שי

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא 

התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע 

  (בצירוף מע"מ). ₪  500,000הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת 

לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול 

 באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה. 

 השקעת כספים .15

 חמשתאחד מהכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו בכל  .15.1

בפיקדונות בשמו או בפקודתו,  ,-AA דירוג שלשדירוגו לא יפחת מ הגדולים בישראל בנקיםה

וזאת כפי שימצא למתאים, והכל כפוף לתנאי שטר  בשקלים, אג"ח ממשלתיות או מק"מ

  .הנאמנות ולהוראות כל דין

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  .15.2

ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה 

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

 .שטר זהנאמן על פי הוראות הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל ה

 דחופה למחזיקי אגרות החוב נציגות .16

 מינוי; תקופת כהונה .16.1

יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות  -הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב  .16.1.1

 ").הנציגותדחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("

אשר למיטב ידיעת ) מחזיקי אגרות החוב, 3הנאמן ימנה לנציגות את שלושת ( .16.1.2

הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב 

חברי ואשר יצהירו בכתב כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("

"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור, ימנה הנציגות

חוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה הנאמן, במקומו, את מחזיק אגרות ה

ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן. ואלו 

 התנאים:

מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל  .16.1.2.1

עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו 

ספק מובהר, כי מחזיק שהינו צד קשור  באגרות החוב. למען הסר

  לחברה ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;
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במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות  .16.1.2.2

דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך 

המקסימאלי המאפשר  תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור

כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר 

  עם כינון נציגות דחופה.

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות  .16.1.3

לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר  16.1.2.2  -ו 16.1.2.1 המנויות בסעיפים 

 לעיל. 16.1.2 כאמור בסעיף אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב 

בטרם מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות,  .16.1.4

הצהרה בכתב בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 

לעיל. כמו  16.1.2.2 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף  16.1.2.1 

כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך 

כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד 

על הגבלים עסקיים כאמור עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה 

לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים, הנאמן יבחן את קיומם של 

העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול 

את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור 

ו חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו ולא יערוך בדיקה א

 תהיה סופית.

תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות  .16.1.5

בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות, אך בכל מקרה 

גות חודשים ממועד מינויה של הנצי 3- לא תסתיים כהונתה במועד מאוחר מ

 הדחופה לראשונה.

 סמכות .16.2

במקרה של סטייה מאמות מידה פיננסיות שנקבעו בתנאי אגרות החוב, ככל  .16.2.1

ימים נוספים  90שנקבעו, תהא הנציגות הדחופה מוסמכת לתת ארכה של עד 

לעמידה באמות המידה כאמור או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים, על פי 

יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון המוקדם מביניהם. 

במסגרת הארכה האמורה לעיל והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי 

יובהר, כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין לחברה מעבר לאמור לעיל. עוד 

הנציגות  חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי

 כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

לפחות מיתרת אגרות החוב יהיו זכאים לזמן אסיפה  5% -מחזיק או מחזיקים ב .16.2.2

 אשר על סדר יומה תהיה הצעה לביטול החלטת הנציגות כאמור.

הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף  .16.2.3

ימים ממועד זימונה. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים  21
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האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה 

 אגרות החוב. לפירעון עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות מחזיקי

 התחייבויות החברה בקשר לנציגות .16.3

החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות  .16.3.1

כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם. 

 האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

ף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל בנוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתו .16.3.2

הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות, ולהעביר 

לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות 

הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי 

 החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.לצורך גיבוש 

העסקת הנציגות ובכלל זה בעלויות החברה תישא כלפי הנאמן בעלויות סבירות של  .16.3.3

 יועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם ובכפוף להוראות שטר זה.

 אחריות הנציגות .16.4

דעתה המוחלט ולא  הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול .16.4.1

תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, 

והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות 

ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או 

אמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר נ

 אחרת אותה ביצעו על פיו, למעט אם פעלו כך בזדון או בחוסר תום לב.

על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  .16.4.2

 לשטר זה, כאילו היו הנאמן. 24 

(א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה בחברה, בין  –", משמעו צד קשורבסעיף זה "

  .משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך)

 סודיות .17

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, כי  .17.1

ישמור 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 ערך, לפי שטר 

מובהר בזאת, כי העברת המידע למחזיקי אגרות החוב ו של בית משפט. הנאמנות, או לפי צ

), לרבות באמצעות פרסום פומבי לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי א'(סדרה 

שטר הנאמנות או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של ההתחייבות 

המינימלי הנדרש לשם קבלת ההחלטה כאמור לסודיות כאמור, ובלבד שהמידע יועבר בהיקף 

 בסעיף זה לעיל.
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ו/או  הנאמן של כל נציג ו/או שלוחלעיל תחול גם על  17.1 חובת הסודיות המפורטת בסעיף  .17.2

גיע לידיעתו יש כאמור בקשר עם כל מידעתחייב בפניו על שמירת סודיות יאשר יועץ מטעמו, 

  בפעולותיו עבור הנאמן.

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .18

  החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

  .להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה .18.1

סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים. לשמור את הפנקסים  לנהל פנקסי חשבונות .18.2

והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות), 

וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, לעיין בכל זמן סביר שיתואם 

, בכל פנקס מועד בקשתו של הנאמןימי עסקים מ 10 -וזאת לא יאוחר מ מראש עם החברה

 ו/או מסמך ו/או אישור כאמור. 

לאחר שנודע ימי עסקים  3 -וזאת לא יאוחר מבהקדם האפשרי הסביר  בכתבלהודיע לנאמן  .18.3

נכסי החברה, וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה רוב או כל לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול על 

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

למסור לנאמן על לחוק החברות כנגד החברה, וכן  350בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 

  לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים. הנקטהאמצעים ש

לאחר שנודע לה, על קרות כל אירוע  עסקים ימימשני לא יאוחר לנאמן בכתב  להודיע .18.4

וכן על חשש סביר של החברה לקרות אירוע  לעיל 7 מהאירועים המפורטים בסעיף 

לי להביא בחשבון את תקופת הריפוי והמתנה לעיל (וזאת מב 7 מהאירועים המפורטים בסעיף 

לתקנות דוחות א 35קרות הנסיבות האמורות בתקנה , או על לעיל) 7 המנויות בסעיף 

 .ובכפוף לאמור בה תקופתיים ומיידיים

לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות  .18.5

כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה) מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו. 

  פרסום הודעה במגנ"א בדבר זימון אסיפה יהווה הזמנה לצורך סעיף זה.

שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם של מחזיקי החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה  .18.6

ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בשטר  אגרות החוב לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן,

  ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן.  10-לא יאוחר מובכל מקרה  זה

כי כל אישור בכתב חתום על ידי רו"ח  ,הראשונה בכתב לתת אישור לנאמן, על פי דרישתו .18.7

שולמו במועדם, ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  גרות החובהתשלומים למחזיקי א

 . שבמחזור

, עקב סיבות ו/או נסיבות על הפסקת דירוג אגרות החוב, ככל שידורגו בכתבלהודיע לנאמן  .18.8

מחברה מדרגת אחת תוך שהינן בשליטת החברה בלבד, והיא מתחייבת לפעול לקבלת דירוג 

 . ממועד הפסקת הדירוג יום 60
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 ההודעה המשלימהימים ממועד הנפקת אגרות החוב על פי  15למסור לנאמן לא יאוחר מתום  .18.9

 .ו/או ממועד הרחבת סדרה העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב

של  ידי החברה או חברה בת. דיווחים-למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על .18.10

  החברה במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה לנאמן.

בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך, ובכלל זה  .18.11

(או לנציג מורשה שלו (ואשר  , למסור לנאמןניירות ערך י(א) לחוק35בהתאם להוראות סעיף 

 חברההר אישופי דרישתו, - , על)הנאמן לחברה עם מינויו) ידי-הודעה על מינויו תימסר על

בנוגע לחברה, עסקיה ו/או  מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע,חישובים ו/או ו/או  חתום כדין

שישועבדו לטובת הנאמן אשר אינם בבעלות החברה) לרבות מידע  ם(לרבות הנכסי נכסיה

אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, וכן תורה לרו"ח 

ידי הנאמן, בהתאם - כפי שידרשו באופן סביר עלשלה וליועציה המשפטיים לעשות כן, והכל 

- לא יאוחר מבכל מקרה וות כאמור בשטר זהובכפוף להתחייבות לסודי לשיקול דעתו הבלעדי

 . ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן 5

של כל שנה וכל עוד שטר זה הנו בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור  באפריל 10 ליום עד .18.12

כי בתקופה שמתאריך ההנפקה של אגרות  ,בחתימת מורשה החתימה מטעמה חתום כדין

החוב או בתקופה שהחל מתאריך האישור הקודם שניתן לנאמן על פי סעיף קטן זה, המאוחר 

מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר הנאמנות (לרבות 

החברה  ביחס להוראות בסעיפים ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש הנאמן התייחסות

בנוסף במועד האמור לעיל, תמציא החברה  באישור זה), אלא אם צוין הדבר באישור כאמור.

 ) לחוק.2ח(ב)(35לנאמן אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש הנאמן בקשר עם הוראות סעיף 

 להלן. 30 לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף  .18.13

 כי אגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה. .18.14

 ו/או שמה. רשוםה נהמעלהודיע בכתב לנאמן מיידית על שינוי  .18.15

למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל  .18.16

 שתעביר. 

, למסור לנאמן הודעה בכתב חתומה החברהאחת לרבעון לאחר פרסום הדוחות הכספיים של  .18.17

על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים, בדבר עמידה בכל התניות הפיננסיות כאמור 

 להלן, בצירוף חישובים מתאימים. 19.2 בסעיף 

  התחייבויות נוספות .19

לשטר, תבצע החברה מזמן 7 לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כמוגדר בסעיף  .19.1

ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת -לזמן ובכל עת שתידרש לכך על

  כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:

פי -את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על תעביר ותמסור לידי הנאמן .19.1.1

תנאיהן. העבירה החברה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה, יראו 
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את החברה כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב 

ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן 

 תהיה כל תביעה כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים.לא 

תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע  .19.1.2

כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת 

ימי עסקים ממועד  5הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בתוך 

ת בקשתו של הנאמן או במועד מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או קבל

 ככל שקבוע כך בשטר הנאמנות או שנובע מכוחו.

תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן  .19.1.3

ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן  5לשם יישום הוראות שטר זה, בתוך 

וחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר או במועד מא

 הנאמנות או שנובע מכוחו.

 התחייבות לשמירה על אמות מידה פיננסיות .19.2

 סך ההון המוחשי החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, .19.2.1

משיעור של ) 1( :לא יפחת בכל עת שהיא החברה בדוחות הכספיים הנפרדים של

 300) מסך של 2של החברה; ( הנפרדיםדוחות הכספיים ב החברה מאזןמסך  17.5%

 .ש"חמיליון 

   :זה 19.2.1 סעיף  לעניין

 סוג מכל הון שטרי או חוב שטרי או הלוואותהון עצמי בניכוי  -  "מוחשיהון "

  . שלה האם לחברה החברה שהעמידה

בניכוי יתרת החברה  של הנפרדיםכפי שמופיע בדוחות הכספיים  - " החברה מאזן"

 מזומנים ובניכוי יתרת אגרות חוב שהונפקו המובטחות בביטחון כלי רכב של

 .פתרונות תחבורה

ההון החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, היחס שבין  .19.2.2

. 11%-, לא יפחת מפתרונות תחבורהלסך המאזן של  של פתרונות תחבורה העצמי

 ההון העצמי של כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן,כמו כן, מתחייבת החברה כי 

 פתרונות של התניית ההון העצמימיליון ש"ח (" 250 - ה לא יפחת מפתרונות תחבור

לא תחול  תחבורה פתרונות של"). על אף האמור, התניית ההון העצמי תחבורה

של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה במקרה שיחס ההון העצמי 

  . או גבוה ממנו 15% -לשיעור של שווה 

  :זה 19.2.2 סעיף  לעניין

פתרונות המאוחדים של הון עצמי כנקוב בדוחות הכספיים  - " הינו הון עצמי"

בעלי המניות של  לפתרונות תחבורהשהעמידו נחותות בתוספת הלוואות  תחבורה
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לבעלי מניות  פתרונות תחבורהובניכוי הלוואות שניתנו על ידי  1פתרונות תחבורה

   שלה.

המוצג בדוחות  פתרונות תחבורהשל  המאוחדסך המאזן  -נו י" הסך המאזן"

בניכוי יתרת המזומנים המוצגת בדוחות  פתרונות תחבורההכספיים המאוחדים של 

  הנ"ל.

ת, כי כל עוד אגרות ומתחייבלשטר זה,  2ופתרונות תחבורה, בחתימתה על נספח החברה  .19.3

לבעלי  " כהגדרתה בחוק החברותחלוקה"לא תבצע תחבורה  פתרונותהחוב לא נפרעו במלואן 

 19.2.2  בסעיף(כהגדרת מונחים אלה יחס ההון עצמי למאזן  כל עוד מניותיה מתוך רווחיה

עוד  .12.5% -נמוך מ של פתרונות תחבורה תיה הכספיים האחרוניםועל פי דוח) לעיל

כל עוד אגרות החוב  כילשטר זה,  2ופתרונות תחבורה, בחתימתה על נספח ת החברה ומתחייב

מקורם בשערוך  אשרפתרונות תחבורה  של יהלא תבוצע חלוקה מתוך רווח לא נפרעו במלואן

למסחר של  ןהחל ממועד רישומ ככל ויירשמוכפי שיירשמו תחבורה  פתרונותנכסי הנדל"ן של 

 אגרות החוב.

תחבורה  פתרונותהחברה תעביר לידי הנאמן בסמוך לאחר אישור החלוקה על ידי דירקטוריון 

ור נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים בדבר עמידת וטרם ביצוע החלוקה איש

, בדבר זה כולל פירוט החישוב הרלבנטי יףבמגבלת הדיבידנד כאמור בסעתחבורה  פתרונות

   .עמידתה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

בקשר עם מכח שטר זה החברה מגבלות כלשהן על  תחולנה לאמעבר לאמור בסעיף זה לעיל, 

) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יערכנהת(ככל ש שתיערכנהביצוע חלוקה על ידה וחלוקות 

, בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויות אחרות ככל שישנן או שתהיינה לחברה באותה החברה

 העת.

לעיל תבוצע תוך  19.2.2  -ו 19.2.1  עיפיםבדיקת עמידת החברה בהתחייבויות המפורטות בס .19.4

תמצית פרסום החברה או של  ימי עסקים מיום פרסום הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים 14

. בדיקת לפי העניין -, הכול להלן) 30.7 (כאמור בסעיף  פתרונות תחבורההדוחות כאמור של 

הנאמן תתבצע בדרך של קבלת הצהרה ממנכ"ל החברה בצירוף תחשיב לשביעות רצון הנאמן, 

 -ו 19.2.1 עיפים בסשבדבר אמות המידה הפיננסיות בדבר עמידה בהתחייבויות החברה 

או תמצית הדוחות ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות  7אשר תימסר תוך לעיל  19.2.2 

כאמור בלבד, ולא חלה חובה על הנאמן לבצע בדיקות נוספות כלשהן מטעמו. אולם, בכל 

גיע אל הנאמן בדרך אחרת, יהא על מקרה בו מידע אודות אי עמידת החברה בהתחייבויותיה י

הנאמן לפעול באותו אופן בו עליו לפעול במקרה בו המידע מגיע אליו במהלך הבדיקות 

 המבוצעות על ידו. 

                                                      

יובהר, למען הסר ספק, כי בכלל זה לא תובא בחשבון היתרה הבלתי מסולקת של אגרת החוב הבין חברתית, כמשמעה    1

 .להלן 5.2.13.6 בסעיף 
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במידה וישועבדו רכבים על ידי חברות בנות של החברה, החברה מתחייבת כי החברות הבנות  .19.5

ה על התחייבות חברה בת וכן תחתומנ תקיימנה את הוראות שטר הנאמנות החלות עליהן

 .לשטר זה 2משעבדת שבנספח 

 כל דוח אשר יפורסם על ידי החברה במגנ"א יחשב כדוח שנמסר לנאמן.

  כח-באי .20

החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן של אגרות החוב בתור בא כוחה, להוציא  .20.1

התנאים הכלולים לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי 

, ובדרך כלל לפעול לעיל 5 בקשר עם הבטחת אגרות החוב כאמור בסעיף  לרבות בשטר זה

שטר זה ולא ביצעה אותן ל 5 סעיף פי -בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על

או לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע 

א ביצעה את הפעולות שהיא חייבת פי שטר זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה ל-תפקידיו על

פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד -לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על

 שפעל באופן סביר.

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת  20.1 אין במינוי לפי סעיף  .20.2

את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל 

לחברה במישרין או בעקיפין, טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם 

בגין זה, על סמך כל פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל, והכל למעט אם 

 פעלו הנאמן או שלוחיו בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות.

 ידי הנאמן- דיווח על .21

ה קלנדרית, יערוך ויפרסם הנאמן, עד תום הרבעון השני בכל שנ הודעה המשלימהההחל מפרסום 

באמצעות  ולבורסה ניירות ערך ויגיש אותו לרשות ")הדוח השנתידוח שנתי על ענייני הנאמנות ("

  .החברה

  הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:

 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה. .21.1

 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה. .21.2

   .הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל 

  הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין.

 לות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיוהנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעו

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של 10%לרבות, לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (

אגרות החוב , בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה 

   .וכאמור בשטר זה י(ד) לחוק35כאמור בסעיף 
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  סמכויות מיוחדות  .22

הנאמן, יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים  .22.1

את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר, אצל 

 כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.

חוות דעתו הכתובה ו/או  הזמיןהנאמנות לפי שטר זה להנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני  .22.2

עצתו הכתובה של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, 

- ולפעול בהתאם למסקנותיה, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על

שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או ידי החברה. הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק 

נקבע בהחלטה שיפוטית ידו על סמך חוות דעת ו/או עצה כאמור, אלא אם כן - מחדל שנעשו על

החברה תישא במלוא  פעל הנאמן ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.חלוטה כי 

ככל שהדבר אפשרי ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים שימונו כאמור, ובלבד ש

הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה נסיבות הענין, ב

 כאמור.

ידי מכתב, מברק, - כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על .22.3

  פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע.

נס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכ .22.4

 החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר בכפוף לכל דין,  .22.5

אחראי לכל נזק  זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה הנאמן

שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות ו/או בחוסר תום לב 

 ו/או בזדון.

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי  .22.6

אשר פי הסמכויות -להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, אלא על

הוענקו לנאמן בשטר זה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע 

 בהתאם לשטר הנאמנות.

  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .23

, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, לפי שטר זה הנאמן יהיה רשאי, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות

בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר 

ככל שאין בכך בכדי לפגוע לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים. 

) ימים מראש לחברה בדבר 3ה (שלוששל לפחות הנאמן ייתן הודעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, 

. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק ומטרת מינויובצירוף הצעת שכר טרחתו של השלוח  מינוי שלוח כאמור

על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה, והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו 

ם כאמור במקרה בו השלוח הראשונה הוצאות אלו, החברה תהיה רשאית להתנגדלמינוי שלוח מסוי

בתנאי שהחברה הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה ו

) ימים ממועד קבלת ההודעה על מינוי 3תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך שלושה (

גין פעולותיו ופעולות כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן ב ,מובהר השלוח.
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יובהר כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה על מינוי שלוחים כאמור לעיל  שלוחיו.

   יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה.

 שיפוי הנאמן  .24

לשטר הנאמנות,  24.7 החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  .24.1

ים בזאת לשפות את לשטר הנאמנות), מתחייב 24.5 כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

וכל נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה ע"י הנאמן על פי הנאמן 

הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות 

פי פסק דין (שלא -בגין חיוב כספי על ")הזכאים לשיפוי("החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה 

פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה -ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על

פעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם מ נובעתהסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו 

כל דין ו/או  פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או- לבצע מכוח הוראות שטר זה ו/או על

וכן בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות  ו/או מחזיקי אגרות החוב לפי דרישת החברה

שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות, או בקשר לפעולות כאלה שלפי דעתם 

היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה 

שר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין וכן בק

ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן 

 .כלשהו ביחס לנדון

 והכל בתנאי כי:

לי לפגוע הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מב ]1[

 בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום לו זכות כאמור;

הזכאים לשיפוי פעלו בתום לב ופעולה זו נעשתה במסגרת מילוי תפקידם, בהתאם  ]2[

 פי שטר נאמנות זה;-להוראות הדין ו/או על

 פי חוק כפי שיהיה מעת לעת; -התרשלו ברשלנות שאינה פטורה עללא הזכאים לשיפוי  ]3[

 פעלו בזדון.לא שיפוי הזכאים ל ]4[

  ".התחייבות השיפויזה תקרא " 24.1 פי סעיף - התחייבויות השיפוי על

בהתאם למפורט הזכאים לשיפוי יהיו זכאים לתשלום סכום "התחייבות השיפוי" כי  ,מוסכם .24.2

 הזכאים לשיפוי כנגד, בהחלטה שיפוטית חלוטה, ייקבעבכל מקרה בו ואולם  זה 24 בסעיף 

) פעלו שלא בתום לב, שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין או 1: (כי

–) פעלו בזדון 3פי חוק; ו/או (-ורה על) התרשלו ברשלנות שאינה פט2שטר הנאמנות; ו/או (

 ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם.

הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או לפיצוי מבלי לפגוע בזכויות לשיפוי  .24.3

אחר פי שטר זה, יהיו הנאמן, בא כוחו, מנהל, סוכן או אדם -ו/או במחויבויות החברה על

ידי -ידי הנאמן בהתאם לשטר זה, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על-שמונה על

בנוגע לשכרם ו/או בנוגע  ו/או באופן אחר על פי שטר זה,הנאמן מההליכים שנקט 
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להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או 

בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות 

והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי 

הוצאות, הליכי פירעון, הליכי גביה, הסדרי ומתן, דין ודברים,  דין ומומחים אחרים, משא

תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או  חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי,

לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם 

ום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשל

בעדיפות על זכויות מחזיקי תעודות ההתחייבות ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן נהג 

בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה. לעניין סעיף זה פעולה 

וב, תיחשב כפעולה שהיתה דרושה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות הח

 .באופן סביר

לעיל, כל אימת שיהיה על הנאמן לפי  24.1 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .24.4

י חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי פ-תנאי שטר הנאמנות ו/או על

ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי  ו/או לפי דרישת החברה החובדרישת מחזיקי אגרות 

, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי אגרות החוב

ן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאממחזיקי דרישת 

כתב שיפוי מבעלי אגרות החוב או ממי מהם, ואם תבוצע כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו 

מן החברה, בגין כל אחריות לנזקים ו/או להוצאות שיכולות  -הפעולה בשל דרישת החברה 

'התחייבות השיפוי' פיקדון כספי לכיסוי להיגרם לנאמן עקב עשיית הפעולה האמורה ו/או 

 כרית") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את כרית המימון("

המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב 

בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום כרית  להלן), 24.7 שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 

, כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב המימון

או לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה  בפועל את מלוא סכום כרית המימוןלא יפקידו 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם  אין .בהליכים הרלוונטיים

 בזכויות מחזיקי אגרות החוב. מהותית לרעה מניעת פגיעה

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת 

  ידו.-כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על

 התחייבות השיפוי: .24.5

פעולות שבוצעו על פי שיקול דעת הנאמן ו/או על ) 1בכל מקרה של ( תחול על החברה .24.5.1

פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם פי כל דין ו/או 

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע 2זכויות מחזיקי אגרות החוב; וכן ( הגנה על

 .לפי דרישת החברה

לשטר הנאמנות)  24.7 שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  תחול על המחזיקים .24.5.2

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות 1בכל מקרה של (

החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות 
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ידי החברה של סכום התחייבות -על ) אי תשלום2מחזיקי אגרות החוב); וכן (

 לשטר הנאמנות. 24.5.1 פי סעיף -השיפוי החלה עליה על

שיפוי ו/או תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות ה בכל מקרה בו: (א) החברה לא .24.6

תפקיד את סכום כרית המימון; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות  לא

לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי  24.5.2 סעיף 

 :יגבו הכספים באופן הבאלשטר הנאמנות,  24.4 סעיף 

שעל בתוספת הפרשי הצמדה ית ו/או הקרן הסכום ימומן מתוך כספי הריב - ראשית  ]א[

החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות 

 לשטר הנאמנות;  12 סעיף 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות  -  שנית  ]ב[

 24.7 את התחייבות השיפוי, יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 

לשטר הנאמנות) כל אחד בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום 

החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה 

 24.8 ונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף על אגרות החוב (כאמור בתוספת הראש

 לשטר הנאמנות.

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד חלקו היחסי"  

לשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב שבמחזור  24.7 ף הקובע הרלוונטי כאמור בסעי

באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד 

 יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.  

ק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון הינו המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזי .24.7

 כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או   ]א[

פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב 

יהיה המועד הקובע  - וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או 

 יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

פי החלטת -בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים על  ]ב[

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות  - אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

יק אשר לא נכח או באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחז

 השתתף באסיפה.

ידי החברה, לא יהיה -ככל שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על .24.8

למנוע לפטור את החברה מהתשלומים כאמור ו/או כדי בקבלת התשלומים מהמחזיקים כדי 

  זה. 24 מהנאמן לפעול להשגת הסכומים מן החברה, כמפורט בסעיף 
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לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי  .24.9

 לשטר הנאמנות. 9  הנאמן ראה סעיף

  הודעות  .25

ידי דיווח במערכת - כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על .25.1

המגנ"א. הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת 

ידי הנאמן לחברה. במקרים -דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב עלהמגנ"א בשם הנאמן כל 

פי דין תינתן ההודעה בנוסף בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים - המחייבים זאת על

בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם או שתישלח 

החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות 

 המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין).

ידיה גם לנאמן. יובהר כי הודעות - העתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו על .25.2

כאמור אינן כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המגנ"א. העתקים 

ו גם לחברה. פרסום הודעות כאמור ידי-מההודעות שייתן הנאמן למחזיקים ישלחו על

 במערכת המגנ"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בשטר זה,  .25.3

ידי מכתב רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת -מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על

י כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן או הנאמן לחברה המפורטת בשטר הנאמנות, או לפ

(לפי העניין) בכתב, או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה. כל הודעה או 

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) -דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה על

ל הודעה או דרישה שתישלח כעבור חמישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר. כ

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) ביום העסקים -באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על

הראשון שלאחר מועד מסירתה. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה 

ידי החברה או הנאמן (לפי -(בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תחשב כאילו נתקבלה על

עסקים אחד מיום שיגורה. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר שלושה ימי ) כעבור העניין

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור יום עסקים -אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על

 אחד מיום שליחתה.

 ויתור, פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות .26

לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב בכפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין  .26.1

 תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב, אם נתקיים אחד מאלה:

ולמעט שינוי של זהות הנאמן הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות המחזיקים,  .26.1.1

 , שינוי במועדיאו שכרו, או לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו

שינוי  ,, שינוי בבסיס ההצמדהבשיעור הריביתשינוי התשלומים על פי אגרת החוב, 

בפועל  LTV-עמידת החברה ביחס הלשטר הנאמנות,  2.2 בהגבלות כאמור בסעיף 

בעילות להעמדה לפירעון י ושינהנדרש,  LTV-והתאמות בעקבות סטייה משיעור ה

לשטר  30 , שינוי בסעיף לשטר הנאמנות 19.3 או  19.2  פיםשינוי בסעי ,מיידי
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לתנאים  5 הנאמנות שעניינו דיווחי החברה לנאמן או למחזיקים או שינוי סעיף 

  .נו שינוי בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוגישמעבר לדף שעני

המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה של אסיפה כללית של  .26.1.2

הערך הנקוב ) לפחות מיתרת 50%בה נכחו מחזיקים בחמישים אחוזים (המחזיקים 

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

החוב המיוצג בהצבעה, או ברוב כאמור באסיפה כללית נדחית של מחזיקי אגרות 

והכל , ) לפחות מהיתרה כאמור20%החוב שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

 לחוק החברות. 350 כפוף להוראות חוק החברות ובכלל זה סעיף

החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באמצעות מערכת המגנ"א  .26.2

 ביצועו. טרםלשטר ביחס לאותה סדרה,  24  בלבד על כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיף

פי סעיף זה לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש - בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על .26.3

מהמחזיקים למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב, לשם רישום הערה בדבר כל 

ויתור, פשרה, שינוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור 

 תעודות שימסרו לה.ב

 :זה לעיל, וכפוף להוראות כל דין 26  בסעיף בנוסף לאמור .26.4

הגבלות כאמור  פי אגרות החוב, שיעור הריבית,-למעט לגבי מועדי התשלומים על .26.4.1

בפועל  LTV-ביחס הפתרונות תחבורה עמידת  לשטר הנאמנות, 2.2 בסעיף 

 עילות להעמדה לפירעון מיידיהנדרש,  LTV-והתאמות בעקבות סטייה משיעור ה

הנאמנות שעניינו  לשטר 30 סעיף  ,לשטר הנאמנות 19.3 או  19.2 בסעיפים או שינוי 

לתנאים שמעבר לדף שעניינו שינוי  5דיווחי החברה לנאמן או למחזיקים או סעיף 

וכן ככל שאין המדובר בהסדר חוב כהגדרתו בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג, 

הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין יז לחוק החברות, 350בסעיף 

מילוי של -בדבר, לדעתו, משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לוותר על כל הפרה או אי

  שטר הנאמנות.על פי  מתנאי התחייבות של החברה כלפי הנאמןכל 

יהיה הנאמן לחוק החברות,  350בכפוף להוראות חוק החברות ובכלל זה סעיף  .26.4.2

ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפרעון, להתפשר עם החברה  רשאי, בין לפני

בקשר לכל זכות או תביעה של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם 

החברה לכל הסדר של זכות מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב או תביעה של 

ה ו/או נושאי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב כלפי החברה ו/או בעלי השליטה ב

בהחלטה מיוחדת אישור מוקדם זאת בכפוף לוהמשרה בה ו/או צדדים שלישיים 

שנכחו בה המחזיקים בעצמם, או על ידי באי  אסיפה של מחזיקי אגרות החובב

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב, או 50%כוחם, חמישים אחוזים (

ו על ידי באי כוחם, לפחות עשרים באסיפה נדחית, שנכחו בה המחזיקים בעצמם א

) מן היתרה האמורה, ושנתקבלה ברוב של המחזיקים המשתתפים 20%אחוזים (

 .) לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות2/3באסיפה בשני שלישים (
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התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות  .26.4.3

הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ידי החוב כאמור לעיל, יהיה 

האסיפה, ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון 

 .ביישום החלטת האסיפה

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .27

(מרשם נפרד ביחס לכל סדרת  החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב .27.1

התאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל , באגרות חוב שהנפיקה)

 אדם. 

  מרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו. .27.2

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות  .27.3

כות שביושר, מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל ז

תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו 

של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של 

המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום 

עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות  - יד (ואם הוא תאג

  שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם.

 שחרור .28

לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב נפרעו, נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות 

מלוא התחייבויות החברה מכוח אגרות החוב ושטר  בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון

וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו  הנאמנות,

פי הוראותיו שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה -ידי הנאמן בקשר לשטר זה ועל- על

פי -בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן עללו אצראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו 

 התנאים הקבועים בשטר זה.

 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .29

  אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.

 דיווח של החברה לנאמן .30

  החברה תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו כל אגרות החוב:

 תהנפקבמסגרת ת של כל השעבודים שרישומם נדרש עם השלמת הליך הרישום ברשם החברו .30.1

תציין בו היא  בדוח מיידיתפרסם , החברה הודעה המשלימההעל פי  ,לראשונה אגרות החוב

בפועל יחד עם היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ושווי הבטחונות  LTV-את יחס ה

  הכולל.

 הייעודי(בגילוי  השנתיים/או ובמסגרת דוחותיה הכספיים הרבעוניים החברה תפרסם  .30.2

בפועל למועד הדוח הכספי. מובהר בזאת, כי במידה  LTV-את יחס ה )החוב אגרות למחזיקי

והחברה תשנה את מתכונת הגילוי הנהוגה על ידה בדוחותיה הכספיים באופן שתחדל לפרסם 



51  

  

בפועל, מידע כאמור יימסר למחזיקי אגרות החוב במסגרת דיווח מיידי  LTV-את יחס ה

 יפורסם על ידי החברה אחת לרבעון במערכת המגנ"א.ש

השנתיים לעמידתה בתניות המאוחדים החברה תתייחס במסגרת דוחותיה הכספיים  .30.3

 לשטר הנאמנות. 19.2 הקבועות בסעיף 

תכלול, במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות התקופתיים השנתיים שלה, גילוי החברה  .30.4

פתרונות תחבורה, זאת במתכונת דומה למתכונת הגילוי הכלולה המשמש את בדבר צי הרכב 

 לתשקיף.  6.10.16בסעיף 

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי  .30.5

של החברה), דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של החברה לשנת הכספים 

  בדצמבר של השנה שחלפה ודוחות תקופתיים, מיד לאחר פרסומם. 31שנסתיימה ביום 

דין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות ב .30.6

של החברה), כל דוח כספי ביניים וכל דוח רבעוני המסוקר והמאוחד של החברה, מיד לאחר 

 פרסומו, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי  .30.7

 ביום שנסתיימה(לשנה דוחות כספיים שנתיים החברה תמצית  םתפרס), תחבורה פתרונותשל 

 פתרונות של, העניין לפי, רבעוניים כספיים נתונים תמצית או) שחלפה השנה של בדצמבר 31

 וכן המזומנים תזרימי על דוח, והפסד רווח דוח, הכספי המצב על דוח תכלול אשר, תחבורה

 .מגזרים)(ובכללם ביאור  מהותיים לסעיפים ביאורים

בטרם  הבאיםאחד או יותר מהתנאים יתקיים ככל ש -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל 

אחד מסימני האזהרה הקבועים  ביחס לחברה) התקיים 1הפירעון המלא של אגרות החוב: (

של אגרות החוב  'א) דירוג סדרה 2(, ומיידיים תקופתיים )(א) לתקנות דוחות14(ב)(10בתקנה 

תשלום קרן ו/או -) במקרה של אי3), או ("BBB-"ו/או החברה מדורג ו/או ירד מתחת לדירוג (

ימים לאחר המועדים שבהם נדרשת  45 - ריבית למחזיקי אגרות החוב, אזי, לא יאוחר מ

חברה ציבורית לפרסם את דוחותיה הכספיים, תפרסם החברה את דוחותיה הכספיים 

(החברה תהא  תחבורה פתרונות שלאו הרבעוניים הסקורים, לפי העניין, ים השנתיים המבוקר

עד ולא יאוחר כאמור רשאית להקדים את פרסום הדוחות הכספיים של פתרונות תחבורה 

, זאת חלף פרסום תמצית הנתונים לחברות ציבוריות בדין לפרסומםמהמועד הקבוע 

 .הכספיים כאמור לעיל)

 מיד עם התפרסמו.  כל דוח מיידי .30.8

בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי אגרות אישור בכתב של החברה  .30.9

לא קיימת מצד החברה הפרה של  יהחוב ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור, וכ

שטר זה, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור, וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה 

 ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור. 7בתוך  וכל זאת

כל אישור אשר החברה התחייבה לתת בהתאם להוראות שטר זה, לרבות אישורים ומסמכים  .30.10

 בקשר עם בטוחות, ככל שתהיינה.
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אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תמסור החברה לנאמן  .30.11

אגף שוק ההון, המאוחד של שאינו תאגיד מדווח בהתאם לחוזר  דיווחים כנדרש מתאגיד

 .הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות הכוללביטוח וחיסכון 

מובהר כי כל דיווח מיידי של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב כאילו  .30.12

 נמסר לנאמן.

זה לעיל, ייחתמו באמצעות מורשי  30 ידי החברה לנאמן, כאמור בסעיף -האישורים שיינתנו על

 חתימה של החברה, שהינם נושאי משרה בה.

  שכר הנאמן .31

נספח בהנאמן יהיה זכאי לתשלומים של שכר טרחה והוצאות בקשר למילוי תפקידו, בהתאם לקבוע 

  .המצורף לשטר נאמנות זה  31

  הסכמים אחרים .32

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי 

בחוזים שונים או שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה 

מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי 

ניגודי קיומם של לרבות לענין  התחייבויותיו של הנאמן על פי שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן

  .ענינים בין תפקידו כנאמן לבין ההסכמים האחרים כאמור

 אחריות הנאמן .33

דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו על אף האמור בכל  .33.1

בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא 

יהא אחראי כלפי מחזיק לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי 

 אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות לחוק, אלא 1ט35) או 1ח(ד35הוראות סעיף 

להוראה אחרת בשטר  זה 33.1 סעיף . מובהר כי ככל שתעורר סתירה בין הוראת חמורה

 .ה יותר בשטר, למעט ככל שנקבעה הוראה מחמירזה 33.1 הנאמנות, תגבר הוראת סעיף 

) לחוק, לא 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  .33.2

 יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 כללי .34

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, 

") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של ויתורהימנעות מפעולה ("

פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על -התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

זכות כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות 

שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן  האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל

מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך 

אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי 
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פי דין ו/או הסכם (לרבות - יימת ו/או שתהיה לנאמן עלתלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שק

  שטר זה ואגרת החוב).

  דין חל וסמכות שיפוט  .35

- . לבתי המשפט בעיר תל אביבבלבד הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה. בכל מקרה של 

  ברו הוראות שטר זה.גסתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב י

 תחולת חוק ניירות ערך .36

בכל ענין שלא נזכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו 

בהתאם להוראות החוק פיו שאינן ניתנות להתנאה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בקשר אליו - על

  .והתקנות האמורים

 מענים .37

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה 

  בכתב לצד שכנגד.

  הסמכה למגנ"א .38

, הנאמן מאשר בזאת 2003-בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג

  מטעם החברה, לדווח אופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על שטר נאמנות זה.לגורם המוסמך לכך 

  

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

________________________  ______________________________  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  

  בע"מרזניק פז נבו נאמנויות רכב 

  

וכי  גבאי, מיןובני עיני דוד כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה עו"ד, מאשר, חובב יואב ,אני הח"מ

  בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה.  ישראל מוטורס יוניברסלמחייבת את חתימתם המשותפת 
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  התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

  בע"מ  ישראל מוטורס יוניברסל

  )א'אגרת חוב (סדרה 

  

  ) רשומה על שםא'אגרת חוב (סדרה 

  ______.מספר: 

  ערך נקוב של תעודה זו: ________ ש"ח.

  

") תשלם במועד הפרעון כהגדרתו החברהבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסלאגרת חוב זו מעידה כי  .1

") או הניצעתבע"מ ("לישראל דיסקונט בתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של בנק 

למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, והכל בכפיפות למפורט 

 בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות. 

"סדרת אגרות אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו ( .2

(כפי שתוקן ביום  2017 במאי 29) מיום "שטר הנאמנות"), המונפקת בהתאם לשטר נאמנות (החוב"

 ).הנאמן"בע"מ ("רזניק פז נבו נאמנויות רכב בין החברה מצד אחד ובין  , אשר נחתם)2017 ביולי 12

מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה 

כל אגרות אגרות החוב מובטחות בבטוחונות. ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. 

פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה - החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי

  חת על פני האחרת. לא

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי  .3

 נפרד מאגרת החוב.

התנאים המפורטים באגרת חוב זו ישתנו ללא צורך בהנפקת אגרת חוב חדשה בכל עת בה שטר  .4

  הנאמנות ו/או מי מנסחיו ישונו כדין.

 

  

  נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום __ ב_________ 

  

  

____________________________  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל
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  התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם, אלא אם  1.4 סעיף בבאגרת חוב זו תהיינה לביטויים ש .1.1

 משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או מהקשרם.

) רשומות על שם. אגרות החוב א'אגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב (סדרה  .1.2

סו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות מסדרה זו תעמודנה בדרגת בטחון שווה פרי פ

פי אגרות החוב וללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס - החברה על

 לסכומים המגיעים.

תנאי אגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר  .1.3

ש בתנאי אגרות חוב אלו. בכל הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפור

יגברו הוראות שטר  ,מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות

 הנאמנות.

 )א'קרן אגרות החוב (סדרה  .2

והיא נושאת ריבית בשיעור שנתי הכל , תשלומים רבעוניים 25 -לפירעון באגרת חוב זו עומדת  .2.1

 להלן. 3 כמפורט בסעיף 

על יהיו צמודות לעלייה במדד היסודי כך שאם יתברר במועד תשלום כלשהו  הקרן והריבית .2.2

חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז 

ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה  תשלם החברה אותו תשלום של קרן

במדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם יתברר כי מדד התשלום ירד לעומת המדד היסודי 

 יהא מדד התשלום המדד היסודי.

פי הנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה כמפורט לעיל של הקרן והריבית, לא תשונה במהלך - על

  תקופת אגרות החוב.

 )א'של אגרות החוב (סדרה הריבית  .3

 .")הנקובהריבית  שיעור(" 2.65%של בשיעור קבוע שנתית הקרן של אגרות החוב תישא ריבית 

 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב .4

אשר  ,כל אחד) 4%(בשיעור של  תשלומים רבעוניים שווים 25 - קרן אגרות החוב תפרע ב .4.1

בכל אחד  ,2017אוגוסט ונובמבר של שנת  בחודש בכל אחד מהחודשים 10ישולמו ביום 

בכל אחד כן ו 2022עד  2018פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר של כל אחת מהשנים מהחודשים 

 10(כולל). תשלום הקרן הראשון ישולם ביום  2023אוגוסט פברואר, מאי ו יםחודשמה

 .2023באוגוסט  10ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום  2017אוגוסט ב

בחודש בכל אחד מהחודשים  10תשלומים רבעוניים, אשר ישולמו ביום  25 -תשולם ב הריבית .4.2

פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר של כל , בכל אחד מהחודשים 2017אוגוסט ונובמבר של שנת 

(כולל),  2023אוגוסט וכן בכל אחד מהחודשים פברואר, מאי ו 2022עד  2018אחת מהשנים 
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שלום הריבית האחרון וסיומה ביום הקודם למועד התשלום בעד התקופה שתחילתה במועד ת

, 2017באוגוסט  10"). תשלום הריבית הראשון על אגרות החוב ישולם ביום תקופת הריבית("

להלן ותשלום הריבית  4.4 בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב כמפורט בסעיף 

; הריבית בגין כל תשלום רבעוני כאמור תהא בשיעור 2023באוגוסט  10האחרון ישולם ביום 

 . , למעט תשלום הריבית הראשון ששיעורו יצוין בהודעה המשלימה0.6625%של 

 ,שיעור שנתי. תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית הנוהנקוב שיעור הריבית  .4.3

לכל  0.6625%שיעור של (היינו,  4 -כשהיא מחולקת ל פי שיעור הריבית השנתית- יחושב על

  .)תשלום

אשר  מועד ההחלפהתקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב תתחיל יום מסחר אחד לאחר  .4.4

מועד התשלום הראשון של הריבית. ם ליום הקודותסתיים ב בהודעה המשלימהיפורט 

 365הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 

 ימים בשנה.

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם  .4.5

 4באוגוסט או  4במאי,  4בפברואר,  4יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום 

 , לפי הענייןועד למועד פירעונן איגרות החובהנפקת מועד מבנובמבר של כל אחת מהשנים ש

"), פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם היום הקובע("

יהיו רשומים במרשם ביום התשלום ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה 

ום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת בי

  ) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.5החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (

מובהר, כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת  .4.6

 הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים,  .4.7

ריבית או יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, 

 והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.הצמדה, 

 7ין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית העולה על החברה תשלם ריבית פיגורים בג .4.8

מועד ימי מסחר לפני  2. לפחות הנקובהריבית שיעור מעל  3%ימים, בשיעור שנתי של 

שתשולם הריבית המדוייקת כאמור תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על בפועל תשלום ה

ומועד תשלומה של גורים הכוללת את הריבית השנתית או הרבעונית בתוספת ריבית הפי

 הריבית. 

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר  .4.9

שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, 

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,  4.11 בהתאם לאמור בסעיף 

 לשטר הנאמנות.  12 מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

- מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על .4.10

פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, 
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י הודעתו פ- בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה, אולם החברה תהא חייבת לפעול על

) 15עשר (-של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה

ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב. במקרה שההודעה 

תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם 

 תשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.חל לאחר מועד ה

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון  .4.11

והריבית בשיק שיישלח בתוספת הפרשי הצמדה הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן 

כאמור בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום 

ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם 

 הצגתו כהלכה לגביה.

 פי דין.-מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על .4.12

 מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג .5

חברת או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה (״ ותמעלידי -ככל שדירוג אגרות החוב על )1(

״) (במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג

הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן 

חוב יהיה נמוך בשתי במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג המעודכן שייקבע לאגרות ה

(או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר  ilA״) מדירוג הדירוג המופחתדרגות או יותר (״

״), יעלה שיעור דירוג הבסיסידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום מעלות) (״-ייקבע על

 0.5%הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 

, כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה הנקובלשנה, מעל שיעור הריבית 

ידי חברת -"), וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש עלריבית הבסיס("

הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד בו 

להלן, לפי  5ירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה כהגדרתו בס"ק תעדכן חברת הדירוג את ד

השנתית שתישא הקרן הבלתי שיעור הריבית כל הורדת דירוג נוספת, תעלה את המוקדם. 

לשנה, מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת,  0.25%מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 

על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש 

הבלתי מסולקת או עד למועד בו תעדכן חברת דירוג אגרות החוב לדירוג  קרןמלא של יתרת ה

על פי סעיף זה ם. יובהר, כי שיעור הריבית הנוסף להלן, לפי המוקד 5הגבוה כהגדרתו בס"ק 

) תדורגנה על א' ככל שאגרות החוב (סדרה לשנה, במצטבר. 1%עלה בכל מקרה על לא י לעיל

ידי שתי חברות דירוג או יותר, תבחן עמידת החברה בהוראות ס"ק זה לעיל על פי הדירוג 

 הנמוך

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות  )2(

 ) לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה:1החוב לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק (

(א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג 

״); (ב) את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות ג״מועד הורדת הדירוהמופחת (

החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית 

״); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן ר״ריבית המקום בשנה) (ימי 365יחושב לפי 
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אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: 

ימים  365ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 

חברה למחזיקי אגרות החוב במועד בשנה); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם ה

(ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית  -תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו

השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור 

ד אחד הריבית לתקופה, ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו שהריבית בגינן תשולם ביותר ממוע

בשנה (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה) 

 לתקופות הבאות.

לפני המועד  םהיה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך ארבעה ימי )3(

במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל וסיומן הקובע לתשלום ריבית כלשהו 

״), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, ייהתקופת הדח(״

את ריבית המקור (כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים) בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע 

מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם 

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

 במועד תשלום הריבית הבא.

יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור ריבית הבסיס, תעדכן  )4(

חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס 

ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, - יבית שישולם על״), אזי יקטן שיעור הרהדירוג הגבוה(״

במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב דורגו בדירוג 

הגבוה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה 

, כפי שהחברה תפרסם לעיל 1 או שיעור הריבית שייקבע בהתאם לס"ק הנקובשיעור הריבית 

בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה, ללא כל תוספת ובכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית 

. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור הנקובשתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית 

 לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת. 3עד  2בס״ק 

ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה (כך לדוגמה, אך לא רק,  )5(

בשל אי קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג, לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או 

ימים, לפני  21דיווחים להם התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת) לתקופה העולה על 

לעיל, תיחשב הפסקת  1ועלה שיעור הריבית כאמור בס״ק פירעונן הסופי, ובלבד שלא ה

יחולו  4עד  2לעיל, והוראות ס"ק  1הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב כאמור בס״ק 

בהתאם. למען הסר ספק יובהר, כי היה ואגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות, לפני פירעונן 

לעיל  1שיעור הריבית כאמור בס"ק  הסופי, מסיבה שאינה תלויה בחברה, הדבר לא ישפיע על

 זה לא יחולו. 5 והוראות סעיף 

במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת  )6(

, ובו תודיע במועד שתידרש לכך על פי חוק ניירות ערך דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי

 החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.החברה על נסיבות החלפת 
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 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .6

 לשטר הנאמנות. 12 להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף 

  תעודות אגרות החוב ופיצולן  .7

כל תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן  .7.1

כאמור  הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות

  לא תוצאנה אלא בכמות סבירה. 

פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אגרות החוב  .7.2

שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום, בצרוף תעודת אגרות 

  החוב שפיצולה מבוקש.

בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום  ) ימים מתום החודש7ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ( .7.3

של החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב 

  בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש 

  הפיצול.

  העברת אגרת החוב  .8

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים.  .8.1

כל העברה של איגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה, תיעשה על פי כתב העברה הערוך 

בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי המחזיק או נציגיו החוקיים, וכן על ידי 

יו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות איגרות מקבל ההעברה או נציג

החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו 

  של המעביר להעברתן. 

בכפוף לאמור לעיל, תקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי  .8.2

  ן העברת איגרות החוב ועל הסבתן. העניין, ביחס לאופ

אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות  .8.3

  על תשלומם על ידי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל  .8.4

לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך, באופן  7תחילה עפ"י הוראות סעיף 

שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב 

  האמורה.

אים האלה תרשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים לאחר קיום כל התנ .8.5

  המפורטים בשטר הנאמנות ובאגרת החוב.

  כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .8.6
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  שינויים בתנאי אגרת החוב .9

 לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה,

  לשטר הנאמנות.  26 אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 

  החלפת תעודת אגרת החוב .10

במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה 

תעודה חדשה של איגרות החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, לשיפוי 

ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה 

תמצא לנכון, בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא 

התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש 

  רה.התעודה האמו

  הדין החל וסמכות השיפוט .11

יפו -. לבתי המשפט בעיר תל אביבבלבד הדין החל על שטר הנאמנות ועל נספחיו, הינו הדין הישראלי

תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרת החוב. בכל מקרה 

אגרות החוב יגברו  של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר הנאמנות ו/או

  הוראות שטר הנאמנות.

 הודעות  .12

  הודעות תינתנה בהתאם לאמור בשטר הנאמנות.

  

  

                                                   -----------------------  
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  הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב –יה לשטר הנאמנות יהתוספת השנ

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  )א'אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב (סדרה 

  

הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. זימנה החברה אסיפה של מחזיקי  .1

אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה 

ג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור וכן על העניינים שיובאו לדיון בה, והנאמן או נצי

 מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.

הנאמן יהיה רשאי לזמן אסיפה לפי דרישת החברה וחייב לפי בקשה בכתב של המחזיקים בלפחות  .2

) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. אם 5%חמישה אחוזים (

ים של אגרות החוב כאמור, יהיה הנאמן רשאי לדרוש המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיק

 מהמבקשים שיפוי עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע  21הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  .3

ימים ממועד  21 - בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

מון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם הזי

להלן; עשה כן, ינמק  11 סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 

הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם 

מסירת דרישה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום 

 הזימון בהתאם להוראות הדין.

דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול  .4

ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות  21 - יותר מ

לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 

 להלן. 11 

לעיל, רשאי  3 לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף  .5

ימים, מתום התקופה לזימון  14המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 

 האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה בישראל (או במקום אחר  כל אסיפה של מחזיקי איגרות .6

בישראל עליו תורה החברה) או במען אחר עליו יודיעו החברה או הנאמן. החברה תישא בעלויות 

 ניהול וכינוס האסיפה.

 הודעה על כינוס אסיפה

יום אחד  זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות .7

"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה אסיפת התייעצותלפני מועד כינוסה ("

 החלטות.
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הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  .8

 לחברה על ידי הנאמן.

 ן הסדרים לעניין הצבעה בכתב.הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכ .9

מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת  .10

אגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, 

 ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

 ת חוב וניהול האסיפההמועד הקובע לבעלות באגרו

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע  .11

 בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים.

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה  .12

 שבו יציין את אופן הצבעתו.

 או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.   בכל אסיפה יכהן הנאמן .13

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא  .14

ידי כל מחזיקי -ניתנה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על

סיפה נדחית, לפי העניין) אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לא

 נשלחה במערכת המגנ"א.

לשטר  25 כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם לסעיף  .15

 הנאמנות.

אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון,  .16

 כדלקמן:

כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף להוראות חוק  .16.1

ר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה, יהוו מנין חוקי באסיפה כללית ניירות ערך אש

כוח, המחזיקים או -ידי בא-) מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על2לפחות שני (

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב  25%המייצגים יחדיו לפחות 

) מחזיקים כאמור מבלי 2ם נכחו בה שני (א -הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה נדחית 

 ידיהם.-להתחשב בערך הנקוב המוחזק על

) 2באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה לפחות שני ( .16.2

כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו -ידי בא-מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על

של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת,  מהיתרה הבלתי מסולקת 50%לפחות 

מהערך הנקוב מן היתרה  20%אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות  - ובאסיפה נדחית 

 האמורה.

לשטר  7 על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות יחולו הוראות סעיף  .16.3

 הנאמנות.
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שטר הנאמנות), לא יובאו בחשבון לצורך באגרות חוב המוחזקות בידי אדם קשור (כהגדרת מונח זה  .17

קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה 

 כאמור.

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך,  .18

 ל. לעי 16 ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי,  .19

תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום 

האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות 

 האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.המחזיקים; נדחתה 

לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר  19 לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  .20

המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת 

 בחוק ניירות ערך.

לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים  20 על אף האמור בסעיף  .21

ל), לעי 2 ) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 5%בחמישה אחוז (

תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר 

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות 5%הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור (קרי: בחמישה אחוז (

 החוב שבמחזור).

 לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית. .22

החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, ידחה  לפי .23

") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט האסיפה המקוריתהמשכה של האסיפה ("

אסיפה בסדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו ("

תן יהיה לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא באסיפה נמשכת ני"). נמשכת

 נתקבלה לגביו החלטה בלבד. 

הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון.  .24

 קביעת הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה  נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר .25

שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור  12 -הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 9  - ו 8  יינתנו לפי סעיפים

-אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על .26

 ות החוב ללא זכות הצבעה.ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגר

פי שיקול דעתו של הנאמן, יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה, -במקרה שבו על

זה, החברה  26 אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי מטעמה. על אף האמור בסעיף 

תוכל בכל מקרה להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום 

 של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).
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 החלטות

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות. .27

י לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. יו"ר האסיפה רשא .28

במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה 

יפורסם במערכת המגנ"א, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן 

דין. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה את כתב ההצבעה מלא וחתום כ

באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. מחזיק אשר לא 

ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי 

א מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הוראות התוספת השנייה, ייחשב כמי של

 הנושא/ים שבכתב ההצבעה.

יבחן הנאמן , (בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק או הנאמן), אסיפת מחזיקי אגרות חובכונסה  .29

קיומו של ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין 

"). הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף עניין מנוגדשיקבע הנאמן ("עניין אחר שלהם, כפי 

 .באסיפה להודיע לו, לפני ההצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:

 מנות);מחזיק אשר הנו אדם קשור (כהגדרת מונח זה בשטר הנא .29.1

 מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה; .29.2

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין  .29.3

ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין 

כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות אישי מהותי 

ידי הנאמן, יחשב -החוב. מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו מחזיק בעל 

זה, הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל  29 בסעיף עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור 

"עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או 

ורט ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה (כפי שיפ

 בכתב ההצבעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק.

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו 

כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי 

ייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מח

  אגרות חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו  .30

 .עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות

ניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל יובהר, כי בחינת ניגוד ע .31

החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על 

מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של 
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רת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אותו מחזיק בהחלטה אח

 .אחרות

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את  .32

לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא  29 קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 

כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים 

) מיתרת הערך הנקוב 5%בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים (

יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של של אגרות החוב, 

 המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

ש"ח ערך נקוב  1כוחו, קול אחד בגין כל - ידי בא-בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על .33

 מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

  במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין 

 חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

משתתפים בהצבעה מבלי להביא הרוב הדרוש להחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות ה .34

בחשבון את קולות הנמנעים. הרוב הדרוש להחלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של המחזיקים 

בשני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה מבלי להביא בחשבון 

בעלי 'עניין מנוגד' את קולות הנמנעים. לעניין קולות הנמנעים לא תתקיים אבחנה בין מי שהינם 

 לעיל) לבין מי שאינם. 29 (כהגדרתו בסעיף 

רגיל או במניין חוקי מיוחד לעיל כי יתקבל ברוב שאינו  34 כל נושא שלא נקבע לגביו לפי סעיף  .35

 יתקבל כהחלטה רגילה.

כוחו שיש לו הסמכה -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .36

לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, 

 יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג. בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה

 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן. .36.1

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב. .36.2

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של -כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל .36.3

פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד 

 המזמנת את האסיפה.

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר  .37

הממנה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא 

סיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני הא

 הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.

הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם במרשם הפרוטוקולים  .38

ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. כל פרוטוקול כזה 
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שב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, ידי יו-ייחתם על

 וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין. 

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי  .39

 שלח לכל מחזיק באגרות חוב שביקש זאת.אגרות החוב והעתק ממנו יי

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם  .40

 הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

 הודעות עמדה

מחזיק אגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות  .41

ת הנאמן, רשאי לפנות בכתב ליתר מחזיקי אגרות החוב כדי לשכנעם לגבי אופן החוב, באמצעו

 ").הודעת עמדההצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת  .42

 שעות ממועד אותו מושב. 24מדה בתוך אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת הע

באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל יהיה  .43

רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה של 

 האסיפה. 

עמדה בתגובה על הודעת עמדה הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת  .44

 לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב. 43 עד  41 שנשלחה בהתאם לסעיפים 

 באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה. .45
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   1נספח 

    

 החוב לאגרות הנאמןלבין  תחבורה פתרונות בין שנחתםהסכם שעבוד ואגרת חוב  נוסח

  תחבורה פתרונות של') ט(סדרה 

  

 שעבוד ואגרת חוב  הסכם

  2015 שנת יולי בחודש 22 ביום ונחתם שנערך

  
  

  בע"מ (בשמה הקודם: קרדן רכב בע"מ) יוניברסל פתרונות תחבורה - .טי.אס בין:     יו

  52-003924-9.פ. ח

  , לוד10המסגר  מרחוב

  מצד אחד;              (להלן: "החברה")

  

  ) בע"מ1975נאמנות ( לבין:   הרמטיק

  בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט')    

  510705197ח.פ.     

  , תל אביב113מרח' הירקון     

  03-5544553טלפון:     

   03- 5271736פקס:      

  (להלן: "הנאמן")    

  מצד שני;                                 

  

בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם הנפקת אגרות חוב  נחתם 2015יולי ב 13 וביום  הואיל

" המדף תשקיף"  -" והנאמנות שטר(להלן: " 2015 מאי מחודשפי תשקיף מדף  על') ט(סדרה 

  );בהתאמה

') וזאת טפי תשקיף המדף החליט דירקטוריון החברה להציע לציבור אגרות חוב (סדרה  ועל  והואיל

"). שטר הנאמנות מצ"ב מדף הצעת דוח(להלן: " 22.7.2015על פי דו"ח הצעת מדף מיום 

  להסכם שעבוד ואגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 'א נספחכ

לטובת הנאמן, להבטחת כלל  לשעבד החברה להוראות שטר הנאמנות מבקשת ובהתאם   והואיל

 ושטר המדף הצעת"ח דו פי על') טהתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  ;זה בהסכם להלן המפורטים והזכויות הנכסים את הנאמנות

  לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך - להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה על .1

ושטר  ק של כל סכומי הקרן והריבית, המובטחים באגרות החובילהבטחת התשלום המלא והמדו

, משעבדת בזאת החברה לטובת הנאמן, כנאמן עבור מחזיקי ")המובטחים הסכומים("הנאמנות 

ט'), בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את כל זכויותיה  האגרות החוב (סדר
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הנאמן בבנק  שהמתנהל ע" 309492/21לעת בחשבון מס'  תבנכסים המופקדים ו/או אשר יופקדו מע

 ) (חשבון הנאמן כהגדרתו בשטר הנאמנות).807סניף טרומפלדור ( לאומי לישראל בע"מ

 הנאמנות ושטר החוב אגרותפי -על החברה התחייבויות כל של והמדויק המלא הקיום להבטחת .2

, החברה בזאת משעבדות המובטחים הסכומים כל של והמדויק המלא התשלום להבטחת כך ובכלל

  :להלן המפורטים והזכויות הנכסים כל את'), ט(סדרה  החוב אגרות למחזיקי כנאמן, הנאמן לטובת

שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכבים ב"רשימת הרכבים"   2.1

 -ו" המשועבדים הרכבים: "בהתאמה(להלן,  חובהאגרת הסכם השעבוד ול כנספח ףצורשת

, בקשר עם השעבוד כאמור, כפי שתעודכן מעת לעת, עליו תחתום החברה ")הסכם השעבוד"

  כאמור בסעיף זה להלן; וכן 

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של   2.2

ות, בגין הרכבים המשועבדים, בין היתר, על פי הסכמי יכל זכויות החברה, קיימות ועתיד

לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים  בינה ושיחתמו/או השכירות שנחתמו והחכירה 

וככל שניתן לשעבדם כאמור, לרבות כל  כאמור הסכמים שקיימים ככלהמשועבדים, 

ל תשלומים , ובכלל זה זכויותיה לכשיגיעו ככל, המשועבדים הרכביםהתקבולים הנובעים מ

/או על פי הסכמי חכירה ובגין הרכבים המשועבדים  לחברהו/או שיגיעו   המגיעיםו/או הכנסה 

תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים  לרבותו/או  םהמשועבדי יםו/או שכירות בגין הרכב

 בתום הרכב כלי את לרכוש הזכותלרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש והמשועבדים 

ל שזכות כאמור קיימת. מובהר, כי ככל שהסכמי החכירה האמורים , ככהחכירה תקופת

המשועבדים, ייחשב כהסכם החכירה  יםברשימת הרכב יםכלול םשאינ יםמתייחסים גם לרכב

  המשועבדים; וכן יםרק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכב

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של   2.3

מכוח חוק מס רכוש  המשועבדים הרכבים בגין פיצויים או תגמולים לקבלת, החברהזכויות 

  ; וכן 1961 –קרן פיצויים, תשכ"א ו

של החברה בחשבון  שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה  2.4

ו/או הפקדונות  הנאמן וכן שעבוד שוטף, ראשון בדרגה יחיד וללא הגבלה בסכום על הכספים

  ו/או כל נכס אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.

  ")המשועבדים הנכסים" או" השעבוד: "יחדיו(להלן     

התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או  כל  2.5

ההכנסה בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם 

שכ"א קרן פיצויים, תומכוח חוק מס רכוש  המשועבדים הרכבים בגין פיצויים או תגמוליםו/או 

המשועבדים, ככל  הרכביםו/או התשלומים על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין  1961 –

לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל  הזכות, לרבות תשלום בגין מימוש שישולמו

 .מכוח שטר הנאמנות יםהשעבוד ושישנה, ככל שיתקבל, ישולמו לחברה כל עוד לא מומש
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 מהות המשכון .3

על פי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם  השעבודים .3.1

 יחולו שינויים בשטר הנאמנות.

 אחרות או נוספות') בטוחות ט סדרה( החוב אגרות ולמחזיקי לנאמןנתנה י/או תו וניתנ .3.2

 לא והן בזו זו תלויות ובלתי מצטברותרעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות ילפ

 אגרות מחזיקי או הנאמן בידי קיימות שתהיינה/או ו קיימות אחרות בטוחות על פענהתש

 או למנוע כדי נוספות בטוחות של בקיומן יהיה לא וכן, מהן תושפענה ולא') ט סדרה( החוב

  .זה שעבוד הסכם פי על יםהמשועבד יםהנכס מימוש את לעכב

של החברה ו/או הממשכנות, לפי העניין, יובהר, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן  .3.3

לשחרר כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות 

 בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה.

 החברה והתחייבויות הצהרות .4

 :כדלקמן ומתחייבת מצהירה החברה

לשלם את הסכומים המובטחים לנאמן לא יאוחר מהמועד בו קמה לה חובה עלפי תנאי אגרת  .4.1

  החוב לשלמם וזאת ממקורותיה או מכספים שיתקבלו ממימוש הנכסים המשועבדים.

תפעל לכך  יכלול את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים, וכל .4.2

א לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד יתמצוכן  לנאמן יהיה חיבור למסוף משרד הרישויש

מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן. במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות 

. אחת לשנה, בתום כל שנה קלנדארית, תמסור החברה להחכרה המשמשהחוכרים של כל רכב 

של הרכבים לנאמן רשימה עדכנית של הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים 

 .(שם, מס' ח.פ. ומען למשלוח דברי דואר) להחכרה המשמשיםהמשועבדים 

המלאה והבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  בבעלותה נמצאים המשועבדים הנכסים כי .4.3

 .ליבואנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי הרכב המשועבדים

או מעוקלים מומחים בדרך כלשהי , ממושכנים, כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים .4.4

לזכות אחרים ונקיים מכל זכות אחרת לטובת צד ג', (למעט זכויותיהם של החוכרים או 

השוכרים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך 

 חוכרים לגבי, וכןתקופת החכירה/השכירות שלהם, כנגד ביצוע תשלומים לחברה, לפי העניין 

הזכות לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה, ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח  ,בלבד

 ");  זכויות הלקוחותהרלוונטי) (להלן: "

כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד  .4.5

את הנכסים המשועבדים לטובת הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד 

הנאמן כאמור בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו, בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא 

  תפגענה. 
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לא למכור, ולא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים  .4.6

ה המשועבדים, בזכויות שוות, נחותות או עדיפות לשעבוד עלפי הסכם שעבוד ואגרת חוב ז

ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם (למעט , לא להמחות ולא להעביר

במהלך עסקיהן הרגיל כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה), ולא 

  להרשות לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ"ל. 

בזכויות  כי לא ינקטו בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע .4.7

מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות, ובכלל זה 

 ביכולתם לממש את הבטוחות. 

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של החברה ליצירת השעבודים לטובת  .4.8

 הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, כך שיהיו תקפים ברי מימוש.

אות כל דין, אין כל מגבלה או מניעה על החברה לחתום על הסכם שעבוד זה כפוף להור .4.9

 ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו. 

סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת  .4.10

פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובדים או על 

כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת  חלקם.

הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או 

שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק 

לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם  מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה

 ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

לעשות ולהורות, כל שיהיה דרוש, וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר  .4.11

קיימים  - בזה על הנכסים המשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים

של החברה ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, ובמיוחד, אך  - או עתידיים 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד 

האמור (ולשם מניעת ספק מובהר בזה, כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש 

לרבות לפי החלטת אסיפת מחזיקים  הנאמנות שטר להוראות בהתאםמן ובכתב של הנא

שייכנס הנאמן כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או המחזיקים לא 

ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך) יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן 

 לצורך ביצוע של כל רישום כאמור. לחתום על כל מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש

 מימוש הבטוחות  .5

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים  .5.1

הקבועים בעניין זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או 

שועבדים בהתאם מומשו בטוחות ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המ

 להוראות שטר הנאמנות.

הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק מובהר  .5.2

בזאת, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם 

 כל בטוחה אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו. 
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את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, באמצעות בית המשפט לממש  הנאמן יהיה רשאי .5.3

ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים, או כונס נכסים 

 ומנהל.  

מובהר כי הרכבים המשועבדים, כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או  .5.4

וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים  יושכרו בעתיד ללקוחות החברה ו/או הממשכנות

יהיה כפוף לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם, 

 לרבות זכויות השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמציא לנאמן, על פי דרישתו הראשונה העתק של כל  .5.5

י בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של הנאמן או מסמך רלוונט

כונס הנכסים ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי סבירים 

על ידי החברה ואין בה כדי להוות סוד מסחרי. יובהר כי העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו 

 כמסמכים רלבנטיים.

 הנכסים המשועבדיםהסרת השעבודים מעל  .6

   השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

 שונות .7

את כל  ויראו ממנובלתי נפרד  חלק ומהווה זה שעבוד בהסכםהנאמנות נחשב ככלול  שטר .7.1

 . זה שעבוד בהסכם ככלולות הוראותיו

שטר  והוראות זה שעבוד הסכםהוראות  ביןאי התאמה  אובכל מקרה שתתגלה סתירה  .7.2

ייקראו  זה שעבוד הסכםהנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר הנאמנות ואת 

 כמשלימים האחד את השני (במקשה אחת). 

יפו למקום  אביב תלקובעים בזה את העיר  הצדדיםיחול הדין הישראלי.  זה שעבוד הסכם על .7.3

 .זה שעבוד הסכםהשיפוט הבלעדי, לכל צרכי 

, יחולו על השעבודלהוראות שטר הנאמנות, כל ההוצאות, הכרוכות בהוצאה לפועל של  כפוףב .7.4

- ידי המשרד להוצאה לפועל או על- דין, כפי שיקבע על- ובכלל זה, שכר טרחה לעורכי החברה

 המשפט.-ידי בית

") מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום ויתור(להלן: " מפעולה והימנעות ארכה, שינוי, ויתור כל .7.5

של אותו צד על זכות כלשהי, אלא אם כן נעשו  כויתורהתחייבות של מי מהצדדים, לא יחשב 

  במפורש ובכתב.

 ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים. בהסכם שעבוד זהשינוי  כל .7.6

 

  ולראיה באנו על החתום:
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יוניברסל פתרונות  -.טי.אס יו

הקודם: (בשמה  תחבורה בע"מ

  )קרדן רכב בע"מ

 "מבע )1975הרמטיק נאמנות (  

  אישור

 הסכם על בפני חתמו______,  -______ו  ___  ה"ה כי בזאת מאשר,  _____ מ_____,  ד"עו, מ"הח אני

 ההחלטות כל כי לאשר הריני עוד. ל"הנ החברה את מחייבת חתימתם וכי"מ בעבשם _______ זה

 של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, דלעיל ההסכם נשוא השעבוד ורישום יצירת לשם הנדרשות

  .החברה

 

   _______________      __________  :תאריך

  עו״ד_____,         
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  א1נספח 

  

 עבור הנאמן לטובת השעבודים הסבת לצורךשעבוד הנוסח התיקון להסכם 

   החוב אגרות מחזיקי

  

 תחבורה כמשמעה, בין פתרונות 2015 ביולי 22להסכם שעבוד ואגרת חוב מיום  1' מס תיקון

 לאיגרות החוב (סדרה ט') של פתרונות תחבורה כמשמעה להלן נאמןהלהלן, לבין 

  ___שנת  __בחודש  __נערך ונחתם ביום תיקון זה 

  

  בע"מ  יוניברסל פתרונות תחבורה -.טי.אס יו  בין:    

  52-003924-9.פ. ח

  , לוד10המסגר  מרחוב

  ")פתרונות תחבורה("

 מצד אחד;

  בע"מ רכבנאמנויות  רזניק פז נבו  לבין:  

  ")החייבת"מ ("בע מוטורס יוניברסל חברת של') אעבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה  בנאמנות

    51-519222-7ח.פ. 

  , תל אביב14מרחוב יד חרוצים 

  03-6389200טלפון: 

  03-6389222פקס: 

  ")הנאמן"(

 מצד שני;

  

שטר "), הרמטיק) בע"מ ("1975נאמנות ( הרמטיקבין החברה לבין  נחתם 2015 ביולי 13 וביום  הואיל

 בת חברה שהנה, תחבורה פתרונות ידי על שהונפקו') טנאמנות בקשר עם אגרות חוב (סדרה 

  ");תחבורה פתרונות של' ט"ח אג(" החייבת של מלאה בבעלות

אישור בית המשפט להסדר בין החברה והחייבת, בין היתר,  [טרם ניתן]ניתן  2017וביום _____   והואיל

במסגרתו הונפקו למחזיקי אג"ח ט' של פתרונות ש ,לבין מחזיקי אג"ח ט' של פתרונות תחבורה

") חלף אג"ח ט' של אגרות החוב (סדרה א')תחבורה אגרות חוב (סדרה א') של החייבת ("

  פתרונות תחבורה;

אשר נחתם בין הנאמן  ')בקשר עם אגרות החוב (סדרה אאמנות להוראות שטר הנ ובהתאם   והואיל

 מבקשת ,")שטר הנאמנות(" 2017לבין החייבת ביום __ ) בע"מ רכבנאמנויות  רזניק פז נבו(

של לאג"ח ט' נאמן הרמטיק (כשעבוד אשר נחתם בין החברה לבין ההסכם את להסב כי  החברה

וכן את השעבודים  ")הסכם השעבוד(להלן יחדיו: " 2015ביולי  22 ביוםפתרונות תחבורה) 

במרשמי  304המסומנים כשעבוד מס'  , למעט שעבוד חשבון הנאמן לאג"ח ט',שנוצרו מכוחו

כלפי  החייבתהתחייבויות כך שיבטיחו את , ")השעבודאצל רשם החברות (" פתרונות תחבורה

  .הנאמנות שטר פי עלשל החייבת ') אמחזיקי אגרות החוב (סדרה 
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, נמחקו אג"ח ט' של פתרונות תחבורה מהמסחר בבורסה ונרשמו למסחר בבורסה 2017וביום __   והואיל

  על ידי החייבת אגרות החוב (סדרה א') שלה;

  ולאור האמור ברצון הצדדים לתקן את הסכם השעבוד באופן הקבוע להלן בתיקון זה.  והואיל

  לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

רזניק השעבוד, יבוא הנאמן ( במקומו של הרמטיק אשר יחדל להיות צד להסכם - בהסכם השעבוד  .1

 כצד להסכם השעבוד.  )בע"מ רכבפז נבו נאמנויות 

 לאג"ח ט') יימחקו. להסכם השעבוד (שעניינם שעבוד חשבון הנאמן 2.4 -ו 1סעיפים  .2

 הקרן סכומי: "יבוא" המובטחים: "הסכומים המילים שחלףיתוקן כך להסכם השעבוד  2 סעיף .3

 ")"המובטחים הסכומים(" הנאמנות ושטר החוב באגרות המובטחים, והריבית

יוסב לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  , מכוח הסכם השעבוד,(כמשמעו לעיל) השעבוד .4

 למחזיקי ושיגיעו המגיעים הסכומים של והמדויק המלא התשלום') וזאת לצורך הבטחת א(סדרה 

(לרבות ריבית  ריבית, החוב איגרות קרן תשלומי לרבות, הנאמנות שטר לפי') א(סדרה  החוב איגרות

כל סכום נוסף המגיע ו/או שיגיע לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב  וכן וצטבריפיגורים), אם וככל ש

על פי הוראות אגרת חוב זו ושטר הנאמנות והקיום המלא והמדויק של כל יתר התחייבויות החייבת 

 .הנאמנות ושטר') אעל פי אגרות החוב (סדרה 

: "כונס להלן רהאמו יתווסף השעבוד להסכם 5.3 סעיף שבסוף כך יתוקן השעבוד הסכם, בנוסף .5

, בכפוף להוראות בית המשפט, היתר ביןהנכסים שימונה כאמור וכן המנהל המיוחד, יהיה רשאי 

מבלי לגרוע מסמכותו לנקוט בכל הליך על פי הוראות כל דין (ובכל מקרה בלי להיזקק להסכמה 

 הסעיפים יתווספו 5.3 סעיף שלאחר וכן" דין בכל לאמור ובכפוףאו חליפיה)  החברהנוספת מצד 

 :שלהלן

כפוף להוראות הדין שתהיינה בתוקף באותה עת, את הנכסים ב, לרשותו לקבל  5.3.1"

  ;מהםולגבות כל הכנסה המופקת  הםהמשועבדים ולהחזיק ב

 לנכסיםלעשות או לגרום לעשיית כל הפעולות, התקשרויות בהסכמים שונים, בנוגע    5.3.2

מכוח הנכסים המשועבדים לרבות מימוש הנכסים , ובנוגע להפעלת הזכויות המשועבדים

 המשועבדים;

 או להעבירם, בחלקים או בשלמות המשועבדים הנכסים למכירת להסכים או למכור  5.3.3

 על הנדרש כל את ולעשות, לנכון שימצא תנאים לפי אחר אופן בכל להעברתם להסכים

 המוטל/או ו שיחול"ב וכיו היטל, אגרה, מס כל מתשלום החזר או הנחה, פטור לקבל מנת

 ;המשועבדים הנכסים מכירת עם בקשר חל/או ו שיוטל/או ו

מובהר כי כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד ו/או הנאמן, לפי העניין יהיה רשאי בכפוף   5.3.4

 מהנכסיםלהוראות כל דין, לפנות לבית המשפט בבקשה כי מתוך הכספים שיתקבלו 

 הנכסים מימוש, ישולמו תחילה כל ההוצאות הסבירות שייגרמו אגב המשועבדים

ו/או לבאים  לנאמןאו תוך השימוש בסמכויות אשר ניתנו  םו/או בקשר עימ המשועבדים

  מכוחו ו/או מטעמו לרבות כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד."
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ד, תקפות השעבו םלהסכ 3בסעיף  והתחייבויותיהמצהירה ומתחייבת כי הצהרותיה  החברה .6

 . כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') וכלפי הנאמן לתאריך חתימת כתב תיקון זה

 שונות .7

 ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל שינוי.  .7.1

  .השעבוד מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה זה וןכתב תיק .7.2

 ויראו מהםבלתי נפרד  חלק ומהווהבתיקון זה ובהסכם השעבוד הנאמנות נחשב ככלול  שטר .7.3

 . בתיקון זה ובהסכם השעבוד ככלולות הוראותיואת כל 

 הסכםשטר הנאמנות לבין הוראות הוראות  ביןאי התאמה  אובכל מקרה שתתגלה סתירה  .7.4

יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר  ,שטר הנאמנות והוראות ו/או תיקון זה שעבודה

ימים האחד את השני (במקשה ייקראו כמשל (לרבות תיקון זה) שעבודה הסכםהנאמנות ואת 

 אחת). 

 

  ולראיה באנו על החתום:

  

  

  

יוניברסל פתרונות  -.טי.אס יו

  בע"מ תחבורה

רזניק פז נבו נאמנויות רכב   

  "מבע

  

  

  אישור

 הסכם על בפני חתמו______,  - ו ______  ___  ה"ה כי בזאת מאשר,  _____ מ_____,  ד"עו, מ"הח אני

 את מחייבת חתימתם וכי"מ בעיוניברסל פתרונות תחבורה  -יו.טי.אס חברת  בשם וזשעבוד ואגרת חוב 

 ההסכם נשוא השעבוד ורישום יצירת לשם הנדרשות ההחלטות כל כי לאשר הריני עוד. ל"הנ החברה

  .החברה של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, דלעיל

  

  

 

   _______________      __________  :תאריך

 עו״ד_____,         
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  ב1נספח 

  

 הסכם שעבוד ואגרת חוב 

  שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת ______

  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל  בין:     

  51-180907-1ח.פ 

  , אזור תעשייה צפוני, לוד10מרחוב המסגר 

  ")החברה("

  ;מצד אחד

 מ"בערכב רזניק פז נבו נאמנויות   לבין: 

  51-519222-7ח.פ. 

  אביב, תל 14מרחוב יד חרוצים 

   03-6389222פקס: ; 03-6389200טלפון: 

  לעת מעת שיהיו כפי ,של החברה )'א סדרה( החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן

 )"הנאמן"(

 ;שני מצד

 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  לבין הנאמן שטר נאמנות החברהנחתם בין  2017 במאי 29וביום   :הואיל

(כפי  2017') על פי תשקיף להשלמה מחודש מאי אבקשר עם הנפקת אגרות חוב (סדרה ), 2017

) 1968- א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח25סעיף בהתאם ל, 2017 ביולי 12מיום  שתוקן בתיקון תשקיף

  ", בהתאמה);"התשקיף - " ושטר הנאמנות("

של החברה  )'א סדרה( חוב אגרות של הנפקה אשרל החברה דירקטוריוןהחליט ועל פי התשקיף   :והואיל

  ");אגרות החוב("

(כהגדרתם להלן), אגרות החוב מובטחות, בין היתר, בנכסים המשועבדים  ,ועל פי שטר הנאמנות  :והואיל

  ;אגרת חוב זולתנאי  בהתאם

נכסים השעבוד מאת יחסיהם המשפטיים בכל הקשור והנובע אגרת חוב זו וברצון הצדדים לעגן ב  :והואיל

  בכפוף וכמפורט להלן; -  לווהכ, לטובת מחזיקי אגרות החוב(כהגדרתם להלן), המשועבדים 

  :הלןדלכ והוסכם הותנה, הוצהר כן על אשר

  

  והגדרות פרשנות, מבוא .1

 .הממנ נפרד בלתי חלק מהווה לאגרת חוב זו המבוא .1.1

 .פרשנות לצרכי תשמשנה לא והן בלבד הנוחות לשם נועדו אגרת חוב זו סעיפי כותרות .1.2

 המשמעות תהיה ,זו חוב באגרת במפורש הוגדרו לא אשר, זו חוב באגרת המונחים לכל .1.3

 .נספחיו על, הנאמנות בשטר להם שניתנה
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 חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות: באגרת .1.4

 למועד נכון אשריוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -.טי.אס יו  - " תחבורה פתרונות"

  ) הונה המונפק והנפרע.100%( במלוא מחזיקה החברהחוב זו,  אגרת

 בערך שהנה, הנאמנות לשטר 5.2.13.6 כמשמעה בסעיף  -" חברתית הבין החוב אגרת"

__ ב__  ביום תחבורה פתרונות לבין החברה בין נחתמה אשר, ח"ש___  של כולל נקוב

  ]נחתמה טרם[. 2017

 למימוש או/ו מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת עילה קמהאם  - " הפרה אירוע"

 .הנאמנות שטר להוראות בהתאם, בטוחות

 אגרת החוב מהות .2

 אגרות בגין החברה של התחייבויותיה של והמדויק המלא הקיום להבטחת כהנעראגרת חוב זו 

 ושיגיעו המגיעים הסכומים של והמדויק המלא התשלום ולהבטחת ,הנאמנות שטר לפי החוב

 ריבית, החוב איגרות קרן תשלומי לרבות, הנאמנות שטר לפי, מהחברה החוב איגרות למחזיקי

וכן כל סכום נוסף המגיע ו/או שיגיע  וצטבריאם וככל ש, הצמדה הפרשי(לרבות ריבית פיגורים), 

לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב מאת החברה על פי הוראות אגרת חוב זו ושטר הנאמנות 

  )."המובטחים הסכומים"(והקיום המלא והמדויק של כל יתר תנאי אגרות החוב 

 השעבוד .3

 פי- על החברה התחייבויות יתר כלהסכומים המובטחים ושל  של המלאולסילוק  קיוםכבטוחה ל

מחזיקי  עבור, הנאמן לטובת ,העניין לפי, ממחה וכן החברה בזה משעבדת החוב איגרות תנאי

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה ב) 1(אגרות החוב: 

 לקבלת זכותה לרבות,  חברתית הבין החוב אגרתמלוא זכויות החברה מכוח  אתבסכום, 

תיפרע מעת לעת על פי תנאיה,  חברתית הבין החוב אגרת. חברתית הבין החוב אגרת בגין תשלומים

כפי שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך  חברתית הבין החוב אגרתוהשעבוד האמור יהיה על יתרת 

שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ) 2( -המשועבדת, ו חברתית הבין החוב אגרתלתקן את השעבוד על 

 כל ועל חשבונותיו תתי על, ללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של החברה בחשבון הנאמןראשונה ו

וכן שעבוד שוטף, ראשון בדרגה יחיד וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות  בו המופקד

 - ו" השעבודים(להלן יחד: " ו/או כל נכס אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם

  ", בהתאמה). המשועבדים הנכסים"

עבור מחזיקי אגרות  הנאמן שם על מתנהל_______ אשר  מספר חשבון משמעו", הנאמן חשבון"

 ___________. בנק של' ___ מס בסניףהחוב, 

  החברה והתחייבויות הצהרות .4

  :כדלקמן, בזה ומתחייבת מצהירה החברה

 הנכסים מערך הגורעת אחרת פעולה או זכות המחאת כל החברה ידי על נעשתה לא .4.1

 .המשועבדים

בבעלותה הבלעדית של  הינם המשועבדים הנכסים, זו חוב אגרתנכון למועד חתימת  .4.2

, לרבות מחיובים כלשהם ביחס שלישי צד זכות מכל וחופשיים נקייםוהינם  החברה

 . כלשהו שלישי לצד מומחים או מעוקלים, משועבדים, ממושכנים אינם וכן הםאלי
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המונעים ו/או מגבילים תנאי מניעה או אין כל הגבלה או אגרת חוב זו, נכון למועד חתימת  .4.3

לרבות מסמכי ההתאגדות של , םכלשה או התחייבות, לפי דין או הסכם באופן כלשהו

כל ואין  הואת ביצוע כל התחייבויותיה על פי אגרת חוב זואת חתימת החברה על  ,החברה

על לרבות מסמכי ההתאגדות של החברה החלים ו הסכם הגבלה או תנאי על פי דין א

בעת מימוש השעבוד  םהעברת הבעלות בההנכסים המשועבדים ו/או מימושם ו/או  שעבוד

  ככל שימומש. 

לא קבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס חברה האגרת חוב זו, נכון למועד חתימת  .4.4

מתחייבת להודיע  חברה. הלקםחברה בנכסים המשועבדים, כולם או חלזכויותיה של ה

זה תוך יום עסקים אחד מהמועד שבו  4 עיף לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס

 .ייוודע לה הדבר

נתקבלו כל האישורים הנדרשים במוסדותיה השונים והאישורים הנדרשים על פי דין ו/או  .4.5

מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או בהתאם לכל הסכם ו/או התחייבות שנטלה על עצמה 

עומד  ואינהחברה לצורך שעבוד הנכסים המשועבדים וכי שעבוד הנכסים המשועבדים 

, ו/או התחייבות כל שהיא החלה הינה צד לו החברהבסתירה לכל הוראת הסכם כלשהו ש

החברה , ואינם טעונים מצידה של החברהו/או לזכות של צד ג' כלשהו כלפי החברה  על

 .אישור ו/או הסכמה של צד ג' כלשהו ו/או מתן הודעה לצד שלישי כלשהו

 , תבצעאגרת חוב זוככל שידרשו פעולות ו/או אישורים נוספים לשם שכלול השעבוד על פי  .4.6

החברה בתוך זמן סביר את כל אותן הפעולות הנדרשות ותמציא לנאמן כל אישור ו/או 

 ידרשו לצורך כך לרבות הסכמתה.ימסמך אשר 

הינם כמפורט בסעיף  חברתית הבין החוב אגרת, תנאי זו חוב אגרתנכון למועד חתימת  .4.7

 .הנאמנות לשטר 5.2.13.6 

החברה אינה מצויה בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים (זמני או קבוע) ו/או הקפאת הליכים  .4.8

ולא הוגשה נגדה בקשה לפירוק ו/או לכינוס נכסים ו/או להקפאת הליכים כאמור ולא ידוע 

מתחייבת להודיע  חברהה לחברה על איום בהגשת בקשה או בנקיטת הליכים כאמור.

 לנאמן בכל מקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה בהתאם להוראות הדין ולשטר הנאמנות.

לא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים החברה מתחייבת  .4.9

המשועבדים, בזכויות שוות, נחותות או עדיפות לשעבודים על פי אגרת חוב זו ולא למכור, 

לא להעביר, לא להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים, ולא להרשות לאחר לעשות 

 פעולה מהפעולות הנ"ל. 

כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע  לא תנקוט בהליכים החברה .4.10

בזכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן לפי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות, ובכלל זה 

 ביכולתם לממש את השעבודים.

סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת  .4.11

למינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים או על פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה 

חלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת 
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הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או 

אלה או חלק שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את 

מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם 

 ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה. 

לעשות ולהורות, כל שיהיה דרוש וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחם של השעבודים  .4.12

לרבות ( צדדים שלישיים של יגבר על זכויותיהם שנוצרים בזה על הנכסים המשועבדים

, בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, )של החברה -קיימים או עתידיים  -נושים אחרים 

ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבודים הנוצרים בזה וכל 

כל מסמך תיקון לשעבודים האמורים יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על 

שלדעת הנאמן ובהתאם ובכפוף להוראות הדין יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום 

לשם מניעת ספק מובהר בזה, כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו ; כאמור

לרבות לפי החלטת אסיפת  הנאמנות שטר להוראות בהתאםמראש ובכתב של הנאמן 

אותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או מחזיקים שייכנס הנאמן כדי לקבל את הור

 המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך.

 מימוש השעבוד  .5

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים  .5.1

מימוש הקבועים בעניין זה בשטר הנאמנות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או ל

בטוחות ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם 

 להוראות שטר הנאמנות.

הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק  .5.2

מובהר, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר 

 ת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו. עם כל בטוחה אחר

אגרת הנאמן יהיה רשאי, בכל עת לאחר שהשעבוד יהיה נתון למימוש, בהתאם להוראות  .5.3

ובכפוף לשטר הנאמנות, לפנות לבית המשפט ו/או למשרד ההוצאה לפועל ולבקשו  חוב זו

 הנכסים המשועבדים, לרבות על ידי מינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדיםלממש את 

ו/או מנהל מיוחד לשם ניהול הנכסים המשועבדים, ולחזור ולפנות לבית המשפט לשם 

 ביטול מינוי כזה או החלפתו. 

כונס הנכסים שימונה כאמור וכן המנהל המיוחד, יהיה רשאי בין היתר, בכפוף להוראות  .5.4

קק המשפט, מבלי לגרוע מסמכותו לנקוט בכל הליך על פי הוראות כל דין וכן בלי להיזבית 

 :ובכפוף לאמור בכל דין אגרות החוב מחזיקילדרישה כלשהי מטעם 

כפוף להוראות הדין שתהיינה בתוקף באותה עת, את  ב, לרשותו לקבל .5.4.1

  ;מהםולגבות כל הכנסה המופקת  הםהנכסים המשועבדים ולהחזיק ב

לעשות או לגרום לעשיית כל הפעולות, התקשרויות בהסכמים שונים, בנוגע  .5.4.2

, ובנוגע להפעלת הזכויות מכוח הנכסים המשועבדים דיםהמשועב לנכסים

 לרבות מימוש הנכסים המשועבדים;

, בחלקים או בשלמות המשועבדים הנכסים למכירת להסכים או למכור .5.4.3
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, לנכון שימצא תנאים לפי אחר אופן בכל להעברתם להסכים או להעבירם

, מס כל מתשלום החזר או הנחה, פטור לקבל מנת על הנדרש כל את ולעשות

 מכירת עם בקשר חל/או ו שיוטל/או ו המוטל/או ו שיחול"ב וכיו היטל, אגרה

 ;המשועבדים הנכסים

כי כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד ו/או הנאמן, לפי העניין יהיה  ,מובהר .5.4.4

רשאי בכפוף להוראות כל דין, לפנות לבית המשפט בבקשה כי מתוך הכספים 

, ישולמו תחילה כל ההוצאות הסבירות המשועבדים מהנכסיםשיתקבלו 

או תוך השימוש  םו/או בקשר עימ המשועבדים הנכסים מימוששייגרמו אגב 

ו/או לבאים מכוחו ו/או מטעמו לרבות כונס  לנאמןבסמכויות אשר ניתנו 

 . הנכסים ו/או המנהל המיוחד

  מהות הבטוחות  .6

להוראות שטר הנאמנות, וכפוף לפירעון המלא, או סילוק היתרה הבלתי מסולקת  בהתאם .6.1

של אגרות החוב בכל דרך שהיא (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), יפקעו 

וייחשבו כבטלים מאליהם, ללא צורך בנקיטת פעולה אגרת חוב זו פי  עלהשעבודים 

רש לצורך ביטול השעבודים השונים הרשומים נוספות והנאמן יחתום על כל מסמך שייד

 ושחרור הנכסים המשועבדים.(ו/או בכל מרשם אחר) ברשם החברות 

בעלות אופי  הן ,אגרת חוב זועל פי  לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב הניתנותהבטוחות  .6.2

יאשר בכתב  לפירעונן המלא של אגרות החוב או שהנאמןשארנה בתוקף עד ימתמיד ות

בהתאם להוראות שטר  -ל ווהכ ,ה (לפי המוקדם מבין השניים)בטל שאגרת חוב זו

   .הנאמנות

רעון ילפ נוספות או אחרותבטוחות  לנאמן ולמחזיקי אגרות החובנתנה יאו תו/ וניתנ .6.3

 השעבודים בלתי תלויות זו בזו.ומצטברות  הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות

או ו/הבטוחות  , לא ישפיע עלות החובמחזיקי אגר בזה לטובת הנאמן עבור יםהנוצר

 בלתיו/או הערובות תהיינה מצטברות ו הבטוחות כלמהן, ו הערובות האחרות ולא יושפע

קיימות ו/או שתהיינה קיימות כל שוהן לא תשפענה על בטוחות אחרות , בזו זו תלויות

בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות 

   אגרת חוב זו.על פי  הנכסים המשועבדיםנוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש 

ישנה התחייבות מהתחייבויות או , חברהיתן ארכה או הקלה ליפשר או איהיה והנאמן  .6.4

 -שניתנו לו  ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות או בקשר לסכומים המובטחים, חברהה

עליהן וכל הבטוחות  החל שאגרת חוב זולא ישנו דברים אלה את מהות הבטוחות 

 שארנה בתוקף מלא.יעליהן ת החל חברה שאגרת חוב זווההתחייבויות של ה

הנ"ל כולן או חלקן  רשאי לרשום את הבטוחות הנאמןבכפוף להוראות שטר הנאמנות,  .6.5

בכפוף להוראות שטר  - לווהכ אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין ו/או בכל מרשם ציבורי

 .הנאמנות
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לאחר פירעון מלוא הסכומים המובטחים לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב  .6.6

את  ו/או שהוצאו מכוחה, הנאמן לא יהיה רשאי לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין,

  .  , והוא מתחייב לחתום על כל מסמך, ככל שיידרש לצורך הסרתםהסרת השעבודים

 שונות .7

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל אגרת חוב זו שטר הנאמנות נחשב ככלול ב .7.1

 . באגרת זוהוראותיו ככלולות 

להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ולא לגרוע ממנו ובכל  ותבא אגרת חוב זוהוראות  .7.2

 ,והוראות שטר הנאמנות אגרת חוב זומקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות 

יקראו כמשלימים האחד את אגרת חוב זו, ייגברו הוראות שטר הנאמנות. שטר הנאמנות ו

 השני (במקשה אחת). 

או כל כתובת אחרת בישראל, שעליה וב זו החברה הינה כמפורט במבוא לאגרת חכתובת  .7.3

על משלוח בכתב.  הנאמןבמכתב בדואר רשום, אשר את קבלתו יאשר לנאמן ודיע ת

  לשטר הנאמנות. 25 הודעות על פי אגרת חוב זו יחולו הוראות סעיף 

ן זה ייעשה בהתאם לקבוע בעניי, לאגרת חוב זומשלוח התראות או הודעות אחרות, בקשר  .7.4

  .הנאמנותבשטר 

 ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים. באגרת חוב זוכל שינוי  .7.5

על אגרת חוב זו יחול הדין הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע  .7.6

 יפו. - המוסמך בתל אביב בבית המשפט 

כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פדיונה או ביטולה לרבות  .7.7

, יחולו וישולמו על ידי ם או חלקם, כוליםהמשועבד יםהוצאות הקשורות למימוש הנכס

 החברה.

החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו  .7.8

 ולבצעה.

הנאמן  ל ידיכל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי ע .7.9

י שטר הנאמנות ו/או אגרת ל פבמקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה ע

יתור מצד הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב על זכות כלשהי אלא ויחשבו כויחוב זו, לא 

כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות ; ות בה ניתנהכהסכמה המוגבלת להזדמנ

י שטר הנאמנות ל פעמימוש זכויותיהבמקרה של  החברה ל ידימשימוש בזכות כלשהי ע

על זכות כלשהי אלא כהסכמה  החברהויתור מצד ויחשבו כיו/או אגרת חוב זו, לא 

י ל ידו, ככל שינתנו, עכמו כן, כל ארכה או הנחה שינתנ ;המוגבלת להזדמנות בה ניתנה

יחשבו חד פעמיים, ביחס להזדמנות בה ניתנו, יהנאמן ו/או על ידי מחזיקי אגרות החוב, 

 ואין לראות בהם הסכמה למתן ארכות ו/או הקלות במקרים אחרים.

. המונח "הנאמן", ייחשב ככולל נעבריה ", ככולל אתחברהה, ייחשב המונח "באגרת חוב זו .7.10

 הנאמן.את הבאים מכוח 
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  :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  

  בע"מ רכב רזניק פז בו נאמנויות

  

 ישורא

בשם  אגרת חוב זו על ייבפנ חתמו, ____  ______  ה"ה כי בזאת מאשר, __________ ד"עו, מ"הח אני

 הנדרשות ההחלטות כל , וכן כיל"הנ החברה את מחייבת חתימתם וכי בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  .החברה של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, דלעיל אגרת החוב נשוא יםהשעבוד מתן לשם

 
  
  

    __________   :תאריך
  

  , עו"ד  ________________  
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  ג1נספח 

  

 הסכם שעבוד ואגרת חוב 
  שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת ______

  

  בין:     _______ בע"מ

  ח.פ. ______

  מרחוב _____

  מצד אחד;                  ("הממשכנת")

  

  רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מלבין:  

  )'אבנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  51-519222-7ח.פ. 

  , תל אביב14מרחוב יד חרוצים 

  03-6389200טלפון: 

   03-6389222פקס:     

  ("הנאמן")

  מצד שני;                       

  

") לבין הנאמן שטר החייבתבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסלנחתם בין  2017 במאי 29וביום   הואיל

) על פי א'בקשר עם הנפקת אגרות חוב (סדרה ), 2017 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  נאמנות

בהתאם , 2017 ביולי 12מיום  כפי שתוקן בתיקון תשקיף( 2017מחודש מאי להשלמה תשקיף 

  בהתאמה); ,"תשקיףה" - " ושטר הנאמנות(" )1968- א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח25סעיף ל

) וזאת על פי א'תשקיף החליט דירקטוריון החייבת להציע לציבור אגרות חוב (סדרה הועל פי   והואיל

תקנות ניירות ערך (הודעה משלימה הודעה משלימה שפורסמה על פי התשקיף, בהתאם ל

 כנספח א'"). שטר הנאמנות מצ"ב ההודעה המשלימה(" 2007- וטיוטת תשקיף), תשס"ז

  להסכם שעבוד ואגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ובהתאם להוראות שטר הנאמנות מבקשת הממשכנת לשעבד לטובת הנאמן, להבטחת כלל    והואיל

התשקיף וההודעה ) על פי א'התחייבויות החייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  הנאמנות את הנכסים והזכויות המפורטים להלן בהסכם זה;שטר על פי ו המשלימה

  לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

פי אגרות החוב ושטר הנאמנות -להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החייבת על .1

ובכלל כך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית, המובטחים באגרות החוב 

לטובת הנאמן, כנאמן עבור  "), משעבדת בזאת הממשכנתהסכומים המובטחיםנות ("ושטר הנאמ

), בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את כל א'מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  הנכסים והזכויות המפורטים להלן:
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קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת  שעבוד 1.1

הרכבים הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב (להלן, בהתאמה: "

") עליו תחתום החברה, בקשר עם השעבוד כאמור, כפי הסכם השעבוד" - " והמשועבדים

  שתעודכן מעת לעת, כאמור בסעיף זה להלן; וכן

קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של  עבודש 1.2

כל זכויות החברה, קיימות ועתידיות, בגין הרכבים המשועבדים, בין היתר, על פי הסכמי 

החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים 

כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור, לרבות כל  המשועבדים, ככל שקיימים הסכמים

התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים, ככל שיגיעו, ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים 

לחברה בגין הרכבים המשועבדים ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו 

בל ממכירת הרכבים המשועבדים ו/או לרבות תמורה שתתק הרכביםו/או שכירות בגין 

המשועבדים. ולרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום 

תקופת החכירה, ככל שזכות כאמור קיימת. מובהר, כי ככל שהסכמי החכירה האמורים 

מתייחסים גם לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים המשועבדים, ייחשב כהסכם החכירה 

  הסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכןרק אותו חלק מה

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של  1.3

זכויות החברה, לקבלת תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש 

 ; ")חוק מס רכוש(" 1961-וקרן פיצויים, תשכ"א

 ") המשועבדים הנכסים" או "השעבוד(להלן יחדיו: "

כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או  1.4

ההכנסה בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם 

ל ו/או התשלומים עתגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או 

, לרבות תשלום בגין פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים, ככל שישולמו

מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה, ככל שיתקבל, ישולמו 

 לחברה כל עוד לא מומשו השעבודים מכוח שטר הנאמנות.

 בוטל 2

 מהות המשכון 3

יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם יחולו שינויים השעבודים על פי הסכם שעבוד זה  3.1

 בשטר הנאמנות.

) בטוחות נוספות או אחרות א'ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה  3.2

, תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא המובטחיםלפירעון הסכומים 

ו שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות תשפענה על בטוחות אחרות קיימות ו/א

) ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או א'החוב (סדרה 

  לעכב את מימוש הנכסים המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.
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ויתפשר הנאמן או ייתן ארכה או הקלה לחייבת, ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות  היה 3.3

המובטחים, היה וישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו  לסכומיםחייבת בקשר ה

לא ישנו דברים אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי הסכם שעבוד זה  –לטובת המחזיקים 

וכל הבטוחות וההתחייבויות של הממשכנת שהסכם שעבוד זה חל עליהן תשארנה בתוקף 

  מלא.

יף זה כדי לגרוע מיכולתן של החייבת ו/או הממשכנת, לפי העניין, , כי אין בהוראות סעיובהר 3.4

לשחרר כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות 

 בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד זה.

 הצהרות והתחייבויות הממשכנת 4

 הממשכנת מצהירה ומתחייבת כדלקמן:

ותפעל לכך את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים,  לכלול 4.1

תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד וכן שלנאמן יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי 

מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן. במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות 

ה, בתום כל שנה קלנדארית, תמסור החברה החוכרים של כל רכב המשמש להחכרה. אחת לשנ

לנאמן רשימה עדכנית של הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים 

 המשועבדים המשמשים להחכרה (שם, מס' ח.פ. ומען למשלוח דברי דואר).

הנכסים המשועבדים נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  כי 4.2

 אנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי הרכב המשועבדים.ליבו

כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים, ממושכנים, מומחים בדרך כלשהי או מעוקלים  4.3

לזכות אחרים ונקיים מכל זכות אחרת לטובת צד ג', (למעט זכויותיהם של החוכרים או 

לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך  בקשרות השוכרים על פי הסכמי החכירה ו/או השכיר

תקופת החכירה/השכירות שלהם, כנגד ביצוע תשלומים לחברה, לפי העניין וכן, לגבי חוכרים 

בלבד, הזכות לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה, ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח 

 ").זכויות הלקוחותהרלוונטי) ("

כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד  4.4

לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת  המשועבדיםהנכסים 

הנאמן כאמור בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו, בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא 

  תפגענה. 

א למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים , ולא לשעבד וללמכורלא  4.5

או עדיפות לשעבוד עלפי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה  נחותותהמשועבדים, בזכויות שוות, 

ולא להעביר, לא להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם (למעט 

ואגרת חוב זה), ולא במהלך עסקיהן הרגיל כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד 

  להרשות לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ"ל. 
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לא תנקוט בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות כי  4.6

מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות, ובכלל זה 

 ביכולתם לממש את הבטוחות. 

ה, כל אחת לחוד, לעמוד בכל הוראות שטר הנאמנות המתייחסת הממשכנת מתחייבות בז 4.7

 אליהן ולקיימן במלואם ובמדויק.

כי שעבוד  המבלי לגרוע מכל האמור בהסכם שעבוד זה ובשטר הנאמנות, הממשכנת מסכימ 4.8

לפי הוראות הסכם שעבוד זה מבטיח את הסכומים המובטחים,  ההנכסים המשועבדים על יד

בשטר הנאמנות, ללא הגבלה בסכום ועד לשווי  החייבתויותיה של ובכלל זה את כל התחייב

ת לא הממשכנת. מובהר כי למרות האמור לעיל הממשכנהנכסים המשועבדים הרשומים ע"ש 

ת כלפי מחזיקי אגרות החוב אלא עד כדי התחייבויותיה על פי הסכם שעבוד זה תהיה מחויב

  ו/או שטר הנאמנות.

ת בתוקפן אם, יישארו כל התחייבויות הממשכנבטחים במלולא נפרעו הסכומים המו כל עוד 4.9

, לרבות פשרה או החייבתהמלא, וזאת גם במקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל או פירוק של 

, וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי החייבתהסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של 

ו מזכויותיהם כלפי החייבת. איזשטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על 

(או כל  1967-בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות, תשכ"ז הממשכנת מוותרת

") מעניקים לה, ובכלל זה על "חוק הערבותהוראת חוק שתבוא במקומו) (להלן בסעיף זה: 

 (א) לחוק הערבות. 15-ו 11, 8(ב), 7, 6, 5זכויות, פטורים והפטרים מכוח סעיפים 

סמוך לאחר שייוודע על כך לממשכנת, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת  4.10

פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובדים או על 

חלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לממשכנת, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת 

לפועל או  הוצאההנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לרשות שעיקלה או נקטה פעולת 

שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק 

לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים הממשכנת ל מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה ש

 לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

שיהיו לה לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר  לחייבתכי זכויות חזרה  מסכימה הממשכנת 4.11

ת על כל זכות לקבל לחוב, תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן, בנוסף, הממשכנת מוותר

כל  תבצעלא  יאלנאמן וה החייבתבהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי 

פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות, אך לא רק, תביעה והוכחת חוב 

, וזאת על אף כל תשלום שיבוצע על לחייבתבפשיטת רגל, פירוק או הסדר תשלום אחר, בקשר 

 בקשר לסכומים המובטחים. היד

לעשות ולהורות, בין היתר, לחברות בנות, קשורות וכלולות, על חשבונה של הממשכנת, ככל  4.12

שיהיה דרוש, וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על הנכסים 

 -קיימים או עתידיים  –נושים אחרים  לרבותהמשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, 

של הממשכנת ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, ובמיוחד, אך מבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד האמור (ולשם 
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ש ובכתב של מניעת ספק מובהר בזה, כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מרא

הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות לרבות לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן 

כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות 

כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך) יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על כל 

 נאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור.מסמך שלדעת ה

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של הממשכנת ליצירת השעבודים לטובת  4.13

 הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, כך שיהיו תקפים ברי מימוש.

ה לחתום על הסכם שעבוד זהממשכנת כפוף להוראות כל דין, אין כל מגבלה או מניעה על  4.14

 ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו.

 מימוש הבטוחות  5

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים  5.1

הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או הקבועים בעניין זה בשטר 

המשועבדים בהתאם מומשו בטוחות ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים 

 להוראות שטר הנאמנות.

הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק מובהר  5.2

בזאת, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם 

 כל בטוחה אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו. 

ש את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, באמצעות בית המשפט הנאמן יהיה רשאי לממ 5.3

ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים, או כונס נכסים 

 ומנהל.  

מובהר כי הרכבים המשועבדים, כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או  5.4

נת וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים יושכרו בעתיד ללקוחות החייבת ו/או הממשכ

יהיה כפוף לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם, 

 לרבות זכויות השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החייבת ו/או הממשכנת ימציאו לנאמן, על פי דרישתו הראשונה  5.5

בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של  של כל מסמך רלוונטיהעתק 

הנאמן או כונס הנכסים ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים 

בלתי סבירים על ידי החייבת ו/או הממשכנת ואין בה כדי להוות סוד מסחרי. יובהר כי 

 ים רלבנטיים.העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכ

 הסרת השעבודים מעל הנכסים המשועבדים 6

   השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
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 מהות הבטוחות 7

) על פי הסכם שעבוד זה הינו בעל אופי א'השעבוד הניתן לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה  7.1

מתמיד ויישאר בתוקף עד לסילוק מלוא הסכומים המובטחים והכל בהתאם להוראות שטר 

 הנאמנות. 

) בטוחות נוספות או אחרות א'ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה  7.2

לויות זו בזו והן לא לפירעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי ת

תשפענה על בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות 

) ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או א'החוב (סדרה 

  לעכב את מימוש הנכסים המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.

רכה או הקלה לחייבת, ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות הנאמן או ייתן א היה ויתפשר 7.3

החייבת בקשר לסכומים המובטחים, היה וישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו 

לא ישנו דברים אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי אגרת חוב זו וכל  –לטובת המחזיקים 

 ה עליהן תשארנה בתוקף מלא.הבטוחות וההתחייבויות של המשעבדת שאגרת חוב זו חל

 שונות 8

הנאמנות נחשב ככלול בהסכם שעבוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויראו את כל שטר  8.1

 הוראותיו ככלולות בהסכם שעבוד זה. 

בכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם שעבוד זה והוראות שטר  8.2

אמנות ואת הסכם שעבוד זה ייקראו הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר הנ

 כמשלימים האחד את השני (במקשה אחת). 

הכתובת של הממשכנת הינה כמפורט במבוא להסכם שעבוד זה או כל כתובת אחרת בישראל,  8.3

שעליה תודיע לנאמן במכתב בדואר רשום, אשר את קבלתו יאשר הנאמן בכתב. על משלוח 

  לשטר הנאמנות. 25 הודעות על הסכם שעבוד זה יחולו הוראות סעיף 

על הסכם שעבוד זה יחול הדין הישראלי. הצדדים קובעים בזה את העיר תל אביב יפו למקום  8.4

 השיפוט הבלעדי, לכל צרכי הסכם שעבוד זה.

יחולו על בכפוף להוראות שטר הנאמנות, כל ההוצאות, הכרוכות בהוצאה לפועל של השעבוד,  8.5

- ידי המשרד להוצאה לפועל או על- דין, כפי שיקבע על-החייבת ובכלל זה, שכר טרחה לעורכי

 המשפט.-ידי בית

") מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום ויתור, ארכה והימנעות מפעולה ("שינוי, כל ויתור 8.6

עשו התחייבות של מי מהצדדים, לא יחשב כויתור של אותו צד על זכות כלשהי, אלא אם כן נ

  במפורש ובכתב.

זה, ייחשב המונח "ממשכנת", ככולל את נעבריה. המונח "הנאמן", ייחשב  שעבודבהסכם  8.7

 הנאמן. מכוחככולל את הבאים 

 שעבוד זה ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים. בהסכםכל שינוי  8.8
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  ולראיה באנו על החתום:

  

  

 רזניק פז נבו נאמנויות רכב    ______ בע"מ

  בע"מ

  אישור

______, חתמו בפני על הסכם  - ו ______  ___  אני הח"מ, עו"ד _____, מ _____, מאשר בזאת כי ה"ה

בע"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה הנ"ל. עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות  זה בשם _______

של הנדרשות לשם יצירת ורישום השעבוד נשוא ההסכם דלעיל, התקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות 

  החברה.

 

    _______________      __________  תאריך:

 _____, עו״ד        

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסלאישור 

בע"מ, מתחייבת לפעול בהתאם להתחייבויותיי המפורטות בהסכם  ישראל מוטורס יוניברסלהח"מ, 

  שעבוד זה.

__________________________  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  

______, חתמו בפני על הסכם  - ו ______  ____  בזאת כי ה"האני הח"מ, עו"ד _____, מ_____, מאשר 

בע"מ  ישראל מוטורס יוניברסלבע"מ וכי חתימתם מחייבת את  ישראל מוטורס יוניברסלשעבוד זה בשם 

עוד הריני לאשר כי נתקבלו כדין כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לצורך ביצוע ההחלטה 

  הנ"ל.

 

   _______________      __________  תאריך:

 _____, עו״ד        
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  2נספח 

  לשטר הנאמנות  5.2.5התחייבות חברת בת משעבדת בהתאם לסעיף 

  לכבוד

  בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות רכב

  

, מסכימות ומתחייבות, בין היתר בהתאם להחלטות __________בע"מ, ח.פ. ______אנו הח"מ, 

 במאי 29שהתקבלו ביום _______, כי נקיים את הוראות שטר הנאמנות מיום  הדירקטוריון

") בכל הקשור אלינו. אנו מסכימות ומתחייבות שטר הנאמנות(" 2017, כפי שתוקן ביום __ 2017

בהתחייבות בלתי חוזרת לשעבד לטובת הנאמן בעבור מחזיקי אגרות החוב את הנכסים 

בע"מ  ישראל מוטורס יוניברסללהבטחת התחייבויות  )נאמנותהבשטר  כהגדרתם המשועבדים

") ובכללן להבטחת אגרות החוב) שהנפיקה החברה ("א'") למחזיקי אגרות החוב (סדרה החברה("

הפירעון המלא והמדויק של אגרות החוב. ידוע לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת הואיל 

התחייבותנו זו מוגבלת לנכסים המשועבדים וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים. מובהר כי 

מובהר כי אין באמור לעיל משום מתן התחייבות על ידינו עוד  .בלבד והתמורה שתתקבל בגינם

לשעבד את זכויותינו בנכסים אחרים לרבות במקרה בו החברה תידרש או תבקש להעמיד בטוחות 

עיל עומד בבסיס התחייבותנו זו. מובהר כי האמור לנוספות ו/או חלופיות על פי שטר הנאמנות. 

מצא כי העמדת הנכסים  כמו כן הרינו לאשר כי דירקטוריון ________ בע"מ, ח.פ. ____

. כמו כן כל עוד לא נפרעו וניתנה בתמורה המשועבדים להבטחת התחייבויות החברה הינה לטובתנו

ישארו כל הסכומים המובטחים במלואם וכן כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, י

התחייבויותינו בתוקפן המלא, וזאת גם במקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל או פירוק של 

החברה, לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החברה וגם אם 

ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על איזו מזכויותיהם 

 ברה. כלפי הח

(או כל הוראת חוק  1967- אנו מוותרות בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות, תשכ"ז

") מעניקים, ובכלל זה על זכויות, פטורים חוק הערבותשתבוא במקומו) (להלן בנספח זה: "

 (א) לחוק הערבות. 15- ו 11, 8(ב), 7, 6, 5והפטרים מכוח סעיפים 

או לפי כל דין בקשר לחוב וכן כל  חזרה לחברה שיהיו לנו לפי חוק הערבותאנו מסכימות כי זכויות 

זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידינו ו/או על ידי החברה לטובת 

 הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן. 

ה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי בנוסף, אנו מוותרות על כל זכות לקבל בהעבר

החברה לנאמן ולא נבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות, אך לא 

פירוק או הסדר תשלום אחר, בקשר לחברה, וזאת על אף כל רק, תביעה והוכחת חוב בפשיטת רגל, 

ר לעיל, נהיה זכאיות להגיש האמו תשלום שיבוצע על ידן בקשר לסכומים המובטחים. על אף

ו/או הוכחת חוב בהליכי חדלות פרעיון (לרבות הסדר) בקשר עם כל תשלום שיבוצע על ידינו  תביעה

בקשר עם אגרות החוב, ככל ויבוצע, ובלבד שיצויין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן תהיינה 

  נחותות ונדחות לזכויות הנאמן.
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   בסתירה להחלטות הח"מ ו/או להסכמים עליהם היא חתומה.התחייבות זו אינה עומדת 

לכל המונחים בהתחייבותנו זו אשר לא הוגדרו במפורש תהא המשמעות שניתנה להם בשטר 

  הנאמנות.

 

             __________ בע"מ, ח.פ. ____         _________________________

נחתם על ידי מורשי החתימה של ________  התחייבות זואני הח"מ _______, עו"ד, מאשר כי 

בע"מ, ח.פ. _____ ("_____"), באמצעות ה"ה ___________ וחתימתם בצירוף חותמת או על 

בקשר עם שטר נאמנות זה בהתאם למסמכי  __________גבי שמה המודפס מחייבת את 

נדרשות על פי כל ההחלטות ה____ בע"מ כן הריני לאשר כי התקבלו במוסדות  שלה.ההתאגדות 

  .ההדין ומסמכי ההתאגדות של

  ______________, עו"ד
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  3נספח 

  ]נוסח תיקון להסכם שעבוד[

 תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר הוספת/גריעת כלי רכב לשעבוד

  שנערך ונחתם ביום __ בחודש __ שנת ____

  

        2בע"מ ישראל מוטורס יוניברסלבין:    

  51-180907-1מס' ח.פ 

  , אזור תעשייה צפוני, לוד10מרחוב המסגר 

  ("החברה")

  

  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -לבין:  יו.טי.אס 

  מס' ח.פ __________

  , אזור תעשייה צפוני, לוד10מרחוב המסגר 

  ")פתרונות תחבורה("

  

  רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ:  לבין

  51-519222-7ח.פ. 

  אביב, תל 14מרחוב יד חרוצים 

  ("הנאמן")

  

) שהנפיקה החברה על פי שטר נאמנות א'והנאמן משמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה   הואיל

  ");שטר הנאמנות(" )2017 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  2017 במאי 29מיום 

 על הסכם שעבוד עם הנאמן ולפיו נרשםופתרונות תחבורה החברה  וביום ______ חתמ  והואיל

שעבוד לטובת הנאמן אצל רשם החברות כשעבוד מס' __ על רכבים, אשר פרטיהם צוינו 

  "); הסכם השעבודברשימת הרכבים המשועבדים שצורפה כנספח א' להסכם השעבוד ("

והצדדים מעוניינים לתקן את הסכם השעבוד בדרך של עדכון רשימת הרכבים המשועבדים    והואיל

") כמפורט להלן ורישום תיקון משפטי הרשימהד ("שצורפה כנספח א' להסכם השעבו

   ;לשעבודים

  לפיכך מותנה ומוסכם כדלהלן:

משעבדת  פתרונות תחבורהבנוסף לרכבים המשועבדים המפורטים בנספח א' להסכם השעבוד,  .1

לטובת הנאמן בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ויחיד ללא הגבלה בסכום וכן בהמחאה ראשונה ויחידה 

ללא הגבלה בסכום, על דרך השעבוד את כל הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים המשועבדים 

                                                      

יותאמו פרטי החברה הבת במקום  -לשטר הנאמנות  5.2.5 של שעבודים על ידי חברה בת משעבדת בהתאם לסעיף  במקרה    2
בשולי התיקון בדומה להסכם השעבוד המקורי  תחבורה פתרונותחתימתה של  ותתווסףתחבורה  פתרונותפרטיה של 

  ).הנאמנות לשטר ג1(נספח 
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לתיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו את הרכבים אשר בטור הבעלות  1נספח א'כ המצורפת

 2הן בבעלותה, לרבות כל הזכויות הנלוות אליהן ו/או הקשורות בהן כמפורט בסעיף מצוין כי 

להסכם השעבוד. לאור האמור, מתוקן בזה הסכם השעבוד באופן שהרכבים המשועבדים 

יתווספו לרשימה, באופן שהשעבוד וכל יתר תנאי הסכם השעבוד לרבות  1המפורטים בנספח א'

והזכויות  1בר ועניין גם ביחס לרכבים המפורטים בנספח א'הוראות שטר הנאמנות יחולו לכל ד

לקבלת התשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בגין הרכבים הנ"ל והכל כמפורט בהסכם 

  השעבוד.

את השעבוד מכל להסיר מוסכם  1בנוסף ולאחר רישום השעבוד על הרכבים המפורטים בנספח א' .2

 כתב תיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.המצ"ב ל 2נספח א'הרכבים המפורטים ב

להסכם  4בסעיף  ןוהתחייבויותיה ןת כי הצהרותיהוומתחייב ותמצהיר ופתרונות תחבורה החברה .3

השעבוד, תקפות לתאריך חתימת כתב תיקון זה. ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל 

  שינוי. כתב תיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמי השעבוד.

  

  ולראיה באנו על החתום:

  

 בע"מ ישראלמוטורס יוניברסל

  

  

 רזניק פז נבו נאמנויות רכב  

  בע"מ 

יוניברסל פתרונות  - יו.טי.אס

  בע"מ תחבורה
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  4נספח 

  יודפס על נייר המכתבים של הנאמן] - [נוסח מכתב שחרור  

  

 לכבוד

 משרד הרישוי

  

  ג.א.נ.,

  ___לביטול רישום שעבוד על רכב מספר רישוי  בקשה  הנדון: 

  בע"מיוניברסל פתרונות תחבורה  -יו.טי.אס הרשום ע"ש 

 

  התנגדות לביטול רישום השעבוד על הרכב בנדון.הרינו לאשר בזאת כי אין לנו 

 אנו מתחייבים בזאת להודיע על ביטול הרישום כחוק אצל רשם החברות.

  

  

  בכבוד רב,

________________________  

  בע"מ  רזניק פז נבו נאמנויות רכב

  ידי ___________________- על

 תפקיד ___________________

 

  

  

יש  -לשטר הנאמנות  5.2.5 במקרה של רכב הרשום על שם חברה בת משעבדת בהתאם לסעיף   *

  בע"מ. ישראל מוטורס יוניברסללהשלים את שם החברה הבת במקום פרטיה של 
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   5נספח 

  ערבות כתב

  

  : _______תאריך                       לכבוד

  ")הנאמןפז נבו נאמנויות רכב בע"מ (" רזניק

  מוטורס ישראל בע"מ יוניברסל') של אעבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה  כנאמן

  ג.א.נ.,

  כתב ערבותהנדון:  

", החברה" -ו" החוב אגרותמוטורס ישראל בע"מ (" יוניברסל') של אעם הנפקת אגרות החוב (סדרה  בקשר

 29ביום  שפורסם להשלמה תשקיףמכוח  משלימה הודעה) שתונפקנה (ככל שתונפקנה) על בסיס בהתאמה

(כפי שתוקן  2017במאי  29ושטר הנאמנות מיום ) 2017 ביולי 12(כפי שתוקן ביום על ידי החברה  2017במאי 

אנו ערבים כלפיכם וכלפי מחזיקי אגרות  ")הנאמנות שטר(" לביניכם החברה, בין )2017 ביולי 12ביום 

וללא כל תנאי (למעט אלה המנויים בכתב ערבות  תאוטונומית בלתי מסויג בערבותהחוב, באופן בלתי חוזר, 

, אשר אינה ניתנת לשינוי אלא באותם התנאים ההתחייבותי של אגרות החובהערך המוגבלת בסכום זה), 

, במועדןכלפי מחזיקי אגרות החוב  החברההתחייבויות  כל, לקיום הנאמנות שטרבהם ניתן לשנות את ש

/או למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), ולכם  החברהום בו חייבת לביצוע המלא והמדויק של כל תשל לרבות

מלוא החוב בגין אגרות  תשלום לרבות נספחיו על הנאמנות שטר להוראות בהתאם, והעתידיים הנוכחיים

 החברה התחייבות ולרבות הצמדה והפרשי) שתחול ככל, פיגורים ריבית(לרבות  ריבית, קרן בגיןהחוב 

 וכן), ככל שיבוצע חלקי אופדיון מוקדם (מלא  במסגרת החוב אגרות למחזיקי נוספיםסכומים  לתשלום

 החברההנאמן על ידי  שיפוי לרבות, הנאמנות בשטר כמפורטכוחו  ובאי יועציוהוצאות ושכר טרחת הנאמן 

  ").המגובות ההתחייבויות("

 יחולו התנאים הבאים: זה ערבות כתב על

 הגדרות .1

  .זה ערבות כתב בגוף להם המיוחסת למשמעות בהתאם יפורשו זה ערבות בכתב ומונחים מושגים

 הערבות תוקף .2

אגרות החוב על ידי  חזיקילמ החוב אגרות הנפקת ממועד החל בתוקף יהיה זה ערבות כתב .2.1

 ההתחייבויותימי עסקים ממועד הפירעון הסופי של  21") ועד לתום התחילה מועד(" החברה

  זה בטל מעיקרו. ערבות כתבשלא תונפקנה אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא  ככל. המגובות

לא יהא בשום שינוי במבנה, בהון או בבעלות על החברה ו/או שינוי שם ו/או שינוי מעמד משפטי  .2.2

 תהאפי כתב ערבות זה, -ו/או כדי לגרוע מאחריותנו על זה ערבות בכתב לפגועכדי  החברהשל 

 .תהא אשר השינוי סיבת

נתנו (אם יישבטוחות נוספות ב תלויות ובלתינוספת  הינןזו וכן כל זכויותיכם על פיה  ערבותנו .2.3

שטר הנאמנות על תוספותיו ותיקונים לו  מכח, כםוככל שיינתנו) למחזיקי אגרות החוב ו/או ל

 . כםלמחזיקי אגרות החוב ו/או ל שניתנה אחרת(ככל שיהיו), ולא תגרע בכל אופן מכל בטוחה 
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ומהותה, והיא תחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו ו/או  אופיהת זו הינה מתמדת על פי ערבו .2.4

לנו בכתב כי כתב ערבות זה  יאשר נאמןבמקומנו (לרבות נאמנים, מפרקים וכונסי נכסים) עד שה

  בהתאם לאמור בכתב ערבות זה. ערבותנובוטל או עד שתבוטל 

  הערבות חילוט .3

לא עמדה בביצוע  החברהבו שזו תהיה ניתנת לחילוט במקרים הבאים: (א) במקרה  ערבות .3.1

עד למועד התשלום הקבוע לגבי אותו תשלום וכן  המגובות ההתחייבויותתשלום כלשהו מתוך 

 שלא תשלוםימים מהמועד הקבוע לגבי אותו תשלום (" 14לא ביצעה את אותו תשלום תוך 

) תהא הערבות ניתנת לחילוט אך ורק ביחס בהתאמה", הקבוע התשלום מועד" -ו" בוצע

 המגובות בהתחייבויות") ויתרת התשלומים הנכללים חלקי ערבות חילוטלתשלום שלא בוצע ("

 ידינו על תשלום ביצועלפירעון במועד המקורי הקבוע לתשלומם על פי שטר הנאמנות.  יעמדו

 שטר של הפרה יהווה שהדבר מבלי בוצע שלא התשלום כקיום ייחשב חלקי ערבות חילוט בגין

ו/או מימוש בטוחות; או  החוב אגרות של מיידי לפירעון להעמדה עילה יהווה לא וכן הנאמנות

ומלוא יתרת  הנאמנות שטר תנאי פי על מיידי לפירעון הועמדו(ב) במקרה שאגרות החוב 

ו הנאמן הודיע ימי עסקים מהמועד שב 7תוך  החברהעל ידי  שולמהלא  המגובות ההתחייבויות

בקשה  החברה(אלא אם הגישה  מיידיעל ההחלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון  לחברה

רעון העמדה לפי בדבר ההחלטהלבית משפט בישראל, שעניינה ביטול או שינוי או עיכוב ביצוע 

מועד ה לאחר רק, שאז ימנו שבעת ימי העסקים כאמור בסעיף זה לעיל, מיידי של אגרות החוב

וההחלטה להעמיד את  לחלוטה תהפוך האמורהבית המשפט המוסמך בבקשה  תהחלטבו 

 יתרת למלוא ביחס לחילוט ניתנת הערבות), תהא כנה על תיוותר, מיידיאגרות החוב לפירעון 

 "). מלא ערבות חילוטהתחייבויות המגובות ("ה

יוניברסל  - י.אס יו.טלבכתב  הודעה הנאמן ימסור(א) לעיל, 3.1 סעיףב אירוע כאמור בקרות .3.2

 ובדבר") על דבר תשלום שלא בוצע תחבורה פתרונות"מ ("הח הערבהפתרונות תחבורה בע"מ, 

 "). תשלום אי הודעת(" הערבות ז כתבל 'א כנספחחילוט הערבות בנוסח המצורף 

, לעיל(ב) 3.1 בסעיף המנויים העסקים ימי 7 ובחלוף לעיל(ב) 3.1 בסעיףאירוע כאמור  בקרות .3.3

 המגובות ההתחייבויות יתרת העמדת בדבר, תחבורה לפתרונותימסור הנאמן הודעה בכתב 

 חילוט הודעת(" הערבות ז כתבל 'ב כנספחובדבר חילוט הערבות בנוסח המצורף  מיידי לפירעון

 "). מלא

 נשלם אנו מהנאמן ")החילוט הודעתשתתקבל הודעת אי תשלום או הודעת חילוט מלא (" ככל .3.4

ימי עסקים ממועד מסירת  10, בתוך הנאמן לנו שיורה כפילנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב, 

 לתנאיה בהתאם זו ערבות מכוח שחולט הסכום את"), הנדחה התשלום מועדהודעת החילוט ("

או להוכיחה ומבלי  דרישתכם אתלבסס  שתידרשומבלי וזאת  החילוט בהודעת שיפורט וכפי

לרבות הליכים למימוש  החובבצעדים כלשהם לגביית  החברהתחילה נגד  לנקוט עליכם יהיהש

 החברהכלשהם נגד  בצעדים תםנקט אפילו. שיינתנו ככל, החברהבטוחות שיינתנו לכם על ידי 

 ערבותפי הוראות כתב  עלכאמור  החובלשלם לכם את  נוהסתיימו, יהא עלי טרםאלה  הליכיםו

. למען הסר ספק מובהר שננקטועד לסיום הצעדים  םתשלוה אתלדחות  םרשאי נהיהזה ולא 

 החברה של יהומוצהר בזה במפורש, כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד בתוקפה ותחול גם על חובות

 יראו. בסעיף זה חילוט הודעתלאחר המועד שבו נשלחה לנו  שייווצרוכלפי מחזיקי אגרות החוב 
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 1967-לחוק הערבות, התשכ"ז 8עיף ויתור הערב על דרישה מן החייב בהתאם להוראות סוכ

 תחבורה פתרונותמאת  הנאמןזה מובהר, כי העברת התשלומים לידי  בהקשר"); הערבות חוק("

 חישוב לעניין זה(ובכלל  החוב אגרות למחזיקי בפועל התשלום כביצוע תיחשב, זו ערבותפי - על

  ).כאלו שיהיו ככל, פיגורים וריבית ריבית

 התשלום יידחה, לעיל 3.2 בסעיף כאמור מהנאמן בכתב תשלום אי הודעת מסירת עם כי, מובהר .3.5

 התשלום אי הודעת ניתנה אליו שביחס החוב אגרות של הריבית/או ו הקרן סכום לגבי בפועל

לא תחשב  כאמור ודחייה, הנדחה התשלום למועד, הנאמנות בשטר שנקבע כפי, הנאמןידי - על

הפרה של שטר הנאמנות ולא תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. החל ממועד אי 

/או ריבית של ושלא שולם (בגין קרן  התשלוםידי החברה, סכום - ביצוע התשלום שלא בוצע על

 שטר להוראות בהתאם) שתחול ככל, פיגורים ריבית(לרבות  ריבית יישאאגרות החוב) 

  .הנאמנות

 הערבות מכוח התחייבותנו כי מובהר, לפיכך. המגובות ההתחייבויות להבטחת הינה זו ערבות .3.6

 מההתחייבויות איזה חשבון על תשלום בגין, ידינו על שישולמו התשלומים סכום בגובה תפחת

 זו ערבותהתחייבותנו מכוח  תופחת, חלקי ערבות חילוט חולטה זו ערבות אם, כן כמו. המגובות

 וההתחייבויות, המגובות ההתחייבויות חשבון על ידינו על ושולם שחולט הסכום בסך בהתאם

 ביןהחוב,  אגרות סדרתתבחר להרחיב את  והחברה היה, מאידךהמגובות תפחתנה בהתאמה. 

 התחייבותנו תוגדל אזי, לאו אם ובין כן לפניאם בוצעו תשלומים על חשבון קרן אגרות החוב 

  .מבלי שתידרש לכך הסכמתנו בהתאמהזו  ערבות מכוח

  הערבה של נוספות והתחייבויות הצהרות

עלינו, וישמשו ראיה לכאורה לכל פרטיהם,  מקובלים וחשבונותיו הנאמן ספרי כי מאשרים אנו .3.7

/או ולמחזיקי אגרות החוב  החברהלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הנוגע לחובות 

 . וערבות זל, ולכל עניין אחר הקשור המגובות להתחייבויות

כאמור במסמך זה מהווה גם התחייבות לטובת הנאמן, כמוטב (כמובנו בפרק ד'  התחייבותנו .3.8

), ומקנה לנאמן את הזכות לדרוש מאתנו את מימוש 1973- לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג

 .הנאמנות שטרכמפורט במסמך זה לעיל וכמפורט ב הערבות

כל הוראת חוק שתבוא  אובזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות מוותרים  אנו .3.9

 ,6(ג), 5(ב), 5 סעיפים מכח והפטרים פטורים זכויות על זה ובכללבמקומו ו/או כל דין מעניקים 

 המגובות ההתחייבויות, למען הסר ספק, כי כל מובהר(א) לחוק הערבות. 15-ו 11, 8(ב), 7

 לערעור.  נותתוקף ובלתי נית בעלות, ככשרות, זו ערבותנו לצורך תיחשבנה

פגע עקב כל הסדר חובות, פשיטת רגל, פירוק או כינוס יזו תמשיך לעמוד בתוקפה ולא ת ערבות .3.10

, לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החברהנכסים של 

, למעט לחברהולרבות מינוי נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ו/או בעל תפקיד אחר  החברה

פשרה או הסדר של החברה עם מחזיקי אגרות החוב, אשר במסגרתו יוסכם בין היתר על גובה 

לכתב ערבות זה לעיל  1הסכום המובטח שאז תותאם ערבות זו בדרך של שינויה כאמור בסעיף 

  ו/או על ביטול הערבות.
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 החברהמוותרים על כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי  אנו .3.11

שיהיו לנו לפי חוק הערבות או לפי כל דין  לחברהמסכימים כי זכויות חזרה  אנולנאמן. כמו כן 

 נוספות בבטוחות להשתתף או בהעברה לקבל זכות כל וכןעם תשלומנו על פי ערבות זו  בקשר

 תהיינה, החוב אגרות מחזיקי/או ו הנאמן לטובת, שיועמדו ככל החברה ידי על ועמדושי כלשהן

 מלוא תיפרענה שלא עדאגרות החוב על פי שטר הנאמנות ו מחזיקי לזכויות ונדחות נחותות

(גם לא בתביעה שכנגד או על דרך  החברהלדרוש מ םהיה רשאינלא  אנו המגובות ההתחייבויות

, או להגיש הוכחת חוב למפרקים או החברהשל קיזוז), או לנקוט בצעדים אחרים כלשהם כנגד 

או לבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות בבטוחות  בחברהלנאמנים או בעלי תפקיד דומה 

וזאת על אף  ,ולשלם לכם מכח ערבות ז נואו נדרש נוכאמור בקשר עם כל סכום אשר שילמ

את חובה באופן מוחלט וסופי  פרעה החברהלחוק הערבות אלא רק לאחר ש 9האמור בסעיף 

אף האמור לעיל, אנו נהיה זכאים להגיש תביעה ו/או הוכחת חוב  עללמחזיקי אגרות החוב. 

בהליכי חדלות פירעון (לרבות הסדר) בקשר עם כל תשלום שבוצע על ידינו בקשר עם 

ובות, ככל שיבוצע, ובלבד שיצוין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן תהיינה ההתחייבויות המג

לפי כתב ערבות  ואחריותנונו יתיונחותות ונדחות לזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. התחייבו

צורה ואופן שהם, למרות ארכה, דחייה, שינוי או  בכלזה תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע 

 כלרה, אם תמצאו לנכון, בביצוע התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות, הקלה אחרת שתינתן לחב

מהחוב בהסכמתם  החברהבמלואן או כל עוד לא הופטרה  החברהשל  החוב אגרות נפרעו לא עוד

לא תמלא את כל התחייבויותיה על פי תנאי אגרות  החברהשל מחזיקי איגרות החוב או כל עוד 

אחרת על ידכם במסגרת מתן הארכה, הדחייה, השינוי  , למעט אם הוסכםהנאמנות ושטרהחוב 

 1וערבות זו תותאם בדרך של שינויה כאמור בסעיף  לחברהאו ההקלה האחרת שניתנה כאמור 

 לכתב ערבות זה לעיל או תבוטל. 

ערבותנו לא תפגע מחמת כל פגם, פסול או טענה אחרת הנוגעת לסכום המובטח או לכל מסמך  .3.12

ו/או בכל מסמך  החברהאם נמצא פסול ו/או פגם ו/או ליקוי בחובות  או הסכם הקשור אליו או

  (בקשר עם אגרות החוב).  החברהי יד לשנחתם ו/או שיחתם ע

וחובותיה  בהתחייבויותיה לפגוע או לגרוע כדי זה ערבות בכתב אין כי, מובהר ספק הסר למען .3.13

לפגוע בכל דרך מזכותכם ו/או מזכות מחזיקי  כדיכלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או  החברהשל 

 .החברהאגרות החוב לגבות כל סכום שיגיע להם מאת 

מובהר ומוצהר בזה במפורש, כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד בתוקפה כלפי הנאמן ותחול גם על כל  .3.14

כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר המועד שבו נשלחה לנו הודעת חילוט,  החברהחובות 

 התשלומים פירעון לאחר שייווצרוכלפי מחזיקי אגרות החוב  החברהתחול גם על כל חובות  וכן

 . הסתיימה הערבות כי יאשר שהנאמן עד זאת כל, חלקם או

 והיתרים אישורים .4

אנו מצהירים בזה, כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו, אינם  .4.1

דין, צו, הנחיות או הוראות של בית משפט, גוף מעין שיפוטי עומדים בסתירה או בניגוד לפסק 

או רשות מוסמכת כלשהי, וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם, התחייבות או הבטחה כלשהם 

 צד להם. שאנו
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אנו מצהירים בזה, כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו, נעשו  .4.2

המוסמכים כל ההחלטות התקפות  נוי נתקבלו במוסדותי, כנובהתאם למסמכי ההתאגדות של

על פי כל דין ו/או הסכם ליתן את  םרשאי אנוהנדרשות לצורך ההתקשרות בהתחייבות זו, וכי 

ועל פי תנאיו וכי החותמים בשמנו על כתב ערבות זה  זה ערבותת נשוא כתב יוההתחייבו

 אותנו מחייבים המודפס שמה או חברתנו של החותמת בצירוף, וחתימתם כן לעשות מוסמכים

 .ועניין דבר לכל

 הנאמן זכויות .5

 להודיע לנו על כך: עליכםומבלי שיהיה  עת בכל רשאים תהיו אתם .5.1

/או ו מיידי לפרעון להעמידם/או ו לחדשם/או ו להגדילם/או ו החברהאת חובות  להקטין  .א

על נספחיו  הנאמנות שטר להוראות בכפוף, אחר שינוי כל בתנאיהם/או ו בהם לערוך

בין על פי פשרה  -  דין בכל לאמור ובכפוףותיקוניו (כפי שיהיו מעת לעת אם וככל שיהיו) 

ו/או ויתור ו/או מחילה ו/או מתן ארכה או הנחה ו/או הסכם ו/או הסדר ביניכם לבין 

 ובין בכל דרך אחרת ומכל סיבה שהיא; החברה

 ערבויות/או ו בטוחות מלממש להימנע או לממש, לשחרר, לתקן, לשנות, לחדש, להחליף  .ב

החוב להבטחת הסכום  אגרות מחזיקילטובת  שיינתנו/או ו שניתנו כלשהן זכויות/או ו

 ; חלקו או כולוהמובטח, 

/או ו החברהלחובות  בקשר החברהלשינוי ו/או לאי מילוי של כל חיוב המוטל על  לגרום  .ג

 . המובטח לסכום

 לא, בתוקפה זו ערבותנו תישאר, נזק כך ידי על נגרם ואפילו"ל, הנ המקרים מן מקרה כל בקרות

 ואופן צורה בכל תיפגענה ולא תיגרענה לא פיה על והתחייבויותינו ואחריותנו, תשונה ולא תיפגע

 כלפיכם. החברה, ובלבד שלא תחול עלינו מתוקף ערבותנו זו חבות העולה על חבות שהם

ו/או בבטוחה כלשהי  החברהתחול עליכם כל חובה להודיע לנו על כל שינוי ו/או פגם בחובות  לא .5.2

 .החברהו/או להודיע לנו על כל הפרה ו/או התיישנות ו/או ויתור ו/או פשרה עם 

 הודעות .6

 אשר, שלנו הרשומה לכתובת בכתב תישלח זה וערבות התחייבות כתב פי עלחילוט  הודעת כל .6.1

 בכתובתנו שינוי כל על לכם להודיע מתחייבים אנו_________________. : _הנה זה למועד

  . האמורה

  שעות מעת משלוחה.  72למענה  שהגיעהשתשלח בדואר רשום תיחשב  כאמור חילוט הודעת .6.2

למסור הודעות לנאמן כמפורט  החברההודעה מטעמנו לנאמן תימסר באותו אופן שעל  כל .6.3

 לשטר הנאמנות. 25 בסעיף 

  שונות .7

זה  ערבות בכתבבכל עניין שלא נזכר  הישראלי הדין הינו ונספחיוהחל על כתב ערבות זה  הדין .7.1

זה, יפעלו הצדדים בהתאם  ערבות כתבלבין  הדיןוכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות 
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  . הישראלי הדיןלהוראות 

מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בכתב ערבות זה הוא בבית המשפט המוסמך עניינית במחוז  .7.2

 אביב בלבד. -תל

להן משקל כלשהו  ינתןהסעיפים בכתב ערבות זה נועדו לנוחות בלבד, ואין להן ולא  כותרות .7.3

 .לצורכי פרשנות כתב ערבות זה או כל הוראה מהוראותיו

אף מין נקבה  -גם יחיד במשמע, וכן להיפך; וכל האמור במין זכר  -ערבות זה לשון רבים  בכתב .7.4

  .להיפך וכן במשמע

ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי על ידכם או על ידי  כל .7.5

גרות החוב, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותינו על פי כתב ערבות זה מחזיקי א

על זכות כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב הקיימת בהתאם  כויתורלא ייחשבו 

 וככל אם לעת מעת שיהיו(כפי  ותיקוניו תוספותיו על הנאמנות שטר/או ולתנאי אגרות החוב 

 ).שיהיו

של הנאמן את  המחאה למעט, שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה ערבותנו .7.6

פי כתב ערבות זה לכל צד שלישי אשר יחליפו בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות -זכויותיו על

  החוב.

  

  בכבוד רב,

  

יוניברסל פתרונות  -יו.טי.אס 

  תחבורה בע"מ

  

  אישור עו"ד

יוניברסל פתרונות תחבורה  - המשפטי של יו.טי.אס  ץאני הח"מ, עו"ד _____________, המשמש כיוע

הערבות דלעיל אושרה  בכתב תחבורה פתרונותשל  התקשרותה"), מאשר כי תחבורה פתרונותבע"מ ("

והחלטות  תחבורה פתרונותבהתבסס על מסמכי ההתאגדות של  וכי המוסמכיםכנדרש בכל מוסדותיה 

, ה"ה _____ ו_______ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם תחבורה פתרונותשהתקבלו באורגנים של 

  כמפורט במסמך זה לעיל. תחבורה פתרונות, וחתימתם על כתב ערבות זה מחייבת את תחבורה פתרונות

  

  

  _______________________  

 , עו"ד   ___________         
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  א' לכתב ערבות  נספח

  

  לכבוד

  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  - יו.טי.אס

,___________  

___________  

  .ג.נ,א

  

 ") למחזיקיהחברהמוטורס ישראל בע"מ (" יוניברסל התחייבויות מלוא להבטחת ערבות כתב: הנדון

  תשלום איהודעת  - החברה') של אאגרות החוב (סדרה 

  

ערבות שניתן על  לכתב 3.2על פי הוראות סעיף  החברהלכם בזאת הודעה בדבר אי ביצוע תשלום של  ניתנת

לבין  בינינו שנחתםמכוח שטר נאמנות  החברה ידי על שהונפקו') אידיכם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  ").הנאמנות שטר] ("---- ] ב[--- מיום [ החברה

  

 בבנק' ________________ מס חשבון לזכות"ח ש_________________  של סך להעביר נא

 מיום יאוחר לא וזאת הנאמן שם על) __________________IBN___ ( סניף______________ 

._______  

 

 

  ,רב בכבוד

  "מבע רכבפז נבו נאמנויות  רזניק

  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל: העתק
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  ערבות לכתב' ב נספח

  

  לכבוד

  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -יו.טי.אס 

,___________  

___________  

  .ג.נ,א

  

") למחזיקי החברהבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסל התחייבויות מלוא להבטחת ערבות כתב  :הנדון

  הודעת חילוט מלא - החברה') של אאגרות החוב (סדרה 

  

לכתב הערבות שניתן על ידיכם למחזיקי אגרות החוב  3.3לכם בזאת הודעה על פי הוראות סעיף  ניתנת

(סדרה א') של החברה, כי אגרות החוב (סדרה א') של החברה שהונפקו מכוח שטר נאמנות בינינו לבין 

ת החוב (סדרה והחברה לא פרעה את מלוא החוב בגין אגרו מיידי] הועמדו לפירעון ---- ] ב[--- החברה מיום [

  ").הנאמנות שטרא') כאמור ("

 בבנק' ________________ מס חשבון לזכות"ח, ש_________________  של סך להעביר נא

 מיום יאוחר לא וזאת הנאמן שם על) __________________IBN___ ( סניף______________ 

._______  

 

 

  ,רב בכבוד

  "מבע] ---- [

  

  

  

  

  :העתק

  "מבע ישראל מוטורס יוניברסל
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  שכ"ט נאמן - 31נספח 

  

 החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

ש"ח.  76,378בגין כל שנת נאמנות בה יהיו אגרות חוב במחזור, ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של  .1

לאחר ההנפקה המקורית של הסדרה, הנפקה של אגרות חוב נוספות מאותה כל אימת שתבוצע, 

הסדרה, או שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת, יגדל שכר הטרחה השנתי של הנאמן בסכום 

 המשקף את מלוא שיעור הגידול בנפח הסדרה וזאת באופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות.

  ". השכר השנתי: "זה לעיל יקראו להלן 1הסכומים על פי סעיף 

לעיל, אם תבקש החברה לבצע פעולות על פי שטר הנאמנות של שחרור ו/או  1בנוסף על האמור בסעיף  .2

שתוגשנה  בקשות השחרורבמספר (ללא תלות  רכבים לרבעון 500) עד 1( –החלפת כלי רכב משועבדים 

) מעל 2ש"ח; ( 1,500 שלבגובה וקבוע ), תשלם החברה לנאמן שכר טרחה נוסף או הפעולות שתבוצענה

רכבים לרבעון (ללא תלות במספר בקשות השחרור שתוגשנה או הפעולות שתבוצענה), תשלם  500

בתום  –; החישוב יבוצע אחת לרבעון ש"ח לכל כלי רכב משוחרר/מוחלף 2.5 החברה לנאמן תוספת של 

 .ימי עסקים מתום הרבעון 10

הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר  .3

מיום מינויו של הנאמן החלופי. במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה 

ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן לאגרות החוב. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי 

  נאמן נאמן.שנת הנאמנות הראשונה ביחס אליה ישמש ה

 בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.  .4

סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות  –" הוצאות סבירות"

המוענקות לו על פי שטר זה ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות 

אות בגין שליחויות ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה ובלבד שבגין הוצאות החוב והוצ

חוות דעת מומחה, שתוזמן על פי שטר הנאמנות, ייתן הנאמן, ככל שיתאפשר בהתאם לנסיבות, הודעה 

  מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה כאמור. 

שלא היה קוורום, וכן בגין השתתפות בכל בגין השתתפות באסיפת בעלי מניות של החברה (גם במקרה  .5

  ש"ח בתוספת החזר הוצאות. 600אסיפה נדחית), ישולם לנאמן שכר של 

ש"ח,  600מבלי לפגוע בכלליות האמור בנספח זה לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של  .6

דו כנאמן (הכל בעבור כל שעת עבודה שתידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקי

 בכפוף להוראות שטר הנאמנות), ולרבות: 

 פעולות הנובעות מהפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה; 9.1

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת  9.2

 מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

יהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר הנאמנות בקשר פעולות מיוחדות שיידרש או ש 9.3

עם זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה 
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בהתחייבויותיה על פי שטר הנאמנות, לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר 

 רות חוב; הנאמנות ולרבות בשל השתתפות באספות מחזיקי אג

עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל  9.4

דרישת החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי 

לפי  בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו

 שטר הנאמנות;

פעולות בקשר לבדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש  9.5

הפעולה של החברה, שעבוד נכסים וכד'), שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה 

תשלומים  או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע

 לפי תנאי אגרות החוב) כלפי מחזיקי אגרות החוב. 

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים  .7

 .לחברה (או כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו

 מ כחוק.לכל הסכומים האמורים לעיל יתווסף מע" .8

כל הסכומים האמורים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הנפקת אגרות החוב, אך  .9

 בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכומים הנקובים בשטר זה.

 כל הסכומים האמורים בהצעה זו, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב. .10

לעיל וכן שכר הנאמן בגין פעולות מיוחדות והחזר ההוצאות הסבירות,  1השכר השנתי המפורט בסעיף  .11

 ימי עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום בגינם. 30ישולם לח"מ בתוך 

אם יחולו שינויים בדין ו/או בהוראות החוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על  .12

לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דו"חות פעולתו כנאמן (לרבות שינויים לפיהם יידרש הנאמן 

נוספים) מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שיגרמו לנאמן בשל כך, לרבות שכ"ט סביר 

 בגין פעולות אלו.

במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור  .13

ר פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבו

ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות כאמור בנספח זה, אם וככל שאלו יהיו, 

והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו 

, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב לפחות לשטר הנאמנות 9בהתאם לאמור בסעיף 

  ) ימים מראש.3שלושה (

יד(ד) לחוק ניירות ערך, 35) או 1ב(א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים  .14

יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם 

ונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד לנאמן שבמקומו מ

 החלפה כאמור.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום 

שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו 
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 ישירות לנאמן.ע"י החברה 

ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של  .15

 הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.



  נספח ב'

  למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') של החברהמתוקן שטר נאמנות 



 

 

  טר נאמנותש

  2017ביולי  12 שנערך ונחתם ביום

  2017 במאי 29 מיום הנאמנות שטר את ומחליף המתקן

  

  בין

  בע"מ  ישראל מוטורס יוניברסל

  51-180907-1מס' ח.פ 

   לוד, צפוני תעשייה אזור, 10 המסגרמרחוב 

  ")החברה("

  ;מצד אחד

  לבין

  בע"מ רכב נאמנויות רזניק פז נבו

  51-519222-7.פ. ח

  , תל אביב14חרוצים מרחוב יד 

  ")הנאמן"(

  ;מצד שני

  

, כפי שתוקן לציבור ראשונה הנפקה להשלמהתשקיף  החברה פרסמה 2017 במאי 29 םביוו  :הואיל

 1968- א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח25סעיף בהתאם ל, 2017 ביולי 12מיום  בתיקון תשקיף

חברת הבת של מחזיקי איגרות החוב של לציבור  להנפיק החברה עשויהפיו - על"), התשקיף("

במסגרת הסדר , ")תחבורה פתרונותיוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ (" - .טי.אס יו - החברה 

 350בין החברה ופתרונות תחבורה לבין מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה, לפי סעיף 

  אגרות חוב כדלקמן: , ), בהתאמה"החברות חוק" -" וההסדר"( 1999-לחוק החברות, תשנ"ט

למחזיקי , אגרות חוב (סדרה א') של החברה אשר תונפקנה, בדרך של הצעת רכש חליפין

של פתרונות  )ט' ותאגרות חוב (סדראגרות החוב (סדרה ט') של פתרונות תחבורה חלף 

תחבורה המוחזקות על ידיהם אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב (סדרה א') 

וממסלקת  ")הבורסה(" לניירות ערך בתל אביב בע"מ ותימחקנה מהמסחר בבורסה כאמור

  וכן  ;הבורסה

למחזיקי , אגרות חוב (סדרה ב') של החברה אשר תונפקנה, בדרך של הצעת רכש חליפין

של פתרונות  )ח' ותאגרות חוב (סדראגרות החוב (סדרה ח') של פתרונות תחבורה חלף 

אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב (סדרה ב') תחבורה המוחזקות על ידיהם 

   ;וממסלקת הבורסה ותימחקנה מהמסחר בבורסה כאמור

תחלפנה את אגרות החוב ו תונפקנהאשר  החברה שלב')  - א' ו סדרותהחוב החדשות  ואגרות  והואיל

 פתרונות, תובטחנה בערבות שתועמד על ידי כאמורפתרונות תחבורה  של') ט -' וח(סדרות 

 שיפורט כפי ובבטוחות, כאמור החברה של החדשות החוב אגרות מחזיקי לטובתתחבורה 
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  .להלן זה בשטר

אשר מטרתה  ה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברותחבר ינוהש, מןאוהנ  והואיל:

, כפי שתוקן זהנאמנות  בשטרנתן את הסכמתו להתקשר העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות, 

   ;")הנאמנות שטר(שטר הנאמנות המתוקן כאמור, ייקרא להלן: " 2017ביולי  12ביום 

' ilA'על מתן דירוג "), מעלות(" Standard and Poor’s Maalot הודיעה 2017ביוני  11ביום ו  והואיל

' ilA' מקדמי דירוגהודיעה מעלות על מתן  2017ביולי  9, וביום חברהל )יציבה דירוג תחזית(

בדרך של  מיליארד ש"ח ערך נקוב שתונפקנה על ידי החברה 1.125לאיגרות חוב בהיקף של עד 

   ;תחבורהפתרונות  - ב', במסגרת החלפת חוב עם חברת הבת  -הנפקת סדרות א' ו

(בדרך  לציבורהחליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני הנפקה  2017 במאי 28וביום   :והואיל

 למסחר תירשמנהאשר של החברה  )'בשל אגרות חוב (סדרה  של רכש חליפין כאמור לעיל),

   ;בבורסה

שהם באים ) כפי 'בושטר נאמנות זה קובע באופן בלעדי וממצה את תנאי אגרות החוב (סדרה    :והואיל

שתפורסם על ובהודעה המשלימה  תשקיףשיובאו לידי ביטוי בלידי ביטוי בשטר זה להלן וכפי 

  ;2007-(הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס"ז תקנות ניירות ערךפיו, בהתאם ל

, חרדין א כל, או 1968-ח"שכניירות ערך, הת פי חוק- על הניעמכל  אין כי רצהיהמן אוהנ  :והואיל

הכשירות אי תנו תושפי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרי-ברה עלחותו עם הרהתקשל

 פקת אגרות החוב נשוא שטר זהלהנ אמןנ שמשל, 1968-ח"שכניירות ערך, הת בחוקעים הקבו

   ;ועומד בהן

ים סכמן האב, והנוהחישמש כנאמן למחזיקי אגרות שמן אהנ לה אשבבק נתהפרה בוהח   :ליהואו

לתנאי  התאםוף ובכפכל ב, החתום על שטר הנאמנות ולפעול כנאמן למחזיקי אגרות החובל

  להלן;ה ז תנאמנו רטש

והנאמן בדקו כל אחד בנפרד את שאלת קיומו של ניגוד עניינים בין כהונתו של  והחברה   :והואיל

' של החברה אלסדרה לבין כהונתו כנאמן  'בסדרה מהחוב  אגרותהנאמן כנאמן למחזיקי 

 לתפקידו הנאמן של למינויוקיים ניגוד עניינים  לאוהגיעו לכלל דעה, כל אחד בנפרד, כי 

  ;'ב סדרהמ החוב אגרות מחזיקי בעבור כנאמן

פי כל דין להתקשר - עה עלמני כל ןי איכ אין לה כל עניין אישי בנאמן וכן יכ הירצהמה חברוה  :והואיל

  מנות זה;אנר י שטפ-אמן עלנהם ע

וברצון הצדדים להעלות על הכתב במסגרת שטר נאמנות זה את ההוראות והתנאים   :והואיל

  .כאמור לעיל ולהלןאשר בכוונת החברה להציע (בלבד) ') בהייחודיים לאגרות החוב (סדרה 

  

  :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

  פרשנות והגדרות .1

  מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו  .1.1
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חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי  .1.2

 מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

מין  אף ראף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכ ביםרון שבל הר זטבש ראמוהכל  .1.3

ין בשטר זה הוראה אוהכל כש, ד במשמעיאף תאג םוכן להפך, וכל האמור באדמע שמבה נקב

  ת.רחא ייבחמ נושרם איקהם או יהדבר ןתוכ ו אםאאחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/

 םת שלצדם, אלא אשמעוהמ יםאהבים ויטביה להית בהחו באגרותוזה  נותמנא רבשט .1.4

 , או אם צוין מפורשות אחרת להלןו הקשרםהדברים אאחרת מתוכן  הנווכ תעמתשמ

 ")'ב ה(סדר החוב אגרות" או" אגרות החוב"

-  

, "א.נ. כע ש"ח 1בנות ) 'ב ה(סדר חוב אגרות

 תשקיףפי ה לע שתוצענהרשומות על שם, 

ו/או במסגרת הנפקה פרטית ו/או בכל דרך 

   ;אחרת בה יהיה ניתן להציע ניירות ערך

ההודעה המשלימה שתפורסם על פי התשקיף   - "ההודעה המשלימה"

תוצענה לראשונה אגרות החוב, פיה -שעל

(הודעה משלימה  תקנות ניירות ערךבהתאם ל

  ;2007-וטיוטת תשקיף), תשס"ז

לישראל  דיסקונטהחברה לרישומים של בנק   - "ברה לרישומיםחה"

בע"מ או חברה לרישומים שתבוא בנעליה על 

פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד 

יהיו שכל ניירות הערך של החברה אשר 

רשומים למסחר בבורסה, יהיו רשומים על 

  שם אותה חברה לרישומים;

מחזיקי אגרות  תהחלטה שנתקבלה באסיפ  - "מיוחדת החלטה"

כוחם, -ידי באי- החוב, בה נכחו, בעצמם או על

) 50%מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים (

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 

של  ברובשבמחזור במועד הקובע לאסיפה, 

מיתרת  לפחות רבעים בשלושההמחזיקים 

הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג 

 מחזיקים באסיפת כאמור ברובבהצבעה, או 

- ידי באי-נדחית שנכחו בה, בעצמם או על

לפחות  שלהם חוב באגרותכוחם, מחזיקים 

  ) מהיתרה כאמור;20%אחוזים ( עשרים

ת ותקנוה 1968-ח"שכהתך, רע תויירנוק ח  - "ךרת עויירנוק חאו "" חוקה"

  מעת לעת;ו שיהיו, כפי פיל

 יל מכאו /בע"מ ורכב רזניק פז נבו נאמנויות   -  "ןנאמה"

שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי 
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  אגרות החוב לפי שטר זה;

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה,   - "רמסח יום"

  ;כהגדרתה להלן

אל רשיב יםקנבהת ים מרביחותפ וב םויכל   - "יום עסקים בנקאיאו "ם" קיסעם וי"

  ;עסקאות, למעט יום שישייצוע לב

 רשות לש מערכת גילוי נאות אלקטרונית  -  "מגנ"א"

  ניירות ערך;

  כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;  - "המחזיקיםו/או " "בובאגרות הח קחזימ"

וב כאמור בסעיף חה אגרותקי ימרשם מחז  - מרשם""

  שטר זה;ל 27 

 אגרות לב שטרם נפרע שוהנק ערךהסך   - "רןק"

  ;בהחו

  ;רשות ניירות ערך לישראל  -  "ערך ניירות רשות"

ים והתוספות חנספהות בלר הת זואמננטר ש  -  "תנונאמהר שטאו "" הזטר ש"

מצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד ה

  הימנו;

סחה מצורף ור נשוב אחרת גא תעודת  -  "חובה תגרא תעודת"

  ה;זכתוספת הראשונה לשטר 

 לשטר זה מצורפים התוספות והנספחים הבאים:   .1.1

  ') והתנאים הרשומים מעבר לדף; בתעודת אגרות החוב (סדרה  - התוספת הראשונה 

  אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב; -השנייה התוספת 

 להבטחת, הנאמן לבין תחבורה פתרונות בין שנחתםואגרת חוב  נוסח הסכם שעבוד - 1נספח 

  ; תחבורה פתרונות של') ח(סדרה  החוב אגרות

 עבור הנאמן לטובת השעבודים הסבת לצורךשעבוד הנוסח התיקון להסכם  -א 1נספח 

   ;החוב אגרות מחזיקי

 חברתית הבין החוב אגרתבזכויות החברה  ואגרת חוב לשעבוד הסכם שעבוד נוסח -  ב1נספח 

   וחשבון הנאמן;

  חוב בגין כלי רכב בבעלות חברה בת משעבדת; נוסח הסכם שעבוד ואגרת - ג1נספח 

  התחייבות חברה בת משעבדת; -  2נספח 

  ;לשעבוד רכב כלי גריעת/ הוספת בדברנוסח תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב  -  3נספח 

  נוסח מכתב שחרור רכב משעבוד;  -  4נספח 

  ;ערבות כתב נוסח -  5נספח 

 שכר הנאמן. - 31 נספח 



5  
  

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר  .1.2

 בהודעה המשלימהו/או הנאמנות. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף 

למיטב ידיעת  .יגברו הוראות שטר זה ,, לבין שטר זהבקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב

ן כל סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר אי חתימת שטר זה,החברה, נכון למועד 

  .לשטר זה ו/או אגרות החוב

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף  .1.3

  ה.ילכל דין שאינו ניתן להתנ

  ; הרחבת סדרה וניירות ערך נוספיםלת שטר הנאמנותוותח הנפקת אגרות החוב .2

, אגרות ההודעה המשלימההחברה עשויה להנפיק על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לפרסום  .2.1

 .זה לשטרבתוספת הראשונה  כאמור(קרן)  ), רשומות על שם, ועומדות לפרעון'בחוב (סדרה 

צורך בקבלת אישור  ללא, הבלעדי דעתה שיקול פי ועל לפעם מפעםהחברה תהא רשאית,  .2.2

חוב כאמור, להרחיב את החוב שבמחזור אותה עת ו/או ממחזיקי אגרות המהנאמן לאגרות 

(בין בהצעה פרטית, בין במסגרת  'ב סדרהמ נוספות חוב אגרות ולהנפיק שבמחזור 'ב הסדר

), ולרבות לחברה בת של החברה פי דוח הצעת מדף ובין בכל דרך אחרת- תשקיף, בין על

 שייראו אופן ובכל מחיר בכל, 'ב סדרהמיהיו זהים לתנאי אגרות החוב שהונפקו  ןשתנאיה

 מאלה שונים) פרמיה העדר או ניכיון העדר(לרבות  בפרמיה או ניכיון בשיעור זה ובכלל, לחברה

תמסור על כך הודעה החברה (א) , ובלבד שסדרה מאותה אחרות בהנפקות) בכלל(אם  שהיו

(והחברה  הנוספות החוב אגרות הנפקת בעקבותהנדרש  LTV- ה בשיעור תעמוד; (ב) לנאמן

בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות  תעמוד) ג( );שיידרש וככל אם, בטחונות כך לצורך וסיףת

(סדרה  החובדירוג אגרות בעקבות הנפקת אגרות החוב,  )ד( ;להלן 19.2 החוב הקבועות בסעיף 

  .)'באגרות החוב (סדרה הרחבת ) כפי שהיה ערב ב'אגרות החוב (סדרה  מדירוג יפחת לא) 'ב

ההנפקה כאמור, וזאת ככל  אין בזכות זו של החברה, כדי לפטור את הנאמן מלבחון את

שחובה כזו מוטלת על הנאמן על פי כל דין ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל 

 אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה בהתאם להוראות כל דין.

מועד הרחבת מ עסקים שלושה ימיסדרת אגרות החוב כאמור, תתאפשר בכפוף לכך ש הרחבת

 הכספים בתחום הבכיר המשרה מנושא אישור לנאמןסדרת אגרות החוב, תציג החברה 

; (ב) כי לא לעיל (ד) עד(ב) 2.2  בסעיפים הקבועים בתנאים עומדת היא(א)  :לפיו בחברה

לשטר זה וכי אין חשש לכך; (ג)  7 מתקיימות איזה מעילות הפרעון המיידי הקבועות בסעיף 

  .)'בה אין בהרחבת הסדרה האמורה כדי לפגוע בכושר פרעון החברה את אגרות החוב (סדר

, סדרה אחת לכל הנפקתןממועד  החל, יהוו), כאמור שיונפקו(ככל  'ב מסדרה נוספותאגרות חוב  .2.3

ותנאי שטר הנאמנות יחולו באותה עת  במחזורתהיינה ש 'ב סדרהן עם אגרות החוב מידבר ועני

 ובהח על אגרות לווזה יחת ונאמנ רטשת ראווה. שיונפקו כאמור הנוספותחוב העל אגרות 

לרבות , ל ידי כל רוכש אגרות חובע מעת לעת, ור יוחזקשפי שטר זה וא- ר עלוכאמ קופשיונ

 . תרחידי הציבור, אלא אם כן נאמר א- על
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 תורחב, 'ב מסדרה החוב אגרות של לראשונה הנפקתן מועד לאחר אםכי , עם זאת יובהר

 במסגרת תונפקנה אשר, החוב אגרות מחזיקי, החברהידי - על חובה אגרות סדרת אותה

 אגרות בגין ריבית/או ו קרן חשבון על תשלום לקבל זכאים יהיו לא, סדרה אותה הרחבת

 .כאמור הנפקתן למועד קודם יחול לתשלומן הקובע שהמועד, האמורות החוב

להנפיק בכל עת ומעת לעת (בין שומרת לעצמה את הזכות החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.4

פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך - ) עלובין בכל אופן אחר רבהצעה פרטית ובין בהצעה לציבו

ו/או הנאמן, אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של  בהסכמת מחזיקי אגרות החוב

 לוחאגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי ריבית, הצמדה, בטוחות, 

אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות  , ותנאיםסילוקין

, כי ככל שיונפקו אגרות חוב שאינן מגובות יובהר. מהם החוב, שווים להם או נחותים

החברה תמסור  ).'ב(סדרה  החוב אגרות של זו על תעלה לא בפירוק שזכותן הרי, בבטחונות

 7-יר בתחום הכספים בחברה לא יאוחר מלנאמן אישור בכתב בחתימת נושא המשרה הבכ

ימים קודם לביצוע ההנפקה הנוספת כי ההנפקה הנוספת אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב 

  ) בפירוק.'ב(סדרה 

עם התחייבויות  בקשרין עצמן, בן לנו, ביפרי פס ,הווש ת בטחוןגבדר נהודתעמוב חה אגרות .2.5

  על פני האחרת. תחאשל הפות עדי ואה רבכות וזכלי בפי תנאי אגרות החוב, - החברה על

, על פי לראשונהידי החברה -נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על שטר .2.6

 . ההודעה המשלימה

 מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן .3

עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות ראשון החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן  .3.1

 .ניירות ערך ב לחוק35סעיף 

היה ונאמן הראשון ו/או הנאמן, לפי העניין, הוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן  .3.2

 ב לחוק ניירות ערך.35עבור מחזיקי אגרות החוב מכח הוראות סעיף 

הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם  .3.3

 .די החברהבמועד הקצאת אגרות החוב על י

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

  ) לחוק ניירות ערך.1ב(א35להוראות סעיף 

 על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו, פקיעה, התפטרות ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך. .3.5

 בעצמם, מחזיקים נכחו בה יםמחזיק באסיפת תתקבלבדבר העברת הנאמן מכהונתו,  החלטה .3.6

 של הנקוב הערך מיתרת לפחות) 50%( אחוזים בחמישים המחזיקים, כוחם בא אמצעותב או

) 10%( אחוזים בעשרה מחזיקים בה שנכחו - נדחית מחזיקים אסיפת ולעניין, החוב אגרות

 המשתתפים מהקולות) 75%וחמישה אחוזים ( שבעים של, וכן ברוב כאמור מהיתרה לפחות

 . הנמנעים למעט, בהצבעה

 הערך ניירות של טיבם בדבר מצדו דעת הבעת זה נאמנות שטר על הנאמן בחתימת אין .3.7

 .בהם ההשקעה כדאיות או המוצעים
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 . זה שטר חתימת על כלשהו לצד להודיע חייב יהיה לא הנאמן .3.8

 נאמנות בשטר במפורש מפורט שאינו באופן לפעול מחויב אינו הנאמן, דין כל להוראות בכפוף .3.9

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

 , יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו. החוב אגרות למחזיקי בהתחייבויותיה

על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  ורשאי להסתמך במסגרת נאמנות הנאמן .3.10

ו מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום א

 .בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו ןמאמי הנאמן

 כנאמן הנאמן של כהונתו עם בקשר שאינם אחרים בהסכמים עם הנאמן תקשרת לא החברה .3.11

 לפי, ביניהם להתקשר םרשאי יהיו והחברה הנאמן, האמור אף על. החוב איגרות למחזיקי

 סדרות עם בקשר אחרים הסכמים/או ו נאמנות בשטרי, דין לכל ובכפוף הבלעדי דעתם שיקול

ו/או כנאמן בקשר עם  החברה ידי על שתונפקנה/או ו שהונפקו חוב איגרות של אחרות

 .להלן 32  בהתאם ובכפוף להוראות סעיף - ל ווהכ ,הסכמים שהחברה צד להם

תיצור ניגוד עניינים עבור הנאמן, תפעל  המדףפי תשקיף -שהנפקת אגרות החוב על ככל .3.12

  דין החל באותו מועד.להחברה בעניין זה בהתאם 

 ת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשוררכיש .4

 ושיראובתנאים בכל מחיר  ,, את הזכות לרכוש בכל עתהלעצמ תשומר חברההבכפוף לכל דין,  .4.1

ודיע בדוח ת חברהשיהיו במחזור מעת לעת. ה אגרות חובבין בבורסה ובין מחוצה לה,  ה,ל

 חברהידי ה- על נרכשו. אגרות חוב שחברהכאמור על ידי ה רכישהמיידי על כל מקרה של 

 תהיה רשאיתלא  חברהתתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והתפקענה באופן אוטומטי, 

פנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב ת חברההו ;להנפיקן מחדש

לפדות בפדיון מוקדם את אגרות  חברהאין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות ה .שנרכשו כאמור

 .החוב

מי מטעמם אך למעט  אומהם  מיפחתו ו/או תאגיד בשליטת שליטה בחברה ו/או בן מש בעל .4.2

מעת לעת, בבורסה או ו עת בכלו/או למכור,  לרכוש") יהיו רשאים קשור אדםהחברה עצמה ("

חוב. אגרות החוב אשר האגרות  אתשל הנפקה על ידי החברה,  במסגרתמחוצה לה, לרבות 

הקשור, הן לא תמחקנה  אדםקשור תיחשבנה כנכס של ה אדםתוחזקנה כאמור על ידי 

מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב 

זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות הן לא יקנו לו יהיו בבעלות אדם קשור, 

 קביעת המניין החוקי באסיפותלא תימננה לצורך אותו אדם קשור והן  שלהחוב של החברה 

 . וכן כל הגבלה החלה עליו מכוח הדין אלה

לשטר הנאמנות וכל עוד  19.2 אך ורק במקרה שהחברה תפר התחייבויותיה הקבועות בסעיף 

חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ההפרה לא תוקנה, תפעל החברה לכך ש

 ). 'באגרות חוב (סדרה  תרכושנהו/או חברה כלולה של החברה, לא 

 אתכדי לחייב את החברה, אדם קשור ו/או  כשלעצמםלעיל  4.2 עד  4.1  פיםאין באמור בסעי .4.3

  לקנות אגרות חוב או למכור אגרות החוב שבידיהם. החוב אגרות מחזיקי
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 באגרות החו תחטבוה התחייבויות החברה .5

 . כמפורט בסעיף זה להלן, בבטוחותו בערבותמובטחות תהיינה ) 'ב(סדרה אגרות החוב  .5.1

  לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:  .5.2

יום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים בו בוצע   -" "מועד ההתחשבנות

הפירעון הרבעוני של קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב, 

וכן המועד בו ביקשה החברה מהנאמן לשחרר לה 

  .להלן 5.2.10  עיףסכמפורט ב כספים

בקשה אותה תגיש החברה לשחרור כספים כאמור -  "בקשת שחרור כספים"

  להלן. 5.2.10 בסעיף 

כאמור  ,מועד בו תבקש החברה לבצע שחרור כספים  - " שחרור כספים מועד בקשת"

  להלן. 5.2.10 בסעיף 

יצחק (ללא הפחתות), בניכוי לוי שווי רכב לפי מחירון   -" שווי רכב"

מע"מ, כפי שיהיה ידוע במועד החישוב הרלוונטי, 

בהתחשב במועד העלייה לכביש של הרכב ועל פי קוד 

בהעתק רישיון הרכב של אותו  יםמופיעשכפי הדגם 

יומצא לנאמן על ידי החברה. במקרה שלפי אשר הרכב 

דיווח החברה הרכב הנבדק הוא בעל גיר אוטומטי, אזי 

יצחק תוספת מחיר בגין  לויאם קיימת במחירון 

פרמטר זה, תובא תוספת זו בחשבון בקביעת שווי 

יצחק שווי  לויהרכב המשועבד. היה ויקבע במחירון 

לרכב חדש משנה מסוימת ולרכב משומש,  שונה

החלטה לגבי הגדרת הרכב המשועבד כחדש או משומש 

וכן לקביעת שוויו יעשו בהתאם לקריטריונים שיקבעו 

יצחק, אך ללא התחשבות במספר הק"מ  לויבמחירון 

שנסע הרכב. למען הסר ספק יובהר, כי בקביעת שווי 

ין הרכב המשועבד לא יבוצעו הפחתות מחיר א) בג

העובדה שהרכב נמצא בבעלות ובשימוש של חברה 

ליסינג והשכרה; ב) מספר הקילומטרים שהרכב נסע; 

ג) תאונות שהרכב עבר; ד) כל פרמטר אחר המופיע 

יצחק ושאינו מצוין באופן מפורש בהגדרה  לויבמחירון 

  זו לעיל כפרמטר אשר בגינו תבוצע הפחתה.

יר הקבוע בדיקת מחירון לוי יצחק תעשה על פי המח

במהדורה הרשמית והעדכנית ביותר של מחירון לוי 

יצחק. במקרה שיופסק פרסומו של מחירון לוי יצחק 

או במקרה שהוא לא יפורסם בחודש מסוים, יפעל 

העת שני  ההנאמן על פי מחירון הרכב בו ישתמשו באות
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  הבנקים או שני המבטחים הגדולים ביותר בישראל.

יובהר בהקשר זה, כי קיים פער בין שווים של כלי 

הרכב המשועבדים בהתאם למחירון לוי יצחק (ללא 

הפחתות כאמור לעיל) אשר משמש לצורך חישוב דוח 

להלן) לבין  5.2.10.1 הביטחונות (כהגדרתו בסעיף 

 פתרונותהעלות המופחתת של כלי הרכב הנ"ל בספרי 

(וזאת בהתאם למדיניות הפחת שאומצה על  תחבורה

עלותם המופחתת קיים פער בין  כמו כן,. )ידי החברה

בדוחותיה הכספיים של של כלי הרכב המשועבדים 

כאמור, לבין שווי כלי הרכב  תחבורה פתרונות

נוהג אשר  ,לוי יצחקמחירון המשועבדים על פי 

 -  11%שיעור של בין  רוב פי עללהפחית באופן כללי 

משוויים של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג או  22%

וללא בחינת מצבו הטכני הפרטני של כל אחד השכרה 

יתר על כן, הסכומים שיתקבלו . מכלי הרכב האמורים

בעת מכירת כלי הרכב  תחבורה פתרונותאצל 

תקופת השימוש בהם, או שיתקבלו  המשועבדים בתום

אצל הנאמן בעת מימוש השעבוד על פי שטר הנאמנות, 

עלולים להיות שונים מאומדן שווי כלשהו, והם תלויים 

במספר רב של גורמים ותנאי שוק באותו מועד, דבר 

שעלול לגרום לכך שהשווי הכלכלי של השעבוד שיינתן 

ות להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגר

 אגרות של החוב, יהיה נמוך מהיתרה הבלתי מסולקת

החוב באותו מועד ו/או מאומדן שווי הביטחונות 

כהגדרתו להלן ואשר משמש לצורך חישוב דוח 

  .   הביטחונות כמפורט להלן

שווי רכב של כלל כלי הרכב המשועבדים על פי שטר   -" שווי הביטחונות"

 .טי, במצטברנאמנות זה, נכון למועד החישוב הרלוונ

  נכון למועד החישוב הרלוונטי. שווי הבטחונות    - "שווי הבטחונות הכולל"

יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בתוספת   -" היתרה הבלתי מסולקת"

מזומנים או  בניכויריבית שהצטברה וטרם שולמה 

, נכון למועד החישוב הנאמןבחשבון  המצויים פקדונות

  הרלוונטי.

, הנאמןפתרונות תחבורה כלפי  שתעמיד הערבות  - " תחבורה פתרונות ערבות"

   .להלן 5.2.8  בסעיף כמפורט

חשבון נפרד בגין סדרת אגרות חוב, אשר יתנהל ע"ש   -" חשבון הנאמן"

 הנאמן בנאמנות לטובת החברה ומחזיקי אגרות החוב
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בו תופקד תמורת ההנפקה עד לשחרורה לידי החברה 

 החתימה. זכויות להלן 5.2.10 סעיף בהתאם להוראות 

  .בחשבון הנאמן יהיו של הנאמן בלבד

לשמור, בין  החברההשיעור המקסימאלי עליו תידרש   -" הנדרש LTV-שיעור ה"

, היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל

   .98%של שיעור  אשר יעמוד על

השיעור אשר יתקבל בפועל מחלוקת היתרה הבלתי   -"  בפועל LTV -יחס ה"

  מסולקת בשווי הביטחונות הכולל.

פי אגרות החוב - להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על .5.2.1

ושטר הנאמנות, ובכלל כך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן 

לטובת הנאמן תגרום לכך כי פתרונות תחבורה תשעבד  וכןהחברה והריבית, תשעבד 

 טים להלן: (כנאמן למחזיקי אגרות החוב), את הנכסים והזכויות המפור

הגבלה בסכום, על כל הרכבים שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא  .5.2.1.1

שיפורטו ב"רשימת הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת 

, ")הסכם השעבוד" -ו" המשועבדים הרכבים: "בהתאמההחוב (להלן, 

 פתרונות םעליו תחתוש, תחבורה פתרונות של הרכב בצי הנכללים

עם השעבוד כאמור, כפי שתעודכן מעת לעת, כאמור , בקשר תחבורה

  וכן; בסעיף זה להלן

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה  .5.2.1.2

 ות,י, קיימות ועתידפתרונות תחבורהוללא הגבלה בסכום, של כל זכויות 

/או ופי הסכמי החכירה  בגין הרכבים המשועבדים, בין היתר, על

לבין לקוחותיה בקשר  תחבורה פתרונות ןבי ושיחתמוהשכירות שנחתמו 

וככל שניתן  כאמור הסכמים שקיימים ככלעם הרכבים המשועבדים, 

, המשועבדים הרכביםכל התקבולים הנובעים מלשעבדם כאמור, לרבות 

ו/או  המגיעים, ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים ו/או הכנסה שיגיעו ככל

/או על פי הסכמי ו בגין הרכבים המשועבדים תחבורה תרונותלפשיגיעו 

תמורה  לרבות ו/או םהמשועבדי יםחכירה ו/או שכירות בגין הרכב

לרבות הזכות לקבלת תשלום ו שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים

, ככל החכירה תקופת בתום הרכב כלי את לרכוש הזכותבגין מימוש 

שזכות כאמור קיימת. מובהר, כי ככל שהסכמי החכירה האמורים 

המשועבדים,  יםברשימת הרכב יםכלול םשאינ יםלרכבמתייחסים גם 

 יםייחשב כהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכב

  המשועבדים; וכן

ראשונים בדרגה  שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, .5.2.1.3

 או םתגמולי לקבלת, תחבורה פתרונותבסכום, של זכויות וללא הגבלה 

 ,קרן פיצוייםומכוח חוק מס רכוש  המשועבדים הרכבים בגין פיצויים

  ; וכן")רכוש מס חוק(" 1961-תשכ"א
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שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא  .5.2.1.4

 חברתית הבין החוב אגרתהגבלה בסכום, של מלוא זכויות החברה מכוח 

תיפרע מעת  חברתית הבין החוב אגרתלהלן).  5.2.13.6 (כמשמעה בסעיף 

 הבין החוב אגרתלעת על פי תנאיה, והשעבוד האמור יהיה על יתרת 

כפי שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן את השעבוד על  חברתית

  ; וכן המשועבדת חברתית הבין החוב אגרת

וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה  שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה .5.2.1.5

וכן שעבוד שוטף, ראשון  ועל כל המופקד בו הנאמן בחשבוןהחברה  של

פקדונות ו/או כל נכס הגבלה בסכום על הכספים ו/או ה וללאבדרגה יחיד 

 ועל פירותיהם.  לעת מעת הנאמן בחשבון יופקדו אשראחר 

  ). "המשועבדים הנכסיםוכן " "יםהשעבוד(להלן יחדיו: "

לעיל  5.2.1.3  עד 5.2.1.1  בסעיפים המפורטים השעבודים בגיןהשעבוד נוסח הסכם 

), החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת השעבודים הסבת לצורךוהתיקון לו (

  זה. נאמנות לשטר  א1 - ו 1 יםנספחכ פיםמצור

 פתרונות תחבורה ,מומשו השעבודיםעוד לא  כללמען הסר ספק מובהר בזאת, כי 

כל שימוש, הנדרש ובזכויות המשועבדות המשועבדים  ברכביםלעשות תהא רשאית 

המשועבדים  הרכביםלהחכיר את ו/או  במהלך עסקיה הרגיל, לרבות להשכיר

המשועבדים לשימוש הלקוחות בדרך של "רכב  הרכביםללקוחותיה, להעמיד את 

המשועבדים (כולם  הרכביםגישור" או "רכב חלופי" או בכל דרך אחרת, למסור את 

 לרכביםאו חלקם) לידי נותני שירותים, כגון מוסכים וגוררים, וכן להעניק ביחס 

 מחזיקי בזכויות לפגוע כדי בכך שאין ובלבד המשועבדים זכויות לצדדים שלישיים

כל עוד כי  ,כן מובהר כמו .על הרכבים המשועבדים השעבודים מכוח החוב גרותא

מגבלה בקשר  כל פתרונות תחבורהו/או לא תחול על החברה  ,השעבודים מומשו לא

לעשות כל  תורשאי יינהתה פתרונות תחבורהו והחברה המשועבדותעם הזכויות 

אליהן, לרבות ביטולן, פעולה ביחס אליהן או להימנע מעריכת כל פעולה ביחס 

צמצומן, שינוין בכל אופן שהוא, הענקת כל ויתור ו/או ארכה לגביהן, הגעה לכל 

פשרה ביחס אליהן, נטילת כל הכספים בקשר אליהן ועריכת כל שימוש בכספים 

אלה, נתינת כל סייג ו/או זכות בהן (אולם למעט שעבודן ו/או המחאתן לצד שלישי 

די לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים ובלבד שאין בכך כ כלשהו)

כל התקבולים מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי . הזכויות המשועבדות על

הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה 

ר עימם בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקש

ו/או מכוח חוק מס רכוש  בגין הרכבים המשועבדים פיצויים או תגמוליםו/או 

המשועבדים, ככל  הרכביםהתשלומים על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין 

הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת , לרבות תשלום בגין מימוש שישולמו

 וכל עוד לא מומשפתרונות תחבורה לככל שיתקבל, ישולמו החכירה ככל שישנה, 

תהיה חופשית לשנות, לעדכן  פתרונות תחבורהו, מכוח שטר הנאמנות יםהשעבוד
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על פי שיקול  עם לקוחותיה בקשר לרכבים המשועבדיםו/או לסיים התקשרויות 

  דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. 

את  כלולל מתחייבות, זה לשטר 2 נספח על תימתהבח, תחבורה ופתרונות החברה .5.2.2

לנאמן לא ש, וככל פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים

א לו עותקים מרישיון יתמצ תחבורה פתרונות, יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי

במסגרת פרטי כל  הרכב של כל אחד מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן.

 בתוםשנה,  חצי. אחת להלהחכר המשמש ייכללו שמות החוכרים של כל רכברכב 

תמסור החברה לנאמן רשימה של כל שנה,  הרביעי הרבעון ובתום השני הרבעון

עדכנית של הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים 

 למען(שם, מס' ח.פ. ומען למשלוח דברי דואר).  הרכלהח המשמשיםהמשועבדים 

 תומתחייב ,זה לשטר 2 נספח על בחתימתה, תחבורה ופתרונות החברה, ספק הסר

חיבור למסוף משרד  על מנת שלנאמן יהיה דןמצ דרושה כל את הינעשתהן  כי

 .לצורך קיום הוראות שטר נאמנות זה הרישוי

 .חקנמ .5.2.3

ת בזה, כי כל ומתחייבלשטר זה,  2ופתרונות תחבורה, בחתימתה על נספח החברה  .5.2.4

יהיו  הרכבים המשועבדים, כפי שיהיו מעת לעת ברשימת הרכבים המשועבדים

 5.2.5 (או, בכפוף לאמור בסעיף  תחבורה פתרונותשמה של - רכבים הרשומים על

או  ההינ תחבורה פתרונותכי ולהלן, על שמן של החברות הבנות, כהגדרתן להלן) 

(או לחלופין,  תהיה בעלת זכויות הבעלות המלאות והבלעדיות באותם רכבים

, שעבוד, משכון, זכות ; וכי לא יהיו קיימים כל עיקולהחברות הבנות, לפי העניין)

עיכבון או זכות צד שלישי כלשהו על הרכבים, למעט זכויותיהם של החוכרים ו/או 

  עימם. השוכרים של אותם רכבים, בהתאם להסכמים 

 נספחכעל התחייבות מתאימה בנוסח המצורף לשטר זה  םתחתו תחבורה פתרונות .5.2.5

המצורף  בנוסחכאמור  המשועבדיםשעבוד ואגרת חוב בגין הרכבים  הסכם על וכן, 2

הרכבים ש"). כמו כן, ככל הסכם שעבוד החברות הבנות(" ג1 נספחכלשטר זה 

, מלאה לא, בבעלות מלאה או בנותהמשועבדים יכללו גם רכבים שבבעלות חברות 

"), אזי החברות הבנות החברות הבנות(" תחבורה פתרונותלרבות בעקיפין, של 

  החברות הבנות. תחתומנה אף הן על הסכם שעבוד 

פי הסכם שעבוד החברות הבנות, ועל שחרור או -על מימוש הרכבים המשועבדים על

   פקיעת השעבוד, לפי העניין, יחולו הוראות שטר הנאמנות בשינויים המחויבים.

במסגרת הסכם  וכן זה לשטר 2 נספח על בחתימתה, ופתרונות תחבורההחברה  .5.2.6

למכור, לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא שלא  ותתחייבמשעבוד החברות הבנות, 

פי שטר הנאמנות) ולכל מטרה שהיא - (בין בזכות בכורה, שווה או נחותה לשעבוד על

את הרכבים המשועבדים ו/או שישועבדו, כולם או חלקם, ו/או את הזכויות לקבלת 

ככל המשועבדים,  יםהתשלומים על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכב

החוכרים לרכישת  זכותלרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש  שתהיינה,

ככל שזכות כאמור קיימת ו/או את  בתום תקופת החכירה המשועבדים הרכבים
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בגין גניבת רכב הנמנה על הרכבים המשועבדים או  ,שתהיינה ככל, זכויות הביטוח

לטובת  אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על הרכבים המשועבדים בגין

צד שלישי כלשהו, ללא הסכמת הנאמן בכתב ומראש ולמעט אם הותר מפורשות 

 לפתרונות שתהיינה ככל .הנאמנותתיקון לשטר  אואחרת בהוראות שטר הנאמנות 

החברה  המשועבדים מהרכבים איזה עם בקשר כאמור ביטוח זכויות תחבורה

כי פתרונות תחבורה  מתחייבתמתחייבת להודיע לנאמן מיידית על קיומן וכן 

. נכון למועד שטר זה, פתרונות החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובתשעבדן ת

  .תחבורה אינה נוהגת לבטח את רכביה בביטוח מקיף

(וכן כל תוספת  מהשעבודים אחד כל עם בקשראת הסכם השעבוד  יגיש הנאמן .5.2.7

בהקדם האפשרי ולא יאוחר  שתיערך לו, ככל שתיערך), לרישום אצל רשם החברות

 כאמור לצורך רישום יםהנדרש כיםמסמהכל  לו ושנמסרימים ממועד  21מחלוף 

בדבר השעבוד על  הערה, רשוםי הנאמןכמו כן, . תחבורה פתרונות ידי על םמיחתו

ששועבדו להבטחת חובות תחבורה  פתרונותהרכבים המשועבדים שבבעלות 

רישום זה יתבצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר החברה, כאמור לעיל, ברשות הרישוי. 

ימים מחתימת הסכם השעבוד (או ממועד צירוף רכב כרכב משועבד, לפי  21מתום 

  סעיף זה).

 מכירת רכבים משועבדים .5.2.8

החברה ו/או פתרונות תחבורה רשאיות למכור לצדדים שלישיים את הרכבים 

המשועבדים (כפי שיהיו מעת לעת), כולם או מקצתם, ללא צורך בקבלת אישור 

יחולו הוראות זה אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך, ולעניין החברה ו/או הנאמן ו/או 

  ).עבוד(בקשה לשחרור רכב מש להלן 5.2.12  סעיף

תחבורה, שלמועד שטר זה הנה חברה בת  פתרונותלשעבודים כמפורט לעיל,  בנוסף .5.2.9

, עם הנפקתן של אגרות ערבה תהאעל ידי החברה,  100%המוחזקת בשיעור של 

אוטונומית ובלתי מסויגת, למלוא  בערבות, המשלימה ההודעהפי  על החוב

המוגבלת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, 

 עד בתוקף תהיה אשר, ')ב סדרהבסכום הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (

 מצורףהכתב הערבות  נוסחפי  על זאת, ')ב(סדרה  החוב אגרות של המלא לפירעון

 .")הערבות כתב(" לשטר זה 5 כנספח

שחרור ו החוב אגרות של הראשונה ההנפקה במסגרת השעבודים ויצירת תיקון .5.2.10

  לחברה כספים

לעיל,  5.2.1 עם יצירת ורישום השעבודים המפורטים בסעיף  בקשר .5.2.10.1

במסגרת וכתוצאה מההנפקה לראשונה של אגרות החוב, מבהירה 

 ומצהירה החברה כדלקמן:

 כמפורט שעבודים ונרשמו נוצרולמועד שטר נאמנות זה  עובר 5.2.10.1.1

לעיל, לטובת הנאמן עבור  5.2.1.3 עד  5.2.1.1  בסעיפים

פתרונות תחבורה,  של') ח(סדרה מחזיקי אגרות החוב 
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במרשמי פתרונות תחבורה אצל  301ס' המסומנים כשעבוד מ

 1רשם החברות באמצעות הסכם השעבוד המצורף כנספח 

לשטר זה (כפי שתוקנו מעת לעת) וכן נרשמה הערה בדבר 

קיומו של שעבוד לטובת הנאמן במשרד הרישוי וזאת בגין 

רכבים משועבדים אשר שוויים הכולל, נכון למועד שטר זה, 

 במועד הכולל הבטוחות שוויש"ח ("מיליון  524 -כהינו 

 "). ההנפקה

בסמוך למועד שטר זה, היתרה הבלתי מסולקת של אגרות  5.2.10.1.2

ש"ח ערך נקוב מיליון  513 -כ) עמדה על סך של 'חהחוב (סדרה 

בפועל בין שווי הבטוחות הכולל במועד  LTV -ומשכך, יחס ה

ההנפקה לבין היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה 

 .97.9%ות תחבורה עמד על ) של פתרונ'ח

לשטר זה,  2החברה וכן פתרונות תחבורה, בחתימתה בנספח  5.2.10.1.3

לעיל  5.2.10.1.1 מתחייבות כי השעבודים המפורטים בסעיף 

של פתרונות תחבורה ) 'חיוסבו, כך שחלף אגרות החוב (סדרה 

), וזאת 'ביבטיחו שעבודים אלו את אגרות החוב (סדרה 

א לשטר 1באמצעות התיקון להסכם השעבוד המצורף כנספח 

 ימים ממועד הנפקת אגרות החוב. 30זה, וזאת בתוך 

החברה מתחייבת כי ככל שבמסגרת הנפקת אגרות החוב  5.2.10.1.4

שלים לראשונה (נכון למועד הנפקתן לראשונה) היא תידרש לה

הנדרש, וזאת  LTV - ביטחונות על מנת לעמוד בשיעור ה

להלן)  5.2.11.1 בהתאם לדוח הבטחונות (כהגדרתו בסעיף 

אשר תמציא החברה לנאמן, היא תפעל בהתאם להוראות 

ימים ממועד הנפקת אגרות  30להלן וזאת בתוך  5.2.11  סעיף

 החוב.

בנוסף, מתחייבת החברה לרשום את השעבודים המפורטים  5.2.10.1.5

לעיל וכן להמציא לנאמן את כל  5.2.1.5  -ו 5.2.1.4 בסעיפים 

ימים ממועד  30המסמכים המפורטים להלן וזאת בתוך 

 הנפקת אגרות החוב לראשונה:

 שעבוד הסכםי ממסמכי רישום השעבוד (עותק מקור  )א(

לשטר זה  ב1 שבנספחבמקור בידי הצדדים, בנוסח  חתום

מצורפים שטר הנאמנות וטופס פרטי משכנתאות  ואלי

)), הנושאים חותמת "נתקבל" או 10ושעבודים (טופס 

"הוגש לבדיקה" של רשם החברות בקשר עם השעבודים 

 .לעיל 5.2.1.5  -ו 5.2.1.4  שבסעיפים
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רה מכתבי הסכמה מאת תאגידים בנקאיים שהחברה יצ  )ב(

לטובתם שעבוד שוטף כללי (על כלל נכסיה), להחרגת 

מהשעבוד לעיל  5.2.1.5  - ו 5.2.1.4  השעבודים שבסעיפים

 .השוטף הכללי שיצרה החברה לטובתם כאמור

נכון ומדויק  פלט עדכני מרשם החברות המעיד על רישום  )ג(

 5.2.1.5  - ו 5.2.1.4 ים המפורטים בסעיפים של השעבוד

וכן על הסבת של השעבודים המפורטים בסעיפים לעיל 

ת הנאמן עבור מחזיקי לטוב לעיל 5.2.1.3 עד  5.2.1.1 

תעודת . כמו כן, החברה תעביר לנאמן את אגרות החוב

בקשר עם השעבודים האמורים בסעיף מקורית השעבוד ה

  .לעיל, לכשתתקבל על ידי החברה מרשם החברות (א) קטן 

, בנוסח לפתרונות תחבורההוראות בלתי חוזר  כתב  )ד(

י החברה ומאושר ל ידהמקובל על הנאמן כשהוא חתום ע

  פתרונות תחבורה.על ידי 

דעת מאת עורך דין החברה בקשר עם תוקפו ודרגת  חוות  )ה(

 5.2.1  בסעיףים המפורטים השעבודכל אחד מנשייתו של 

 ., והכול בנוסח כפי שיוסכם עם הנאמןלעיל

 כתב הערבות חתום במקור על ידי פתרונות תחבורה.  )ו(

התחייבות פתרונות תחבורה כחברה בת משעבדת, בנוסח   )ז(

לשטר זה, חתום במקור על ידי פתרונות  2שבנספח 

 תחבורה.

להלן), נכון  5.2.11.1  דוח בטחונות (כהגדרתו בסעיף  )ח(

 למועד הנפקת אגרות החוב לראשונה.

 תופקד הסדרה הרחבת בגין התמורה מלוא, סדרה הרחבת של במקרה .5.2.10.2

לחלוף שלושה עד  ,כאמור במקרה. ההנפקה רכז ידי על, הנאמן בחשבון

בצרוף , ימי עסקים ממועד הגשת בקשת החברה לנאמן לשחרור כספים

להלן, הנאמן יחתום על כל המסמכים  5.2.10.3  עיףמסמכים כמפורט בס

זה,  5.2.10  עיףלאמור בסכספים, בהתאם העברת הנדרשים לצורך ה

 הנאמן לטובת החברה (בצירוף הפירות שנצברו עליהם). מחשבון

בצירוף המסמכים כאמור  כספיםהחברה תמסור לנאמן בקשה לשחרור  .5.2.10.3

הבאים: (א) דוח הכולל פרטים אודות הרכבים המשועבדים ושווי רכב 

) עותקים מרישיונות הרכב בגין ב(ביחס לכל אחד מהרכבים האמורים; 

חיבור למסוף משרד  ישכל כלי הרכב המשועבדים, אולם כל עוד לנאמן 

 עיףהרישוי, לא תמציא החברה לנאמן את המסמכים האמורים בס

   .להלן) 5.2.11.1  בסעיף) דוח הבטחונות (כהגדרתו ג( ;זה 5.2.10.3 
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לעיל  5.2.10.1  עיףבזאת כי, הנאמן לא ישחרר כספים כאמור בס מובהר

על ידי  חתומיםטרם קבלת טפסי רישום פרטי משכנתאות ושעבודים 

החברה בגין השעבודים (כולל הצרופות להם ולרבות הסכם השעבוד, שטר 

 התיקון כתב באמצעות הקיימים השעבודים תיקון, לחלופין או הנאמנות)

, כשהם חתומים בחותמת "נתקבל" ממשרדי זה לשטר 3 כנספח רףהמצו

פלט ו(ככל שיירשמו שעבודים חדשים) רישום השעבודים  תעודות וכן רשם

או תיקון השעבודים  השעבודים רישום על המעיד החברות מרשםעדכני 

   .הקיימים, לפי העניין

, הרישוי משרד למסוף חיבור יהיה לא ולנאמן היהלאמור לעיל,  בנוסף

תמסור החברה לנאמן את המסמכים הבאים: (א) תצהיר חתום במקור 

של נושא משרה בכירה בתחום הכספים של החברה כי השעבודים אינם 

 כלפיתחבורה  ופתרונות החברה להתחייבויות בניגודסותרים או עומדים 

דעת עורך  חוות ; (ב)לחברה הנאמן בין שיוסכם בנוסח, שלישיים צדדים

רה, בדבר הבעלות בנכסים המשועבדים, תוקף השעבודים, דרגת דין החב

 על המשעבד הגורם כנגדהנשייה והיותם ברי אכיפה כנגד הגורם המשעבד 

   ;ישראל מדינת דיני פי

 ףמובהר כי הנאמן יסתמך על המסמכים והאישורים המפורטים בסעי

בלבד, וכי אין באפשרות הנאמן לדעת באם נותר שיעבוד רשום  זה 5.2.10 

ברשם החברות לטובת צד שלישי על רכב המשועבד למחזיקי אגרות החוב 

ואשר שועבד בעבר לטובת צד שלישי אשר אמור היה להסיר את השעבוד 

 תדאגלטובתו על הרכב ברשם החברות. פתרונות תחבורה אשר היה רשום 

 עתידה שהיא רכבים עללהסיר כל שעבוד הרשום לטובת צד שלישי 

שעבוד זה בעת  תרוייו, כך שלא החוב אגרות מחזיקי לטובת לשעבד

 רישום השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב. 

יהיו בסך הכספים שיועברו לחברה  - כספים  שחרורשל  במקרהכי  ,מובהר .5.2.10.4

הנדרש בשווי הביטחונות הכולל במועד  LTV-השווה למכפלה של שיעור ה

 5.2.10.3  עיףנמסרו המסמכים כמפורט בסהבקשה לשחרור ואשר בגינם 

  .לעיל

ויוחזקו כספים  היה .ניתנות לנאמן בלבד ןהנאמ בחשבון החתימה זכויות .5.2.10.5

לקבוע בסעיף  בהתאםיושקעו  הנאמןבחשבון  הכספיםבחשבון הנאמן, 

  .להלן 15 

תבוא בטענה ו/או דרישה כלפי הנאמן בגין כל  אל החברה כי, מובהר עוד .5.2.10.6

ו/או  ו/או הסבתםעיכוב ו/או דחייה בקשר עם רישום השעבודים 

לחברה  פשריאהחלפתם ו/או הסרתם כאמור בשטר זה, ובלבד שהנאמן 

לעשות זאת  היקשב שהחברה ככל לבצע את הפעולות הנ"ל במקומו

 .  בעצמה
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  ההתחשבנות הרבעונית .5.2.11

ממועד  ימים, 14ימי עסקים ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  5בתוך  .5.2.11.1

תמסור החברה לנאמן דוח המפרט את כל הנתונים הבאים  ,ההתחשבנות

נכון למועד ההתחשבנות: (א) פירוט הרכבים המשועבדים; (ב) שווי רכב 

(ד) היתרה הבלתי  - ו ;של כל רכב משועבד; (ג) שווי הביטחונות הכולל

   .")דוח הבטחונות(" בפועל LTV-ה יחס(ה)  -ומסולקת של אגרות החוב 

בפועל גבוה  LTV-הביטחונות יתברר כי יחס ההיה ובהתאם לדוח 

רכבים נוספים אשר  פתרונות תחבורההנדרש, תשעבד  LTV-משיעור ה

-בפועל לעמוד בשיעור ה LTV-רכב המצטבר שלהם יביא את יחס ההשווי 

LTV רכבים של רשימה לנאמן תמסור החברה .הנדרש, כאמור לעיל 

 הפרטים כל בצירוף לשעבד פתרונות תחבורה מבקשת אותם נוספים

 ביחד אלו רכבים על השעבוד ורישום יצירת לצורך הנדרשים והמסמכים

. היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי שווי הבטחונות דוח עם

- בפועל נמוך משיעור ה LTV-הביטחונות הכולל הינו גבוה באופן שיחס ה

LTV ,ישוחררו רכבים מן השעבוד, כך  אזי על פי בקשת החברה, הנדרש

 .הנדרש LTV-בפועל לא יעלה על שיעור ה LTV -שלאחר השחרור יחס ה

 לשחרר מבקשת היא אותם הרכבים של רשימה לנאמן תמסור החברה

 .הבטחונות דוח עם יחד לאמור בהתאם מהשעבוד

מובהר, כי בחירת הרכבים שישועבדו, כאמור לעיל, או בחירת הרכבים 

שישוחררו מהשעבוד, כאמור לעיל, לפי העניין, תהיה לפי המשועבדים 

  .ופתרונות תחבורה הבלעדי של החברה ןשיקול דעת

בהתאם לנתוני דו"ח הביטחונות, לאחר מועד ההתחשבנות יחולו  .5.2.11.2

   ההוראות הבאות:

שלח הודעות לרשות הרישוי על רכבים נוספים י הנאמן  )א(

להסיר מהם את , כאמור לעיל, או על רכבים שיש ולהמשועבדים 

; לצורך הודעה על החברה להוראות בהתאם, השעבוד, לפי העניין

שימוש במכתב השחרור האמור  הנאמןעשה יהסרת שעבוד 

להלן; הודעה לרשות הרישוי על רכבים נוספים  5.2.12.1  עיףבס

בו  ימים מהיום 14המשועבדים לנאמן תימסר לא יאוחר מתום 

 הרכבים בדבר החברה והוראות הבטחונות דוח לנאמן ונמסר

נאמן יפעל ישירות לצורך ה. כאמור לשעבד יש אותם הנוספים

רישום הערה בדבר שעבוד הרכבים הנוספים או בדבר הסרת 

תמציא  החברהרכבים המשועבדים לנאמן, לפי העניין, וההערה מ

לו לצורך זה את רישיונות הרכב של הרכבים הנוספים וכן כל 

מסמך אחר אשר יידרש לנאמן לצורך רישום ההערה בדבר 

אולם כל עוד  השעבוד, או הסרתה, לפי העניין, במשרד הרישוי.
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ח הנאמן למשלו ידרשלנאמן חיבור למסוף משרד הרישוי, לא 

מציא לנאמן לה החברה תידרשההודעות האמורות בס"ק זה ולא 

 "ק זה.בסאת המסמכים האמורים 

ישלח הודעה לרשם החברות על רשימת הרכבים הנאמן   )ב(

פי הסכם השעבוד - המשועבדים המעודכנת (הן ביחס לשעבוד על

פי הסכם שעבוד החברות הבנות, לפי -והן ביחס לשעבוד על

ידי הנאמן והן -העניין). ההודעה האמורה תיחתם במשותף הן על

(או מי מהחברות הבנות, לפי העניין)  פתרונות תחבורהידי - על

היא תימסר לרשם החברות לרישום בצירוף תיקון להסכם ו

בנוסח השעבוד (ו/או הסכם שעבוד החברות הבנות, לפי העניין) 

ימים  21שיהיה בהתאם לא יאוחר מתום  3 נספחהמצ"ב כ

 מהיום בו נחתמו.

 בקשה לשחרור רכב משעבוד  .5.2.12

לשחרר רכב מסוים הנמנה על  או פתרונות תחבורההחברה  בקשתבמקרה בו 

רכבים המשועבדים משעבוד, יבוטל השעבוד המוטל על אותו רכב ויחולו ה

  ההוראות הבאות:

לצורך הסרת רישום השעבוד ברשם  -  הסרת השעבוד מהרכב המשועבד .5.2.12.1

מנת לאפשר את מכירת הרכב האמור, יחתום - החברות וברשות הרישוי על

, במעמד חתימת הסכם השעבוד, על מכתבי פתרונות תחבורהלהנאמן 

לשטר הנאמנות וזאת ביחס לכל רכב  4 נספחכשחרור בנוסח המצורף 

יחתום הנאמן  ,משועבד. בכל עת בו ישועבד רכב נוסף לטובת הנאמן

במקביל ליצירת השעבוד על אותו רכב גם על מכתב שחרור כאמור ביחס 

ם בידי הנאמן והם לאותו רכב משועבד; מכתבי השחרור יהיו מופקדי

או  יועברו לחברה, לגבי הרכבים אשר שחרורם יתבקש על ידי החברה

, בתוך יום ממועד הגשה לנאמן של דוח בטחונות ביחד פתרונות תחבורה

בתחום הכספים שתיחתם על ידי נושא המשרה הבכיר עם הצהרת החברה 

רות כי שווי הביטחונות הכולל והיתרה הבלתי מסולקת של אגשל החברה, 

"); תאריך מועד הביטולהנדרש (" LTV-החוב מקיימים את שיעור ה

תבקש  פתרונות תחבורהידי החברה במועד בו -מכתב השחרור ימולא על

לעשות שימוש במכתב השחרור, והכל בתיאום כאמור עם הנאמן ו/או מי 

 ,הרישוי משרד למסוף ישיר חיבור לנאמן עוד כל, האמור אף עלמטעמו. 

ישירות מול משרד הרישוי את הסרת ההערות בדבר השעבוד הנאמן יבצע 

 4 בנספח שימוש יעשה ולא הרשום לטובתו בגין כל רכב שישוחרר כאמור

  "ל.הנ

הביטול יחס  במידה ובמועד – החלפת הרכב המשועבד בבטוחה חלופית .5.2.12.2

הנדרש, וזאת כתוצאה מגריעתו  LTV-בפועל יעלה על שיעור ה LTV -ה

של הרכב כאמור ממצבת הרכבים המשועבדים, תחולנה אחת משתי 
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, לפי או פתרונות תחבורה האפשרויות הבאות, בהתאם להחלטת החברה

  הבלעדי:  ןשיקול דעת

תשעבד לטובת הנאמן, על דרך של חתימה על  פתרונות תחבורה  )א(

אשר יביאו,  הבבעלותים נוספים /תיקון להסכם השעבוד, רכב

בפועל המחושב על פי שווי  LTV-נכון למועד הביטול, את יחס ה

ים הנוספים) לעמוד בדרישת /הבטחונות הכולל (בצירוף הרכב

 פתרונות תחבורה תצרףבמסגרת זו הנדרש.  LTV-שיעור ה

העתקים של רשיונות רכב של הרכב/ים הנוספים לתיקון הסכם 

סוף משרד הרישוי, לא השעבוד, אולם כל עוד לנאמן חיבור למ

הנאמן  תמציא החברה לנאמן את המסמכים האמורים בס"ק זה.

הרכב/ים הנוספים לרישום  לצורך שעבוד המסמכיםאת  יגיש

 לו תמסור בו מהמועדימים  21-לא יאוחר מ - אצל רשם החברות 

 כאמור השעבוד רישום לצורך הנדרשים המסמכים את החברה

-מלא יאוחר  -ולרשות הרישוי  הי פתרונות תחבוריד על חתומים

  -; או האמורמועד המימים  14

בסך שוויו של הרכב האמור נכון  במזומןהחברה תעביר סכומים   )ב(

למועד הביטול, לחשבון הנאמן (כהגדרתו לעיל) אשר ישמור על 

סכומים אלו וישקיעם בהתאם להוראות החלות על הכספים 

ן בו יתברר בחשבון הנאמן וזאת עד למועד ההתחשבנות הראשו

כי שווי הביטחונות הכולל נכון לאותו מועד התחשבנות (לרבות, 

למען הסר ספק, שווי רכבים נוספים שישועבדו, ככל שישועבדו, 

באותו מועד התחשבנות או סמוך לו אך בניכוי הסכומים שנוספו 

הנדרש נכון לאותו  LTV-ה שיעור) מקיים את הנאמןלחשבון 

מועד התחשבנות, ובמקרה כאמור יועברו כל הכספים שהועברו 

כאמור, מחשבון הנאמן כאמור לעיל (בצירוף הפירות שנצברו 

  עליהם) לידי החברה, לשם שימושה בכספים על פי צרכיה.

לעניין סעיף זה מובהר, כי החברה לא תהיה חייבת להעביר את 

כאמור לחשבון הנאמן אלא רק ב בסך שוויו של הרככל הסכומים 

את אותו חלק מהסכומים כאמור אשר יביא, בצירוף עם שווי 

, נכון למועד הנדרש LTV-ה שיעורהביטחונות הכולל, לעמידה ב

הביטול, כהגדרתו לעיל, והכל בהתאם לדוח הבטחונות העדכני 

  אשר תמסור החברה לנאמן באותו מועד.

ת, בגין השעבוד שבוטל על הסרת השעבוד הפורמאלית ברשם החברו  .5.2.12.3

זה, תהיה במועד המסירה לרשם החברות  5.2.12 עיף הרכב, כאמור בס

  לעיל. 5.2.12.1 עיף של המכתב שיישלח לרשם החברות לפי ס

  הוראות שונות .5.2.13
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השכרתם ישמשו, בין היתר, לצורך  המשועבדיםהרכבים יודגש כי  .5.2.13.1

, פתרונות תחבורההרגיל של  םשונים במהלך עסקי לקוחותלהחכרתם ו

 כאמור יהיה כפוף לזכויותהמשועבדים  רכביםהומימוש השעבוד על 

 הסכמי פי(שירותי ליסינג תפעולי) על  החוכרים של והחכירה השימוש

, ו/או זכויות השוכרים על פי הסכמי השכירות עימם שנחתמו החכירה

 שימוש לעשות זכותם לרבות, המשועבדים ברכבים שנחתמו איתם,

 לרבות, חוכרים לגביהמשועבדים עד תום תקופת ההסכם ו ברכבים

 במסגרתבזאת, כי  מובהר. ההסכם תקופת בתום הרכבהזכות לרכוש את 

 שעבוד על מגבלה קיימת לא, פתרונות תחבורה של ההתקשרויות רוב

 הזכויות לרבות, כאמור ההסכם פי על פתרונות תחבורה זכויותוהמחאת 

 פתרונות תחבורהיודגש, כי  זאת עם יחד. שלישי צד ידי על ההסכם לקיום

, זכויותיה המחאת על מגבלות הכוללים בהסכמים גםלעת  מעתמתקשרת 

") ההסכמיות המגבלותלעיל (" כאמור ההסכם לקיום הזכות לרבות

 חלה האם הבטחונותדוח  במסגרתתציין ביחס לכל רכב משועבד  החברה

לגביו מגבלה הסכמית כאמור וביחס לאותו רכב, תמציא לנאמן את 

 פתרונות תחבורהאישור הצד השלישי לשעבוד כלי הרכב והמחאת זכויות 

  על פי ההסכם.

להיות עשויות  הרכבים המשועבדיםמימוש במסגרת הליכי  יובהר כי

 בגינם החכירהחוזי הזכויות על פי מגבלות על מכירת הרכבים ביחד עם 

מגבלות כאמור עלולות . לעיל רישא) 1"ק (בסהמגבלות המפורטות  מכוח

 עם יחד החכירה(חוזי  פתרונות תחבורה פעילותלעכב מכירה מיידית של 

 בעל ידי על פתרונות תחבורה הפעלת את ולחייב) הרכבים המשועבדים

  .)RUN OFF( החכירה חוזי לגמר עד תפקיד

רשאית, בכל עת, להחליף רכב מסוים מבין  התהי פתרונות תחבורה .5.2.13.2

או מספר /") ולשעבד רכב אחר והרכב המקוריהרכבים המשועבדים ("

") כפוף לכך שנכון למועד ההחלפה, שווי האחרהרכב רכבים במקומו ("

הרכב של הרכב האחר (כהגדרתו לעיל) הינו לפחות כשווי הרכב של הרכב 

הודעה לרשם  החברהובמקרה של החלפה כאמור ישלחו הנאמן  .המקורי

 ועשיהחברות על רשימת הרכבים המשועבדים המעודכנת. כמו כן, 

ובהתאם להוראותיו, לשם שימוש במכתב השחרור האמור לעיל הצדדים 

 הסרת השעבוד על הרכב המקורי ברשות הרישוי.

התחייבה לשלם  הריבית שהחברהובמועד פירעון כל תשלומי הקרן  .5.2.13.3

למחזיקי אגרות החוב, לשביעות רצון הנאמן, וכן הצגה לנאמן של אישור 

החברה כי אגרות החוב נפרעו במלואן, יפקעו השעבודים, והנאמן מתחייב 

כל מסמך שיידרש לצורך מחיקתם ממרשמי רשם החברות לחתום על 

 ומשרד הרישוי. 
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החברה מתחייבת לגרום לכך שאגרות החוב תמשכנה להיות  - דירוג  .5.2.13.4

ידי חברה -ידי החברה המדרגת את אגרות החוב או על-מדורגות על

סכון ימדרגת אחרת (שאושרה בידי הממונה על שוק ההון, הביטוח והח

. מפקח אחר שיבוא במקומו) עד לפדיונן המלא במשרד האוצר או כל גוף

תשלם החברה לחברה המדרגת את התשלומים אותם  ,לצורך כך

התחייבה לשלם לחברה המדרגת, ותמסור לחברה המדרגת את הדיווחים 

והמידע הסבירים הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה 

רה לחברה המדרגת. למען הסר ספק יובהר, כי אי עמידת החב

תחייבויותיה המפורטות בס"ק זה לעיל, תהווה עילה להעמדה לפרעון בה

 .להלן 7.1.19  סעיףמיידי בהתאם להוראות 

 חברת בו הינה החברה המדרגת במועד את תחליף החברה בו במקרה

 מיידי דיווח החברה תפרסםהחוב,  אגרות את הדירוג היחידה המדרגת

 את בהודעתה ותצייןלא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה 

 כדי באמור לעיל אין המדרגת. מובהר, כי זהות החברה לשינוי הסיבות

שיקול  מדרגת, לפי חברה עת בכל להחליף החברה של מזכותה לגרוע

דירוג במקרה של גם יובהר, כי  .לנכון שתמצא סיבה ומכל הבלעדידעתה 

תופסק דירוגה של חברה אחת, יחול ככל שמספר חברות דירוג על ידי 

  על החברה.זה האמור בסעיף 

את דוח  ,עסקים מיי 3תוך החברה תמציא לנאמן מדי מועד התחשבנות,  .5.2.13.5

נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של הביטחונות כשהוא חתום ע"י 

החברה. וכן כל נתון סביר ו/או אישור סביר נוסף אשר יידרש לנאמן על 

  מנת לוודא את החישוב.

תחוב מכוח  פתרונות תחבורהההסדר,  בעקבותמבהירה, כי  החברה .5.2.13.6

 תהפוכנההחברה, ואלו  כלפיפתרונות תחבורה ') של חאגרות החוב (סדרה 

 החוב אגרת("פתרונות תחבורה ית בין החברה לבין אגרת חוב בין חברתל

  ; ")חברתית הבין

 מועדי - חברתית הבין החוב אגרת של הכלכליים התנאים כי, יובהר

 החוב אגרות לתנאי זהים יהיו - ההצמדה ותנאי הריבית שיעור, פירעון

  .(סדרה ב')

 לטובת ישועבדו, חברתית הבין החוב אגרתזכויותיה של החברה מכוח 

  לעיל.   5.2.1.4  בסעיף כמפורט החוב איגרות מחזיקי

יובהר, כי החברה לא תהא רשאית למחול לפתרונות תחבורה על החוב 

 רעוןפי את לדחות/או ו מכוח איגרת החוב הבין חברתית באופן כלשהו

. כמו כן, במסגרת הגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב על פי על פיה החוב

-, תש"לומיידיים תקופתיים דוחות ערך ניירות ) לתקנות13(ב)(10תקנה 

 את"), תפרט החברה ומיידיים תקופתיים דוחות תקנות(" 1970
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במהלך הרבעון מכוח אגרת על ידי פתרונות תחבורה ירעונות שבוצעו הפ

 .     בגינה החוב יתרתהבין חברתית ו החוב

 ולא למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, .5.3

להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. נוספים את הצורך בהעמדת ביטחונות  יבחן

                       בדיקת נאותות יערוך ולא הנאמן לא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך

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

בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב, 

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

של ו (אם בכלל) על ידי החברה או להבטחת התחייבויותיה ככל שהועמדו ו/או יועמד

 לעמוד החברה של ליכולתה באשר דעתו מחווה הנאמן אין כן כמו. על פי שטר זההחברה 

פי -אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על .החוב איגרות מחזיקי כלפי בהתחייבויותיה

תו של הנאמן (ככל שחובה כזו כדי לגרוע מחוב וכל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין ב

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

ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי 

 איגרות החוב.

למכור, להחכיר, להמחות, למסור או החברה תהא רשאית  ,לעיל 5 בכפוף לאמור בסעיף  .5.4

להעביר בכל דרך אחרת את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי 

החוב או  מחזיקי איגרותשל כלשהו, ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי של הנאמן ו/או 

  במתן הודעה למי מהם על כך.

לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, החברה תהא רשאית  ,לעיל 5 בכפוף לאמור בסעיף  .5.5

לה כלשהי, ובכל דרגה ללא הגבבכל שעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, 

שהיא, לרבות להבטחת אגרות חוב כלשהן (או סדרות כלשהן של אגרות חוב) או 

ללא צורך בקבלת הסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות התחייבויות אחרות ו

 החוב. 

 זה 5  סעיף להוראות בהתאםלא ייעשה כל שינוי בבטוחות כאמור או בתנאיהן, אלא  .5.6

 .זה לשטר 26  סעיףב המפורטים תנאיםבהתקיים ה או זה לשטר

אך  ולמימושכל הבטוחות שניתנו להבטחת אגרות החוב, אם ניתנו, יהיו ניתנות לאכיפה  .5.7

בטוחות  למימוש ואורק עם התקיימותה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי 

  .להלן 7  בסעיףכמפורט 
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 פדיון מוקדם .6

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .6.1

ה ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששווי-במקרה בו יוחלט על

מחיקה מהמסחר של אגרות בקשר עם פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה  של הסדרה

 תפעל החברה כדלקמן:תבצע החברה פדיון מוקדם ו ,חוב

יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר  45 תוך .6.1.1

כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב 

 .במערכת המגנ"אהמוקדם תפורסם בדוח מיידי  ןלפדותן. ההודעה על מועד הפדיו

יום  )17שר (שבעה עלא לפני  יחוללאגרות החוב  ביחסהפדיון המוקדם  מועד .6.1.2

, האמוריום מהתאריך  )45ארבעים וחמישה (מ אוחרמתאריך פרסום ההודעה ולא מ

 אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. 

תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הריבית 

הערך המתואם של עד ליום התשלום בפועל, כקבוע בתנאי אגרות החוב (" השנצטבר

  ").אגרות החוב

 ותמועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבוע קביעת .6.1.3

של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם  בבאגרות החו

 .מהמסחר בבורסה, אך אגרות החוב יימחקו כאמור לעיל

החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב  תמוקדם של אגרו פדיון .6.1.4

 שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .6.2

יום ממועד הרישום  60החל מתום , עת ובכלדעתה הבלעדי, החברה תהא רשאית, לפי שיקול 

 החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת של חלקי או מלאמוקדם,  פדיון לבצעלמסחר, 

ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות 

  :תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי

. נקבע פדיון מוקדם לרבעון אחד פדיון על תעלה לא מוקדמיםה הפדיונות תדירות .6.2.1

ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד 

  לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. 

יוני,  –ל מרץ, אפרי –כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר  ולעניין זה "רבעון" משמע

 דצמבר. –ספטמבר, אוקטובר  –יולי 

מיליון ש"ח. למרות האמור  1-ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ .6.2.2

מיליון ש"ח ובלבד  1-חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהלעיל, 

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. 

 .מיליון ש"ח 3.2-אגרות החוב הרלוונטית אם סכום הפדיון האחרון יפחת ממסדרת 
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י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות ל ידכל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע

 .על ידם רטה לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות-החוב, פרו

יל, ביצוע פדיון מוקדם כאמור לע בדברעם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה  .6.2.3

 מועד) ימים לפני 45) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (17לא פחות משבעה עשר (ו

ביצוע פדיון מוקדם מועד דוח מיידי על החברה תפרסם  ,מוקדםהפדיון הביצוע 

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום  במגנ"א.

בפועל אך יכול שיחול במועד  ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד תשלום הריבית

 תשלום הריבית בפועל עצמו.

במקרה של פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב  .6.2.4

במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון 

דם במועד פדיון מוקהמוקדם ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב. 

) שיעור הפדיון החלקי במונחי 1חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (

) 3) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (2היתרה הבלתי מסולקת; (

) שיעור הריבית שישולם בפדיון 4שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (

) עדכון הפדיונות שנותרו, במונחי 5(החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; 

) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן 6הסדרה המקורית; (

בדוח  .) ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם12עשר (-אגרות החוב שיהיה שנים

המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את 

סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם הריבית שנצברה בגין 

 .לאמור להלן

, ביוזמת החברה הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם .6.2.5

) שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור, 1יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (

ימי המסחר ) 60( שישיםבפי מחיר הנעילה הממוצע של אגרות החוב -אשר ייקבע על

) הערך 2שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; (

ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן 

) יתרת תזרים המזומנים של 3בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; (

לפי  מהוונתוספת ריבית) כשהיא אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בת

. היוון אגרות שנתי בחישוב 1%תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת 

החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד 

מלא או  לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם הפירעון האחרון שנקבע ביחס

לעיל, אזי, ההפרש בין ) 3או () 1( ניםקט פיםפי סעי; ככל שישולם התשלום לחלקי

  .הערך ההתחייבותי לבין הסכום שישולם, ייחשב כריבית

" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, תשואת האג"ח הממשלתילעניין זה: "  

מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של בימי עסקים, המסתיימת  חמשתבתקופה של 

שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב צמודות למדד שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי 

  .ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי
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 פתרונות ידי על אגרת החוב הבין חברתית של תשלום אי אירוע של במקרה כפוי מוקדם פדיון .6.3

  תחבורה

משמעו, מקרה בו אירעו אילו  -" תשלום אגרת החוב הבין חברתיתאירוע אי " .6.3.1

תחבורה לא שילמה לחברה את מלוא הכספים ) פתרונות 1מהאירועים שלהלן: (

 במועד'), וזאת בהמיועדים לתשלום קרן ו/או ריבית הקרוב של אגרות החוב (סדרה 

 הפרה תיקנה לא, ופתרונות תחבורה חברתית הבין החוב באגרת לתשלומם הקבוע

 7.1.6 , 7.1.3 , 7.1.2  ) אירע איזה מהאירועים שבסעיפים2; (ימי עסקים 14 בתוך זו

להלן, על תנאיהם ביחס לפתרונות תחבורה (כאשר לאחר התגבשות אירוע  7.1.10  -ו

 הימים לביצוע פדיון כפוי). 120כאמור, תימנה תקופת הריפוי הרלוונטית במניין 

הנאמן אסיפת  יזמן, אגרת החוב הבין חברתיתלום של של אירוע אי תש במקרה .6.3.2

מוקדם  פידיון ביצועהחלטה בדבר  תעמודמחזיקי אגרות החוב אשר על סדר יומה 

ימים ממועד אירוע אי  120בתוך  ,') שבמחזורביתרת אגרות החוב (סדרה ל כפוי

. החליטה אסיפת המחזיקים, בהחלטה מיוחדת, כי יבוצע פדיון תשלום דלעיל

 את אגרות החוב במלואן בתוך תקופת זמן זו החברה, תפרע כאמור כפוימוקדם 

, בדרך של פדיון מוקדם מלא באופן תשלום דלעיל)הרוע אי ימים ממועד אי 120(של 

), כאשר הסכום שישולם למחזיקי המחוייביםלעיל (בשינויים  6.2 האמור בסעיף 

') במקרה כאמור יהיה הערך ההתחייבותי של אגרות החוב באגרות החוב (סדרה 

') העומדות לפדיון מוקדם, דהיינו קרן בתוספת ריבית (לרבות ריבית ב(סדרה 

יגורים, ככל שתהיה, שנצברה עליה לפני מועד הפדיון וטרם שולמה) עד למועד פ

על היתרה הבלתי  2%הפדיון המוקדם בפועל בתוספת ריבית בשיעור שנתי של 

מסולקת לתקופה שבין מועד קרות אירוע פדיון מוקדם כפוי ועד למועד הפדיון 

  המוקדם בפועל.

 6.3 פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף , כי במקרה שבו יחול האירוע המקים יובהר .6.3.3

לעיל,  ואסיפת מחזיקי איגרות החוב החליטה על ביצוע פדיון מוקדם כפוי כאמורזה 

לעיל  6.2.5  לעיל למעט הוראות סעיף 6.2 תחולנה ההוראות המפורטות בסעיף 

'), אשר יהא כמפורט בלעניין קביעת הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

 .לעיל 6.3.2  בסעיף

כי אירוע פדיון כפוי, על סוגיו ונסיבותיו, לא יהווה עילה למען הסר ספק, יובהר,  כן .6.3.4

להלן לעניין חובת  6.3 להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ויחול האמור בסעיף 

צע פדיון החברה לב עלביצוע פדיון מוקדם כפוי וזאת עד לתום התקופה שבה 

ככל שהחברה לא פרעה את אגרות החוב בדרך של פדיון מוקדם כפוי כאמור, שאז 

מוקדם מלא, תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כמפורט 

  להלן.  7.1.22 בסעיף 

, ישמשו הסכומים לעילזה  6.3 , במקרה של פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף בנוסף .6.3.5

המצויים אותה עת בחשבון הנאמנות, ככל שמצויים, לצורך ביצוע הפדיון המוקדם 

תעביר את  תחבורה פתרונותהכפוי והחברה מתחייבת כי תעביר או תגרום לכך כי 



26  
  

 חשבון אל ישירות הכפוי המוקדם הפדיון צועבי לשם דרשומלוא הסכומים שיי

 .בפועל המוקדם הפדיון ביצוע מועד לפני עסקים ימי משני יאוחר לא וזאת הנאמנות

גם במקרה בו קמה חובה על  תחולנהלעיל  5.2.8 סעיף  הוראותכן יובהר כי  כמו .6.3.6

, כך שהחברה תוכל לעיל זה 6.3 החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף 

 ובכפוף ובהתאם, לעיל 5.2.12  לפעול למכירת הרכבים המשועבדים כמפורט בסעיף

   .בו המפורטים לתנאים

 או למימוש בטוחות רעון מיידייזכות להעמדה לפ .7

וכן המחזיקים באגרות החוב, הנאמן  ולהלן, יהיזה  בסעיףו בשטר הנאמנות כפוף לאמורב .7.1

או לממש ו/הסכום המגיע למחזיקים על פי אגרות החוב להעמיד לפרעון מיידי את  םרשאי

 הנאמןובטוחות שניתנו להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב 

החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי על ידי  ךיהיה חייב לעשות כן אם יידרש לעשות כ

   בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:, והכל להלן 7.6 כאמור בסעיף אגרות החוב 

ימי עסקים  7 תוךב זו הפרה תיקנה לא והחברה אגרות החוב לא נפרעו במועדןאם  .7.1.1

 בתוך תחבורה פתרונות ידי עלאשר לא נפרע במועד כאמור, לא שולם גם  והסכום

ובלבד שלא תינתן, לעניין עילה  -(הכול  הערבות בכתבזה  לעניין האמורה התקופה

יותר מפעמיים במהלך התקופה שעד לפירעונן המלא של  כלשהיזו, תקופת ריפוי 

לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת  אם או ,איגרות החוב)

בהם היא  מהתשלומים, או אם החברה לא פרעה תשלום אחר כלשהו המחזיקים

   .חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות

 (למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרתאם החברה תקבל החלטת פירוק  .7.1.2

או אם ינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי ) להלן 7.1.18 בסעיף  כאמור

   .בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע

ינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט, או ימונה לחברה מפרק זמני, או תתקבל  אם .7.1.3

מה, וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך החלטה שיפוטית בעלת אופי דו

על אף האמור, לא תינתן  ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי הענין. 30

לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי הענין, 

  . על ידי החברה או בהסכמתה

 אם או רוב או כל נכסי החברה על ש"ח,מיליון  1העולה על  כוםבסיוטל עיקול  אם .7.1.4

 הפעולהלא יוסר, או  והעיקול, כאמור נכסים כנגד לפועל הוצאה של פעולה תבוצע

. על אף העניןהטלתם או ביצועם, לפי  ממועד ימים 45 בתוך, הענין לפי, תבוטל לא

האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי בחס לבקשות או לצווים שהוגשו או 

 .בהסכמתה או החברה ידי על, הענין, לפי ניתנו

 כל או רוב לנכסים (זמני או קבוע) עמינוי כונס כינוס נכסים או להוגשה בקשה ל אם .7.1.5

או אם ינתן צו למינוי כונס נכסים זמני, אשר לא נדחו , ו/או על החברה חברהה נכסי

 ניתן צו ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי הענין; או אם 45או בוטלו בתוך 
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האמור, לא  אף עלאו רובם.  על נכסי החברה, כולםאו זמני קבוע כונס נכסים למינוי 

תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי 

 .הענין, על ידי החברה או בהסכמתה

לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כאמור או אם החברה אם החברה תגיש בקשה  .7.1.6

לחוק החברות (למעט  350סעיף פי לתגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה 

אינם אסורים שפיצול  או למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה

ניותיה שאינם מהסדרים בין החברה לבין בעלי בנוסף לפי תנאי שטר זה, ולמעט 

ל החברה לפרוע שתנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה  סורים לפיא

בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור,  ההחברה תציע לנושי), או אם את אגרות החוב

; או אם תוגש על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן

דחתה או בוטלה כנגד החברה (שלא בהסכמתה) אשר לא נ 350בקשה לפי סעיף 

 .ימים ממועד הגשתה 45בתוך 

אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת  .7.1.7

  אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.או לעת, 

(לא ו/או אשראי בנקאי אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים  .7.1.8

 ספקים, אובליגו בגין ערבויות) הועמדו לפירעון מיידי בסך העולה עלכולל אשראי 

תיה של החברה על פי דוחותיה הכספיים ומתוך סך התחייבוי 10%שיעור של 

אם סדרה ו/או  מיליון ש"ח 50 לסך העולה עבהפחות  ולכל המאוחדים האחרונים

. לפירעון מיידיהועמדה שהנפיקה החברה נסחרות בבורסה אחרת של אגרות חוב 

  .כאמור אירועהחברה תדווח לנאמן ולמחזיקים בדיווח מיידי על 

לשטר הנאמנות ותרחיב את סדרת  2.2 אם החברה תפר את התחייבותה לפי סעיף  .7.1.9

  .להוראותיואגרות החוב בניגוד 

 לעניין זה, "פעילותה .את עיקר פעילותה תשנהאו  אם החברה תחוסל או תימחק .7.1.10

  תחום הרכב.בפעילות " משמע החברה של

במקרה של הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב, ושטר הנאמנות, ובכלל זה אם  .7.1.11

מצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ממהותי מצג יתברר כי 

ו/או מלאים, והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא 

  ימים ממתן ההודעה. 14תיקנה הפרה כאמור תוך 

או  דין כל לפי בפרסומו חייבתשהיא במקרה והחברה לא תפרסם דו"ח כספי  .7.1.12

 הייתה היא שבו האחרון מהמועד ימים 30 בתוך, בהתאם להוראות שטר הנאמנות

, למעט אם קיבלה החברה ארכה לפרסום הדוחות כאמור מרשות בפרסומו חייבת

   מוסמכת.

ידי חברה מדרגת, מכל סיבה שהיא, - אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על .7.1.13

  .ימים 60והדבר לא יתוקן בתוך 
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 שני דוחותעל פי לשטר הנאמנות  19.2  ףעל פי סעי תהאם החברה תפר את התחייבו .7.1.14

 או , לפי העניין,תחבורה פתרונותאו  החברה של מאוחדים רצופים רבעונייםכספיים 

החברה או אם  הנאמנות לשטר 19.3  סעיף פי על התחייבותה את הפרה החברה אם

ולא פעלה בהתאם  הנדרש LTV -בשיעור הלעמידה הפרה התחייבותה 

 .לשטר הנאמנות 5.2.11 להתחייביותיה על פי סעיף 

 לחברות בנות שלא הפעילות עיקראו החברה נכסי  רובבמקרה של מכירה של  .7.1.15

החברה ברות בנות שאינן בבעלות מלאה של חל או/ובבעלות מלאה של החברה 

 היחסי לחלקה בהתאם החברה פעילות או נכסי רוב של מכירה תיבדקבמקרה זה (

מכירת רוב נכסי החברה או עיקר  או במקרה של ,)הבת חברת באותה החברה של

חשש שהחברה פעילותה לחברות בנות כמתואר בסעיף זה לעיל, ובלבד שיהיה בכך 

  .לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן

הכספיים י פתרונות תחבורה (על פי הדוחות נכסבמקרה של מכירה של רוב  .7.1.16

שלא לחברות פתרונות תחבורה שנערכו לפני אותו מועד) של  המאוחדים האחרונים

החברה ו/או לחברות בנות שאינן בבעלות מלאה  ה או שלבנות בבעלות מלאה של

ה של מכירה של רוב נכסי או פעילותההחברה (במקרה זה תיבדק  ה או שלשל

חבורה או של החברה, לפי של פתרונות תבהתאם לחלקה היחסי  פתרונות תחבורה

בלבד שיהיה בכך חשש שהחברה לא תוכל  -הכול ו ,באותה חברת הבת) העניין,

  .לפרוע את אגרות החוב במועדן

ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות  בחברה במקרה של שינוי שליטה .7.1.17

כי עילה זו להעמדה לפרעון מיידי לא תחול במקרה  ,. מובהררגילה בהחלטה, החוב

, אלא אם כן חזקות בעל השליטה עקב הנפקת או מכירת מניות לציבורהדילול  של

מהון המניות  25% - מ, ובעקיפין במישרין, ההנפקה למועד נכון השליטה בעל ירד

 במישרין, אחרים עם ביחד/או ו לבד אחר מניות בעל יהא ולא החברה שלהמונפק 

. ההנפקה למועד נכון השליטה מבעל יותר רבה מניות בכמות יחזיק אשר, ובעקיפין

 דוד, כל המפורטים להלן ממנה שכתוצאהעסקה  -" שליטה שינוי"לעניין ס"ק זה, 

, עיני- לייביצקיסנדרה  איריס(מוריס) עיני,  משה, עיני הילדה, עיני דניאל ,עיני

, מלהיות יחדלו ,עיני ויורם גבאי קרן, פורטיס הנרי ליאור ,, רוני פורטיסעיני אליהו

  כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. בחברה השליטה בעלי, בעקיפין או במישרין

שהתקבל ברוב  במקרה של מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב .7.1.18

, אלא אם הצהירה החברה הקולטת, כלפי מחזיקי אגרות החוב בהודעה מיוחד

לפני מועד המיזוג, כי לא  עסקים (עשרה) ימי 10חתומה שתימסר לנאמן, לפחות 

קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את 

/או ו מיזוג של הליך כל ,זה סעיף לצורך ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב.

 יוניברסל וביןחברה ה בין יתקיימו שאלה ככל מבני או ארגוני שינוי/או ו פיצול

ולא ידרוש את  "מיזוג" חשביי לא ו/או חברה בשליטה שלה "מבע ישראל מוטורס

חשש שהחברה לא תוכל , ובלבד שלא יהיה בכך החברה הקולטת כאמור לעיל אישור

   .לפרוע את אגרות החוב במועדן
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                   במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך  .7.1.19

ידי חברה מדרגת -ינה אגרות החוב מדורגות על" (ואם אותה עת תהיBBB-" - מ

לדרגה הנ"ל), והדבר לא יתוקן  בשיעוריה מקבילההורדה לדרגה  -  מעלותמאחרת 

   .עסקים ימי 21בתוך 

 של בעילה השעיה למעט, החוב באגרות המסחר את תשעה והבורסה במידה .7.1.20

 ואם, הבורסה לתקנון הרביעי בחלק זו עילה כמשמעותבהירות, -אי היווצרות

 ) יום.וחמש(ארבעים  45 תוך בוטלה לא ההשעיה

זה בדבר אי  לשטר 5.2.6  בסעיףרה של הפרת התחייבות החברה המפורטת במק .7.1.21

יצירת שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים (ככל ויוטלו שעבודים נוספים על 

 ולא העמידאו פתרונות תחבורה והחברה  נכסים משועבדים להבטחת אגרות החוב)

בטוחות אחרות בהתאם להוראות שטר זה חלף הבטוחות ששועבדו בשעבוד נוסף 

 . כאמור

 בסעיף המונח כהגדרת חברתית הבין החוב אגרת של תשלום אי אירועהתקיים  אם .7.1.22

ואסיפת מחזיקי איגרות החוב קיבלה החלטה בדבר ביצוע פדיון מוקדם  לעיל 6.3.1 

 של כפויה מוקדםה פדיוןאת ה ביצעה לא, והחברה לעיל 6.3 כמפורט בסעיף  ,כפוי

 הבין החוב אגרת של תשלוםה איאירוע  קרות ממועד ימים 120 בתוך החוב אגרות

 .חברתית

חשש  וקיים ההנפקה במועד מצבה לעומת החברה בעסקי מהותית הרעה חלה אם .7.1.23

חשש ממשי אם קיים או  תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדןממשי שהחברה לא 

; או אם נכללה המחזיקים כלפי המהותיות בהתחייבויותיה עמודשהחברה לא ת

  .הערת עסק חי בדוחותיה הכספיים של החברה והיא לא הוסרה בתוך שני רבעונים

 אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה. .7.1.24

הנאמן יהיה חייב  ,לעיל 7.1.24 עד וכולל  7.1.1 בקרות איזה מהאירועים המנויים בסעיפים  .7.2

) ימים 21רים ואחד (לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב, אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף עש

) ואשר על סדר לתוספת השנייה 4ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 

יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות 

  ו/או מימוש בטוחות.החוב 

לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של הנאמן  7.2  ףלמען הסר ספק יובהר, כי אין באמור בסעי .7.3

ו/או לגרוע או לפגוע מסעד או זכות  להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול דעתו

 .העומדים למחזיקי אגרות החוב על פי דין

 מחזיקים באסיפת תתקבל בטוחות לממש או מיידי לפירעון החוב אגרות את להעמיד החלטה .7.4

 או, החוב אגרות של הנקוב הערך מיתרת לפחות) 50%( אחוזים בחמישים מחזיקים בה שנכחו

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

  .בהצבעה המיוצג החוב אגרות של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים של ברוב, כאמור

 ףבמקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעי .7.5



30  
  

באסיפת בדבר העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות התקבלה לעיל, והחלטה  7.1 

, להעמיד מיידי אופןבלעיל, הנאמן יהיה חייב,  7.4 האמור בסעיף  ברובמחזיקי אגרות החוב 

 .מסולקת של אגרות החוב ו/או לממש בטוחות ה הבלתילפירעון מיידי את כל היתר

כאמור בסעיף , לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות חוב אגרותאו המחזיקים לא יעמידו  הנאמן .7.6

האמורה תידרש  ודעהבהזה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן;  7

 לפירעון להעמדה העילה נשמטת ממנה שכתוצאה החלטה לקבל או פעולה בצעהחברה ל

לעיל אשר בגינו  7.1 של אותו מקרה מהמקרים המנויים בסעיף  בטוחות למימוש או מיידי

מחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה הנאמן או הואולם הנ"ל;  ודעהניתנה הה

כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב 

. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן בטוחותלפירעון מיידי או לממש 

ווה התראה לחברה מיד עם פרסום ההודעה או פרסום זימון האסיפה במערכת המגנ"א יה

 מראש ובכתב לחברה על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור.

לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות כאמור בסעיף המחזיקים  אוהנאמן  .7.7

לעיל והחברה לא מילאה אחר  7.6 רו הודעה כאמור בסעיף מסזה לעיל, אלא לאחר ש 7 

הנאמן רשאי לקצר את התקופה  ואולםימים מיום קבלתה.  15עד תום  ודעההאמור בה

אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות  כאמור הודעה למסור לא אוהאמורה 

 המחזיקים. 

סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל  תקופהלעיל,  7.1 באיזה מסעיפי  נקבעה .7.8

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או 

זה, רק אם חלפה  7 המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה 

 שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

ישתמש בסמכותו להעמיד לפירעון מיידי או לממש בטוחות כאמור  בטרם רשאיהנאמן יהיה  .7.9

 בהתאם וזאת, הוראותיה את ולקבל אסיפת מחזיקי אגרות החוב כנסלבשטר הנאמנות, 

 .הנאמנות לשטר השנייה התוספת להוראות

זה (ולאחר קבלת  7 כל עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  .7.10

החלטה מתאימה על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב) תהיה כל בטוחה ניתנת לאכיפה 

ומימוש, וזאת בין אם אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי ובין אם אגרות החוב טרם הועמדו 

וזאת בכפוף למתן הודעה לחברה, למעט בנסיבות בהן ניתן שלא לתת לחברה לפירעון מיידי 

 הודעה כמפורט לעיל.

 שונות הוראות .7.11

עילות  ויחולו תחבורה פתרונות של בת חברה ידי על רכבים וישועבדו ככל כי ,מובהר .7.11.1

 7.1.10 ו/או  7.1.7 , 7.1.6 , 7.1.5 , 7.1.3 , 7.1.2  בסעיפיםהפירעון המיידי המופיעות 

 לפעול החברה מתחייבת"), המטרידים האירועיםלעיל ביחס לאותה חברת בת ("

 :כדלקמן
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 על לחברה הדבר היוודע עם מייד, ובכתב מיידי באופן, לנאמן להודיע .7.11.1.1

 .המטרידים האירועים

במקום  חלופיים רכביםיהא לשעבד  או פתרונות תחבורהחברה ה על  .7.11.1.2

, בהתאם למנגנון המפורט כאמור הבת חברתששועבדו על ידי  הרכבים

יום מהמועד בו נודע לה על האירועים  30, וזאת בתוך לעיל 5.2 בסעיף 

לטובת  חלופיים רכבים ועבדהמטרידים. היה ובתום התקופה הנ"ל שו

 כדי, המטרידים מהאירועים אירועהנאמן כאמור לעיל, לא יהיה באיזה 

 .מיידי לפירעון עילה להוות

לעיל, אין בחתימת  5.2.5 , ככל שחברת בת תשעבד רכבים בהתאם לסעיף כי מובהר .7.11.2

/או על מסמכי השעבוד שייחתמו מכח ו זהלשטר  2 נספח על הבנותמי מהחברות 

בקשר לחוב  הבנותשטר זה, משום יצירת ערבות או התחייבות מצד מי מהחברות 

מהחברות  תלעדיים כלפי כל אחהב הסעדיםכלשהו מכוח שטר זה, ומובהר כי 

 בלבד.  םופירעון החוב מתוכ ןעל יד יםהמשועבד הרכביםבמימוש  יהיו הבנות

  תביעות והליכים בידי הנאמן .8

לפי שיקול שאי, מן רהנא יהיה, בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית .8.1

 מהותי באופן לפגועככל שאין בהודעה כאמור  מראש ימים 7דעתו, ובהודעה בכתב לחברה של 

 הליכים משפטיים כפי רבותבכל אותם הליכים, לה, וט כלפי החברק, לנהמחזיקים בזכויות

הנאמנות  רטש יפ-רה עלחבה תויויבת התחייפלשם אכ, ןדיל כת ואף להורכפובוכון לנ צאימש

 נאמנות. טר הש יפ- ב עלוחהוש זכויות מחזיקי אגרות מימ םשלו

 כאמורלעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה  8.1  חייב לעשות כאמור בסעיףהנאמן יהיה  .8.2

שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב אלא אם כן ראה כי  לעיל 7.4 בסעיף 

בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה 

כי החלטה להורות לנאמן לפעול לפרק  ,מובהר לקבלת הוראות בנדון במועד הסביר הראשון.

שנכחו בה מחזיקים בחמישים  החברה של החוב אגרות מחזיקי אסיפתבאת החברה, תתקבל 

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, או באסיפת מחזיקים נדחית 50%אחוזים (

ם ) לפחות מהיתרה כאמור, ברוב של המחזיקי20%שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

החלטת אסיפת המחזיקים  פרסום. ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה

 .  לעיל 8.1 לעניין זה יהווה מתן ההודעה הנדרשת בסעיף 

 ה יוחלטגרות חוב במחזיקי א תינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפהנאמן רשאי, בטרם  .8.3

(כאשר לעניין החלטה  זהאילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר  רגילה בהחלטה

. כן )לעיל 8.2 כאמור בסעיף  לאחר קבלת החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב – על פירוק

לצורך קבלת הוראות בכל  כאמור חובגרות יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי א

 החברה לפירוק בקשה הגשת יגיש הנאמן, לעיל האמור אף עלהנוגע לניהול ההליכים כאמור. 

  .מחזיקי אגרות החוב באסיפת מיוחדת החלטה זה בעניין שהתקבלה לאחר רק
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י קזימח לה כללית שפיס, אעת לבכ סכנ, לן אך לא חייבאמהני שא, רזהר שטת אוורלהף פוכ .8.4

 ת.מנונאהר לשטע גן הנויינתיה בכל עוארוה תאו לקבל א/ו ןלדומנת  ב עלהחו אגרות

פי שטר -ידו על-עולה עלשל כל פ כב ביצועבלעדי, לעה עתודול קפי שי- הנאמן רשאי, על .8.5

ת אורהו לד שיקבט עפשת המלביו /אופת מחזיקי אגרות החוב לאסיה פני ך, לצורמנותהנא

 .ללפעו דציכ טפשמה תאות מביהור וא/ו בויקי אגרות החמחזסיפת אמ

  סדר קדימויות בנשיה; חלוקת התקבולים .9

שהיא, לרבות אך לא רק, מן, למעט שכר טרחתו, בכל דרך נאי הדי- לע ולבקתיש םילקבותל הכ

כנגד , , אם ינקוטטם שינקוירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכיה מהעמדת אגרות החוב לפאכתוצ

  :באת וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הנוידיו בנאמ- רה, יוחזקו עלבהח

לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן,  - תחילה .9.1

עם עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר  הוטלו

   ;תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו

   לשטר); 24 פי ההתחייבות לשיפוי (כהגדרת מונח זה בסעיף -לתשלום כל סכום אחר על -שנית  .9.2

  . לשטר 24 לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  - שלישית  .9.3

ב את וי אגרות החקחזימלם לשל יכד –למטרות לפי סדר העדיפות הבא: (א) ראשית היתרה תשמש, 

ם י לסכוסחיאופן ובפסו -ישבאגרות החוב פר החובאגרות  אינת פיל הםל המגיעה הריבית פיגורי

 יכד –ם; (ב) שנית הזה מאי יגבל ימהקד ותזכ או פההעדא להם לאחד מ לשבפיגור המגיע לכת הריבי

אופן ובפסו - יפרהחוב אגרות  אינת פיל הםל ב את פיגורי הקרן המגיעיםואגרות החי קחזימלם לשל

ם; הזה מאי יגבל ימהקד ותזכ או פההעדא להם לאחד מ לו/או הקרן המגיע לכת הריבים י לסכוסחי

פי אגרות החוב -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על – (ג) שלישית

פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי - ידיהם פרי-המוחזקות על

ידי החברה או באופן אחר; (ד) רביעית -כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

אגרות החוב המוחזקות פי - רן המגיעים להם עלקסכומי ה תאי אגרות החוב קזים למחללש יכד -

 סין יחפובאלאו ו יןן והריבית וברקה מיכוס מן סילוקז עיגהאם  ביןת זאו פסו,-ידם פרי- על

די י-לב עהחו אגרות צאתהו של ןמזב ותמידשר לקקב דפהעכל ה יים להם, בלעיגמה םלסכומי

 וא הברחל ם הנאמן, ישלת העודף, במידה שיהיה כזהא -(ה) חמישית  -ו ;ן אחרפאו באו ההחבר

בהתאם ווף פכיהא וב חה קי אגרותמן למחזיאנה ייד- לם עיכומסם הולחליפיה, לפי העניין. תשל

תשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי מה .להוראות הדין

  כל דין.

יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין מחזיקי אגרות החוב 

  .לעיל בלבד (ד)-)א(באסיפת מחזיקים, וזאת ביחס לחלופות 

יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל הנאמן לקבלת 

בנאמנות וישמשו בידיו למטרות הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו 

  ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.
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תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו 

  .בידיו, ייעשה בהתאם להוראות הדין

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .10

ום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים הסכויה לעיל, ה 9  ףסעיבור מהא תמרול .10.1

לחלוקה למחזיקי אגרות החוב, כאמור  ן כלשהומזבעמוד לעיל ואשר י 8 בסעיף  האמורים

 יא רשאוה ויהיה קוללחב הנאמן חיי יהיהא מיליון ש"ח, ל 1לעיל, יהיה פחות מסך של 

 .שטרל 15 סעיף פי -תרות עלקעות המותו, בהשקצמ ו אוכול, מורהסכום הא תאשקיע הל

י הנאמן דגיעו לייוספים שנכספים  עם יחדהן, חיוור לל עלעיות ורמאה תועקשהה הגענתלכש .10.2

את  לם לפחותלש כדי קספישר יגיעו, לסכום אי םהחוב, א תואגר תשלומם למחזיקיך ורלצ

פי תנאי אגרות החוב, יהיה הנאמן חייב לחלק את -שנקבע עלסכום הריבית לתשלום הקרוב 

ועל פי סדר  הסכום האמור למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב

אף האמור בסעיף זה, רשאים מחזיקי אגרות החוב, - על. לעיל 9 הקדימויות המפורט בסעיף 

 או הקרן תשלום במועדידם, להורות לנאמן לשלם להם, - על שתתקבל רגילהלפי החלטה 

ידי הנאמן -לפי לוח הסילוקין של אגרות החוב, את הכספים שנתקבלו על הקרוב הריבית

לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות מסכום הריבית  9 והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 

 .הבורסה להנחיות ובכפוף בהתאם והכלפי תנאי אגרות החוב -לתשלום הקרוב שנקבע על

  הודעה על חלוקה .11

על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  אגרות החוב הנאמן יודיע למחזיקי .11.1

יום  )14( עשר- ארבעה דמת שלמוקוזאת בהודעה לעיל,  10  -ו 9 התשלומים הנזכרים בסעיפים 

 . הלןל 25 באופן הקבוע בסעיף להם מסר ישתבאופן הקבוע בסעיף ר שתימס

וע ר הקבועישהי לפ נןית בגייבאים לרוב זכהחיקי אגרות חזמ ויהי העדבהו בועהק םהיו אחרל .11.2

וי הסכום ששולם או כלאחר ניו) כז ההית (אם ןקרהך ורק על יתרת סכום החוב, א אגרותב

 אמור.כ םשהוצא להם לתשלו

 מנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברהיה .12

החוב ואשר לא שולם בפועל, במועד הקבוע לתשלומו,  באגרותסכום כלשהו המגיע למחזיק  .12.1

"), יחדל המניעהלשלמו ("ויכולה מוכנה  הייתהמסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהיא 

יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה  האמורוהמחזיק  האמורלשאת ריבית מהמועד 

 ./או הריבית (לפי העניין)ועל חשבון הקרן  אותו תשלוםרעון יזכאי להם במועד שנקבע לפ

 באופן מיידישלא שולם כתוצאה מהמניעה נאמן את הסכום כאמור תפקיד בידי ההחברה  .12.2

פקיד בחשבונות בנק על אשר י מו) ימים מהמועד שנקבע לתשלו14(ולא יאוחר מארבע עשר 

כאמור תיחשב  לנאמן הסכום והעברתבנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, שמו ולפקודתו 

. היה הסכום להלן 12.3 עיף אותו סכום למחזיק זה, בכפוף לאמור בסוכסילוק כתשלום 

ת ובנאמנות כפדיון אגר הנאמן בידי סכום אותו הפקדתתראה  -האמור התשלום האחרון 

ידו -. הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק עללהלן 12.3 בסעיף החוב האמורות, בכפוף לאמור 
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פי שטר הנאמנות. לאחר שיקבל מהמחזיק - ת עלבנאמנות עבור המחזיקים בהשקעות המותרו

המניעה, הנאמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה  הסרתהודעה על 

והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי כל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס 

דעת הנאמן, בדבר עשה כנגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על יהתשלום י .פי דין- על

 .זכותו של המחזיק לקבלו

(בהנחה שלא שולמו קודם כאמור בסעיף  ת החובורעון אגריבתום שנה מהמועד הסופי לפ .12.3

הסכומים שהצטברו בידו (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם)  הנאמן את יעביר, לעיל) 12.2 

בהשקעות המותרות על פי לחברה, בניכוי הוצאותיו, והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם 

נים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, ) ש7עבור המחזיק עד לתום שבע ( שטר הנאמנות

ידי -ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על

זה, בשינויים המחויבים. לאחר  12 הנאמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף 

העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין 

 .ידו כאמור-הסכומים שהוחזקו על

 בנאמנות קבלתם דבר ואת לידה האמורים הסכומים העברת את לנאמן בכתב תאשר החברה .12.4

 שהוא סוג מכל נזק בגין הנאמן את לשפות ותתחייב, כאמור החוב אגרות מחזיקי עבור

/או ו לב תום בחוסר ושלא בסבירות שפעל ובלבד, כאמור הכספים העברת בגין לו שייגרם

 החוב אגרות מחזיקידי -על החברה מאת יידרשו שלא כאמור כספים. ברשלנות/או ו בזדון

 והיא החברה לבעלות יועברו, החוב אגרות של הסופי הפירעון ממועד השנים) 7( שבע בתום

 .שהיא מטרה לכל הנותרים בכספים להשתמש רשאית תהא

  קבלה מאת מחזיק אגרת החוב .13

הנאמן בגין  ידי- על ושולמו לשוהריבית  ןרקה גין סכומיב בהחו ק אגרתימחז מאת בלהק .13.1

את הנאמן והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים  ררתשחב החו אגרת

 בקבלה.הנקובים 

 בהחויקי אגרות מחז תלזכולו אצת ביומי הקרן והריכס תדהפק דברבמן אהנ תמא הקבל .13.2

 13.1  בסעיףר וך האמראגרת החוב לצו קיזחאת ממלה קבכ בשתח עילל 12.2 ף בסעימור אכ

 לעיל.

 .ן של אגרות החובועריפלשטר יחשבו כתשלום על חשבון ה 11  ףסעיבור מכא וולקחם שיכספ .13.3

  הנאמן באמצעות למחזיקים תשלום לדרושסמכות  .14

הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום (ריבית ו/או קרן) אותו על החברה 

") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות התשלום הרלוונטילן בסעיף זה: "לשלם למחזיקים (לה

") ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום סכום המימוןו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "

המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי 

ד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם הנאמן לא יאוחר ממוע

להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים לעניין ביצוע התשלום 

  אליהם במועדו אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור. 
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לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום  עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני למועד הקובע

המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים 

  שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. 

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא 

ם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע התקבלה קוד

  (בצירוף מע"מ). ₪  500,000הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת 

ן. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול לשאת בהם על פי שטר זה או על פי די

  באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה. 

 השקעת כספים .15

 חמשתאחד מכל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו ב .15.1

 בפיקדונותבשמו או בפקודתו,  ,-AA של דירוגשדירוגו לא יפחת מ הגדולים בישראל בנקיםה

וזאת כפי שימצא למתאים, והכל כפוף לתנאי שטר  "ממק או ממשלתיות"ח אג, בשקלים

  .הנאמנות ולהוראות כל דין

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  .15.2

ההוצאות הקשורות בהשקעה העמלות ו שכר טרחתו והוצאותיו, ממימוש ההשקעות בניכוי

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

 .שטר זהעל פי הוראות  הנאמן יפעלהכספים כאמור , וביתרת הנאמנות

 דחופה למחזיקי אגרות החוב נציגות .16

 ; תקופת כהונהמינוי .16.1

יב, למנות ולכנס נציגות יהיה חי -הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב  .16.1.1

 ").הנציגותדחופה מבין מחזיקי אגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("

) מחזיקי אגרות החוב, אשר למיטב ידיעת 3ימנה לנציגות את שלושת ( הנאמן .16.1.2

הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב 

 חבריואשר יצהירו בכתב כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("

 ימנה, כאמור ותבנציג כחבר לכהן יוכל לא, אלו מבין מי, בו במקרה"). הנציגות

 הגבוה הנקוב הערך בשיעור המחזיק, החוב אגרות מחזיק את, במקומו, הנאמן

 ואלו. להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים לגביו אשר, בתור הבא ביותר

 :התנאים

 כל של קיומואגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל  מחזיק .16.1.2.1

 ומהחזקתו בנציגות מכהונתו הנובע לעניין המנוגד נוסף מהותי עניין

 קשור צד שהינו מחזיק כי, מובהר ספק הסר למען. החוב באגרות

  ;בנציגות יכהן ולא כאמור מהותי עניינים ניגוד כבעל ייחשב לחברה

 בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיקאותה שנה קלנדרית,  במהלך .16.1.2.2

 מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות חוב אגרות של דומות
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 המאפשר המקסימאלי כשיעור נקבע אשר, ידו על המנוהל הנכסים תיק

 בקשר עסקיים הגבלים על הממונה הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה

  .דחופה נציגות כינון עם

ובמהלך כהונתה של הנציגות, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות  היה .16.1.3

 חבר ימנה והנאמן, כהונתו תפקע, לעיל 16.1.2.2  – 16.1.2.1 המנויות בסעיפים 

 .לעיל 16.1.2  בסעיף כאמור החוב אגרות מחזיקי מבין במקומו אחד

מינוי חברי הנציגות, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות,  בטרם .16.1.4

בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף  בכתבהצהרה 

לעיל. כמו  16.1.2.2  בסעיף כאמור נוספות בנציגויות כהונה ובדבר לעיל 16.1.2.1 

כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך 

כהונתה של הנציגות. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד 

עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור 

, הנאמן יבחן את קיומם של ענייניםלעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד 

העניינים המנוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול 

את אותו המחזיק מכהונה בנציגות. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור 

בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו  יערוךולא 

 תהיה סופית.

כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות  קופתת .16.1.5

בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות, אך בכל מקרה 

חודשים ממועד מינויה של הנציגות  3-לא תסתיים כהונתה במועד מאוחר מ

 הדחופה לראשונה.

 סמכות .16.2

, ככל החוב אגרות בתנאי בעושנק פיננסיות מידה מאמות סטייהשל  במקרה .16.2.1

 נוספים ימים 90 עד של ארכה לתת מוסמכת הדחופה הנציגות תהאשנקבעו, 

או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים, על פי  כאמור המידה באמות לעמידה

יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון . מביניהםהמוקדם 

א יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי במסגרת הארכה האמורה לעיל והוא ל

 בין הפעולה ושיתוף הנציגות פעילות כי, יובהרלחברה מעבר לאמור לעיל. עוד 

 הנציגות חברי בין יועבר לא וכי, כאמור ארכה מתן של באפשרות לדיון יוגבל חבריה

 .כאמור ארכה למתן נוגע שאינו אחר מידע כל

 אסיפה לזמן זכאים יהיו החוב אגרות מיתרת לפחות 5% -ב מחזיקים או מחזיק .16.2.2

 .כאמור הנציגות החלטת לביטול הצעה תהיה יומה סדר על אשר

 בחלוף יהיה כינוסה מועד אשר החוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמן חייב יהיה הנאמן .16.2.3

. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים זימונה ממועד ימים 21

האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה 

 .החוב אגרות מחזיקי בזכויות מהותי באופן לפגוע עלולהלפירעון 
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 לנציגות שרהחברה בק התחייבויות .16.3

מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות  החברה .16.3.1

כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע . החזקותיהםהמחזיקים באגרות החוב והיקף 

 האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

 ככל והנאמן הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול מתחייבת החברה, בנוסף .16.3.2

 ולהעביר, הנציגות החלטת וגיבוש ידם על הנדרשות הבדיקות צועבי לצורך הנדרש

 למגבלות בכפוף, החברה לגבי להם שיידרשו והמסמכים הנתונים כל את לנציגות

 הרלוונטי המידע את לנציגות תמסור החברה, האמור מכלליות לגרוע מבלי. הדין

 .חסר יהיה ולא מטעה פרט כל יכלול לא אשר, החלטתה גיבוש לצורך

העסקת הנציגות ובכלל זה בעלויות בעלויות סבירות של  הנאמןתישא כלפי  החברה .16.3.3

 זה. שטר להוראותיועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה, בהתאם ובכפוף 

 הנציגות אחריות .16.4

תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא  הנציגות .16.4.1

תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, 

והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות 

בסמכויות או  ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות,

בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה 

 אחרת אותה ביצעו על פיו, למעט אם פעלו כך בזדון או בחוסר תום לב.

פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  על .16.4.2

 .הנאמן היו כאילו, זה לשטר 24 

(א) תאגיד בשליטת החברה; (ב) בעל השליטה בחברה, בין  – משמעו", קשורצד " זה בסעיף

  .משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם (כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך)

 סודיות .17

כי , זה שטר על בחתימתו, מתחייב הנאמןבכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה,  .17.1

לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש,  שניתן מידע כלבסודיות  שמורי

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

מובהר בזאת, כי העברת המידע למחזיקי אגרות החוב . ו של בית משפטהנאמנות, או לפי צ

), לרבות באמצעות פרסום פומבי לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי 'ב(סדרה 

או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של ההתחייבות  שטר הנאמנות

לסודיות כאמור, ובלבד שהמידע יועבר בהיקף המינימלי הנדרש לשם קבלת ההחלטה כאמור 

 .בסעיף זה לעיל

ו/או  הנאמן של כל נציג ו/או שלוחלעיל תחול גם על  17.1 הסודיות המפורטת בסעיף  חובת .17.2

גיע לידיעתו יש מידע כל עם בקשר כאמורתחייב בפניו על שמירת סודיות י אשריועץ מטעמו, 

  בפעולותיו עבור הנאמן.
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  הנאמן כלפי החברה התחייבויות .18

  כדלקמן:החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, 

  .להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה .18.1

פנקסים ה בלים. לשמור אתוקמתאם לעקרונות חשבונאים הם בידירסות נשבוחסי קפנ ללנה .18.2

ת), לווקב תובונתא, חשנכשמון, משכ ירשטות ב(לר תאומכתאסכלהם  םישוהמסמכים המשמ

שיתואם  מטרה זו, לעיין בכל זמן סבירל תבבכנאמן ה הנמיש ין ו/או לממאנל רשאפל ןכו

 ספנק בכל, ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן 10 -וזאת לא יאוחר מ מראש עם החברה

 ו מסמך ו/או אישור כאמור. או/

 שנודע לאחרימי עסקים  3 -וזאת לא יאוחר מ הסביר האפשרי בהקדם בכתב לנאמן להודיע .18.3

 לנכסיה מונה בו מקרה בכל וכן, החברה נכסירוב או כל  על עיקול הוטל בו מקרה כל על, לה

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

למסור לנאמן על  וכן, החברה כנגד החברות לחוק 350 סעיף לפי הליכים להקפאת בקשה

  .הנכסים כינוס ביטול או כזה עיקול הסרת לשם הנקטהאמצעים ש

לאחר שנודע לה, על קרות כל אירוע  עסקים ימימשני לא יאוחר להודיע לנאמן בכתב  .18.4

וכן על חשש סביר של החברה לקרות אירוע  לעיל 7  מהאירועים המפורטים בסעיף

את תקופת הריפוי והמתנה לעיל (וזאת מבלי להביא בחשבון  7 מהאירועים המפורטים בסעיף 

 דוחות לתקנותא 35קרות הנסיבות האמורות בתקנה , או על לעיל) 7 המנויות בסעיף 

 .ובכפוף לאמור בה ומיידיים תקופתיים

בין אם לאסיפות ו לליות שנתיותכסיפות אל אם ןיב( יותלכלה היתויפסאל אמןהנ את ןלזמ .18.5

 .אלו ותיפבאס עהצבהות זכן לנאמ קינלהע יבלמ) הרחבב המניותי לבעשל ת ומיוחד תוכללי

  פרסום הודעה במגנ"א בדבר זימון אסיפה יהווה הזמנה לצורך סעיף זה.

החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם של מחזיקי  .18.6

 בשטר כאמור לסודיות להתחייבות ובכפוף לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, החוב אגרות

  . הנאמן של בקשתוימי עסקים ממועד קבלת  10-יאוחר מ לאובכל מקרה  זה

כי כל אישור בכתב חתום על ידי רו"ח  ,ה בכתבהראשונ לתת אישור לנאמן, על פי דרישתו .18.7

שולמו במועדם, ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  גרות החובהתשלומים למחזיקי א

 . שבמחזור

, עקב סיבות ו/או נסיבות על הפסקת דירוג אגרות החוב, ככל שידורגו בכתבלהודיע לנאמן  .18.8

שהינן בשליטת החברה בלבד, והיא מתחייבת לפעול לקבלת דירוג מחברה מדרגת אחת תוך 

 . ממועד הפסקת הדירוג יום 60

 ההודעה המשלימה פי על החוב אגרות הנפקת ממועד ימים 15 מתום יאוחר לא לנאמן למסור .18.9

 .החוב אגרת תעודת של למקור נאמן העתק סדרה הרחבת ממועד/או ו

ידי החברה או חברה בת. דיווחים של -לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על למסור .18.10

  החברה במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה לנאמן.
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על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך, ובכלל זה  בנוסף .18.11

לנציג מורשה שלו (ואשר (או  , למסור לנאמןניירות ערך לחוקי(א) 35בהתאם להוראות סעיף 

 חברההר אישופי דרישתו, - , על)ידי הנאמן לחברה עם מינויו)-הודעה על מינויו תימסר על

בנוגע לחברה, עסקיה ו/או  מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע,חישובים ו/או ו/או  כדין חתום

שישועבדו לטובת הנאמן אשר אינם בבעלות החברה) לרבות מידע  ם(לרבות הנכסי נכסיה

אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, וכן תורה לרו"ח 

ידי הנאמן, בהתאם - כפי שידרשו באופן סביר עלשלה וליועציה המשפטיים לעשות כן, והכל 

- לא יאוחר מבכל מקרה וות כאמור בשטר זהובכפוף להתחייבות לסודי לשיקול דעתו הבלעדי

 . ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן 5

של כל שנה וכל עוד שטר זה הנו בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור חתום  באפריל 10 עד .18.12

כי בתקופה שמתאריך ההנפקה של אגרות החוב או  ,בחתימת מורשה החתימה מטעמה כדין

קודם שניתן לנאמן על פי סעיף קטן זה, המאוחר בתקופה שהחל מתאריך האישור ה

מביניהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר הנאמנות (לרבות 

ביחס להוראות בסעיפים ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש הנאמן התייחסות החברה 

 החברה תמציא, יללע האמור במועד בנוסף .באישור זה), אלא אם צוין הדבר באישור כאמור

 .לחוק) 2ח(ב)(35 סעיף הוראות עם בקשר הנאמן ידרוש אשר דעת חוות/או ו אישור לנאמן

 להלן. 30  לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף .18.13

 כי אגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה. .18.14

 ו/או שמה. רשוםה נהמעלהודיע בכתב לנאמן מיידית על שינוי  .18.15

למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל  .18.16

 שתעביר. 

, למסור לנאמן הודעה בכתב חתומה החברהאחת לרבעון לאחר פרסום הדוחות הכספיים של  .18.17

בכל התניות הפיננסיות כאמור  העל ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים, בדבר עמיד

 להלן, בצירוף חישובים מתאימים. 19.2 בסעיף 

  נוספות התחייבויות .19

 מזמן החברה תבצע, לשטר 7  בסעיף כמוגדר, מיידי ירעוןלפ תעמודנה החוב שאגרות לאחר .19.1

 הפעלת את לאפשר כדי הסבירות הפעולות כל את, הנאמן ידי-על לכך שתידרש עת ובכל לזמן

  :הבאות הפעולות את החברה תעשה ובמיוחד הנאמן בידי הנתונות הסמכויות כל

פי -על לפירעון העומדות החוב אגרות תמורת את הנאמן לידי ותמסור תעביר .19.1.1

 יראו, זה בסעיף כאמור הריבית/או ו הקרן סכום מלוא את החברה העבירה. תנאיהן

 החוב אגרות מחזיקי כלפי התחייבויותיה מלוא אחר שמילאה כמי החברה את

 לנאמן/או ו החוב אגרות ולמחזיקי, הריבית/או ו הקרן של הרלוונטי לתשלום ביחס

 .האמורים לתשלומים בקשר החברה כנגד תביעה כל תהיה לא

 לביצוע רוםתג וו/או תבצע ו/א המסמכים כל על תחתום ו/או ההצהרותאת  תצהיר .19.1.2

 לתלהפע וקףת מתן לשם חוקל בהתאם הדרושות/או ו נחוצותה הפעולות כל
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ימי עסקים ממועד  5בתוך  כוחו באי/או ו הנאמן של וההרשאות הכוחות, הסמכויות

קבלת בקשתו של הנאמן או במועד מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או 

 .מכוחו שנובעככל שקבוע כך בשטר הנאמנות או 

 וידרשן למועילות אותן יראה שהנאמן וההוראות הפקודות, ההודעות כל את תיתן .19.1.3

 הנאמן של בקשתו קבלת ממועד עסקים ימי 5 בתוך, זה שטר הוראות יישום לשם

או במועד מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר 

 .מכוחו שנובעהנאמנות או 

 התחייבות לשמירה על אמות מידה פיננסיות .19.2

 סך ההון המוחשי החברה מתחייבת, כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן, .19.2.1

משיעור של ) 1( :לא יפחת בכל עת שהיא החברה בדוחות הכספיים הנפרדים של

 300) מסך של 2של החברה; ( הנפרדיםדוחות הכספיים ב החברה מאזןמסך  17.5%

 .ש"חמיליון 

  : זה 19.2.1 סעיף  לעניין

 סוג מכל הון שטרי או חוב שטרי או הלוואותהון עצמי בניכוי  -  "מוחשיהון "

  . שלה האם לחברה החברה שהעמידה

בניכוי יתרת החברה  של הנפרדיםכפי שמופיע בדוחות הכספיים  - " החברה מאזן"

 מזומנים ובניכוי יתרת אגרות חוב שהונפקו המובטחות בביטחון כלי רכב של

 .פתרונות תחבורה

שבין ההון  היחסעוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן,  כל, כי מתחייבת החברה .19.2.2

. 11%-מ יפחת לא, פתרונות תחבורה שללסך המאזן  של פתרונות תחבורההעצמי 

 שלהעצמי  ההון כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן,החברה כי  מתחייבתכמו כן, 

 פתרונות של העצמי ההון התניית"ח ("ש מיליון 250 - מ יפחת לא הפתרונות תחבור

 תחול לא תחבורה פתרונות של העצמי ההון התניית, האמור אף על"). תחבורה

 של פתרונות תחבורהלסך המאזן  של פתרונות תחבורהההון העצמי  יחסש במקרה

  . או גבוה ממנו 15% -של  לשיעורשווה 

  :זה 19.2.2 סעיף  לעניין

פתרונות  של המאוחדיםהון עצמי כנקוב בדוחות הכספיים  - " הינו עצמי הון"

 של המניות בעלי פתרונות תחבורהל שהעמידו נחותותבתוספת הלוואות  תחבורה

 מניות לבעלי פתרונות תחבורה ידי על שניתנו הלוואות ובניכוי 1פתרונות תחבורה

  .שלה

                                                      

 כמשמעה, חברתית הבין החוב אגרת של מסולקת הבלתי היתרה בחשבון תובא לא זה בכלל כי, ספק הסר למען, יובהר   1

 .להלן 5.2.13.6  בסעיף
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המוצג בדוחות  פתרונות תחבורהשל  המאוחדסך המאזן  - נויה" המאזן סך"

בניכוי יתרת המזומנים המוצגת בדוחות  פתרונות תחבורההכספיים המאוחדים של 

  הנ"ל.

 אגרות עוד כל כי, תומתחייבלשטר זה,  2ופתרונות תחבורה, בחתימתה על נספח  החברה .19.3

לבעלי  " כהגדרתה בחוק החברותחלוקה"לא תבצע  רהוחבת פתרונות במלואן נפרעו לא החוב

 19.2.2  בסעיף(כהגדרת מונחים אלה יחס ההון עצמי למאזן  כל עוד מניותיה מתוך רווחיה

 עוד .12.5% -נמוך מ של פתרונות תחבורהתיה הכספיים האחרונים ועל פי דוח) לעיל

כל עוד אגרות החוב  כילשטר זה,  2ופתרונות תחבורה, בחתימתה על נספח  החברה תומתחייב

מקורם בשערוך  אשר תחבורה פתרונות של הילא תבוצע חלוקה מתוך רווח לא נפרעו במלואן

למסחר של  ןהחל ממועד רישומ ויירשמו ככלכפי שיירשמו פתרונות תחבורה נכסי הנדל"ן של 

  אגרות החוב.

פתרונות תחבורה  דירקטוריון ידי על החלוקה אישור לאחר בסמוך הנאמן לידי תעביר החברה

 עמידת בדבר הכספים בתחום בחברה הבכיר המשרה נושא אישור החלוקה ביצוע וטרם

, בדבר החישוב הרלבנטי כולל פירוט זה יףבסעכאמור  הדיבידנד במגבלתפתרונות תחבורה 

   .עמידתה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

 עם בקשרשטר זה  מכח כלשהן מגבלות החברהעל  תחולנה לא, לעיל זה בסעיף לאמור מעבר

) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של יערכנהת(ככל ש שתיערכנה וחלוקות ידה על חלוקה ביצוע

אחרות ככל שישנן או שתהיינה לחברה באותה  ולהתחייבויות הדין להוראות בכפוף, החברה

 העת.

לעיל  19.2.2  -ו 19.2.1  סעיפיםהנאמן יבדוק את עמידת החברה בהתחייבויות המפורטות ב .19.4

פרסום החברה או של  הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים פרסוםימי עסקים מיום  14תוך 

. לפי העניין - להלן), הכול  30.7 (כאמור בסעיף  פתרונות תחבורהתמצית הדוחות כאמור של 

בדבר עמידה  ,תחשיב בצירוף, ממנכ"ל החברה הצהרהבדיקת הנאמן תתבצע בדרך של קבלת 

לעיל אשר  19.2.2  -ו 19.2.1  עיפיםשבס הפיננסיות המידה אמות בדברבהתחייבויות החברה 

כאמור ולא חלה חובה או תמצית הדוחות ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות  7תימסר תוך 

על הנאמן לבצע בדיקות נוספות. אולם, בכל מקרה בו מידע אודות אי עמידת החברה 

אחרת, יהא על הנאמן לפעול באותו אופן בו עליו לפעול בהתחייבויותיה יגיע אל הנאמן בדרך 

  במקרה בו המידע מגיע אליו במהלך הבדיקות המבוצעות על ידו.

במידה וישועבדו רכבים על ידי חברות בנות של החברה, החברה מתחייבת כי החברות הבנות  .19.5

בת  וכן תחתומנה על התחייבות חברה תקיימנה את הוראות שטר הנאמנות החלות עליהן

 .לשטר זה 2משעבדת שבנספח 

 כל דוח אשר יפורסם על ידי החברה במגנ"א יחשב כדוח שנמסר לנאמן.

  כח-באי .20

 להוציא, חהכו אב ורשל אגרות החוב בת ןמהנא את, זרי חותן בלופאבת, אזב הה ממנחברה .20.1

ם הכלולים נאיתה לפי לבצעל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לפוע

, ובדרך כלל לפעול לעיל 5 עם הבטחת אגרות החוב כאמור בסעיף  בקשר לרבות הז רבשט
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 תןוא העצבי ולא זהר שטל 5  סעיףפי -לשותן עלע תיביח רההחבשת ולופעל התייחסב מהבש

 יצועבל ןולנכן ימצא שהנאמ יפכ רחא םדא לת כונולמ, לה הנתונות תויוכמסהמ חלק בצעו לא

יבת ישהיא ח תוולהפע תא יצעהא בל שהחברה לכך בכפוף, זאתו זה שטרפי -על ודיתפקי

 בדן ובלאמהנ שתידר דאמן ממוענת העביקפי -י שטר זה תוך פרק זמן סביר עלתנאלפי  לבצע

 .ירסב ןפבאו עלשפ

חייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת לדי כ לעיל 20.1 סעיף פי לוי נבמי יןא .20.2

את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל 

טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, 

והכל למעט אם  בגין זה, על סמך כל פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל,

 .ברשלנות/או ו בזדון/או ו לב תום בחוסראו שלוחיו הנאמן  ופעל

 ןמאנה ידי- על חיווד .21

, יערוך ויפרסם הנאמן, עד תום הרבעון השני בכל שנה קלנדרית דעה המשלימההוההחל מפרסום 

באמצעות  ולבורסה ניירות ערך ויגיש אותו לרשות ")יתהשנ דוחהת ("ואמנניני הניעל ע ינתשוח ד

  .החברה

  ם:יאהבים הנושא טופר לכלוי ינתהש וחדה

 שחלפה. הנשבת ומנאי הנניינלך עהמ לטף עוש טירופ .21.1

 פה.לשח ההשנ עם הנאמנות שאירעו במהלך רבקש גיםיחר םועיראי לח עודיו .21.2

   .ן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"אמהנא

ל וע ל ההפרהע חזיקי אגרות החובלמדיע ה יוהחברמצד זה  שטרשל  ותיתה מהרהפ לן עמלנא ודענ

  ן.ייפי הענ, להחברה תוויבייתחהם וילק ותה איעלמנט ים שנקדעהצ

 הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של 10%לרבות, לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (

כלפי החברה אגרות החוב , בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן 

   .וכאמור בשטר זה י(ד) לחוק35כאמור בסעיף 

   סמכויות מיוחדות .22

ם י/או הקובעו יםצגהשטרות והמסמכים המעידים, המיי כל את דיהפקלאי שה רי, יהןנאמה .22.1

חר, אצל ביש רחאם ואו במק/ו תפסכ, בובידי מןאותו זב הנמצא סכנ כל םער קשב זכותות א

 .ןדי רךעו ו/או אצלכל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית 

חוות דעתו הכתובה ו/או  הזמיןלר זה טשי לפ תומננאה נייינצוע עת בירמסגבאי שן רמהנא .22.2

ר, חא מחהן, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מויד ךרועשל כל  עצתו הכתובה

- ו/או על ןשת הנאמקנה לבכוה כזו צהע וא/דעת ו תוחו םא ולפעול בהתאם למסקנותיה, בין

גרם כתוצאה מכל פעולה ו/או יהנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיידי החברה. 

נקבע בהחלטה שיפוטית עצה כאמור, אלא אם כן ו/או ידו על סמך חוות דעת - מחדל שנעשו על

החברה תישא במלוא  פעל הנאמן ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.חלוטה כי 
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ככל שהדבר אפשרי ת בגין העסקת היועצים שימונו כאמור, ובלבד שההוצאות הסבירו

הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה בנסיבות הענין, 

 .כאמור

מברק, , ידי מכתב- כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על .22.3

  להעברת מידע.פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר 

כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות  .22.4

 החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.

טר י שפל הרשאות ובסמכויות שהוקנו לובות, חבכו נותמבנא תמששן ימהנאבכפוף לכל דין,  .22.5

אחראי לכל נזק הנאמן לא יהיה  , וכפוף ליתר הוראות שטר זהטלהמוחו תעדשיקול  פי, להז

ברשלנות ו/או בחוסר תום לב פעל הנאמן שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן 

 ו/או בזדון.

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי  .22.6

פי הסמכויות אשר -צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, אלא על להתערב באיזו

 לבצע שעליו בפעולות הנאמן את להגביל בכדי זה בסעיף באמור איןהוענקו לנאמן בשטר זה. 

 .הנאמנות לשטר בהתאם

  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .23

מקומו, בו /לעפישם ח/יולש תמנול, לפי שטר זה אי, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנותשה רייה ןנאמה

 בקשרותן לעשיש ות שדחיומ ותולפע תך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיירוע ןיב

ככל שאין בכך בכדי לפגוע מנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים. לנא

מראש לחברה בדבר ) ימים 3שלושה (של לפחות הנאמן ייתן הודעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, 

. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק ומטרת מינויו השלוח של טרחתו שכר הצעת בצירוף מינוי שלוח כאמור

על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה, והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו 

רה בו השלוח הראשונה הוצאות אלו, החברה תהיה רשאית להתנגדלמינוי שלוח מסוים כאמור במק

 שהחברה בתנאיהינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה ו

) ימים ממועד קבלת ההודעה על מינוי 3שלושה ( תוך לכך הסבירים נימוקיה את לנאמן תעביר

ו ופעולות כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותי ,מובהר השלוח.

יובהר כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה על מינוי שלוחים כאמור לעיל  .שלוחיו

   .יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה

  הנאמן שיפוי .24

לשטר הנאמנות,  24.7 החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  .24.1

לשטר הנאמנות), מתחייבים בזאת לשפות את  24.5 כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה ע"י הנאמן על פי  ,כל נושאי משרה בו, עובדיוו הנאמן

הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות 

פי פסק דין (שלא -חיוב כספי עלבגין ") הזכאים לשיפוי(" החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה

פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה -ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על

הזכאים לשיפוי או שעליהם  ופעולות שביצעמ נובעתהסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו 
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או ו/ ןפי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל די- זה ו/או עלשטר הוראות מכוח לבצע 

סבירות  בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאותוכן  ו/או מחזיקי אגרות החוב החברהלפי דרישת 

שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות, או בקשר לפעולות כאלה שלפי דעתם 

בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה  בקשר לשימושו/או  היו דרושות לביצוע הנ"ל

 דין, ומתן משא, אחרים ומומחים דין עורכי דעת חוות, משפטיים הליכים מיני לכל בקשר וכן

 באופן נעשו לא/או ו שנעשו דבר/או ו עניין לכל בנוגע ודרישות תביעות, הוצאות, ודברים

 .לנדון ביחס כלשהו

 והכל בתנאי כי:

לפגוע הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי, וזאת מבלי  ]1[

 בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום לו זכות כאמור;

ם, בהתאם בתום לב ופעולה זו נעשתה במסגרת מילוי תפקיד ופעל הזכאים לשיפוי ]2[

 פי שטר נאמנות זה;-להוראות הדין ו/או על

 ; לעת מעת שיהיה כפי חוקפי -על פטורה שאינה ברשלנות התרשלו לאהזכאים לשיפוי  ]3[

 פעלו בזדון.לא וי הזכאים לשיפ ]4[

  ".התחייבות השיפויזה תקרא " 24.1 פי סעיף - התחייבויות השיפוי על

) פעלו 1( :כי הזכאים לשיפוי כנגד ,חלוטה שיפוטית בהחלטה, יקבעימוסכם כי בכל מקרה בו  .24.2

שלא בתום לב, שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; 

ישיבו הזכאים  –) פעלו בזדון 3פי חוק; ו/או (- ) התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על2ו/או (

 .לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם

הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה  לפיצוי/או ושיפוי לפגוע בזכויות ל מבלי .24.3

הנאמן, בא כוחו, מנהל, סוכן או אדם אחר פי שטר זה, יהיו -ו/או במחויבויות החברה על

ידי -, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו עלידי הנאמן בהתאם לשטר זה-שמונה על

בנוגע  לשכרם ו/או בנוגע ,זה שטר פי על אחר באופן/או ו הנאמן מההליכים שנקט

להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או 

בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות 

והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי 

, הליכי פירעון, הליכי גביה, הסדרי הוצאותומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, דין 

תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או  ,שוויחוב, הערכת מצב החוב, הערכות 

לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם 

ים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו מתוכם את הסכומ

בעדיפות על זכויות מחזיקי תעודות ההתחייבות ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן נהג 

. לעניין סעיף זה פעולה בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה

או מחזיקי אגרות החוב, תיחשב כפעולה שהיתה דרושה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/

 .באופן סביר
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הנאמן לפי יהיה על כל אימת שלעיל,  24.1 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .24.4

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תנאי שטר הנאמנות ו/או על

ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי  ו/או לפי דרישת החברה החובדרישת מחזיקי אגרות 

, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי ות החובאגר

, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה זהאגרות החוב, כאמור בשטר  מחזיקידרישת 

כתב שיפוי מבעלי אגרות החוב או ממי מהם, ואם תבוצע כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו 

מן החברה, בגין כל אחריות לנזקים ו/או להוצאות שיכולות  -הפעולה בשל דרישת החברה 

פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' לנאמן עקב עשיית הפעולה האמורה ו/או  םלהיגר

 כרית") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את כרית המימון("

הנאמן למחזיקי אגרות החוב המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה 

בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום כרית  להלן), 24.7 שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 

, כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי אגרות החוב המימון

לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או  בפועל את מלוא סכום כרית המימוןלא יפקידו 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם  אין .בהליכים הרלוונטיים

 בזכויות מחזיקי אגרות החוב. מהותית לרעה מניעת פגיעה

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת 

  ידו.-כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על

 התחייבות השיפוי: .24.5

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי 1בכל מקרה של ( תחול על החברה .24.5.1

) פעולות שבוצעו 2זכויות מחזיקי אגרות החוב; וכן ( שטר הנאמנות או לשם הגנה על

 .ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה

לשטר הנאמנות)  24.7 שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  תחול על המחזיקים .24.5.2

) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות 1בכל מקרה של (

גנה על זכויות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם ה

ידי החברה של סכום התחייבות -) אי תשלום על2מחזיקי אגרות החוב); וכן (

 לשטר הנאמנות. 24.5.1 פי סעיף -השיפוי החלה עליה על

תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או  החברה לאבכל מקרה בו: (א)  .24.6

תפקיד את סכום כרית המימון; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות  לא

לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי  24.5.2 סעיף 

 :יגבו הכספים באופן הבאלשטר הנאמנות,  23.4סעיף 

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי  - ראשית  ]א[

 לשטר הנאמנות;  12 אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות  -  שנית  ]ב[

 24.7 כאמור בסעיף את התחייבות השיפוי, יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (

לשטר הנאמנות) כל אחד בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום 
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ה לריבית הקבועה החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השוו

 24.8 על אגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף 

 לשטר הנאמנות.

ותם החזיק המחזיק במועד " משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אחלקו היחסי"  

לשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב שבמחזור  24.7 הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד 

 יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.  

ק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון הינו המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזי .24.7

 כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או   ]א[

פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב 

המועד הקובע  יהיה - וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו 

 יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

פי החלטת -בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים על  ]ב[

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות  - אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או 

 השתתף באסיפה.

ידי החברה, לא יהיה -שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על ככל .24.8

למנוע לפטור את החברה מהתשלומים כאמור ו/או כדי בקבלת התשלומים מהמחזיקים כדי 

  .זה 24 סכומים מן החברה, כמפורט בסעיף מהנאמן לפעול להשגת ה

לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי  .24.9

 לשטר הנאמנות. 9  הנאמן ראה סעיף

   הודעות .25

ידי דיווח במערכת - על תינתן כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב .25.1

המגנ"א. הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת 

ידי הנאמן לחברה. במקרים -המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על

בשני עיתונים יומיים  פי דין תינתן ההודעה בנוסף בדרך של פרסום מודעה- המחייבים זאת על

. כל הודעה שתפורסם או שתישלח בישראל בשפה העבריתתפוצה רחבה, היוצאים לאור  בעלי

כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת 

 המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין).

גם לנאמן. יובהר כי הודעות  יהיד- עתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו עלה .25.2

כאמור אינן כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המגנ"א. העתקים 

פרסום הודעות כאמור  .ידיו גם לחברה-מההודעות שייתן הנאמן למחזיקים ישלחו על

 במערכת המגנ"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.
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נאמן לחברה או כל הודעה או דרישה מטעם ה ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בשטר זה, .25.3

ידי מכתב רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת -מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על

תובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן או הנאמן לחברה כאו לפי , נאמנותההמפורטת בשטר 

(לפי העניין) בכתב, או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה. כל הודעה או 

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) -בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה על דרישה שתישלח

דואר. כל הודעה או דרישה שתישלח במשלוח לכעבור חמישה ימי עסקים מיום מסירתה 

ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) ביום העסקים -באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על

רישה שתישלח באמצעות פקסימיליה רתה. כל הודעה או דיהראשון שלאחר מועד מס

ידי החברה או הנאמן (לפי -(בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תחשב כאילו נתקבלה על

עסקים אחד מיום שיגורה. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר שלושה ימי העניין) כעבור 

עסקים ידי החברה או הנאמן (לפי העניין) כעבור יום -אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על

 אחד מיום שליחתה.

 תונמהנא ים בשטרינוישויתור, פשרות ו/או  .26

וב חכפוף להוראות כל דין, החברה והנאמן יהיו רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות הב .26.1

 אם נתקיים אחד מאלה:, עון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החובירעמוד לפת

 הנאמן זהות של שינוי ולמעטשוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות המחזיקים,  הנאמן .26.1.1

, שינוי במועדי כהונתו שהסתיימה נאמן של במקומו נאמן מינוי לשם או, שכרו או

בהגבלות כאמור בסעיף  שינוי ,הריבית בשיעור שינויהתשלומים על פי אגרת החוב, 

 סטייה בעקבות והתאמות בפועל LTV-ה ביחס החברה עמידתלשטר הנאמנות,  2.2 

 19.2  פיםשינוי בסעי ,מיידילהעמדה לפירעון  בעילות יושינהנדרש,  LTV-ה משיעור

הנאמנות שעניינו דיווחי החברה  לשטר 30 , שינוי בסעיף הנאמנות לשטר 19.3  או

 בשיעור שינוי נוישעני לדף שמעבר לתנאים 5לנאמן או למחזיקים או שינוי סעיף 

  .דירוג משינוי כתוצאה הריבית

המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה של אסיפה כללית של  .26.1.2

לפחות מיתרת הערך הנקוב  )50%( מחזיקים בחמישים אחוזים בה נכחומחזיקים ה

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

חית של מחזיקי אגרות החוב המיוצג בהצבעה, או ברוב כאמור באסיפה כללית נד

והכל , ) לפחות מהיתרה כאמור20%החוב שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

 .לחוק החברות 350כפוף להוראות חוק החברות ובכלל זה סעיף 

ודעה באמצעות מערכת המגנ"א האגרות החוב בחברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים ה .26.2

 ביצועו. טרםביחס לאותה סדרה,  לשטר 26  אמור בסעיףכ/או ויתור ול כל שינוי עבלבד 

יהיה הנאמן רשאי לדרוש , לעיל פי סעיף זה- רה של שימוש בזכות הנאמן עלקכל מב .26.3

רישום הערה בדבר כל  לשם, אגרות החוב עודותתמסור לו או לחברה את למהמחזיקים 

רה, שינוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת הנאמן, תרשום החברה הערה כאמור שויתור, פ

 בתעודות שימסרו לה.

 :יןכפוף להוראות כל דולעיל,  זה 26  בסעיף נוסף לאמורב .26.4
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הגבלות כאמור  פי אגרות החוב, שיעור הריבית,-למעט לגבי מועדי התשלומים על .26.4.1

בפועל והתאמות בעקבות  LTV-ה ביחס החברה עמידת לשטר הנאמנות, 2.2בסעיף 

 בסעיפיםאו שינוי  מיידיעילות להעמדה לפירעון הנדרש,  LTV-סטייה משיעור ה

הנאמנות שעניינו דיווחי החברה  לשטר 30  סעיף ,לשטר הנאמנות 19.3 או  19.2 

שמעבר לדף שעניינו שינוי בשיעור הריבית  לתנאים 5 לנאמן או למחזיקים או סעיף 

יז 350 בסעיףככל שאין המדובר בהסדר חוב כהגדרתו  וכןכתוצאה משינוי דירוג, 

יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר, לדעתו,  הנאמןלחוק החברות, 

 מתנאימילוי של כל - משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לוותר על כל הפרה או אי

  .הנאמנות שטרפי  על הנאמן כלפי החברה של תהתחייבו

יהיה הנאמן , לחוק החברות 350חוק החברות ובכלל זה סעיף בכפוף להוראות  .26.4.2

תעמוד לפרעון, להתפשר עם החברה אגרות החוב רשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן 

ולהסכים עם אגרות החוב מחזיקי הנאמן ו/או של בקשר לכל זכות או תביעה של 

או תביעה של אגרות החוב מחזיקי הנאמן ו/או החברה לכל הסדר של זכות מזכויות 

ו/או בעלי השליטה בה ו/או נושאי  כלפי החברהאגרות החוב מחזיקי הנאמן ו/או 

בהחלטה מיוחדת אישור מוקדם זאת בכפוף לוהמשרה בה ו/או צדדים שלישיים 

המחזיקים בעצמם, או על ידי באי  שנכחו בה אגרות החובאסיפה של מחזיקי ב

) לפחות מיתרת הערך הנקוב של קרן אגרות החוב, או 50%כוחם, חמישים אחוזים (

באסיפה נדחית, שנכחו בה המחזיקים בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות עשרים 

) מן היתרה האמורה, ושנתקבלה ברוב של המחזיקים המשתתפים 20%אחוזים (

 .) לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות2/3(באסיפה בשני שלישים 

מחזיקי אגרות ת הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפ התפשר .26.4.3

החוב כאמור לעיל, יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ידי 

ן האסיפה, ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדו

 .ביישום החלטת האסיפה

 ובהחאגרות  קייזמחמרשם  .27

(מרשם נפרד ביחס לכל סדרת  מחזיקי אגרות חובמרשם החברה תנהל במשרדה הרשום  .27.1

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל , אגרות חוב שהנפיקה)

 אדם. 

  .בומרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום  .27.2

מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .27.3

, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, משוערתמפורשת, מכללא או 

תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו 

יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של  .חובשל האדם שבשמו נרשמו אגרות ה

המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום 

עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות  - (ואם הוא תאגיד 

  .הםשלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים של
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 רחרוש .28

עו, נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות נפרוב חה אגרותן כי כל אמהנל ש וצונרות עשבילכח וכשיל

מלוא התחייבויות החברה מכוח אגרות החוב ושטר  יקו לפדיוןספי אשר כסף כומיבידי הנאמן ס

 רמוגאו נ ות שנעשואוצהוה יותבותחייהה כי כל אמןהנל ש רצונות יעושבל כחוכן לכשיו ,הנאמנות

ה ישדרלפי  ,חייבואן, אזי יהיה הנאמן במל ולמויו שראותי הופ-עלזה ור טשל רשקב ןנאמהי די- לע

פי -לע נןוידפ שרדנ אשלוב החבגין אגרות אצלו ה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אשונר

 .זהר שטב אים הקבועיםנתה

 חובהאגרות  יקיזמח לת שוסיפא .29

  .הנייה לשטר זהשת ספתנהלו כאמור בתוי בהחו אגרות יזיקחת מוסיפא

 מןאנרה לבל החש יווחד .30

  ב:וחהעו כל אגרות רנפ אעוד ל , כלןנאמלור סתמ החברה

 תהנפקבמסגרת עם השלמת הליך הרישום ברשם החברות של כל השעבודים שרישומם נדרש  .30.1

תציין בו היא  בדוח מיידיתפרסם , החברה הודעה המשלימההעל פי  ,לראשונהאגרות החוב 

בפועל יחד עם היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ושווי הבטחונות  LTV-את יחס ה

  הכולל.

ו/או השנתיים (במסגרת הגילוי במסגרת דוחותיה הכספיים הרבעוניים החברה תפרסם  .30.2

בפועל למועד הדוח הכספי. מובהר בזאת, כי  LTV-את יחס ההייעודי למחזיקי אגרות החוב) 

ה את מתכונת הגילוי הנהוגה על ידה בדוחותיה הכספיים באופן שתחדל במידה והחברה תשנ

בפועל, מידע כאמור יימסר למחזיקי אגרות החוב במסגרת דיווח  LTV-לפרסם את יחס ה

 מיידי שיפורסם על ידי החברה אחת לרבעון במערכת המגנ"א.

ת השנתיים לעמידתה בתניו המאוחדיםהחברה תתייחס במסגרת דוחותיה הכספיים  .30.3

 לשטר הנאמנות. 19.2 הקבועות בסעיף 

החברה תכלול, במסגרת פרק תיאור עסקי התאגיד בדוחות התקופתיים השנתיים שלה, גילוי  .30.4

 למתכונת הגילוי הכלולהבמתכונת דומה זאת פתרונות תחבורה, המשמש את הרכב בדבר צי 

 לתשקיף.  6.10.16בסעיף 

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי  .30.5

שנת הכספים ל הרבחה לומאוחדים ש םירקשנתיים מבו ייםפכס תוחודשל החברה), 

  מם.סובדצמבר של השנה שחלפה ודוחות תקופתיים, מיד לאחר פר 31ום ישנסתיימה ב

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי  .30.6

 לאחרד מי, המסוקר והמאוחד של החברה יבעונרוח ד וכל ייםבינ ספיכוח דשל החברה), כל 

 ם.יהחס אלבי ת רו"חרסקי וחף דוירצ, בומופרס

לסטאטוס המשפטי לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר  .30.7

 ביום שנסתיימההחברה תמצית דוחות כספיים שנתיים (לשנה  תפרסם), תחבורה פתרונותשל 

 פתרונות של, העניין לפי, רבעוניים כספיים נתונים תמצית או) שחלפה השנה של בדצמבר 31
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 וכן המזומנים תזרימי על דוח, והפסד רווח דוח, הכספי המצב על דוח תכלול אשר, תחבורה

 .(ובכללם ביאור מגזרים) מהותיים לסעיפים ביאורים

ככל שיתקיים אחד או יותר מהתנאים הבאים בטרם  -בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל 

אחד מסימני האזהרה הקבועים  ביחס לחברה) התקיים 1הפירעון המלא של אגרות החוב: (

 החוב אגרות של' ב) דירוג סדרה 2(, ומיידיים תקופתיים )(א) לתקנות דוחות14(ב)(10בתקנה 

תשלום קרן ו/או -) במקרה של אי3), או ("BBB-"ו/או החברה מדורג ו/או ירד מתחת לדירוג (

ימים לאחר המועדים שבהם נדרשת  45 - ריבית למחזיקי אגרות החוב, אזי, לא יאוחר מ

 חברה ציבורית לפרסם את דוחותיה הכספיים, תפרסם החברה את דוחותיה הכספיים

(החברה תהא  תחבורה פתרונות שלאו הרבעוניים הסקורים, לפי העניין,  השנתיים המבוקרים

עד ולא יאוחר  כאמור רשאית להקדים את פרסום הדוחות הכספיים של פתרונות תחבורה

, זאת חלף פרסום תמצית הנתונים לחברות ציבוריות בדין לפרסומםמהמועד הקבוע 

 .הכספיים כאמור לעיל)

 . מוסרהתפ עם דמי ימיידח דוכל  .30.8

בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי אגרות אישור בכתב של החברה  .30.9

לא קיימת מצד החברה הפרה של  יוכ שבמחזור, החוב ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב

 גבלות שהחברה נטלה על עצמהההשטר זה, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור, וכי קוימו כל 

 .לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמורימים  7בתוך זאת כל ו

אישור אשר החברה התחייבה לתת בהתאם להוראות שטר זה, לרבות אישורים ומסמכים  כל .30.10

 .בקשר עם בטוחות, ככל שתהיינה

אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תמסור החברה לנאמן  .30.11

אגף שוק ההון, המאוחד של דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם לחוזר 

 .הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות הכוללביטוח וחיסכון 

במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב כאילו החברה  שלדיווח מיידי מובהר כי כל  .30.12

 לנאמן.נמסר 

זה לעיל, ייחתמו באמצעות מורשי  30 ידי החברה לנאמן, כאמור בסעיף -האישורים שיינתנו על

 .שהינם נושאי משרה בהחתימה של החברה, 

  שכר הנאמן .31

 נספחביהיה זכאי לתשלומים של שכר טרחה והוצאות בקשר למילוי תפקידו, בהתאם לקבוע  הנאמן

 .זה נאמנות לשטר המצורף  31

  הסכמים אחרים .32

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי 

זים שונים או שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחו

מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי 

ניגודי קיומם של לרבות לענין  התחייבויותיו של הנאמן על פי שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן

  .ענינים בין תפקידו כנאמן לבין ההסכמים האחרים כאמור



51  
  

 הנאמן אחריות .33

ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו על אף האמור בכל דין  .33.1

בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא 

. מובהר כי חמורה יהא אחראי לנזק שנגרם אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות

ראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף ככל שתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להו

 , זה

) לחוק, לא 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  .33.2

 יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 כללי .34

לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה,  מבלי

") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של ויתורהימנעות מפעולה ("

פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על -התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

שהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות זכות כל

האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן 

מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך 

לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי אחרת שאינה בכתב, 

פי דין ו/או הסכם (לרבות - תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על

  שטר זה ואגרת החוב).

   דין חל וסמכות שיפוט .35

- לבתי המשפט בעיר תל אביב .בלבד זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי דין החל על שטר נאמנותה

יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה. בכל מקרה של 

  ברו הוראות שטר זה.גסתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב י

 תחולת חוק ניירות ערך .36

ין הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו שלא נזכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה ב ענין בכל

לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בקשר אליו בהתאם להוראות החוק  להתנאהפיו שאינן ניתנות - על

  .והתקנות האמורים

 מענים .37

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה 

  .בכתב לצד שכנגד

  למגנ"אהסמכה  .38

 מאשר בזאת מןנא, ה2003-אלקטרוני) התשס"ג וחך (חתימה ודיורת עויירנות נתק תראוולה םהתאב

  טר נאמנות זה.ל שע ךרע תות לניירושרל יונלקטרן אוח אופדו, להחברם הטעכך מל ךמוסמה רםגול
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  

________________________  ______________________________  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  

  "מבע רכב נאמנויות נבו פז רזניק

  

 ,דוד עיני ובנימין גבאי כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה עו"ד, מאשר, יואב חובבהח"מ  אני

  בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה.  ישראל מוטורס יוניברסלמחייבת את וכי חתימתם המשותפת 
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  הנאמנות לשטר הראשונה התוספת

   בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  )'באגרת חוב (סדרה 

  

  על שם מהרשו) 'באגרת חוב (סדרה 

  .______ מספר:

  ש"ח.של תעודה זו: ________ ערך נקוב 

  

תשלם במועד הפרעון כהגדרתו ") החברהבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסלזו מעידה כי  אגרת חוב .1

או ") הניצעת(" לישראל בע"מ דיסקונטבתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של בנק 

מפורט להכל בכפיפות למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, ו

  .ולשטר הנאמנות בתנאים שמעבר לדף

אגרות "סדרת (אגרת זו בתנאים זהים לתנאי ות חוב אגרכחלק מסדרה של אגרת חוב זו מונפקת  .2

(כפי שתוקן ביום  2017 במאי 29 ) מיוםהנאמנות" שטר"נאמנות ( שטרבהתאם ל, המונפקת )"החוב

). הנאמן"(" רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מאשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין  ,)2017 ביולי 12

אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות  שטרמובהר כי הוראות 

אגרות כל אגרות החוב מובטחות בבטוחונות.  .ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל

פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה - (פרי ןלבין עצמ ןשווה בינ הבדרגהסדרה הנ"ל יעמדו מהחוב 

   .תעל פני האחר תלאח

, המהווים חלק בלתי הנאמנות שטרבכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף וב תמונפקגרת חוב זו א .3

 .נפרד מאגרת החוב

חדשה בכל עת בה שטר  חוב אגרתזו ישתנו ללא צורך בהנפקת  חוב באגרתהתנאים המפורטים  .4

  הנאמנות ו/או מי מנסחיו ישונו כדין.

 

  

  __ ב_________ נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום 

  

  

_____________________________  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל
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  התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

, אלא אם שלצידםלשטר הנאמנות המשמעות  1.4  שהסעיףחוב זו תהיינה לביטויים  אגרתב .1.1

 .םהדברים או מהקשר מתוכןמשתמעת כוונה אחרת 

) רשומות על שם. אגרות החוב 'באגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב (סדרה  .1.2

סו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות פ פריבדרגת בטחון שווה  נהמסדרה זו תעמוד

פי אגרות החוב וללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס - החברה על

 לסכומים המגיעים.

 שטר מהוראות נפרד בלתי חלק הינם) לדף מעבר הרשומים(התנאים  החוב אגרות תנאי .1.3

 בכל. אלו חוב אגרות בתנאי במפורש נכללו כאילו הנאמנות שטר הוראות את ויראו הנאמנות

 שטר הוראות יגברו ,הנאמנות בשטר האמור לבין החוב באגרת האמור בין סתירה של מקרה

 .הנאמנות

 )'ב הסדר(קרן אגרות החוב  .2

 הכל שנתי בשיעור ריבית נושאת והיא, רבעוניים תשלומים 25 -בלפירעון  תעומדחוב זו  אגרת .2.1

 .להלן 3  בסעיף כמפורט

  לבסיס כלשהו או למטבע כלשהו.צמודות  תהיינהלא  והריבית הקרן .2.2

 )'בהריבית של אגרות החוב (סדרה  .3

 .")הנקוב הריבית שיעור(" 3.4%של  בשיעור קבועשנתית  הקרן של אגרות החוב תישא ריבית

 שלומי הקרן והריבית של אגרות החובת .4

 אשר, כל אחד) 4%(בשיעור של  שווים רבעוניים תשלומים 25 - ב תפרע החוב אגרות קרן .4.1

 אחד בכל, 2017של שנת  ונובמבר אוגוסט מהחודשים אחד בכל בחודש 10 ביוםישולמו 

 אחד בכל וכן 2022 עד 2018כל אחת מהשנים  של ונובמבר אוגוסט, מאי, פברואר מהחודשים

 10תשלום הקרן הראשון ישולם ביום  (כולל). 2023 אוגוסטו מאי, פברואר מהחודשים

 .2023 באוגוסט 10 ביום ישולם האחרון הקרן ותשלום 2017 באוגוסט

בחודש בכל אחד מהחודשים  10 ביוםאשר ישולמו , רבעוניים תשלומים 25 -הריבית תשולם ב .4.2

של כל פברואר, מאי, אוגוסט ונובמבר  מהחודשים אחד בכל ,2017של שנת  ונובמבר אוגוסט

 ,(כולל) 2023אוגוסט ו מאי, פברואר יםחודשוכן בכל אחד מה 2022 עד 2018אחת מהשנים 

ביום הקודם למועד התשלום  וסיומה האחרון הריבית תשלום במועד שתחילתה בעד התקופה

, 2017 באוגוסט 10תשלום הריבית הראשון על אגרות החוב ישולם ביום  )."תקופת הריבית("

ותשלום הריבית  להלן 4.4 בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב כמפורט בסעיף 

; הריבית בגין כל תשלום רבעוני כאמור תהא בשיעור 2023באוגוסט  10האחרון ישולם ביום 

 . , למעט תשלום הריבית הראשון ששיעורו יצוין בהודעה המשלימה0.85%של 
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 ,ור שנתי. תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריביתשיע הנו הנקוב הריבית שיעור .4.3

לכל  0.85%שיעור של (היינו,  4 - כשהיא מחולקת ל פי שיעור הריבית השנתית-יחושב על

  .תשלום)

 אשר מועד ההחלפהמסחר אחד לאחר  יוםתקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב תתחיל  .4.4

הראשון של הריבית. הריבית עבור ותסתיים במועד התשלום  בהודעה המשלימהיפורט 

 ימים בשנה. 365תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם  .4.5

 4באוגוסט או  4במאי,  4בפברואר,  4יום במחזיקי אגרות החוב  מרשםיהיו רשומים ב

 , לפי הענייןועד למועד פירעונן איגרות החובהנפקת מועד מבנובמבר של כל אחת מהשנים ש

שישולם לאנשים אשר שמותיהם "), פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית היום הקובע("

 שיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברהו יהיו רשומים במרשם ביום התשלום

רשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת , במשרדה הביום התשלום

  .) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון5החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (

ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת  מרשםמובהר, כי מי שאינו רשום ב .4.6

 .הריבית שהתחילה לפני אותו מועד

פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, בכל מקרה שבו מועד  .4.7

יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע 

 לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

 7יבית העולה על החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ר .4.8

 תשלום לפני מסחר ימי 2 לפחות. הנקוב הריביתשיעור  מעל 3% של שנתי בשיעור, םימי

תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית הכוללת  כאמור

 לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור. 

לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית  .4.9

ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד,  מרשםשמותיהם יהיו רשומים ב

שהו לזכאים לכך, להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כל 4.11  בהתאם לאמור בסעיף

 . לשטר הנאמנות 12  מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף

- מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על .4.10

פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, 

פי הודעתו - החברה תהא חייבת לפעול עלאולם  ,לח בדואר רשום לחברהישתבהודעה בכתב ש

) 15עשר (-חמישהאם הגיעה למשרדה הרשום לפחות  אך ורקשל המחזיק בדבר שינוי כאמור 

. במקרה שההודעה לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרת החובימי עסקים 

יה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפ

 חל לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון  .4.11

הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו 
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. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין מרשםהאחרונה הרשומה ב

 כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

 .פי דין-על הנדרש ככל חובה תשלום כל מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה .4.12

 דירוג משינוי כתוצאה הריבית שיעור בשינוי התאמה מנגנון .5

חברת או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה (״ מעלותידי -ככל שדירוג אגרות החוב על .5.1

״) (במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג

הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן 

 בשתישייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך  המעודכןשהדירוג  במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך

(או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר  ilA״) מדירוג הדירוג המופחתדרגות או יותר (״

״), יעלה שיעור דירוג הבסיסידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום מעלות) (״-ייקבע על

 0.5% שלאגרות החוב, בשיעור  הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של

, כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה הנקוב, מעל שיעור הריבית לשנה

ידי חברת -"), וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש עלהבסיס ריבית("

עד למועד בו  אוהדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

להלן, לפי  5"ק בסתעדכן חברת הדירוג את דירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה כהגדרתו 

שתישא הקרן הבלתי  השנתיתשיעור הריבית דירוג נוספת, תעלה את  הורדת כלהמוקדם. 

, עת באותה שהיה כפיהריבית  שיעור מעל, לשנה 0.25%של  בשיעורמסולקת של אגרות החוב 

ופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון וזאת בגין התק

הבלתי מסולקת או עד למועד בו תעדכן חברת דירוג אגרות החוב לדירוג  קרןמלא של יתרת ה

פי סעיף זה  על הנוסף, כי שיעור הריבית יובהר. םדלהלן, לפי המוק 5"ק בסהגבוה כהגדרתו 

 .במצטבר, לשנה 1% על מקרה בכל עלהי לא לעיל

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות  .5.2

) לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: 1החוב לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק (

(א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג 

״); (ב) את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות ג״מועד הורדת הדירות (המופח

החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית 

״); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן ר״ריבית המקוימים בשנה) ( 365יחושב לפי 

הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: אגרות החוב החל ממועד הורדת 

ימים  365ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי 

בשנה); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד 

(ה) את שיעור הריבית  (ג) לעיל; -תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו

השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור 

הריבית לתקופה, ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו שהריבית בגינן תשולם ביותר ממועד אחד 

בשנה (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה) 

 ות.לתקופות הבא

ימי מסחר לפני  ארבעההיה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך  .5.3

המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל 
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״), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, תקופת הדחייה(״

ה בתנאי הנייר המקוריים) בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע את ריבית המקור (כפי שמופיע

מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם 

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

 במועד תשלום הריבית הבא.

, תעדכן הבסיס ריביתרדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור יובהר, כי במקרה שלאחר הו .5.4

חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס 

ידי החברה למחזיקי אגרות החוב, - ״), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם עלהדירוג הגבוה(״

קופה בה אגרות החוב דורגו בדירוג במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין הת

הגבוה בלבד, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה 

, כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה, ללא כל הנקובשיעור הריבית 

. נקובה הריבית משיעור החוב אגרות שתישאנה הריבית שיעור יפחת לא, מקרהתוספת ובכל 

לעיל, בשינויים המחויבים  3עד  2במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק 

 הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.

ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה (כך לדוגמה, אך לא רק,  .5.5

י מתן תשלומים ו/או בשל אי קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג, לרבות בשל א

ימים, לפני  21דיווחים להם התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת) לתקופה העולה על 

לעיל, תיחשב הפסקת  1פירעונן הסופי, ובלבד שלא הועלה שיעור הריבית כאמור בס״ק 

יחולו  4 עד 2"ק סלעיל, והוראות  1הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב כאמור בס״ק 

בהתאם. למען הסר ספק יובהר, כי היה ואגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות, לפני פירעונן 

לעיל  1הסופי, מסיבה שאינה תלויה בחברה, הדבר לא ישפיע על שיעור הריבית כאמור בס"ק 

 זה לא יחולו. 5והוראות סעיף 

ות על ידי חברת בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורג במקרה .5.6

, ובו תודיע במועד שתידרש לכך על פי חוק ניירות ערך דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי

 החברה על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .6

 לשטר הנאמנות. 12 להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף 

  ן פיצולתעודות אגרות החוב ו .7

כל תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן  .7.1

ובלבד שתעודות כאמור  שפיצולה מבוקש הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה

  . לא תוצאנה אלא בכמות סבירה

פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אגרות החוב  .7.2

שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום, בצרוף תעודת אגרות 

  החוב שפיצולה מבוקש.
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) ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום 7תוך שבעה (ביצוע הפיצול יעשה  .7.3

של החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב 

  בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

היטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש מיסים וכל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות 

  הפיצול.

   ת החובאגרהעברת  .8

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים.  .8.1

כל העברה של איגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה, תיעשה על פי כתב העברה הערוך 

או נציגיו החוקיים, וכן על ידי  מחזיקבנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי ה

או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות איגרות  מקבל ההעברה

החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו 

  של המעביר להעברתן. 

בכפוף לאמור לעיל, תקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי  .8.2

  יחס לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן. העניין, ב

אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות  .8.3

  על תשלומם על ידי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל  .8.4

התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך, באופן  עילל 7 ה עפ"י הוראות סעיף תחיל

שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב 

  האמורה.

ויחולו על הנעבר כל התנאים  מרשםלאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה ב .8.5

  המפורטים בשטר הנאמנות ובאגרת החוב.

  כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .8.6

  אגרת החובשינויים בתנאי  .9

, הות הנובעות ממנוהזכויאגרת החוב לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי 

  . לשטר הנאמנות 26 אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 

  אגרת החובהחלפת תעודת  .10

רשאית להוציא במקומה  במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה

ביחס להוכחה, לשיפוי שתבקש החברה תנאים התאם לתעודה חדשה של איגרות החוב, וזאת ב

ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה 

שתוצא בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני , תמצא לנכון

התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש 

  התעודה האמורה.
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  שיפוטהסמכות הדין החל ו .11

יפו -. לבתי המשפט בעיר תל אביבבלבד דין החל על שטר הנאמנות ועל נספחיו, הינו הדין הישראליה

הנוגע לשטר הנאמנות ואגרת החוב. בכל מקרה תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך 

של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר הנאמנות ו/או אגרות החוב יגברו 

  הוראות שטר הנאמנות.

 הודעות  .12

  הודעות תינתנה בהתאם לאמור בשטר הנאמנות.

  

                                                   -------------------- ---  

 



60  
  

  אגרות חובהוראות בדבר אסיפות מחזיקי  – לשטר הנאמנות היהתוספת השני

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  )'באגרות חוב (סדרה אסיפות כלליות של מחזיקי 

  

של מחזיקי  אסיפה החברה ימנהז .אגרות החוב מחזיקי של אסיפות לזמן רשאים החברה או הנאמן .1

 האסיפה תתקיים בה והשעה היום, המקום על לנאמן בכתב הודעה מיד לשלוח עליהאגרות החוב, 

 כאמור באסיפה להשתתף רשאים יהיו מטעמו נציג או והנאמן, בה לדיון שיובאו העניינים על וכן

 מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.

לפי בקשה בכתב של המחזיקים בלפחות לפי דרישת החברה וחייב לזמן אסיפה  רשאיהיה י הנאמן .2

אם ) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. 5%אחוזים ( חמישה

המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של אגרות החוב כאמור, יהיה הנאמן רשאי לדרוש 

 מהמבקשים שיפוי עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

 שיקבע למועד, ה לכנסההדריש לו שהוגשה מיום ימים 21 בתוך יזמן אסיפת מחזיקים הנאמן .3

 ממועד ימים 21 - מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכינוס שמועד ובלבד, בהזמנה

 אם, הזימון מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כינוס את להקדים רשאי הנאמן ואולם; הזימון

 ינמק, כן להלן; עשה 11  סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי סבר

הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם  מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח הנאמן

ה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום מסירת דרישה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החבר

 הזימון בהתאם להוראות הדין.

 ולא ימים לא פחות משבעה מועד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה .4

 לפחות אחד ליום, האסיפה כינוס את להקדים רשאי הנאמן ואולם; הזימון ממועד ימים 21 - מ יותר

 סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון מועד לאחר

 להלן. 11 

 רשאי, לעיל 3  בסעיף כאמור המועד בתוך, מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת הנאמן זימן לא .5

 לזימון התקופה מתום, ימים 14 בתוך יהיה הכינוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכנס המחזיק

 האסיפה. כינוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והנאמן, הנאמן בידי האסיפה

בישראל (או במקום אחר כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה  .6

יודיעו החברה או הנאמן. החברה תישא בעלויות או במען אחר עליו  בישראל עליו תורה החברה)

 ניהול וכינוס האסיפה.

 הודעה על כינוס אסיפה

התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם  .7

"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה אסיפת התייעצותלפני מועד כינוסה ("

 החלטות.
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בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  תפורסם מחזיקים אסיפת על הודעה .8

 לחברה על ידי הנאמן.

 בכתב. הצבעה לעניין הסדרים וכן המוצעות ההחלטות, היום סדר את תכלול עת הזימוןהוד .9

מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת  .10

אגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, 

 להיות נדון באסיפה כאמור.ובלבד שהנושא מתאים 

 המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה

במועד שייקבע באגרות חוב מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים  .11

 .בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים

עה מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצב .12

 שבו יציין את אופן הצבעתו.

  יושב ראש האסיפה. בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כ .13

 לא שגגה מחמת אםגם  לעיל כאמור שזומנה באסיפה כדין שנתקבלה כלשהי החלטה תיפסל אל .14

 מחזיקי כל ידי-לע נתקבלה לא כאמור שהודעה או, אגרות חוב מחזיקי לכל הודעה עליה ניתנה

. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה (או לאסיפה נדחית, לפי העניין) אגרות החוב

 נשלחה במערכת המגנ"א.

לשטר  25 כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם לסעיף  .15

 הנאמנות.

, אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון .16

 כדלקמן:

חוק  הוראותכפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף ל .16.1

מנין חוקי באסיפה כללית , יהוו אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה ניירות ערך

המחזיקים או  ,כוח-ידי בא-מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על) 2לפחות שני (

של אגרות החוב של הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת  25%המייצגים יחדיו לפחות 

מבלי כאמור  מחזיקים) 2שני (אם נכחו בה  -באסיפה נדחית ; והנמצאות במחזור אותה עת

 .ידיהם-בערך הנקוב המוחזק על להתחשב

 )2באסיפה לפחות שני (אם נכחו באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי  .16.2

 המחזיקים או המייצגים יחדיו ,כוח-ידי בא-, הנוכחים בעצמם או עלאגרות חוב מחזיקי

של אגרות החוב שבמחזור אותה עת, של הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת  50% לפחות

מן היתרה מהערך הנקוב  20% של לפחותכאמור אם נכחו בה מחזיקים  - באסיפה נדחית ו

 .האמורה

לשטר  7 על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות יחולו הוראות סעיף  .16.3

 הנאמנות.
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 לצורך בחשבון יובאו לא, שטר הנאמנות)באגרות חוב המוחזקות בידי אדם קשור (כהגדרת מונח זה  .17

 באסיפה בהצבעה הקולות במניין יובאו לא וקולותיו, מחזיקים באסיפת החוקי המניין קביעת

 כאמור.

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך,  .18

 לעיל.  16 ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

ת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, לא נכח באסיפ .19

תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום 

האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות 

 בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך. המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן

 לאחר השעה מחצית כעבור חוקי לעיל מניין 19  בסעיף כאמור הנדחית המחזיקים באסיפת נכח לא .20

 אחרת דרישה נקבעה כן אם אלא, שהוא משתתפים מספר בכל האסיפה תתקיים, לה שנקבע המועד

 ניירות ערך. בחוק

המחזיקים  מחזיקים דרישת פי על המחזיקים אסיפת כונסה לעיל, 20  בסעיף האמור אף על .21

, לעיל) 2 (כאמור בסעיף  במחזורש אגרות החוב) לפחות מיתרת הערך הנקוב של 5%בחמישה אחוז (

 במספר לפחות התחייבות ודותבתע מחזיקים בה נכחו אם רק הנדחית המחזיקים אסיפת תתקיים

אגרות ) לפחות מיתרת הערך הנקוב של 5%(קרי: בחמישה אחוז ( כאמור אסיפה כינוס לצורך הדרוש

 ).במחזורש החוב

 המקורית.לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה  .22

ידחה  בה מנין חוקי, לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח .23

, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט מפעם לפעם ")האסיפה המקורית(" האסיפה המשכה של

אסיפה ו ("חליטכאמור יהאסיפה הנאמן או כפי שבסדר היום, למועד אחר ולמקום שיקבע 

 ושלא יומה של האסיפה המקורית סדר על שהיה בנושא ניתן יהיה לדון באסיפה נמשכת. ")נמשכת

  .החלטה בלבד לגביו נתקבלה

הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון.  .24

 קביעת הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

החדש לאסיפה  המועד לגבי הזמנות יינתנו, יומה סדר את לשנות בלי מחזיקים אסיפת נדחתה .25

 כאמור ההזמנות; לאסיפה הנמשכת קודם שעות 12 -מ יאוחר ולא, האפשר ככל מוקדם, הנמשכת

 .לעיל 9  - ו 8  סעיפים לפי יינתנו

-אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על .26

 .ללא זכות הצבעה ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב

נציגי החברה,  יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות ,הנאמןפי שיקול דעתו של -במקרה שבו על

זה, החברה  26 אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי מטעמה. על אף האמור בסעיף 

מקרה להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום תוכל בכל 

 של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).
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 החלטות

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות. .27

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה.  .28

כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה  במקרה בו קבע היו"ר

 לנאמןלשלוח נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים ויקבע את מועד  יפורסם במערכת המגנ"א,

במסגרת כתב ההצבעה מחזיק להצהיר רשאי לדרוש מ כדין. הנאמן חתוםמלא ואת כתב ההצבעה 

. מחזיק אשר לא שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמןמנוגד  קיומו או היעדרו של ענייןל באשר

על פי  באסיפה ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע ימלא את כתב ההצבעה במלואו

ולפיכך בחר שלא להצביע על  ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה הוראות התוספת השנייה,

 .הנושא/ים שבכתב ההצבעה

יבחן הנאמן (בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק או הנאמן), , חובאגרות אסיפת מחזיקי כונסה  .29

החוב, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין אגרות קיומו של ניגוד עניינים אצל מחזיקי 

"). הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף עניין מנוגדעניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן ("

 .הצבעה, על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמורבאסיפה להודיע לו, לפני ה

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:

 מחזיק אשר הנו אדם קשור (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות); .29.1

 מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה; .29.2

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין  .29.3

ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין 

אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות 

ידי הנאמן, יחשב -אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן עלהחוב. מחזיק 

כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו מחזיק בעל 

זה, הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל  29 עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

"עניין מנוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או 

ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה (כפי שיפורט 

 צהרת אותו מחזיק.בכתב ההצבעה), בהתאם לה

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו 

כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי 

לעניין הגדרת מחזיקי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, 

  .אגרות חוב בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו  .30

 .עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות

א דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והי .31

החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על 

מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של 
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פה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסי

 .אחרות

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון את  .32

לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא  29 קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 

כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים 

) מיתרת הערך הנקוב 5%בהצבעה, שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים (

ם את קולותיהם של של אגרות החוב, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה ג

 המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

ערך נקוב  ש"ח 1כוחו, קול אחד בגין כל - ידי בא-בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על .33

 .מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע

  ם ראשון מביניהם במרשם.במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשו

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין 

 חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

מבלי להביא  בהצבעה המשתתפיםהרוב הדרוש להחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות  .34

המחזיקים רוש להחלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של . הרוב הדבחשבון את קולות הנמנעים

בשני שלישים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה מבלי להביא בחשבון 

לעניין קולות הנמנעים לא תתקיים אבחנה בין מי שהינם בעלי 'עניין מנוגד'  .את קולות הנמנעים

 לעיל) לבין מי שאינם. 29 (כהגדרתו בסעיף 

ברוב שאינו רגיל או במניין חוקי מיוחד לעיל כי יתקבל  34 כל נושא שלא נקבע לגביו לפי סעיף  .35

 יתקבל כהחלטה רגילה.

כוחו שיש לו הסמכה -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .36

לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, 

 יד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.חתימת מורשי החתימה של התאגבצירוף 

 על הנאמן. מקובלתאשר תהיה כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה  .36.1

 .שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב .36.2

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של -כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל .36.3

נקבע אחרת בהודעה כן אלא אם ן עד למועד פתיחת האסיפה, יימסר לנאמייפוי כוח כזה, 

 .המזמנת את האסיפה

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר  .37

או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא  ממנהה

ברה לפני האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות אם נתקבלה במשרדה הרשום של הח

 .הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין

 הפרוטוקולים מרשםפרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם בהנאמן יערוך  .38

. כל פרוטוקול כזה ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה
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, לאמור בו לכאורה ראיהידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש -ם עלייחת

 וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין. 

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי  .39

 עתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות חוב שביקש זאת.אגרות החוב וה

מרשם הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה ב .40

 על עובדה זו. לכאורהישמשו ראיה  ,הפרוטוקולים

 הודעות עמדה

אגרות  של הנקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, אגרות החוב מחזיק .41

 אופן לגבי לשכנעם אגרות החוב כדי ליתר מחזיקי בכתב לפנות החוב, באמצעות הנאמן, רשאי

 .")הודעת עמדהאסיפה (" באותה לדיון העולים מהנושאים בנושא הצבעתם

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת  .42

 שעות ממועד אותו מושב. 24את הודעת העמדה בתוך  אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן

באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל יהיה  .43

רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה של 

 האסיפה. 

לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד,  .44

 לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב. 43 עד  41 שנשלחה בהתאם לסעיפים 

 באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה. .45
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  1נספח 

  

, הנאמןבין פתרונות תחבורה לבין  שנחתם הסכם שעבוד ואגרת חובנוסח 

  תחבורה פתרונות של') חלהבטחת אגרות החוב (סדרה 

 הסכם שעבוד ואגרת חוב 
  2015שנת  במרץבחודש  11שנערך ונחתם ביום 

  

  

  )רכב בע"מ קרדן(בשמה הקודם:  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -.טי.אס יו  :    בין

  52-003924-9.פ. ח

  , לוד10המסגר  מרחוב

  ")החברה(להלן: "

 מצד אחד;

  

  בע"מ רכברזניק פז נבו נאמנויות     :  לבין

  ')ח(סדרה  החוב אגרות מחזיקי עבור בנאמנות

  51-519222-7.פ. ח

  , תל אביב14 חרוצים יד מרחוב

  03-6389200טלפון: 

  03-6389222פקס: 

  ")הנאמן(להלן: "

 מצד שני;

  

בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם הנפקת אגרות חוב  נחתם 2015 פברוארב 5 וביום  הואיל

" המדף תשקיף" -" והנאמנות שטר(להלן: " 2012 מאי מחודשפי תשקיף מדף  על') ח(סדרה 

  );בהתאמה

') וזאת על פי חפי תשקיף המדף החליט דירקטוריון החברה להציע לציבור אגרות חוב (סדרה  ועל  והואיל

 נספחכ"). שטר הנאמנות מצ"ב מדף הצעת דוח(להלן: " 2015בפברואר  10דו"ח הצעת מדף מיום 

  ;וב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנום שעבוד ואגרת חלהסכ 'א

לטובת הנאמן, להבטחת כלל  לשעבד החברה להוראות שטר הנאמנות מבקשת ובהתאם   והואיל

 ושטר המדף הצעת"ח דו פי על') חהתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  .זה בהסכם להלן המפורטים והזכויות הנכסים את הנאמנות
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  לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

 הנאמנות ושטר החוב אגרותפי -על החברה התחייבויות כל של והמדויק המלא הקיום להבטחת .1

 החוב באגרות המובטחים, והריבית הקרן סכומי כל של והמדויק המלא התשלום להבטחת כך ובכלל

 למחזיקי כנאמן, הנאמן לטובת, החברה בזאת משעבדת"), המובטחים הסכומים(" הנאמנות ושטר

  :להלן המפורטים והזכויות הנכסים כל את'), ח(סדרה  החוב אגרות

שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת  .1.1

 הרכבים: "בהתאמה(להלן,  זו להסכם שעבוד ואגרת חוב ב'נספח הרכבים" שתצורף כ

ת לעת, כאמור בסעיף זה "), כפי שתעודכן מעואגרת חוב הסכם שעבוד" -ו" המשועבדים

  להלן; וכן

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של  .1.2

ות, בגין הרכבים המשועבדים, בין היתר, על פי הסכמי יכל זכויות החברה, קיימות ועתיד

לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים  נהבי ושיחתמו/או השכירות שנחתמו והחכירה 

וככל שניתן לשעבדם כאמור, לרבות כל  כאמור הסכמים שקיימים ככלהמשועבדים, 

, ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים שיגיעו ככל, המשועבדים הרכביםהתקבולים הנובעים מ

 /או על פי הסכמיובגין הרכבים המשועבדים  לחברהו/או שיגיעו   המגיעיםו/או הכנסה 

תמורה שתתקבל ממכירת  לרבותו/או  םהמשועבדי יםחכירה ו/או שכירות בגין הרכב

 הרכב כלי את לרכוש הזכותלרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש והרכבים המשועבדים 

, ככל שזכות כאמור קיימת. מובהר, כי ככל שהסכמי החכירה החכירה תקופת בתום

המשועבדים, ייחשב  יםברשימת הרכב יםכלול םשאינ יםהאמורים מתייחסים גם לרכב

  המשועבדים; וכן יםכהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכב

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של  .1.3

מכוח חוק מס רכוש  המשועבדים הרכבים בגין פיצויים או תגמולים לקבלת, החברהזכויות 

  .1961 –רן פיצויים, תשכ"א קו

 ")המשועבדים הנכסים" או" השעבוד: "יחדיו(להלן     

התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים  כלמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יודגש כי  .1.4

ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה 

 הרכבים בגין פיצויים או תגמוליםממכירתם וו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או 

ל פי הסכמי ו/או התשלומים ע 1961 –קרן פיצויים, תשכ"א ומכוח חוק מס רכוש  המשועבדים

, לרבות תשלום בגין מימוש המשועבדים, ככל שישולמו הרכביםחכירה ו/או שכירות בגין 

לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה, ככל שיתקבל, ישולמו לחברה  הזכות

 .מכוח שטר הנאמנות יםהשעבוד וכל עוד לא מומש

 מהות המשכון .2

יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם  וז השעבודים על פי הסכם שעבוד ואגרת חוב .2.1

 יחולו שינויים בשטר הנאמנות.

 אחרות או נוספות') בטוחות ח סדרה( החוב אגרות ולמחזיקי לנאמןנתנה י/או תו וניתנ .2.2

 לא והן בזו זו תלויות ובלתי מצטברותרעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות ילפ
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 אגרות מחזיקי או הנאמן בידי קיימות שתהיינה/או ו קיימות אחרות בטוחות על תשפענה

 או למנוע כדי נוספות בטוחות של בקיומן יהיה לא וכן, מהן תושפענה ולא') ח סדרה( החוב

  .וזואגרת חוב  שעבוד הסכם פי על יםהמשועבד יםהנכס מימוש את לעכב

הממשכנות, לפי העניין, יובהר, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן של החברה ו/או  .2.3

לשחרר כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות 

 .ובשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב ז

 החברה והתחייבויות הצהרות .3

 :כדלקמן ומתחייבת מצהירה החברה

תנאי אגרת לשלם את הסכומים המובטחים לנאמן לא יאוחר מהמועד בו קמה לה חובה עלפי  .3.1

  החוב לשלמם וזאת ממקורותיה או מכספים שיתקבלו ממימוש הנכסים המשועבדים.

תפעל לכך  יכלול את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים, וכל .3.2

א לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד יתמצוכן לנאמן יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי ש

דרישה של הנאמן. במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות  מהרכבים המשועבדים על פי

. אחת לשנה, בתום כל שנה קלנדארית, תמסור החברה להחכרה המשמשהחוכרים של כל רכב 

לנאמן רשימה עדכנית של הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים 

 .ואר)(שם, מס' ח.פ. ומען למשלוח דברי ד להחכרה המשמשיםהמשועבדים 

המלאה והבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  בבעלותה נמצאים המשועבדים הנכסים כי .3.3

 .ליבואנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי הרכב המשועבדים

או מעוקלים מומחים בדרך כלשהי כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים, ממושכנים,  .3.4

ת אחרת לטובת צד ג', (למעט זכויותיהם של החוכרים או לזכות אחרים ונקיים מכל זכו

השוכרים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך 

 חוכרים לגבי, תקופת החכירה/השכירות שלהם, כנגד ביצוע תשלומים לחברה, לפי העניין וכן

ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח הזכות לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה,  ,בלבד

 ");  זכויות הלקוחותהרלוונטי) (להלן: "

כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד  .3.5

הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת 

וף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא הנאמן כאמור בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו, בכפ

  תפגענה. 

לא למכור, ולא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים  .3.6

ולא  ופי הסכם שעבוד ואגרת חוב ז המשועבדים, בזכויות שוות, נחותות או עדיפות לשעבוד על

מהם (למעט במהלך ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק , לא להמחות להעביר

), ולא להרשות ועסקיהן הרגיל כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב ז

  לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ"ל. 
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כי לא ינקטו בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות  .3.7

ושטר הנאמנות, ובכלל זה  מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו

 ביכולתם לממש את הבטוחות. 

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של החברה ליצירת השעבודים לטובת  .3.8

 הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, כך שיהיו תקפים ברי מימוש.

אגרת ו כפוף להוראות כל דין, אין כל מגבלה או מניעה על החברה לחתום על הסכם שעבוד .3.9

 ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו.  וז חוב

סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת  .3.10

עבדים או על ופעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המש

מו של שעבוד לטובת חלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיו

הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או 

שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק 

מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם 

 עולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.ביטול העיקול, פ

לעשות ולהורות, כל שיהיה דרוש, וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר  .3.11

 –בזה על הנכסים המשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים 

הנוגע לנכסים המשועבדים,  של החברה ויגבר על זכויותיהם בכל - קיימים או עתידיים 

ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון 

לשעבוד האמור (ולשם מניעת ספק מובהר בזה, כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא 

לרבות לפי החלטת  הנאמנות שטר להוראות בהתאםבהסכמתו מראש ובכתב של הנאמן 

יקים שייכנס הנאמן כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או אסיפת מחז

המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך) יירשם בכל מרשם 

נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום 

 כאמור.

 מימוש הבטוחות  .4

היה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הנאמן י .4.1

הקבועים בעניין זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או 

מומשו בטוחות ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם 

 להוראות שטר הנאמנות.

הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק מובהר  .4.2

בזאת, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם 

 כל בטוחה אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו. 

באמצעות בית המשפט לממש את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם,  הנאמן יהיה רשאי .4.3

ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים, או כונס נכסים 

 ומנהל.  



70  
  

מובהר כי הרכבים המשועבדים, כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או  .4.4

ים יושכרו בעתיד ללקוחות החברה ו/או הממשכנות וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבד

יהיה כפוף לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם, 

 לרבות זכויות השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמציא לנאמן, על פי דרישתו הראשונה העתק של כל  .4.5

ורך ביצוע תפקידיו של הנאמן או מסמך רלוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצ

כונס הנכסים ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי סבירים 

על ידי החברה ואין בה כדי להוות סוד מסחרי. יובהר כי העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו 

 כמסמכים רלבנטיים.

 הסרת השעבודים מעל הנכסים המשועבדים .5

   הנכסים המשועבדים כולם או חלקם, בהתאם להוראות שטר הנאמנות. השעבודים יוסרו מעל

 שונות .6

 ויראו ממנובלתי נפרד  חלק ומהווה וזואגרת חוב  שעבוד בהסכםהנאמנות נחשב ככלול  שטר .6.1

 . וזואגרת חוב  שעבוד בהסכם ככלולות הוראותיואת כל 

 והוראות וז ואגרת חוב שעבוד הסכםהוראות  ביןאי התאמה  אובכל מקרה שתתגלה סתירה  .6.2

ואגרת  שעבוד הסכםשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר הנאמנות ואת 

 ייקראו כמשלימים האחד את השני (במקשה אחת).  וז חוב

 אביב תלקובעים בזה את העיר  הצדדיםיחול הדין הישראלי.  וזואגרת חוב  שעבוד הסכם על .6.3

 .וזואגרת חוב  שעבוד הסכםיפו למקום השיפוט הבלעדי, לכל צרכי 

, יחולו על השעבודלהוראות שטר הנאמנות, כל ההוצאות, הכרוכות בהוצאה לפועל של  בכפוף .6.4

- ידי המשרד להוצאה לפועל או על- דין, כפי שיקבע על- ובכלל זה, שכר טרחה לעורכי החברה

 המשפט.-ידי בית

") מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום ויתור(להלן: " מפעולה והימנעות ארכה, שינוי, ויתור כל .6.5

של אותו צד על זכות כלשהי, אלא אם כן נעשו  כויתורהתחייבות של מי מהצדדים, לא יחשב 

  במפורש ובכתב.

 ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים. וזואגרת חוב בהסכם שעבוד שינוי  כל .6.6

 

  ולראיה באנו על החתום:

  

יוניברסל פתרונות  -.טי.אס יו

(בשמה הקודם:  תחבורה בע"מ

  )קרדן רכב בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב   

  "מבע
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  אישור

 הסכם על בפני חתמו______,  - ו ______  ___  ה"ה כי בזאת מאשר_____,  מ_____,  ד"עו, מ"הח אני

 לאשר הריני עוד. ל"הנ החברה את מחייבת חתימתם וכי"מ בעחברת קרדן רכב  בשם וזשעבוד ואגרת חוב 

 בהתאם כדין התקבלו, דלעיל ההסכם נשוא השעבוד ורישום יצירת לשם הנדרשות ההחלטות כל כי

  .החברה של ההתאגדות למסמכי

  

  

 

   _______________      __________  :תאריך

 עו״ד_____,         
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  א1נספח 

  

לצורך הסבת השעבודים לטובת הנאמן עבור שעבוד ההסכם התיקון ל נוסח

   החובמחזיקי אגרות 

  

 2015במרץ  11מיום הסכם שעבוד ואגרת חוב תיקון מס' __ ל
  ___שנת  __בחודש  __נערך ונחתם ביום תיקון זה 

  

  

  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -.טי.אס יו  :    בין

  52-003924-9.פ. ח

  , לוד 10המסגר  מרחוב

  ")פתרונות תחבורה("

 מצד אחד;

  

  בע"מ רכברזניק פז נבו נאמנויות   :  לבין

  ")החייבת"מ ("בע מוטורס יוניברסל חברת של') ב סדרה( החוב אגרות מחזיקי עבור בנאמנות

  51-519222-7.פ. ח

  , תל אביב14 חרוצים יד מרחוב

  03-6389200טלפון: 

  03-6389222פקס: 

  ")הנאמן("

 מצד שני;

  

בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם אגרות חוב (סדרה  נחתם 2015 פברוארב 5 וביום  הואיל

"ח ח' של אג(" בת בבעלות מלאה של החייבת חברה, שהנה פתרונות תחבורהשהונפקו על ידי ') ח

  ");תחבורה פתרונות

אישור בית המשפט להסדר בין החברה והחייבת, בין היתר,  ]ניתן[טרם  ניתן 2017 _____וביום   והואיל

פתרונות במסגרתו הונפקו למחזיקי אג"ח ח' של  פתרונות תחבורהלבין מחזיקי אג"ח ח' של 

פתרונות ") חלף אג"ח ח' של אגרות החוב (סדרה ב')אגרות חוב (סדרה ב') של החייבת (" תחבורה

  ;תחבורה

אשר נחתם בין הנאמן לבין  ')ב(סדרה  בקשר עם אגרות החובלהוראות שטר הנאמנות  ובהתאם   והואיל

ה ילהסב את השעבודים שנוצרו על יד החברה מבקשת") שטר הנאמנות(" 2017 __החייבת ביום 

, ואשר תוקן ביום 2015במרץ  11מכוח הסכם שעבוד אשר נחתם בין החברה לבין הנאמן ביום 

 פתרונות תחבורה") המסומנים כשעבוד מס' __ במרשמי כם השעבודהס_____ (להלן יחדיו: "

כלפי מחזיקי אגרות החוב  החייבתהתחייבויות כך שיבטיחו את  ,")השעבודאצל רשם החברות ("

  .הנאמנות שטר פי עלשל החייבת ') ב(סדרה 
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, נמחקו אג"ח ח' של פתרונות תחבורה מהמסחר בבורסה ונרשמו למסחר בבורסה 2017וביום __   והואיל

  ;שלהעל ידי החייבת אגרות החוב (סדרה ב') 

  .ולאור האמור ברצון הצדדים לתקן את הסכם השעבוד באופן הקבוע להלן בתיקון זה  והואיל

  לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

 התשלוםזיקי אגרות החוב (סדרה ב') וזאת לצורך הבטחת יוסב לטובת הנאמן עבור מח השעבוד .1

 שטר לפי') ב(סדרה  החוב איגרות למחזיקי ושיגיעו המגיעים הסכומים של והמדויק המלא

 וכן וצטברי(לרבות ריבית פיגורים), אם וככל ש ריבית, החוב איגרות קרן תשלומי לרבות, הנאמנות

 ושטר זו חוב אגרת הוראות פי על החוב אגרות למחזיקי/או ו לנאמן שיגיע/או ו המגיע נוסף סכום כל

') ב(סדרה  החוב אגרות פי על החייבת התחייבויות יתר כל של והמדויק המלא והקיום הנאמנות

 .הנאמנות ושטר

: "כונס להלן האמור יתווסף השעבוד להסכם 4.3 סעיף שבסוף כך יתוקן השעבוד הסכם, בנוסף .2

, בכפוף להוראות בית המשפט, היתר ביןהנכסים שימונה כאמור וכן המנהל המיוחד, יהיה רשאי 

מבלי לגרוע מסמכותו לנקוט בכל הליך על פי הוראות כל דין (ובכל מקרה בלי להיזקק להסכמה 

 םהסעיפי יתווספו 4.3 סעיף שלאחר וכן" דין בכל לאמור ובכפוףאו חליפיה)  החברהנוספת מצד 

 :שלהלן

כפוף להוראות הדין שתהיינה בתוקף באותה עת, את הנכסים ב, לרשותו לקבל  4.3.1"

  ;מהםולגבות כל הכנסה המופקת  הםהמשועבדים ולהחזיק ב

 לנכסיםלעשות או לגרום לעשיית כל הפעולות, התקשרויות בהסכמים שונים, בנוגע    4.3.2

המשועבדים לרבות מימוש הנכסים , ובנוגע להפעלת הזכויות מכוח הנכסים המשועבדים

 המשועבדים;

 או להעבירם, בחלקים או בשלמות המשועבדים הנכסים למכירת להסכים או למכור  4.3.3

 על הנדרש כל את ולעשות, לנכון שימצא תנאים לפי אחר אופן בכל להעברתם להסכים

 המוטל/או ו שיחול"ב וכיו היטל, אגרה, מס כל מתשלום החזר או הנחה, פטור לקבל מנת

 ;המשועבדים הנכסים מכירת עם בקשר חל/או ו שיוטל/או ו

מובהר כי כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד ו/או הנאמן, לפי העניין יהיה רשאי בכפוף   4.3.4

 מהנכסיםלהוראות כל דין, לפנות לבית המשפט בבקשה כי מתוך הכספים שיתקבלו 

 הנכסים מימושת שייגרמו אגב , ישולמו תחילה כל ההוצאות הסבירוהמשועבדים

ו/או לבאים  לנאמןאו תוך השימוש בסמכויות אשר ניתנו  םו/או בקשר עימ המשועבדים

  מכוחו ו/או מטעמו לרבות כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד."

השעבוד, תקפות  םלהסכ 3בסעיף  והתחייבויותיהמצהירה ומתחייבת כי הצהרותיה  החברה .3

 לתאריך חתימת כתב תיקון זה. 

 שונות .4

 ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל שינוי.  .4.1

  .השעבוד מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה זה וןכתב תיק .4.2
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 ויראו מהםבלתי נפרד  חלק ומהווהבתיקון זה ובהסכם השעבוד הנאמנות נחשב ככלול  שטר .4.3

 . ובהסכם השעבודבתיקון זה  ככלולות הוראותיואת כל 

 הסכםשטר הנאמנות לבין הוראות הוראות  ביןאי התאמה  אובכל מקרה שתתגלה סתירה  .4.4

יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר  ,שטר הנאמנות והוראות ו/או תיקון זה שעבודה

ייקראו כמשלימים האחד את השני (במקשה  (לרבות תיקון זה) שעבודה הסכםהנאמנות ואת 

 אחת). 

 

  באנו על החתום: ולראיה

  

  

  

יוניברסל פתרונות  -.טי.אס יו

  בע"מ תחבורה

רזניק פז נבו נאמנויות רכב   

  "מבע

  

  

  אישור

 הסכם על בפני חתמו______,  - ו ______  ___  ה"ה כי בזאת מאשר_____,  מ_____,  ד"עו, מ"הח אני

 את מחייבת חתימתם וכי"מ בעיוניברסל פתרונות תחבורה  -חברת יו.טי.אס  בשם וזשעבוד ואגרת חוב 

 ההסכם נשוא השעבוד ורישום יצירת לשם הנדרשות ההחלטות כל כי לאשר הריני עוד. ל"הנ החברה

  .החברה של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, דלעיל

  

  

 

   _______________      __________  :תאריך

 עו״ד_____,         
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  ב1נספח 

  

 שעבוד ואגרת חוב  הסכם

  ______שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת 

  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל  בין:     

  51-180907-1ח.פ 

  , אזור תעשייה צפוני, לוד10מרחוב המסגר 

  ")החברה("

  ;מצד אחד

 מ"בערכב רזניק פז נבו נאמנויות   לבין: 

  51-519222-7ח.פ. 

  , תל אביב14מרחוב יד חרוצים 

   03-6389222פקס: ; 03-6389200טלפון: 

  לעת מעת שיהיו כפי ,של החברה )'ב סדרה( החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן

 )"הנאמן"(

 ;שני מצד

 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  לבין הנאמן שטר נאמנות החברהנחתם בין  2017 במאי 29וביום   :הואיל

(כפי  2017') על פי תשקיף להשלמה מחודש מאי בבקשר עם הנפקת אגרות חוב (סדרה ), 2017

) 1968- א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח25סעיף בהתאם ל, 2017 ביולי 12מיום  שתוקן בתיקון תשקיף

  ", בהתאמה);"התשקיף - " ושטר הנאמנות("

של החברה  )ב' סדרה( חוב אגרות של הנפקה אשרל החברה דירקטוריוןהחליט ועל פי התשקיף   :והואיל

  ");אגרות החוב("

(כהגדרתם להלן), אגרות החוב מובטחות, בין היתר, בנכסים המשועבדים  ,פי שטר הנאמנותועל   :והואיל

  ;אגרת חוב זולתנאי  בהתאם

נכסים השעבוד מאת יחסיהם המשפטיים בכל הקשור והנובע אגרת חוב זו וברצון הצדדים לעגן ב  :והואיל

  וף וכמפורט להלן;בכפ -  לווהכ, לטובת מחזיקי אגרות החוב(כהגדרתם להלן), המשועבדים 

  :הלןדלכ והוסכם הותנה, הוצהר כן על אשר

  

  והגדרות פרשנות, מבוא .1

 .הממנ נפרד בלתי חלק מהווה לאגרת חוב זו המבוא .1.1

 .פרשנות לצרכי תשמשנה לא והן בלבד הנוחות לשם נועדו אגרת חוב זו סעיפי כותרות .1.2

 המשמעות תהיה ,זו חוב באגרת במפורש הוגדרו לא אשר, באגרת חוב זו המונחים לכל .1.3

 .נספחיו על, הנאמנות בשטר להם שניתנה
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 חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות: באגרת .1.4

 למועד נכון אשריוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -.טי.אס יו  - " תחבורה פתרונות"

  ) הונה המונפק והנפרע.100%( במלוא מחזיקה החברה, זו חוב אגרת

 בערך שהנה, הנאמנות לשטר 5.2.13.6 כמשמעה בסעיף  -" חברתית הבין החוב אגרת"

__ ב__  ביום ורהתחב פתרונות לבין החברה בין נחתמה אשר ,ח"ש___  של כולל נקוב

  ]נחתמה טרם[. 2017

 למימוש או/ו מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת עילה קמהאם  - " הפרה אירוע"

 .הנאמנות שטר להוראות בהתאם, בטוחות

 אגרת החוב מהות .2

 אגרות בגין החברה של התחייבויותיה של והמדויק המלא הקיום להבטחת כהנעראגרת חוב זו 

 ושיגיעו המגיעים הסכומים של והמדויק המלא התשלום ולהבטחת ,הנאמנות שטר לפי החוב

 ריבית, החוב איגרות קרן תשלומי לרבות, הנאמנות שטר לפי, מהחברה החוב איגרות למחזיקי

וכן כל סכום נוסף המגיע ו/או שיגיע לנאמן ו/או  וצטבריאם וככל ש(לרבות ריבית פיגורים), 

למחזיקי אגרות החוב מאת החברה על פי הוראות אגרת חוב זו ושטר הנאמנות והקיום המלא 

  )."המובטחים הסכומים"(והמדויק של כל יתר תנאי אגרות החוב 

 השעבוד .3

 פי- על החברה התחייבויות יתר כלהסכומים המובטחים ושל  של המלאולסילוק  קיוםכבטוחה ל

מחזיקי  עבור, הנאמן לטובת, העניין לפי, ממחה וכן החברה בזה משעבדת החוב איגרות תנאי

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה ב) 1(אגרות החוב: 

 תשלומים לקבלת זכותה לרבות, חברתית הבין החוב אגרתמלוא זכויות החברה מכוח  אתבסכום, 

תיפרע מעת לעת על פי תנאיה, והשעבוד  חברתית הבין החוב אגרת. חברתית הבין החוב אגרת בגין

כפי שתהיה מעת לעת מבלי שיהיה צורך לתקן את  חברתית הבין החוב אגרתהאמור יהיה על יתרת 

שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא ) 2( -המשועבדת, ו חברתית הבין החוב אגרתהשעבוד על 

 בו המופקד כל ועל חשבונותיו תתי על, לה בסכום על כל זכויותיה של החברה בחשבון הנאמןהגב

וכן שעבוד שוטף, ראשון בדרגה יחיד וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות ו/או כל נכס 

הנכסים " -" והשעבודים(להלן יחד: " אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם

  ", בהתאמה). המשועבדים

עבור מחזיקי אגרות  הנאמן שם על מתנהלאשר _______  פרמס חשבוןמשמעו  ,"ןחשבון הנאמ"

 ___________. בנק של ___ 'מס בסניף, החוב

  החברהוהתחייבויות  הצהרות .4

  :, כדלקמןבזה ומתחייבת מצהירה החברה

הגורעת מערך הנכסים ה כל המחאת זכות או פעולה אחרת י החברלא נעשתה על יד .4.1

 המשועבדים.

בבעלותה הבלעדית של  אגרת חוב זו, הנכסים המשועבדים הינםנכון למועד חתימת  .4.2

, לרבות מחיובים כלשהם ביחס שלישי צד זכות מכל וחופשיים נקייםוהינם  החברה

 . כלשהו שלישי לצד מומחים או מעוקלים, משועבדים, ממושכנים אינם וכן הםאלי
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המונעים ו/או מגבילים תנאי מניעה או אין כל הגבלה או אגרת חוב זו, נכון למועד חתימת  .4.3

לרבות מסמכי ההתאגדות של , םכלשה או התחייבות, לפי דין או הסכם באופן כלשהו

כל ואין  הואת ביצוע כל התחייבויותיה על פי אגרת חוב זואת חתימת החברה על  ,החברה

על לרבות מסמכי ההתאגדות של החברה החלים ו הסכם הגבלה או תנאי על פי דין א

בעת מימוש השעבוד  םהעברת הבעלות בההנכסים המשועבדים ו/או מימושם ו/או  שעבוד

  ככל שימומש. 

לא קבלה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס חברה האגרת חוב זו, נכון למועד חתימת  .4.4

מתחייבת להודיע  חברה. הלקםחברה בנכסים המשועבדים, כולם או חלזכויותיה של ה

זה תוך יום עסקים אחד מהמועד שבו  4 עיף לנאמן בכתב במקרה בו יחול שינוי באמור בס

 .ייוודע לה הדבר

נתקבלו כל האישורים הנדרשים במוסדותיה השונים והאישורים הנדרשים על פי דין ו/או  .4.5

מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או בהתאם לכל הסכם ו/או התחייבות שנטלה על עצמה 

עומד  ואינהחברה לצורך שעבוד הנכסים המשועבדים וכי שעבוד הנכסים המשועבדים 

, ו/או התחייבות כל שהיא החלה הינה צד לו החברהבסתירה לכל הוראת הסכם כלשהו ש

החברה , ואינם טעונים מצידה של החברהו/או לזכות של צד ג' כלשהו כלפי החברה  על

 .אישור ו/או הסכמה של צד ג' כלשהו ו/או מתן הודעה לצד שלישי כלשהו

 , תבצעאגרת חוב זוככל שידרשו פעולות ו/או אישורים נוספים לשם שכלול השעבוד על פי  .4.6

החברה בתוך זמן סביר את כל אותן הפעולות הנדרשות ותמציא לנאמן כל אישור ו/או 

 ידרשו לצורך כך לרבות הסכמתה.ימסמך אשר 

הינם כמפורט בסעיף  חברתית הבין החוב אגרת, תנאי זו חוב אגרתנכון למועד חתימת  .4.7

 .הנאמנות לשטר 5.2.13.6 

החברה אינה מצויה בהליכי פירוק ו/או כינוס נכסים (זמני או קבוע) ו/או הקפאת הליכים  .4.8

ולא הוגשה נגדה בקשה לפירוק ו/או לכינוס נכסים ו/או להקפאת הליכים כאמור ולא ידוע 

מתחייבת להודיע  חברהבנקיטת הליכים כאמור. הלחברה על איום בהגשת בקשה או 

 לנאמן בכל מקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה בהתאם להוראות הדין ולשטר הנאמנות.

לא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים החברה מתחייבת  .4.9

זו ולא למכור,  המשועבדים, בזכויות שוות, נחותות או עדיפות לשעבודים על פי אגרת חוב

לא להעביר, לא להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים, ולא להרשות לאחר לעשות 

 פעולה מהפעולות הנ"ל. 

לא תנקוט בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע  החברה .4.10

בזכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן לפי אגרת חוב זו ושטר הנאמנות, ובכלל זה 

 יכולתם לממש את השעבודים.ב

סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת  .4.11

פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים או על 

חלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת 

אמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או הנ
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שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק 

מאלה, וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם 

 כונס הנכסים, לפי המקרה.  ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי

לעשות ולהורות, כל שיהיה דרוש וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחם של השעבודים  .4.12

לרבות ( צדדים שלישיים של שנוצרים בזה על הנכסים המשועבדים יגבר על זכויותיהם

, בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, )של החברה -קיימים או עתידיים  -נושים אחרים 

ובמיוחד, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבודים הנוצרים בזה וכל 

תיקון לשעבודים האמורים יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך 

שלדעת הנאמן ובהתאם ובכפוף להוראות הדין יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום 

שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו לשם מניעת ספק מובהר בזה, כי ; כאמור

לרבות לפי החלטת אסיפת  הנאמנות שטר להוראות בהתאםמראש ובכתב של הנאמן 

מחזיקים שייכנס הנאמן כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או 

 המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך.

 מימוש השעבוד  .5

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים  .5.1

הקבועים בעניין זה בשטר הנאמנות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או למימוש 

בטוחות ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם 

 להוראות שטר הנאמנות.

ם המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק הנאמן רשאי לממש את הנכסי .5.2

מובהר, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר 

 עם כל בטוחה אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו. 

אגרת הנאמן יהיה רשאי, בכל עת לאחר שהשעבוד יהיה נתון למימוש, בהתאם להוראות  .5.3

ובכפוף לשטר הנאמנות, לפנות לבית המשפט ו/או למשרד ההוצאה לפועל ולבקשו  חוב זו

 הנכסים המשועבדים, לרבות על ידי מינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדיםלממש את 

ו/או מנהל מיוחד לשם ניהול הנכסים המשועבדים, ולחזור ולפנות לבית המשפט לשם 

 ביטול מינוי כזה או החלפתו. 

ים שימונה כאמור וכן המנהל המיוחד, יהיה רשאי בין היתר, בכפוף להוראות הנכסכונס  .5.4

בית המשפט, מבלי לגרוע מסמכותו לנקוט בכל הליך על פי הוראות כל דין וכן בלי להיזקק 

 :אגרות החוב ובכפוף לאמור בכל דין מחזיקילדרישה כלשהי מטעם 

ה עת, את  כפוף להוראות הדין שתהיינה בתוקף באותב, לרשותו לקבל .5.4.1

  ;מהםולגבות כל הכנסה המופקת  הםהנכסים המשועבדים ולהחזיק ב

לעשות או לגרום לעשיית כל הפעולות, התקשרויות בהסכמים שונים, בנוגע  .5.4.2

, ובנוגע להפעלת הזכויות מכוח הנכסים המשועבדים המשועבדים לנכסים

 לרבות מימוש הנכסים המשועבדים;

, בחלקים או בשלמות שועבדיםהמ הנכסים למכירת להסכים או למכור .5.4.3

, לנכון שימצא תנאים לפי אחר אופן בכל להעברתם להסכים או להעבירם
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, מס כל מתשלום החזר או הנחה, פטור לקבל מנת על הנדרש כל את ולעשות

 מכירת עם בקשר חל/או ו שיוטל/או ו המוטל/או ו שיחול"ב וכיו היטל, אגרה

 ;המשועבדים הנכסים

כי כונס הנכסים ו/או המנהל המיוחד ו/או הנאמן, לפי העניין יהיה  ,מובהר .5.4.4

רשאי בכפוף להוראות כל דין, לפנות לבית המשפט בבקשה כי מתוך הכספים 

, ישולמו תחילה כל ההוצאות הסבירות המשועבדים מהנכסיםשיתקבלו 

או תוך השימוש  םו/או בקשר עימ המשועבדים הנכסים מימוששייגרמו אגב 

ו/או לבאים מכוחו ו/או מטעמו לרבות כונס  לנאמןות אשר ניתנו בסמכוי

 . הנכסים ו/או המנהל המיוחד

  מהות הבטוחות  .6

להוראות שטר הנאמנות, וכפוף לפירעון המלא, או סילוק היתרה הבלתי מסולקת  בהתאם .6.1

של אגרות החוב בכל דרך שהיא (לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם), יפקעו 

וייחשבו כבטלים מאליהם, ללא צורך בנקיטת פעולה אגרת חוב זו פי  עלבודים השע

נוספות והנאמן יחתום על כל מסמך שיידרש לצורך ביטול השעבודים השונים הרשומים 

 ושחרור הנכסים המשועבדים.(ו/או בכל מרשם אחר) ברשם החברות 

בעלות אופי  הן ,זו אגרת חובעל פי  לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב הניתנותהבטוחות  .6.2

יאשר בכתב  לפירעונן המלא של אגרות החוב או שהנאמןשארנה בתוקף עד ימתמיד ות

בהתאם להוראות שטר  -ל ווהכ ,ה (לפי המוקדם מבין השניים)בטל שאגרת חוב זו

   .הנאמנות

רעון ילפ נוספות או אחרותבטוחות  לנאמן ולמחזיקי אגרות החובנתנה יאו תו/ וניתנ .6.3

 השעבודיםובטחים, תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו. הסכומים המ

 אוו/הבטוחות  , לא ישפיע עלמחזיקי אגרות החוב בזה לטובת הנאמן עבור יםהנוצר

 בלתיו/או הערובות תהיינה מצטברות ו הבטוחות כלמהן, ו הערובות האחרות ולא יושפע

קיימות ו/או שתהיינה קיימות כל שוהן לא תשפענה על בטוחות אחרות , בזו זו תלויות

בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב ולא תושפענה מהן, וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות 

   אגרת חוב זו.על פי  הנכסים המשועבדיםנוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש 

ישנה התחייבות מהתחייבויות ו א, חברהיתן ארכה או הקלה ליפשר או איהיה והנאמן  .6.4

 -שניתנו לו  ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות או בקשר לסכומים המובטחים, חברהה

עליהן וכל הבטוחות  החל שאגרת חוב זולא ישנו דברים אלה את מהות הבטוחות 

 שארנה בתוקף מלא.יעליהן ת החל חברה שאגרת חוב זווההתחייבויות של ה

רשאי לרשום את הבטוחות הנ"ל כולן או חלקן  הנאמןאמנות, בכפוף להוראות שטר הנ .6.5

בכפוף להוראות שטר  - לווהכ אצל כל רשות מוסמכת על פי כל דין ו/או בכל מרשם ציבורי

 .הנאמנות

לאחר פירעון מלוא הסכומים המובטחים לרבות כל הסכומים הנקובים על פי אגרת החוב  .6.6

לסרב ו/או למנוע, במישרין או בעקיפין, את ו/או שהוצאו מכוחה, הנאמן לא יהיה רשאי 

  .  , והוא מתחייב לחתום על כל מסמך, ככל שיידרש לצורך הסרתםהסרת השעבודים
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 שונות .7

ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה ויראו את כל אגרת חוב זו שטר הנאמנות נחשב ככלול ב .7.1

 . באגרת זוהוראותיו ככלולות 

להוסיף על הוראות שטר הנאמנות ולא לגרוע ממנו ובכל  ותבא אגרת חוב זוהוראות  .7.2

 ,והוראות שטר הנאמנות אגרת חוב זומקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות 

יקראו כמשלימים האחד את אגרת חוב זו, ייגברו הוראות שטר הנאמנות. שטר הנאמנות ו

 השני (במקשה אחת). 

או כל כתובת אחרת בישראל, שעליה וב זו החברה הינה כמפורט במבוא לאגרת חכתובת  .7.3

על משלוח בכתב.  הנאמןבמכתב בדואר רשום, אשר את קבלתו יאשר לנאמן ודיע ת

  לשטר הנאמנות. 25 הודעות על פי אגרת חוב זו יחולו הוראות סעיף 

ן זה ייעשה בהתאם לקבוע בעניי, לאגרת חוב זומשלוח התראות או הודעות אחרות, בקשר  .7.4

  .הנאמנותבשטר 

 ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים. באגרת חוב זוכל שינוי  .7.5

על אגרת חוב זו יחול הדין הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי לצורך אגרת חוב זו נקבע  .7.6

 יפו. - המוסמך בתל אביב בבית המשפט 

כל ההוצאות בקשר לעריכת אגרת חוב זו ובקשר לרישומה, פדיונה או ביטולה לרבות  .7.7

, יחולו וישולמו על ידי ם או חלקם, כוליםהמשועבד יםהוצאות הקשורות למימוש הנכס

 החברה.

החברה והנאמן מצהירים כי הם רשאים על פי כל דין והסכם להתקשר באגרת חוב זו  .7.8

 .ולבצעה

הנאמן  ל ידיכל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי ע .7.9

י שטר הנאמנות ו/או אגרת ל פבמקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויות החברה ע

יתור מצד הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב על זכות כלשהי אלא ויחשבו כויחוב זו, לא 

כל ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות ; ניתנהכהסכמה המוגבלת להזדמנות בה 

י שטר הנאמנות ל פעמימוש זכויותיהבמקרה של  החברה ל ידימשימוש בזכות כלשהי ע

על זכות כלשהי אלא כהסכמה  החברהויתור מצד ויחשבו כיו/או אגרת חוב זו, לא 

י ל ידכמו כן, כל ארכה או הנחה שינתנו, ככל שינתנו, ע ;המוגבלת להזדמנות בה ניתנה

יחשבו חד פעמיים, ביחס להזדמנות בה ניתנו, יהנאמן ו/או על ידי מחזיקי אגרות החוב, 

 ואין לראות בהם הסכמה למתן ארכות ו/או הקלות במקרים אחרים.

יחשב ככולל . המונח "הנאמן", ינעבריה ", ככולל אתחברהה, ייחשב המונח "באגרת חוב זו .7.10

 את הבאים מכוח הנאמן.
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  :באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  

  בע"מ רכב רזניק פז בו נאמנויות

  

 ישורא

בשם  אגרת חוב זו על ייבפנ חתמו, ____  ______  ה"ה כי בזאת מאשר, __________ ד"עו, מ"הח אני

 הנדרשות ההחלטות כל , וכן כיל"הנ החברה את מחייבת חתימתם וכי בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל

  .החברה של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, דלעיל אגרת החוב נשוא יםהשעבוד מתן לשם

 
  
  

    __________   :תאריך
  

  , עו"ד  ________________  
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  ג1 נספח

  

 שעבוד ואגרת חוב  הסכם
  ______ שנת_____  בחודש__  ביום ונחתם שנערך

  

  בע"מ _______:     בין

  ______.פ. ח

  _____ מרחוב

  ;אחד מצד                  ")הממשכנת("

  

  :  לבין

  בע"מ רכברזניק פז נבו נאמנויות     

  )ב'בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה     

  ח.פ. ____________    

  , תל אביב14מרח' יד חרוצים     

  03-6389200טלפון:     

     03-6389222פקס:     

  ("הנאמן")    

  

  ;שני מצד                       

  

לבין הנאמן שטר  ")החייבתבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסלבין  נחתם 2017 מאיב 29 וביום  הואיל

פי  על) 'בבקשר עם הנפקת אגרות חוב (סדרה ), 2017 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  נאמנות

בהתאם , 2017 ביולי 12מיום  כפי שתוקן בתיקון תשקיף( 2017 מאי מחודשלהשלמה תשקיף 

  );בהתאמה" תשקיףה" - " והנאמנות שטר(") 1968- א לחוק ניירות ערך, תשכ"ח25סעיף ל

) וזאת על פי 'בלהציע לציבור אגרות חוב (סדרה  החייבתתשקיף החליט דירקטוריון הפי  ועל  והואיל

משלימה תקנות ניירות ערך (הודעה ל בהתאםהתשקיף,  פי על שפורסמה משלימה הודעה

 'א כנספח"). שטר הנאמנות מצ"ב המשלימה ההודעה(" 2007- וטיוטת תשקיף), תשס"ז

  להסכם שעבוד ואגרת חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

לטובת הנאמן, להבטחת כלל  לשעבד הממשכנתלהוראות שטר הנאמנות מבקשת  ובהתאם   והואיל

 המשלימה ההודעההתשקיף ו פי על) 'בכלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה  החייבתהתחייבויות 

  ;זה בהסכם להלן המפורטים והזכויות הנכסים את הנאמנות שטרעל פי ו

  :כדלהלן ומוצהר מוסכם מותנה לפיכך
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פי אגרות החוב ושטר הנאמנות -על החייבת התחייבויות כל של והמדויק המלא הקיום להבטחת .1

ובכלל כך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית, המובטחים באגרות החוב 

הנאמן, כנאמן עבור  לטובת הממשכנת"), משעבדת בזאת המובטחים הסכומיםושטר הנאמנות ("

א הגבלה בסכום את כל ), בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללב'מחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  הנכסים והזכויות המפורטים להלן:

קבוע ויחיד מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת  שעבוד 1.1

 הרכבים: "בהתאמההרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב (להלן, 

ד כאמור, כפי החברה, בקשר עם השעבו ם") עליו תחתוהסכם השעבוד" - ו" המשועבדים

  שתעודכן מעת לעת, כאמור בסעיף זה להלן; וכן

קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של  שעבוד 1.2

ות, בגין הרכבים המשועבדים, בין היתר, על פי הסכמי יכל זכויות החברה, קיימות ועתיד

ין לקוחותיה בקשר עם הרכבים לב בינה ושיחתמו/או השכירות שנחתמו והחכירה 

וככל שניתן לשעבדם כאמור, לרבות כל  כאמור הסכמים שקיימים ככלהמשועבדים, 

, ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים שיגיעו ככל, המשועבדים הרכביםהתקבולים הנובעים מ

 /או על פי הסכמי חכירהובגין הרכבים המשועבדים  לחברהו/או שיגיעו  המגיעיםו/או הכנסה 

תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים  לרבותו/או  םהמשועבדי יםו/או שכירות בגין הרכב

 בתום הרכב כלי את לרכוש הזכותלרבות הזכות לקבלת תשלום בגין מימוש והמשועבדים. 

, ככל שזכות כאמור קיימת. מובהר, כי ככל שהסכמי החכירה האמורים החכירה תקופת

המשועבדים, ייחשב כהסכם החכירה  יםברשימת הרכב יםכלול םשאינ יםמתייחסים גם לרכב

  המשועבדים; וכן יםרק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכב

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד, ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום, של  1.3

מכוח חוק מס רכוש  המשועבדים הרכבים בגין פיצויים או תגמולים לקבלת, החברהזכויות 

 ; ")רכוש מס חוק(" 1961-פיצויים, תשכ"א קרןו

 ") המשועבדים הנכסים" או" השעבוד: "יחדיו(להלן 

התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או  כל 1.4

ההכנסה בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם 

ו/או התשלומים על מכוח חוק מס רכוש  המשועבדים הרכבים בגין פיצויים או תגמוליםו/או 

, לרבות תשלום בגין המשועבדים, ככל שישולמו הרכביםפי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין 

לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה, ככל שיתקבל, ישולמו  הזכותמימוש 

 .ח שטר הנאמנותמכו יםהשעבוד ולחברה כל עוד לא מומש

 בוטל 2

 המשכון מהות 3

 שינויים יחולו אם אף תקפים ויהיו מתמיד אופי בעלי יהיו זה שעבוד הסכם פי על השעבודים 3.1

 .הנאמנות בשטר
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 אחרות או נוספות) בטוחות 'ב סדרה( החוב אגרות ולמחזיקי לנאמןנתנה י/או תו וניתנ 3.2

 לא והן בזו זו תלויות ובלתי מצטברותרעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות ילפ

 אגרות מחזיקי או הנאמן בידי קיימות שתהיינה/או ו קיימות אחרות בטוחות על תשפענה

 או למנוע כדי נוספות בטוחות של בקיומן יהיה לא וכן, מהן תושפענה ולא) 'ב סדרה( החוב

  .זה שעבוד הסכם פי על המשועבדים הנכסים מימוש את לעכב

התחייבות מהתחייבויות  הנאמן, ישנה חייבתיתן ארכה או הקלה ליאו  הנאמן יתפשרו היה 3.3

לו  שניתנוישחרר או יוותר על בטוחות אחרות ו היהבקשר לסכומים המובטחים,  החייבת

 הסכם שעבוד זהעל פי  שנוצרו השעבודיםלא ישנו דברים אלה את מהות  –לטובת המחזיקים 

חל עליהן תשארנה בתוקף  כם שעבוד זהשהס הממשכנתוכל הבטוחות וההתחייבויות של 

  מלא.

ו/או הממשכנת, לפי העניין,  החייבת, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן של יובהר 3.4

רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות  כלילשחרר 

 בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד זה.

 הממשכנת והתחייבויות הצהרות 4

 :כדלקמן ומתחייבת מצהירה הממשכנת

ותפעל לכך את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים,  כלולל 4.1

א לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד יתמצוכן לנאמן יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי ש

מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן. במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות 

. אחת לשנה, בתום כל שנה קלנדארית, תמסור החברה להחכרה המשמשוכרים של כל רכב הח

לנאמן רשימה עדכנית של הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים 

 ).(שם, מס' ח.פ. ומען למשלוח דברי דואר להחכרה המשמשיםהמשועבדים 

המלאה והבלעדית. מבלי לגרוע מכלליות האמור,  בבעלותה נמצאים המשועבדים הנכסים כי 4.2

 נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי הרכב המשועבדים.ליבואנים מהם 

מעוקלים  אובדרך כלשהי  מומחיםהנכסים המשועבדים אינם משועבדים, ממושכנים,  כי 4.3

חוכרים או מכל זכות אחרת לטובת צד ג', (למעט זכויותיהם של ה לזכות אחרים ונקיים

השוכרים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך 

 חוכרים לגביתקופת החכירה/השכירות שלהם, כנגד ביצוע תשלומים לחברה, לפי העניין וכן , 

 ללקוח ניתנה כאמור שזכות ככל, החכירה תקופת בסיום הרכב כלי את לרכוש הזכות ,בלבד

 .")הלקוחות זכויות") (הרלוונטי

לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד  כי 4.4

לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת  המשועבדיםהנכסים 

הנאמן כאמור בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו, בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא 

  תפגענה. 

 הנכסים את שהיא מטרה ולכל ודרך אופן בכל למשכן ולא לשעבד ולא, למכור לא 4.5

 זה חוב ואגרת שעבוד הסכם עלפי לשעבוד עדיפות או נחותות, שוות בזכויות, המשועבדים
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למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם (למעט  ולא, לא להמחות להעביר ולא

במהלך עסקיהן הרגיל כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה), ולא 

  להרשות לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ"ל. 

בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות  תנקוטלא  כי 4.6

ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות, ובכלל זה מחזיקי אגרות החוב 

 ביכולתם לממש את הבטוחות. 

מתחייבות בזה, כל אחת לחוד, לעמוד בכל הוראות שטר הנאמנות המתייחסת  הממשכנת 4.7

 אליהן ולקיימן במלואם ובמדויק.

כי שעבוד  המבלי לגרוע מכל האמור בהסכם שעבוד זה ובשטר הנאמנות, הממשכנת מסכימ 4.8

לפי הוראות הסכם שעבוד זה מבטיח את הסכומים המובטחים,  העל יד המשועבדיםהנכסים 

בשטר הנאמנות, ללא הגבלה בסכום ועד לשווי  החייבתובכלל זה את כל התחייבויותיה של 

ת לא מובהר כי למרות האמור לעיל הממשכנ הממשכנת.הנכסים המשועבדים הרשומים ע"ש 

מחזיקי אגרות החוב אלא עד כדי התחייבויותיה על פי הסכם שעבוד זה ת כלפי תהיה מחויב

  .ו/או שטר הנאמנות

ת בתוקפן אם, יישארו כל התחייבויות הממשכנכל עוד לא נפרעו הסכומים המובטחים במלו 4.9

, לרבות פשרה או החייבתהמלא, וזאת גם במקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל או פירוק של 

, וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי החייבתאו פשרה או הסדר אחר של  הסדר על ידי בית משפט

ו מזכויותיהם כלפי החייבת. שטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על איז

(או כל  1967-בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות, תשכ"ז הממשכנת מוותרת

") מעניקים לה, ובכלל זה על וק הערבות"חהוראת חוק שתבוא במקומו) (להלן בסעיף זה: 

 (א) לחוק הערבות. 15-ו 11, 8(ב), 7, 6, 5זכויות, פטורים והפטרים מכוח סעיפים 

סמוך לאחר שייוודע על כך לממשכנת, להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, נקיטת  4.10

ים או על פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובד

חלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לממשכנת, להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת 

הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או 

שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק 

לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים הממשכנת חשבונה של  מאלה, וכן לנקוט מיד על

 לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

שיהיו לה לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר  לחייבתכי זכויות חזרה  מסכימה הממשכנת 4.11

כנת מוותרת על כל זכות לקבל לחוב, תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן, בנוסף, הממש

כל  תבצעלא  יאלנאמן וה החייבתבהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי 

פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות, אך לא רק, תביעה והוכחת חוב 

צע על , וזאת על אף כל תשלום שיבולחייבתבפשיטת רגל, פירוק או הסדר תשלום אחר, בקשר 

 .המובטחיםבקשר לסכומים  היד

לעשות ולהורות, בין היתר, לחברות בנות, קשורות וכלולות, על חשבונה של הממשכנת, ככל  4.12

דרוש, וסביר בנסיבות העניין, על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על הנכסים שיהיה 
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 -קיימים או עתידיים  –המשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושים אחרים 

של הממשכנת ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים, ובמיוחד, אך מבלי לגרוע 

מכלליות האמור לעיל, לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד האמור (ולשם 

מניעת ספק מובהר בזה, כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב של 

לרבות לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן  הנאמנות שטר להוראות בהתאםמן הנא

כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה, והנאמן ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות 

כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך) יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על כל 

 לצורך ביצוע של כל רישום כאמור. מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של הממשכנת ליצירת השעבודים לטובת  4.13

 הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב, כך שיהיו תקפים ברי מימוש.

לחתום על הסכם שעבוד זה הממשכנת להוראות כל דין, אין כל מגבלה או מניעה על  כפוף 4.14

 תחייבויותיה על פיו.ולביצוע כל ה

 הבטוחות  מימוש 5

 מהאירועים אירוע שיחול וככל אם המשועבדים הנכסים את לממש רשאי יהיה הנאמן 5.1

/או ו מיידי לפירעון החוב אגרות הועמדו בעקבותיו אשר הנאמנות בשטר זה בעניין הקבועים

 בהתאם המשועבדים הנכסים ממימוש הנובעים בכספים שימוש ולעשות בטוחות מומשו

 .הנאמנות שטר להוראות

לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון. למען הסר ספק מובהר  רשאי הנאמן 5.2

בזאת, כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם 

 כל בטוחה אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו. 

לממש את הנכסים המשועבדים, כולם או חלקם, באמצעות בית המשפט  רשאי יהיה הנאמן 5.3

ו/או באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים, או כונס נכסים 

 ומנהל.  

הרכבים המשועבדים, כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או  כי מובהר 5.4

 המשועבדים הרכבים על השעבוד מימוש וכי תממשכנו/או ה החייבתיושכרו בעתיד ללקוחות 

, עימם שנחתמו/שכירות החכירה הסכמי פי על השוכרים/או ו החוכרים לזכויות כפוף יהיה

 .כזו שניתנה ככל הרכישה ואופציית השימוש זכויות לרבות

לנאמן, על פי דרישתו הראשונה  ימציאו החייבת ו/או הממשכנתמכלליות האמור,  לגרוע מבלי 5.5

רלוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של  העתק של כל מסמך

הנאמן או כונס הנכסים ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים 

ואין בה כדי להוות סוד מסחרי. יובהר כי  החייבת ו/או הממשכנתבלתי סבירים על ידי 

 העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכים רלבנטיים.

 המשועבדים הנכסים מעל השעבודים הסרת 6

   .הנאמנות שטר להוראות בהתאם, חלקם או כולם המשועבדים הנכסים מעל יוסרו השעבודים
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 הבטוחות מהות 7

בעל אופי  הינו זה) על פי הסכם שעבוד 'ב סדרה( החוב אגרות ולמחזיקי לנאמן הניתן השעבוד 7.1

בהתאם להוראות שטר  והכלסילוק מלוא הסכומים המובטחים לבתוקף עד  ויישארמתמיד 

 הנאמנות. 

 אחרות או נוספות) בטוחות 'ב סדרה( החוב אגרות ולמחזיקי לנאמן נתנהית/או ו וניתנ 7.2

 לא והן בזו זו תלויות ובלתי מצטברותרעון הסכומים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות ילפ

 אגרות מחזיקי או הנאמן בידי קיימות שתהיינה/או ו קיימות אחרות בטוחות על תשפענה

 או למנוע כדי נוספות בטוחות של בקיומן יהיה לא וכן, מהן תושפענה ולא) 'ב סדרה( החוב

  .זה שעבוד הסכם פי על המשועבדים הנכסים מימוש את לעכב

התחייבות מהתחייבויות  הנאמן, ישנה חייבתיתן ארכה או הקלה ליאו  הנאמן יתפשרו היה 7.3

לו  שניתנוישחרר או יוותר על בטוחות אחרות ו היהבקשר לסכומים המובטחים,  החייבת

וכל  זועל פי אגרת חוב  שנוצרו השעבודיםדברים אלה את מהות  לא ישנו –לטובת המחזיקים 

 חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא. זושאגרת חוב  המשעבדתהבטוחות וההתחייבויות של 

 שונות 8

את כל  ויראו ממנובלתי נפרד  חלק ומהווה זה שעבוד בהסכםנחשב ככלול  הנאמנות שטר 8.1

 . זה שעבוד בהסכם ככלולות הוראותיו

שטר  והוראות זה שעבוד הסכםהוראות  ביןאי התאמה  אובכל מקרה שתתגלה סתירה  8.2

ייקראו  זה שעבוד הסכםהנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות. את שטר הנאמנות ואת 

 במקשה אחת). כמשלימים האחד את השני (

או כל כתובת אחרת בישראל,  זה שעבוד להסכםהינה כמפורט במבוא  הממשכנתהכתובת של  8.3

משלוח  עלבכתב.  הנאמן, אשר את קבלתו יאשר רשוםבמכתב בדואר  לנאמןודיע תשעליה 

  .הנאמנות לשטר25  עיףיחולו הוראות ס זה שעבוד הסכםהודעות על 

יפו למקום  אביב תלקובעים בזה את העיר  הצדדיםיחול הדין הישראלי.  זה שעבוד הסכם על 8.4

 .זה שעבוד הסכםהשיפוט הבלעדי, לכל צרכי 

, יחולו על השעבודבהוצאה לפועל של להוראות שטר הנאמנות, כל ההוצאות, הכרוכות  בכפוף 8.5

- ידי המשרד להוצאה לפועל או על- דין, כפי שיקבע על-לעורכיובכלל זה, שכר טרחה  החייבת

 המשפט.-ידי בית

") מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום ויתור(" מפעולה והימנעות ארכה, שינוי, ויתור כל 8.6

של אותו צד על זכות כלשהי, אלא אם כן נעשו  כויתורהתחייבות של מי מהצדדים, לא יחשב 

  במפורש ובכתב.

. המונח "הנאמן", ייחשב נעבריה", ככולל את ממשכנת, ייחשב המונח "זה שעבוד בהסכם 8.7

 ככולל את הבאים מכוח הנאמן.

 ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים. זה שעבוד בהסכם שינוי כל 8.8
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  :החתום על באנו ולראיה

  

  

רזניק פז נבו נאמנויות רכב     בע"מ ______

  "מבע

  אישור

 הסכם על בפני חתמו______,  - ו ______  ___  ה"ה כי בזאת מאשר_____,  מ_____,  ד"עו, מ"הח אני

 ההחלטות כל כי לאשר הריני עוד. ל"הנ החברה את מחייבת חתימתם וכי"מ בע בשם _______ זה

 של ההתאגדות למסמכי בהתאם כדין התקבלו, דלעיל ההסכם נשוא השעבוד ורישום יצירת לשם הנדרשות

  .החברה

 

    _______________      __________  :תאריך

 עו״ד_____,         

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל אישור

 בהסכםהמפורטות  יבע"מ, מתחייבת לפעול בהתאם להתחייבויותי ישראל מוטורס יוניברסל"מ, הח

  .זה שעבוד

____________________  

  "מבע ישראל מוטורס יוניברסל

  

 הסכם על בפני חתמו______,  - ו ______  ____  ה"ה כי בזאת מאשר_____, מ_____,  ד"עו, מ"הח אני

בע"מ  ישראל מוטורס יוניברסל את מחייבת חתימתם וכי"מ בע ישראל מוטורס יוניברסלבשם  זה שעבוד

 ההחלטה ביצוע לצורך דין כל פי על הדרושים והאישורים ההחלטות כל כדין נתקבלו כי לאשר הריני עוד

  "ל.הנ

 

   _______________      __________  :תאריך

 עו״ד_____,         
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  2 נספח

  הנאמנות לשטר  5.2.5בהתאם לסעיף  משעבדת בת חברת התחייבות

  לכבוד

  בע"מרכב  נאמנויות נבו פז רזניק

  

, בין היתר בהתאם ותומתחייב מסכימות, "מ, ח.פ. ______בע __________אנו הח"מ, 

 29 מיום_______, כי נקיים את הוראות שטר הנאמנות  ביום שהתקבלו הדירקטוריוןלהחלטות 

 מסכימות אנו. אלינו הקשור בכל") הנאמנות שטר(" 2017 ביולי 12, כפי שתוקן ביום 2017 במאי

 אתלשעבד לטובת הנאמן בעבור מחזיקי אגרות החוב  חוזרת בלתי בהתחייבות ומתחייבות

 ישראל מוטורס יוניברסלהתחייבויות  להבטחת )נאמנותהבשטר  כהגדרתם המשועבדיםהנכסים 

") ובכללן החוב אגרות(" החברה שהנפיקה) 'ב(סדרה  החוב אגרות למחזיקי") החברהבע"מ ("

לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת  ידועלהבטחת הפירעון המלא והמדויק של אגרות החוב. 

 לנכסיםמוגבלת  זו התחייבותנוכי  מובהרהואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים. 

כי אין באמור לעיל משום מתן התחייבות  מובהרעוד  .בגינם שתתקבל והתמורה בלבד המשועבדים

על ידינו לשעבד את זכויותינו בנכסים אחרים לרבות במקרה בו החברה תידרש או תבקש להעמיד 

כי האמור לעיל עומד בבסיס  מובהר. הנאמנותבטוחות נוספות ו/או חלופיות על פי שטר 

כי העמדת  מצא "מ, ח.פ. ____בעכן הרינו לאשר כי דירקטוריון ________  כמו. זוהתחייבותנו 

. כמו כן כל עוד לא נפרעו לטובתנו הינה החברהלהבטחת התחייבויות  המשועבדים הנכסים

רו כל הסכומים המובטחים במלואם וכן כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, יישא

התחייבויותינו בתוקפן המלא, וזאת גם במקרה של הסדר חובות, פשיטת רגל או פירוק של 

החברה, לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החברה וגם אם 

ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על איזו מזכויותיהם 

 . כלפי החברה

(או כל הוראת חוק  1967- מוותרות בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות, תשכ"ז אנו

") מעניקים, ובכלל זה על זכויות, פטורים הערבות חוק: "זה בנספחשתבוא במקומו) (להלן 

 (א) לחוק הערבות. 15- ו 11, 8(ב), 7, 6, 5והפטרים מכוח סעיפים 

 כל וכן לחוב בקשר דין כל לפי או הערבות חוק לפי לנו שיהיו לחברה חזרה זכויות כי מסכימות אנו

החברה לטובת  ידי על/או ו ידינו על שהועמדו כלשהן בבטוחות להשתתף או בהעברה לקבל זכות

 הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן. 

 ידי על שהועמדו כלשהן בבטוחות להשתתף או בהעברה לקבל זכות כל על מוותרות אנו, בנוסף

 לא אך, לרבות הללו בבטוחות כלשהן זכויות להשיג שתכליתה פעולה כל נבצע ולא לנאמן החברה

 כל אף על וזאת, לחברה בקשר, אחר תשלום הסדר או פירוק, רגל בפשיטת חוב והוכחת תביעה, רק

ר לעיל, נהיה זכאיות להגיש אף האמו על. המובטחים לסכומים בקשר ידן על שיבוצע תשלום

(לרבות הסדר) בקשר עם כל תשלום שיבוצע על ידינו  פרעיוןו/או הוכחת חוב בהליכי חדלות  תביעה

בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן תהיינה  שיצוייןבקשר עם אגרות החוב, ככל ויבוצע, ובלבד 

  נחותות ונדחות לזכויות הנאמן.
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   היא חתומה. עליהם להסכמים/או ו"מ החה להחלטות זו אינה עומדת בסתיר התחייבות

 בשטר להם שניתנה המשמעות תהא במפורש הוגדרו לא אשר זו בהתחייבותנו המונחים לכל

 .הנאמנות

             __________ בע"מ, ח.פ. ____         _________________________

על ידי מורשי החתימה של ________  נחתם התחייבות זו כי מאשר"ד, עוהח"מ _______,  אני

 על או"ה ___________ וחתימתם בצירוף חותמת ה באמצעותבע"מ, ח.פ. _____ ("_____"), 

עם שטר נאמנות זה בהתאם למסמכי  בקשר __________ את מחייבת המודפס שמה גבי

ההחלטות הנדרשות על פי  כל____ בע"מ .כן הריני לאשר כי התקבלו במוסדות השלההתאגדות 

  .ההדין ומסמכי ההתאגדות של

  "דעו______________, 
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  3נספח 

  ]תיקון להסכם שעבוד חנוס[

 תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר הוספת/גריעת כלי רכב לשעבוד

  שנערך ונחתם ביום __ בחודש __ שנת ____

  

        2בע"מ ישראל מוטורס יוניברסלבין:    

  51-180907-1מס' ח.פ 

  לוד, צפוני תעשייה אזור, 10 המסגרמרחוב 

  ")החברה("

  

  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -.טי.אס יו:  לבין

  מס' ח.פ __________

  לוד, צפוני תעשייה אזור, 10 המסגרמרחוב 

  ")פתרונות תחבורה("

  

  )'בבנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה "מ בערזניק פז נבו נאמנויות רכב לבין:  

  51-519222-7. פח.

  , תל אביב14מרח' יד חרוצים 

  ("הנאמן")

  

פי שטר נאמנות  על חברהה שהנפיקה) 'במשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה  והנאמן  הואיל

  ");הנאמנות שטר(") 2017 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  2017 מאיב 29מיום 

 נרשם ולפיו הנאמן עם שעבוד הסכם על תחבורה ופתרונות החברה ו______ חתמ ביום  והואיל

 צוינו פרטיהם אשר, רכבים על' __ מס כשעבוד החברות רשם אצל הנאמן לטובת שעבוד

  "); השעבוד הסכם(" השעבוד להסכם' א כנספח שצורפה המשועבדים הרכבים ברשימת

 המשועבדים הרכבים רשימת עדכון של בדרך השעבוד הסכם את לתקן מעוניינים והצדדים   והואיל

 משפטי תיקון ורישום להלן כמפורט") הרשימההשעבוד (" להסכם' א כנספח שצורפה

   ;לשעבודים

  לפיכך מותנה ומוסכם כדלהלן:

                                                      

יותאמו פרטי החברה  -לשטר הנאמנות  5.2.5 תאם לסעיף במקרה של שעבודים על ידי חברה בת משעבדת בה    2

בשולי התיקון בדומה להסכם  תחבורה פתרונותחתימתה של  ותתווסף תחבורה פתרונותבמקום פרטיה של  הבת

  ).הנאמנות לשטר ג1השעבוד המקורי (נספח 
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משעבדת תחבורה  פתרונותבנוסף לרכבים המשועבדים המפורטים בנספח א' להסכם השעבוד,  .1

בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ויחיד ללא הגבלה בסכום וכן בהמחאה ראשונה ויחידה לטובת הנאמן 

ללא הגבלה בסכום, על דרך השעבוד את כל הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים המשועבדים 

לתיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו את הרכבים אשר בטור הבעלות  1נספח א'כ המצורפת

 2 בסעיף כמפורט בהןל הזכויות הנלוות אליהן ו/או הקשורות מצוין כי הן בבעלותה, לרבות כ

השעבוד באופן שהרכבים המשועבדים  םבזה הסכ ןהשעבוד. לאור האמור, מתוק להסכם

השעבוד לרבות  םיתווספו לרשימה, באופן שהשעבוד וכל יתר תנאי הסכ 1המפורטים בנספח א'

והזכויות  1רכבים המפורטים בנספח א'הוראות שטר הנאמנות יחולו לכל דבר ועניין גם ביחס ל

 םלקבלת התשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בגין הרכבים הנ"ל והכל כמפורט בהסכ

  השעבוד.

 מכל השעבוד את להסירמוסכם  1ולאחר רישום השעבוד על הרכבים המפורטים בנספח א' בנוסף .2

 נו.הימ נפרד בלתי חלק ומהווה זה תיקון לכתב"ב המצ 2'א נספחב המפורטים הרכבים

 םלהסכ 4בסעיף  ןוהתחייבויותיה ןת כי הצהרותיהוומתחייב ותמצהירתחבורה  ופתרונות החברה .3

תקפות לתאריך חתימת כתב תיקון זה. ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל  השעבוד,

  שינוי. כתב תיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמי השעבוד.

  

  

  ל החתום:ולראיה באנו ע

  

 בע"מ ישראלמוטורס יוניברסל

  

רזניק פז נבו נאמנויות רכב   

  "מ בע

יוניברסל פתרונות  -.טי.אס יו

  בע"מ תחבורה
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  4נספח 

  יודפס על נייר המכתבים של הנאמן] - [נוסח מכתב שחרור  

  

 לכבוד

 משרד הרישוי

  

  ג.א.נ.,

  ___לביטול רישום שעבוד על רכב מספר רישוי  בקשה  הנדון: 

  "מבעיוניברסל פתרונות תחבורה  -.טי.אס יוע"ש  הרשום

 

  הרינו לאשר בזאת כי אין לנו התנגדות לביטול רישום השעבוד על הרכב בנדון.

 אנו מתחייבים בזאת להודיע על ביטול הרישום כחוק אצל רשם החברות.

  

  

  

  

  בכבוד רב,

________________________  

  "מ בערזניק פז נבו נאמנויות רכב 

  ידי ___________________- על

 תפקיד ___________________

 

  

  

יש  -לשטר הנאמנות  5.2.5 בהתאם לסעיף  משעבדת בת חברהבמקרה של רכב הרשום על שם   *

  בע"מ.יוניברסל פתרונות תחבורה  -.טי.אס יולהשלים את שם החברה הבת במקום פרטיה של 
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   5נספח 

  ערבות כתב

  

  : _______תאריך                       לכבוד

  ")הנאמן"מ ("בע רכבפז נבו נאמנויות  רזניק

  בע"ממוטורס ישראל  יוניברסל') של בעבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה  כנאמן

  ג.א.נ.,

  כתב ערבותהנדון:  

", החברה" -ו" החוב אגרות(" בע"ממוטורס ישראל  יוניברסל') של בעם הנפקת אגרות החוב (סדרה  בקשר

 29ביום  שפורסם להשלמה תשקיףמכוח  משלימה הודעה) שתונפקנה (ככל שתונפקנה) על בסיס בהתאמה

(כפי שתוקן  2017במאי  29מיום  הנאמנותשטר ו) 2017 ביולי 12(כפי שתוקן ביום  החברה ידי על 2017במאי 

אנו ערבים כלפיכם וכלפי מחזיקי אגרות  ")הנאמנות שטר"( לביניכם החברהבין , )2017 ביולי 12ביום 

וללא כל תנאי (למעט אלה המנויים בכתב ערבות  תאוטונומית בלתי מסויג בערבותהחוב, באופן בלתי חוזר, 

, אשר אינה ניתנת לשינוי אלא באותם התנאים של אגרות החוב ההתחייבותיהערך המוגבלת בסכום זה), 

 ,במועדןכלפי מחזיקי אגרות החוב  החברההתחייבויות  כל, לקיום הנאמנות שטרבהם ניתן לשנות את ש

, ')ב(סדרה  /או למחזיקי אגרות החובולכם  החברהלביצוע המלא והמדויק של כל תשלום בו חייבת  לרבות

מלוא החוב בגין אגרות  תשלום לרבות נספחיו על הנאמנות שטר להוראות בהתאם, והעתידיים הנוכחיים

 החברה התחייבות ולרבות הצמדה והפרשי) שתחול ככל, פיגורים ריבית(לרבות  ריבית, קרן בגיןהחוב 

 וכן), ככל שיבוצע חלקי אופדיון מוקדם (מלא  במסגרת החוב אגרות למחזיקי נוספיםסכומים  לתשלום

 החברההנאמן על ידי  שיפוי לרבות, הנאמנות בשטר כמפורטכוחו  ובאי יועציוכר טרחת הנאמן הוצאות וש

  ").המגובות ההתחייבויות("

 יחולו התנאים הבאים: זה ערבות כתב על

 הגדרות .1

  .זה ערבות כתב בגוף להם המיוחסת למשמעות בהתאם יפורשו זה ערבות בכתב ומונחים מושגים

 הערבות תוקף .2

אגרות החוב על ידי  חזיקילמ החוב אגרות הנפקת ממועד החל בתוקף יהיה זה ערבות כתב .2.1

 ההתחייבויותימי עסקים ממועד הפירעון הסופי של  21") ועד לתום התחילה מועד(" החברה

  זה בטל מעיקרו. ערבות כתבשלא תונפקנה אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא  ככל. המגובות

ו/או שינוי שם ו/או שינוי מעמד משפטי  החברהבבעלות על  לא יהא בשום שינוי במבנה, בהון או .2.2

 תהאפי כתב ערבות זה, -ו/או כדי לגרוע מאחריותנו על זה ערבות בכתב לפגועכדי  החברהשל 

 .תהא אשר השינוי סיבת

נתנו (אם יישבטוחות נוספות ב תלויות ובלתינוספת  הינןזו וכן כל זכויותיכם על פיה  ערבותנו .2.3

שטר הנאמנות על תוספותיו ותיקונים לו  מכח, כםלמחזיקי אגרות החוב ו/או לוככל שיינתנו) 

 . כםלמחזיקי אגרות החוב ו/או ל שניתנה אחרת(ככל שיהיו), ולא תגרע בכל אופן מכל בטוחה 
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ומהותה, והיא תחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו ו/או  אופיהערבות זו הינה מתמדת על פי  .2.4

לנו בכתב כי כתב ערבות זה  יאשר נאמןרקים וכונסי נכסים) עד שהבמקומנו (לרבות נאמנים, מפ

  בהתאם לאמור בכתב ערבות זה. ערבותנובוטל או עד שתבוטל 

  הערבות חילוט .3

לא עמדה בביצוע  החברהבו שזו תהיה ניתנת לחילוט במקרים הבאים: (א) במקרה  ערבות .3.1

עד למועד התשלום הקבוע לגבי אותו תשלום וכן  המגובות ההתחייבויותתשלום כלשהו מתוך 

 שלא תשלוםימים מהמועד הקבוע לגבי אותו תשלום (" 14לא ביצעה את אותו תשלום תוך 

) תהא הערבות ניתנת לחילוט אך ורק ביחס בהתאמה", הקבוע התשלום מועד" -ו" בוצע

 המגובות חייבויותבהת") ויתרת התשלומים הנכללים חלקי ערבות חילוטלתשלום שלא בוצע ("

 ידינו על תשלום ביצועלפירעון במועד המקורי הקבוע לתשלומם על פי שטר הנאמנות.  יעמדו

 שטר של הפרה יהווה שהדבר מבלי בוצע שלא התשלום כקיום ייחשב חלקי ערבות חילוט בגין

ו/או מימוש בטוחות; או  החוב אגרות של מיידי לפירעון להעמדה עילה יהווה לא וכן הנאמנות

ומלוא יתרת  הנאמנות שטר תנאי פי על מיידי לפירעון הועמדו(ב) במקרה שאגרות החוב 

ימי עסקים מהמועד שבו הנאמן הודיע  7תוך  החברהעל ידי  שולמהלא  המגובות ההתחייבויות

 בקשה החברה(אלא אם הגישה  מיידיעל ההחלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון  חברהל

רעון העמדה לפי בדבר ההחלטהלבית משפט בישראל, שעניינה ביטול או שינוי או עיכוב ביצוע 

מועד ה לאחר רק, שאז ימנו שבעת ימי העסקים כאמור בסעיף זה לעיל, מיידי של אגרות החוב

וההחלטה להעמיד את  לחלוטה תהפוך האמורהבית המשפט המוסמך בבקשה  תבו החלט

 יתרת למלוא ביחס לחילוט ניתנת הערבות), תהא כנה על תיוותר, מיידיאגרות החוב לפירעון 

 "). מלא ערבות חילוטהמגובות ("התחייבויות ה

יוניברסל  - יו.טי.אס לבכתב  הודעה הנאמן ימסור, לעיל(א) 3.1 סעיףב אירוע כאמור בקרות .3.2

 ובדברעל דבר תשלום שלא בוצע  ")תחבורה פתרונות"מ ("הח הערבהפתרונות תחבורה בע"מ, 

 "). תשלום אי הודעת(" הערבות ז כתבל 'א כנספחחילוט הערבות בנוסח המצורף 

, לעיל (ב)3.1 בסעיף המנויים העסקים ימי 7 ובחלוף לעיל(ב) 3.1 בסעיףאירוע כאמור  בקרות .3.3

 המגובות ההתחייבויות יתרת העמדת בדבר, תחבורה פתרונותלימסור הנאמן הודעה בכתב 

 חילוט הודעת(" הערבות ז כתבל 'ב כנספחובדבר חילוט הערבות בנוסח המצורף  מיידי לפירעון

 "). מלא

 נשלם אנו מהנאמן ")החילוט הודעתשתתקבל הודעת אי תשלום או הודעת חילוט מלא (" ככל .3.4

מסירת ימי עסקים ממועד  10, בתוך הנאמן לנו שיורה כפילנאמן לטובת מחזיקי אגרות החוב, 

 לתנאיה בהתאם זו ערבות מכוח שחולט הסכום את"), הנדחה התשלום מועדהודעת החילוט ("

או להוכיחה ומבלי  דרישתכם אתלבסס  שתידרשומבלי וזאת  החילוט בהודעת שיפורט וכפי

לרבות הליכים למימוש  החובבצעדים כלשהם לגביית  החברהתחילה נגד  לנקוט עליכם יהיהש

 החברהכלשהם נגד  בצעדים תםנקט אפילו. שיינתנו ככל, החברהבטוחות שיינתנו לכם על ידי 

 ערבותפי הוראות כתב  עלכאמור  החובלשלם לכם את  נוהסתיימו, יהא עלי טרםאלה  הליכיםו

מובהר . למען הסר ספק שננקטועד לסיום הצעדים  תשלוםה אתלדחות  םרשאי נהיהזה ולא 

 החברה של יהומוצהר בזה במפורש, כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד בתוקפה ותחול גם על חובות

 יראובסעיף זה  .חילוט הודעתלאחר המועד שבו נשלחה לנו  שייווצרוכלפי מחזיקי אגרות החוב 
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 1967-לחוק הערבות, התשכ"ז 8ויתור הערב על דרישה מן החייב בהתאם להוראות סעיף וכ

 תחבורה פתרונותמאת  הנאמןזה מובהר, כי העברת התשלומים לידי  בהקשר; ")רבותהע חוק("

 חישוב לעניין זה(ובכלל  החוב אגרות למחזיקי בפועל התשלום כביצוע תיחשב, זו ערבותפי - על

  ).כאלו שיהיו ככל, פיגורים וריבית ריבית

 התשלום יידחה, לעיל 3.2 בסעיף כאמור מהנאמן בכתב תשלום אי הודעת מסירת עם כי, מובהר .3.5

 התשלום אי הודעת ניתנה אליו ביחסש החוב אגרות של הריבית/או ו הקרן סכום לגבי בפועל

לא תחשב  כאמור ודחייה, הנדחה התשלום למועד, הנאמנות בשטר שנקבע כפי, הנאמןידי - על

מועד אי הפרה של שטר הנאמנות ולא תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי. החל מ

/או ריבית של ושלא שולם (בגין קרן  התשלוםידי החברה, סכום - ביצוע התשלום שלא בוצע על

 שטר להוראות בהתאם) שתחול ככל, פיגורים ריבית(לרבות  ריבית יישאאגרות החוב) 

  .הנאמנות

 הערבות מכוח התחייבותנו כי מובהר, לפיכך. המגובות ההתחייבויות להבטחת הינה זו ערבות .3.6

 מההתחייבויות איזה חשבון על תשלום בגין, ידינו על שישולמו התשלומים סכום בגובה תפחת

 זו ערבותהתחייבותנו מכוח  תופחת, חלקי ערבות חילוט חולטה זו ערבות אם, כן כמו. המגובות

 וההתחייבויות, המגובות ההתחייבויות חשבון על ידינו על ושולם שחולט הסכום בסך בהתאם

 ביןהחוב,  אגרות סדרתתבחר להרחיב את  והחברה היה, מאידךהמגובות תפחתנה בהתאמה. 

 התחייבותנו תוגדל אזי, לאו אם ובין כן לפניאם בוצעו תשלומים על חשבון קרן אגרות החוב 

  .מבלי שתידרש לכך הסכמתנו בהתאמהזו  ערבות מכוח

  הערבה של נוספות והתחייבויות הצהרות

עלינו, וישמשו ראיה לכאורה לכל פרטיהם,  מקובלים וחשבונותיו הנאמן ספרי כי מאשרים אנו .3.7

/או ולמחזיקי אגרות החוב  החברהלרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הנוגע לחובות 

 . וערבות זל, ולכל עניין אחר הקשור המגובות להתחייבויות

ן, כמוטב (כמובנו בפרק ד' כאמור במסמך זה מהווה גם התחייבות לטובת הנאמ התחייבותנו .3.8

), ומקנה לנאמן את הזכות לדרוש מאתנו את מימוש 1973- לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג

 .הנאמנות שטרכמפורט במסמך זה לעיל וכמפורט ב הערבות

כל הוראת חוק שתבוא  אומוותרים בזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות  אנו .3.9

, 6(ג), 5(ב), 5 סעיפים מכח והפטרים פטורים זכויות על זה ובכללבמקומו ו/או כל דין מעניקים 

 המגובות ההתחייבויות, למען הסר ספק, כי כל מובהר(א) לחוק הערבות. 15-ו 11, 8(ב), 7

 לערעור.  נותתוקף ובלתי נית בעלות, ככשרות, זו ערבותנו לצורך תיחשבנה

פגע עקב כל הסדר חובות, פשיטת רגל, פירוק או כינוס יזו תמשיך לעמוד בתוקפה ולא ת ערבות .3.10

, לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החברהנכסים של 

, למעט חברהלולרבות מינוי נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ו/או בעל תפקיד אחר  החברה

עם מחזיקי אגרות החוב, אשר במסגרתו יוסכם בין היתר על גובה  ברההחפשרה או הסדר של 

לכתב ערבות זה לעיל  1הסכום המובטח שאז תותאם ערבות זו בדרך של שינויה כאמור בסעיף 

  .ו/או על ביטול הערבות
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 החברהמוותרים על כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי  אנו .3.11

שיהיו לנו לפי חוק הערבות או לפי כל דין  חברהלמסכימים כי זכויות חזרה  אנון לנאמן. כמו כ

 נוספות בבטוחות להשתתף או בהעברה לקבל זכות כל וכןעם תשלומנו על פי ערבות זו  בקשר

 תהיינה, החוב אגרות מחזיקי/או ו הנאמן לטובת, שיועמדו ככל החברה ידי על שיועמדו כלשהן

 מלוא תיפרענה שלא עדאגרות החוב על פי שטר הנאמנות ו מחזיקי לזכויות ונדחות נחותות

(גם לא בתביעה שכנגד או על דרך  החברהלדרוש מ םהיה רשאינלא  אנו המגובות ההתחייבויות

, או להגיש הוכחת חוב למפרקים או החברהשל קיזוז), או לנקוט בצעדים אחרים כלשהם כנגד 

או לבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות בבטוחות  ברהחבלנאמנים או בעלי תפקיד דומה 

אף  , וזאת עלולשלם לכם מכח ערבות ז נואו נדרש נוכאמור בקשר עם כל סכום אשר שילמ

את חובה באופן מוחלט וסופי  פרעה החברהלחוק הערבות אלא רק לאחר ש 9האמור בסעיף 

להגיש תביעה ו/או הוכחת חוב אף האמור לעיל, אנו נהיה זכאים  עללמחזיקי אגרות החוב. 

בהליכי חדלות פירעון (לרבות הסדר) בקשר עם כל תשלום שבוצע על ידינו בקשר עם 

ההתחייבויות המגובות, ככל שיבוצע, ובלבד שיצוין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן תהיינה 

לפי כתב ערבות  וואחריותננו יתיונחותות ונדחות לזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב. התחייבו

צורה ואופן שהם, למרות ארכה, דחייה, שינוי או  בכלזה תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע 

 כל, אם תמצאו לנכון, בביצוע התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות, חברההקלה אחרת שתינתן ל

מהחוב בהסכמתם  החברהבמלואן או כל עוד לא הופטרה  החברהשל  החוב אגרות נפרעו לא עוד

לא תמלא את כל התחייבויותיה על פי תנאי אגרות  החברהשל מחזיקי איגרות החוב או כל עוד 

, למעט אם הוסכם אחרת על ידכם במסגרת מתן הארכה, הדחייה, השינוי הנאמנות ושטרהחוב 

 1וערבות זו תותאם בדרך של שינויה כאמור בסעיף  חברהלאו ההקלה האחרת שניתנה כאמור 

 כתב ערבות זה לעיל או תבוטל. ל

ערבותנו לא תפגע מחמת כל פגם, פסול או טענה אחרת הנוגעת לסכום המובטח או לכל מסמך  .3.12

ו/או בכל מסמך  החברהאו הסכם הקשור אליו או אם נמצא פסול ו/או פגם ו/או ליקוי בחובות 

  . )(בקשר עם אגרות החוב החברהי יד לשנחתם ו/או שיחתם ע

וחובותיה  בהתחייבויותיה לפגוע או לגרוע כדי זה ערבות בכתב אין כי, מובהר ספק הסר למען .3.13

לפגוע בכל דרך מזכותכם ו/או מזכות מחזיקי  כדיכלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או  החברהשל 

 .החברהאגרות החוב לגבות כל סכום שיגיע להם מאת 

כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד בתוקפה כלפי הנאמן ותחול גם על כל  ,מובהר ומוצהר בזה במפורש .3.14

כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר המועד שבו נשלחה לנו הודעת חילוט,  החברהחובות 

 התשלומים פירעון לאחר שייווצרוכלפי מחזיקי אגרות החוב  החברהוכן תחול גם על כל חובות 

 . הסתיימה הערבות כי יאשר שהנאמן עד זאת כל, חלקם או

 והיתרים אישורים .4

אנו מצהירים בזה, כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו, אינם  .4.1

עומדים בסתירה או בניגוד לפסק דין, צו, הנחיות או הוראות של בית משפט, גוף מעין שיפוטי 

תחייבות או הבטחה כלשהם או רשות מוסמכת כלשהי, וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם, ה

 צד להם. שאנו

אנו מצהירים בזה, כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו, נעשו  .4.2
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המוסמכים כל ההחלטות התקפות  נו, כי נתקבלו במוסדותינובהתאם למסמכי ההתאגדות של

ו/או הסכם ליתן את על פי כל דין  םרשאי אנוהנדרשות לצורך ההתקשרות בהתחייבות זו, וכי 

ועל פי תנאיו וכי החותמים בשמנו על כתב ערבות זה  זה ערבותת נשוא כתב יוההתחייבו

 אותנו מחייבים המודפס שמה או חברתנו של החותמת בצירוף, וחתימתם כן לעשות מוסמכים

 .ועניין דבר לכל

 הנאמן זכויות .5

 להודיע לנו על כך: עליכםומבלי שיהיה  עת בכל רשאים תהיו אתם .5.1

/או ו מיידי לפרעון להעמידם/או ו לחדשם/או ו להגדילם/או ו החברהאת חובות  להקטין  .א

על נספחיו  הנאמנות שטר להוראות בכפוף, אחר שינוי כל בתנאיהם/או ו בהם לערוך

בין על פי פשרה  -  דין בכל לאמור ובכפוףותיקוניו (כפי שיהיו מעת לעת אם וככל שיהיו) 

ו/או ויתור ו/או מחילה ו/או מתן ארכה או הנחה ו/או הסכם ו/או הסדר ביניכם לבין 

 ובין בכל דרך אחרת ומכל סיבה שהיא; החברה

 ערבויות/או ו בטוחות מלממש להימנע או לממש, לשחרר, לתקן, לשנות, לחדש, להחליף  .ב

החוב להבטחת הסכום  אגרות מחזיקילטובת  שיינתנו/או ו שניתנו כלשהן זכויות/או ו

 ; חלקו או כולוהמובטח, 

/או ו החברהלחובות  בקשר החברהלשינוי ו/או לאי מילוי של כל חיוב המוטל על  לגרום  .ג

 . המובטח לסכום

 לא, בתוקפה זו ערבותנו תישאר, נזק כך ידי על נגרם ואפילו"ל, הנ המקרים מן מקרה כל בקרות

 ואופן צורה בכל פגענהית ולא גרענהית לא פיה על והתחייבויותינו ואחריותנו, תשונה ולא פגעית

 כלפיכם. החברה, ובלבד שלא תחול עלינו מתוקף ערבותנו זו חבות העולה על חבות שהם

ו/או בבטוחה כלשהי  החברהתחול עליכם כל חובה להודיע לנו על כל שינוי ו/או פגם בחובות  לא .5.2

 .החברהו/או להודיע לנו על כל הפרה ו/או התיישנות ו/או ויתור ו/או פשרה עם 

 הודעות .6

 אשר, שלנו הרשומה לכתובת בכתב תישלח זה וערבות התחייבות כתב פי עלחילוט  הודעת כל .6.1

 בכתובתנו שינוי כל על לכם להודיע מתחייבים אנו. __________________: הנה זה למועד

  . האמורה

  שעות מעת משלוחה.  72למענה  שהגיעהשתשלח בדואר רשום תיחשב  כאמור חילוט הודעת .6.2

למסור הודעות לנאמן כמפורט  החברההודעה מטעמנו לנאמן תימסר באותו אופן שעל  כל .6.3

 לשטר הנאמנות. 25 בסעיף 

  שונות .7

זה  ערבות בכתבבכל עניין שלא נזכר  הישראלי הדין הינו ונספחיוהחל על כתב ערבות זה  הדין .7.1

זה, יפעלו הצדדים בהתאם  ערבות כתבלבין  הדיןוכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

  . הישראלי ןהדילהוראות 
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מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בכתב ערבות זה הוא בבית המשפט המוסמך עניינית במחוז  .7.2

 אביב בלבד. -תל

להן משקל כלשהו  ינתןהסעיפים בכתב ערבות זה נועדו לנוחות בלבד, ואין להן ולא  כותרות .7.3

 .לצורכי פרשנות כתב ערבות זה או כל הוראה מהוראותיו

אף מין נקבה  -גם יחיד במשמע, וכן להיפך; וכל האמור במין זכר  -ערבות זה לשון רבים  בכתב .7.4

  .להיפך וכן במשמע

ויתור, שתיקה, הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי על ידכם או על ידי  כל .7.5

זה  מחזיקי אגרות החוב, במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותינו על פי כתב ערבות

על זכות כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב הקיימת בהתאם  כויתורלא ייחשבו 

 וככל אם לעת מעת שיהיו(כפי  ותיקוניו תוספותיו על הנאמנות שטר/או ולתנאי אגרות החוב 

 ).שיהיו

של הנאמן את  המחאה למעט, שהיא צורה בכל להסבה או להעברה ניתנת אינה ערבותנו .7.6

פי כתב ערבות זה לכל צד שלישי אשר יחליפו בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות -לזכויותיו ע

  החוב.

  

  בכבוד רב,

  

יוניברסל פתרונות  -יו.טי.אס 

  בע"מתחבורה 

  

  אישור עו"ד

יוניברסל פתרונות תחבורה  - יו.טי.אס המשפטי של  ץ, המשמש כיוע_____________אני הח"מ, עו"ד 

אושרה הערבות דלעיל  בכתב תחבורה פתרונותשל  התקשרותה"), מאשר כי תחבורה פתרונות("בע"מ 

והחלטות  תחבורה פתרונותבהתבסס על מסמכי ההתאגדות של  וכי המוסמכיםכנדרש בכל מוסדותיה 

מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם  _______ו_____ , ה"ה תחבורה פתרונותשהתקבלו באורגנים של 

  כמפורט במסמך זה לעיל. תחבורה פתרונותתב ערבות זה מחייבת את , וחתימתם על כתחבורה פתרונות

  

  

  _______________________  

  , עו"ד      _______         
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  א' לכתב ערבות  נספח

  

  לכבוד

   יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ -יו.טי.אס 

___________,  

___________  

  .ג.נ,א

  

") למחזיקי החברהמ ("בע"מוטורס ישראל  יוניברסל התחייבויות מלוא להבטחת ערבות כתב :הנדון

  תשלום איהודעת  - החברה') של באגרות החוב (סדרה 

  

ערבות שניתן על  לכתב 3.2על פי הוראות סעיף  החברהלכם בזאת הודעה בדבר אי ביצוע תשלום של  ניתנת

לבין  בינינו שנחתםמכוח שטר נאמנות  החברה ידי על שהונפקו') בידיכם למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

  ").הנאמנות שטר"(] ---- ] ב[--- מיום [ החברה

  

 בבנק' ________________ מס חשבון לזכות"ח ש_________________  של סך להעביר נא

 מיום יאוחר לא וזאת הנאמן שם על) __________________IBN___ ( סניף______________ 

._______  

 

 

  ,רב בכבוד

  "מבע רכבפז נבו נאמנויות  רזניק

  

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל: העתק
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  ערבות לכתב' ב נספח

  

  לכבוד

  יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ  -יו.טי.אס 

,___________  

___________  

  .ג.נ,א

  

") למחזיקי החברהבע"מ (" ישראל מוטורס יוניברסל התחייבויות מלוא להבטחת ערבות כתב  :הנדון

  הודעת חילוט מלא - החברה') של באגרות החוב (סדרה 

  

לכתב הערבות שניתן על ידיכם למחזיקי אגרות החוב  3.3לכם בזאת הודעה על פי הוראות סעיף  ניתנת

שהונפקו מכוח שטר נאמנות בינינו לבין  החברה') של ב, כי אגרות החוב (סדרה החברה') של ב(סדרה 

לא פרעה את מלוא החוב בגין אגרות החוב (סדרה  החברהו מיידילפירעון  הועמדו ]---- [] ב--- מיום [ החברה

  ").הנאמנות שטר(" כאמור') ב

סך של _________________ ש"ח, לזכות חשבון מס' ________________ בבנק  להעביר נא

מיום ) על שם הנאמן וזאת לא יאוחר __________________IBN______________ סניף ___ (

._______  

 

 

  בכבוד רב,

  ] בע"מ---- [

  

  

  

  

  העתק:

  בע"מ ישראל מוטורס יוניברסל
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  שכ"ט נאמן -   31נספח 

  

 החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

ש"ח.  52,134ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של בה יהיו אגרות חוב במחזור, שנת נאמנות כל בגין  .1

לאחר ההנפקה המקורית של הסדרה, הנפקה של אגרות חוב נוספות מאותה כל אימת שתבוצע, 

הסדרה, או שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת, יגדל שכר הטרחה השנתי של הנאמן בסכום 

 המשקף את מלוא שיעור הגידול בנפח הסדרה וזאת באופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות.

  ". השכר השנתי" :ו להלןלעיל יקראזה  1ף הסכומים על פי סעי

לעיל, אם תבקש החברה לבצע פעולות על פי שטר הנאמנות של שחרור ו/או  1בנוסף על האמור בסעיף  .2

במספר בקשות השחרור שתוגשנה  תלותללא ( רכבים לרבעון 500עד ) 1( –החלפת כלי רכב משועבדים

 ) מעל2ש"ח; ( 1,500 של בגובהוקבוע  נוסף טרחה שכר לנאמן החברה תשלם), או הפעולות שתבוצענה

 תשלם), במספר בקשות השחרור שתוגשנה או הפעולות שתבוצענה תלות(ללא  רכבים לרבעון 500

בתום  –; החישוב יבוצע אחת לרבעון /מוחלףמשוחרר רכב כלי לכל"ח ש 2.5 תוספת של לנאמן החברה

  .ימי עסקים מתום הרבעון 10

במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל  .3

. במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה מינויו של הנאמן החלופימיום 

. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי אגרות החובששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן ל

  .ביחס אליה ישמש הנאמן נאמן שנת הנאמנות הראשונה

 ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן. בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר  .4

סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות  –" הוצאות סבירות"

ינוס אסיפה של מחזיקי אגרות : הוצאות ועלויות בגין זימון וכובכלל זההמוענקות לו על פי שטר זה 

ובלבד שבגין הוצאות  החוב והוצאות בגין שליחויות ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה

חוות דעת מומחה, שתוזמן על פי שטר הנאמנות, ייתן הנאמן, ככל שיתאפשר בהתאם לנסיבות, הודעה 

  מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה כאמור. 

 בכל השתתפות בגין וכן, קוורום היה שלא במקרה(גם  החברה שלאסיפת בעלי מניות ב השתתפותבגין  .5

  .הוצאות החזר בתוספת"ח ש 600שכר של  לנאמן), ישולם נדחית אסיפה

ש"ח,  600יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של לעיל,  זהבנספח מבלי לפגוע בכלליות האמור  .6

(הכל פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן בגין  ודרש לתיבעבור כל שעת עבודה ש

  :, ולרבותבכפוף להוראות שטר הנאמנות)

 על ידי החברה; שטר הנאמנותפעולות הנובעות מהפרה של  9.1

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת  9.2

 לפירעון מיידי;מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב 

בקשר  הנאמנותפעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר  9.3

ולשם הגנה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה עם זכויות מחזיקי איגרות החוב 
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לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר בהתחייבויותיה על פי שטר הנאמנות, 

 ; אמנות ולרבות בשל השתתפות באספות מחזיקי אגרות חובהנ

עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל  9.4

דרישת החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי 

אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי  ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות בחוקים

 נאמנות;השטר 

בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות (כגון: הגבלות על חופש לפעולות בקשר  9.5

ד'), שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה כהפעולה של החברה, שעבוד נכסים ו

ת אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: ביצוע תשלומים או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויו

  .אגרות החוב מחזיקילפי תנאי אגרות החוב) כלפי 

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים  .7

 .לאו לחברה (או כונס נכסים ומנהל), או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם

 כחוק.מע"מ לכל הסכומים האמורים לעיל יתווסף  .8

אך הנפקת אגרות החוב, צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד  לעילהסכומים האמורים כל  .9

 .בשטר זה יםם הנקובמימהסכו בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך

 למחזיקי אגרות החוב., ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים בהצעה זוכל הסכומים האמורים  .10

לעיל וכן שכר הנאמן בגין פעולות מיוחדות והחזר ההוצאות הסבירות,  1השכר השנתי המפורט בסעיף  .11

 ימי עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום בגינם. 30ישולם לח"מ בתוך 

על  ותו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החל אם יחולו שינויים בדין ו/או בהוראות החוק .12

(לרבות שינויים לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דו"חות  נאמןו כעולתפ

נוספים) מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שיגרמו לנאמן בשל כך, לרבות שכ"ט סביר 

 בגין פעולות אלו.

או תשלום בעבור במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/ .13

הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו 

זה, אם וככל שאלו יהיו,  בנספחכאמור  הנאמנותו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר 

שנצברו בידו  והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים

, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב לפחות הנאמנות לשטר 9 בהתאם לאמור בסעיף 

  ) ימים מראש.3שלושה (

יד(ד) לחוק ניירות ערך, 35) או 1ב(א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים  .14

בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם  באגרות החוביישאו המחזיקים 

לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד 

 פה כאמור.החל

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום 

שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו 
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 .ע"י החברה ישירות לנאמן

החברה בהוצאות מיוחדות של להבטחת נשיאת  פיקדון הפקדת חובת החברה על תחול דין פי שעל ככל .15

 הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

 

  



  'גנספח 

   דוח דירוג
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 לכבוד 

 יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

 שלום רב,

  

 דירוג לאג"חהנדון : 

יוניברסל מוטורס  חברת ידילאגרות החוב שתונפקנה לציבור ע"י  'ilA' מקדמי קבעה דירוג S&P Maalotהריני להודיעכם כי 

 ש"ח ע.נ. מיליארד 1.125-כ יקף כולל של עדבה וסדרה ב' 'אה סדר הנפקתבאמצעות  (ilA/Stable) ישראל בע"מ 

 יוליב 4 מיום שטר הנאמנותטיוטת בהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאגרות החוב נקבע, בין היתר, על בסיס 

 ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו. 2017

במטרת ההנפקה ו/או שינויים  מבנה ההנפקה,הסופי יכלול שינויים ב או הצעת המדף ההנפקה תשקיףבכל מקרה בו 

העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא )להלן: והכול באופן  ,או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו ,אחרים

את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור. אי לכך נבקשכם  S&P Maalot"(, שומרת לעצמה שינויים ותוספות"

 רטים בדבר כל השינויים והתוספות.ו ולהעביר אלינו בכתב פלהודיענ

על החברה להימנע מלכלול את הדירוג  .2017 בספטמבר 12, עד ליום ודהיינ יום מיום מועד מכתב זה 60ג הינו תוקף הדירו

 לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.בתשקיף ההנפקה 

 . לרבות בדרך של הפנייה ההנפקה בתשקיףח הדירוג ייכלל במלואו ף לאמור לעיל, אנו מסכימים כי דובכפו

בלבד ואינה בוחנת מסמכים נוספים  ההנפקה טיוטת תשקיףבוחנת את  S&P Maalotמובהר כי לצורך קביעת הדירוג 

 הקשורים להנפקה. 

על  םשפורסדוח דירוג  ורא ,ולדרישות רגולטוריות נוספותיוניברסל מוטורס ישראל בע"מ חברת  לפרטים נוספים על דירוג

 .2017ביוני,  11-ידינו ב

 

 בברכה,

S&P Maalot 

http://www.maalot.co.il/
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 הנפקה חדשה
 1.125איגרות חוב בהיקף של עד ' להנפקת ilA' מקדמי מתן דירוג
 ע.נ. ₪מיליארד 

S&P מקדמי דירוג על מתןמודיעה בזאת  מעלות ’ilA’  יוניברסל מוטורס שיונפקו על ידי ע.נ. ₪  ארדמילי 1.125לאיגרות חוב בהיקף של עד

 - יו.טי.אס ,איגרות החוב יונפקו במסגרת החלפת חוב עם החברה הבת (חדשות). 'ב-ו 'הנפקת סדרות אבדרך של ) ilA/Stable(בע"מ  ישראל

 ).ilA/Negative, קרדן רכב לשעברל פתרונות תחבורה בע"מ (יוניברס

 .2017 ,יוניב 11מיום  דירוגדוח  ורא, ולדרישות רגולטוריות נוספותדירוג החברה  אודותלפרטים 

 )2017ביולי,  9-כלליים (נכון לפרטים  
  
    יוניברסל מוטורס ישראל 
 דירוג(י) המנפיק 

ilA/Stable  (מקדמי) טווח ארוך -דירוג מקומי 
  
 דירוג(י) הנפקה 
 חוב בכיר מובטח  

ilA סדרה  א,ב 

 המנפיק  היסטוריית דירוג 
טווח ארוך -דירוג מקומי (מקדמי)     

ilA/Stable  2017, 11יוני  
  
 פרטים נוספים 

 זמן בו התרחש האירוע 15:56 09/07/2017
 זמן בו נודע לראשונה על האירוע 15:56 09/07/2017

 יוזם הדירוג החברה המדורגת
 
 

 אשראי דירוג אחר מעקב
 היאהמעקב  מטרת, מדרגים שאנו"ח ספציפיות אג סדרות של או מנפיקים של האשראי דירוג על להשפיע שעשויות תחויותבאופן שוטף אחר התפ עוקבים אנו

 .בדירוג לשינוי להוביל שיכולים הפרמטרים את ולזהות שוטף באופן מעודכן יהיה הדירוג כי להבטיח
S&P נוסף אודות מדיניות המעקב  ולמידעהדירוגים המעודכנים ביותר  לרשימת"אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ".   מעלות הוא שמה המסחרי של חברת

 .www.maalot.co.ilבכתובת  אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מלפנות לאתר  ישאחר דירוג האשראי, 

מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן (לרבות  אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר ©כל הזכויות שמורות 
ס אנד פי גלובל הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה), וכל חלק ממנו (להלן, יחדיו, ה"תוכן"), מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של א

שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה,  וצדדים S&P .("S&Pרייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן, יחדיו, "
רבות, אך לא רק, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה (להלן, יחדיו, "(ה)צדדים (ה)קשורים") אינם מבקרים את התוכן ואינם מאמתים את נכונותו או שלמותו, ל

והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או  AS-IS .S&Pכן מסופק על בסיס דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התו-אי
 בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.

S&P  תוצאתיים (ובכלל זה, מבלי לגרוע או  מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים פיםעקיירים ו/או יש יםבכל אחריות שהיא לנזקיישאו לא והצדדים הקשורים
רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין), הכנסות או מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד 

 כן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור. בקשר עם שימוש בתו אשר נגרמו

, ןנכון למועד פרסומ S&P הבעת דעה סובייקטיבית שלאנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות 
נוטלת על עצמה כל אינה  S&P. רך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעותדבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ע תמהוו ןואינ

יועץ לעניין השקעות ו/או כאינה משמשת כ"מומחה" או   S&P.מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות
  .ניירות ערך

שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות  S&P ,S&Pעל מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של 
המתקבל בקשר להליכים מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי -גיבשה נהלים ותהליכים על S&P .S&Pמסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של 

מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך כלל מהמנפיקים או מהחתמים של  S&Pהאנליטיים שהיא מבצעת. 
והאנליזות  S&P. הדירוגים הפומביים של שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה והאנליזות S&Pניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. 

, ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של www.standardandpoors.com, בכתובת S&Pובאתר  www.maalot.co.ilמעלות, בכתובת  S&Pמופיעים באתר 
S&P   .ושל צדדים שלישיים 
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 מקדמידירוג 
 , תחזית דירוג יציבה'ilAדירוג מקדמי ' קביעת

 תמצית
לרבות חלקי חילוף  ,בישראל ג'נרל מוטורס כלי רכב מתוצרת לייבוא ושיווקבעלת הזיכיון היא ) UMIיוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ( �

נמצאת  UTS, ilA/Negative/ilA-1(. UMIביוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ ( בבעלות מלאה מחזיקהבנוסף ו ,ואביזרים נלווים

 בבעלות מלאה של 'המזרח חברה לאחזקות בע"מ'.

יגדיל , דבר שלהערכתנו שתנפיק בעצמהבחוב חדש  UTSשל להחליף את חוב האג"ח  UMIשל כוונתה הדירוג מביא בחשבון את  �

 התפעולית והפיננסית בין שתי החברות. האינטגרציה  את

 UTS-בדומה לאג"ח הקיימות כיום, וש UTSבשעבוד על רכבים מהצי של מגובות הדירוג גם מביא בחשבון שהאג"ח שיונפקו יהיו  �

 .UMI-תספק ערבות לבעלי האג"ח החדשים ב

 .ilAדירוג מקדמי  UMI-אנו קובעים ל �

ואת הערכתנו ליציבות יחסית  ,לחההחלפת החוב תושלם בהצ , שעל פיותחזית הדירוג היציבה משקפת את תרחיש הבסיס שלנו �

 בפרופיל העיסקי והפיננסי של החברה. 

 פעולת הדירוג
  יציבה.תחזית הדירוג . )UMIיוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ( לחברת ’ilA‘ מקדמי דירוג מעלות S&Pקבעה , 2017 ,יביונ 11-ב

מעיד על הדירוג הסופי.  מקדמיאי לכך, אין להסיק כי הדירוג ה חלפת החוב והתנאים שהוצגו בפנינו.בהתקיימות ההדירוג הסופי תלוי 

 שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהדירוג או לשנות אותו. מעלות S&P אלו לא יתקיימו,אם 

 לדירוג עיקריים שיקולים
. בישראל, לרבות חלקי חילוףג'נרל מוטורס ווק כלי רכב מתוצרת יושלייבוא  בעלת הזיכיוןהיא ) UMIיוניברסל מוטורס ישראל בע"מ (

הפועלת בעיקר בתחום הליסינג  ,)UTS ,ilA/Negative/ilA-1(בבעלות מלאה בחברת יוניברסל תחבורה בע"מ  UMI מחזיקה בנוסף

המייבאת לישראל  )UTIמשאיות ישראל בע"מ (יוניברסל מחברת  50%-וב ,AVISוההשכרה של רכבים בישראל תחת המותג 

שנים רבות בתחום הרכב מזה הפועלת  ,ת המזרחמקבוצ עצמה היא חלק Isuzu .UMIמשאיות קלות ואוטובוסים של המותג 

  בישראל.

את הקשרים בין המערך התפעולי והביצועים מחזק  UTS-ו UMI המשך מיצוי הסינרגיות והעמקת האינטגרציה בין ,להערכתנו

הפיננסיים שלהן ומעמיד את איכות האשראי שלהן בקו אחד. הערכה זו מביאה בחשבון גם את ההשפעה של חברת המזרח על איכות 

 .  UMIהאשראי של 

ירות של רכבים ותחום ווק ושיייבוא, ש – בהם פועלת החברהשהערכתנו את השווקים פרופיל הסיכון העסקי של החברה מתבסס על 

 כשווקים בוגרים, תחרותיים ועם יתרונות לגודל. – הליסינג והשכרת הרכבים

 4%בין  בשנים האחרונותבתחום ייבוא הרכבים, שנע  נתח שוק נמוך יחסיתמוגבל על ידי  UMIהפרופיל העיסקי של  להערכתנו,

, מה שחושף אותה מקורן בישראלבמאוחד הכנסות החברה מרבית ועל ידי פיזור גיאוגרפי חלש הנובע מן העובדה ש ,7%-ל
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ם נישתיים המובילים דגמי , בין השאר גםעם זאת, לחברה מגוון רחב יחסית של דגמים .היחלשות הכלכלה המקומיתאפשרות של ל

 טנדרים ומשאיות. ,בעיקר רכבים מסחריים – בקטגוריה שלהם

לאחד מחמשת  השהופך אות 11%-לה נתח שוק יציב יחסית של כיש ו AVISתחת המותג  UTS פועלת הליסינג וההשכרהבתחום 

 .2017רכבים נכון למרץ  32,000-זה עם צי של כבתחום  השחקנים הגדולים ביותר

 פועלות . נכון להיוםהמשמשות אותןוהתשתיות מפעילויותיהן משאבים רבים באיחוד חלק  UTS-ו UMI השקיעו בשנים האחרונות

שיכלול בעתיד הקרוב גם מרכז שירות לרכב. בנוסף איחדו השתיים את מערך ובלוד  קימומבניין מטה משותף שההחברות שתי 

צפויה להמשיך ש מגמהות המחשוב ומשאבי האנוש, כ, וכן איחדו את מערUTSרכב משומש שמבוצע כיום כולו תחת להמכירה 

 על מבנה העלויות של הקבוצה. ולהשפיע באופן חיובי

וגם של הקבוצה בכללותה, אנו  UTSהנכס המאזני המשמעותי ביותר של הוא ווי המופחת של רכבי הליסינג וההשכרה בהנתן שהש

באמות המידה הפיננסיות בהסכמים מול בהתחייבויותיה ו רואים בשינויים לרעה בשווי הצי סיכון מרכזי עבור הקבוצה ויכולת עמידתה

מהסביבה הרגולטורית גם כי שווי הרכבים המשומשים ופעילות הליסינג מושפעים במידה רבה  אנו מעריכים גםהמלווים השונים. 

 ויה לכלול שינויים במיסוי רכבים חדשיםשתחת פיקוח רגולטורי. השפעה זו ענמצאות שחברות הליסינג עצמן אינן  , אף על פיבישראל

וש על פיו מחושבת ההטבה הגלומה ברכב ליסינג ועוד. השפעה שעשוי להשפיע גם על מחירי רכבים משומשים, שינויים בשווי השימ

, להשפיע על מחירי רכבים חדשים ומשומשיםשעשויות  גם מתנודות בשערי מט"חלנבוע חיצונית נוספת על שווי הרכבים עשויה 

הללו היא נים סיכוהמרבית יכולתה של החברה לנהל את . להערכתנו, שוק הרכבים המשומשיםב העדפות הצרכניםומשינויים ב

גת הנוהחברה להקטין הוצאות בהינתן קיטון כפוי בצי הרכב. עם זאת, לחברה גמישות מסוימת  ואין להם גידור אפקטיבי.מוגבלת, 

 לגדר חלק מחשיפת המט"ח שלה בפעילות הייבוא.

הינו בעיקר  UMI-עם זאת, החוב ב .UTS-סולו מאשר ב UMI-ב ביחסי כיסוי ארוכים יותרפרופיל הסיכון הפיננסי של החברה מאופיין 

 חברות אחרות בתחום.  נצייןבהשוואה למהותית  אינם שונים  UTS-ב יחסי הכיסוי לזמן קצר כנגד מלאי הרכבים למכירה של החברה.

ם לחברות הליסינג וההשכרה גמישות מאזנית גבוהה הנובעת מחוזים קצרים יחסית ומהסחירות הגבוהה של הרכבי להערכתנו כי עוד

 המשומשים.

 ויצמחו באופן מתון גם, 2016-לבהשוואה  2017בשנת  10%-מניח כי הכנסות הקבוצה יגדלו בכ UMI-תרחיש הבסיס שלנו ל

. אנו מניחים כי UTS-ובמכירת הרכבים המשומשים ב UMI-פעילות מכירת הרכבים החדשים בב העיקר הצמיחה צפויוש, 2018-ב

בדומה  –ליסינג ללקוחות עסקיים ה מפעילותתעריפי הליסינג יישארו יציבים, תוך שפעילות הליסינג לפרטיים גדלה בקצב מהיר 

 למגמות בכלל הענף המקומי.

 . 4x-5xיהיה בטווח של המאוחד  EBITDA-בתרחיש הבסיס שלנו לפרופיל הסיכון הפיננסי אנו מניחים כי יחס החוב ל

 זילותנ
וזאת משום שיחס בין המקורות  ," על פי המתודולוגיה שלנופחות מהולמתכ"במאוחד  UMI נזילות שלרמת האנו מעריכים את 

את מחזור החוב הצפוי עם זאת, נדגיש כי בחישוב יחס זה לא לקחנו בחשבון  בשנה הקרובה. 1.2x-לשימושים צפוי לעמוד על פחות מ

השפעה מהותית על  UTS. להערכתנו, למאפייני החוב של 1x-עומד על כ היה היינו עושים זאת היחסוכי אם בשנה הקרובה כמקור, 

בדומה לחברת אחרות בענף היא מאופיינת בחוב קצר יחסית והסתמכות על מימון מחדש של קרן החוב העומדת ש היותיחס זה, 

 ת של הענף, המתקזזת על ידי הסחירותהחולשו תאח אהי לפרעון. התלות של חברות הליסינג במימון חיצוני בסכומים מהותיים

 משיגות מימון. אינןאם של הרכבים המשומשים ועל ידי האפשרות העומדת בפני החברות לעצור את קניית הרכבים החדשים  הגבוהה

קווי אשראי בנקאיים לא מנוצלים אשר לא נלקחו בחשבון כמקור וזאת משום שלהבנתנו קווים אלו אינם מובטחים.  , לחברהכמו כן
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 31-מהצי נכון ל 19%-כרכבים שאינם משועבדים בהיקף של  UTS גמישות פיננסית הנובעת מן העובדה שברשות קבוצהבנוסף, ל

 .2016בדצמבר, 

 :םה החברה לרשות העומדים העיקריים קורותהמ כי מניחים אנו שלנו הבסיס בתרחיש

 .₪מיליון  650-תזרים מפעילות שוטפת בסכום של כמזומן ו �

 .₪מיליון  770-ם ממכירת רכבים משומשים בסכום של כתקבולי �

 :הןשל החברה  העיקריים נו לגבי השימושיםההנחות של

 ₪. ליארד מי 1.2-תשלום חלויות חוב של כ �

  .₪מיליארד  1.3-והשקעות נוספות בסכום של כ רכישת רכבים חדשים �

  הדירוג תחזית
תחזית זו גם  .תצליח UMIבאיגרות חוב של  UTSשל  החלפת איגרות החובעסקת כי  מבוססת על ההנחה דירוג היציבהתחזית ה

של  הערבות תאנו מצפים שהסדר .החודשים הקרובים 12-ב UMIלסביבה תפעולית יציבה יחסית עבור קבוצת  ערכתנואת המשקפת 

UTS  לאג"ח שיונפקו על ידיUMI תתרום להשוואת דירוגי שתי החברות. 

 התרחיש החיובי
נעריך כי איכות אם פעולה כזו תתאפשר החודשים הקרובים נמוכים יחסית.  12-בהסיכויים לפעולת דירוג חיובית ש סבוריםאנו 

שהערכתנו הפנימית  רק אם נסבור גםלמשל כתוצאה מרמות מינוף נמוכות יותר לאורך זמן, אך  ,השתפרה UMIהאשראי של קבוצת 

 שאר לפחות ברמתה הנוכחית.ית חברת המזרחלאיכות האשראי של 

 התרחיש השלילי 
דירוג  תאנו עשויים לשקול פעולשהסבירות לתרחיש זה נמוכה,  בעודכשל. יהחלפת החוב המוצעת תאם  UMIדירוגה של נוריד את 

אנו עשויים לנקוט פעולת דירוג שלילית , בנוסףיתגלה כזמני.  UTSבביצועים הפיננסיים של שחל לאחרונה השיפור אם  תשלילי

להחליש  יםעתנו עשוישלד וההשכרה ליסינגחברות הלרעה בסביבת הפעילות המקומית ליבואני רכב או  מהותיים במקרה של שינויים

  .UMIשל  איכות האשראיאת 

  דירוגהתאמות ל
 ניטרליפיזור עסקי: 

 יטרלי מבנה הון: נ

 יטרלי נזילות: נ

 יטרלי מדיניות פיננסית: נ

 יטרלי ניהול, אסטרטגיה וממשל תאגידי: נ

 יטרלי השוואה לקבוצת ייחוס: נ

 בוצה: ניטרליהשפעת הק

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים
 2009בספטמבר,  CreditWatch ,14-כללי: השימוש בתחזית דירוג וב -מתודולוגיה  �

 2012בנובמבר,  13, ל חברות ומבטחיםמתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי ש �

, כשל פירעון סלקטיבי)' (SD'-כשל פירעון) ו' (D' כללי: עיתוי התשלומים, תקופות גרייס, ערבויות, והשימוש בדירוגים -מתודולוגיה  �

 2013באוקטובר,  24
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 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף הקמעונאות וההסעדה �

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות �

 2013בנובמבר,  19, יחסים פיננסיים והתאמות -מתודולוגיה: דירוגי חברות  �

 2013בנובמבר,  19, תאגידיםמאמרי ליבה: מתודולוגיה כללית לדירוג  -מתודולוגיה  �

 2014בספטמבר,  22, סולמות דירוג והגדרות: דירוג אשראי בסולמות מקומיים �

 2014בדצמבר,  9, חברות שירותים פיננסיים מתודולוגיה: עקרונות לדירוג �

 2014בדצמבר,  16, מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים �

 2016ביוני,  1, בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים  S&Pכללי: טבלאות ההמרה של -גיה מתודולו �

 2016באוגוסט,  S&P Global Ratings ,18 הגדרות הדירוג של �

 2016בינואר,  25, דעות ופרשנות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי �

 )2017ביוני,  11-פרטים כלליים (נכון ל 
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 אשראי דירוג אחר מעקב
ימים מיום פרסום הדירוג המקדמי, וזאת בכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים. במידה  90-הדירוג הינו דרוג מקדמי ויהפוך לדירוג סופי בתוך כ

וזאת במידה  ימים נוספים, 90-ימים מפרסום הדירוג המקדמי, ניתן להאריך את תוקף הדירוג המקדמי בכ 90-ותנאים אלו לא התקיימו בתוך כ
 והתנאים העיקריים להתקיימות הדירוג המקדמי עדיין תקפים, אך ביצועם מתעכב. 

) לתקנות 4(12שונה מהגדרת "דירוג מקדמי" לפי תקנה  ,S&P Global Ratingsהערה: המונח "דירוג מקדמי", כהגדרתו בנהליה הפנימיים של 
, שהינה כדלקמן: "תחזית שהעבירה חברת דירוג ללקוח או למי שעשוי להיות לקוח, באשר 2014-להסדרת פעילות חברות דירוג אשראי, התשע"ה

תחזית הנוגעים לדירוג כאמור, שניתנו בכל דרך לסימול הדירוג שהיא עתידה לקבוע לגביו או לגבי מכשיר פיננסי שלו, לרבות כל אות, סימן או 
 .”שהיא
S&P נוסף אודות  ולמידעהדירוגים המעודכנים ביותר  לרשימת"אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ".   מעלות הוא שמה המסחרי של חברת

 .www.maalot.co.ilכתובת ב אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מלפנות לאתר  ישמדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, 

אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את  ©כל הזכויות שמורות 
חלק ממנו (להלן, יחדיו, ה"תוכן"), מבלי לקבל את הסכמתה מראש התוכן (לרבות הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה), וכל 

וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים,  S&P .("S&Pובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן, יחדיו, "
, יחדיו, "(ה)צדדים (ה)קשורים") אינם מבקרים את התוכן ואינם לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה (להלן

 AS-IS .S&Pדיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק על בסיס -מאמתים את נכונותו או שלמותו, לרבות, אך לא רק, אי
אך לא רק, בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, 

 אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.

S&P  תוצאתיים (ובכלל זה, או  מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים פיםעקיישירים ו/או  יםבכל אחריות שהיא לנזקיישאו לא והצדדים הקשורים
רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות הכנסות או ר, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד מבלי לגרוע מכלליות האמו

 בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.  עסקיות או מוניטין), אשר נגרמו

נכון  S&P הבעת דעה סובייקטיבית שלאנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות 
. דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות תמהוו ן, ואינןלמועד פרסומ

S&P  נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעותאינה.S&P   אינה
  .יועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערךכמשמשת כ"מומחה" או 

על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, שומרת  S&P ,S&Pעל מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של 
מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי -גיבשה נהלים ותהליכים על S&P .S&Pייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של 

ג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירו S&Pהמתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. 
שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה  S&Pכלל מהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי העניין. 

, בכתובת S&Pובאתר  www.maalot.co.ilמעלות, בכתובת  S&Pוהאנליזות מופיעים באתר  S&Pוהאנליזות. הדירוגים הפומביים של 
www.standardandpoors.com ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של ,S&P .ושל צדדים שלישיים 
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 הגדרות  .1

- החברות, התשנ"ט בחוק להם הקבועה הפרשנות תובא התגמול במדיניות המצוינים למונחים

   אחרת. במפורש נאמר אם לעת), אלא מעת (כפי שיעודכן 1999

 שלצדם המשמעות הבאים תהא למונחים זו תגמול במדיניות האמור, לליותמכ לגרוע מבלי

 :העניין ולפי הדברים להקשר בהתאם והכל

  .מ"בע מוטורס ישראליוניברסל   "החברה"

 ועדת"

  "התגמול

  .החברות בחוק זה מונח כהגדרת

  חוק"

  "החברות

  , כפי שיעודכן מעת לעת.1999- ט"התשנ, החברות חוק

 מדיניות"

  "התגמול

, לעת מעת שתעודכן כפי, זה במסמך כמפורט החברה של התגמול מדיניות

  .החברה של המוסמכים האורגנים באישור

 מענק"

  "פרישה

 בזיקה משרה לנושא הניתנים אחרת הטבה כל או פיצוי, גמול, תשלום, מענק

  .בחברה תפקידו לסיום

"משכורת 

  חודשית"

וההטבות הנלוות וציאליים עלות שכר חודשית למעביד, בתוספת התנאים הס

ו/או סך דמי ניהול המשולמים במסגרת התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם 

  לפי המקרה. משרה,הנושא 

 נושא"

  "משרה

  .החברות בחוק זה מונח כהגדרת

 כהונה תנאי"

  "והעסקה

 התחייבות, ביטוח, פטור מתן לרבות, משרה נושא של והעסקה כהונה תנאי

 או אחר תשלום, הטבה וכל, פרישה מענק, שיפוי היתר לפי שיפוי או לשיפוי

 המשרה נושא של העסקה או כהונה בשל הניתנים, כאמור לתשלום התחייבות

  .בחברה

 תקנות"

  "הגמול

 .2000 - ס"תש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים( החברות תקנות
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 כללי .2

 להוראות בהתאם לנושאי המשרה בחברה, ולהתגמ מדיניות את לקבוע הינה זה מסמך מטרת

  .ומטרותיה החברה של ההאסטרטגי, הרלוונטיות הדין הוראות, החברות חוק

 צד לכל או/ו החברה עובדיל או/ו משרה לנושאי זכות כל להקים כדי זה במסמך אין כי, יובהר

 התקבענ אשר או/ו הקבועות ההוראות. לגביהם חלה התגמול מדיניות אשר אחר שלישי

  . תגמול מדיניות הוראות על גוברות כדין שאושרו אישיים העסקה בהסכמי

מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים ולפיכך במקרה שנושא משרה יקבל 

פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות - תגמול נמוך מהתגמול על

  התגמול של החברה. 

 טרם אושרו אשר והעסקה כהונה תנאי של מהוראותיהם לגרוע כדי מולהתג במדיניות אין

  .התגמול מדיניות של אישורה

נושאי המשרה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לוותר על רכיב תגמול כלשהו, באופן חד פעמי 

מסוימת, וזאת מבלי לגרוע מזכאותם ליתר תנאי הכהונה וההעסקה ומבלי לגרוע  או לתקופה

  . הוויתורלקבלת רכיב התגמול עליו הוא ויתר עם תום תקופת  א המשרהמזכאות נוש

  .הדין להוראות בכפוף, עת בכל התגמול מדיניות את לשנות רשאית החברה

, כאחד וגברים נשים על לחול מיועדת והיא בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון מנוסחת המדיניות

   .אפליה וללא הבדל ללא

  

  תגמול מדיניות מטרות .3

  :עיקריות מטרות מספר לשרת נועדה תגמולה יותמדינ

בקידום מטרות החברה, חוסנה, יציבותה, תוכניות העבודה שלה ומדיניותה  תמיכה .3.1

 .בראיה ארוכת טווח

 לשיפור תמריצים ויצירת ארוך לטווח בחברה איכותיים משרה נושאי שימור .3.2

 .ביצועיהם

 .תהופעילו החברה עם המשרה נושאי של ההזדהות תחושת הגברת .3.3

 בכפוף, בחברה המניות בעליל החברה של המשרה נושאי בין אינטרסים זהות יצירת .3.4

 .החברה לטובת

 החברה של עסקיה לקידום המשרה נושאי של והמוטיבציה הרצון שביעות העלאת .3.5

 .ומבוקר מושכל סיכונים ניהול תוך ארוך לטווח

 תכנית עוקבחברה את היכולת ללשתאפשר  וברורה אחידה כללית מסגרת יצירת .3.6

 ותוך לכולם המשותפים עקרונות בסיס על, המשרה מנושאי אחד לכל אישית תגמול

 .ידו על התפקיד וביצוע המשרה נושא של התפקיד מאפייני, לניסיונו התאמה
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 התגמול מדיניות בקביעת המנחים השיקולים .4

  :היתר בין, הינם, התגמול מדיניות בקביעת החברה את הנחו אשרהעיקריים  השיקולים

 .טווח ארוכת בראייה ומדיניותה שלה העבודה תכנית, החברה מטרות קידום .4.1

 ניהול במדיניות, השאר בין, בהתחשב, בחברה המשרה לנושאי ראויים תמריצים יצירת .4.2

 .החברה של הסיכונים

  . פעילותה ואופי רווחיותה, החברה גודל .4.3

 המשרה נושא של תרומתו – משתנים רכיבים הכוללים והעסקה כהונה תנאי לעניין .4.4

 של לתפקידו ובהתאם טווח ארוכת בראייה, רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת

 .  המשרה נושא

 

 הכולל התגמול רכיבי .5

 תגמלמ מרכיב שכל כך מרכיבים ממספר בנוי שיהיה יכול, משרה נושא כל של הכולל התגמול

  .לחברה תרומתו של שונה מרכיב עבוראותו 

 המשא במהלך ,התגמול למדיניות בהתאם, ויקבעי חדש שרהמ לנושא והעסקה הכהונה תנאי

  . בחברה לתפקיד לקליטתו ומתן

 מדיניות פי על והעסקה הכהונה תנאי את לקבוע יוכל המיועד המשרה נושא על הממונה

 להוראות בהתאם יאושרו המשרה נושא של והכהונה העסקה תנאי, ספק הסר למען. התגמול

  .הדין

 פי על המוגבלים ההעסקה הסכמי למעט ,קצובה בתקופה מוגבלים יהיו לא ההעסקה הסכמי

 מראש הודעה מתן תוך, שהיא סיבה מכל, לסיומם להביא רשאית תהיה החברה זאת עם. דין

  .התגמול למדיניות ובהתאם ההעסקה בהסכם תוגדר אשר

, ידע, ניסיון: כגון( המיועד המשרה נושא של כישוריו את ביטוי לידי תביא, שתקבע השכר רמת

 מיועד אותו התפקיד לדרישות התאמתו מידת), בוכיו" דופן יוצאי כישורים, השכלה, מומחיות

, המשרה נושא של קודמים תגמול הסכמי, נושא שהוא והסמכות האחריות תחומי, למלא

 מועד באותו השוואה קבוצת פי על, בחברה קיימים שהיו או הקיימים אחרים תגמול הסכמי

  . החברה כפופה להם העבודה ודיני

 ,במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם שירותים לחברה המספקים משרה נושאיל

 וההטבות הנלווים התנאים ואת החודשיבתוכו את השכר  ויגלםבוצע בחשבונית יהתשלום 

  . 1לחברה הכוללת בעלות שינוי יחול שלא כךוהטבות כלל חברתיות),  הוצאות החזר(למעט 

  

  

                                                            
 לא לעבודה התייצבותם אי בהם חופשה לימי זכאים יהיו ניהול הסכם של במתכונת המועסקים משרה נושאי גם יובהר כי 1

 .הניהול הסכם של הפרה תהווה
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 קבועה רכיבה .5.1

חברה תשלם שכר ראוי והוגן לנושאי המשרה, אשר יאפשר שמירה על תחרותיות ה

  כוח אדם איכותי לתפקידי הניהול הבכירים.  ושימור בגיוס

  .לצרכיה בהתאם משרה נושא כל של ההעסקה היקף את לקבוע רשאית החברה

 עבודה שעות בחוק כמשמעותו, בכיר ניהולי תפקיד בעל המשרה נושא היות בשל

 זכאי יהיה לא לפיכךו המשרה נושאי על ומנוחה עבודה שעות חוק יחול לא, הומנוח

  .השבועית המנוחה בזמן או נוספות בשעות עבודה עבור לתגמול

, רכיב התגמול הקבועלאשר הצמדה של  , בהתאם לשיקול דעתה,החברה רשאית

  .לעלייה במדד המחירים לצרכן

  2ל"מנכ

 100%עבור לחודש ברוטו ש"ח  אלפי 200על עלה תשל המנכ"ל לא המשכורת החודשית 

  משרה.

  סמנכ"לים

עבור לחודש  ש"ח ברוטו אלפי 100עלה על תשל הסמנכ"לים לא  המשכורת החודשית

  משרה. 100%

  כללי

במקרה בו נושא משרה יועסק בחברה שלא במסגרת משרה מלאה, המשכורת כאמור 

  לא תעלה על חלקה היחסי של מסגרת המשרה מהתקרה כאמור.

   .3צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן תהיינהלעיל התקרות 

 מעל לתקרה המצוינת בטבלה לא תחשב לחריגה או לסטייה 5%חריגה של עד 

 מהוראות מדיניות התגמול, כפוף לכל דין.

  תשלום שנתי נוסף

בגובה נוסף לתשלום שנתי  זכאי יהיה משרה נושא כי לקבועהחברה תהא רשאית 

  אשר תשולם בסוף כל שנה קלנדרית. ,וספתנחודשית  משכורת

  

 על מועסקים שאינם דירקטורים למעט משרה לנושאי נוספות והטבות נלווים תנאים .5.2

 החברה ידי

בחברה (לרבות אלה הקשורים עם  המשרה נושאי של והעסקה כהונה תנאי במסגרת

 אםבהת והטבות נלווים תנאים נכללים, החברה בהסכם ניהול, בשינויים המחויבים)

  .בחברהבשוק ו ולנהוג לדין

                                                            
  . ואינו זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון דירקטוריוןההמנכ"ל מכהן כיו"ר למועד זה  2
 .2017 מאישפורסם בגין חודש מדד המחירים לצרכן  3
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, הפרשות לתגמולים ולפיצויים הבראה, חופשה ,היתר בין כוללים נלוויםה תנאיםה

 נושא לזכות להעמיד רשאית החברהאובדן כושר עבודה. ו השתלמותקרן להפרשה 

 שתקבע כפי"ב, וכיו ,נישא מחשב, נייד טלפון, רכב, תפקידו מילוי לצורך, המשרה

  . החברה הנהלת

, אלה נלווים בתנאים הכרוכות בהוצאות תישא היא כי לקבוע רשאית החברהכן,  מוכ

  .בגינם המס גילום לרבותכולם או חלקם, 

 בכל או בחלק תישא היא כי המשרה נושא עם בהתקשרותה לקבוע רשאית החברה

 לינה, אינטרנט, טלפון לרבות, תפקידו מילוי לצורך נדרשו אשר המשרה נושא הוצאות

 ספרות, עיתונים"ל, ובחו בארץ נסיעה הוצאות, אירוח"ל, אש), לה ומחוצה(בארץ 

, ביטוח אחריות מקצועית, והוצאות נוספות ככל מקצועי בארגון חברות דמי, מקצועית

  שיהיו. 

 וזאת, מהותיים לא בסכומים, נוספות הטבות משרה לנושא להעניק רשאית החברה

, אישיים אירועים או/ו לחגים שי: כגון, החברה עובדי לכלל ולמקובל לנהוג בהתאם

  ").חברתיות כלל הטבות' ("וכד והשתלמויות נופשים

החברה תהיה רשאית להעמיד הלוואות לנושאי המשרה, באופן שהריבית על ההלוואה 

ההלוואות שתינתנה לא תפחת מהריבית כפי שתיקבע על פי תקנות מס הכנסה  או

 .לעניין זה

  

 , פטור ושיפוי ביטוח .5.3

  וחביט

 בעלי שהינם ודירקטורים משרה נושאי ובכללם, המשרה נושאי את תבטח החברה

 לא שתירכש פוליסה כל במסגרת טחהמב אחריות גבול עוד כל, כך בתוך. השליטה

, הפוליסה פי על ובמצטבר אחת תביעה בגין, ב"ארה דולר מיליון 50 של ךס על יעלה

 ידי על שתקבענה כפי לתקופות הרגיל העסקים במהלך להתקשר החברה רשאית תהיה

 דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסות הדין להוראות ובכפוף החברה של התגמול ועדת

 ובה, לעת מעת שתהיינה כפי החברה של פרטיות בנות ובחברות בחברה משרה ונושאי

 השנתית שהפרמיה ובלבד, בחברה המכהנים המשרה ונושאי הדירקטורים כלל יכללו

  .ב"ארה דולר אלפי 50 של סך על תעלה לא ביטוח תקופת כל בגין החברה תישא בה

 בגבול )Entity Cover( ע"ני בתביעות עצמה לחברה כיסוי הפוליסה תכלול, כן כמו

 לכל ובמצטבר אחת תביעה בגין ב"ארה דולר מיליון 6 על יעלה שלא בסך אחריות

 Runיטוח מסוג כמו כן, תהיה רשאית החברה להתקשר בפוליסת ב .הביטוח תקופת

Off .באותם גבולות ותנאים כאמור לעיל  

  פטור מאחריות 

לרבות לדירקטורים ולנושאי משרה המשרה,  יהחברה תהא רשאית להעניק לנושא

שליטה בחברה או קרובם של בעל שליטה כאמור, או שלבעל שליטה שהינם בעל 
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, פטור מכל ברהותקנון הח בכפוף להוראות כל דין בחברה עניין אישי בהענקה להם,

אחריות בשל כל נזק שייגרם לו, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות 

של נושא המשרה כלפיה בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה, בכפוף להוראות הדין 

  ובכפוף לקבלת אישורים על פי דין.

  שיפוי

, לרבות משרהה יהחברה תהא רשאית להעניק התחייבות לשיפוי מראש לכל נושא

לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעל שליטה בחברה או קרובם של בעל שליטה 

 יכנושא יםבתוקף תפקיד כאמור, או שלבעל שליטה בחברה עניין אישי בהענקה להם,

  משרה בחברה, בכפוף למגבלות ולאישורים הקבועים בדין. 

אשר הוענקו ו/או יוענקו פי כתבי השיפוי - סכום השיפוי המרבי שתישא בו החברה על

 השווה סכום על יעלה לא, במצטבר("מחזיקי כתב השיפוי"),  בחברה משרה לנושאי

 האחרונים הכספיים דוחותיה לפי החברה של העצמי מההון 25% של לשיעור

 בפועל השיפוי סכום תשלוםפורסמו לפני ש החברה של) הרבעוניים או השנתיים(

 לנושא) שישולמו וככל(אם  שישולמו לסכומים נוסףב וזאת"), המרבי השיפוי סכום("

   .לאחריות נושאי משרה ביטוח פוליסת מכוח המשרה

  

 והעסקה כהונה סיום תנאי .5.4

  מוקדמת הודעה .5.4.1

כפי שייקבע  תינתן הודעה מוקדמת ,של נושא משרה הסיום העסק במקרה של

 6תקופת ההודעה המוקדמת לא תעלה בכל מקרה על  .העבודה האישי בהסכם

  ).ולא תפחת מהנדרש על פי כל דין( חודשים

מחויב להמשיך  במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יהיה נושא המשרה

אלא אם כן החברה תוותר על עבודתו בפועל, ובלבד שבמקרה  ,בתפקידו

כאמור ישולם לנושא המשרה התגמול המגיע לו בגין תקופת ההודעה 

  .המוקדמת

 פיצויי פיטורין .5.4.2

(מכל סיבה שהיא, למעט בנסיבות בהן  בחברה משרה אנוש עבודת סיום עם

 כל המשרה נושאטובת ל ישוחררו, ניתן לשלול פיצויי פיטורין על פי דין)

שנוהלו על ידי  המנהלים ובביטוחי הפנסיה קרנות/  בקופות שנצברו הכספים

 רכיבביחס ל( בקופותהסכום הצבור ש במקרה. ")הקופותהחברה על שמו ("

 לושנושא המשרה היה זכאי לו על פי דין,  סכוםהיהיה נמוך מ )בלבד הפיצויים

 יהיו והדירקטוריון התגמול ועדת, דין פי-על פיטורים לפיצויי זכאי היה

  .התפטרות של במקרה גם וזאת, פיצויים השלמת תשלום לאשר רשאים
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 העבודה מתנאי כחלק, מראש לאשר רשאים יהיו והדירקטוריון התגמול ועדת

 של בגובה מוגדלים פיטורין פיצויי, העבודה סיום מועדב או, המשר נושא של

   .האחרונה החודשית מהמשכורת נוספים 50% עד

 מענק הסתגלות .5.4.3

לשלם לנושא המשרה משכורת  החברה רשאית, העסקה סיום של במקרה

 תחל ההסתגלות תקופת. חודשים 6 עד של הסתגלות תקופת בגיןחודשית 

(או לפני כן במידה והחברה בחרה לותר  מתהמוקד ההודעה תקופת תום לאחר

 במהלך. על עבודתו בפועל של נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת)

 המשרה נושא לבין החברה בין מעביד-עובד יחסי יתקיימו ההסתגלות תקופת

  . אחרת עבודה בכל לעבוד רשאי יהיה לא המשרה ונושא

, פוטר או התפטר הלה אם משרה לנושא וענקי לא הסתגלות מענק, מקרה בכל

  .דין פי על פיטורין פיצויי לקבל הזכות את השוללות בנסיבות

  פרישה מענק .5.4.4

ועדת התגמול  להחלטת בהתאם, משרה לנושא להעניק רשאית החברה

   .מיליון ש"ח 1 עד של פעמי חד מענק, החברה דירקטוריוןו

 בפועל ועסקה אשר משרה לנושא רק , ככל שיאושריאושרכאמור  פרישה מענק

  .לפחות שנים עשר במשך החברה ידי על

 יילקחו, כאמור משרה לנושא פרישהה מענק סכום קביעת לצורך כי, יובהר

 במועד העסקתו תנאי החברה דירקטוריוןועדת תגמול ו ידי על בחשבון

 לה תרומתו, הכהונה בתקופת החברה ביצועי, בחברה שלו הוותק, הפרישה

  .פרישתו ונסיבות

, פוטר או התפטר הלה אם משרה לנושא וענקי לא פרישה נקמע, מקרה בכל

  .דין פי על פיטורין פיצויי לקבל הזכות את השוללות בנסיבות

  תחרות אי .5.4.5

 עם מתחרות הימנעות עבור תשלום משרה נושאהחברה רשאית להעניק ל

בכפוף לאישור ועדת , ברוטו משכורות חודשיות 3עד תקרה של , החברה

   .התגמול והדירקטוריון

  

  מענק - משתנה תגמול .5.5

  תנאי סף למענק 

הממוצע, בשלוש לנושאי משרה מותנה בכך שהרווח השנתי שנתי ה תשלום המענק

 מיליון ש"ח לפחות 10כאמור, יעמוד על סך של  השנים שקדמו למועד אישור המענק

  )."תנאי הסף"(
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בונאות פי כללי חש-הרווח השנתי של החברה לפני מס, על –" משמעו הרווח השנתי"

  מקובלים, כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה.

  

   מנכ"ל

  החברה.של  השנתיהרווח מ 1.7% של בשיעור שנתי מענקל המנכ"ל זכאי

 בשנה לקבל ל"המנכ זכאי שיהא השנתי המענק סכום מקרה בכל -  למענק תקרה

  . תחודשיו משכורות 18 של סך על יעלה לא מסוימת

 או קרוביו סמנכ"לים שהינם בעלי שליטה 

, מענק שנתי, או קרוביו שליטההבעלי מ ושהינלסמנכ"ל החברה תהא רשאית לשלם, 

 החברה. השנתי של מהרווח 0.5%של  בשיעור

לקבל בשנה  סמנכ"לבכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא זכאי  -תקרה למענק 

  ת. משכורות חודשיו 7מסוימת לא יעלה על סך של 

  שאינם בעלי שליטה או קרוביו לים"סמנכ

, לסמנכ"לים שנתי מענקבכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, רשאית החברה להעניק 

   "ל.מנכ שיקול דעתו מדדים כמותיים על יתבסס ככלל, אשר ,כנגזרת מרווחי החברה

לף מנכ"ל וזאת ח קול דעתישעל כולו  שיתבססיובהר, כי המענק השנתי כאמור, יכול 

 .ו/או בנוסף למענק אשר יתבסס על מדדים כמותיים

בכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא זכאי סמנכ"ל לקבל בשנה  -תקרה למענק ה

   משכורות חודשיות. 7מסוימת לא יעלה על סך של 

פרישה ככל הסתגלות ו/או מענקי  תוכולל ןלעיל אינ ותיובהר כי התקרלמען הסר ספק, 

  .ות התגמולשיוענקו כאמור במדיני

   החברה דירקטוריון דעת שיקולפי -על המענק סכומי הפחתת

הדירקטוריון יהיה רשאי מטעמים מיוחדים להפחית או לבטל את סך המענק כאמור, 

 מסוים, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול.  הסמנכ"לים או לסמנכ"ללכלל 

  המשרה לנושאי ששולם מענקה מתוך סכומים להשבת התחייבות

, כלשהי לשנה החברה של והמבוקרים המאוחדים הכספיים דוחותיה יתוקנו וב במקרה

 לנושא שהגיע, המענק סכום היה שלו באופן ,פרסומםלאחר מועד ששנים  שלושבמהלך 

 המשרה נושא מקבל היה, המתוקנים לנתונים בהתאם מחושב, שנה אותה בגין המשרה

 לפי, לחברה המשרה נושא ישיב או המשרה לנושא החברה תשלם, אחר בסכום מענק

  .האמור התיקון עקב לו זכאי שהיה לזה שקיבל המענק סכום בין ההפרש את, העניין

יובהר, כי האמור לא יחול במקרה של תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי 

 .ו/או כללים חשבונאיים במדיניות החשבונאית של החברה
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בוצע עקב מעשה ו/או מחדל שנעשה במקרה והתיקון בדוחות הכספיים כאמור  כמו כן,

שלוש השנים  -על ידי נושא משרה כלשהו, לא תחול מגבלת הזמן האמורה לעיל (קרי 

שלאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים) ביחס לחובת נושא המשרה האמור להשבת 

  .המענק או כל חלק ממנו

  לסמנכ"לים מענק מיוחד

גין פעילות מיוחדת שאינה פעילות המנכ"ל יהיה רשאי להמליץ, מעת לעת, על מענק ב

ביצוע פרויקטים ייחודיים ו/או עמידה באתגרים בלתי צפויים ו/או עבור  שוטפת, כגון

ביצועים יוצאי דופן ותרומה מיוחדת להשגת יעדי החברה, אשר לגביו לא יחולו 

  . , לרבות תנאי הסףהוראות תכנית המענקים השנתית

התגמול והדירקטוריון. המענק המיוחד לא יעלה מתן מענק מיוחד כפוף לאישור ועדת 

  משכורות חודשיות לסמנכ"ל. 3בשנה קלנדרית על 

  

  המשרה נושאי של התגמול חבילת מרכיבי בין היחס .5.6

בקביעת התגמול הכולל של נושא המשרה יילקח בחשבון היחס בין רכיבים קבועים 

  ורכיבים משתנים של התגמול.

מסך  60% לא יעלה עלנושאי המשרה בחברה  של רכיב התגמול תלוי הביצועים,

   של נושא המשרה.השנתי התגמול 

 במדדים יהיה בהתאם לרמת הביצועים התגמול חבילת מרכיבי בין בפועל היחס

  המשתנה. התגמול על המשפיעים

  

 יחסי תגמול פנימיים .5.7

החברה רואה חשיבות רבה בתגמול נושאי המשרה עבור תרומתם להצלחתה העסקית 

מן ובהתחשב בתחומי האחריות והסמכות הנרחבים המוטלים עליהם. כן רואה לאורך ז

החברה חשיבות בשמירה על יחסים ראויים וסבירים בין התגמול הכולל של נושאי 

המשרה לזה של שאר עובדי החברה, לרבות עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה 

  בדי החברה"). "עו  - (כהגדרת מונח זה בחוק החברות), ככל שקיימים (ביחד 

בהתאם, כאשר יבחנו וועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי הכהונה והעסקה 

תנאי הכהונה  עלותשל נושאי המשרה בחברה, הם ייבחנו, בין היתר, גם את היחס בין 

השכר  עלותוההעסקה של נושא המשרה שתנאי העסקתו מובאים לאישור לבין 

ברה ואת השפעתו על יחסי העבודה בחברה. הממוצע והחציוני של שאר עובדי הח

בעד  תשלום, לרבות הפרשות מעסיק, ההעסקהתשלום בעד  כל" משמעו שכר עלות"

  רכב והוצאות השימוש בו, וכל הטבה או תשלום אחר. מענקים, פרישה, 
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בין , לעבור כל נושא משרההכולל  התגמולשבין  יחסה נבחןמדיניות התגמול,  בקביעת

 הממוצע ולשכר החציוני, ובפרט לשכר (כולל עובדי קבלן)בדי החברה של שאר עושכר ה

   .("יחסי התגמול") עובדי החברה (כולל עובדי קבלן) שארשל 

  

  :כדלקמןהינם  האמוריםהיחסים  2016 לשנת התגמול נתוני לפי

 כולל תגמול בין יחס  תפקיד

  ממוצע לשכר

 כולל תגמול בין יחס

  חציוני לשכר

 5.16.4  יו"ר 

 14.317.7  מנכ"ל

 6.78.3  ממוצע סמנכ"לים

  

 עלם האפשרית של יחסי התגמול כאמור השפעתבקביעת מדיניות התגמול, נבחנה 

חברה, ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון יחסי התגמול אשר ב העבודה יחסיתנאי ו

 של הבאופיי בהתחשב וסבירים ראויים הינם זו תגמול מדיניות מיישוםנובעים 

 .שלה העיסוק ותחום בה המועסק האדם כח תמהיל, גודלה, רההחב

 

 שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה .5.8

הכפוף ) קרוביו בעל שליטה או ושאינ(נושא משרה  של הכהונה בתנאישינוי לא מהותי 

(ג) לחוק החברות, בגבולות הקבועים במדיניות 272למנכ"ל החברה, כאמור בסעיף 

של החברה ובלבד שתנאי הכהונה  המנכ"לשר רק בידי התגמול, עשוי להיות מאו

שינוי לא מהותי יחשב שינוי אשר  ,זה לענייןתואמים את מדיניות התגמול של החברה. 

  .10% -אינה גדולה מ השנתית הכוללת של נושא המשרההתגמול השפעתו על עלות 

  

 דירקטורים שכר .6

 בתפקיד החברה ידי על סקיםמוע שאינם דירקטורים ושל חיצוניים דירקטורים של שכרם

 החברות תקנות להוראות בהתאם ייקבע, תמורה קבלת כנגד שירותים לה מעניקים או אחר

 המרבי הגמול על יעלה ולא, 2000-ס"התש), חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים(

  .משתנה לתגמול זכאים יהיו לא כאמור דירקטורים, כן כמו. אלו בתקנות המותר

או שהינם  תמורה קבלת כנגד שירותים לה מעניקים או החברה ידי על המועסקים ריםדירקטו

 כהונתם בגיןמהחברה  נפרד או/ו נוסף לתשלום זכאים יהיו לא, 4מקבוצת השליטה

   .כדירקטורים

                                                            

 השתתפותם בגין, החברה בדירקטוריון מטעמה דירקטורים שכר בתשלום המזרח חברת נושאת, הניהול הסכם פי על 4

   .וועדותיו הדירקטוריון בישיבות
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 התגמול מדיניות יישום בדבר ובקרה פיקוח, מדיניות .7

של מדיניות התגמול וכן יהא הדירקטוריון יקבע את אופן הפיקוח על יישומה הראוי  .7.1

הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן  בעל

  יישומה.

 את, לשנה אחת, יבחנו והדירקטוריון התגמול ועדת, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .7.2

 ככל, כאמור התאמות או שינויים התגמול. במדיניות שינויים או התאמות לבצע הצורך

 .הדין להוראות בהתאם לאישור יובאו, ושיהי

, ככל שלאחר מועד אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק, יקבע בחוק .7.3

או בצווים שיוצאו מכוחו הקלות ביחס להוראות הכלולות במדיניות זו, יראו  בתקנות

ה, בעל אף כל הוראה אחרת הקבועה  ,האמורות ככלולות במדיניות התגמול בהקלות

אישור של ועדת התגמול והדירקטוריון כי יש לראות בהוראות האמורות ל בכפוף

  במדיניות תגמול זו. ככלולות

 לצורך, חיצונים ביועצים להסתייע התגמול ועדת חברי רשאים, לנכון שימצאו ככל .7.4

 .התגמול מדיניות על ובקרה ופיקוח, התגמול מדיניות עדכון/גיבוש

 נושא של והעסקה כהונה תנאי ולאשר ןלבחו בבואם והדירקטוריון התגמול ועדת .7.5

 :שלהלן לנתונים יתייחסו, משרה

 התייחסות תוך, מרכיביה כל על, כולה התגמול חבילת של הכלכלי שוויה .7.5.1

, יעדים על מבוססת התגמול שחבילת וככל, החברה של העסקיות לתוצאותיה

 .אלה יעדים של בחינתם תוך

 בחברה המשרה נושא של ישגיםוה מקצועי ניסיון, מומחיות, כישורים, השכלה .7.5.2

 ).קודם או קיים בתפקיד(

 שנחתמו קודמים שכר והסכמי אחריותו תחומי, המשרה נושא של תפקידו .7.5.3

 .עמו

 אלו מרכיבים בין והיחס, המשרה נושא של התגמול חבילת מרכיבי כלל .7.5.4

 .התגמול מדיניות בהוראות ועמידתם

  

 תוקף .8

די האורגנים המוסמכים של החברה והיא מדיניות התגמול תהא בתוקף ממועד אישורה על י

  פי צורך בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו באותה עת. - תובא לאישור והארכת תוקף על
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